
شمارش معكوس براى نابودى اروميه
پس از آن كه حدود 15 سال از همه سو فرياد برآمد درياچه اروميه در 
شرف نابودى است، در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى شمارى از نمايندگان فعلى واكنش هايى نشان داده اند. اما انگار 
قرار نيست آن فريادهاى 15 ساله شنيده شود. دكتر اسماعيل كهرم، 
استاد دانشگاه، از نخستين كسانى بود كه فاجعه اروميه را هشدار 
مى دادند. او در مصاحبه اى گفت وضع اروميه خوب نيست و اضافه 
كرد نمى توان با يك پيچ گوشتى بزرگ، ساعتى ظريف را تعمير كرد. 
سال 1381 انوشيروان نجفى، معاون وقت سازمان محيط زيست (در 
دوره رياست معصومه ابتكار) در گفت وگو با نشريه اى از پيش بينى 
تلخى خبر داد: 12 سال ديگر بزرگ ترين درياچه داخلى ايران خشك 

مى شود! هشدار اين مقام دولتى نيز راه به جايى نبرد. و ...

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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سه دهه تالش براى 
نابودى اروميه

خسروى فرد، سام

ممتد  كردن  كاردآجين  از  دهه  سه   
مضحك  مى گذرد،  اروميه  درياچه 
آن است كه انتظار داريم اين درياچه 

خشك نشود.

پس از آن كه حدود 15 سال از همه سو فرياد برآمد درياچه اروميه در 
شرف نابودى است، در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى 
اما  داده اند.  نشان  واكنش هايى  فعلى  نمايندگان  از  شمارى  اسالمى 
انگار قرار نيست آن فريادهاى 15 ساله شنيده شود. دكتر اسماعيل 
را  اروميه  فاجعه  كه  بود  كسانى  نخستين  از  دانشگاه،  استاد  كهرم، 
هشدار مى دادند. او در مصاحبه اى گفت وضع اروميه خوب نيست و 
اضافه كرد نمى توان با يك پيچ گوشتى بزرگ، ساعتى ظريف را تعمير 
كرد. سال 1381 انوشيروان نجفى، معاون وقت سازمان محيط زيست 
از  نشريه اى  با  گفت وگو  در  ابتكار)  معصومه  رياست  دوره  (در 
داخلى  درياچه  بزرگ ترين  ديگر  سال   12 داد:  خبر  تلخى  پيش بينى 
ايران خشك مى شود! هشدار اين مقام دولتى نيز راه به جايى نبرد. 

بر اساس آمارى كه شركت دولتى منابع آب ايران ارائه كرده است 
امروز 37 سد، آب رسانى به درياچه اروميه را محدود كرده اند، 12 
سد در دست ساخت هستند و 40 سد ديگر در دست برنامه ريزى و 
مطالعه. پيش از آن نيز جاده مشهور شهيد كالنترى بخش عمده اى 
حكايت  بود.  كرده  تقسيم  نامساوى  قسمت  دو  به  را  درياچه  اين  از 
پهنه  اين  فرد  به  منحصر  سخت پوست  يگانه  اروميه،  آرمتياى  تاراج 
پيگيرى  آگاهى رسانى،  با  البته  غم افزا.  بود  ماجرايى  خود  نيز  آبى، 
رسانه ها و گروهى از تشكل هاى زيست محيطِى محلى اين يغماگرى 
به سرعت پايان يافت؛ ماجرايى كه مى رفت تا به قرارداد دارسى در 

حوزه محيط طبيعى بدل شود.

در گفت وگويى راديويى -كه عنوان آن را مناظره علمى گذاشته اند- 
دائمى،  عليرضا  روى  به  رو  طبيعى  منابع  كارشناس  درويش  محمد 
مشاور منابع آب معاونت آب وزارت نيرو نشسته است و به نكته اى 
دردآور اشاره مى كند. به گفته درويش طى 7 سال، وسعت اراضى 
افزايش  هكتار  هزار  صد  به  نزديك  غربى  آذربايجان  در  كشاورزى 
نشده  تعريف  منطقه  براى  آب  جديد  منبع  كه  حالى  در  كرده  پيدا 
حاكم  مديريت  كه  مى كند  سوال  سدسازى  مدافع  از  درويش  است. 
بر حوزه درياچه اروميه كجا بوده كه اجازه داده است سطح اراضى 
كشاورزى در اين مدت افزايش پيدا كند بدون اين كه بازده آبيارى 

افزايش يافته باشد؟  

يافته  افزايش  حوزه  جمعيت  كه  مى دهد  پاسخ  نيز  دائمى  عليرضا 
بگيريم... را  طبيعت  حق  است  داده  اجازه  هم  فنى  دانش  امكانات  و 

نمى شود  مى كنند  زندگى  نفر  ميليون  نيم  و  چهار  كه  حوزه اى  براى 
كارشناس  سخنان  در  البته  نداد.  گسترش  را  كشاورزى  و  صنايع 
است  قرار  اگر  كه  نمى آيد  ميان  به  نكته  اين  سدسازى  و  سد  مدافع 
رقباى  چگونه  كند،  پيدا  توسعه  وطنى  كشاورزى  و  داخلى  صنايع 
چينى بازار داخلى را از هر نظر قبضه كرده اند. اين تضاد تلخ با هيچ 
معادله و معيارى تطابق ندارد.  در حالى كه شمارش معكوس براى 
به  البته  نيرو  وزارت  است،   شده  آغاز  پيش  سال ها  از  اروميه  مرگ 
يمن وظيفه ملى و ميهنى خودى نشان داده و تمام همت خود را به 
كار گرفته است كه در اين شرايط حساس، فشار بيشترى به اروميه 
وارد نكند. مجيد نامجو، وزير نيرو ماه گذشته اعالم كرد وزارتخانه 
متبوعش طرح هاى باالدستى درياچه اروميه را تا زمان رفع مشكالت 

زيست محيطى متوقف مى كند.  

گفته  دهم  دولت  محيط زيست  سازمان  معاون  صدوق،  محمدباقر 
است: «واقعيت اين است كه طبيعت با كسى شوخى ندارد و درياچه 
نگيرد  صورت  آن  نجات  براى  جدى  اقدام  كه  صورتى  در  اروميه 
جدى»  «اقدام  اين  كه  است  نگفته  دولتى  مقام  اين  مى شود.»  خشك 
را چه كسانى بايد انجام دهند و اساسا مسئوليت، سهم و نقش او و 
سازمانش در اين رسوايى طبيعى-ملى چيست؟ او اضافه كرده است 
كه با خشك شدن اين درياچه 10 ميليارد تن نمك برجاى خواهد ماند. 
براى سودجويان و چپاوگران منابع طبيعى، نمك مفت و بادآورده هم 
پرارزش است. هيچ بعيد نيست اين عده براى فروش نمك به اجانب از 

مدتى پيش وارد معامله نشده باشند. 

اروميه  كردن  كاردآجين  غم افزاى  تراژدى  پيش،  سال   30 از  بيش 
و  بطئى  فعاليت هاى  گرچه  خورد.  كليد  بدنهاد  جاده   آن  ساخت  با 
آن  نجات  براى  اروميه  درياچه  جامع  مديريت  برنامه  نظير  مقطعى 
انجام مى شود اما در فضايى پرسوظن و دانش گريز، كه منتقدان را 
با  محيط زيست  حوزه  در  مديريتى  سوء  هر  و  مى نامند  عرض ورز 
تغيير اقليم و تصميم غلط گذشتگان توجيه مى شود محال است كارى 
از پيش برود. گويى همه توان آشكار و نهان به كار گرفته شده تا 
توطئه  و  نيرنگ ساز  اهريمنان  بار  اين  آيد.  به وجود  اروميه  نمك زار 
افكن اجنبى نيستند كه چنين فاجعه اى را خلق مى كنند، نابودى اروميه 
به دستان توانگر ايرانى به وقوع مى پيوندد، و اين چنين برگ زرينى 
ديگر به كارنامه توسعه و سدسازى مرزهاى پرگهر افزوده مى شود.

گزارش
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سخنى با خوانندگان هفته نامه پرشين

در ماه هاى اخير هفته نامه پرشين با مشكالت و مسائل مختلف مالى و اقتصادى، دست به 
گريبان بوده است. مشكالت مالى كه هر كدام، توانسته اند لطمه اى به سيستم كارى نشريه 
وارد سازند. اما مديريت مجموعه، همواره تالش نموده كه اين مشكالت خدشه اى به شيوه 
كارى و سياست هاى كلى نشريه وارد نساخته و هفته نامه را از هدف هايش دور ننمايد.

آگهى  نشريه؛  هاى  هزينه  تامين  محل  تنها  كه  اند  مطلع  خوبى  به  دوستان  و  خوانندگان 
هايى مى باشد كه هر شماره در آن منتشر مى شود و خود صاحبان آگهى ها هستند كه 
با پرداخت هزينه درج آگهى هايشان، گوشه اى از بار مالى نشريه را تامين مى نمايند كه 

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

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

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

ديگر جانى دوباره گرفته و از عهده مشكالت مالى و اقتصادى خود، برآيد.
سردبير

در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

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

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
معتبر،  هاى  سايت  از  مطالب  تمامى 
رسمى  وخبرگزاريهاى  رسيده  مقاالت 
با ذكر نام نويسنده انتخاب و به چاپ 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
كرده  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

مى باشد.
Printed by: Web Print UK

يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

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

02071935592- 07811000455  

هرگز يك انسان شريف را تنها براى آن كه مورد اتهام فردى 
شرور قرار گرفته، طرد مكن.
هنرى ششم، بخش دوم، پرده اول، صحنه سوم

Do not cast away an honest man for a villain’s accusation.
Henry 6, part 2, act 1,sc. 3.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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تسليت
آذرى  رضا  آقاى  جناب 
گرامى  مادر  درگذشت  ضايعه 
قلب  صميم  از  را  ومهربانتان 
تسليت عرض نموده و براى آن 
ابدى  آرامش  مغفوره  مرحومه 
بارگاه  از  نيز  و  خواستاريم  را 
تمامى  براى  حكيم  دادار  يگانه 
تندرستى    ، ايشان  بازماندگان 
اين  تحمل  توان  و  شكيبايى   ،

مصيبت عظمى را خواهانيم
از طرف خانواده خوشخو

گزارش

برنامه هاى  
فرهنگى ايرانيان 

انگلستان
نمايشگاه نقاشى

نمايش فيلم ”3 زن“
دوشنبه، 5 سپتامبر 2011 

***
كنفرانس افتتاحى درباره 

اقتصاد ايران
9 تا 10 سپتامبر 2011  

***
رومى و صوفى

شنبه، 17 سپتامبر 2011 
***

كنسرت محسن نامجو
يكشنبه، 18 سپتامبر 2011 

***
شب كمدى براى صلح

دوشنبه، 19 سپتامبر 2011
***

نمايش كمدى ”ماتيك“
 كارى از فرزان دلجو

شنبه، 24 سپتامبر 2011
***

كنسرت دنگ شو
يكشنبه، 9 اكتبر 2011 

***
كارگاه آموزشى پيشرفته 

”فقط براى زنان“
 دكتر آزيتا ساعيان 
14 تا 16 اكتبر 2011 

***
كنسرت استاد محمدرضا 
شجريان و گروه شهناز

سه شنبه، 18 اكتبر 2011 
***

سمينار ”فقط براى زنان“ 
دكتر آزيتا ساعيان در لندن

21 تا 23 اكتبر 2011 
***

كنسرت اساتيد موسيقى 
ايرانى: كيهان كلهر و

 مجيد خلج
يكشنبه، 13 نوامبر 2011 

***
مراسم افتتاحيه دومين 

جشنواره فيلم ايرانى در لندن
جمعه، 18 نوامبر 2011 

***
دومين جشنواره فيلم ايرانى 

در لندن
18 تا 26 نوامبر 2011

عالقمندان مى توانند 
جهت اطالعات بيشتر 

به وب سايت هفته نامه 
پرشين مراجعه نمايند

persianweekly.co.uk/events

پيشرفت اخالقي 
و رفاه حيوانات

پيتر سينگر
مترجم :حسن رمضاني

«عظمت  كه  بود  گفته  درستي  به  گاندي  ماهاتما 
يك ملت و ميزان پيشرفت اخالقي آن را مي تواند 
فهميد.»  حيوانات  با  آن  برخورد  شيوه   روي  از 
تالش براي كاهش رنج آناني كه كامال تحت سلطه 
نيستند،  مبارزه  و  مقاومت  به  قادر  و  دارند  قرار 
است.  متمدن  جامعه   نشانه هاي  از  يكي  بي شك 
در  حيوانات  رفاه  قانوني شدن  پيشرفت  مشاهده  
چهارگوشه  جهان بايد نشانه يي از پيشرفت اخالق 
پيشرفت هاي  گذشته،  ماه  شود.  تلقي  كلي  بطور 
مربوطه و مشابه در نقاط مختلف جهان جز غرب 
كنيم  فكر  تا  داده  قرار  ما  اختيار  در  دستاويزي 
شود.  متمدن تر  به تدريج،  و  آهسته  شايد،  جهان 
كرد  تصويب  طرحي  انگليس  عوام  مجلس  ابتدا، 
حيوانات  از  استفاده  مي كرد  مجبور  را  دولت  كه 
وحشي در سيرك ها را ممنوع كند. اين طرح پس 
از انتشار يك فيلم مخفيانه توسط انجمن بين المللي 
نشان  كه  شد  تصويب  حيوانات  حقوق  از  دفاع 
فيل هاي  از  يكي  پياپي  سيرك  كارگر  يك  مي داد 
آنجا را مورد ضرب و شتم قرار مي دهد. اگرچه 
نپذيرفت،  ابتدا  در  را  طرح  اين  محافظه كار  دولت 
اما همه  ديگر احزاب پارلمان با آن موافقت كردند. 
تصويب  مخالفي  هيچ  بدون  طرح  اين  نهايت،  در 
بود  هلند  پارلمان  كار  عجيب تر،  هم  آن  از  شد. 
اين  در  ديني  اجتماعات  كه  داد  ارايه  قانوني  كه 
وقت  سال  يك  تنها  قانون  آن  اساس  بر  كشور 
هنگام  حيوانات  كه  دهند  ارايه  شواهدي  تا  دارند 
بيشتري  درد  سنتي (ذبح)  صورت  به  كشته شدن 
كشتن  و  بي حس كردن  مدرن  روش  به  نسبت  را 
نشوند،  فراهم  شواهد  اين  اگر  نمي كنند.  تجربه 
بي حس  حيوان  حتما  ذبح  از  پيش  بايد  هلند  در 
پيشرفت ها  تاثير  كه  بوده ايم  شاهد  بارها  شود. 
غربي  كشورهاي  در  حيوانات  حقوق  راستاي  در 
كم رنگ  چين  در  حيوانات  رشد  به  رو  آزار  بابت 
براي  تقاضا  چين  سريع  رشد  چراكه  است؛  شده 
است.  داده  افزايش  بشدت  را  حيواني  محصوالت 
آن  شتم  و  ضرب  از  تهيه شده  ويديوي  تماشاي 
كنم  اذعان  بايد  اما  بود،  دشوار  بسيار  برايم  فيل 
درباب  كه  ويديوهايي  با  اصال  ويديو  اين  كه 
قابل  بودم،  ديده  چين  در  حيوانات  عليه  خشونت 
روي  كه  بيمارگونه  يي  فيلم هاي  نيست.  مقايسه 
خرس ها  كه  مي دهد  نشان  دارند،  وجود  اينترنت 
در قفس هاي بسيار كوچكي نگه داشته مي شوند؛ 
پا  سر  نمي توانند  خرس ها  كه  كوچك  آنقدر 
بايستند يا در برخي موارد، اصال قادر به حركت 
نيستند و بدين ترتيب ترشحات كيسه  صفراي آنها 
بتوان  (اگر  بدتر  هم  آن  از  بگيرند.  مي توانند  را 
چنين شرارت هاي اهريمني اي را درجه بندي كرد) 
حيوانات  پوست  مي دهد  نشان  كه  است  ويدئويي 
درون  را  آنها  بعد  و  مي كنند  زنده زنده  را  خزدار 

مخزني پر از اين حيوانات پوست كنده مي اندازند 
تا به تدريج بميرند. گهگاه در پرتوي- يا شايد بايد 
كه  مي گويند  تصاوير  اين  سايه تاريك-  در  گفت 
اما  است.  غربي  ايده يي  منحصرا  حيوانات  رفاه 
مثال  كه  چرا  است،  نادرست  اساس  از  ادعا  اين 
به  توجه  بر  ديگري  دين  هر  از  بيش  بودايي  دين 
حيوانات و حقوق شان تاكيد دارد. بسيار پيش از 
آنكه فالسفه غربي حيوانات را در اخالق خود به 
حساب آورند، فالسفه چيني گفته اند كه عشق تنها 
رابطه  بين انسان ها نيست، بلكه بايد با هر موجود 
زند ه يي برقرار شود. امروز چين حقوق حيوانات 
بنا  كه  دارد  را  حقوق  اين  حاميان  و  خود  خاص 
آنها  پيام  مي رسد  نظر  به  نشانه ها،  سري  يك  بر 
قانوني  نشانه ها  اين  از  يكي  است.  شده  شنيده 
وحش هاي  باغ  است.  بوده  سيرك ها  به  مربوط 
حيوانات  به وسيله  نمايش هايي  برگزاري  با  چيني 
اسب  و  غاز  جوجه،  و  مي كنند  جذب  را  مردم 
زنده به تماشاگران مي فروشند تا اين تماشاگران 
تكه تكه شدن اين حيوانات توسط شيرها، ببرها و 

ديگر گربه سانان بزرگ را به نظاره بنشينند. 

اما اكنون دولت چين باغ وحش هاي دولتي را از 
كرده  منع  وحشي گري هايي  چنين  در  مشاركت 
اما  ستود،  را  ابتكارعمل ها  اين  بايد  اگرچه  است. 
وحش ها  باغ  و  سيرك ها  داخل  حيوانات  تعداد 
كارخانه ها  در  كه  حيواني  ميليارد  ده ها  به  نسبت 
قليل  واقعا  هستند،  رنج كشيدن  حال  در  مزارع  و 
مثال هايي  غربي  كشورهاي  حوزه،  اين  در  است. 
اروپا  اتحاديه  وجود،  اين  با  آفريده اند.  اسفناك 
و  افراطي  حبس  كه  است  كرده  تصديق  اخيرا 
گذشته است. اكنون  حد  از  زراعي  دام هاي  شديد 
جدا  شش سال  از  كمتر  گوساله هاي  نگه داشتن 
درآينده  و  است  شده  اعالم  غيرقانوني  مادر  از 
نزديك در همه كشورهاي اين اتحاديه، از بريتانيا 
تا يونان و از پرتغال تا لهستان، نگهداري مرغ هاي 
خواهد  ممنوع  لخت  سيمي  قفس هاي  در  تخمگذار 
را  تخم مرغ  صنعت  سرتاسر  كه  قفس هايي  شد؛ 

اشغال كرده اند. 
ماده خوك هاي  نگهداري  نيز   2013 ژانويه   از 
شد.  خواهد  ممنوع  انفرادي  طويله هاي  در  زاينده 
الغاي  در  اروپا  اتحاديه  به  نسبت  متحده  اياالت 
زراعي  دام هاي  آزار  و  اذيت  فرم هاي  شديدترين 
عقب افتاده است. راي دهندگان در اياالت آريزونا، 
فلوريدا و كاليفرنيا اعالم كرده اند خواهان شرايط 
هستند.  زراعي  دام هاي  زندگي  براي  مساعدتري 
داراي  اياالت  از  برخي  كه  است  آنجا  مشكل  اما 
مكانيزم هاي رفراندوم نيستند تا از مردم درباره 
اما  كنند.  نظرسنجي  دام ها  با  رفتار  چگونگي 
بسياري كشور ديگر نيز هستند كه استانداردهاي 
براي  است.  اسفناك  واقعا  آنها  در  حيوانات  رفاه 
مثال در اندونزي ويدئوهاي مخفيانه از رفتارهاي 
مي دهند  خبر  استراليايي  احشام  با  خشونت بار 
كشور  اين  به  احشام  صادرات  استراليا  دولت  و 
راه  بهترين  وجود،  اين  با  است.  كرده  ممنوع  را 
باشد  اين  مي تواند  حيوانات  رفاه  پيشرفت  براي 
كه قوانين رفاه حيوانات همچون حقوق بشر بدل 
خوشنام بودن  كه  شود  بين المللي  موضوعي  به 

كشورها را تحت تاثير قرار دهد.

شبكه هاي اجتماعي عليه اجتماع
صبح روز جمعه ، در مقر اسكاتلنديار جلسه اي با حضور مقامات ارشد پليس انگليس 
شبكه هاي  تاثير  و  لندن  ناآرامي هاي  درخصوص  توئيتر  و  فيس بوك  نمايندگان  و 

اجتماعي در آن، برگزار شد. 
آنچه كه از قبل هم مشهود بود، ترديد دولت انگلستان درباره نحوه واكنش نسبت 
در  شبكه ها  اين  از  حمايت  سابقه  يك طرف  از  بود.  اجتماعي  شبكه هاي  فعاليت  به 
زمان اغتشاشات در ديگر كشورها و از طرف ديگر استيصال در كنترل شورش هاي 
خياباني، دولتمردان بريتانيا را سر دوراهي بزرگي قرار داد اما نهايتا تصميماتي كه 

گرفته شد، مصداق كامل نقض حريم خصوصي افراد است. 
در  را  اجتماعي  شبكه هاي  قدرت  از  نمونه اي  از  كه  بريتانيا  دولت  مي شود  گفته 
فعاليت  كردن  ممنوع  خواستار  كرده  تجربه  ليورپول  و  تاتنهام  اخير  آشوب هاي 
شبكه هاي اجتماعي است اما به گفته سخنگوي پليس چنين موضوعي صحت ندارد 
و هدف آنها جلب همكاري اين شبكه ها با پليس و امكان دسترسي پليس به اطالعات 

نه تنها  را  پليس  با  اجتماعي  شبكه هاي  همكاري  اسكابي،  شبكه هاست.  اين  كاربران 
نقض حريم خصوصي افراد ندانست، بلكه از آن به عنوان راهي براي تامين حقوق 
شهروندي ياد كرد. همچنين در اين جلسه به توئيتر توصيه شد كاربرانش را متقاعد 

كند تا از نام واقعي خود استفاده كنند. 
افزارهاي  نرم  از  استفاده  با  كه  رسيدند  مشترك  نتيجه  اين  به  جلسه  در  حاضران 
تحليل شبكه هاي اجتماعي و كنترل آنها، از ايجاد نا آرامي هاي مجدد جلوگيري كنند. 
اين جريانات، در بين مدافعان آزادي بيان واكنش هاي منفي زيادي را برانگيخته است. 
آخرين خبري كه اين افراد را حسابي تحريك كرد، محكوم شدن دو مرد به چهار 
سال زندان بود. اين دو مرد در صفحه فيس بوك خود در يك يادداشت مردم را به 

ادامه اعتراضات تشويق كرده بودند. 
اطالعات بيشتري در مورد تصميمات گرفته شده در اين جلسه منتشر نشده است. 
آيا  بود.  خواهد  چگونه  دولت ها  با  اجتماعي  شبكه هاي  همكاري  نحوه  كه  ديد  بايد 
خواهند  راحت تر  را  سياستمداران  كار  و  شده  مردم  خود  عليه  اجتماعي  شبكه هاي 

كرد. 
27 آگوست 2011

بچه هاي كانادا يي داستان هاي 
ايراني مي شنوند

با تصميمات تازه كتابخانه عمومي تورنتو كانادا، كودكان 
ترجمه  تلفني  تماس  يك  با  اين  بعداز  مي توانند  كانادايي 

داستان هاي ايراني را به زبان موردنظرشان بشنوند.
تا  است  شده  آن  بر  به تازگي  تورنتو  عمومي  كتابخانه 
تلفني»  «داستان  به برنامه  هم  را  فارسي  داستان هاي 
(Dial - A - Story) خود بيفزايد. به گزارش ايلنا؛ در اين 
برنامه رايگان، كودكان و بزرگساالن مي توانند با شماره 
به صورت  ساعت ها  تمام  در   416 ـ   395 ـ   5400 تلفن 
انتخاب  كه  داستاني  به هر  و  بگيرند  تماس  شبانه روزي 

مي كنند، گوش دهند.
داستان ها به  12 زبان براي عالقه مندان بازگو مي شوند. اين 
زبان ها عبارتنداز: انگليسي، فرانسه، ايتاليايي، اسپانيولي، 
تميل،  سوماليايي،  لهستاني،  كنتونيز،  مندرين،  پرتغالي، 
گجراتي و اردو. كتاب «عمونوروز و خاله روزگار»، نوشته 
ايرواني،  سارا  تصويرگري  با  رحماندوست،  مصطفي 
نخستين كتاب ايراني است كه براي اين مجموعه انتخاب 

شده است.

مراسم رونمايى و معرفى كتاب بازگشت 
نوشته دكتر شهيره شريف در منچستر

نوشته  بازگشت  كتاب  معرفى  و  رونمايى  مراسم 
دكتر شهيره شريف در منچستر در تاريخ شنبه ده 
ساختمان  در  ظهر  از  بعد   7 تا   5 ساعت  سپتامبراز 
كانون فرهنگى و هنرى ايرانيان منچستر برگزار مى 

شود. 
و  خوانى  شاهنامه  اجراى  با  همراه  مراسم  اين 
موسيقى سنتى به استقبال عالقه مندان خود خواهد 

رفت.   
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جشن 17 روزه 797 نويسنده
بزرگ ترين جشنواره ادبي جهان در ادينبورگ پايان يافت

اميرحسين خورشيدفر

خداحافظي  شهرشان  كتابخوان  توريست  هزار  ده ها  با  ديروز  ادينبورگي ها 
كردند. جشن پايان جشنواره 17روزه كتاب ادينبورگ، بزرگ ترين گردهمايي 
 797 حضور  با  رخداد   757 برگزاري  از  بعد  انگليسي زبان  جهان  ادبي 
پايتخت  مركز  در  اطراف  باغ هاي  و  شارلوت  تاريخي  ميدان  در  نويسند 

سه  در  شد.  برگزار  شهر  جايه جاي  در  كتابفروشي ها  و  سالن ها  اسكاتلند، 
هفته گذشته (از 22 مرداد) اسكاتلندي ها با توبياس وولف، جي .كي .رولينگ، 
كوري دكتروف، نيل گيمن، هشام متر، هاوارد ياكوبسن و صدها نويسنده 
ديگر رمان، داستان كوتاه و كتاب هاي غيرداستاني Non fiction از نزديك 
مالقات كردند. كارگاه آموزش ادبي، جلسه هاي داستان خواني، شعرخواني، 
پنل هاي سخنراني، پرسش و پاسخ، نمايشگاه هاي معرفي و فروش كتاب و 
ميهماني هاي متعدد با هدف آشنا شدن نويسندگان، كارگزارها و ناشران از 
سراسر جهان برگزار شد. رسانه ها و روزنامه ها از جمله گاردين و سايت 
جشنواره روزانه جدول برنامه هاي روز بعد، البته آنها را كه هنوز بليت شان 

موجود بود، منتشر مي كردند. 

مردم ادينبورگ فستيوال هنري بسياري ديده اند. هرساله چندين جشنواره و 
جايزه معتبر موزيك، فيلم، كمدي و... در اين شهر برگزار مي شود. جشنواره 
كتاب در سال 1984 با حضور تنها 30 نويسنده برگزار شد و تا سال 97 
به صورت دوساالنه ادامه يافت. در سال 2004 كه يونسكو ادينبورگ را به 
عنوان نخستين پايتخت كتاب جهان برگزيد، هفت سال از زماني كه جشنواره 

كتاب به صورت جامع و ساالنه برگزار مي شد گذشته بود.

با  كه  امريكايي  برجسته  نويسنده  وولف،  توبياس  سخنراني  جمعه  روز   
تمام  شد  برگزار  گاردين  روزنامه  فيلم  بخش  اديتور  بروكس،  ژان  حضور 
درباره  سخنراني  اين  در  وولف  توبياس  كرد.  معطوف  خود  به  را  نگاه ها 
پدركبير  همينگوي،  اهميت  و  نقش  و  نوشتن  در  تخيل  و  خاطره  آميختگي 
داستان نويسي مدرن امريكا سخنراني كرد. چندين مجموعه داستان و رمان/

خاطره «در ارتش فرعون» از اين نويسنده بزرگ امريكايي در سال هاي اخير 
در ايران منتشر شده. يك چهره آشناي ديگر ما در فستيوال امسال يوديت 
خيلي  «آليس»  داستانش؛  مجموعه  آخرين  كه  بود  آلماني  نويسنده  هرمان، 
داستان  بهترين  تنديس  ايران  در  شود  ترجمه  انگليسي  به  آنكه  از  پيش تر 
خارجي سال 88 را در جايزه «روزي روزگاري» دريافت كرد. يوديت هرمان 
درباره مجذوب مرگ شدن به عنوان راهي براي واكنش نشان دادن به (مالل) 

زندگي صحبت كرد.

 طبق معمول مصاحبه هايش اصرار داشت خواندن «آليس» به عنوان كتابي 
درباره مرگ از نظر او اشتباه است. اين كتاب اصالتا درباره زندگي است. 
هشام متر نويسنده ليبيايي االصل با وجود اعتبار ادبي اش به بركت قسمت هاي 
پاياني سريال سرهنگ قذافي توجه گسترده مخاطبان و خبرنگاران را تجربه 
كرد. استقبال از بيشتر برنامه ها قابل قبول بود. با اين  حال برگزاركنندگان 
جشنواره تاكيد كردند هدف اصلي شان پر كردن سالن ها و كشاندن دوربين 
شايد  موضع گيري  اين  نيست.  ادبيات  دنياي  ستارگان  ميزباني  با  رسانه ها 
طعنه يي به جشنواره  ادبي نورسيده دوبي باشد. بزرگ ترين جشنواره ادبي 
و كتاب جهان احتماال بدون حضور هيچ نماينده يي از ايران به پايان رسيد. 

آوينيون  تئاتر  جشنواره  و  كن  سينمايي  جشنواره هاي  در  شركت  براي 
مديران فرهنگي مشتاقانه چمدان سفر مي بندند. شايد نمايشگاه فرانكفورت 
هم در تقويم كار مديران حوزه كتاب باشد. اما نه فقط نويسندگان مستقل، 
اهل  ساالنه  دورهمي  بزرگ ترين  به  اعتنايي  روزنامه نگاران  حتي  و  ناشران 
كتاب جهان در ادينبورگ ندارند بلكه مديران هم دست كم براي الگوبرداري 
براي جشنواره هاي ناموفق سال هاي اخيرشان عالقه و كنجكاوي اي به سفر 

اسكاتلند نشان نمي دهند. منبع: اعتماد

آغاز جشنواره جهانى 
انيميشن لندن

هشتمين دوره جشنواره بين المللى انيميشن لندن از 
روز جمعه در مركز باربيكن لندن آغاز شد. در اين 
مختلف  كشور  از 30  جديد  انيميشن  جشنواره 280 
به نمايش درمى آيد. مرور آثار برگزيده چند انيماتور 
روسى و اروپاى شرقى از دهه 1940تاكنون، از جمله 
ساخت  تيغى»  جوجه  جهانى «جورج  اكران  نخستين 
همچنين  است.  جشنواره  اين  برنامه هاى  از  لهستان 
در اين جشنواره، به مرور شخصيت هاى صاحب نام 
در انيميشن نيويورك و تكنيك كات اوت در انيميشن 
جمله  از  اى  ويژه  مهمانان  و  شد  خواهد  پرداخته 
ويچك  و  كانادا  فيلم  ملى  هيات  از  اوشف»  «ئودور 
ووژسيك در كارگاه آموزشى و جلسات پرسش و 
پاسخ شركت خواهند كرد.بر اساس آنچه در سايت 
رسمى جشنواره جهانى انيميشن لندن آمده است، اين 
«انيميشن  كه  ذهنيت  اين  اصالح  هدف  با  جشنواره 
سال  در  مى شود»،  محدود  كودكانه  كارتون هاى  به 
انيميشن  جهانى  جشنواره  كرد.  كار  به  آغاز   2003

لندن هر سال به مدت 10 روز برگزار مى شود.



جمعه 11 شهريور ماه 1390 -  شماره 213هفته نامه پرشين66
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk بين الملل 

 سناريوهاى متعددى براى آينده سوريه پيش بينى 
اسد  بشار  سياست هاى  كه  سناريوهايى  مى شود، 

در پيشبرد آنها نقش موثرى دارد.
كه  حاال  مى گذارند،  را  سختى  روزهاى  سوريه 
انقالبيون توانسته اند كه سرهنگ قذافى را سرنگون 
كنند و پرونده معمر قذافى مى رود كه بسته شود، 
اهتمام جامعه جهانى بر روى سوريه متمركز شده 
است. سوريه نيز نزديك به پنج ماه است كه فضاى 
ناآرامى را تجربه مى كند. در سوريه اكثر مخالفان 
و فعاالن سياسى ابا دارند كه جامعه جهانى را به 
استفاده از قدرت نظامى همانند آنچه در ليبى و بر 

سر قذافى گذشت، تحريك كنند.
بر  ديگرى  گونه  به  ورق  سوريه  در  است  ممكن 
گردد، شايد افزايش ناآرامى ها در سوريه دشمنان 
و دوستان و متحدان بشار اسد در منطقه را بر آن 
در  اصالحات،  انجام  براى  اسد  بشار  از  كه  دارد 
صورتى كه واقعا تصميم بگيرد انجام دهد، حمايت 
يك  به  نزديك  مى بينيم  كه  اين  خصوص  به  كنند، 
عليه  اللهجه  شديد  اظهارات  حجم  از  است  هفته 

بشار اسد و نظام او نيز كاسته شده است.

را  متعددى  سناريوهاى  كارشناسان  حال  هر  به 
براى آينده سوريه پيش بينى مى كنند، سناريوهايى 
نقش  آنها  پيشبرد  در  اسد  بشار  سياست هاى  كه 

موثرى دارد:

ركود سياسى
ناآرامى هاى  در  كه  مى گويد  متحد  ملل  سازمان 

به  نزديك  كنون  تا  مارس  ماه  از  سوريه  اخير 
2200 نفر كشته در بر داشته است. دولت سوريه 
مى گويد بيش از 500 نفر از كشته شدگان از افراد 

ارتش و پليس هستند كه توسط تبه كاران مسلح و 
در پى خشونت هاى خونين كشته شده اند.

به رغم فشارهاى شديد جامعه جهانى عليه سوريه 
و افزايش تحريم ها عليه نظام و تشديد فشارهاى 
اقتصادى عليه آن تا كنون هيچ نشانه اى كه بگويد 
نظام اسد در شرف فروپاشى است، ديده نمى شود. 
اگر چه هيچ نشانه اى كه ثابت كند تظاهرات مردم 
در  اين  ندارد.  وجود  نيز  است  شده  متوقف  نيز 
به  دستور  اگوست  ماه  از  اسد  كه  است  حالى 
ارسال نيروهاى نظامى به شهرهاى مختلف براى 

آرام كردن شهرهاى ناآرام داده است.
مى تواند  اسد  نه  بگوييم  مى توانيم  رو  اين  از 
نه  و  كند  خاموش  كامل  طور  به  را  ناآرامى ها 
مخالفان دست از اعتراض بر مى دارند، در نتيجه 
و  يابد  ادامه  شيوه  همين  با  وضعيت  است  ممكن 
فشارهاى  اگر  حتى  بماند  قدرت  در  همچنان  اسد 
جامعه جهانى به قوت خود باقى بمانند و سوريه 

روز به روز بيشتر منزوى شود.

تفاهم با اپوزسيون
سناريوى ديگر به احتمال به تفاهم رسيدن حكومت 
با مخالفان باز مى گردد. ممكن است اسد يك تعديل 

وزارتى گسترده انجام دهد و برخى از چهره هاى 
مخالف را وارد دولت و حكومت كند تا بدين ترتيب 
تظاهرات در خيابان ها پايان بگيرد. به ويژه اين كه 
بسيارى از چهره هاى مخالف قانع شده اند كه اسد 
اصالحات را واقعا آغاز كرده و مى خواهد در ماه 

فوريه يك انتخابات چند حزبى برگزار كند.

اگر نگاهى به جامعه جهانى بيندازيم، مى بينيم كه 
عربستان سعودى، مصر و تركيه كه در روزهاى 
عليه  را  سختى  مواضع  ميالدى  جارى  ماه  اوليه 
بشار اسد مى گرفتند، از شدت حمالت كالمى خود 

كاسته اند و حتى تلويحا حرف از كاهش فشارها به 
اسد ظرف روزهاى آينده زده اند.

اسد  از  كه  مخالف  چهره هاى  از  بسيارى  البته 
خواسته اند اصالحات سياسى گسترده انجام دهد، 
مذاكره با او را رد كرده اند و گفته اند كه تا زمانى 
كه خشونت ادامه دارد امكان مذاكره نيست. با اين 
حال اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، مخالفان نيز 
ناخرسندى  على رغم  كه  مى رسند  نتيجه  اين  به 
برايشان  نهايت  در  دارند  حكومت  از  كه  بسيارى 

راهى جز مذاكره نيست.

مداخله خارجى
دخالت  پيشنهاد  كشورى  هيچ  لحظه  بدين  تا 
خارجى در سوريه همانند آن كارى كه نيروهاى 
دادند،  انجام  قذافى  سرنگونى  براى  ليبى  در  ناتو 
باعث  قذافى  نظام  فروپاشى  چه  اگر  است.  نداده 
شد تا شخصيت هاى مخالف سورى و معترضان 
نسبت به دخالت خارجى در سوريه تحريك شوند 
و پيشنهاد دهند كه يك منطقه از شمال سوريه زير 
نظر تركيه ايجاد شود. برخى حتى شعار "خواهش 
مى كنم كمكمان كنيد نيروهاى ناتو" سر داده اند. اما 
را  منطقه  ثبات  مى تواند  خارجى  دخالت  گونه  هر 

به مخاطره بيندازد به ويژه كه اسد مورد حمايت 
ايران، حزب اهللا، حماس و جهاد اسالمى نيز هست.

روز  لبنان  اهللا  حزب  كل  دبير  نصراهللا،  حسن  سيد 
جمعه گفت: «هر گونه تحول سلبى يا ايجابى بر كل 

منطقه تاثير خواهد گذاشت.»

در عين حال دخالت خارجى مى تواند بسيارى از 
و  اسد  بين  كه  برسند  نتيجه  اين  به  را  سورى ها 

مداخله خارجى اسد را انتخاب كنند.

جنگ داخلى
سياسى  فعاالن  حتى  و  تحليلگران  از  بسيارى 
مخالف حكومت سوريه هشدار مى دهند كه ممكن 
است ادامه خشونت عليه مردم عده اى از مخالفان 
را بر آن دارد كه دست به سالح ببرند و يك جنگ 

داخلى را در كشور رقم بزنند.

مخالف  شخصيت هاى  از  يكى  حسين،  لوى 
خواهان  كه  كسانى  از  «بسيارى  مى گويد:  سورى 
كناره گيرى فورى از اسد از حكومت هستند از اين 
تكرار  سوريه  براى  ليبى  سناريوى  كه  مى ترسند 
شود، بدين ترتيب كه برخى از مخالفان بگويند كه 
سالح  هم  ما  پس  شدند  موفق  انقالبيون  ليبى  در 

برداريم و بجنگيم تا موفق شويم.»
اسد، وابسته به طايفه علوى سوريه است كه تنها 
در  مى دهند  تشكيل  را  سوريه  جمعيت  درصد   10
او  عليه  خيابان ها  در  كه  كسانى  اكثر  كه  حالى 

شعار مى دهند، سنى هستند.
تا كنون درگيرى هاى طايفه اى پراكنده اى در برخى 
شهرهاى سوريه مثل حمص در گرفته است ولى 
كنون  تا  حوادث  اين  كه  مى گويند  سياسى  فعاالن 
بسيار جزئى بوده و نمى توان آن را تهديدى جدى 

دانست و به كل سوريه تعميم داد.

حاكى  رسيده  خبرهاى  برخى  كه  اين  على رغم 
ولى  مى دهد  حكومت  در  محدود  شكاف هاى  از 
وزير  شدن  گذاشته  كنار  با  كه  است  اين  حقيقت 
دفاع سابق سوريه، ارتش در حال حاضر در كنار 
اسد ايستاده و اين موضوع باعث شده تا وضعيت 
ديديم،  مصر  و  تونس  در  آنچه  با  متفاوت  كامال 

باشد.
احتمال  كه  مى گويند  سياسى  فعاالن  از  برخى 
خيابانى  تظاهرات  استمرار  طريق  از  اسد  سقوط 
بسيار كم است و مى گويند شايد با كودتاى نظامى 
بتوان اسد را از قدرت كنار زد كه ارتش نيز فعال 
مى گويند  نيز  برخى  است.  ايستاده  اسد  كنار  در 
كه اعمال تحريم هاى بيشتر اقتصادى عليه حكومت 
مى تواند نظام را بيش از پيش تحت فشار قرار دهد 
خصوص  به  بكشاند،  سقوط  سمت  به  را  نظام  و 
تمركز تحريم ها بر افرادى كه پيرامون بشار اسد 
هستند، چرا كه بدين ترتيب اين اتفاق مى تواند در 
حكومت شكاف ايجاد كند اما مسئله اين است كه 
نه تنها تحريم ها اثر خاصى نگذاشته اند بلكه طبقات 
مرفه مشتمل بر بازرگانان در دمشق و حلب نيز 
همچنان از نظام اسد حمايت مى كنند. اين طبقه تا 
زمانى كه مصالح اقتصادى شان ايجاب كند از نظام 
حمايت مى كنند و اجازه نمى دهند كه حكومت اسد 

سرنگون شود.

را  سختى  روزهاى  سوريه 
انقالبيون  كه  حاال  مى گذارند، 
قذافى  سرهنگ  كه  توانسته اند 
پرونده  و  كنند  سرنگون  را 
بسته  كه  مى رود  قذافى  معمر 
جهانى  جامعه  اهتمام  شود، 
شده  متمركز  سوريه  روى  بر 
است. سوريه نيز نزديك به پنج 
ناآرامى  فضاى  كه  است  ماه 
سوريه  در  مى كند.  تجربه  را 
اكثر مخالفان و فعاالن سياسى 
را  جهانى  جامعه  كه  دارند  ابا 
نظامى  قدرت  از  استفاده  به 
سر  بر  و  ليبى  در  آنچه  همانند 

قذافى گذشت، تحريك كنند.

سناريوهاى پيش روى سوريه
ترجمه: سيد على موسوى خلخالى
العرب / 28 آگوست 2011
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وقتى القاعده اسباب 
كشى مى كند

ديويد ايگناتيوس

اكنون كه رحمان هم به سرنوشت اسامه دچار شده احتمال اسباب 
كشى طالبان بيشتر است.

مرگ عطيه عبدالرحمن در بيست و دومين روز از ماه آگوست و به 
دنبال حمالت جنگنده هاى بدون سرنشين امريكايى را شايد بسيارى 
تفسير  القاعده  با  هاى  مبارزه  همان  راستاى  در  ساده  عمليات  يك 
كنند. اما اين حادثه ضربه مهلكى به گروهى بود كه اسامه بن الدن 
بن  كانال  را  رحمان  بسيارى  داد.  دست  از  پيش  ماه  چند  همين  را 
القاعده  به  ضربه  نخستين  وى  مرگ  دانستند.  مى  بيرون  به  الدن 
داد.  دست  از  مى  ماه  از  روز  دومين  در  را  خود  رهبر  كه  بود  اى 
تمامى  خصوص  در  دو  اين  به  نزديكان  ادعاى  به  عطيه  و  اسامه 
هاى  بحث  از  داشتند:  تبادل نظر  و  هم گفتگو  با  و مشكالت  مسائل 
استراتژيك تا مسائل شخصى. از عمليات هاى نظامى تا عقب نشينى 
هاى مصلحتى. همه آنچه كه اعضاى القاعده را دور هم نگاه داشته 

بود اين تبادل اطالعات و همكارى ميان اسامه و رحمان بود.
براى  القاعده  شانس  حقيقت  در  بود  ليبى  متولد  كه  رحمان  مرگ 
توان  رساند،  حداقل  به  را  امريكا  عليه  ديگر  عملياتى  سازماندهى 
ادامه حيات سران اين گروه را تقليل داد و  البته احتمال انتقال مقر 
القاعده از پاكستان لو رفته به نقطه ى ديگر در جهان عرب مانند يمن 

را افزايش داد.
اندكى پيش از كشته شدن عطيه رحمان بود كه يكى از مقام هاى رده 
باالى القاعده در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما مهم ترين فرد 
القاعده در حال حاضر كيست ، پاسخ داده بود: رحمان. وى توضيح 
داده بود كه به نظر وى ايمن الظواهرى فرد شماره يك القاعده بيشتر 
به رهبر اين گروه در مصر مى ماند تا رهبر القاعده. به گفته اين مقام 
در راس قرار گرفتن فردى مانند ظواهرى خيال امريكايى ها را راحت 
تر از روزهايى مى كند كه رحمان داعيه دار امور پس از اسامه شده 
است . ظواهرى به باور امريكايى ها چهره اى تفرقه انداز است كه 

توان تكنيكى چندانى براى تهديد كردن امريكايى ها را ندارد.
بن الدن پيش از كشته شدن توسط نيروهاى پاكستانى بحث جدى 
با رحمان در خصوص روش هاى به كار گرفته شده توسط القاعده 
آميز  خشونت  رفتارهاى  آيا  كه  بود  اين  هم  بحث  محور  داشت. 
القاعده در كشورهاى مسلمان ، مسلمانان را از هم بيگانه و از مسير 
كه  بود  ها  بحث  همين  .نتيجه  است  كرده  منحرف  القاعده  نظر  مد 
رهبرى  كه  الزرقاوى  ابومصعب  به  ميالدى  سال 2005  در  رحمان 
القاعده در عراق را بر عهده داشت نامه اى نوشت  و سياست وى 
به  را  ها  امريكايى  برابر  در  شيعيان  دادن  قرار  هدف  خصوص  در 
براى  تالش  خطر  طرف  دو  هم  اخير  سالهاى  در  گرفت.  انتقاد  باد 
برقرارى خليفه گرايى اسالمى را مورد بررسى قرار دادند و از همان 

تاريخ بود كه رابطه خود با مسلمانان را بهبود بخشيدند.
يازدهم  تروريستى  حمله  سالگرد  از  پيش  ماه  يك  درست  رحمان 
اين  شد.  كشته  امريكايى  نيروهاى  دست  به   2001 سال  سپتامبر 
مساله به كار باراك اوباما رئيس جمهورى اياالت متحده مى آيد چرا 
حمله  سر  بر  اسامه  با  وى  القاعده  به  نزديك  هاى  مقام  گفته  به  كه 
تكرار حمله اى مشابه يازدهم سپتامبر همكارى فراوان داشته است. 
هيچ كس نمى داند كه اين برنامه تا چه اندازه پيش رفت و يا تا چه 
اندازه به داستان يازدهم سپتامبر شباهت داشت اما براى امريكايى 
ها زنده ماندن فردى كه تا اين اندازه به اسامه نزديك بود و مورد 
اعتماد وى براى برنامه ريزى عمليات ها بود بسيار خطرناك بود.  

هيچ كس نمى داند كه سازمان سيا از كجا محل اختفاى رحمان در 
بيست و دومين روز از ماه آگوست در شمال وزيرستان را كشف 
كرد. بى شك مدارك به دست امده از منزل اسامه در ابت آباد به 
اندازه اى دقيق نبوده است كه بتوان به محل اختفاى رحمان پى برد. 
عالوه بر اين به احتمال بسيار زياد رحمان پس از مرگ بن الدن اين 

احتمال را داده و محل زندگى خود را تغيير داده است.

و  وى  كه  شد  سرنشينى  بدون  هاى  جنگنده  همان  قربانى  رحمان 
براى  آن  به  ها  امريكايى  توسل  خصوص  در  بارها  و  بارها  اسامه 
مبارزه با ترور برافروخته شده و بيانيه داده بودند. وى يك بار در 
گفتگويى با اسامه تاكيد كرده بود كه اين جنگ اطالعاتى كه امريكا 
به راه انداخته است قدرت اجرايى القاعده را عمال مى گيرد. شايد اگر 
اسامه بن الدن زنده بود نتيجه اين تبادل نظرها تغيير مكان القاعده 
به نقطه اى ديگر جز پاكستان بود. اكنون كه رحمان هم به سرنوشت 
اسامه دچار شده است احتمال اين اسباب كشى طالبان بيشتر است.

واشنگتن پست 28 آگوست / ترجمه : سارا معصومى

اسناد ويكى ليكس به 
سرقت رفت

سايت ويكى ليكس اعالم كرد كه تعداد زيادى از سندهاى اين سايت 
پيش از بازبينى و تنظيم به سرقت رفته و به صورت آنالين هم اكنون 

در دسترس كاربران اينترنت قرار دارد.
به گزارش آسوشيتدپرس، روز سه شنبه ويكى ليكس از هك سايت 
اسناد  از  بخشى  كه  كرد  اعالم  نيز  گذشته  شب  و  داد  خبر  خود 
محرمانه اى را كه هنوز آنها را بازبينى نكرده بود به سرقت رفته و 

بر روى اينترنت قرار گرفته است.
روش كار ويكى ليكس به اين صورت بود كه اسناد محرمانه را پس 
از دريافت تنظيم مى كرد و حتى بخشهايى از آنها را نيز حذف كرده 
و سپس فقط سه روزنامه كه يكى از آنها گاردين بود مى توانست به 
اين اسناد دست پيدا كنند، اما اكنون با اين كار اسناد محرمانه دولت 
تبعات  تواند  مى  اين  و  شده  منتشر  ليكس  ويكى  فيلتر  بدون  آمريكا 

سنگينى را براى اياالت متحده در بر داشته باشد.
مسئول  كه  را  گاردين  دوخبرنگار  ليكس  ويكى  رابطه  همين  در 

برداشت اطالعات از ويكى ليكس هستند متهم كرده كه در كتابى كه 

در اوايل سال جارى منتشر كرده اند درباره رمز عبور ويكى ليكس 
و نحوه دسترسى به اطالعات در اين سايت، مطلب نوشته اند و همين 
امر به هكرها كمك كرده تا بتوانند به اسناد ويكى ليكس دسترسى 

پيدا كنند.
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 تشديد بحران در 
ناحيه يورو

دور جديد سياست هاى رياضت اقتصادى كشورهاى اروپا 
با مصوبات پارلمان ها در مراحل اجرايى به سر مى برد. 

 ايتاليا
فرانسه- در  اقتصادى  رياضت  برنامة  تصويب  از  بعد 

قدرتمندترين اقتصادهاى ناحيه يورو- حال نوبت ايتالياست 
كشور  اين  پارلمان  كند.  اجرايى  فاز  وارد  را  برنامه  اين  كه 
داده  قرار  خود  كار  دستور  در  را  اقتصادى  رياضت  برنامه 
است. در حدود 60 درصد از 47.9 ميليارد يورويى كه شامل 
تا   2011 از  است  قرار  شود  مى  اقتصادى  رياضت  پروژه 
ميليارد  از 29  گردد.  باز  دولت  پول  هاى  صندوق  به   2014
مردم  تكميلى  درآمدهاى  شامل  كه  يورويى  ميليارد   48 از 
بخش  در  باشد.  داشته  درصدى   20 كاهش  است  قرار  بود، 
اجرا  را  بودجه  كاهش  دولت  است  قرار  نيز  عمومى  خدمات 
كند. صرفه جويى و كاهش بودجه در همه بخش ها از سوى 
متوجه  متخلف  هاى  جناح  ازسوى  را  زيادى  انتقادات  دولت، 

برلوسكنى كرده است.

اسپانيا
 5 در  جويى  صرفه  براى  را  طرحى  پيش،  هفتة  نيز  اسپانيا 
 6 كه  اى  بودجه  كسر  كه  رساند  تصويب  به  يورو  ميليارد 
داد،  مى  تشكيل  را  كشور  داخلى  ناخالص  توليد  از  درصد 
جبران كند. اسپانيا قصد دارد از طريق كاهش خدمات درمانى 
و افزايش ماليات براى شركتهايى كه ميزان تبادالت تجارى 
آنها از 20 ميليارد يورو تجاوز مى كند، كسر بودجه خود را 
 50 دارد  قصد  كرد  اعالم  دولت  سال 2010  در  كند.  جبران 
ميليارد يورو در طول سه سال از طريق كاهش هزينه هاى 
عمومى پس انداز كند. اما شروع زودهنگام بحران سبب شد 
رقم  به  ميليارد   15 و  شود  كار  به  دست  زودتر  زاپاترو،  تا 
صرفه جويى اضافه كند.( از طريق كاهش حقوق كارمندان، 

توقف روند بازنشستگى و ...)

انگلستان
انگلستان نيز قصد دارد كسر بودجه خود را كه 1.5 درصد 
اجراى  با  دهد،  مى  تشكيل  را  كشور  داخلى  ناخالص  توليد 
سياست رياضت اقتصادى از امسال تا 2016 تا 80 ميليارد 
لير استرلينگ صرفه جويى و ميزان دريافتى ماليات ها را به 
سياست  اين  اجراى  در  انگلستان  ظاهرا  برساند.  ميليارد   30
توانست   2011 سال  در  كه  چرا  است.  كرده  عمل  تر  موفق 
صرفه  طريق  از  آن  درصد   59 كه  كند  انداز  پس  ميليارد   9
جويى در هزينه ها بود. بسيارى از بخش ها از جمله آموزش، 
دفاع و بهداشت نيز تا حدى شامل سياست رياضت اقتصادى 
شده اند و وزراى اين كشور نيز بايد تا 20 درصد از هزينه 
هاى خود بكاهند. بدين ترتيب تا سال 2012 انگلستان بايد 20 

ميليارد ليراسترينگ ديگر صرفه جويى كند.
هر چند كه كميسيون اروپا اظهاراميدوارى كرده است كه تا 
اما  شد  خواهد  كاسته  كشورها  بدهى  ميزان  از   2012 سال 
داخلى  ناخالص  توليد  روند  كاهش  از  حكايت  ارقام  و  آمار 
اقتصادهاى برتر دنيا دارد كه نمودارهاى ذيل گوياى آنست.

جهان  برتر  اقتصادهاى  داخلى  ناخالص  توليد  در  كاهش 
طى دو سال اخيرپيش بينى كميسيون اروپا از كاهش كسر 
بودجه كشورهاى انگلستان، اسپانيا و ايتاليا( درصد به توليد 

ناخالص داخلى)
و  آمار  طبق  كه  است  كرده  اظهاراميدوارى  اروپا  كميسيون 
از  كمترى  درصدى  اخير  سالهاى  طى  كشورها  بدهى  ارقام 
اميد  و  است  داده  تشكيل  را  كشورها  داخلى  ناخالص  توليد 
مى رود در سال آينده اروپا بر بحران كسر بودجه غلبه كند. 

لزاكو/ 29 اوت 2011

دالر در جهان سقوط 
مى كند در ايران 
سربااليى مى رود

 آيا ارزش پول ملى كاهش يافته است؟
اين  دولت  هاى  بدهى  از  ناشى  بحران  به  توجه  با  امريكا  دالر  ارزش   

كشور سير نزولى داشته است.

نگاهى به روند تغييرات ارزش دالر در مقابل يورو و طال در بازار جهانى 
نشان مى دهد معنى آنچه در حال اتفاق افتادن است كاهش ارزش دالر 
سياستهاى  از  ناشى  حد  چه  تا  كاهش  اين  اما  است،  جهانى  بازار  در 
از  تا  است  صادرات  و  توليد  توان  تقويت  امريكابراى  دولت  اقتصادى 
اين  اقتصادى  سقوط  از  بازتابى  انكه  يا  و  كند  عبور  اقتصادى  بحران 

كشور است، شايد قابل ارزيابى دقيق نباشد. لذا دادن حكم قطعى در اين 
مورد تنها با استناد با نوسان ارزش دالر نيز ارزش علمى ندارد.

اما انچه در اين ميان واقعيت دارد اين نكته است كه روند نزولى ارزش 
دالر در مقابل يورو طى يك سال گذشته چيزى بيش از 13 درصد بوده 
، در مقابل طال چيزى در حدود 50 درصد كاهش پيدا كرده است.( هر 
اونس طال طى يك سال گذشته ميالدى از حدود 1200 دالر به 1800 دالر 

افزايش قيمت پيدا كرده است.)

نگاهى به روند نزولى ارزش دالر بر مبناى اطالعات بازار نشان مى دهد 
طى پنج ماهه نخست سال جارى شمسى ارزش دالر در مقابل طال به 
عنوان پايه ثابت ارزش چيزى در حدود 28 درصد كاهش را نشان مى 
دهد و اين در حالى است كه قيمت دالر در مقابل ريال طى همين دوره 
معادل 11 درصد رشد داشته است. نگاهى به شاخص بهاى طال و دالر 
ارزش  تضعيف  ماه  مرداد  طى  دهد  مى  نشان  خوبى  به  ايران  بازار  در 

دالر در مقابل ارزش طال شدت بيشترى به خود گرفته است.

ازاد  بازار  در  دالر  هر  قيمت  متوسط  مركزى  بانك  آمارهاى  اساس  بر 
ايران طى سال 89 معادل 1044 تومان بوده است در حالى كه متوسط 
قيمت هر دالر در بازار آزاد در سال جارى به حدود 1160 تومان رسيده 
دالر  مقابل  در  ريال  ارزش  درصدى   11 كاهش  گويا  مسئله  اين  است 

است.

اين كاهش ارزش در حالى اتفاق مى افتد كه بانك مركزى در ايران به 
تالش  همواره  ملى  پول  ارزش  حفظ  مسئول  و  ارز  بازار  متولى  عنوان 

بگيرد.  ايران  بازار  در  را  دالر  قيمت  رويه  بى  رشد  جلوى  است  داشته 
اين سياست اگرچه از سوى اقتصاددانان كالسيك مورد نقد بوده است 
و حمايت از افزايش نرخ برابر دالر و ريال را به عنوان تنها ابزار تشويق 
به صادرات در كشور مطرح كرده اند ولى با توجه به وابستگى تا 70 
درصدى توليد كنندگان داخلى به كاالهاى وارداتى رها سازى نرخ ارز 
در بازار به معنى تزريق تورم شديد به بازار مصرف است كه دولت ها 
هميشه تالش داشته اند از اين موضوع پرهيز كنند اگرچه افزايش نرخ 
ارز در بازار به عنوان يك محل درآمد و راهى جهت پوشاندن كسرى 

بودجه نيز براى دولت ها هميشه جذاب بوده است.

به هر شكل برآيند همه عوامل موثر در نرخ ارز در بازار نشان مى دهد 
كه دولت در سال جارى در حال رساندن متوسط قيمت هر دالر به 1200 
تومان در سال جارى است كه البته با توجه به آنكه در پنج ماهه نخست 
گفت  توان  مى  است  رسيده  تومان  حدود1160  به  دالر  هر  قيمت  سال 

بخش عمده اى از هدف گذارى قيمتى محقق شده باشد.

اما در مورد تاثير اين كاهش ارزش ريال در افزايش صادرات نيز بايد 
گفت روند اتفاق افتاده تاكنون تاثيرى بر افزايش صادرات نداشته است 

و آنچه در واقع به افزايش صادرات منجر شده رشد قيمت جهانى نفت 
بوده است كه بر محصوالت پتروشيمى تاثير پيدا كرده البته رشد قيمت 
محصوالت كشاورزى كه در جمع صادرات سنتى ايران قرار مى گيرد، 
نگاهى به گزارش رسمى گمرك ايران در تحليل مقدماتى تراز بازرگانى 

چهارماهه نخست سال جارى اين موضوع را تائيد مى كند.
چهار  در  است:  آمده  منتشرشده،  گمرك  سايت  در  كه  فوق  گزارش  در 
ماهه نخست سال جارى ، براى اقالمى نظير «گازهاى نفتيو هيدروكربور 
مواد  از  حاصل  روغنهاى   » غيرحلقوى»،  هاى  شكل»، «الكل  گازى  هاى 
معدنى قيرى»،«كودهاى ازته»،«مس تصفيه شده و آلياژهاى آن»،« ورق 
گرم فوالدى»،«زعفران»، شاهد افزايش قابل توجه قيمت جهانى بوده ايم، 
به طورى كه مجموع اين اقالم، با در نظر گرفته هيدروكربورهاى حلقوى 
و ميوه هاى سخت پوست(شامل پسته) بيش از 100 درصد رشد ارزشى 
است.  كرده  پيدا  افزايش  درصد   57.7 حدود  آنها  كه  حالى  در   ، داشته 
بدون اين اقالم ميزان صادرات كاهش در حدود 4 درصد را در وزن و 

ارزش (نسبت به دوره مشابه در سال 89) شاهد خواهد بود.

اين توضيحات در حالى صورت مى گيرد كه در سال جارى ارزش دالر 
حدود 11 درصد افزايش پيدا كرده است در حاليكه ارزش دالر در بازار 
جهانى در مقايسه با قيمت طال 28 درصد افت ارزش طى يك سال گذشته 

ميالدى در مقابل يورو 13 درصد كاهش پيدا كرده است.

صادرات  افزايش  براى  ملى  پول  تضعيف  گفت  توان  مى  ترتيب  اين  به 
پاسخگو نبوده است و در اقتصادى كه توليد ان نيز وابسته به واردات 

است تضعيف پول ملى به معنى تضعيف توليد نيز هست.

اقتصاد

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

مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

تغيير سياست  ارزي 
چين براي كنترل تورم

مارتين فلداشتاين، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و رئيس مشاوران 
ارزي  سياست هاي  بررسي  به  مقاله اي  در  ريگان  رونالد  اقتصادي 
دولت  مي رسد  نظر  به  است،  آمده  مقاله  اين  در  است.  پرداخته  چين 
چين آماده است اجازه دهد ارزش يوان در برابر دالر طي ماه هاي 
دو  در  يابد.  افزايش  گذشته  سال  به  نسبت  باالتر  سرعتي  با  آينده 
سالي كه بحران مالي و ركود اقتصادي بر جهان حاكم بود، ارزش 
يوان در برابر دالر ثابت باقي ماند اما از تابستان سال گذشته يعني 
حدود 9 ماه پس از خروج اقتصادهاي توسعه يافته از ركود، ارزش 
پول  ارزش  اخير  ماه  دوازده  در  است.  يافته  افزايش  تدريج  به  يوان 
ملي چين در برابر دالر شش درصد باال رفته است. افزايش سرعت 
كشور  اين  واردات  بر  و  كاسته  چين  صادرات  از  يوان  ارزش  رشد 
مي شود  داده  اجازه  آسيايي  كشورهاي  ديگر  به  همچنين  مي افزايد. 
و  دهند  افزايش  را  صادرات شان  يا  بيفزايند  خود  ارزهاي  ارزش  بر 
يوان  برابري  نرخ  رشد  بود.  خواهد  چين  صادرات  زيان  به  امر  اين 
توليدكنندگان  براي  اما  است  چين  همسايگان  خشنودي  براي  عاملي 
اين كشور چندان مطلوب نخواهد بود زيرا توان رقابتي آنها را كاهش 
در  است؟  كرده  اتخاذ  تصميمي  چنين  چين  دولت  چرا  پس  مي دهد. 
پاسخ به اين سوال مي توان به دو دليل بنيادي اشاره كرد: مهار تورم 

و كاستن از ريسكي كه متوجه سبد ذخاير ارزي چين است. 
مي كنيم  اشاره  ريسك هايي  باره  در  چيني  مقامات  نگراني  به  ابتدا 
سه  چين  حاضر  حال  در  است.  كشور  اين  ارزي  ذخاير  متوجه  كه 
هزار ميليارد دالر ذخيره ارزي خود را به شكل اوراق قرضه آمريكا 
و  دارد  خود  تملك  در  اروپايي  كشورهاي  به ويژه  كشورها  ديگر  و 
تورم  است:  آورده  به وجود  چين  براي  را  ريسك  دو  وضعيت  اين 
در آمريكا و اروپا و نيز كاهش سريع ارزش دالر در برابر يورو و 
ديگر ارزها. تورم در اياالت متحده و اروپا توان خريد دالر و يورو 
را كاهش مي دهد و به همين دليل چين ميزان كمتري كاال را مي تواند 
در بازارهاي جهان خريداري كند. حتي اگر هيچ رشدي در نرخ تورم 
وجود نداشت، كاهش ارزش دالر نسبت به ديگر ارزهاي معتبر، توان 
خريد كاالهاي اروپايي و غير اروپايي را كاهش مي دهد. طي يك سال 
گذشته 10 درصد از ارزش دالر در برابر يورو كاسته شده است و 

مقامات چيني حق دارند در باره اين روند نگران باشند. 

دومين دليل تمايل مقامات چيني به افزودن بر ارزش يوان، مهار تورم 
و  مصرف كنندگان  براي  را  وارداتي  كاالهاي  قيمت  قوي  يوان  است. 
شركت هاي چيني كاهش مي دهد. يك بشكه نفت همان 90 دالر خواهد 
بود اما رشد 10 درصدي نرخ برابري يوان در برابر دالر سبب كاهش 
10 درصدي قيمت اين بشكه نفت به يوان خواهد شد. كاهش هزينه 
واردات بسيار زياد خواهد بود زيرا چين ميزان چشمگير از تجهيزات، 
مواد خام و كاالها را از خارج وارد مي كند. ميزان واردات چين در 

سال حدود 1400 ميليارد دالر معادل 40 درصد توليد ناخالص داخلي 
براي  تقاضا  ميزان  از  همچنين  يوان  ارزش  رشد  است.  كشور  اين 
طيفي گسترده از كاالها مي كاهد و كاهش تقاضا، قيمت ها را كاهش 
مي دهد. اين روش كاهش تقاضا بسيار موثرتر از روش افزودن بر 

نرخ هاي بهره بانكي است. 
فشار  سبب  صادرات  ثبات  و  خانوارها  مصرف  رشد  از  تركيبي 
مي شود.  چين  داخل  در  قيمت ها  رشد  و  داخلي  كاالهاي  عرضه  بر 
زمينه سازي براي افزايش مصرف خانوارها مستلزم كاهش صادرات 
نرخ  درصدي  شش  رشد  است.  يوان  ارزش  بر  افزودن  طريق  از 
كاالهاي  نسبي  هزينه  رشد  نمي تواند  دالر  برابر  در  يوان  برابري 
زيرا  دهد  نشان  خوبي  به  را  آمريكايي  مصرف كنندگان  براي  چيني 
گذشته  سال  طي  است.  متفاوت  كشور  دو  در  داخلي  تورم  نرخ هاي 

قيمت كاالهاي مصرفي در چين 6.5 درصد افزايش يافت در حالي كه 
رقم افزايش قيمت كاالهاي آمريكايي 3.5 درصد بود. اين تفاوت سه 
درصدي به اين معناست كه نرخ واقعي برابري يوان به دالر پس از 
در نظر گرفتن تورم طي سال گذشته 9 درصد افزايش يافته است (6 
درصد رشد اسمي به اضافه 3 درصد تفاوت در نرخ تورم). البته اين 
يك واقعيت است كه رشد قيمت ها در چين عمدتا در بخش مسكن و 
مواد غذايي بوده در نتيجه قيمت كاالهاي صادراتي چين به آمريكا 

برابر  در  دالر  ارزش  درصدي  كاهش 10  است.  نيافته  افزايش  عمال 
يورو طي دوازده ماه گذشته به اين معناست كه ارزش يوان در برابر 
يورو 4 درصد كاهش يافته است. ارزش فرانك سوئيس بيش از 40 
افزايش  يوان  به  نسبت  درصد  از 30  بيش  و  دالر  به  نسبت  درصد 
يافته است. با نگاه به تمام كشورهايي كه چين با آنها مبادالت تجاري 
دارد متوجه مي شويم كه ارزش يوان در يك سال گذشته عمال كاهش 
طي  ارزها  ديگر  و  يورو  برابر  در  دالر  ارزش  احتماال  است.  يافته 
سال هاي آينده همچنان كاهش خواهد يافت در نتيجه چين مي تواند 
اجازه دهد ارزش يوان در برابر دالر به ميزاني قابل مالحظه باال رود. 
با اين كار ارزش بين المللي يوان افزايش مي يابد و فشارهاي تورمي 

در چين كاهش خواهد يافت. 

اقتصاد

نتقاد شديد پاكستان از 
مخالفت آمريكا با صادرات 
گاز ايران به اين كشور

پاكستان  اقتصاد  بر  نظارت  سازمان  رئيس 
خط  با  آمريكا  مخالفت  از  شديد  انتقاد  ضمن 
لوله انتقال گاز ايران به اين كشور گفت: آمريكا 
ژئوپلتيك  و  سياسي  نگرانيهاي  فكر  به  تنها 
خود است.به گزارش فارس به نقل از روزنامه 
اقتصاد  بر  نظارت  سازمان  نيشن،  پاكستاني 
كرد  اعالم  دبليو  ئي  پي  به  موسوم  پاكستان 
در  مشاركت  خواستار  چيني  شركت هاي 
تامين مالي پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به 

پاكستان شده اند. 
چيني  شركت هاي  گزارش  اين  اساس  بر 
لوله  خط  احداث  در  را  پاكستان  دارند  قصد 
انتقال گاز ايران در مرزهاي اين كشور ياري 
مرزهاي  در  لوله  خط  اين  اجراي  هزينه  دهند. 
پاكستان بيش از 1.3 ميليارد دالر برآورد شده 
مشاركت  جلب  دنبال  به  پاكستان  دولت  است. 
و سرمايه گذاري هاي خارجي براي اجراي اين 
پروژه است ولي مخالفتهاي آمريكا تاثير منفي 

زيادي بر اين روند گذاشته است.
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پرده بردارى از مجسمه 
يك امپراتور ديوانه!

كارشناسان  اعتقاد  به  كه  مجسمه اى  از  ايتاليا 
يكى از ناياب ترين چهره هاى كاليگوالست پرده 

بردارى مى كند. 

از  سرى  با  كه  مترى  نيم  و  دو  مجسمه  اين 
چندتكه  به صورت  شده،  كشف  شده  جدا  بدن 
است.  شده  كشف  شكسته  درهم  و  بزرگ 
بيش  به  متعلق  خاك هايى  زير  كاليگوال  مجسمه 
«نمى»  درياچه  نزديكى  در  پيش  2000سال  از 
امپراتور  اين  كه  مكانى  و  رم  شهر  جنوب  در 
شده  پيدا  داشته  آن  در  ييالقى  قصر  قسى القلب 
است. اين مجسمه از سنگ مرمر ساخته شده و 
قرار است پس از مرمت و تميزكارى به معرض 
نمايش گذاشته شود. نكته جالب اينجاست كه تا 
امروز كوچك ترين اطالعى از وجود مجسمه اى 
با اين شكل و شمايل از «كاليگوال»، امپراتورى 
كه مقبره او نيزهرگز كشف نشده دردست نبوده 

است. اما پيدا شدن خود اين مجسمه نيز داستان 
جالبي دارد. پليس ايتاليا در يكى از بنادركوچك 
نزديك رم درحال تعقيب گروهى قاچاقچى مواد 
اتفاقي  كامال  به صورت  كه  است  مخدربوده 
متوجه مى شود آن ها درصددند تا سر مجسمه 
كاليگوال را به وسيله قايق از اين بندر به خارج 
مقامات  بعدى  تحقيقات  كنند.  حمل  كشور  از 
اختفاى  محل  و  «نمى»  درياچه  به  را  ايتاليايى 

بدنه تكه تكه شده اين مجسمه مى كشاند. 

مقبره هاى  «دزدان  نام  به  كه  قاچاقچيانى  تعداد 
تاريخى» يا افرادى كه به صورت غيرقانونى در 
كشف  به  كوچك  دهكده هاى  و  شهرها  حوالى 
ايتاليا  در  مى پردازند  باستانى  اجناس  و  اشيا 
زياد است و اين اجناس تاريخى نيزدر بازارهاى 
دارند.  بى شمارى  خريداران  بين المللى  سياه 
جوليوس  «گايوس-  او  واقعى  نام  كه  كاليگوال 
سزار- آگوستوس جرمنيكوس» بود از سال 37 
تا 41 پس از ظهور مسيح سلطنت مي كرد. تاريخ 
خشن  اى  ديوانه  عنوان  به  كاليگوال  از  نويسان 
و  عجيب  داستان هاي  اند.  برده  نام  رحم  بى  و 
غريبي از اين امپراتور خونخوار نقل شده است. 
مي گويند يك بار ازطرف اسب مورد عالقه اش 
«اينسيتاتوس» مهمانانى را به قصر خود دعوت 
مى كند تا به طور رسمى اين اسب را به مهمانان 
يك  كاليگوال  مى شود  گفته  كند!  معرفي  خود 
جنگ  ميدان  به  را  تماشاگران  از  نيزعده اى  بار 
از  تا  مى اندازد  درنده  شيرهاى  با  جنايتكاران 
كند!  جلوگيرى  مهمانانش  خستگى  و  كسالت 
سرانجام يكي از محافظان كاليگوال او را به قتل 
مدت  كوتاه  امپراتوري  گونه  اين  و  مي رساند 
كاليگوال  مي رسد.  پايان  به  ديوانه  امپراتور  اين 
گفته اند  محققان  داشت.  28سال  مرگ  هنگام 
نمايش  براى  «نمى»  درياچه  از  كاليگوال  كه 
برگزارى  هنگام  كه  جواهرنشانى  كشتى هاى 
استفاده  مى رفتند  رژه  او  درمقابل  جشن ها 
مى كرده است. مجسمه تازه كشف شده كاليگوال 
به زودى در موزه كشتى هاى باستان «نمى» به 

نمايش درخواهد آمد.

فرهنگى

بو ر ز ر يز و وبر ر يش

جايزه گوته در 
دستان آدونيس

جايزه   - سوري  سرشناس  شاعر   - آدونيس 
جايزه   كرد.  خود  آن  از  را  «گوته»  شعر  معتبر 
جهان  ادبي  جوايز  مهم ترين  از  يكي  كه  گوته 
به  بزرگ  شاعر  اين  تولد  سالروز  در  است، 
آدونيس تعلق گرفت. اين شاعر نام آشنا اكنون 
واقعى  نام  آدونيس  البته  است  شده  ساله   81

او  نيست.  عرب  معاصر  شاعر  سرشناس  ترين 
نماد  يونان  اسطوره هاى  در  كه  نام  اين  با  تنها 

الهه  بارورى است، موفق به نشر آثارش شد. 

قهوه را كنار بگذار 

و چيز ديگرى بنوش 

و گوش بسپار به آنچه اشغالگران مى گويند: 

با كمك آسمان 

جنگى آشتى ساز بر پا مى كنيم 

تايمز  و  كرانه هاى هادسون  از  را  زندگى  آب 
مى بريم 

تا در دجله و فرات جارى شود 

«سالمى به بغداد»، نام اين شعر است كه آدونيس 
به  نظامى آمريكا  حمله   آغاز  در   2003 سال  در 
سرود.  جهانى  مهم  رويداد  اين  درباره   عراق 
و  كالم  در  ديگر،  سوى  از  بغداد»،  «سالمى به 
ـ  سياسى  پيام  و  استحكام  و  ايجاز  و  تصوير 
اجتماعى   خود، آيينه  تمام نماى زندگى هنرى اين 

شاعر انسان دوست نيز هست. 

كرد.  آغاز  دردهه  50  را  شعر  سرودن  آدونيس 
خود  واقعى   نام  با  را  اشعارش  او  هنگام  آن  در 
«على احمد سعيد اسبر» امضا مى كرد و به سبك 
آثارشان  با  كه  عرب  كالسيك  شاعران  سياق  و 
از جمله هنگام تحصيل در دانشكده  فلسفه   دمشق 

آشنا شده بود، مى نگاشت. 

شاعر  اين  هنرى  فعاليت هاى  دوره   نخستين  در 
هيچ يك از شعرهاى كالسيك او، با نام واقعى اش 
على  منتشر شده    اثر  نخستين  نرسيدند.  چاپ  به 
احمد، شعرى بود كه او با نام مستعار «آدونيس» 
به يك مجله  ادبى فرستاد؛ اين شعر پيشتر با نام 
واقعى شاعر از سوى مسئوالن ادبى آن مجله رد 
شده بود. انتشار اين اولين شعر كه نام آدونيس 
تعيين كننده  تاثيرى  انداخت،  زبان ها  سر  بر  را 

در زندگى شاعر بر جا گذاشت. او پس از مدتي 
به بيروت رفت كه در آن هنگام مهم ترين مركز 

فرهنگى كشورهاى عربى خاورميانه بود. 

راه  از  بيروت،  خود،  جديد  ميهن  در  آدونيس 
مى كرد.  معاش  امرار  روزنامه نگارى  و  تدريس 
به  بعدها  كه  سعيد  خالده  با  رابطه  همين  در 
شهرت  عرب  جهان  ادبى  منقد  مهم ترين  عنوان 
او  داد.  خانواده  تشكيل  او  با  و  شد  آشنا  يافت، 
فعال  روشنفكران  محافل  به  بيروت  در  همچنين 
و هنرمندان تبعيدى رفت و آمد داشت. در همين 
جهان  هنرمندان  و  نويسندگان  آثار  با  دوران 

غرب آشنا شد. 

شهرت جهانى آدونيس در دهه  سال هاى 1960 
آغاز  اشعارش  از  كاملى  مجموعه     انتشار  با  و 
شد. پس از آن به نگارش رساله  دكتراى خود با 
عنوان «عناصر ثابت و عناصر متحرك در شعر» 
منتشر   1973 سال  در  كه  رساله  اين  پرداخت. 
زيبايى شناسانه   كتاب هاى  از  هم يكى  هنوز  شد، 
عرب  جهان  وشاعرى  شعر  گستره   در  مرجع 

است. 

آدونيس پس از حمله اسرائيل به لبنان در سال 
و  همچنان  ولى  كرد.  مهاجرت  فرانسه  به   1982
تاكنون به دمشق و كشورهاى عربى مسافرت و 
در بحث ها و گفت وگوهادرباره مسائل سياسى و 

هنرى شركت مى كند. 

« كميته برگزاركننده جايزه گوته»، اين جايزه را 
كه مبلغ آن 50 هزار يورو است، طى مراسمى در 
فرانكفورت به اين شاعر پرآوازه اهدا مى كند. در 
«آدونيس  است:  آمده  جايزه  اين  اهداى  توضيح 
به  را  مدرن  اروپاى  دستاوردهاى  خود  آثار  با 

جهان عرب منتقل كرده است.» 

زبان   10 از  بيش  به  كنون  تا  آدونيس  اشعار 
در  شعر  دوستداران  است.  شده  برگردانده 
به  بار  يك  كه  شاعر  اين  اشعار  با  نيز  ايران 
سفر  تهران  به  ايران»  شاعران  دعوت«انجمن 
شكل  به  او  آثار  از  برخى  هستند.  آشنا  كرده، 
كتاب  جمله  از  رسيده اند  چاپ  به  شعر  مجموعه  
اسوار.  موسى  برگردان  با  دست»  در  «ستاره ها 
شعر «سالمى به بغداد» را نيز حمزه كوتى ترجمه 
كرده است. به گزارش آسوشيتدپرس، آدونيس 
صريح  انتقاد  مورد  را  عربي  كشورهاي  سران 
جز  عرب  «سران  است:  گفته  و  داده  قرار  خود 
شكنجه  و  تلخي  پسرفت،  عقب ماندگي،  خرابي، 
را  قدرت  آن ها  نگذاشته اند.  باقي  خود  از  چيزي 
آن ها  نساختند.  جامعه  يك  اما  آوردند  به دست 
تبديل  شعار  براي  فضايي  به  را  كشورهايشان 
فرهنگي  و  انساني  محتواي  هيچ گونه  كه  كردند 

در بر ندارد.» 
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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

دلبستگي  حافظ  به  كه  گوته  فون  ولفگانگ  يوهان 
آگوست   28 در  پيش  سال   262 داشت،  زيادي 

1749 در فرانكفورت چشم به جهان گشود.

شخصيت هاي  از  يكي  گوته  ايسنا،  گزارش  به 
مطرح ادبيات آلمان و جنبش «ويمار كالسيسيسم» 
نوزدهم  قرن  اوايل  و  هجدهم  قرن  اواخر  در 
معلم  و  پدرش  كنار  در  ولفگانگ  يوهان  بود. 
جمله  از  را،  معلومات  از  بسياري  خصوصي اش 
و  انگليسي  فرانسوي،  يوناني،  التين،  زبان هاي 
عبري فرا گرفت. او بين سال هاي 1765 تا 1768 
در اليپزيگ به تحصيل حقوق پرداخت و در آنجا 
عالقه  گلرت»  فورشتگوت  «كريستين  اشعار  به 
زادگاهش  به  گوته   ،1768 سال  از  پس  كرد.  پيدا 
گوته  بود.  دارمشتات  در  نيز  مدتي  و  بازگشت 
پايان  به  را  بزرگش  آثار  از  تعدادي  اينكه  از  پس 
رساند، سال 1775 به وايمار رفت و در آنجا بين 
سال)   10 حدود  (يعني   1786 تا   1776 سال هاي 
وزير حكومت شد. سپس او تا سال 1788 به ايتاليا 
مجسمه سازي  و  هنر  تحصيل  به  آنجا  در  و  رفت 
باستاني پرداخت. او خود را با كارهاي «ميكل آنژ» 
حوزه هاي  در  او  آثار  كرد.  مشغول  «رافائل»  و 
علوم،  نمايشنامه،  شعر،  ادبيات،  چون  متعددي 
برجسته  انسان شناسي  و  نظريه پردازي  نقاشي، 
ادبيات  بهترين هاي  از  يكي  كه  او  شاهكار  هستند. 
جهان محسوب مي شود، شعر دراماتيك «فاوست» 
نامه وار  رمان  از  او  برجسته  آثار  ديگر  از  است. 
شرح حال  نيمه  رمان  يا  جوان»  ورتر  «غصه هاي 

«خويشاوند اختياري» مي توان نام برد.

بود  يافته  گسترش  اروپا  سرتاسر  در  گوته  تاثير 
اطالعات  اوليه  منبع  او،  از  بعد  قرن  در  آثارش  و 
در زمينه هاي موسيقي، شعر، نمايشنامه و فلسفه 
بوده اند. از او به عنوان مبتكر مفهوم ادبيات جهاني 
فرانسه،  انگليس،  ادبيات هاي  در  كه  مي برند،  نام 
زيادي  عالقه مندان  ايران  و  كالسيك  يونان  ايتاليا، 

داشت،  آلمان  فلسفه  در  گوته  كه  تاثيري  داشت. 
نسل  بر  كه  تاثيري  بويژه  نيست؛  سنجش  قابل 
در  او  داشت.  «شلينگ»  و  «هگل»  چون  كساني 
زمينه علمي نيز بسيار فعاليت داشت و «داروين» 
را از خود متاثر كرده بود. گوته از همان كودكي 
خصوصي اش،  معلمان  و  پدر  آموزش  تحت 
بويژه  زمينه ها،  همه  در  دروس  فراگيري  به 
انگليسي  و  فرانسوي  يوناني،  التين،  زبان هاي 
سمت  به  را  او  فراوانش  عالقه  گرچه  پرداخت. 
گرايش  ادبيات  به  زود  خيلي  اما  برد؛  نقاشي 
گوتليب  و «فردريش  آثار «هومر»  به  و  كرد  پيدا 
سال هاي  بين  گوته  شد.  عالقه مند  كلوپشتوك» 
در  حقوق  رشته  در  تحصيل  به   1768 تا   1765
شعر  كالس هاي  در  بيشتر  اما  پرداخت؛  اليپزيك 
«كريستيان فورشتگوت گلرت» شركت مي كرد. در 
نام  با  را  شعرش  مجموعه  نخستين  سال 1770، 

«آنت» به صورت بي نام منتشر كرد.

مهم ترين اثر گوته قبل از آنكه در سال 1806 به 
برليشينگن»  فون  «گوتس  تراژدي  برود،  «ويمر» 
كه  بود  كاري  نخستين  كه  بود،   1773 سال  در 
شعري  آثار  آورد.  ارمغان  به  شهرت  او  براي 
شعر  جنبش  براي  الگو  يك  به  عنوان  نيز  گوته 
و  مي شدند  استفاده  «برون گرا»  نام  به   آلمان 
سروده هاي وي، الهام بخش موسيقيدانان بزرگي 
چون «موتزارت» و «بتهوون» شدند. پس از مرگ 
او  خود  سال 1816،  در  كريستيان،  گوته،  همسر 
نيز پس از 16 سال بر اثر عفونت ريوي در شهر 
شد.  سپرده  خاك  به  همانجا  و  درگذشت  وايمار 
گفته مي شود آخرين گفته شاعر پيش از مرگش، 

«نور بيشتر» بود.

گراس»،  «گونتر  چون  افرادي  الهام بخش  او 
«كاسيرر»،  «نيچه»،  «هگل»،  «شوپنهاور»، 

«ويتگنشتاين» و «چارلز داروين» بود.

براي زادروز گوته

تشويق مردم به كتابخواني شاعر آلماني شيفته حافظ
در اتوبوس هاي تركيه

دولت تركيه در اقدامي نوين در 
مردم  كتابخواني  و  كتاب  زمينه 
كشور خود را به خواندن كتاب 
به  مي كند.  تشويق  اتوبوس  در 
آناتوليا  از  نقل  به  ايبنا  گزارش 
با  كه  پروژه  اين  ايجنسي،  نيوز 
اتوبوسراني  شركت  همكاري 
كتابفروشي ها  تركيه،  كشور 
با  مي شود،  انجام  ناشران  و 
به  را  مردم  افرادي  استخدام 
و  اتوبوس  در  كتاب  خواندن 

سفر هاي بين شهري در تركيه تشويق مي كند. اين 
كتابخوان»  «مسافر  بزرگ  طرح  از  بخشي  پروژه 
است. هدف از اين پروژه ارتقاي كيفيت زندگي در 
بازاريابي  مدير  كوچك»  «ذكا  است.  تركيه  كشور 
اين پروژه با تاكيد بر اين امر مي گويد: «ما ايمان 
ارتقاي  و  مردم  زندگي  كيفيت  افزايش  كه  داريم 
فرهنگ گذشته كشورمان مي تواند با كتاب خواندن 
با  را  پروژه  اين  تي»  «ان  سازمان  شود».  ميسر 

و  مترو  گردشگري  اتوبوسراني  شركت  همكاري 
بخشي  عنوان  به  مي دهد.  انجام  زامباك  انتشارات 
از اين تالش، ارايه كتاب با عرضه سرويس چاي 
ييرميبشچي،  دينچر  بود.  خواهد  همراه  قهوه  يا 
مديرعامل شركت گردشگري مترو گفت: 
مردم تركيه اين شانس را خواهند داشت 
كه هنگام سفر رمان هاي كالسيك تركيه 
مسووالن  گفته  به  بخوانند.  را  جهان  و 
در 150  فرهنگي  پروژه  اين  پروژه،  اين 
اتوبوس   1400 مجموع  از  اتوبوس 
اين  در  و  مي شود  اجرا  شركت  اين 
كتاب  و  كالسيك  رمان هاي  اتوبوس ها، 
كودك در دسترس مردم قرار مي گيرد. 
كار  اين  از  ما  هدف  مي گويد  «كوچك» 
حال  در  را  تركيه  مردم  كه  است  اين 
خواندن كتاب ببينيم. وي افزود اين پروژه مي تواند 
به  دهد.  افزايش  مردم  در  را  كتاب  خواندن  عادت 
گفته وي در تركيه مردم بيشتر به رفتن به مغازه ها 
مي شوند  تشويق  رستوران ها  به  رفتن  يا  خريد  و 
ولي كسي نيست كه آنها را به خواندن كتاب سوق 
دهد. كوچك مي گويد اغلب مردم در سفر هاي شش 
تا 12 ساعته كتاب نمي خوانند واين عيبي بزرگ در 

كشور و فرهنگ ما به شمار مي رود.

دست نوشته ها ي «مارك 
تواين» زير چكش حراج

«مارك  اصل  دست نوشته هاي  از  مجموعه يي 
براي  امريكا  در  ايتيكا  حراجي  در  تواين» 
به  ايبنا  گزارش  به  مي شود.  عرضه  نخستين بار 
تواين»  مارك  «نوشته هاي  آكشن،  ايتيكا  از  نقل 
اين  نوشته هاي  از  36جلدي  مجموعه يي  شامل 
«هاكلبري  خالق  و  امريكايي  سرشناس  نويسنده 
جلد  با  و  صحافي   1929 سال  در  كه  است  فين» 
اين  از  بخش  يك  است.  شده  گردآوري  چرمي 
دست نوشته ها همراه دست نوشته كتاب «شاهزاده 
كلمنس»  ال .  «ساموئل  موسسه   سوي  از  گدا»  و 

در  ملي  كتاب  حراجي  سوي  از  نخستين بار  براي 
نوشته ها  اين  است.  شده  گذاشته  فروش  معرض 
قلم  به  است   مجموعه  اين  تا 90  صفحه 56  از  كه 
مارك تواين و با امضاي ناشر او در اين حراجي 
عرضه مي شود. نخستين نسخه كتاب «شاهزاده و 
گدا» ديگر اثري كه در اين حراجي عرضه مي شود، 
روز  ادبي  اثر  دو  اين  است.  سال 1882  به  متعلق 
كتاب   400 همراه  شهريور)   20) سپتامبر  يازدهم 
ارزشمند ديگر به حراج گذاشته مي شود. ساموئل 
لنگهورن كلمنس كه آثارش را با نام «مارك تواين» 
امريكا  فلوريداي  در   1835 سال  در  كرد،  منتشر 
«ماجراهاي  رمان هاي  نوشتن  براي  و  شد  متولد 
هاكلبري فين» و «ماجراهاي تام ساير» از شهرتي 

جهاني برخوردار است.
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كار سينما تمام است 
حاال چه كنيم؟

دارد  اعتقاد  فرانسوى  بزرگ  فيلمساز 
سينماى مولف مرده و در عين حال مى 

گويد كار سينما ديگر تمام شده است.
به نقل از گاردين، ژان لوك گدار براى بحران مالى اروپا يك راه حل 
دارد، راه حلى ساده و هوشمندانه و همان چيزى كه از او انتظار مى 
رود؛ از مردى كه در كنار ديگر جوانان موج نو سينماى فرانسه در 
دهه 1960، سينما را از قيد و بند سيستم استوديويى رها كرد. ژان 
لوك گدار مى گويد: «يونانى ها منطق را به ما دادند و به اين خاطر 
مديون آنها هستيم. ارسطو بود كه واژه «بنابراين» را رايج كرد. «تو 
ديگر من را دوست ندارى، بنابراين...» يا «تو را با يك نفر ديگر ديدم، 
بنابراين...» ما اين واژه را ميليون ها بار به كار مى بريم تا مهم ترين 
تصميماتمان را بگيريم. االن ديگر وقتش است براى استفاده از اين 

واژه پول بدهيم.»

«اگر هر بار كه از واژه «بنابراين» استفاده مى كنيم، 10 يورو به يونان 
نيستند  مجبور  ها  يونانى  و  شود  مى  حل  روزه  يك  بحران  بدهيم، 
ما  بفروشند.  ها  آلمانى  به  را  آتن)  آكروپوليس  در  (معبدى  پارتنون 
اين تكنولوژى را داريم كه رد همه اين «بنابراين ها را در گوگل دنبال 
صورت  ها  آدم  براى  توانيم  مى  هم  «آيفون»  طريق  از  حتى  كنيم. 
حساب بفرستيم. هر بار كه آنگال مركل به يونانى ها مى گويد ما اين 
همه وام به شما داديم، بنابراين بايد بهره اش را بپردازيد، او بنابراين 

بايد اول پول حق امتياز آنها را بدهد!»

سر  همچنان  اما  باشد،  شده  ساله   80 شايد  سينما  «عصيانگر» 
با  گدار  روزهاى  اين  تجسم  سوسياليسم»  «فيلم  دارد.  ناسازگارى 
چشم  به  كننده  حس  بى  حمله  يك  است:  اش  كننده  گيج  شكوه  تمام 
ها و ذهن كه ديدن آن صبورى مى خواهد، اما به شكلى انكارناپذير 
پر از خالقيت است. البته داستانى در كار نيست، اما ما روى دريا و 
سوار يك كشتى تفريحى پر سر و صداى مديترانه يى هستيم كه در 
ميانسال  مسافران  ميان  در  يونانى  فيلسوف  و  بازيگر  گروهى  آن 
پرسه مى زنند و به زبان هاى فرانسوى، آلمانى، روسى و عربى از 
فيلم  ديدن  كنند.  مى  قول  نقل  گوته،  و  كنراد  دريدا،  بكت،  بيسمارك، 
از  گذشته  پرعذاب  قرن  از  تصاويرى  نيست.  آسانى  كار  گدار  جديد 
از  حصر  و  حد  بى  نماهايى  طور  همين  گذرند،  مى  ما  چشمان  پيش 
كشتى و دريا و نقل قول هاى پراكنده. پس، همانطور كه طرفداران 
گدار مدعى هستند، آينده سينما اين است؟ مطمئن نيستم. تنها چيزى 

كه مى دانم اين است هيچ كس ديگر از اين جور فيلم ها نمى سازد 
و كدام كارگردان ديگرى هست كه يك روز قبل از اكران فيلمش آن 
را روى يوتيوب بگذارد؟ مريدان سرسخت گدار «فيلم سوسياليسم» 
را نه صرفا استعاره يى از اروپا يك كشتى از ناراضيان پا به سن 
گذاشته كه در تاريخ خود سرگردان هستند بلكه مانيفستى درباره يك 
«جمهورى جديد از تصاوير» مى دانند كه رها از مالكيت مشترك و 

قوانين روشنفكرانه است.

با  گدارى  هستيم،  آشنا  آن  با  كه  است  كارتونى  گدار  از  نوعى  اين 
هايى  فيلم  با   1960 هاى  سال  اوايل  در  كه  گدارى  باشكوه،  ژست 
مانند «از نفس افتاده» قوانين سينما را از نو نوشت و پس از آن به 
سمت تاريك انديشى مائوئيستى منحرف شد و از آن زمان تاكنون 
نماد شوخى هاى روشنفكرانه بوده است. او به تحريك رائول كوتار 
بدون  و  دست  روى  دوربين  با  را  هايش  فيلم  خود،  عالى  فيلمبردار 
سينماى  نو  موج  براى  تنها  نه  را  راه  و  كرد  فيلمبردارى  فيلمنامه 
فرانسه بلكه يك نسل از كارگردانان مستقل دنيا باز كرد. با اين حال، 
رفته  فرو  اسطوره  كام  در  راه  بين  جايى  مرد  اين  رسد  مى  نظر  به 
است. گدار در آپارتمانى در پاريس كنار من نشسته و تى شرتى كه 
پوشيده آنقدر تنگ است كه به او حال و هواى يك بوداى سيخ سيخى 
و عينكى داده كه از چرت عصرگاهى بلند شده است؛ و اين تصوير 

انسانى تر و كودكانه تر از يك افسانه است.

مى  است.  صبور  و  بازيگوش  زند.  مى  حرف  زبانى  نوك  گدار كمى 
باشد،  توهين  ديگران  ديد  از  است  ممكن  كه  هايى  سوال  به  كوشد 
پاسخ بدهد و بيشتر وقت ها هم منظور خود را منتقل مى كند. سخت 
نو  موج  در  او  همتاى  تروفو  فرانسوا  كه  طور  آن  را  گدار  شود  مى 
فرانسه، در دهه 1970 مورد خطاب قرار داد، «كثافت» ناميد. او حتى 
با هاليوود يا حداقل هاليوود دهه هاى 1930 تا 1950 خوب است كه 
«مى تواند فيلم هايى بسازد كه هيچ كس ديگر نمى تواند بسازد. حتى 
نروژى ها هم نمى توانند به بدى امريكايى ها فيلم بسازند.» از گدار 

درباره اطالق صفت «مولف» به او مى پرسم كه هميشه درباره اش 
به كار برده مى شود. او با بى اعتنايى پاسخ مى دهد: «من يك مولف 
نيستم، خب، االن ديگر نيستم. زمانى فكر مى كرديم مولف هستيم، اما 
نبوديم. واقعا چيزى نمى دانستيم. كار سينما تمام شده است. غمناك 
چه  اما  كند،  نمى  كاو  و  كند  مساله  اين  درباره  واقعا  كسى  كه  است 
كار بايد كرد؟ و گذشته از اين، با تلفن هاى همراه و چيزهاى ديگر، 
االن همه مولف هستند.» يكى ديگر از چيزهايى كه گدار هميشه با آن 
سر و كار داشته يهودستيزى است، مساله يى كه پارسال وقتى قرار 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  ديگر  بار  كند،  دريافت  افتخارى  اسكار  شد 
با  اغلب  ها  فلسطينى  از  او  جدى  حمايت  و  اسراييل  با  گدار  دشمنى 
با  سوسياليسم»  در «فيلم  گدار  است.  شده  يكى  ها  يهودى  از  نفرت 
ديالوگ هايى مانند «چه قدر عجيب است كه هاليوود را يهودى ها بايد 
تاسيس كنند.» بار ديگر دست خود را داخل كندوى عسل كرده است. 
آخر مصاحبه است. از او درباره كار بعدى اش مى پرسم. گدار مثل 
يك نوجوان از جاى خود بلند مى شود، به سرعت به اتاق بغلى مى 

رود و با يك فيلمنامه برمى گردد. مى گويد: «بگيرش.»

به داليلى فكر مى كند من مى توانم كمك كنم اين فيلم ساخته شود. 
تحت تاثير قرار گرفته ام، اما از اينكه يك پيشگام بزرگ سينما ناچار 
است مثل فروشنده هاى دوره گرد رفتار كند، واقعا غمگين مى شوم. 
واقعا همين طور است؟ آيا او در 80 سالگى به اين جا رسيده است؟ 
كه فيلمش را روى يوتيوپ بگذارد؟ در همان حال كه در بلوار ماجنتا 
قدم مى زنم به اين فكر مى كنم خودم آن را بسازم، چون كپى رايت 
و ايده مولف ديگر براى گدار بى معناست. اسم فيلمنامه «خداحافظى 

با زبان» است.

ناتالى پورتمن 
دوباره به سينما 
باز مى گردد

به  دوباره  پورتمن  ناتالى 
مى  باز  سينما  در  كارش 

گردد.
اين بازيگر برنده اسكار كه 
در ماه ژوئن يك پسر بدنيا 
ناميد   " "الف  را  او  و  آورد 
دراماى  در  بازى  براى   ،
آنجال  دركنار   " آدالين   "
مذاكره  حال  در  لنزبرى 

است.
پيپل  مجله  گزارش  به  بنا 
درباره  فيلم  اين  داستان   ،
زنى است كه در قرن بيستم 
يك  اما  شود،  مى  متولد 
شود  مى  باعث  تصادف 
نشود  پير  گاه  هيچ  او  كه 
شود. جاودانه  او  زندگى  و 

در  زندگى  مدتها  از  بعد  اما 
تنهايى او با مردى آشنا مى 
شود و احساس مى كند كه 
دارد  را  آن  ارزش  مرد  اين 
را  اش  جاودانه  زندگى  كه 

بخاطر او ازدست بدهد.
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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

معتمدآريا برنده جايزه 
بهترين بازيگر زن 

جشنواره «مونترال»

بين المللي  جشنواره  دوره  پنجمين  و  سي 
معرفي  با  يكشنبه  روز  عصر  «مونترال»  فيلم 
فاطمه  و  داد  پايان  خود  كار  به  برگزيدگانش 
معتمدآريا براي بازي در فيلم «اينجا بدون من» به 
كارگرداني بهرام توكلي جايزه بهترين بازيگر زن 
اين دوره از جشنواره را دريافت كرد. به گزارش 
جشنواره  اين  كارگرداني  بهترين  جايزه  ايسنا، 
برتل»  ماريا  «برژيت  ساخته  برتر»  «برند  فيلم  به 
كه  «همانطور  فيلم  گرفت.  تعلق  آلمان  كشور  از 
كشور  محصول  آنتون»  «جفري  ساخته  هستي» 
آثار  مختص  اصلي  جايزه  كسب  به  موفق  بلژيك 
امريكايي شد و فيلم «شرح وقايع مادرم» از ژاپن 
جايزه ويژه و بزرگ مونترال را گرفت. جشنواره 
با  خود  دوره  پنجمين  و  سي  در  امسال  مونترال 
383 فيلم از 70 كشور جهان برگزار شد و عالوه 
بر فيلم «اينجا بدون من»، فيلم «يه حبه قند» ساخته 
رضا ميركريمي و «آيينه هاي روبرو» نيز در بخش 

غيررقابتي اين جشنواره  به نمايش درآمدند.

عينكي كه فيلم ها را براي 
ناشنوايان

 زيرنويس مي كند

الكترونيكي  محصوالت  توليدكننده  شركت  يك 
كه  داد  خبر  جديدي  عينك  ساخت  از  مصرفي 
را  سينمايي  فيلمهاي  و  زنده  نمايشهاي  مي تواند 
از  متاثر  افراد  مي كند.  زيرنويس  ناشنوايان  براي 
تماشاي  مشغول  كه  كساني  يا  شنوايي  اختالالت 
يك نمايش زنده يا فيلم خارجي هستند در سالنهاي 
سينما يا تئاتر به زيرنويس نياز دارند. اما اين افراد 
ممكن است در نقاط دور از صحنه نشسته باشند 
و بنابراين براي خواندن زيرنويسها دچار مشكل 
از  انگليس  سوني  شركت  راستا،  اين  در  شوند. 
حد  تا  مي تواند  كه  داد  خبر  جديدي  عينك  ساخت 
عينك  اين   . كند  حل  را  مشكل  اين  انگيزي  شگفت 
پرده  روي  از  را  زيرنويس  اطالعات  مي تواند 
دريافت كند و متن را در حاشيه پايين عينك نشان 
مستقيم  تيررس  در  زيرنويس  كه  طوري  به  دهد 
اين  كه  داشت  اظهار  سوني  باشد.  كاربر  چشم 
انگليس  بازار  وارد  آينده  سال  از  مي تواند  عينك 
شود كه در صورت استقبال از آن در ساير نقاط 

دنيا نيز عرضه خواهد شد.

جشنواره فيلم زوريخ با 
«شيوع» استيون سودربرگ 

آغاز مى شود
فيلم  جشنواره  دوره  هفتمين   - سينما    < فرهنگ 
زوريخ با فيلم اكشن - تريلر «شيوع»  به كارگردانى 

استيون سودربرگ افتتاح مى شود.
جشنواره  برگزاركنندگان  خبرآنالين،  گزارش  به 
زوريخ همچنين اعالم كردند الرنس فيشبرن يكى 
بخش  داوران  رئيس  «شيوع»  فيلم  بازيگران  از 

بين الملل اين دوره جشنواره است.

مت ديمن، كيت وينسلت، ماريون كوتيار، جود الو 
و گوئينت پالترو ديگر بازيگران فيلم جديد استيون 
ناشى  تهديد  درباره  داستان  هستند.  سودربرگ 
متشكل  پزشكى  تيم  يك  و  مرگبار  بيمارى  يك  از 
از پزشكانى از سراسر دنياست كه توسط مراكز 
كنترل و پيشگيرى بيمارى در آمريكا به كار گرفته 

مى شوند تا از شيوع بيمارى جلوگيرى كنند.

از  فيلمنامه اى  اساس  بر  را  «شيوع»  سودربرگ 
اسكات زد. برنز ساخته است. اين فيلم اولين بار 
در دنيا اين ماه در جشنواره فيلم ونيز نمايش داده 

مى شود. 

«جنسيت،  فيلم هاى  براى  بار  سه  سودربرگ 
براكوويچ»  «ارين  ويدئويى»،  نوارهاى  و  دروغ ها 
آخر  فيلم  براى  و  بود  اسكار  نامزد  «قاچاق»  و 
با  او  شد.  كارگردان  بهترين  اسكار  جايزه  برنده 
«جنسيت...» كه اولين فيلم بلندش بود جايزه نخل 

طالى جشنواره كن را برد. 

همچنين  زوريخ  فيلم  جشنواره  برگزاركنندگان 

دستاورد  عمر  يك  جايزه  اعطاء  با  كردند  اعالم 
سه گانه  بازيگر  او  كرد.  خواهند  تقدير  فيشبرن  از 
«ماتريكس» و فيلم هايى چون «رود ميستيك» و «به 

عشق چه ارتباطى دارد» است.

پن  شان  شد،  اعالم  اين  از  پيش  كه  طور  همان 
دوره  اين  در  آمريكايى  كارگردان  و  بازيگر 
عمر  يك  طاليى  نماد  جايزه  زوريخ  جشنواره 

دستاورد را دريافت خواهد كرد. 

سپتامبر   22 زوريخ  فيلم  جشنواره  دوره  هفتمين 
تا دوم اكتبر (30 شهريور تا 9 مهر) در سوييس 

برگزار مى شود.

ورايتى / 39 اوت
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تب گرامافون
فرزانه نيكروح متين

  
از زمان اختراع گرامافون كه در ابتدا با نام «فونوگراف» به بازار آمد 
بود  اى  وسيله  دستگاه  اين  نبرد.  زمان  چندان  تهران،  به  آن  ورود  تا 
نام «حبس  به  تهران  در  و  كرد  مى  پخش  دوباره  و  ضبط  را  صدا  كه 
الصوت» يا «حافظ الصوت» نام برده مى شد. در دوره ناصرى و در 
دارالخالفه  به  گرامافون  دستگاه  نخستين  اروپا،  به  شاه  سفرهاى  پى 
آورده شد و به دست شاه رسيد. اما با روى كار آمدن مظفرالدين شاه، 
گرامافون از استفاده شخصى شاه خارج شد و رفته رفته پا به خانه 
درباريان گذاشت. اولين صدايى كه از صفحه گرامافون در تهران شنيده 
شد، صداى مظفرالدين شاه بود كه مى گويد: «پاداش اين خدماتى كه به 
من و مملكت ايران مى كنيد، البته خدا و سايه خدا كه خودمان باشيم به 
شما خواهيم داد» و بعد از اين صفحه، دو صفحه نيز با صداى اتابك 
اعظم و وزير امور خارجه وقت ضبط شد كه امروزه در آرشيو باقى 

مانده است.

همچنين از صفحات مهمى كه در گرامافون ضبط و پخش شد فرمان 
خوانيم:  مى  زير  در  كه  است  شاه  مظفرالدين  توسط  گرامافون  اشاعه 
نظر  لحاظ  از  پسنديده  هاى  ماشين  با  اصوات  ضبط  انجمن  «چون 
انورانه شاهانه گذرانده و مراتب مراقبات خود را تكميل و ترويج اين 
صفت مشهور و حضور همايون داشته بودند لهذا براى تسهيل فروش 
و حمايت مخصوصه ملوكانه به موجب صدور فرمان مبارك از شمول 
اين مرحمت ملوكانه بين االمثال و االقرآن سربلند بوده و در ترقى و 
تكميل اين صفت مراقبات كافيه به عمل آمدند و مقرر آنكه اولياى دولت 
عليه در پيشرفت مقاصد حقه و ترقى و توسط اين كارخانه مساعدت و 

همراهى به عمل آورده و در عهد شناسند.»

در  صفحات  تكثير  و  فروش  شركت  اولين  كه  بود  فرمان  اين  از  پس 
تهران براى ضبط توليد صفحه هنرمندان داير شد. داريوش شهبازى 
مورخ معاصر، نخستين ضبط صدا را روى صفحات 
گرامافون توسط هنرمندان اين گونه گزارش 
مى دهد: «نوازندگان يا اجراكنندگان به 
طور منفرد يا دسته جمعى در اتاقى 
كه بعدها به نام استوديو خوانده 
در  و  شدند  مى  حاضر  شد، 
شيپورى  فراخ  دهنه  مقابل 
از  آن  باريك  انتهاى  كه 
درون پرده اى به اتاق 

ضبط 

منتهى مى شد قرار مى گرفتند و به اجراى برنامه مى پرداختند و در 
بعضى موارد عمل ضبط، اگر تعداد اعضاى همنواز 

بيش از چهار، پنج نفر بود، عمل اخذ صورت در شيپور به طور مطلوب 
شيپور  دهنه  نزديكى  در  كه  سازهايى  صداى  تنها  و  گرفت  نمى  انجام 
قرار داشتند، قوى تر ضبط مى شد البته بايد متذكر شد كه كل عمليات 

در تهران بدون برق و دستى انجام مى گرفت.»
با  تحرير  ماشين  و  گرامافون  «شركت  نام  به  شركتى  مدتى  از  پس 
مسووليت محدود» با مديريت «ماكسيم پيك» در تهران شروع به فعاليت 
كرد. جعفر شهرى در كتاب «تاريخ اجتماعى در قرن سيزدهم» در باب 
زمان  در  كه  گرامافونى  دستگاه  اولين  نويسد:  مى  گرامافون  تاريخچه 
مظفرالدين شاه به تهران آورده شد، جلو قهوه خانه اى در شرق ميدان 
شمس العماره به صدا درآمد كه به دليل محل رفت وآمد وزرا و بزرگان 
گذشته  از  بيش  گرامافون  رجال  و  صفحات  صداى  شنيدن  و  حال  در 
متقاضى پيدا كرد. همچنين در كنار گرامافون مهندسى از طرف كمپانى 
صفحه  روى  سوزن  كه  بود  اين  كارش  و  بود  ايستاده  دستگاه  پاى 
گرامافون بگذارد و بردارد يا سوزن و صفحه را عوض مى كردند اما 
صداى گرامافون در آن محل باعث سروصدا و بلواهايى شد تا آنجا 
كه مخالفان به گرامافون «خر دجال» مى گفتند. در اين زمان كمپانى، 

دستگاه را به قهوه چى آن محل هديه داد.

اين  از  استقبال  با  و  چربيد  گرامافون  منع  بر  مردم  شوق  حال  اين  با 
وسيله، كمپانى دستگاه هاى بهتر و پيشرفته ترى را وارد بازار تهران 
از  معروفى  هاى  تصنيف  جديد،  هاى  گرامافون  ورود  با  همراه  و  كرد 
سروده هاى ملك الشعراى بهار به نام «در ملك ايران» و «عروس گل» 

روى صفحات 
ضبط شد و در اختيار عامه قرار گرفت. عالوه بر كمپانى فوق، چهار 
از  پولفيون  كمپانى  كردند.  مى  فعاليت  زمينه  اين  در  ديگر  كمپانى 
به  داوود  نى  موسى  و  مرتضى  جاهد،  امير  چون  هنرمندانى  همكارى 
عنوان آهنگساز، ملك الشعراى بهار به عنوان ترانه سرا و خوانندگانى 
چون قمرالملوك وزيرى و ملوك ضرابى برخوردار بود. صفحه ترانه 

«مرغ سحر» از معروف ترين صفحات توليدى اين كمپانى است.

با ملك الشعراى بهار  بود كه  هايى  ديگر شركت  از  كمپانى كلمبيا نيز 
خواننده  صداى  از  و  داشت  انحصارى  قراردادى  ترانه  سرودن  براى 
كه  داشت  نام  پيرافون  ديگر  كمپانى  گرفت.  مى  بهره  صفوى»  «جمال 
«كلنل علينقى وزيرى» و «موسى معروفى» به عنوان آهنگساز، حسين 
آن  با  پرگهر»  مرز  اى  ايران  «اى  معروف  سرود  سراينده  گالب  گل 
همكارى داشتند و سرانجام كمپانى انگليسى «هيز مسترز ويس» كه مهم 
ترين رقيب ساير كمپانى ها بود و صفحات ارزشمندى از نامدارترين 
خوانسارى»،  «اديب  خان»،  «درويش  آذر»،  «اقبال  چون  موسيقيدانان 
«پروانه»، «مرتضى نى داوود» و «عبدالحسين شهنازى»، نغمه سرايانى 
نوريانى»  «مصطفى  (پيانو)،  رادمهر»  «حسن  چون  بنامى  نوازندگان  و 
زورپنجه» و «على صالحى» (تارزن) و شاعرانى مانند  (ويلن)، «يحيى 
«ملك الشعراى بهار» و «عارف قزوينى» را روانه بازار مى كرد. اما بعد 
از مدتى مساله چشم و همچشمى در تهران در زمينه خريد گرامافون 
سبب شده بود كه بسيارى از مردم براى خريد آن تحت فشار و مضيقه 
مالى قرار گيرند تا آنجا كه مى گفتند بسيارى از مردم گليم زير پاى 
خود را فروخته و گرامافون مى خريدند و حتى نيز عده اى سماور و 
ديگر اثاثيه خود را به گرو مى گذاشتند تا چند صفحه جديد بخرند. تب 
گرامافون و صفحات آن در طبقات متوسط اجتماع به قدرى باال گرفته 
باشد.  محروم  دستگاه  اين  از  كه  نبود  اى  خانه  دوره  آن  در  كه  بود 
گرامافون نه تنها در قهوه خانه ها به چشم مى خورد بلكه هر عطارى 
و بقالى سرگذرى نيز داراى يك دستگاه گرامافون بود كه از صبح تا 
شب صفحاتش را عوض مى كردند و آخر شب هم زير بغل شان زده 

و به خانه مى بردند.

روزنامه شرق   

موسيقى

تدريس خصوصى
كمانچه و ويولون

توسط كارشناس موسيقى
07904235833
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«خورشيد مستان» كامكارها 
دوباره منتشر شد

شامل  قطعه  شش  مجموعه  مستان»  «خورشيد  آلبوم 
«مسلمانان»  و  است»  دميده  ،«گلزار  مجلسيان»  «سماع 
شعرهايى  براساس  و  كامكار  هوشنگ  هاى  ساخته  از 
و  كامكار  ارسالن  ساخته  مستان»  موالنا،«سوداى  از 
ساخته  سحر»  «مناجات   ، موالنا  از  شعرى  براساس 
«شاعر  نالى،  از  شعرى  وبراساس  كامكار  ارسالن 
ارسالن  ساخته  «مالكينا»  يا  و  كرد  معروف  كالسيك» 
كامكار و براساس شعرى عربى از موالنا است كه براى 
اركسترسمفونيك و سازهاى ايرانى به همراه گروه كر 

و آواز سلو در مقام هاى مختلف تصنيف شده است.
اين  براى  اى  مقدمه  در  ـ  موسيقيدان  ـ  مهدوى  رضا 
با  اثر  اين  در  اركسترال  فضاى  است:«  نوشته  آلبوم 
تكنيكى بين المللى وعطر و بويى ملى در خدمت محتواى 
بيان  در  موسيقى  و  شعر  سهم  است.  مذهبى  ـ  عرفانى 
تعادل  و  تساوى  به  آلبوم  اين  در  نظر  مورد  محتواى 

برقرار شده است.»

خود  پيام  اثر  اين  در  است: «شعر  آورده  ادامه  در  وى 
را ارائه مى كند و موسيقى با زبان مخصوص و ويژه 
هوشنگ  موسيقايى  تجربه  ها  سال  به  متكى  خود،كه 
فضايى  است،  نويسى  اركستر  در  كامكار  ارسالن  و 

مناسب آن محتوا را فرآهم ساخته است.»

مهدوى، لحن گرم ومحزون و از دل برآمده پيام عزيزى 
رنگى  بردارنده  در   ، را  اثر  اين  خوانندگى  و  آواز  در 
را  آن  و  كرد  عنوان  كردى  موسيقى  و  زبان  از  پرمايه 

كامل كننده اين اثر دانست.
ديگر  بخشى  در  هنرى  حوزه  موسيقى  مركز  كل  مدير 
از اين مقدمه، قطعات اين آلبوم را نشان دهنده كمال و 
پختگى آهنگسازان آن در رسيدن به يك بيان قوام يافته 
بين المللى ، ملى و عرفانى دانسته و اين پختگى را فراتر 
پرده  ربع  فواصل  و  سازها  از  استفاده  معمول  حد  از 
نشان  خاطر  و  دانسته  كنترپوان  و  هارمونى  ونوع  اى 

كرده است:

عشق  و  تجربه  دانش،  از  پيچيده  اى  مجموعه  اثر  «اين 
 ، تحليل  و  تجزيه   ، پذيرى  تعريف  از  پيش  كه  است 
عصاره و نتيجه آن قابل حس كردن و لذت بردن است.»
آلبوم  اين  براى  كه  اى  مقدمه  در  نيز  كامكار  هوشنگ 
توجه  با  را  مستان»  «خورشيد   : است  آورده  نوشته 
عرفانى  موسيقى  از  نوعى  توان  مى  اشعار  محتواى  به 
قلمداد نمود كه با به كارگيرى ساز دف و ديگر سازهاى 
مى  ايجاد  را  سماع  نوعى  انسانى  اصوات  و  اى  كوبه 
عرفانى  حالت  بيان  و  تركيب  در  اساسى  نقش  كه  كند 

موسيقى دارند.»
سازهاى  :«تركيب  است  آورده  ادامه  در  هنرمند  اين 
استفاده  نيز  و  ايرانى  سازهاى  و  سمفونيك  اركستر 
ازتكنيك هاى آهنگسازى موسيقى غربى در اركستر و 
بيان  خدمت  در  همگى  كه  است  اى  گونه  به  كر  گروه 
ضمن  اند.  شده  گرفته  كار  به  عرفانى  موسيقى  اصل 
اينكه تركيبات كنترپوانيك ملودى ها و انتخاب هارمونى 
و آكوردهاى ويژه با محتواى موسيقى و فواصل ربع 
پرده اى موسيقى هماهنگى مناسبى دارند و حالت كلى 

اثر حفظ شده است.»

آلبوم  خود  هاى  صحبت  از  ديگرى  دربخش  كامكار 
«خورشيد مستان» را كارى تازه و در پاسخ به برخى 
جوابگوى  تواند  مى  اثر  گفت:«اين  و  دانست  انتقادها  از 
انتقادات كسانى باشد كه تركيب موسيقى مدال مشرق 
زمين با فواصل ربع پرده اى را با هارمونى و كنترپوان 

موسيقى پلى فونيك غربى امرى ناشدنى مى دانند.»

بر اين اساس ،گروه سازهاى زهى، بادى چوبى و كوبه 
اى اركستر سمفونيك تهران همراه با گروه كامكارها و 
آلبوم  نوازندگى  عراق،  سليمانيه  نوازندگان  از  شمارى 

«خورشيد مستان» را عهده دار هستند.

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
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Road,West Kensington, W14 9PP
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حضور ماريا كرى در 
برنامه استعداد يابى " 

ايكس فاكتور "
استعداد  برنامه  در  است  قرار  كرى  ماريا 
به  بنا  شود.   حاضر   " فاكتور  ايكس   " يابى 
مشهور  خواننده  اين   ، پيپل  مجله  گزارش 
دوقلو  فرزند  دو  پيش  ماه  چند  كه  هاليوود 
به دنيا آورد ،عضو هيئت داوران اين برنامه 
نخواهد بود بلكه به عنوان ميهمان ويژه در 

برنامه سيمون كاول شركت خواهد كرد.

سيمون كاول كه كارگردان و تهيه كننده اين 
مورد  در  قبال"  است  يابى  استعداد  برنامه 
اين  در  كرى  ماريا  حضور  براى  تمايلش 

برنامه صحبت كرده بود
كرى  ماريا  به  تواند  نمى  كس  گفت:"هيچ  او 

نه بگويد."
" در اين برنامه ، ما بايد يك نقش براى او پيدا 
كنيم. من يكى از طرفداران بزرگ ماريا كرى 
.او نه فقط به عنوان يك هنرمند بلكه  هستم 
ستايش  قابل  نظير  بى  انسان  يك  عنوان  به 
است و من او را تا روز مرگم دوست خواهم 

داشت."

ليدى گاگا وارد كارتون 
سيمپسونها مى شود.

و  كمدى  سريال  در  موفق  خواننده  اين 
شخصيت  بجاى  سيمپسونها  محبوب 
در  كرد.  خواهد  صحبت  خودش  انيميشنى 
شخصيت   ، سريال  اين  قسمتهاى  از  يكى 
انيميشنى ليدى گاگا وارد اسپيرينگ فيلد مى 
شود و تالش مى كند ليزا سيمپسون را شاد 

كند .
بجاى  سريال  اين  در  كه  اسميت  ياردلى 
صحبت  سيمپسون  ليزا  انيميشنى  شخصيت 
مى كند بعد از ضبط اين قسمت از سريال كه 
در تاريخ 22 آگوست و با حضور ليدى گاگا 
 broadway.com انجام شد ، به وب سايت
گفت :"واقعا" خيلى جالب و فوق العاده بود. 
من خيلى تعجب كردم كه او با وجود برنامه 
فشرده اى كه داشت يك روزرا به پروژه ما 

اختصاص داد و به استوديوى ما آمد ."

سريال  از  قسمت  اين  در  گاگا  "ليدى 
انيميشنى  شخصيت  بجاى  سيمپسونها 
را  خودش  و  كند  مى  صحبت  خودش 
دنيا  انسان  ترين  بين  خوش  و  شادترين 
توصيف مى كند .او به اسپرينگ فيلد مى آيد 
موفق  اما  كند  شاد  را  ليزا  كند  مى  تالش  و 

نمى شود."

اين  در  حضور  كه  است  معتقد  گاگا  ليدى 
پروژه يكى از جالبترين كارهايى است كه تا 
بحال انجام داده است و اميدوار است كه كار 

خوبى ارائه داده باشد.
او به اينترتينمنت ويكلى گفت:"من آهنگ مى 
انجام  دوبله  كار   ، هفته  روز  هر  اما  سازم 
سريال  اين  انيميشنى  دهم.شخصيتهاى  نمى 
بامزه  و  هيجان  پر   ، صادق   ، عالى  واقعا" 

هستند. "

" مى توانم بگويم كه حضور در اين پروژه 
كه  بود  كارهاى  جالبترين  از  يكى  انيميشن، 
از  قسمت  اين  وقتى  ام.  داده  انجام  بحال  تا 
احتماال"  شود  پخش  سيمپسونها  سريال 

پدرم خيلى هيجانزده خواهد شد."
ليدى  كه  سيمپسونها  سريال  از  قسمت  اين 
گاگا در آن حضور دارد ، در بهار سال آينده 

پخش خواهد شد.

در آزمايشات امى وينهاوس 
اثرى از مواد مخدر يافت نشد

بنا به گفته خانواده امى وينهاوس ، درنتايج آزمايشات 
سم شناسى كه از جسد امى وينهاوس به عمل آمد ، هيچ 
اثرى از داروهاى غير قانونى و مواد مخدر ديده نشده 
مشخص  جوان  خواننده  اين  مرگ  علت  هنوز  و  است 

نيست.
روز سه شنبه ، خانواده امى طى يك بيانيه اعالم كردند 
بدن  در  الكل  وجود   ، شناسى  سم  آزمايشات  نتايج  كه 
هنوز  اما  است  كرده  تاييد  را  ساله   27 خواننده  اين 
مشخص نيست كه آيا مصرف الكل در مرگ او تاثيرى 

داشته است يا خير؟
اين خواننده 27 ساله كه سالها با مشكل اعتياد به مواد 
مخدر و الكل دست و پنجه نرم مى كرد در تاريخ 23 
او  مرگ  علت  هنوز  اما  گذشت  در  منزلش  در  ژوئيه 

مشخص نشده است.
امى  خانواده  طرف  از  كه  اى  بيانيه  در  گودمن  كريس 
كه  شناسى  سم  نتايج  گفت:"   ، كرد  صادر  وينهاوس 
توسط مقامات پليس به خانواده امى وينهاوس تحويل 
داده شده است ، تاييد مى كند كه در هنگام مرگ ، هيچ 
اثرى از مواد مخدر و يا داروى غير قانونى در بدن امى 

وينهاوس وجود نداشته است .

يك  انتظار  در  امى  خانواده   ، رسيده  گزارشات  به  بنا 
جلسه بازجويى هستند كه قرار است در ماه اكتبر انجام 

شود.

جوان  خواننده  اين  كه  كند  مى  ادعا  وينهاوس  امى  پدر 
سه سال قبل از مرگش ، اعتياد به مواد مخدر را ترك 
كرده است اما قبول دارد كه او هرگز نتوانست اعتياد به 

الكل را ترك كند.
كه  دخترش  جنازه  تشيع  مراسم  در  وينهاوس  ميچ 
حاضر  عزاداران  به  شد  برگزار  ژوئيه  تاريخ26  در 
من  پدر!  گفت:  و  آمد  من  پيش  :"امى  گفت  مراسم  در 
واقعا" دلم مى خواهد اعتيادم به الكل را ترك كنم .آنقدر 
خجالت مى كشم كه ديگر نمى توانم به صورت شما و 

بقيه اعضاى خانواده نگاه كنم ."

يك  دارند  قصد  كه  اند  كرده  اعالم  اخيرا"  امى  خانواده 
بنياد خيريه با نام امى تاسيس كنند تا از طريق اين بنياد 
 ، هستند  روبرو  اعتياد  مشكل  با  كه  كسانى  به  بتوانند 

كمك كنند.
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خبر باردارى بيانسه ركورد توييتر را شكست
معموال خبرهاى خانوادگى و اجتماعى در سايت هاى اجتماعى بيش از 

ساير اخبار مورد توجه قرار مى گيرند.
اخبارى در ارتباط با بهداشت و سالمت و يا اخبار مربوط به زندگى 
خصوصى شخصيتهاى مشهور هميشه مورد عالقه كاربران سايتهاى 
اجتماعى است . از جمله اين اخبار بايد به تولد فرزندان در اين خانواده 

ها و يا حتى اعالم خبر ازدواج و 
باردارى اشاره كرد.

بجاى  اخبار  ازاين  برخى  حتى 
 ، رسمى  هاى  رسانه  در  انتشار 
اختصاصى  هاى  صفحه  در  ابتدا 
اين شخصيتها در توييتر و فيس 
خبر  شوند.اما  مى  ديده  بوك 
ثبت  با  خواننده  بيانسه  باردارى 
سايت  در  آور  اعجاب  ركوردى 
االنتقال  سريع  عنوان  به  توييتر 
ترين خبر در دنياى اينترنت ثبت 

شد .
خبر  /هنرپيشه  خواننده  اين 
مراسم  حين  در  را  اش  باردارى 
انجلس  لس  در  موسيقى  جوايز 

روى صحنه براى اولين بار اعالم كرد و بالفاصله خبر آن به سرعت 
درسايت توييتر بين كاربران منتشر شد تا جايى كه در هر ثانيه 8868 
اين  از  استفاده  زمينه  در  قبلى  ركورد  كه  است  .جالب  شد  توييت  بار 
سايت براى انتشار خبر به ورزش بانوان تعلق دارد و خبر حذف تيم 
ملى فوتبال زنان آمريكا در مقابل ژاپن در جام جهانى زنان در آلمان 

در هر ثانيه 7196 بار توييت شده بود.
ديلى ميل/30 آگوست

موهاي كوتاه براي 
صرفه جويي در
 مصرف انرژي

ژاپني ها  سازماني  چارت  و  مراتب  سلسله 
كارمندان  دارد.  فرق  جهان  بقيه  با  تقريبا 
كارشان  و  رئيس  به  اندازه  از  بيش  ژاپني 
موضوع  اين  عكس  بر  و  هستند  وفادار 
كارمندي  هيچ  معموال  است.  صادق  هم 
كرده  كار  به  شروع  آن  با  كه  را  سازماني 
ندرت  به  هم  اخراج  موارد  و  نمي كند  ترك 
ژاپني  كارمندان  اين  از  جدا  مي شود.  ديده 
در  هم  و  دارند  بااليي  كاري  راندمان  هم 
وجود  با  اما  هستند  زبانزد  ترتيب  و  نظم 
در  قوانيني  گاهي  زمينه ها،  پيش  اين  تمام 
مي شود  وضع  ژاپن  كارخانه هاي  بعضي 
به  مي رسد.  نظر  به  عجيب  آن  پذيرفتن  كه 
كشور  بزرگ  شركت هاي  از  يكي  تازگي 

آفتاب تابان به كارمندانش دستور داده فقط 
خاصي  شكل  به  را  موهايشان  مي توانند 
مصرف  در  ترتيب  اين  به  تا  كنند  كوتاه 
انرژي صرفه جويي بشود. كارخانه «مائدا» 
دارد  كه  مردي  و  زن  پرسنل   2700 به 
دستور داده موهايشان را مشابه هم كوتاه 
كمتري  انرژي  روش  اين  با  شايد  تا  كنند 
كارمند  هر  موي  مدل  كردن  درست  براي 

به هدر برود. 

برنامه هاي  از  بخشي  عجيب  دستور  اين 
انرژي  مصرف  كاهش  براي  ملي  كمپيني 
نيروگاه  كه  زماني  از  كمپين  اين  است. 
هسته اي فوكوشيما بعد از زلزله ماه مارس 

از كار افتاد، تشكيل شده است. 

موي  مردها  براي  شده  ارائه  موي  مدل 
كوتاه از پشت و كنار گوش ها و كمي بلندتر 
در باالي سر است. در حالي كه مدل ويژه 
ايده  است.  بلند  چتري  مدل  زن ها  براي 
كه  است  اين  طرحي  چنين  كنندگان  ارائه 
كارمندان با چنين كاري ديگر براي آرايش 
موهايشان نيازي ندارند از سشوار يا اتوي 
مو استفاده كنند و به اين ترتيب در مصرف 
انرژي الكتريكي صرفه جويي خواهد شد. از 
موهاي  شوي  و  شست  براي  ديگر  طرف 
كوتاه حتي آب كمتري هم مصرف مي شود. 
از زماني كه نيروگاه فوكوشيما در سونامي 
ژاپن تخريب شد، دولت از مردم درخواست 
ذخيره  براي  مي توانند  كه  جايي  تا  كرده 

انرژي تالش كنند. 

زلزله 9 ريشتري ژاپن باعث شد اين كشور 
با  كند.  بازنگري  را  انرژي  توليد  سياست 
را  موضوع  اين  موثقي  منبع  هنوز  اينكه 
ممكن  ژاپن  رآكتورهاي  اما  نكرده  تاييد 
كه  نشوند  روشن  مي آينده  ماه  تا  است 
همين موضوع بيشتر از 30 ميليارد دالر به 
هزينه هاي انرژي اين كشور تحميل مي كند. 

 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
سرقت گروهي با استفاده از 

فيس بوك!
گروهى  سرقت  براى  آمريكايى  جوانان  و  نوجوانان 

شبكه  گذارند.  مى  قرار  بوك  فيس  در  فروشگاه ها  از 
جورج  از  نقل  به  چهار  و  بيست  فرانس  تلويزيونى 
داد:  گزارش  امريكا  اقتصادى  مسئوالن  از  ريباس 
مشتريان  كه  شب  يا  روز  ساعات  از  يكى  در  معموال 
زيادى در فروشگاه ها نيستند برخى اتفاقات خاص رخ 
 30 تا   10 بين  جوانان  و  نوجوانان  از  گروهي  مي دهد. 
ساله به طور ناگهاني وارد فروشگاه مي شوند.آنها بين 
قفسه هاي فروشگاه مي چرخند و طوري وانمود مي كنند 
كه انگار مشغول خريد هستند. معموال صاحب مغازه يا 
فروشندگان توجهي به آنچه رخ مي دهد ندارند. آنها از 
جنب و جوش زياد اين نوجوانان و جوانان فكر مي كنند 
كه تعداد زيادي مشتري به فروشگاه آمده اند اما طولي 
است  داده  روي  كه  اتفاقي  متوجه  آنها  كه  نمي كشد 
مي شوند. وقتي همه افراد بدون اينكه پولي پرداخت كنند 
فروشگاه را ترك مي كنند، فروشنده متوجه مي شود كه 
قرار  صوري  مشتريان  اين  دستبرد  مرود  فروشگاهش 
گرفته است.در اين بين آنچه تازگي دارد تعداد افرادي 
نكته  مي كنند.  شركت  سرقت ها  نوع  اين  در  كه  است 
ديگر اين است كه همه افرادي كه در اين مدل سرقت ها 
كه  گفت  مي توان  هستند:  جوان  بسيار  مي كنند  شركت 
سن متوسط آنها بين 14 تا 20 سال است. نكته جالب 
توجه ديگر در اين نوع سرقت ها اين است كه آنها براي 
سازماندهي خود از شبكه هاي اجتماعي اينترنت از جمله 
فيس بوك و تلفن همراه استفاده مي كنند. استفاده از اين 
سيستم ها باعث مي شود كه بتوانند به سرعت به همديگر 

اطالع رساني كنند.

آينه دروغگو
گاهي اوقات وقتي در آينه چشم مان به خودمان مي افتد 
دل مان مي خواهد مي توانستيم حاالت ديگري از چهره 
خود را نيز ببينيم.اما اگر يك آينه هوشمند داشته باشيم، 
ديگر  دلخواه  وضعيت  هر  در  را  خود  چهره  مي توانيم 

نيز ببينيم. 
هوشمند  الكترونيكي  روش  نوعي  لندن  دانشگاه  محققا 
مختلف  قسمت هاي  آن،  با  مي توان  كه  كرده اند  ابداع 
صورت را پيچاند، بزرگ تر و كوچك تر كرد و با تغيير 
وضعيت چشم ها، لب ها و بيني حاالت مختلفي از چهره 

فرد را ايجاد كرد. 
اين روش در واقع از يك عدد وب كم تشكيل شده كه 
باالي مانيتور جاسازي شده و تحت نرم افزاري ويژه 
كار مي كند.مشابه اين كار هم در برخي از نرم افزار هاي 
در  را  عكس ها  كه  مي شود  انجام  تصوير  ويرايش 
قالب هاي مختلف چهره قرار داده و از آنها وضعيت هاي 

فانتزي مي سازد. 
مي كند  كار  آن  تحت  وب كم  اين  كه  افزاري  نرم  اما 
شكل ها  معمول،  نرم افزارهاي  است.در  متفاوت تر  كمي 
ويدئويي  تصوير  روي  مستقيما  نظر  مورد  موارد  و 
نرم  اين  در  اما  مي شوند  اضافه  وب كم  از  دريافتي 
استفاده  دريافتي  ويدئويي  تصوير  از  حقيقت  در  افزار، 
نمي شود.بلكه يك تصوير سه بعدي دقيق از صورت فرد 
تغيير  هرگونه  مي آيد.حال  در  نمايش  به  و  شده  توليد 
روي اين تصوير سه بعدي هوشمند كه حركات فرد را به 
دقت تقليد مي كند، صورت مي پذيرد.تنها كافي است كه 
مقابل اين وب كم بنشينيد و به تصوير خود در صفحه 
و  لب ها،همه  ابروها،  چشم ها،  كنيد.حالت  نگاه  مانيتور 
قابل  سه بعدي  و  زنده  صورت  به  لحظه  همان  در  همه 
آينه  اين  از  كه  هستند  معتقد  طراح  است.تيم  تغيير 
الكترونيكي مي توان براي افرادي كه قصد دارند جراحي 
زيبايي صورت انجام دهند استفاده كرد، تا قبل از رفتن 
مجازي  به صورت  را  شده  جراحي  چهره  عمل،  اتاق  به 
شبيه سازي كنند و نظرات خود را با پزشك معالج در 

ميان بگذارند. 
از طرفي گفته مي شود كه قرار است از اين نرم افزار يك 
اپليكيشن نيز نوشته شود و در اختيار كاربران اسمارت 
فون ها قرار گيرد تا آنها نيز به كمك لنز دوربين خود، 
در  ويرايشگر،  سه بعدي  الكترونيكي  آينه  يك  هميشه 

جيب داشته باشند. 
اين طرح در كنفرانس بين المللي پردازش تصوير كه در 
بروكسل پايتخت بلژيك برگزار مي شود به طور رسمي 

معرفي خواهد شد.  www.persianweekly.co.uk
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تنهايي مثل ويروس عمل مي كند
گروهي از دانشمندان دانشگاه هاي شيكاگو، هاروارد و كاليفرنيا در تحقيقي مشترك در مورد تنهايي نتايج 

جالبي كشف كرده اند. آنها مي گويند انسان هاي تنها مثل ويروس عمل مي كنند و ديدگاه شان نسبت به زندگي 
را به ديگران سرايت مي دهند و به تدريج و در طول زمان، گروه انسان هاي تنها و بي ارتباط در تمام جامعه 
افراد  مطمئن،  عاطفي  رابطه  هر  شكل گيري  از  پيش  مي دهد  نشان  همچنين  پژوهش  اين  مي شوند.  پراكنده 
احساسات شان را در مورد تنهايي با دوستان قديمي شان در ميان مي گذارند كه همان ها بعدا تنها مي شوند. 
به نظر مي رسد اين مكانيسم به اين دليل است كه انسان هاي تنها تراكنش هاي كمتري با ديگران دارند و اين 

امر به خودي خود باعث مي شود ديگران چنين احساسي داشته باشند. 
كمك  با  و  دادند  قرار  نظر  تحت  ماه  چند  مدت  به  را  ماساچوست  ساكنان  از  نفر  هزار  پنج  دانشمندان 
گزارشي  تهيه  به  تالش ها  اين  تمام  نهايت  در  كردند.  تحليل  و  تجزيه  را  افراد  اين  رفتارهاي  روانشناسان 
انجاميد كه سابقه دوستي و اطالعات مربوط به گزارش تنهايي اين افراد را ثبت مي كند كه مي توان آن را به 

الگويي براي انتقال تنهايي در ميان افراد نزديك به اين انسان ها بسط داد. 
اين داده ها نشان مي دهد انسان هاي تنها اطرافيان شان را نيز تحت الشعاع قرار مي دهند و تنهايي اين افراد به 

تدريج از مركزيت آن فرد مشخص مثل اليه هاي مختلف در اجتماع گسترش مي يابد. 
همچنين در اين گزارش آمده: خانم ها كه گفته مي شود بيشتر به حمايت عاطفي نياز دارند، دقيقا چند بار 

بيشتر از آقايان آمادگي تحت تاثير قرار گرفتن ناشي از تنهايي اطرافيانشان را دارند. 
البته افرادي كه شبكه  دوستي شان تغيير مي كند شانس تنها شدن شان بيشتر از آنهايي است كه اجتماعات 

خانوادگي شان دچار تغيير مي شود. 
نتايج اين تحقيقات در مجله روانشناسي اجتماعي و شخصيت چاپ اياالت متحده منتشر شده است. 

 براى دريافت روزانه اخبار به وب سايت 
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گوناگون

بعد از وينسلت، پيت هم 
قهرمان بازي درآورد

نشان  گذشته  روز  چند  در  سينما  ستاره هاي 
هم  صحنه  پشت  كه  دوربين  جلو  تنها  نه  داده اند 
ايفا  را  داستان  قهرمانان  نقش  مي توانند  خوبي  به 
كنند. برد پيت دومين هنرپيشه اي است كه طي يك 
از مرگ نجات مي دهد.  را  زن  يك  جان  اخير  هفته 
جديدش  فيلم  براي  كه  ساله   47 هنرپيشه  اين 
جريان  در  كرده،  سفر  بريتانيا  به  آمريكا  از 
هم  دوربين  پشت  مي تواند  كرد  ثابت  فيلمبرداري 
جهاني  «جنگ  فيلم  فيملبرداري  طي  باشد.  قهرمان 
زي» كه در گالسكوي اسكاتلند جريان دارد بيش 
به  مربوط  سكانس  براي  لشكر  سياهي   700 از 
حمله و تيراندازي سربازان حضور داشتند. زماني 
كه سياهي لشكرها با گريم زامبي شروع به حمله 
كردند يك زن در بين جمعيت به زمين افتاد و اين 
احتمال وجود داشت كه توسط افراد در حال فرار 

و  بلند  زمين  از  را  او  پيت  برد  اما  شود  لگدمال 
تنها  اين  ولي  شود.  خارج  صحنه  از  تا  كرد  كمك 
مشكل سكانس حمله زامبي ها نبود و ده ها نفر در 
و  استخوان  شكستگي  دچار  سكانس  اين  جريان 

جراحت هاي مختلف شدند. 

در  وينسلت  كيت  هم  گذشته  هفته  شب  دوشنبه 
مادر  اتفاقا  كه  را  پيرزن  يك  جان  مشابه  اقدامي 
بريتانيايي  سرشناس  ميلياردر  برانسون،  ريچارد 
بود، از مرگ نجات داد. نيمه هاي شب، خانه بزرگ 
سر ريچارد در جزيره نكر، براثر يك رعد و برق 
شديد آتش گرفت و وينسلت در آن بحبوحه، مادر 
90 ساله برانسون را از اين آتش سوزي نجات داد. 

كيت وينسلت، مادر و دختر 29 ساله سر ريچارد، 
شب  در  كه  كساني  بقيه  و  وينسلت  كيت  فرزندان 
حادثه در اين خانه بزرگ مهمان بودند، توانستند 

صحيح و سالم از آتش سوزي فرار كنند. 

ديلى ميل 28 آگوست 2011 

كشف الماسي به بزرگي 
يك سياره

كشف  به  موفق  به تازگي  جهان  اخترشناسان 
الماس  جنس  از  كه  شدند  درخشاني  سياره 
هزار  چهار  فاصله  در  و  است  شده  تشكيل 
سال نوري از كره زمين قرار دارد. گروهي از 
را  كوچك  سياره  اين  شناسي  ستاره  محققان 
از  آن  چگالي  و  مي چرخد  زيادي  سرعت  با  كه 

سياره مشتري نيز بيشتر است كشف كردند. 

از  چگال تر  بسيار  كه  جديد  سياره  اين 
از  عمدتا  است،  ديگر  شده  شناخته  سياره هاي 
كربن تشكيل شده است و به دليل فشرده بودن 
كربن،  اين  كه  مي دهند  احتمال  دانشمندان  آن، 

كريستال شده است و بنابراين بخش عظيمي از 
بود.  خواهد  الماس  جنس  از  عجيب  دنياي  اين 
باقيمانده  مي تواند  سياره  اين  ويژگي ها،  اين  با 
فرآيند عجيبي باشد كه طي آن، ماده گازي يك 
سرعت  و  شده  جذب  قديمي  پيكر  غول  ستاره 
فعلي  ثانيه  در  دور   173 به  را  آن  چرخش 

رسانده است. 

بود  بزرگ  ستاره اي  زماني  الماسي  سياره  اين 
ولي بعد از اينكه بخش عمده اي از ماده تشكيل 
دهنده خود را به «تپ اختر»ي در نزديكي خود 

داد، به صورت يك ستاره كوچك در آمد. 

چرخاني  نوتروني  ستاره هاي  اختر»ها،  «تپ 
هستند كه با سرعت بسيار زيادي دوران مي كنند 
به همراه  تابشي  انرژي  از  مداومي  امواج  و 
خطوط ميدان مغناطيسي قوي را از خود منتشر 
مي كنند. برخي از تپ اخترها نيز پرتوهاي ايكس 
حقيقت  در  نوتروني  ستاره هاي  مي كنند.  تابش 
كه  هستند  شده اي  منفجر  ستاره  هسته  بقاياي 
حجم كوچك و چگالي بسيار بااليي دارند. «تپ 
اختر»ها هنگام تولد دمايي در حدود چند ميليون 
شروع  بالفاصله  و  دارند  سلسيوس  درجه 
سرد  سرعت  و  نحوه  مي كنند.  شدن  سرد  به 
آن ها  چگالي  و  تشكيل دهنده  مواد  به  نيز  شدن 
بستگي دارد. اخترشناسان توانستند با استفاده 
علمي  و  صنعتي  تحقيقات  سازمان  تلسكوپ  از 
همراه  اختر  تپ  و  الماسي  سياره  اين  استراليا، 

آن را كشف كنند. 

458 ميليون چيني
 كاربر اينترنت

«ويبو»  اجتماعي  سايت  كاربر  ميليون ها 
آنها  به  كه  كرده اند  دريافت  پيامي  چين  در 
شايعات  پخش  از  كه  است  شده  داده  هشدار 
مانند  كاركردي  سايت،  اين  كنند.  خودداري 
كاربر  ميليون ها  داراي  و  دارد  توئيتر  سايت 
در چين است. ويبو در تملك سينا، بزرگ ترين 

شركت پورتال اينترنتي چين است. 
سينا كه خدمات اين سايت ميكروبالگينگ را 
ارائه مي كند گفته است شناسه كاربراني را كه 
در سايت ويبو«گزارش هاي نادرست» منتشر 

كنند، به حالت تعليق در خواهد آورد. 

كمونيست  حزب  ارشد  مقام  يك  پيش  هفته 
دبيركل  كي،  ليو  كرد.  بازديد  سينا  از  چين 
گفت  بازديدش  در  پكن  كمونيست  حزب 

بايد  را  مضر  و  غلط  اطالعات  انتشار  جلوي 
گرفت. خبرنگاران مي گويند افزايش محبوبيت 
سايت هاي ميكروبالگينگ چيني، چالشي براي 
دولت چين به شمار مي رود كه تالش مي كند 

جلوي انتشار اطالعات حساس را بگيرد. 

بيشترين  كشور  اين  كه  مي گويد  چين  دولت 
دارد.  جهان  در  را  اينترنت  كاربران  تعداد 
براساس آمار ارائه شده، 485 ميليون كاربر 
اين  در   2011 ژوئن  ماه  پايان  تا  اينترنت 

كشور به اينترنت دسترسي داشته اند. 

اينترنت  بر  خود  نظارت  مرتب  طور  به  چين 
و  قوانين  و  داده  گسترش  كشور  اين  در  را 
مقررات جديدي براي كاربران اينترنت وضع 
امنيتي  مامور  هزار  ده ها  چين  دولت  مي كند. 

واقعي را به نظارت بر اينترنت گمارده است.

نوكيا مقرون به صرفه ترين 
گوشي هايش را معرفي كرد

با   101 نوكيا  و   100 نوكيا  گوشي هاي  نوكيا 
شعار «مقرون  به صرفه ترين گوشي هاي نوكيا 
گوشي ها  اين  كرد.  معرفي  را  امروز»  به  تا 
قابليت هاي  جالب،  طراحي  مدرن،  امكاناتي 
از  و  دارند  سرگرم كننده يي  و  كاربردي 
سرويس هايي پشتيباني مي كنند كه با دسترسي 
به اطالعات و سرگرمي ارزش يك تلفن همراه 
گوشي  پنجمين   101 نوكيا  مي برند.  باال  را 
دوسيم كارته نوكيا در سه ماه اخير و از مقرون 
است.  تاكنون  نوكيا  گوشي هاي  صرفه ترين  به 
كاربران  به  گوشي  اين  دوسيم كارته  قابليت 

ارتباط  متفاوت  شبكه  دو  با  تا  مي دهد  امكان 
برقرار كرده و تماس گرفته و پيام  دريافت كنند. 
كاربران  نوكيا  سيم كارت  مديريت  برنامه  با 
براي  مي  خواهند  كه  سيم كارتي  بين  قادرند 
برقراري تماس استفاده كنند و سيم كارتي كه 
مي خواهند با آن پيام ارسال كنند، يك گزينه را 
انتخاب كنند. نوكيا 101 عالوه بر راديو اف ام، 
امكاناتي نظير پخش كننده موسيقي و بلندگويي 
حافظه  كارت  با  و  دارد  فون   103 قدرت  با 
microSD تا 16 گيگابايت را پشتيباني مي كند. 
به  كه  است  ايده آل  كاربراني  براي   100 نوكيا 
مقرون  حال  عين  در  و  سادگي  و  تداوم  دنبال 
به صرفه بودن در برقراري تماس ها و ارسال 

پيام ها هستند.
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خودرويي كه در بالكن 
خانه تان پارك مي شود

موارد  بسياري  به  بايد  شهري  نوين  طراحي  در 

آسان  نقل  و  حمل  آلودگي،  كاهش  شود.  توجه 
تمام  در  ركن  سه  اين  فضا.  از  بهينه  استفاده  و 
طراحي هايي كه به كالنشهرها مربوط مي شود بايد 

رعايت شوند. در بحث خودروسازي نيز نمي توان 
از آنها دوري كرد. خودرويي كه آالينده نباشد و از 
فضاي ناچيز شهري حداكثر استفاده را ببرد براي 
مي شود.  تصور  رويا  شهري  مسووالن  و  مردم 
رومن ميستوك طراح خودروي كانسپت كالنشهر، 
توانسته با طرح جديد خود چند مشكل حمل و نقل 
حافظ محيط زيست را به روشي خالقانه حل كند. 
يك  مانند  مي تواند  يگانه  كانسپت  خودروي  اين 
در  آپارتمان تان  به  خيابان  از  را  شما  آسانسور 
هر طبقه يي از ساختمان برساند و در بالكن خانه 
خودروسبب  باالرونده  عملكرد  شود!  پارك  شما 
مي شود خودرو از زمين بلند شود و به اين ترتيب 
مشكل محل پارك در كالنشهرها را برطرف مي كند 
انجام  را  استفاده  حداكثر  نيز  خانه  فضاي  از  و 
مي دهد. اكنون ديگر مجبور نيستيد خريدهايتان را 

طبقه پشت طبقه به دنبال خود باال بكشيد.

دموكراسي جديد روي 
آب شناور مي شود

به  شدن  تبديل  حال  در  شناور  شهرهاي  ايده 
ايده ها  اين  از  كه  سرمايه گذاراني  و  است  واقعيت 
پشتيباني مي كنند اميدوارند بتوانند شهرهايي آزاد 
و رها از حوزه قانوني كشورهاي مختلف جهان را 

در آب اقيانوس ها شناور كنند.

حدود  در   PayPal شركت  بنيانگذار  تيل»  «پيتر 

تا  است  كرده  سرمايه گذاري  دالر  ميليون   1/25
تبديل  حقيقت  به  شناور  و  آزاد  شهرهاي  روياي 

شود.
 Seasteading موسسه  از  مالي  پشتيباني  با  وي 
تالش براي ايجاد جوامع شهري كه روي اقيانوس 
اين  است.  كرده  آغاز  را  بود  خواهند  شناور  ها 
بعدي  سه  طراحي  رقابت  سال 2009  در  موسسه 
را برگزار كرد تا به مردم در مصور ساختن اين 

جوامع شناور كمك كند.

چهره شهرهاي شناور آينده
چنين ساختارهايي وزني برابر 12 هزار تن خواهند 
داشت، انرژي آنها از از سوخت هاي ديزلي تامين 
شده و در هر واحد آن 270 نفر سكونت خواهند 
داشت. ايده اصلي اين است كه با اتصال دادن اين 
مجهز  و  شناور  كالنشهري  يكديگر  به  ساختارها 
براي سكونت ميليون ها انسان به وجود بيايد. اما 

وجود  بزرگ  مشكل  يك  طرح ها  اين  اجراي  براي 
را  شهرها  اين  بتواند  است  اميدوار  «تيل»  دارد. 
خارج از حوزه قانوني ساحلي كشورهاي موجود 

در جهان بنا كند.
شايد بتوان اين طرح را برنامه يي آزادي خواهانه 
ناميد اما تيل اميدوار است هر يك از اين كالنشهرها 
قرار  آزمايش  مورد  حكومتي  مختلف  انواع  با  را 
بناي  به  اميدوار  وي  موارد  از  برخي  در  دهد. 
شهرهاي شناوري با بيشترين ميزان رفاه و جنگ 
افزار است كه در آن محدوديت هاي سالحي كمتر 

خواهد بود.

آب  روي  دموكراسي  شدن  شناور 
اقيانوس ها

شهرهاي شناور آزمايشي كه در آنها ساختمان هاي 
اداري نيز وجود خواهند داشت در اوايل سال آينده 
در فواصل طوالني از سواحل سانفرانسيسكو در 
آب رها خواهند شد. سرمايه گذاراني مانند تيل بر 
فرصت  مي توانند  شهرهايي  چنين  كه  باورند  اين 
مناسبي را براي ايجاد احساسات بشردوستانه و 
ايجاد دموكراسي واقعي به وجود آورند، در حالي 
كه منتقدان معتقدند اجراي چنين برنامه يي در واقع 
كابوسي لجستيكي و پيراموني بوده و دور از هر 
نوع برنامه ريزي شهري قابل قبول است. بر اساس 
گزارش ديسكاوري، با اين همه به نظر مي آيد اين 
طرح در حال عبور كردن از مرحله طرح و برنامه 
كنوني  زمان  در  واقعي  پديده يي  به  شدن  تبديل  و 

است.

خانه فضايي 1968 
در موزه رتردام

قدم  فضايي  سفينه  يك  درون  كنيد  تصور 
گذاشته ايد. حاال تصور كنيد دريكي از آنها زندگي 
مي كنيد! در سال 1968 ميالدي و در سايه ارتقاي 
دانش فناوري و اكتشاف فضا پس از جنگ، متي 
سورونن طراح فنالندي خانه فوتورو را طراحي 
كابين  يك  خانه  اين  كه  بود  قرار  اصل  در  كرد. 
سرهم  براحتي  كه  باشد  وار  استوانه  فضايي 
شده يا ازهم جدا مي شود و در زمين هاي سخت 
طرحي  به  مدور  خانه  اين  مي شود.  استفاده 
شاخصي در طراحي هاي آينده محور تبديل شده 
است. اين خانه فضايي كمي ارتقا داده شده است 
بويمنز  موزه  در  باالخره  هم  اواخر  همين  در  و 

ون بنينگن در رتردام به نمايش در آمده است.

پاست.   26 آن  قطر  و   10 فوتورو  خانه  ارتفاع 
كرد  استفاده  وار  دايره  طرحي  از  سورونن 
چون اين شكل نه تنها بسيار قدرتمند است بلكه 
والبته  مي كند  القا  فضارا  گستردگي  احساس 
نيز  ساختماني  مواد  حداقل  از  مي شود  سبب 
استفاده شود. ديوارهاي خانه از پالستيك پليمر 
فايبرگالس ساخته شده اند. اين ماده نوين بسيار 
سبك است وسبب شده خانه بسيار سبك باشد 
و حمل و نقل آن آسان شود. طراحي داخلي خانه 
انجام  بزرگسال  انسان   8 نيازهاي  با  متناسب 
حمام،  آشپزخانه،  نشيمن،  اتاق  شامل  و  شده 

شومينه و صندلي هاي تختخوابشو است.

از  يكي  متحرك  زندگي  مي رسد  نظر  به 
خصوصيات آينده باشد. مردم مي توانند خانه هاي 
سيار خود را بردارند و به هرجايي كه مي خواهند 
بروند و مانند كوچ نشينان مدرن زندگي كنند. در 

هر حال بحران نفت در سال 1972 ميالدي سبب 
شد تا احداث خانه فوتوروتعطيل شود زيرا قيمت 
پالستيك تقريبا سه برابر شد. در حدود 100 مدل 
ساخته شده بودند و امروز تخمين زده مي شود 
يافتن  هرچند  دارند.  وجود  آنها  از  نيمي  فقط 
صاحبان اين خانه هاي فضايي شايد كمي مشكل 
باشد اما يك خانه فوتورو اكنون در ويسكانسن 

امريكا آماده اجاره است.

نظريه يي  ماياكويتونن  آنا  ميالدي   2010 در 
به  واردشده  خسارات  تعمير  چگونگي  درباره 
كه  كرد  ارايه  فوتورونوست  مدل  قديمي ترين 
خانه  داخلي  فضاي  از  ناب  ازتصاوير  شمايي 
كردن  ذخيره  طوالني مدت  پروژه  از  پس  بود. 
نخستين  براي  آنها  اكنون  فوتورو،  نمونه هاي 
نمايش  به  بنينگن  ون  بويمنز  موزه  در  مرتبه 

درمي آيند.

كه  است  اصلي  نمونه   001 شماره  فوتورو 
يوتوپيا نيز ناميده مي شود. برنامه نمايش موزه 
دايمي  مجموعه  از  فرهنگي  نمونه   100 شامل 
بروگل  و  دورر  چاپي  طرح هاي  از  است  موزه 
گرفته تا مبلمان نوين فايبرگلس. هرچند فوتورو 
موزه  در  درآمده  نمايش  به  نمونه  بزرگ ترين 
طراحي  تاريخ  فرم هاي  بهترين  از  يكي  اما  است 

معماري به شمار مي رود.

دقيق ترين ساعت جهان
 در بريتانيا

دانشمندان  بريتانيا  در  فيزيك  ملي  آزمايشگاه  در 
توانستند دقيق ترين ساعت اتمي جهان با استاندارد 
اشتباه يك ثانيه در 138 ميليون سال طراحي كنند. 

برابر  دو  تقريبا  مقدار  اين  كه  بدانيد  است  جالب 
اتمي  ساعت هاي  در  اين  از  پيش  كه  است  مقداري 

مشابه ادعا شده بود. 
با اين حال، رقابت هاي بين المللي براي دقت بيشتر 
در ساعت ساخته شده در جريان است و هميشه 
را  دقيق تري  ساعت  ساخت  ادعاي  كه  كساني  نيز 
را  ادعايشان  اثبات  كفاف  عمرشان  داشته اند  نيز 

نداده است. 
مكانيسم استفاده شده در اين ساعت به نام چشمه 
سزيم ساعت اتمي معروف است كه در آن انرژي 
چرخش  حال  در  كه  سزيم  اتم  از  ساعت  حركتي 

مداوم است حاصل مي شود. 
جهت  نيز  را  اتمي  آونگ  يك   NPL-CsF2 ساعت
ديده  تدارك  خود  در  مشابه  ساعت هاي  با  قياس 

است. 
براي اينكه درستي زمان ارائه شده توسط ساعت 
مورد تاييد باشد از موسسه BIPM در فرانسه كه 
از شش فركانس زماني مختلف براي اثبات درستي 

زمان استفاده مي كند كمك گرفته شده است. 

ديلى ميل -  28 آگوست 2011
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فناورى

ميكرو ذرات در 
دانشگاه ماساچوست

سلول هاي  به  را  دارويي  بخواهيد  نمي كند  تفاوتي 
بافت هاي  باري  چارچوبي  يا  برسانيد  خاصي 
بهترين  از  يكي  حاضر  درحال  بسازيد،  مصنوعي 
روش هاي انتقال براي انجام اين اعمال ميكرو ذرات 
جديد  سلول هاي  يا  دارو  محتوي  كه  هستند  پليمري 
چنين  طريق  از  فقط  كار  اين  سنتي  بطور  هستند. 
محدودي  مواد  با  و  خاص  اشكال  در  هم  آن  ذراتي 
را  سلول  دارويا  از  اليه  يك  فقط  كه  بود  امكانپذير 
در  نويني  روش  كنند.  حمل  خود  در  مي توانستند 
كه  است  آمده  وجود  به  ماساچوست  دانشگاه 
مي تواند در ذرات اليه هاي بيشتري دارو بگنجاند و 
اين كار را براي ذراتي با شكل هاي متفاوت و ساخته 

شده از مواد گوناگون انجام مي دهد.

معمول ترين  از  يكي  فوتوليتوگرافي  حاضر  حال  در 
ذرات  ميكرو  توليد  براي  استفاده  مورد  روش هاي 
انتقال دهنده دارو يا حاوي سلول هاي زنده است. در 
اين روش نور ماورا ي بنفش براي تبديل پليمر مايع به 
ژلي جامد مورد نياز است كه ممكن است به سلول ها 
روش  اين  بر  عالوه  حال  هر  در  برساند،  آسيب 
مي توان از موادي مانند پلي اتيلن گليكل استفاده كرد. 
روش ديگر شامل پركردن قالبي با ژل مايع است كه 
حاوي مولكول هاي دارو يا سلول هاست، سپس بايد 
اين ماده سرد شود تا تاثيرگذاري مناسب را داشته 
باشد. اما در اين روش هم نمي توان چند اليه سلول يا 
دارو را انتقال داد. روش جديد دانشگاه ماساچوست 
با همان مراحل سنتي آغاز مي شود. ابتدا ژل حاوي 
ريخته  كوچكي  قالب  در  سلول  يا  مايع  داروي 

مي شود. هنگامي كه ژل سرد شد، قالب داغ مي شود 
كوتاه تر  آن  ديواره هاي  مي شود  سبب  امر  اين  كه 
حاوي  ژل،  دوم  اليه  شود.  شده،  گرفته  قالب  ژل  از 
گونه هاي مختلفي دارو يا سلول است كه مي توان آن 
را در فضايي اضافه افزود. اين فرآيند را در فرضيه 
مي توان چند مرتبه تكرار كرد تا ميكرو ذراتي با چند 

اليه مختلف به وجود آورد.

محققان دانشگاه ماساچوست مرحله نخست را با ژل 
آگاروس (شكر) آغاز مي كنند كه از اين روش براي 
استفاده  بلند  و  مكعبي  سيلندري،  ميكروذرات  توليد 
مي شود. هرچند محققان معتقدند كه اشكال و مواد 
گوناگون  ذرات  اين  كرد.  توليد  مي توان  رانيز  ديگر 
مواد  اين  هستند.  فيبروبالست ها  از  اليه يي  حاوي 
را  ارتباط دهنده  بافت هاي  كه  هستند  سلول هايي 
مي سازند و اطرافشان اليه يي از سلول هاي اندوتليال 
ساخته  سلول ها  اين  از  خوني  رگ هاي  دارد.  وجود 

مي شوند.

بافت هايي  دادن  امتداد  مهندسي  براي  تركيب  اين 
مانند ماهيچه هاي اسكلتي يا بافت هاي قلبي و عصبي 
بسيار مناسب است. ذرات سيلندري و مكعبي حاوي 
سلول هاي  از  اليه يي  كه  هستند  كبدي  سلول هاي 
اندوتليال روي آنها را پوشانده اند و مي توان از آنها 
براي جايگزين كردن بافت هاي كبد استفاده كرد. به 
طرز قابل قبولي ژل ها را مي توان براي انتقال پروتئين 
ساختار  يك  در  سلول ها  موقعيت  تا  كرد  استفاده 
معين مشخص شود. در انتها هدف محققان دانشگاه 
ماساچوست آن است كه از اين فناوري براي ساختن 
استفاده  كامل  عضو  يك  حتي  يا  بزرگ تر  بافت هاي 
كنند تا بتوان بطور دقيق تر پاسخ آزمايشات دارويي 

را در محيط كلينيكي بررسي كرد.

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

سقوط ليبي و بازتاب آن در اينترنت
همانطور كه در سال هاي اخير شاهد بوديم، هر رويدادي كه در دنياي واقعي روي مي دهد، به همان 
آنها  جمله  از  كه  داشته ايم  زياد  را  رويدادها  اين  نمونه  مي افتد.  اتفاق  مجازي  دنياي  در  نيز  وسعت 

مي توان كشته شدن بن الدن يا مراسم ازدواج شاهزاده انگليس را نام  برد.

اسپم و ويروس به بهانه سقوط ليبي
به رسم هميشگي هكرها و هرزنامه نويسان، اين بار نيز سقوط ليبي و اتفاقات سياسي در اين كشور 
هشدار  امنيتي  شركت هاي  كه  است  چندي  است.  شده  كاربران  فريفتن  براي  آنها  براي  دستمايه يي 
با  ويدئويي  فايل هاي  و  الكترونيكي  نامه هاي  قالب  در  اينترنتي  حمالت  از  جديدي  موج  كه  داده اند 
موضوع بحران كشور ليبي و اتفاقات سياسي اين كشور، در حال شكل گيري است. اين مساله هر 
چند در گذشته نيز رواج داشته، اما با ورود نيروهاي مخالف قذافي به پايتخت ليبي و سقوط حكومت 
افزايش  كشور  اين  بحران  موضوع  بر  اينترنتي  مجرمان  و  خرابكاران  تمركز  كشور،  اين  مركزي 
از  واضحي  نشانه هاي  سكيوريتي،  پاندا  امنيتي  شركت  گزارش  اساس  بر  است.  يافته  چشمگيري 
فعاليت محرمانه خرابكاران، براي برنامه ريزي و آغاز دور جديدي از حمالت اينترنتي به دست آمده 
كه هدف آنها انتشار وسيع نامه هاي الكترونيكي و فايل هاي ويديويي آلوده به ويروس، با موضوع 
اتفاقات اخير سياسي در كشور ليبي است. در اين ميان، توليدكنندگان هرزنامه نيز در حال ارسال 
ميليون ها هرزنامه با موضوعي مشابه هستند كه در آنها، از شما درخواست شده تا با ارسال شماره 
حساب و اطالعات بانكي خود به فرستنده نامه كه در ظاهر يك فرد متمول جنگ زده در كشور ليبي 
است، كمك كنيد تا پول هاي خود را از اين كشور بحران زده خارج و درصدي از اين پول را به عنوان 
پاداش، به شما پرداخت كند. بنا بر اعالم پاندا، تمام اين هرزنامه ها، براي سرقت اطالعات مالي و بانكي 
كاربران بوده يا داراي ضميمه هايي حاوي فايل هاي آلوده هستند كه براي آسيب پذير كردن رايانه ها، 
نفوذهاي غيرمجاز و اجراي حمالت هك به كار مي روند. به تمام كاربران رايانه و اينترنت توصيه شده 
است كه به نامه هاي الكترونيكي و فايل هاي تصويري يا ويديويي با موضوع اتفاقات سياسي كشور 
ليبي توجه نكرده و آنها را به هيچ عنوان باز يا اجرا نكنند. همچنين از اين كاربران درخواست شده 
كه براي كسب اطالعات و اخبار جديد فقط و فقط به پايگاه هاي معتبر خبري و رسانه يي مراجعه كنند.

گوگل نيز به مبارزان ليبي پيوست
سرويس گوگل مپز در كنار انقالبيون ليبي نام ميدان خضراء شهر طرابلس را رسما روي نقشه هاي 
خود به «ميدان شهدا» تغيير داد. طرابلس، بزرگ ترين شهر و پايتخت ليبي است كه يكي از مشهورترين 
ميادين اين شهر ميدان خضراء نام داشت. اين ميدان زماني كه ليبي در استعمار ايتاليا بود ساخته 
شد و پس از استقالل اين كشور با عنوان «ميدان استقالل» نامگذاري شد. مدتي پس از استقالل ليبي، 
قذافي قدرت را در 1969 در دست گرفت و اين ميدان را ميدان خضراء نامگذاري كرد بطوريكه اين 
ميدان از حدود 42 سال پيش تا به امروز با همين نام شناخته مي شد. در روزهاي اخير، انقالبيون 
ليبي توانستند پس از ماه ها مبارزه سرانجام كنترل طرابلس را در دست بگيرند و در نخستين اقدام 
خود نام ميدان خضراء را به ميدان شهدا تغيير دادند. اكنون سرويس گوگل مپز در راستاي حمايت از 

انقالبيون روي نقشه هاي خود نام اين ميدان را رسما با ميدان شهدا نشان داده است.

همكاري مايكروسافت با 
چيني ها براي رايانش ابري

مايكروسافت براي توسعه خدمات و بازاريابي 
چيني  شركتي  با  ابري  رايانش  زمينه  در  خود 
بار  نخستين  اين  كرد.  امضا  همكاري  قرارداد 
است كه مايكروسافت براي ارايه خدمات ابري 
در كشورهاي خاور دور قرارداد منعقد مي كند.

قرارداد  اين  اجراي  و  عقد  با  مي رود  انتظار 
همينطور  و  چيني  خصوصي  شركت هاي 
كشور  اين  در  دولتي  نهادهاي  و  موسسات 
آورده  روي  كلود  سرويس هاي  از  استفاده  به 
خدمات  ارايه  زمينه  در  اساسي  تحوالت  و 
چين  دهد.  روي  كشور  اين  در  الكترونيك 
بيشترين تعداد كاربران اينترنت را در دنيا دارد 
و بازار فناوري اطالعات و مخابرات آن بسيار 

سودآور است.
 China Standard Software چيني  شركت 
كرده  منعقد  مايكروسافت  با  را  قرارداد  اين  كه 
از  وسيعي  دامنه  آن  كلود  خدمات  مي گويد 
مشتريان را در برخواهد گرفت كه از شركت هاي 
مردم  حتي  و  دولتي  موسسات  تا  خصوصي 

عادي را شامل مي شود.
اسناد بانك امريكا از ويكي ليكس حذف شد

اختالف نظر شديد ميان جوليان آسانژ موسس 
ويكي ليكس و سخنگوي سابق اين سايت منجر 
محرمانه  اسناد  از  برخي  نابودي  و  حذف  به 
دامشيت  دانيل  شد.  امريكا  بانك  به  مربوط 
برگ همكار نزديك و يكي از سخنگويان سابق 
ويكي ليكس مي گويد حدود 3000 سند محرمانه 
پاك  ليكس  ويكي  از  را  امريكا  بانك  به  مربوط 

كرده است.
هدف  با  را  اسناد  اين  نابودسازي  مي گويد  وي 
اسناد  اين  افشا كننده  منابع  امنيت  از  حفاظت 
انجام داده است. يكي از اختالفات وي با آسانژ 
ويكي  منابع  امنيت  تامين  براي  وي  كه  بود  اين 
با  حال  و  نمي دهد  خرج  به  كافي  تالش  ليكس 
نابودي خودسرانه اين اسناد اختالف نظر خود 

با وي را علني كرده است.
شده  جدا  ليكس  ويكي  از  كه  برگ  دامشيت 
رقيب  سايت  يك  راه اندازي  دنبال  به  مي گويد 
گفته  به  است.  ليكس  اوپن  نام  به  زمينه  اين  در 
وي اسناد حذف شده از بانك امريكا مربوط به 

ژانويه تا سپتامبر سال 2010 است.



جمعه 11 شهريور ماه 1390 -  شماره 213هفته نامه پرشين2020
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

www.persianweekly.co.uk

رسانه

مترو؛ 
درآمدزايى و 
ديگر هيچ...  

 
 

 مرورى بر يك روزنامه پرفروش انگليسى  
 

   ريچ ميد، معاون مديرعامل مترو از خوانندگان 
ياد  استروئيدى»  «شهرنشينان  عنوان  با  نشريه 
زدن  پرسه  براى  «آنها  افزايد:  مى  وى  كند.  مى 
در  آنها  بلكه  كنند،  نمى  زندگى  وب  صفحات  در 

صفحات وب پرسه مى زنند تا زنده بمانند.» 
روزنامه  هاى  آگهى  بخش  مدير  اسميت،  مارتين 
است  انگلستان  در  آگهى  فروشنده  تنها  هم،  مترو 
كه هميشه لبخند برلب دارد. سازمان وى ركورد 
11 درصد رشد درآمد را از سال 2009 تا 2010 

از آن خود كرده است 
را  بسيارى  خالقانه  هاى  روش  مترو  مسئوالن 
به منظور حفظ آگهى هاى خود به كار گرفته اند؛ 

شيوه هايى نظير قراردادن ص 
عنوان  كه  هاست  مدت   (Metro) مترو  روزنامه 
به  را  انگلستان  كشور  روزنامه  ترين  موفق 
اخير،  هاى  سال  در  است.  داده  اختصاص  خود 
حوزه  گسترش  راستاى  در  روزنامه  اين  توزيع 
است.  يافته  افزايش  آن،  پوشش  تحت  جغرافيايى 
ميزان آگهى ها و درآمد آن نيز به تبع اين افزايش 

گسترده مخاطبان رشد پيدا كرده است. 
كسب  و  موفقيت  ها  سال  از  پس  روزنامه  اين 
طى  را  توجهى  قابل  سود  است  توانسته  درآمد، 
12 ماه تا اكتبر سال 2010 از آن خود كند. حال 

محقق  چگونه  وضعيت  اين  كه  اينجاست  سوال 
شده است؟ 

از آنجا كه ناشران روزنامه، مسئوالن و شركاى 
درآمدهاى  جزئيات  افشاى  به  تمايلى  نشريه 
باره  اين  در  دهند  مى  ترجيح  و  ندارند  روزنامه 
سكوت اختيار كنند، اطالعات چندانى در اين زمينه 
در دست نيست و اطالعات موجود، توسط گروه 
ذى نفع مخفى نگاه داشته مى شود. اما مبالغ قابل 
توجهى كه به درآمد اين روزنامه در آخرين سال 
از  دور  چندان  شود،  مى  داده  نسبت  آن  فعاليت 

انتظار و تعجب برانگيز نيست. 
انتشاراتى  شركاى  از  يكى  اجرايى  مدير  گفته  به 
از  بيشتر  بسيار  مترو  اصلى  درآمد  روزنامه، 
و  شود  مى  داده  نسبت  آن  به  كه  است  مبالغى 
اين روزنامه سال بسيار پردرآمدى را پشت سر 

گذاشته است. 
در  مترو  مديرعامل  آكلند  استيو  كه  اين  وجود  با 
خصوص اين ارقام سكوت مى كند، بسيار عالقه 
نشريه  فزاينده  هاى  موفقيت  درباره  تا  است  مند 
رايگان خود صحبت كند كه در ميان پرتيراژترين 
سان  از  پس  را  سوم  جايگاه  ملى  هاى  روزنامه 
خود  به   (Daily Mail) ميل  ديلى  و   (SUN)
مى  اشاره  همچنين  وى  است.  داده  اختصاص 
كند كه بنا به گزارش ABC، روزانه 1.38 ميليون 
نسخه از اين روزنامه در ميان خوانندگان توزيع 

مى شود. 
نشريات  خالف  بر  مترو  كه  اين  احتساب  با 
شود،  نمى  منتشر  شنبه  روزهاى  در  غيررايگان 
مى توان گفت كه اين نشريه طى روزهاى هفته از 
رقيب اصلى خود ديلى ميل پيشى گرفته و توسط 

افراد بيشترى خوانده مى شود. 
 37 سنى  ميانگين  با  مترو  شمار  بى  خوانندگان 
سال، توجه آگهى دهندگان را به اين روزنامه جلب 
هاى  آگهى  بخش  مدير  اسميت  مارتين  كنند.  مى 

روزنامه مترو، تنها فروشنده آگهى در انگلستان 

دارد.  لب  بر  لبخند  هميشه  كه  است 
درآمد  رشد  درصد  ركورد 11  وى  سازمان 

را از سال 2009 تا 2010 از آن خود كرده است. 
انگلستان،  در  محلى  روزنامه  يك  مدير  گفته  به 
 London Evening نشريه  استثناى  به  مترو 
در  همواره  كه  است  اى  روزنامه  تنها   Standard
بحث جذب آگهى ها با رشد و افزايش مواجه بوده 

است. 
هاى  آگهى  نمايش  زمينه  در  مترو  ديگر  موفقيت 
هاى  سوپرماركت  آگهى  خصوصا  پرطرفدار 
زنجيره اى است. اين موقعيتى پرسود و موفقيت 
آميز است كه نشريات محلى قادر به دستيابى به 

آن نيستند. 
آشكار است كه مسئوالن مترو روش هاى خالقانه 
بسيارى را به منظور حفظ آگهى هاى خود به كار 
صفحات  دادن  قرار  نظير  هايى  شيوه  اند؛  گرفته 
گالسه در ميان صفحه هاى روزنامه، نشريات سه 
نظير  خاص  مواقع  در  نامه  ويژه  انتشار  و  بعدى 

ويمبلدون. 
برخى از روزنامه نگاران معتقد هستند كه خالقيت 
اين  مقاالت  در  نيز  ارزشمندى  نوشتارى  هاى 
روزنامه به چشم مى خورد. از قرار معلوم، طرح 
كار  دستور  در  سازى  مدرن  جهت  در  نيز  هايى 
بسيار  اما  است،  گرفته  قرار  روزنامه  مسئوالن 
منظور  به  ها  طرح  اين  كه  رسد  مى  نظر  به  بعيد 
نشريه،  كار  روال  در  اساسى  تغييرات  ايجاد 
از  هرگز  روزنامه  يك  كه  چرا  باشند؛  شده  تنظيم 
فرمولى كه منجر به موفقيت آن شده است، دست 
نمى كشد. چرا بايد روزنامه اى كه كار خود را به 

خوبى انجام مى دهد، تغيير داد؟ 
توجه  مترو  غيرسياسى  و  صريح  موثق،  اخبار 
و  انگلستان  شهر   50 در  را  بسيارى  مخاطبان 
اين  است.  كرده  جلب  خود  به  ايرلند  پايتخت  نيز 
روزنامه سال ها پيش مخاطبان خود را با عنوان 
اما  داد،  مى  قرار  خطاب  مورد  «شهرنشينان» 
اكنون عنوان جديدى را براى خوانندگان خود در 
نظر گرفته است؛ خوانندگانى كه بنا به ادعاى اين 
در  را  مترو  چاپى  نسخه  كه  اين  از  پس  نشريه، 
مسير كار خود مطالعه مى كنند، به محض رسيدن 
روزنامه  اين  سايت  وب  به  خود،  كار  محل  به 

مراجعه مى كنند. 
ناميده  شهرنشين»  كنندگان  «كليك  اكنون  آنها 
مترو  مديرعامل  معاون  ميد،  ريچ  شوند.  مى 
«شهرنشينان  عنوان  با  نشريه  خوانندگان  از 
«آنها  افزايد:  مى  وى  كند.  مى  ياد  استروئيدى» 
براى پرسه زدن در صفحات وب زندگى نمى كنند، 
بلكه آنها در صفحات وب پرسه مى زنند تا زنده 

بمانند.» 
به هر حال، تعداد كاربران سايت اينترنتى روزنامه 
مترو به طرز شگفت انگيزى سه برابر شده است. 

براى مثال، در نوامبر سال 2010، 3.5 ميليون نفر 
اند.  كرده  مراجعه  روزنامه  اين  رسمى  سايت  به 
بخش  توسعه  سايت،  اين  جذابيت  داليل  از  يكى 

بازى و سرگرمى آن است. 
كه  است  داده  نشان  مترو  نشريه  دفاتر  بررسى 
اشتياق و جديت تيم مديريت كه از موفقيت نشريه 
خود لذت مى برند، از عوامل اصلى پيشرفت مترو 

بوده است. 
فعاليت ها و كوشش چشمگير هيچ يك از كاركنان 
نشريه ناديده گرفته نشده و بى نتيجه باقى نخواهد 
تغيير  و  نوآورى  ايجاد  باعث  مسئله  اين  ماند. 

خواهد شد. 
آكلند در پاسخ به اين پرسش كه آيا مترو در آينده 
هم رايگان خواهد بود يا خير، بى درنگ پاسخ مى 
دهد: «بلى». تجربه موفقيت آميز مترو و استاندارد 
در  حداقل  رايگان،  نشريات  كه  است  داده  نشان 
لندن، از شانس بيشترى براى موفقيت برخوردار 

خواهند بود. 
مواجه  نگرانى  با  را  مترو  روساى  كه  اى  مسئله 
ها  رسانه  ساير  عموما  كه  است  اى  شيوه  كرده، 
مى  پيش  در  روزنامه  اين  قبال  در  سهوا  يا  عمدا 
هاى  نشست  و  ميزگردها  مثال،  عنوان  به  گيرند. 
تلويزيونى و راديويى كمتر به مترو مى پردازند و 
از سرخط اخبار ذكر شده در آن نقل قول مى كنند. 
البته اين مسئله چندان تعجب آور نيست؛ چرا كه 
مترو به خاطر ماهيت غيرسياسى اش هرگز جهت 
گيرد.  نمى  پيش  در  را  سياسى  خاص  هاى  گيرى 
دولت هاى بزرگ و شركت هاى تجارى قدرتمند، 
نمى  حساب  به  تهديد  را  روزنامه  اين  گزارشات 
را  ژورناليستى  اصول  هرگز  روزنامه  اين  آورند. 

نقض نمى كند. 
ماليم،  ژورناليسم  يك  خود  خوانندگان  به  مترو 
مطلوب، منفعل و تاثيرپذير را ارائه مى دهد. آشكار 
لذت  آن  خواندن  از  مردم  از  بسيارى  كه  است 
هيجان  تحقيقى  نگارى  روزنامه  يك  اما  برند  مى 
كه  است  ساز  جريان  و  تاثيرگذار  فعال،  برانگيز، 

مى تواند در جامعه تفاوت ايجاد كند. 
تبليغاتى  رسانه  يك  فعاليت  كه  اين  وجود  با 
اشكال  بى  و  خوب  بسيار  رايگان  و  پرفروش 
كند  به  كه  هايى  روزنامه  از  است  الزم  اما  است 
وجود  كنيم.  حمايت  پردازند،  مى  مسائل  كاو  و 
مترو ضرورى است اما نه به بهاى از دست رفتن 

روزنامه هاى حقيقى.  
 مترجم: مريم عربى 
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 از قديم گفته اند حسود هر گز نياسود! 
كافى است كمى به عمق اين مطلب دقت 
فرماييد يعنى اول حسود بودنش و بعد 
دهيد.  قرار  توجه  مورد  را  نياسودنش 
متوجه  عمقش  توى  رفتيد  كه  خوب 
منظورمان مى شويد يعنى مى فهميد كه 
خوردن  حرص  جز  چيزى  هيچ  حسادت 
حسود  فرد  براى  شدن  اذيت  و  آزار  و 
به  كه  كسى  به  البته  و  ندارد  همراه  به 
هايى  آسيب  هم  شود  مى  حسادت  او 
حسود  دارند  دوست  ها  خيلى  رسد.  مى 
نباشند و خيلى ها هم دوست ندارند كه 
مورد حسادت قرار بگيرند، براى فرار از 
حسادت مى توانيد جزر و مد اين هفته را 

بى خيال نشويد. 

� من باشم و تو نه! 
آدم ها توانايى اين را دارند كه به هر چيزى و هر 
كسى حسادت كنند. مثال شما گاهى به يك موقعيت 
خانوادگى حسادت مى كنيد، گاهى به يك موقعيت 
و  فردى  موقعيت  به  هم  ها  وقت  بعضى  و  شغلى 
اجتماعى يك نفر و آن وقت است كه دست به كار 
حسادت  حس  تا  كنيد  مى  كارى  هر  و  شويد  مى 
بى  كه  معنى  اين  به  نه  البته  كنيد.  كم  را  خودتان 
خيال حسادت شويد بلكه به اين معنى كه بتوانيد 
يك جورى خودتان را خالى كنيد. اين خالى كردن 
است.  همراه  ناپسند  رفتارهاى  كلى  با  معموال  ها 
حسادت  نوع  از  شما  حسادت  ها  وقت  بيشتر  اما 
عاطفى است. يعنى حس نگرانى شما نسبت به از 
دست دادن احساس عاطفه، توجه و عالقه ديگران 
به شماست. براى همين نسبت به كسانى كه دوست 
ها  آن  برخوردهاى  و  رفتارها  به  نسبت  و  داريد 
افكار  دهيد.  مى  نشان  حسادت  ديگران  مورد  در 
وسوسه انگيز، تهمت هاى دائمى، نظارت بر فعاليت 
ها و سوء ظن داشتن در ارتباط با ديگران از رفتار 
هايى است كه با حسادت شما در ارتباط هستند. 
نتيجه اين حسادت در رابطه دوستانه و خانوادگى 
معموال نتيجه خوبى نيست و عواقب ناراحت كننده 
اى دارد. افكار حسادت آميز مخصوصا در زندگى 
مشترك مى تواند پايه آن زندگى را به هم بريزد و 
كار را به جاهاى بسيار باريك بكشد. براى همين 
را  حسود  فرد  چيز  هر  از  قبل  حسادت  گويند  مى 
آزار مى دهد و زندگى او را خراب مى كند چون 
دائم  داريد  حسادت  فرد  يك  به  نسبت  شما  وقتى 
شبانه  در  افكارتان  هستيد،  او  با  مبارزه  فكر  در 

مى  طور  چه  كه  است  كشيدن  نقشه  حال  در  روز 
توانيد فرد مقابل تان را خراب كنيد و يا چه طور 
مى توانيد جاى او را بگيريد. آن وقت تمام فرصت 
هاى مهم زندگى تان را با اين افكار و رفتار هاى 

ناشى از آن، از دست مى دهيد. 

� پيامدهاى حسادت ورزيدن 
با خودتان فكر مى كنيد االن با كى حرف مى زند؟ 
هست؟  كجا  دارد؟  قرار  كى  با  زد؟  پيامك  كى  به 
دارد چى كار مى كند؟ اين لباسش را چرا پوشيده 
است يا چرا فالنى رئيس شده است؟ چرا بايد او 
افكار  اين  همه  و...  باشند  داشته  دوست  بيشتر  را 
و سئواالت باعث مى شود كه افراد به لحظه لحظه 
و  شوند  مشكوك  دارند  دوست  كه  كسى  زندگى 
سر  به  دلواپسى  و  نگرانى  در  دائم  هم  خودشان 
ببرند. يا دائم به فكر گرفتن مقام و منصب يك نفر 
ديگر باشند و يا در حال مبارزه براى رسيدن به 
هايى  آدم  ندارد!  او  و  دارند  ديگران  كه  چيزهايى 
رفتارهاى  معموال  دارند  هايى  حسادت  چنين  كه 
شان تغيير مى كند و اين تغيير رفتار مى تواند اين 

پيامدها را داشته باشد: 

� جر و بحث 
كنجكاوى و نگرانى هاى ما يك پيامد بسيار بد به 
همراه دارد و آن هم جر و بحث كردن است. وقتى 
شما نگران اين هستيد كه همسرتان يا حتى برادر 
يا خواهرتان با چه كسى حرف مى زند يا دائم به 
دنبال يك ارتباط مشكوك در زندگى اش هستيد و 
يا وقتى به كسى توجه مى كند و يا با كسى حرف 
حساس  كه  شود  مى  باعث  شما  حسادت  زند  مى 
شويد و بگوييد، با كى حرف مى زديد؟ چرا با او 
و  شود  مى  شروع  بحث  و  جر  و....  زديد؟  حرف 
بحث  و  جر  و  ها  چرا  از  شود  مى  پر  تان  زندگى 
از  خارج  هم  دوستان  يا  همكاران  به  حسادت  ها. 
اين موضوعات نيست چون آن وقت دائم با آن ها 
سر جنگ داريد كه حق شما را خورده اند و جايگاه 

شما را غصب كرده اند. 

� ابراز خشم 
حسادت شما باعث خشمگين شدن نسبت به كسى 
كه به او حسادت مى كنيد مى شود و آن وقت است 
كه چون در ذهن تان زياد پرورش پيدا كرده و دائم 
به او فكر كرده ايد، دوست داريد سر به تن طرف 
مقابل تان نباشد و معموال اين را در رفتارتان به 
مى  كه  است  همين  براى  دهيد.  مى  نشان  راحتى 
گويند حسودها زود لو مى روند چون نمى توانند 

خشم خود را كنترل كنند. 

� آزار رساندن 

داشتن،  حسادت  فجيع  پيامدهاى  از  ديگر  يكى 
آزار  تر  مهم  همه  از  و  خودمان  به  رساندن  آزار 
رساندن به ديگران است. وقتى شما حس حسادت 
به  رو  ناخودآگاه  كند،  مى  گل  يكى  به  نسبت  تان 
شما  كنيد  فكر  مثال  آوريد.  مى  او  رساندن  آزار 
وقت  آن  كنيد  حسادت  همسرتان  همكار  به  نسبت 
هم همسرتان را آزار مى دهيد و هم همكارش را! 
يا نسبت به رئيس تان حسادت كنيد در اين زمان 
تمام تالش تان را مى كنيد، كه او را خراب كنيد تا 
از كار بيكار شود، اين خراب كردن مى تواند هر 
چيزى باشد از غيبت كردن تا زيرآب زدن و حتى 

دست بردن در كارها و برنامه هايش! 

� براى آخرين حسادت 
همه آدم هاى حسود دوست دارند با اين خصلت 
كنار  را  رفتارشان  اين  و  كنند  مبارزه  خودشان 
كجا  از  دانند  نمى  و  نيستند  بلد  چون  اما  بگذارند 
شروع كنند موفق نمى شوند. ما اين جا يك بسته 
تا  كند  تان  كمك  كه  دهيم  مى  شما  به  پيشنهادى 
حسادت خود را كاهش دهيد. البته اگر كمى آن را 

جدى بگيريد. 

� گام اول 
احساساتتان را شناسايى كنيد 

منطقى  غير  و  منطقى  احساسات  همه  از  اول 
ببينيد  كنيد.  شناسايى  حسادت  زمينه  در  را  خود 
و  مسخره  بسيار  مواقعى  چه  در  شما  حسادت 
غير منطقى است. مسلما حسادت شما به يك عدد 
است.  منطقى  غير  و  گانه  بچه  حسادت  پول  كيف 
اما حسادتتان به داشتن يك پست رسمى در كار، 
قابليت  هم  شما  اگر  باشد.(البته  منطقى  تواند  مى 
شما  ببينيد  بعد  باشيد)  داشته  را  مقام  آن  داشتن 
مى  حسادت  بيشتر  هايى  موقعيت  چه  به  نسبت 

را  مقامى  داراى  و  موفق  فرد  يك  كه  زمانى  كنيد. 
مى بينيد حسادت تان گل مى كند يا زمانى كه مى 
بينيد مامان تان به خواهرتان بيشتر محبت مى كند. 

� گام دوم 
طبقه بندى كنيد 

مى  حسادت  دچار  آن  در  كه  هايى  موقعيت  همه 
حسادت  رفتارهاى  بعد  و  كنيد  ليست  را  شويد 
جويانه اى كه نشان مى دهيد را توى يك ستون، 
رو به رويش يادداشت كنيد. بعد يك ستون ديگر 
تصحيح  رفتار  بتوانيد  تا  كنيد  اضافه  جلويش 
شده را در آن بنويسيد. مثال وقتى شما مى بينيد 
رفتار  كند  مى  محبت  خواهرتان  به  دارد  مادرتان 
وقت  آن  است،  كردن  قهر  شما  جويانه  حسادت 
درست  رفتار  يك  و  كنيد  حذف  را  رفتار  اين  بايد 

جايگزينش كنيد. 

� گام سوم 
حساسيت خود را كم كنيد 

خود  آميز  حسادت  رفتار  بتوانيد  كه  اين  براى 
موقعيت  در  را  خود  كنيد  سعى  دهيد  كاهش  را 
دوست  نمرات  به  اگر  يعنى  ندهيد.  قرار  حسادت 
و  معدل  درباره  او  از  دائم  كنيد  مى  حسادت  تان 
نمرات درس هايش سئوال نكنيد و خيلى كنجكاوى 
به خرج ندهيد يا اگر به خواهر همسرتان حسادت 
داريد دائم سراغ گوشى همسرتان نرويد تا ببينيد 
چند تا پيام براى هم فرستاده اند يا چند بار به هم 
زنگ زده اند. كمتر دانستن شما باعث مى شود كه 
حسادت تان هم كم شود. اما رفتار هاى حسادت 
آميز حساسيت شما را بيشتر مى كند، اين كه دائم 
تا  باشيد  افتاده  پا  و  پيش  و  ريز  نكات  دنبال  به 
بيشتر  را  شما  حسادت  كنيد  وصلش  خودتان  به 
تر  مهم  مسائل  و  موضوعات  به  اگر  كرد.  خواهد 
در زندگى تان فكر كنيد ناخودآگاه از افكار ساده 

و حسادت آميز رها مى شويد.

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
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همه نكته ها براى 
يك كدبانو

ماهى  در  مانده  روغن  آيا  اينكه  بررسى  براى 
تابه هنوز قابل استفاده است يا نه، بايد يك تكه 
ذرات  نان،  اگر  بيندازيد.  روغن  داخل  سفيد  نان 
تيره رنگى را در اطراف خود ايجاد كند، مشخص 
مى شود روغن قابل استفاده مجدد نيست و در 

غيراين صورت هنوز قابل مصرف است.

دو نكته مفيد در مورد روغن عبارتند از: 
هنوز  تابه  ماهى  در  مانده  روغن  آيا  اينكه  بررسى  براى   (1
قابل استفاده است يا نه، بايد يك تكه نان سفيد داخل روغن 
بيندازيد. اگر نان، ذرات تيره رنگى را در اطراف خود ايجاد 
كند، مشخص مى شود روغن قابل استفاده مجدد نيست و در 

غيراين صورت هنوز قابل مصرف است. 

رفع  براى  مصرف،  قابل  روغن  از  مجدد  استفاده  هنگام   (2
بوى غذاى قبلى در روغن، مى توانيد 10 تا 12 شاخه جعفرى 
درون روغن سرخ كنيد يا آنكه چند تكه سيب زمينى خام را 
به مدت 15 دقيقه درون روغن ماهى تابه بيندازيد تا بو را به 

خود جذب كند. 

� نگهدارى دانه هاى ذرت: دانه هاى ذرت را بايد هميشه در 
فريزر نگهدارى كنيد، به اين ترتيب نه تنها تازه مى ماند بلكه 

انجماد، از چروكيده شدن آن جلوگيرى خواهد كرد. 
� چسبيدن كيك به ديس: پاشيدن شكر روى ديس رطوبت 
به  كيك  چسبيدن  مانع  و  كند  مى  جذب  خود  به  را  اضافى 

ديس مى شود. 
كنيد،  نرم  را  سفت  گوشت  خواهيد  مى  اگر  نرم:  گوشت   �
روى همه قسمت هاى آن مخلوطى از سركه و روغن زيتون 

بماليد و بگذاريد مدت دو ساعت بماند، سپس بپزيد. 
پنير،  شدن  خشك  از  جلوگيرى  براى  پنير:  شدن  خشك   �

دستمالى را كه با سركه مرطوب كرده ايد روى آن بپيچيد. 
� نگهدارى از موز: نگهدارى موز براى مدت طوالنى امكان 
مى  بين  از  كوتاهى  زمان  مدت  در  ميوه  اين  و  نيست  پذير 
را  ميوه  اين  بتوانيد  بيشترى  زمان  مدت  اينكه  براى  رود. 
نگهدارى كنيد بايد آن را درون كاغذ آلومينيومى بپيچيد و در 
يخچال بگذاريد. به اين ترتيب آن را براى زمان بيشترى حفظ 
شست  براى  سبزى:  و  ميوه  وشوى  شست  كرد. �  خواهيد 
وشوى ميوه و سبزى به هر ليتر آب يك قاشق جوش شيرين 
اضافه كنيد. اين عمل باعث ضدعفونى كردن و از بين بردن 

ناخالصى ها مى شود. بعد از اينكه حدود 10 دقيقه سبزى يا 
ميوه را در اين محلول قرار داديد آن را با آب سرد بشوييد. 
� ميوه هاى كال: براى رسيدن موز، كيوى، گوجه فرنگى يا 
سيب كال از قرار دادن ميوه ها در مقابل تابش مستقيم آفتاب 
خوددارى كنيد، چون باعث نرم شدن و حتى له شدگى آنها 
خواهد شد. ميوه را درون يك حوله يا پارچه تميز و مرطوب 
بپيچيد. سپس درون يك پاكت كاغذى يا مقوايى قرار دهيد. 
به زودى ميوه شما بدون آنكه له يا سياه رنگ شود، درون 

پاكت كاغذى مى رسد. 
تورى  در  را  ترش  ليمو  خشك:  ترش  ليمو  كردن  تازه   �
كوچكى قرار دهيد و در محيط خشك آويزان كنيد. نيم ساعت 
قبل از مصرف، آن را درون يك ظرف پر از آب سرد بيندازيد 
تا مجددا طراوت و تازگى خود را به دست آورد. با اين كار، 

ليمو ترش براى مدت بيشترى سالم مى ماند. 
پاكت  در  را  آنها  كيوى،  نگهدارى  براى  كيوى:  نگهدارى   �
كاغذى بپيچيد و در يخچال بگذاريد. اگر كيوى هايى كه تهيه 

كرده ايد تقريبا كال يا سفت هستند، آنها را در دماى معمولى 
آشپزخانه يا اتاق بگذاريد تا به مرور برسند. اين ميوه، خود 
توجهى  قابل  مقدار  حال  عين  در  و  است  رژيمى  غذاى  يك 

ويتامين C و مواد معدنى، به خصوص پتاسيم دارد. 
� نگهدارى طوالنى مدت تخم مرغ: اگر نياز داشتيد تخم مرغ 
را براى مدت طوالنى نگهدارى كنيد، دقت كنيد كه هرگز تخم 
را  آن  حجم  سرما  زيرا  ندهيد،  قرار  فريزر  در  را  سالم  مرغ 
زياد كرده و مى شكند. زرده و سفيده را از پوست تخم مرغ 
خارج كرده، قدرى نمك به آن بيفزاييد و خوب به هم بزنيد 
و در فريزر يا طبقه باالى يخچال نگهدارى كنيد. سفيده تخم 
مرغ (البته بدون زرده) به حالت منجمد براى مدت يك سال 

قابل نگهدارى است. 
تخم  پوست  كردن  خشك  مرغ:  تخم  پوست  كردن  خشك   �
مرغ، اهميت زيادى در نگهدارى آن دارد؛ زيرا رطوبت زياد، 
موجب فساد اين ماده غذايى مى شود. هرگز تخم مرغ را در 
كنار سبزى ها و ميوه ها قرار ندهيد، زيرا رطوبت موجود در 

سبزى ها موجب فساد تخم مرغ مى شود. 
روشى براى شستن تميزتر بشقاب ها: قبل از اينكه شروع به 
كه  ترى  بزرگ  ظرف  درون  را  آنها  كنيد،  ها  بشقاب  شستن 
پر از آب كرده ايد قرار دهيد. سپس چند قاشق سركه به آب 
اضافه كنيد و چند دقيقه صبر كنيد تا سركه تمام چربى ها را 

به خود بگيرد، بعد بشقاب ها را بشوييد. 
فالسك  از  را  چاى  هاى  تفاله  ابتدا  چاى:  فالسك  شستن   �
كمى  ريخته،  فالسك  در  گرم  آب  مقدارى  سپس  كنيد،  خالى 
داخل  نرم  اسكاچ  يك  و  كرده  اضافه  آن  به  ظرفشويى  مايع 
فالسك بيندازيد، در آن را ببنديد و خوب تكان دهيد تا تميز 

شود و بعد با آب گرم كامال شست وشو دهيد. 
� تميز كردن قورى استيل: اگر قورى شما جرم گرفته است، 
و  بريزيد  آن  در  آبليمو  مقدارى  و  كنيد  آب  از  پر  را  قورى 
مى  تميز  كامال  شما  قورى  بجوشد.  تا  بگذاريد  اجاق  روى 

شود.

راهكار طبيعي و كم خرج براي 
پيشگيري از سرطان سينه

آن  بروز  از  پيشگيري  براي  كه  است  بيماري هايي  جمله  از  سينه  سرطان 
راهكارهاي موثري وجود دارد و مهم ترين توصيه در اين زمينه تغييرات در 

الگو و سبك زندگي است.

بطور متوسط از هر 8 زن يك نفر در معرض ابتال به اين سرطان است، اما 
با راه هاي طبيعي كه در اين مقاله به آنها اشاره شد مي توان تا حد زيادي از 

بروز آن جلوگيري كرد.

سرطان  از  طبيعي  پيشگيري  سنس،  كامن  اينترنتي  سايت  گزارش  براساس 
سينه همانطور كه عنوان شد به اعمال تغييراتي در الگوي زندگي بستگي دارد 

كه در اينجا به تشريح 8 مورد از موثرين آنها مي پردازيم.

1  هر روز فعاليت و تمرينات بدني داشته باشيد. مطالعات نشان مي دهد زناني 
در  كمتر  درصد  تا 40  مي كنند20  ورزش  دقيقه  تا 45  حداقل 30  روزانه  كه 

معرض خطر ابتال به سرطان سينه هستند.

از  جلوگيري  براي  كنيد.  دنبال  را  سرطان  از  پيشگيري  غذايي  رژيم  يك    2
زيادي  مقادير  خوردن  با  را  گياهي  ريزمغذي هاي  مصرف  بيماري  اين  بروز 
افزايش  حبوبات  و  خشكبار  دانه ها،  سبوس دار،  غالت  سبزي ها،  ميوه ها،  از 
دهيد. در يك رژيم غذايي براي مقابله با سرطان سينه حتما مواد غذايي زير 

را بگنجانيد:

-  مواد غذايي سرشار از فيبر خوراكي كه از مقدار انواع سرطانزاي استروژن 
در جريان خون مي كاهند و تا 54 درصد احتمال بروز اين سرطان را كاهش 

مي دهند.

- دانه سويا و محصوالت آن مثل «توفو» نيز احتمال سرطان سينه را كاهش 
و  شده  شيرين  محصوالت  زياد  مصرف  از  بايد  مورد  اين  در  البته  مي دهند 

تصفيه شده سويا خودداري كرد.

- سبزيجات خانواده سير و پياز تاثير سرطانزاي مولكول هاي راديكال آزاد را 
خنثي كرده و مانع از تكثير سلول هاي سرطاني مي شوند.

نشان  بررسي ها  برسانيد.  طبيعي  و  سالم  حد  يك  به  را  خود  وزن  حتما   3
البته  است.  سينه  سرطان  بروز  در  موثر  عامل  يك  وزن  افزايش  كه  مي دهد 
اين خطر بويژه زماني تشديد مي شود كه اضافه وزن ناشي از مصرف زياد 

شيريني ها، نوشابه هاي قندي و ساير كربوهيدرات هاي تصفيه شده باشد.

4 الكل را از زندگي خود حذف كنيد. بررسي ها تاييد مي كند كه مصرف كنندگان 
الكل بيشتر در معرض خطر ابتال به اين سرطان هستند.

5 هرگز سيگار نكشيد يا در محيطي كه دود سيگار هست، قرار نگيريد. زنان 
سيگاري 40 درصد بيشتر در معرض ابتال به سرطان سينه هستند اما ترك آن 

بالفاصله تاثيرات سودمندي در كاهش اين خطر برجاي مي گذارد.

6 مصرف چربي را كاهش داده و از چربي هاي سالم استفاده كنيد. چربي هاي 
ترانس را از رژيم غذايي خود حذف كنيد، مصرف چربي هاي اشباع شده را 
كاهش دهيد و مصرف روغن زيتون و روغن ماهي امگا – 3 را افزايش دهيد.

7 تا حد امكان از تماس با عوامل سرطانزا مثل غذاهاي سرطانزا، تشعشعات 
استنشاق  يا  فيزيكي  تماس  درماني،  هورمون  پرتوايكس،  غيرضروري 

حشره كش ها و آفت كش ها پرهيز كنيد.

ساير  و  سينه  سرطان  از  پيشگيري  ازمكمل هاي غني ازريزمغذي هابراي   8
به  ابتال  خطر  كاهش  در  ها  ويتامين  مناسب ترين  كنيد.  استفاده  بيماري ها 

سرطان سينه شامل ويتامين هاي A،D،E و روغن ماهي امگا – 3 هستند.
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چـرا بـه مـشـاور جـنـسـي نـيـاز داريـم؟
www.Psychologie.com: ترجمه: سميه مقصودعلي

سردمزاجي، ناتواني جنسي، نارضايتي جنسي و... از مسايلي هستند كه باعث دور شدن زوجين از هم و 
حتي جدايي آنها مي شود. با اين حال تعداد زوج هايي كه به دليل مشكالت خود به مشاور جنسي مراجعه 
مي كنند، بسيار كم است... رابطه زناشويي، يك مساله كامال شخصي است و حرف زدن در مورد آن براي 
بسياري افراد سخت است. برخي افراد گمان مي كنند بايد مشكلشان خيلي بزرگ يا خيلي خاص باشد تا 
به مشاور جنسي مراجعه كنند در حالي كه اينطور نيست. در بيشتر موارد نارضايتي يا ناتواني جنسي، 
درد، سردمزاجي، انزال زودرس يا عدم نعوظ از داليل افراد براي مراجعه به پزشك متخصص است. 
برخي از اشخاص نيز به دليل تاثيرات منفي نقص عضو يا يك بيماري خاص بر روابط زناشويي، به 
مشاور مراجعه مي كنند. به طور كلي تعداد كساني كه به مشاور جنسي مراجعه مي كنند، بسيار كم است 
زيرا به طور ناخودآگاه انسان در ذهن خود نياز به فرد ديگر براي حل مساله را نشانه ضعف مي  داند. بايد 
به اين نكته توجه داشته باشيم وقتي نتوانيم از مشكالت جنسي حرف بزنيم نمي توانيم رابطه زناشويي 
خوبي داشته باشيم. پس كمك گرفتن از يك مشاور نشانه قدرت است نه ضعف. مراجعه به مشاور يعني 
ما مي دانيم مشكل داريم و مي خواهيم روي خودمان كار كنيم تا از رابطه زناشويي خود احساس رضايت 
داشته باشيم. خيلي ها فكر مي كنند با گذر زمان مشكالت حل مي شود در حالي كه گاهي دقيقا برعكس 
است؛ گذر زمان مشكالت را بزرگ تر و انسان را قرباني موقعيت مي كند. مشكالت جنسي بي دليل پيش 

نمي آيند. افكار، احساسات، رفتار و عادت هاي ما يا شريك زندگي مان است كه باعث بروز آن مي شود.
فكر  افراد  برخي  دهند.  تغيير  را  وضعيت  و  كنند  پيدا  را  مشكل  مي كند  كمك  زوج  هر  به  جنسي  مشاور 
دارو  يك  تجويز  با  مي تواند  مثال  و  مي دهد  پيشنهاد  آنها  به  معجزه آسا  راه حلي  جنسي  مشاور  مي كنند 
يا روش درماني، كمك  كند بدون زحمت رابطه زناشويي شكوفايي را تجربه كنند، در حالي كه اين طور 
نيست. مشاور جنسي تالش مي كند با ايجاد برخي تغييرات در عادت هاي زوجين به مشكل آنها رسيدگي 
كند. ايجاد اين تغيير امكان پذير نيست مگر آنكه زوجين مشكلشان و نقشي را كه در بروز آن داشته اند، 
يك  زوجين،  شناخت  و  اطالعات  جمع آوري  از  پس  كه  راهنماست  يك  جنسي  مشاور  واقع  در  بپذيرند. 
درمان پيشنهاد مي دهد. اين درمان مي تواند شامل برخي تمرين ها و ورزش ها در خانه يا تفكر روي يك 
مساله خاص باشد. البته خود همسران نيز قبل از مراجعه و براي آنكه آماده پذيرش درمان ها باشند ابتدا 

بايد به چند پرسش پاسخ دهند:
1) دوست دارند رابطه زناشويي چگونه باشد؟

2) دوست دارند چه تغييراتي در رابطه زناشويي اتفاق بيفتد؟
3) در چه حالتي از رابطه زناشويي احساس رضايت خواهند كرد؟

اين جلسات مي تواند فردي يا زوجي برگزار شود. جلساتي كه زن و شوهر در آنها حضور دارند، موفق تر 
به اتمام مي  رسد زيرا رابطه جنسي، رابطه اي يك  طرفه نيست. مشكالت جنسي معموال فقط با يك جلسه 
مشاوره جنسي حل نمي شود و حداقل به دو تا سه جلسه مشاوره نياز است. نكته بسيار مهمي كه الزم 
است به آن توجه كنيد اين است كه حتما بايد به يك فرد متخصص با تحصيالت دانشگاهي مراجعه شود. 
متخصص امور جنسي معموال از علوم پزشكي و روان شناختي مرتبط آگاه است زيرا گاهي براي درمان 

مشكالت جنسي به درمان هاي پزشكي و گاهي به درمان هاي روان پزشكي نياز است. 

سالمت

شكالت بخوريد تا بيمارى 
قلبى نگيريد

مى  جمعى  خاطر  با  پس  اين  از  خورها  شكالت 
فروشگاه  در  مختلف  طعمهاى  انتخاب  به  توانند 
در  تحليلها  آخرين  نتايج  به  بزنند.بنا  دست  ها 
حرفه  خور  شكالت  كه  كسانى  كمبريج  دانشگاه 
اى هستد 37 درصد كمتر از سايرين شانس ابتال 
به يبماريهاى قلبى عروقى دارند. بخش ديگرى از 
اين تحقيق كه روى بيش از ده هزار نفر صورت 
گرفته نشان ميدهد اين افراد همچنين 29 درصد 
تحقيق  دراين   . كنند  مى  سكته  ازسايرين  كمتر 
زندگى سوژه هاى مختلفى در كشورهاى آلمان 
، ژاپن ، هلند ، سوئد، آمريكا براى يك دهه مورد 
بررسى قرار گرفت و مشخص شد در بين انواع 
شكالتها شكالت تلخ بهترين تاثير گذارى را دارد.
البته ساير انواع شكالت از جمله شكالت شيرى 
با  داشتند.  خوبى  كارايى  هم  نعنايى  شكالت  و 
اين حال دكتر اسكار فرانكو از بخش  تحقيقات 
درمانى بيماريهاى قلبى عروقى دانشگاه كمبريج 
عنوان كرد هنوز كسى به درستى نمى داند چرا 
گفته  به   . است  مفيد  قلب  سالمت  براى  شكالت 
پيچيده  ساختارى  داراى  غذايى  مواد  برخى  او 
از  .يكى  است  دسته  اين  از  شكالت  هستندو 
فراوان  اكسيدان  آنتى  وجود  او  زعم  به  تئوريها 
در شكالت است كه باعث گردش راحت تر خون 
در رگها مى شود.در عين حال شكالت مى تواند 
سبب  و  كند  ايجاد  زندگى  براى  باالترى  كيفيت 
نتايج  فرانكو  شود.دكتر  مى  شادى  و  آرامش 
قلب  انجمن  ساليانه  نشست  در  را  تحقيقات  اين 
درهمين  ولى  كرد   اعالم  پاريس  در  عروق  و 
حال تاكيد كرد اين نتايج به معناى تاييد شكالت 
دراين  را  روى  ميانه  او   . نيست  افراطى  خورى 
كار توصيه كرد و به گفته او بدن روزانه به 20 

تا 50 گرم شكالت نياز دارد .

براى سالمتى قلبتان فيلم 
كمدى تماشا كنيد

 تماشاى فيلمهاى كمدى براى سالمتى قلب مفيد 
خواهد بود.

هاى  برنامه  تاثير  بروى  بررسى  با  محققان 
ژانرهاى  در  سينمايى  فيلمهاى  و  تلويزيونى 
هاى  خنده  كه  اند  رسيده  نتيجه  اين  به  مختلف 
ناشى از تماشاى فيلمهاى كمدى مى تواند تاثير 
درعوض  باشدو  داشته  خون  گردش  بر  مثبتى 
سبب  وحشت  يا  و  جنگى  فيلمهاى  تماشاى 

استرس عصبى مى شود.
در اين بررسى عده اى از داوطلبان در يك روز 
را  افتاده"  مرى  براى  "اتفاقى  فيلم  از  بخشهايى 
فيلم  از  دقايقى  ديگر  روزى  در  كردندو  تماشا 
ميلر  مايكل  ديدند.  را  رايان"  سرجوخه  "نجات 
مريلند  پزشكى  دانشكده  در  تحقيقات  سرتيم 
آمريكا در ادامه گفت :«داوطلبان پس از تماشاى 
فيلمهاى استرس زا با عملكرد منفى رگهاى خوبى 
مواجه شدند كه جريان خون را در بدنشان كند 
مى  حاال  قبلى  تحقيقات  نتايج  به  توجه  با  كرد. 
توان گفت بين استرس عصبى و تنگ شدن رگها 
پس  درمقابل  دارد.اما  وجود  مستقيمى  ارتباط 
از تماشاى فيلمهاى كمدى جريان خون در بدن 

داوطلبان روان تر شد.»
نفر  سيصد  از  بيش  روى  كه  تحقيقات  اين  در 
خون  جريان  روانى  بين  اختالف  گرفت  صورت 
و  كمدى  فيلمهاى  تماشاى  از  پس  افراد  بدن  در 
يا وحشت /جنگى بين سى تا پنجاه درصد بود.

به گفته دكتر ميلر اصلى ترين پيام اين تحقيقات 
اين بود كه خنده براى قلب مفيد است و نتايجى 
كه روى قلب افرادپس از تماشاى  فيلمهاى كمدى 

ديده شد شبيه تاثير نرمشهاى اروبيك بود.

ديلى ميل/29 آگوست
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نايب قهرماني ارغوان رضايي 
در تگزاس

مسابقات تنيس آزاد تگزاس با قهرماني سابينه ليسيكي 
رقابت هاي  اين  از  پيش  كه  او  رسيد.  پايان  به  آلمان  از 
در  خود  قهرماني  دومين  بود،  كرده  فتح  را  بيرمنگام 
مرحله  به  امسال  كه  زد.ليسيكي  رقم  را   2011 سال 
 11 ناكامي  طلسم  و  يافت  راه  نيز  ويمبلدون  نيمه نهايي 
ساله آلماني ها را شكست، در فينال رقابت هاي تگزاس بر 
ارغوان رضايي غلبه كرد. رضايي پس از ماه ها ناكامي 
رتبه  به   15 رده  از  سقوط  و  مختلف  تورنمنت هاي  در 
سال،  گرنداسلم  آخرين  آغاز  آستانه  در  جهان،   114
در  رضايي  مي گردد.ارغوان  باز  خود  اوج  روزهاي  به 
آلماني  باز  تنيس  ديگر  كربر  آنجليكا  مقابل  نهايي  نيمه 
به برتري رسيده بود.او با فيناليست شدن در تورنمنت 
 200 دالري،  هزار   19 جايزه  دريافت  ضمن  تگزاس، 
امتياز هم پاداش گرفت. امتيازاتي كه مي تواند رتبه او را 
در رده بندي آغاز ماه سپتامبر، تا رتبه هشتادم جهان 

ارتقا دهد.
دفاع الم از كتاب جنجالي اش 

فليپ الم اخيرا در كتاب بيوگرافى اش، مطالبى را بازتاب 
داده كه با انتقادات فراوانى همراه شده است اين ستاره 
متعدد  هاى  ستاره  به  بيوگرافى اش  كتاب  در  آلمانى، 
زير  تمرينى  جلسات  كه  نوشته  و  تاخته  آلمان  فوتبال 
نظر رودى فولر،سرمربى سابق تيم ملى آلمان با آرامش 
بعد  بوده.  زندگى اش  تجربه  ترين  خونسردانه  و  ترين 
آلمانى  مدافع  اين  شده،  الم  روانه  انتقادات  سيل  ازآنكه 
قصد  كه  كرده  اعالم  و  برآمده  خود  از  دفاع  صدد  در 
با  گو  و  گفت  در  الم  است.  نداشته  را  كسى  به  حمله 
نكردم.من  حمله  كسى  به  «من  گفت:  مركور  مونشنر 
فقط آناليز كردم و مربيان سابقم را با هم مقايسه كردم 
كه چه كسى بهتر بود و چه كسى نكات مثبت بيشترى 
درمقايسه با سايرين داشت. بايد تمام كتاب را بخوانيد، 
نه بخش هاى گزيده آن را. به عنوان مثال من در همان 
بخش نوشته ام كه نمى دانم كه آيا در آن روزهامتدهاى 
اين  نه.»  يا  بود  ديگر  تيمهاى  با  متفاوت  فولر  تمرينى 
ستاره 27 ساله ادامه داد: «دليل اصلى من براى نوشتن 
نزديك تر  فوتبال  به  را  هواداران  كه  بود  اين  كتاب  اين 
كنم. در مورد پول كتاب هم بايد بگويم كه اكثر افراد مى 
دانند كه من يك موسسه خيريه دارم و پولهاى عايد از 
فروش اين كتاب به موسسه خيريه پرداخت مى شود.» 

كاپلو: رده بندي فيفا فقط 
عدد است 

آنكه  از  پس  انگليس  فوتبال  تيم  سرمربي  كاپلو»  «فابيو 
چهارم  جايگاه  در  فيفا  بندي  رده  تازه ترين  در  تيم  اين 
زير  را  بندي  رده  اين  اعتبار  گرفت  قرار  جهان  فوتبال 
سوال برد. انگليس در رده بندي تازه فيفا باالتر از برزيل 
جهاني  جام  در  كه  هرچند  است  گرفته  قرار  اروگوئه  و 
2010 از 9 بازي فقط پنج پيروزي داشت و سرانجام در 

مرحله يك هشتم نهايي حذف شد. 
بندي  رده  ولي  خوشحالم  بابت  اين  «از  گفت:  كاپلو 
و  عدد  فقط  مي شود،  محسوب  ارزش  يك  صرفا  فيفا 
را  بازي ها  كه  است  بهتر  ما  است.براي  جدول  و  رقم 
جهاني  جام  قهرمان  سال 1966  در  فقط  ببريم.»انگليس 
اروگوئه  از  باالتر  بندي  رده  اين  در  اكنون  ولي  شد 
شده  آمه ريكا  كوپا  قهرمان  تازگي  به  كه  گرفته  قرار 
است. ديدار دوستانه انگليس و هلند ماه گذشته در پي 
شورش هاي لندن لغو شد ولي تيم «برت فان مارويك» 
در رده بندي فيفا به صدر جدول رسيده و آلمان هم در 
رده  طبق  هلند  كه  هرچند  است.  گرفته  قرار  سوم  جاي 
بندي فيفا در صدر فوتبال دنيا است ولي از سال 1988 

به اين سو نتوانسته هيچ عنواني در اروپا كسب كند. 
كاپلو گفت: «هلند اول است اما آنها هيچ وقت قهرمان جام 
جهاني نشده اند. سه بار در فينال بازي كرده اند كه همه 
را هم باخته اند، فقط يك بار قهرمان ليگ اروپا شده اند. 
هر وقت كه از هلند صحبت مي كنيم آن را يكي از بهترين 
تيم هاي فوتبال دنيا مي خوانيم ولي بهترين تيم آن تيمي 
تيم  نخستين  هلند  كند.  ارائه  را  فوتبال  بهترين  كه  است 
در رده بندي فيفاست ولي به هيچ وجه صاحب چندين 

عنوان قهرماني نيست.» 

ورزش

ويترين  عنوان  به  مدرن  دنياى  در  فوتبال   
بروز عقايد و انديشه سياسى درآمده است.در 
فوتبال جهان هستند مسابقات فوتبالى كه سايه 
نطفه  رقيب  انديشه  به  وحمله  سياست  سنگين 

برگذارى آنهاست. 
و  اسپانيا،گالسكو  در  بارسلونا  و  رئال 
پارتيزان  و  سرخ  اسكاتلند،ستاره  در  سلتيك 
در  ريورپالت  و  كرواسى،بوكاجونيورز  در 
آرژانتين وآلمان و انگليس از نمونه هاى بارز 

اين مسابقات است. 

مسائل،  گونه  اين  تحليل  براى  شيوه  بهترين 
سياسى  تاريخى  يابى  ريشه  و  تطبيقى  شيوه 
اجتماعى اين پديده هاست.پديده هاى كه راه به 
دنياى سياست ندارد و حتى در دنياى ورزش 
و  هويت  در  ريشه  و  نيست  تحليل  قابل  نيز 
ها  نمونه  دربرخى  حتى   . دارد  طرفين  اصالت 
خصوصيات  قضيه  اين  انگليس  و  آلمان  چون 
هايش  ريشه  و  گيرد  مى  خود  به  نژادپرستى 
را بايد در دل به خاك وخون كشيدن 5ميليون 
و  دوم  جهانى  جنگ  در  گناه،  بى  انسان 

جهانخوارى آدولف هيتلر جستجو كرد. 

� «رئال بارسلونا» فوتبالى كه پرچم اسپانيا را 
به آتش مى كشد 

مجاز  از  بارسلونا  باشگاه  رئيس  كه  هنگامى 
بودن برگزارى بازى دوستانه بين تيم منتخب 
ايالت كاتالونيا و كشورهاى مختلف مى گويد و 
در گوشه اى ديگر خبر آتش زدن پرچم اسپانيا 
را  كاتالونيا  فوتبالدوست  جوان  چند  توسط 
مى شنويم نمى توانيم اين پديده استثنايى علم 

سياست و ورزش را نديده يگيريم. 

از  يكى   ) زوج  يك  سلطنتى  ازدواج  با  اسپانيا 
و  شد  يكپارچه  كاستيل)  از  ديگرى  و  آراگون 
از آن پس تمام ايالت ها زير يك پرچم، رؤياى 
استقالل را به دست فراموشى سپردند اما در 
بود.  متفاوت  كامًال  ايالت   2 وضعيت  ميان  اين 
باسكى ها با حمايت برخى از دشمنان حكومت 
داليل  اگر  كردند.  بلند  را  استقالل  پرچم  وقت، 
آنها كامًال سياسى محسوب مى شود، استدالل 
به  تر  روشنفكرانه  و  تر  عميق  كاتالونيا  اهالى 
دانستند  مى  خوب  خيلى  آنها  رسيد.  مى  نظر 
و  زبان  اسپانيا  شرقى  شمال  زيباى  منطقه 
بايد  و  دارد  اسپانيا  تمام  از  متفاوت  فرهنگى 
ماه  از  اسپانيا  سلطنتى  زوج  شود.  مستقل 
ادبى  جنبش  ناگهان  كه  بودند  بازنگشته  عسل 
كاتالونيا از كتاب ها بيرون آمد و در خيابان ها 

در حال مبارزه براى استقالل ديده شد. 

در فاصله آن سال ها تا زمان تأسيس بارسلونا 
اتفاقات فوق العاده زيادى رخ داد اما هيچكدام 
براى  كاتالونيا  مردان  عزم  از  تر  دهنده  تكان 
داشتن يك تيم فوتبال نبود. بارسلونا در سال 
1899 متولد شد و آرمان استقالل منطقه را به 
خواسته  از  نمادى  باشگاه  پرچم  كشيد.  دوش 
عالمت   ، فوتبال  توپ  بود؛  منطقه  مردم  هاى 
ضربدر به نشانه اعالم جنگ و پرچم كاتالونيا! 
فرماندهى  مقر  نوكمپ  ورزشگاه  شد  مى  گفته 
در  ماه  يك  هاى  بازى  است.  كاتالونيا  دولت 
ميان، دوستداران بارسا را به استاديوم ها مى 
بر  شعار  چند  رقابت  تماشاى  ضمن  تا  كشاند 

ضد اسپانيا سر دهند! 

توسط  مادريد  رئال  تأسيس  آميز  طعنه  نكته 
اسپانيا  بزرگ  تيم  بود!  كاتالونيايى  جوان  چند 
سال 1901 در حياط خلوت يك خياطى تشكيل 
شد و اصًال «رئال» نبود. در ابتدا هيچ دشمنى 
آلفونسو  وقتى  اما  نداشت  وجود  تيم   2 بين 
يك   ) رويال»   » لقب  گرفت  تصميم  سيزدهم 
دشمنى  بدهد،  سفيدپوشان  به  را  سلطنتى)  نام 
نور  شد.  دار  جهت  جو،  كينه  ها  بارسايى 
چشمى هاى پادشاه بايد در هر رقابتى پيروز 
نشان  براى  گرسنه  اسپانياى  زيرا  شدند  مى 
دادن شخصيت نداشته خود، به يك تيم فوتبال 
قدرتمند كه بتواند آن طرف مرزها سرود دولت 

را به گوش خارجى ها برساند، نياز داشت. 

نكرده  تغيير  اوضاع  هم  حاضر  حال  در  حتى 
روى  و  دارد  ادامه  زمين  درون  رقابت  است. 
وزير  نخست  عنوان  به  «زاپاترو»  سكوها 
بى  داوران  دهد  نمى  اجازه  اسپانيا  كاتاالنى 
هرگاه  بگيرند!  پنالتى  مادريد  رئال  براى  جهت 
مى  صادر  كاتالونيا  منطقه  نفع  به  اى  اليحه 
درون  مسى  خوردن  زمين  داوران  شود، 
محوطه جريمه حريفان را پنالتى تشخيص مى 
بگيرد،  امتياز  دولت  از  مادريد  چنانچه  و  دهند 
پاى قطع شده مهاجم آرژانتينى بارسا هم نمى 

تواند سند محكمى براى اعالم خطا باشد! 

«مشاركت  جنگ  سلتيك»  «گالسكورنجرز   �
قديمى ها» 

در اين بازى كه به «مشاركت قديمى ها»معروف 
هر  داند،  نمى  را  نام  اين  دليل  كسى  و  است 
مذهب  از  شاخه  يك  پيروان  به  شهر  اين  تيم 
ميان  تاريخى  اختالفات  و  دارد  تعلق  مسيحيت 
پيروان اين مذاهب و مسايل قومى و اجتماعى 
داراى  را  گالسكو  داربى  هميشه  گروه  دو  اين 

شرايط ويژه و حالت فوق العاده مى كند. 

اولين بازى دو تيم شهر گالسكو در سال 1888 
را  رنجرز  سلتيك  تيم  آن  در  كه  گرفت  انجام 
تيم  دو  اين  حاال  كه  اين  جالب  و  داد  شكست 
همشهرى با انجام بيش از 400 بازى در زمينه 
تعداد داربى ها در جهان ركورددار هستند. در 
صندلى  هيچ  قطعًا  تيم  دو  اين  هاى  بازى  روز 
خالى در ورزشگاه سلتيك پارك (با ظرفيت 60 
هزار تماشاگر) و اپيروكس پارك (با ظرفيت 50 
هزار تماشاگر) پيدا نمى شود و بليت هاى اين 
بازى به چندين برابر قيمت فروخته مى شود. 
كاتوليك  پوش  سفيد  و  آبى  رنجرز  طرفداران 
سفيد  و  سبز  هاى  سلتيك  طرفداران  و  هستند 
پروتستان و در زمان رودررويى هاى سياسى 
نيروهاى  با  طلبان  جدايى  هاى  جنگ  و  ايرلند 
انگليسى و طرفداران اين دو تيم بارها به بهانه 
مسابقات اين تيم ها رودرروى هم قرار گرفتند 
و بازى هاى آن ها را به ميدان جنگ بدل كردند. 

روى  دوزخيان  ريورپالت»  «بوكاجونيورز   �
زمين 

تيم  ميان  آرژانتين  آيرس  بوئنوس  داربى 
كه  است  پالت  ريور  و  بوكاجونيورز  هاى 
سوپركالسيكو»  «ال  را  آن  ها  آرژانتينى  خود 
كه  است  حدى  به  بازى  اين  جذابيت  نامند.  مى 
در   2004 سال  در  انگلستان  آبزرور  روزنامه 
كه  ورزشى  اتفاق   50» عنوان  تحت  اى  مقاله 
بهتر است قبل از مردن آن ها را تجربه كنيد» 

آن را درصدر اين 50 مورد قرار داد. 

براساس آمار رسمى اعالم شده در سال 2003 
و براساس سرشمارى از بيش از يكصد هزار 
نفر از مردم آرژانتين 40 درصد مردم طرفدار 
تيم بوكاجونيورز هستند و 33 درصد طرفدار 
تيم ريورپالت كه خود اين آمار نشان مى دهد 
كه بازى هاى اين دو تيم تا چه حد در كشور 
آرژانتين واقعه مهمى محسوب مى شوند. اين 
دو تيم تاكنون 297 بار مقابل هم بازى كرده اند 
و از اين حيث سومين ركورددار انجام داربى 
در جهان محسوب مى شوند. از آنجايى كه در 
ترقه  و  فشفشه  پرتاب  تيم  دو  اين  هاى  بازى 
ها  خارجى  است  شايع  بسيار  زنه  آتش  هاى 
اين داربى را«داربى آتش بوئنوس آيرس» نام 
بوئنوس  داربى  در  تاكنون  اند.  كرده  گذارى 
آيرس و در درگيرى هايى كه بين طرفداران دو 
تيم به وجود آمده بيش از 14 نفر كشته شده 
اند و بيش از پنج هزار نفر هم مجروح شده اند 

� «ستاره سرخ پارتيزان»جنگ كمونيست سرخ 
وشمشير 

پارتيزان  و  سرخ  ستاره  هاى  تيم  ميان  بازى 
پايتخت صربستان از بعد از جنگ جهانى دوم 
بدل  سياسى  هاى  انديشه  برخورد  محل  به 
سرخ  ستاره  گذشته  هاى  سال  در  است.  شده 
تيم متعلق به حكومت كمونيستى يوگسالوى و 
پارتيزان تيم مخالفان حكومت ارزيابى مى شد 
و گرچه حاال ديگر حكومت كمونيستى بر افتاده 
است اما هنوز هم طرفداران اين تيم ها داراى 
عقايد سياسى متفاوت هستند، يعنى صرب هاى 
افراطى و نژادپرست و مخالف با كروات ها و 
هاى  صرب  و  رداستار  طرفدار  ها  بوسنيايى 
ميانه رو طرفدار پارتيزان محسوب مى شوند. 

تأسيس  سال 1945  در  بلگراد  شهر  تيم  هر 2 
سرخ  ستاره  و  بود  نظامى  پارتيزان  اما  شدند 
مردمى تر. دربى اين 2 تيم از جمله خشن ترين 
رقابت هاى ورزشى در سراسر جهان است و 
برخى از مردم در جريان درگيرى هواداران 2 
عده  و  اند  شده  متحمل  جدى  هاى  آسيب  تيم 
زيادى نيز جان خود را از دست داده اند. لقب 
لقب  و  است  جنگجويان  سرخ  ستاره  هواداران 

طرفداران پارتيزان قبركن ها.
   

 نگاهى به مسابقات فوتبال 
سياسى در جهان  
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حدادي المپيكي شد
ديسك  پرتاب  مقدماتي  دور  مسابقات  يافتن  پايان  با 
حدادي  احسان  كره جنوبي،  دايگوي  در  جهان  قهرماني 
ركورددار پرتاب ديسك آسيا در ميان قهرمانان جهان در 
رده دوم ايستاد و براي دومين بار در تاريخ دووميداني 
مسابقات  اين  فينال  مرحله  در  حضور  جواز  كشورمان 
 A آورد. حدادي با ثبت اين ركورد سهميه را به دست 
گروه  در  حدادي  كرد.  كسب  نيز  را  لندن  المپيك 2012 
اول دور مقدماتي اين ماده در رقابت هاي قهرماني جهان 

با ثبت ركورد 65 متر و 21 سانتيمتر اول شد.
فينال اين مسابقات امروز سه شنبه برگزار مي شود. در 
اين  از  صعود  مجوز  توانستند  پرتابگر  هفت  گروه  اين 
محمد  ايران  نماينده  ديگر  آورند.  دست  به  را  مرحله 
ركورد  ثبت  با  داشت،  حضور   B گروه  در  كه  صميمي 
61 متر و 10 سانتيمتر شانس صعود به مرحله بعد را 

از دست داد.

مربيان باالي 65 سال بروند 
بميرند

منچستريونايتد  در  فرگوسن  پيش  روز  چند  همين  مگر 
يكي از بهترين نتايج تاريخ را كسب نكرد؟ من فكر نمي كنم 
در هيچ جاي دنيا به يك مربي بگويند چون سنت باالست 
حق فعاليت نداري. مربيان بسيار زيادي در فوتبال دنيا 
مشغول  فعاليت  به  نصاب  حد  اين  از  باالتر  سنين  در 
هستند و هيچ كس مخالفتي با آنها ندارد. يك موقع هست 
كه شما قانون كيفي وضع مي كنيد مثال مي گوييد بازيكن 
خارجي اي به ايران بيايد كه سابقه ملي داشته باشد. اين 
قانون به افزايش كيفيت فوتبال كمك مي كند و حرفي در 
آن نيست. اما يك موقع هست كه قانوني وضع مي شود 
كه با هيچ منطقي سازگار نيست. مربيگري علم و تجربه 
است و هيچ كس نمي تواند يك مربي را كه با وجود سن 
و سال باال موفق هم هست، از فعاليت كنار بگذارد. مگر 
نيست؟  اسپانيا  ملي  تيم  سرمربي  دل بوسكه  آقاي  االن 
مگر آراگونس با سن و سال خيلي باال با اسپانيا قهرمان 
روز  چند  منچستريونايتد  در  فرگوسن  مگر  نشد؟  اروپا 
پيش يكي از بهترين نتايج تاريخ را كسب نكرد؟ من فكر 
نمي كنم در هيچ جاي دنيا به يك مربي بگويند چون سنت 
باالست حق فعاليت نداري. شايد هم با اين قانون مربيان 

باالي اين سن بايد بروند و بميرند!

اعتراض سرمربي تيم ملي 
بسكتبال

تنها چند روز به آغاز جام ملت هاي آسيا و كسب سهميه 
دارند  فرصت  ايران  ملي پوشان  است.  باقي مانده  المپيك 
كه از عنوان قهرماني شان بار ديگر دفاع كنند. آقاي ماتيچ 
متاسفانه  مي گويد:  تيم  از  ارزيابي  با  ملي  تيم  سرمربي 
بايد بگويم كه شرايط تيم ملي همانند سال گذشته است 
داشته هايمان  از  شكل  بهترين  به  تا  كنيم  سعي  بايد  و 
شدن  اضافه  است.  زياد  تيم  روي  فشار  كنيم.  استفاده 
حدادي به تيم بسيار خوب بود و توانست با روحيه يي 
كه به تيم مي دهد جريانات اردو را عوض كند. با حضور 
مصدوميت  كرد.  پيدا  افزايش  تيم  نفس  به  اعتماد  حامد 
سامان آن هم در بهترين شرايط اوضاع را كمي خراب 
به  دوباره  است  قرار  صمد  ديگر  طرف  از  است.  كرده 
را  شرايطش  پزشك  نظر  تحت  تا  برود  كشور  از  خارج 
چك كند. اما آنچه خيلي مهم است ميزباني چيني هاست 
از  آنها  مي شوند.  محسوب  ما  اصلي  رقيب  البته  كه 
مي كنند  استفاده  داوران  از  استفاده  براي  خود  ميزباني 
كه ما بايد مراقب باشيم تا برابر آنها در اين دام ها نيفتيم. 
آنها هم اكنون دوران آماده سازي خود را به خوبي پشت 
نيز  زيادي  مصدوميت هاي  با  البته  كه  مي گذارند  سر 
مواجه شده اند. كادر فني تيم ملي چين در اين فكر است 
تا شكل واقعي تيم شان را پيدا كنند. اما نگراني ما از چين 
به اين دليل است كه آنها مي توانند اتفاق هاي «گوانگ جو» 
را در ووهان تكرار كند. ايران در گروه بسيار دشواري 
قرار گرفته است، قطر و تايوان بسيار قدرتمند هستند و 
براي صعود از اين مرحله از تمام نيرو و بازيكنان شان 
و  دارد  سرعتي  بسكتبالي   تايوان  كرد.  خواهند  استفاده 
بسيار  شرايط  اين  هستند.  آفريقا  نماينده  نيز  قطري ها 
دشواري است كه تيم ملي با آن روبرو است اما چيزي 
كه من دارم بازيكنان باتعصب است كه براي كشورشان 

مي جنگند.
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به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر 
جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد

 بررسى حال و هواى سكوهاى استاديوم هاى 
فوتبال كشورمان در اين روزها  

    
 وقتى وارد استاديوم مى شويد احتماال به 
عنوان يك هوادار فوتبال متوجه مستطيل 
چشمان  بناست  كه  شويد  مى  رنگى  سبز 
شما را به جمال 22 بازيكن احتماال محبوب 
يا منفورتان روشن كند! اما مى خواهيم در 
چشمان  كنيم  خواهش  شما  از  نگاره  اين 
تان را كمى به اطراف و اكناف بگردانيد تا 
با نمايه اى مهيج تر روبه رو شويد. نمايه 
تشكيل  سكوها  نامش «سكو»ست!  كه  اى 
شده است از تعدادى هوادار 2پا كه درست 
از  يكى  به  عموما  و  هستند  شما  شبيه 
فحاشى  عالقه،  مورد  تيم  تشويق  اهداف 
اصطالحا  كه  نمايى  خود  مقابل،  تيم  به 
تماشاگرنما نامى ده مى شوند و يا خوش 
گذرانى به طريقه مجاز يا غيرمجاز راهى 
مى  سكونشين  و  شوند  مى  استاديوم 
كه  سكوهايى  بر  حاكم  جريان  اما  شوند. 
روى آن ها مى نشينيد و 90 دقيقه دويدن 
تماشا  را  توپ  يك  دنبال  به  بازيكن   22
مى كنيد، آن قدر مهم است كه مى خواهيم 
نظرتان را به اين جريان 220 ولت(!) جلب 

نماييم. بخوانيد... 

� حال و هواى اجتماعى 

سكوها در ميان همهمه داغى هاى اجتماعى! 

سكوها در فوتبال به عنوان يك پديده فراگير و 
جهان شمول اجتماعى بيش از هر چيز از بطن 
كشور  در  هستند.  متأثر  اجتماع  روز  تحوالت 
تاريخ  طول  در  هواداران  و  فوتبال  سكوهاى  ما 
از  را  شان  هويت  اندازه  چه  تا  اند  داده  نشان 
آذرماه  اند.  گرفته  اجتماعى  التهابات  و  تحوالت 
سبب  به  ما  فوتبال  ملى  تيم  كه  زمانى  سال 76 
موفقيت تاريخى اش در مقابل استراليا و صعود 

به  را  شادى  فوتبال،  جهانى  جام  به  حماسى 
پذيرى  جامعه  نوع  بارزترين  كرد،  هديه  جامعه 
شاهد  را  اجتماع  بر  متقابلش  تاثير  و  فوتبال 
پيروزى  آن  با  كشورمان  وقت  جامعه  بوديم. 
كه  رسيد  توجهى  جالب  انسجام  به  حماسى 
و  سياسى  كارشناسان  از  بسيارى  اذعان  به 
 60 دهه  بود.  نظير  بى  خود  نوبه  به  اجتماعى 
شده  تحميل  كشور  بر  ساله   8 جنگ  كه  زمانى 
ها،  استاديوم  سكوهاى  بر  حاكم  جو  بود، 
نحوى  به  اجتماعى!  همدلى  با  بود  همراه  عموما 
به  ورزيدن  عشق  براى  فوتبال  تماشاچيان  كه 
شدند  مى  ها  استاديوم  راهى  يكديگر  و  فوتبال 
«فوتبال»  نام  به  لذتى  تماشاى  به  دقايقى  تا 
بنشينند. در آن زمان عشق و عالقه و هوادارى 
تماشاگران به تيم ها رنگ و بويى غيرتى داشت 
و اين بدون شك متاثر از فضاى حاكم بر جامعه 
آن روزها بود. اما اكنون و در دهه 90 كه نسل 
كنونى با انبانى از هيجانات، فشارها، خواسته ها 
ها  استاديوم  سكوى  به  پا  اجتماعى  نيازهاى  و 
مى گذارد، بدون شك تحت تاثير فضاى جامعه 
به بروز و ظهور رفتارهايى كه شاهدش هستيم، 
مى پردازد. البته گاهى نيز اين تحوالت از روى 

سكوها به درون جامعه كشيده مى شود. 

� حال و هواى فرهنگى 

ذوق زدگى فرهنگى و فوتبالى كه تباه شد! 

ذوق زدگى فرهنگى و باليدن به فرهنگ و تمدن 
2500 ساله ايرانى يكى از چالش هايى است كه 
همواره گريبان مان را در شيون مختلف گرفته 
بهترين  ما  آشناى «تماشاگران  نام  شعار  است. 
تماشاگران دنيا هستند...» را بى شك شنيده ايد! 
شعارى كه به معناى واقعى كلمه براى سياست 
فرار  براى  دستى  ملعبه  و  بازيچه  به  ما  مداران 
از حقيقت مبدل شده است. اين كه ما داعيه اين 
سكونشينان  و  هواداران  كه  باشيم  داشته  را 
و  فرهنگى  حيث  از  ما  فوتبال  هاى  استاديوم 
هستند  دنيا  فوتبال  سطح  باالترين  در  اخالقى 
مصالح  سبب  به  شايد  كه  است  بزرگى  دروغ 
پرده  پشت  هاى  دست  سوى  از  كشور  فوتبال 

مطرح مى شود، اما به واقع همگان مى دانند كه 
كه  رود  مى  اى  بيراهه  به  انديشى  مصلحت  اين 
نتيجه اش تباهى فوتبال است. مهندسى فرهنگى 
سكونشين  جوانان  كه  گويد  مى  ما  به  سكوها 
هجمه  گرفتار  ناخواسته  فوتبال  هاى  استاديوم 
عبارتى  به  يا  و  فرهنگى  هاى  زشتى  از  اى 
روان  بر  كه  هستند  فرهنگى  هاى  ناخالصى 
روزگارى  دارد.  مخرب  تاثيرات  ها  آن  تفكر  و 
از  اشعارى  نشين  استاديوم  هواداران  شعار 
گل  بايد  توپ  اين  فشفشه،  تانك،  «توپ،  قبيل: 
بشه...» يا «تيم ما قهرمان مى شه، خدا مى دونه 
وضعيت  سر  بر  چه  اكنون  اما  بود  حقشه...» 
گونه  به  اشعار  كه  است  آمده  سكوها  فرهنگى 
رنگ عوض كرده اند كه سيماى ملى از باز كردن 
هراسد!  مى  تماشاچيان  صداى  بلندگوى  پيچ 
جعبه  از  فوتبال  تماشاى  زيبايى  از  كه  هراسى 
اتفاق  اين  شك  بدون  است.  كاسته  هم  جادويى 
مديران  غفلت  از  كه  است  غلطى  رويه  از  متاثر 
فرهنگى كشورمان به وجود آمده است. حال اين 
كه تا چه اندازه مديران ورزش به بحث فرهنگ 
سازى در استاديوم ها توجه كرده اند، مقوله اى 

است كه بيان آن در اين مجال نمى گنجد. 

� حال و هواى سياسى 

ده  فهمى  بايد  كه  ورزش،  براى  قرمزهايى  خط 
شود! 

اعتراض  و  پرسپوليس  باشگاه  اخير  اتفاقات 
پوشان  سرخ  عملكرد  به  تيم  اين  هواداران 
پايتخت در فصل جديد ليگ برتر فوتبال، بدون 
باشد،  فوتبالى  و  ورزشى  كه  آن  از  بيش  شك 
ها،  كفاشيان  حضور  ماجراى  است!  سياسى 
سعيدلوها و على آبادى ها در راس هرم ورزش 
ماجرايى  كشورمان،  فوتبال  خصوص  به  و 
است كه ريشه در بسيارى از تحوالت سياسى 
كه  تحوالتى  دارد.  كشورمان  اخير  سال  چند 
و  معمول  قرمزهاى  خط  از  خارج  بخواهيم  اگر 
متداول و از زاويه نگاهى كامال ورزشى به آن 
بنگريم، بدون شك ما را با حقايقى شگفت انگيز 

رو به رو مى كند. 

ناكامى هاى كفاشيان در راس فوتبال كشورمان 
هاى  ناكامى  تمام  سال،   2 كه  فدراسيونى  و 
ممكن را به دست آورد اما به هيچ وجه از سوى 
نگرفت،  قرار  مواخذه  مورد  باالدست  مديران 
سبب شد تا افكار عمومى نسبت به قضيه ورود 
مشكوك  فوتبال  و  ورزش  عرصه  به  سياست 
شوند. تا آن جا كه اين شك باليى شد به جان 
هر  از  بيش  كشورمان  فوتبال  واقع  به  فوتبال! 
شده  زده  سياست  روزها  اين  ديگرى  زمان 
است. مقاومت عادل فردوسى پور و برنامه نود 
از  يكى  اراك  به  تهران  نفت  تيم  انتقال  برابر  در 
شاخص ترين نمونه هاى جنگ نابرابر فوتبال و 
سياست بود كه نهايتا با فشار افكار عمومى اين 
حال  شد.  تمام  ورزش  و  فوتبال  سود  به  جنگ 
در ماجراى اعتراض سكونشينان سرخ پوش به 
ها  آن  هزارنفرى  شعار 70  و  شان  تيم  عملكرد 
و تشويق على دايى، ملموس است كه اين جريان 
نه به سبب محبوبيت دايى بلكه به دليل مقابله با 
جريان دست هاى پشت پرده شكل گرفته است. 
هواداران پرسپوليس از شيوه بر سر كار آمدن 
حميد استيلى و ماندگارى حبيب كاشانى بر سر 
پست اش ناراحتند و اين خود عاملى شده است 
شان  اعتراض  نماد  عنوان  به  را  دايى  ها  آن  تا 

تشويق كنند. 

  اعتراض در سكوهاى قرمز  
  نويسنده: مرتضى اخوان  
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� فروردين ماه: 
هيچ كس دوست ندارد ديگران برايش تصميم بگيرند، 
شما هم همين طور و به طور معمول الزم است با اين 
افراد به طور جدى برخورد كرد اما در شرايط كنونى 

مجبور هستيد پيشنهاد آن ها را بپذيريد.
هر  انجام  به  اقدام  و  است  خوب  شما  براى  هفته  اين 
كارى كه بكنيد به نفع تان خواهد بود ، پس با خوش 

بينى تصميم بگيريد.
� ارديبهشت ماه: 

اين هفته به طور جالبى همه مشكالت حل مى شوند و 
چيزهاى زيادى را متوجه مى شويد.ب

بعضى از افراد طرز فكرشان را تغيير داده اند و همين 
جالب  شما  براى  موضوع  اين  و  هايشان  نقشه  طور 

است .

چون  كنيد  توجه  افتد  مى  كه  اتفاقاتى  به  است  بهتر 
؛  است  تاثيرگذار  شما  خصوصى  زندگى  در  احتماًال 
الزم نيست نگران باشيد اطرافيان به شما توجه زيادى 

دارند و از شما حمايت ميكنند.
� خرداد ماه: 

لحظات  كه  دهند  مى  قول  شما  به  ستارگان  هفته  اين 
خوبى را پيش رو داريد ؛ تاكيد زيادى وجود دارد و 

فرصتى داريد تا خودتان را نشان دهيد. 
در اين هفته ستارگان استعداد هنرى شما را افزايش 
مى دهند. ؛ فرصتى داريد تا اوقات فراغتتان را به كار 
مفيدى بپردازيد ؛ يك نفر با ايده هاى عجيب خود براى 

شما شانس مى آورد.
� تير ماه: 

اهميت  خانواده  به  شما  اندازه  به  كس  هيچ  هفته  اين 
نمى دهد وشايد اكنون تصميم بگيريد همه را دور هم 

جمع كنيد.
چيز  هيچ  اما  باشد  داشته  ريزى  برنامه  به  نياز  شايد 
؛  حد  از  بيش  كار  مخصوصًا  نميكند  مايوس  را  شما 

پس با انرژى مثبت اين هفته را اغاز كنيد.
� مرداد ماه: 

به عنوان يك قانون، شما هميشه پر از انرژى هستيد، 
شور  با  توانيد  مى  سختى  به  حاضر  حال  در  ولى 

واشتياق كارى را انجام دهيد. 
مى  كه  كارى  هر  مورد  در  باشد،شما  كه  دليل  هر  به 
كنيد احساس مى كنيد انگيزه و روحيه تان را از دست 
داده ايد و يا نگران مى شويد كه نكند آن، چيزى نباشد 
كه ديگران از شما خواسته بودند در غير اين صورت 

صد در صد حالتان خوب است. 
ميتوانيد  كه  جا  آن  تا  هفته  اين  كه  نيست  بدى  ايده 
استراحت كنيد و در اين صورت است كه ميتوانيد با 

انرژى  ميزان 

هميشگى خود ادامه دهيد.
� شهريور ماه: 

برنامه  اساس  بر  كارها  همه  داريد  دوست  هفته  اين 
پيش بروند اما اين طور نيست.

سعى كنيد در همه چيز موفق باشيد ؛ اگر احساس بى 
هيچ  انگار  كه  نكنيد  رفتار  طورى  كنيد  مى  حوصلگى 
انرژى  تا  كنيد  استراحت  كمى  ؛  است  نيفتاده  اتفاقى 

دوباره بگيريد.
� مهر ماه: 

چنين  ولى  باشيد  پرانرژى  بايد  چه  گر  هفته  اين  در 
نداريد  احساسى  چنين  اگر  و  نداريد  احساسى 
استراحت  ميخواهيد  كنيد  پيدا  كه  فرصتى  كوچكترين 

كنيد.
احساس  ميكند  اذيت  را  شما  چيزى  اگر  چنين  هم 
رخوت و بى حالى خواهيد كرد و اين طور به نظر مى 
رسد كه شما نسبت به شخص مورد عالقه تان و يا 

وضعيت مالى تان بسيار نگرانيد.
چگونه مى خواهيد اين وضع را بهبود ببخشيد؟ كمى 
داشته  يقين  و  بيابيد  مناسبى  حل  راه  تا  كنيد  تفكر 

باشيد كه خواستن توانستن است.
� آبان ماه: 

در اين هفته ميتوانيد نيازهاى همسر يا محبوب تان را 
به خوبى شناسايى و انها را برطرف كنيد.

الزم نيست زياد تالش كنيد كوچك ترين كارى هم كه 
انجام دهيد موفق ميشويد چون اين هفته براى شما به 
خوبى خواهد گذشت پس زياد خودتان را خسته نكنيد.

� آذر ماه: 
اين هفته يك نفر خواسته هاى بيشمارى از شما دارد ؛ 
گرچه شما بايد خيلى خشنود باشيد از اين كه ديگران 
زيادى  فشار  تحت  اما  بينند  مى  توانا  را  شما  اينقدر 

بخاطر اين مسئله قرار خواهيد گرفت. 
شما  بر  مشكالت  بگذاريد  نبايد  شرايطى  هيچ  تحت 
تان  خسته  كه  اين  بعالوه  وقت  آن  چون  شوند  چيره 
مى نمايد ؛ اعتماد به نفس خود را نيز از دست خواهيد 
داد ، سعى كنيد در اين هفته بيشتر استراحت كنيد و 

هيچ كار هيجان انگيزى انجام ندهيد.
� دى ماه: 

مهم  بسيار  كارها  در  كردن  برقرار  تناسب  هفته  اين 
به  حتمُا  كنيد،  كار  وقت  تمام  بود  الزم  اگر  ؛  است 
همسرتان بگوييد كه اين كار كردن شما به سودخود 

او هم هست. 
؛  نشويد  عصبانى  سريع  كنيد  سعى  هفته  اين  در 
در  توانيد  مى  كنيد  ريزى  برنامه  وقتتان  براى  اگر 
كارهايتان پيشرفت كنيد و هم چنين به افراد منزل هم 

رسيدگى كنيد.
� بهمن ماه: 

اين  و  باشند  مى  تان  زندگى  بخش  مهمترين  دوستان 
هفته مى توانيد از معاشرت با آنها لذت زيادى ببريد.

سرگرم  زا  انرژى  كارى  و  شويد  جمع  هم  دور  بايد 
به  بايد  همچنان  ؛  دهيد  انجام  معمول  غير  يا  كننده 
كسانى كه اخيراً تعهدى به آنها سپرده ايد توجه كنيد. 
شايد وقت آن رسيده كه بعضى از آنها را رها كنيد ؛ 
به خصوص اگر مى دانيد كه انرژى را كه الزم دارند 

به آنها نمى دهيد.
� اسفند ماه: 

اين هفته شما انگيزه اى را كه پشت رفتار يك شخص 
قرار دارد نمى توانيد كامًال درك كنيد اما اجازه ندهيد 

مانع شود كه با دستور كار خودتان جلو برويد.
اين حقيقتى ناخوشايند است كه هيچ كس دوست ندارد 

ببيند آشنايانش پيشرفت كنند! 

جدول و سرگرمى






