
اغتشاش يا اعتراض
كه  است  حوادثى  آبستن  بريتانيا  بزرگ  شهرهاى  از  بسيارى  و  لندن  روزها  اين 
آرامش را از چهره ى پر هياهوى شهر زدوده است. آسايش و فراغتى كه با گرماى 
مى  رقم  شهروندان  براى  را  درخشانى  و  آفتابى  تابستان  و  بود  همراه  هوا  ماليم 
زد اما چند روزى است كه با آژير ممتد آمبوالنس ها، آتش نشانى و پليس همراه 
شده و شب هايش نيز با تنش و دلهره هاى ناشى از نعره هاى بى پايان و صداى 

شكستن شيشه مغازه ها و غارت اموال عمومى و شخصى مردم.
ساكنان  از  گروهى  تجمع  پى  در  و  آگوست)   6) شنبه  شب  از  لندن  هاى  آرامى  نا   
محله تاتنهام در اعتراض به كشته شدن يك جوان سياهپوست آغاز شد كه حمله و 
به آتش كشيدن پاسگاه پليس و گسترش ناآرامى در اين محله را در پى داشت. طى 
روزهاى بعد، ناآرامى ها ادامه يافت و به چند محله ديگر لندن نيز سرايت كرده و با 
حمله به ماموران پليس، به آتش كشيدن ساختمان ها، خودروهاى پليس و اتومبيل 

هاى شخصى ، اتوبوس ها و غارت فروشگاه ها همراه شد. مردم معترض...

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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بحران يورو، باتالق اروپا، 
كابوس دومينو در قاره سبز

مى  شديدتر  روز  به  روز  اروپا  در  يورو  بحران 
شود. كشورهاى عضو اتحاديه يكى پس از ديگرى 
به ورطه ى ورشكستگى رسيده و از صندوق پول 
اتحاديه اروپا تقاضاى وام دارند و در مقابل، آلمان، 

وضع قوانين سخت گيرانه را پيشنهاد مى دهد. 
سياسى،  هاى  بحران  كردن  مخفى  در  سعى  ها  رسانه  چه  اگر 
اقتصادى، امنيتى و قومى در اروپا دارند، اما اوضاع آن قدر آشفته 
عواقب  و  فشار  كه  چرا  نيست.  كنترل  و  كردن  مخفى  قابل  كه  است 
بحران، از دولت و بانك ها به سطح عمومى مردم رسيده و بحران 

اقتصادى را به يك بحران سياسى نيز تبديل كرده است. 
فرانسه،  آلمان،  جمله  از  كشورهايى  گذشته،  سال  يك  ظرف  فقط 
انگليس، سوئيس، ايتاليا، يونان، اسپانيا، سوئد، لوگزامبورگ و...، با 
شديدترين موج اعتراض هاى مردمى و تظاهرات گسترده كه بدون 
استثنا منجر به درگيرى خشونت بار پليس شده است، درگير بوده 
اند و اين بحران نه تنها هم چنان وجود دارد، بلكه روز به روز عميق 

تر و گسترده تر مى شود. 
كشورهاى  بر  فشار  اروپا،  اتحاديه  عضو  كشورهاى  ورشكستگى 
مى  وام  براى  بودجه  تأمين  به  مجبور  كه  "آلمان"  جمله  از  تر  قوى 
نمايد را مضاعف كرده است. تا آن جا كه امروزه در بيان مردم و 
رسانه ها، ضرورت خروج از اتحاديه و نيز بازگشت به "مارك" به 
جاى "يورو" موضوع بحث هاى جنجالى قرار گرفت، بنابراين، آلمان 
كشورهاى  بحران  عواقب  از  اروپا  اتحاديه  نيز  و  خود  نجات  براى 
ديگر، طرح "استانداردهاى سخت گيرانه" را به اتحاديه اروپا پيشنهاد 

داد. 
شدن  سرازير  پى  در  كه  بود  اروپايى  كشورهاى  اولين  جزو  يونان 
و  اقتصادى  شديد  بحران  دچار  اروپا،  به  امريكا  اقتصادى  سونامى 
رشد  به  رو  روند  ى  اضافه  به  بحران،  اين  شد.  خارجى  استقراض 

بيكارى، سبب شد تا مخالفت هاى مردم روز به روز افزايش يافته و 
به تظاهرات هاى پياپى در سطح شهرها كشانده شود. 

ى  دهه  چند  اقتصادى  هاى  سياست  به  معترض  كه  كنندگان  تظاهر 
اخير يونان هستند، ضمن سر دادن شعارهاى چپگرايانه و اعتراض 
به اختالفات طبقاتى [و البته با شعارهاى كمونيستى]، مى گويند: «ما 
آنها  هستند».  جنگ  در  ما  با  آنها  چه  چنان  هستيم،  جنگ  در  آنها  با 
خواهان لغو سياست هاى غير عادالنه و ضد اجتماعى دولت هستند. 

در همين زمينه يونان مدت هاست كه با بحران اقتصادى شديد مواجه 
ى  اتحاديه  پول  صندوق  از  شد  مجبور  دليل  همين  به  و  است  شده 
اروپا وام بگيرد و در مقابل جهت بازپرداخت رياضت هاى اقتصادى 
شديدى را بر مردم اعمال كند. مردم از همان ابتدا مخالف اخذ وام 
تعهدآور از صندوق اتحاديه بودند، اما اين يك سياست كلى تحميلى 

بر كشورهاى ضعيف اروپايى است. 
اعمال رياضت هاى شديد اقتصادى را كه موجب تظاهرات مردم و 
عنوان  به  اروپا  اتحاديه  شود،  مى  يونان  نابسامانى  و  دولت  سقوط 
 (IWF) تضمين برنامه اى بازپرداخت وام به صندوق بين المللى پول
كه  چرا  است.  كرده  تحميل  يونان  دولت  به  اروپا  مركزى  بانك  و 
اتحاديه اروپا در راستاى اهداف جهانى سازى امريكايى، هدف حذف 

استقالل كشورهاى كوچك اروپايى را تعقيب مى كند. 
از  اى  گره  هيچ  تنها  نه  اروپا  اتحاديه  صندوق  ميلياردى   6،5 وام 
شد.  بيشتر  سقوط  موجب  بلكه  نگشود،  يونان  اقتصادى  مشكالت 

اكنون يونان براى نجات بدهى ملى خود تقاضاى افزايش اين رقم به 
110 ميليارد يورو را دارد در حالى كه بديهى هاى اين كشور از سقف 
350 ميليارد يورو نيز عبور كرده است. اتحاديه اروپا كه اين رياضت 
ها را تحميل كرده است نيز در آخرين نشست خود، به توافق و نتيجه 

ى مثبتى جهت افزايش سقف وام و اعتبار نرسيد. 
حال پس از يونان كه درگير اين بحران شد، نوبت به ايتاليا رسيد تا 
برلوسكنى و دولتش با يك بحران اقتصادى بعد از بحران اخالقى و 
مالى مواجه شوند، اتحاديه اروپا قصد دارد كليه ى كشورهاى دست 
دوم به پايين را تحت سيطره ى چند كشور اول درآورد، شايد اين 
تحليل ناباورانه باشد، اما اكنون پس از بحران ايرلند، اسپانيا، پرتغال، 
يونان و لوگزامبورگ، نوبت به ايتاليا رسيده است كه تا يكى دو دهه 

ى پيش چهارمين كشور صنعتى دنيا قلمداد مى شد. 
اش  اروپايى  متحدان  براى  جدى  هشدار  مرز  به  ايتاليا  هاى  بدهى 
رسيده است. اگر چه برلوسكنى نيز مانند يونان وعده ى اصالحات 
اقتصادى و اعمال برنامه هاى رياضتى جديدى را مى دهد، اما نواى 
نارسا خواندن اين برنامه ها در مقابل بدهى هاى بسيار كالن و عقب 

افتادگى اقتصادى از هم اكنون نواخته مى شود. 
بدهى هاى ايتاليا بسيار كالن است، آن قدر كالن كه راه نجاتى براى 
آن به نظر نمى رسد. اين كشور با 1.8 بيليون يورو بدهى اضافى اين 
كشور برابر با بدهى قدرتمند ترين كشور اورپايى [آلمان] مى باشد، 
ترتيب  بدين  و  ندارد  اقتصاد  در  قدرتى  هيچ  ايتاليا  كه  حالى  هر  در 
ساالنه 120  اقتصادى،  توليد  با  مقايسه  در  كشور  اين  بدهى  سرانه 
عنوان  به  يونان  از  پس  كلى،  بندى  جدول  يك  در  باشد.  مى  درصد 

بدترين كشور اروپايى به لحاظ اقتصادى قرار مى گيرد. 
بزرگ  كشور  سومين  كه  چرا  است،  بيشتر  ايتاليا  براى  نگرانى 
اقتصادى اروپا است و بديهى است كه تالش براى نجات اين كشور، 
پرتغال  و  يونان  از  تر  بزرگ  مراتب  به  حمايتى  هاى  بسته  مستلزم 

مى باشد. 
اند  كرده  گمان  آلمان  ويژه  به  اتحاديه  قدرتمند  كشورهاى  چه  اگر 
اعطاى  و  ديگر  كشورهاى  نمودن  ورشكسته  سياست  اجراى  با  كه 
سوم  جهان  كشورهاى  مانند  نيز  را  آنها  توانند  مى  تسهيالت  و  وام 
وابسته به صندوق بين المللى پول كنند، اما طولى نمى كشد كه اعطاى 
نيز  مردم  و  گشت  خواهد  آنان  خود  اقتصاد  بالى  تسهيالت  همين 
تحمل نياورده و دست به اعتصابات گسترده خواهند زد كه در نتيجه 
ناامنى  و  ثباتى  بى  در  نيز  اروپا  عمومى  امنيت  بلكه  اقتصاد  تنها  نه 

بيشترى قرار مى گيرد.

گزارش



33 هفته نامه پرشين جمعه 21 امرداد ماه 1390 - شماره 210
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

عنوان انتخاب شده براى صفحه نخست اين نشريه محرك اصلى اين نوشتار مختصر است و چون موضوع بسيار 
مهم و از جهات و جنبه هاى مختلف نيازمند بررسيها و تحقيقات عالمانه و مستند آمارى است و از طرفى طبيعتا 
به علت ذيق مجال و محدوديت صفحات نشريه نمى توان حق مطلب را آنگونه كه بايد و شايد اداء نمود، كه در 

ادامه، نظرات خود را فهرست وار و در دو قسمت اصلى ابراز مى دارد:
با ذكر اين مطلب كه در اين نوشتار به هيچ وجه مقصود ارائه ى راه حل نهايى براى حل اين معضالت نيست و 
تنها گوياى وجوهى است كه به ذهن نويسنده متبادر شده است. و اميد آنكه اين ايجاد ناگزير مخل معناى مورد 

نظر نباشد. 
ابتدا بايد اذعان نمود كه حوادث و اتفاقات چند شب گذشته در لندن و ديگر شهرهاى كشور انگلستان از هر جهت 
چندش آور، وحشتناك و بدون هيچ اما و اگرى در خور تقبيح است و مجرمين بايد در چارچوب قانون به اّشد 

مجازات محكوم گردند و اما دو مطلب مورد نظر كه در خور بررسى هاى همه جانبه و گسترده اى مى باشد:
اوال همانطور كه در مقدمه عنوان شد و از جهت تنبيه و تنبه كليه مجرمين پس از محكوميت قطعى بايد به اّشد 
مجازات محكوم شوند و در اينگونه موارد بايد قوانين جاريه را بدون در نظر گرفتن هيچگونه قرينه و يا اماره 
ى مخففه با قدرت و جسارت تام به اجرا در آورند. در اين مورد به نظر مى رسد براى حوادث مشابه و احتمالى 
آينده يكى از راههاى مجاز براى پليس استفاده از ماشين هاى آب پاش با رنگهاى مخصوص است كه به اين 
آسانى ها قابل امحاء نيست و دير يا زود افراد خاطى شناسايى و مورد بازخواست و در صورت مجرميت به 
سزاى اعمال غير انسانى خود خواهند رسيد. اين موضوع فقط توصيه اى به مقام هاى امنيتى است. اتخاذ تصميم 

نهايى البته بر عهده مجريان قانون است.
ثانيا و شايد مهمتر از مرحله اول مطالعه و بررسى چگونگى و چرايى به وجود اينگونه اتفاقات فجيع است و 
المحاله براى جلوگيرى از تكرار اين حوادث چنين تحقيقاتى واجب و ضرورى است. به نظر مى رسد براى شروع 
شايد بهترين روش مطالعه ى آمارى و آكادميك توسط  متخصصين امور در زمينه هاى مختلف از نظر اجتماعى، 
اقتصادى، نژادى، سنى، تحصيلى و غيره است كه مى توان بر روى زندانيان مجرم انجام پذيرد. اين مطالعه ى 
محدود مى تواند اولين سنگ زير بناى مطالعات وسيع و گسترده ى آينده قرار گيرد. جامعه آمارى مورد نظر 
چنانچه به نحو صحيح و علمى مورد تحقيق قرار گيرد ممكن است تا حدودى علل و انگيزه هاى اين اعمال مجرمانه 
و مخرب و غير انسانى را مشخص نمايد. و البته بر اساس اين زير بنا و متعاقب مطالعات وسيع و همه جانبه ى 
بعدى دولت موظف است براى از بين بردن علل و انگيزه هاى اينگونه حوادث ناگوار و نا هنجار تدابيرى جدى 

اتخاذ كند ولو آنكه بدين منظور اقامات و عند االقتضاء گذراندن قوانين و مقررات جديدى مورد نياز باشد. 
 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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مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.
Printed by: Web Print UK

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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www.twitter.com/persianweekly

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

بگذار تو را در آغوش گيرم، براى انسان هاى عاقل مى توان گفت كه، 
مصيبتى ناخوشايند، دوره آمورشى هوشمندانه اى است.

هنرى ششم، بخش سوم، پرده سوم، صحنه اول

Let me embrace thee, sour adversity
for wise men say it is the wisest course.

Henry VI, Part III, Act III, Sc.1.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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طراحى وب سايت با كمترين هزينه
كامال حرفه اى

07811000455

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

نيازمند است.
عالقمندان لطفا با دفتر هفته نامه پرشين به 

شماره 02074332516 تماس حاصل نمايند و 
يا درخواست خود را به ايميل اين نشريه

 ارسال نمايند.
info@persianweekly.co.uk

گزارش

اخبار فرهنگى ايرانيان انگلستان

گردهمايى تابستاتى جشنواره فيلم 
در هلند پارك لندن

 Opera House در  آگوست   22 تاريخ  در  لندن  فيلم  جشنواره 
كه  برنامه  اين  در  كند.  مى  برگزار  را  گردهمايى    Holland Park
از ساعت 5 عصر آغاز مى شود و تا 10:30 شب ادامه خواهد يافت؛ 
عالقمندان مى توانند از فضاى نمايشگاهى و برنامه هاى تفريحى كه 
در آن مكان برگزار مى شود؛ ديدن نمايند. در ساعت 8:30 شب هم 
نمايش فيلم آواز گنجشك ها ساخته مجيد مجيدى در صفحه بزرگ 

تلويزيون براى حاضران به نمايش درخواهد آمد.

جوايز  توانسته  تاكنون  مجيدى،  مجيد  ساخته  ها  گنجشك  آواز  فيلم 
نقره اى  خرس  جايزه  جمله:  از  سازد  خود  نصيب  را  گوناگونى 
دوره  هشتمين  و  پنجاه  از  ناجى)  (رضا  مرد  بازيگر  بهترين  براى 
جشنواره بين المللى فيلم برلين  (2008) - جايزه ويژه هيئت داوران 
از جشنواره فيلم دمشق(2008) - جايزه بهترين بازيگر مرد، (رضا 
ناجى) از جشنواره فيلم دمشق - برنده چهار سيمرغ بلورين از 26 
كسب  و  بليط  تهيه  جهت  عالقمندان  فجر.  فيلم  المللى  بين  جشنواره 

اطالعات بيشتر مى توانند به وب سايت جشنواره مراجعه نمايند. 
www.ukiff.org.uk

شركت بيش از 2500 گروه هنرى 
در جشنواره ادينبرگ

مهديه رحمتى - ادينبورگ

 

از شصت و چهار سال پيش هميشه در ماه اوت شهر زيبا و ديدنى ادينبرگ شور تازه 
اى مى گيرد. جشنواره ى ادينبرگ همه ساله از سرتاسر جهان به استقبال گردشگران 
و عالقمندان هنر مى رود. اين جشنواره در روز 5 اوت با رژه ى نظامى ارتش ملل 
در قلعه ى تاريخى ادينبرگ آغاز شد. قلعه ى با شكوهى كه مى توان آن را سمبل اين 

شهر ناميد.
اين جشنواره غير رقابتى است و هر گروه از جاى جاى دنيا مى تواند در آن شركت 
ى  جشنواره  كه  باشد  مى  بخش  چندين  شامل  ادينبرگ  ى  جشنواره  باشد.  داشته 
فرينج(حاشيه) يكى از بخش هاى مهم جشنواره است. اين جشنواره  تا سه هفته ادامه 

خواهد داشت كه امسال بيش از 2500 گروه هنرى در آن حضور پيدا كرده اند.
كالسيك  و  جاز  از  اعم  موسيقى  هاى  كنسرت  اپرا،  موزيكال،  و  كمدى  هاى  نمايش 
و....نمايش كودكان، رقص و نمايشگاه، از برنامه هاى فستيوال اند. برنامه هاى طنز 
نوشته ى هارولد پينتر به  در جشنواره نقش به سزايى ايفا مى كند. نمايش "جشن" 
طول  به  ساعت   4 مدت  به  كه  رقص"  "ماراتن  ى  برنامه  و  مالكويچ  جان  كارگردانى 

خواهد انجاميد از برنامه هاى شاخص اين جشنواره اند.

كه  داشت  خواهد  برنامه  ادينبرگ  ى  قلعه  در  اوت   27 تا   5 از  (تاتو)  سلطنتى  ارتش 
امسال عالوه بر رژه ى ملل مختلف، رقصندگان، ژيميناست ها، نوازندگان نى انبان(بگ 
پايپ)، موتور سواران به همراه گروهى از لهستان و اردن نيز در آن به اجراى برنامه 
خواهند پرداخت. جشنواره ى بين المللى كتاب كه شامل فروش و معرفى كتاب توسط 
نويسندگان  جلسات سخنرانى و پرسش و پاسخ مى باشد از 13 تا 29 اوت برگزار 
گردهمايى  سانسكريت   زبان  در  آن  لغوى  معناى  كه  مِال  ى  جشنواره  و  شد  خواهد 
ست، از 2 تا 4 سپتامبر برگزار خواهد شد و هدف اصلى آن ايجاد بسترى براى معرفى 
فرهنگ هاى مختلف شرق است كه شامل رقص، موسيقى، نمايش فيلم، فستيوال غذا 
مى باشد. جشنواره نقاشى و مجسمه سازى  نيز از 4 اوت تا 4 سپتامبر داير مى باشد.

(شاپى)  شاپرك  و  جليلى  اميد  از:  عبارتند  جشنواره  اين  كنندگان  شركت  از  تعدادى 
و  شكسته  بال  بازى  شب  خيمه  نمايش  دو  كمدى،  ى  برنامه  اجراى  با  خرسندى 
به  قرمز  خرگوش  سفيد  خرگوش  نمايش  غزنوى،  ليال  كارگردانى  به  ابريشمى  چادر 
كارگردانى نسيم سليمان پور، گروه موسيقى مقام از لندن با شركت تينوش بهرامى، 
موسيقى تلفيقى جاز و ايرانى با حضور على نور بخش و صالح زارعى. همچنين  ليال 
اعظم زنگنه با كتابى با نام افسونگر- ناباكوف و شادى  در نمايشگاه كتاب حضور 
بين  ى  جشنواره  با  زمان  هم  ساله  همه  كه  ادينبرگ  فيلم  جشنوار  است.  كرده  پيدا 
المللى ادينبرگ برگزار مى شد، از دوسال پيش به صورت جداگانه برگزار مى شود 
كه امسال در تاريخ 26 ماه جون به كار خود پايان داد. موج سبز به كارگردانى على 
صمدى احدى تنها فيلم ايرانى اين جشنواره بود كه به جريانات بعد از انتخابات ايران 

مى پرداخت.

كشته شدن 3 مسلمان در 
خشونتهاى نژادى انگليس

 3 مسلمان حين دفاع از مردمى كه بعد از عبادت 
ماه رمصان در حال ترك مسجدى در بيرمنگام 

بودند، توسط ارازل و اوباش كشته شدند.
ساعت  حادثه  داد:  گزارش  فرانسه  خبرگزارى 
دومين  بيرمنگام -  در  مسجدى  جلوى  بامداد   1
شهر بزرگ انگليس - رخ داد كه اراذل و اوباش 
در خيابانها جوالن مى دادند و مسلمانان در حال 
در  كه  بودند  مردمى  و  محله  و  مسجد  از  دفاع 

حال بازگشت به خانه خود بودند.
پليس اعالم كرده مردى را به اتهام زير گرفتن و 
كشتن 3 نفر در اين رابطه بازداشت كرده است. 
 80 حدود  مسجد  جلوى  جمعيت  پليس  گفته  به 
نفر بود كه هنگام وقوع حادثه 2 نفر در دم كشته 
شده و نفر سوم در بيمارستان جان سپرد. كبير 
خان يكى از شاهدان گفت هر 3 قربانى مردانى 
اوباش  و  شورشيان  خواستند  نمى  كه  بودند 
ناگهان  كه  كنند  حمله  مسجد  جلوى  مردم  به 
اتومبيلى از راه دور به سمت آنها رفته و هر سه 

نفر را كه كنار خيابان بودند را زير گرفت.
محمد شكيل ديگر شاهد ماجرا مى گويند اين 3 
اين  كه  بودند  دفاع  حال  در  پليس  جاى  به  نفر 
حادثه رخ داد. بيش از 200 نفر جلوى بيمارستان 
به  نسبت  را  خود  اعتراض  تا  شدند  جمع  محلى 
محلى  در  شود  مى  گفته  كنند.  اعالم  حادثه  اين 
براى  فروشگاه  تعدادى  دارد،  وجود  مسجد  كه 
مسلمانان است كه مردم خود سعى كرده بودند 

تا عليه شورشيان از اموال خود مراقبت كنند.
قاتل كه در بازداشت پليس است 32 ساله بوده 
و قربانيان نيز 20 و 30 و 31 ساله هستند. در 
چهارمين شب خشونتهاى نژادى لندن آرام بوده 
اما بيرمنگام و منچستر شاهد درگيريهاى آشوب 

طلبان با پليس بود.

بهمن فرمان آرا؛ 

«جدايى نادر از سيمين» بايد 
نماينده ايران در اسكار باشد!  
اين روزها بازار اظهارنظر درباره انتخاب نماينده ايران در 
با  آرا  فرمان  بهمن  نيز  تازگى  به  است.  داغ  اسكار  مراسم 

نگارش يادداشتى از اين مساله سخن گفته كه بهترين گزينه 
ايران براى شركت در مراسم اسكار «جدايى نادر از سيمين» 
است و بهتر آن است كه به جاى هر اثر ديگرى روى شانس 
اين فيلم حساب باز شود. بخشهايى از يادداشت فرمان آرا 

را مى خوانيد: 

گمانه زنى ها آغاز شده 
هر ساله در اين ايام صحبت از فيلمى كه قرار است نماينده 
باالخره  و  آيد  مى  ميان  به  باشد  اسكار  در  ايران  سينماى 
غلط  هاى  سياست  تمام  احتساب  با  ها  خودى  از  نفر  چند 
هيچ  تقريبا  كه  كنند  مى  انتخاب  را  فيلمى  آخر  در  سينمايى 

شانسى براى كانديدا شدن ندارد. 

پخش كننده مهمى به نام سونى كالسيك 
كانديداى  سيمين»  از  نادر  «جدايى  جز  فيلمى  هر  امسال 
كشور ايران باشد، اتالف وقت است چون اين فيلم عالوه بر 
موفقيت مالى هنرى، پخش كننده مهمى دارد به نام سونى 
كالسيك و در ضمن براى فستيوال نيويورك انتخاب شده 
كه خودش به اندازه 5 ميليون دالر تبليغ مجانى نصيب اين 

فيلم مى كند. 

احتمال انتخاب «پايان نامه» 
از  نادر  «جدايى  كه  نيست  آن  معنى  به  موفقيتها  اين  البته 
سيمين» حتما جزو فيلمهاى منتخب اسكار خواهد بود و اگر 
باشد حتما برنده خواهد شد ولى با پشتيبانى شركت مهمى 
داشت  خواهد  بيشترى  شانس  حتما  كالسيك  سونى  چون 
خاطر  به  آن  انتخاب  احتمال  كه  نامه»  «پايان  مثل  فيلمى  تا 

ارتباطات تهيه كننده و معاونت سينمايى بسيار زياد است.

www.persianweekly.co.uk
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مجروح شدن عكاسان 
جنگ در شورش هاى لندن

اين  كه  را  عكاسانى  معترضان،  فراوان  خشونت 
روزهاى وقايع لندن و چند شهر ديگر انگلستان را 

پوشش مى دهند با مشكل مواجه كرده است. 
در  حضور  سابقه  اين كه  با  عكاسان  از  برخى 
ساير  در  بحران زده  مناطق  و  داخلى  جنگ هاى 
قاره هاى جهان را داشتند و از اين اتفاقات جان سالم 
بدر برده بودند، در كشورى كه انتظار مى رفت مردم 
برخورد منطقى ترى با عكاسان داشته باشند، مورد 

ضرب وشتم قرار گرفتند و اموالشان غارت شد. 
شد  سبب  گران قيمت  دوربين هاى  داشتن  دست  در 
آن ها به اهداف متحرك غارتگران بدل شوند و خيلى 

زود مورد هدف حمالت آن ها قرار گيرند.
يكى از عكاسان جنگى كه به تازگى از جنگ داخلى 
شهر  در  كاريس  منطقه  در  و  بازگشته  ليبى  در 
بريكستون مشغول عكس گرفتن بود، از سوى سه 
ساير  و  دوربين  و  گرفت  قرار  حمله  مورد  نوجوان 
وسايل عكاسى  او به ارزش 2500 پوند به سرقت 

رفت. 
يك عكاس دگير در منطقه هاكنى لندن توسط چهار 
نفر به شدت مضروب شد. يك عكاس ديگر هم در 
قرار  شورشيان  از  گروهى  حمله  مورد  بيرمنگام 
صحنه هاى  ضبط  حال  در  كه  استاكمن  بن  گرفت. 
منطقه  در  مغازه اى  به  شورشيان  حمله  از  مستند 
شد  مجروح  بطرى  با  صورت  ناحيه  از  بود  تاتنهام 

و صورتش 10 بخيه خورد .
دو نفر از عكاسان روزنامه ديلى ميل هم در همين 
اموالشان  و  گرفته  قرار  وشتم  ضرب  مورد  منطقه 
به ارزش هشت هزار پوند به سرقت رفت. به گفت 
پل لويس، عكاس روزنامه گاردين عكاسان از سوى 
شورشيان در مناطق مختلف شناسايى شده و براى 
حمله  مورد  زود  خيلى  گران قيمت شان  دوربين هاى 

واقع مى شوند.
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شورشيان لندن ابزار محبوب 
شان را از دست مى دهند

در پى انتشار اخبارى مبنى بر استفاده شورشيان 
لندن از «بلك برى» براى ارتباط با هم پليس اين 

شهر دست به اقدامات بازدارنده زد.
مسنجر»  برى  «بلك  مى شد  گفته  اين  از  پيش 
بهترين ابزار براى شورشيان در انتقال پيام ها و 

انتخاب محل تجمع ها و غارت ها بوده است. 

و  اطالعات  بتواند  تا  است  اين  پى  در  پليس  حاال 
نام و آدرس اين افراد را بدست بياوردو شركت 
 Research In Motion  - برى  بلك  توليد كننده 
اسكاتلند يارد  با  منظور  اين  براى  كرده  اعالم   -

همكارى خواهد كرد.
تاتنهام  بخش  نماينده  ليو  ديويد  حال  همين  در 
شهر لندن از اين شركت كانادايى خواست سيستم 
«مسنجر بلك برى» را براى ممانعت از گسترش 
شورش ها قطع كند. اگر اين اطالعات بدست پليس 
بيفتد با توجه به نظارت كامل آن ها بر فيس بوك و 
توييتر، تمامى ابزارهاى انتقال پيام شورشيان در 

سايت هاى اجتماعى در كنترل پليس خواهد بود.
لندن  در  ارتباطات  متخصصان  از  كنرادى  مايك 
اينكه  براى  بايد  شركت  «اين  گفت:  زمينه  دراين 
تقاضاى  دهد،  قرار  پليس  اختيار  در  را  اطالعات 
انگلستان  دولتى  ارشد  مقامات  از  يكى  از  كتبى 
بالمانع  كارش  صورت  دراين  و  كند  دريافت 

خواهد بود»

پيش از اين، در اليحه حفظ اطالعات شركت هاى 
و  رد  اطالعات  شده  منظور  انگلستان  در  موبايل 
از  محافظت  راستاى  در  مشتركين  بين  بدل شده 
حتى  و  شده  ارائه  پليس  به  مى تواند  ملى  منافع 
براى تعقيب و دستگيرى مشتركين مورد استفاده 

قرار گيرد.
به گفته منابع آگاه، در بين شورشيان «بلك برى» 
جوانان  و  نوجوانان  بين  فراوان  محبوبيت  با 
داشته اند،  شركت  شورش ها  اين  در  كه  انگليسى 
بوده  پليس  نيروهاى  از  فرار  براى  خوبى  ابزار 

است.
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اغتشاش يا اعتراض
گردآورى: فرشته كديور

كه  است  حوادثى  آبستن  بريتانيا  بزرگ  شهرهاى  از  بسيارى  و  لندن  روزها  اين 
آرامش را از چهره ى پر هياهوى شهر زدوده است. آسايش و فراغتى كه با گرماى 
ماليم هوا همراه بود و تابستان آفتابى و درخشانى را براى شهروندان رقم مى زد 
اما چند روزى است كه با آژير ممتد آمبوالنس ها، آتش نشانى و پليس همراه شده و 
شب هايش نيز با تنش و دلهره هاى ناشى از نعره هاى بى پايان و صداى شكستن 

شيشه مغازه ها و غارت اموال عمومى و شخصى مردم.
ساكنان  از  گروهى  تجمع  پى  در  و  آگوست)  شنبه (6  شب  از  لندن  هاى  آرامى  نا   
محله تاتنهام در اعتراض به كشته شدن يك جوان سياهپوست آغاز شد كه حمله و 
به آتش كشيدن پاسگاه پليس و گسترش ناآرامى در اين محله را در پى داشت. طى 
روزهاى بعد، ناآرامى ها ادامه يافت و به چند محله ديگر لندن نيز سرايت كرده و با 
حمله به ماموران پليس، به آتش كشيدن ساختمان ها، خودروهاى پليس و اتومبيل 

هاى شخصى ، اتوبوس ها و غارت فروشگاه ها همراه شد. مردم معترض
روز شنبه در يك راهپيمايي آرام كشته شدن مارك دوگان را محكوم كردند ولي 
اين اعتراض شب هنگام به شورش و ناآرامي تبديل شد كه تا روزهاى بعد هم ادامه 

يافت. 
با اين حال، به ظاهر چنين بهانه اى كافي بود كه تنها در طول دو شب آتش اعتراض 
لندن  مناطق  تمام  تنها  نه  شود.  گذشته  هاى  ده  در  ها  ناآرامى  بدترين  به  تبديل  ها 
را فرا بگيرد بلكه به شهرهاى ليورپول، ساسكس، بيرمنگام و منچستر نيز برسد. 
جوانان در محله هاى ديگر لندن از جمله "هكنى" در شرق و "پكهام" و "كرويدون" 
در جنوب تا پاسى از ساعات شب، ساختمان ها و خودروها را به آتش كشيدند و با 
شكستن شيشه فروشگاه ها آنها را غارت كردند. پليس در حالي با مردم درگير بود 
فروشگاه ها در محله هاى مختلف لندن، غارت شد و فروشگاه لوازم خانگى و چندين 

ساختمان در مناطق مختلف از جمله كرويدون به آتش كشيده شد.
 در فاصله كمتر از يك سال مانده به آغاز مهم ترين رويداد ورزشى جهان (المپيك 
براى  است  اخطارى  لندن،  هاى  فروشگاه  غارت  و  خيابانى  هاى  آشوب   ،(2012
سازمان دهندگان بازى هاى المپيك؛ چرا كه خشونت ها در اين كشور همچنان در 
حال افزايش است. ده ها تن در اين نا آرامى ها زخمى شده اند و ميليون ها دالر 

خسارت وارد آمده است. 
در واكنش به اين آشوب ها، "ترزا مى"، وزير كشور انگليس، هشدار داد كه مسووالن 
خشونت و غارت هاى اخير لندن جوابگوى اعمالشان خواهند بود. ديويد كامرون، 
نخست وزير انگليس براى بررسى اوضاع، تعطيالت خود به ايتاليا را نيمه  كاره رها 
كرده تا به لندن بازگردد. او پس از بازگشت، وعده داد كه قانون و نظم را برقرار كند 
و كسانى كه مرتكب خشونت شدند و بخشهايى از لندن را به شكل مناطق جنگى در 

آورده اند را مجازات كند و خشونت ها را جنايت صرف خواند. 
در  كه  كسانى  از  بسيارى  كه  است  آن  از  حاكى  خبرى  هاى  گزارش  كه  حالى  در 
آشوب هاى خيابانى و غارت فروشگاه ها شركت داشتند، جوانان و نوجوانان بوده 
توانند  مى  كه  اند  رسيده  سنى  به  كه  "كسانى  گفت:  كامرون  آقاى  باره  اين  در  اند. 
عالوه بر  هستند."  برخورد قانونى نيز بالغ  غارت بزنند، براى  به شورش و  دست 
كامرون، بوريس جانسون، شهردار لندن هم اعالم كرده است كه براى رسيدگي به 

ناآرامي در اين شهر مرخصي خود را نيمه  تمام گذاشته به محل كارش برگشت.
آرامى،  نا  شب  سه  از  پس  بار  اولين  براى  لندن  آگوست)،   9) شب  شنبه  سه  اما 
شب آرامى را پشت سر گذاشت. تيم گادوين، جانشين رئيس پليس لندن از والدين 
هايشان  خانه  به  بخواهند  آنها  از  و  بگيرند  تماس  خود  فرزندان  با  بود  خواسته 
برگردند. پليس همچنين از شهروندان خواست كه از تردد در خيابان ها خوددارى 
كنند. اما  منچستر، شاهد شورش بود. شاهدان مى گويند صدها نفر از جوانان در 
منچستر، سومين شهر بزرگ بريتانيا پنجره ها را شكستند و فروشگاه ها را غارت 
كردند. خشونت هاى بيشترى نيز براى دومين شب پياپى در شهر بيرمنگهام گزارش 
شد. اما در لندن، 16 هزار مامور پليس در خيابان هاى شهر حضور داشتند. بسيارى 
پيش  شهر  ساكنان  و  كردند  تعطيل  زودتر  را  خود  هاى  فروشگاه  داران،  مغازه  از 

از تاريكى هوا به خانه هاى خود رفتند. بخش بزرگى از پايتخت بريتانيا آرام بود.
پليس لندن در گزارش خود اعالم كرد آشوب هاى چند شب اخير در جنوب اين شهر 
با استفاده از نرم افزار مسنجر نصب شده بر روى گوشى هاى بلك برى سازماندهى 
شده بود. اين نرم افزار مسنجر كه براى برقرارى تماس ميان كاربران مختلف اين 
گوشى به كار مى رود در ميان كاربران بالك برى محبوبيت زيادى دارد اما پليس 
مى گويد اين نرم افزار به ابزارى در دست آشوب گران و اغتشاش گران تبديل شده 

تا خرابكارى هاى خود را به سرعت برنامه ريزى كنند.
پليس لندن همچنين از گردانندگان شبكه اجتماعى فيس بوك و سايت ميكروبالگينگ 
توييتر هم انتقاد كرده است، زيرا گروه هاى بزرگى از جوانان با استفاده از امكانات 
ضد  بر  خود  اقدامات  اند  توانسته  و  زده  خود  سازماندهى  به  دست  ها  سايت  اين 
پليس را هماهنگ كنند. البته پليس معتقد است مسنجر بالك برى بيش از فيس بوك 
و توييتر در اين زمينه مقصر است. شركت RIM سازنده گوشى هاى بالك برى 
هم نقش فناورى هاى مدرن در اين آشوب ها و اعتراضات را تاييد كرده و مى گويد 
اين شركت با پليس همكارى مى كند تا مقصران اصلى ناآرامى هاى لندن شناسايى 
شوند. با اين حساب، انتظار مى رود اين شركت دسترسى به سرورهاى اختصاصى 

خود را براى پليس لندن ممكن كند. 
بريتانيا،  ديگر  شهر  چند  به  آرامى  نا  گسترش  با  آگوست)  چهارشنبه (10  روز  اما 
ديويد كامرون پس از شركت در دومين جلسه كميته بررسى شرايط اضطرارى - 
كبرا - گفت كه نيروى پليس به تمامى تجهيزات الزم از جمله ماشين آب پاش مجهز 
مى شود تا بتواند مانع از تكرار آشوب هاى خيابانى شود. اين كميته در موارد بروز 
بحران در داخل بريتانيا و يا تحوالتى كه پى آمدهاى مهمى براى اين كشور دارد 

تشكيل مى شود و شمارى از اعضاى هيات دولت و مقامات امنيتى در آن شركت مى 
كنند.  كامرون همچنين گفته است كه از عكس هايى كه از ناآرامى هاى اخير گرفته 
استفاده  اند  زده  آميز  خشونت  اقدامات  به  دست  كه  كسانى  شناسايى  براى  شده  
خواهد شد. همچنين نخست وزير بريتانيا هشدار داد كه "ابراز نگرانى تصنعى" در 
و  "آشوبگران  شناسايى  براى  تصاوير  اين  از  استفاده  از  بشر  حقوق  نقض  مورد 

غارتگران" جلوگيرى نخواهد كرد.
نخست وزير بريتانيا گفته است كه تنها در لندن، بيش از هفتصد تن در ارتباط با 
شركت در نا آرامى هاى اخير، كه با آتش زدن تعدادى ساختمان و خودرو، حمله به 
ماموران پليس و غارت فروشگاه ها همراه بود، بازداشت شده اند اما مشخص نكرد 

چه تعدادى از آنان همچنان در بازداشت هستند.
ديويد كامرون افزود كه رفتار "آشوبگران" از جمله شركت تعدادى نوجوان و كودك 
در اين ناآرامى ها نشان مى دهد كه "بخشى از جامعه بريتانيا بيمار است" و وعده 

حاكم  بريتانيا  هاى  خيابان  بر  ارعاب"  "فرهنگ  كه  داد  نخواهد  اجازه  دولت  كه  داد 
شود.

همزمان، در اين روز گزارش شده است كه پليس بيرمنگام، دومين شهر پر جمعيت 
بريتانيا، يك مرد سى و دو ساله را در ارتباط با كشته شدن سه نفر در طول شب 
گذشته بازداشت كرده است. فرد بازداشت شده راننده اتومبيلى بوده است كه در 
نقاط  از  يكى  در  را  تبار  آسيايى  مرد  سه  گذشته،  شب  نيمه  از  پس  اوليه  ساعات 
بيرمنگام زير گرفت و آنان را كشت. پليس گفته است كه هنوز مشخص نيست كه آيا 
فرد بازداشت شده با ناآرامى هاى شهر ارتباط داشته يا نه اما احتمال ارتكاب قتل 
عمد را مردود ندانسته است. پس از اين حادثه، حدود دويست تن از اعضاى جامعه 
آسيايى تباران بيرمنگام در برابر بيمارستانى كه اين سه نفر به آن انتقال يافته بودند 

اجتماع كردند و خواستار رسيدگى سريع به اين واقعه شدند.
در همان شب، ماموران پليس به منظور جلوگيرى از حمله به فروشگاه ها، در برخى 
نقاط شهر متمركز شدند و از جمله يك مركز خريد را در محاصره خود درآوردند. 
عالوه بر بيرمنگام، شهرهاى منجستر، سالفورد، ناتينگهام، و لستر نيز در ساعاتى از 
سه شنبه شب دستخوش ناآرامى بوده و تعدادى ساختمان و خودرو به آتش كشيده 

شده و مهاجمان چند فروشگاه را غارت كرده اند.
در واكنش به حوادث اخير لندن، بوريس جانسون، شهردار پايتخت، با تاكيد بر اينكه 
نيروى پليس شهر بايد از امكانات الزم براى حفظ امنيت شهروندان برخوردار باشد، 
به دولت هشدار داده است برنامه كاهش بودجه و نفرات پليس را به اجرا نگذارد. 
بودجه،  كسرى  درمان  براى  كار  محافظه  حزب  رهبرى  به  بريتانيا  ائتالفى  دولت 
برنامه اى را براى كاهش هزينه هاى بخش دولتى، از جمله بودجه نيروى پليس پيش 
بينى كرده است. مقامات دولتى بر لزوم اجراى اين برنامه تاكيد ورزيده اند اما آقاى 
جانسون، كه خود عضو حزب محافظه كار است، گفته است كه شرايط كنونى براى 

كم كردن اعتبار مالى پليس مناسب نيست.
در مقابل، وزارت كشور بريتانيا، كه سرپرستى نيروى پليس را برعهده دارد، گفته 
است كه با اجراى برنامه كاهش بودجه هم، اين نيرو همچنان از منابع كافى براى 
انجام ماموريت هاى مهم خود برخوردار خواهد بود. در جريان نا آرامى هاى كنونى 
در تعدادى از شهرهاى بريتانيا، گاه عملكرد پليس مورد انتقاد قرار گرفته است و 
ماموران به كوتاهى در برخورد با عامالن ناآرامى ها متهم شده اند. از جمله يكى 
نسبت  متعدد،  موارد  در  شهر  پليس  ماموران  كه  است  گفته  منچستر  نمايندگان  از 
صدد  در  و  ندادند  نشان  واكنشى  ها  فروشگاه  زدن  آتش  و  ها  شيشه  شكستن  به 

بازداشت مهاجمان بر نيامدند.
در تحليل عوامل بروز ناامنى هاى اخير در انگلستان مي توان موارد گوناگونى را 
دخيل دانست از جمله: وجود مهاجران فراوان در انگلستان و زندگي مجزاى آن ها از 
جريان اصلي در انگليس باعث شكل گيرى تنش و شورش در اين كشور شده است. 
فقر شديد و بيكارى در محالت تاتنهام و بريكتون كه بيشترين حجم ناآرامي ها از 
اين مكان ها گزارش شده است، به اعتقاد بسيارى عامل اصلى ناآرامى هاى لندن مى 
باشد. البته تصميمات اخير دولت محافظه كار كامرون تحت عنوان كاهش هزينه ها 
نيز در بروز اين خشم عمومى  خصوصا ميان قشر كم درآمد، بي تاثير نبوده است. 
در همين حال نبايستى از نقش اينترنت و رسانه هاى نوين در گسترش اين آشوب 
ها غافل شد. عاملي كه به اذعان معاون پليس لندن باعث ناكارآمدى نيروهاى پليس 
در مقابله با جوانان معترض شده است. از سوى ديگر اين آشوب ها توانايى پليس 
انگلستان را در ايجاد امنيت در آستانه المپيك 2012 زير سوال برده است امرى كه 
در صورت تداوم اعتراض و آشوب صدمات جبران ناپذيرى را براى اعتبار و امنيت 

اقتصادى انگلستان به دنبال خواهد داشت.
چند ماه پيش، تظاهرات گسترده دانشجويان در اعتراض به افزايش شهريه دانشگاه 
ها در لندن برگزار شد كه در چند مورد به خشونت كشيده شد اما هرگز به اين ابعاد 

از خشنونت و غارت منتهى نشد.
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آيا نظاميان حاكم بر مصر به دنبال الگوي ارتش 
تركيه هستند؟ 

الگوي تركي بر 
فراز نيل عربي

استيون كوك- فارين افرز 
ترجمه: مريم ساالري 

بركناري  براي  فشار  ماهها  از  پس 
قوانين  قدرت،  از  مبارك  حسني 
تغيير  دچار  نيز  كشور  اين  نظامي 
گرايش  را  آن  برخي  كه  تغييري  شد. 
در  ناميده اند.  اي»  تركيه  «الگوي  به 
عالي  شوراي  سخنگوي  چارچوب  اين 
با  همراه   ،(SCAF) مسلح  نيروهاي 
نظامي،  غير  سياستمداران  از  برخي 
گذشته  سياست هاي  تكرار  ايده 
جريان  به  را  كنوني  مصر  در  تركيه 
شباهتها  برخي  به رغم  انداخته اند. 
تركيه،  و  مصر  نظامي  نيروهاي  ميان 
عقالني  غير  طور  به  مصر  مقامات 
تركيه  در  همتايانشان  با  رقابت  براي 
نه  مي رسد  نظر  به  اما  مي كنند.  تالش 
تنها در اين پروسه محكوم به شكست 
ساختن  براي  تالش  اين  بلكه  هستند 
مصر جديد، بسيار پيچيده و نامطمئن 

به نظر مي رسد. 

فرماندهان نظامي مصر خيلي عالقه مند به ظهور 
كه  نيستند  لحاظ  اين  از  تركيه  همچون  الگويي 
دولت  يك  عنوان  به  اسالمگرا  حزب  يك  آن  در 
رسمي سكوالر، اصالحات سياسي و اقتصادي 
داراي  تركيه  سياسي  سيستم  دهد.  انجام  را 
شبكه اي از نهادها بود كه به طور هدفمند به نفوذ 
كانال ارتش كمك مي كرد. به عنوان مثال، گروه 
درخواست  مقامات  از  مسلح  نيروهاي  خدمات 
با  جمهوري  نظم  كه  شدند  متوجه  اگر  كه  كرد 
تهديد مواجه شده است، در سياست مداخله كنند 
و مقامات نظامي مواضع خود را بر حوزه هايي 
برنامه  پخش  و  عالي  آموزش  نظارت  تحت  كه 
عمومي بود، قرار دادند. برجسته ترين گروه در 
امنيت  شوراي  نفوذ،  با  نظامي  شبكه هاي  ميان 
شناخته   MGK تركي اش  نام  با  (كه  بود  ملي 
رهبران  به  تركيه   1982 اساسي  قانون  شده). 
بر  مبني  شورا  توصيه  تا  كرد  امر  نظامي  غير 
حفظ بقا و استقالل دولت، يكپارچگي، غير قابل 
تقسيم بودن و صلح و امنيت كشور را اولويت 
قرار دهند. اين دستورات MGK به ندرت مورد 
مخالفت قرار مي گرفت. مقامات شورا تعريفي از 
امنيت ملي داشتند كه از تعاريف سنتي سياست 
آموزش  جمله  از  چيز  همه  و  بود  فراتر  دفاعي 
پوشش و آراستن سياستمداران و همسرانشان 
برخي  در  وجود  اين  با  مي گرفت.  بر  در  نيز  را 
شباهت سازي  خواهان  خيلي   SCAF روشها، 

مدل تركيه و مصر نيست. 

شباهت ها ميان ارتش هاي مصر و تركيه 

دو  ارتش  بين  زيادي  رفتاري  همساني هاي 
كل  ستاد  نمونه،  عنوان  به  دارد.  وجود  كشور 
تركيه كه به طور خستگي ناپذيري براي حفاظت 
از نظم سياسي اي كه مصطفي كمال آتاتورك و 
اول  جهاني  جنگ  پايان  از  پس  وي  فرماندهان 
سپاه  فرماندهان  كرد.  تالش  آوردند،  وجود  به 
رژيمي  به  نسبت  مدتي  بلند  تعهد  نيز  مصر 
 1950 دهه  اوايل  در  آزاد  افسران  كه  داشته اند 
مصر،  و  تركيه  مورد  دو  هر  در  كردند.  ايجاد 
كه  است  مسئوليت  حس  يك  از  ناشي  امر،  اين 
و  سازماندهي  شيوه  بهترين  به  را  نظاميان 

تكنولوژيكي مجهز كرد كه اين امر نشان دهنده 
تكيه گاه اجتماعي آن و حافظ نهايي منافع ملي 
است. عالوه بر اين، ارتش هر دو كشور منافع 
منافع،  اين  كه  دادند  توسعه  را  شان  اقتصادي 
گره  كشور  دو  سياسي  سيستم  به  مستقيمًا 
از  بخشي  نظامي  نيروهاي  تركيه،  در  خورد. 
عالقه  مورد  كه  شدند  اقتصادي  دورنماي  يك 
شركت هاي بزرگ اقتصادي تاسيس شده توسط 
چند خانواده قرار گرفت كه منافع اقتصادي شان 
در  داشت.  تنگاتنگ  ارتباط  موجود  وضعيت  با 
حوزه  يك  در  را  خود  مستقيما  ارتش،  مصر، 
كرد  درگير  اقتصادي  فعاليت هاي  از  گسترده 
مستغالت،  و  امالك  كشاورزي،  شامل  كه 
توليد  اجتماعي،  خدمات  و  امنيت  گردشگري، 
و  هوايي  حمل ونقل  خدمات  مصرفي،  كاالهاي 
و  تركيه  ارتش  ستاد  است.  سالح  ساخت  البته 
افسران حال حاضر مصر مخالف سياست هاي 

جاري و روز كشورشان هستند.

 آنها ترجيح مي دهند كه مسئوليتشان را رها كنند 
حتي  بپذيرند  را  نظاميان  غير  حكومت  خطر  و 
در مورد مصر محول كردن قدرت به نيروهاي 
مسلح نيز امكان پذير است. اين نوع توافق، دقيقا 
به معني چگونگي حكومت كردن است و نه خود 
حكومت كردن. در حال حاضر با تالشهاي موثر 
دارد  وجود  شواهدي  مصر،  كنترل  در   SCAF
كه نشان مي دهد برخي از مصري ها هم مقامات 
نظامي و هم غير نظامي در حال بررسي الگوي 
از  هستند.  آن  سياسي  چارچوبهاي  و  تركيه 
زمان سقوط مبارك در فوريه، نظاميان مصري 
براي حفاظت از فرماندهان از پيگرد قانوني در 
داده اند  انجام  اقداماتي  نظامي،  غير  دادگاههاي 
آنها  دارد.  وجود  تركيه  در  كه  قوانيني  همانند 
نمايندگان  طريق  از  تا  داده اند  پيشنهاد  همچنين 
از  دفاعي  بودجه  محافظت  براي  نظامي  غير 
در  را  نهايي شان  اقتدار  پارلماني،  اشتباهات 
شوراي  يك  حتي  و  كنند  حفظ  دفاعي  سياست 
 MGK ويژگي هاي  شبيه  كه  كنند  ايجاد  دفاعي 

تركيه باشد.

 مشاركت افسران نظامي در كميسيون انتخاباتي 
مصر بسيار شبيه نظارت اجتماعي ارتش تركيه 
مختلف  دولت هاي  درهيات  عضويت  طريق  از 
شكني  هنجار  نوعي  افسران،  حركت  اين  است. 
است كه به نظر مي رسد درصدد ايجاد شرايط 
براي  پايدار  سياسي  نقش  يك  جهت  مطلوب 
ارتش مصر است. اعضاي SCAF مي گويند كه 
هر نقشي كه مردم مصر به آنها اختصاص دهند 
با احترام قبول خواهندكرد. البته اگر مردم مصر 
بعضي از هماننديها از الگوي تركيه را بخواهند، 
نظاميان براي انجام دادن اين ماموريت محدود 
واقعا   SCAF اعضاي  وجود  اين  با  هستند. 
باشند،  خود  تركي  همتايان  مانند  مي خواهند 
قانون  نوشتن  روند  در  بيشتر  دارند  قصد  آنها 

اساسي مشاركت داشته باشند. 
ديگر  و  قضات  روشنفكران،  از  برخي  هرچند 
پيش  تهيه  مسئول  كه  ملي  شوراي  چهره هاي 
حضور  حامي  هستند  اساسي  قانون  نويس 
است  بعيد  اما  سياستند،  در  نظاميان  مداوم 
مورد  در  اطمينان  ايجاد  براي  آنان  حمايت 
گروههاي انقالبي كافي باشد. اگرچه نظاميان در 
تركيه مستقيمًا در نوشتن قانون اساسي 1961 
درگير نبودند اما ده سال بعد ژنرال هاي تركيه 
قانون  يك  نوشتن  بر  نظارت  سمت  به  مستقيما 
فقط  كه  برداشتند  دوباره  گام  جديد  اساسي 
نكرده  تقويت  را  موجود  نظامي  اهرم هاي  نفوذ 
بلكه همچنين ابزارهاي اضافه را براي نيروهاي 
مسلح جهت مداخله در سيستم سياسي به وجود 
آورد. اين فرض وجود دارد كه با توسعه نقش 
از  نخبگان  مصر،  مقامات  براي  تركيه اي  الگوي 
چنين سيستمي به طور گسترده حمايت مي كنند. 
در تركيه، مقامات از حمايت قضات، حقوقدانان، 
دانشگاهيان، مطبوعات، مشاغل بزرگ و به طور 
متوسط ترك هايي كه متعهد به دفاع از كماليسم 
كردهايي  و  اسالمگرا  كوچك تر  گروههاي  عليه 
بودند،  اصلي  جريان  از  خارج  مدت  بلند  در  كه 

بهره مند شدند. 

آب و هواى لندن انقالبى نيست
واشنگتن پست ده مى / ترجمه: سارا معصومى

 

آنچه در لندن رخ داد با داستان قاهره و طرابلس متفاوت است
فاصله جغرافيايى لندن تا خاورميانه بسيار زياد است. شورش هايى كه در لندن در چهار يا پنج شب 
گذشته رخ داده است نيز از نظر محتوا و ماهيت با آنچه در كشورهاى عربى در قالب بهار عربى رخ 
داد بسيار متفاوت است. جمعيتى كه با رعايت اخالق در ميدان تحرير قاهره دور هم جمع شدند خواهان 
براندازى حكومت ديكتاتورى حسنى مبارك بودند. جوانانى كه به خيابان هاى لندن و ديگر شهرهاى 

انگليس ريختند مغازه ها را تاراج كردند و البته وسايل نقليه عمومى و شخصى را به آتش كشيدند.
 رهبران اپوزيسيون در مصر از تالش براى برقرارى دموكراسى سخن گفتند و اين در حالى بود كه 
دو خانم جوانى كه خود را اعضاى اپوزيسيون در لندن معرفى مى كردند تاكيد كردند كه تنها به اين 

دليل به خيابان ريختند كه به دولت و نيروهاى امنيتى بفهمانند هر انچه اراده كنند انجام خواهند داد.

با اين همه هنوز هم مى توان ارتباطى ضعيف ميان نيت جوانانى ايجاد كرد كه به دنبال كشته شدن 
جوان سياه پوست 29 ساله اى توسط نيروهاى امنيتى به خيابان هاى شمال لندن ريختند و هم سن 
و سال هاى آنها كه در ماه دسامبر در تونس به دنبال خودسوزى جوانى سرخورده از جامعه انقالب 
فاصله  به  نسبت  انزجار  حس  و  امنيتى  نيروهاى  از  تنفر  بيكارى،  باالى  نرخ  هم  مشابه  عامل  كردند. 
طبقاتى است .در خصوص انگليس نيز درست مانند بسيارى از كشورهاى عربى مشكل زمانى پررنگ 

تر شد كه بحث اختالف هاى قومى و نژادى مطرح شد.

در لندن هم دولتمردان مانند رهبران سياسى از موج ناآرامى ها و جمعيت درگير در آن شوكه شدند. 
ناآرامى ها از تاتنهام شروع شد و سپس به بيرمينگهام رسيد. البته ساكنان اين مناطق ادعا مى كنند كه 
التهاب را از مدت ها پيش در كوچه و خيابان احساس كرده بودند و البته كه طبقه حاكم هم مدت ها بود 

نسبت به طبقه متوسط ابراز بى توجهى كرده بود.

جاى اندك تعجبى ندارد كه شيوه پاسخ دهى دولتمردان انگليسى به اين اعتراض ها با دولت هاى عربى 
كامال متفاوت است. تا سه شنبه بر اساس آخرين آمار نيروهاى امنيتى صدها تن را بازداشت كردند 
اما هيچ فردى كشته نشد. در روز چهارم هم بود كه پليس از احتمال توسل به آب پاش و يا گلوله هاى 
شهردار  و  بريتانيا  وزير  نخست  كامرون  ديويد  گفت.  سخن  معترضان  كردن  متفرق  براى  پالستيكى 
لندن تعطيالت خود را نيمه كاره رها كردند و به وطن بازگشتند. كامرون همچنين نشست فورى براى 
بررسى اين امور در حد اعضاى كابينه برگزار كرد. موضع دولت هم از زبان وزير مسكن بيان شد كه 
اين قبيل اعتراض ها را جنايت محض خواند. با اين همه صداهاى خارج از دولت اندك اندك در مسير 

ريشه شناسى اين اتفاق ها قرار گرفته اند.

2011 گويا سال انقالب و قيام است. قيام هايى كه از خاورميانه شروع شد به سرزمين هاى اشغالى 
اقتصادى  بحران  روزهاى  در  دانند.  مى  منطقه  هاى  ترين  دموكراتيك  را  خود  آن  رهبران  كه  رسيد 
هيچ كشورى از اين قبيل خيزش هاى عمومى در امان نيست. شايد بتوان در مقام قياس ادعا كرد كه 
دولتمردان انگليسى در برخورد با شهروندان آنچنان كه ديكتاتورهاى عرب خشونت به خرج دادند، با 

دستان باز عمل نكردند. 
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با اين لندن چه مى كنيد 
آقاى نخست وزير؟

 لندن در التهابى كه ابتدا نافرمانى مدنى بود و اندك اندك دغدغه اى سياسى شد مى سوزد.
از تاتنهام و بريكستون تا هاكنى، كرايدون تا لوئيشام،بتنال گرين و وولويچ و باركينگ همه در آتش ناآرامى مدنى 
مى سوزد. ناآرامى كه در ششم آگوست از تاتنهام در شمال بريتانيا و به دنبال كشته شدن يك تن در درگيرى با 
پليس آغاز شد به ساير قسمت هاى بريتانيا هم سرايت كرده و البته مناطق تحت تاثير قرار گرفته هم الزاما فقيز 
 Primrose Hill نشين نيستند. درست چند صد متر آنطرف تر از يكى از گران ترين محله هاى بين المللى به نام

در هشتمين روز از ماه آگوست ميان نيروهاى پليس و جوانان درگيرى رخ داد.

ديويد كامرون مسافرت تابستانى خود را نيمه كاره رها كرد و به كشور بازگشت. وى صبح روز نهم هم نشست 
فورى كابينه را برگزار كرد و البته شهردار لندن هم بالفاصله مرخصى را نيمه كاره رها كرد و رفت. از هم اكنون 
انتقادهايى بر كامرون و اقاى شهردار وارد است كه چرا زودتر از اين به انگليس در حال فوران بازنگشتند. البته 
مشكل تنها در درگيرى هاى اخير نيست بلكه بحث هاى اقتصادى پيرامون مقبوليت يورو هم مطرح است . در اين 
ميان نيك كلگ معاون نخست وزير به سرعت خود را به لندن رساند و از خيابان هاى اصلى كه در اين ناآرامى 
ها آسيب ديده بودند هم بازديد كرد. البته سياستمداران خوش شانس بودند چرا كه بخش اعظمى از خشم عمومى 
نصيب نيروهاى پليس محلى شد. اعتراض هاى امروز ريشه داشته در ناآرامى هايى است كه در لندن در بهار رخ 
داد و البته همان زمان نيز انتقادها بر اين بود كه نيروهاى امنيتى به گونه اى با معترضان برخورد مى كنند كه 
تنها و تنها مانع از گسترده تر شدن ناآرامى شوند و چندان به جواب دادن به مطالبه هاى معترضان كارى ندارند.

شايد سخن گفتن از شورش مردمانى فقير كه به سختى روزگار در لندن سپرى مى كردند و حاال منازل محقر 
خود را در آتش سوزى ها از دست دادند چندان سياسى به نظر نرسد اما روزهايى كه از راه مى رسند مى توانند 

خالق چالشى جدى براى طبقه سياسى انگليس باشند.

اما نكته هاى سياسى اين داستان در كجاست:
نخست انكه انتظار نداشته باشيد كه ديويد كامرون كار خاص و فاحشى در اين بازه زمانى انجام دهد. نرمشى 
كه وى در نخستين روزهاى اغاز اين ناآرامى از خود نشان داد در حقيقت به هيچ وجه كامرون واقعى نبود. شم 
سياسى وى به اندازه قوى است كه متوجه باشد اوضاع به اندازه اى ملتهب است كه افكار عمومى توانايى تحمل 
حركت هاى خشونت آميز از سوى دولت را ندارد. جمعيت اكثريتى در انگليس در سكوت نشسته اند و منتظرند 
تا رفتارهاى نخست وزير خود را بسنجند. كامرون تالش خود را براى در دست گرفتن كنترل اوضاع به كار 
گرفته و در مرحله ابتدايى اين حركات را غيرقابل قبول خواند. در دراز مدت هم وى با برخى اصالحات در حوزه 

نيروهاى امنيتى و پليس عزم خود را براى پاسخ دادن به مطالبه مردم نشان خواهد داد.
دوم انكه از اين پس بحث تركيب نيروهاى امنيتى و پليس در انگليس نيز حرف سياسى در انگليس به حساب 
خواهد امد. از هم اكنون مى توان نتجيه نظرسنجى هاى عمومى را پيش بينى كرد كه نزديك انتخابات انجام مى 
گيرد و بى شك دال بر اين است كه جرم و جنايت بيش از اموزش عمومى براى راى دهندگان اهميت خواهد 
داشت. بنابراين بايد منتظر عكس العمل هاى بيشتر از سوى سياستمدارن در خصوص مسائل امنيتى از اين پس 
باشيم. اگر تا ديروز تحقيق در خصوص عملكرد نيروهاى امنيتى در بريتانيا ماجرايى حاشيه اى بود از اين پس 

در متن قرار خواهد گرفت.
آخرين مورد هم اين است كه آيا مى توان اينگونه نتيجه گيرى كرد كه اين اعتراض ها تنها جرم و جنايت را شامل 
نمى شود بلكه در حقيقت مقدمه اى براى اصالحات بيشتر اجتماعى است. برخى ادعا مى كنند كه شورش هاى لس 
آنجلس در سال 1992 به اصالحات اجتماعى كه چهار سال پس از اين تاريخ رخ داد كمك شايانى كرد. يا ناآرامى 

هايى كه در سال 2005 ميالدى در فرانسه رخ داد به پيروزى نيكوال ساركوزى در انتخابات 2007 منتهى شد.

تبعات اين ناآرامى ها شايد امروز موجبات دغدغه نخست وزير را فراهم نكند اما همگان مى دانند كه وى بايد 
براى عدم گسترده تر شدن اين ناآرامى ها كارى بكند. 

اكونوميست 9 آگوست

بازگشت مجدد تنش 
ميان دو كره

كردند  اعالم  كره جنوبي  دفاعي  مقام هاي   
چهارشنبه  كشور  اين  دريايي  نيروهاي  كه 
توپخانه اي  شليك  به  آتش،  گشودن  با 
كره شمالي به آب هاي نزديك مرز دريايي اين 
كشور واكنش نشان دادند. به گزارش ايلنا به 
سئوك»  مين  «كيم  آسوشيتدپرس،  از  نقل 
سخنگوي وزارت دفاع كره جنوبي اعالم كرد 
به  توپخانه اي  حمله اي  سه  كره شمالي  كه 
داد  انجام  زرد  درياي  در  كره  دو  آبي  مرز 
كره  جنوبي  نيروهاي  شد  باعث  اقدام  اين  كه 
نشان  واكنش  توپخانه اي  آتش  سه  با  نيز 
دهند. كيم افزود: «شواهد حاكي است كه اين 
آبي  مرز  جنوب  در  توپخانه اي  پرتاب هاي 
آمده اند.»  فرود  كره  دو  بين  شده  مشخص 
 50 دهه  در  كره  جنگ  اواخر  آبي  مرز  اين 
ميالدي تعيين شد و همچنان يكي از مناطقي 
است كه شاهد مناقشات سئول و پيونگ يانگ 
مي كنند  تاكيد  كره شمالي  مقام هاي  است. 
بيشتري  ميزان  به  بايد  آبي  مرز  اين  كه 
سئول  ولي  شود  منتقل  جنوب  سمت  به 
در  ماهي گيري  اقدامي  چنين  كه  است  معتقد 
نزديكي پنج جزيره كره جنوبي را به مخاطره 
را  «اينچئون»  بندر  به  دسترسي  و  انداخته 
بعد  كره جنوبي  نيروهاي  مي كند.  دشوار 
جزيره  به  كره شمالي  توپخانه اي  حمله  از 
گذشته  سال  نوامبر  ماه  در  «يئون پيوئنگ» 
تبادل  هستند.  آماده باش  حال  در  ميالدي 
آتش توپخانه اي ديروز نيز در نزديكي همين 
مقام هاي  از  ديگر  يكي  داد.  روي  جزيره 
فاش  نامش  خواست  كه  كره جنوبي  دفاعي 
اين  دريايي  نيروهاي  كه  گفت  نيز  نشود 
اقدام  زماني  يئون پيئونگ  جزيره  در  كشور 
از  كره شمالي  كه  كردند  آتش  گشودن  به 
جنوبي  منتهي اليه  در  خود  جزاير  از  يكي 
زد.  توپخانه اي  حمله  به  دست  كشور  اين 
به  كره شمالي  نوامبر  ماه  توپخانه اي  حمله 

طرف  دو  بين  تنش ها  خود،  جنوبي  همسايه 
حمله  اين  جريان  در  است.  كرده  تشديد  را 
از  را  خود  جان  كره  جنوبي  شهروند  چهار 

دست دادند. 

وزير  ترور  دنبال  به  يونگ يانگ 
دفاع كره جنوبي است 

خبري  منابع  منطقه،  اين  از  ديگر  خبر  در 
روز چهارشنبه گزارش دادند كه كره شمالي 
ماموراني مخفي را براي ترور «كيم كوان جين» 
اعالم  اين  از  پيش  كه  كره جنوبي  دفاع  وزير 
كرده بود كه رويكردهاي تالفي جويانه اي را 
در برابر حمالت پيونگ يانگ اتخاذ مي كند، به 
سئول اعزام كرده اند. به گزارش خبرگزاري 
كرد  اعالم  كره جنوبي  دفاع  وزارت  فرانسه، 
كه نمي تواند برخي گزارش ها مبني بر تالش 
ماموران مخفي پيونگ يانگ براي ترور وزير 
كرد  تاكيد  ولي  كند  تاييد  را  كشور  اين  دفاع 
تشديد  دفاع  وزير  براي  امنيتي  محافظت  كه 
كره شمالي  گزارش،  اين  بر  بنا  است.  نشده 
براي  را  مخفي  ماموراني  نيز  اين  از  پيش 
ترور شهروندان اين كشور كه به كره جنوبي 
در  ولي  بود  كرده  اعزام  بودند،  كرده  فرار 
اينكه  بر  مبني  گزارشي  اخير  سال هاي 
مقام هاي ارشد سئول هدف قرار گرفته شده 
روزنامه «جونگ  است.  نشده  منتشر  باشند، 
اطالعاتي  ماموران  كه  نوشت  ايلبو»  آنگ 
براي  تالش  حال  در  كره جنوبي  و  آمريكا 
كره شمالي  ماموران  اعزام  مسئله  پيگيري 
هستند.  كره جنوبي  دفاع  وزير  ترور  براي 
اعالم  نيز  كره جنوبي  «يونهاپ»  خبرگزاري 
پيونگ يانگ  تالش  از  حاكي  شواهد  كه  كرد 
است.  كشور  اين  دفاع  وزير  ترور  براي 
وزير دفاع كره جنوبي پيش از اين خواستار 
توپخانه اي  حمالت  به  قاطعانه  واكنشي 
كره شمالي كه در جريان آن چهار نفر جان 
خود را از دست دادند، شده بود. رسانه هاي 
و  «خائن»  عنوان  به  وي  از  كره شمالي 

«جنگ افروز» نام برده اند.

نامه سناتورها 
به اوباما 

درباره ايران
از  يكي  سرانجام  روز،  چند  از  پس 
سناتور   90 نامه  داخلي،  سايت هاي 
بانك  تحريم  براي  اوباما  به  آمريكايي 
مركزي ايران را منتشر كرد. به گزارش 
نگارش  تاريخ  كه  نامه  اين  «تابناك»، 
يك  نزديك  يعني  اگوست،  چهارم  آن 
انگليسي  روزنامه  در  است،  پيش  هفته 
اين  در  شده.  منتشر  تايمز»  «فايننشال 
نامه آمده است: به دنبال انتشار آخرين 
گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي 
آزمايش هاي  همچنين  و  ايران  درباره 
موشكي اخير اين كشور، دغدغه ما اين 
غني سازي  به  همچنان  ايران  كه  است 
موشك هاي  ساخت  و  اورانيوم 
حالي  در  اين  مي دهد.  ادامه  بالستيك 
پرسش هاي  به  همچنان  ايران  كه  است 
بر  دال  كه  شواهدي  درباره  آژانس 
سالح  ساخت  سمت  به  ايران  حركت 
هسته اي است، پاسخ نمي دهد. در ادامه 
زمينه،  همين  در  بايد  ما  آمده  نامه  اين 
فشارهاي اقتصادي خود را عليه ايران 
افزايش دهيم. به نظر ما، اياالت متحده 

فشار  براي  جامع  استراتژي  يك  بايد 
تحريم  با  ايران  اقتصادي  سيستم  عليه 
بانك مركزي اين كشور در پيش بگيرد 
فرآيند  اين  در  نيز  ما  متحدان  اگر  كه 
كارسازتري  نتايج  كنند،  همكاري  ما  با 
گونه  آمد.همان  خواهد  دست  به  نيز 
زدن  دور  حال  در  ايران  مي دانيد،  كه 
تحريم هاي اعمالي اياالت متحده و ديگر 
است.  خود  عليه  چندجانبه  تحريم هاي 
مركزي  بانك  اين  بانكداري،  بخش  در 
زدن  دور  اصلي  وظيفه  كه  است  ايران 
دارد. عهده  بر  را  ايران  عليه  تحريم ها 

خزانه  وزارت  مقامات  اين،  بر  افزون 
داري همچنين گفته اند كه بانك مركزي 
اين  تجاري  بانك هاي  ديگر  و  ايران 
نام  كه  كرده اند  درخواست  كشور، 
بين المللي  پرداخت هاي  فهرست  از  آنها 
براي  صورت،  اين  در  كه  شود  حذف 
شناسايي  واسطه اي،  موسسات 
بانك هاي ايراني دشوار خواهد شد. در 
همچنان  ما  است:  آمده  نامه  اين  پايان 
نگران اين هستيم كه ممكن است، بانك 
مركزي ايران، تسهيالتي براي دور زدن 
گذارد.  بانك ها  اين  اختيار  در  تحريم ها 
تحريم  با  كه  است  رسيده  آن  گاه  حال 
فلج  تحريم هاي  ايران،  مركزي  بانك 
كننده اي را عليه آن كشور اعمال كنيم؛ 
سناتورهاي  حمايت  با  درخواست  اين 
شما  براي  حزب  دو  هر  از  آمريكا 

فرستاده شده است.
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شير يا خط؟
قيمت سكه در شرايطى در كشور  نسبت به سال پيش تا 40 
حالت،  بدترين  در  طال  جهانى  قيمت  كه  يافته  افزايش  درصد 

حداكثر 25 درصد باال رفته است. 

قيمت سكه تمام بهار آزادى در شهريور 88 در بازار تهران 
231 هزار تومان بوده و اين قيمت در ارديبهشت ماه 90 به 
480 هزار تومان رسيد. هيچ دامادى در آن تاريخ تصور نمى 
كرد كه قيمت هر سكه اى را كه تعهد مى كند، در ارديبهشت 

90 دو برابر خواهد شد! 

به  موجود  شكاف  است  معتقد  جواهر  و  طال  اتحاديه  رييس 
نرخ  فاصله،  همين  در  اوًال  اما  است،  ارز  قيمت  افزايش  دليل 
رسيده  تومان   58 و  هزار  به  تومان   984 از  آمريكا  دالر 
(آمارها از بانك اطالعاتى ماهنامه) و اين كمتر از 10 درصد 
افزايش است و ثانيًا اين سؤال مطرح مى شود كه كدام نرخ 

دالر مبناى تعيين قيمت طال و سكه است؟ 

نرخ بازارى دالر همواره از نرخ رسمى آن بيشتر است و با 
قيمت  از  مستقيم  تابعى  كه  بازار  در  سكه  قيمت  به  مراجعه 
جهانى طال و نرخ دالر است مى بينيم كه بانك مركزى قيمت 
بازار  تومانى  و 150  هزار  دالر  نرخ  مبناى  بر  مثًال  را  سكه 
دالر  نرخ  مبناى  بر  نه  رسانده،  فروش  به  و  كرده  مشخص 
هزار و 33 تومانى رسمى. اين به معناى آن است كه ارزش 
از  بيش  غيررسمى،  و  رسمى  بازار  دو  در  آمريكا  دالر  هر 
110 تومان اختالف دارد و حال با توجه به قيمت هزار و 500 
دالرى هر اونس طال، در حدود يك ميليون و 600 هزار تومان 
تنها از محل اختالف قيمت ارز عايد بانك مركزى شده است. 
اما چرا قيمت سكه تا اين حد نوسان يافت؟ در پاسخ به اين 
سؤال، چند دليل داخلى و بين المللى وجود دارند. در حوزه 
اقتصاد  ساختار  هميشگى  مشكالت  همان  بايد  ملى  اقتصاد 
كشور را مورد بحث قرار داد. البته اين بار موضوع كاهش 
اقتصاد  ركود  افزود.  آن  به  بايد  هم  را  ها  سپرده  سود  نرخ 
ملى و بازدهى پايين ساير بخش ها كه به سرگردانى نقدينگى 
بازارهاى  به  نقدينگى  گاهى  از  هر  شده  باعث  و  انجاميده 
مذكور  چالش  ساختارى  عوامل  از  شود،  روانه  مختلف 
محسوب مى شود. حال آن كه كنترل فروش سكه را هم در 
بازار داريم. در يك برهه از زمان، به ناگاه عرضه سكه كه در 
كنترل انحصارى بانك مركزى است كاهش يافته و با توجه 
به سيل روز افزون تقاضا براى خريد سكه، قيمت باال رفته و 
بانك مركزى با تعلل در عرضه سكه اجازه داده است كه اين 
روند ادامه يابد و زمانى هم كه شروع به عرضه سكه نموده، 
روشى را انتخاب كرده كه خود اين روش به افزايش قيمت 
ها دامن زده است. اين روش همان حراج در بانك كارگشايى 

است. 
مدير عامل اين بانك، جمله اى را در يكى از مراسم هاى حراج 
سكه مطرح كرده و آن اين كه "ما سكه را ارزان مى فروشيم، 
اين خود شما هستيد كه قيمت را باال مى بريد." اين جمله از 
آن جهت مهم است كه خصلت حراج، افزايش قيمت نسبت به 
قيمت پايه است و غير از اين نمى توان تصورى داشت. اما 
عرضه سكه با توجه به هزينه پايين ضرب سكه براى بانك 
كه  نكته  اين  ذكر  با  مخصوصًا  نيست؛  مشكلى  كار  مركزى 
به  تواند  مى  كه  است  حدى  در  مركزى  بانك  طالى  ذخاير 
صورت نامحدود سكه به بازار عرضه كند. اما بانك مركزى 
عرضه  بازار  به  كيلويى   5/12 شمش  سكه،  عرضه  جاى  به 
كرد كه هر قطعه از اين شمش قادر است در حدود 7 هزار 

سكه ربع بهار آزادى توليد كند. 

اندكى  مركزى  بانك  بينيم  مى  بگذريم،  كه  موضوع  اين  از 
قبل از افزايش قيمت سكه و پس از كاهش نرخ سود سپرده 
اين  كرد.  ريال  از  صفر  حذف  بحث  مجدد  طرح  به  اقدام  ها 
موضوع با اثر روانى كه بر بازار به همراه داشت، باعث اين 
و  يافت  خواهد  كاهش  زودى  به  پول  ارزش  كه  شد  نگرانى 
بهترين اقدام، تبديل ريال به دارايى هايى است كه مثل طال و 
سكه ارزش ذاتى دارند. اين مسأله را وقتى در كنار نرخ سود 
بينانه  خوش  (در  درصدى   18 تا   17 تورم  با  درصدى   12
ترين حالت) مى گذاريم، كامًال واضح است كه هجمه نقدينگى 
بر  سكه  ويژه  به  و  طال  شد.  خواهد  سكه  آماده  بازار  روانه 
خالف پول، به دليل ارزش ذاتيشان مگر آن جزء كه حبابى 

است از جمله دارايى هايى اند كه هميشه طالب دارند.

شاخص هاي مالي آمريكا پس از نشست كميته فدرال بازار رشد كرد 

افق نااميدكننده براي 
بلوك يورو

مترجم، احسان آذري نيا 

چهارشنبه با اعالم نتيجه نشست كميته فدرال بازار آزاد بانك مركزي 
اين  بازار  در  مالي  شاخص هاي  آمريكا، 
شاخص  كردند.  رشد  شدت  به  كشور 
متوسط صنعتي داوجونز 430 واحد معادل 
استاندارد اند پورز500  شاخص  درصد،   4.5
درصد و شاخص تركيبي نزدك  حدود 4.8 
رشد  روند  البته  يافتند.  افزايش  درصد   5.3
آغاز  پيش  ساعاتي  از  مالي  شاخص هاي 
شده بود زيرا پيش بيني مي شد بانك مركزي 
آمريكا اقداماتي را براي بازگرداندن ثبات به 
بازارهاي مالي انجام دهد. در گزارش كميته 
فدرال بازار آزاد بانك مركزي آمريكا اعالم 
سال  اواسط  تا  حداقل  بهره  نرخ هاي  شد 
حفظ  درصد   0.25 تا  صفر  حد  در   2013

ندارد  وجود  ترديدي  اما  شود.  كمك  اقتصاد  رونق  به  تا  شد  خواهند 
كه وضعيت مالي و اقتصادي در آمريكا و اروپا مطلوب نيست. بحران 
جديد در بلوك يورو از سه هفته پيش آغاز شد يعني زماني كه يونان 
رهبران  شد.  مشكل  دچار  ديگر  بار  خود  پيشين  بدهي هاي  پرداخت  در 
اروپا تالش كردند مشكل را حل كنند و تصميم گرفته شد 157 ميليارد 
دالر ديگر در ازاي اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي به اين كشور 
كمك شود. طي روزهاي اخير موسسات رتبه سنج رتبه اعتباري برخي 
دولت هاي بدهكار اروپايي را كاهش دادند و اكنون احتمال كاهش رتبه 
اعتباري اقتصادهاي بزرگ اروپايي از جمله فرانسه و انگلستان نيز وجود 
خود  جديد  قرضه  اوراق  فروش  در  اسپانيا  و  ايتاليا  گذشته  هفته  دارد. 
دچار مشكل شدند و چاره اي جز افزايش سود اين اوراق نداشتند. بانك 
هفته  هجده  از  پس  بازارها  به  اطمينان  بازگرداندن  براي  اروپا  مركزي 
توقف، بار ديگر اعالم كرد به خريد اوراق قرضه ايتاليا، اسپانيا، ايرلند و 
پرتغال اقدام خواهد كرد. با اعالم اين خبر سود اوراق ياد شده كاهش 
يافت اما اين سوال مهم مطرح است كه با توجه به بنيان هاي اقتصادي 
و مالي اروپا و آمريكا، آيا اقدام بانك مركزي اروپا مي تواند اطمينان از 
دست رفته سرمايه گذاران را بازگرداند يا نه؟ در بسياري از مواقع در 
گذشته اين نهاد پايبندي الزم را به خريد اوراق قرضه كشورهاي بدهكار 
عضو بلوك يورو نشان نداده است و نيز هفته پيش همه اعضاي بانك 
مركزي اروپا از اقدام اخير حمايت نكردند. از ديد تحليلگران استراتژي 

بانك ياد شده در شرايط كنوني كه رتبه اعتباري آمريكا كاهش داده شده 
و بار ديگر نيز ممكن است كاهش داده شود و نيز رشد اقتصاد جهان 
برنامه هاي  از  كه  است  اقداماتي  انجام  مستلزم  شد،  خواهد  كند  احتماال 
نجات حمايت كند. خريد اوراق قرضه به تنهايي نمي تواند مشكل را حل 
كند. بانك مركزي اروپا از دهم ماه مي خريد اوراق قرضه دولتي را به 
هدف ايجاد ثبات در بازارها آغاز كرد اما اين اقدام نتوانست از نيازمند 
اتحاديه  و  پول  بين المللي  صندوق  مالي  كمك  به  پرتغال  و  ايرلند  شدن 
اروپا جلوگيري كند. بانك مركزي اروپا 74 ميليارد يورو به اين برنامه 
خريد اوراق قرضه اختصاص داد. در ماه مارس اين برنامه متوقف و 
هفته گذشته از سر گرفته شد. واقعيت بحران بدهي هاي دولتي در بلوك 
يورو بسيار هولناك است. تحليلگران بانك سلطنتي اسكاتلند معتقدند بايد 
يورو  ميليارد   850 يا  دالر  ميليارد   1200 حدود 
 200 رقم  اين  و  شود  خريداري  قرضه  اوراق 
 1000 صندوق  موجودي  از  باالتر  دالر  ميليارد 
پول  بين المللي  صندوق  كه  است  دالري  ميليارد 
بدهكار  كشورهاي  نجات  براي  اروپا  اتحاديه  و 
عضو بلوك يورو اختصاص داده اند. خريد اوراق 
قرضه ايتاليا در روز دوشنبه تااندازه اي از سود 
فراموش  سرمايه گذاران  اما  كاست  اوراق  اين 
تاكنون  اروپا  مركزي  بانك  اقدامات  كه  نكرده اند 
تنها تاثيري كوتاه مدت داشته است. اكنون توپ 
در زمين دولت هاي اروپايي است و آنها چاره اي 
مالي  تامين  براي  جديد  قرضه  اوراق  فروش  جر 
واقعيت  اما  ندارند.  خود  بدهي هاي  پرداخت  و 
ديگر اين است كه از زماني كه برنامه خريد اوراق قرضه از سوي بانك 
درصد،   22 يونان  قرضه  اوراق  سود  است  شده  شروع  اروپا  مركزي 
سود اوراق قرضه 10 ساله پرتغال 100 درصد و سود اوراق قرضه 10 
ساله ايرلند 447 درصد رشد كرده است. سود اوراق قرضه دو كشور 
اخير به ترتيب به 10.63 و 9.88 درصد افزايش يافته است. در نتيجه در 
دارد.  وجود  جدي  ترديدهاي  اروپا  مركزي  بانك  اخير  اقدام  تاثير  باره 
تحليلگران همچنين به محدوديتي كه به واسطه رشد تورم براي برنامه 
خريد اوراق قرضه از سوي بانك مركزي اروپا بوجود خواهد آمد اشاره 
كرده اند. آنها مي گويند خريد اوراق قرضه سبب افزايش عرضه پول و 
تريشه،  كلود  ژان  شد.  خواهد  يورو  بلوك  در  تورم  پيش  از  بيش  رشد 
رئيس بانك مركزي اروپا هفته گذشته بر كنترل قيمت ها تاكيد كرد و نرخ 
بهره بانكي را در حد 1.5 درصد ثابت نگه داشت. از ديد بانك مركزي 
متقاعد  را  سرمايه گذاران  بايد  يورو  بلوك  در  بدهكار  دولت هاي  اروپا، 
كنند كه كسري بودجه كاهش خواهد يافت. ايتاليا بايد ثابت كند مي تواند 
اصالحات مالي را اجرا كند. اسپانيا نيز بايد بر توان مالي بانك هاي خود 
بيفزايد. در حال حاضر بانك مركزي اروپا تالش مي كند از تبديل شدن 
مشكل نقدينگي به يك ورشكستگي جلوگيري كند. در نهايت سرنوشت 
اتحاديه پولي اروپا به اقدامات دولت هاي ايتاليا و اسپانيا بستگي دارد. 
ورشكستگي  بحران  يك  نقدينگي  مشكل  كنند  ثابت  بايد  كشور  دو  اين 

نيست و طي يك برنامه مشخص مشكالت حل خواهند شد.

اقتصاد

ايران دومين صادركننده
 نفت به چين 

بر اساس آمارهاي اوپك ايران با سبقت گرفتن از آنگوال به عنوان دومين 
صادركننده بزرگ نفت خام به چين در ماه ژوئن 2011 شناخته شد. بر 
اساس گزارش جديد اوپك، ايران در ماه ژوئن با سبقت گرفتن از آنگوال 
به دومين تامين كننده بزرگ نفت مورد نياز چين تبديل شده است. ايران 
در اين ماه 13.5 درصد از كل واردات نفت چين را به خود اختصاص 
داد. ايران عموما در رتبه سوم صادركنندگان بزرگ نفت به چين قرار 
دارد و در ماه ژوئن به طور استثنايي در رتبه دوم جاي گرفته است. 
در  بشكه  هزار   650 ژوئن  ماه  در  چين  به  ايران  نفت  صادرات  ميزان 
روز بوده است. به عقيده تحليلگران تحريم هاي آمريكا باعث شده است 
نفت صادراتي ايران به سمت بازارهايي مثل چين گسيل داده شود كه 
معدود  جمله  از  هند  دارند.  آمريكا  سياست هاي  از  كمتري  تاثيرپذيري 

كشورهايي است كه با دنباله روي از سياست هاي آمريكا مبادالت مالي 
در  و  كرده  متوقف  را  آسيايي  پاياپاي  اتحاديه  چارچوب  در  ايران  با 
نتيجه صادرات نفت ايران به اين كشور با اختالالتي مواجه شده است. 
بر اساس گزارش فارس آمارهاي اوپك نشان مي دهد عربستان سعودي 
همچنان جايگاه خود را به عنوان تامين كننده نخست نفت خام چين طي 
ماه  ژوئن را حفظ كرده است و 19.8 درصد كل واردات نفت خام چين 
را به خود اختصاص داده است. آنگوال با 10 درصد در رتبه سوم قرار 

گرفته است. 

نياز عربستان به نفت 100 دالري 
خود  گزارش  تازه ترين  در  عربستان  جادواي  سرمايه گذاري  موسسه 
اعالم كرد اين كشور تا شش سال آينده براي دوري از كسري بودجه به 
نفت 100 دالري نياز خواهد داشت. به گزارش فارس به نقل از ميد، اين 
موسسه تحقيقاتي در ادامه افزود عربستان تا سال 2030 ميالدي نيز به 
نفت 321 دالري براي دوري از كسري بودجه نياز دارد. بر اساس اين 
گزارش كاهش قيمت نفت موجب كاهش درآمدهاي صادراتي اين كشور 
رفاهي  و  اجتماعي  پروژه هاي  اجراي  براي  بودجه  كمبود  نتيجه  در  و 
در  ريال  ميليارد  از 735  عربستان  نفتي  درآمدهاي  ميزان  شد.  خواهد 
رسيد  خواهد  ميالدي  سال 2015  در  ريال  ميليارد  به 843  سال 2010 
و اين رقم تا سال 2030 به بيش از 1120 ميليارد ريال خواهد رسيد. 
اين گزارش مي افزايد افزايش كسري مالي و بودجه عربستان مي تواند 
موجب كاهش دارايي ها و ذخاير ارزي اين كشور از 1985 ميليارد ريال 
در سال 2015 به كمتر از 1331 ميليارد ريال در سال 2020 شود. اين 
يافت.  خواهد  كاهش  ريال  ميليارد  از 375  كمتر  به  سال 2030  در  رقم 
به   2010 سال  طي  عربستان  بدهي هاي  ميزان  گزارش  اين  اساس  بر 
167 ميليارد ريال رسيده است. اين رقم تا سال 2030 به بيش از 5889 

ميليارد ريال خواهد رسيد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

تبعات كاهش رتبه اعتباري امريكا

اقتصاد شكننده و آشوب 
در بازارهاي مالي

تاكنون،  امريكا  اعتباري  رتبه  كاهش  نخستين 
وال استريت و واشنگتن را در تالش براي كنار 
گذاشته  باقي  جديد  جهاني  نظم  يك  با  آمدن 
است. به دنبال كاهش رتبه اعتبار مالي امريكا 
يعني  دنيا  در  مالي  اعتبار  سطح  باالترين  از 
رتبه (AAA) به AAplus كه يك رتبه پايين تر 
هفته  آخر  تعطيالت  در  بزرگ  بانك هاي  است، 
آوردند  معامالت  ميز  پاي  را  كارمندانشان 
روي  را  زيادي  تالش  اوباما  دولت  مقامات  و 

سرمايه گذاران بدبين به كار بستند.
پايان  تا  كرده  موافقت  كه  امريكا  خزانه داري  وزير  گايتنر،  تيموتي 
انتخابات سال 2012 بر سر كار بماند، به «ان بي سي نيوز» اظهار كرد 
موسسه «استاندارد  اند پورز» قضاوت واقعا وحشتناكي داشته است.

هفت  گروه  كشورهاي  مركزي  بانك هاي  روساي  و  دارايي  وزيران 
متشكل از اقتصادهاي توسعه يافته، روز يكشنبه كنفرانس تلفني براي 
رسيدگي به مشكالت بدهي شدت يافته اروپا و همچنين كاهش رتبه 
تعهد  كنفرانس  اين  از  پس  هفت  گروه  كردند.  برگزار  امريكا  اعتبار 
قوي اعضايش براي اقدام هماهنگ در صورت نياز براي اطمينان از 
نقدينگي و حمايت از كاركرد بازار مالي، ثبات مالي و رشد اقتصادي 
را اعالم كرد. بازارهاي آسيايي در پي ارزيابي تاثير اين كاهش رتبه، 
تنزل كردند. شاخص نيكي بورس توكيو 2/2 درصد كاهش يافت و 

بازارها در چين، هنگ  كنگ، كره جنوبي و استراليا نيز كاهش يافتند.
ارزش دالر در برابر ين ژاپن و يورو كاهش يافت. بازارهاي اروپايي 
پس از اعالم خريد اوراق قرضه دولتي ايتاليايي و اسپانيايي از سوي 
بانك مركزي اروپا، مثبت شدند. بازده اوراق قرضه 10 ساله امريكا 
نيويورك  در  جمعه  روز  در  درصد  از 563/2  و  يافت  جزيي  كاهش 
به 55/2 درصد رسيد در حالي كه اوراق قرضه دو ساله از 292/0 

درصد در جمعه به 272/0 درصد در روز دوشنبه كاهش يافت. اين 
ثبات در تضاد با پيش بيني برخي تحليلگران نسبت به واكنش شديدتر 
بازار بود. اما به گفته برخي، تاثير كاهش رتبه در ماه هاي پيش رو، به 

اندازه واكنش اوليه بازار اهميت خواهد داشت.
به نوشته ايسنا، كاهش رتبه اعتبار اوراق قرضه بلندمدت امريكا از 
سوي «استاندارد  اند پورز» يكي از پايه هاي اساسي بازارهاي مالي 
را كه دهه ها عمر داشته، در معرض تهديد قرار داده است؛ ريسك ها 
و قيمت گذاري هر سرمايه گذاري بزرگي با اين ايده كه اوراق قرضه 

امريكا عاري از ريسك است، سنجيده مي شد. اين كاهش رتبه براي 
شماري از موسسات مرتبط با دولت امريكا يا دارنده اوراق قرضه 
اين كشور از غول هاي وام مسكن «فني مي» و «فردي مك» گرفته تا 
بيمه گران بزرگ و موسسات تصفيه اوراق بهادار تاثير داشته است، 
بازده  با  كه  مسكن  وام هاي  مانند  مصرف كننده  وام هاي  نرخ   به  اگر 

اوراق قرضه در ارتباطند، اشاره نشود.

ريسك براي تمامي اين وام گيرندگان اين است كه كاهش رتبه اعتبار 
انجام  بزرگ  اعتبارسنجي  موسسه  سه  از  يكي  سوي  از  اگر  حتي 
گرفته باشد، ممكن است به نرخ هاي بهره نسبتا باالتر منتهي شود. 
اين هزينه ها ممكن است براي هر وام گيرنده كم باشند اما در مجموع 
يك  كه  است  زماني  در  كشور  يك  در  اعتبار  شدن  سخت  معني  به 
كند.  تامين  را  باالتر  نرخ هاي  مي تواند  دشواري  با  ضعيف  اقتصاد 
طالي كامكس در معامالت الكترونيكي ساعات پاياني روز يكشنبه به 
ركورد قيمت جديدي رسيد و معامالت ماه آگوست به هزار و 699 
دالر و 70 سنت در هر اونس رسيدند زيرا برخي از سرمايه گذاران 
در  بودند.  ثروت شان  از  حفاظت  براي  گرانبها  فلز  اين  متقاضي 
دو  حدود  نفت  قراردادهاي  بهاي  نيز  آسيا  در  صبح  اوايل  معامالت 

دالر در هر بشكه يا حدود 3 درصد كاهش يافت. بيشتر تحليلگران 
سوي  از  اعتبار  رتبه يي  يك  كاهش  نداشتند  انتظار  سرمايه گذاران  و 
دو  كه  بويژه  باشد  داشته  دنبال  به  آشفتگي  پورز»،  «استاندارد  اند 
موسسه «مودي» و «فيتچ» همچنان رتبه باالي امريكا را حفظ كرده اند 
«ميانگين  شاخص  واحدي   700 كاهش  از  پس  مالي  بازارهاي  اما 

صنعتي داوجونز» در هفته گذشته، دچار نوسان شده بودند.

بزرگ  بانك هاي  بود،  مالي 2008  بحران  يادآور  كه  صحنه هايي  در 
شدند.  دوشنبه  روز  نگران كننده  معامالت  مهياي  را  يكشنبه  روز 
گولدمن ساكس، مورگان استنلي و بانك هاي ديگر استراتژيست هاي 
ارشد خود را براي مذاكره با مشتريان انتخاب كردند. چندين بانك 
آنها  در  سرمايه گذار  هزاران  كه  كردند  برگزار  تلفني  كنفرانس هاي 
يكديگر  دموكرات ها  و  جمهوريخواهان  واشنگتن  در  داشتند.  شركت 
سياسي  اختالف  اگرچه  كردند  سرزنش  اعتبار  رتبه  كاهش  براي  را 
درباره بدهي، يكي از داليل مورد اشاره «استاندارد  اند پورز» براي 
اين  اينكه  از  پس  دولتي  مقامات  بود.  كشور  اين  اعتبار  رتبه  كاهش 
موسسه تصديق كرد در تحليل اوليه خود دچار يك اشتباه محاسباتي 
شده است، درصدد تضعيف اعتبار آن برآمدند. «استاندارد  اند پورز» 
نيز در پايان هفته عقب نشيني آشكاري كرد و دون شارما، رييس آن 
در مصاحبه يي در روز شنبه اظهار كرد: كار ما گفتن به سرمايه گذار 
است و فكر مي كنيم ريسك هم در اين است. بسياري از تحليلگران 
پيش بيني كردند اين كاهش رتبه بعيد است موجب فروش قابل توجهي 
از سوي دارندگان عمده اوراق قرضه امريكا مانند چين و ژاپن شود. 
از سوي ديگر برخي اين احتمال را مطرح كرده اند كه كاهش مذكور به 
تنزل وضع دالر امريكا به عنوان ارز منتخب شركت ها و ذخاير ارزي 
بانك هاي مركزي و سرمايه گذاران بزرگ غيرامريكايي شتاب مي دهد.

تصميم  اعالم  براي  پورز»  «استاندارد  اند  نيز  هفت  گروه  جلسه  در 
خود پس از تاييد اشتباه محاسباتي، مورد انتقاد قرار گرفت. مذاكرات 
گروه هفت به دنبال مكالمات شب شنبه ميان معاونان وزراي دارايي 
بحران  محور  بر  كه  شد  برگزار  جهان  بزرگ  اقتصاد  بيست  گروه 

اروپايي بود اما به اقدام «استاندارد  اند پورز» نيز پرداخته شد.

كردند.  حمايت  امريكا  قرضه  اوراق  از  متعددي  كشورهاي  مقامات 
يكي از نگراني هاي مربوط به كاهش رتبه اعتباري امريكا اين است كه 
ممكن است موجب شود برخي وام دهندگان خواستار وثيقه بيشتري 
براي وام هاي نقدي شوند و موجب ريسك پذيرتر شدن اوراق بهادار 
رهني  پشتوانه  با  قرضه  اوراق  و  قرضه  اوراق  بويژه  امريكا  دولت 
بي ثبات  بهادار  اوراق  و  قرضه  اوراق  قيمت هاي  اگر  همچنين  شود. 

شود، اين امر ممكن است اتفاق بيفتد.

اقتصاد

قيمت نجومي امالك 
نقلي در تهران

بررسي قيمت امالك نوساز و زير 60 متر در تهران 
نشان از قيمت هاي نجومي و سرسام آور اين نوع 
به  امالك  اين  قيمت  معموال  دارد.  آپارتماني  امالك 
ازاي هر متر يك ميليون و 700 تومان است كه اگر 
ملك را 50 متري در نظر بگيريم قيمت تمام شده آن 
متري   50 ملكي  كه  نوعي  به  مي گذارد.  فلك  سربه 
و نوساز در منطقه نظام آباد از سوي فروشنده به 
و  شده است  قيمت گذاري  تومان  ميليون   85 قيمت 
حتي فروشنده اذعان مي كند كه قيمت ملك خود را 

هنوز افزايش قيمت چشمگيري نداده است. 
قيمت ملكي نوساز و 45 متري در منطقه نارمك هم 
با قيمت 90 ميليون تومان براي فروش گذاشته شده 
است. همچنين قيمت تهيه يك ملك نوساز در منطقه 
تهران پارس به متري يك ميليون و 800 هزار تومان 
حال قيمت مسكن هاي كوچك  رسيده است. در عين 
 4 متري  به  شهر  شمال  در  نقلي  اصطالح  به  و 
ميليون تومان هم مي رسد. قيمت يك ملك 37 متري 
ميليون   150 قيمت  به  فرمانيه  منطقه  در  نوساز  و 

تومان قيمت گذاري شده است. 
درباره  شمالي تهران  منطقه  در  امالك  مشاور  يك 
قيمت هاي سرسام آور ملك هاي نقلي به تهران امروز 
متقاضي  موجود  اقتصادي  شرايط  دليل  به  گفت: 
شده است  بيشتر  كوچك تر  خانه هايي  خريد  براي 
باال  تهران  در  نقلي  ملك هاي  قيمت  اين رو  از  و 

رفته است. 
وي ادامه داد: البته با توجه به قيمت هاي فعلي ملك 
 40 ملك  يك  خريد  به  اقدام  حتي  نمي تواند  كسي 

متري كند. به گفته اين فرد اكنون يك جوان 

خانه اي  خريد  براي  سرمايه اي  وجه  به هيچ 
يا  سالمند  افراد  چه بسا  و  ندارد  هم  كوچك 
شرايط  وجود  با  نتوانند  هم  دار  سن وسال 

موجود اقدام به خريد ملك كنند.
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كشتار نروژ در ذهن جنايي نويس نمي گنجد
«هنينگ مانكل» جنايي نويس پرفروش سوئدي در پي اقدام جنايت بار «آندرس بهرينگ برويك» عامل 
حمله خونين چند روز گذشته كشور نروژ در گفت وگويي اظهار كرد كه وي نمي توانست شخصيتي 
قسمت  در  من  گفت:  مصاحبه  اين  در  اشپيگل، «مانكل»  از  نقل  به  ايبنا  گزارش  به  كند.  خلق  او  مانند 
اردوگاه  يك  اطراف  در  كه  مردي  داستان  طرح  كه  بودم  كرده  تصور  اينگونه  خود  ذهن  تبهكارگونه 
تابستاني پرسه مي زند و در نهايت آرامش يكي پس از ديگري جوانان را به خاك و خون مي كشد، از 
زاويه ديد خواننده كامال غير قابل باور و مضحك به نظر مي رسد. اين نويسنده مطرح كه به خاطر 
افزود: «فكر  ادامه  در  يافته  دست  محبوبيت  به  آلمان  در  واالندر»  سوئدي «كورت  كميسر  رمان هاي 
نمي كنم كه ماجراي اين حمله در اسلو و در جزيره «اوتويا» با مجموع 77 كشته را روزي در قالب اثري 
ادبي درآورم. من در حال حاضر بسيار به اين درام مي انديشم اما مطمئن نيستم كه به آن بپردازم. » 
«مانكل» در عين حال با هشدار در برابر وحشت زدگي در مقابل ظهور دوباره راست گرايي افراطي و 
عوام گرايانه يادآور شد: در جامعه يي كه از ترس مي لرزد، ميل براي يك زندگي دموكراتيك بي اعتبار 
مي شود از اين رو آمادگي دموكرات ها براي گفت وگو با هيچ گروهي نبايد از بين برود. اين نويسنده 
63 ساله كه رمان «دشمن در سايه» از جمله آثار اوست و خود سال هاي بسيار است براي قاره آفريقا 
به فعاليت هاي ويژه مي پردازد، در پايان گفت: من خودم تهديد مي شوم و پيغام هاي حاكي از نفرت 

دريافت مي كنم اما به دل خودم ترس راه نمي دهم.

پيش بيني نويسنده نروژي از قتل عام
يك نويسنده نروژي گفت كه از شباهت بين كتابي داستاني كه 23 سال پيش نوشته با قتل عام «اوتويا» 
دچار وحشت شده است. به گزارش ايبنا به نقل از تلگراف، يون ميشلت 23 سال پيش كتابي درباره 
وقوع يك قتل عام توسط يك افراط گراي ديوانه در يك جزيره نوشته است. اين نويسنده آثار جنايي 
در كتابي كه در سال 1989 با عنوان «تروريست تايگسن» نوشته به يك راست گراي افراطي پرداخته 
است كه به جزيره يي نزديك اسلو سفر مي كند و به قتل عام مي پردازد. او گفت «وحشتناك است كه 
يك داستان بتواند به يك واقعيت تلخ در اوتويا بدل شود». ميشلت كه چندين كتاب درباره افراط گرايان 
دست راستي نوشته است، مي گويد يكي از انگيزه هاي او براي نوشتن «تروريست تايگسن» هوشيار 
كردن مردم نسبت به خطري بود كه در وراي افراطي گري سياسي وجود دارد. او گفته است «آن كتاب 
هشداري بود درباره اينكه تئوري هاي سياسي افراطي برمبناي توطئه و نفرت مي تواند به رفتارهاي 
افراطي فردي منجر شود». او همچنين گفته كه در رمانش، اين افراط گرا دست به كشتار مردم عادي 
يادآور  او  است.  داده  روي  نيز  اسلو  در  بلكه  اوتويا  در  تنها  نه  كه  است  اتفاقي  همان  اين  و  مي زند 
مي شود كه در سال 1981 سه جوان از ارتش نروژ- آلمان متعلق به يك سازمان افراطي دست راستي 
به قصد پاكسازي نروژ از نژادهاي خارجي دو نفر را با شليك گلوله كشتند. در جريان حمالت دوگانه 
در  شركت كنندگان  به  تيراندازي  و  اسلو  شهر  مركز  در  بمب  انفجار  شامل  كه  تروريستي  اقدام  يك 
اردوي نوجوانان حزب حاكم در جزيره يي خارج از پايتخت نروژ بود، بيش از 70 نفر كشته شدند. 
«آندرس بهرينگ برويك» متهم 32 ساله قتل عام مردم كه دو هفته پيش دست به اين عمل زد ،گفت بر 

اين باور است كه اقداماتش «وحشتناك» ولي «ضروري» بود.

فرهنگى

بو روري ي و و ش ور ب ين

آيا «كا. گ. ب» در كشته 
شدن كامو دست داشته؟

ترجمه: كامران معتمدي

آن  اينكه  بر  مبني  شده  مطرح  جديدي  تئوري 
سانحه رانندگي در سال 1960 كه منجر به مرگ 

تصادفي  شد  كامو  آلبر  فرانسه،  ادبيات  غول 
نبوده است. هنگامي كه فيلسوف و نويسنده ُدن 
ژوان مآب فرانسوي در 1960 تنها دو سال پس 
از آنكه جايزه نوبل ادبيات را گرفته بود در يك 
روشنفكري  جامعه  درگذشت،  رانندگي  تصادف 
انگار  كه  پرداخت  سوگواري  به  چنان  فرانسه 
در  است.  داده  رخ  تاريخي  و  عظيم  تراژدي  يك 
جيب كامو يك بليت برگشت استفاده نشده قطار، 
مي كرد  مشخص  كه  بود  پاريس  به  پراونس  از 
به  كريسمس  تعطيالت  از  بعد  تا  داشته  قصد 
همراه همسرش فرانسين و دوقلو هاي نوجوانش، 
كه  برگردد  پاريس  به  قطار  با  ژان  و  كاترين 
گاليمار  ميشل  ناشرش  و  دوست  آن  جاي  به 
بالفاصله  كامو  برساند.  را  او  مي دهد  پيشنهاد 
پس از آنكه فيِسل وگاي قدرتمند گاليمار از جاده 
يخ زده خارج شد و به درخت كوبيد، كشته شد. 
گاليمار نيز چند روز بعد درگذشت. غير از بليت 
دست نوشته  صفحه   144 همچنين  پليس  قطار، 
الشه هاي  بين  از  را   The First Man عنوان  با 
خودرو پيدا كرد، يك رمان ناتمام بر پايه كودكي 
كامو در الجزاير، كه پيش بيني كرده بود بهترين 
اثر او خواهد بود. تراژدي بزرگي بود و جامعه 
فرانسه را اندوهناك كرده بود، اما هيچ كسي فكر 
باشد.  بوده  تصادف  يك  از  غير  چيزي  نمي كرد 
روزنامه ايتاليايي، كورير دال سرا، حاال خبر داده 
در  سابق  شوروي  جاسوس هاي  رد  احتماال  كه 
پشت اين تصادف وجود داشته است. به وجود 
آمدن اين تئوري هم به تكه يي از نوشته هاي يان 
چك  اهل  شناخته شده  مترجم  و  شاعر  زابرانا، 
جيواني  كه  برمي گردد  من»  عمر  «همه  كتاب  در 
كاتلي، شاعر ايتاليايي، بدان اشاره كرده و البته 

در ترجمه ايتاليايي كتاب وجود ندارد.

در اين پاراگراف مفقود شده در ترجمه، زابرانا 
مي نويسد: «از مردي كه چيزهاي زيادي مي داند 
است  مرتبط  غيررسمي  منابع  از  بسياري  به  و 
چيزهاي عجيبي شنيده ام. او معتقد است تصادفي 
گرفت   1960 سال  در  را  كامو  آلبر  زندگي  كه 
تاير  آنها  بوده.  شوروي  جاسوس هاي  سر  زير 
كه  طوري  بودند  كرده  دستكاري  را  خودرو 
نوعي  كه  دستوري  شود.»  پاره  باال  سرعت  در 

خارجه  امور  وقت  وزير  شخصي  تصفيه حساب 
در  شپلي اف،  تريفيمويچ  ديميتري  شوروي، 
واكنش به مقاله انتقاد آميز كامو در مارس 1957 
كه در Franc-tireur چاپ شده و صراحتا او را 
مسبب وقايع مجارستان دانسته بود، بوده است. 
براي  مسكو  ارتش  اعزام  يادداشت  آن  در  كامو 
 1956 سال  در  مجارستاني ها  جنبش  خاموشي 
شپلي اف»  عام  «قتل  را  آن  نام  و  كرده  تقبيح  را 

گذاشته بود.

يك سال بعد، كامو مقامات شوروي را بيشتر هم 
عصباني كرد، زماني كه در مأل عام از نويسنده 
پاسترناك  بوريس  نوبل،  جايزه  برنده  و  روسي 
در  كه  اثري  كرد،  حمايت  ژيواگو  دكتر  خالق  و 
دوره استالين ممنوع بود. كورير دال سرا، نتيجه 
آنكه  براي  است  كافي  داليل  اينها  كه  مي گيرد 
«مسكو دستور قتل كامو را با روش هاي حرفه يي 
و متعارف ماموران كا. گ. ب داده باشد.» ادعايي 
كه اگر حقيقت داشته باشد، داغ ميليون ها نفر از 
طرفداران كامو تازه خواهد شد. در خاكسپاري 
سيزيف»  «افسانه  و  «سقوط»  «بيگانه»،  خالق 
نزديكي  در  ووكليس  لورمارين  گورستان  در 
شهرستان وكلوز در پروانس-آلپ-كوت دازور، 
مي كرد  حمل  را  كامو  تابوت  كه  كساني  از  يكي 
آنارشيستي شناخته شده بود. تيم فوتبال محلي 
نيز اعتصاب كرد و خواهان آن بود كه جايگاه او 
به عنوان مردي متعهد همچون روشنفكران باشد. 
خودش  كه  ساركوزي  نيكال  نيز،  گذشته  سال 
يكي از طرفداران كاموست تالش ناموفقي كرد تا 
چيزهاي بازمانده از او به پانتيون پاريس منتقل 

شود.

اوليور تاد، خبرنگار سابق بي بي سي در پاريس 
سال  در  كامو  بيوگرافي  موضوع  با  كتابي  كه 
2000 با نام «آلبر كامو: يك زندگي» منتشر كرده 
به آبزرور گفته است كه در خالل تحقيقاتش در 
صدور  درباره  سندي  هيچ  به  شوروي  آرشيو 
فرمان قتل كاموتوسط حكومت مسكو برنخورده 
فعاليت هاي  درباره  چيزي  هيچ  چند  «هر  است. 
كا.گ.ب چندان باعث تعجب من نمي شود، با اين 
حال شنيدن اين خبر باعث شگفتي من شد. شما 
از  كسي  چه  و  چرا  كه  كنيد  سوال  خود  از  بايد 
اين واقعه سود مي برده... بديهي است كه اسناد 
كا.گ.ب مملو از شواهدي است كه نشان مي دهد 
براي  چك  مردم  از  چگونه  شوروي  حكومت 
پروژه هاي كثيف خود استفاده مي كرده. اما من 
و  بگذارم  كا.گ.ب  جاي  را  خودم  بخواهم  اگر 
داستان  اين  كه  نمي كنم  فكر  برگردم،  گذشته  به 

حقيقت داشته باشد.»
منبع: گاردين – 7 آگوست
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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

  
آيا خواندن آثار بزرگ نويسنده ها مى تواند از ما 
انسان هاى بهترى بسازد يا نه؟ در اين يادداشت 
سعى كرده ام جوابى به اين سوال بدهم. فرض 
است،  ديكنز  چارلز  شما  محبوب  نويسنده  كنيد 
كسى كه كتاب هايش روشنگر زندگى شما است. 
اما شما احتماال پيش از اين خوانده ايد كه ديكنز 
رفتارهاى بدى در زندگى شخصى اش داشته و 
حاال مى خواهيد درباره زندگى او بيشتر بدانيد. 

كه  حالى  در  دهيد،  ادامه  تحقيقاتتان  به  بايد  آيا 
هميشگى  ايده  بر  تحقيقات  نتيجه  است  ممكن 
اش مبنى بر اينكه ديكنز «آدمى مهربان و داراى 
روحى حساس بوده و از كودكى رنج هاى زيادى 

را محتمل شده» خدشه يى وارد كند؟ 
همچنان كه پى مثال هايى از اين دست مى گرديم، 
جايزه  برنده  نايپل  اس  وى  پيش  چندى  گفته  به 
نوبل برمى خوريم كه گفته بود از همه نويسنده 
بهتر  اند  داشته  وجود  حال  به  تا  كه  زنى  هاى 
است. براى حرفش داليل زيادى را هم برشمرده 
بود كه هيچ يك ارزش تكرار كردن را هم ندارد. 
عقالنيت  هرگونه  فاقد  او  هاى  حرف  چند  هر 
در  را  درخور  واكنشى  مسخره  حرف  اما  است، 
هاى  انسان  از  بسيارى  كه  كند  مى  تجلى  ذهن 
بااستعداد نيز مى توانند براى كارهايشان مورد 

سرزنش قرار گيرند. 
اگر ديكنز بعضى اوقات رفتار بدى داشته، نايپل 
به خاطر ايده هاى تعصب آميز و روابط شيادانه 
و ناشايستش مسلما انسان بدى است. اما آيا اين 
موارد از ارزش كارهاى او كم مى كند؟ داستان 
هاى نايپل باب ميل همه نيست، با اين حال زيبايى 
و ظرافت نثر و قدرت كارهاى اوليه او، خصوصا 
«خم روخانه» قابل انكار نيست و هرچند كه چنين 
نمايش  از  اما  كنم،  مى  تحسين  را  هايى  رمان 
متحجرانه او از آفريقايى ها نيز بيزارم. من ديگر 
فكر نمى كنم كه قضاوت هاى تبعيض آميز نايپل 
سد راه ذكاوتى است كه در رمان هاى او وجود 

دارد. ديگر نويسندگان نيز نكات مبهمى دارند. 

وولف  ويرجينيا  بود،  يهود  ضد  اليوت  اس  تى 
دوآتشه  فاشيست  يك  پاوند  ازرا  و  بود  مغرور 
«سرزمين  ارزش  توان  نمى  حال  اين  با  بود، 
هرز» (تى اس اليوت)، «به سوى فانوس دريايى» 
(ويرجينيا وولف) و «The Cantos» (ازرا پاوند) 
ديكنز  چارلز  هاى  ضعف  نقطه  گرفت.  ناديده  را 
(به  سياسى.  تا  بوده  شخصى  بيشتر  عبارتى  به 
خاطر آنكه يكى از داستان هاى بلندش را كوتاه 
اين  داشت).  زنش  با  يى  بيرحمانه  رفتار  كند، 
رفتار به نظر كمتر ايدئولوژيك مى آيد و ارتباط 
كمترى با كارهايش پيدا مى كند تا اليوت كه ضد 
يهود بوده و به ندرت به يهودى ها در كارهايش 
زنان،  به  نسبت  ديكنز  تفكر  است.  كرده  اشاره 

المان اجتناب ناپذير داستان هاى اوست، و بطور 
حتم از ازدواج او تاثيرپذيرفته است. 

مشخصا  كه  شيرزنانى  با  ديكنز  هاى  شخصيت 
شبيه قديسه ها و فرشتگان هستند، به سمت تماما 
خوبى يا تماما بدى گرايش دارند و براى مردى با 
از  پس  حتى  كه  نيست  عجيب  ذهنى  دستگاه  اين 
آنكه ديگر همسرش را دوست ندارد اقدامى براى 
رسوايى او نكند، چراكه (در اين تفكر تقديرگرا) 
يا اين خطاى همسر بوده يا خودش انسان بدى 
بوده  يهود  ضد  اليوت  بدانيم  اينكه  است.  بوده 
حتى مقدارى به فهم ما از شعرهايش اضافه مى 
براى  نيز  ديكنز  ازدواج  انگيز  غم  داستان  و  كند 

فهم داستان هايش راهگشاست. 
سوالش  به  دارم  كه  يى  خواننده  آن  مانند  من 
موضوع  اين  در  چندانى  مشكل  دهم  مى  پاسخ 
هاى  داستان  كه  حاال  پرسد  مى  او  بينم.  نمى 
ديكنز داستان هاى محبوبش است، با شخصيت 
او بايد چه كند. من ممكن است عاشق رمان هاى 
اوست  محبوب  نويسنده  ديكنز  اما  باشم،  ديكنز 
خواننده  اين  است.  قايل  برايش  ديگرى  ارزش  و 
من  دانشگاه  دوران  قديم  دوستان  از  يكى  مانند 
است كه جرج اورول را بسيار ستايش مى كرد و 
وقتى از بعضى روابط و اعمال پست در زندگى 

عاشقانه او باخبر شد عميقا بهم ريخت. 

ما بيش از آنكه از نويسنده ها چيز ياد بگيريم، از 
آنها انتظار داريم، ما مى خواهيم كتاب هاى آنها 
تجلى روحيه و شخصيت خود آنها باشد و باور 
كنيم كه نويسنده Little Dorrit (چارلز ديكنز) 
بايد حتما فردى مهربان باشد و روح حساس و 
لطيفى داشته باشد، يا نويسنده «1984» حتما آدم 

با نظم و ترتيبى است. 

با اين حال هنوز راه زيادى مانده تا قسمت هاى 
قهرمان  تقدس  از  را  نويسنده  يك  زندگى  تاريك 
مانند  ناجورى  هاى  آدم  كنيم.  تفكيك  او  گونه 
نايپل و حتى اغلب نويسنده ها، مانند اغلب مردم 
سزاوار  و  نكوهش  قابل  رفتارهاى  از  تركيبى 

تحسين هستند. 

الزمه زندگى شخصى ما، آن است كه انسان ها را 
با تمام عيب هايى كه دارند دوست بداريم. وقتى 
شما از يكى شخصيتى، ايده آلى ساخته و عاشق 
آن مى شويد، از شناخت او ناتوانيد و در دنياى 
بداريد.  دوست  را  او  توانيد  نمى  هرگز  واقعى 
بسيارى از مردم در دوران نوجوانى خود چنين 
احساسى را تجربه كرده اند. گذار از اين مرحله 
هم چندان كار آسانى نيست. مثال پس از دوران 
نوجوانى است كه يك مرتبه تمام خصوصيات بد 
والدين ما – كه خدايان دوران كودكى ما بوده اند 
و  شود  مى  ناپذير  تحمل  برايمان  و  شده  نمايان 
تصميم مى گيريم كه آنها را انكار كرده يا از آنها 
جدا شويم، اما بعد از گذشت چند سالى متوجه 
بايد  آغاز راهى است كه  تازه  مى شويم كه اين 
و  بشناسيم  هستند  كه  آنگونه  را  خود  والدين 
آنها را براى اينكه انسان هستند ببخشيم. بطور 
مشابه، باور به اينكه نويسنده محبوب شما تماما 
خوبى است و كنار هم چيدن خوبى هاى بهترين 
آثارش در كنار هم براى تاييد اين تفكر، ايده يى 
حقيقت  دريافت  الزمه  است.  غيرمنصفانه  و  خام 
موجب  نهايت  در  و  است  شيفتگى  از  رهايى 
هاى  بخش  از  يكى  شود.  مى  فكر  شدن  روشن 
كه  است  اين  شدن  بزرگ  فرآيند  كننده  ناراحت 
چنين انسان هايى را درك كنيم و بفهميم ناكامل 

بودن دنيا و زندگى از زيبايى آن نمى كاهد.
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زمانى كه آدم هاى بد كتاب 
هاى خوب مى نويسند  

 لورا ميلر 

درباره «هرمان هسه»، 
يكى از پرخواننده ترين 

نويسنده ها ى قرن بيستم، 
برنده  آلمانى  نقاش  و  شاعر  نويس،  رمان  هسه  هرمان 
شهر  در   1877 جوالى  دوم  روز  در  ادبيات،  نوبل  ى 
وورتمبرگ آلمان در يك خانواده ى مبلغ مسيحى متولد 

شد. 
در  ديپلم،  مدرك  تا  تحصيالت  گذراندن  از  بعد  هرمان 
كتاب  فروشگاه  يك  در  سالگى  سن 18  در  سال 1895 
آغاز به كار كرد. اگرچه كار اصلى او بسته بندى، جابه 
جايى و آرشيو كردن كتاب ها بود، اما بعد از پايان 12 
ساعت كار روزانه، با خواندن كتاب، عالقه ى شخصى 
اش را دنبال مى كرد. وى در اين ميان به نوشته هاى 
به  مربوط  متون  و  «شيلر»  «لسينگ»،  «گوته»،  الهيات 

اسطوره شناسى يونان عالقه ى خاصى داشت. 

در سال 1896، اولين شعر هسه به نام «مدونا» منتشر 
شد. وى تمركز بيشترى بر آثار رمانتيك آلمان از جمله 
آثار «كلمنس برنتانو»، «جوزف فرايهر فون آيشندورف» 
و «فردريك هولدرلين» داشت. او در پاييز سال 1898، 
اولين كتاب شعرش را با نام «ترانه هاى عاشقانه» منتشر 
كرد. در تابستان سال بعد، مجموعه اى به نثر با نام «يك 
ساعت بعد از نيمه شب» را به چاپ رساند؛ هرچند كتاب 
هايش از لحاظ درآمد اقتصادى توفيقى نداشتند و طى 
دو سال، تنها 54 نسخه از 600 جلد شمارگان مجموعه 

ى شعر او به فروش رسيدند. 
از  بينايى  مشكل  علت  به   1900 سال  در  هسه  هرمان 
سردردهاى  و  عصبى  مشكالت  شد.  معاف  سربازى 
مداوم، در طول عمر هميشه او را آزار مى دادند. پس از 
سفر به ايتاليا، كه فرصت انتشار بيش تر متون ادبى و 
شعرهاى هسه را براى او ممكن مى ساخت، اولين رمان 
به  كامنزيند»  «پيتر  نام  به  سال 1904  در  نويسنده  اين 
چاپ رسيد و هسه به عنوان يك نويسنده، رسما وارد 

دنياى ادبيات شد. 
بعد از ازدواج با «ماريا برنولى» در سال 1904، دومين 
چاپ  به   1906 سال  در  چرخ»  «زير  نام  به  را  رمانش 
رساند. اين رمان يكى از بزرگ ترين آثار هرمان هسه 
فشارهاى  و  فردى  هاى  آزادى  ميان  تضاد  كه  است، 

موجود در جوامع پيشرفته را نشان مى دهد. 
داستان  نوشتن  و  شعر  سرودن  به  رمان،  كنار  در  او 

سال  در  هسه  رمان  سومين  پرداخت.  مى  نيز  كوتاه 
يك  را  آن  خود  كه  شد،  منتشر  نام «گرترود»  با   1910
ناكامى مى دانست. با شروع جنگ جهانى اول در سال 
1914، وى با اعالم اين كه مى خواهد همچون بسيارى 
داوطلبانه  يابد،  حضور  جبهه  در  ديگر  نويسندگان  از 
نگهبان  عنوان  به  اما  شد؛  جنگ  در  حضور  خواستار 

اسيران جنگى منصوب شد. 
چاپ مقاله اى در سوم نوامبر 1914 كه از روشنفكران 
در  را  او  نشوند،  ناسيوناليسم  اسير  تا  خواست  آلمانى 
ميدان اختالفات سياسى قرار داد. اين مناقشه ى عمومى 
سخت  بيمارى  پدر،  مرگ  با  كه  بود،  نشده  حل  هنوز 
مشكالت  دچار  هسه  همسرش،  پريشى  روان  و  فرزند 
روانى شديد شد و با ترك خدمت ارتش، به مركز روان 

درمانى رفت. 
وى بعد از سه هفته درمان، به خانه بازگشت؛ اما جدايى 
به  خود،  تسكين  براى  تا  شد  موجب  او،  از  همسرش 
نقاشى رو بياورد؛ هنرى كه زمينه ساز كتاب هاى بعدى 
او شد؛ چنان كه در كتاب «آخرين تابستان كلينگسور» 

در سال 1920 مشاهده مى شود. 

اش  عالقه  «سيدارتا»  انتشار  با   1922 سال  در  او 
«هنرى  داد.  نشان  بودا  ى  فلسفه  و  هند  فرهنگ  به  را 
داروى  «سيدارتا  گويد:  مى  كتاب  اين  ى  درباره  ميلر» 
مؤثرتر  نيز  جديد  عهد  انجيل  از  كه  است  شفابخشى 

است.» 
هسه رمان موفق «گرگ بيابان» را در سال 1927 منتشر 
كرد، و در برخى آثار برجسته ى او توصيف هاى شرح 

حال گونه با مايه هاى طنز قابل درك هستند. 
گفته مى شود هسه در سال 1933 «برتولت برشت» و 
«توماس مان» را كه راهى تبعيد بودند، كمك كرد و در 
اين ميان سركوبى هنر و ادبيات از سوى هيتلر را مورد 
ديگر  دوم،  جهانى  جنگ  از  بعد  داد.  قرار  شديد  انتقاد 
رمان ننوشت، اما نوشتن داستان كوتاه و شعر را ادامه 

داد. 
هسه در سال 1946 موفق به دريافت نوبل ادبيات براى 

يك عمر فعاليت ادبى شد. 

او روز نهم آگوست 1962 در تسين سوييس درگذشت. 

از جمله افتخارات و جوايزى كه اين نويسنده ى آلمانى 
به دست آورد مى توان به دكترى افتخارى از دانشگاه 
«برن»، جايزه ى «ويلهلم راب»، «گوتفريد كلر» و جايزه 

ى «گوته» از شهر فرانكفورت اشاره كرد.
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 آدم فضايى ها در 
غرب وحشى  

   نويسنده: على نيك فرجام 
  

ساخته  آخرين  ها»  بيگانه  و  ها  ى  «كابو  فيلم  به  نگاهى    
«جان فائورو» كه يك وسترن علمى تخيلى است.  

 چند سال پيش بود كه يك فيلم سينمايى ترسناك و هيجان 
آن  در  كه  شد  سينماها  راهى  هلسينگ»  «ون  نام  به  انگيز 
چندين  مقابل  در  همزمان  طور  به  نام،  همين  به  قهرمانى 
هيوالى تاريخى قرار مى گرفت؛ در اين فيلم «كنت دراكوال»، 
«دكتر فرانكشتاين» و «مرد گرگ نما» همه حضور داشتند و 
تركيب جالب توجهى را به وجود آورده بود كه بر جذابيت 
هاى رنگ و رو رفته فيلم هاى هيواليى رنگ داده زده بود، 
اما بايد ديد كه اين نسخه براى گونه هاى ديگر سينمايى هم 

پيچيدنى هست يا نه؟ 

� نگاه اول 
اين روزها فيلمى به نام «كابوى ها و بيگانه ها» به كارگردانى «جان 
فائورو» بر پرده سينماها رفته است كه از يك چنين نسخه اى براى 
يك فيلم وسترن استفاده كرده است. بايد اعتراف كنم كه وقتى براى 
اولين بار آنونس آن را ديدم حسابى شوكه شدم، تبليغ فيلم با يك 
براى  كه  شد  آغاز  سنتى  وسترن  يك  از  كالسيك  و  طوفانى  شروع 
تماشاگرى مثل من كه عاشق فيلم هاى وسترن هستم خيلى اميدوار 
آسمان  در  سفيدى  نور  ناگهان  آنونس،  ميانه  در  ولى  بود.  كننده 
با  فيلم  قهرمان  و  شد  باز  فيلم  به  ها  پرنده  بشقاب  پاى  و  درخشيد 
دست بند عجيب و غريبى كه در دست داشت، اشعه اى را به سوى 
سفينه پرتاب و آن را ساقط كرد. اين جا بود كه حسابى توى ذوقم 
خورد؛ اصوال اگر كمى تعصب به خرج بدهيم و نگران لرزيدن بدن 
يك  داشتن  باشيم،  گور  در  وسترن)  سينماى  (استاد  فورد»  «جان 

چنين نگاهى اجتناب ناپذير خواهد بود. 

� نگاه دوم 
«كابوى ها و بيگانه ها» به تهيه كنندگى «استيون اسپيلبرگ» صرفا 
يك فيلم وسترن نيست، بلكه يك ماجراى علمى و تخيلى است كه در 
فضاى وسترن روى مى دهد، مى شد به جاى قهرمانان وسترن از 
لس  «نبرد  يا  استقالل»  «روز  يك  و  كرد  استفاده  امروزى  قهرمانان 
آنجلس» ديگر ساخت ولى «جان فائورو» چنين تصميمى نداشته؛ او 
او  بگذارد.  سينما  در  جديدى  پاى  رد  بار  اولين  براى  خواسته  مى 

موجودات  كه  اش  دوره  هم  كارگردانان  تمام  مانند  كه  اين  جاى  به 
فضايى را به اين روزها محدود كرده اند بگويد: «از كجا معلوم شايد 
در گذشته دور، كابوى هاى اسب سوار هم با بيگانگان روبه رو شده 

باشند!» كه با توجه به بى سابقه بودن اين رويارويى، مى توان ادعا 
كرد كه فيلم جديد فائورو يك اثر بى سابقه از آب در آمده است. 

� يك واژه سينمايى 
براى روشن شدن مطلب بهتر است كمى درباره واژه «بالك باستر» 
بالك  ها».  بيگانه  و  ها  «كابوى  موضوع  به  برسيم  تا  دهيم  توضيح 
باستر يك لقب عاميانه است كه پيش از اين فقط به تئاتر يا فيلم هاى 
هاى  بازى  به  حاضر  حال  در  ولى  شد  مى  اطالق  فروش  در  موفق 
رايانه اى يا ساير محصوالتى كه به يك باره به فروش بااليى دست 
پيدا مى كنند نيز گفته مى شود؛ برخى از منتقدان، بالك باسترها را 
صرفا آثار ضعيف و كم كيفيتى تصوير مى كنند كه مبتنى بر جلوه 
هاى ويژه هستند تا شخصيت پردازى و داستان؛ اين دسته از منتقدان 
بازاريابى  مشى  خط  بر  تكيه  با  باسترها  بالك  كه  اعتقادند  اين  بر 
فقط در فكر جذب تماشاگر و پركردن جيب هاى استوديوها هستند 

خواهد  رقم  ارزشمند  سينماى  مرگ  ها،  آن  تعداد  شدن  افزوده  با  و 
خورد، ولى عده ديگرى از صاحب نظران، فيلم هاى سرگرم كننده و 
پرفروش را موجب زنده نگه داشته شدن سينما و عاملى براى حفظ 
دوستى مخاطب و گيشه مى دانند. اين دسته از منتقدان به زبان ساده 
مى گويند تا زمانى كه پول هاى هنگفت ناشى از درآمد بالك باسترها 

نباشد، فيلم هاى باارزش و پرهزينه هم ساخته نخواهند شد. 

� يك بالك باستر شكننده 
هرچند كه فيلم سينمايى «كابوى ها و بيگانه ها»، به عنوان يك بالك 
باستر (تركاننده گيشه) چندان موفق عمل نكرد و با فروش هفته اول 
در  را  آن  و  بود  شمالى  آمريكاى  در  دالر  ميليون  معادل 36  كه  آن 
صدر جدول فروش هفتگى قرار داد، سرمايه گذاران اثر را كه روى 
بايد  ولى  كرد،  نگران  كمى  بودند  كرده  هزينه  دالر  ميليون  آن 163 
چيزى  حداقل  است.  درنيامده  آب  از  هم  ناموفقى  تجربه  كه  پذيرفت 
اول  روز  از  اثر،  كارگردان  كه  است  اين  دارد  وجود  آن  درباره  كه 
ساخت اين فيلم، تكليف خود و فيلمش را با همه روشن كرده و گفته 
بود دارد يك فيلم سرگرم كننده ولى با ايده اى نو مى سازد. بارها 
نيز اعتراف كرده بود كه نگران است مبادا توسط تماشاگران مورد 
تمسخر قرار بگيرد (اتفاقى كه نيفتاد!) و اين دقيقا همان نگرانى بود 
كه «هريسون فورد» و «دنيل كريگ» هم به داشتن آن اعتراف كرده 
پرفروش  و  موفق  فيلم  دو  ساخت  تجربه  كه  فائورو»  «جان  بودند. 
سراغ  به  جديدش  فيلم  در  دارد  پرونده  در  را  آهنى»  مجموعه «مرد 
دو هنرپيشه سرشناس فيلم هاى اكشن و ماجراجويانه از دو نسل 
مختلف رفته است؛ فورد كه تا پيش از اين اوج شهرتش را به خاطر 
نقش آفرينى در فيلم هاى «جنگ ستارگان» و «اينديانا جونز» در دهه 
هاى هفتاد و هشتاد ميالدى تجربه كرده بود و «دنيل كريگ» كه در 
سال هاى اخير، «جيمز باند» جديد سينما شد و هم چنين استفاده از 
تجربه هاى «استيون اسپيلبرگ» به عنوان تهيه كننده و يكى از بزرگ 

ترين سرگرمى سازهاى چند دهه اخير سينما. 

� خالصه داستان 
غرب وحشى سال 1873، زمانى كه يك كابوى تنها رهبرى عده اى را 
در مبارزه عليه هجوم بيگانگان به زمين بر عهده مى گيرد. داستان از 
آن جا شروع مى شود كه به صورت تصادفى، غريبه اى پا به شهر 
هيچ  كه  درحالى  گذارد،  مى  آريزونا  ايالت  در  «ابسلوشن»  كويرى 
خاطره اى از گذشته اش در ذهن ندارد. تنها چيزى كه زمان حال او 
را به گذشته اش مربوط مى كند، دستبند اسرارآميزى است كه به مچ 
او بسته شده است. اين غريبه (دنيل كريگ) كه توسط مردم شهر طرد 
شده است، متوجه مى شود كه كسى در اين شهر بدون اجازه كلنل 
دالرهايد (هريسون فورد) آب هم نمى خورد. مردم اين شهر كه در 
يك ترس هميشگى زندگى كرده اند ناگهان توسط سفينه هاى فضايى 
كه تك تك مردم شهر را مى ربايند مورد حمله قرار مى گيرند. غريبه 
كه  يابند  درمى  شهر  مردم  و  آورد  مى  ياد  به  را  خاطراتش  كم  كم 
بيگانه  شرور  موجودات  شر  از  رهايى  براى  اميدشان  نقطه  تنها  او 
است. مرد غريبه داراى رازى است كه او را در برابر بيگانگان داراى 
قدرت مبارزه مى كند، مردم او را مى پذيرند و با تشكيل گروهى از 

جنگجويان اسب سوار به جنگ آدم فضايى ها مى روند. 

� خط كلى 
يكى از نكات جالب توجه «كابوى ها و بيگانگان» اين است كه اين فيلم 
از خط داستانى بسيارى از فيلم هاى وسترن پيروى مى كند، غريبه 
اى در شهر پيدايش مى شود، اين غريبه از سوى مردم شهر پذيرفته 
نمى شود، ولى كمى بعد كه شخصيت مثبت وى براى مردم روشن 
مى شود، آن ها را در مبارزه با گروهى از اشرار كه آرامش ساكنان 
شهر را بر هم زده اند رهبرى مى كند درنهايت راه خود را مى گيرد 
و به سوى مسير نامعلوم ديگرى مى رود! بنابراين براى كسانى كه 
اندك عالقه اى به فيلم هاى وسترن و قهرمانى داشته باشند، «كابوى 
ها و بيگانه ها» فيلم سرگرم كننده اى خواهد بود. جان فائورو درباره 
فيلم خودش گفته است: «فيلم هاى ابرقهرمانى ادامه فيلم هاى قبلى يا 
فيلم هايى هستند كه شخصيت اصلى شان را دوباره از توى قوطى 
اين  بين  در  وقتى  نظرم  به  كنند.  مى  سينماها  روانه  و  آورند  درمى 
باحضور  دوبعدى  و  نامتعارف  فيلمى  سروكله  مرتبه  يك  فيلم،  همه 
ستارگانى سرشناس پيدا مى شود، تماشاگران در سراسر دنيا از آن 

استقبال خواهند كرد». 

� نتيجه گيرى 
فائورو  تجربه  از  استفاده  با  دنيا  كارگردانان  ساير  اميدوارم  البته 
از  هايى  فيلم  وارد  را  ها  آن  و  نروند  ها  فضايى  آدم  سراغ  به 
اين  درغير  نكنند،  حماسى  تاريخى  فيلم  ازجمله  مختلف  هاى  گونه 
صورت بايد منتظر حضور بيگانگان فضايى در فيلم هاى «هركول»، 

«اسپارتاكوس» و «بن هور» نيز باشيم.
 

  

سينما
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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

يك رقيب جديد براى شير طالى 
جشنواره ونيز پيدا شد

 

تو  جانى  كارگردانى  به  اخالقى»  اصول  بدون  «زندگى  جنايى  فيلم 
فيلمساز هنگ كنگى در بخش مسابقه شصت و هشتمين جشنواره 

فيلم ونيز حضور خواهد داشت.
 اين فيلم كه داستان آن در پسزمينه بحران مالى در هنگ كنگ روى 
مى دهد، درباره سه نفر است كه شديدا به پول احتياج دارند و پس از 
كشته شدن يك نزول خور و پيدا شدن كيفى پول حاوى پنج ميليون 

دالر پول، سرنوشت شان به هم گره مى خورد.
جانى تو يكى از چهره هاى آشنا در ليدو است. «Throw Down» به 
كارگردانى او سال 2004 در ونيز به نمايش درآمد. «تبعيدى» سال 
2006 در آن جا روى پرده رفت و «كارآگاه ديوانه»  هم سال 2007 

نمايش داده شد.
اين فيلمساز پركار كه در آسيا بسيار محبوب است و در خارج از 
داوران  اعضاء  از  يكى  امسال  دارد،  سرسخت  هواداران  هم  آسيا 

جشنواره فيلم كن بود.
اصول  بدون  «زندگى  در  هو  دنيس  و  جن  ريچى  وان،  چينگ  لو 
اخالقى» بازى مى كنند و ترنس يين هم به عنوان بازيگر مهمان در 

فيلم حضور دارد.
مسابقه  بخش  فيلم  دومين  و  بيست  اخالقى»  اصول  بدون  «زندگى 
اين  رقيب   21 اسامى  اين  از  پيش  است.  ونيز  جشنواره  دوره  اين 
عنوان  به  آن  از  كه  فيلم  سومين  و  بيست  نام  و  شده  اعالم  بخش 
اعالم  جشنواره  برگزارى  روزهاى  در  مى شود،  ياد  «سورپريز» 

خواهد شد.
«يك روش خطرناك» ديويد كراننبرگ، «كشتار»  رومن پوالنسكى و 
«جو قاتل» ويليام فريدكين از ديگر فيلم هاى بخش مسابقه شصت و 
هشتمين جشنواره فيلم ونيز هستند كه 31 اوت تا 10 سپتامبر (9 تا 

19 شهريور) برگزار مى شود.
بخش  داوران  هيئت  رئيس  آمريكايى  فيلمساز  آرونوفسكى  دارن 

مسابقه است.
ورايتى / 9 اوت / ترجمه: على افتخارى

فيلم ” ميمونها ” اين هفته به صدر جدول 
باكس آفيس آمريكا صعود كرد. 

بنا بر گزارشات رسيده در روز يك شنبه ، فروش اين تريلر هيجان 
 54  ، دارد  نام   ” ميمونها  سياره  ظهور   ” كه  فاكس  كمپانى  انگيز 

ميليون دالر تخمين زده شده است. 
كه  بود  فروشى  از  بيشتر  دالر  ميليون   20 تا   15 حدود  رقم  اين 
كارشناسان براى اين فيلم پيش بينى كرده بودند اما از فروش سه 
روز اول فيلم ” سياره ميمونها“ به كارگردانى تيم برتون كه 10 سال 
پيش اكران شد ، كمتر بود. فيلم ”سياره ميمونها“ كه در سال 2001 

اكران شد در سه روز اول ، حدود 68 ميليون دالر فروش كرد. 
فيلم“  اصلى  بازيگران  سركيس  اندى  و  پينتو  فريدا   ، فرانكو  جيمز 
ظهور سياره ميمونها ” هستند . داستان اين فيلم درباره پستاندارانى 

است كه به سختى تالش مى كنند تا زمين را از انسانها بگيرند. 
نظر  به  و  كردند  استقبال  بخوبى  فيلم  اين  از  منتقدان  از  بسيارى 
ميانگين  از  ميمونها“  سياره  ظهور   ” فيلم  سطح   ، آنها  از  بسيارى 
فيلمهاى اكشن فصل تابستان باكس آفيس آمريكا باالتر بود. جلوه 
هاى ويژه اين فيلم واقعا“ منحصر بفرد و تاثيرگذار هستند و باعث 
مى شوند كه تماشاگران راحت تر با شخصيتهاى فيلم ارتباط برقرار 

كنند. 

يك  در  وقتى  گفت:“  فاكس  كمپانى  اجرايى  ،مدير  آرونسون  كريس 

فيلم از جلوه هاى ويژه اى استفاده مى شود كه قبل از اين هرگز 
ديده نشده است ، مردم از آن استقبال مى كنند. تكنولوژى براستى 

به اين داستان احساسى، قوى و جالب ، خدمت كرده است.“ 

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

از هرگونه گرايشهاى سياسى و 
مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 
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گفتگو با پژمان دانايى مدير جشنواره فيلم هاى 
ايرانى لندن به بهانه

" شب نشينى سينماى ايران" در لندن

معيار اصلى 
انتخاب يك فيلم 
ارزش هنرى
 آن است

فرشته كديور

هاى  فيلم  جشنواره  ژوئيه،  پنجم  گذشته  جمعه 
ايرانى لندن، در آپولو سينما برگزار كننده برنامه 
لندن»  در  ايران  سينماى  نشينى  «شب  نام  با  اى 
و  داستانى  كوتاه  فيلم  هشت  برنامه،  اين  در  بود. 
مستند، يك فيلم بلند سينمايى به  زبان پارسى و با 
فيلم  نمايش  درآمد.  نمايش  به  انگليسى  زيرنويس 
ها پس از اجراى موسيقى زنده؛ از ساعت 11 شب 
آغاز و تا 4 صبح روز بعد ادامه يافت. اين برنامه 
شد  همراه  سينما  عالقمندان  چشمگير  استقبال  با 
و  هنرى  و  فرهنگى  مختلف  هاى  گروه  و  افراد  و 
بين  سطح  در  شده  شناخته  هنرمندان  از  چند  تنى 
حسين  و  مخملباف  حنا  و  محسن  همچون  المللى 
جشنواره  اين  داشتند.  شركت  آن  در  خسروجردى 
از آغاز ماه ژوئن سال جارى هر ماه در دو نوبت، 
نمايش فيلم هاى گوناگون ايرانى را به روى پرده ى 
برخى از سينماهاى معتبر لندن، برده است. روزها 
پيش  را  متفاوتى  هاى  برنامه  نيز  آتى  هاى  ماه  و 
و  جشنواره  اين  با  بيشتر  آشنايى  براى  دارد.  رو 
فعاليت برگزاركنندگان آن به گفتگو با پژمان دانايى 

مدير جشنواره پرداختيم.

نشينى  "شب  ى  برنامه  از  شما  ارزيابى  دانايى  آقاى 
سينماى ايران" كه هفته گذشته برگزار شد، چيست؟

خوشبختانه اين برنامه متفاوت كه به همت شبكه جشنواره فيلم هاى 
ايرانى لندن برگزار شد با استقبال چشمگير مخاطبان رو به رو شد 
و تمامى بليط هاى سينما به فروش رفت و بر اساس نظرسنجى كه 
سينماى  نشينى  "شب  مخاطبان  گرفت؛  صورت  بوك  فيس  طريق  از 
ايران" را برنامه اى موفق ارزيابى كردند و مى توانيم اميدوار باشيم 
كه شبى دوست داشتنى براى عالقمندان به سينماى ايران را ساختيم 
و درخواست هاى بسيارى مبنى بر برگزارى دوباره چنين برنامه اى 
را دريافت نموده ايم كه جاى بسى خشنودى است و تالش خواهيم 

كرد تا هر ساله اين برنامه را براى عالقمندان برگزار نمائيم.

هاى  فيلم  جشنواره  برگزارى  از  اصلى  هدف  و  انگيزه 
ايرانى در لندن چه بود؟

برلين،  َكن،  همچون  متفاوتى  فيلم  هاى  جشنواره  حاضر  حال  در 
ادينبورگ، بى اف آى و ... در دنيا برگزار مى شود كه سهم سينماى 
ايران تنها يك يا دو فيلم است كه برخى از آنها نيز در بخش رقابتى 
شركت نمى كنند. اما در واقعيت، توليد فيلم هاى ايرانى كه از ارزش 
بنابراين،  است.  تعداد  اين  از  بيشتر  خيلى  است؛  برخوردار  هنرى 
نخستين هدف ايجاد جايگاهى مناسب براى نمايش فيلم هاى ايرانى 
در خارج از كشور بود. هدف ديگر اينكه به عالقمندان فرهنگ و هنر 
از  غير  به  شود  داده  امكان  اين  بريتانيا)،  (خصوصا  كشورها  ساير 
فيلم هايى كه در اين كشور به نمايش در مى آيد؛ بتوانند فيلم هايى از 

سينماى ايران را تماشا كنند. 
اين دو، هدف اصلى جشنواره بود كه پس از گذشت يكسال از آغاز 
كار تا كنون بيش از سى و پنج برنامه گوناگون داشتيم و بيش از سه 
هزار نفر از برنامه هاى جشنواره استقبال كرده اند كه اين نشانگر 

نياز مخاطبان به چنين جشنواره اى بوده است. جشنواره با مخاطبان 
آنها،  نيازهاى  و  ها  درخواست  كه  هستيم  رو  روبه  آگاهى  بسيار 

مسير راه آينده جشنواره را جهت مى دهد.

آقاى دانايى چه عاملى باعث شد كه امسال دومين 

ماه   26 تا   18 از  كه  لندن  ايرانى  هاى  فيلم  جشنواره 
نوامبر برگزار مى شود؛ حالت رقابتى به خود بگيرد و 

فيلم ها براى نمايش، گزينش شوند؟
رقابتى بودن جشنواره در سال اول نيز مدنظر ما بود ولى به دليل 
نداشتن آگاهى كافى از كميت دريافت آثار قادر به اجراى آن نبوديم 

و حال با گذشت يكسال از آغاز جشنواره و به دست آمدن آگاهى 
بيشتر از مخاطبان و شركت كنندگان در اين جشنواره و دريافت 750 
اثر تا اين لحظه توانستيم دور دوم اين جشنواره را رقابتى نمائيم و 
اصوال در تمامى جشنواره ها وقتى كميت آثار به حد قابل توجه اى 
مى رسد و همچنين حضور يك اثر در جشنواره بتواند براى سازنده 
رقابتى  اى  جشنواره  به  جشنواره  آن  نتيجه  در  بياورد؛  اعتبار  اش 

تبديل مى گردد.
الزم به بيان است كه براى سازندگان اثر نيز سواى اهميت شركت 
در جشنواره، مقايسه اثرشان با ديگر آثار و همچنين نقد و بررسى 
سزايى  به  اهميت  از  جشنواره  داوران  و  كارشناسان  توسط  آنها 

برخوردار است. 

در اين دور از جشنواره هيات انتخاب و داورى را چه 
افرادى به عهده دارند؟

در دومين جشنواره فيلم هاى ايرانى در لندن، پنج نفر هيات انتخاب 
و پنج نفر هيات داورى خواهيم داشت كه تا اين لحظه حضور خانم 
عنوان  به  كارگردان)  و  كننده  تهيه  (نويسنده،  اعتماد  بنى  رخشان 
رياست هيات داورى قطعى گرديده است. آقاى مجتبى ميرطهماسب 

مستند ساز هم يكى ديگر از اعضاى هيات داورى است.
در هيات انتخاب ترجيح داديم كه دو نفر ايرانى و دو نفر غير ايرانى با 
تخصص و تجربه هاى مختلف حضور داشته باشند و همچنين خانم 
ها نيز در هيات انتخاب حضور داشته باشند. به صالحديد مشاوران 
جشنواره خود من نيز امسال در هيات انتخاب خواهم بود. بنابراين 
هيات انتخاب متشكل از آقايان محمدرضا مقدسيان، فردين خلتعبرى، 
 Viveca Mellegard خانم  و  دانايى  پژمان   ،Brian T. Edwards

است.

دومين  در  شركت  براى  ها  فيلم  پذيريش  اصلى  معيار 
جشنواره فيلم لندن، چه بود؟

هر ساله تعداد بسيار زيادى فيلم در داخل و خارج از ايران ساخته 
مى شود در جشنواره فيلمى كه محوريتش فيلم هاى ايرانى است و 
هدف اين است فيلم هايى كه ارزش هنرى داشته و به صنعت سينما 
بهاى بيشترى مى دهد و داراى پيام درباره موضوعات مختلف است؛ 
به چشم يك اثر هنرى نگاه كنيم. معيار اصلى انتخاب، اين است كه 

يك فيلم ارزش هنرى داشته باشد.

هايى  فيلم  به  اى  ويژه  نگاه  لندن،  فيلم  جشنواره  آيا 
دارد كه در ايران اجازه نمايش نگرفته اند؟ در واقع آيا 
جايگاهى براى نمايش اين دست از فيلم ها مى باشد؟

ما به عنوان يك جشنواره فيلم مستقل،  قواعد و قوانين خود را دنبال 
مى كنيم و هيچ حمايت مالى از جانب هيچ گروه، سازمان يا دولتى 
نداريم. براى ما مهم نيست كه فيلم در كدام كشور ساخته شده و آيا 
مجوز اكران داشته يا خير. ما به عنوان يك جشنواره فيلم مستقل، اگر 
فيلمى را واجد شرايط بدانيم آن را در لندن پخش مى نمائيم. شرط 
ديگرى كه امسال به گزينش فيلم ها اضافه شده اين است كه فيلم در 

طى سه سال گذشته، ساخته شده باشد.

آقاى دانايى برنامه آتى كه پيش رو داريد "گردهمايى 
مختصرى  شده،  ناميده  ايرانى"  هاى  فيلم  تابستانى 

درباره اين برنامه به مخاطبان توضيح بدهيد.
منظور  به  لندن،  در  ايرانى  هاى  فيلم  جشنواره  دومين  آغاز  از  پيش 
تا  ايم  گرفته  نظر  در  را  هايى  برنامه  مخاطبان،  با  نزديك  ارتباط 
به  همچنين  باشيم.  داشته  سينما  عالقمندان  با  مستمرى  ارتباط 
هزينه  تامين  و  جشنواره  استقالل  حفظ  براى  درآمدزايى  منظور 
هاى مالى آن، تالش كرديم برنامه هايى را ترتيب دهيم كه در آنها 
درآمدزايى حاصل شود. از جمله در تاريخ 22 آگوست به برگزارى 
فيلم  نمايش  آن  در  كه  نيز  نمايشگاهى  بازارچه  و  گردهمايى  يك 
بزرگ  از  يكى  در  نيز  را  مجيدى  مجيد  ساخته  ها»  گنجشك  «آواز 
ترين سينماهاى موقت تابستانى در اپرا هاووس هلند پارك، خواهيم 
داشت. در اين برنامه شهردارى منطقه كنزينگتون و چلسى و كمپانى 
است  اين  برنامه  اين  از  ما  هدف  و  كنند  مى  همكارى  ما  Nomadبا 
كه ايرانى ها و غيرايرانى ها گرد هم آيند و تجربه اى ديگر از يك 
نمايشگاه و نمايش فيلم را در فضايى متفاوت از سالن هاى در بسته 

و در طبيعت بگذرانند.

آيا برنامه هاى جانبى ديگرى به جز نمايش فيلم براى 
شركت كنندگان در اين برنامه، پيش بينى شده است؟

پيش از آغاز نمايش فيلم، از ساعت 5 بعدازظهر به مدت سه ساعت 
نيز نمايشگاه كتاب و فروش آثار موسيقى داير خواهد بود. آخرين 
و  شود  مى  عرضه  عالقمندان  به  ايران،  در  شده  منتشر  هاى  كتاب 

گروه موسيقى زنده به اجراى برنامه خواهند پرداخت.

ساخته مجيد  آواز گنجشك ها"  در انتها شايان ذكر است كه فيلم " 
از  سازد  خود  نصيب  را  گوناگونى  جوايز  توانسته  تاكنون  مجيدى، 
ناجى)  (رضا  مرد  بازيگر  بهترين  براى  نقره اى  خرس  جايزه  جمله: 
برلين  (2008)  فيلم  المللى  بين  جشنواره  دوره  هشتمين  و  پنجاه  از 
- جايزه ويژه هيئت داوران از جشنواره فيلم دمشق(2008) - جايزه 
برنده  دمشق -  فيلم  جشنواره  از  ناجى)  (رضا  مرد،  بازيگر  بهترين 

چهار سيمرغ بلورين از 26 جشنواره بين المللى فيلم فجر. 

گفتگو
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امى وينهاوس شب قبل 
از مرگش 1200دالر 

مواد خريده بود!
اين  به  كه  كند  مى  ادعا  وينهاوس  امى  دوستان  از  يكى 
خواننده 27 ساله كمك كرده تا در شب قبل از مرگش ، 

1200 دالر مواد مخدر بخرد.

تونى آزوپاردى ادعا مى كند كه ساعت 23:30جمعه 22 
ايگل  شاپ  كافى  حوالى  در  را  وينهاوس  امى   ، ژوئيه 
مالقات   ، شده  واقع  خواننده  اين  منزل  نزديكى  در  كه 
ساله   27 خواننده  اين   ، تونى  گفته  به  بنا   . است  كرده 

كه در تاريخ 23 ژوئيه در منزلش واقع در ميدان كمدن 
لندن شمالى در گذشت ، در اين ديدار شبانه از او براى 
خريدن مواد مخدر كمك خواسته است .بعد از اينكه اين 
ادعا از جانب تونى آزوپاردى مطرح شد ، پليس مجددا" 

او را بازجويى كرد.
مشكل  با  ست  مدتها  كه  ساله   56 تونى  ادعاى  به  بنا 
اعتياد به الكل و مواد مخدر دست و پنجه نرم مى كند 
، در همان شب او و امى سوار يك تاكسى شدند و به 
منطقه وست همستد رفتند . بعد از مدت زمان كوتاهى 
راه  از  شناخت  مى  را  آنها  دوى  هر  كه  فروشى  مواد 
اين  به  هروئين  و  كوكائين  اونس  نيم  حدود  و  رسيد 

خواننده جوان فروخت.
در  را  تونى   ، جوان  مشهور  خواننده  اين   ، بعد  كمى 
نزديكى ساختمان محل سكونتش پياده كرد . تونى كه 
از طريق بليك فيلدر ، همسر سابق امى وينهاوس با اين 
خواننده آشنا شد ، در ادامه حرفهايش گفت:"اين آخرين 
بارى بود كه امى را ديدم . به نظر مى رسيد كه حالش 
كامال" خوب است . وقتى كه شنيدم او از دنيا رفته است 

اصال" نمى توانستم باور كنم."
ادعاى تونى با اظهارت پدر امى در هفته گذشته كامال" 
سه  از  دخترش  كه  كرد  ادعا  امى  پدر  داشت.  مغايرت 
سال پيش اعتيادش به مواد مخدر را ترك كرده بود و 
اخيرا" هم تصميم گرفته بود كه اعتيادش به الكل را نيز 

ترك كند.
از  قبل  شب  او  كه  اند  كرده  تاكيد  بارها  امى  خانواده 
مرگش در خانه بود ، پليس هم مواد مخدر و يا ابزارى 
كه براى استعمال مواد بكار رفته باشد ، در خانه امى 
پيدا نكرد اما تونى ادعا مى كند كه همه حرفهايش حقيقت 
امى  خانواده  كه  خواست  مى  دلم  من  گفت:"  دارد.او 
حقيقت  گفتن  طريق  از  خواستم  مى  و  بدانند  را  حقيقت 
ماجرا به آنها كمك كنم اما حاال كه حقيقت را گفته ام ، 

واقعا" نگران امنيت خودم هستم."

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

جشنواره فنسى ترين فرد 
لندن برگزار شد

در اين جشنواره  كه توسط شركت "ترنسفورميست 
" برگزار شد؛ بيش از دويست نفر شركت كردند كه با 
اجراى رقص هاى گوناگون همچون: رقص هاى آتش، 
رقص مار زنده و رقص هاى جديد همراه  با موزيك 
زنده ايرانى  و عربى  و موزيك دى جى فنمنو برگزار 

گرديد. در قسمت مسابقه نيز دو نفر مرد ايرانى مقام 
هاى اول و دوم را كسب كردند و در دوره دوم دو 
خانم ايرانى، مقام هاى اول و دوم را از آن خود كردند 

و به تمامى  برندگان جوائزى اهدا گرديد. 

ادامه  بامداد  تا 1  شب  ساعت 8  از  كه  جشن  اين  در 
بالكنى  و  زيبا  بسيار  سالنى  در  مهمانان  از  داشت 

بزرگ به همراه بوفه غذاى ايرانى پذيرايى شد.

مارك آنتونى هر كارى كه 
مى تواند انجام مى دهد تا 

جنيفر از او جدا نشود.
اگرچه خواننده آهنگ معروف " روى زمين" چندى پيش 
جدايى خود از مارك آنتونى را اعالم كرد اما گزارشات 
هر  گرفته  تصميم  مارك  كه  است  آن  از  حاكى  رسيده 
او  با  دوباره  جنيفر  تا  دهد  انجام  تواند  مى  كه  كارى 
لوپز  جنيفر  همسر  سومين  آنتونى  .مارك  كند  زندگى 
و پدر ناكس و امى ، دوقلوهاى سه ساله اين خواننده 

مشهور است .
كه  آنجا  تا  دارد  تصميم  گفت:"مارك  خبرى  منبع  يك 
تعويق  به  را  جنيفر  و  خود  طالق  مراحل  است  ممكن 
را  او  و  بدهد  تغيير  را  جنيفر  نظر  بتواند  تا  بياندازد 
اوقات  گاهى  شود.او  منصرف  طالق  از  كه  كند  راضى 
جنيفرمى  به  اوقات  وگاهى  كند  مى  سرزنش  را  جنيفر 
گويد كه اين جدايى زندگى او را نابود خواهد كرد و از 
جنيفرخواهش مى كند كه نظرش را تغيير دهد و دوباره 

با او زندگى كند .
او   ، آيدل  داورامريكن  نزديكان  از  يكى  گفته  به  بنا  اما 
خبرى  منبع  يك   . كند  عوض  را  نظرش  ندارد  تصميم 
كه  كسانى  همه  و  است  خوشحال  خيلى  جنيفر  گفت:" 
دوستش دارند در كنارش هستند و نمى گذارند او تنها 

بماند."
جنيفر 42 ساله قبل ازجدايى از مارك گفته بود كه او و 
همسرش به سختى تالش مى كنند تا بين كار و زندگى 

خانوادگى شان تعادل برقرار كنند.

او گفت:" تعادل برقرار كردن بين كار و زندگى خانوادگى 
هر روز سخت تر مى شود. وقتى كه تازه ازدواج كرده 
بوديم و هنوز بچه دار نشده بودم ، بيشتر اوقات مى 
توانستيم با هم باشيم و همرا يكديگر به همه جا سفر 
وقت  دليل  همين  به  و  كردم  نمى  كار  خيلى  من   . كنيم 

بيشترى داشتم.در سالهاى اول ازدواجمان من در چند 
تور همراه او بودم و در آن دوران يك فيلم مشترك هم 
بازى كرديم.اما حاال همه چيز خيلى سخت شده است ."

و  كارها  و  كرده  تغيير  چيزها  خيلى  حاضر  حال  "در 
مسئوليتهاى ما بيشتر شده است . همانطور كه گفتم در 
سه سال اول ازدواجمان همه وقتمان را صرف يكديگر 
و  كردم  نمى  كار  زياد  من  زمان  آن  در   . كرديم  مى 
بيشتر وقتم را در اختيار مارك قرار مى دادم. اما بعد 
از آن ما صاحب فرزند شديم و بيشتر وقتمان را وقف 
فرزندانمان كرديم و من هم دوباره كار كردن را شروع 

كردم."

پرفروش هاى موسيقى هفته 

 آدل در مرز ركورد سه 
ميليون نسخه فروش

آلبوم  پرفروش ترين  كه  آدل   «21» آلبوم 
را  سال  فروش  تداوم  بهترين  و  است  سال 
پرفروش هاى  جدول  صدرنشين  داشته  هم 

موسيقى هفته شد.
غيرمتوالى  هفته  دوازدهمين  براى   «21»  
صدرنشين جدول پرفروش هاى موسيقى در 
آمريكا شد. طبق آمار نيلسن ساونداسكن در 
بود  آن  پايانى  روزى  اوت  هفت  كه  هفته اى 

76 هزار نسخه از دومين آلبوم اين خواننده 
بريتانيايى به فروش رفت.

اين آلبوم كه پنج ماه پيش (ماه مارس) منتشر 
پايين تر  جدول  سوم  رتبه  از  تاكنون  شد 
نيامده و بعد از آلبوم «فراطبيعى» سانتانا كه 
سال 1999 منتشر شد تنها آلبومى است كه 
موفق شده 12 بار صدرنشين جدول فروش 
ترتيب  همين  به  آلبوم  اين  فروش  اگر  شود. 
ادامه پيدا كند تا قبل از پايان ماه اوت ركورد 
فروش سه ميليون نسخه را خواهد شكست.

صدر   «21» آتى  هفته  در  نيست  بعيد  اما 
جدول را از دست بدهد، در اين هفته آلبوم 
مى آيد.  بازار  به  باش»  تخت  و  تاج  «مراقب 

آن  روى  گسترده اى  تبليغات  كه  آلبوم  اين 
انجام شده حاصل همكارى جى-زى و آنيِى 
فروش  اوت  هفتم  از  آلبوم  اين  است.  وست 
خود را بطور اختصاصى در سايت آى تيوز 
اول  هفته  در  مى رود  انتظار  و  كرده  شروع 

500 هزار نسخه فروش كند.
هفته  كه  چرچ  اريك  خوانندگى  به  «رئيس» 
پيش صدرنشين بود در اين هفته با فروش 
شد.  دوم  افت)  درصد   63) نسخه  هزار   53
سبك  خواننده  چرچ  مثل  كه  ادكينز  تريس 
اينجا  مى كنم  «افتخار  آلبوم  با  است  كانترى 
به  آلبوم  اين  ايستاد.  سوم  رتبه  در  هستم» 
 2006 سال  رسيد.  نسخه  هزار   47 فروش 
ادكينز با آلبوم «مرد خطرناك» هم در جدول 

سوم شده بود.

«عشق  آلبوم  با  بار  اولين  براى  كرنى  مت 
آلبوم   10 جدول  وارد  شد  موفق  جوان» 
پرفروش شود. اين آلبوم با فروش 44 هزار 

نسخه چهارم شد.
موسيقى سريال «پيروز» با همين نام نيز در 
اين هفته به بازار آمد و با فروش 41 هزار 
نسخه پنجم شد. ديگر آلبوم جديد اين هفته 
 32 فروش  با  كه  داشت  نام  نرم»  «سايش 

هزار نسخه نهم شد.

در  شدند  موفق  قبل  هفته  از  كه  آلبوم هايى 
جدول باقى بمانند «كيدز باپ 20» كار گروه 
(پنج  نسخه  هزار   36 فروش  با  باپ  كيدز 
درصد افت) در رتبه هفتم، «مهمانى دلخواه 
 41 فروش  با  آلدن  جيسن  صداى  با  من» 
هزار نسخه (يك درصد افت) در رتبه ششم، 
هزار   34 فروش  با  بيانسه  صداى  با   «4»
و  هشتم  رتبه  در  افت)  درصد   16) نسخه 
«نغمه رودخانه قرمز» با صداى بليك شلتن 
با فروش 26 هزار نسخه (17 درصد افت) در 

رتبه دهم هستند.
ورايتى/ 10 اوت 
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موتورسيكلتي براي 25 سرنشين
كتاب  در  شدن  ثبت  گرفت.  كم  دست  را  گينس  ركوردهاي  نبايد 
براي  بنياد  اين  دالري  هزار  چند  جايزه  گرفتن  و  گينس  ركوردهاي 
بسياري آن قدر مهم است كه گاهي جان شان را به خطر مي اندازند. 
مورد  در  خبري  روز،  چند  هر  كه  هستند  چيني ها  همين  نمونه اش 
مورد  در  خبر  بار  اين  اما  مي رسد   گوش  به  شان  ركوردشكني 
چشم بادامي ها نيست بلكه در مورد اختراع مضحكي است كه براي 
است  انگيزه اى   همان  دقيقا  اين  شده.  ساخته  گينس  ركورد  شكستن 
كه «كالين فارز» 31 ساله انگليسى را ترغيب به ساخت طوالنى ترين 
اين  اول  نگاه  در  است.  كرده  نفر   25 ظرفيت  با  دنيا  موتورسيكلت 
نمى توان  و  مى رسد  نظر  به  مضحك  بسيار  مترى   22 موتورسيكلت 
آيا  و  بود  خواهد  چگونه  آن  با  رانندگى  و  نشستن  كه  كرد  تصور 

سرنوشتى جز تصادف خواهد داشت؟ 

اين  با  رانندگى  به  موفق  فارز»  «كالين  باشد  چه  هر  پاسخ  اما 
موتورسيكلت و رسيدن به سرعت 56 كيلومتر در ساعت با آن شده 

است. 

ساخت  به  شب ها  و  است  لوله كشى  او  اصلى  شغل  كه  «فارز»  البته 
نقليه اش  وسيله  با  رانندگى  زمان  در  است،  بوده  مشغول  موتور  اين 
به تنهايى بر آن سوار بوده و همانطور كه خودش هم مي گويد براى 
كنترل كامل اين موتور در پيچ ها نياز به شش برابر عرض يك جاده 

استاندارد است. 
او همچنين از تقويت بيشتر قاب اين موتورسيكلت خبر داده تا بتواند 
به راحتى وزن تمام 25 مسافر خود را تحمل كند چرا كه «كالين فارز» 
براى آنكه بتواند نامش را در كتاب گينس به ثبت برساند بايد بتواند 

تمامى 25 مسافر اين موتورسيكلت را بر آن سوار كند.

تولد 20 سالگي 
اينترنت

تولد  با  روزي  چنين  در  پيش  سال  بيست 
نخستين وب سايت دنيا توسط 

«تيم برنرز لي» وب به دنيا آمد. چيزي كه 
هم اكنون بسياري از كاربران آن را مساوي 

با اينترنت مي دانند. 

فقط دو دهه گذشته اما وب با اينكه جوان 
انسان ها  زندگي  بر  شگرفي  تاثير  است، 
در  پيش  ماه  چند  كه  گونه اي  به  گذاشته 
سازمان ملل دسترسي به اينترنت به عنوان 

يكي از حقوق اساسي بشر مطرح شد. 

حاال وب به دنياي دومي براي زندگي تبديل 
شده؛ مكاني كه براي برخي افراد از دنياي 
واقعي نيز مهم تر است. بسياري از كارها و 
شغل ها مستقيما به اينترنت وابسته هستند 
و تاثير آن بر هر گوشه از زندگي بشر به 

خوبي احساس مي شود. 

واقع  در  زمان  آن  از  پيش  اينترنت 
با  گفت وگو  به  قادر  كه  بودند  رايانه هايي 
سيستم  پيشنهاد  با  لي  اما  بودند  يكديگر 
هر  از  مي داد  اجازه  كاربران  به   WWW

به  هايپرلينك ها  اين  از  استفاده  با  و  مكان 
باشند.  داشته  دسترسي  مختلفي  اطالعات 
متشكر   w حرف  سه  اين  از  بايد  واقع  در 
بود كه در اين بيست سال با تايپ آنها در 
كنار يكديگر و دادن آدرس بيشتر ما را به 
صفحات بصري دلخواه راهنمايي كرده اند. 

اينترنتي  صفحه  اولين  يا  وب سايت  اولين 
بخشي از آدرس info.cern.ch بود و در 
واقع فقط يك صفحه اطالعات (info) شامل 

چند لينك بود. 

اتحاديه مخابرات سازمان ملل متحد تعداد 
كاربران اينترنت در سراسر جهان را بيش 
طور  به  كه  كرده  اعالم  نفر  ميليارد  دو  از 
بر  در  را  نفر  يك  نفر،  سه  هر  از  ميانگين 

مي گيرد. 

كاربران  از  درصد   57 حاضر  حال  در 
حال  در  كشورهاي  در  اينترنت  آنالين 
توسعه بوده و آسيا و اقيانوسيه به تنهايي 
100 ميليون نفر در سال 2010 به كاربران 
اينترنت خود اضافه كرده اند كه اين منطقه 
در مجموع 857 ميليون كاربر اينترنت را در 

خود جاي داده است. 

7 آگوست 2010

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

گوناگون
نواي موسيقي در حبس

در زندان هاي ونزوئال به زندانيان موسيقي 
تدريس مي شود

در  «كورو»  زندان  بتوني  ديوارهاي  پشت  از 
كه  مي رسد  گوش  به  صدايي  ونزوئال  غرب 
مي رسد.  نظر  به  بعيد  زندان  يك  از  آن  شنيدن 
ديوارهاي  حياط اين زندان مختلط كه عالوه بر 
بلند به تعداد بي شماري دوربين هاي مدار بسته 
هم مجهز است، محلي بي روح و بي صفاست اما 
زندان  حياط  از  كه  موسيقي  صداي  شنيدن  با 

پشت  در  كه  آنچه  همه  كه  زد  حدس  مي توان  مي آيد، 
تاالر  در  نيست.  بي روح  مي گذرد  «كورو»  ديوارهاي 
زندان، بيش از 300 زنداني در حال تمرين استعدادهاي 

موسيقي خود هستند. 
سازهايشان  با  تمرين  مشغول  آنها  از  نيمي  حدود  در 
هستند - توبا، ويولن، ساكسيفون يا كنترباس. ديگران 

هم در حال تمرين خواندن در گروه كر زندان هستند. 
نواختن در اركستر و خواندن در گروه كر، پرطرفدارترين 
برنامه زندان براي ساكنان در بند آن است. «اليسائول 
اركستر  اصلي  زن  ويولن  ساله،   23 زنداني  ساالس»، 
مي گويد: «وقتي سازم را مي نوازم، خيلي احساس خوبي 
كه  مي دانم  حال  عين  در  مي كنم،  غرور  احساس  دارم؛ 
مسئوليت خيلي بزرگي به من سپرده شده.شف ويولن 
بودن مسئوليت خيلي بزرگي است، اگر آنها تا اين حد به 
من اعتماد دارند كه اين مسئوليت را به من سپرده اند، من 
هم احساس مي كنم كه مي خواهم بيشتر پيشرفت كنم.» 

ساز يا اسلحه 

سيستم  طرح هاي  از  يكي  زندان ها،  در  اركستر  تشكيل 

براي  كه  ونزوئالست  در  موسيقي  برانگيز  تحسين 
اشاعه اين هنر در سراسر كشور به وجود آمده است. 
مي شود،  شناخته  سيستما»  «ال  نام  به  كه  سيستم  اين 
دليل  به  سيستما»  كرد.«ال  كار  به  آغاز  پيش  سال   36
برنامه هايش در زمينه آموزش موسيقي به كودكاني كه 
دارد.  شهرت  هستند،  درآمد  كم  خانواده هاي  به  متعلق 
اركستر جوانان «سيمون بوليوار»، كه نتيجه تالش هاي 

اين برنامه است، از شهرتي جهاني برخوردار است. 

از  و  اركستر  اين  پيشين  اعضاي  از  يكي  مورا»،  «لنين 
وكالي مدافع حقوق بشر، پيشنهاد توسعه اين برنامه به 

زندان هاي كشور را مطرح كرده است: 

«اين پيشنهاد ابتدا با كمي ترديد روبه رو شد، چون گفته 
مي شد كه ممكن است از بعضي آالت موسيقي به عنوان 
كنترباس  يا  ويولن  تارهاي  مانند  شود؛  استفاده  اسلحه 
كرد.  آويز  حلق  را  ديگري  شخص  آنها  با  مي توان  كه 
آن ها  به  ما  كه  زندان هايي  از  هيچ كدام  در  خوشبختانه 
رفته ايم چنين اتفاقي نيفتاده است. زندانيان از سازهاي 
خود با دقت مراقبت مي كنند؛ اين كار را مسئوليت خود 

مي دانند.» 
زندان  اركستر  به  بتوانند  آنكه  از  پيش  زندانيان 
بپيوندند، بايد نشان دهند كه رفتارشان خوب و مطابق 
هم  موسيقي  معلم هاي  و  است  زندان  استانداردهاي 
مرتب  و  تميز  ظاهري  با  بايد  شاگردان  كه  دارند  تاكيد 

سر تمرين ها حاضر شوند. 
باعث  كه  است  مسائلي  مهم ترين  از  يكي  قوانين  همين 
مي شود به تغيير رفتار زنداني ها و دوري از بزه اميدوار 

بود. 
ساعات تمرين طوالني است و كارگاه ها روزانه به مدت 
اين  مي شود.  تشكيل  روز  پنج  هفته اي  و  ساعت  هشت 

برنامه در حال حاضر در 

هفت زندان در ونزوئال پياده شده است و انتظار مي رود 
كه تا پايان امسال در سه زندان ديگر هم اجرا شود. 

بتوانند  دارند  انتظار  برنامه  اين  دهندگان  سازمان 
پياده سازي  را  شان  طرح  كشور  زندان   33 تمامي  در 
كنند اما شرايط بسياري از زندان ها به شكلي است كه 
بلندمدت  در  مگر  چيزي  چنين  پياده سازي  به  نمي شود 

اميدوار بود. 

آشوب و خشونت در بسياري از زندان ها امري طبيعي 
محسوب  ديگري  دردسر  هم  زندانيان  ازدحام  و  است 

مي شود. 
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رانندگي بد، ارثي است
كه  بي توجهي  راننده  به  نيست  الزم 
مارپيچ  باال  سرعت  با  شما  جلوي 
حركت مي كند بدوبيراه بگوييد. او در 
اين مورد بي تقصير است و نمي تواند 
با ژنتيكش مخالفت كند. اين مطلب را 
كشف  آمريكايي  دانشمندان  از  گروهي  تازگي  به 

كرده اند. 
ژن هاي  كه  افرادي  رسيدند  نتيجه  اين  به  آنها 
در  دارد  وجود  بدن شان  در  فردي  به  منحصر 
تسلسل  كه  آنهايي  نسبت  به  رانندگي  امتحان 
دي ان اي متفاوتي دارند 20 درصد ضعيف تر عمل 
كاليفرنيا  دانشگاه  دانشمندان  تحقيق  اين  مي كنند. 
اياالت  بي توجه  رانندگان  بيشمار  تعداد  وجود 
متحده را به خوبي توجيه مي كند. مطابق آمار 30 
منحصر  و  متفاوت  ژن هاي  آمريكايي ها  از  درصد 

به فرد دارند. 
دكتر استيون كرامر، رئيس تيم تحقيق در اين باره 
اشتباهات  حركت،  هنگام  افراد  «اين  كرد:  عنوان 
با  و  مي شوند  مرتكب  سايرين  نسبت  به  بيشتري 
گذشت زمان بيشتر از ديگران فراموش مي كنند كه 

زمان تعليم رانندگي چه نكاتي ياد گرفته بودند.» 
كرامر و گروهش 29 فرد كه هفت نفرشان ژن هايي 

با گونه هاي متفاوت داشتند را انتخاب كردند 
و از آنها خواستند پشت شبيه ساز رانندگي بنشينند 
و آموزش ببينند و بعد از يك هفته از آنها امتحان 
گرفتند. در نهايت تعجب نتايج نشان داد آنهايي كه 
ژن هاي متغير داشتند بدتر از سايرين عمل كردند. 
مي كند  كنترل  را  پروتئين  كه  بخصوص  ژن  اين 
ناميده  مغز  از  شده  مشتق  نئوروتروفيك  فاكتور 

مي شود و روي حافظه تاثير دارد. 
البته در ابتدا هدف اصلي گروه تحقيق، جست وجوي 
علت بد رانندگي كردن افراد نبود و در حقيقت به 
اين دليل تست رانندگي را انتخاب كردند كه در آن 

از مهارت هاي عمومي كمك گرفته مي شود. 
«كرامر» در انتهاي گزارش خود آورده است: «من 
تصادف هاي  كه  افرادي  ژنتيك  مورد  در  همواره 
رانندگي دارند كنجكاو بودم. با اين تحقيق اين امكان 
وجود دارد با تغييراتي كه در ساختار دي ان اي در 
آينده اعمال مي شود جلوي اين همه خسارت مالي 

و جاني را در تصادفات رانندگي گرفت.» 
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اسپانيا براي بازگشت به 
مهاجران پول مي دهد

اقتصادي  شرايط  در  روزها  اين  كه  اسپانيا  دولت 
تمام  از  بيكاري اش  نرخ  و  مي برد  سر  به  وخيمي 
در  است،  بيشتر  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاي 
توافق با حزب افراطي راستگراي مردم اين كشور، 
روز يك شنبه اعالم كرد به مهاجراني كه به وطن 
خود بازگردند 13 هزار يورو پرداخت مي كند. در 
اطالعيه دولت آمده است كه بودجه تخصيص يافته 
شد.  خواهد  برابر   10 سال 2012،  تا  مهاجران  به 
پيش از اين به مهاجراني كه به كشور اصلي خود 
باز مي گشتند، مبلغ 10 هزار يورو تعلق مي گرفت.

مهاجران  بازگرداندن  هدف  با  ظاهرا  برنامه  اين 
خارج از اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپاي شمالي 
حزب  رهبر  اسكاراپ،  پيتر  است.  شده  تنظيم 
در  طرح  «اين  گفت:  مورد  اين  در  اسپانيا،  مردم 
كه  غيرغربي  كشورهاي  مهاجران  مورد  در  ابتدا 
عذاب  دچار  اسپانيا  جامعه  شرايط  پذيرفتن  براي 
آرزوي  در  آنها  از  بسياري  و  هستند  بيشتري 
اجرايي  هستند،  خود  موطن  به  هميشگي  بازگشت 
خواهد شد. آنها هنگام ترك اسپانيا مبلغ 12 هزار 
يورو دريافت خواهند كرد و بقيه مبلغ زماني به آنها 
پرداخت خواهد شد كه مجوز اقامت خود در اسپانيا 
را باطل كنند.او در ادامه سخنان خود از تخصيص 
مبلغ 20 ميليون يورو به شوراي شهرهاي اسپانيا 
داد.  خبر  مهاجران  بازگشت  انگيزه  ايجاد  براي 
اسپانيا  خارجي  اتباع  و  مهاجران  پناهندگان،  اداره 
تعداد افرادي را كه از سال 1997 به بعد به طور 

داوطلبانه كشور را ترك كرده اند 
2524 نفر اعالم كرد. پرداخت پول به مهاجران به 
اين كشور كه به موطن خود بازمي گردند از سال 

1997 آغاز شده است. 

درآمد ميلياردي از زباله 
هاي نيويورك

در نگاه اول،عجيب و حتى غيرقابل باور به نظر 
و  كارآفرين  گيگناك»،  «جاستين  رسد،  مى 
كرده  پيدا  راهى  نيويورك،  شهر  ساكن  هنرمند 
و  كسب  به  شهر  اين  بى مصرف  هاى  زباله  كه 

كارى سود آور تبديل شده اند. 

سال 2001 بود كه «گيگناك» پس از به چالش 
از  زباله ها  براى  ظرفى  طراحى  اهميت  كشيدن 
سوى يكى از همكارانش به فكر ساختن محفظه 
كه  اى  محفظه  افتاد؛  ها  زباله  براى  مناسب  اى 

هيچ كس نتواند در آن نقص يا ايرادى بيابد. 

اين هنرمند در راه رسيدن به اين هدف، به اين 
مى  درست  و  مناسب  كار  با  كه  رسيد  نتيجه 
تواند مردم را به سمت خريد چيزى سوق دهد 

كه هيچ كس آرزوى داشتنش را ندارد. 

عرضه  و  طراحى  در  را  مشكل  حل  راه  پس 
محفظه هايى به نام «گاربج نيويورك» ديد. 

«گاربج نيويورك» در واقع محفظه ها و جعبه ها، 
امضا،  يك  هر  كه  هستند  شخصى  و  ضدبو 
تاريخ و شماره دارند. وى طى 9 سال توانست 
1300 عدد از اين محفظه هاى زباله را به فروش 
 29 در  اكنون  هم  نيويورك»  «گاربج  برساند. 

كشور جهان حضورى پررنگ دارد. 

به  دالر   10 قيمت  به  ابتدا  در  ها  محفظه  اين 
فروش مى رسيد اما زمانى كه مردم آن را به 
عنوان سوغات نيويورك شناختند، قيمت به 25 

دالر رسيد. 

دالر   100 تا   50 به  دالر   25 از  قيمت  وقتى 
افزايش پيدا كرد، مردم ديگر باور كردند كه هنر 

را براى زباله ها هم مى توان خرج كرد. 

نوع  اين  توليد  تجربه  خالق،  كارآفرين  اين 
محفظه هاى مكعب شكل براى مراسم خاص را 
مى  جمله  آن  از  كه  دارد  خود  كارنامه  در  هم 
رئيس  اوباما  باراك  تحليف  مراسم  به  توان 
جمهور آمريكا و افتتاح دوباره ورزشگاه يانكى 

نيويورك اشاره كرد. 

6 آگوست 2011

گوناگون

بوئينگ فضايي مي شود
آرزوي  كردن  محقق  بوئينگ  برنامه  جديدترين 
سفر  فضا  به  مي خواهند  كه  است  انسان هايي 
كارشناسانش  و  بوئينگ  راستا  همين  در  كنند. 
كرده اند  طراحي  را  نقليه اي  وسيله  ناسا  كمك  به 
حركت  زمين  پاييني  مدارهاي  در  مي تواند  كه 
توليدكنندگان  بزرگ ترين  از  بوئينگ  شركت  كند. 
اين  حاال  و  مي شود  محسوب  جهان  در  هواپيما 
تا  رسيده  فرا  زمان اش  كه  مي كند  فكر  شركت 
اضافه  خدمات اش  به  هم  را  فضايي  پروازهاي 
كند. به همين منظور قرار است تا سال 2015 دو 
فضا  به  مخصوص  كپسول  يك  در  را  خلبان اش 
بفرستد. براي ارسال اين خلبان ها به فضا از راكت 
«اطلس5» استفاده خواهد شد. سه پرواز در سال 
2015 انجام مي شود و در پرواز سوم، خلبان ها 
بوئينگ  سخنگوي  مي روند.  فضايي  ايستگاه  به 
اين مطلب را تاييد كرده كه با يكي از شركت هاي 
پيشگام در زمينه سفرهاي فضايي كه مقر آن در 
ويرجينياست در همين زمينه به توافق رسيده اند. 
به اين ترتيب صندلي هاي فضاپيماي سي اس تي 
استفاده  ناسا  تحقيقات  براي  كه  بوئينگ   100  -
مي شود به زودي به مسافران عالقه مند فروخته 
خواهد شد. بوئينگ از جمله شركت هايي است كه 
سيستم هاي  تا  مي شود  پشتيباني  ناسا  توسط 
اين  هدف  بدهد.  توسعه  را  فضايي  حمل ونقل 
فضا  سوي  به  حمل ونقل  سيستم  يك  كه  است 
ايجاد بشود تا امكان ارسال فضانوردان راحت تر 
شده و در آينده نيز مسافران به آزمايشگاه هاي 

شوند.  منتقل  شان  فضايي  هتل هاي  يا  شخصي 
تجاري  پروازهاي  نخستين  مي شود  پيش بيني 
هنوز  البته  بشود.  آغاز   2016 سال  از  بوئينگ 
مشخص  زمين  مدار  نزديك ترين  به  سفر  هزينه 
شرايط  به  بنا  قيمت ها  مي شود  گفته  اما  نشده 

تغيير مي كنند و نرخ ثابتي ندارند. 

سال گذشته «گاي الليبرت» براي سفر به فضا با 
كشتي فضايي روسي از پايگاه فضايي قزاقستان 
در  اما  كرد  پرداخت  دالر  ميليون   35 به  نزديك 
براي  فضا  به  سفر  هزينه  كمترين  حاضر  حال 
است.  شده  اعالم  دالر  هزار   200 توريست ها 
روسيه براي هر صندلي در فضاپيماي سايوز از 
ناسا 51 ميليون دالر مي گيرد. اين هزينه تا سال 

2013 به باالي 56 ميليون دالر مي رسد. 
8 آگوست 2011
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گوگل پالس از توييتر و 
لينكدين پيشي گرفت

از  درصد  مي دهد، 13  نشان  جديد  بررسي هاي 
بزرگساالن امريكايي عضو گوگل پالس هستند 
يك  طول  در  ميزان  اين  مي شود  پيش بيني  و 

سال به 22 درصد برسد و تعداد كاربران آن از 
شبكه هاي اجتماعي توييتر و لينكدين عبور كند.

بلومبرگ  نظرسنجي  اساس  بر  كه  گزارشي  در 
و YouGov از 1003 امريكايي تهيه شده، آمده 
از  امريكايي  بزرگساالن  از  صد  در   71 است: 
فيس بوك استفاده مي كنند، اما اين ميزان تا يك 
ميان  از  مي يابد.  كاهش  درصد  به 69  بعد  سال 
افرادي كه هم از فيس بوك استفاده مي كنند و هم 
دارند  قصد  مي گويند  30درصد  گوگل پالس،  از 
زماني را كه در فيس بوك صرف مي كنند، كاهش 

دهند.

با اين وجود 31درصد از كاربران گوگل پالس 
ترك  را  خود  پالس  گوگل  صفحه  مي گويند 
در  نگذاشته اند.  آن  در  پستي  هرگز  يا  كرده اند 
لينكدين  و  توييتر  است،  آمده  گزارش  اين  ادامه 
همچنان  معروف)  كاريابي  اجتماعي  شبكه  (يك 
يك  تا  توييتر  و  مي دهند  ادامه  خود  رشد  به 
را  امريكا  جمعيت  از  ديگر  درصد  سه  بعد  سال 
به كاربران خود اضافه مي كند تا درمجموع 20 
شبكه  اين  عضو  امريكا  جمعيت  كل  از  درصد 

اجتماعي باشند.
بعد  سال  يك  تا  نيز  لينكدين  مي شود  پيش بيني 
دو درصد ديگر از كل جمعيت امريكا را به جمع 
كاربران خود اضافه كند تا درمجموع 20 درصد 
از كل جمعيت امريكا عضو اين شبكه اجتماعي 
باشند. در همين حال 45 درصد از اعضاي گوگل 
سر  شبكه  اين  به  روز  هر  كردند،  اظهار  پالس 
درصد،   62 فيس بوك  براي  ميزان  اين  مي زنند. 
هشت  لينكدين  براي  و  درصد   42 توييتر  براي 

درصد است.

اپل، گوگل و IBM در 
گرداب بحران

سقوط ارزش سهام در بازارهاي بورس امريكا 
بزرگ  شركت هاي  سهام  ارزش  كه  شده  باعث 
فناوري از جمله اپل، گوگل و IBM بشدت افت 
سهام  ارزش  اخير  روز  چند  طي  چنانچه  كند. 
گوگل 65/23 واحد افت كرده و اين رقم درباره 
اپل و IBM به 20/15 و 35/7 واحد رسيده است. 
درباره  متفاوت  ضعف  و  شدت  با  وضع  اين 

شركت هاي ديگر فناوري هم وجود دارد. سيسكو 
نزول  با  مايكروسافت  و  واحدي  نزول 67/0  با 
آسيب  شركت هاي  ديگر  جمله  از  واحدي   98/0
شاهد  ترتيب  به  هم   HP و  اينتل  هستند.  ديده 
خود  شاخص هاي  واحدي   74/1 و   96/0 نزول 
در بازار سهام امريكا بوده اند و اگر اين وضع به 
همين منوال ادامه پيدا كند، كل شركت هاي فعال 

در دره سيليكون ولي دچار بحران جدي خواهند 
شد. بطور قطع نخستين پيامد اين بحران اخراج 
گسترده كاركنان شركت هاي آي تي خواهد بود. 
سيسكو و نوكيا از جمله شركت هايي هستند كه 

از هم اكنون اين اخبار را تاييد كرده اند.

FBI برنامه يي  براي 
يافتن كودكان گمشده   

طراحي كرد
FBI برنامه يي را با نام Child ID براي گوشي 
كه  مادرهايي  و  پدر  به  كه  كرده  طراحي  آيفون 
كودكان خود را گم كرده اند، كمك مي كند خيلي 
بگذارند.  ميان  در  پليس  با  را  اتفاق  اين  سريع 
به  مجهز  گوشي  يك  به  نياز  فقط  برنامه  اين 
آي پاد  و  آي پد  آيفون،  با  سازگار  و  دوربين 
شدند  متوجه  كه  زماني  بايد  والدين  دارد.  تاچ 
گوشي شان  در  را  برنامه  گمشده،  كودك شان 
يا   FBI به  اتصال  براي  را  دكمه يي  و  كنند  باز 
فشار  آزارديده  يا  گمشده  كودكان  ملي  مركز 
ضروري  اطالعات  بايد  همچنين  والدين  دهند. 
نام  نام،  قد،  وزن،  جمله  از  فرزندشان  درباره 
مستعار، مشخصات نژادي، تاريخ تولد و آدرس 
منزل  شان را قبل از اينكه هر اتفاقي رخ دهد، در 
از  عكسي  بايد  همچنين  كنند.  ذخيره  برنامه  اين 
فرزندشان در گوشي داشته باشند تا بتوانند در 
برنامه  طريق  از  را  آن  وي،  شدن  گم  صورت 
كار  اين  با  كنند.  ارسال  پليس  براي   Child ID
در صورت گم شدن بچه ها به سرعت اطالعات 
هويتي آنها از طريق برنامه يادشده براي پليس 
ارسال مي شود. با توجه به اينكه در امريكا در 
مساله  اين  و  مي شود  گم  بچه  يك  ثانيه  هر 40 
شده،  والدين  در  ناامني  احساس  افزايش  باعث 
از  حدي  تا  طريق  اين  از  است  اميدوار   FBI

نگراني والدين بكاهد.

عجايب 
هفتگانه صنعت

فانوس  بروكلين،  پل  بزرگ،  كشتي 
دريايي بل راك، شبكه فاضالب لندن، 
آرام  اقيانوس  راه آهن  پاناما،  كانال 
عنوان  به  دام  هور  عظيم  وگودال 
برترين ها و عجيب ترين هاي طراحي 
شده اند.  شناخته  بشر  صنعتي 
در  باال  موارد  تمام  ايجاد  و  ساخت 
عصر كنوني امري امكان پذير و دست 
يافتني است اما بيشتر اين وقايع در 

زمان انقالب صنعتي رخ داده است. 

اولين كشتي ساخته شده با استفاده از 
فلزات 

شد.  انجام   19 قرن  در  بزرگ  كشتي  اين  ساخت 
چوبي  كشتي هاي  كه  دريافتند  تجار  كه  زماني 
مسافت هاي  پيمودن  براي  را  آنها  نياز  گذشته 

طوالني نظير اقيانوس پيمايي برآورده نمي كنند. 

كشتي ها و قايق هاي چوبي پس از برخورد به امواج 
و  ساكنان  و  مي شدند  شكسته  اقيانوس،  سهمگين 
اموال تجار از بين مي رفت. به همين خاطر سرمايه 
داران آن زمان به فكر افتادند تا از فلز در ساختن 

اسكلت كشتي استفاده كنند. 

پل بروكلين 
پل بروكلين يك پل معلق در نيويورك آمريكاست 
پل  مي كند.  متصل  هم  به  را  منهتن  و  بروكلين  كه 
طول 1825  با  و  شد  ساخته  سال 1870  در  بريج 
حساب  به  دنيا  مدرن  پل هاي  قديمي ترين  از  متر 
با  را  منهتن  جزيره  كه  پل  سازه  مي آيد.پيچيدگي 
همسايه اش، محله بروكلين مرتبط مي سازد، موجب 
شد بيش از 20 نفر در طول 13 سال زمان ساخت 
آن، جان خود را از دست بدهند. هزينه ساخت پل 

بيش از 15 ميليون دالر بود. 

فانوس دريايي بل راك 
راه  ماهيگيران  و  دريانوردان  اينكه  از  پس  سال ها 
در  و  كنند  گم  ساحل  به  بازگشت  براي  را  خود 

امواج مخوف دريا غرق شوند، مهندس بريتانيايي 
رابرت استيونسن موفق به طراحي و ساخت يكي 
يعني  جهان  دريايي  فانوس هاي  بزرگ ترين  از 

فانوس دريايي بل راك شد. 

زيرزميني  (شبكه  زيرزميني  شهر 
فاضالب لندن) 

پس از پيشرفت تكنيك شبكه هاي آبرساني، ساختن 
شبكه هاي دفع فاضالب نيز مورد توجه قرار گرفت. 
به  و  روها  گنداب  بيشتر  پيش  نزديك 100سال  تا 
باز  رو  صورت  به  فاضالب  فرعي  كانالهاي  ويژه 
ساخته مي شدند. پس از آشكار شدن اثر اين قبيل 
كانال ها در پخش بيماري هاي واگيردار كوشش به 
عمل آمد كه تمام گنداب روها و فاضالب روها در 

زير زمين ساخته شوند. 

كانال پاناما 
و  اطلس  كيلومتراقيانوس  طول80  با  پاناما  كانال 
اقيانوس آرام را به هم متصل كرده است. اين كانال 

در پايين ترين سطح ممكن بين دامنه هاى سرزمين 
كوهستانى و باريكى كه آمريكاى شمالى و جنوبى 
را به هم وصل كرده، احداث شده است. اين آبراه 
دشوارترين  و  بزرگ ترين  از  يكي  جريان  در  كه 
است  گشته  ايجاد  جهان  در  مهندسي  پروژه هاي 
يكي از سرشناس ترين و مهم ترين آبراه هاي جهان 
است. ايجاد اين آبراه 77كيلومتري با دشواري هاي 
بسياري همراه بود، به نحوي كه پس از پايان كار 
در مجموع 27500 كارگر جان خود را از دست داده 

بودند. 

خط آهن صلح 
پيش از پيدايش راه آهن، مردم فاصله بين سواحل 
شرقي و غربي اياالت متحده آمريكا را با اسب طي 
مي كردند. در سال 1869 ميالدي، شبكه خطوط راه  
آهن غرب و شرق، در محلي به نام «پرومونتوري 
پوينت» در ايالت يوتا، به هم رسيدند و بدين ترتيب 
يكديگر  به  شمالي  آمريكاي  قاره  شرق  و  غرب 

متصل شد. 

سد رودخانه كلرادو در دره سياه 
آمريكا  و  مكزيك  كشور  دو  از  كلورادو  رودخانه 
و  كلورادو  نوادا،  آريزونا،  يوتا،  ايالت  پنج  از  و 
كاليفرنيا عبور مي كند. وزن تقريبي اين سد به بيش 
از شش ميليون و ششصد تن مي رسد و از نوعي 
آن  پشت  در  كه  شده  ساخته  چگال  و  ثقيل  بتون 
فشار آب حاصل از نيروي گرانشي زمين و نيروي 

منحني افقي وارد مي شود.
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تكنولوژى و فناورى
ابتكار ويكي پديا براي تشويق 
كاربران به ويرايش مطالب

جيمي ويلز، بنيانگذار ويكي پديا اعالم كرد كه اين دايره.. 
داوطلبان  ويرايش  و  نوشته ها  مبناي  بر  كه   المعارف 
كار مي كند، در حال از دست دادن داوطلبانش است. 
سايت  كه  غيرانتفاعي  شركت  اين  كرد  اعالم  ويلز 
دادن  دست  از  روند  با  مي كند،  اداره  را  ويكي پديا 
هر  به  كه  دارد  سعي  و  است  همراه  خود  داوطلبان 
ترتيبي كه شده كاربران وفادارش را نگه دارد. ويلز 
افزود: اين روند، روند بحراني نيست، اما به نظر من 

بسيار مهم است.
پنجمين  رده  در  هم اكنون  كه  ويكي پديا  مديران 
وب سايت پربازديد جهان قرار دارد، در حال بررسي 
روش هايي هستند كه كاربران بتوانند راحت تر مطالب 
خود را روي اين سايت به اشتراك گذاشته يا محتواي 
موجود آن را ويرايش كنند. ويلز در اين مورد گفت: 
مشاركت  براي  ويكي پديا  ساختار  حاضر  حال  در 
ويرايشي  دستورالعمل هاي  و  است  دشوار  كاربران 
بسياري وجود دارند كه خيلي از كاربران نمي توانند 
درون آن نفوذ كنند. ويكي پديا هم اكنون بيش از سه 
شيطنت  دليل  به  آنها  بيشتر  اما  دارد،  مدخل  ميليون 
برخي از كاربران و همچنين مدخل هايي كه بر اساس 
مخدوش  شده اند،  ايجاد  شخصي  عقايد  و  افكار 
مطالعاتي  به  همواره  ويكي پديا  حال،  اين  با  شده اند. 
استناد مي كند كه دقت و صحت اين وب سايت را در 
مقايسه با دايره..  المعارف هاي مرسوم جهان مطلوب 
مي داند؛ در حالي كه بسياري از مطالعات ديگر صحت 
با  ويلز  مي دانند.  كمتر  بسيار  را  سايت  اين  دقت  و 
اعالم  جهان  در  ويكي پديا  گسترده  محبوبيت  وجود 
مشاركت كننده  نمونه هاي  از  يكي  مشخصات  كرد 
 26 اينترنت  و  فناوري  شيفته  مرد  يك  ويكي پديا  در 
ساله است كه سعي مي كند در اين سايت محتوا توليد 

كند يا مطالب آن را ويرايش كند، اما بعد از مدتي كه 
مي كند.  ترك  را  سايت  اين  كلي  بطور  مي كند  ازدواج 
وي افزود: افراد ديگر نيز فعاليت شان را در اين سايت 
متوقف مي كنند، زيرا هم اكنون 10 سال از راه اندازي 
اين سايت گذشته است و مدخل هاي كمي براي ايجاد 

وجود دارند.

طرح هاي ويكي پديا براي جذب ويرايشگرها
بنابر آمار ويكي پديا، تا ماه مارس، اين سايت حدود 
90 هزار ويرايشگر و توليد كننده محتوا داشته است 
ويكي پديا  بنياد  اجرايي  مدير  گاردنر،  سو  گفته  به  و 
ويكي پديا  مديران  هدف  مي گرداند،  را  سايت  اين  كه 
ژوئن  ماه  تا  آنها  به  ديگر  نفر  هزار   5 كردن  اضافه 
سال آينده است. گاردنر در اين مورد گفت: ويكي پديا 
داشتن  نگه  يا  جذب  براي  خود  تالش هاي  بر  عالوه 
ويرايشگرهاي خود، در حال توسعه طرحي است تا 
پروفسورهاي دانشگاه را تشويق كنند كه تكاليفي را 
در قالب نوشتن محتوا يا ايجاد مدخل در اين دايره ..  
كنند.  تعيين  خود  دانشجويان  براي  آنالين  المعارف 
برزيل،  هند،  چون  كشورهايي  براي  بويژه  طرح  اين 

آلمان و انگليس مطرح شده است.
به  دست  داوطلب  جذب  براي  ويكي پديا  مديران 
را  جديدي  ويژگي  آنها  زده اند.  نيز  ديگري  ابتكارات 
با نام WikiLove معرفي كرده اند كه كاربران را به 
ادامه فعاليت هايشان در اين سايت ترغيب مي كند و به 
نوعي آنها را درگير اين سايت مي كند. بازديدكنندگان 
كنند  انتخاب  را  گرافيكي  آيكون  مي توانند  سايت  اين 
مديترانه يي  باقلواي  و  ستاره  گربه،  بچه  شامل  كه 
را  محتوايي  كاربر  كه  زماني  آيكون ها  اين  مي شود. 
وارد اين سايت مي كند يا مطلبي را ويرايش مي كند، با 
ارسال پيام هايي از وي قدرداني مي كند. به گفته ويلز، 

اين روش همانند گزينه Like در فيس بوك است.

منبع: آسوشيتدپرس

انقالبي در صنعت ساخت موتورهاي 
كم مصرف

اين هيبريدي هاي 
دوست داشتني

دنبال  به  دانشمندان  و  كارشناسان  روزه  هر 
نوين تر  فناوري هاي  كشف  براي  جديدي  راه 

از  تا  هستند  سوز  بهينه  موتورهاي  زمينه  در 
سوي  از  بكاهند.  سوخت  جانبي  هزينه هاي 
مصرف  در  صرفه جويي  فناوري  اكنون  ديگر 
رسيده  خود  راه  ميانه  به  خودروها  سوخت 
معضل  اين  براي  كنوني  راه حل هاي  است، 
الكتريكي  و  هيبريدي  موتورهاي  از  استفاده 
موتورها  اين  مي كنند.  كار  باتري  با  كه  است 
توانسته اند همتايان بنزيني خود را به سادگي 
راه  از  رقيبي  اكنون  اما  كنند  در  به  ميدان  از 
اين  است.  برتر  موارد  اين  همه  از  كه  رسيده 
همراه  را  سوخت  كه  است  ژنراتوري  رقيب 
هوا مي سوزاند و انتشار گازهاي گلخانه يي را 
ايالت  در  مولر  نوربرت  دكتر  مي دهد.  كاهش 
دولت  دالري  ميليون   25 حمايت  با  ميشيگان 
امريكا از پروژه اش قصد دارد تا آخرين قسمت 
تركيب  به  مربوط  كه  را  پيچيده  معادله  اين 
موتورهاي  از  جديدي  فرم  همراه  صحيح 
نتيجه  براساس  برساند.  آخر  به  است  تركيبي 
سال ها تحقيق و تفحص در اين زمينه، آخرين 
فلزي  ديسك  نوعي  كه  ژنراتور  اين  نسخه 
بسيار  شعاعي  كانال هاي  با  همراه  چرخنده 
دقيق، ساخته شده است. تركيب سوخت و هوا 
از طريق يك ورودي مركزي وارد دستگاه شده 
و به سمت خارج مي رود. همانطور كه ديسك 
مي چرخد، خروجي كانال با يك شوك ناگهاني 
بسته مي شود. از آنجا كه ورودي اكنون بسته 

است، نوعي فشار در دستگاه به وجود مي آيد 
(مانند آنچه در پيستون اتفاق مي افتد) و سپس 
مخلوط سوخت و هوا آتش مي گيرد. گسترش 
به  ها  چرخ  مي شود  سبب  كوچك  انفجار  اين 
حركت درآيند و يك بار ديگر كانال ورودي و 
خارج  مضر  گازهاي  مي شود.  باز  خروجي ها 
به  هوا  و  سوخت  تركيب  دوباره  و  مي شوند 
انجام  ابتدا  از  فرايند  تا  مي شود  كشيده  داخل 

شود. البته روش توضيح داده شده با سرعت 
با  زيبا  طرح  اين  مي شود.  انجام  بااليي  بسيار 
از  بسياري  مي تواند  خود  وار  دايره  سيستم 
جويي  صرفه  ميزان  كه  را  معمول  موتورهاي 
سوخت آنها معموال 15 درصد است از ميدان 
به دركند زيرا به گفته دكتر مولر اين ژنراتور 
مي تواند 60 درصد در ميزان سوخت مصرفي 

صرفه جويي كند.
است  اين  ما  «هدف  مي گويد:  باره  اين  در  او 
جويي  صرفه  باالي  فناوري  با  موتوري  كه 
مايل   500 بتواند  كه  كنيم  طراحي  سوخت 
را  مصرف كننده  نيازهاي  و  كرده  حركت 
برطرف كند. عالوه بر آن قصد داريم با انجام 
اين كار بهاي خودرو را كاهش داده و عملكرد 
در   « بخشيم.  بهبود  جاده ها  در  را  خودرو 
با  مقايسه  در  بادي)  ژنراتور  (ديسك   WDG
اكسيد  دي  گاز  انتشار  ميزان  موتورها  ديگر 
تيم  كه  درحالي  است.  كمتر  درصد   95 كربن 
تحقيقاتي مولر بيشتر بر استفاده اين ژنراتور 
فراموش  نبايد  مي كند،  تمركز  خودروها  در 
ژنراتورهاي  اختراع  براي  موتور  اين  كه  كرد 
آن  انبوه  توليد  و  فشرده  و  كوچك  الكتريكي 
در سراسر جهان، بسيار مناسب است. نمونه 
ساخته شده از اين موتوربراي خودرو كه در 
تا  مي كند  توليد  انرژي  وات  كيلو   25 حدود 

فوريه 2012 به بازار مي آيد.

مدرسه فارسى صمد بهرنگى
مدرسه زبان فارسى صمد بهرنگى ترم پائيزى خود را از روز شنبه 10 سپتامبر 2011 

در محل جديد خود آغازخواهد كرد.

آموزش زبان فارسى براى فارسى زبانان از سطح آمادگى
. A Level و   GCSE   تا   

 .  GCSE آموزش رياضى در سطح
برنامه هاى متنوع  فرهنگى و ورزشى .

 A و ( GCSE) مدرسه صمد بهرنگى مركز رسمى امتحانات جى سى اس اى
level  فارسى ميباشد و اين امتحانات زير نظر سازمان OCR  توسط مدرسه 

بهرنگى و در مدرسه بهرنگى  بر گزار مى گردد.
مدرسه صمد بهرنگى داراى يك كادر آموزشى ماهر و با تجربه مى باشد ( 

آموزگارانى با بيش از 15 سال تجربه آموزگارى در ايران و در انگلستان). در 
اين مدرسه از شيوه هاى پيشرفته آموزشى استفاده ميشود.

آدرس جديد مدرسه:
Bounds green School
Bounds Green Road, London N11 2QG

نزديكترين ايستگاه آندرگراند: 
Bounds Green Station

مدرسه در 100 مترى آندرگراند واقع شده و داراى پاركينگ مى باشد.
اتوبوسهاى: 184,299,102,221

تلفن كانون: 02077000477               
جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

02077000477  با كانون ايرانيان لندن تماس بگيريد. 
 موبيل : 07951598670

الماس زير نور خورشيد 
ناپديد مي شود؟

شده  شناخته  مواد  سخت ترين  از  يكي  الماس 
است  اينجا  در  جالب  بسيار  نكته  ولي  است 
اگر يك الماس را در مسير نور خورشيد قرار 
خود  اتم هاي  دادن  دست  از  به  شروع  دهيم، 
كه  نيست  قدري  به  اتم ها  كاهش  نرخ  مي كند. 
جواهرسازان يا دارندگان حلقه هاي برليان را 
راه  قطعا  موضوع  اين  كشف  ولي  كند،  نگران 
استفاده از خواص استثنايي اپتيكي و الكتروني 

الماس را براي محققان آسان تر مي كند.
بسياري از كاربردهاي جديد الماس از كاربرد 
آن  كاربرد  تا  گرفته  ليزري  تابش هاي  در  آن 
نيازمند  كوانتومي  محاسبات  و  ارتباطات  در 
ساختارهاي ريزي در ابعاد ميكرو و نانو روي 

سطح الماس است.
ريچ ميلدرن (Mildren Rich) و گروهش در 
كه  داده اند  نشان  سيدني  گواير  مك  دانشگاه 
استفاده از پرتوهاي فرابنفش راه بسيار خوبي 
كمك  به  معموال  الماس ها  است.  كار  اين  براي 
اين  در  و   (etching) مي شوند  زني  قلم  ليزر 

فرآيند اتم هاي روي سطح آن سوزانده شده و 
يك سطح ناهموار كه بيشتر به گرافيت شباهت 

دارد تا به الماس را به وجود مي آورند.
ميلدرن  فيزيك،  انجمن  خبرنامه  نوشته  به 
دادن  ارتقا  حال  در  كه  هنگامي  همكارانش  و 
الماس  از  شده  ساخته  ليزرهاي  ويژگي هاي 
بودند به صورت كامال تصادفي متوجه شدند 
كه با قطع كردن پرتوي تابشي فرآيندي كه به 
آغاز  است  معروف   (desorpton) جداشدگي 
سطح  روي  شده  برانگيخته  اتم هاي  و  شده 
و  صاف  سطح  نهايتا  و  شده  ناپديد  الماس 

تراش خورده يي باقي مي ماند.
دهيم  نشان  مي خواستيم  ما  مي گويد:  ميلدرن 
ليزر)  در  شده  استفاده  (الماس  الماس  كه 
مواد  كه  كنند  كار  موج هايي  طول  در  مي تواند 
ديگر نمي توانند و البته فرابنفش هم يكي از اين 

نواحي است.
اين گروه موفق شدند ليزري از جنس الماس 
تنها  اما  كند  ساطع  فرابنفش  اشعه  كه  بسازند 
نقص اين ليزر در مدت كاركرد آن است. اين 
ليزر پس از 10 دقيقه از كار مي ايستد. ميلدرن 
اضافه مي كند كه به نظر مي رسد با به وجود 
آوردن سوراخ هاي كوچكي روي سطح الماس 

مي توانيم اتم هاي كربن را آزاد كنيم.
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 تصفيه حسابهاى عاطفى 
و انتقامجويى هاى عشقى

عليرضا ابهرى 
 پژوهشگر مسائل اجتماعى

اسيدپاشى  اخبار  به  توجه  با 
نظر  به  شهرها  از  بعضى  در 
ميرسد اين فرآيند به عنوان يك 
انتقامى  و  رفتارى  ناهنجارى 

مسووالن  و  ها  خانواده  نگرانى  باعث 
ميشود. اغلب كسانى كه از طريق اين روش 
به انتقامجويى دست ميزنند؛ داراى روحى 
قانون  ضداجتماعى،  شخصيت  نامتعادل، 
اين  بيشتر  هستند.  ستيز  جامعه  و  گريز 
تحمل  را  تحقيرها  كودكى  دوران  در  افراد 
اند.  شده  رفتارى  فرافكنى  آماده  و  كرده 
معموال  اسيدپاشى  موارد  از  درصد   90 در 
انتقامجويى  و  عاطفى  حسابهاى  تصفيه 
به  فردى  يعنى  هستند.  مطرح  عشقى  هاى 
خواستگارى دخترى رفته، به او ابراز عالقه 
نموده و پاسخ منفى گرفته است. در بغضى 
از  گرفتن  انتقام  براى  شخص  نيز  موارد 
شوهر خود به هوو يا شخص مورد توجه 

همسرش اسيدپاشى كرده است.

  انتخاب اين ابزار براى هر هدف كه باشد از نظر آسيب 
شناسى رفتارى بيانگر دو نكته مهم است: يك، فرد قصد 
كشتن قربانى را نداشته و فقط براى ترساندن يا مجازات 
ميداند  اسيدپاش  شخص  دو،  ميكند.   كار  اين  به  اقدام  او 
كه زيبايى و ظاهر قربانى متالشى شده و او ديگر به هيچ 
عنوان به وضعيت قبلى برنمى گردد و زندگى آينده او با 
درد و رنج و نااميدى همراه خواهد شد. بنابراين با توجه 
فرد  يك  جرم  اينجانب  نظر  به  رفتارى،  محور  دو  اين  به 

اسيدپاش اگر بدتر از قتل نباشد معادل آن خواهد بود.
 در مورد اقدام خانم آمنه كه مجيد را مورد بخشش قرار 
اول  گروه  كرد:  پيشه  العمل  عكس  دو  عمومى  افكار  داد؛ 
اعتقادى به عفو نداشته و اين حركت را باعث تكرار جرم 
شود.  كور  بايد  مجيد  داشتند  عقيده  و  دانسته  اسيدپاشى 
گروه دوم اعتقاد داشتند كه حاال كه اين اتفاق افتاده است 
كور شدن يك انسان تا پايان عمر چه تاثيرى به حال آمنه 

دارد و آيا زيبايى و بينايى را به او بازميگرداند؟

 هرچند آمنه در طول مدت قربانى شدن تبديل به وسيله 
تبليغ براى بعضى ها شد و عده اى با دلسوزى هاى ظاهرى، 
وى را تبديل به شخصى كردند كه اگر با او صحبت ميكنند 
يا عكس ميگيرند خيلى كار مهمى انجام داده اند. يعنى براى 
گرفتن يك جايگاه انسانى، يك انسان دلسوخته و مجروح 
هموطنان  تمام  حال  هر  در  ميدهند،  قرار  خود  سكوى  را 
براى اينگونه افراد متاثر بوده و آماده هستند تا هر كارى 

كه از دستشان برمى آيد انجام دهند.

  اما براى جلوگيرى از اينگونه حوادث تلخ چه بايد بكنيم؟ 
متاسفانه در حال حاضر توليد، عرضه و خريد و فروش دو 

قلم از ابزارى كه جنايات ياد شده به وسيله آنها اتفاق مى 
افتند آزادانه انجام ميگيرد يعنى انواع چاقوها و اسيد. در 
مورد چاقو و انواع آن به اندازه كافى بحث شده است اما با 
گسترده شدن موضوع آمنه درمورد اسيد، كمترين بحث و 
گفتگو انجام گرفته است. در اين مورد بايد اشاره كنم خريد 
و فروش انواع اسيد در حال حاضر آزاد است و هيچگونه 
چهار  قيمت  يعنى  ندارد.  وجود  زمينه  اين  در  محدوديتى 
ليتر از نوع خطرناك ترين و آزاردهنده ترين اسيد موجود 
فروش  و  خريد  و  است  تومان  هزار  ده  از  كمتر  بازار  در 
آن به راحتى ساير كاالها انجام ميشود. از آزمايشگاه  هاى 
مس  و  طال  معادن  فعاالن  تا  گرفته  مدارس  و  ها  دانشگاه 
بعضى  حتى  هستند.  اسيدها  انواع  خريداران  طالسازها  و 
استفاده  منازل  بهداشتى  نظافت  براى  نيز  اسيد  انواع  از 
ميشود. اما متاسفانه گاهى ممكن است خريدار آن، كسى 

مانند مجيد موحد و يا قاتل نوعروس ايالمى باشد.
 اسيد سولفوريك كه از نوع خطرناكترين اسيدهاست در 
صورت تماس با پوست سوختگى شديد به وجود آورده 
و از بين رفتن آن را باعث ميشود. همان وضعى كه براى 
چشم و پوست آمنه به وجود آمد. اين دختر مظلوم امروز 
در انتظار بيستمين عمل جراحى اش است تا شايد پوست 

صورت و بدنش اندكى بهبود يابد.
خطرناك  و  درصد  اسيد 96  كردم  اشاره  كه  همانطورى   
خريد.  نيز  ليترى   220 بشكه  در  ميتوان  را  يادشده 
خرده  نوع  از  ناصرخسرو  بازار  در  اسيد  فروشندگان 
و  نامه  نوع  هيچ  گفتند  من  به  فروشى  عمده  و  فروشى 
براى  مجوز  درخواست  يا  فروش  عدم  براى  اى  بخشنامه 
فروش به ما داده نشده است. تنها نامه هايى كه براى ما مى 
آيد مواظبت در مقابل آتش سوزى است و به همين دليل 
ميخواهند محل فروش مواد شيميايى را از ناصرخسرو به 

بيرون شهر منتقل كنند.
 در مورد قوانين بازدارنده بايد گفت طرح ممنوعيت حمل 
سالح سرد بيشتر از سه سال است كه در مجلس مطرح 
است و در ماه هاى اخير با حوادثى كه اتفاق افتاد فشار افكار 
عمومى جهت تسريع تدوين آن به وجود آمده است. به نظر 
مى آيد اگر خريد اسيد به اندازه ساير كاالها راحت نباشد 
حداقل كمتر در دست افراد انتقامجو قرار ميگيرد. درمورد 
قانون اسيدپاشى نيز بايد گفت قانون كيفرى كشور ما در 
حال حاضر قانون مجازات اسالمى است كه فعال جرمى به 
قانون  در  فقط  است.  نشده  ديده  آن  در  اسيدپاشى  عنوان 
كه  داريم  قانونى  ماده  سال 1337  مصوب  گذشته  جزايى 
به اين شرح است: "هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هرنوع 
تركيبات شيميايى ديگر موجب قتل كسى بشود به مجازات 
اعدام و اگر موجب مرض دائمى يا از دست دادن يكى از 
حواس قربانى شود به حبس جنايى درجه يك، اگر موجب 
بشود  اعضا  از  عضوى  افتادن  كار  از  يا  نقصان  يا  قتل 
به حبس جنايى درجه دو از دو تا ده سال و اگر موجب 
صدمه ديگرى شود به حبس جنايى درجه دو از دو تا پنج 

سال محكوم ميشود."

  اگر قصاص را عامل بازدارنده براى جرم محسوب كنيم 
هم بايد گفت فقط يك بار آن هم در خصوص پرونده مجيد 
موحد حكم قصاص چشم در مقابل چشم صادر شده كه 
شد  متوقف  بهرامى  آمنه  بزرگوارى  و  گذشت  با  هم  آن 
ماده  اين  كه  معتقدند  ما  حقوقدان  همكاران  دليل  همين  به 

قانونى نيز تاكنون ضمانت اجرايى خاصى نداشته است.
در مورد حمايت از قربانيان اسيدپاشى نيز همانطورى كه 
خانم آمنه بارها اعالم كرد اگر حمايت هاى مالى و روانى 
داشت  وجود  او  به  مجيد  اسيدپاشى  ابتداى  از  درستى 
كنون  تا  شايد  اش  نابينايى  مشكل  حتى  و  درمان  مسير 
وقتى  تا  متاسفانه  اما  بود.  كرده  پيدا  را  بهترى  وضعيت 
با  مقايسه  در  آمنه  رفته  دست  از  چهره  از  عكسهايى  كه 
وضعيت قبلى او در مطبوعات منعكس نشده بود و شرح 
حالش بارها و بارها نيامده بود، هيچ نهادى مسووليتى در 

قبال او نداشت.
 

 در چنين شرايطى در صورت تكرار اين گونه حوادث در 
كنار پيشگيريهاى الزم و مجازاتهاى بازدارنده سازمانهايى 
مانند بهداشت و درمان، بهزيستى، سازمانهاى بيمه، انجمن 
بايد  غيردولتى  خيريه  نهادهاى  و  موجود  مددكارى  هاى 
وارد عمل شوند و به كمك قربانيان بشتابند. اما متاسفانه 
در عمل چنين چيزى مالحظه نميشود و بايد پرسيد چرا؟

قبيل  از  پيشگيرانه  اقدامات  بازدارندگى  ميرسد  نظر  به   
براى  قانونى  اقدامات  تدوين  و  زندگى  مهارتهاى  آموزش 
كسانى كه با اسيدپاشى به جنايات بدتر از قتل اقدام ميكنند 
ميتواند يك بار براى هميشه بر اين اضطراب اجتماعى خط 

بطالن بكشد.

اجتماعى
لزوم توجه به نكات 

مهم امور مهاجرتى و 
پناهندگى

 The) موسسه  از  تشكر  ضمن 
كه   (Taylor Partnership
امور  و  مهاجرت  ى   زمينه   در 
پناهندگى، فعاليت دارند و آگهى 
شده  درج  نشريه  در  نيز  آنها 
در  را  مفيدى  اطالعات  است؛ 
هفته  اختيار  در  زير  مقاله  قالب 
نامه پرشين قرار دادند. به اطالع 
مخاطبان  و  عالقمندان  كليه 
پس  زين  كه  رساند  مى  نشريه 
مى توانند كليه سوال هاى خود 
و  مهاجرتى  امور  زمينه  در  را 
پناهندگى با ما در ميان بگذارند 
و ما پاسخ سوال هاى شما را از 
مشاوران مهاجرتى اين موسسه، 
پرسيده و هر شماره در نشريه، 

منتشر مى نمائيم.
مهاجرت  كنون،  تا  پيش  ها  قرن  از 
رساننده  آزار  اغلب  و  پيچيده  اى  پديده 
مهاجر  فرد  اگر  كه  شود  مى  محسوب 
راستا  اين  در  را  اى  ويژه  هاى  مراقبت 
اين  مقابل  در  آهنين  سپرى  عنوان  به 
مصائب نينديشد؛ براى بقا در آن جامعه 
به بن بست مى رسد و مى توان لطمات 

شديد و جبران ناپذيرى را به بار آورد.
فرهنگ  زبان،  محيط،  با  آشنايى  عدم 
و  سو  يك  از  ميزبان  كشور  رسوم  و 
تعلقات ناشى از دورى خانواده، دوستان 
را  مهاجران  ما  ديگر  سويى  از  ميهن  و 
قشرهاى  پذيرترين  ضربه  از  يكى  به 
اگر  حال  است.  ساخته  مبدل  جامعه 
كهن  و  غنى  تمدنى  از  برآمده  قشر  اين 
همچون تمدن پارسى باشد، مى تواند با 
سرخوردگى هايى ناشى از عدم هويت، 
احساسات  و  نياز  غرور،  بين  تقابل 

روبرو شود.
هر كدام از ما به داليل مختلفى ملزم به 
ترك خانه شده ايم كه مشخصا پس از 
و  سياسى  مسائل  به  توجه  با  و  انقالب 
برخى تحوالت منفى ايجاد شده، روزانه 
مى  منجر  ما  پنهان  آوارگى  افزايش  به 
و  كافى  اندازه  كه  فوق  عوامل  شود. 
حتى شايد مازاد بر استحقاق و ظرفيت 
مان، راه را بر ما دشوار ساخته، ولى با 
و  انطباق  قدرت  هوش،  درايت،  به  توجه 
انعطاف تا كنون خود را از اصل افتاده 
نمى دانيم. با وجود تمامى اين مشكالت 
ذلت  كشوربه  اين  در  ها  محدوديت  و 
با  قدرتمندتر،  روز  هر  و  ايم  نگراييده 
از  مانده  برجا  هاى  زخم  به  اعتنايى  بى 
هجرت، با افتخار مى گوييم كه پارسيانى 
به  را  جبر  اين  روزى  كه  شجاع  هستيم 
به  اتكا  با  و  آورد  خواهيم  در  زانو 
هايمان  توانايى  و  هنر  تاريخ،  استعداد، 
خود را به عنوان موفق ترين و در عين 
حال جذاب ترين اقليت فرنگ مى نمائيم.

از اين تلخى ها و شيرينى كه بگذريم و 
احتياط  و  هوشيارى  لزوم  به  توجه  با 
در  ما  مهاجرتى  موقعيت  به  عنايت  با  و 
بريتانيا، الجرم براى پيشبرد و پيشرفت 
و  داريم  آن  با  مواجهه  به  نياز  امر،  اين 
يك  به  مراجعه  و  انتخاب  بابت،  اين  از 
هاى  دغدغه  مهاجرت،  مشاوره  يا  وكيل 

روزمره ما را تشكيل مى دهد.
مفيد  راهنمايى  ذيل  نكات  كه  اميدوارم 

باشد براى بهترين انتخاب موجود:

مهاجرتى  امور  مشاوران  كليه   1-
 "OISC" بايد داراى جواز و كد رسمى از
 Office of the immigration) باشند 
services commissioner). اين ارگان 
 Home) كشور  وزارت  تاييد  مورد 

Office) مى باشد.
مهاجرتى  امور  دفتر  و  مشاور   2-
اين  طريق  از  توانيد  مى  را  نظر  مورد 
www.oisc.:كنيد چك  سايت  وب 

homeoffice.gov.uk
توانند  مى  مهاجرت  مشاوران   3-
از   (Level  3) سطح  گونه  سه  داراى 

مدرك OISC باشند.
سطح يك (Level 1) اطالعات و   -A

سرويس هاى اوليه مهاجرتى 
سطح دو (Level 2) اطالعات و   -B

سرويس هاى پيشرفته مهاجرتى 
سطح سه (Level 3) حق حضور   -C

Appeals در دادگاه هاى بدوى و
كارى  روزمه  و  تجربيات  از    4-
مشاور مهاجرتى مورد نظر جويا شويد. 
قانونى  مشاور  يا  وكيل  يك    5-
ضمانتى  تواند  نمى  هيچگاه  مهاجرت 
براى پيروزى كِيس شما بدهد! اگر با آن 
منفى  موردى  را  امر  اين  شديد،  روبرو 
قلمداد نماييد. با يك حالجى ساده در ذهن 
خود قطعا به اين نتيجه خواهيد رسيد كه 
باشد،  مى  غيرممكن  ضمانت  گونه  هر 
چرا كه مشاوران و وكالى مهاجرت در 
شما  كِيس  به  راجع  گيرى  تصميم  مقام 
نيستند و هيچگونه تاثيرگذارى مستقيم، 
غير معقول غير و قانونى را در اين روند 
وزرات  فقط   گيرنده  تصميم  ندارند. 
قضاوت  يا  و   (Home Office) كشور 
با  لطفا  پس  هستند.  مهاجرتى  دستگاه 
 No Win, خيالى خام به تبليغاتى چون
در  تن  مهاجرتى  امور  در  را   No Fee
سودجويان  سواستفاده  مورد  تا  ندهيد 

قرار نگيريد.
يا  دو  با  نهايى  انتخاب  از  قبل    6-
برقرار  تماس  مهاجرت  مشاور  چند 
نماييد و با توجه به تجارب، توضيحات 
و مبالغ درخواستى اقدام به انتخاب فرد 

مورد نظر نماييد. 
مهاجرت  وكيل  يا  مشاور  از    7-
وقت  تواند  مى  چقدر  كه  بپرسيد  خود 
براى كِيس شما صرف كند (ساعت/ نفر) 
وقت  آن  كه  فرماييد  حاصل  اطمينان  و 
كِيس  براى  و  شود  مى  صرف  چگونه 
هاى  محدوديت  باشد(  مى  مكفى  شما 
در  شما  قانونى  نماينده  جانب  از  زمانى 
گذارد،  مى  منفى  تاثير  ها  پرونده  برخى 

بخصوص پرونده هاى پناهندگى)
گوش  اطرافيان  شايعات  به    8-
آوردن  بدست  براى  تالش  و  نسپاريد 
تحقيق  با  را  منطقى  و  صحيح  اطالعات 

ميدانى و اينترنتى دنبال نماييد.
اخبار  مصوبات،  آخرين    9-
تواند  مى  را  مهاجرت  تغييرات  و 
كشور  وزارت  سايت  وب  طريق  از 
نماييد:                                                          دنبال   (Home Office)

www.ukba.homeoffice.gov.uk
ايجاد  سواالت  پرسيدن  هيچگاه   -
قانونى  نماينده  از  را  تان  ذهن  در  شده 

خود در امور مهاجرت را رها نكنيد.
در  را  خود  قانونى  نماينده  با   -
امور مهاجرت صادق باشيد و امرى را 
از او پنهان نكنيد تا در صورت احتمالى 
به  اتفاقى  وضعيت  هرگونه  با  بتواند 

بهترين نحو روبرو گردد.

دستانت  به  هموطن،  اى  بالم  مى  تو  به 
را  ات  خسته  پاهاى  و  زنم  مى  بوسه 

پايدارى آرزومندم.
نويسنده: سورنا 
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مختلف  افراد  از  اگر 
بپرسيد كه مى خواهند 
در زندگى برنده باشند 
مسلم  بازنده  يك  يا 
آنها  بيشتر  كه  است 
خواهند  مى  گويند  مى 
اين  اما  باشند.  برنده 
پرسشى  خود  پاسخ 
مى  ايجاد  ذهن  در  را 
در  بودن  «برنده  كند. 
و  است  چگونه  زندگى 
برنده  واقعى  معناى 

بودن چيست؟»
در بعضى موارد تعريف «بردن» بسيار ساده است 
بيشترين  كه  كسى  بسكتبال  مسابقه  يك  در  مثًال 
امتياز نهايى را كسب كرده است برنده است. ولى 
در زندگى واقعى تصميم گرفتن براى برنده بودن 
چندان ساده نيست. آيا نظر شما غير از اين است؟ 
علت اين است كه افراد مختلف بردن را به اشكال 

مختلف تعريف مى كنند.

براى بسيارى برنده بودن به معناى داشتن پول يا 
را  بودن  برنده  افراد  اما بعضى  است.  زياد  ثروت 
خواهند  مى  هم  افرادى  و  دانند.  مى  دراز  عمر  در 
تمام عمر خوش تيپ و سالم باشند. بعضى شادى 

و بعضى خوش گذرانى را بردن مى دانند.

� همه اينها خوب است اما ...

من مى خواهم كمى شما را ترغيب كنم تا درباره 
بينديشيد.  متفاوت  اى  گونه  به  موفقيت  يا  بردن 
زياده  معناى  به  را  بودن  برنده  افراد  معموًال 
اگر  ولى  دانند.  مى  خاص  زمينه  يك  در  اندوزى 
بايد  كنيم  نگاه  موضوع  اين  به  صادقانه  بخواهيم 
بگويم برنده بودن يعنى موفقيت در ايجاد تعادل در 
در تمام جوانب زندگى  هاى شخص  اندوخته  بين 

است.

انسان  يا  واقعى  «بردن  كنم:  تكرار  دهيد  اجازه 
يك  در  اندوزى  زياده  معناى  به  بودن،  موفقى 
زمينه خاص نيست. بلكه به معناى ايجاد تعادل بين 

اندوخته هاست آنهم در زواياى مختلف زندگى. »

به عنوان مثال: اگر فردى ميليون ها دالر پول در 
از  توجهى  بى  بخاطر  را  اش  خانواده  ولى  بياورد 
كسى  اگر  يا  است؟  موفقى  انسان  آيا  بدهد  دست 
در دنيا مشهور شود ولى حتى يك دوست واقعى 
بايد  نه.  كه  البته  است؟  برنده  يك  باشد  نداشته 

بگويم اين افراد زندگى رقت انگيزى دارند.

� اول، تعريف كنيد

بنابراين اولين كارى كه بايد انجام دهيم اين است 
در  برد  عنوان  به  را  چيزى  چه  كنيم  مشخص  كه 
زندگى مى دانيم توصيه من به شما اين است كه 
بر روى سه ناحيه اصلى تمركز كنيد. كه در ادامه 

به اين سه ناحيه مى پردازيم:

1) بدن
2) روان
3) روح

و  دارد.  واقعى  دنياى  با  فيزيكى  ارتباط  ما  بدن 
سالمت بدنى، مالى، بهداشتى، خانوادگى، كارى و 
شما  سالمت  است.  ارتباط  در  آن  با  ما  اى  حرفه 
چگونه  شما  مالى  وضعيت  است؟  سطحى  چه  در 
است؟ آيا با دوستان و خويشان خود ارتباط كافى 
داريد. در اين ناحيه از زندگى خود برد را چگونه 

تعريف مى كنيد؟

ناحيه بعدى روان است كه با احساسات، خواستها 
و هوش ما در ارتباط است. اين ها افكار، عقايد و 
گرايش هاى ما هستند. چقدر شور زندگى، كار و 
كارى  خود  اراده  تقويت  براى  آيا  داريد؟  فعاليت 
مى كنيد؟ آيا هوش و ذكاوت شما باعث پيشرفت 
شما شده است؟ آيا اخيراً رفتار و عملكرد خود را 
چگونه  را  نواحى  اين  در  برد  ايد؟  كرده  بررسى 

تعريف مى كنيد؟

و اما روح قسمتى از وجود ماست كه به اين زندگى 
ما  ارتباط  و  روحانى  قسمت  دهد.  مى  واال  ارزش 
از  درونى  آرامش  شود.  مى  شامل  را  معبود  با 
حال  به  تا  آيا  آيد.  مى  بدست  تر  عميق  چيزهايى 
كنيد؟  نفوذ  خود  روحانى  اعماق  به  ايد  كرده  فكر 
خود  به  او  توجه  و  معبود  عبادت  از  كنون  تا  آيا 
لذت برده ايد؟ بايد بدانيد كه اين ناحيه در برقرارى 
تعادل بين نواحى ديگر و كسب ارامش بسيار مهم 
است. حال شما بگوييد در اين ناحيه چه چيزى را 
تعريف  چگونه  را  آن  در  برد  و  آوريد  مى  بدست 

مى كنيد؟

كنيم  ايجاد  تعادل  نواحى  اين  بين  بيشتر  چه  هر 
فوق  موفقيتى  به  اينكه  تا  داريم  بيشترى  آرامش 
و  كنيم  پيدا  دست  نواحى  اين  از  يكى  در  العاده 
انسان  آفرينش  بدهيم.  دست  از  را  ديگر  نواحى 
اين  باشد.  داشته  متعادلى  زندگى  تا  بوده  چنان 
است.  زندگى  شيوه  ترين  متعادل  و  بهترين  سبك 
بگويد  تواند  مى  كند،  عمل  گونه  بدين  كه  كسى  و 

برنده است.

� دوم، الويت بندى كنيد.

بعد از اينكه مشخص كرديد در هر يك از نواحى 
ذكر شده چه مى خواهيد، بايد آنها را الويت بندى 
از  را  مهم  غير  هاى  قسمت  ناحيه  هر  در  و  كنيد. 
ليست خود حذف كنيد. و در هر ناحيه قسمت هاى 
غير ضرورى را از ليست خود حذف كنيد. برنامه 
اى تهيه كنيد كه هدف آن ايجاد تعادل در نواحى 
كنيد.  كار  خود  اهداف  روى  بر  باشد.  مختلف 
هاور»  «آيزن  از  سخنى  نيست  بد  كنيد.  انتخاب 
رئيس جمهور سابق اياالت متحده را در اين مورد 
ياد آورى كنم: « تاريخ مردم آزاد با شانس ساخته 
ساخته  آنها  انتخاب  با  انتخاب،  با  بلكه  شود  نمى 

مى شود.»

وقتى كه زمان خود را مديريت مى كنيم و برنامه 
را  خود  هاى  الويت  سادگى  به  كنيم  مى  ريزى 
عيش  الويت  مردم  عموم  براى  ايم.  كرده  انتخاب 
حال است و براى اهداف دور و دراز اهميت زيادى 
مدت  بلند  اهداف  روى  ها  برنده  اما  نيستند.  قائل 

و  برنامه  خود  اهداف  براى  كنند.  مى  تمركز  خود 
زمان بندى دارند. و تنبلى را از اين برنامه حذف 

كرده اند.

� و آخر از همه، عمل كنيد.

كرده  تعريف  خود  براى  را  برد  خوب،شما  بسيار 
ايد. الويت هاى زندگى خود را مشخص كرده ايد. 
اكنون قسمت مشكل كار شروع شده است: « عملى 
كردن اهداف » اينجاست كه تنها هستيد. همه ما اين 
مرحله را بايد با داشته هاى خودمان طى كنيم. اما 
نوشتن برنامه بسيار موثر تر از اين است كه بدون 

چشم انداز فقط سخت كار كنيد.

هفته ها را براى خود حد فاصلى در برنامه ريزى 
قرار دهيد. هفته اول روى الويت ها تمركز كنيد. و 
هفته دوم كارهاى هفته قبل را مرور كنيد و كاستى 
ها را بر طرف كنيد و توجه داشته باشيد كه آيا در 

ايجاد تعادل موفق بوده ايد يا خير؟

ممكن است در نگاه اول كمى سخت به نظر برسد 
ورزش  تفريح،  كار،  خانوادگى،  روابط  براى  كه 
موفقيت  كه  بدانيد  ولى  بگذاريد  وقت  اينها  همه  و 
واقعى در كار و حرفه جداى از موفقيت در زندگى 
براى  گذاشتن  زمان  اول  نگاه  در  شايد  و  نيست 
نواحى مختلف زندگى حركت شما را كند نمايد اما 
يك حركت استوار و مطمئن برايتان به ارمغان مى 

آورد. 

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

معنـــاى واقعـــى برنده 
بودن در زندگـــى چيست؟
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چگونه نقاب 
همســـرتان 
را كنار بزنيد

زود  و  نيستند  خوبى  دروغگوهاى  افراد  برخى 
قهارى  دروغگوهاى  ديگر  برخى  اما  روند  مى  لو 
در  تان  مقابل  طرف  بدانيد  داريد  دوست  هستند. 

يك رابطه دروغ مى گويد يا راست؟ 
  

زود  و  نيستند  خوبى  دروغگوهاى  افراد  برخى 
قهارى  دروغگوهاى  ديگر  برخى  اما  روند  مى  لو 
در  تان  مقابل  طرف  بدانيد  داريد  دوست  هستند. 
يك رابطه دروغ مى گويد يا راست؟ دروغگوها به 
خصوص آن هايى كه خيلى در دروغ گفتن حرفه اى 
نيستند معموال رفتارهايى شبيه به هم دارند كه مى 
توانيم اين رفتارها را بشناسيم و در ارتباطات مان 
به اين رفتارها توجه كنيم تا اطرافيان مان را بهتر 
دروغگويى  تشخيص  كه  اين  بر  عالوه  بشناسيم، 
طرف مقابل مى تواند در تصميم گيرى هاى ما نيز 
با  مطلب  اين  .در  باشد  داشته  زيادى  بسيار  تاثير 
استفاده از نظرات پتى وود به شما مى گوييم كه 
عنوان  به  وود  پتى  بشناسيد.  را  دروغگو  چگونه 
در  رفتارى  و  غيركالمى  ارتباطات  متخصص  يك 
دنيا شناخته مى شود، سال هاى زيادى را صرف 
تحقيق روى زبان بدن كرده است و در اين زمينه 
كتابى با عنوان «پيغام هاى موفقيت: زبان بدن در 

تجارت» دارد.

� وقتى استرس دارد

وقتى طرف مقابل قوزك پاى خود را به دور پايه 
شايد  كه  كرد  شك  توان  مى  پيچاند  مى  صندلى 
دروغ بگويد چون اين عمل نشانه استرس او است 

و دروغ گفتن باعث استرس فرد مى شود.

را  حقيقت  كند  مى  سعى  فردى  وقتى  واقع  در 
بپوشاند بدن او به طور ناخودآگاه واكنش نشان 
مى دهد. در نتيجه حالت بدن او سخت تر مى شود 
يعنى فرد به طور ناخودآگاه نشان مى دهد كه در 
مى  پنهان  را  چيزى  و  است  دارى  خويشتن  حال 
كند. دقيقا مثل اين است كه بگوييم او به گونه اى 
به لحاظ جسمانى در مبارزه است تا تمام داستان 

را نگويد.

� اگر بيش از حد بى احساس باشد

تـجـليات  كـردن  پـنـهـان  در  دروغـگـويـان 
آن  دارند.  مهارت  بسيار  خود  صورت  احساسى 
هاى  خوردن  تكان  كنترل  به  قادر  است  ممكن  ها 
شما  نتيجه  در  و  باشـنـد  خود  ناگهانى  و  اضافى 
پى  شان  دروغگويى  به  راحت  خيلى  توانيد  نمى 
به  كه  است  اين  حل  راه  يك  موارد  اين  در  ببريد. 
او  چهره  هرگاه  كنيد،  زيادى  توجه  او  صورت 
كه  است  اين  نـشـانـه  بود،  احساس  بدون  كامال 
در  اين  نكند،  بيان  را  حقيقت  خواهد  مى  نوعى  به 
تمام دروغگو ها صدق مى كند از يك شياد حرفه 
و  خشك  چهره  فريبكار.  همسر  يك  تا  گرفته  اى 

نهادن  سرپوش  و  كردن  پنهان  براى  روح  بى 
بـسيـارى از خـطاهـا و گـنـاهان بكار گرفته مى 
شود. البته توجه داشته باشيد كه برخى افراد ذاتا 

و طبيعتا چهره بى روحى دارند.

� وقتى دست هايش را پنهان مى كند

به  آن  با  توانيد  مى  كه  هايى  نشانه  از  ديگر  يكى 
دروغگويى طرف مقابل تان شك كنيد اين است كه 
به طور ناگهانى دست هايش را در جيبش مى گذارد 
اما اين كه چرا اين عمل مى تواند نشانه دروغگويى 
باشد به اين دليل است كه وقتى فردى كف دست 
و  راحت  او  كه  اين  يعنى  دهد  مى  نشان  را  هايش 
صادق است، بنابراين وقتى دروغ مى گويد به طور 
را  هايش  دست  بايد  كه  كند  مى  احساس  غريزى 
پنهان كند. در واقع خيلى اوقات مى گويند كه دست 
ها و بازوها به طور رمزى احساسات قلبى را بيان 
مى كنند و شايد به همين دليل باشد كه هميشه در 
نفر  دو  و  است  مهم  بسيار  دادن  دست  ارتباطات، 
نوعى  به  خواهند  مى  واقع  در  دهند  مى  دست  كه 
همچنين  دهند.  نشان  يكديگر  به  را  شان  صداقت 
پشتش  را  ها  دست  دروغگو  فرد  كه  است  ممكن 
با  هايش  دست  با  كند  سعى  كه  اين  يا  كند  پنهان 
يك چيز بازى كند، مثال با گوشى موبايلش دست 
هايش را مشغول كند و به اين طريق اجازه ندهد 

كه شما دست هايش را آشكار ببينيد.

� وقتى عذاب وجدان دارد

مقابل  آمده كه طرف  زياد براى تان پيش  احتماال 
تان هنگام صحبت كردن يك يا هردو شانه اش را 
باال انداخته است اما از اين به بعد بهتر است وقتى 
چنين حالتى را از طرف مقابل تان ديديد كمى در 
حرف هايش شك كنيد و به راحتى حرف هاى او 
كار  اين  هنگامى  اگر  خصوص  به  نكنيد.  قبول  را 
خاص  اى  جمله  گفتن  حال  در  كه  دهد  انجام  را 
است، مثل اين كه من ديروز آن جا نرفتم در واقع 
باال انداختن شانه مى تواند راهى باشد كه او مى 
پنهان  را  حقيقت  ناخودآگاه  طور  به  آن  با  خواهد 
پشتش  را  هايش  دست  كه  حالتى  مثل  دقيقا  كند 
نشان  تواند  مى  كار  اين  همچنين  كرد.  مى  پنهان 
به  كند  مى  سعى  و  دارد  وجدان  عذاب  او  كه  دهد 

نوعى خودش را از گناه مبرا كند.

� وقتى خودش هم حرف هايش را باور ندارد

يكى ديگر از رايج ترين حركاتى كه هر فرد موقع 
دروغ گفتن مى تواند از خود نشان دهد اين است 
كه با انگشت اشاره خود زير بينى اش را بمالد و 
در واقع به گونه اى اين كار را انجام دهد كه مقابل 
دهان خود را بپوشاند. اين كار را بيشتر از افرادى 
نمى  دروغ  چندان  معمول  طور  به  كه  بينيد  مى 
گويند بنابراين در درون شان كمى احساس تاسف 
و پشيمانى وجود دارد. اگر بخواهيم اين حركت را 
دقيق شرح دهيم به اين ترتيب است كه بالفاصله 
بعد از صحبتش، او صورتش را به گونه اى لمس 
در  پوشاند  مى  را  دهانش  روى  كمى  كه  كند  مى 
واقع مثل اين است كه او خودش هم حرف هايى را 

كه از دهانش بيرون مى آيد باور نمى كند.

� وقتى زياد مكث مى كند

زياد  كردن  صحبت  هنگام  دروغگو  افراد  معموال 

تر  كوتاه  ها  آن  هاى  جواب  يعنى  كنند  مى  مكث 
است و زمان بين سوال و جوابى كه او( به عنوان 
يك فرد عصبى كه دروغ مى گويد) مى دهد طوالنى 
تر است، در واقع اين زمان طوالنى نشان مى دهد 
كه به زمان احتياج دارد تا دروغش را بسازد چون 

خواهد.  نمى  زيادى  زمان  حقيقت  آوردن  ياد  به 
به  حالت  اين  بر  عالوه  كنيم  مى  پيشنهاد  البته 
توجه  سوال  پرسيدن  از  بعد  نيز  او  چشم  حركت 
كنيد. معموال افراد وقتى به باال سمت راست نگاه 
مى كنند مى خواهند چيزى را در ذهن شان تصور 
وقتى  يا  بسازند  خودشان  از  را  جواب  يا  كنند 
خواهند  مى  كنند  مى  نگاه  راست  سمت  پايين  به 
صداى يك جواب جديد را از خودشان بسازند. ما 
معموال وقتى مى خواهيم حقيقتى را در گذشته به 
ياد بياوريم به باال سمت چپ يا پايين سمت چپ 
نگاه مى كنيم. بنابراين براى تشخيص دروغگو به 
مكث هاى او و نگاه او به سمت راست توجه كنيد. 
قابل  شود  مى  داده  آنى  طور  به  كه  هايى  پاسخ 

اطمينان است.

� وقتى مى خواهد عصبى بودنش را نشان ندهد

بايد  نيز  مقابل  طرف  هاى  لب  حالت  و  دهان  به 
خيلى توجه كنيد وقتى او دهانش را جمع مى كند 
يا زبانش را روى لب هايش مى كشد بايد به حرف 
هايش شك كرد چون اين كار مى تواند نشان دهد 
كه فرد خيلى عصبى است و مى خواهد اطالعات 
را بروز نداده و عصبى بودنش را نيز نشان ندهد. 
وقتى لب ها سفت مى شوند نشان دهنده اين است 
كه فرد مى خواهد حقيقت را پيش خود نگه دارد. 
فروخوردن  نشانه  تواند  مى  ها  لب  به  زدن  زبان 
عصبانيت نيز باشد. وقتى فردى عصبى مى شود 
با  كند  مى  سعى  و  شود  مى  خشك  هايش  لب 
كه  لغاتى  دهان  آب  دادن  قورت  و  ها  لب  ليسيدن 

مى خواهد بگويد را پيدا كند.

� وقتى زيادى اعتماد به نفس دارد

آيا تا به حال با يك فروشنده فوق العاده آرام و 
آنقدر  است  ممكن  او  ايد؟  داشته  برخورد  مطمئن 
كه  كند  تعريف  محصولش  از  حرارت  و  شور  با 

در  شود.  القا  ناخوشايند  احساس  نوعى  شما  به 
اعتماد  از  را  او  دروغگويى  بايد  شما  حالت  اين 
به نفس بيش از حدش يا حرف هاى بيش از حد 
خوبش تشخيص دهيد. ارتباطات غيركالمى يا در 
اين جا فرازبانى كه شامل چيزهايى مثل صدا، تن 

صدا، بلندى صدا، سرعت حرف زدن و.. است كه 
نفس  به  اعتماد  دهنده  نشان  توانند  مى  كدام  هر 
بيش از حدى باشند اصال طبيعى نيست. شما مى 
توانيد در بسيارى از اوقات با احساسات درونى 
شما  غريزه  و  طبيعت  بشناسيد.  را  دروغگو  تان 
مى تواند در بسيارى از موارد دروغ را بشناسد. 
اعتماد به نفس در حد نرمال فرد را صادق نشان 
مى دهد. بنابراين سعى كنيد هميشه شبيه خودتان 

باشيد تا دروغگو به نظر نياييد.

� وقتى نمى تواند جزئيات را بگويد

تان  هاى  سوال  جواب  در  شما  مقابل  فرد  وقتى 
به  بايد  شما  دهد  مى  جواب  غيرمستقيم  و  مبهم 
وقتى  مثال  عنوان  به  كنيد،  شك  او  دروغگويى 
براى  را  جزئيات  تمام  تواند  نمى  شما  نامزد 
كند.  مى  پنهان  را  چيزى  احتماال  كند  تعريف  تان 
همچنين وقتى فردى از جواب دادن به سوال شما 
طفره مى رود يا سعى مى كند به نوعى موضوع 
نيم  زير  اى  كاسه  احتماال  كند  عوض  را  صحبت 
كاسه است در واقع دروغگوها معموال در صحبت 
مسائل  همه  و  دهند  نمى  خرج  به  وسواس  كردن 
او  از  ها  صحبت  حين  شما  اگر  كنند.  نمى  رو  را 
بخواهيد با دقت بيشترى مسائل را براى شما بيان 
چون  كنيد،  سوال  او  از  ريزتر  عبارتى  به  و  كند 
حافظه خوبى ندارد در دور بعد قادر به بيان همان 
او  زبان  از  توانيد  مى  درنهايت  نيست.  ها  جواب 
اين جمالت را بشنويد «به من اعتماد ندارى؟» اگر 
فردى واقعا دروغگو نباشد، خيلى سريع از كوره 
درنمى رود و براى بار دوم هم به برخى سواالت 
شما پاسخ مى دهد. همچنين شخص دروغگو مدام 
از شما مى پرسد آيا حرف هايش را باور مى كنيد 
يا نه. كسى كه در حال گفتن حقيقت است، به طور 
خودكار فرض مى كند كه شما او را باور مى كنيد 

و احتياجى ندارد كه مدام تاييد شما را بگيرد.

پنجمين بيمار «خرابكاري» 
بيمارستاني در لندن مي ميرد

اين  در  بيمارستاني  در  بيمار  پنجمين  اينكه  از  پس  انگليس  پليس 
با  نمكي  سرم  محلول  عامدانه  شدن  مخلوط  علت  به  ظاهرا  كشور 
قرار  بازجويي  مورد  را  ساله   27 پرستار  يك  درگذشت،  انسولين 

داد...
به گزارش خبرگزاري فرانسه پليس چهارشنبه «ربكا اليتون» را به 
عنوان مظنون به قتل در مورد مرگ 3 بيمار كه محلول نمكي مخلوط 

«استپينگ  بيمارستان  در  بود،  شده  داده  آنها  به  انسولين  با  شده 
هيل» در حومه منچستر در شمال غرب انگليس دستگير كرد.

با  را  نمك  حاوي  آمپول هاي  عمد  به  شخصي  است  معتقد  پليس 
انسولين مخلوط كرده و 9 بيمار ديگر نيز ممكن است تحت?تاثير 
قرار گرفته باشند. حال يكي از اين بيماران كه مردي 41 ساله است، 
پرستار،  اين  بازداشت  از  پس  پليس  است.  شده  توصيف  بحراني 
خانه او را جستجو كرد و اكنون منتظر نتايج آزمايش هاي پزشكي 

براي تاييد علل مرگ اين بيماران است. 
كارآگاهان پليس مرگ  يك زن 44 ساله و دو مرد 84 و 71 ساله را 

به اين آلودگي مربوط دانسته  اند.

همچنين اكنون پليس در انتظار نتايج آزمايش هاي پس از مرگ روي 
دو بيمار ديگر است كه احتماال به همين علت به تازگي فوت كرده اند.

كارآگاهان مرگ هاي ديگر اين بيمارستان را كه قبال اتفاق افتاده اند 
نيز مورد بررسي قرار خواهند داد. 

پليس هفته گذشته هنگامي كه يك پرستار در اين بيمارستان شمار 
مرگ و مير بيشتر از حد عادي بيماران به علت قند خون پايين را 
گزارش كرد و مدعي شد آمپول هاي نمكي دستكاري شده  اند، براي 

بازرسي فراخواند.
با  بيمارستان  داروي  انبار  در  نمكي  آمپول   36 كه  دريافت  پليس 

انسولين مخلوط شده اند.

حوادث
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آيا درمان ناباروري در مردان 
امكان پذير است؟

شدند  موفق  ژاپن  كيوتوي  دانشگاه  در  پزشكي  علوم  متخصصان 
توليد  مصنوعي  اسپرم هاي  مردان  در  نازايي  مشكل  درمان  براي 

كنند.
شده اند  موفق  بار  نخستين  براي  كه  مي كنند  ادعا  متخصصان  اين 
بنيادي  سلول هاي  از  استفاده  با  را  كاربردي  مصنوعي  اسپرم هاي 
توليد كنند و اين دستاورد بسيار مهم به روش هاي درماني جديدي 
گروهي  شد.  خواهد  منتهي  مردان  در  ناباروري  مشكل  حل  براي 
آزمايشگاهي  شرايط  در  ژاپن  در  كيوتو  دانشگاه  متخصصان  از 
به  را  آنها  و  آورده  وجود  به  را  اسپرم  توليد كننده  سلول هاي 
موش هاي نازا منتقل كردند. اين موش ها پس از درمان با اين روش 

توانستند نوزادان جديد به دنيا بياورند.

اگر  كردند  تاكيد  متخصصان  اين  ديلي تلگراف،  روزنامه  گزارش  به 
بزودي  شود  واقع  موثر  نيز  انساني  آزمايش هاي  در  فوق  روش 
مي توان با اين تكنيك به هزاران مرد نابارور كمك كرد تا پدر شوند.

بنابراين گزارش، آزمايش هاي قبلي در تالش براي توليد اسپرم از 
موارد  بيشتر  در  و  نبودند  موفق  چندان  جنيني  بنيادي  سلول هاي 
منجر به تولد نوزاداني مي شدند كه سالم نبوده و زود مي مردند. اما 

اين يافته كه در مجله سلول منتشر شده بسيار اميدواركننده است.

طالبي ؛گنجينه يي از ويتامين ها

طالبي يكي از بهترين منابع حاوي ويتامين A و C محسوب مي شود 
 Aو سرشار از پيش فاكتور بتاكاروتن است كه در بدن به ويتامين
تبديل مي شود. اين ميوه همچنين يكي از منابع اصلي حاوي ويتامين 
C است اما عالوه بر اين دو ويتامين حاوي مواد مغذي مفيد ديگري 
مثل پتاسيم، فوالت، فيبر، منيزيم، يد و ويتامين هاي گروه B شامل 
B 5، B 3، B 6 و B 1 است. مصرف اين ميوه به دليل دارا بودن 
مقادير قابل توجهي از ويتامين هاي A و C، خطر ابتال به بسياري 
را  سرطان  و  سكته  قلبي،  بيماري هاي  مثل  مزمن  بيماري هاي  از 
 B كاهش مي دهد. همچنين وجود مجموعه يي از ويتامين هاي گروه
ساز  و  سوخت  براي  مفيد  بسيار  ماده  يك  به  را  آن  ميوه  اين  در 
انرژي در بدن تبديل كرده است. به گزارش سايت اينترنتي ارگانيك، 
مدر،  اشتهاآور،  اينكه  جمله  از  دارد  متنوعي  درماني  خواص  طالبي 
نرم كننده روده ها و ملين بوده و همچنين موجب طراوت و شادابي 
پوست بدن مي شود. مصرف طالبي بعد از غذا به درمان كم خوني 
مفيد  ريوي  سل  به  مبتاليان  براي  همچنين  ميوه  اين  مي كند.  كمك 
تسكين  براي  طالبي  گوشت  معتقدند  متخصصان  برخي  است. 
سوختگي هاي سطحي يا درمان ورم پوست موثر است. با اين حال 
پزشكان توصيه مي كنند كساني كه به بيماري ديابت مبتال هستند در 
مصرف طالبي احتياط كنند تا جايي كه شايد به توصيه متخصص 
مجبور شوند به دليل قند باال از مصرف آن خودداري كنند. همچنين 
مصرف زياد اين ميوه براي مبتاليان به ورم معده توصيه نمي شود 

چون ممكن است عاليم آنها را تشديد كند.

سالمت

ترجمه:بهار خراساني/مردان ولخرج و ماشين باز، 
اهل ازدواج نيستند

مـردهـايـي كـه 
مثـل طاووسنـد

جديدي  بررسي  در  آمريكايي  پژوهشگران 
تجملي  اشياي  خريدن  براي  كه  مرداني  دريافتند 
روابط  به  اغلب  مي كنند،  خرج  پول  حد  از  بيش 
نشان  عالقه  تعهد  قبول  بدون  و  كوتاه?مدت 

مي دهند...
است  ممكن  گرچه  مي گويند  پژوهشگران  اين 
اشياي تجملي مرد، توجه زن را به خود جلب كند 
اما اين جلب توجه باعث نمي شود زن به ازدواج 

با چنين مردي عالقه نشان دهد.
دانشگاه  در  بازاريابي  استاديار  ساندي،  جيل 
تگزاس- آنتونيو و يكي از اين پژوهشگران گفت: 
«اين بررسي نشان داد خريد اشياي تجملي مثال 
براي  را  كاركردي  همان  گران قيمت  ماشين هاي 
برخي از مردان دارد كه پرهاي دم هاي رنگارنگ 
بررسي  اين  دارد.»  نر  طاووس هاي  درخشان  و 
دم هاي  نر  طاووس هاي  كه  همانطور  داد  نشان 

جفت هاي  توجه  تا  مي كنند  باز  را  رنگارنگ شان 
مردان  از  برخي  كنند،  جلب  خود  به  را  احتمالي 
ماشين هاي  مانند  برقشان  و  پرزرق  اشياي  نيز 
اسپرت با رنگ روشن را براي جلب توجه زنان به 
كار مي برند. اين پژوهشگران مي گويند مرداني كه 
مي كنند،  انتخاب  جفت يابي  براي  را  روشي  چنين 

فقط به روابط كوتاه مدت با زنان عالقه دارند.

مرد  از 1000  بيش  بررسي  در  پژوهشگران  اين 
دريافتند كه داشتن ماشين پورشه يا هر ماشين 
لوكس و پرزرق و برق ديگري نسبت به داشتن 
به  را  مرد  مزدا،  مثال  براي  معمولي  ماشين  يك 
اين  اما  مي  كند  جذاب تر  زنان  براي  گذرا  طور 
گفته  به  مي شود.  متوقف  حد  همين  در  جذابيت 
آنها ممكن است زنان مردي را كه پورشه مي راند 
موضوع  وقتي  اما  بدانند  جذاب تر  كوتاه  مدت   در 
درازمدت  متعهدانه  رابطه  يك  داشتن  و  ازدواج 
جذابيتي  آنها  براي  مرد  اين  ديگر  است،  مطرح 
از  زنان  داد  نشان  بررسي  نتايج  واقع  در  ندارد. 
به  تجملي  اشياي  خريدن  براي  مردان  ولخرجي 
اين نتيجه مي رسند كه اين مردان فقط به روابط 
غيرمتعهدانه عالقه دارند و به اصطالح اهل ازدواج 
در  روان شناسي  استاديار  بيل،  دانيل  نيستند. 
گفت:  پژوهشگران،  اين  از  يكي  و  رايس  دانشگاه 
«هنگامي كه زنان مردي را براي روابط درازمدت 
اسپرت  ماشين هاي  داشتن  مي گيرند،  تحت نظر 
معمولي  ماشين  يك  داشتن  به  نسبت  گران قيمت 
مزيتي محسوب نمي شود. شايد مردان فكر كنند 
كه وسايل پر زرق و برق و تجملي آنها را براي 
زنان جذاب تر مي كنند اما در واقع بسياري از آنها 
مي فرستند.»  زنان  به  اشتباه  پيامي  كار  اين  با 
گفت؟  بايد  چه  زنان  ولخرجي هاي  مورد  در  اما 
جيل ساندي مي گويد: «واضح است كه زنان هم 
پول زيادي براي خريد چيزهاي گران قيمت خرج 
مي كنند، اما برخالف برخي از مردان، آنها براي 

عشق و جفت يابي اين كار را انجام نمي دهند.»

WebMD :منبع

ميم مثل ماساژ
ماساژهاي  با  ميتوان  ولي  است  پادرد  سالمندان  مشكالت  از  يكي 
ماساژ  را  پاها  استراحت،  هنگام  داد.  كاهش  را  درد  اين  مخصوص 
دهيد...  اين كار به افزايش جريان خون و كاهش ورم پاها كمك مي كند 
و خستگي پا را از بين مي برد. براي ماساژ پاها، روي يك صندلي كوتاه 
بنشينيد و مانند تصاوير، تمام قسمت هاي كف ، رويه، پاشنه و انگشتان 

پا را به آرامي ماساژ دهيد.
1.پا را با دو دست بگيريد و به سمت 
كف و رويه آن فشار دهيد. مثل حالتي 
كه مي خواهيد تكه اي نان خشك را از 

وسط بشكنيد
ماليمت  به  را  پا  انگشتان  از  2.هريك 

بكشيد و بچرخانيد.
3.با دو دست پا را بگيريد و با حركت 
چرخشي انگشتان، رويه آن را ماساژ 

دهيد.
را  دست  شست  انگشت  آرامي  4.به 
انگشتان  از  يك  هر  روي  تا  پا  مچ  از 

بكشيد.
صورت  به  را  پا  كف  انگشتان،  برجستگي  با  و  كنيد  مشت  را  5.دست 

چرخشي ماساژ دهيد.
6.پاشنه پا را با دست بگيريد و به صورت چرخشي حركت دهيد.

7.پا را بين دو دست نگه داريد.
هشدار

در صورت وجود برآمدگي هاي گوشتي و ميخچه در پا، از دستكاري 
آنها خودداري و براي درمان به پزشك مراجعه كنيد. اين برآمدگي ها 
به علت فشار كفش ايجاد مي شوند. حتي پس از درمان ميخچه به وسيله 
پزشك، اگر كفش شما مناسب نباشد، دوباره ايجاد خواهد شد بنابراين 

بهترين كار، انتخاب كفش مناسب است.
گاهي تغييراتي در پاها ايجاد مي شود كه به دليل ساير بيماري هاست. 
به عنوان مثال ورم پاها، زخمي كه خود به خود به وجود آمده يا زخمي 
بدن  قسمت هاي  ساير  در  بيماري  نشانه  مي تواند  نمي شود،  خوب  كه 

باشد. در صورت مشاهده اين تغييرات به پزشك مراجعه كنيد.
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داور پرتغالي كتك خورد 
مركز  در  پرتغالي  بين المللي  و  ساله   40 داور  پرونشا،  پدرو 
خريدي در شمال ليسبون در پرتغال مورد حمله فرد ناشناسي 
قرار گرفت و از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در 
جريان اين اتفاق دو دندان پرونشا شكست و زخمهايي در ناحيه 
سوپركاپ  ديدار  گذشته  يك شبنه  شد.پرونشا  ايجاد  دهانش 
و  زد  سوت  را  گيمارش  ويتوريا  و  پورتو  تيم هاي  ميان  پرتغال 
زماني كه خودش را آماده صرف شام مي كرد، مورد حمله يك 
از  يكي  كولومبو،  تجاري  مركز  در  او  گرفت.  قرار  ناشناس  فرد 
مراكز تجاري بزرگ پرتغال كه در نزديكي «استاديو د اللوس» 
فرد  اين  هجوم  مورد  بنفيكاست  تيم  اختصاصي  ورزشگاه  كه 
و  دستگير  پليس  نيروهاي  توسط  مهاجم  فرد  البته  گرفت.  قرار 
شناسايي شد و اين داور پرتغالي از او شكايت كرده است.پدرو 
بهترين  از  يكي  است،  مالي  مشاور  اصلي اش  شغل  كه  پرونشا، 
جمله  از  مختلفي،  ملي  بازي هاي  و  است  پرتغال  كشور  داوران 
ميان  گذشته  فصل  در  اروپا  قهرمانان  ليگ  نهايي  نيمه  ديدار 

تيمهاي منچستريونايتد و شالكه را سوت زده است. 

دروازه بان لوركوزن 
فراموشي گرفت 

فابين گيفر دروازبان جوان باير لوركوزن كه در پي مصدوميت 
رنه ادلر در هفته نخست برابر ماينتس در تركيب اين تيم قرار 
گرفته بود در پي ضربه اي كه در دقيقه 84 به سرش وارد شد 

بالفاصله به بيمارستان انتقال يافت. 
ابتدا به هيچ وجه تصور نمي شد گيفر جوان و خوش آتيه مشكل 
جدي داشته باشد و هم تيمي هايش با نگراني كمتري به بازي ادامه 
دادندولي ساعاتي پس از بازي خبر بدي به اردوي لوركوزني ها 
هيچ  كه  كرده  عنوان  دقيق تر  معاينات  از  پس  گيفر  فابين  رسيد. 
چيز را به ياد نمي آورد !او گفت هرگز به ياد نمي آورد كه چرا به 
بيمارستان انتقال يافت:«هيچ لحظه اي از بازي برابر ماينتس را به 
خاطر نمي آورد. او گفت هرگز يادم نمي آيد كه چگونه دروازه ام 
باز شد.او گفته تمامي اتفاقات يك ماه اخير در خاطرم نيست و 
اكنون در شوك و عذاب سختي به سر مي برم.»اين خبر موجي 
از ناراحتي و ناباوري را در ميان هم تيمي هاي گيفر، هواداران 

لوركوزن و فوتبال آلمان به وجود آورد.

برباتوف در منچستر مي ماند
قصد  اينكه  شايعه  منچستريونايتد  سرمربي  فرگوسن  سرالكس 
را  تيمش  گذشته  فصل  گلزن  بهترين  برباتوف  ديميتار  فروش 
براي  گل   20 گذشته  فصل  اينكه  به رغم  كرد.برباتوف  رد  دارد 
انتخاب  عنوان  به  رساند  ثمر  به  برتر  ليگ  در  منچستريونايتد 
سوم بعد از وين روني و خاوير ارناندس در نظر گرفته مي شود 
ليگ  فينال  ديدار  براي  بازيكنان  فهرست  در  او  نام  حتي  و 
قهرمانان مقابل بارسلونا نيز وجود نداشت.چندي پيش وقتي يك 
خبرنگار فرانسوي در مورد انتقال احتمالي ديميتار برباتوف به 
پاري سن ژرمن از فرگوسن پرسيد او گفت احتمال دارد او به 
اين تيم بپيوندد اما اكنون فرگوسن مي گويد سوال اين خبرنگار 
اسكاي  با  گفت وگو  در  است.فرگوسن  نشده  متوجه  درست  را 
اسپورت مي گويد: «اينها همه شايعه است. هيچ تماسي از سوي 
براي  برنامه اي  هم  ما  و  نداشته  وجود  ما  با  ژرمن  سن  پاري 
فرانسوي)  (خبرنگار  او  كردم  فكر  من  نداريم.  برباتوف  فروش 
در مورد شانس ما در فصل آينده سوال مي كند.» اين در حالي 
حمله  خط  در  بازيكن  ترافيك  با  آينده  فصل  يونايتد  كه  است 
مواجه است. دني ولبك، مام بيرام ديوف و فدريكو ماكدا همگي 
به يونايتد بازگشته اند و اين در حالي است كه روني، برباتوف و 

ارناندس نيز مهاجمان يونايتد هستند.

نواختن وووزال در كلمبيا ممنوع شد 
مسئوالن برگزاري مسابقات فوتبال جام جهاني زير 20 سال در 
كلمبيا، نواختن شيپورهاي پر سر و صداي وووزال را در جريان 
برگزاري اين رقابت ها ممنوع كردند. مقامات شهر «پريه را» محل 
قبل  را  شيپورها  اين  از  استفاده  ممنوعيت  مسابقات،  برگزاري 
عربستان  برابر  نيجريه  و  كاستاريكا  مقابل  اكوادور  بازي  از 
در ورزشگاه «هرنان راميرز ويلگاس» اعالم كردند. «گوستاوو 
الندونو» از افسران پليس كلمبيا در اين باره گفت: «وووزال صداي 
آزاردهنده اي دارد كه مخل مسابقات است به طوري كه بازيكنان 
از  استفاده  بشنوند.»  را  يكديگر  صداي  نمي توانند  اوقات  گاهي 
شد.  مرسوم  جنوبي  آفريقاي  در  جهاني 2010  جام  از  وووزال 
كه  داشت  رواج  قدري  به  رقابت ها  آن  در  شيپورها  اين  نواختن 
وووزالها  بود.  شده  تبديل  بازي ها  تمامي  زمينه  پس  صداي  به 
ورزشگاه ها  به  دوباره  سال   20 زير  جهاني  جام  مسابقات  در 
ميزبان  تيم  حضور  با  كه  مسابقاتي  در  بخصوص  و  بازگشتند 

برگزار مي شد، توسط تماشاگران به صدا درآمدند. 

ورزش

روي  حتي  انگليس  در  اخير  ناآرامي هاي 
به  و  تاثيرگذاشته  نيز  كشور  اين  فوتبال 
همين  در  جزيره  برتر  ليگ  مي رسد  نظر 
شود.  روبه رو  مشكالتي  با  فصل  ابتداي 
اين  شهر  چند  خيابان هاي  در  اغتشاشات 
اخير  روز  چند  درگيري هاي  و  كشور 
هفته  ديدار  چند  برگزاري  تا  شده  باعث 
شود  روبه رو  ابهام  با  رقابت ها  اين  نخست 
و شايد چند مسابقه ابتدايي لغو و به زمان 
امنيت  شرايط  اين  در  شد.  موكول  ديگري 
در  ديگر  يك سال  از  كمتر  كه  لندن  المپيك 
ديگر  دغدغه  نيز  مي شود  برگزار  شهر  اين 
مقامات ورزش اين كشور است و ادامه اين 
براي  را  نابساماني  وضعيت  مي تواند  روند 
مهمترين تورنمنت ورزشي جهان ايجاد كند. 

لغو احتمالي سه ديدار 
اتحاديه فوتبال انگليس ديروز اعالم كرد در 
صورت ادامه روند فعلي حداقل سه مسابقه 
هفته نخست ليگ برتر لغو مي شود. پيش از 
اين نيز قرار بود تيم هاي ملي فوتبال انگليس 
و هلند در ديداري دوستانه روز گذشته به 
مصاف هم بروند اما احتمال ناامني در اين 
مسابقه باعث شد تا اين ديدار مهم نيز لغو 
تداركاتي  ديدار  كشور  اين  ملي  تيم  و  شود 

مهمي را از دست بدهد. 

در  نهايي  تصميم  ابتدا  برتر  ليگ  مسئوالن 
پليس  عهده  بر  را  مسابقات  برگزاري  مورد 
فوتبال  اتحاديه  اينكه  از  بعد  اما  گذاشتند 
هلند  مقابل  انگليس  ملي  تيم  دوستانه  ديدار 
كرد،  لغو  را  اتحاديه  جام  از  بازي  دو  و 
تصميم گرفتند موضع قاطع تري اتخاذ كنند. 

فوتبال  ليگ  و  برتر  ليگ  رابطه  همين  در 
لغو  احتمال  از  مشتركي  بيانيه  در  انگليس 
كوئينز  استون ويال،  برابر  فوالم  ديدارهاي 
مقابل  اورتون  و  بولتون  با  رنجرز  پارك 
«ليگ  كردند:  اعالم  و  دادند  خبر  تاتنهام 
برتر و ليگ فوتبال انگليس از حوادث اخير 
و تأثير آن بر جوامع داخلي بسيار متأسف 
هاي  باشگاه  با  مذاكره  حال  در  ما  است. 
مورد  در  مربوطه  مقامات  و  پليس  لندني، 
با  هستيم.  آينده  هفته  مسابقات  برگزاري 
توجه به اطالعات موجود، خطري مسابقات 
گرچه  كند  نمي  تهديد  را  لندن  از  خارج 
تيم هاي شهرهاي درگير ناآرامي بخصوص 
شرايط  در  ليورپول  و  بريستول  بيرمنگام، 
هشدار قرار دارند. تا روز پنج شنبه اوضاع 

تصميم گيري  تا  كرد  خواهيم  بررسي  را 
نهايي در اين زمينه اتخاذ شود.» 

دسته  ليگ هاي  ديدارهاي  تمام  اين  از  پيش 
يك، دو و سه كه قرار بود در لندن برگزار 
كه  است  پليس  اين  حاال  و  شده  لغو  شود، 
در اين زمينه تصميم نهايي را خواهد گرفت 
نيروهاي  آيا  كه  شد  خواهد  مشخص  و 
اين  مشكل  بدون  برگزاري  مي توانند  امنيتي 
باشگاه  خير.  يا  كنند  تضمين  را  ديدارها 
وست برومويچ هم اعالم كرده است قبل از 
بازي با منچستريونايتد وضعيت را بررسي 
سيتي  بريستول  حالي كه  در  كرد  خواهد 
بازي خود با سويندون در كارلينگ كاپ را 
لغو كرده است. به گفته يك مقام محلي اگر 
اما  ندارد  وجود  درگيري  منطقه  اين  در  چه 
به دليل اينكه اين ديدار يك داربي محسوب 
مي شود و احتمال درگيري و آشوب در آن 

وجود دارد، ترجيح داده شد تا اين مسابقه 
نيز  پليس  شود.  برگزار  ديگري  زمان  در 
فعلي  مشغوليت هاي  دليل  به  كرده  اعالم 
ورزشگاه ها  امنيت  تامين  براي  نمي تواند 

وارد عمل شود. 

تاثير روي المپيك 2012 
روز  چهار  در  كه  انگليس  هاي  ناآرامي 
گذشته لندن و ديگر شهرهاي اين كشور را 
بر  عالوه  پليس  هشدار  با  است،  گرفته  فرا 
مسابقات فوتبال، نگراني از تأثير آن بر بازي 
هاي المپيك 2012 را نيز افزايش داده است. 
با وجود اين كميته بين المللي المپيك با بيان 
تأمين  مسئول  انگليس  پليس  و  دولت  اينكه 
امنيت بازي هاي المپيك هستند، از برگزاري 
اين  است.  كرده  اطمينان  ابراز  ها  بازي  اين 
المپيك  بازي هاي  «امنيت  كرد:  اعالم  كميته 
آن  مسئوليت  گرچه  ماست  نخست  اولويت 
به  بود.»  خواهد  لندن  مقامات  با  مستقيما 
تصميم  هيچ  لحظه  اين  تا  مسئوالن  گفته 
جديدي در مورد برگزاري بازي هاي المپيك 
مي رسد  نظر  به  بعيد  بسيار  و  نشده  گرفته 
كه ميزباني اين رقابت ها در اين فاصله اندك 
به شهر ديگري واگذار شود، گرچه اتفاقات 
است.  كرده  دار  خدشه  را  لندن  وجهه  اخير 
برگزاري  مسئوالن  از  يكي  آليسون،  كريس 
مي گويد:«فعال  باره  اين  در  نيز  لندن  المپيك 
را  امنيتي  سطح  كه  است  اين  ما  برنامه 
كشور  وجهه  براي  اتفاقات  اين  ببريم.  باال 
آينده  روز  چند  طي  قطعا  است.  خطرناك 
تصميمات جديدي اتخاذ خواهيم كرد اما در 
كرده  بررسي  را  اوضاع  بايد  فعلي  شرايط 
و برنامه هايمان براي آينده را پيش ببريم.» 

رقابت ها  اين  ميزباني  براي  كه  بريتانيا 
احتمال  از  حاال  است  ديده  زيادي  تدارك 
كه  بناهايي  و  مراكز  به  آشوبگران  حمله 
و  نگرانند  شده  ساخته  لندن  المپيك  براي 
آماده سازي  روند  مي تواند  موضوع  اين 
اين شهر براي ميزباني را با كندي روبه رو 
كند. كميته بين المللي المپيك البته از مقامات 
انگليسي در نشست اخير لندن اطمينان كامل 
نخواهد  پيش  مشكلي  هيچ  كه  كرده  دريافت 
آمد و لندن با قدرت جاده ميزباني در المپيك 

2012 را طي خواهد كرد. 

البته لندن در روزهاي اخير شاهد برگزاري 
بود.  ساحلي  واليبال  رقابت هاي  آزمايشي 
مسئوالن برگزاري اين رقابت ها را 90 دقيقه 
در  مسابقات  تا  رساندند  پايان  به  زودتر 
روشنايي روز به پايان رسيده و از هرگونه 
شورش و اغتشاش احتمالي جلوگيري شود. 
در روزهاي آينده نيز رقابت هاي آزمايشي 
ويمبلي  ورزشي  مجموعه  در  بدمينتون 
برنامه هايي  ادامه  در  و  مي شود  برگزار 
ديده  تدارك  شنا  و  دوچرخه سواري  براي 
انجام  برنامه  طبق  مي رسد  نظر  به  كه  شده 
خواهد شد و هنوز تصميمي براي لغو آنها 

گرفته نشده است. 

تاثيرات آشوب هاي اخير 
انگليس بر فوتبال اين كشور 

خداحافظي اسكولز در حضور پله و كانتونا
«پل اسكولز» جمعه شب به طور رسمي با دنياي بازيگري در فوتبال 
وداع كرد. منچستريونايتد در ديدار با «نيويورك كاسموس» با نتيجه 
در  اسكولز»  «پل  را  ديدار  اين  نخست  گل  كه  شد  برنده  صفر  بر   6
دقيقه 9 وارد دروازه حريف آمريكايي كرد. وين روني، دني ولبك (2 
ديدرا  اين  در  منچستر  گل هاي  ديگر  ديوف (2گل)  بيرام  مامه  و  گل) 
را به ثمر رساندند. ديدار ديشب همچنين فرصتي بود تا هواداران با 
مدير  حاضر  حال  در  كه  يونايتد  من  باشگاه  اسطوره  كانتونا،  اريك 
تيم فوتبال نيويورك كاسموس است، ديدار كنند. پله هم در ورزشگاه 
اولدترافورد كه مملو از تماشاگر بود، حضور داشت.اسكولز 36 ساله 
در 16 نوامبر 1974 در سالفورد منچستر به دنيا آمد و از سال 1991 
به جوانان يونايتد پيوست و از ابتداي سال 1994 به تيم اصلي راه 
گل   150 و  داد  انجام  منچستر  قرمزهاي  براي  بازي   676 او  يافت. 
در  خود  حضور  دوران  در  اسكولز  كرد.  حريفان  دروازه  وارد  نيز 

منچستريونايتد 10 بار قهرمان ليگ برتر انگليس شد و 3 بار نيز جام 
حذفي اين كشور را باالي سر برد. ديگر افتخارهاي او 2 بار قهرماني 
كاميونيتي   5 اتحاديه،  جام  در  قهرماني   2 اروپا،  قهرمانان  ليگ  در 
شيلد، يك جام بين قاره اي و يك جام قهرماني باشگاه هاي جهان است. 
سرالكس فرگوسن مربي باتجربه منچستريونايتد به تمجيد از شاگرد 
سابقش،پل اسكولز پرداخت و او را يكي از بزرگ ترين بازيكنان تاريخ 

منچستريونايتد ناميد.

قبل از برگزاري اين مسابقه، در تمجيد از اسكولز گفت: «در ذهن من 
اسكولز به عنوان يكي از بزرگ ترين بازيكنان تاريخ منچستريونايتد 
نقش خواهد بست. من روز چهارشنبه با فابين بارتز حرف مي زدم و 
او از من خواست تا سالمش را به اسكولز برسانم.فابين بارتز گفت 
است.»  كرده  بازي  كنارش  در  كه  بوده  بازيكني  بهترين  اسكولز  كه 
درمورد  ژاوي  كه  مي بينيد  «شما  داد:  ادامه  يونايتد  باتجربه  مربي 
به  نسبت  بهتري  مراتب  به  جايگاه  در  او  و  مي كند  صحبت  اسكولز 

ماست تا بخواهد درمورد بازيكنان خط مياني صحبت كند.
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اتفاق عجيب در پرسپوليس 

علي كريمي كاپيتان تعيين مي كند!
كاپيتاني  سر  بر  بحث  اخير  ماه  يك  در 
در  استيلي  حميد  بود.  داغ  بسيار  پرسپوليس 
مصاحبه هاي خود اعالم كرده بود كاپيتان اول 
تيم علي كريمي است و كاپيتان هاي دوم و سوم 
را هم انتخاب كرده  اما فعال اعالم نمي كند. سال 
گذشته در زمان سرمربيگري علي دايي، بعد از 
بستن  نوع  و  صبا  مقابل  بازي  در  كه  اتفاقاتي 
از  مربي  اين  داد،  رخ  شيث  دستان  بر  بازوبند 
راي گيري  كاپيتان  انتخاب  براي  خود  بازيكنان 

عنوان  به  هاشميان  وحيد  اول،  كاپيتان  عنوان  به  حيدري  سپهر  كه  كرد 
اما  شدند  انتخاب  سوم  كاپيتان  عنوان  به  بادامكي  حسين  و  دوم  كاپيتان 
امسال با سرمربيگري حميد استيلي و حضور بازيكناني چون علي كريمي، 
شيث رضايي، عليرضا حقيقي، جواد كاظميان، مهرداد اوالدي و حتي محمد 
نصرتي، بحث كاپيتاني در اين تيم دوباره به يك كالف سردرگم تبديل شد. 
وقتي علي كريمي به عنوان ستاره  چند سال اخير فوتبال ايران و يكي از 
قديمي هاي پرسپوليس در اين تيم حضور دارد، بدون هيچ شك و شبهه اي 
كاپيتان اول اين تيم به حساب مي آيد اما بحث اصلي برسر جايگزين هاي 
كريمي بود. بعد از بازي با ملوان و در تمرينات پرسپوليس، حميد استيلي 
كاپيتان هاي دوم و سوم تيمش را انتخاب كرد. رسانه ها كاپيتان هاي بعدي 
پرسپوليس را به ترتيب وحيد هاشميان و محمد نصرتي ناميدند و شيث، 
بادامكي و حقيقي هم در رده هاي بعدي قرار گرفتند. در نهايت همه منتظر 
بودند ببينند بعد از بازي نكردن علي كريمي يا تعويض اين بازيكن در يكي 
در  بست.  خواهد  دست  به  را  بازوبند  كسي  چه  پرسپوليس  بازي هاي  از 
بازي با شاهين بوشهر وقتي در دقيقه 70 علي كريمي از بازي خارج شد، 
وحيد هاشميان كه به عنوان كاپيتان دوم از او نام برده مي شد در بازي 
حضور نداشت و بر اين اساس پس از خروج كريمي، بازوبند طبق اعالم 
استيلي و رسانه ها بايد بر بازوي محمد نصرتي بسته مي شد اما در اتفاقي 
نادر، كريمي هنگام خروج از زمين بازوبند را بر بازوي نوري بست تا اين 
بازيكن كه تازه دومين فصل حضور خود در پرسپوليس را تجربه مي كند، 
در عين ناباوري با بازوبند كاپيتاني به بازي ادامه دهد. صحبت هاي محمد 
نوري در اين خصوص و بعد از بسن بازوبند كاپيتاني جالب است: «زماني 
كه علي كريمي بازوبند را به من داد به او گفتم تيم بزرگ تر از من هم دارد 
اما كريمي از من خواست اين كار را انجام بدهم. قطعا كريمي كاپيتان اول 
تيم است و در اين مورد حرف و حديثي وجود ندارد.» نوري در خصوص 
«فكر  مي گويد:  مي داند،  پرسپوليس  تيم  دوم  كاپيتان  را  خودش  آيا  اينكه 
نمي كنم كاپيتان دوم باشم چراكه بازيكنان با سابقه تر از من هم در تركيب 
تيم هستند. كريمي به من لطف كرد و باعث افتخارم بود كه بازوبند را به 
هم  من  از  قديمي تر  اما  شد  خواهد  ثبت  خاطراتم  در  موضوع  اين  داد.  من 
اطراف  حاشيه هاي  بوشهر  شاهين  مقابل  هستند.» شكست  پرسپوليس  در 
و  كريمي  اقدام  از  كسي  فعال  كه  رسانده  حدي  به  را  پرسپوليس  باشگاه 
پيشكش كردن بازوبند كاپيتاني به محمد نوري حرف نمي زند اما بازيكنان 
قديمي پرسپوليس دل خوشي از اين اقدام شماره هشت ندارند و برخورد 

سرد آنها با كريمي در تمرينات مويد اين ماجراست. 

رجزخواني حميد درخشان بعد از شكست دادن استيلي 

برد شاهين، تقديم به كميته فني 
پرسپوليس!

شعارهاي تند و تيزي كه پس از برد دو بر يك پرسپوليس از روي سكوهاي 
ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر به گوش مي رسيد نشان مي داد عرصه بر 
براي  را  خودش  بايد  او  و  شده  تنگ  پرسپوليس  سرمربي  استيلي،  حميد 
پرسپوليس  باخت  اولين  تحمل  كند.  آماده  فصل  اين  پرماجراي  روزهاي 
حميد  مقابل  او  كه  مي شود  سخت تر  استيلي  براي  زماني  يازدهم  ليگ  در 
درخشان، ديگر از گزينه هاي كميته فني براي هدايت پرسپوليس بود تسليم 
تيمش  فني  عملكرد  حيثيتي  بازي  اين  در  پيروزي  از  پس  درخشان  شده. 
بازيسازي  و  حركت  اجازه  كريمي  علي  به  كه  ديديد   » مي كشد:  رخ  به  را 
انجام  نتوانست  بازي  طول  در  هم  ساده  حركت  يك  حتي  كريمي  نداديم. 
ام.  نبوده  پرسپوليس  با  من  و  بوده  من  فعلي  تيم  با  استيلي  دهد.حميد 
مربوط  مربي  خود  ذكاوت  و  هوش  به  چيزها  خيلي  كه  مي دهد  نشان  اين 
مي شود!» درخشان البته با يك جملع طعنه آميز عملكرد كميته فني باشگاه 
پرسپوليس در انتخاب استيلي را هم به چالش مي كشد: «نوبت سرمربيگري 
من در پرسپوليس هم مي رسد. اين برد را به كميته فني پرسپوليس تبريك 
مي گويم! به اعتقاد من استيلي قبل از جلسه كميته فني به عنوان سرمربي 
پرسپوليس انتخاب شده بود و مسائل غير فني در اين انتخاب دخيل بود.» 
در اين ميان پاي محمد پنجعلي، عضو كميته فني پرسپوليس هم به ماجرا 
باز شده و او براي سلب اتهام كردن از كميته فني در پاسخ به درخشان 
مي گويد: «قرار نيست هر كس به عنوان سرمربي انتخاب نشده، ادعا كند 
راه  سر  از  را  خود  آبروي  ما  است.  بوده  تاثيرگذار  ما  انتخاب  در  روابط 
نياورده بوديم كه بخواهيم تن به انتخاب تحميلي بدهيم.» حميد استيلي اما 
فارغ از هياهويي كه پس از باخت به شاهين شكل گرفته مي گويد به زودي 

چهره واقعي پرسپوليس را خواهيد ديد.

ورزش

شكايت رسمي باشگاه استقالل از مدير فني پرسپوليس 

فتح اهللا زاده: آقاي مايلي كهن به 
داد تيمت برس!

مصاحبه  از  بعد  ساعت   72
مايلي كهن  برانگيز  جنجال 
شوك،  تلويزيوني  برنامه  با 
باشگاه  حقوقي  كميته 
تيم  فني  مدير  از  استقالل 
كرد.  شكايت  پرسپوليس 
مايلي كهن جمعه در اين گفت 
مسائل  توصيف  در  گو  و 
ايران  فوتبال  پرده  پشت 
ادعا كرد تيمي را مي شناسد 
با  حذفي  جام  فينال  در  كه 
خريد بازيكن حريف توانست قهرمان شود.هر چند مايلي كهن در اين 
محافل  برخي  ماجرا  اين  از  پس  اما  نياورد  تيمي  از  اسمي  مصاحبه 
خبري به اين نتيجه رسيدند كه منظور او بازي استقالل و پگاه گيالن 
ابراهيم  هم  نظر  مورد  بازيكن  و  بوده  قلعه نويي  مربيگري  زمان  در 
باشگاه  رسمي  شكايت  از  پس  است.  تيم  اين  سابق  مدافع  تقي پور، 
استقالل، فتح اهللا زاده با اظهارات تند وتيز به جنگ مايلي كهن رفته و 
از او مي خواهد وقتش را صرف مسئوليتي كه باشگاه پرسپوليس به 
او سپرده، كند: «مايلي كهن به جاي اينكه به مردم نگاه كند و به دنبال 
اين باشد كه ديگران چه كار مي كنند به عنوان مديرفني پرسپوليس به 
اين تيم برسد تا دو بر يك به شاهين نبازد. چرا مايلي كهن در مورد 
بازي پرسپوليس مقابل فوالد در نيمه نهايي جام حذفي فصل گذشته 
ملوان  با  بازي  يا  نمي زند  حرفي  شد  گرفته  ناديده  فوالد  پنالتي  كه 
بازي  در  كردند.  اخراج  هم  را  بازيكنش  و  شد  ظلم  ملواني ها  به  كه 
برگشت پرسپوليس و ملوان مهرداد اوالدي از دو قدمي توپ را به 
كجا زد؟ البد پرسپوليس هم اوالدي را خريده بود؟ ما اتهام نمي زنيم 
و معتقديم اوالدي در آن زمان نتوانسته توپ را گل كند.» فتح اهللا زاده 
فرهاد مجيدي كه اظهارات مايلي كهن را  در مورد مصاحبه مفصل 
تاييد كرده بود مي گويد: «من مصاحبه فرهاد را كامل خواندم و با او 
هم صحبت كردم. فرهاد فقط آن قسمت از صحبت هاي مايلي كهن كه 
گفته دالل ها به فوتبال رخنه كرده اند را تاييد كرده و اتفاقا در همان 

مصاحبه گفته چنين مسائلي در قاموس استقالل جايي ندارد.»

اعترافات تلخ و شيرين آقاي حاشيه

نيكبخت: خوش تيپي كار دستم داد
نيكبخت واحدي  عليرضا 
كه مدت ها بر سر اسمش 
به  حاشيه  كلي  هم 
بي شك  بود  آمده  وجود 
بدشانس ترين  از  يكي 
كه  است  فوتباليست هايي 
ايران  فوتبال  تاريخ  در 
اين  است  داشته  حضور 
حتي  كه  است  حالي  در 
آمادگي اش  اوج  زمان  در 
بد شانس ترين  جزو  هم 
 80 دهه  ستاره هاي 
خودش  بود.  ما  فوتبال 

اين را قبول دارد و مي گويد: من از همان اولش هم خوش تيپ بودم! 
وقتي مهماني مي رفتم، هميشه سعي داشتم روي فرم باشم، شايد اگر 

جايي به غير از ايران به دنيا مي آمدم، االن مانكن شده  بودم! 

فقط  كه  دوستاني  بعد  و  بود  خودم  اتفاقات  اين  همه  اول  مقصر 
محبوب  نيكبخت  علي  اينكه  خاطر  به  درمي آورند،  را  دوست  اداي 
بود، خوش لباس بود، ماشين خوب و باكالس زير پايش بود، حرف 
اول  همان  از  من  كرد.  نمي شود  كاري  ولي  بود،  زياد  پشت  سرم 
خوش پوش بودم و نمي توام مدل زندگي ام را عوض كنم. اين فصل 
كمك  و   90 مدل  پيكان  اين  با  معتقدم  چون  كردم  انتخاب  را  پيكان 
آقا  فرهاد، دوباره همان نيكبخت سابق مي شوم و حتي به تيم  ملي 
آمدن  با  نه؟  چراكه  برگشتم.  ملي  تيم  به  هم  شايد  برمي گردم.  هم 
كي روش، من مطمئنم دوباره بهترين ها به تيم ملي دعوت مي شوند و 
باشيد نيكبخت در فرم ايده آل، چشم «كي روش» را به  شك نداشته 
سمت خودش خيره مي كند. مي خواهم تا سن 37 سالگي و حتي 40 
مي خواهم  كه  دارم  گفتن  براي  حرف  خيلي  هنوز  كنم.  بازي  سالگي 
نيكي  علي  فوتبال  كه  مي كنند  فكر  خيلي ها  بزنم.  را  آنها  زمين  داخل 
تمام شده، ولي من خيلي قوي و روي فرم برمي گردم اين را به شما 

قول مي دهم.

بازي بي رحم نور و هيجان در ليگ ايران

قربانيان فوتبال ايراني
رامتين جباري

رسيد، ليگي  دوم  هفته  پايان  به  روز  هشت  از  در كمتر  يازدهم  ليگ 
كار  سرلوحه  را  عمل»  «سرعت  منظم،  برنامه ريزي  آيتم هاي  از  كه 
خود قرار داده است. به كمك روزهاي بلند تابستاني و ماه رمضان، 
براي  مي شود  انگيزه يي  كه  است  وقتي  مسابقات  برگزاري  ساعات 
اين  در  كه  هيجان»  و  «نور  بازي  كنجكاوان  حتي  و  هواداران 
حاضر  پرنور  و  بلند  پروژكتورهاي  زير  شب،  پاياني  ساعت هاي 
باشند. از تماشاگرگريزي فصل پيش، تا دو هفته ابتدايي اين فصل، و 
از دو هزار تماشاگر تا 75 هزار هوادار «استقالل - داماش»، از داليل 
اصلي اش زمان برگزاري مسابقات است كه اگرچه خيلي هم مناسب 
جذاب  عوامل  از  نور،  زير  و  شب  بازي هاي  مي كند  ثابت  اما  نيست 
برگزاري  مسووالن  اگر  است.  ورزشگاه  به  تماشاگران  آمدن  براي 
ليگ و البته اسپانسرها در اهداف شان، جذب تماشاگر را هم در نظر 
دارند، وجود اين هدفگذاري از سه هفته آينده خود را نشان خواهد 
داد!ليگ يازدهم وقتي شروع شد كه بيش از ظرفيتش، داراي حواشي 
بالقوه بود؛ نقل و انتقال هاي جنجالي بازيكنان، قانون سقف قرارداد، 
صداي  و  سر  پر  جابه جايي  و  شده  گرفته  گروگان  رضايتنامه هاي 
اما  است  داغ  دايي»   - «كاشاني  دعواي  هنوز  سرمربيان.  از  بعضي 
رسانه ها،  تريبون  و  رنگ  به  رنگ  مصاحبه هاي  از  زدوخورد  ميدان 
جاي خود را به بازي هاي پرسپوليس و نتايج اين تيم داده است. فقط 
كافي است اين روزها حميد استيلي را از نزديك ديده باشيد، او سراپا 
استرس است و با چهره يي كه بيشتر از هميشه به سفيدي مي زند، 
در شرايطي دنبال تضميني براي ماندن است كه فقط دو هفته از ليگ 
مي گذرد! استيلي با «زبان فوتبال» از «وقت» مي گويد كه بايد به او و 
تيمش داده شود، و حق هم با اوست ولي فراموش مي كند يا دوست 
دارد كه به ياد نياورد، اين فشاري كه به سرمربي و تيم پرسپوليس 
وارد مي شود؛ نه به خاطر يك تساوي خانگي و باخت در شهري است 
كه در گرماي كشنده اين روزهايش نفس كشيدن هم سخت است، كه 
براي شيوه رسيدن او به نيمكت پرسپوليس است كه با «زبان فوتبال» 
امروز استيلي همخواني نداشت! و البته هواداراني كه باز به نشاني 

اشتباه مي روند و حاج حبيب هميشه سنگر گرفته پشت سرمربي را 
به  و  كرد  صبوري  بايد  پرسپوليس  تازه  فني  كادر  براي  نمي بينند! 
حميد استيلي وقت داد. انتقادها مي تواند از جنس «فني» باشد و اينكه 
بازي  حريف  دروازه  به  نزديك تر  كريمي  علي  چرا  نمونه  عنوان  به 
نمي كند و الزاما نبايد وظايف او با زماني كه در تيم كي روش توپ 
مي زند يكي باشد! اما اينكه چرا تيم استيلي از دو هفته نخست، شش 
امتياز ندارد، منصفانه نيست و اين اگرچه اعالم اعتراض به كاشاني 
امروز  بازار  آشفته  در  اما  بود  فني اش  كميته  نفروش  سناريوي  و 
فوتبال ايران، شك نكنيد كه هر كس ديگري هم به جاي استيلي بود 
به اين دعوت «نه» نمي گفت! آن سوي ليگ، استقالل با كهكشاني از 
ستاره ها فوتبال را خوب بازي مي كند. اين تيم در دو هفته اول اگرچه 
تنها دو گل زد اما نوع ارايه اش در زمين، به گونه يي است كه مي توان 
آينده خوبي براي اين تيم متصور بود. استقالل براي دقيقه هاي بازي، 
برنامه هاي متفاوتي دارد و تا لحظه سوت پايان دست از كار نمي كشد. 
انتقال توپ در عرض، جابه جايي مستمر بازيكنان در زمين بويژه در 
جناحين، مشاركت مهاجمان در كارهاي دفاعي و بدن هاي آماده از 
جمله المان هاي به روز فوتبال است كه استقالل آنها را مشق مي كند. 
هفته اول، استقالل مظلومي با سپاهان در شرايطي مساوي كرد كه 
سه  پرانگيزه،  داماش  مقابل  دوم  هفته  در  و  بود  امتياز  سه  مستحق 
امتيازي را گرفت كه بايد بينشان تقسيم مي شد و اين يعني استقالل 
تا امروز چهار امتيازي را كه حقش است، در اختيار دارد. كادر فني 
استقالل اگر هوشيار باشد و در خواب ستاره ها نماند، ابزار الزم را 
رحمتي»  «مهدي  نمايش  همين  و  دارد  موفقيت  براي  كافي  اندازه  به 
كشف  سپاهان  قهرماني هاي  اصلي  علت  تا  بود  كافي  داماش  برابر 
شود! ليگ يك تورنمنت فشرده نيست كه براي موفقيت، از روز اول 
ساله  يك  ماراتن  ليگ  باشد،  برنده  و  آماده  تيمي  به  نياز  مسابقات 
است كه براي همه تيم ها فراز و نشيب دارد و موفق، آن تيمي است 

كه دوره افتش كوتاه و بازه آماد گي اش طوالني باشد.

نخست  هفته هاي  در  كه  تيم هايي  معتقدند  فوتبال  تئوريسين هاي 
رسيدن  براي  بيشتري  شانس  مي گذارند،  سر  پشت  را  افت»  «دوره 
به خواسته هايشان دارند. و اين شايد نقشه راهي براي پرسپوليس، 
براي  كه  باشد  تيم ها  ديگر  و  مس  قلعه نويي،  تراكتور  دايي،  راه آهن 
ماندن  يا  سهميه  گرفتن  تا  قهرماني  از  خواسته هايشان  به  رسيدن 
در منطقه امن جدول، فوتبال را به جاي تيتر رسانه ها در زمان هاي 

تمرين و در زمين فوتبال بازي كنند.
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 افقي:

ــانه به سر - كتابي در ٣ جلد  ١-  ش
از ميرزا محمد تقي لسان الملك

٢- برادر عرب - آش پختني قبل از 
نوروز - همراه

٣- توفان برف - مردان عرب - چند 
شاعر

ــهر كانال ها -  ــام دخترانه - ش ٤- ن
جماعت مردم

ــده -  ــق ميانبر - مجبور ش ٥- طري
شهر دادگاه بين المللي

٦- مخترع ماشين بخار - چارچوب 
ــابقه - ضمير  ــي مس ــس - قاض عك

غايب
ــترك اروپا - خدا  ٧- واحد پول مش

خانه دارش كند - ناسيونال
ــي  مرب  - ــگ  نهن  - ــي  چاالك  -٨

شاهزاده
ــيدن احسان - نوعي  ٩- به رخ كش
ــتوايي -  ــيري يا اس درختچه گرمس

شهري در افغانستان
١٠- رمق آخر - انديشمند - سزاوار 

- امر به شنيدن
ــته  ــزرگ جنگي - پس ــيپور ب ١١- ش

دهان گشوده - مساوي
١٢- با هوي آيد - دستگاه توزيع برق 

خودرو - روزهاي عرب
ــناك - عضو تنفس ماهي -  ١٣- ترس

غوغا، جار و جنجال
١٤- موافق و هم سخن - نژاد ايراني - 

پاندول ساعت
ــمال اروپا - ديوار  ١٥- كشوري در ش

قلعه
 عمودي:

١- نوعي ورزش گروهي بين دو تيم 
١١ نفره - يار و رفيق

ــتعار دهخدا - مركز كوبا  ٢- نام مس
- ترشرو، عبوس

ــادي - خاك  ٣- هلهله ش
ــان - باجه و  آرامگاه امام

گيشه
ــا -  ــله ماده ٤- سرسلس
قورباغه درختي - پيچش 

مو - برق مثبت
ــتان  اس در  ــهري  ش  -٥
ــابقًا  مركزي - ياقوت - س
بر سر آن جان مي باختند

 - ــه  هميش  - ــك  چ  -٦
درختي  ــه دار  كيس جانور 

استراليا
٧- حكم، فرمان - حباب 

- گوشت بريان
٨- ناخوش، بيمار - كچل 

- خندان و مهربان
ــهري در  ــد پول چين - ش ٩- واح

چين - سلطان جنگل
 - ــين  خاكسترنش ــاز  قمارب  -١٠

پيشكش كردن - گندم
١١- پس ندادني خسيس! - آواره و 

دربه در - قشر و پوسته
ــامل  ــان جنگلي - ش ١٢- از درخت

همه مي شود - انتها - نادر
ــرق - موزيك  ــد و ب ــش رع ١٣- آت

نظامي - جايگاه
١٤- ذخيره، پس انداز - كشور تيرانا 

- نزد ايرانيان هست و بس
ــنده  ــر صحرايي - نويس ١٥- كبوت

بينوايان

 افقي:
١-نقب - پايتخت پاپواگينه نو

ــده - بين پيچ و مهره -  ٢- روايت كنن
گناهان

٣- خاطره انگيز خانوادگي - قابله، اثري 
از گريگوريو مارتينز سيرا - خالق

٤- فيلمي از شهروز شكورزاده - نوعي 
حربه دسته دار - چاق

ــودن -  ــته - ناپاك ب ــس خس ٥- نف
بي خبر از پياده

ــيونال - مرد  ــبك عقلي - ناس ٦- س
خطبه خوان - آب مرواريد

ــوند  پس  - ــر  تظاه  - ــفنجي  اس  -٧
مخصوص ساخت صفت

٨- حواري خائن - فراموشي - پند
٩- عدل - بنشن - خياط

ــاي ايراني بومي جنوب  ١٠- از قوم ه
باختري ايران - مسير الكترونيكي - 

جفت - درخت انگور
١١- ترسناك - تبحر - جديد

١٢- پرتاب سنگ - اسب سركش - 
مقاصد و اهداف

ــزي -  ــتان مرك ــدي در اس ١٣- س
سخن چين - ارتفاع و درازاي چيزي

١٤- سرگردان - دوستي و محبت - 
از نمازهاي واجب

ــه در آن فرد  ــي اختالل ك ١٥- نوع
ــي كردن  ــدن يا هج ــال در خوان مبت
 - ــت  اس ــكل  مش داراي  ــات  كلم

بناكننده
 عمودي:

ــري از آلفونس دو المارتين -  ١-  اث
راه يافتن

ــكده بلخ -  ٢- پارچه دريايي - آتش
ــين ماركسيست لنينيست و  تئوريس

سياستمدار انقالبي كمونيست
ــي -  ٣- جايزه معروف - آواي حماس

صورت مهيب
٤- ظرف آبخوري - عنصر شيميايي - 

من و شما - آگاه باش
ــدا -  ــي خ ــناس - يگانگ ٥- ستاره ش

سايه
٦- نويسنده كالغ - زودباور - اختراع 

مونگلفيه
ــه  ــنده - گرب ــم كش ــرض - س ٧- ق

وحشي
٨- دليري - تبار - جار زننده

ــي - دهن دره -  ــي پارچه نخ ٩- نوع
يكي از حبوبات بسيار مفيد و غني

ــفه - قدرت  ١٠- پدر فلس
- ماه سرد

١١- گفتني شگفت زده ها 
ــكار - معادل ده هزار  - آش

متر
١٢- ماه هفتم سال قمري 
ــرياني - مثل و  ــاه س - م

مانند - آبگير
١٣- كل - كميابي - كرم 

كدو
١٤- ريز نمرات - قهرمان 
ــگل - درجه در ورزش  جن

رزمي
 - ــت  راس ــمت  س  -١٥

پايتخت مكزيك
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طالع بينى 
 �

فروردين ماه
به جاى اين كه كارهاى مثبت را علنى انجام دهيد 
در پشت پرده اين كار را ميكنيد كه البته به انتخاب 
خودتان بستگى دارد ؛ اگر ديگران مشكالتى دارند 
تا قبل از اينكه از شما كمك نخواسته اند خودتان 

را دخالت ندهيد. 

� ارديبهشت ماه
ميشويد  نفر  يك  ادبانه  بى  رفتار  متوجه  هفته  اين 
اما بهتر است با وى به آرامى و منطقى رفتار كنيد.

در اين هفته مجددا با محبوب تان به همديگر قول 
ميدهيد و دوباره با هم عهد مى بنديد و به تمايالت 
احساسى تان ميرسيد و كدورت ها را دور ميريزيد.

� خرداد ماه
خانه  به  هميشه  از  زودتر  ميكنيد  سعى  هفته  اين 

برويد تا در كنار همسرتان باشيد. 
رفته  باال  احساستان  شك  بدون  حاضر  حال  در 
است و ميتوانيد باوفاترين و دوست داشتنى ترين 
همسر باشيد ، در اين هفته يك شب ميتوانيد براى 
درست  سوپرايزى  هستند  مهم  برايتان  كه  كسانى 

كنيد. 

� تير ماه
اين هفته در مورد مسئله اى ايده فوق العاده اى به 

ذهنتان خطور ميكند.
اگر مشغول انجام كارى هستيد سعى كنيد آن ايده 
را فراموش نكنيد تا بعدا به خوبى در موردش فكر 

كنيد و ان را به انجام برسانيد.

� مرداد ماه
همه ميدانند كه شما قلب بزرگى داريد و اين هفته 
اين امر واضح تر است ، اين هفته شما در حالتى 
و  خوشحالى  با  و  سخاوتمنديد  بسيار  كه  هستيد 
كمك  ديگران  به  تا  ميگذريد  خودتان  از  رضايت 

كنيد.
اين هفته اگر كسى محتاج يك فنجان چاى و كمى 
همدردى است ، در يك چشم به هم زدن شما آن 
جا خواهيد بود و هميشه نيز پاداش اين خوش قلبى 
تان را در جايى كه انتظار نداريد دريافت نموده ايد.

� شهريور ماه
اين هفته خوب 

است فعاليتهايى را انجام دهيد كه از انجام آنها لذت 
ببريد ؛ ميتوانيد با افرادى معاشرت كنيد كه برايتان 

مهم هستند. 

� مهر ماه
خوش  اى  روحيه  شما  ديگر  يكبار  هفته  اين  در 
مشرب و اجتماعى پيدا كرده و ميخواهيد هر جايى 
كه ميرويد مانند خورشيد بدرخشيد و اگر ميتوانيد 
كه انتخاب كنيد كه وقتتان را با چه كسى بگذارنيد، 
يا  و  غيرمعمول  كمى  كه  هستيد  كسانى  به  مايل 

بسيار با فرهنگند. 
دنبال  به  و  مجرديد  كه  هستيد  مهرى  متولد  اگر 
بسيار  شخصى  هفته  اين  احتماال  ميگرديد  عشق 

جذاب را مالقات خواهيد كرد. 

� آبان ماه
از  و  بكشيد  بزرگى  هاى  نقشه  ميتوانيد  هفته  اين 
آنجايى كه اعتماد به نفس بااليى داريد هر چه قدر 
ايده  حتى  ؛  است  بهتر  باشد  بزرگتر  هايتان  نقشه 
هاى كه قبال بى اهميت بودند اكنون اهميت زيادى 

پيدا ميكنند.

� آذر ماه
اين هفته زمان عالى براى اين است كه بدنبال آنچه 
حال  در  ميرسد  نظر  به  چون  برويد،  ميخواهيد 

حاضر مانعى در كار نيست. 
به كسى يا چيزى پشت نميكنيد، ولى  گر چه شما 
خواسته  دنبال  به  فقط  است  بهتر  حاضر  حال  در 

هاى خود باشيد حتى اگر كمى خودخواهانه به نظر 
ميرسد. 

� دى ماه
مسئول  و  رهبر  كه  دارد  نياز  شخصى  هفته  اين 
فعاليت هاى شما باشد ، اگر تصميم گرفتيد كه اين 
نقش را به فردى بدهيد ، چنانچه برنامه ها مطابق 

ميلتان نبود، ايراد نگيريد. 
اين هفته حتى اگر هم پيشنهاداتى بدهيد يا با نقشه 
هاى ديگران كنار بياييد باز هم راضى نخواهيد بود. 

� بهمن ماه
تمام  وگرنه  باشيد  تعصب  بى  كامال  هفته  اين 

فرصت هايتان از دست خواهد رفت. 
اگر هم اكنون از اين فرصتها با خبر هستيد حتما 
بايد بدانيد كه براى استفاده از آنها بايد ريسك كنيد 
اما اگر يك بهمنى واقعى باشيد از اين كه به طرف 

ناشناخته ها برويد بسيار خوشحال خواهيد شد. 

� اسفند ماه
اين هفته مراقب پول نقد خود باشيد، يعنى تشخيص 
گرانى  چيز  هر  براى  تان  خانواده  و  شما  كه  دهيد 
حد  در  اگر  اما   ، نه  يا  داريد  كافى  اندازه  به  پول 
فكرتان خريد كنيد و اولين چيزى را كه به چشمتان 
خورد نخريد بايد بدانيد كه بهترين را تهيه خواهيد 

كرد. 

جدول و سرگرمى






