
درباره  سال هاست  كه  بوده  امريكايي  نويسندگان  و  وبالگ نويسان  از  گروه  يك  تحت تاثير  اسلو  قاتل 
نقش اسالم در جوامع غربي هشدار مي دهند. به نوشته مطبوعات امريكا، عمل او در بمبگذاري و كشتن 
جواناني كه در كمپ حزب كارگر نروژ شركت كرده بودند، نشان مي دهد كه او توصيه هاي اين گروه 
از وبالگ نويسان ضداسالم را پذيرفته است. مانيفست او كه در اينترنت قرار داشت و يك روز بعد از 
در  اسالم  نفوذ  از  جلوگيري  در  نروژي  سياستمداران  بود  نوشته  كه  آنجا  شد،  منتشر  دستگيري اش 
كشور اهمال مي كنند، نقل قولي از «رابرت اسپنسر» امريكايي است كه سايت «جهاد» را اداره مي كند و 
نويسندگان ديگري در امريكا كه اعتقاد دارند مسلمانان گور تمدن غرب را كنده اند. قتل عام نروژ به آنچه 
كه در سال 1995 در اوكالهاماي امريكا اتفاق افتاد و طي آن يك شهروند ناراضي امريكايي ساختمان 
فرمانداري شهر را منفجر كرد و ده ها نفر را كشت، شباهت هاي زيادي دارد و جامعه شناسان را متوجه 
گروه هايي مي كند كه تمايالت شديد ضدمسلمانان دارند. او نيز تحت تاثير وبالگ نويسان و فعاالن جناح 
راست بود كه مبحث جديدي درباره تمركز بر تالش هاي مبارزه به تروريزم در سايت هاي اينترنتي آغاز 
كرده بودند و درباره نفوذ راديكاليزم خطرناك اسالمي در مسلمانان امريكا هشدار مي دادند. اين موضوع 
بعدها در گزارش سال 2009 اداره امنيت داخلي امريكا با عنوان نقش اعضاي جناح راست افراطي به 
وضوح اعالم شده است.رابرت اسپنسر در سايت خود نوشته بود كه حتي اگر به كشتن شمار زيادي از 
كودكان منجر شود، دفاع در برابر جهاد مسلمانان بايد آغاز شود و همين جمالت موردتوجه «قاتل اسلو» 
قرار گرفته بود.«دروازه هاي وين» يك سايت ضداسالمي كه به نوشتن اخبار و مطالب تند عليه مسلمانان 

شهره است، روز يكشنبه مطالبي درباره وضع غيرعادي نوشته بود...

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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مستعمره  اروپا  و  نروژ  مي خواستم  بريويك: 
مسلمانان نشوند 

تروريسم به 
مدل غربى

 

آندرس برينگ بريويك، مردي كه به اجراي حمالت 
اذعان  نروژ  در  جمعه  روز  دوگانه  تروريستي 
با  نروژ  در  ديگر  هسته  دو  كه  كرده  ادعا  كرده، 
او همكاري مي كنند. اين در حالي است كه نامبرده 
قبال مدعي بود كه به تنهايي اين عمليات را انجام 
داده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، بريويك 
عضو سازماني ضد اسالمي است كه در نروژ هم 

فعال است. از سوي ديگر پليس نروژ در تازه ترين 
آمار خود اعالم كرده است تعداد واقعي كشته هاي 
انفجار اسلو و تيراندازي مرگبار جزيره اتوئيا 76 
و  مختلف  خبرگزاري هاي  اين  از  پيش  است.  نفر 
برخي از رسانه هاي نروژي تعداد كشته ها را 93 
نفر اعالم كرده بودند. بريويك به مدت 8 هفته در 
بازداشت به سر خواهد برد و كه 4 هفته را بايد در 
انزواي كامل به سر برد. كيم هگر، قاضي دادگاه 
با اين درخواست موافقت كرد و بنا بر دستور او 
آقاي بريويك حق دريافت نامه نخواهد داشت و به 
عالوه بجز با وكيلش، با هيچ كس ديگر نمي تواند 

ديدار كند. 

در  برويك  به  وارده  اتهامات 
مربوط  جنايي  قوانين  چارچوب 
شده  مطرح  تروريستي  اقدامات  به 
اين  سي  بي بي  گزارش  به  است. 
در  بي ثباتي  ايجاد  شامل  اتهامات 
نهادهاي حياتي اجتماعي از جمله دولت و 
همچنين رعب آفريني شديد در جامعه است. جلسه 
و  شد  برگزار  بسته  درهاي  پشت  دادگاه  نخست 
را  متهم  اظهارات  از  خالصه اي  قاضي  پايان  در 
بيان كرد. بريويك در توضيح اقدام خود استدالل 
از  را  اروپا  و  نروژ  مي خواسته  او  كه  بود  كرده 
دهد.  نجات  مسلمانان»  «مستعمره  به  شدن  تبديل 
گذاشتن  برجا  دنبال  به  شده  مدعي  همچنين  وي 
حداكثر تلفات ممكن نبوده است، بلكه مي خواسته 
كه بيشترين ضربه را به حزب حاكم كارگر نروژ 

وارد كند. 

موكل من ديوانه است 
است  شده  مدعي  نيز  بريويك  وكيل  ليپستاد  جير 
موكلش ديوانه است. وي در اين مورد خاطرنشان 
كرد اقدام موكلم نشان مي دهد كه او بيمار است.» 
مواد  موكلش  است  داده  ادامه  همچنين  وي  وكيل 
مخدري مصرف كرده است تتا بتواند بيدار بماند و 
كار آمد و موثر هم باشد. موضوع جالب اينجاست 

و  دارد  خصومت  كارگر  حزب  به  نسبت  بريويك 
وكليش از اعضاي اين حزب است. ليپستاد نمي داند 
كه موكلش از عضويتش به حزب كارگر اطالع دارد 
يا خير. وي خواستار انجام آزمايش هاي پزشكي 
با  گفت وگو  در  ليپستاد  است.  شده  موكلش  از 
مطبوعات خارجي اعالم كرد: «موكلش از كساني 
كه به دموكراسي اعتقاد دارند بيزار است و معتقد 

است اكنون جنگي سخت درجريان است.» بريويك 
همچنين به وكيلش گفته است از اينكه به اهداف ش 
نتواند  مي كرده  گمان  و  شده  متعجب  يافته  دست 
سرانجام  به  را  اتوئيا  جزيره  تيراندازي  عمليات 

و  نمي داند  مجرم  را  خود  همچنان  وي  برساند.» 
ضرورت  است  داده  انجام  كه  كاري  است  معتقد 

داشته است. 

حمله مطبوعات هلند به رهبر راستگرايان افراطي 
بدون ترديد پرونده راست افراطي در اروپا تا مدت 
زمان طوالني جريان خواهد داشت. مطبوعات هلند 
در  افراطي  راستگرايان  رهبر  ويلدرز»  «گيرت 
و  داده اند  قرار  شديد  بازخواست  مورد  را  هلند 
اسالم  مورد  در  وي  مواضع  شفافيت  خواستار 
ويلدرز  شده اند.  افراطي اش  ديدگاههاي  و  ستيزي 
جريان  رهبر  و  است  مشهور  ستيزي  اسالم  كه 
راست افراطي در هلند محسوب مي شود در پاسخ 
شده  مدعي  هلندي  مطبوعات  گسترده  انتقادات  به 
پشت  خود  كشتار  توجيه  براي  بريويك  است 
را  اقدام  اين  وي  است.  شده  پنهان  ستيزي  اسالم 
جهان  در  ستيز  اسالم  جريان  به  بزرگ  ضربه اي 
توصيف كرده است. ويلدرز با صدور اطالعيه اي 
تالش كرده است با اقدامات بريويك و راهكارهاي 
خشونت آميز وي فاصله بگيرد. او حزب خود را 
از هر گونه مسئوليتي در اين اقدام مبري مي داند و 
معتقد است بريويك يك بيمار رواني است. اين در 
حالي است كه بريويك در نوشته هاي خود مردم 
نروژ را به الگوگيري از راست افراطي هلند توصيه 

كرده است. 

از پوتين تقليد كنيد 
و  روسيه  وزير  نخست  و  پوتين  بريويك  آندرس 
عنوان  به  را  كشور  اين  در  وي  حكمراني  شيوه 
به  است.  كرده  معرفي  نروژ  مردم  براي  الگويي 
داده  توضيح  بريويك  كامرسان  روزنامه  گزارش 
اروپايي  كشورهاي  در  توده اي  دموكراسي  است 
در  شده  هدايت  دموكراسي  به  را  خود  جاي  بايد 
قاطع  و  عادل  فردي  را  پوتين  وي  بدهد.  روسيه 
عنوان  به  را  وي  طرفدار  جوانان  و  كرده  معرفي 
وطن پرست  و  كار  محافظه  جوانان  از  الگويي 

معرفي كرده است.

وكيل  ليپستاد  جير 
شده  مدعي  نيز  بريويك 
ديوانه  موكلش  است 
مورد  اين  در  وي  است. 
اقدام  كرد  خاطرنشان 
كه  مي دهد  نشان  موكلم 
او بيمار است.» وكيل وي 
همچنين ادامه داده است 
مخدري  مواد  موكلش 
تا  است  كرده  مصرف 
كار  و  بماند  بيدار  بتواند 

آمد و موثر هم باشد.
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مدت هاى زيادى از تاريخ بشر گذشت تا انسانها از جمله فالسفه به كاركرد زبان توجه كرده و روى به 
تاثيرات زبان بياورند.ابتدا زبان به عنوان يك وسيله انتقالى از ذهن به عين بود، اما بعد ها اين وسيله 
صرف تبديل به يك محور شد.محورى كه انسانها توانستند فريادهاى انتقادى شان را سر بدهند، و در 
اين ميان واژهاى نو پديد آمد. بسيارى  از اين واژها ماندگار شدند و بسيارى بر حسب زمان مند بودن 
از بين رفتند. واژه هاى ماندگار معموًال در قالب اسم جاى ميگيرند كه به نوعى طرز فكر القا ميشوند. 
اما يكى  از اين اسمها كه ايرانى ها به سبب موقعيت جغرافياى و به بياِن  بهتر -جبر جغرافياى- بيشتر 
مورد توجه قرار گرفته، تروريسم است. هر از گاهى  اين واژه به مسلمانان  به سبب حمايت كردن اطالق 

ميشود، غافل از اينكه آيا توجهى  به اين كلى  گويى ميشود؟. 

آرى كلى  گويى آفت ذهن است، در حالى  كه اطالق اين واژه گاه و بى گاه بر رفتاِر  مامورين در فرودگاه 
بر مسلمانان (من جمله ايرانيان) تاثير ميگذارد، شبكه هاى خبرى براى واقعه اخير در نروژ يا از واژه 
تروريسم ياد نكرده اند و يا با كلى  اكراه دست به نگارش آن زدند. بعضى ها به نوشتِن  راسِت  افراطى 
بسنده كردند.آيا اختالفى  بين معناى افراطى گرى با تروريسم الاقل به ظاهر مى بينيم؟ آيا اين غير از 

ارزش گذارى بر روى دسته اى  از مردم چيز ديگريست؟ . 

به  را  آنارشيست  لقب  كه  هست  دمكرات  جامعه  همين  در  پاست.  نو  طفلى  دموكراسى  مى دانيم  همه 
چامسكى ميدهند. باز يك ارزش گذارى ديگر و اسمى ديگر. گويا در دنياى امروز فكرى به جز ابطال 
گرايى حكومت نمى كند. گزارهاى سلبى از ناميدن انسانهاى بيگناه در زمره تروريسم گرفته تا نناميدن 
يك انساِن  جانى به آن، موج ميزند. گويا چرخه ايست  كه اگر بيرون از آن باشى  له  خواهى  شد. بيگانگى  
انسانهاى امروزى كم نيست كه به طبع اين گونه ارزش گذاريها هم آن ها را بيگانه كنيم. اين گونه ارزش 
گذاريها مفهوم عدالت را هم به چالش مى كشد.بر اساِس  كدام عدالت انسانهاى بيگناه اين طور قضاوت 
ميشوند؟.و اگر اين عدالت از جانب يك جامعه دمكرات هست، چرا هيچ بوى از آن را نميدهد؟در آخر 
اينطور مينمايد كه واژها در اين دنيا غوطه ورند و هر كس آن را به مانندِ  سنگى  به طرِف  درياچه اى  

پرتاب مى كند، و سنگ به دليِل  ذاِت  سنگيش تا ته آن فرو ميرود.
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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

اگر با انجام مساله (همه چيز) تمام مى شد، بهتر بود كه 
بى درنگ انجام شود.
مكبث، پرده اول، صحنه هفتم

If it were done, when ‘Is done, then’ 
were well it were done quickly.

Macbeth, Act 1, Sc.7.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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اخبار فرهنگى ايرانيان انگلستان

نمايش فيلم «خشت و آينه»
 در خانه اميد

خانه اميد لندن، شنبه 30 جوالى از ساعت 7 عصر، فيلم خشت و آينه 
را به كارگردانى ابراهيم گلستان براى عالقمندان به نمايش مى گذارد. 

برگزارى جلسه سخنرانى در 
كانون توحيد

جوالى  شنبه 30  روز  براى  را  سخنرانى  برنامه  لندن  توحيد  كانون 
از ساعت 7 عصر ترتيب داده است. سخنران اين جلسه دكتر ناصر 
 Creationism: a) انصارى پور مى باشد كه با موضوعى با عنوان

man – made religion) به ايراد سخنرانى خواهد پرداخت.

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.

حضور ايران در نمايشگاه
 بين المللى فرهنگى هنرى گالسگو

مرداد 1390   2 با  برابر  ژوئيه 2011  يكشنيه 24  روز  ملل  فستيوال 
با حضور رايزنى فرهنگى ايران در شهر گالسگو دراسكاتلند  افتتاح 
گرديد. اين جشنواره كه به همت گروه فرهنگى-هنرى بين فرهنگ هاى 
گالسگو در محل تاالر كنسرت سلطنتى اين شهر برگزار گرديده بود 
ساعت يك بعد از ظهر با سخنرانى مسووالن و شخصيت هاى مختلف 
اسكاتلند و دكتر حلمى رايزن فرهنگى ايران بطور رسمى افتتاح شد. 

 (Shukat Butt) بات»  «شوكت  آقاى  افتتاحيه  مراسم  اول  سخنران 
بود كه به توضيح چگونگى شكل گرفتن ايده برگزارى اين فستيوال 
پرداخت و از ارگانهاى شركت كننده  در اين فستيوال تشكر و قدردانى 
نمود.سپس آقاى «جرج ردموند» (George Redmond) عضو ديگر 
شوراى شهر گالسگو به اهميت فرهنگ و برگزارى اينگونه فستيوال 
ها پرداخت و اظهار داشت كه ما از طريق اينگونه كارهاى فرهنگى مى 
توانيم فرهنگ غنى خود را به يكديگر معرفى و تجربه هاى جديد كسب 
 (Humira Khan) «كنيم. سخنران بعدى افتتاحيه خانم «حميرا خان
رئيس كميسيون جوانان پارلمان اسكاتلند بود كه به اهميت كار براى 
فرهنگى  چند  هاى  فستيوال  اينگونه   برگزارى  از  و  پرداخت  جوانان 
مشترك  كشورهاى   2014 بازيهاى  به  اشاره  با  وى  نمود.  استقبال 
گالسگو  شهر  كه  داشت  اظهار  دراسكاتلند،  كشور  شامل 54  المنافع 
با  توانيم  مى  ما  كه  دارد  ها  بازى  اين  برگزارى  براى  بااليى  ظرفيت 

موفقيت اين امر مهم را به اجرا بگذاريم.
سخنران آخر اين افتتاحيه خانم «جيم مولر» (Jim Muller)  همسر 
براى  كه  داشت  اظهار  مولر  خانم  بود.  اسكاتلند  سابق  وزير  نخست 
همه فرهنگ ها احترام خاصى قائل است و به موضوع چند فرهنگى 
بين  و  ملى  سطح  در  برنامه  اين  دارد  آرزو  كه  گفت  او  دارد.  اعتقاد 
المللى به اجرا درآيد. خانم مولر در ادامه از غرفه ايران بازديد كرده و 
بسيار تحت تاثير اين نمايشگاه قرار گرفت به شكلى كه اعالم كرد اين 
زيبايى را در هيچ كجاى جهان نديده است. او صنايع دستى ايران را 
بسيار زيبا و بسيار با شكوه خواند. وى همچنين از خوشنويس ايرانى 

تقاضا كرد كه نامش را به فارسى خوشنويسى كند.
برنامه هاى اين جشنواره شامل اين بخش ها بود:

-1 موسيقى ملل و از جمله موسيقى ايران
-2  اجراى موسيقى همخوانى «قوالى» توسط گروه «سليم صبورى»

-3 سماع صوفيانه 
-4  خوشنويسى

-5  برگزارى نمايشگاه صنايع دستى و جاذبه هاى ايران
-6  نمايش فيلم هاى هفت رخ فرخ درباره تاريخ ايران و جاذبه هاى 

گردشگرى و فرهنگى و پيشرفتهاى علمى- صنعتى ايران
در حاشيه اين برنامه و نمايشگاه فرهنگى-هنرى؛ دكتر على محمد 

حلمى رايزن فرهنگى ايران با شخصيت هاى سياسى- فرهنگى، 
برگزار كنندگان و بازديد كنندگان از نمايشگاه ايران مالقات و گفتگو 

نمود و به سواالت در مورد فرهنگ و هنر ايران پاسخ داد.

حذف صفحات انگليسى در
 هفته نامه پرشين

هفته  محتواى  و  ساختار  در  گرفته  صورت  تغييرات  دنبال  به 
نامه پرشين؛ طى هفته هاى اخير نيز، برخى تغييرات جديد اعمال 
حذف  و  كاهش  و  تابستان  فصل  شروع  با  شد.  خواهد  و  شده 
صفحات  كه  شدند  مصمم  نشريه  مسووالن  ها،  آگهى  از  برخى 
انگليسى را حذف نمايند و در اين ميان، تنها صفحه اى كه متعلق 
به گردشگرى و معرفى فرهنگ ايران به زبان انگليسى درج مى 
شد نيز حذف خواهد گرديد.با كاهش روند آگهى ها و عدم حمايت 
 ، پرشين  نامه  هفته  ها،  آگهى  بخش  در  مشاغل  صاحبان  برخى 
به زودى مجبور به كاهش صفحات متنى خود نيز مى شود. در 
مخاطبان  حمايت  خورد؛  مى  چشم  به  كه  حلى  راه  تنها  بين  اين 
و عالقمندان با عضويت در بخش اشتراك نشريه است. اگر هر 
خواننده اى با پرداخت تنها يك پوند، مشترك نشريه شود؛ مى 
تواند به بقا و تداوم هفته نامه كمك به سزايى نمايد. مسووالن 
نشريه  مشتركان  جمع  به  مخاطبان  كه  دارند  را  اميد  اين  نشريه 

پيوسته و به تدام انتشار آن، حياتى دوباره بخشند.

بداهه نوازى در كتابخانه 
كنزينگتون

جمعه هفته ي گذشته 22 جوالي برنامه اي به عنوان بداهه نوازى 
برگزار  كنزينگتون  كتابخانه  سالن  در  ايراني  سنتي  موسيقي 
شد.در اين برنامه كه مهدي و اديب رستمي اجراي آن را بر عهده 
ايراني  مخاطبان  براي  ايران  سنتي  موسيقي  از  قطعاتي  داشتند، 
كشورها،  ساير  از  زمين  ايران  موسيقي  مندان  عالقه  همچنين  و 
از  برنامه  تار  سه  بخش  ي  نوازنده  رستمي  مهدي  شد.  نواخته 
هدف اجراي اين كنسرت به خبرنگار هفته نامه پرشين گفت: اين 
گسترش  هدف  با  را  نوازي  بداهه  شيوه  به  نوازندگي  از  سبك 
موسيقي سنتي ايران در دنيا و پيدا كردن مخاطبان خارجي بر 
گزيده اند.  وي در ادامه خاطرنشان كرد اين برنامه در تاريخ 7 

آگوست در منچستر به روي صحنه خواهد رفت. 

كابوس مرگ در جزيره آرامش
عليرضا ابهرى پژوهشگر اجتماعى 

اين بار مرگ به سراغ جزيره آرامش به اروپا رفت. كشور نروژ كه 
بعد از پايان جنگ جهانى دوم؛ جزيره صلح و ثبات، آرامش و امنيت 
در اروپا بود چند روز است كه در عزاى قربانيان تروريست كور 
نشسته است. ترور و كشتار مردم بى گناه با هر نژاد، دين و در 
هر جغرافياى كره زمين كه باشد كارى زشت، ناپسند و غير انسانى 
است. فرقى نمى كند قربانى چه اروپايى، آسيايى، عرب و يا افريقايى 
فاصله  گفتگو  منطق  از  كه  است  كسانى  خونين  حربه  ترور  باشد. 
تروريست  كنند.  مى  بيان  گلوله  زبان  به  را  شان  حرف  و  داشته 
كه  هستند  افرادى  شان،  برنامه  و  هدف  گرفتن  نظر  در  بدون  ها 
قالب  در  را  خود  عقيدتى  و  رفتارى  هاى  ناهنجارى  و  پرخاشگرى 

شعارهاى دروغين و پوچ مخفى مى كنند.

زبان  از  بيان  اين  و  شد  جهنم  به  تبديل  كه  بهشت  عنوان  به  نروژ 
نخست وزير نروژ گفته شد چرا كه جوانان بى گناه كه در ارودى 
از  آنها  دعوت  جرم  به  فقط  جا  همه  از  خبر  بى  اند  بوده  تابستانى 
سوى حزب كارگر نروژ به خاك و خون كشيده شدند. ده ها قلب 
سرشار از عشق و مغز اميدوار به آينده با هزاران آرزو به خاك 
سرد گور سپرده شدند. جوانانى كه هر يك براى فرداى خود نقشه 
هاى مختلفى داشتند و اصال باور نمى كردند كه قربانى توطئه شوم 
به  احترام  اداى  و  همدردى  اظهار  كنار  در  گردند.  نژادپرست  يك 
دارد  شكر  جاى  باز  انسانى  غير  و  كور  حمالت  اين  شدگان  كشته 
كه اين فرد نه مسلمان، نه عرب نه آسيائى است. حتى اسم اين ملت 
كردن  محكوم  در  اعالميه  صدها  نبود  معلوم  گرنه  و  ندارد  را  ها 
مسلمانان و حمله به خانه ها و عبادتگاه هاى آنها صادر شده بود 
جامعه  نگاه  از  بود.  گرديده  معرفى  ترور  و  كشتار  دين  اسالم  و 
شناسى اين جوان متعلق به پايگاه اجتماعى تفكرات راست گرايانه 
نگاه  با  و  بوده  نژادى  تبعيض  و  نژادپرستانه  هاى  نگاه  و  افراطى 
آسيب شناسى رفتارى اين فرد مملو از عقده هاى حقارت، كينه و 
نيست  معلوم  و  داشته  فرافكنى  قصد  حركت،  اين  با  كه   است  تنفر 
مهاجران  به  توجهى  بى  است.  بوده  موضوعى  چه  اثبات  دنبال  به 
تفكرات  مهمتر  همه  از  و  اروپايى  غير  افراد  حضور  به  اعتراض  و 
اين  هاى  بينش  اساس  اسالم،  خصوصا  مذهبى  ضد  و  فاشيستى 
بيمار اجتماعى بوده است. ايجاد يك انفجار در محل دولت نروژ و 
سپس تيراندازى كور و بدون هدف به افراد غير مسلح كه حتى يك 
چوب دست همراه شان نبود، مطابق با كدام فلسفه، آئين، مذهب و 

باور است؟ اطمينان دارم اروپائيان نيز از رفتار و حركت اين جوان 
ابراز انزجار نموده و خواهند نمود.

تضاد پايگاه هاى فرهنگى و تقابل خرده فرهنگ ها و مهم تر از آن 
درگيرى فرهنگى بين مهاجران و ميزبانان كه در پاره اى از جوامع 
اروپا مالحظه مى شود منتها در قالب تظاهرات، سخنرانى يا مقاله و 
همايش كه راه هاى درست و قابل قبول در جوامع دموكراسى براى 
اظهار عقيده مى باشد. ترور و تروريسم تابع هيچ منطقى نبوده و 
نمى  آنرا  آنارشيست  و  فاشيست  و  جنگل  قانون  جز  فرهنگى  هيچ 
پذيرد. خانواده هاى عزادار كه در سوگ فرزندان خود هستند بايد 
قبول كنند كه فقط مسلمانان نيستند كه قربانى ترور واقع مى شوند. 
اين بار اروپائيان حيرت زده شاهد اين عمليات نژاد پرستانه بوده 
كه اينگونه ديدگاه ها فقط و فقط در موزه ها و كتاب هاى متعلق به 

قرون وسطى قابل يافتن است.  

شايسته است دنياى متمدن و فرهنگ هزاره سوم گفتمان و منطق 
گفت و گو را در راه حل بيان افكار پذيرفته و بكار بگيرد. هر راه 
و  اصول  از  خارج  شده  گفته  فرآيندهاى  از  غير  ديگرى  حركت  و 
چهارچوب فرهنگى و آزاد انديشى است. حاال وقت آن رسيده است 
كه دولت هاى اروپائى و نهادهاى فرهنگى سياسى آنها خطر راست 
گرايى افراطى و نژادپرستانه را جدى تر تلقى كنند هرچند ممكن است 
بعضى از تروريست هاى نژادپرست و راست گرا كلمه مسيحى را 
مسيحيت  پاك  آئين  كه  صورتى  در  كشند  مى  يدك  خود  دنبال  به 
مخالف اصلى خون ريزى و كشتار بوده و توصيه هاى مسيح با 
اعمال  و  افكار  با  تشابهى  هيچگونه  دوستى  و  صلح  پيامبر  عنوان 
شناسى  جامعه  نگاه  از  و  ندارد  گرايان  راست  بعضى  نژادپرستانه 
اجتماعى خوددارى از درج خبر توسط روزنامه ها و مجالت و حتى 
را  افراد  اينگونه  تحريكات  زمينه  تواند  مى  تلويزيونى  هاى  برنامه 
نمايد.  خاموش  مختلف  نژادهاى  ميان  در  را  كينه  آتش  و  برداشته 
تمسخر پيام هاى پيامبران آسمانى هركجا كه باشد كار غير انسانى، 

زشت و محكوم است. 

شكل  به  حركتى  آنها  مقدس  كتب  و  دينى  مقدسات  به  توهين 
نژادپرستانه و مغاير مفاد اعالميه جهانى حقوق بشر و كنوانسيون 
تبديل  آن  از  قسمت  هر  در  دنيا  كه  كنيد  دعا  بيائيد  باشد.  مى  ژنو 
به معبد دوستى، آشتى و صلح گردد و باز بيائيد يك صدا ترور، 
تروريست و كشتار مردم بى گناه دنيا را در هر كجاى دنيا محكوم 
كرده و از خدا بخواهيم همه انسانها را از تعصبات كور و شيطانى 

دور نگاه دارد.
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اخبار انگلستان

 يك سال تا المپيك
محسن غفارى / لندن

 لندن، آرام آرام خود را براى المپيك 2012 آماده مى كند. روز چهارشنبه 27 جوالى در مراسم ويژه اى كه 
به بهانه باقى ماندن دقيقا يك سال تا المپيك در ميدان ترافالگار لندن برگزار شد، مشعل المپيك به صورت 
رسمى روشن شد و ساعت قرارگرفته در اين ميدان، شمارش معكوس خود را براى يك سال ديگر آغاز 
كرد. رييس كميته ى المپيك لندن از مدال هاى اين دوره از مسابقات رونمايى كرد. در اين مراسم گروههاى 
مختلف موسيقى به اجراى برنامه براى مردم پرداختند و سازمان هاى حمايت كننده از المپيك با قرار دادن 
ميز در حاشيه اين ميدان حضور خود را به مردم معرفى كردند. . در شرايط سختى كه اين روزها دنياى 
غرب با چالش تروريسم روبرست تالش مسئوالن برگزارى المپيك 2012 لندن بدون توقف ادامه دارد تا 

بتوانند بدون تاثير گرفتن از شرايط موجود، اين رويداد ورزشى را به بهترين شكل اجرا كنند.

براى  را  خود  پايكوبى  و  شادى  با  شدند،  حاضر  ميدان  در  برنامه  شروع  از  پيش  ها  ساعت  از  كه  مردم 
برگزارى اين رويداد آماده نشان دادند و خبرنگاران از شبكه هاى مختلف خبرى داخل انگلستان و كشور 
هاى ديگر پوشش اين خبر را انجام دادند. نكته اى كه در برگزارى اين مراسم جالب به نظر مى رسيد حضور 
توريست هاى لندن در اين برنامه بود به طورى كه بيش نيمى از شركت كنندگان در ميدان را، توريست هاى 
لندن از كشورهاى مختلف تشكيل مى دادند. المپيك هاى ورزشى على رغم هدف ورزشى آن، اين روزها دليل 
اقتصادى خوبى هم براى كشورها محسوب مى شود تا با ميزبانى مسابقات المپيك درآمد حاصل از صنعت 
توريسم خود را گسترش دهند. اين دوره از مسابقات المپيك در لندن در شرايطى برگزار مى شود كه بحران 
اقتصادى تمام دنيا را در برگرفته است و از اين لحاظ انگلستان اين شانس را دارد تا با فراهم كردن شرايط 
مناسب برگزارى اين مسابقات، برنامه ريزى براى اجراى برنامه هاى جانبى ويژه المپيك و جذب هر بيشتر 

توريست، سهم درآمد خود را از اين رويداد به حداكثر برساند.

اطالعيه:
از ماست كه بر ماست

به همت واال و حمايت همه جانبه ى تمامى دوست داران اهل علم، 
انديشه، فرهنگ و ادب ايران زمين، بخش انگليسى هفته نامه پرشين 
در گذشت. غم از دست دادن اين دو سه خط مطلب باقيمانده در 
تسليت  زبان  فارسى  غير  داران  دوست  تمامى  به  را  ايران  مورد 

عرض مى نماييم .
 دوستان فارسى زبان و ايرانى، خود را در اين غم بزرگ شريك 
خود  غنى  فرهنگ   غمخوار  نداريم  عادت  ايرانيان  ما  چون  ندانيد 
باشيم. ضمنا از تمامى فرزندان ايرانى كه بزرگ شده ايران نيستند 
و فارسى صحبت نمى كنند و دلگرم به صفحات انگليسى آخر هفته 
نامه پرشين بودند، تا حداقل هفته اى يك مطلب، اصال يك سطر در 
مورد زادگاه خود و يا اجدادشان بخوانند نيز تقاضا مى شود براى 
هاى  رسانه  و  ها  نشريه  به  ايران  درباره  مطلب  گونه  هر  دانستن 

ديگر كشورها مراجعه نمايند.

توصيه ميشود فارسى زبانان انگليسى آشنا در صورت تمايل، علت تعطيلى بخش انگليسى را به 
دوستان، همسران و فرزندان عالقمند به بخش انگليسى، اين متن را ترجمه و به اطالع آنها برسانند

با تشكر هفته نامه پرشين

المپيك2 201 جايگاه توريستى لندن
 را مختل مى كند !

اتحاديه تورگردانان اروپا هشدار داد كه المپيك 2012 توريسم بريتانيا را تا 50 درصد كاهش و 
جايگاه توريستى لندن را تنزل مى دهد. اين درحالى است كه بازگشت به شرايط عادى نيز يك سال 
مالى  هاى  زيان  آماده  بايد  بريتانيا  توريسم  كرد  اعالم  اروپا  تورگردانان  اتحاديه  كشد.  مى  طول 
گزارش  باشد.به  آن  از  ناشى  تغييرات  و  لندن   2012 المپيك  مسابقات  برگزارى  از  ناشى  هنگفت 
اسكاى نيوز اتحاديه تورگردان هاى اروپا پيش بينى كرد كه تعداد كل توريست هايى كه در زمان 
برگزارى بازى ها از لندن و سراسر بريتانيا بازديد مى كنند به ميزان 50 درصد نسبت به شرايط 

عادى كاهش خواهد داشت.

بنا به همين گزارش تام تنكينز مدير اجرايى اين اتحاديه اعالم كرد:«به نظر مى رسد ميزان تقاضا 
براى بازار توريسم انگلستان دست كم به ميزا ن 50 درصد تنها در دوران يك هفته اى برگزارى 

مسابقات المپيك لندن كاهش مى يابد.»

وى افزود:« تصور مى كنم دربدترين سناريوى ممكن اين مسابقات ممكن است سبب تعطيلى بازار 
توريسم لندن به عنوان يك مقصد توريستى براى مدت 5 تا 7 هفته شود كه دراين صورت اين اتفاق 

يك آسيب جدى و واقعى براى اين صنعت است.»

سال  يك  كم  دست  المپيك  از  پس  عادى  شرايط  به  بريتانيا  دوباره  بازگشت  و  بهبود  وى  گفته  به 
ديگر طول مى كشد.بنا به همين گزارش اين پيش بينى ها درشرايطى از سوى كارشناسان توريسم 
اروپا صورت گرفته كه پيش ازاين ادعا مى شد برنده اصلى برگزارى مسابقات المپيك لندن صنعت 
توريسم بريتانياست .وى يادآور شد كه عوارض اين تخريب ها به طور موثرى به ديگر بخش هاى 
توريسم در ديگر بخش هاى اين كشور از جمله بريتانيا منشعب شده و سرايت مى كند. واقعيت اين 
است كه لندن طى هفت هفته فصل برگزارى اين مسابقات جايگاه خود را به عنوان دروازه اصلى 
توريسم كشور از دست خواهد داد. وى افزود:«از دست رفتن جايگاه لندن به عنوان دروازه اصلى 
سفر در بريتانيا از آن روست كه به دليل اختصاص امكانات براى اين بازى ها و ازدحام ورزش 
دوستان شرايط براى مردم سفر كردن به ديگر شهرها و مناطق بريتانيا بسيار دشوار خواهد شد 

و از اين رو لندن جايگاه خود را از دست مى دهد.»

تام جنكينز در عين حال يادآور شد كه اين پديده جابجايى نقش و جايگاه در تمام مقاصد توريستى 
كه محل برگزارى مسابقات المپيك مى شوند رخ مى دهد چنان كه در لس انجلس به هنگام بازى هاى 
المپيك رخ داد زيرا اين يك واقعيت است كه بازى هاى المپيك سبب جابجايى توريست ها و مقاصد 
توريستى و جايگاه آن ها مى شود زيرا مردمى كه به طور مشخص به لندن و محتويات آن عالقه 

دارند، در اين مدت دست به سفر نمى زنند.
با اين حال برخى كارشناسان نيز عقيده دارند كه اين پديده هرچند صحت دارد اما چندان هم خبر 
بدى نيست زيرا بخش هايى مهمى نظير هتلداران با جذب هزاران مهمان ورزش دوست درآمد كامال 

خوبى كسب مى كنند.
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قاتل اسلو و 
شواليه هاي مسيحي

ماه   6 طي  وقت  ساعت  صدها  «من 
از  نسخه يي  بتوانم  تا  كردم  صرف 
 8 از  بيش  براي  را  خود  مانيفست 

هزار ناسيوناليست بفرستم.»
و  وبالگ نويسان  از  گروه  يك  تحت تاثير  اسلو  قاتل 
نقش  درباره  سال هاست  كه  بوده  امريكايي  نويسندگان 
اسالم در جوامع غربي هشدار مي دهند. به نوشته مطبوعات 
كمپ  در  كه  جواناني  كشتن  و  بمبگذاري  در  او  عمل  امريكا، 
كه  مي دهد  نشان  بودند،  كرده  شركت  نروژ  كارگر  حزب 
را  ضداسالم  وبالگ نويسان  از  گروه  اين  توصيه هاي  او 
پذيرفته است. مانيفست او كه در اينترنت قرار داشت و يك 
بود  نوشته  كه  آنجا  شد،  منتشر  دستگيري اش  از  بعد  روز 
سياستمداران نروژي در جلوگيري از نفوذ اسالم در كشور 
اهمال مي كنند، نقل قولي از «رابرت اسپنسر» امريكايي است 
در  ديگري  نويسندگان  و  مي كند  اداره  را  سايت «جهاد»  كه 
امريكا كه اعتقاد دارند مسلمانان گور تمدن غرب را كنده اند. 
اوكالهاماي  در   1995 سال  در  كه  آنچه  به  نروژ  قتل عام 
امريكا اتفاق افتاد و طي آن يك شهروند ناراضي امريكايي 
را  نفر  ده ها  و  كرد  منفجر  را  شهر  فرمانداري  ساختمان 
كشت، شباهت هاي زيادي دارد و جامعه شناسان را متوجه 

گروه هايي مي كند كه تمايالت شديد ضدمسلمانان دارند.

بود  راست  جناح  فعاالن  و  وبالگ نويسان  تحت تاثير  نيز  او   
به  مبارزه  تالش هاي  بر  تمركز  درباره  جديدي  مبحث  كه 
درباره  و  بودند  كرده  آغاز  اينترنتي  سايت هاي  در  تروريزم 
نفوذ راديكاليزم خطرناك اسالمي در مسلمانان امريكا هشدار 
اداره   2009 سال  گزارش  در  بعدها  موضوع  اين  مي دادند. 
امنيت داخلي امريكا با عنوان نقش اعضاي جناح راست افراطي 

خود  سايت  در  اسپنسر  است.رابرت  شده  اعالم  وضوح  به 
نوشته بود كه حتي اگر به كشتن شمار زيادي از كودكان منجر 
همين  و  شود  آغاز  بايد  مسلمانان  جهاد  برابر  در  دفاع  شود، 
بود.«دروازه هاي  گرفته  قرار  اسلو»  «قاتل  موردتوجه  جمالت 
وين» يك سايت ضداسالمي كه به نوشتن اخبار و مطالب تند 
عليه مسلمانان شهره است، روز يكشنبه مطالبي درباره وضع 
«بارون  مستعار  نام  با  آن  نويسنده  و  بود  نوشته  غيرعادي 

بوديسي» افزوده بود كه هيچ زماني مثل امروز خشونت به اين 
حد حمايت نشده بود.انتخاب نام دروازه هاي وين، به جنگ هاي 
در  مسلمين  ارتش  كه   1683 سال  به  بازمي گردد  صليبي 

لشكركشي به اروپاي مسيحي شهر «وين» را محاصره كرد. 

در مانيفست «برويك» قاتل اسلو آنجا كه به «اعالميه استقالل 
يادآور  كه  مي آورد  را   2083 تاريخ  مي كند،  اشاره  اروپا» 
او  كه  است  اروپا  بر  مسلمانان  حمله  سال  چهارصدمين 
مسلمانان  راندن  بيرون  براي  جنگ  بگويد  مي خواهد  زيركانه 
از اروپا آغاز شده است، چراكه مسلمانان در سال 1683 بعد 
از محاصره وين با مقاومت شديد صليبيون روبه رو شدند و 

ارتش عثماني عقب نشيني كرد و به قسطنطنيه بازگشت.

در زمينه ديدگاه هاي قاتل اسلو، گزارشگر رويتر ديروز نوشت: 
قاتل مو بور نروژي كه دست كم 93 نفر را كشت، خود را يك 
شواليه مسيحي مي بيند كه ماموريت دارد مسيحيت اروپا را از 
نفوذ مسلمانان حفظ كند. چند فرهنگي به پندار او واژه يي زشت 
است. او در مانيفستي كه از خود به جاي گذاشته، نوشته بود 
نظم قرون وسطايي شواليه گري دوباره شكل گرفته. سپس به 
جلسه يي به سال 2002 در لندن اشاره مي كند كه يك جنبش 
از  آن  شركت كنندگان  كه  جلسه يي  بود،  داده  شكل  را  صليبي 

فرانسه، آلمان، هلند، روسيه، نروژ و صربستان بودند.

عده  است  بهتر  باشيم  داشته  حمله  قصد  اگر  بود،  نوشته  او 
بن الدن  اسامه  مرگبار  تاكتيك هاي  مثل  شوند،  كشته  زيادي 
رهبر القاعده. وقتي از خود دفاع مي كني، نبايد پوزش بخواهي. 
به همين دليل وكيل او مي گويد: «برويك به عمل خود معترف 
او  نمي داند.»نوشته  مجازات  مستحق  را  خود  عمل  ولي  است 
ولي  باشد،  رايانه يي  خشن  بازي هاي  از  گرفته  تاثير  شايد 
اجراي  براي  آمادگي  از  حاكي  همه  او  روزه   80 خاطرات 
(اي ميل)  الكترونيك  پست  آدرس  هزاران  او  است.  نقشه اش 
جمع كرده بود كه مانيفست خود را براي آنان بفرستد: «من 
صدها ساعت وقت طي 6 ماه صرف كردم تا بتوانم نسخه يي از 
مانيفست خود را براي بيش از 8 هزار ناسيوناليست بفرستم.»
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وقتي غربي ها از واژه 
تروريست استفاده نمي كنند

ترجمه: كاوه رشيدي قادي 
منبع: فارن پاليسي واچ 

در ابتدا بايد بگويم من مانند غالب اروپاييان يك مسيحي هستم و 
به واسطه شناختي كه از سياست هاي رسانه اي غرب دارم خيلي 
در  پيش  روز  چند  كه  حمله اي  مورد  در  اينكه  از  نشدم  متعجب 
نروژ صورت گرفته، يك انحراف زباني سراسر فضاي رسانه اي 

را احاطه كرده است. 

ماجرا از اين قرار است كه رسانه هاي غربي به طور گسترده از 
به كار بردن واژه تروريست براي عامل اين حمله تروريستي كه 
توسط پليس دستگير شده و هم اكنون در بازداشت است خودداري 
مي كنند. اين تروريست، آندرس برينگ برويك نام دارد و از قضا 
مردي چشم آبي با موهاي طاليي است. اين جالب است كه واژه 
«حمله تروريستي» براي اطالق به اين رويداد، در تمامي تيترهاي 
است.  غايب  غربي)  (كشورهاي  ما  كشورهاي  عمده  رسانه هاي 
پست،  واشنگتن  همچون  رسانه هايي  تيتر  به  بيندازيد  (نگاهي 

نيويورك تايمز و وال استريت ژورنال) 
عمل  اين  اگر  كه  باشد  داشته  شك  ذره  يك  مي تواند  كسي  آيا 
وحشيانه عليه شهروندان غير نظامي را يك فرد مسلمان مو مشكي 
و چشم تيره، انجام داده بود در بوق و كرنا نمي شد كه اين عمل 

يك «حمله تروريستي» است؟ 

مي نويسد:  منتقد  نگاران  روزنامه  از  والد  گرين  گلن  كه  همانطور 
«اين تناقض و آشفته گويي بسيار آشكار است زيرا در رسانه هاي 
طور  به  تروريسم  آمريكا،  در  غالب  سياسي  گفتمان  و  آمريكايي 
ساده اينگونه معنا مي دهد كه حمله تروريستي توسط افراد مسلمان 
كه از غرب و غربيان متنفرند صورت مي گيرد. آن ها مي گويند البته 
كسي كه مثل ماست(چشم آبي و مو بور است) و به خدايي كه ما 
قبول داريم اعتقاد دارد( با نيشخند!) هم ممكن است كه اين عمل را 
مرتكب شوند ولي اين اتفاق وقتي مي افتد كه از آنها سوء استفاده 
شده باشد. مسيحي ها در قالب «تعريف تروريسم» نمي گنجند مگر 
مسئله  باشند.  شده  وادار  كار  اين  به  اجبار  يا  فشار  تحت  اينكه 

تروريسم منحصرا از آِن مسلمان هاست.» 
نخبه  هر  و  رسانه  هر  از  روزها  اين  كه  است  جمالتي  همه  اينها 
مفهومي  تعاريف  اينگونه  در  مسيحيان  مي شود.  شنيده  سياسي 
«افراط  بيندازند  راه  به  هم  كشتاري  اگر  و  نمي گنجند  واژگان  از 
گرا» خوانده مي شوند. اين واژه «افراط گرا» در اطالق به عامل اين 

رويداد در رسانه هاي غربي در حال گسترش است. 

اين گزينشي برخورد كردن رسانه ها و نخبه هاي سياسي با واژه 
مسلمانان  از  مردم  ترس  گسترش  و  تحكيم  منظور  به  تروريسم 
است تا از اين طريق بتوانند يك حمايت و اطمينان قلبي از طرف 
مردم براي جنگل هاي بي پايان آنها در مقابل آنچه آنها تروريسم 

مي خوانند، فراهم كنند و اين مسئله واقعا تاسف آور است. 

اين روزها، واژه «تروريست» در رسانه هاي غربي بسيار سياسي 
و دستكاري شده است. به طوري كه اين واژه به دليل استفاده اي 
كه اين روزها از آن شده از معنا تهي گشته است. آيا اين منصفانه 
نظامي  نيروهاي  عليه  كه  مقاومت،  مردمي  نيروهاي  به  كه  است 
زده  تروريست  برچسب  مي كنند  دفاع  خود  از  اسرائيلي  اشغالگر 
شود وقتي در مقابل، از به كار بردن واژه تروريست براي كسي 
اجتناب مي كنند كه موبور، سفيد پوست و غير مسلمان است و با 
يك نارضايتي سياسي آشكار اقدام به رگبار بستن نزديك به صد 
نفر شهروند كه اكثر آنها بچه بودند، كرده است؟ من مطمئن نيستم 

كه اين سوال واقعا نيازي به پاسخ داشته باشد. 

سومالي از 
گرسنگي مي ميرد
قحطي در شاخ آفريقا جان بيش از 3 ميليون نفر را تهديد مي كند

دير هنگامي است كه مردم سومالي در شاخ آفريقا با فقر و مرگ 

نرم  پنجه  و  دست  مقتدر  مركزي  دولت  فقدان  و  داخلي  جنگ  و 
مي كنند. مسئله اي كه از يك طرف مربوط به جنگ هاي داخلي ديرينه 
از  ناشي  ديگر  سوي  از  و  است  دهه 1990  اوايل  از  كشور  دراين 
تعلل در امدادرساني نهادهاي بين المللي است كه البته بي ارتباط با 
دخالت هاي سازمان يافته در اين كشور نيست. سومالي را به جد 
مي توان يك دولت فرو مانده و ورشكسته دانست كه توانايي اداره 
خود را ندارد كه حتي بسياري از وزرايش ترور شده يا در عمليات 
انتحاري كشته شده اند. حزب اسالمي سومالي و جنبش الشباب اين 
كشور مدتهاست كه سومالي را جوالنگاه خود قرار داده اند كه در 
پيش  از  بيش  خود  سلفي  رويكرد هاي  با  الشباب  جنبش  ميان  اين 
دولت درمانده موگاديشو را در تنگنا قرار داده است. اقدامات اين 
گروه اعم از حمله به نيروهاي حافظ صلح آفريقايي يا محدود كردن 
نهادهاي بين المللي براي كمك رساني سبب شده كه دولت مركزي 
نتواند آنگونه كه بايد و شايد بر مشكالت خود فائق بيايد. مشكالتي 
كه در آخرين مورد آن جان بيش از سه ميليون انسان را به خطر 
انداخته است. از جمله اقداماتي كه اين گروه قصد داشت انجام دهد 
كشتن مادر بزرگ اوباما به تالفي كشته شدن بن الدن، رهبر القاعده 
بود. سومالي از سال 1991شاهد جنگ داخلي است و از 7 مي سال 
2009 شاهد درگيري ميان جنبش الشباب و حزب اسالمي سومالي 
با نيروهاي دولت انتقالي به رياست شريف شيخ احمد بوده و در 
اين درگيري ها شمار زيادي از مردم كشته و گروه زيادي نيز آواره 
شده اند. اين امر در نواحي كه جنبش الشباب سومالي نفوذ بيشتري 

دارد (مانند ايالت باكول و شابيل) تشديد شده است. 
اما همانطور كه گفته شد تعلل در كمك رساني نيز سبب شده تا اين 
قحطي كه در 20 سال گذشته بي سابقه بوده است جان انسان هاي 
مقاله اي  در  پست  واشنگتن  روزنامه  بيندازد.  خطر  به  را  بيشتري 

كرد  اشاره  آفريقا  شاخ  در  به ويژه  گرسنگي  و  قحطي  موضوع  به 
و نوشت كه اين قحطي باعث مرگ ده ها هزار نفر شده كه بيشتر 
آنها كودك هستند. اين گزارش مي افزايد كه بيش از 10 ميليون نفر 
در اين منطقه هستند كه به علت كاهش باران و نابساماني اوضاع 
سياسي در منطقه به كمك نياز دارند. مارك باودن يكي از مسئوالن 
اين  در  آفريقا  شاخ  به  انساني  كمك رساني  مورد  در  ملل  سازمان 
باره مي نويسد كه سومالي در 20 سال گذشته با بي سابقه ترين و 
شديدترين بحران غذايي مواجه شده است، وي مي افزايد كه در دو 
ماه آينده براي كاستن از اين بحران به بيش از 300 ميليون دالر 
بودجه نياز هست. باودون در اين زمينه مي گويد كه بيش از 3/ 7 

را  ساكنان  كل  از  نيمي  تقريبًا  كه  سومالي  ساكنان  از  نفر  ميليون 
تشكيل مي دهد، در معرض تهديد گرسنگي و سوء تغذيه قرار دارند 
زندگي  كشور  اين  جنوب  در  آنها  از  نفر  ميليون   8  /2 از  بيش  كه 
مي كنند. اين روزنامه آمريكايي با اشاره به اينكه كمك هاي بين  المللي 
به سومالي در سال 2008 كاهش يافته بود، نوشت كه كاهش اين 
كمك ها به علت قيد و بندهايي بود كه آمريكا عليه جنبش الشباب در 

جنوب سومالي بر آژانس هاي امدادرساني تحميل كرد. 

كمك رسان هاي  و  امدادرساني  آژانس هاي  از  برخي  روزنامه  اين 
غربي را به سستي در تعامل با اين موضوع متهم كرده و نوشته 
كه آنها سرعت كافي براي پاسخ به فرياد مردم اين منطقه ندارند. 
روزنامه انگليسي گاردين نيز با اشاره به اين بحران نوشت كه دو 
نيمي  اوضاع  و  دارند  قرار  مرگ  خطر  معرض  در  كودك  ميليون 
و  باكول  مناطق  در  غذا  كمبود  است،  بحراني  بسيار  تعداد  اين  از 
شابيل باعث شده است كه روزانه از هر ده هزار كودك شش كودك 
اوضاع  شدن  بدتر  بدهند،  دست  از  را  خود  جان  گرسنگي  علت  به 
مي تواند تعداد قربانيان را به دو برابر هم برساند، اين در حالي است 
كه سه ايالت ديگر اين كشور در ماههاي آينده در معرض قحطي 
قرار دارند. اما اوضاع احوال سومالي واكنش دبيركل سازمان ملل 
متحد را نيز بدنبال داشته است. بان كي مون نياز فوري به مقابله 
با اين بحران را بالغ بر 8/1 ميليارد دالر مي داند، اين در حالي است 
كه هشدارها در زمينه خطرات ناشي از اين بحران و پيامدهاي آن 
بر مناطق همجوار همچنان ادامه دارد. بان تعداد تلفات روزانه در 
مناطق قحطي زده را وحشتناك خوانده گفت كه هرگونه تاخير در 
موجب  را  بيشتري  قربانيان  ديده  خسارت  ساكنان  به  كمك  ارائه 

خواهد شد.

سخن از بمب اتمي 
ايران دروغ است

انتشار  با  فرانسه  پيشين  خارجه  وزير 
كتابي جديد تشريح مي كند كه آنچه غربي ها 
و آمريكايي ها درباره برنامه هسته اي ايران 
ادعا مي كنند، دروغ رسانه اي است و توضيح 
مي دهد كه اسرائيل چگونه در فرانسه نفوذ 
با  كتابي  فارس،  گزارش  به  است.  كرده 
محتوايي جسورانه كه اسرار بسياري را از 
جمله نفوذ اسرائيل در امور داخلي فرانسه 
و رد ادعاي غربي ها درباره برنامه هسته اي 
ايران و ساخت سالح اتمي در آن به چشم 
در  كه  كتابي  است.  شده  منتشر   مي خورد، 
نوع خود سندي از روالن دوما وزير خارجه 
پيشين فرانسه است كه آن را با انقالب هاي 
را  آن  و  مي كند  ختم  منطقه  و  عرب  جهان 

ديوار  سقوط  و  استعمار  پايان  از  پس 
كه  مي داند  جهاني  رويداد  مهم ترين  برلين 
تبعات آن براي اسرائيل بسيار بزرگ است. 
«روالن دوما، ضربه ها و جراحت ها» عنوان 
كتابي است كه در نوع خود سندي از اسرار 
بسياري است كه اين مقام فرانسوي با آن 
زندگي كرده است. روزنامه السفير لبنان با 
دوما  روالن  سخن  نوشت:  خبر  اين  انتشار 
درباره ايران اهميتي ويژه دارد. ديپلماتي كه 
واليتي  اكبر  علي  با  و  سفر  ايران  به  بارها 
وزير خارجه اسبق ايران ديدار كرده است 
رئيس جمهوري  رفسنجاني  هاشمي  به  و 
مي گويد:  او  است.  نزديك  نيز  ايران  اسبق 
از  سخن  مثل  ايران  اتمي  بمب  از  سخن 
حسين  صدام  جمعي  كشتار  سالح هاي 
است. يعني اينكه من اعتقادي به وجود آن 
ندارم. هرچه در اين خصوص گفته اند، تبليغ 
سياست  سردرگمي  است.  رسانه اي  دروغ 

منبع  كه  است  مداخله هايي  علتش  فرانسه... 
است  اين  دوما  منظور  است...»  روشن  آن 
تحليل  هر  فرانسه  در  اسرائيل  حضور  كه 
قرار  شبهه  و  شك  معرض  در  را  مخالفي 
مي دهد. السفير نوشت: دوما در كتاب جديد 
به  داشتن  نياز  در  ايران  ديدگاه  از  خود 
به  زيرا  مي كند  دفاع  هسته اي  نيروگاه هاي 
بيش  است  ممكن  آن  نفتي  منافع  وي  گفته 
از 60 سال دوام نياورد. «آنچه حقيقت است 
برنامه  مي خواهند  ايراني ها  كه  است  اين 
و  بدهند  ادامه  را  خود  صلح آميز  هسته اي 
اتمي  سالح  وجود  عدم  بر  گزارش ها  همه 
كتاب  در  دوما  مي كند.»  تاكيد  ايران]  [در 
فرانسه  در  اسرائيل  نفوذ  به  اشاره  با  خود 
مي نويسد: اسرائيلي ها در فرانسه هر كاري 
جور  هر  مي دهند.  انجام  بخواهد  دلشان 
فرانسه  اطالعات  دستگاه  بخواهد  دلشان 

(DST) را به حركت وامي دارند. 
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بالتكليفي  و  آبي   – سرخ  باشگاه هاي  قيمت  تعيين 
واگذاري هاي فوتبالي

پرسپوليس 45 و استقالل 42 
ميليارد تومان

باعث  ايران  فوتبال  برتر  ليگ  برگزاري  ايام  به  نزديكي 
شده تا بحث واگذاري باشگاه هاي دولتي پيش از شروع 
مسابقات جدي تر از گذشته مطرح باشد. در اين باره در 
هفته هاي گذشته باشگاه راه آهن اولين باشگاه خصوصي 
در  كه  گرفت  نام  دولتي  بخش  از  يافته  انتقال  و  كشور 
رسيد.  نهايي  فروش  به  عرضه  بار  دو  طي  و  فرابورس 
مطرح  مسائل  از  بسياري  و  باشگاه  اين  خريدار  هرچند 
در اين حوزه در ابهام باقي ماند اما سرانجام اين طلسم 
در ايران شكسته شد تا دريابيم كه واگذاري باشگاه هاي 
در اين باره  هم امكان پذير است.  بورس  فوتبال از طريق 
در حالي كه عرضه سهام دو باشگاه استقالل و پيروزي 
و  ورزش  وزير  شدن  مشخص  تا  فرابورس  طريق  از 
خصوصي سازي  سازمان  بود،  افتاده  تاخير  به  جوانان 
را  باشگاه  دو  اين  واگذاري  براي  خود  پيشنهادي  قيمت 

اعالم كرد تا شايد اقدامي تازه در اين حوزه شكل گيرد. 
آماده سازي  پيش  مدت ها  از  خصوصي سازي  سازمان 
سهام دو باشگاه استقالل و پرسپوليس را براي واگذاري 
از طريق فرابورس در دستور كار قرار داده بود و وعده 
داده بود سهام اين دو باشگاه بعد از عرضه سهام راه آهن 
و در هفته اول تير واگذار شود كه اين عرضه به داليل 
مشخص نشدن وزير ورزش و جوانان متوقف شد و تا 
زمان عرضه آن تا مشخص شدن وزير مربوطه به تاخير 
افتاد. در چنين شرايطي و در حالي كه زمان عرضه سهام 
رسيد  خبر  ديروز  است  نامشخص  پيروزي  و  استقالل 
سازمان  توسط  باشگاه  دو  اين  سهام  قيمت گذاري  كه 
پيشنهادي  مبلغ  و  رسيده  اتمام  به  خصوصي سازي 
پرسپوليس  باشگاه  سهام  واگذاري  براي  سازمان  اين 
تومان  ميليارد  استقالل 42  باشگاه  و  تومان  ميليارد   45
در  كه  تدبير  هوشمند  مطالعاتي  گروه  موسسه  است. 
ارزش گذاري برند تخصص دارد، قيمت گذاري دو باشگاه 
ورزشي را انجام داده است و اين در حالي است كه قيمت 
پيشنهادي سازمان خصوصي سازي بايد در هيات عالي 
واگذاري به تصويب برسد كه اين امر تا زمان مشخص 

نشدن وزير ورزش و جوانان محقق نمي شود.

تداوم نوسان در بازارهاي 
مالي و مواد خام

اقتصاددان هايي كه در نظرسنجي خبرگزاري رويترز شركت كردند 
معتقدند اياالت متحده حداقل از سوي يكي از سه موسسه رتبه سنجي 
مهم يعني استاندارد اند پورز، موديز و فيچ، رتبه ممتاز اعتباري خود 
را از دست خواهد داد. در اين نظرسنجي از 53 اقتصاددان 30 نفر 
اعالم كردند در هفته هاي آينده حداقل يكي از اين سه موسسه رتبه 
اعتباري آمريكا را كاهش خواهد داد. از سوي ديگر، پاسخ دهندگان 
اعالم كردند به احتمال 20 درصد طي يك سال آينده ركودي جديد 

در اقتصاد آمريكا مشاهده خواهد شد. 

در حال حاضر يك هفته فرصت وجود دارد تا برنامه اي براي كاهش 
كسري بودجه آمريكا تدوين شود. بدون اين برنامه جمهوريخواهان 
نوعي  حالت  اين  در  و  برد  نخواهند  باال  را  دولت  بدهي  سقف 
ورشكستگي روي خواهد داد و به باور كارشناسان لطمه حاصل از 
اين ورشكستگي براي اقتصاد آمريكا شديد خواهد بود. ورشكستگي 
و كاهش رتبه اعتباري تاثيرات متفاوتي دارند: كاهش رتبه اعتباري 
ريسك ركود اقتصادي را باال مي برد زيرا از اعتماد سرمايه گذاران 
و مصرف كنندگان مي كاهد اما لطمه آن به بازارهاي مالي قابل جبران 
به  بزرگ  شوكي  جهان  اقتصاد  بزرگ ترين  ورشكستگي  اما  است. 
تمام بازارهاي مالي جهان وارد خواهد كرد و در صورت رخ دادن 

آن ممكن است بحران مالي جديدي به وجود آيد. 

بين  سياسي  نظر  اختالف  تداوم  دليل  به  هم  حاال  همين  تا  البته 
شده  كم  شدت  به  مصرف كنندگان  اعتماد  دولت،  و  جمهوريخواهان 
سه  در  است.  بوده  فشار  تحت  پيش  از  متحده  اياالت  اقتصاد  است. 
ماهه نخست سال جاري اقتصاد اين كشور 1.9 درصد رشد كرد و 
به باور كارشناسان در سه ماهه دوم ميزان رشد اقتصادي از اين 
هم كمتر بوده است. در دو ماه اخير رشد نرخ بيكاري و كاهش توليد 
صنعتي در آمريكا سبب شده اعتماد مصرف كنندگان افول كند و اين 
آمريكا  داخلي  ناخالص  توليد  درصد  مصرف 70  كه  است  حالي  در 
نااميدكننده  بسيار  كنوني  وضعيت  ترتيب  بدين  دهد.  مي  تشكيل  را 
توصيف شده است. اقتصاد آمريكا براي رسيدن به رونق پايدار به 
رشد شاخص هاي مهم براي مدتي به اندازه طوالني نياز دارد اما در 
هفته هاي اخير دقيقا بر عكس اين امر رخ داده است. روند كنوني به 
شدت از اعتماد مصرف كنندگان، سرمايه گذاران و مديران شركت ها 
مي كاهد زيرا اين گروه ها مشاهده مي كنند كه به جاي همكاري، بين 
سياستمداران نوعي رقابت وجود دارد. از يك سو باراك اوباما قصد 

دارد با اعمال فشار بر كنگره اين نهاد را به تصويب افزايش 2.4 هزار 
ميليارد دالري سقف بدهي ها وادار كند تا طي دو سال آينده يعني تا 
پس از انتخابات رياست جمهوري سال 2012 مشكلي در هزينه ها 
پيش نيايد و از طرف جمهوريخواهان كاهش كسري بودجه را پيش 

شرط كمك به دولت در اين زمينه قرار داده اند. 

صندوق بين المللي پول از كنگره و دولت آمريكا خواسته است بر 
اختالف نظرهاي خود غلبه كرده و هر چه زودتر سقف بدهي هاي 
دولت را باال ببرند اما به نظر مي رسد اين بار دو طرف قصد ندارند 
زود به نتيجه برسند و زيان اين اختالف نظر به مردم آمريكا وارد 
خواهد شد. در صورت عدم دستيابي دولت و كنگره آمريكا به توافق 
بر سر سقف بدهي هاي آمريكا، دولت اوباما از روز دوم ماه آگوست 
دولت  بدهي  سقف  شد.  خواهد  ناتوان  خود  مالي  تعهدات  انجام  از 
امور  ادامه  براي  آمريكا  دولت  و  است  رسيده  مجاز  حد  به  آمريكا 
جاري اين كشور نيازمند افزايش سقف بدهي است. كسري بودجه 
سال جاري دولت آمريكا حدود يك تريليون و 500 ميليارد دالر است 
كه باعث شده ميزان بدهي دولت به 14 تريليون و 300 ميليارد دالر 
برسد. اوباما در يك نطق تلويزيوني گفت حزب جمهوريخواه مسئول 

بحران مالي اين كشور است و از رهبران كنگره مي خواهيم در مورد 
كاهش  عدم  افزود  وي  برسند.  توافق  به  دولت  بدهي  سقف  افزايش 
براي  كنگره  نمايندگان  توافق  عدم  و  آمريكا  دولت  بودجه  كسري 
افزايش سقف بدهي دولت، اين كشور را با خطر يك بحران اقتصادي 
چهار  كاهش  خواستار  آمريكا  جمهور  رئيس  كند.  مي  مواجه  عميق 

شده  آينده  سال  ده  طي  كشور  اين  بودجه  كسري  دالري  تريليون 
است. سخنان اوباما در حالي است كه مجلس نمايندگان آمريكا در 
مذاكرات چند روز اخير خود از دست يافتن به توافقي براي افزايش 

سقف بدهي دولت بازمانده است. 

وضعيت كنوني آمريكا سبب شده بازارهاي مالي و مواد خام جهان 
دچار نوسان شديد شوند. روز گذشته قيمت طال بار ديگر ركوردي 
جديد ثبت كرد و قيمت فلزات اساسي نيز به دليل كاهش ارزش دالر 
افزايش يافته است اما اين افزايش پايدار نخواهد بود زيرا در صورتي 
كه تفاهمي حاصل شود با افزايش ارزش دالر قيمت مواد خام سقوط 

خواهد كرد.

اقتصاد

سهم باالي وينستون، كنت و مارلبورو 
در بازار دخانيات ايران

در  برند ها  از  يك  هر  سهم  درباره  دقيقي  آمار  هيچ  كه  شرايطي  در 
بازار سيگار ايران وجود ندارد، شواهد امر نشان مي دهد كه سه برند 
وينستون، كنت و مارلبورو بيشترين سهم را در بازار دخانيات ايران 
در اختيار دارند. به گزارش ايسنا، سود فعاالن بازار دخانيات ايران 
هم  چندان روشن نيست اما گفته مي شود حاشيه سود برخي برند ها 

به 200 درصد هم مي رسد. 
دو سيگار وينستون و كنت اكنون در كشور توليد مي شوند و واردات 

سيگارهاي  بازار  در  برند  دو  اين  هرچند  است.  قانوني  نيز  آنها 
مارلبورو  سيگار  اما  دارند  قابل توجهي  سهم  نيز  ايران  شده  قاچاق 
ردپاي  بنابراين  وارداتش؛  هم  و  بوده  ممنوع  ايران  در  توليدش  هم 

مارلبورو را بايد در بازار سيگارهاي قاچاق ايران جست وجو كرد. 

مصرف سيگار در ايران بين 60 تا 65 ميليارد نخ برآورد مي شود. 
اگر اين رقم را بر 20 كه تعداد نخهاي موجود در هر پاكت سيگار 
است تقسيم كنيم، مصرف سيگار پاكتي درايران بين سه ميليارد تا 
سه ميليارد و 250 ميليون پاكت تخمين زده مي شود. حال اگر قيمت 
برآورد  تومان  هزار  دو  تا  هزار  بين  ايران  در  را  سيگار  پاكت  هر 
كنيم، ارزش بازار سيگار ايران بين سه تا 6.5 ميليارد دالر برآورد 
مي شود. اگر ارزش بازار سيگار ايران را حدود 7 ميليارد دالر تخمين 

بزنيم، سيگار مارلبورو سهمي حدود يك ميليارد دالري در اين بازار 
دارد. اين در حالي است كه سيگار هاي وينستون و كنت در مجموع 
سهم  اين  ارزش  و  داشته  ايران  سيگار  بازار  در  را  سهم  بيشترين 
بالغ بر سه ميليارد دالر تخمين زده مي شود. براساس آمار، سيگار 
خود  به  را  كشور  به  سيگار  واردات  از  درصد  حدود 70  وينستون 
اختصاص مي دهد. از سيگار كنت هم اگر چه آمار دقيقي در دست 
نيست اما اين برند جزو سيگار هاي پرفروش در بازار ايران محسوب 
درصد  تا 70  حدود 60  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  بنابراين  مي شود؛ 
كنت  و  مارلبورو  وينستون،  برند  سه  اختيار  در  ايران  سيگار  بازار 
است. اگر برندهاي مربوط به شركت KT&G را نيز به سه برند فوق 

اضافه كنيم، اين سهم شايد تا 80 درصد هم برسد.

چين نفت سفيد به 
ايران صادر كرد 

چين  گمرك  سازمان  گزارش  اساس  بر 
 4.1 از  بيش   2011 نخست  نيمه  در  ايران 
هزار تن نفت سفيد از چين وارد كرد كه اين 
رقم نسبت به نيمه نخست 2010 بالغ بر 24 
درصد رشد داشته است. به گزارش فارس 
به نقل از پايگاه اينترنتي داو جونز، ميزان 
صادرات نفت سفيد چين به ايران طي ماه 
رسيده  تن   1017 از  بيش  به   2011 ژوئن 
به  چين  سفيد  نفت  صادرات  ميزان  است. 
ايران در ژوئن 2011 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بيش از 37.12 درصد رشد داشته 
است. بر اساس اين گزارش ميزان صادرات 
ماه  شش  طي  ايران  به  چين  سفيد  نفت 
نخست 2011 به بيش از 4145 تن رسيد كه 

اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز 
بيش از 24.56 درصد رشد نشان مي دهد. 
گازوئيل  صادرات  ميزان  اساس  اين  بر 
چين به ايران در ماه ژوئن 2011 به 50 تن 
رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
است.  داشته  كاهش  درصد   79.2 از  بيش 
اين رقم در شش ماه نخست 2011 نيز به 
نسبت  كه  است  رسيده  تن   200 از  كمتر 
ماه نخست 2010 بيش از 51.24  به شش 
درصد كاهش داشته است. ميزان صادرات 
شش  در  ايران  به  كشور  اين  سنگ  زغال 
درصد   14 از  بيش  نيز   2011 نخست  ماه 
رشد داشته است. چين در ماه ژوئن 2011 
ايران  به  سنگ  زغال  صادرات  گونه  هيچ 
نداشته است. بر اساس اين گزارش ميزان 
صادرات زغال سنگ چين به ايران در شش 
ماه نخست 2011 يعني طي ماه هاي ژانويه 
تا ژوئن به بيش از 42360 تن رسيده است 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 

14.51 درصدي روبه رو شده است. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

ضرورت 
تغيير ساختار 

تصميم گيري در 
بلوك يورو

ماهنامه فارن افرز در شماره جديد خود گزارشي 
و  اروپا  پولي  اتحاديه  ساختار  باره  در  مشروح 
اين  در  تصميم گيري  سيستم  در  تغييرات  لزوم 
اتحاديه براي جلوگيري از بحران هاي جديد منتشر 
كرده است. اين مقاله به قلم لورنز بي ني اسماگي، 
به  اروپا  مركزي  بانك  مديره  هيات  اعضاي  از 
آمده  مقاله  اين  در  است.  آمده  در  تحرير  رشته 
لرزه  به  را  يورو  بلوك  يونان،  مالي  بحران  است، 
بلوك  اين  كه  است  درحالي  اين  و  است  آورده  در 
است.  خود  تاسيس  سالگرد  دهمين  آستانه  در 
بروز بحران اخير در يونان چندان تعجب آور نبود. 
مشكلي  چنين  اگر  بود  معجزه  يك  اين  حقيقت  در 

به  نسبت  اروپايي  واحد  ارز  و  نمي آمد  به وجود 
اينگونه مشكالت مصون مي بود زيرا در سال هاي 
ساختاري  يورو  اگرچه  كه  شده  مشخص  اخير 
بلوك  نيست:  كامل  اما  است  توجه  جالب  و  بزرگ 
لحاظ  از  اما  است  يكپارچه  مالي  لحاظ  از  يورو 
اصلي  عامل  نقص  همين  نيست.  يكپارچه  سياسي 
مشكالتي است كه به وجود آمده و سبب خواهد شد 

حل مشكالت دشوارتر شود. 
بسيار  پولي  اتحاديه  يك  در  سياسي  اتحاد  ميزان 
سياستمداران،  مفسران،  كه  است  حدي  از  باالتر 
تحليلگران و مردم در ذهن تصور مي كنند. در يك 
كشور  يك  در  سياسي  تصميم هاي  پولي،  اتحاديه 
مستقيم  تاثير  اعضاي  ديگر  اقتصادي  وضعيت  بر 
از  بسياري  كه  معناست  بدان  اين  و  مي گذارد 
مشكالت ملي تنها از طريق اقدامي يكپارچه در تمام 
اتحاديه پولي قابل حل است. اقتصاد يونان تنها 2 
درصد توليد ناخالص داخلي بلوك يورو را تشكيل 
مي دهد اما بحران مالي در اين كشور باعث بي ثباتي 
در تمام كشورهاي عضو اين بلوك شده است. اين 
در  هم  سياسي  تصميم هاي  طريق  از  بايد  بحران 
آتن و هم در بروكسل حل شود. اجراي برنامه هاي 
اما  است  يونان  دولت  عهده  بر  اقتصادي  اصالح 
اروپا  شوراي  دست  در  اصالحات  اين  مالي  تامين 

قرار دارد. 
اجازه  اروپا  اتحاديه  در  قانوني  كنوني  چارچوب 
به  يورو  منطقه  سطح  در  تصميم گيري  نمي دهد 
در  سياسي  حيات  هم  هنوز  شود.  انجام  راحتي 
سياست هاي  است.  ملي  و  داخلي  بسيار  اروپا 
بلوك  اعضاي  از  يك  هر  توسط  و  راسا  اقتصادي 
يورو اتخاذ مي شود و هنگام تصميم گيري ها عمدتا 
منافع ملي مد نظر قرار مي گيرد. نهادهاي معدودي 
در بلوك يورو وجود دارند كه با در نظر گرفتن كل 
اتحاديه پولي تصميم مي گيرند و بانك مركزي اروپا 
يكي از اين نهادهاست. بر خالف ديگر نهادهايي كه 
سياست هاي زيادي را بين كشورهاي عضو بلوك 
وظيفه  اروپا  مركزي  بانك  مي كنند،  هماهنگ  يورو 
اجراي تنها يك سياست پولي يعني تعيين نرخ بهره 
يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  تمام  براي  را  بانكي 
وادار  را  شده  ياد  نهاد  امر  همين  و  دارد  عهده  بر 

مي كند به مجموعه شاخص هاي كالن 

اقتصادي و تصوير كلي مالي اتحاديه اروپا توجه 
داشته باشد. 

مالي  بحران  از  كه  يورو  بلوك  كشورهاي  براي 
بودند،  شده  خارج   2008 سال  اقتصادي  ركود  و 
بسيار دشوار بود كه وارد فرآيند حل مشكل يونان 
شوند. در ماه مي سال 2010 پارلمان آلمان از ژان 
كلود تريشه رئيس بانك مركزي اروپا و دومينيك 
استراس كان رئيس پيشين صندوق بين المللي پول 
خواست تا ريسك هاي حاصل از بحران يونان براي 
كل منطقه يورو را بررسي كنند. در آن زمان آلمان 
كشورهاي  كل  براي  يونان  بحران  از  خطري  هيچ 
و  تريشه  اما  نمي كرد  احساس  يورو  بلوك  عضو 
استراس كان هشدار دادند كه اين بحران در نهايت 
بر تمام كشورهاي بلوك يورو تاثير خواهد گذاشت 
و اين اتفاق افتاد.تحليلگران معتقدند نظام حاكم بر 
تغيير  بايد  اروپا  پولي  اتحاديه  در  تصميم گيري ها 
هفته هاي  در  كه  تحوالتي  به  توجه  با  نيز  و  كند 
تصميم گيري  سيستم  بايد  است  داده  رخ  اخير 
براي  محدوديت هايي  نيز  و  شود  تقويت  مشترك 
تصميم هاي ملي در نظر گرفته شود زيرا ثابت شده 
از  يك  هر  در  اقتصادي  و  سياسي  تصميم هاي  كه 
17 عضو بلوك يورو بر ديگر كشورهاي عضو اين 
بلوك تاثير مستقيم دارد. نكته ديگر پايبندي باالتر 
است.  كنوني  قواني  و  مقررات  اجراي  به  اعضاي 
باشد  داشته  وجود  نظارتي  نظام  يك  بايد  همچنين 
عضو  دولت هاي  اقدامات  بيشتر  سختگيري  با  كه 
هر  صورت  در  تا  بگيرد  نظر  زير  را  يورو  بلوك 
تصحيح  به  نسبت  فورا  اشتباه  تصميم گيري  گونه 
كشورهاي  نهايت  در  جمعه  شود.روز  اقدام  آن 
عضو بلوك يورو بر سر كمك به يونان به توافق 
رسيدند اما در باره سرايت بحران يونان به ديگر 
ايتاليا  جمله  از  بلوك  اين  عضو  بدهكار  كشورهاي 
نگراني ها باقي مانده است. ايجاد تغيير در ساختار 
تصميم گيري در اتحاديه پولي اروپا براي جلوگيري 
از بحران هاي جديد ضرروت دارد و اعضاي بلوك 
عمل  وارد  زمينه  اين  در  زودتر  چه  هر  بايد  يورو 
شوند در غير اين صورت حيات اين بلوك پولي در 

معرض تهديدهاي جدي قرار دارد. 

اقتصاد

كاهش ارزش دالر 
آمريكا  كنگره  و  دولت  مذاكرات  توقف  دنبال  به 
در خصوص افزايش سقف بدهي ها ارزش دالر 
در بازارهاي بين المللي روز چهار شنبه به روند 
نزولي خود ادامه داد. به گزارش فارس به نقل از 
رويترز ارزش دالر در برابر يورو به پايين ترين 
حد خود در سه هفته اخير رسيده است. بر اساس 
اين گزارش هر يورو در برابر 1.4530 دالر داد و 
اوايل  از  ركورد  باالترين  اين  كه  است  شده  ستد 
جوالي به شمار مي رود. ارزش دالر در برابر ين 
ژاپن نيز كاهش يافت و هر دالر در برابر 77.90 
وزارت  قانوني  مهلت  است.  شده  ستد  و  داد  ين 
روز  دارايي آمريكا براي افزايش سقف بدهي ها 
دوم اوت به پايان خواهد رسيد و هنوز هيچ تحول 
جديدي در روند مذاكرات كنگره و دولت اوباما به 
به  المللي  بين  گذاران  سرمايه  خورد.  نمي  چشم 
شدت نگران كاهش رتبه اعتباري آمريكا هستند. 
گزارش  ترين  تازه  در  مورگان  پي  جي  موسسه 
خود ضمن اشاره به ادامه اختالفات سياسي بين 
افزايش  سر  بر  جمهوري خواهان  و  دموكراتها 
آمريكا  بودجه  كسري  كاهش  و  بدهي  سقف 
از  بيش  آمريكا  اعتباري  رتبه  كاهش  داد؛  هشدار 
كشور  اين  اقتصاد  بر  هزينه  دالر  ميليارد   100
تحميل خواهد كرد. موسسه رتبه بندي استاندارد 
رتبه  كاهش  به  نسبت  ديگر  بار  جوالي  پورز 21 
اساس  بر  است.  داده  هشدار  آمريكا  اعتباري 
گزارش اين موسسه احتمال كاهش رتبه اعتباري 
آمريكا تا سه ماه آينده بيش از 50 درصد ارزيابي 

شده است. 

فيات و كرايسلر 
ادغام مي شوند

عمده  كه  آمريكا  كرايسلر  خودروسازي  گروه 
ايتاليا  فيات  شركت  اختيار  در  هم اكنون  سهامش 
دوم  ماهه  سه  در  خود  سودآوري  از  دارد  قرار 
حالي  در  اين  ايسنا،  گزارش  به  داد.  خبر   2011
است كه اين شركت در مدت زمان مشابه در سال 

قبل متحمل زيان 172 ميليون دالري شده بود. 

طبق  كه  دادند  خبر  آگاه  منابع  حال  همين  در 
ادغام  روند  فيات  شركت  رئيس  اظهارات 
ساختاري و مديريتي اين شركت با كرايسلر طي 
هفته جاري آغاز شده است. كرايسلر تاكنون تمام 
را  كانادا  و  آمريكا  دولت هاي  به  خود  بدهي هاي 
بلومبرگ،  گزارش  به  است.  كرده  بازپرداخت 
سود  به  امسال  كرايسلر  تا  شده  برنامه ريزي 
كه  حالي  در  كند.  پيدا  دست  دالري  ميليون   500
 652 زيان  متحمل   2010 سال  در  شركت  اين 
ميليون دالري شده بود. همچنين نيسان و شريك 
چيني اش شركت دانگ فنگ به صورت مشترك 50 
ميليارد يوآن معادل 8 ميليارد دالر در بازار چين 
سرمايه گذاري مي كنند. اين دو شركت قصد دارند 
ظرف  را  جديد  خودرو  مدل  مشترك 30  طور  به 

پنج سال آينده روانه بازار چين كنند. 

نيسان و شريكش همچنين قصد دارند فروش خود 
را در چين تا پنج سال ديگر دو برابر كنند. نيسان 
به ويژه برنامه ريزي كرده تا خودرو برقي خود 
را روانه بازار چين كند. چين كه در سال 2009 
بزرگ ترين  به  آمريكا  از  گرفتن  پيشي  با  ميالدي 
بازار خودرو جهان تبديل شد اما خبرها از صنعت 
خودروسازي تايلند نيز حكايت از آن دارد كه اين 
كشور برنامه ريزي كرده تا توليد خودرو خود را 
در سال آينده به دو ميليون دستگاه برساند. قرار 
است امسال نيز حدود 1.8 ميليون دستگاه خودرو 
شرقي  جنوب  كشور  اين  شود.  توليد  تايلند  در 
از  باالتر  رده  يك  ميالدي   2010 سال  در  آسيا 
ايران در رده دوازدهم بزرگ ترين خودروسازان 
ناشي  منفي  تاثيرات  وجود  با  گرفت.  قرار  جهان 
همچنان  داخلي  تقاضاي  افزايش  ژاپن،  بحران  از 
نگه  گرم  را  تايلند  خودروسازي  صنعت  موتور 
از  بسياري  تامين  زمينه  در  تايلند  است.  داشته 
وابسته  ژاپن  به  خود  موردنياز  خودرو  قطعات 
بوده اما اين كشور قصد دارد ميزان اين وابستگي 

را طي امسال و سال آينده كاهش دهد.
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فهرست بلند نامزدهاى جايزه بوكر

چهار جوان به 
دنبال جايزه 50 
هزار پوندى

به  حالى  در  جوان  نويسنده  چهار   
جايزه  نامزدهاى  اوليه  فهرست 
برندگان  برخى  كه  يافتند  راه  بوكر 

پيشين اين جايزه نامزد نشدند.

«كبوتر  نام  به  خود  رمان  اولين  با  كلمن  استفن 
گروه  يك  درگيرى هاى  روايت  كه  انگليسى» 
با  بوكر  جايزه  به  رسيدن  براى  است  لندن  در 
رمان هاى آلن هالينگرست و جوليان بارنز رقابت 
بارنز  مى كنند  فكر  اشتباه  به  بسيارى  مى كند. 

پيشتر اين جايزه معتبر را به خانه برده است.

كلمن تا سال 2005 به مشاغل مختلفى از جمله 
يكى  نويسنده  او  است.  بوده  مشغول  انباردارى 
است.  امسال  بلند  فهرست  جذاب  رمان هاى  از 

فهرستى كه چهار نام جديد در خود دارد.

«كبوتر انگليسى» ماجراى قتل دميلوال تيلور 10 
ساله است، اين رمان مدت ها در ابنار كارگزاران 
ادبى خاك مى خورد تا اينكه سال گذشته باالخره 

بلومزبرى حق چاپ آن را در دست گرفت.

جالب  تنوع  نظر  از  امسال  جوايز  بلند  فهرست 
توجه است، البته رئيس هيئت داوران امسال در 
گذشته جاسوس بوده و اين تنوع چندان دور از 
و   MI5 سابق عضو  رمينگتن،  استال  نبود.  ذهن 
رئيس هيئت داوران درمورد نامزدها گفت: «هيچ 
دو  البته  نيست...  جاسوسى  كتاب هاى  از  خبرى 
در  سرد  جنگ  از  پس  دوران  موضوع  با  كتاب 
به  گروهى  من،  حكم  به  نه  البته  هست.  فهرست 

اين انتخاب رسيديم.»

«حسى از پايان» نوشته جولين بارنز
رسيدن به فهرست 13 كتاب از بين 138 عنوان 
معرفى شده به دفتر جايزه بوكر فقط دو ساعت 
طول كشيد. رمينگتن افزود: «خيلى تفريح كرديم. 
و  توهين  بدون  البته  بود  ما  بين  جالبى  بحث 

سرشار از تفريح. همه ما از اين فهرست راضى 
هستيم.»

او در ادامه گفت: «اين فهرست تنوع قابل توجهى 
دارد، نه فقط از نظر سوژه بلكه نويسنده ها هم از 
همه قشر هستند. داور بودن كار بسيار دشوارى 

بود، اما خيلى خيلى جذاب و مفرح بود.»
درمورد  بوكر  جايزه  ادبى  مدير  تروين،  يان 
است  سال  «هفتمين  كفت:  امسال  بلند  فهرست 
فرق  گذشته  سال  با  سال  هر  و  هستم  مدير  كه 
مى كند. خيلى خوشحال هستم كه چهار نويسنده 
جوان و همچنين ناشران ناشناس به فهرست راه 

پيدا كردند. خيلى عالى است، آينده همين است.»

«خواهران برادران» نوشته پاتريك دويت
نامزدهاى  نام  خواندن  با  فهرست  اين  تنوع 
نوشته  دِربى»  «روز  مى شود؛  مشخص  اوليه 
دوران  در  رمزآلود  ماجرايى  تيلور  دى.جى. 
ويكتوريا است، كتابى كه راحت مى شود آن را 
تريلر خواند و قرار گرفتن چنين كتابى در ميان 

نامزدان جايزه بوكر امرى نادر است.

هم  نامزد  و  ستوده اند  را  آن  خيلى ها  كه  كتابى 
شده است «فرزند غريبه» نوشته آلن هالينگرست 
اختالف  شاعرانگى،  چاشنى  با  جذاب  رمانى  كه 
طبقاتى و ابهام در هويت است. هالينگرست هفت 
جايزه  برنده  زيبايى»  «خط  كتاب  با  پيش  سال 

بوكر شده است.

جديد  كتاب  مقابل  نقطه  او  صفحه اى  كتاب 584 
جولين بارنز است. كتاب جديد بارنز كه بسيارى 
تاكنون  و  مى دانند  جايزه  اين  مسلم  بخت  را  او 
نام  پايان»  از  «حسى  شده  بوكر  نامزد  بار  سه 

دارد. اين كتاب 150 صفحه است.

«كبوتر انگليسى» نوشته استفن كلمن
سباستين  فهرست  اين  آشناى  نام هاى  ديگر  از 
بوكر  جايزه  نامزد  بار  دو  پيشتر  كه  است  برى 
بوده، او امسال با «در سمت كنعان» نامزد جايزه 
سالخورده  زنى  داستان  رمان  اين  است.  شده 
است كه زندگى طوالنى خود و آمدنش از دوبلين 

به شيكاگو را به ياد مى آورد.
ديده  رمان هايى  نام  همچنين  فهرست  اين  در 
مانده اند،  دور  مطبوعات  چشم  از  كه  مى شود 
از  يكى  ادوارد  ايوت  نوشته  ُكت»  از  پر  «كمدى 
همين  به  هم  كانادايى  رمان  سه  است.  آثار  اين 
وضعيت دچار است؛ «خواهران برادران» نوشته 
و  پيك  اليسن  نوشته  دور»  «راه  دِويت،  پاتريك 

«نغمه هاى دورگه» نوشته اسى ادوگيان.
از  عبارتند  جايزه  اين  اوليه  نامزدهاى  ديگر 
 Jamrach's» يازدهمين رمان كارول بيرچ به نام
Menagerie» كه نامزد جايزه اورنج بود، «صد 
نگاهى  كه  مك گينس  پاتريك  نوشته  آخر»  روز 
برف»  رومانيايى، «دانه هاى  يك  زندگى  به  است 
در  را  جنايى  ماجرايى  كه  ميلر  اى.دى.  نوشته 
لمب»  جسى  «شهادت  و  مى كند  روايت  مسكو 

نوشته جين راجرز.

«فرزند غريبه» نوشته آلن هالينگرست
از ميان نويسندگانى كه موفق نشدند به فهرست 
برد  نام  اِنرايت  ان  از  مى توان  كنند  باز  راه  بلند 
كه سال 2007 برنده اين جايزه شده بود. رمان 
هيجان انگيز او «والس فراموش شده» نام داشت. 
«آخرين مرد برج» نوشته آراويند آديگا كه سال 
هم  بود  شده  بوكر  برنده  سفيد»  «ببر  با   2008
نظر  نتوانست  هم  سوئيفت  گراهام  نشد.  نامزد 

داوران را به خود جلب كند.

نوبل  از  بعد  كه  بوكر  جايزه  نهايى  نامزدهاى 
ششم  است،  ادبى  جايزه  معتبرترين  ادبيات 
سپتامبر معرفى مى شوند. برنده اين جايزه روز 
بوكر  جايزه  برنده  مى شود.  مشخص  اكتبر   18

مبلغ 50 هزار پوند دريافت مى كند.
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شب نشينى سينماى ايران در لندن

پس از گذشت چند ماه از نمايش فيلم هايى از سينماى ايران توسط جشنواره فيلم هاى ايرانى لندن با 
نام «شب هاى ايرانى من»؛ اين بار مسووالن و مديران اين جشنواره دست به ابتكارى جديد زدند و 
به جاى نمايش تنها يك فيلم در تاريخ جمعه پنجم آگوست؛ چند فيلم گوناگون را براى نمايش به روى 
پرده سينما مى برند كه آنرا «Over Night Screening» ناميده اند. جهت پرهيز از يكنواختى فضاى 
سالن، پيش از آغاز نمايش فيلم ها نيز عالقمندان و حاضران، موسيقى سنتى ايرانى را به نوازندگى 

اديب و مهدى رستمى خواهند شنيد. 
مطابق اعالم رسمى سايت جشنواره، در تاريخ جمعه پنجم آگوست از ساعت 11:30 شب نمايش فيلم 
هايى (بلند، كوتاه و مستند) از سينماى ايران در آپولو سينما(Apollo Cinema) آغاز مى شود و تا 
ساعت شش بامداد روز بعد، ششم آگوست ادامه خواهد يافت. در طول اين نمايش، دو وقت استراحت 
هركدام به مدت بيست دقيقه براى مخاطبان در نظر گرفته شده است كه همزمان با نوشيدنى گرم از 
آنها پذيرايى خواهد شد. همچنين حاضران مى توانند براى راحتى حال خود پتو، بالش، لوازم ضرورى 

و ... به همراه بياورند.
يادآور مى شود كه جشنواره فيلم هاى ايرانى لندن، پنجم و بيست و پنجم هر ماه، فيلم هاى مطرحى 
از سينماى ايران را در سينماهاى مشهور لندن به نمايش مى گذارد. در خاتمه جهت آگاهى بيشتر 

مخاطبان نشريه، اسامى فيلم هايى كه در شب برنامه به نمايش در مى آيد؛ درج مى گردد:  
(فهيم  نقش  بوستان  مستند  عبدالهى)-  (اميد  غالم  شاه  شيوه  وزيريان)-  (على  آسمان  از  وجب  يك 
كاظمى)- فيلم كوتاه ملودى تولد (على عطار)- فيلم كوتاه كافه تاريخ (سپهر شريف زاده)- انيميشن 
كوتاه برش (پريسا امين الهى)- فيلم كوتاه بادبادك ها پاكدامنى نمى دانند (هوشمند ورايى)- مستند 
راف كات (فيروزه خسروانى)- فيلم ... و زندگى گذشت (مريم مهاجر)- فيلم كوتاه زندگى ِسرى من 

(آرمين قبادى پاشا)
سايت  وب  به  است  كافى  بيشتر  اطالعات  گونه  هر  كسب  جهت  فيلم،  و  سينما  مشتاقان  و  عالقمندان 
                                                                                   www.ukiff.org.uk :جشنواره فيلم هاى ايرانى لندن مراجعه نمايند
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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؟ 
و  ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، 

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

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu

تلفن و فاكس 01895-470318     
  موبايل: 07828889395

info@translation-house.com :ايميل
www.translation-house.com :وب سايت

نسبت  هايى  جهش  فلسفه  متمادى،  هاى  سده  در 
به انديشه هاى اسالف خودش داشته و در پى آن 
شكاف هايى هم در ميان آن پيدا شده كه خواسته 
يا ناخواسته به رد يا تاكيد برخى از آنها قلم زده 
فلسفى  هاى  جهش  ترين  اساسى  از  يكى  است. 
در  كرد.  پيدا  قرن 18-19  انسان  كه  بود  نگرشى 
در  گاه  بى  و  گاه  تكنولوژى  و  علم  كه  هنگامى 
در  را  دين  اسطوره  و  آمد  مى  در  انسان  خدمت 
ذهن انسان آن زمان، هر روز كمرنگ تر مى كرد، 
اتفاقى ضد آن هم روى داد. گويى جهان كامال تابع 
بر  تلنگرى  اول،  جهانى  جنگ  است.  نقيضين  جمع 
ذهن انسان هايى بود كه تمام كمبود ذهنى و عينى 
ديدند.  مى  تكنولوژى  و  علم  جادوى  در  را  خود 
جنگى كه ابتدا ذهن مردم اروپا و در قسمت دوم 
درگير  توجهى  قابل  طور  به  هم  را  امريكا  در  آن 
خود كرد. يكى از مهمترين مكاتبى كه بر اثر اين 
تلنگر و اتفاقات مشابه آن روزى به منصه ظهور 

رسيد؛ اگزيستانسياليست بود.
 پيشگام آن مرد نحيف دانماركى سورن كركگارد 
باور  ناخدا  و  باور  خدا  نوع  از  اعم  آن  رهبران  و 
ياسپرس، مارسل، هايدگر، نيچه و ژان پل سارتر 
نوعى  كامو  مورد  در  كه  چند  هر  بودند.  كامو  و 
در  است.  تجربه  قابل  هم  خدايى  ضد  يعنى  ديگر 
ارتباطى  پل  و  سارتر  پل  ژان  بر  تاكيد  مقاله  اين 
است.  ماركسيسم  و  اگزيستانسياليسم  بين  او  كه 
انديشه هايى كه هر دو از ايده آليسم مطلق هگل 
مختلف،  هاى  برداشت  كدام  هر  و  سرچشمه 
راجع  مختصرى  ابتدا  اند.  گرفته  را  عينى  و  ذهنى 
ادامه  در  و  كرده  ذكر  را  مواردى  اگزيستانس  به 
دليل  و  ذكر  را  تناقض  حل  براى  سارتر  حل  راه 
فعاليتش را بيان مى كنيم. سورن كركگارد زمانى 
گيرى  شكل  حال  در  وار  توده  جامعه  بحران  كه 
بوده و انزواى انسانها به دليل پيشرفت تكنولوژى 
كرد.  علم  قد  كرد؛  مى  درون  به  معطوف  را  فكر 
انگشت اشاره او بر تفكر عقالنى كه تامل به اصل 
تضاد بين ذهن و عين است رفت كه اين اصل با 
شى  و  بيگانه  موجود  و  عين  يك  مثابه  به  انسان 

خارجى برخورد مى كرد.

 اگزيستانس صحبت از وحدت ذهن و عين را به 
بيان آورد. تلفيقى از جامعه عينى و ذهن افول كرده 
به  اگزيستانس  عين,  و  ذهن  وحدت  در  زمان.  آن 
گونه اى شكل مى گيرد كه انسان بايد خود را در 
موقعيت مرزى و در مواجه با بحران اتفاق افتاده، 
قرار دهد كه بزرگ ترين آن مرگ است. توجهى به 
اسامى كتاب هاى بزرگان آن زمان مانند، ترس و 
طاعون،  (سارتر)،  تهوع  (كركگارد)،  دلهره  و  لرز 
رو  ذهنى  حركت  مبين  (كامو)  بيگانه  و  سقوط 
باشد.  مى  آن  از  بدتر  واقعيت  به  نسبت  افول  به 
معرفت  مبدا  را  وجود  ژيلسون  اتين  كه  همانطور 
مى داند، ذهن ديگر انديشمندان اين مكتب هم به اين 
سو گام برداشت. ژان پل سارتر كه در سال 1905 
در فرانسه بدنيا آمد و در نظرات خود تحت تاثير 
هايدگر و هوسول بوده اما به شدت از اصول هگل 
در راه حل خود استفاده كرد. اگزيستاليست ها و 
ماركسيت ها در دو راه جدا از هم از انديشه هاى 
هگل رفته و قرابتى به جز مخالفت با يكديگر ندارد 
اما سارتر كه اساسا بنيانگذار اگزيستانسياليست 
حزب  فعال  عضو  خود  شده،  مطرح  ماترياليستى 
كمونيست بوده و در تنش بين اين دو مكتب كمر 
به بستن راهكارى بسته و اين دو را با هم پيوند 
كه  سارتر  انديشه  در  اصلى  عنصر  است.  زده 
آگاه  فاعلى  اگزيستانس،  اصول  همانند  را  انسان 
دانسته، فاعلى كه وجودى مقدم بر ماهيتش دارد. 
دانسته  منفرد  و  تنها  موجودى  را  انسان  سارتر 
تواند  مى  خود  آگاهى  با  تنها  را  خود  آزادى  كه 
در دست گيرد. اين واژه از لحاظ ذهنى در سارتر 
شكل گرفت و مانند اگزيستانسياليست هاى ديگر 
خود را در موقعيت بحرانى آن قرار داد. با توجه 
به زمان تاريخى سارتر، او معادل اين واژه ذهنى 
مى  اذعان  و  كند  مى  معرفى  انقالب  را  عينيت  در 
و  آزادى  عين،  و  ذهن  وحدت  اساس  بر  كه  دارد 
اصلى  رشته  دارند.  هم  با  متقابل  ارتباط  انقالب 
يا  هگلى  منطق  ماركسيسم،  به  او  كننده  وصل 
ديالكتيك هگلى است. سارتر بر نقد خود در باب 
ماركسيسم از ديالكتيك طبيعت آن سرباز مى زند 

و اين موضوع را اذعان مى كند كه اين ديالكتيك 
حذف  خواستار  سارتر  چرا  اما  است.  ترديد  قابل 
خاطر  دقيقا  موضوع  اين  است؟  طبيعت  ديالكتيك 
از  يكى  يا  اگزيستانياليست  مانيفست  كردن  نشان 
از  آزادى  تحقق  يعنى  است،  هگل  فلسفه  اصول 
پيشرفت آگاهى، كه فقط در يك ديالكتيك تاريخى 
و اجتماعى يعنى دومين ديالكتيك مطرح شده در 
طرفى  از  باشد.  مى  ميسر  است،  ماركس  فلسفه 
آزادى  وجود  وقتى  ماهيت  بر  وجود  تقدم  بنابر 
در ذهن انسان امروز شكل مى گيرد اولين اصل 
اگزيستانس رقم خورده و حال ديگر به ديالكتيك 
طبيعت كه پر از قوانين ضرورى و صادق(1) است 

نيازى نيست و حال بايد دنبال عينيت گشت.
 بدين ترتيب سارتر با رفتن بر روى مفهوم كليت 
در فلسفه ماركس انديشه و آگاهى را متعلق هستى 
مى داند و انسان را به مثابه يك كل مطرح مى كند 
هاى  قانون  پذيرى،  شناخت  راه  تنها  نتيجه  در  و 
اصالت  زيرا  است  اجتماعى  پهنه  در  ديالكتيكى 
ساز  تاريخ  انسان  كه  آنجا  از  تاريخى  ديالكتيك 

است ثابت مى شود. اما اشتباه سارتر كجاست؟ 

سارتر  حركتى  فرآيند  به  شد  سعى  مقاله  اين  در 
و  اگزيستانسياليسم  بين  كردن  برقرار  ارتباط  در 
شود  اشاره  فصلى  سر  صورت  به  ماركسيسم، 
به  رجوع  و  خود  خاص  توضيح  كدام  هر  زيرا 
راه  يك  به  اينجا  در  طلبد.  مى  را  سارتر  اسالف 
يكى  شد.  خواهد  اشاره  رفته  سارتر  كه  انحرافى 
از اشتباهات سارتر رد ديالكتيك طبيعت و وصل 
مى  فكر  سارتر  است.  تاريخى  ديالكتيك  به  شدن 
طبيعت  ديالكتيك  قوانين  پذيرش  و  شناخت  كرد 
است  تاريخى  و  اجتماعى  اتفاقات  گستره  مانند 
طبيعت،  ديالكتيك  قوانين  اصوال  كه  صورتى  در 
خيلى  شناخت  و  است  صادق  ضرورتا  اسلوب 
از آنها به مثابه يك امر متافيزيكى مقدور نيست. 
ديالكتيك  در  ها  پديده  پيوستگى  و  رابطه  ثانيا 
اين  حاليكه  در  دارد  را  "ضرورت"  حالت  طبيعت 
است.  امتحان  حالت  يك  اجتماعى،  گستره  در  امر 
در  را  اوامر  اين  از  اى  توجه  قابل  موارد  چند  هر 
هاى  انقالب  ساختار  نام  به  كوهن  توماس  كتاب 

وى  كه  طورى  به  كرد  مشاهده  توان  مى  علمى 
اندازه  به  علم  اينكه  بر  مبنى  خود  هولناك  نتيجه 
نقاشى، يك فعاليت خالقانه است را مورد بررسى 
قرار مى دهد ولى همچنان قوانين ديالكتيك طبيعت 
اغراق  از  خالى  شايد  يا  و  منطقى  ضرورت  يك 
بر  تاكيد  سارتر  است.  فيزيكى  ضرورتا  قوانين 
نگوئيم  اگر  دارد.  ماركس  فلسفه  در  كليت  مفهوم 
شد  شروع  ماركس  زمان  از  علم  فلسفه  بحث  كه 
-كه علنا يك بزرگنمايى است زيرا كانت و هيوم و 
خود هگل هم نقش بسزايى داشتند- از آن زمان به 
بعد (ماركس) اين فلسفه به صورت مستقل فعاليت 
خود را به دور از قيد و بندهايى كه هيوم و كانت 
به آن وارد كرده اند، آغاز كرد. مفهوم كليت براى 
سارتر كه يك عضو حزب كمونيست بود و احتمال 
قريب به يقين آن را به عنوان يك فلسفه علمى قبول 

داشت كمى گران تمام شد.

 هر چند سارتر از ديالكتيك طبيعت بريد و آن را 
به كنارى نهاد اما از كليت كه يكى از مقوله هاى 
فلسفه علمى است استفاده نمود. همانطور كه گفتيم 
در نظر سارتر انسانها خصلت ديالكتيكى اجتماعى 
– تاريخى دارند و در انديشه او كليت انسانى هر 
فرد نقش بسزايى را بازى مى كند. اما به اين گفته 
و  است  معقول  است  واقع  آنچه  كنيم:  دقت  هگل 
كليت  جمله  اين  در  است.  واقع  است  معقول  آنچه 
انسانى كه نزد سارتر به تعقل در آمد امرى واقع و 
به عنوان يك پديده شناخته مى شود و پديده هايى 
اى  مجموعه  داخل  را  آنان  مشتركات  و  كليت  كه 
ريخته و آن را فقط امر واقع و متحقق كه به تعلق 
درآمده مى داند اصلى كه فوئر باخ به ماركس ياد 
داد و سارتر هم با توجه به آن اگزيستانسياليست 
ماترياليستى خود را بنا كرد. پروسه اى كه سارتر 
به دنبالش بود به بار نشست البته با كمى انحراف 

به چپ!
(1) صدق هاى ضرورى در اينجا منظور صدق هاى 
رياضى گونه نيست.منظور جبر مكانيكى و روابط 
مطرح  فيزيكى  نظام  يك  تحت  نيوتون  كه  منطقى  
  " ساعت  كاركرد   " ميشود  مثال  عنوان  به  و  كرد 

را نام برد

انديشه  در  اصلى  عنصر 
همانند  را  انسان  كه  سارتر 
فاعلى  اگزيستانس،  اصول 
كه  فاعلى  دانسته،  آگاه 
ماهيتش  بر  مقدم  وجودى 
را  انسان  سارتر  دارد. 
منفرد  و  تنها  موجودى 
خود  آزادى  كه  دانسته 
مى  خود  آگاهى  با  تنها  را 

تواند در دست گيرد

انحراف 
به چپ
سارتر

مهدى تربتى
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خالق
 «زورباى يونانى» 

در 89 سالگى 
درگذشت 

و  كارگردان  كاكويانيس  مايكل 
سازنده  و  قبرس  متولد  فيلمنامه نويس 
از  يونانى»  «زورباى  تحسين شده  فيلم 

دنيا رفت.
كاكويانيس روز دوشنبه بر اثر عوارض 
مزمن  بيمارى  و  قلبى  حمله  از  ناشى 
تنفسى در بيمارستانى در آتن درگذشت. 

او 89 ساله بود.

برنده  خود  كارى  دوران  در  كاكويانيس 
ده ها جايزه شد و با بازيگرانى چون ملينا 
هپبورن،  كاترين  پاپاس،  ايرنه  مركورى، 
همكارى  برگن  كنديس  و  ردگريو  ونسا 
كرد، اما در سطح بين المللى بيش از همه 
براى فيلم سال 1964 «زورباى يونانى» 
و برنده سه جايزه اسكار شهرت دارد كه 
كازانتزاكيس  نيكوس  رمان  از  اقتباسى 

بود.

اين  براى  تئودوراكيس  ميكيس  موسيقى 
است.  يونان  ملى  سرود  همچنان  فيلم 

در فيلم سياه و سفيد «زورباى يونانى» 
بيتس  آلن  بازى  با  انگليسى  محقق  يك 
ببيند  را  معدنى  تا  مى كند  سفر  يونان  به 
كه از پدر يونانى اش به ارث برده است. 
زورباس  الكسيس  نقش  كويين  آنتونى 
يك دهقان ريشو و تنومند را بازى كرد.

آلن بيتس و آنتونى كويين در صحنه اى 
از فيلم «زورباى يونانى»

«زورباى يونانى» در جوايز اسكار سال 
1965 در دو بخش بهترين فيلمبردارى و 
شد  اسكار  برنده  هنرى  طراحى  بهترين 
و ليال كدرووا هم اسكار بهترين بازيگر 
فيلم  برد.  خانه  به  را  مكمل  نقش  زن 
كارگردان،  فيلم،  بهترين  بخش هاى  در 
فيلمنامه اقتباسى و بازيگر مرد (كويين) 

هم نامزد اسكار بود.

در   1921 سال  كاكويانيس  مايكل 
ليماسول در قبرس به دنيا آمد. آن زمان 
مستعمره  هنوز  مديترانه اى  جزيره  اين 
بريتانيا بود. او در لندن در رشته حقوق 
را  خود  هنرى  عالئق  اما  كرد،  تحصيل 
خبر  بخش  در  كاكويانيس  كرد.  دنبال 
يونانى شبكه بى بى سى مشغول كار شد، 
بازيگر  نهايت  در  و  خواند  تئاتر  درس 

تئاتر شد.

او سپس به آتن رفت و سال 1954 اولين 

 Windfall in» عنوان  با  را  خود  فيلم 
كاكويانيس  كرد.  كارگردانى   «Athens
دو سال بعد با «استال»  با بازى مركورى 
فيلم  بهترين  گلوب  گلدن  جايزه  برنده 

غيرانگليسى زبان شد.

«الكترا»   ،(1956) سياه پوش»  «دختر 
مرد» (1967)  ماهى  كه  (1962)، «روزى 
و «زنان تروا»  (1971) از ديگر فيلم هاى 

فيلم  آخرين  كاكويانيس  اوست.  مطرح 
خود «باغ آلبالو»  را سال 1999 ساخت.

يونان  فرهنگ  وزير  گروالنوس  پاولوس 
درباره كاكويانيس، گفت: «فيلم هاى او از 
جايزه  سينمايى  جشنواره هاى  مهمترين 
يونانى  فرهنگ  او  آثار  كردند.  دريافت 
را به تمام نقاط دنيا بردند و منبع الهام 

هنرمندان يونانى و خارجى شدند.»

مورد  دفعات  به  نيز  كاكويانيس  خود 
مى توان  جمله  از  كه  گرفت  قرار  تقدير 
هنر  فرمانده  (يونان)،  طاليى  ققنوس  به 
و ادبيات (فرانسه)، صليب بزرگ (يونان) 
و جايزه بزرگ و ويژه (مونترال) اشاره 
نشان  باالترين  نيز  يونان  آكادمى  كرد. 
از  همچنين  او  كرد.  اعطا  او  به  را  خود 
دانشكده كلمبيا (شيكاگو)، دانشگاه آتن و 
دانشگاه قبرس دكتراى افتخارى دريافت 

كرد.

سينما

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

از هرگونه گرايشهاى سياسى و 
مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 

هريسون فورد دوست دارد دوباره 
نقش اينديانا جونز را بازى كند

اينديانا   " درباره  ديگرى  فيلم  خواهد  مى  دلش  فورد  هريسون 
جونز" ساخته شود.

اين بازيگر مشهور دوست دارد ادامه فيلم" اينديانا جونز و قلمرو 
جمجمه بلورين" ساخته شود و او براى پنجمين بار كاله فدوراى 
اينديانا جونز را روى سرش بگذارد و شالق او را به صدا درآورد.

او به شبكه اى نيوز گفت:" دلم مى خواهد دوباره در نقش اينديانا 
جونز بازى كنم"

" من هنوز هم فكر مى كنم كه ما شانس اين را داريم كه بتوانيم يك 
فيلم واقعا" عالى و خوب درباره اينديانا جونز بسازيم."

سه فيلم اول "اينديانا جونز" كه بين سالهاى 1981 تا 1989 توسط 
كارگردان استفن اسپيلبرگ ساخته شدند ، با استقبال بسيار خوبى 
مواجه شدند و جايگاه هريسون فورد را به عنوان يك ستاره فيلم 
اينديانا   " با نام  جونز  اينديانا  فيلم چهارم  اما  كردند  اكشن محكم 
حتى  و  داشت  كمترى  مخاطبان  بلورين"  جمجمه  قلمرو  و  جونز 
شيا البوف ، بازيگر همكار هريسون در اين فيلم نيز به شدت از 

آن انتقاد كرد.
 ، فيلم  اين  ساختن  با  كه  كنم  مى  احساس  گفت:"من  البوف  شيا 

افسانه اى را كه مردم خيلى دوست داشتند ، خراب كرديم."
او در ادامه گفت:"فكر مى كنم هريسون هم با من موافق است . در 
طول بحثهاى زيادى كه با هم داشتيم متوجه شدم كه او هم از اين 

فيلم راضى نيست "
" اين فيلم بايد به روز مى شد. حتما" يكى دليلى داشت كه اين فيلم 

با استقبال خوبى از جانب مردم مواجه نشد."

تام كروز در فيلم " يك گلوله" 
بازى خواهد كرد

،خبر  مشهور  بازيگر  اين 
گلوله“  يك   ” فيلم  در  حضور 
كه  تريلر  اين  كرد.  تاييد  را 
آن  كوارى  مك  كريستوفر 
 ، كرد  خواهد  كارگردانى  را 
نام  همين  با  رمانى  از  اقتباسى 
است كه در سال 2005 توسط 

چايلد لى نوشته شد.

خود  رسمى  وبالگ  در  تام 
گلوله“  يك  فيلم“  در  نوشت:“ 
نقش جك ريچر تنومند را بازى 

خواهم كرد.“
او در ادامه نوشته خود ، داستان فيلم را شرح داد:“ جك به اينديانا 
سفر مى كند تا پرونده قتل 5 نفرى را كه توسط يك تك تيرانداز 

مورد اصابت گلوله قرار گرفتند ، بررسى كند.“
”پليس به راحتى اين مرد مسلح را رديابى و دستگير مى كند اما 
وقتى جك ريچر وارد اين ماجرا مى شود ، پرونده اين قتلها وارد 

مرحله جديدى مى شود .“

اين فيلم رابطه بين تام و كريستوفر ، نويسنده فيلم“مظنون معمولى 
فيلمنامه  نوشتن  در  او  كرد.  خواهد  تر  عميق  و  تر  مستحكم  را   ”
 2008 سال  در  فيلم  بود.اين  كرده  همكارى  نيز   ” والكيرى  فيلم“ 

اكران شد و تام كروز در آن هنرنمايى كرد.

دنباله  كه  كروز  تام  بعدى  پروژه  فيلمنامه  نوشتن  در  كريستوفر 
مى  همكارى  نيز   ، است   ” ممكن  غير  عمليات   ” فيلمهاى  مجموعه 
كند.در اين فيلم كه ماه دسامبر اكران خواهد شد ، تام كروز مثل 

هميشه نقش اتان هانت ، نماينده آى ام اف را بازى مى كند .
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موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

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

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

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

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال

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

تلفن: 07826018005
 تهران: 00982188514792

در انتظار مرداك

نمايشى كه امپراتور در 
مقابل مجلس بازى كرد

 ايان ريكسون / گاردين/ 22 ژوئيه 

هارولد پينتر استاد استفاده از مكث در نمايشنامه هاى خود بود، اما 
امروز «مكث» متعلق به چه كسى است؟ گاهى پاسخ به اين سوال 
دشوار است. اگر مرد 80 ساله قدرتمند و بانفوذى در جواب به يك 

سوال 50 ثانيه مكث كند آيا معناى آن نداشتن پاسخ است يا اينكه او 
از مورد بازخواست قرار گرفتن حالش بهم خورده است و دوست 

دارد هرچقدر مى خواهد صبر كند و بعد با يك بله يا خير پاسخ دهد؟

شايد هر مكث طوالنى تاثير سوال را كم كند، و هر ثانيه كه مى گذرد 
است  افسانه اى  نبردى  مكث  شايد  دهد.  كاهش  را  پرسش  از  نفرت 
براى كسى كه زمان را در اختيار دارد: «من ريتم خودم را تحميل 
خطرناك  بازى  اين  اما  مى دهم.»  پاسخ  بخواهم  هروقت  و  مى كنم 

است.

قدرت  و  بى زبانى  ضعف،  نشانه  مى تواند  طوالنى  بسيار  مكث 
تاكتيكى  حركتى  هم  كار  اين  شايد  يا  باشد.  پرسنده  به  بخشيدن 
است تا تحقير ديگران را به همدردى تبديل كند، ديگرانى كه مى بينند 

پيرمردى مورد حمله قرار گرفته است.

وقتى  باشند.  «ديناميك»  و  «زنده»  مكث ها  مى شود  سعى  تئاتر  در 
نمايشنامه اى خوب است، اين خوبى خودش را جايى ميان مخاطب 
مى كند.  كم  را  دو  اين  بين  فاصله  چون  مى دهد  نشان  صحنه  و 
رخ  برابرش  در  واقعا  آنچه  مى خواهد  مخاطب  از  خوب  نمايشنامه 
مى دهد را تصور، درك و لمس كند و گاه اين كار در لحظات سكوت 

آشكارتر است.

مخاطب به سفر مكث ها نگاه مى كند، اينكه چطور آنچه رخ داده به 
مكث ها قدرت مى بخشد و سپس آنها به لحظه تغيير مى رسند، براى 
همين است كه سكوت مثل يك آتشفشان است و در لحظه تغيير به 
كالمى كوبنده بدل مى شود. ما در برابر مكث هاى منفعالنه واكنش 
نشان مى دهيم، وقتى هيچ چيزى رخ نمى دهد، وقتى مخاطب فضاى 
مرده را حس مى كند و به ساعت خود نگاه مى اندازد، دليلش هم اين 
است كه مخاطب سكوت صحنه را لحظه اى مهم در تغيير فصل هاى 

درام مى داند.

مكث ها «آبستن» هستند زيرا درون آنها چيزى شكل مى گيرد، رشد 
زمانى  مكث  چيست؟  مى شود  زاده  آنچه  مى شود.  زاده  و  مى كند 

است كه همه چيز ممكن است.

نوشته  كرپ»  نوار  «آخرين  تمرين هاى  از  يكى  در  پيش  سال  چند 
ساموئل بكت، هارولد پينتر كبير بازى مى كرد. به او پيشنهاد دادم 

بيشتر به مكث ها اعتماد داشته باشد. بكت و پينتر، هر دو اگر بودند 
و  كاريزماتيك  پدرساالرى  داشتند.  هفته  اين  اتفاق  از  عميقى  درك 
كند.  حفظ  را  خود  امپراطورى  تا  مى گذاشت  مايه  جان  از  بى رحم 
پينتر مى دانست هسته مركزى نمايشنامه بكت پوچى است، سكوت 
روشنايى  و  تاريكى  به  بيشتر  آن  در  رفتن  فرو  با  و  است  محض 

مى رسد.

هرچند  مى كرد  شركت  مكرر  تمرين هاى  در  تمام  شجاعت  با  پينتر 
محترمانه  راهنمايى  با  گاه  و  مى كرد  تحمل  را  بسيارى  سختى 
كارگردان در جاى خود مى ايستاد و سكوت مى كرد تا رمز و راز 
بى كالمى تاثير خود را بگذارد. حاال با خودم مى گويم اگر پينتر بود 
به نظرش در اتاق مجلس عوام كه دستگاه تهويه دارد و خبرنگاران 
روپرت  ثبت مى كنند،  هر مكثى را  دوخته اند و  به آن چشم  با دقت 
مرداك متوجه اين رمز و راز شد يا آنقدر ذهنش مشغول چيزهاى 

ديگر مثل وحشت و خشم بود كه دنياى اطرافش را نمى ديد.

در جلسه روز سه شنبه كميته انتخابى مجلس عوام، متن نمايش از 
بكنند  بايد  چه  مى دانستند  كامال  پسر  و  پدر  بود.  شده  آماده  پيش 
و براى برخورد با رسانه ها آموزش ديده بودند. يك گروه سرود 
از اعضاى پليس بريتانيا با سواالت از پيش مشخص به آنها حمله 
ذات  به  خودش  موقعيت  اين  اما  نبود.  غيرمنتظره  چيز  هيچ  كردند. 
بسيار نمايشى بود، دليلش هم اهميت سوژه و شخصيت هايى بودند 

قدرتمند كه هميشه به آنها دسترسى نداريم.

در  پادشاه  و  ملكه  انگار  بودند،  مهم  لحظه  هر  جزئيات  كوچكترين 
هر  كه  بود  ماهر  آنقدر  مرداك  روپرت  واقعا  ايستاده اند.  صحنه 
مردى  ما  اينكه  يا  كند  محو  را  كمپانى اش  درمورد  نامربوط  سوال 
آسيب ديده را مى ديديم كه حتى ساده ترين سواالت را نمى توانست 

پاسخ دهد و دلسوزى ما را برمى انگيخت؟

كاش هارولد پينتر بود و پاسخ ما را مى داد. او مى دانست.

ايان ريكسون بريتانيايى كارگردان تئاتر و سينما است. او از سال 
1998 تا 2006 مدير هنرى «رويال كورت تيه تر» لندن بوده  است.
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توطئه عليه 
نويسندگان ايراني
پيمان خاكسار

به  زبان ها  ديگر  به  ايراني  داستاني  آثار  نشدن  ترجمه 
چه دليل است؟ تنها كتابي كه يك نويسنده ايراني نوشته 
كه  است  خاطره نگاري  يك  بوده  قولي «بست سلر»  به  و 
در اصل به زبان انگليسي نوشته شده و دليل پرفروش 
بودنش هم اين بوده كه ايران را براي مخاطب غربي به 
شكل يك ابژه اگزوتيك مطرح كرده است. پس با يك اثر 
روبرو هستيم درباره ايران، نه از ايران، نمي توان آن را 
ايراني به حساب آورد. خيلي از آثاري هم كه اين طرف و 
آن طرف به گوشمان مي خورد كه ترجمه و چاپ شده اند 
در واقع توسط يك ايراني دو زبانه ترجمه شده اند و يك 
موسسه اصالتا ايراني خارج از كشور با تيراژي محدود 

منتشرش كرده است. 

بخواهند  اگر  كه  است  اين  بر  رسم  ناشران  بين  معموال 
اثري را براي ترجمه به مترجمي سفارش بدهند ترجيح 
نه  باشد  مقصد  زبان  مترجم  مادري  زبان  كه  مي دهند 
زبان  به  كه  اثر  يك  انگليسي  ترجمه  براي  يعني  مبدا. 
زبان  كه  مي روند  مترجمي  دنبال  شده  نوشته  فارسي 
مادري اش انگليسي باشد و فارسي را خوب بداند. دليلش 
يك  است.  مقصد  زبان  اصل،  است.  مشخص  كامال  هم 
غيربومي هرگز مثل يك بومي با چم و خم زبان مقصد 
برعكس  مسير  از  كه  ترجمه هايي  معموال  نيست.  آشنا 

انجام مي شوند زباني متكلف و مصنوع پيدا مي كنند. 

مسلط  ايراني  يك  را  آثار  اين  بيشتر  مي بينيم  وقتي  پس 
يك  كه  مي شويم  متوجه  كرده  ترجمه  مقصد  زبان  به 
ايراني  نويسندگان  عليه  توطئه يي  آيا  مي لنگد.  كار  جاي 
اين  نرسد؟  هيچ كس  گوش  به  صدايشان  تا  شده  چيده 
زبان  محدود  بشدت  پراكندگي  خاطر  به  ماندن  محجور 
فارسي است؟ مثالي از سينما مي زنم. فيلم «جدايي نادر 
از سيمين» اصغر فرهادي اكران بسيار موفقي در ايران 
جدا  مردم.  هم  و  پسنديدند  را  آن  منتقدان  هم  داشت، 
از  نادر  «جدايي  فوق العاده،  بازي هاي  و  كارگرداني  از 

فيلمنامه  يعني  ايران  سينماي  ابدي  ازلي  مشكل  سيمين» 
را نداشت. فيلمنامه  دقيق بود و حوادث درست چيده شده 
بودند و پايان بازش هم كامال بجا بود. فيلم در جشنواره 
زمزمه هايي  ايران  در  برد.  را  فيلم  بهترين  جايزه  برلين 
به  را  آن  خيلي ها  و  بوده  سياسي  جايزه  كه  شد  شروع 

يك بده بستان سياسي تقليل دادند.

 اين جور مواقع دايي جان ناپلئون پس ذهن ما ايراني ها 
خودمان  كه  قاسمي  مش  با  تا  مي آورد  بيرون  سري 
باشيم تاريخ جنگ كازرون و ممسني جعل  كند. فيلم در 
ايستادند.  صف  برايش  فرانسوي ها  شد.  اكران  فرانسه 
برايش  اليزه  در  را  فيلم  كه  كرد  درخواست  ساركوزي 
به نمايش بگذارند. در انگليس به نمايش درآمد. يكي از 
منتقدان به مردم توصيه كرد كه به جاي مزخرفاتي مثل 
«ترنسفورمرز» به ديدن يك فيلم عالي ايراني بنشينند. به 
نظر من شاهكار از مليت فرا مي گذرد. يك اثر فوق العاده 
فوق العاده  اين  روي  مي كند.  باز  را  راهش  خود  به  خود 
معادالت  در  است  ممكن  خوب  اثر  چون  دارم.  تاكيد 
شود  گرفته  ناديده  بازار  قواعد  ديگر  و  هنري  البي هاي 
ولي شاهكار نه، خواه ناخواه راهش را باز مي كند، حتي 
بعد از مرگ خالقش. برمي گرديم به ادبيات. خود من به 
در  كه  متعددي  ارجاعات  از  همواپره  مترجم  يك  عنوان 
ادبيات غرب به عمر خيام وجود دارد حيرت زده شده ام. 

بويژه  كتاب ها-  در  خيام  از  كه  قول هايي  نقل  ميزان 
هولمز  شرلوك  از  است.  باورنكردني  شده  بريتانيايي- 
از  كميك  خاطره نگاري  يك  مثال  تا  بگيريد  دويل  كانن  و 
همان  ميليگان.  اسپايك  نوشته  دوم  جهاني  جنگ  وقايع 
البته  گذاشته.  را  خودش  تاثير  فيتزجرالد  كوچك  كتاب 
خيلي ها اعتقاد دارند كه ترجمه هاي فيتزجرالد از اشعار 
خيام به اصل وفادار نيستند و درست هم مي گويند. ولي 
به عقيده من كار فيتزجرالد بي نظير است چون توانسته 
روح اشعار خيام را در قالب اوزان شعر انگليسي منتقل 

كند. ترجمه هايش جدا زيبايند. 

فيتز جرالد به قدري شيفته خيام بود كه وصيت كرد دانه 
به  مي رويند  نيشابور  در  خيام  مزار  سر  كه  را  گل هايي 
انگلستان ببرند و بر سر قبرش بكارند. به وصيتش هم 
عمل كردند و هنوز كه هنوز است مزار خيام و فيتزجرالد 
راه  شاهكار  گفتم  پيش تر  اينكه  مي نشينند.  گل  به  هم  با 
خودش را پيدا مي كند منظورم چنين چيزي است. جالب 
بيش  نتوانست  حياتش  طول  در  فيتزجرالد  كه  اينجاست 
از چند نسخه از ترجمه اش را به فروش برساند. بعد از 
خوانندگان  و  شد  شناخته  كارش  ارزش  كه  بود  مرگش 

انگليسي زبان خيام را شناختند. 

همچنين  و  است  حافظ  به  گوته  شيفتگي  ديگر  مثال هاي 
عالقه يي كه اكنون به ترجمه آثار مولوي در جهان وجود 
معاصر  آثار  چرا  اول.  پرسش  به  بازبرمي گرديم  دارد. 
ايراني آن سوي مرزهاي ايران كمتر ديده مي شوند؟ چرا 
هنوز اگر بحث ادبيات ايران مطرح شود كمتر از چيزي 
ببينيم  مي آيد؟  ميان  به  سخن  ايراني  كالسيك  شعر  جز 

هفته بعد به كجا مي رسيم.
برگرفته از اعتماد

ادبيات

نامه نويسنده معروف به يك فيل

 بايد شما را نابود كنيم

رومن گارى يك خيالباف بالفطره بود. او خيال هايش را باور كرد و تا جايى كه توانست 
به خورد مردم داد. از خيالبافى فقط همين را كم داشت كه يك فيل جايى مثًال در يك 

شهر ديگر تصور كند و برايش نامه اى همراه با درد دل فراوان بنويسد. 

احتماًال گارى در يك روز صبح 1968 همان صبح هاى باران خورده پاريس. از خواب 
بيدار شده و همانطور كه قهوه اش را درست مى كرده و بلند بلند غر مى زده، به فكرش 
رسيده براى يك جناب فيل عظيم الجثه نامه اى با ته مايه فلسفى بنويسد. شايد «آقاى فيل 

عزيز» حرف هايش را بهتر مى فهميد.

آقاى فيل عزيز!
حتمًا وقتى داريد اين نامه را مى خوانيد از خودتان مى پرسيد چه چز توانسته مرا به 
نوشتن يك متن جانور شناسى - آن هم اين قدر نگران كننده - درباره آينده بشر وادار 
اينكه  براى  است.  همين  دليلش  مطمئنًا  خود»  از  محافظت  «غريزه  چيز  يك  فقط  كند؛ 

مدت هاست احساس مى كنم سرنوشت ما به هم گره خورده. 

كه  هستيد  چيز هايى  همه  نماينده  واقعى  معناى  به  شما  من  نظر  به  عزيز،  فيل  آقاى 
امروزه رو به انقراض هستند؛ چيز هايى مثل كارايى، منطقى حتى استدالل. اين روز ها 
ما بيشتر از قبل عليه موجودات ديگر و به خصوص نوع شما رفتار مى كنيم. همانطور 

كه داريم اين كار را با خودمان هم انجام مى دهيم. 

و  شما  هيكل  فيل،  جناب  نگذاريد.  بى احترامى  حساب  به  را  من  اعتراف  اين  اميدوارم 
نظر  از  چون  كرده،  تاريخى  اشتباه  يك  به  تبديل  را  شما  زندگى  به  شديدتان  اشتياق 
براى  اما  هستيد،  ناسازگار  زيادى  عصر  اين  براى  هيكل  و  قد  اين  با  شما  آدم ها  ما 
پيام  يك  مثل  مد ها،  و  جزر  و  بادها  برابر  در  مقاومتتان  و  غول پيكر  هيكل  اين  آدم ها 

اطمينان بخش است كه هنوز همه چيز تمام نشده و چه كسى مى داند؟ 

محافظت  هم  خودمان  گونه  از  بتوانيم  كنيم،  متوقف  را  فيل ها  كردن  نابود  اگر  شايد 
كنيم. اگر انسان نشان بدهد كه مى تواند به يك زندگى شگفت انگيز تر و بزرگ تر احترام 
بگذارد (لطفًا گوش هايتان را تكان ندهيد و خرطومتان را با عصبانيت بلند نكنيد، من 
قصد آزارتان راندارم) پس هنوز شانسى هست كه چنين نشانه اى از آينده پيش رويمان 
نباشد و انسان، اين غول ما قبل تاريخ، دست و پاگير و بى تجربه، از هر راهى بتواند 

زنده بماند. 

بعضى وقت ها زندگى كردن كار طاقت فرسايى به نظر مى رسد حاال چه برسد به اينكه 
در طول اين راه خسته كننده يك بار اضافى را هم به دوش بكشيم: فيل ها بدون شك 
منطقى اش اين است كه براى اينكه بتوانيم تمام اين سياره در حال انفجار از جمعيت را 
مال خود كنيم، بايد شما را نابود كنيم. شكى هم نيست كه نابودى تان معنى تولد جهانى 

را مى دهد كه كامًال در اختيار انسان است.

اما دوست قديمى من اجازه بده اين را هم بگويم «در جهانى كه فقط براى آدم ها ساخته 
شده، اين احتمال هست كه براى خودشان هم جايى نباشد!» اين طور كه پيداست چيزى 
كه از ما آدم ها باقى مى ماند فقط يك سرى روبات است. ما هيچ وقت نمى توانيم خود 

واقعى مان را بسازيم.

از  بادى  با  كه  مى بينيم  قايقى  روى  را  خودمان  كه  است  اين طور  عزيز،  فيل  آقاى 
واقعى  معناى  به  جامعه  يك  در  چون  مى رويم  فراموشى  سمت  به  مطلق  منطق گرايى 

كلمه منطقى، خيال پرداز ها و فيل ها چيزى جز يك مشت مزاح نيستند.

در  خيام  از  كه  قول هايي  نقل  ميزان 
شده  بريتانيايي-  بويژه  كتاب ها- 
و  هولمز  شرلوك  از  است.  باورنكردني 
كانن دويل بگيريد تا مثال يك خاطره نگاري 
نوشته  دوم  جهاني  جنگ  وقايع  از  كميك 
كوچك  كتاب  همان  ميليگان.  اسپايك 
البته  گذاشته.  را  خودش  تاثير  فيتزجرالد 
ترجمه هاي  كه  دارند  اعتقاد  خيلي ها 
وفادار  اصل  به  خيام  اشعار  از  فيتزجرالد 

نيستند و درست هم مي گويند. 
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پايان تلخ 
خواننده هاى جوان

خواننده  واين هاوس  ايمى 
 27 در  شنبه  روز  بريتانيايى 
تنها  او  اما  درگذشت،  سالگى 
نيست  موسيقى  عرصه  چهره 
كه در 27 سالگى به اين پايان 

تلخ مى رسد.
دو  تنها  واين هاوس  ايمى 
يكى  كه  كرد  منتشر  آلبوم 
ميليون  يك  از  بيش  آنها  از 
پنج  داشت،  فروش  نسخه 
جايزه گرمى برد و به تنهايى 
 «soul» موسيقى  در  جنبشى 
راه انداخت كه هنوز هم ادامه 

دارد.
كه  استعدادى  به  توجه  با  او  كم  آلبوم هاى  تعداد 
داشت مرگ او را تراژيك  جلوه مى دهد، اما مرگ 
پاپ  موسيقى  دنياى  در  آشنا  مسئله اى  زودهنگام 
است. پيشينه اين مسئله سرشار از نام هاى مهم و 
آينده دار عرصه موسيقى و البته مواد مخدر است.

افرادى  كه  درگذشت  سنى  همان  در  واين هاوس 
برايان  جاپلين،  جنيس  هندريكس،  جيمى  چون 

جونز، كرت كوبين و جيم موريسن از دنيا رفتند.

جيمى هندريكس
بيلى برگ، خواننده و ترانه سراى بريتانيايى تشابه 
اين افراد را در سن آنها در زمان مرگ نمى داند، او 

معتقد است: «هندريكس، جونز، جاپلين، موريسن، 
كوبين و واين هاوس تشابه شان در مصرف مواد 

مخدر بود.»
نام اين افراد و ديگر كسانى كه در سن 27 سالگى 
فوت كردند مى شود در سايت «باشگاه 27 ساله ها» 
پيدا كرد. عبارت «باشگاه 27 ساله ها» كه حتى در 
سايت ويكى پديا هم صفحه اى دارد از فيلم مستقلى 
و  است  آمده   2008 سال  محصول  نام  همين  به 

حتى كتابى در اين زمينه هم نوشته است.

كرت كوبين خواننده گروه نيروانا
جسد  است.  بوده  متفاوت  افراد  اين  مرگ  دليل 
جونز، نوازنده گيتار گروه «رولينگ استونز» كف 
شد  اعالم  و  پيدا   1969 سال  در  خانه اش  استخر 

«بى احتياطى» مرگ او را رقم زد. 
قرص هاى  همزمان  مصرف  اثر  بر  هندريكس 
در   1970 سال  در  الكلى  مشروبات  و  خواب آور 
هتلى در لندن فوت كرد. جاپلين هم سال 1970 در 
هتل «لندمارك» لس آنجلس بر اثر استفاده بيش از 
حد مواد مخدر درگذشت. موريسن براثر عارضه 
پاريس  در  آپارتمانش  در   1971 سال  در  قلبى 
فوت كرد. كوبين هم سال 1994 با شليك گلوله به 

زندگى خود پايان داد.

گروه «27  از  مرگ  زمان  در  كوبين  مى شود  گفته 
وندى  مرگش  از  پس  است.  داشته  خبر  ساله ها» 
اوكانر، مادر او كه گوشش از اين حرف ها پر بود 
گفت: «به او گفتم عضو اين باشگاه احمقانه نشو!»

دليل مرگ واين هاوس هنوز مشخص نيست. قرار 
است روز دوشنبه جسد او كالبدشكافى شود، اما 
مشكالت  با  بود  مدت ها  خواننده  اين  مى دانند  همه 
مشروبات الكلى و موادمخدر دست به گريبان بود. 

ماه گذشته او كنسرت دور اروپاى خود را پس از 
ظاهر شدن روى سن در حالت غيرعادى لغو كرد. 
او در كنسرت خود در بلگراد در صربستان پس از 

اجراى نامفهوم چند ترانه از سن پايين آمد.

جيم موريسن خواننده گروه دورز
نظر  زير  هميشه  كوتاهش  عمر  در  واين هاوس 
رسانه ها  در  او  مختلف  عكس هاى  بود.  رسانه ها 
از  او  ويديويى  كليپ هاى  مى شدند.  منتشر 
خواندن  يا  آمده  دنيا  به  تازه  موش هاى  با  بازى 
ترانه هاى نژادپرستانه با لحن كودكانه در اينترنت 

مى گرفتند.  قرار  دسترس  در 
اخبار  هم  مهم  روزنامه هاى 
موادمخدر  مصرف  به  مربوط 
شايد  مى كردند.  چاپ  را  او 
واين هاوس قربانى اشتهاى اهالى 
حريص رسانه و طرفدارانش شد.

او يكى دو بار هم با قانون درگير 
شد. سال 2008 به دليل توهين و 
 2010 سال  و  شد  دستگير  دعوا 
به  توهين  و  دعوا  دليل  به  هم 
راهى  نمايش  سالن  يك  صاحب 
اداره پليس شد. اين مسائل و حتى 

سال  در  او  مدت  كوتاه  ازدواج 
2007 با بليك فيلدر-سيويل، از 
چهره هاى مهم صنعت موسيقى 

هم از نظرها پنهان نماند.

عالوه بر مشكل مواد مخدر، اين 
دوقطبى  بيمارى  دچار  خواننده 
بود  كرده  اعالم  علنا  و  بود  هم 

قرص هايش را نمى خورد!

هنرمندان  زودهنگام  مرگ 
از  بيش  استفاده  دليل  به  اغلب 
يكى  كه  بوده  مخدر  مواد  حد 
ناتوانى  مسئله  اين  داليل  از 
هنرمندان جوان در كنار آمدن با 

شهرت و عواقب آن است.

برابان جونز
سوم ژوئيه 1969

دليل  به  استخر  در  شدن  غرق 
بى احتياطى

موسس گروه «رولينگ استونز» 
و نوازنده گيتار

27 سال و 125 روز

جيمى هندريكس
18 سپتامبر 1970

خفگى براثر گرفتن مجراى تنفسى 
مشروبات  از  استفاده  دليل  به 

الكلى و قرص خواب آور
نوازنده گيتار الكتريك
27 سال و 295 روز

جنييس جاپلين
چهارم اكتبر 1970

استفاده بيش از حد مواد مخدر
خواننده و ترانه سرا
27 سال 258 روز

جيم موريسن
سوم ژوئيه 1971

كالبد  او  (جسد  قلبى  نارسايى 
شكافى نشد)

گروه  ترانه سراى  و  خواننده 
«دورز»

27 سال و 207 روز

كرت كوبين
پنجم آوريل 1994
خودكشى با اسلحه

ترانه سراى  و  نوازنده  خواننده، 
گروه «نيروانا»

27 سال و 44 روز

ايمى واين هاوس
23 ژوئيه 2011

خواننده، نوازنده و ترانه سرا
27 سال و 315 روز

آسوشيتدپرس / 24 ژوئيه / 

موسيقى

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

www.persianweekly.co.uk
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فرضيه قتل بوليوار به جايي نرسيد
قهرمان  بوليوار،  سيمون  شده  قبر  نبش  بقاياي  كه  دانشمنداني 
استقالل آمريكاي جنوبي را معاينه كرده اند مي گويند نمي توانند 

سال  كنند.  تعيين  را  او  مرگ  علت 
رئيس جمهور  چاوز  هوگو  گذشته 
بوليوار  قبر  نبش  دستور  ونزوئال 
رسيدن  قتل  به  فرضيه  تا  داد  را 
هيچ  دانشمندان  اما  شود  بررسي  او 
طور  به  او  شدن  مسموم  از  شواهدي 
«دي  نمونه هاي  نكردند.  پيدا  عمدي 
دندان ها  و  استخوان ها  از  كه  ان اي» 
روايات  اغلب  شد.  تحليل  آمد  دست  به 
اثر  در  بوليوار  مرگ  از  حاكي  تاريخي 
اعالم  از  بعد  است.  سال 1830  در  سل 

نتايج، چاوز به اعضاي پارلمان گفت كه به رغم فقدان شواهد، به اعتقاد 
او سيمون بوليوار كشته شده است.

 چاوز گفت سال گذشته زماني كه خبر نبش قبر قهرمانش را از طريق 
شبكه توئيتر اعالم مي كرد ،«با احساسات شديد گريست.» رئيس جمهور 
خود  سوسياليستي  انقالب  مشابهت هاي  آنچه  از  است  مايل  ونزوئال 
نام  حتي  او  بگويد.  سخن  مي داند  بوليوار  سيمون  آزادي  مبارزات  و 
كشورش را به «جمهوري بوليواري ونزوئال» تغيير داده است. هوگو 
الهام  «بوليواري»  انقالب  از  او  مي گويد  ونزوئال  رئيس جمهور  چاوز 
گرفته است. الياس خوا معاون او گفت كه دانشمندان همچنان به انجام 
آزمايش روي بقاياي بوليوار ادامه خواهند داد. سيمون بوليوار رهبر 
انقالب قرن نوزدهم عليه اسپانيا بود و موفق به كسب استقالل براي 

ونزوئال و چندين كشور ديگر آمريكاي جنوبي شد. 
27 جوالي 2011

اينترنت مغز انسان 
را تخليه مي كند

كارشناسان معتقدند كه رو به زوال گذاشتن 
پايه اي  رفتاري  مكانيسم هاي  از  يكي 
از  است  فراموشي  همان  كه  بشر 
معايب حافظه صد در صدي عصر 
اسپرو»،  «بتسي  است.  ديجيتال 
ماشين هاي  از  آمريكايي  محقق 
آنها  تاثير  و  آنالين  جست وجوگر 
يك  مي گويد.  سخن  ما  حافظه  بر 
اتفاق ساده او را به تفكر و تحقيق 
دراين باره سوق داد. روزي مقابل 
نام  تا  مي آورد  فشار  مغزش  به  تلويزيون 
هنرپيشه اي را كه در فيلم ايفاي نقش مي كند 

همسرش  از  بي نتيجه  بياورد؛  خاطر  به 
در  پاسخ  نمي داند.  هم  او  اما  مي پرسد، 
كليك.  چند  و  كلمه  يك  تايپ  است.  گوگل 
حاضر  هميشه  شركا  و  ويكي پديا  گوگل، 
پاسخ:  اما  و  ما،  از  پرسش  همكاري اند.  به 

گوگل تصميم مي گيرد از كه. 

كه  وقت ها  آن  مي كند،  فكر  خود  با  اسپرو 
اينترنت نبود و شايد دانشنامه خوبي هم در 

ساده  پاسخ  مي كرديم.  چه  نبود،  دسترس 
است، احتماال پرسش را فراموش مي كرديم. 
در عصر حافظه ديجيتال اما گوگل به جاي 
نتيجه  مي آورد.  ياد  به  و  مي كند  فكر  ما 
تحقيقات چهار ساله او در مجله «ساينس» 
به  آزمايش ها  از  يكي  در  او  شد.  منتشر 
به  را  اطالعاتي  كه  بود  گفته  دانشجويان 
خاطر بسپارند چون تا چند لحظه بعد همه 
شده  گفته  ديگر  گروه  به  شد.  خواهند  پاك 
مي ماند.  باقي  كامپيوتر  در  اطالعات  بود 
گروهي كه مي دانست اطالعات را هر وقت 
خاطر  به  چيزي  بيابد،  مي تواند  بخواهد 

نسپرده بود. 

خالصه نتيجه تحقيقات او اين بود: مغز ما 
اينكه  و  نسپارد  خاطر  به  كه  مي گيرد  ياد 
به  جاي  به  بلكه  بدانيم،  را  چيز  همه  نبايد 
كجا  كه  مي دانيم  اطالعات،  سپردن  خاطر 
را  اينترنت  ما  ذهن  يافت.  را  آن ها  مي توان 
مي شناسد؛  خارجي  حافظه اي  عنوان  به 
به  را  گوناگوني  تفسيرهاي  كه  نتيجه اي 
نيست.  جديد  ايده  اين  است.  داشته  دنبال 
را  خود  كه  است  آموخته  هميشه  انسان 
دهد.  تطبيق  جديد  امكانات  و  پيشرفت ها  با 
مغز  از  خارج  جايي  به  دانسته ها  انتقال 
و  كتاب ها  است.  گرفته  صورت  هميشه 
كتابخانه ها اولين يادگاري هاي اين انتقالند. 
مگر نه اينكه «نوشتن براي فراموش كردن 
است.» در تاريخ بشر همه  ابزاري كه براي 
ضبط  را  گذشته  آمده اند،  ذخيره سازي 
غول آسا  حافظه هاي  و  گوگل  اما  كرده اند 

درحال ضبط «ريل تايم» ما هستند. 

به  انتقال  و  تخليه  حال  در  بشر  حافظه  
خصوصي  كنسرن هاي  سرورهاي  روي 
هم اكنون  شركت ها  اين  است.  آمريكايي 
كه  هستند  حافظه ها  اين  صاحب  تنها  نه 
صاحب تمام خاطرات و تجربه ها و مهم تر 
از آن ارتباط دانسته هايي هستند كه شبكه 
كه  دانشي  صاحب  آورده اند.  وجود  به  را 
ذخيره  قابل  كنون  تا  و  نيست  كتابخانه اي 

شدن نبوده است. 
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 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
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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 
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Tel: 020 7221 5763 
Mobile: 07961 447116
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Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

گوناگون
توجيه حقايق باورنكردني در 

فيزيك
حرارت  پر  بسيار  خورشيد  موزي:  خورشيد 
ميليارد  ميليارد  ميليارد  چند  وزن  زيرا  است 
تني آن گرانش عظيمي به وجود مي آورد كه 
غير  فشاري  تحت  را  ستاره  هسته  نتيجه  در 
باال  فشار  نتيجه  در  و  گذاشته  تصور  قابل 
صورتي  در  مي كند.  توليد  فوق العاده  حرارت 
كه به جاي گاز هيدروژن از ميلياردها ميليارد 
همان  نيز  مي شد  استفاده  موز  تن  ميليارد 
حرارت  مقدار  نتيجه همان  در  ميزان فشار و 
با  حال  اين  با  مي آمد.  وجود  به  خورشيد  در 
مختلف  بخشهاي  با  اتمها  حرارت،  افزايش 
را  اتمي  انرژي  و  كرده  برخورد  ستاره اي  ساختار 
حضور  ميان  تفاوت  اينجا  در  كه  مي آورند  وجود  به 
خواهد  آشكار  خورشيد  ساختار  در  موز  و  هيدروژن 

شد. 
 100 حدود  در  گفت  جرات  به  مي توان  گمشده:  جهان 
ميليارد كهكشان در جهان هستي وجود دارد كه هر يك 
از آنها از 10 ميليون تا 10 تريليون ستاره را در خود 
ستاره ها  اين  با  مقايسه  در  زمين  خورشيد  گنجانده اند. 
شمار  به  ستاره ها  ضعيف ترين  و  كوچك ترين  از  يكي 
روي  را  رنگ  زرد  كوتوله  نام  مي توان  حتي  و  مي رود 
ترسناك  مقادير  هستي  جهان  در  واقع  در  گذاشت.  آن 
و عظيمي از ماده مرئي وجود دارد كه انسان تنها قادر 
به مشاهده دو درصد از آن است. وجود اين حجم ماده 

به واسطه نيروي گرانش آنها پيش بيني مي شود و ماده 
تاريك نيز كه مقدار آن 6 برابر جرم ماده مرئي تخمين 
داده  تشكيل  را  جهان  نامرئي  بخش  نيز  مي شود،  زده 

است. 
سياه چاله هاي غير سياه: به طور حتم سياهچاله ها بسيار 
تاريكند اما سياه نيستند زيرا اين پديده ها درخشان بوده 
از  نوري  طيف هاي  تمامي  در  را  خود  نور  آرامي  به  و 
جمله نور مرئي به اطراف منتشر مي كنند. اين تشعشعات 
جرم  و  خود  نور  دارد  نام  هاوكينگ»  «تشعشعات  كه 
سياهچاله ها را به تدريج كاهش داده و با از دست دادن 
منبع جرم سياهچاله ها تبخير مي شوند. بر همين اساس 
در صورتي كه برخورد دهنده بزرگ هادرون بر اساس 
برخي نظريه ها از خود ميكروسياهچاله هايي توليد كند، 
آنها به سرعت تبخير خواهند شد و دانشمندان پس از 
مشاهده  را  آنها  تابشهاي  بقاياي  بود  خواهند  قادر  آن 

كنند.

فروشگاه تقلبي اپل در چين
بعد از آى-  فون تقلبى، آى- پد تقلبى و ديگر محصوالت تقلبى 
استور»  «اپل  همان  يا  اپل  تقلبى  فروشگاه  حاال  چين  در  اپل 
در  كردن  كپي  كه  آنجا  از  است.  شده  پيدا  كشور  اين  در  هم 
چين يك شغل كامال حرفه اي است، همه چيز در اين فروشگاه 
كارمندان  حتى  و  دنياست  در  اپل  مدرن  فروشگاه هاى  شبيه 
آن تى شرت هاى آبى رنگ معروف اپل را به تن دارند. كپي 
كاري تا اندازه اي جدي دنبال مي شود كه بسيارى از كارمندان 
آمريكايى  بزرگ  شركت  استخدام  در  كنند  مى  فكر  فروشگاه 
بازار  تحقيقاتى  شركت  كارشناس  روى»،  «جيمز  هستند.  اپل 
چين مى گويد: «اين مى تواند به اپل آسيب برساند. مخصوصا 
اگر مردم نتوانند محصوالت اصل را از تقلبى تشخيص بدهند. 
اين  محصوالت  از  بدى  تجربه  است  ممكن  كنندگان  مصرف 
فروشگاه داشته باشند و اپل را مقصر بدانند» خبر وجود مغازه 

آمريكايى  نويس  وبالگ  يك  بار  اولين  براى  را  اپل  تقلبى  هاى 
ساكن شهر كونمينگ چين منتشر كرد. او نوشته است كه اين 
فروشگاه و همه اجزاى آن طورى ساخته شده است و مديريت 
مى شود كه در نگاه اول همه چيز اصل به نظر مى رسد. شركت 
اپل كه براى شكايت هاى بى شمارش عليه رقباى خود مشهور 
است هنوز درباره اين فروشگاه و دو فروشگاه تقلبى ديگر در 
چين اظهارنظر نكرده است و مشخص نيست آيا قصد پيگيرى 
اين مسئله را دارد يا خير.البته با توجه به اخبار ضد و نقيضي 
كه از مقر سازمان اپل به گوش مي رسد و مشكالتي كه مديران 
ارشد اين شركت با آن روبه رو هستند، عدم واكنش به چنين 
جابز،  استيو  مزمن  بيماري  دنبال  به  است.  طبيعي  موضوعي 
موفق  مدير  اين  براى  مناسبى  جانشين  دنبال  به  مخفيانه  اپل 
مديره  هيات  كه  دهد  مى  نشان  محرمانه  گزارش هاي  است. 
مناسب  هاى  گزينه  بررسى  براى  را  محرمانه  جلسه  چندين 
صحت  خبري  چنين  اگر  و  كرده  برگزار  جابز  جانشينى  براى 
داشته باشد بايد در انتظار يك انقالب بزرگ در اين شركت بود 
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جلبك هاى دريايى 
قاتل در فرانسه

سواحل  امتداد  در  گرم  روزهاي 
«برتاين» در غرب فرانسه مدت هاست 
كه براي مردم اين منطقه و بسياري از 
فرانسوي ها با يك اتفاق عجيب همراه 
است: هرچه هوا در اين سواحل گرم تر 
جلبك هاي  از  عظيمي  موج  مي شود، 
هجوم  سواحل  اين  به  دريايي  سبز 
مي آورند. اين مهمان هاي ناخوانده هر 
سال دردسرهاي زيادي براي مردم و 
بيشتر براي حيوانات ساكن اين منطقه 
دليل است كه  به همين  ايجاد مي كنند. 
يكي از رسانه هاي خبري فرانسوي در 
به عنوان  را  خبر  اين  خود  اينترنتي  نسخه 
هاى  جلبك  است:  برگزيده  خود  يك  تيتر 
برتاين  سواحل  در  ديگر  بار  دريايى  سبز 
دردسرساز  فرانسه  غربى  شمال  در  واقع 

شده است. 

خبر  خود  مفصل  گزارش  در  رسانه  اين 
داده است كه از ابتداى ماه جوالي تاكنون 
جسد  حداقل  جلبك ها  اين  وجود  دليل  به 
است.  شده  يافت  منطقه  اين  در  جاندار   18
اين  بررسي  با  كارشناسان  از  بسياري 
جلبك ها به اين نتيجه رسيده اند كه بخارهاي 
سمى متصاعد شده از اين جلبك ها را عامل 
است. بوده  منطقه  اين  حيوان هاي  مرگ 

زيست  محيط  مدافعان  و  شناسان  زيست 
نگرانى  اظهار  سمى  مواد  توليد  خطر  از 
عامل  را  صنعتى  كشاورزى  و  كرده 

يكى  كنند.  مى  عنوان  پديده  اين  گسترش 
از كارشناسان محلى محيط زيست در اين 
باره مى گويد:«آنچه ما در سواحل برتاين 
مى بينيم، اين است كه در امتداد بسيارى از 
صورت  باكترى  كشت  شيرين،  هاى  آبراه 
توليد  عامل  آنها  از  بعضى  و  گيرد  مى 

گزارش هاي  هستند.»  سمى  هاى  زباله 
تن  هزار   9 كه  داده اند  خبر  شده  منتشر 
جمع آوري  برتاين  حوالي  در  سبز  جلبك 
به  فرانسه  زيست  محيط  وزارت  شده اند. 
داده  دستور  زيست  محيط  منطقه اي  دفتر 
اين  بررسي  مامور  را  گروهي  كه  است 
اسرع  در  و  كرده  محيطي  زيست  معضل 
آن  اختيار  در  را  خود  كامل  گزارش  وقت 
دهد.  قرار  خبري  رسانه هاي  و  وزارتخانه 
كرده  اعالم  زيست  محيط  منطقه اي  دفتر 
است كه نتيجه بررسي هاي گروه تحقيقاتي 
خود را تا اواخر هفته آينده اعالم كند. اين 
مشكل زيست محيطى از دهه 70 ميالدى به 
سبز،  گروه هاى  بين  نزاع  موجب  سو،  اين 
و  دانشمندان  سياستمداران،  كشاورزان، 
متخصصين صنعت گردشگرى بوده است.

گوناگون
عجيب ترين 

بيماري هاي بشر
آب  به  سرگردان،حساسيت  هاي  جنازه 
اختالل  نادرترين  از  بيگانه  هاي  دست  و 

هاي سيستم اعصاب انسان هستند

سندروم جنازه سرگردان 
مى برند  رنج  بيمارى  اين  از  كه  افرادى 
بدنشان  از  قسمتى  نيستند،  زنده  مى كنند  تصور 
فاسد شده و بخشى از بدن يا اندام داخلى خود را 

از دست داده اند. 
در برخى موارد مبتاليان چنان دچار توهم هستند 
هم  وجود  دنيا  اين  در  حتى  مى كنند  تصور  كه 
يا  مغزى  هاى  آسيب  حاصل  بيمارى  اين  ندارند. 

بيمارى هاى روانى است. 

سندروم ويار 
اين بيماران تمايل به خوردن چيزهاى غير خوراكى 
دارند كه از يكسرى اختالالت روانى پيچيده ناشى 

مى شود. 

اشتهاى آنان به سمت خوردن خاك، كاغذ، صابون، 
عنوان  هيچ  به  كه  است  چيزهايى  ديگر  و  زغال 
خوراكى محسوب نمى شوند. علت مشخصى براى 
رفتار اينگونه افراد وجود ندارد اما تصور مى شود 
اين بيمارى در اثر كمبود برخى مواد معدنى بروز 
باردار  بانوان  در  مى توان  را  آن  مشابه  و  مى كند 
مى كنند  زندگى  محروم  مناطق  در  كه  كودكانى  و 

يافت. 

حساسيت به آب 
واسطه  به  و  آب  با  تماس  اثر  در  بيمارى  اين 
كه  مانند  خراش  پوستى  ضايعات  عالئمى همچون 
به شدت دچار خارش مى شوند بروز مى كند. اين 
بيمارى ممكن است بالفاصله بعد از تماس با آب يا 
هواى مرطوب ايجاد شود و تا حدود يك ساعت يا 

بيشتر ادامه مى يابد. از ديگر عوامل تحريك كننده 
اين بيمارى مى توان به تعريق، هواى بازدم، اختالف 
و  مصنوعى  الياف  با  تماس  لباس،  نوع  تغيير  دما، 
بيدار ماندن در رختخواب را نام برد. اين بيمارى 

مى تواند تا مدت ها در فرد باقى بماند. 

سندروم لهجه بيگانه 
اين سندرم يك اختالل گفتارى است كه باعث تغيير 
مى شود  تلفظ  و  لهجه  گفتارى،  الگوى  در  ناگهانى 
مانند  تا  مى دارد  وا  را  سندروم  اين  به  مبتاليان  و 
در  نارسايى  اين  كنند.  صحبت  خارجى  فرد  يك 
يا  شكستگى  مانند  مغزى  شديد  هاى  آسيب  اثر 
جراحات ناحيه سر بروز و بين يك تا سه سال بعد 
از آن گسترش مى يابد. از حدود 50 تا 60 مورد اين 
بيمارى كه از سال 1941 شناسايى شده، تنها تعداد 
كمى از مبتاليان توانايى گفتارى خود را با استفاده 
از گفتار درمانى هاى طوالنى مدت به دست آوردند. 

سندروم دستان بيگانه 
است  عصبى  سيستم  در  اختالل  نوعى  واقع  در 
هيچ  كه  مى كند  ايجاد  مبتال  فرد  در  را  حس  اين  و 
كنترلى روى دستان خود ندارد. در موارد شديدتر، 
با  آميزى  خشونت  هاى  كشمكش  دچار  بيماران 
دستان خود مى شوند و اين حالت حتى در خواب 
اثر  بر  سندروم  اين  مى دهد.  رخ  آنها  براى  هم 
صدمات وارد به مغز كه خود قابل درمان هستند 
مانند شكستگى، سكته مغزى و ضربه به آن بروز 

مى كند اما خود اين بيمارى قابل درمان نيست. 

سندروم انبساط مغزى 
افراد مبتال به اين بيمارى دائما صداهايى بلند شبيه 
به صداى انفجار مى شنوند كه از درون سر خود 
آنها توليد مى شود. بيماران اين صدا را معموال به 
مدت دو تا سه ساعت در سر خود و هنگام خواب 
مى شنوند. در اين سندروم دردى فيزيكى احساس 
نمى شود اما اين افراد پس از اين حمالت به طور 
مى شوند.  اضطراب  و  ترس  نوعى  دچار  واضحى 
اما  نيست  مشخص  هنوز  بيمارى  اين  اصلى  علت 
تصور مى شود كه بى ارتباط با استرس و خستگى 
نباشد و معموال بدون هيچ درمانى به طور موقت 

از بين مى رود.

سبزترين شهرهاى 
اروپا را بشناسيد

به  امروز  شهرهاى  و  كشورها  آوردن  روى  
استفاده از سوخت هاى غير فسيلى و به كارگيرى 
تا  كه  است  امرى  پاكيزه،  ماشينى  فن آورى هاى 
چند دهه آينده به تنها روش اداره امور كشورها 
تبديل خواهد شد. استفاده از فن آورى سبز، واژه 
آنرا،  كاربرد  توان  مى  كه  است  جديدى  نسبتا 

امروزه در بسيارى از كشورهاى جهان ديد. 
قاره اروپا، پيشگام در به كار گيرى از اين فن آورى 
جهان  قاره  سبزترين  به  حاضر  درحال  و  بوده 
شهر  تميز ترين  مى توان  آيا  اما  است  شده  تبديل 
از  كه  كرد  معرفى  را  شهرى  يا  برد  نام  را  اروپا 

حداقل آالينده هاى فسيلى برخوردار باشد. 
آنچه در ادامه خواهيم خواند معرفى شهرهايى كه 
واسطه  به  اروپا  اتحاديه  كارشناسان  انتخاب  به 
سبز،  جامعه  تعريف  در  شده  ذكر  اصول  رعايت 

به سبزترين شهر اروپا و جهان تبديل شده اند. 

شهرهاي بدون آلودگي در اروپا 
استفاده از وسايل حمل و نقل پاك در آمستردام 
سابقه اى طوالنى دارد. مطالعات و تحقيقات به دست 
نشان   ،2007 تا   2005 سال هاى  فاصله  در  آمده 
دوچرخه بيشتر  از  آمستردامى  شهروندان  كه  داد 
مى كنند. استفاده  حمل و نقل  براى  اتومبيل ها  از 

بريستول، انگلستان با پارك ها و فضاهاى سبز و 
زيست محيطى  آالينده هاى  توليد  مخالف  مردمانى 
شهرتى جهانى پيدا كرده  است. بيش از 450 پارك 
و فضاى سبز در نقاط مختلف اين شهر قرار دارد. 
سال هاى سال است كه مردم شهر كپنهاگ هم از 
لذت  شهر  اين  اطراف  سواحل  و  لنگرگاه   در  شنا 
قصد  كالنشهر  اين  مسئوالن  امروزه  مى برند. 
تميز سازى آب رودخانه هاى اين شهر كه از دريا 

سرچشمه گرفته اند را دارند. 
انرژى  كل  از  درصد  چهار  حاضر  حال  در 
شونده  بازيافت  انرژى  منابع  از  فرايبورگ  شهر 
مى شود.  تامين  بيولوژيكى  منابع  و  باد  همچون 
خروج  و  ورود  واسطه  به  نيز  هامبورگ  بندر 
متعدد كشتى ها دومين بندر بزرگ اروپا محسوب 
و  شهرى  تراكم  توسعه  چون  مسائلى  مى شود. 
شهر  مشكالت  جمله  از  آالينده ها  درصد  افزايش 
به كار  شهر  مسئوالن  كه  تدابيرى  با  اما  هستند 
اين  هواى  در  آلودگى  از  اثرى  آنچنان  بسته اند 
پايتخت  را  مونستر  نمى شود.  مشاهده  شهر 
بخش هاى  در  شهرى  مى نامند،  آلمان  فرهنگى 
غربى اين كشور كه سابقه اى نزديك به 20 سال 
را در حفاظت از محيط زيست در كارنامه خود به 
در  ساله   20 سابقه اى  اسلو،  است.  رسانده  ثبت 
بنا كردن سيستم دريافت عوارض جاده اى داشته 
شهرى  ترافيك هاى  درصد  پنج  تا  سه  تاكنون  و 
را كاسته است اما مهمتر از كاهش حجم ترافيك 

درآمدى است كه از اين راه حاصل شده است
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مقاومت 
كتاب هاي 
كاغذي در 

برابر كتاب هاي 
الكترونيكي 

معصومه بخشي پور 

الكترونيكي  ابزارهاي  از  استفاده 
از  جزئي  به عنوان  ديجيتالي  و 

فن آوري مدرن در جهان ، بخشي 
بشر  زندگي  از  جداييناپذير 
توانسته  كه  مي رود  به شمار 

زندگي  مختلف  جنبه هاي 
سازد  متحول  را  انسان 
حال  در  كه  نحوي  به 
ابزارهايي  نبود  حاضر 
فن آوري  پايه  بر  كه 
مي تواند  مي شوند  توليد 

جبران  گاه  اختالالتي 
زندگي  روند  در  ناپذير 
انسان به وجود آورد. در اين 
ميان برخي نسبت به تغيير 
زندگي  الگوهاي  و  نگرش 
فن آوري  عصر  در  انسان 
معتقدند  و  داده  هشدار 
از  بسياري  فن آوري  كه 
انسان  قديمي  عادات 
قرار  الشعاع  تحت  را 

ورود  اما  مي دهد 
كتاب هاي الكترونيكي و ابزارهاي مورد 
ثابت  حدي  تا  عرصه  اين  در  استفاده 
در  نيز  مطالعه  عادت  حتي  كه  مي كند 

عصر ديجيتال از بين نمي رود. 

ابزارهاي  با  ديجيتال  عصر  در  مطالعه  عادت 
فن آوري 

ديجيتالي  تازگي  به  كتاب  خواندن  قديمي  عادت 
شده و امروزه كتابخوان هاي الكترونيكي به شدت 
مورد استقبال كاربران قرار گرفته اند به نحوي كه 
توانسته اند  ظهور  نو  تجهيزات  اين  مي شود  گفته 
مطالعه  به  را  افراد  از  بسياري  توجه  ديگر  بار 
امكانات  مي دهد  نشان  آمارها  و  كنند  متمركز 
شده  باعث  نيز  تجهيزات  اين  اينترنت  به  اتصال 
نيمي از كاربران كتابخوان هاي الكترونيكي بيشتر 
و  بپردازند  مجالت  و  كتاب  روزنامه،  مطالعه  به 
افراد  از  درصد   10 از  بيش  نيز  حاضر  حال  در 
استفاده  الكترونيكي  كتابخوان هاي  از  جهان  در 
نسبت  را  انسان  ديدگاه  كه  تجهيزاتي  مي كنند، 
اين  اند.  ساخته  متحول  رسانه ها  از  استفاده  به 
بررسي ها نشان مي دهد كه آمار فروش كتاب هاي 
الكترونيكي در اين سايت نسبت به كتاب هاي جلد 

دار افزايش يافته و محبوبيت كتاب هاي الكترونيك 
و تجهيزات مورد نياز براي خواندن آنها نيز طي 
عالوه  است.  گذاشته  افزايش  به  رو  اخير  يك سال 
جمله  از  ابزاري  كه  ديجيتالي  كتابخوان هاي  بر 
لوح هاي رايانه اي و نرم افزارها و سخت افزارهايي 
و  ديجيتال  كتابخانه هاي  هستند  زمينه  اين  در 
ارزشمندي  فن آوري هاي  از  نيز  آنالين  انتشارات 
جهان  در  زيادي  بسيار  رواج  تازگي  به  كه  است 
مجازي پيدا كرده و شركتهاي مختلفي به استفاده 

از آن روي 

حاضر  حال  در  اند.  آورده 
گوگل  مانند  بزرگي  شركت 
و  كتاب  جست وجوي  موتور 
اندازي  راه  الكترونيكي  كتابخانه 

سايت  ديجيتال  كتاب هاي  و  كرده 
بود.  خواهد  دسترس  قابل  راحتي  به  نيز  آمازون 
به  را  سيم  بي  الكترونيك  كتاب  اولين  سوني 
جهان  در  مختلفي  ابزارهاي  و  كرده  عرضه  بازار 
برده  كار  به  ديجيتالي  كتاب هاي  از  استفاده  براي 
جمله  از  اي  رايانه  لوح هاي  و  تبلت ها  كه  مي شود 
آنها هستند. به همين دليل بررسي ها نشام مي دهد 
طي يك سال گذشته محبوبيت كتاب هاي الكترونيك 
و تجهيزات مورد نياز براي خواندن آنها در آمريكا 

رو به افزايش گذاشته است. 
روي  بر  الكترونيك  كتاب هاي  خواندن  واقع  در 
نمايشگرهاي رايانه هاي خانگي در حال حاضر از 
محبوبيت شگفت انگيزي برخوردار است و همين 
امر فروش كتاب هاي الكترونيك را با افزايش قابل 

توجهي مواجه كرده است. 

ابزارهاي فن آوري در خدمت كتابخواني 

كتابخوان هاي  كه  مي شد  پيش بيني  آنكه  به رغم 
الكترونيكي تهديدي براي صنعت كتاب الكترونيك 
از  يكي  كه  آمازون  سايت  اما  شود  محسوب 
بزرگ ترين فروشگاه هاي اينترنتي است «كتابخوان 
كتاب هاي  مطالعه  ابزار  عنوان  به  را  كيندل» 
الكترونيكي به همراه فروشگاهي از هزاران عنوان 
كتاب الكترونيكي به بازار عرضه كرده، با استقبال 

بسيار خوبي از سوي دوستداران فن آوري روبه رو 
كتاب هاي  مطالعه  ابزار  توليد  صنعت  است.  شده 
نمايشگرهاي  همان  يا  E-Book ها  يا  الكترونيك 
الكترونيك  متون  خواندن  منظور  به  كه  ويژه اي 
با   2006 سال  در  مي گيرند  قرار  استفاده  مورد 
شد  متحول  سوني  بي سيم  الكترونيك  كتاب  ارائه 
كيندل  الكتريكي  كتاب هاي  ارائه  با  تحول  اين  و 
در سال 2007 افزايش پيدا كرد. هم اكنون شركت 
مانند  تبلت هايي  و  اي  رايانه  لوح هاي  ارائه  با  اپل 
آي- پد ، آي -فون توانسته بخشي از صنعت كتاب 
ديجيتال را از آن خود كند. درهمين حال سوني نيز 
كه اولين بار كتاب الكترونيكي بي سيم را عرضه 
را  خود  توانسته  ريدر»  «سوني  كتابخوان  با  كرد 
قراردهد.  كتابخواني  و  كتاب  فن آوران  جمع  در 
 google نام  با  كه  نيز  گوگل  ديجيتال  كتابخانه 
آنالين  كتابفروشي  و  مي شود  شناخته   books
دارد.  بر  در  را  جهان  كتابخانه هاي  بزرگ ترين 
تلفن  طريق  از  كه  خود  كاربران  براي  گوگل  حتي 
همراه به اينترنت دسترسي دارند امكان استفاده از 
هزاران نسخه كتاب ديجيتالي را فراهم كرده است. 
بزرگ  كتابخانه هاي  از  بسياري  حال  همين  در 
تمامي  تا  درآمده اند  الكترونيكي  صورت  به  دنيا 
به  كتابخواني  و  مطالعه  براي  فن آوري  ابزارهاي 
الكترونيكي  پايگاه هاي  برخي  شود.  گرفته  كار 
تهيه  به  نيز   NetLibrary و   Ebrary مانند 
مجموعه هاي وسيعي از كتاب هاي الكترونيكي 
و ارائه آن به دانشگاه ها و مراكز آموزشي و 
عالوه  پايگاه ها  اين  اند.  كرده  اقدام  پژوهشي 
از  ارزشمندي  مجموعه هاي  گردآوري  بر 
الزم  نرم افزارهاي  و  ابزار  الكترونيكي،  كتاب 
را  كتاب ها  نوع  اين  از  استفاده  سهولت  براي 
تلفن هاي  از  حتي  هم اكنون  اند.  كرده  تعبيه  نيز 
همراه هوشمند نيز به عنوان ابزار مطالعه استفاده 
كتابخوان هاي  اينكه  وجود  با  كه  چرا  مي شود 
افراد  از  بسياري  براي  همچنان  الكترونيكي 
و  گسترش  با  و  مي آيد  حساب  به  گرانقيمت 
پيشرفت تلفن هاي هوشمند پيش بيني مي شود 
كتاب هاي  هزينه  به  توجه  با  كاربران  كه 
عنوان  به  را  هوشمند  تلفن هاي  الكترونيكي 
حتي  قراردهند.  استفاده  مورد  جايگزين 
دانلود  كه  مي دهد  نشان  بررسي ها  برخي 
نرم افزارهاي خواندن كتاب هاي الكترونيك 
فروش  از  هوشمند  تلفن هاي  مخصوص 

كتابخوان كيندل پيشي گرفته است. 

كتاب هاي  برابر  در  كاغذي  كتاب هاي  مقاومت 
الكترونيكي 

با وجود آنكه كاربران فن آوري كتاب ديجيتال را 
خوشايند يافته و از آن استقبال كرده اند اما با اين 
مقاومت  با  الكترونيك  كتاب هاي  تكنولوژي  همه 
است؛  شده  مواجه  نيز  افراد  از  گروهي  نظير  بي 
افرادي كه كتاب هاي كاغذي و چاپ شده را با هيچ 
دليل  همين  به  نمي كنند.  عوض  ديگري  كتاب  نوع 
مشهورترين ابزارهاي جديد مطالعه كتاب در حال 
با  دارند  سعي  كه  هستند  سوني  و  كيندل  حاضر 
الكترونيك  جوهر  نام  به  فن آوري اي  از  استفاده 
ظاهر متون نمايش داده شده در نمايشگر را شبيه 
الكترونيك  جوهر  فن آوري  كنند.  چاپي  متون  به 
مطالعه  ابزارهاي  در  محدوديتهايي  ايجاد  باعث 
پس  نور  از  استفاده  در  توانايي  عدم  قبيل  از 
به  در  بودن  كند  و  رنگ  از  استفاده  عدم  زمينه، 
روز شدن به وجود مي آورند كه در كنار امكاناتي 
براي  الكترونيكي  كتابخوان هاي  توليدكنندگان  كه 
خريداري متون كتاب هاي الكترونيك براي كاربران 
به  اي  عالقه  افراد  از  بسياري  اند،  آورده  فراهم 
استفاده از اين تجهيزات نداشته و ترجيح مي دهند 
تاپ  لپ  درون  را  كتاب ها  اين  پول،  صرف  بدون 

يا رايانه خانگي و حتي تلفن هاي هوشمند مطالعه 
افراد  اغلب  شده  منتشر  تحقيقات  اساس  بر  كنند. 
در كشورهاي توسعه يافته رايج ترين روش براي 
مطالعه كتاب هاي الكترونيك را رايانه هاي شخصي 
استفاده  كتاب  خواندن  براي  رايانه  از  و  مي دانند 
براي  خطري  زنگ  مي تواند  امر  اين  كه  مي كنند 
صنعت توليد ابزار مطالعه كتاب هاي الكترونيك به 

عرصه  اين  صنعتگران  دليل  همين  به  رود  شمار 
تمامي تالش خود را به كار مي بندند تا با استفاده 
از فن آوري جوهر الكترونيك نقص هاي موجود در 

كتابخوان هاي الكترونيك را جبران كنند. 

اطالعات الكترونيكي سه ميليون برابر كتب چاپي 
در طول تاريخ 

كه  مي دهند  نشان  گرفته  صورت  جديد  مطالعات 
گيگابايت  ميليارد   988 بر  بالغ   2010 سال  در 
اين  كه  شده  توليد  جهان  سراسر  در  اطالعات 
كتب  برابر  ميليون  سه  الكترونيكي  اطالعات  حجم 
كه  آنجايي  از  و  است  تاريخ  طول  در  شده  چاپ 
طريق  از  روز  طول  در  انسان  كه  اطالعاتي  حجم 
ابزارهاي فن آوري كسب مي كند به اندازه بيش از 
مي رسد  نظر  به  شده  زده  تخمين  روزنامه   174
كتاب  خدمت  در  كه  الكترونيكي  ابزارهاي  چنانچه 
توسعه  روند  اين  مي رود  كار  به  كتابخواني  و 
كتاب هاي  همه  روزي  گيرد  پيش  را  خود  اي 
 . خواند  خواهيم  ابزار  اين  طريق  از  را  جهان 
كمياب  كتاب هاي  از  نسخه  هزاران  نيز  هم اكنون 
صورت  به  قديمي  و  ارزشمند  دستنوشته هاي  و 
ديجيتال  كتابخانه هاي  در  و  شده  منتشر  آنالين 
دنيا عرضه مي شود. كتابخانه ديجيتال جهان براي 
دستيابي به كتاب هاي كمياب و ناياب، نقشه ها، خط 
نوشته ها، فيلمها و عكس هاي مختلف از سرتاسر 
جهان تاسيس شده و با جمع آوري بي قيمت ترين 
آثار هنري از چين باستان تا خط نوشته هاي ايران 
سومين  به  اوليه  التين  آمريكاي  از  تصاويري  يا 
و  شده  تبديل  جهان  ديجيتالي  بزرگ  كتابخانه 
پس از موتور جست وجوي كتاب گوگل و پروژه 
هدف  است.  گرفته  قرار  اروپا  اتحاديه  يوروپيناي 
اصلي از ايجاد چنين كتابخانه اي كه از منابع تمامي 
كتابخانه ها و آرشيوهاي جهان تشكيل شده كاهش 
ايجاد  مختلف،  كشورهاي  ميان  ديجيتالي  فاصله 
به وجود  و  مختلف  فرهنگ هاي  ميان  بهتر  درك 

آوردن منابع جهاني آموزشي عنوان شده است. 

الكترونيك  جوهر  فن آوري 
محدوديتهايي  ايجاد  باعث 
از  مطالعه  ابزارهاي  در 
در  توانايي  عدم  قبيل 
استفاده از نور پس زمينه، 
عدم استفاده از رنگ و كند 
به  شدن  روز  به  در  بودن 
وجود مي آورند كه در كنار 
توليدكنندگان  كه  امكاناتي 
الكترونيكي  كتابخوان هاي 
متون  خــــــريداري  براي 
براي  الكترونيك  كتاب هاي 

كاربران فراهم آورده اند
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دوچرخه يي براي 
تمام فصول

هرچند فناوري پديده چندان نويني نيست اما هنوزهم 
با  دوچرخه يي  ظاهر  كارشناسان  برخي  اعتقاد  به 
و  تعجب برانگيز  حدودي  تا  پره  بدون  چرخ هايي 
طرح  بر  چرخ ها  اين  كه  هنگامي  است.  خارق العاده 
تصاوير  مي كنند،  خودنمايي  دوچرخه  اسكلت 
دوچرخه بي شباهت به نقاشي هاي كتاب هاي كميك 
است  اتفاقي  همان  اين  البته  بود.  نخواهد  استريپ 
كه براي كانسپت دوچرخه INgSOC افتاده است. 
دوچرخه  اين  طراحان  سمولي،  بني  و  كيم  ادوارد 
زيبا و مقاوم هستند كه با الكتريسيته حركت مي كند. 
مدل اسكلت دوچرخه محبوب و قابل توجه «الماس» 
و  دوچرخه سازي  صنعت  به  كه  است  سال  صدها 
اين  وجود  با  است.  كرده  خدمت  دوچرخه سواران 
كه  كنند  ارايه  طرحي  تا  تالشند  در  مرتب  طراحان 
چنين  نمونه هاي  بگيرد.  پيشي  موفق  طرح  اين  از 
 Chopper به يادماندني  دوچرخه  شامل  طرح هايي 
(طرح شركت راليگ) در دهه 70 ميالدي، طرح زيبا 
 RoundTail دوچرخه عجيب ،PiCycle و قوس دار
و طرحي بود كه تمام دوچرخه هاي كالسيك را در 
به  نيز  را  نوين  فناوري  چاشني  و  كرده  تلفيق  هم 
دوچرخه  فرم   .YikeBike يعني  بود،  افزوده  آن 
INgSOC مانند استخوان هاي انگشت يك موجود 
مي كند.  اشاره  رو  پيش  راه  به  كه  است  فضايي 
و  شدن  جدا  قابل  باتري  پك  يك  آن  صندلي  پشت 
همين طور نشانگر ميزان شارژ باتري روي دسته 
انرژي  تامين  منبع  باتري ها  اين  دارد.  قرار  آن 
موتور الكتريكي دوچرخه هستند كه زير دوچرخه 
مسيرهاي  در  مي تواند  سوار  دوچرخه  دارد.  قرار 

پرترافيك به جاي پدال زدن فقط از موتور الكتريكي 
پدال  همراه  يا  كند  استفاده  حركت  براي  دوچرخه 
زدن موتور را نيز روشن كنديا هنگامي كه باتري 
مقصد  به  را  خود  زدن  پدال  با  فقط  مي شود  تمام 

از  استفاده  بدون  زدن  «پدال  حالت  در  برساند. 
توليد  دوچرخه سوار  كه  انرژي  از  موتور»مقداري 
آنها  و  رفته  باتري ها  پك  به  مستقيم  بطور  مي كند 
چارچوب  كانسپت  اين  طراحان  مي كند.  شارژ  را 
آن را از فيبر سبك كربني كه با پليمر تقويت شده 
دوچرخه  همين  مخصوص  ماده  اين  ساخته اند. 
هسته  و  دوچرخه  قدرت  تا  است  شده  ساخته 
مركزي چرخ را تامين كند. كيم و سمولي معتقدند 
اين دوچرخه بيش از همتايان معمول خود انعطاف 
برتري  كيفيت هاي  دوچرخه سوار  براي  و  دارد 
براي  محلي  دوچرخه  اين  روي  مي كند.  فراهم  را 
نصب تلفن هاي هوشمند درنظر گرفته شده است تا 
دوچرخه سوار هنگام رانندگي بتواند با دنياي خود 
اين  در  را  هوشمند  تلفن هاي  البته  باشد.  تماس  در 
حالت مي توان نوعي دستگاه جي پي اس يا دستگاه 

بي سيم كنترل عملكرد نيز در نظر گرفت.

جايزه بهترين طرح 
فراري به كره يي ها رسيد

امسال  فراري»  طراحي  جهاني  «مسابقه  جايزه 
تعلق  سئول  هونگيك  دانشگاه  از  دانشجو   3 به 
گرفت. دانشجويان 50 دانشگاه از سراسر جهان 
طرح هاي خود را براي شركت در مسابقه ارايه 
كردند و در نهايت دانشجويان كره يي توانستند 
تورين   IED دانشگاه  با  تنگاتنگ  رقابتي  از  پس 

جايزه  لندن،  هنر  سلطنتي  دانشگاه  و  (ايتاليا) 
اصلي را از آن خود كنند.

ارايه  با  ساهنگوك  لي  و  آندره  ژو،  چئونگ  كيم 
مدل  در  را  فراري  طرح  بهترين   Eternità طرح 
روي  فقط  طرح  اين  دادند.  ارايه   hypercar
نيست  متمركز  شكيل  ظاهري  و  بيروني  خطوط 
با  كمتر  سوخت  مصرف  آن  طراحي  در  بلكه 
نيز  جايگزين  سوخت  سيستم هاي  از  استفاده 
گنجانده شده است. دانشجويان برنده چند نمونه 
از طرح خود را به صورت دوبعدي و سه بعدي 
همراه يك خودرو مدل مقياس يك چهارم در اين 
مسابقه شركت دادند. لوكا دي مونتزمولو، مدير 
شركت فراري شخصا جايزه دانشجويان برنده 
را اهدا كرد و در مراسم اهداي جوايز گفت: «در 
هوشمندانه  طراحي  و  بودن  ناب  به  اول  درجه 
جوان  استعداد هاي  توسط  شده  ارايه  نمونه هاي 

توجه مي كنم.

فناورى
سرويس جديد گوگل مپز؛ پروژه سير و سياحت 

مخفي

اطالعات مناطق 
زير پايتان را ببينيد

آناليني  راهنماهاي  سلطنتي  جغرافيايي  جامعه 
به  كه  كرده  ايجاد  هوايي  مختلف  مسيرهاي  از 
مسافران امكان مي دهد در حين پرواز با خطوط 
بگيرند  ياد  را  هوايي شان  مسير  تجاري  هوايي 
زير  كه  منطقه يي  به  مربوط  اطالعات  تمام  و 
پايشان است را دريافت كنند. اين پروژه كه سير 
و سياحت مخفي نام دارد، يكي از سرويس هاي 
راه اندازي  از  هدف  كه  است  مپز  گوگل  جديد 
حال  در  «نقشه هاي  به  ثابت  نقشه هاي  تغيير  آن 
حركت» است و اغلب روي سيستم هاي سرگرمي 
سيستم هاي  اين  هستند.  نصب  پرواز  حال  در 
كم  بسيار  جمعيت  با  را  مناطق  اغلب  سرگرمي 
و ارقام محدودي را كه مربوط به سفر، سرعت 
باد و زمان سپري شده در هوا مي شود، نمايش 
پروژه  اهداف  از  بخشي  اينكه  دليل  به  مي دهند. 
با  مردم  عموم  آشنايي  مخفي،  سياحت  و  سير 
مختلف  مناطق  ديگر،  كشورهاي  مردم  جمعيت 
در  مسافران  پاي  زير  زيست  محيط  و  جهان 
و  مقياس ها  تمام  است،  بين المللي  سفرهاي 
مسير  حين  در  مسافر  عالقه  مورد  اطالعات 
پرواز نمايش داده مي شود. در واقع هر كدام از 
ارتفاع  سه  از  مي توانند  آنالين  پرواز  مسيرهاي 
مختلف كه هر كدام به وسيله تصاوير، نقاشي ها 
و توضيحات كتبي تشريح داده مي شوند، نمايش 
مختلف  ارتفاع  سه  از  مسافران  و  شوند  داده 
در  كه  منطقه يي  الزم  اطالعات  و  هوايي  مسير 
كنند.  كشف  را  هستند  آن  فراز  بر  پرواز  حال 
سطح  انتخاب  با  مي تواند  كاربر  مثال،  بطور 
زمين در اين سرويس گوگل مپز، تمام اطالعات 

را  پايش  زير  مناطق  تك  تك  فرهنگي  جزييات  و 
متوسط،  ارتفاع  انتخاب  صورت  در  كند.  كشف 
كاربر مي تواند تمام معماري ها و زيرساخت هاي 
را  آنهاست  روي  از  پرواز  حال  در  كه  مناطقي 
ببيند. اگر هم سطح باال را انتخاب كند، اطالعات 
جغرافيايي و زمين شناسي مناطق را خواهد ديد. 
بطور مثال در مسير سفر از لندن به ژوهانسبرگ 

(بزرگ ترين شهر آفريقاي جنوبي)، اين سرويس 
جزيره  آلپ،  كوه هاي  از  حركت  مسير  در  جالب 
زامبيا  كنگو،  چاد،  تونس،  ليبي،  ساردني،  كرس، 
شني  تپه هاي  نظير  جزييات  تمام  بوتسوانا  و 
اوكاپي هاي  ليبي،  غربي  جنوب  در  شكل  هرمي 
(جانور پستانداري  شبيه  زرافه ) كنگو و همچنين 
را   Lekhubu جزيره  در  بائوباب  درخت هاي 

نشان خواهد داد.
عالوه بر اين، در مسير پرواز از ميامي تا بوينوس 
چون  مناطقي  جزييات  مي توانند  كاربران  آيرس، 
كوبا،  فلوريدا،  مرجاني   يا  سنگي   كوچك   جزيره  
و  برزيل  آمازون،  جنگل هاي  كلمبيا،  جاماييكا، 
آرژانتين را تماشا كنند. به گفته يكي از اعضاي 
امكان  مسافران  به  سرويس  اين  پروژه،  اين 
مي توانند  كه  زمين  از  بخش هايي  با  كه  مي دهد 
با  شوند.  آشنا  ببينند،  هواپيما  پنجره  از  را  آنجا 
در  حوصله شان  مسافران  ديگر  سرويس  اين 
حين سفر سر نمي رود و از راه خسته نمي شوند. 
عالوه بر اين، به دليل اينكه اين سرويس اطالعات 
مي دهد،  نشان  نيز  را  مناطق  جمعيت  به  مربوط 
كاربران مي توانند تصاوير خود را از كشورهايي 
بگذارند.  اشتراك  به  كرده اند  بازديد  آنها  از  كه 
در حال حاضر اين سرويس در هواپيماهايي كه 
مسافران  به  اينترنت  از  استفاده  اجازه  آنها  در 
اعضاي  اما  است،  دسترس  در  مي شود  داده 
كه  دارند  قصد  مخفي  سياحت  و  سير  پروژه 
دسترس  در  هواپيماها  تمام  در  را  سرويس  اين 

مسافران قرار دهند.
Wired :منبع

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.

قايقي به اندازه
 يك كيف

كه  وسايلي  و  اشيا  فهرست  به  بايد  اكنون 
خودماني  اصطالح  همان  يا  شدن  جمع  قابليت 
تاشدن را دارند، محصول ديگري اضافه كنيم، 
و  است  بازيافت  قابل  قايق  يك  كه  تاشو  قايق 
براي استفاده در محيط هايي كه آب راكد دارند 

(مانند كانال ها و درياچه ها) مناسب است.
آرنو ماتيس و مكس فروملد اين قايق 5/2 متري 
را از يك تكه پالستيك تهيه كرده اند كه پس از 

سانتي متر   60×150 ابعاد  در  ساده  تاي  چند 
مي گويد:  باره  اين  در  فروملد  مي شود.  جمع 
توليد  ساده  فناوري هاي  اكتشاف  و  «ساختن 
تاشوبوده  قايق هاي  توليد  در  من  انگيزه  كاال 
«كارگاه  از  محصولي  تاشو  قايق  است.» 
كاغذهاي تاشده» است كه روي ساخت اشياي 
است.  متمركز  دوبعدي  طرح هاي  از  سه بعدي 
كارخانه يي  توليد  مرحله  در  هنوز  پروژه  اين 
تاشو  قايق هاي  معتقدند  كارشناسان  اما  است 
جهانگردان  و  قايق سواري  عالقه مندان  براي 
بسيار مناسب است و البته مي توان در صورت 
موقعيت هاي  در  ابزاري  عنوان  به  آن  از  لزوم 
سيل زده  مناطق  در  جست وجو  و  اضطراري 

استفاده كرد.

www.persianweekly.co.uk
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گاهى اوقات در مجالت و يا كتاب ها مى خوانيد 
كه «دعوا نمك زندگى است» و گهگاه از بعضى 
گويند  مى  كه  شنويد  مى  آشنايان  و  دوستان 
گاهى قهر و دعوا موجب تداوم زندگى زناشويى 
مورد  در  كلى  حقيقت  يك  از  عده  اين  شود.  مى 
احساسات  كه  است  اين  آن  و  خبرند  بى  آدمى 
انسان همانند آتش است. كه با يك جرقه كوچك 
كه  كشد  مى  زبانه  آنچنان  و  شود  مى  شروع 
ممكن است همه چيز را در اطراف خود بسوزاند 
مشتى  روى  بر  و  كند؛  تبديل  خاكستر  به  و 

خاكستر زندگى كردن غير ممكن است. 

مسند  بر  تنهايى  به  خود  ما  گاهگاهى  متأسفانه 
قضاوت مى نشينيم و شوهران خود را محكوم 
كار  كردن  قضاوت  طرفه  يك  اما  كنيم،  مى 
غلط  عقايد  دهيد  اجازه  نبايد  نيست.  درستى 
ديگران و تقليدهاى غلط از زندگى افراد ديگر و 
يا از مجالت و فيلم ها و روزنامه ها موجب از 

هم پاشيدن آرامش شما در زندگى شود. 
خيلى از زنان و شوهرانى كه زندگى زناشويى 
و  ارزش  خود  روابط  براى  و  دارند  موفقى 
ستيزه  و  دعوا  كه  معتقدند  هستند  قائل  احترام 
نمكين  اى  عده  قول  به  يا  و  شدن  بهتر  موجب 
شدن زندگى نمى شود بلكه باعث از هم پاشيدن 
سبب  چون  شود،  مى  روابط  تيرگى  و  زندگى 

سوء  فشارخون،  رفتن  باال  اعصاب،  ناراحتى 
و  عشق  رفتن  بين  از  همه  از  مهمتر  و  هاضمه، 

محبت در زندگى مى شود. 

دكتر وين داير مى گويد: همه زن و شوهرها بايد 
بدانند اين عقيده كه دعوا به طور طبيعى موجب 
زيرا  است؛  غلط  شود  مى  زندگى  شدن  بهتر 
نوعى  ستيزه  و  دعوا  هر  از  بعد  روانى  نظر  از 
وجود  به  طرفين  در  ناتوانى  و  ضعف  احساس 
مى آيد كه تا مدتى مانع از انجام كارهاى روزانه 
مى گردد و جلوى اتخاذ تصميم هاى درست و 
بجا را مى گيرد و به روابط ضربه بزرگى وارد 
مى آورد و موجب سردردهاى شديد، پشت درد، 
سوء هاضمه، باال رفتن فشارخون، بى خوابى، و 
اضطراب  و  نگرانى  نوع  يك  اوقات  بسيارى  در 
كه  هم  مادى  ضررهاى  البته  شود.  مى  طوالنى 
در نتيجه دعواهاى خانوادگى ايجاد مى شود بر 

ما پوشيده نيست. 

روان  دكتر  خود  كه  دوستانم  از  يكى  روزى 
موضوع  يك  سر  بر  گفت:  مى  است  شناس 
كوچك با شوهرم دعوا كردم و آنچنان عصبانى 
شدم كه پس از خروج از خانه سوار ماشين خود 
شدم و چند بار محكم آن را به ماشين شوهرم 
كه جلوى خانه پارك شده بود كوبيدم و موجب 
خراب شدن و خسارت ديدن هر دو ماشين شدم. 

به  داشتيم  كه  روز  يك  گفت  مى  ديگرى  خانم 
مهمانى مى رفتيم با شوهرم جر و بحث كردم، 
ستيزه  و  دعوا  يك  به  تبديل  بحث  و  جر  كم  كم 
را  خودم  كه  شدم  خشمگين  طورى  شد،  بزرگ 
از ماشين در حال حركت به بيرون پرتاب كردم. 
خانمى ديگر كه در ميان دوستان و آشنايان به 
خوش اخالقى معروف بود، روزى با شوهرش 
با  را  شوهر  عصبانيت،  شدت  از  و  كرد  دعوا 
بود  پياز  كردن  خرد  حال  در  كه  چاقويى  همان 
در  كه  را  هايى  ظرف  همه  هم  بعد  كرد،  تهديد 

آشپزخانه بود يكى يكى شكست. 

بنا به گفته مادرم من دخترى نبودم كه در خانه 
شوهرم  با  بار  يك  سالگى   38 در  اما  كنم.  قهر 
دعوا كردم؛ به قدرى ناراحت و عصبانى شدم كه 
كنترل خود را از دست دادم و خود را روى زمين 
انداختم. آنقدر خودم را به زمين زدم و آنقدر با 

دست به سر و كله خودم زدم كه تا مدت ها در 
بسترى  استخوان  شكستگى  اثر  بر  بيمارستان 
و  ضررها  از  كوچكى  هاى  نمونه  اينها  بودم... 

زيان هاى دعوا و منازعه در خانواده است. 

متأسفانه اكثر آدم ها از يك حقيقت كلى در مورد 
خود و ديگران غافل هستند، و آن اين است كه 
بنا به گفته خيلى از روان شناسان از جمله «دكتر 
داير»، خداوند از هر كدام از انسان ها فقط يك 
نمونه خلق كرده است. شايد كسانى باشند كه از 
نظر ظاهر و يا طرز فكر با ما شباهت هاى بسيار 
داشته باشند، اما هرگز هيچ انسانى نيست كه از 
ديگر  و  فكر  طرز  زندگى،  روش  اعتقادات،  نظر 
باشد.  داشته  كامل  شباهت  ما  به  زندگى  موارد 
داشته  انتظار  نبايد  كه  است  معنا  بدان  گفته  اين 
باشيم هميشه و در هر زمان اطرافيان ما كامًال 
براى  كارى  چنين  انجام  زيرا  كنند،  درك  را  ما 
مدت  شما  شايد  است.  ممكن  غير  هم  ما  خود 
شما  با  جهات  خيلى  از  كه  دوستى  با  را  زيادى 

هم عقيده است زندگى كنيد، ولى روزى متوجه 
شويد كه او قادر نيست كامًال شما را درك كند؛ 
شما  شخصيت  كپى  او  كه  كنيد  فراموش  نبايد 
و  هستيد  عاجز  او  درك  از  شما  گاهى  نيست: 
زمانى او از درك شما. اگر سعى كنيد در رابطه 
زندگى  در  خصوص  به  آشنايان  و  دوستان  با 
زناشويى اين مسأله را در نظر بگيريد، هر روز 

زندگى شما بهتر و شيرينتر مى شود. 

� محترم شمردن قانون آزادى فردى در زندگى 
زناشويى 

قانون آزادى هاى شخصى در قانون اساسى هر 
را  قانون  اين  ما  و  است  گرديده  درج  كشورى 
با  ارتباط  در  و  شماريم  مى  محترم  خود  براى 
دوستان و آشنايان تا حدودى رعايت مى كنيم. 
اما متأسفانه در زندگى زناشويى خود را ملزم 
به رعايت اين قانون نمى دانيم و زير پا گذاشتن 
دادن  گوش  و  ها  نامه  خواندن  با  را  قانون  اين 
در  حتى  كنيم؛  مى  آغاز  يكديگر  هاى  تلفن  به 
دستى  هاى  كيف  كه  شده  ديده  موارد  بسيارى 
و كمدهاى شخصى ديگران را به صورت عادت 
مى گرديم! و در پاره اى اوقات انجام اين كارها 
اين  دانيم.  مى  خانواده  در  صميمت  بر  دليل  را 
گونه كارها نه تنها دليل بر صميميت نيست بلكه 
موجب پايمال كردن آزادى هاى شخصى و در 
رعايت  است.  خانواده  افراد  فرديت  نگرفتن  نظر 
صدق  هم  اشخاص  اوقات  مورد  در  قانون  اين 

مى كند. 

شخصى  با  بخواهيم  اگر  خانه  محيط  از  خارج 
چه  بپرسيم  او  از  كنيم  مى  سعى  بگذاريم،  قرار 
برهم  از  االمكان  حتى  تا  است  مناسب  ساعتى 
خوردن برنامه او جلوگيرى كنيم. رعايت چنين 
در  خصوص  به  خانوادگى  زندگى  در  مسائلى 
زندگى زناشويى هم الزم و ضرورى است. اما 
رعايت اوقات فراغت زن و شوهر شايد از نظر 
ظاهر كمى غير عادى باشد، زيرا طرز فكر حاكم 
و  صورت  هر  در  آنها  كه  گويد  مى  اجتماع  بر 
در همه وقت بايد از وظايف مادرى و همسرى 
خود پيروى كنند؛ ولى زنان مى توانند على رغم 
انجام وظايف مادرى و همسرى، اوقاتى را براى 
برنامه هاى شخصى اختصاص دهند؛ و رعايت 
ضرورى  شوهران  طرف  از  اى  مسأله  چنين 

است. 

اين  خود  شوهران  مورد  در  بايد  زنان  همچنين 
مسأله را رعايت كنند زيرا كار و مسؤوليت پى 
و  كند  مى  خسته  را  آدمى  جسم  و  روح  پى  در 
ضرورى  و  الزم  تفريح،  و  سرگرمى  داشتن 
خانوادگى  ها  سرگرمى  از  بعضى  گاهى  است. 
و  كنند،  مى  شركت  آن  در  اعضا  همه  و  است 
اوقات  گاهى  است.  فردى  و  خصوصى  گاهى 
شوهر شما مشغول مطالعه است و يا تلويزيون 
تماشا مى كند. زمانى هم ممكن است گلدان ها را 
جابجا كند. نبايد اخم كنيد و بگوييد: «لعنت به اين 
زندگى! از صبح تا شب سر كار هستى حاال هم 
كه آمدى خانه، اين طور وقت مى گذرانى». نبايد 
فراموش كنيد كه شوهر شما يك ماشين سخنگو 

نيست كه بتواند دائمًا در حال گفتگو باشد. 

اگر شوهر شما گاهى اوقات كمتر با شما گفتگو 
كرد، فكر نكنيد اين عمل بدان معنى است كه از 
شدت عالقه اش نسبت به شما كاسته شده است. 
خود  همسر  با  دائمًا  كه  شوهرانى  بسيار  چه 
به  او  از  مهرى  كه  حالى  در  كنند،  مى  صحبت 
دل ندارند. متأسفانه گاهگاهى ما خود به تنهايى 
خود  شوهران  و  نشينيم  مى  قضاوت  مسند  بر 
را محكوم مى كنيم، اما يك طرفه قضاوت كردن 
كار درستى نيست. نبايد اجازه دهيد عقايد غلط 
ديگران و تقليدهاى غلط از زندگى افراد ديگر و 
يا از مجالت و فيلم ها و روزنامه ها موجب از 

هم پاشيدن آرامش شما در زندگى شود.

آيا واقعًا 
دعوا نمك 
زندگى است؟

خانواده

قانون آزادى هاى شخصى در قانون 
گرديده  درج  كشورى  هر  اساسى 
خود  براى  را  قانون  اين  ما  و  است 
ارتباط  در  و  شماريم  مى  محترم 
حدودى  تا  آشنايان  و  دوستان  با 
در  متأسفانه  اما  كنيم.  مى  رعايت 
به  ملزم  را  خود  زناشويى  زندگى 
رعايت اين قانون نمى دانيم و زير 
خواندن  با  را  قانون  اين  گذاشتن  پا 
هاى  تلفن  به  دادن  گوش  و  ها  نامه 
در  حتى  كنيم؛  مى  آغاز  يكديگر 
كيف  كه  شده  ديده  موارد  بسيارى 
شخصى  كمدهاى  و  دستى  هاى 
مى  عادت  صورت  به  را  ديگران 

گرديم!
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مى  مربوط  آن  حجم  و  غذايى  هاى  وعده  به  يكى 
ضمن،  در  غذا.  تركيب  نظر  از  ديگرى  و  شود 
مطالعات نشان داده ا ند تاثيرى كه تغذيه بر مود 
بر  كه  است  تاثيرى  اثر  در  واقع  در  گذارد  مى 
ميانجى هاى عصبى اعمال مى كند. در بين ميانجى 
و  دوپامين  سروتونين،  به  توان  مى  عصبى  هاى 
نوراپى نفرين اشاره كرد كه سروتونين مهم ترين 
آنهاست. بنابراين عادات غذايى هستند كه ميتوانند 
اثر مثبت و يا منفى بر خلق و خو داشته باشند .با 

رعايت اين نكات هميشه روى مود باشيد : 

1) مراقب نظم غذايى باشيد! 
توصيه اى كه ما متخصصان تغذيه به همه افراد 
چه سالم و چه بيمار داريم داشتن نظم در وعده 
هاى غذايى است. اين مساله بسيار اهميت دارد و 
روى خلق و خوى افراد تاثير مى گذارد. در افرادى 
به  كارمندان  مثل  ندارند،  مناسبى  غذايى  نظم  كه 
ويژه كارمندان بانك كه به لحاظ شرايط حرفه اى 
خود ممكن است صبحانه بخورند يا خير يا خيلى 
موضوع  اين  كنند،  ميل  جزيى  اى  صبحانه  سريع 
دقيقا روى مودشان تاثير مى گذارد. اين افراد با 
روانى  بار  و  ارتباطند  در  افراد  از  زيادى  دسته 
مى  تحمل  كم  نتيجه  در  و  آنهاست  روى  سنگينى 

شوند و حتى از كوره درمى روند. 
به  ها  به شكل ديگر در راننده  مساله را  عين اين 
افراد  اين  كار  بينيم.  مى  اتوبوس  رانندگان  ويژه 
از صبح زود شروع مى شود و اكثرا وعده هاى 
منظم غذايى ندارند و گرچه اكثرا افراد مهربانى در 
خانه هستند، سركار به دليل بار روانى كه در كار 
وجود دارد و به بى نظمى غذايى اضافه مى شود، 
پرخاشگر مى شوند و دست خودشان هم نيست. 
جالب است بدانيد كه به صورت تجربى هر انسانى 
است.  بوده  مساله  اين  شاهد  روزمره  زندگى  در 
ويژه  به  و  تغذيه  وضعيت  ارتباط  بارز  مثال  يك 

عادات غذايى با خلق وخو در ماه مبارك رمضان 
است كه به هر حال به نوعى افراد را تحت تاثير 
قرار مى دهد. همين كه نظم غذايى افراد به هم مى 
افراد  در  تغييراتى  اول  هفته  در  كم  دست  خورد 
تا  كند  مى  بروز  خستگى  و  آلودگى  خواب  نظير 
سازش  غذايى  جديد  هاى  وعده  با  فرد  كه  زمانى 
پيدا كند. البته راه حل اين مساله دست هر يك از 
كوچك  هاى  وعده  ميان  با  كه  طورى  به  ماست. 
زمان  در  صرف  و  حمل  قابل  كه  ها  ميوه  مثل 
به  سبك  ناهار  يك  مصرف  با  يا  هستند  كوتاه 
مسايل  اين  جلوى  توان  مى  ساده  ساندويچ  شكل 
را گرفت. منظور از ناهار، مصرف غذاهاى سرخ 
شده يا غوطه ور در روغن نيست. ناهار مى تواند 
نان و پنير يا يك تكه سينه مرغ باشد كه در زمان 

كوتاه ظرف نيم ساعت با آرامش صرف شود. 

2) وعده هاى حجيم نخوريد! 
وعده هاى غذايى حجيم كه بخشى از آن به نظم 
بر  نامطلوبى  تاثير  تواند  مى  دارد،  ارتباط  غذايى 
بين  زمانى  فاصله  كه  كسانى  بگذارد.  وخو  خلق 
مصرف صبحانه و ناهارشان طوالنى مى شود و 
درنهايت يك وعده حجيم به عنوان ناهار دريافت 
آلودگى  خواب  و  سنگينى   ، پرى  حالت  كنند،  مى 
شديدى پيدا مى كنند و از محيط اجتماعى كه فرد 
بايد با آن تعامل داشته باشد، جدا مى شوند. در 
دو  يا  يك  فرد  صبحانه  صرف  از  بعد  اگر  ضمن، 
ميان وعده داشته باشد، مى تواند در وعده ناهار 
باقى  شاداب  و  فعال  و  بخورد  غذا  كمترى  مقدار 

بماند. 

3) مراقب تركيبات غذايى باشيد! 
گرفته  صورت  بيشترى  مطالعات  رابطه  اين  در 
ميانجى   3 روى  غذا  تركيب  شده  مشخص  است. 
است.  تاثيرگذار  سروتونين  ويژه  به  نامبرده 

ويژه  به  كربوهيدرات  سهم  كه  غذاهايى  مثال 
در  توانند  مى  دارند،  بااليى  ساده  كربوهيدرات 
بد  هم  و  باشند  داشته  خوبى  اثر  هم  مدت  كوتاه 
كه البته توضيح آن كمى پيچيده است. اگر توجه 
است.  بخش  شادى  شكالت  مصرف  باشيد  كرده 
در واقع مصرف شكالت سبب رها شدن اندروفين 
حالت  و  دارد  ترياكى  شبه  خواص  كه  شود  مى 
حالت  اين  اما  دهد.  مى  دست  فرد  به  خوشايندى 
مثل  كربوهيدراتى  مواد  زياد  مصرف  و  گذراست 
ايجاد  سبب  دارند  بااليى  قند  كه  پاستاها  انواع 
تغييراتى در سطح ميانجى هاى عصبى مى شود 
خواب  و  خمودگى   ، خستگى  حالت  درنهايت  كه 
آلودگى ايجاد مى كند. مطالعاتى كه روى افزايش 
دريافت پروتئين، صورت گرفته نشان داده اند كه 
مصرف زياد پروتئين سبب پرانرژى بودن بعد از 

خوردن آنها مى شود. 
زياد  اگر  غذا  چربى  گفت،  بايد  چربى  مورد  در 
باشد حالت خمودگى و خستگى را القا مى كند ولى 
حذف كامل روغن از غذا نيز كار درستى نيست. 
رژيم بى چربى يعنى مصرف غذاهاى آب پز كار 
بد  و  خوب  چربى  به  ها  چربى  نيست.  صحيحى 
كالرى  كل  از  درصد  تا 30  شوند. 25  مى  تقسيم 
دريافتى روزانه ما كه البته با توجه به شرايط كم 
مانند  خوب  هاى  چربى  از  بايد  شود  مى  زياد  و 
در  باشد.  ها  دانه  مغز  روغن  و  زيتون  روغن 
مطالعات جانورى ديده شده اگر چربى غذا به شكل 
شديد محدود شود در سطح چربى هاى خون يا 
تغييراتى  عصبى  هاى  ميانجى  و  ها  ليكوپروتئين 
تخاصمى  و  تهاجمى  رفتار  حيوان  و  شده  ايجاد 
نيز  انسان  مورد  در  يافته  اين  اينكه  كند.  مى  پيدا 
صحت دارد يا خير جاى بحث دارد اما معلوم است 
مفيدى  پيامدهاى  غذايى  رژيم  در  تعادل  عدم  كه 

نخواهد داشت. 

4) زياد گوشت نخوريد! 

اينكه رژيم پرپروتئين كه سهم عمده آن مى تواند 
از پروتئين جانورى تامين شود آيا واقعا بر خلق 
وخو تاثير مى گذارد يا خير هنوز ثابت نشده است 
باشد.  نداشته  مثبتى  اثر  رسد  مى  نظر  به  ولى 
فراموش نكنيم مى توانيم عكس اين مساله را هم 
نگاه كنيم يعنى كسانى كه روحيه تخاصمى دارند، 
دارند.  گوشتى  غذاهاى  مصرف  به  بيشترى  ميل 
پس براى آنكه خوى خشن پيدا نكنيد، در خوردن 

گوشت زياده روى نكنيد. 

5) كمبودها را جدى بگيريد! 
كمبود ريزمغذى ها مطمئنا روى خلق وخو تاثير 
ويتامين  ويژه  به  ها  ريزمغذى  كمبود  گذارد.  مى 
هاى گروه B يعنى B2، B6 و نياسين قطعا اثرهاى 
بى  سبب  و  گذارد  مى  وخو  خلق  بر  بدى  خيلى 

خوابى مى شود. 
كمبودهاى حاشيه اى يا تحت بالينى كه ضرورتا 
تست  با  معمول  طور  به  و  ندارند  بالينى  عالمت 
نيستند،  تشخيص  قابل  آزمايشگاهى  روتين  هاى 
داشته  وخو  خلق  بر  نامطلوبى  اثرات  توانند  مى 

باشند و عمدتا به دو دليل ايجاد مى شوند؛ 
1) داشتن رژيم غذايى نامناسب مانند مواردى كه 

ذكر شد و عدم تعادل در برنامه غذايى 
دوران  در  بدن  فيزيولوژيك  وضعيت  به  بسته   (2
مانند  بيمارى  موارد  يا  رشد  دوران  يا  باردارى 
اين  بيشتر  دريافت  به  نياز  فرد  كه  دفع  افزايش 

مواد دارد. 
كمبودهاى حاشيه اى وقتى ايجاد شود روى مود 
تاثير مى گذارد و يك متخصص تغذيه با ارزيابى 
صحيح و ابزارهايى كه مى شناسد، مى تواند اين 
كمبود را تشخيص دهد و حمايت هاى تغذيه اى را 
شروع كند. البته فراموش نكنيد كه بخشى از خلق 
بازمى  افراد  اجتماعى  و  فرهنگى  محيط  به  وخو 
شيوه  داشتن  تغذيه،  كنار  در  بنابراين   . گردد 
صحيح زندگى و ورزش نيز اهميت ويژه اى دارد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى

روى مود هستيد ؟!
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 رواني –رهايي از دردهاي روحي 
 –مشكالت روحي . ندتررواني از دردهاي جسماني دردناك –دردهاي روحي 

از زندگي و باعث تخريب  عدم لذت بردن باعث كاهش كارآيي،رواني 
نكته مهمتر اينست كه اين . شوند تدريجي روح و روان و جسم انسانها مي

 ،مخرب خود بر روي فرزندانمشكالت اگر درمان نشوند به خاطر تاثيرات 
 . به نسلهاي بعدي هم منتقل مي شوند

د افرامي توانند به  امروزه در روانشناسي درمانهاي مدرني ابداع شده اند كه
كمك كنند بر انواع مشكالت روحي و رواني غلبه كرده و شادابي و كارآيي 

 .خود را دوباره بدست آورند
رواني نه تنها خود، بلكه نسلهاي آينده خود را  –با درمان مشكالت روحي 

نيز از اين درد جانكاه رهايي بخشيد و زندگي در صلح و آرامش دروني را 
 .براي خود و آيندگان خود به ارمغان بياوريد

دكتر نصرت اله نوروزي                   
متخصص روانشناسي باليني                        

 سال تجربه در مشاوره و رواندرماني 15با بيش از 
 (HPC)داراي مجوز از شوراي حرفه هاي بهداشتي انگلستان

Tel: 020 8998 0674 
Mobile: 077 6310 4309 

Email: nnowruzi@yahoo.com  

قابل توجه آقايان
چهار توصيه ساده براي كنار 
آمدن با پروستات بزرگ

مي رسد،  سالگي   25 به  مرد  كه  هنگامي 
پروستات او شروع به رشد كردن مي كند. اين 
بزرگي طبيعي را «بزرگي خوش خيم پروستات» 
بزرگي  علت  شايع ترين  و  مي نامند   (BPH)
خوش خيم  عارضه يي   BPH است.  پروستات 
است كه به سرطان پروستات منجر نمي شود، 
هم  همراه  بيماري  دو  اين  است  ممكن  گرچه 

وجود داشته باشند.

گرچه 50 تا 60 درصد مردان مبتال به بزرگي 
عاليمي  دچار  هرگز  پروستات  خوش خيم 
نمي شوند، اما در بقيه مردان ممكن است زندگي 
به مصيبت بدل شود. عاليم اين بيماري شامل 

اين موارد مي شود:
ادرار  جريان  ادرار،  جريان  شدن  شروع  دير 

منقطع يا ضعيف.
آمدن  قطره  قطره  ادرار،  نشت  ادرار،  فوريت 

ادرار
نياز مكرر به ادرار كردن بويژه در شب.

در نتيجه بروز اين عاليم بسياري از مردان به 
كه  است  اين  خوب  خبر  مي روند.  درمان  دنبال 
بطور  پروستات  خوش  خيم  بزرگي  درمان هاي 
و  بيماران  بوده اند.  پيشرفت  حال  در  مداوم 
را  گوناگوني  دارويي  شكل هاي  آنها  پزشكان 
بنابراين  دارند،  اختيار  در  كردن  انتخاب  براي 
مي توانند  نشد،  واقع  موثر  آنها  از  يكي  اگر 
برخي  يمن  به  و  كنند.  امتحان  ديگري  داروي 
نيز  جراحي  درمان هاي  ديگر،  پيشرفت هاي  از 
به  نسبت  كمتر  جانبي  عوارض  با  و  موثرتر 
بزرگي  درباره  كارها  برخي  اما  شده اند.  قبل 
خودتان  كه  هست  پروستات  خوش خيم 
مي توانيد انجام دهيد. هنگامي كه عاليم بيماري 
مراقبت  با  همراه  انتظار  نيست،  آزارنده  چندان 

ممكن است بهترين روش باشد.

اين مراقبت شامل چكاپ هاي منظم از لحاظ عدم 
بروز عوارض وخيم است. در مواردي كه عاليم 
پزشكان  اغلب  مي شود،  بيمار  ناراحتي  باعث 
را  دارو  و  زندگي  سبك  تغييرات  از  تركيبي 
تجويز مي كنند. اغلب همين درمان براي تسكين 
عاليم و پيشگيري از نياز به جراحي كافي است.

از  برخي  تسكين  به  مي تواند  ساده  قدم  چهار 
عاليم BPH در شما كمك كند:

-1 برخي مردان كه عصبي و پرتنش هستند به 
استرس  كاهش  مي كنند.  ادرار  بيشتري  دفعات 
تكنيك هاي  تمرين  و  مرتب  ورزش  انجام  با 
آرامش بخشي مانند مراقبه (مديتيشن) مي توان 

به اين مردان كمك كند.

تخليه  براي  مي رويد،  توالت  به  كه  هنگامي   2-
نياز  كار  اين  دهيد.  وقت  خود  به  مثانه  كامل 
را  كردن  ادرار  براي  توالت  به  مجدد  آمدن  به 

كاهش مي دهد.

و  نسخه  با  داروهاي  درباره  دكترتان  با   3-
صحبت  مي كنيد،  مصرف  كه  بدون نسخه يي 
ايجاد  در  است  ممكن  داروها  از  برخي  كنيد؛ 
است  ممكن  دكترتان  باشند.  دخيل  شما  مشكل 
تجويز  با  آنها  مصرف  برنامه  يا  دوز  تنظيم  با 
كمتري  ادراري  مشكالت  كه  متفاوت  داروي 

ايجاد مي كند، به شما كمك كند.

نوشيدني هاي  بويژه  مايعات  نوشيدن  از   4-
كنيد.  پرهيز  شب   هنگام  در  الكل دار  و  كافئين 
هر دوي اين مواد ممكن است بر تون عضالني 
مثانه اثر بگذارند و هر دو مي توانند توليد ادرار 
به  نياز  نتيجه  در  و  دهند  افزايش  را  كليه  در 

ادرار كردن در شب ايجاد كنند.

3 تفاوت افسردگي 
مردان و زنان

هر مقدار مصرف الكل يعني نزديك تر شدن 
به سرطان

كه  دارد  وجود  قانع كننده يي  مدارك  و  داليل 
سرطان هاي  بروز  عامل  الكل  مي كند  تاييد 
دهان، مري، حنجره و روده در مردان و نيز 
قطعا  خبر  اين  است.  زنان  در  سينه  سرطان 
مي كنند  تصور  اشتباه  به  كه  افرادي  براي 
براي  نوشيدني ها  اين  تفريحي  مصرف 
عروقي  و  قلبي  بيماري هاي  از  پيشگيري 
به  است.  ناخوشايندي  خبر  است  سودمند 
هرالد،  مورنينگ  سيدني  روزنامه  گزارش 
الكل  مصرف  كرد  تاكيد  همچنين  شورا  اين 
بيش از 200 سال است كه در فرهنگ مردم 

مهم  عامل  كه  حالي  در  شده  غالب  استراليا 
بروز بيماري ها، آسيب ها و مرگ و مير است.
نشده  تشخيص داده  اغلب  مردان  افسردگي 
از  است  ممكن  امر  اين  داليل  مي ماند.  باقي 

جمله اينها باشد:

اكراه از بحث كردن درباره عاليم افسردگي
براي  تهديدي  عنوان  به  را  رواني  بيماري 

مردانگي به حساب آوردن
پوشيده بودن عاليم افسردگي در مردان كه 
ممكن است به صورت اعتياد به الكل يا مواد 

مخدر بروز كند.
حتي اگر افسردگي در مردان تشخيص داده 
كه  نپذيرد،  را  درمان  فرد  است  ممكن  شود، 
ممكن است به خاطر ترس از انگ زدن يا از 

دست دادن احترام باشد.
ممكن است عاليم افسردگي را بطور متفاوتي 
تجربه كنند. عاليم افسردگي در مردان ممكن 
است با احتمال بيشتري به اين اشكال بروز 

كند:

رفتار خشونت آميز
خشمگين شدن نامتناسب

رفتارهاي گريز مانند مشغول كردن بيش از 
حد خود در كار يا ورزش

مانند  پرخطر  رفتارهاي  به  زدن  دست 
رانندگي بي احتياط

بي بند و باري جنسي
افكار خودكشي در مردان بيشتر است.

مردان افسرده با احتمال بيشتري
نسبت به زنان افسرده

خودكشي مي كنند.

گرچه زنان بيش از مردان اقدام به خودكشي 
در  بيشتري  احتمال  با  مردان  اما  مي كنند، 

خودكشي موفق مي شوند كه اين سه علت در 
آن دخيل هستند:

كه  مي كنند  استفاده  روش هايي  از  مردان 
بيشتر مرگبار است، مانند اسلحه.

مردان سريع تر به افكار خودكشي شان عمل 
مي كنند.

مردان نشانه هاي هشداردهنده كمتري مانند 
صحبت درباره خودكشي را نشان مي دهند.

چطور بر افسردگي پس از 
زايمان غلبه كنيم؟

تولد هر نوزادي، باعث ايجاد يك موقعيت جالب 
و لذتبخش مي شود اما در برخي از مادران ممكن 
از  بعد  آنچه  بينجامد.  شديد  افسردگي  به  است 
وضع حمل مادرباعث افسردگي مي شود چيست؟

اختالالت  اين  ايجاد  در  مي تواند  متفاوتي  عوامل 
هورموني  تغييرات  عامل،  مهم ترين  باشد.  موثر 
زياد و قابل توجه در مادر است، از جمله كاهش 
استروژن و افزايش هورمون پروالكتين كه براي 
توليد شير الزم است. اين هورمون ها نيز همچنين 
دارند.  زيادي  تاثير  مادر  در  خلقي  تغييرات  بر 
بطوري كه يك راه بالقوه براي درمان افسردگي 
پس از وضع حمل، تجويز جايگزين هاي هورموني 
است. اين نوع افسردگي ممكن است سه تا شش 
ماه طول بكشد. در اين دوره، تعادل هورموني به 

حالت عادي برمي گردد.

كنار آمدن با افسردگي پس از زايمان

اين توصيه ها مي تواند به مادران تازه كمك كند 
كه با افسردگي پس از زايمان كنار بيايند:

يا  بخوابيد  است  ممكن  كه  جايي  تا  كنيد  سعي 
استراحت كنيد.

به خودتان فشار نياوريد تا همه كارها را بطور 
كاري  امكانتان  حد  از  بيش  يا  دهيد  انجام  كامل 

انجام دهيد.

از نزديكانتان تقاضاي كمك كنيد.
امور  به  را  زماني  مادري،  وظايف  انجام  جز 

شخصي  تان اختصاص دهيد.
با همسر و نزديكانتان درباره وضع احساسي  تان 

صحبت كنيد.
آنهادرباره  تجربيات  درباره  ديگر  مادران  با 
افسردگي پس از زايمان و چگونگي كنارآمدن با 

آن مشورت كنيد.
به يك گروه همياري مادران جديد بپيونديد.

تغييرات  ايجاد  از  آن  از  پس  يا  بارداري  هنگام 
شديد در زندگي  تان اجتناب كنيد.

با دكترتان درباره اينكه آيا نياز به روان درماني 
يا مصرف دارو داريد، مشورت كنيد.
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پروتئين  است،  شده  تشكيل  كراتين  از  مو 
توليد  نيز  پا  و  دست  ناخن هاي  در  كه  مخصوصي 
مي شود، و يك اليه بيروني محافظت كننده هم براي 
پوست شما ايجاد مي كند. هر رشته مو از سه اليه 
كورتكس  كوتيكول،  است:  شده  تشكيل  هم  مركز 

(قشر)، و مدوال (مغز مو) .

اليه بيروني مو كه كوتيكول ناميده مي شود، نازك 
و بي رنگ است، و كار آن محافظت از اليه ضخيم تر 
كورتكس مو است كه حاوي رنگدانه مالنين است. 
مالنين رنگ موي شما را تعيين مي كند و رنگ واقعي 
مالنيني  نوع  چه  كه  دارد  اين  به  بستگي  شما  موي 
داريد. دو نوع مالنين وجود دارد: يومالنين كه رنگ 
قهوه يي يا سياه مو را ايجاد مي كند، و فومالنين كه 
رنگ قرمز را ايجاد مي كند. موي بلوند نتيجه وجود 
مقادير بسيار اندك مالنين است، و سايه موي بلوند 
بستگي به اين دارد كه كدام يك از دو نوع مالنين 

را داشته باشيد.

وجود  به  مالنين  فقدان  نتيجه  در  خاكستري  موي 
اما  مي شود،  ايجاد  سن  افزايش  با  اغلب  و  مي  آيد، 
آن  ايجاد  در  است  ممكن  هم  بيماري ها  و  استرس 
نقش داشته باشند. دروني ترين اليه مو، مدوال، نام 
دارد و نور را بازتاب مي دهد و به تون هاي رنگي 
كه  است  همين  براي  مي كند.  ايجاد  را  مو  مختلفي 
نظر  به  متفاوت  سايه  و  آفتاب  نور  در  مو  رنگ 

مي رسد.
اينكه شما موي صاف يا فر داشته باشيد، بستگي 
مقطع  سطح  اگر  دارد.  مويتان  كورتكس  شكل  به 
خواهد  صاف  شما  موي  باشد،  گرد  مو  كورتكس 
شما  باشد  بيضي  مقطع  سطح  اين  اگر  اما  بود، 

موهاي فر يا مجعد خواهيد داشت.

ضخامت و طول مو بستگي به نوع مو دارد. موهاي 
كركي (موي ولوس) كه به صورت موهاي ظريفي 
در سطح بدن وجود دارند، بسيار باريك و بي رنگ 
هستند،  و تقريبا نمي توان با چشم عادي آنها را ديد.

مشاهده   قابل  كامال  و  تيره  موي  ترمينال،  موي 
است و اغلب هنگامي از مو صحبت مي كنيم، به آن 
يا  ظريف  كركي  صورت  به  مو  اينكه  داريم.  اشاره 
ضخيم و ترمينال باشد، كامال به فوليكول يا پياز مو 
بستگي دارد كه مو را توليد مي كند. در مردان طاس، 
اغلب موي ضخيم ترمينال در سر با موهاي كركي 
ظريف جايگزين مي شود. اين امر نتيجه آن است كه 
پياز مو - ابزار توليدكننده مو- دچار آسيب فيزيكي 

شده است و نمي تواند موي ترمينال توليد كند.

مو  ميليون   5 ميانگين  بطور  سفيدپوست  فرد  يك 
قرار  سر  روي  آن  تاي  هزار  تا 150  كه 100  دارد 
سرشان  روي  بيشتري  موهاي  بلوند  افراد  دارد. 
متوسط.  حد  از  بيشتر  هزارمو   140 حدود  دارند، 
ميانگين  حد  به  نسبت  بيشتر  اندكي  موخرمايي ها 
از  كمتر  اندكي  موقرمزها  و  مو  هزار   105 حدود 
سرشان  روي  مو  هزار   90 حدود  يعني  ميانگين 

دارند.

مو چگونه رشد مي كند؟
مو در چرخه هايي رشد مي كند كه شامل سه مرحله 

مي شود:

مرحله آناژن، كاتاژن و تلوژن.
است  مو  رشد  مرحله  مرحله،  اين  آناژن:  مرحله 
اين  طول  در  مي كشد.  طول  سال   8 تا   2 بين  كه 
سرعت  به  مو  (جوانه)  پاپيالي  در  سلول ها  دوره، 
مو  پياز  از  كه  حالي  در  مو  تنه  و  مي شوند  تقسيم 
مي شود،  خارج  آن  منفذ  از  و  مي  آيد  باال  سمت  به 
كراتيني (شاخي) مي شود. در همين حال پياز مو به 
بخش هاي عميق تر پوست (بخش درم) نفوذ مي كند 
تا تغذيه الزم را به دست آورد. افرادي كه مرحله 

موهاي  مي توانند  دارند،  را  آناژن  طوالني  رشد 
بسيار بلندي داشته باشند، ديگران كه مرحله رشد 
مويشان كوتاه است، موهاي چندان درازي نخواهند 
رشد  ماه  در  سانتيمتر  سرعت 25/1  با  مو  داشت. 
ممكن است  نشود  كوتاه  كه  مويي  بنابراين  مي كند، 

بين 30 تا 120 سانتي متر رشد كند.

مرحله  آناژن،  مرحله  دنبال  به  كاتاژن:  مرحله 
كاتاژن رخ مي دهد كه يك مرحله كوتاه بينابيني دو 
تا چهار هفته يي است. در اين مرحله كه بخشي از 
يك فرآيند ايجاد موي جديد است، پياز موي قديمي 
مو  مي شود،  اما  متوقف  مو  رشد  و  مي رود  تحليل 
تحليل  مو  پياز  كاتاژن،  مرحله  طول  در  نمي ريزد. 
طبيعي  اش   طول  ششم  يك  به  آن  اندازه  و  مي رود 
مي شود،  تخريب  مو  پياز  پاييني  بخش  مي رسد. 
تحليل  (درم)  پوست  عمقي  بخش  درون  مو  جوانه 
و  مي شود  جدا  خون  جريان  از  مو  پياز  مي رود، 
شدن  متالشي  حال  در  مو  پياز  كه  حالي  در  نهايتا 

است، تنه مو نهايتا به باال رانده مي شود.

مرحله تلوژن: در مرحله بعد فوليكول يا پياز مو به 
مرحله تلوژن يا استراحت وارد مي شود، كه دو تا 

چهار ماه به طول مي انجامد.

متصل  اما  نمي كند،  رشد  هنوز  مو  دوره  اين  در 
مو  جوانه  كه  حالي  در  مي ماند،  باقي  مو  پياز  به 
مرحله  يك  وارد  (درم)  پوست  عمقي  بخش  درون 
استراحت شده است. حدود 10 تا 15 درصد از همه 
موها در هر زمان در اين مرحله قرار دارند. بعد از 
آناژن  مرحله  به  مو  شد،  كامل  تلوژن  مرحله  اينكه 
جديد  موي  تنه  كه  است  زمان  اين  در  بازمي گردد. 
تشكيل مي شود و موي قديمي را به بيرون مي راند 

و اين مو مي ريزد.

هر روز به خاطر اين روند طبيعي رشد مو، بطور 
مو  ريزش  اين  مي ريزد.  مو   100 تا   50 متوسط 
طبيعي است و همان موهايي است كه شما هر روز 
ريزش  متوجه  كردن  شانه  يا  گرفتن  دوش  هنگام 
ريزش  مي تواند  مختلفي  عوامل  مي شويد.  آنها 
طبيعي مو را تغيير دهد و باعث از دست دادن مو 
داروها،  جمله  از  شود،  دايمي  يا  گذرا  صورت  به 
معرض  در  گرفتن  قرار  شيمي درماني،  پرتوتابي، 
تغذيه يي،  يا  هورموني  عوامل  شيميايي،  مواد 
بيماري تيروييد، بيماري پوستي عمومي يا موضعي 

و استرس.

15 درصد امريكايي ها از 
دندانپزشكي مي ترسند

مترجم: سيده زهرا درياباري

از  مداوم  و  شديد  ترس  دندانپزشكي  فوبياي 
دندانپزشكان يا ترس غيرمنطقي و اغراق آميز از 
درمان هاي دندانپزشكي است كه معموال به علت 
تجربيات تلخ و ناگوار قبلي ايجاد مي شود كه به 
صورت ناخودآگاهانه يا خودآگاهانه زندگي افراد 
را تحت تاثير قرار مي دهد. ترس از دندانپزشك، 
ترس از تزريق مواد بي حسي در لثه، ترس از مته 
دندانپزشكي و... از داليلي است كه افراد مبتال به 
بيماران  اغلب  كرده اند.  اشاره  آن  به  بيماري  اين 
زمان زيادي را صرف فكر كردن درباره ظاهر و 
سالمت دندان هاي خود يا دندانپزشك يا قرارهاي 
تا   10 تقريبا  اينكه  علت  مي كنند.  دندانپزشكي 
15درصد از مردم امريكا از مراقبت از دندان خود 
امتناع مي كنند، ترس از تجربه دندانپزشكي است. 
اين آمار نشان دهنده اين است كه برخي از مردم 
تقريبا 32 تا 40 ميليون نفر از آنها از درمان هاي 

به  و  مي ترسند  دندانپزشك  يا  و  دندانپزشكي 
دندانپزشك  به  مراجعه  از  كه  است  علت  همين 
به  مربوط  متداول  علت هاي  مي كنند.  امتناع 
احساس  از  ترس  شامل  دندانپزشكي  فوبياي 
بي حسي، ترس يا خجالت از دندانپزشك، ترس از 
سوزن، ترس از تزريق دردناك و ترس از هزينه 
درمان هاي دندانپزشكي وخاطرات تلخ گذشته و... 
مي شود. اين ترس در افرادي كه بويژه در دوران 
كامال  گرفته اند  قرار  اذيت  و  آزار  مورد  كودكي 
طبيعي است و بطور كلي ممكن است در افرادي 
كه از لحاظ عاطفي يا جسمي مورد اذيت و آزار 

قرار گرفته اند نيز ايجاد شود.

ارايه  فوبيا  با  مقابله  براي  بسياري  روش هاي 
مقابله  براي  نوين  روش هاي  جمله  از  است  شده 
ان.ال.پي  تكنيك هاي  از  مي توان  بيماري  اين  با 
كمك گرفت. تكنيك هاي ان.ال.پي يكي از بهترين و 
مورد اعتماد ترين درمان هايي است كه براي غلبه 
بر ترس از دندانپزشكي پيشنهاد شده است و به 
از  را  خود  آسان  و  سريع  تا  مي كند  كمك  شما 
ترس خالص كنيد. چنين تكنيكي مي تواند به شما 
جدا  منفي  تفكر  الگوهاي  از  را  خود  تا  كند  كمك 
كنيد بطوري كه شما اعتماد به نفس بيشتري به 
دست آوريد و با واقعيت با شجاعت محض ذهني 

روبرو شويد.

علمي  استانداردهاي  اساس  بر  حاضر  حال  در 
و  پزشكان  به  كه  شده  تعريف  گواهينامه يي 
ترس  بردن  بين  از  روش هاي  كه  دندانپزشكاني 
از درمان را استفاده مي كنند، تعلق مي گيرد. همه 
گواهي  اين  داراي  كه  پزشكاني  و  دندانپزشكان 
شده  تعيين  معيارهاي  حداقل  داراي  بايد  هستند 

باشند.
منابع:

DentalPhobia. co. uk
www. nucalm. com

ساختمان مو را بهتر بشناسيم

چرا برخي موفرفري هستند؟
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اختالف قديمي هاي تيم ملي
 بر سر كاپيتاني؟ 

نكونام: كريمي ببندد انگار من بستم
سر  بر  نكونام  جواد  و  كريمي  علي  بين  اختالف  زمزمه هاي 
از  مي شود.  جدي تر  رفته  رفته  ملي  تيم  كاپيتاني  بازوبند 
كه  مي شود  برداشت  طور  اين  كرش  كارلوس  اخير  مصاحبه 
حق  معتقدند  خيلي ها  اما  است  ملي  تيم  كاپيتان  نكونام،  جواد 
بازوبند  بيشترش  سال  و  سن  خاطر  به  كه  است  كريمي  علي 
كاپيتاني را به بازو ببندد. هر دو بازيكن البته در ظاهر عالقه اي 
به  مي گويد  كريمي  علي  نمي دهند.  نشان  كاپيتاني  بازوبند  به 
دنبال بازوبند كاپيتاني تيم ملي نيست و جواد نكونام هم معتقد 
است بازوبند كاپيتاني چيزي نيست كه بين او و كريمي فاصله 

بيندازد. 

مي گويد: «من  ملي  تيم  هشت  شماره  با  اختالفش  تكذيب  با  او 
نه  و  كرده ام  صحبتي  ملي  تيم  بازوبند  براي  نه  حال  به  تا 
و  امروز  به  كريمي  و  من  رفاقت  دارد.  اهميت  برايم  بازوبند 
ديروز بر نمي گردد. من و علي 16 ـ 17 سال پيش زماني كه 
در تيم ملي نوجوانان حضور داشتيم، با هم رفاقت پيدا كرديم. 
دعوت  ملي  تيم  به  بازي  يك  براي  كريمي  وقتي  قطبي  زمان 
شد، پيش من آمد و گفت جواد تو بازوبند را ببند كه من هم 
بزرگ تر  به  هميشه  من  نداريم.  را  حرف ها  اين  هم  با  ما  گفتم 
خود احترام مي گذارم. علي كريمي افتخار فوتبال ايران است و 
اگر او بازوبند تيم ملي را ببندد انگار من بسته ام. ضمن اينكه 
شخصيت كريمي را هم مي دانم، اگر قرار باشد من بازوبند را 
ببندم علي اولين نفري است كه بازوبند را به من مي دهد. چيزي 
كدام مان  هيچ  است.  ملي  تيم  موفقيت  دارد  اهميت  ما  براي  كه 
و  من  بين  كه  نيست  چيزي  بازوبند  نمي كنيم.  فكر  بازوبند  به 
علي فاصله بيندازد. چه علي كاپيتان باشد و چه من و چه كس 

ديگري، براي من و كريمي تنها موفقيت تيم ملي مهم است.» 

عالقه مند  ايران  فوتبال  حاضر  حال  لژيونر  شده ترين  شناخته 
آخر  سال هاي  هاشميان  و  مهدوي كيا  كريمي،   مثل  است 
سه  دو،  در  دارم  «دوست  كند:  سپري  ايران  در  را  فوتبالش 
سال آخر فوتبالم به ايران بيايم و با توجه به تجربياتي كه از 
حضور در فوتبال اروپا دارم به فوتبال ايران كمك كنم. خودم 
پاس  اگر  كنم؛  بازي  پايتخت  تيم  دو  از  يكي  در  دارم  دوست 
وجود داشت انتخابم اين تيم بود اما با اين وضعيت مي خواهم 

در يكي از دو تيم پايتخت بازي كنم.»

سرمربي تيم ملي تكواندو: 

به اندازه يك توپ جمع كن 
فوتبال به من توجه كنيد!

حدود دو ماه است كه كشورهاي چين تايپه و انگليس سخت 
هستند.  ايران  تكواندو  ملي  تيم  سرمربي  جذب  دنبال  به 
مهماندوست درباره دستمزد پيشنهادي اين كشورها مي گويد: 
گفته اند  تنها  و  مي دهند  دستمزد  چقدر  نكرده اند  «آنهااعالم 
آنقدر مي دهيم كه راضي باشي. از مدتي قبل مسئوالن كميته 
المپيك قول داده اند به مربيان ويژه  حدود 3 تا 5 ميليون حقوق 
ماهانه بدهند، » مهماندوست توقع زيادي از مسئوالن ورزش 
جمع  توپ  يك  اندازه  به  مي خواهد  آنها  از  تنها  و  ندارد  ايران 
ميليون ها  حاضريم  ايراني ها  كنند: «ما  توجه  او  به  فوتبال  كن 
بياوريم.  ايران  به  را  آنها  و  بدهيم  خارجي  مربيان  به  دالر 
مي اندازد  قديمي  المثل  ضرب  آن  ياد  به  را  من  موضوع  اين 
كه مي گويد «مرغ همسايه غاز است» نمي گويم به ديگران پول 
ندهيد، مي گويم به من هم اندازه يك توپ جمع كن فوتبال توجه 
كنيد. آيا رشته مدال آور المپيك و سربلند كننده نام ايران ارزش 

اين توجه اندك را ندارد؟!»

ورزش

محمد  جانشيني  براي  پرده  پشت  رقابت 
رياست  كرسي  آوردن  چنگ  به  و  همام  بن 
كنفدراسيون فوتبال آسيا، اوج گرفته است. 
دورخيز  همام  بن  صندلي  براي  عرب  دو 
كرده اند و البته يك چيني كاربلد هم در كنار 

جنگ  در  ايران  فوتبال  دارد.  حضور  آنها 
كجا  آسيا  فوتبال  در  گرفته  در  تازه  قدرت 
ايستاده است؟ از قرار معلوم علي كفاشيان 
بار  اين  فوتبال  فدراسيون  در  همراهانش  و 
خواهند  اردني  حسين  بن  علي  سر  پشت 
آنها  كه  است  اين  كليدي  سوال  اما  ايستاد. 
مرد  از  را  خواسته اي  چه  او  همراهي  براي 
شماره يك آتي فوتبال آسيا طلب كرده اند؟ 
سوي  از  همام  بن  محمد  بركناري  از  پس 
چشم  بايد  اكنون  فوتبال  جهاني  فدراسيون 
در  شديد  لرزه اي  زمين  دادن  رخ  راه  به 
فوتبال آسيا بود. بن همام 62 ساله تا همين 
فوتبال  بر  پادشاهي  سوداي  پيش  ماه  سه 
جهان را در سر داشت اما پس از آن كه با 
سپ بالتر، دوست قديمي و رقيب آتي اش بر 
سر كرسي رياست فيفا وارد كارزار شد از 
صحنه فوتبال جهان محو شد و اكنون بايد 
بن  باشد.  رفته اش  دست  از  آبروي  فكر  به 
همام براي 15 سال يكي از 24 عضو كميته 
اخالقي  كميته  سرانجام  تا  بود  فيفا  اجرايي 
را  عذرش  جهان  فوتبال  نهاد  بزرگ ترين 
خواست و مرد قطري را براي تمام عمر از 
فدراسيون  كرد.  محروم  فوتبالي  سمت  هر 
همام،  بن  محروميت  از  پس  فوتبال  جهاني 
لونگ  جي  ژانگ  دست  به  را  آسيا  فوتبال 
ابتداي  از  ساله   52 چيني  اين  سپرد.  چيني 
كنفدراسيون  مالي  كميته  رياست  هزاره 
اين  كماكان  و  شد  عهده دار  را  آسيا  فوتبال 
سمت را در دست دارد. جي لونگ در سال 
از  يكي  عنوان  به  همام  بن  سوي  از   2002
سال  از  و  شد  برگزيده   AFC رئيس  نواب 
اين  اول  رئيس  نايب  عنوان  به  نيز   2007
كنفدراسيون به فعاليت مي پردازد. جي لونگ 
يكي از گزينه هاي جانشيني بن همام شمرده 
اصلي  گزينه  ترديد  بدون  ولي  مي شود 
را  همام  بن  محروميت  كه  او  بود.  نخواهد 
روزي «غم انگيز» براي فوتبال آسيا خوانده 
بود، وعده داد AFC در روزهاي مديريتش 
يكپارچگي  و  عدالت  و  شفافيت  نهايت  در 
اميدوارند  آسيا  شرق  كشورهاي  كند.  عمل 
را  خود  موقت  رياست  بتواند  لونگ  جي 

بماند.  باقي  جايگاه  اين  در  و  كند  دائمي 
انتخاب رئيس بعدي از غرب آسيا مي تواند 
باعث شود تا مقر كنفدراسيون فوتبال آسيا 
يابد.  انتقال  كهن  قاره  باختر  به  خاور  از 
زمزمه اين جا به جايي از زمان رياست بن 

جدي  رقيب  بود.  افتاده  راه  به  قطري  همام 
حسين،  بن  علي  مي آيد؛  اردن  از  لونگ  جي 
شاهزاده جاه طلب اردني كه مي خواهد راهي 
را كه بن همام در چند سال پيمود، يك شبه 
دسامبر  حسين 23  بن  علي  شاهزاده  برود. 
1975 در اردن به دنيا آمده و پسر چهارم 
حسين، شاه فقيد اردن است. وي از 6 ژانويه 
2011 نايب رئيس فدراسيون جهاني فوتبال 
است. او تحصيالت ابتدايي را از مدرسه اي 
و  انگليس  در  و  كرد  آغاز  امان  در  اسالمي 
آمريكا به دانشگاه رفت. شيفتگي فوتبال در 
او به اندازه اي است كه كنفدراسيون فوتبال 
غرب آسيا را تاسيس كرد. شعار كمپين او 
براي رفتن به جمع سران فدراسيون جهاني 
فوتبال اين بود:  «ما آسيا هستيم، جايگاه مان 
تكيه  با  حسين  بن  بازگردانيد.»  ما  به  را 
مي تواند   AFC رياست  صندلي  به  زدن 
فوتبال  گسترش  جمله  از  برنامه هايش 
جوانان و قدرت بخشيدن به فوتبال زنان در 
را  رشته  اين  از  پشتيباني  همچنين  و  قاره 
مسلمان  كند.  دنبال  قدرتمندانه تر  و  جدي تر 
و عرب بودن كمك بزرگي به اين شاهزاده 
فوتبال  كنفدراسيون  رياست  براي  اردني 
رئيس  كفاشيان،  علي  كرد.  خواهد  آسيا 
حسين  بن  بخت  ايران  فوتبال  فدراسيون 
را بيش از دو نامزد ديگر مي داند و از راي 
اردني  شاهزاده  اين  به  ايران  فوتبال  مثبت 

خبر مي دهد. 

بر  رياست  براي  حسين  بن  و  لونگ  جي 
كنار  در  هم  را  ديگري  رقيب  آسيا  فوتبال 
از  السركال  يعقوب  يوسف  مي بينند؛  خود 
امارات متحده عربي، سومين نامزد احتمالي 
شمار  به  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  رياست 
رئيس  نواب  از  يكي  هم اكنون  او  مي رود. 
اين  اجرايي  كميته  عضو  همچنين  و   AFC

كنفدراسيون است. 

يوسف السركال تبليغات انتخاباتي اش را از 
حاال آغاز كرده است! او گفته است، امارات 
متحده عربي سال هاست از اعراب پشتيباني 

وي  از  كه  آنهاست  نوبت  بار  اين  و  كرده 
پشتيباني كنند. 

تا   2004 سال هاي  فاصله  در  كه  السركال 
2008 رئيس فدراسيون فوتبال امارات بود، 

كشورش  فوتبال  ملي  تيم  موفقيت  وجود  با 
عرب  كشورهاي  فوتبال  رقابت هاي  در 
حوزه خليج فارس از اين سمت كناره گرفت 
خود  از  سمت  اين  در  كار  ادامه  براي  و 

تمايلي نشان نداد. 

كنفدراسيون  داوران  كميته  پيشين  رئيس 
به  اعراب  هجمه  در  بار  يك  آسيا  فوتبال 
به  آسيايي  رقابت هاي  در  ايران  فوتبال 
و  پرداخته  استقالل  باشگاه  از  پشتيباني 
شاهد  ايراني ها  از  را  توهيني  بود،  گفته 
روي  نشستن  براي  السركال  است.  نبوده 
به  شانس  كم  هم  چندان  همام  بن  صندلي 
فدراسيون  رئيس  فرناندو،  نمي رسد.  نظر 
راي   12 كه  كرده  عنوان  سريالنكا  فوتبال 
آن  از  آسيا  مركزي  منطقه  كشورهاي  از 
دكتر  كه  آن  مهم تر  است.  اماراتي  مدير  اين 
چانگ، رئيس فدراسيون فوتبال كره جنوبي 
نيز از احتمال پشتيباني كشورش از نامزدي 
نبايد  سويي  از  است.  داده  خبر  السركال 
شگفت زده شد كه فدراسيون فوتبال امارات 
از همتاي عربستاني اش بخواهد به پشتيباني 
از السركال بپردازد. به نظر مي رسد پاشنه 
رئيس  با  او  رابطه  نزديكي  السركال،  آشيل 
بركنار شده كنفدراسيون فوتبال آسيا باشد. 

پيشرفت  براي  ايران  فوتبال  ترديد  بدون 
برخي  نيازمند  جهان  و  قاره  فوتبال  در 
پشتيباني ها و برخي كرسي هاست كه بدون 
البي هاي خاص به آساني به دست نخواهند 
آمد. راي چشم بسته در نتيجه بسنده كردن 
به برخي عوامل كلي كمكي به فوتبال ايران 
در ساليان پيش رو نخواهد كرد. كفاشيان و 
حسين  سر  پشت  ايستادن  براي  همراهانش 
تري  بزرگ  امتيازهاي  او  از  بايد  علي  بن 
نسبت به بن همام طلب كنند. جايگاه فوتبال 
ايران در گذشته اين اجازه را به سردمداران 
را  بزرگي  خواسته  مي دهدكه  ايران  فوتبال 
از فوتبال قاره كهن طلب كنند. كنفدراسيون 
انتخاب  شاهد  ديگر  چندي  تا  آسيا  فوتبال 

دهمين رئيس خود خواهد بود.

اوج گيري رقابت به چنگ آوردن صندلي بن همام در كنفدراسيون فوتبال آسيا 

راي ايران در صندوق شاهزاده اردني
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پله، سفير جام جهاني 2014
منابع رسمي برزيل اعالم كردند 
رئيس جمهور  روسف  ديلما  كه 
فوتبال  اسطوره  پله  با  برزيل 
داشت  نشستي  برزيل  و  جهان 
جام  «سفير  عنوان  به  را  او  و 
انتخاب  برزيل   «2014 جهاني 
وزير  سيلوا  اورالندو  كرد. 
خود  صفحه  در  برزيل  ورزش 
گفت  توئيتر  اجتماعي  شبكه  در 
روسف  خانم  دعوت  «پله»  كه 
«سفير  عنوان  به  و  پذيرفت  را 
منصوب   «2014 جهاني  جام 

سامانه  و  ساخت ها  زير  آماده سازي  مشكل  از  بارها  كه  پله  شد. 
حمل ونقل سخن گفته بود به هموطنانان خود ابراز اطمينان داد كه 
سياه  مرواريد  بود.  خواهد  جهاني  جام  براي  خوبي  ميزبان  برزيل 
فوتبال برزيل گفت: «از تمام برزيلي ها مي خواهم كه خود را آماده 
اين رويداد مهم كنند. خانم روسف هم از من خواسته است كه براي 
هر چه بهتر برگزار كردن اين رقابت ها تمام تالش خود را به كار 
گيرم.»روسف، رئيس جمهور برزيل نيز در اين باره گفت: «با توجه 
به سابقه اي كه پله در فوتبال دارد، مطمئنا بهترين عملكرد را خواهد 

داشت و نماينده بسيار خوبي خواهد بود.»

تصميم گيري براي جام جهاني 2014 

آزمايش دوباره فن آوري خط  گل
جام  در  آلمانها  برابر  در  انگليسي  فوتباليست  لمپارد»  «فرانك  گل 
جهاني سال 2010 بود كه فيفا را وادار به تجديد نظر درباره جايگاه 
فن آوري خط گل در مسابقات فوتبال كرده است. اكنون فيفا اعالم 
را  فن آوري  اين  كانديداهاي  برترين  از  نمونه   9 دارد  قصد  كرده 
مورد آزمايش قرار دهد تا درباره احتمال استفاده از يكي از آنها در 
جام جهاني 2014 در برزيل تصميم نهايي را اتخاذ كند.با اين همه 
مشخص  هيچ كدام  نام  كه  كانديدا  فن آوري هاي  اين  از  فيفا  مطالبه 
نشده اما تمامي آنها اروپايي هستند، بسيار سنگين است. داور بايد 
در عرض يك ثانيه با كمك ارتعاش يا سيگنالهاي بصري كه به مچ 

بند اش ارسال مي شوند از راي اين سيستم آگاه شود. 

باشد،  دقيق  درصد   100 بايد  سيستم  توسط  شده  اعالم  نتيجه 
شرايطي كه فن آوري هاي موجود براي برآورده كردن آنها مشكالت 
دو  نيوساينتيست،  گزارش  اساس  دارند.بر  رو  پيش  در  را  زيادي 
نمونه از مهم ترين فن آوري هاي موجود سيستم «چشم باز» و خط 
كه  باز  چشم  فن آوري  در  است.  هوشمند  فوتبال  توپ  و  دروازه 
از  مي شود  گرفته  كار  به  تنيس  و  كريكت  بازي هاي  در  هم اكنون 
مي شود.  استفاده  توپ  مسير  رديابي  براي  سرعت  پر  دوربين   6
پوشش  منظور  به  و   2001 سال  در  بار  اولين  براي  سيستم  اين 
تلويزيوني حوادث ورزشي مانند كريكت و تنيس توليد شد. سپس 
از سال 2006 استفاده رسمي از اين تكنولوژي در داوري مسابقات 
تنيس، كريت و ديگر مسابقات رواج گرفت. چشم باز با استفاده از 
ثانيه  در  است  رفته  نشانه  را  دروازه  خط  كه  سرعتي  پر  دوربين 
با  را  تصاوير  و  رسانده  ثبت  به  دروازه  خط  از  عكس  فريم   600
رايانه هاي پردازشگر ارسال مي كند. رايانه ها پس از آناليز اطالعات 
به دست آمده نتيجه مبني بر عبور قطعي توپ از خط يا عدم آن را 
به گوشي داور يا نمايشگري كه به مچ وي بسته شده است، ارسال 
درون  شده  گذاشته  كار  تراشه  نيز  دوم  فن آوري  در  كرد.  خواهد 
توپ مي تواند ميدان مغناطيسي كه از روي خط گل عبور كرده را 
ريز  فن آوري  اين  كند.در  اعالم  را  نتيجه  داور  به  و  كرده  احساس 
سانتي متري   20 تا   15 عمق  در  ميلي متر   2 تنها  قطر  به  كابلهايي 
زير خط دروازه كاشته مي شوند و ميدان مغناطيسي تعبيه شده در 
اين سيستم اطالعاتي را به تراشه هاي نصب شده در توپ فوتبال 
ارسال مي كند. اين سيستم به گونه اي ارائه شده است كه تنها ميان 
چهار داور تشكيل دهنده تيم داوري قابل استفاده بوده و با توجه 
سيستمهاي  سوي  از  هرگز  بسته  مدار  يك  قالب  در  آن  كارايي  به 
تلويزيوني قابل رديابي نخواهد بود. زماني كه توپ مخصوص اين 
خط  از  كامال  مي شود  تعبير  هوشمند»  «توپ  به  آن  از  كه  سيستم 
ساعت  صفحه  در   «Goal» عنوان  تحت  پيامي  كند،  عبور  دروازه 
داور پخش مي شود و در اين صورت داور مي تواند با قاطعيت رد 
كند.  تاييد  را  بازيكنان  تراكم  ميان  در  دروازه  خط  از  توپ  شدن 
آخرين آزمايشهاي انجام شده در ماه جوالي چندان اميدوار كننده 
نبوده اند زيرا هيچ يك از 9 فن آوري كانديدا كه در موسسه فدرال 
نتوانستند  گرفتند  قرار  آزمايش  مورد  سوئيس  در  مواد  تحقيقات 
قابليت ها و معيارهاي مورد نظر فيفا را از خود نشان دهند. آزمايش 
جديد در ماه سپتامبر و دسامبر سال جاري در مكاني مشابه آغاز 

خواهد شد.

ورزش
گزارشي از وضعيت مربيگري فصل گذشته در 5 ليگ معتبر اروپا 

آلمان بي ثبات ترين، 
انگليس باثبات ترين

و  تزلزل  از  باشگاهي  فوتبال  گذشته  فصل  از  موجود  ارقام  و  آمار 

در  ايتاليا  كالچو  و  آلمان  بوندس ليگا  در  مربيگري  دوران  سستي 
فصل گذشته حكايت دارد. اتفاقي كه هيچ گاه تا حدي كه در آمارهاي 
موجود آمده، در تاريخ حيات اين دو ليگ برجسته سابقه نداشته است. 
براساس آمار موجود در فصل 2010-2011 ليگ آلمان، 14 مربي به 
خود  اينكه  يا  شدند  بركنار  كار  از  فصل  جريان  در  مختلف،  داليل 
صورت  ژرمن ها  نزد  درحالي  اتفاق  اين  كردند.  كناره گيري  به  اقدام 
گرفت كه تيم  هاي مثل اشتوتگارت، ولفسبورگ و كلن، حتي در طول 
ضمن  دادند.  تغيير  را  خود  مربيان  بار  دو  فصل،  برگزاري  ماه   9
آنكه عزل لوييس فان خال از بايرن مونيخ، آرمين فه از هامبورگ و 
پرسروصداترين،  و  بحث انگيزترين  شالكه  از  ماگات  فليكس  خروج 

كناره گيري ها در اين زمينه به شمار رفت. 

با  او  زيرا  بود  ساله   57 ماگات  به  مربوط  ميان  اين  در  جالب  نكته 
خروج از شالكه،  در كمتر از 24 ساعت سر از مربيگري ولفسبورگ 

در آورد. 

اخراج قبل از شروع هفته اول 
مطابق آمار در سري Aم 13 مربي شغل خود را در هفته هاي سپري 
شده از دست دادند. در اين ميان نكته عجيب مربوط به اولين عزل 
بود. زيرا در شرايطي كه هنوز فصل فوتبال شروع نشده و ساعاتي 
به شروع آن باقي مانده بود كه باشگاه بولونيا اقدام به عزل فرانكو 
كولومبا كرد. در اين ارتباط مقامات بولونيا هيچ توضيح قانع كننده اي 
ندادند ولي برخي رسانه ها عنوان كردند اختالف در دستمزد و خريد 

بازيكن عامل بركناري بوده است. بعد نيز آلبرتو مالساني نيز جانشين 
وي شد. اتفاقات خاص در زمينه عزل مربي در كالچو به همين مورد 
ختم نشد. به عنوان مثال بركناري كادر فني اينتر شكل پرسروصدايي 
به خود گرفت زيرا ساعاتي قبل از كريسمس رافائل بنيتس اسپانيايي 
كه تابستان سال گذشته جانشين خوزه مورينيو شده بود، به خاطر 
تيره روزي هاي فراوان از مقامش عزل شد و بعد لئوناردو برزيلي كه 
با رقيب و دشمن ديرينه همشهري يعني آ.ث ميالن ناموفق عمل كرده 
بود، به عنوان جانشين زمام امور نراتزوري ها را در اختيار گرفت. 
واقع  به  رفتار هاي  زمينه  همين  در  برشيا  و  پالرمو  ايتاليايي  تيم  دو 
عجيب و غريبي داشتند. اين دو تيم در دور برگشت مربيان خود را 

از كار عزل كردند اما دوباره آنها را برگرداندند . 

دو  را  او  روسي،  دليو  عزل  از  هفته   5 گذشت  از  پس  پالرمويي ها 
مرتبه دعوت به كار كردند. در نتيجه سرزه كوزومي ، مربي 5 هفته اي 
مدت 8  به  بره تا  ماريو  برشيا،  در  مقابل  در  كردند!  عزل  را  خويش 
هفته در مقام سرمربي باقي ماند تا اينكه رياست باشگاه دومرتبه به 
سراغ جوزپه الچيني رفت و او را مجددا به خدمت گرفت. در مقام 
مقايسه با بوندس ليگا و كالچو، ليگ فوتبال فرانسه يعني لوشامپيونه 
را  قبل  فصل  در  عزل  ميزان  كم ترين  كاري،   عمر  و  ثبات  لحاظ  از 
برخوردار  نسبي  آرامش  از  ليگ  اين  در  مربيان  رو  اين  از  داشت. 
بودند. مطابق آمار موجود تنها 4 مربي در طول فصل شغل خود را 

از دست دادند. 

وضعيت مربيگري در اسپانيا و انگليس 
به نظر رسيد نيمكت مربيگري درليگ برتر انگليس و الليگا اسپانيا تا 
اندازه اي با ثبات تر است. در الليگا 8 مربي و در انگليس 6 مربي زمام 
اين  در  داده  روي  تلخ  اتفاقات  جمله  از  دادند.  دست  از  را  كار  امور 
زمينه در ليگ هاي نامبرده، يكي نيز مربوط به عزل روي هاجسون، 
مربي 63 ساله و با سابقه بود. اين مربي داراي بيالن عالي در فصل 
و  رفت  پيش  اروپا  ليگ  فينال  تا  فوالم  مربي  مقام  در   2010-2009
افتخار آفريد ولي به فاصله چند ماه در قالب مربي ليورپول چيزي 

جز شكست مطلق كسب نكرد و از كار بركنار شد.

نامزدهاي بهترين بازيكن سال اروپا 
معرفي شدند 

مسي، ژاوي و رونالدو
انتخاب  نامزد  رونالدو  كريستيانو  و  هرناندس  ژاوي  مسي،  ليونل 
«برترين بازيكن سال اروپا» شدند. با نظر 53 روزنامه نگار اروپايي، 
اين سه بازيكن از ميان 10 بازيكن برتر اروپا براي انتخاب بهترين 
بازيكن سال قاره سبز برگزيده شدند. برترين بازيكن سال اروپا در 
گروهي  مرحله  كشي  قرعه  با  همزمان  شهريور)   3) اوت   25 تاريخ 
رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا معرفي خواهد شد.ژاوي و مسي به 
خوش  اروپا  قهرمانان  ليگ  و  الليگا  رقابت هاي  در  بارسلونا  همراه 
به  بارسا  براي  كه  ديداري   55 در  گذشته  فصل  مسي  درخشيدند. 
در  اين  رساند.  ثمر  به  الليگا،  در  گل   31 شامل  گل   54 رفت  ميدان 
حالي است كه رونالدو، مهاجم پرتغالي تيم فوتبال رئال مادريد نيز 
به  الليگا  رقابت هاي  در  گل  رساندن 40  ثمر  به  با  گذشته  فصل  كه 
اروپاست.فهرست  سال  بازيكن  برترين  نامزد  رسيد،  طاليي»  «كفش 
به  اروپا  سال  بازيكن  برترين  نفره   10 فهرست  ديگر  بازيكن  هفت 

شرح زير است: 

4 - آندرس ايني يستا از اسپانيا (بارسلونا) 33 امتياز 
5 - فالكائو از كلمبيا (پورتو) 17 امتياز 

6 - وين روني از انگلستان (منچستريونايتد) 15 امتياز 
7 - نمانيا ويديچ از صربستان (منچستريونايتد) 5 امتياز 

8 - زالتان ابراهيموويچ از سوئد (ميالن) 4 امتياز 
9 - جرارد پيكه از اسپانيا (بارسلونا) 4 امتياز 

10 - مانوئل نوير از آلمان (شالكه) 3 امتياز 

در اطالعيه اي كه روي سايت يوفا قرار گرفته، آمده است: با ابتكار 
رئيس يوفا ميشل پالتيني و با همكاري واحد رسانه اي ورزش اروپا، 
جايزه  ياد  كردن  زنده  هدف  با  يوفا»  سال  بازيكن  «برترين  جايزه 
جايزه  اين  مي شود.  اندازي  راه  اروپا»  سال  بازيكن  قديمي «برترين 
صرفنظر از مليت، به بازيكني تعلق مي گيرد كه در فوتبال اروپا بازي 
مجله  جايزه  تركيب  از  پس  اروپا  سال  بازيكن  بهترين  جايزه  كند. 
«فرانس فوتبال» و همچنين جايزه فيفا به بهترين بازيكن سال جهان، 
از طرف يوفا اهدا مي شود. سال گذشته «ديه گو ميليتو» از اينترميالن 
جوايز  و  شد  انتخاب  اروپا  قهرمانان  ليگ  بازيكن  بهترين  عنوان  به 

سال هاي 2009 و 2008 به ترتيب به مسي و رونالدو تعلق گرفت.
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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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طالع بينى 

� فروردين ماه
را  خود  خالقانه  افكار  و  هستيد  اجتماعى  بسيار  شما 
و  ميشويد  شريك  ها  همسايه  و  خانواده  دوستان،  با 
ميتوانيد براى رسيدن به هدف ، تيمى تشكيل دهيد و در 

صدر قرار بگيريد. 
به اطرافيان بيشتر از آنچه كه هستند اعتماد كنيد! ديدگاه 
متوجه  كامال  ديگران  تا  كنيد  بيان  واضح  كامال  را  خود 

خط مشى ها بشوند. 
مى  ؛  كنيد  مى  فكر  خيلى  خود  صميمى  دوست  يك  به 
توانيد قرار مالقاتى با او بگذاريد چون زمان آن رسيده 

كه احساسات خود را براى يكديگر بيان كنيد.
� ارديبهشت ماه

يك مرحله از زندگى شما در حال بازسازى است ؛ براى 
داشته  بهترى  ريزى  برنامه  بايد  خود  اهداف  پيشبرد 

باشيد .

بايد بدانيد چه هدفى را دنبال ميكنيد؟ بايد غرور خود را 
كنار بگذاريد و از ديگران كمك بگيريد ؛ ايشان نيز براى 

كمك به شما مشتاق هستند.
مشكل اينجاست كه اخيرا نسبت به اطرافيان خود منصف 
نبوده ايد! صداقت به شما عشق را بر مى گرداند و بيشتر 

از آنچه كه بايد ، شما را حمايت خواهند نمود.
� خرداد ماه

ميتوانيد در اين هفته حضور خود را ابراز نموده و افكار 
خود را بيان كنيد و قادر خواهيد بود براى راه اندازى يك 

پروژه ، تيمى را سرپرستى كنيد. 
را  آن  ميتوانيد  بينيد،  نمى  درست  را  حركت  مسير  اگر 
تغيير دهيد ؛ تا هفته آينده بايد اين تيم را هدايت كنيد ؛ به 
زودى خيلى از شرايط براى شما بهتر از قبل خواهد شد. 

� تير ماه
بيشتر  كنيد  سعى  ؛  هستيد  روياپردازى  حال  در  دائما 

افكارتان را بنويسيد. 
بايد با دقت بيشترى رانندگى كنيد و براى دست برداشتن 

از خيالبافى ها براى خود برنامه ريزى كنيد. 
در اين هفته گرم ، با دوستان قرار مهمانى ، كافى شاپ 
و گردش بگذاريد ؛ منتظر تماس آنها نباشيد و خودتان 
پيشنهاد اين برنامه ها را بدهيد ؛ قدم زدن با يك دوست 

مى تواند به شما كمك زيادى بكند.
� مرداد ماه

در  اخيرا  اگر  ؛  بود  خواهد  خالى  زندگى  عشق  بدون 
روابط عاطفى دچار مشكل و نا اميدى شده ايد، بايد يك 

درس بزرگ براى زندگى عشقى آينده خود بگيريد. 
بايد  ايد،  كرده  برقرار  رابطه  شخصى  با  تازگى  به  اگر 
بيشتر مراقب رفتارهاى خود باشيد و از تجربيات قبلى 

درس بگيريد. 
در اين هفته سعى كنيد راهى براى بيان افكارتان بيابيد ؛ 
هنر، موزيك و گرافيك مى تواند براى ابراز خالقيت هاى 

شما مناسب باشند. 

� شهريور ماه
؛  دهيد  تغيير  هفته  اين  در  را  خود  هاى  برنامه  ليست 
خوب  شما  براى  ميتواند  خاص  كالس  يك  در  شركت 

باشد. 
اين  در  بايد  ولى  هستيد،  متنفر  فخرفروشى  از  اينكه  با 

هفته كمى با سياست بيشترى رفتار كنيد.
پيشنهاد يك بزرگتر ميتواند فوق العاده موثر باشد، بايد 
در اين هفته با او صحبت نمائيد ؛ همچنين براى كم كردن 

استرس ، بايد به ورزش بپردازيد.
� مهر ماه

در اين هفته خيلى از حقايق را كشف مى كنيد و نيازها و 
خواسته هاى خود را خيلى رك و صريح بيان مينمائيد. 

سعى كنيد گرايش به سمت درستكارى داشته باشيد ؛ در 
اين هفته نوشتن و يا منتشر كردن پروژه ها به مرحله 

عمل نمى رسند. 
از  توانيد  مى  باشيد؟  داشته  بيشتر  پول  خواهيد  نمى 
طريق كالس فشرده مهارت الزم را كسب كنيد ؛ در اين 
هفته گرم ، روابط شما با كسى كه دوستش داريد بهتر 

ميشود.
� آبان ماه

انرژى خود را با مهارت كنترل كنيد ؛ اطرافيان به شما 
معتاد هستند پس با اطرافيان و دوستانتان بيشتر رابطه 

برقرار كنيد. 
يك رابطه معنوى و عميق در حال شكل گيرى است اما 
شما كمى آسيب پذير به نظر مى رسيد ، در اين هفته پول 

قابل مالحظه اى در راه است! 
برنامه ريزى ورزش را فراموش نكنيد ؛ سه روز ورزش 
هم  شما  تغذيه  به  و  برده  باال  را  شما  روحيه  هفته  در 

كمك ميكند.
� آذر ماه

حسابى  سرتان  و  داشت  نخواهيد  خالى  زمان  هفته  اين 
عادى  روال  از  شدن  خارج  براى  ؛  بود  خوهد  شلوغ 

زندگى بايد بيشتر مسافرت كنيد، مسافرتهاى يكروزه و 
يا تعطيالت آخر هفته. 

بايد در يك مكان عمومى براى كسى كه دوستش داريد، 
جشنى ترتيب دهيد ؛ بايد در اين هفته از يك كار خسته 

كننده خالص شويد. 
در اين هفته ميتوانيد نامزد كنيد، نوشته ها را كامل كنيد، 
خانه اى اجاره كنيد و يا حتى از كسى كه نمى خواهيد 
براى  خود  انتخابهاى  به  نسبت  كامال  بايد  ؛  شويد  جدا 
ازدواج  و  عشق  روى  بر  هرگز  و  باشيد  دقيق  ازدواج 

شرط بندى نكنيد! 
� دى ماه

هميشه  از  بهتر  خيلى  مالى  اوضاع   ، گرم  هفته  اين  در 
خواهد شد و براى سرمايه گذارى ، تعويض منزل و يا 

پروژه هاى بزرگ به پول بزرگى دست ميابيد. 
براى  ؛  هستند  شما  افكار  گرو  در  خالقانه  هاى  حل  راه 
مبرم  نياز  زمان  مديريت  و  كافى  لياقت  به  كار  پيشرفت 

داريد.
� بهمن ماه

در اين هفته رهبرى پروژه اى را بر عهده بگيريد.
در اين هفته براى يك پيروزى و موفقيت جشن خواهيد 

گرفت ؛ سعى كنيد زياد به اطرافيان اطمينان نكنيد.
با شجاعت پيش برويد و سكان كشتى رندگى خود را به 

دست بگيريد و بدانيد كه حتما موفقيت با شماست. 
� اسفند ماه

اين هفته موفق خواهيد شد از موانع عبور كنيد و در اين 
خود  فكرى  منسوخ  الگوهاى  از  توانست  خواهيد  زمان 

دست كشيده و جديد شويد! 
توانست  خواهيد  كار  يا  و  بحث  روزنامه،  طريق  از 
راهنمايى هاى الزم را كسب كرده و در تاريكى بدرخشيد!
بايد براى موارد ديگر وارد مذاكره شويد ؛ در اين هفته 
گرم ، براى آشپزى، باغبانى، دكوراسيون و فنگ شوى 

وقت بگذاريد. 

جدول و سرگرمى






