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از  حتى   ، رفسنجانى  هاشمى  اكبر  صالحيت  رد  خبر 
خبر اين كه چه كسانى تأييد صالحيت شدند ، مهم تر 

و پرسر و صداتر بود.
رئيس  كه  كرد  نمى  گمان  كسى  امر  بدو  در   ، چند  هر 
كنونى  رئيس  و  ايران  اسبق  مجلس  رئيس  و  جمهور 
مجمع تشخيص مصلحت نظام رد صالحيت شود ولى 
بنز  كس  هر  كه  گفت  جنتى  اهللا  آيت  كه  جمعه  روز  از 
و  ندارد  جمهورى  رياست  صالحيت  شود  مى  سوار 
سپس سخنگوى شوراى نگهبان به عدم تأييد صالحيت 
كانديداهاى كهنسال اشاره كرد و البته بعد از اين كه 
رسانه هاى يك جريان سياسى ، به طور هماهنگ شده 
كردند،   مطرح  را  هاشمى  صالحيت  رد  موضوع   ، اى 
رد  ترين  ”بزرگ  براى  دارند  كه  بود  مشخص  كامًال 
مى  چينى  زمينه   ، اسالمى“  جمهورى  تاريخ  صالحيت 

كنند.
اما سرانجام ، در حالى كه دو تن وزراى هاشمى ، تأييد 
صالحيت شدند (واليتى و غرضى) ، خود او از سوى 

شوراى نگهبان ، صاحب صالحيت شناخته نشد.

و نشاطى  شور   ، اخير  روزهاى  در   ، هاشمى  حضور 
ويژه به فضاى انتخاباتى و حتى فضاى عمومى جامعه 
داده بود. به ويژه بسيارى كه براى رأى دادن در ترديد 
بودند ، عزم خود را جزم كرده بودند كه در انتخابات 

، حتمًا شركت كنند.
را  اين  نيست.  انتخابات  گردونه  در  هاشمى  اما  اينك 
برمى  عرصه  اين  به  طريقى  به  آيا  كه  دانيم  نمى  هم 
گردد يا خير؟ ولى با فرض اين كه هاشمى غائب بزرگ 
كنيم  مى  ذكر  را  نكاتى   ، باشد  انتخاباتى  هاى  رقابت 
جز  اى  چاره   ، كه  كنيم  مى  تأكيد  آن  از  پيش  البته  و 
نگاه رئاليستى و بازى بر اساس ”واقعيت هاى موجود“ 

وجود خارجى ندارد فكر كنيم:
قيد   ، هاشمى  صالحيت  رد  با  اى  عده  دارد  احتمال   
حضور در انتخابات را بزنند. اين امرى طبيعى است كه 
برخى افراد ، بر مبناى حضور يا عدم حضور كانديداى 

خاصى  تصميم به رأى دادن يا رأى ندادن بگيرند.
در  خواستند  مى  هاشمى  حضور  به  ناظر  كه  كسانى 
مطالبات  به  حداكثرى  نگاه   ، كنند  شركت  انتخابات 
با  زيرا  بود  آنان  با  نيز  حق  و  داشتند  خود  سياسى 
حضور و پيروزى هاشمى ، بهتر مى توانستند اهداف 

خود را محقق كنند.
مى  افراد  اين   ، نيست  صحنه  در  هاشمى  كه  اينك   
توانند مطالبه ”صد“ خود را به ”صفر“ تنزل دهند و قيد 

شركت در انتخابات را بزنند 
نمى  ”صد“  هدف  به  اش  سياسى  كنش  در  كه  كسى 
بازار  خاص  شرايط  در  كه  است  تاجرى  مانند  رسد، 
سود  با  را  انقضايش  تاريخ  داراى  كاالى  تواند  نمى   ،

دلخواه بفروشد. 
چنين تاجرى ، به محض اين كه ببيند نمى تواند كااليش 
را با حداكثر قيمت بفروشد ، آن را به رايگان واگذار 
و  كند  مى  زنى  چانه  بلكه   ، زند  نمى  آتش  يا  كند  نمى 
به قيمت پايين ترى مى فروشد تا اگر ”صد“ ، گيرش 
نيامد ، مثًال ”پنجاه“ را دريافت كند كه از صفر برايش 
بهتر است و دستكم به اندازه آن ، قدرت مانور مالى 

پيدا مى كند.
 اين يك واقعيت انكارناپذير است كه اعتماد بين اصالح 
طلبان و نظام ، بسيار خدشه دار شده است و حتى مى 
سوء  فضاى  همين  قربانى  نيز  هاشمى  كه  گفت  توان 
برانداز  هاى  جريان  درباره  است.سخن  شده  تفاهمى 
سخن  دارند.  ديگرى  قرائت  و  حكايت   ، آنها  كه  نيست 
درباره اصالح طلبانى است كه در درون نظام هستند و 
مى خواهند در چارچوب ”جمهورى اسالمى ايران“ به 

اصالح امور بپردازند.
شد  باعث   ، او  ردصالحيت  و  هاشمى  كانديداتورى 
فضاى سياسى به سمتى برود كه دستكم گزينه هاى 
اين  شوند.  صالحيت  تأييد   ، طلبان  اصالح  اصلى  غير 
بتواند  اصالحات  جريان  كه  است  خوبى  فرصت   ،
تفاهمى  سوء  فضاى   ، اصالحى  گام  اولين  عنوان  به 
قانونمند  و  وزين  حضور  كند.  اصالح  را  موجود 
كانديداهاى اصالح طلبان و حاميان شان در انتخابات 
و اعتدالگرايى آنها در اداره كشور در صورت پيروزى، 
مى تواند بدبينى ها و ترس هاى موجود را از بين ببرد 

و نهايتًا به سود كشور و ملت باشد.
رأى  طلب  اصالح  ازكانديداهاى  كدام  هيچ  اگر  حتى 
نياورند ، همين كه در انتخابات شركت داشته اند ، جاى 
پاى آنها را در نظام محفوظ مى دارد و مانع از اين مى 
شود كه اين جريان، به يك طيف محذوف ، غير رسمى 

و اپوزيسيون گونه بدل شود.
هاشمى رد صالحيت شد؛ اين ، هر چند براى ايرانياِن 
سال 1392 ، مى تواند شوك آور باشد ، ولى در يك 
عالم  در  كه  كرد  ثابت  ديگر  بار  اتفاق  اين   ، كالن  نگاه 
سياست ، همه چيز ممكن است و از هيچ اتفاقى ، هر 
چند دور از ذهن ، نبايد غافلگير شد و در بهت و انفعال 
فرو رفت... انتخابات در پيش است و چه بخواهيم و چه 
نخواهيم ، سرنوشت فرد فرد ما ، از مسائل اجتماعى 
گرفته تا شخصى ترين امور زندگى بى هيچ تعارفى به 
نتايج آن بستگى دارد ، چه با هاشمى و چه بى هاشمى.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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سراسر جهان صحنه نمايش است و تمامى زنان و مردان صرفا بازيگران آنند.
آنچه دلخواه توست، پرده دوم، صحنه هفتم.

All the world’s stage, and all the men and women merely players.
As You Like It, Act II, sc. 7.

.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين  در انگلستان 

و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى   
07811000455

در حالى كه هنوز همگان از خبر رد صالحيت آقاى هاشمى در شوك به سر مى برند، دو واكنش به اين خبر، يكى 
اظهار نظر دكتر زيبا كالم و ديگرى نامه دختر آيت اهللا خمينى به رهبر انقالب، نكته هاى قابل توجهى را خاطر 
نشان مى كند. دكتر زيباكالم معتقد است آقاى هاشمى بخاطر تكليفى كه در شرايط كنونى كشور بر دوش خود 
احساس مى كرد كانديداى رياست جمهورى شد و اكنون رد صالحيت او، هم آن تكليف را از عهده او برداشته 
است و هم او را از مواجه با مصائبى كه از سوى اصولگرايان براى اصالح وضع كشور پيش رو داشت دور مى 
كند. اين استاد علوم سياسى دانشگاه تهران گفته است: ”رد صالحيت هاشمى بهترين خبر براى اوست و هاشمى 
از اين خبر آنقدر خوشحال مى شود كه گويى عروسى او است و من مى دانم كه ايشان براى رد صالحيتشان نذر 
كرده بودند.“ تصور چنين شادمانى اى براى آقاى هاشمى قابل تصور است چرا او در شرايطى از بدنه انقالب 
كنار گذاشته مى شود كه حمايت تمام احزاب را، غير از اصولگرايان، كه مى تواند اكثريت قريب به اتفاق مردم 
محسوب شود، با خود دارد. و اگر اين رد صالحيت به قهر مردم از انقالب تعبير شود، هاشمى رفسنجانى نيز از 
معدود انقالبى هاى باقى مانده با مردم خواهد بود. آيت اهللا خمينى، بنيانگذار جمهورى اسالمى گفته بود: «هاشمى 
زنده است تا نهضت زنده است» و اكنون اين نهضت زنده صالحيت رياست كردن بر جمهورى اسالمى را ندارد!

آقاى هاشمى از جمله داليل خود براى عدم مشاركت در انتخابات را «بى اعتمادى رهبر نسبت به خود» ذكر كرده 
بود. شايد به اين خاطر است كه خانم زهرا مصطفوى، دختر آيت اهللا خمينى، نامه اش را به رهبر انقالبى ايران، 
كسى كه اراده اش را در صورت لزوم حتى به خالف خواست مردم هم به پيش مى برد، اينگونه آغاز مى كند: 
«همان روزى كه تأئيد امام بر رهبرى حضرتعالى را از زبان ايشان شنيدم و همواره آن نظريه را در مواقع الزم 
بيان كرده ام تأئيد صالحيت برادر آقاى هاشمى را هم شنيدم زيرا امام بعد از نام جنابعالى نام ايشان را هم ذكر 
كردند.» و شايد به اميد صدور حكمى براى تعديل رأى شوراى نگهبان ادامه مى دهد: « امام مى فرمود واليت 
فقيه براى آن است كه نگذارد هركس هر كارى دلش مى خواهد بكند و واليت فقيه مى خواهد جلوى ديكتاتورى را 

بگيرد...خواهش مى كنم فلسفه وجودى واليت مطلقه فقيه را يكبار ديگر عينيت ببخشيد!»

اين واكنش ها به رد صالحيت آقاى هاشمى، بيشتر از آنكه دغدغه ها براى آينده كشور را منعكس كند، نگرانى 
از سرنوشت انقالب را ابراز مى دارد. چرا كه در شرايط كنونى براى اثبات مشروعيت نظام از نگاه بين المللى و 
حل و فصل مقتدرانه مشكالت ايران با غرب، برگزارى يك انتخابات با شكوه ملى الزامى است و چنين انتخاباتى 

بدون حضور هاشمى دور از ذهن مى نمايد.
«اگر به آنچه من از طرف خدا مامور به تبليغ آن شده ام گروهى ايمان آوردند و گروهى ايمان نياورده و به 
خصومت برخاستند شما مومنان كه ايمان آورده ايد صبر پيشه كنيد تا خدا ميان ما و آنها داورى كند او بهترين 
دادخواهان است.» اين ترجمه آيه اى از قرآن است كه بعد از اعالم خبر رد صالحيت آقاى هاشمى، روى وبسايت 

او منتشر شد.
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خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك 
صورتى  در  دارد  انتظار  پرشين  نامه  هفته  شود.  مى  تامين 
كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ و 

فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
تعداد  ازدياد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
اطالع  راه  به  و  ميابد  دوام  نامه  هفته  ها،  آگهى  و  مشتركان 

رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى دهد.
هفته نامه پرشين مرهون محبت هاى كسانى است كه تاكنون 
به درخواست ما،  آگهى دهندگان و مشتركانى به ما معرفى 

كرده اند.

عقب نشينى اروپايى ها 
از بازارهاى جهانى

مترجم: رفيعه هراتى

يورو  بقاى  از  نگرانى  و  اقتصادى  ركود 
بانك هاى اروپايى را از نفس انداخته است

به  سرمايه گذارى  بانك هاى  فعاالن  اكثر 
ندرت  به  اما  مى دهند،  اهميت  بسيار  خودشان 
علنى  طور  به  رقبايشان  مشكالت  درباره 
است  شگفت آور  بنابراين  مى كنند.  صحبت 
در  ساكس،  گلدمن  كوهن،رييس  گرى  كه 
كه  گفت  خبرى  كنفرانس  يك  در  آوريل  ماه 
جى پى مورگان  و  بانك  اين  جز  به  بانك هايى 
به  مى كنند»  عقب نشينى  بازارها  از  «تاحدى 
مشاهده  بانكدارى  تاريخ  كل  «در  كه  گونه اى 

نشده است».
او درباره اين مطلب مبالغه نمى كند. در سراسر 
جهان صنعت بانكدارى سرمايه گذارى به طور 
وابستگى  كاهش  و  بدهى  خريد  به  بى سابقه 
متقابل عالقه مند شده اند. در بخش هاى وسيعى 
كاهش  درحال  بانك ها  اكثر  ثروتمند  جهان  از 
خارجى  فعاليت هاى  از  كناره گيرى  ترازنامه، 
هستند.  كارهايشان  و  كسب  كردن  تعطيل  و 
چشمگيرى  طور  به  را  صنعت  اين  مساله  اين 
دو  به  آينده  در  صنعت  اين  مى كند.  دگرگون 
قطب تقسيم مى شود كه در يك سو چند غول 
جهانى قرار دارند كه بازارهاى جهانى سرمايه 
تعداد  ديگر  طرف  در  و  كرده اند  احاطه  را 

بسيارى از بانك هاى منطقه اى و محلى.
نشان  مك كينزى  مركز  گذشته  سال  گزارش 
برون مرزى(شامل  سرمايه  جريان  كه  داد 
وام دهى بانك) از 8/11 تريليون دالر در سال 
گذشته  سال  در  دالر  تريليون   6/4 به   2007
اين  از  بانكى  قانون گذاران  است.  يافته  كاهش 
مى كنند.  حمايت  برون مرزى  بانكدارى  كاهش 
درعين  و  اعتبارات  كاهش  به  را  بانك ها  آنان 
داخلى  بازارهاى  براى  اعتبارات  تامين  حال 
منجر  موضوعى  به  مساله  اين  مى كنند.  وادار 
مورگان  بانك  از  استينيس  فن  كه  مى شود 
وطن پرستانه»  بدهى  «خريد  را  آن  استنلى 
مى نامد. از 722 ميليارد دالر دارايى و فعاليتى 
تاكنون  سال 2007  از  بازرگانى  بانك هاى  كه 
به فروش رسانده اند، تقريبا نيمى از آن مربوط 

به فعاليت هاى خارجى بوده است. 
سال  در  است.  شديدتر  اروپا  در  مساله  اين 
اروپايى (از جمله  بزرگ ترين بانك هاى   2007
باركليز، كه در سال بعد شركت هاى آمريكايى 
سهم  با  كرد)،  خريدارى  را  برادرز  لمان 
درآمدى 22 درصد از بانكدارى سرمايه گذارى 
جهان به غول هاى بانكى آمريكا نزديك شدند. 
بانك هاى  جهانى  درآمد  سهم  گذشته  سال  اما 
زمان  از  يافت.  كاهش  درصد   17 به  اروپايى 
بحران، بانك هاى اروپايى وام دهى برون مرزى 
داده اند  كاهش  دالر  تريليون   7/3 ميزان  به  را 

دارد.  ادامه  همچنان  آنها  عقب نشينى  اين  و 
صندوق بين المللى پول در گزارش جديد خود 
برآورد كرده است كه در سال جارى بانك هاى 
 8/2 اندازه  به  خود  دارايى هاى  از  اروپايى 

تريليون دالر خواهند كاست. 
از  سريع تر  اروپايى  بانك هاى  اينكه  دليل 
عقب نشينى  درحال  آمريكايى  بانك هاى 
از  نگرانى  و  اروپا  اقتصادى  ركود  به  هستند 
ضعف  نقطه  همچنين  برمى گردد.  يورو  بقاي 
رنج  آن  از  اروپايى  بانك هاى  كه  ساختارى 
مى برند از اين مساله ناشى مى شود: پولى كه 
دارند،  نگه  سپرده  صورت  به  مى توانند  آنها 
پول اصلى تجارت جهانى نيست. در اوايل سال 
يورو  بحران  از  آمريكايى ها  كه  زمانى   2012
وحشت زده شدند، انتقال وام هاى دالرى را به 
بانك هاى اروپايى متوقف كردند و از اين طريق 
بانك هاى اروپايى را وادار كردند از بازارهاى 
بزرگى مانند تامين سرمايه تجارى در آسيا و 

آفريقا عقب نشينى كنند. 
همچنين، بانك هاى اروپايى سريع تر از رقباى 
كرده اند،  اجرا  را   3 بازل  قوانين  خارجى شان 
بانك ها  اين  به  زودتر  آن  پيامدهاى  بنابراين 
براى  شرايط  زودى  به  است.  رسانده  آسيب 
زمان  آن  تا  اما  مى شود،  يكسان  بانك ها  همه 
آمريكايى  سرمايه گذارى  بانك هاى  از  برخى 
دهند،  افزايش  را  ترازنامه هايشان  مى توانند 
مجبورند  اروپايى  بانك هاى  كه  حالى  در 

ترازنامه هايشان را كاهش دهند. 
اين عقب نشينى بانك هاى سرمايه گذارى اروپا 
قدرت  يكى  دارد.  متقابل  اثر  ديگر  روند  دو  بر 
فزاينده بزرگ ترين بانك هاى اين صنعت است، 
به  الكترونيكى  معامالت  سمت  به  حركت  زيرا 
نفع بانك هايى است كه بيشترين سهم بازار را 
دارند. دوم، تغيير ماهرانه اى كه تعيين خواهد 
بانكدارى  مدت  ميان  در  بانك ها  كدام  كرد 
سرمايه گذارى را تحت سلطه خود در خواهند 
دست  به  گسترده  بانك هاى  براى  آورد، 
مى رود.  شمار  به  مزيت  بازار  سهم  آوردن 
كه  هستند  بانك هايى  گسترده  بانك هاى 
بانكدارى  با  را  شركتى  و  بازرگانى  بانكدارى 

سرمايه گذارى تلفيق كرده اند.
بانك هاى بزرگ گسترده از سال 2006 تاكنون 
ثابت،  دارايى هاى  بازارهاى  در  را  خود  سهم 
افزايش  درصد   12 حدود  كاالها  و  ارزها 
داده اند، اما بانك هاى سرمايه گذارى سنتى طى 
يك  داده اند.  دست  از  را  خود  سهم  دوره  اين 
اين  مالى  بحران  كه  است  اين  مساله  اين  علت 
حوزه را بى رونق كرد و تقريبا همه بانك هاى 
سرمايه گذارى مستقل آمريكايى ورشكسته يا 
توسط ديگر بانك ها خريدارى شدند. غول هايى 
همچون لمان برادرز، بير استرنز و مريل لينچ 
گلدمن  و  شدند  فروپاشى  دچار  ماه  چند  طى 
ساكس و مورگان استنلى تنها بازماندگان اين 
بزرگ  بانك هاى  اما  گرفتند.  نام  بانك ها  دست 
گذشته  سال  پنج  طى  بسيار  داليل  به  گسترده 

پيشرفت كرده اند. 
مالى  بحران  زمان  از  كه  است  اين  علت  يك 

خسيس تر  وام دهى  در  بانك ها  همه  تقريبا 
بدون  بزرگ  شركت هاى  كه  وقتى  شده اند. 
براى  دارند،  دسترسى  اعتبارات  به  محدوديت 
به دست آوردن وام ارزان تر با يكديگر رقابت 
اگر  است،  اندك  اعتبارات  كه  اكنون  مى كنند. 
بانك هايى  دهند،  ادامه  وام گيرى  به  مشتريان 
اين  از  بهره مندى  براى  بزرگ  ترازنامه هاى  با 
كسب و كار در موقعيت بهترى قرار مى گيرند. 
مى كند.  ايفا  را  خود  نقش  نيز  اعتبارى  رتبه 
بانك هايى با كسب و كارهاى گسترده توانايى 
دستيابى به رتبه اعتبارى باالتر را دارند و بيش 
سرمايه گذارى  بانكدارى  بر  كه  بانك هايى  از 
برخوردار  دولت  حمايت  از  كرده اند  تمركز 
در  هم  را  بزرگى  تفاوت  مساله  اين  مى شوند. 
زمينه هزينه استقراض بانك و هم در توانايى 
انعقاد قراردادهاى اشتقاقى و به دست آوردن 
سرمايه گذارى  بانكدارى  كارهاى  و  كسب 

ايجاد مى كند. 
بانك هاى  كنونى  برترى  داليل  از  ديگر  يكى 
گسترده اين است كه همانطور كه شركت هاى 
وابستگى  شده اند،  جهانى تر  بزرگ  چندمليتى 
مديريت  براى  بزرگ  بسيار  بانك هاى  به  آنها 
مختلف  كشورهاى  در  پرداخت ها  و  پول 
همچون  قوانينى  همزمان،  است.  يافته  افزايش 
براى  را  تجارى  سرمايه  تامين  هزينه   3 بازل 
دريافت  با  شركت ها  مى دهد.  افزايش  بانك ها 
طريق  از  مى توانند  بانك،  يك  از  خدمات  اين 
نقدينگى  خارجى،  فعاليت هاى  از  درآمد  كسب 

خود را افزايش دهند. 
قبل از بحران، مديران بانك هاى سرمايه گذارى 
جهانى  بانكدارى  به  كه  بانكدارى  نوع  اين  به 
مبادالتى يا خدمات مبادالتى مشهور است، به 
بانكدارى  اكنون  اما  مى نگريستند.  تحقير  ديده 
مبادالتى چشم انداز هيجان انگيز رشد، بازگشت 
مى دهد.  ارائه  را  باثبات  درآمدهاى  و  نقدينگى 
 200 حدود  احتماال  كسب وكار  اين  كل  درآمد 
كمتر  چندان  كه  است  سال  در  دالر  ميليارد 
اين  نيست.  سرمايه گذارى  بانكدارى  درآمد  از 
بانك ها همچنين به طور مستمر در حال رشد 
هستند. مركز مشاوره BCG پيش بينى مى كند 
تا سال 2020 درآمد بانكدارى جهانى مبادالتى 
رسيد.  خواهد  سال  در  دالر  ميليارد   350 به 
مى گويد   BCG مركز  مشاور  داب،  استفان 
اين  دارد  اهميت  بازار  اندازه  از  بيشتر  آنچه 
مساله است كه كسب و كارها به اين نوع بانك ها 
وابستگى شديدى پيدا مى كنند. مشتريان بزرگ 
با  را  خود  پرداخت  و  حساب  سيستم  معموال 
سيستم حساب و پرداخت بانك يكى مى كنند و 
اين مساله موجب مى شود به راحتى بانك شان 
را تغيير ندهند. هرچه وابستگى كسب و كارها 
بيشتر باشد، بانك ها فرصت بيشترى دارند تا 
فروش  خدمات خاص همچون اوراق قرضه را 

امتحان كنند. 

نيمي از انگليسي ها خواهان 
خروج از اتحاديه اروپا

اعتماد عمومي به اتحاديه اروپا به سطحي بي سابقه 
تنزل يافته است

نشان  است  شده  انجام  تازگي  به  كه  نظرسنجي اي 
كه  سوال  اين  به  انگليسي ها  از  كه 46 درصد  مي دهد 
اروپا  اتحاديه  عضو  بايد  انگليس  مي كنيد  فكر  «آيا 
به  آمار نسبت  اين  داده اند.  پاسخ منفي  بماند؟»  باقي 
ديگر نظرسنجي هاي اخير كه از موافقت 30 درصدي 
اروپا  اتحاديه  از  انگليس  خروج  بحث  با  انگليسي ها 
جديد  نظرسنجي  است.  بوده  باالتر  دارند،  حكايت 
مي دهد،  نشان  مي كند،  تقويت  را  يورو  به  ترديد  كه 
هرچه  برگزاري  خواستار  انگليسي ها  از  درصد   44
ماندن  يا  خروج  بحث  درباره  همه پرسي  سريع تر 
 29 كه  حالي  در  هستند،  اروپا  اتحاديه  در  انگليس 
سال  تا  حاضرند  گفته اند،  شركت كنندگان  از  درصد 
2017، گزينه ترجيحي «ديويد كامرون»، نخست وزير 
از  درصد   31 تقريبا  بمانند.  منتظر  كشور،  اين 
مقام  معتمدترين  را  كامرون»  «ديويد  انگليسي ها 
اروپا  اتحاديه  با  مذاكرات  در  انگليس  نمايندگي  براي 
رئيس  فاريج»،  «نيگل  نظرسنجي،  اين  در  دانسته اند. 
«حزب اينديپندنس انگليس» با كسب حدود 18 درصد 
از آرا، دومين فرد معتمد عنوان شده و «اد ميلي بند»، 
رهبر حزب مخالف انگليس، حزب كار، با كمي اختالف 
در رديف سوم قرار گرفته و «نيك كلگ»، رهبر حزب 
ليبرال دموكرات انگليس با كسب چهار درصد از آرا 
حزب  محبوبيت  حال،  همين  در  است.  شده  چهارم 
ماه  به  نسبت  كاهش  درصد  چهار  با  انگليس  كار 
مي  رسيده  ماه  در  درصد   32 به   ،2013 قبل،آوريل 
دموكرات ها  ليبرال  و  محافظه كاران  محبوبيت  است؛ 
نيز هركدام، يك درصد كاهش يافته است. نظرسنجي 
آنالين گروه «آي سي ام ريسرچ»، پانزدهم و شانزدهم 
مي 2013 ميالدي با شركت 2017 انگليسي بالغ انجام 
نظرسنجي  يك  نتايج  حال،  همين  در  است.  شده 
گسترده از مردم شش كشور بزرگ اتحاديه اروپا از 
كاهش چشمگير اعتماد عمومي به اين اتحاديه طي پنج 
سال گذشته خبر مي دهد. اين نظرسنجي كه موسسه 
افكارسنجي اتحاديه اروپا موسوم به «يورو بارومتر» 
در شش كشور اسپانيا، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا 
و لهستان انجام داده، نشان مي دهد اعتماد عمومي به 
اتحاديه اروپا، به سطحي بي سابقه، تنزل يافته است. 
بي اعتمادي  ميزان  نظرسنجي،  اين  نتايج  براساس 
 69 انگليس  72درصد،  اسپانيا  در  اروپا  اتحاديه  به 
ايتاليا  درصد،   56 فرانسه  درصد،   59 آلمان  درصد، 
درحالي  اين  است.  درصد   42 لهستان  و  درصد   53
است كه در سال 2007 ميالدي، شاخص بي اعتمادي 
در  درصد،   49 انگليس  در  درصد،   23 اسپانيا  در 
ايتاليا  در  درصد،   41 فرانسه  در  درصد،   36 آلمان 

28 درصد و در لهستان 18 بوده است.
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دهكده ما
بدون عنوان

احسان صادقيان
حتى  و  ها  آسيايى  از  بسيارى  كه  ها  ايرانى  ما  فقط  نه  براى 
در  خانواده  بنياد  جنوبى،  يا  شرقى  اروپاى  مردمان  بعضى 
انگلستان سست جلوه مى كند. البته همين جا بايد يادآور شد 
كه ساختار خانواده هنوز در بين طبقه متوسط به باالى اين 
جامعه و نيز قشر سنتى تر آن استحكام بيشترى دارد و اخيراً، 
كه  دولت  مالى  كمكهاى  كاهش  و  اقتصادى  مشكالت  بخاطر 
اهميت  كرده،  وابسته  ها  خانواده  به  پيش  از  بيش  را  جوانها 
اين نهاد محترم در جامعه پررنگ تر نيز شده است. اما هنوز 
انتظارات ما را از آنچه به نام خانواده مى شناسيم تأمين نمى 

كند.
 در فرهنگ ما حقوقى كه پدر و مادر بر گردن فرزندان دارند 
والدين  كه  مسئوليتى  عوض  در  اما  است؛  تر  سنگين  بسيار 
كننده  حمايت  بسيار  گيرند  مى  عهده  به  فرزندان  قبال  نيزدر 
است. به هر حال خانواده ساالرى شايد يكى از خصوصيات 
بارز فرهنگ ماست و متأسفانه اين ساالرى در خيلى موارد 
آزادى مشروع و معقول فرزندان را از آنها سلب مى كند. در 
حالى كه در غرب قانون به تمامى افراد جامعه، بدون ارتباط 
با يكديگر و بطور انفرادى نگاه مى كند. در نگاه قانون فرزند 
يك فرد كامًال متفاوت از والدينش است و به اندازه آنها حقوق 
و آزادى دارد اما خب، پدر و مادر نيز در قبال فرزند چندان 
رو  اين  از  ندارند.  است،  مرسوم  ما  فرهنگ  در  كه  مسئوليتى 
هاى  حمايت  خصوصًا  و  جوامع  اين  اجتماعى  هاى  آزادى 
دولتى، گاهى موجب مى شود تا فرزندان از زير بار تعهدات 
رابطه  به  امر  اين  كنند.  خالى  شانه  خانواده  قبال  در  خود 
زوج  خصوص  در  بلكه  شود  نمى  محدود  والدين  با  فرزندان 
دارد  مزايايى  و  قابليتها  خانواده  آنكه  با  است  صادق  نيز  ها 
را  آن  مشابه  تواند  نمى  اجتماعى  حمايتهاى  و  قانون  هيچ  كه 

فراهم كند.
براى  مناسبى  ساختار  آوردن  دست  به  در  قطعًا  كار  چاره 
خانواده و شيوه رفتارى مفيدى است كه هم مالحظات فرهنگى 
مان را تأمين كند و هم انتظارات قانون انگلستان را اما چگونه؟ 
طبيعتًا يك بعد اين پرسش را علم روانشناسى با بررسى نوع 
روابط اعضاى خانواده پاسخ مى دهد. اما بعد اجتماعى آن بر 
مى گردد به الگو هاى رفتارى كه به عنوان رفتارهاى صحيح 
و قابل قبول در سطح جامعه مطرح مى شود. حال صحت و 
سقم آن را چگونه و با چه معيار هايى مى شود سنجيد، خود 

بحث ديگرى است.
كند،  مى  تهديد  را  ما  فرهنگ  كه  خطرى  بزرگترين  كلى  بطور 
اما  وضعيت  بهبود  منظور  به  هرچند  كه  است  تقليدهايى 
كوركورانه صورت مى گيرد. دليل آن نيز در واقع اين است 
كه علل مشكالت و راهكارهاى صحيح براى حل آن، به خوبى 
تشخيص داده نمى شود. بسيارى از رفتارها نيز فقط با هدف 
كنار زدند ممنوعيت ها و يا به اصطالح «تابو شكنى» صورت 
مى گيرد. اگر چه اينها همه واكنش هاى تفريطى به كنش هاى 
افراطى است ولى امرى طبيعى و كوتاه مدت است. آنچه در 
كوتاه  خطاهاى  و  آزمون  اين  كه  است  اين  دارد  اهميت  اينجا 
بگذارد.  جاى  بر  مدتى  دراز  منفى  تأثيرات  تواند  مى  مدت 
خوشبختانه متخصصين و متفكران در اين زمينه ها تحقيقات 
در  آنها  بازتاب  اما  دهند  مى  و  داده  انجام  ارزشمندى  بسيار 
جامعه چندان مشهود نيست و اين ديگر ضعف رسانه هاست.

هر  در  اما  است  مشابه  دنيا  جاى  جاى  در  بشر  زندگى  ذات 
كجا شيوه خاصى را پيش مى گيرند كه در دراز مدت نيز هيچ 
يك بطور جامع و مانع كارآمد نخواهد بود و نياز به تعديالتى 
پيدا خواهد كرد. آنچه در اين جا حايز اهميت است اين است 
كه اين تغيير و تعديل ها نبايد الزامًا با جايگزين كردن قرارداد 
الزامى  هاى  جايگزينى  حتى  و  بگيرد  صورت  اجتماعى  هاى 
نيز بايد اندك اندك و در طى زمان صورت بگيرد. بطور كلى 
هرچه به سمت شرق مى رويم نقش و تأثير فرهنگ بر جامعه 
و  نقش  اين  رويم  مى  غرب  سمت  به  چه  هر  و  است  بيشتر 
و  اجتماعى  مشكالت  معموًال  و  دارد  قانون  را  قدرتمند  تأثير 
بخصوص مسايل خانوادگى در دهكده ايرانى ما در انگلستان 
ناشى از نبودن تعادل بين رويكرد به فرهنگ و قانون در رفتار 
افراد است. و شايد بهترين راه براى دست يافتن به الگو هاى 
رفتارى مناسب سوق دادن گرايش هاى فرهنگى مان به سمت 
قانون مدارى باشد. مسلمًا  اين عملكرد نقد رفتارهاى صرفًا 
قانون مدار غربى و سوق دادن آن به سمت فرهنگ را نيز در 
پيدا  بازتاب  ميزبان  جامعه  در  اگر  باز  و  داشت  خواهد  خود 

كند، مى تواند منجر به رشد اجتماعى گردد.
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مشكالت بازخوانى 
انديشه مصدق

 حسين شاه حسينى

بارزترين ويژگى راه مصدق، در انديشه هاى او 
و روش سياسى او نهفته است كه باعث شده در 
گذر ساليان دراز، راه او هنوز به عنوان يك راه 
من  باشد.  مطرح  بعدى  نسل هاى  براى  معتبر 
اين انديشه را در شخصيت ايشان با صفت هاى 
آنها  اصلى ترين  مى بينم.  موصوف  فراوانى 
دكتر  بود.  مقام  و  جاه  حب  از  بودن  دور  اما 
به  خود  سياسى  عمر  طول  تمام  در  مصدق 
كسب  به  مقيد  و  محدود  را  خود  عنوان  هيچ 
جايگاهى در حوزه هاى مختلف نكرد و بيش از 
هر چيزى، نظر و انديشه مردم بود كه خود را 
مقيد به رعايت آن مى دانست. اين نوع نگاه به 
يكى  كشوردارى،  منش  و  سياسى  موضوعات 
از برجسته ترين ويژگى هاى انديشه و عمل او 
بود كه اكنون نه تنها در ايران بلكه در بسيارى 
از كشورهاى جهان به عنوان يك روش سياسى 

طرفداران فراوانى پيدا كرده است. 
در اصيل بودن اين نوع نگاه در كشور خودمان، 
تاكنون سخن بسيار رفته است اما براى كشف 
نگاهى  ايران  امروز  جامعه  به  مى توانيد  آن 
بيندازيد و دريابيد كه حتى در شرايط فعلى نيز 
تحقق  حال  در  مصدق  ديدگاه هاى  از  بسيارى 
است يا الاقل به عنوان يك شعار يا ايده مطرح 
مى شود. طرح اقتصاد بدون نفت قطعا يكى از 
طراحان  مى دهد  نشان  كه  شعارهاست  همين 
دكتر  انديشه هاى  بر  خود  گفتار  در  الاقل  آن 
مصدق پايبندند. مرحوم مصدق اما ويژگى هاى 
يك  به  را  او  كه  داشت  هم  ديگرى  شخصيتى 
الگوى معاصر در حوزه سياست بدل مى كرد. 
منظور  بود.  خصايص  اين  از  يكى  آزادمنشى 
بود  مردم  به  خدمت  آزادى،  از  مصدق  نظر 
مردم  كه  آنچه  به  احترام  كه  داشت  اعتقاد  و 
مى خواهند مى تواند از يك نظام، نظامى كارآمد 
هميشه  مردم  كه  جايى  تا  بسازد  مردمى  و 
حامى آن باشند. شايد به همين دليل است كه 
به عنوان  حوزه  اين  در  مصدق  نظريات  اكنون 
يك اصل مسلم جهانى، طرفداران خود را پيدا 
آزاديخواهان  از  بسيارى  خاستگاه  و  كرده 

جهان شده است. 
بازخوانى  در  كه  مشكالتى  همه  وجود  با 

و  دارد  وجود  مصدق  دكتر  انديشه هاى 
نسل  هست،  مسير  اين  در  كه  دست اندازهايى 
نخست وزيرانى  انبوه  خيل  ميان  از  امروز 
پى جوى  ديده،  خود  به  پرگوهر  مرز  اين  كه 
موضوع  اين  هستند.  مصدق  دكتر  انديشه هاى 
يك  شماره  دشمن  مورد  در  حتى  مى توان  را 
ايشان يعنى محمدرضا پهلوى هم دريافت. اگر 
كودتاى 28مرداد  از  بعد  شاه  كه  سخنانى  در 
انجام داده دقت شود مى بينيم كه او شديدترين 
اما  داشته  مصدق  شخصيت  به  را  حمالت 
هيچ گاه راه و روش و منش و انديشه او را نقد 
نكرده و حتى در مواردى خود از اجراكنندگان 

اين نظريات بوده است. 

عكس «مصدق» و انعكاس آن در يك رمان 
 جواد مجابى

وقتى جوان بودم و هنوز در سالخوردگى هم، 
داشته اند،  فراوانى  جاذبه  برايم  شخصيت  دو 
ويژه  اهميت  برايم  زندگى شان  و  فكر  طرز 
آنها  راه  به  داشته ام  آرزو  كه  آنجا  تا  داشته، 
و  مصدق  كنم:  زندگى  آنها  چون  و  بروم 
و  بود  سياسى  صداقت  نمونه  اولى  دهخدا. 
آدم ها  عموما  ادبى.  كار  براى  الگويى  دهخدا 
الگوهاى ويژه اى در ذهن دارند كه از واقعيتى 
بيرونى الهام يافته است. اين نمونه و نماد، گاه 
گاه  است،  مفاهيم  و  خصايل  از  مجموعه اى 
شخصيتى كه نمودار آن صفات و رفتار است. 
آزادمنشى  مظهر  برايم  همواره  مصدق  دكتر 
كشورش  براى  صادقانه  كه  كسى  است.  بوده 
كار مى كند، صميمانه مردم كشورش را دوست 
دارد، وظيفه اش را نسبت به كشور و مردمش، 
در حوزه وسيع امكانات و ضرورت هاى جمعى 
ارتباطات  آن  در  و  دارد  نام  جهان  كه  بشر 
شبكه اى  در  را  ما  اقتصادى  و  سياسى  مدرن 
از روابط درگير مى كند، با شناخت و اعتماد به 

نفسى غرورانگيز انجام داده است. 
و  ملت ها  حافظه  و  تاريخ  در  مى مانند،  نام ها 
به  مصدق  و  اميركبير  نام  هم.  كنار  متاسفانه 
به  مبارزالدين  امير  و  چنگيز  نام  كنار  نيكى، 
ناستوده  هركارى  در  تعصب  خونخوارگى. 
تعصب  از  بت گرايى  يا  انكار  و  انحصار  است. 
برمى خيزد و از ذهنيتى مطلق پرست. به گمان 
من هيچ كس از دايره قضاوت جامعه و افرادش 
بيرون نيست. براى هيچ كس تقدسى قايل نيستم 
كه او را از حوزه نقدوداورى بيرون نهم، طبعا 
دهخدا و مصدق و هدايت و شاملو و ديگرانى 
عقالنى  نقد  دايره  از  كرده ام،  ستايششان  كه 
مى دارم  دوست  را  آنان  من  و  نيستند  بيرون 
با بد و نيكشان، با ضعف هاى انسانى و قدرت 
مى نهم  ارج  كارشان  و  زندگى  به  سلوكشان. 
از  كشورم،  محدود  امكانات  دايره  در  چون 
بهروزى  براى  خود  انسانى  ظرفيت  اعالى  حد 
داورى  كردند.  تالش  آنها  فرهنگ  و  مردم 
آنها  جايگاه  زمان  درازاى  در  ما  مردم  جمعى 

را روشن تر خواهد كرد. 
رمان  در  كه  را  او  از  تصويرى  ديدم  بهتر 
چاپ  پيش  سال ها  و  آورده  «موميايى» 
مشهور  عكسى  بياورم.  خاطرتان  به  كرده ام، 
اطراف  بيابان  در  كه  ديده ايد  مصدق  دكتر  از 
احمدآباد به طرف افق پيش مى رود با پالتوى 
به  سالخوردگى اش.  زيباى  رفتار  و  برك  بلند 
نظر رمان نويس اين راهى است بى منتها براى 

تمامى عاشقان مردم و كشور ايران. 
عكس را نوه اش گرفته و به نظرم سخت زيبا 

و بامعناست. 

اين بخش كه نقل مى شود جزيى از تصويرهاى 
موميايى  رمان  در  كه  است  مصدق  گوناگون 
انعكاس يافته است. اگر ناقص به نظر مى رسد، 

كاملش را در كتاب مى توانيد  ببينيد: 
«... هرچه پيرتر مى شد خزان را بيشتر دوست 
داشت. تابستان و زمستان فصل صحرا نبود... 
عارى  و  ساده  بود،  برهنه  چيز  همه  خزان  در 
خطى  ديد،  انتهاى  در  برهنه  دشت  شايبه.  از 
پيش  را  كم ارتفاع  كوه هاى  از  سايه اى  بنفش، 
قبله،  غبار  و  مه  در  غالبا  كه  مى آورد  نظر 
عصازنان  پيرمرد  مى رسيد.  نظر  به  كمرنگ تر 
پيش مى رفت، كالهش در دست. نسيم شهريار 
اصالح  كمتر  كه  را  شقيقه اش  سپيد  موهاى 

مى شد، روى پيشانيش پريشان مى كرد. 
نسيم، او را از خياالت به در مى آورد. خياالتى 
با  صدايشان،  شنيدن  يا  آدميان  حضور  با  كه 
ديدن دستكارشان در سر مرد آمده باشد. در 

باد مى پريد و مى پريد. 
اينك تويى و خودت.

اين را مى گفت و همواره بدين تعبير مى خنديد، 
هيچ گاه نتوانسته يا نخواسته بود با خود باشد. 
در همه عمر جوشيده بود. با ديگران، با آنان به 
راه رفته، در پايان به ناچار در حصارى به بند 
افتاده كه بيابان تا بيابان با آنان فاصله داشت. 
پيرمرد پيش مى رفت. خاك سياه شخم خورده 
كه برگشته بود، اينك خشك و كمرنگ مى شد. 
باالى  مى كردند.  پرواز  برهوت،  در  كالغان 
منقار  به  را  زمين  گاه  مى چرخيدند،  سرش 
مى كاويدند، زمانى از بيم حضور او از درختى، 
را  پيرمرد  و  پرمى كشيدند  ناگاهان  تپه اى 

مى خنداندند. 
* چرا مى گريزيد، ما هم سر نوشتان؟ 

... مى ديد جهان ديگر چيزى براى نمايش ندارد، 
از  هرچه  بود.  سير  شنيدنى ها  و  ديدنى ها  از 
به  بيرون  از  نگاهش  مى گذشت  او  بر  روزگار 

درون باز مى گشت. 
است،  بسته  صدايم  نمى شنوند،  را  حرفم   *

حنجره ام زخمى است. 

بودم اكنون  فريادى كه  در سرش گذشت: آن 
مجبور به سكوت است، در كار نفى خويشتن 
چون  بودم،  آنان  از  يكى  كاش  تن،  اين  است 
افق  در  خويش،  كار  پى  از  كه  ساده دل  آن 
خاك  در  خيش  مى كاود.  زمين  در  كوه،  پاى 
خاك  مى شكافد،  را  زمين  قلب  مى راند،  خشك 
تابستان  كه  اميدى  به  مى كند،  زيرورو  را 
حاصل سر برخواهد كرد. چه بسيار دل ها را 
آمده  بهاران  افشانده ام،  بذر  آن  بر  كاويده ام، 
جنگيده ايم،  برخاسته ايم،  برخاسته اند.  است، 
صدبار  افتاده ايم.  خاك  به  كرده ايم،  زندگى 
به شمشيرم كشته اند،  مرگ مرا خوانده است. 
پوسيده ام،  بردارها  كرده اند.  نگون  چاهم  در 
زهر...  در  آتش،  در  تنور،  در  گور،  در  زنده 
جوخه هاى  تير،  ميدان  در  شده ام،  تيزاب  در 
مسلسل  به  كرده اند،  بارانم  گلوله  نيم شبى، 
مرگ  صدبار  بمب.  به  نارنجك،  با  بسته اندم، 
گور  از  است.  رانده  بارم  ديگر  و  خوانده  مرا 
برشده ام، از آتش و زهر و گلوله و پوسيدگى 
تنى  در  هربار  آمده ام  باز  رسته ام،  فرديت  و 
ديگر، صدايى ديگر، شورشى ديگر، سرزمينى 
ديگر. اما اين بار پيرتر از آنم كه از چنين مرگى 
از  جانور  است  زخمى  حنجره ام  رست.  بتوانم 
محكم  چنگ  عاصى ام  تارهاى  در  فريادم.  راه 

كرده است، گلويم را ويران كرده اند...»
برگرفته از شرق

تورم انگلستان كاهش يافت
از  كمتر  آوريل  ماه  در  انگلستان  تورم  سوخت،  قيمت  كاهش  درپى 
قيمت  رسيد.  ماهه  هفت  سطح  كمترين  به  و  كرد  رشد  پيش بينى ها 
كرد.  رشد  تاكنون   2009 سال  از  ميزان  كمترين  با  نيز  توليدكننده 
به گزارش بلومبرگ، ديروز،سه شنبه، دفتر ملى آمار انگلستان اعالم 
كرد قيمت مصرف كننده نسبت به سال گذشته 4/2 درصد رشد كرده 

است.
داشتند  انتظار  بلومبرگ  نظرسنجى  در  شركت كننده  اقتصاددان   35
قيمت مصرف كننده به 6/2 درصد برسد. براساس اين گزارش تورم 
بدون درنظر گرفتن قيمت مواد غذايى و سوخت نيز كاهش يافته و 
قيمت درب كارخانه با نرخ ساالنه 1/1 درصد رشد كرده كه كمترين 

ميزان از سپتامبر سال 2009 تاكنون است. اين در شرايطى است كه 
تورم  نرخ  از  را  خود  پيش بينى  گذشته  هفته  انگلستان  مركزى  بانك 
كاهش داد و اعالم كرد رشد قيمت ها احتماال زودتر از برآوردهاى 
قبلى به هدف 2 درصد تعيين شده خواهد رسيد. براساس پيش بينى 
 1/3 به  تورم  نرخ  امسال  سوم  فصل  در  انگلستان،  مركزى  بانك 
درصد افزايش خواهد يافت و افزايش ساالنه قيمت ها در فصل سوم 
رسيد.  خواهد  شده  تعيين  درصدى  هدف 2  از  كمتر  به  سال 2015 
هدف  به  سال 2016  اول  فصل  در  تورم  بود  شده  پيش بينى  پيشتر 
تعيين شده خواهد رسيد. گزارش دفتر ملى آمار انگلستان همچنين 
نشان داد تورم بدون درنظر گرفتن قيمت مواد غذايى،الكل، انرژى و 
تنباكو، به 2 درصد رسيده است. اين كمترين ميزان از نوامبر سال 

2009 تاكنون به شمار مى رود.
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آيا جان كرى 
اين بار موفق 
خواهد شد؟

گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان 
مى گويد: به رغم اين كه برگزارى نشست 
است  بعيد  اما  دارد  اهميت  بسيار   2 ژنو 
به  بتواند  برگزارى  صورت  در  حتى 

دستاوردى برسد.
كرد،  اعالم  امريكا  خارجه  امور  وزارت 

جان كرى، وزير امور خارجه اين كشور 
چهارمين  براى  مى   21 شنبه  سه  روز 
هاى  سرزمين  به  كارش  به  آغاز  از  بار 
گزارش  كرد.به  خواهد  سفر  اشغالى 
انجام  از  هدف  االهرام،  مصرى  روزنامه 
كنفرانس  برگزارى  براى  تالش  سفر  اين 
جان  سفر  پى  در  كه  سوريه  المللى  بين 
كرى به روسيه و ديدارش با طرف هاى 
شد  توافق  آن  برگزارى  سر  بر  روسى 
ميان  صلح  مذاكرات  احياى  همچنين  و 

اسرائيلى ها و فلسطينى ها است.
سى  بى  بى  خبرى  شبكه  گزارش  به  بنا 
كرى قصد دارد سفر خاورميانه اى خود 
ماه  چند  ظرف  او  سفر  چهارمين  كه  را 
اخيرى كه به منصب وزارت امور خارجه 
خاورميانه  به  شده،  منصوب  امريكا 
اسرائيل،  به  سفر  با  شود،  مى  محسوب 
است  قرار  و  كند  آغاز  اردن  و  فلسطين، 
پس از آن در روزهاى 24 و 25 ماه جارى 
در نشست اتحاديه افريقا نيز شركت كند.

مذاكرات  روند  احياى  سفر كرى  از  هدف 
با  كه  اى  پرونده  است.  شده  اعالم  صلح 
نخست  نتانياهو،  بنيامين  آمدن  كار  روى 
و  صهيونيستى  رژيم  تندروى  وزير 
ها  سازى  شهرك  ادامه  بر  اش  پافشارى 
بيت  ويژه  به  فلسطينى  هاى  سرزمين  در 
المقدس  بيت  الخصوص  على  المقدس 
به  رو  هيچ حركت  و  شده  متوقف  شرقى 
هفته  دو  به  نزديك  است.  نداشته  جلويى 
خارجه  امور  وزراى  از  شمارى  پيش 
عرب از جمله رياض المالكى، وزير امور 
فلسطينى  خودگردان  حكومت  خارجه 
اتحاديه  رئيس  العربى،  نبيل  همراه  به 
رفتند  واشنگتن  به  قطر  رياست  به  عرب 
مقام  با  فشرده  مذاكرات  انجام  از  پس  و 
جو  و  كرى  جان  ويژه  به  امريكايى  هاى 
امريكا  جمهورى  رئيس  معاون  بايدن، 
به  زمين  طرح  حاضرند  كه  كردند  اعالم 
زمين ميان فلسطين و اسرائيل را بپذيرند 
احيا  صلح  مذاكرات  كه  اين  صرف  به 
شود. مساله اى كه بسيارى از تحليلگران 
قطر  سوى  از  شده  هدايت  تالشى  را  آن 
براى وادار كردن جامعه غربى به دخالت 
در سوريه براى سرنگونى حكومت بشار 
ها  قطرى  ناظران  اعتقاد  به  دانستند.  اسد 
سرزمين  از  ها  فلسطينى  كه  اند  پذيرفته 
كه  اين  صرف  به  بگذرند  خود  هاى 
با  حتى  شده،  قيمتى  هر  به  اسد  حكومت 

مداخله خارجى و اعمال سناريوى نظامى 
واكنش  با  كه  اى  مساله  شود.  سرنگون 
و  است  شده  مواجه  عربى  جامعه  شديد 
انتقادهاى  فلسطينى  رهبران  از  بسيارى 

شديدى را متوجه حكومت قطر كردند.
امور  وزارت  سخنگوى  بساكى،  جنيفر 
خارجه امريكا در اين باره مى گويد: «ما 
دائمى  صلح  به  متعهد  را  خود  همچنان 
ميان  مستقيم  مذاكرات  انجام  طريق  از 
فلسطينى ها و اسرائيلى ها در آن منطقه 

مى دانيم.»
شود  مى  گفته  همچنين  سفر  اين  در 
بر  را  اعراب  نيت  دارد  تالش  كرى  كه 
چه  تا  كه  اين  و  سوريه  و  فلسطين  سر 
از  ها  اسرائيلى  سود  به  حاضرند  اندازه 

آن  از  و  بگذرند  فلسطينى  هاى  سرزمين 
سو مذاكرات آشتى ملى در سوريه را احيا 
باورند  اين  بر  بسيارى  بزند.  محك  كنند، 
حتى اگر كرى بتواند اعراب را راضى كند 
كه پشت ميز مذاكره با اسرائيلى ها براى 
باز  بنشينند،  صلح  مذاكرات  سرگيرى  از 
در  و  ببرد  پيش  از  كارى  تواند  نمى  هم 
مورد پرونده سوريه نيز حتما ماموريتش 
ويژه  به  شد.  خواهد  مواجه  شكست  با 
كه قدرت هاى بزرگ منطقه اى و جهانى 
با  مغاير  نظرى  امريكا  و  غرب  با  مخالف 
سوريه  پرونده  پيشبرد  براى  واشنگتن 

دارند.
گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان 
از جمله افرادى است كه نسبت به موفقيت 
مى  وارد  شبهه   2 ژنو  نشست  برگزارى 
كند و مى گويد: «به رغم اين كه برگزارى 
چنين نشستى بسيار اهميت دارد اما بعيد 
است حتى در صورت برگزارى بتواند به 
از  بيش  كه  جنگى  در  برسد.  دستاوردى 
چگونه  است،  داشته  قربانى  نفر  هزار   80
مى توان دو طرف را راضى كرد كه براى 
به  يكديگر  با  صلح  و  ها  خشونت  توقف 

مذاكره بنشينند.»
وجود متحدانى استوار در كنار بشار اسد 
كه از او همه گونه حمايتى مى كنند و نبود 
حكومت  عليه  اى  يكپارچه  مخالف  جريان 
سوريه از جمله داليلى است كه باعث مى 
كه  برسند  نتيجه  اين  به  بسيارى  شود 
رسيد.  نخواهد  نتيجه  به   2 ژنو  نشست 
به ويژه كه اسد براى چندمين بار مجددا 
تاكيد كرده است كه حاضر به كناره گيرى 
به  بحران  از  تواند  مى  و  نيست  قدرت  از 

وجود آمده به سالمت عبور كند.

اين در حالى است كه سازمان ملل متحد 
به  بخشيدن  سرعت  خواستار  روسيه  و 
برگزارى اين نشست براى پايان دادن به 
سوريه  در  جارى  خونين  هاى  درگيرى 
به  شدند.  آن  در  انسانى  بحران  حل  و 
ويژه كه بر اساس تازه ترين آمار شمار 
پناهندگان سورى به بيش از 1.5 ميليون 
هاى  تالش  رغم  به  است.  رسيده  نفر 
انداز  چشم  هنوز  ملل  سازمان  و  روسيه 
نمى  نشست  اين  برگزارى  براى  روشنى 

توان تصور كرد.

هم زمان با حضور وليعهد عربستان در آنكارا اعالم شد

تمايل مخالفان سورى 
به حضور ايران در 

كنفرانس ژنو

در  مستقر  سورى  مخالفان  كه  مى گويند  آگاه  منابع 
سوريه خواستار كناره گيرى اسد از قدرت هستند اما آن 
را به عنوان شرطى براى مذاكره با او براى آغاز مرحله 

انتقالى مطرح نمى كنند.
و  ها  جريان  كه  گفتند  سوريه  مخالفان  به  نزديك  منابع 
سوريه  داخل  و  خارج  در  نظامى  و  سياسى  هاى  گروه 
وليعهد  عدالعزيز،  بن  سلمان  امير  ديدار  نتايج  منتظر 
عربستان با رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور 
هستند و منتظرند ببينند كه نتايج اين ديدار در آينده چه 
تاثيرى بر مواضع موجود بر سر سوريه خواهد گذاشت.  

سورى  مخالفان  لندن،  چاپ  العرب،  روزنامه  گزارش  به 
در خارج انتظار دارند كه ديدار امير سلمان با اردوغان 
ابتداى تحوالت جديد در حل بحران سوريه باشد و باعث 
شود تا مخالفان بر سر يك هدف به وحدت موضع برسند. 
پرونده  در  رود كه تعداد كسانى كه  همچنين انتظار مى 
سوريه دخالت مى كنند به اين ترتيب به شدت كاهش يابد 
اسد  مخالفان  سود  به  نهايت  در  تواند  مى  مساله  اين  و 
تمام شود. چرا كه در آن موقع تصميم گيران اين پرونده 

به تركيه و عربستان محدود خواهد شد.

به  سورى  مخالفان  از  هيئتى  پيش  هفته  دو  به  نزديك 
هاى  مقام  با  و  رفت  رياض  به  صبرا  جورج  رياست 
عربستانى ديدار كرد. مقام هاى عربستانى به آنها وعده 
دادند در صورتى كه موفق شوند ديگر اعضاى مخالف را 
براى مذاكره با حكومت سوريه و قطع همكارى با جريان 
هاى جهادى مرتبط با القاعده راضى كنند، حمايت مالى و 

ديپلماسى قدرتمندى از آنها كنند.

رياض همچنين روز دوشنبه موفق شد تا معاذ الخطيب، 
تا  كند  راضى  را  سورى  مخالفان  ائتالف  سابق  رئيس 
نقشى مهم در وحدت بخشيدن ميان مخالفان اسد بازى 
كند و به آنها بفهماند كه بايد مذاكره با حكومت سوريه 
شده  مطرح  اخير  هاى  ماه  در  كه  هايى  طرح  اساس  بر 
است را بپيذيرند. حركتى كه ناظران آن را در اين مرحله 

حركتى مهم و اساسى ارزيابى مى كنند.

الخطيب اخيرا از سمت خود به دليل پافشارى قطر براى 
و  سوريه  حكومت  با  مذاكره  طرح  از  او  شدن  منصرف 
پذيرش افراد نزديك به دوحه در كادر رهبرى مخالفان 
و  داد  استعفا  هيتو  غسان  رياست  به  موقت  حكومت  و 
زير  از  فرش  كشيدن  براى  تالش  كارى  چنين  كه  گفت 

پايش است.

موازى با نقش عربستان در وحدت بخشيدن به مخالفان 
به  تركيه  نقش  سياسى،  حل  راه  پذيرش  براى  سورى 
عنوان يكى از مهم ترين بازيگران پرونده سوريه نيز مهم 
است. اين دو كشور كشورهايى هستند كه واشنگتن بر 
ترين  نزديك  در  سوريه  پرونده  بستن  براى  آنها  روى 

زمان ممكن حساب باز كرده است.

كشورهاى  از  كه  افرادى  ميان  علنا  جبهه  اين  درون  در 

شمال افريقا به ويژه ليبى و تونس مى آيند با ديگر اعضا 
تبعيض وجود دارد و آنها علنا مى گويند كه رهبران صف 
اول مخالفان سورى ترسو هستند و اين تنها القاعده است 

كه مى تواند اسد را سرنگون كند.
وزير  نخست  اردوغان،  طيب  رجب  به  نزديك  منابع 
تركيه مى گويند كه وى به محض بازگشت از واشنگتن 
و ديدارش با باراك اوباما، رئيس جمهورى امريكا لحن 
خود را تغيير داد و تالش كرد خود را به پرونده سوريه 
كارشناسان  اعتقاد  به  كه  اى  مساله  دهد.  جلوه  نزديك 
با  تركيه  تعامالت  در  واشنگتن  صريح  مخالفت  بازتاب 
پرونده سوريه بوده است. واشنگتن از آنكارا مى خواهد 
با  كند،  اسد  مسلح  غير  مخالفان  از  بيشترى  حمايت  كه 
كند،  مبارزه  النصره  جبهه  ويژه  به  تندرو  هاى  جريان 
مى  اى  عده  كه  النصره  جبهه  اعضاى  ميان  اختالفات 
خواهند به القاعده بپيوندند و عده اى با اين اقدام مخالفند 
نظامى  حل  راه  بر  را  سياسى  حل  راه  و  كند  تقويت  را 

مقدم بدارد.

آن  تبع  به  و  واشنگتن  كه  شود  مى  گفته  دليل  همين  به 
امير  مذاكرات  نتايج  به  نيز  اروپايى  هاى  پايتخت  ديگر 
سلمان بن عبدالعزيز، وليعهد عربستان با مقام هاى تركيه 

از جمله رجب طيب اردوغان چشم دوخته اند.  

منابع آگاه مى گويند كه اختالف هاى شديدى در درون 
النصره بر سر پيوستن يا اعالم برائت از شبكه القاعده به 
وجود آمده است. به گفته اين منابع در درون اين جبهه 
علنا ميان افرادى كه از كشورهاى شمال افريقا به ويژه 
ليبى و تونس مى آيند با ديگر اعضا تبعيض وجود دارد و 
آنها علنا مى گويند كه رهبران صف اول مخالفان سورى 
ترسو هستند و اين تنها القاعده است كه مى تواند اسد 

را سرنگون كند.   

با اين حال ناظران بر اين اعتقادند كه با توجه به مذاكرات 
جداگانه اى كه دو طرف عربستانى و تركى با امريكايى 
سلمان  امير  مذاكرات  كه  رود  مى  انتظار  اند،  داشته  ها 
دستورالعمل  همان  با  مطابق  اردوغان  طيب  رجب  با 
داشته  ايجابى  نتايج  نهايت  در  و  رود  پيش  امريكايى 
آيد  وجود  به  كشور  دو  اين  حمايت  با  فضايى  و  باشد 
تا به موجب آن مخالفان اسد با هدف رسيدن به راه حل 
سياسى راهى كنفرانس بين المللى ژنو شوند. كنفرانسى 
كه اياالت متحده امريكا و كشورهاى اروپايى تالش دارند 
تا به هر قيمتى شده تشكيل شود تا به دنبال آن زمينه 
هاى الزم براى مذاكره با اسد فراهم آيد. در همين رابطه 
گفته مى شود مسكو نيز فشارهاى خود را به بشار اسد، 
را  وى  تا  است  داده  افزايش  سوريه  جمهورى  رئيس 
راضى كند كه تا قبل از انتخابات رياست جمهورى اش 
در سال 2014 پاى ميز مذاكره با مخالفانش بنشيند و تن 

به مصالحه با آنها بدهد.

در  ايران  مشاركت  با  مخالفتى  هيچ  سورى  مخالفان 
براى  فرصتى  را  آن  و  داشت  نخواهند  ژنو  كنفرانس 
تهران مى دانند كه در عرصه ديپلماسى براى حل بحران 

سوريه وارد عمل شود.
اين در حالى است كه بشار اسد، رئيس جمهورى سوريه 
در تازه ترين اظهار نظر خود بيان داشته تا پايان سال 
طريق  از  تنها  و  ماند  خواهد  باقى  خود  سمت  در   2013
انتخابات سراسرى و نتايج صندوق هاى راى حاضر به 

كناره گيرى از قدرت خواهد بود.

روز  روسيه  خارجه  امور  وزير  الوروف،  سرگئى 
دوشنبه گفت كه مخالفان اسد بدون اعالم هر گونه پيش 
بايد  قدرت  از  اسد  گيرى  كناره  شرط  بيان  حتى  شرطى 
در كنفرانس ژنو شركت كنند و بعد از آن براى مصالحه 

با رئيس جمهورى سوريه با او به گفت وگو بنشينند.  

در  مستقر  سورى  مخالفان  كه  گويند  مى  آگاه  منابع 
سوريه خواستار كناره گيرى اسد از قدرت هستند اما آن 
را به عنوان شرطى براى مذاكره با او براى آغاز مرحله 

انتقالى مطرح نمى كنند.

به گفته اين منابع مخالفان سورى همچنين هيچ مخالفتى 
با مشاركت ايران در كنفرانس ژنو نخواهند داشت و آن 
را فرصتى براى تهران مى دانند كه در عرصه ديپلماسى 
براى حل بحران سوريه وارد عمل شود و كمى از حمايت 
ميدانى و تسليحاتى و لجستيكى اش از اسد فاصله بگيرد.
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ايران
گزارش جديد آژانس در راه است

ادامه پيشرفت 
برنامه هاى 
هسته اى ايران

آژانس  گزارش  به  اشاره  با  غربى  هاى  ديپلمات 
مى  منتشر  زودى  به  كه  اتمى  انرژى  المللى  بين 
آژانس  گزارش  در  كنند  مى  خاطرنشان  شود، 
ايران  در  اى  هسته  مواد  توليد  ظرفيت  افزايش 
كه  موادى  هم  آن  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
كاربرد  تواند  مى  ها  ديپلمات  اين  ادعاى  بر  بنا 

تسليحاتى داشته باشد.

 ديپلمات هاى غربى با اشاره به گزارش آژانس 
مى  منتشر  زودى  به  كه  اتمى  انرژى  المللى  بين 
آژانس  گزارش  در  كنند  مى  خاطرنشان  شود، 
ايران  در  اى  هسته  مواد  توليد  ظرفيت  افزايش 
كه  موادى  هم  آن  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
كاربرد  تواند  مى  ها  ديپلمات  اين  ادعاى  بر  بنا 

تسليحاتى داشته باشد.

البته آنها مى گويند نرخ رشد ذخاير مواد هسته 
اى ايران در ماه هاى اخير به واسطه تبديل بخشى 
يافته  كاهش  اى،  هسته  سوخت  به  ذخاير  اين  از 
است. به اين ترتيب زمان براى ديپلماسى بيشتر 
كه  آژانس  گزارش  است.  باقى  همچنان  ايران  با 
انتظار مى رود امروز (چهارشنبه)، منتشر شود، 
براى  كه  بيشتر  سانتريفوژهاى  نصب  ادامه  به 
عمليات غنى سازى مورد استفاده قرار مى گيرند، 

اشاره شده است.

آى  شامل  سانتريفوژها  اين  رويترز،  گزارش  به 
مى  شدن  فعال  صورت  در  كه  است  ام   2 آر- 
تواند سرعت توليد اورانيوم غنى شده را به طور 
در  سانتريفوژها  اين  دهد.  افزايش  محسوسى 

در  آنها  تعداد  و  اند  شده  نصب  نطنز  تاسيسات 
ماه فوريه 180 دستگاه برآورد شده بود. اما پيش 
سانتريفوژها  از  نسل  اين  تعداد  شود  مى  بينى 
در ايران در ماه هاى اخير افزايش بى سابقه اى 

داشته باشد.

يك ديپلمات غربى در اين زمينه اظهار داشت: ما 
ترى  پيشرفته  سانتريفوژهاى  ايران  داريم  انتظار 
در نطنز نصب كند. ديپلمات ديگرى نيز گفت: باور 
راكتور  يك  ساخت  براى  ايران  كه  است  اين  بر 

تحقيقاتى نيز اقدام كرده كه كارشناسان مى گويند 
مى تواند راه جديدى در اختيار جمهورى اسالمى 
قرار دهد تا از طريق آن مواد هسته اى با كاربرد 

نظامى توليد كند.

تحليلگران هسته اى مى گويند، نوع راكتورى كه 
ايران در حال ساخت آن در شهر اراك است مى 

تواند در توليد پلوتونيوم مفيد باشد.

يك ديپلمات غربى در اين زمينه اظهار داشت: ما 
ترى  پيشرفته  سانتريفوژهاى  ايران  داريم  انتظار 
در نطنز نصب كند. ديپلمات ديگرى نيز گفت: باور 
راكتور  يك  ساخت  براى  ايران  كه  است  اين  بر 
تحقيقاتى نيز اقدام كرده كه كارشناسان مى گويند 
مى تواند راه جديدى در اختيار جمهورى اسالمى 

قرار دهد تا از طريق آن مواد هسته اى با كاربرد 
نظامى توليد كند.

آژانس  گزارش  به  اشاره  با  ها  ديپلمات  همچنين 
بين المللى انرژى اتمى مى گويند، توليد اورانيوم 
غنى شده با غناى متوسط نيز مورد توجه مقامات 
ذخاير  اين  شود  مى  گفته  و  گرفته  قرار  آژانس 
بمب  توليد  براى  نياز  مورد  سطح  به  نزديك 
سازى  غنى  ايران  كه  زمانى  از  است.  اى  هسته 
20 درصدى را آغاز كرده، توانسته 240 تا 250 

كيلوگرم ذخيره داشته باشد.

همچنان  ايران  ذخاير،  اين  افزايش  باوجود  اما 
اسرائيل  قرمز  خط  از  تر  پايين  را  آن  سطح 
وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين  است.  نگاهداشته 
گذشته  سپتامبر  سخنرانى  جريان  در  اسرائيل 
يك  ترسيم  با  ملل  سازمان  عمومى  مجمع  در 
در  شد  مدعى  بمب،  يك  تصوير  روى  قرمز  خط 
كند،  عبور  قرمز  خط  اين  از  ايران  كه  صورتى 

گزينه نظامى اجرايى خواهد شد.

اسرائيلى  و  غربى  كارشناسان  برخى  پس  آن  از 
ادعا مى كنند ايران همچنان سطح ذخاير اورانيوم 
مورد  قرمز  خط  از  تر  پايين  را  خود  شده  غنى 

ادعاى اسرائيل نگاه داشته است.

گزارش آژانس بين  المللى انرژى اتمى در شرايطى 
منتشر مى شود كه دو مذاكره هسته اى اخير بين 
ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى و همچنين 
اسالمى  جمهورى  اى  هسته  ارشد  كننده  مذاكره 
و اتحاديه اروپا، به هيچ نتيجه اى نرسيده است.

شدن  مشخص  با  كنند  مى  ادعا  غرب  در  برخى 
نتيجه انتخابات رياست جمهورى در ايران كه 24 
خرداد ماه برگزار خواهد شد، آمريكا و متحدانش 
در مورد نحوه برخورد با برنامه هاى هسته اى 

تهران تصميم گيرى خواهند كرد.

كره شمالى سه موشك كوتاه برد شليك كرد

شليك با آرامش
از مذاكرات هسته اى خارج شده، منطقه صنعتى 
كرده  سكنه  از  خالى  را  سئول  با  خود  مشترك 
موشكى  آزمايش هاى  با  مدام  هم  حاال  و  است 
خود سعى درنمايش قدرت نمايى خود در منطقه 
جا  كه  دهد  نشان  مى خواهد  »پسر  «كيم  دارد. 
پاى پدر گذاشته و حتى سفت و سخت تر از او 

هم عمل مى كند. 

موشك  سه  گذشته،  روز  سى ان ان،  گزارش  به 
آب هاى  سوى  به  شونده  هدايت  كوتاه برد 
آن  شد،  شليك  كره  شبه جزيره  شرقى  ساحل 
ويژه  معاون  بازگشت  از  بعد  بالفاصله  هم 
نخست وزير ژاپن از پيون يانگ. موشك هايى كه 
موشك  دو  بود.  هزاركيلومتر  حداكثر  آنها  برد 
اول صبح زود روز شنبه پرتاب شدند و موشك 

سوم بعد از ظهر. 

كه  مى گويد  كره جنوبى  وزارت خارجه  حاال 
تقويت  را  كره شمالى  بر  خود  نظارت  سئول، 
براى  را  خود  آمادگى  باالى  سطح  و  كرده 
مقابله با هرگونه تحوالت خطرناك، حفظ كرده 
سوى  از  موشك  شليك  هم  ژاپن  دولت  است. 
كره شمالى را تاييد كرده و مى گويد كه هيچ كدام 
فرود  ژاپن  به  متعلق  آب هاى  در  موشك ها  از 

نيامده است. 

اياالت  و  ژاپن  جنوبى،  كره  مقامات  ترس  اما 
به  كه  نيست  كوتاه بردى  موشك هاى  از  متحده 
دستور كيم جونگ اون، رهبر تازه كار اين كشور 
موشك هايى  از  آنها  هراس  مى شود  آزمايش 
به  قريب  آنها  پرتاب  طول  كه  بلندبرد  است 

سه هزارو500كيلومتر است. 

و  سفت  تحريم هاى  پى  حاال  اون  جونگ  كيم 

سخت جامعه جهانى را هم به تن ماليده، ادامه دار 
و سفت وسخت شدن اين تحريم ها برايش تجربه 

جديدى نيست. 

اما حاال سوال اينجاست كه قدم بعدى در مقابل 
از  پس  بعدى  قدم  بود؟  خواهد  چه  كره شمالى 
اخير  اقتصادى  تحريم هاى  سفت وسخت ترشدن 
موشكى  آزمايش  اما  كشور؟  اين  مقابل  در 
كره شمالى درست يك روز پس از سفر «ايسائو 
نخست وزير  آبه،  شينزو  ويژه  مشاور  ايجيما»، 
ژاپن به پيونگ يانگ صورت گرفت. مشاور ويژه 
مذاكره  جزييات  درخصوص  ژاپن  نخست وزير 
كرده  اختيار  سكوت  پيونگ يانگ  مقام هاى  با 

است. 

به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، ايسائو 
نخست وزير  آبه،  شينزو  ويژه  مشاور  ايجيما، 
چهارروزه  سفر  يك  براى  سه شنبه  روز  ژاپن، 
اين  معتقدند  بسيارى  كه  شد  پيونگ يانگ  وارد 
سفر با هدف از سرگيرى مذاكرات درخصوص 
شمالى  كره  توسط  ژاپنى  شهروندان  آدم ربايى 
كه براى تعليم و تربيت جاسوس هاى كمونيست 
به اين كشور رفته بودند، صورت گرفته است. 

اما تصميم توكيو براى مشاركت با كره شمالى، 
ظاهرا به عنوان شيطنتى از سوى مقامات دفتر 
نخست وزيرى ژاپن به حساب مى آيد. سخنگوى 
فكر  كرد:  اعالم  كره جنوبى  وزارت خارجه 
به  آبه  شينزو  ويژه  مشاور  سفر  كه  نمى كنيم 

كره شمالى موثر باشد.

 اما به نظر مى آيد كه اين سفر با هدف پيشبرد 
ژاپنى  شهروندان  از  نفر   17 آدم ربايى  مساله 
تا   1977 سال  از  كره شمالى  ماموران  توسط 
1983 صورت گرفته است. شينزو آبه در سال 
2002 با نخست وزير وقت كره شمالى ديدار كرد 
و وى آزادى پنج نفر از ربوده شدگان را تضمين 

كرد.



 جمعه 3  خرداد ماه 1392 -  شماره 297هفته نامه پرشين88
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk انديشه اقتصاد

ورشكستــــگى 
بازار سهــــام؟

مترجم: مينا خرم

معامالت سهام اين روزها به ندرت سودآور هستند، اما بسيارى از 
بانك ها بى توجه به اين امر سهام را معامله مى كنند

 

آوريل  ماه  در  غيرمجاز  كارگزاران  از  نفر   20 حدود  دستگيرى  با 
سال 1859، انقالبى بزرگ در بورس پاريس رخ داد. با اين وجود، 
اين كارگزاران غيرمجاز ارزان تر بودند و بازار را شكل داده  بودند. 
گزارش ها  نبودند.  ناراضى  آنها  با  كار  از  مشتريان  دليل  همين  به 
آزادى  و  دولت  وحشت  باعث  اغتشاشات  كه  است  آن  از  حاكى 

كارگزاران پس از چند روز شد.
جدال بين كارگزاران پيشكسوت بازار و تازه واردان به قدمت خود 
است.  نبوده  امروز  شدت  به  هرگز  رقابت  اما  است؛  سرمايه  بازار 
كاهش  سال  هر  سهام  معامله  از  شده  ايجاد  درآمد   2007 سال  از 
بانكى  سرمايه گذارى  محور  زمانى  كه  سهام  معامالت  است.  يافته 
كمتر  بسيار  سودى  با  صنعت  درآمد  از  پنجم  يك  از  كمتر  به  بود، 
رسيد. سقوط آن به دليل افزايش غير عادى كسب و كار سودآور 

اف آى سى سى1 (درآمد ثابت، ارزها و كاالها) بانك ها است.
سقوط حجم معامالت در اين صنعت و فشار 

بى امان براى كاهش حاشيه سود، حاكى از آينده بدى براى بخش 
مالى،  بحران  از  پس  سال  پنج  است.  بانكى  كسب وكار  از  بزرگى 
تجارت سهام اكنون به سختى هزينه هاى سرمايه اى خود را پوشش 
مى دهد. سرمايه گذاران ترجيح مى دهند به جاى خريد سهام، پولشان 

را در بانك بگذارند.

نه خريد، نه فروش
و  يورو  منطقه  و  اروپا  در  اقتصادى  ركود  جهانى،  مالى  بحران 
مشكالت مالى آمريكا تمايل براى خريد يا ادغام شركت ها و صدور 
است.  داده  كاهش  را  كسب و كارها  گسترش  براى  بهادار  اوراق 
هم  هنوز  (كه  آمريكا  در  معامالت  سهم  حجم  متوسط  مالى  بحران 
كاهش  حدود 37درصد  را  است)  جهان  در  سهام  بازار  بزرگ ترين 
به  و  كشيده  دست  جسورانه  اقدامات  از  نيز  سرمايه گذاران  داد. 
سرمايه گذارى هاى انفعالى مانند نگهدارى سبد اساسى سهام براى 

انطباق با حركات بازار رو آورده اند. 
اين  است.   (ETF) ارز  معامله  صندوق  ابزارها،  اين  مخرب ترين 
مى شود.  معامله  سهام  عنوان  به  مشترك2  سرمايه گذارى  صندوق 
تخمين  اساس  بر  كه  طورى  يافته،  گسترش  بسيار  ابزار  اين  اخيرا 
ارز  معامله  به  مربوط  محصوالت  در  دارايى ها  ارزش  كينزى،  مك 
(كه تعريفى گسترده تر از ETF دارد) از سال 2010 تا سال 2015 

سه برابر خواهد شد.
معامالت سهام با فشار زيادى براى كاهش حاشيه سود مواجهند. 
چيس»  مورگان  «جى پى  سرمايه گذارى  شركت  از  ديمن  آقاى 
سنت   15 سهم  يك  معامله  متوسط  هزينه  پيش  سال   30 مى گويد: 
تغييرات  سرعت  رسيد.  سنت  حدود 5/1  به  سال 2011  در  كه  بود 
بسيار زياد بوده و علت آن مقررات زدايى است كه اجازه داده سهام 
در سالن هاى تجارى متعدد معامله شود. همچنين، ابزارهايى مانند 
صورت  به  سهام  بزرگ  بلوك هاى  معامله  امكان  تاريك»  «مخازن 
بوده،  موثر  بسيار  نيز  جديد  فناورى  كرده اند.  ايجاد  را  ناشناس 
تجارت  است.  كرده  منتقل  رايانه ها  به  افراد  از  را  معامالت  كه  چرا 
الگوريتمى و معامالت با فركانس باال 3 كه تا 6 سال پيش ناشناخته 
شامل  را  اصلى  معامالت  70درصد  تقريبا  حاضر  حال  در  بودند 

مى شوند.
افزايش معامالت الگوريتمى و معامالت فركانس باال، نقدينگى را در 

سهام هاى بزرگ و پرطرفدار باال برده است. همچنين موجب بهبود 
قيمت4  تفاوت  است.  شده  خارجى  ارزهاى  بازارهاى  در  نقدينگى 
(اسپرد)بين قيمت خريد و فروش يك سهام نيز به طرز قابل توجهى 
فروشندگان  از  مزيت  انتقال  موجب  ابزارها  اين  است.  يافته  كاهش 
الگوريتم  ها  بهترين  و  رايانه ها  سريع ترين  به  حرفه اى  كارگزاران  و 
شده است. آقاى پاكو بارا مدير كسب و كار بازارهاى سيتى مى گويد: 
«هم اكنون رايانه در مقابل رايانه قرار گرفته است» و اين يك مسابقه 

تسليحاتى است.
اين جنگ، توزيع سود و درآمد در صنعت سهام را تغيير داده است. 
بر اساس مدل قديمى، برخى از معامله گران بسيار توانمند و برخى 
متوسطى  درآمد  كلى  طور  به  كه  مى شد  موجب  اين  بودند.  ضعيف 
با  معامالت  و  الگوريتم ها  ايجاد  با  اما  شود.  توليد  سهام  بازار  در 
فركانس باال، ريسك بازار بسيار بيشتر شده است. زيرا رايانه هاى 
سريع تر يا الگوريتم هاى كارآتر مى توانند سهم نامتناسبى از سود را 

به خود اختصاص دهند.
فناورى تاكنون نقش متناقضى در بازار سرمايه ايفا كرده است. از 
يك سو موانع ورود به بازار را كاهش داده و تازه واردان الكترونيكى 
مانند گتكو5 و اوپتيور6 را ايجاد كرده است. اين امر موجب افزايش 
و  خريد  قيمت  بين  (اختالف  اسپرد  كاهش  و  سهام  معامالت  حجم 
به  نقدينگى  اين  كه  ندارند  باور  همه  حال،  اين  با  مى شود.  فروش) 
نفع سرمايه گذاران بزرگ است. بلك راك، يك شركت عظيم مديريت 
كه  زمانى  و  است  خيالى»  «نقدينگى  اين  كه  مى كند  عنوان  دارايى، 
معامله  را  سهام  بزرگ  بلوك هاى  بگيرند  تصميم  سرمايه گذاران 
كنند، به سرعت از بازار تبخير مى شوند. توانايى معامله بلوك هاى 
بزرگ براى مديران دارايى مهم است. زيرا آنها ممكن است بخواهند 
سهامشان را در شركتى افزايش يا كاهش دهند، بدون اينكه قيمت را 
تحت تاثير قرار داده يا رقبا را تحريك كنند. بلك راك تاكيد مى كند كه 
معامالت بلوك هاى 10هزار سهمى يا بيشتر در يك شركت در حال 
عضو  شركت   500 معامالت  كل  حجم  از  7درصد  از  كمتر  حاضر 
نماد اس اند پى است. در حالى كه در 1990 حدود 50درصد حجم 

كل معامالت بود.
بخش عمده اى از اين كاهش به استفاده گسترده از تجارت الگوريتمى 
بازار  شكل دهنده  الكترونيكى  متخصصان  كه  زمانى  برمى گردد. 
صدها  به  را  سهام  بلوك هاى  مى توانند  باال  فركانس  معامله گران  و 
سرمايه گذاران  كنند،  پخش  بازار  در  و  كرده  تقسيم  كوچك  معامله 
بزرگ نيز اقدام به اين عمل مى كنند. در حال حاضر بخشى از اين 
كاهش به اين دليل است كه بيشتر بانك ها سرمايه كمترى را به داد 
جابه جايى  براى  نيستند  مايل  و  مى دهند  اختصاص  سهام  ستد  و 
مى شود  موجب  مساله   اين  كنند.  ريسك  سهام  بزرگ  بلوك هاى 
و  بدهند  دست  از  سودآور  اسپردهاى  كسب  براى  را  فرصت  كه 
شوند.  راضى  تجارى  كاغذبازى  هاى  از  ناشى  ناچيز  دستمزد  به 
و  «بانك ها  مى گويد:  راك  بلك  جهانى  تجارى  مدير  پارگر  ريچارد 
كارگزاران سهام شركاى ما هستند، ما به نقدينگى، سرمايه معنوى 
و محصوالت آنها نيازمنديم اما اگر مجبور به پذيرفتن خطر ريسك 
باشيم، راهنماهاى بازار ما را به مدلى مى رسانند كه ما كميسيون را 

به اسپرد ترجيح مى دهيم»

توانايى بيشتر در تغيير شرايط بازار
چالش ديگر بانك هاى سرمايه گذارى اين است كه خطر ريسك را از 
مشتريان خود دور كرده، بدون اينكه نيازى به اختصاص سرمايه 
زياد به آن وجود داشته باشد. در اينجا نيز داشتن سهم بزرگى از 
يك  بازار  سهم  هرچه  كرد.  خواهد  كمك  هدف  اين  تحقق  به  بازار 
بانك بزرگ تر باشد كه اين سهم مى تواند شامل سهام يا ارز باشد، 
بانك بهتر مى تواند تغيير شرايط و ويژگى هاى بازار را درك كرده 
و نيازهاى فروشندگان و خريداران را منطبق كند. اين امر به بانك 
اين مزيت را مى دهد كه ريسك معامالت سفارش شده را تشخيص 
دهد. به عنوان مثال يكى از اين موارد اين است كه مدير مالى بخواهد 
يك بلوك بزرگ سهام را فروخته يا نگهدارى كند، بدون اينكه قيمت 
معامالت  بانك  يك  چه  هر  همچنين  دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  بازار 
بهترى  و  سريع تر  سيستم هاى  در  مى تواند  دهد،  انجام  را  بيشترى 
بانك،  دويچه  تحليلگر  پيك  مت  گزارش  بر  بنا  كند.  سرمايه گذارى 
ساكس،  (گلدمن  جهان  برجسته  بانك  پنج  اختيار  تحت  سهام  سهم 
استنلى مورگان، سوئيس كرديت، جى پى مورگان و بانك آمريكا) 
است.  يافته  افزايش  درصد  يك  سال  هر  در  گذشته  سال  چند  در 
تحليلگران  توسط  حدى  تا  سال   5 مجموع  براى  موجود  برآورد 
متفاوت است. آقاى پينك آن را 44درصد مى داند، در حالى كه يك 
 49 را  افزايش  اين  نيويورك  برنشتاين  تحقيقات  مركز  در  تحليلگر 

درصد ارزيابى كرده است.
بانك هاى كوچك تر در حال تالش براى پوشش هزينه هاى ثابت خود 
هستند و بسيار محتمل است كه ريسك ها را درست شناسايى نكنند. 
سه  جزء  شما  اگر  كه  دارد  عقيده  كينزى  مك  كمپانى  از  بولر  كوين 
85درصد  حدود  شما  درآمد  به  هزينه  نسبت  باشيد،  برتر  بازيكن 
سه  جزء  اگر  اما  است.  سودآورى  براى  مقدار  كمترين  كه  است 
سرمايه  بازگشت  مى توانيد  سختى  به  شما  نباشيد،  برتر  بازيكن 
مثبت داشته و آن را صرف فناورى كرده و در شرايط فعلى بمانيد.

سودآور  سهام،  معامله  طريق  از  كمترى  موسسات  كه  حالى  در 

فعاليت  كار  و  كسب  اين  در  زيادى  موسسات  هنوز  چرا  هستند، 
اميدوارند  سرمايه گذارى  بانك هاى  مديران  مى دهند؟  ادامه  را  خود 
كه رونق گذشته به اين بازار برگردد و گمان مى كنند كه مى توانند 
بدون اختصاص حجم زيادى از سرمايه تنظيمى در اين كسب و كار 
باقى بمانند. اگر رونق به كسب و كار سهام بازگردد آنها بازگشت 
سرمايه خوبى خواهند داشت و در غير اين صورت اين مشكلى براى 
جانشينان آنها خواهد بود. در حال حاضر بانك ها نسبت به خاتمه 
كسب و كارهايى كه سودآور نيستند، بى ميل هستند. آقاى پيك از 
چشم اندازى  همچنان  صنعت  معقول  «بازده  مى گويد  دويچه  بانك 
دور از دسترس است و بانك ها همچنان اين كسب و كارها را حفظ 

مى كنند».
تا چه زمان رقبا سرمايه گذارى در جايى را كه نبايد سرمايه گذارى 
جهانى  اوج  نقطه  به  روزى  اينكه  اميد  به  تنها  مى دهند،  ادامه  كنند 
خود مى رسد؟ اگر اين سوال را از مدير يك بانك جهانى بپرسيم، به 
طور طبيعى خواهد گفت كه ديگران بايد به اين كسب و كارها خاتمه 
دهند، اما او اين كار را نمى كند. مسلما كاهش و خاتمه كسب و كار 
سهام بدون ريسك نخواهد بود. بسيارى از بانك ها مى گويند كه آنها 
آشنايى  فرصت  كه  مى دهند  ادامه  دليل  اين  به  را  كار  و  كسب  اين 
به  مثال،  عنوان  به  مى دهد.  قرار  آنها  اختيار  در  را  ديگر  امكانات  با 
آنها فرصت مى دهد كه به كمپانى ها در مورد ادغام يا انتشار اوراق 
بهادار يا فروش سهام مشورت ارائه دهند. آنها نگرانند كه اگر بخش 
سهام خود را متوقف كنند، بقيه فعاليت هايشان هم از اين امر متاثر 
خواهد شد. مدير گروه مشتريان سيتى مى گويد «مردم نگرانند كه 
اگر دسترسى جغرافيايى يا طيف محصول خود را محدود كنند، بقيه 

كسب و كار آنها هم تحت تاثير قرار گرفته و آسيب مى بيند».
به عنوان مثال، يو بى اس بخش اوراق بهادار خود را محدود كرد، 
اگر  حتى  است،  مصمم  سهام  بخش  در  فعاليت  براى  همچنان  اما 
كاهش هزينه هاى اين بخش دشوار باشد. زيرا بدون آن زمين بازى 
اين معضل توسط  به  دست مى دهد، نگاهى  از  را  دارايى ها  مديريت 
سهام  اول  دست  تحقيقات  ايجاد  كه  مى دهد  نشان  سهام  تحليلگران 
توجه  سرمايه گذارى  بانك هاى  كه  است  هايى  راه  معدود  از  يكى 
كنند  فكر  اگر  مشتريان  اين  مى كنند.  جلب  را  بزرگ  سرمايه گذاران 
كه تحليلگران بانك، صنعت آنها را به خوبى مى شناسند ممكن است 

براى مشورت به بانك مراجعه كنند.
اما تحليلگران مجرب بسيار پرهزينه هستند و بلوك هاى بزرگ سهام 
تنها توسط 40 نفر آنها قابل پيگيرى و معامله است. بنابراين براى 
آنها دشوار است تا در ميان اين شلوغى باقى مانده و ايستادگى كنند. 
سهام  كمترى  حجم  سرمايه گذاران  كه  زمانى  از  آنها  دستمزدهاى 
سرمايه گذارى  بخش  همچنين  است.  يافته  كاهش  مى كنند،  معامله 
مواجه  مستقل  تحقيقاتى  بخش هاى  مانند  ديگرى  رقيب  با  بانك ها 
عضويت  حق  معامله  دستمزد  جاى  به  سرمايه گذاران  از  كه  هستند 

دريافت مى كنند.
بر اين  اساس بيشتر كارگزاران سهام كميت يا كيفيت تحقيقات خود 
را كاهش داده اند و اين امر را با تحليل هاى كمتر و استفاده آن توسط 
موسسات بيشتر پى گرفته اند. « تحقيقات تحليلى در گذشته قوى تر 
در 15  دستمزد  ميزان  كمترين  حاضر  حال  در  و  مى شده اند  دنبال 

سال گذشته براى آنها پرداخت مى شود.»
براى  كه  است  اين  تحليلگران  دستمزد  افزايش  راه هاى  از  يكى 
سرمايه گذاران مشترى خود امكان دسترسى به كمپانى ها را فراهم 
كنند. در اوايل سال جارى خدمات مالى بريتانيا اعالم كرد «اقدامى 
ايجاد  براى  سرمايه گذارى  بانك هاى  به  كه  سرمايه گذارانى  عليه 
مالقات با مديرعامل هاى كمپانى ها مبالغى مى دهند، صورت مى گيرد. 
بسيارى از اين مديران عامل خود دچار سرخوردگى مى شوند وقتى 
متوجه مى شوند كه بانك به آنها به عنوان يك محصول براى فروش 

به سرمايه گذاران نگاه مى كرده است. 
تعدادى از بانك ها اين سوال را از خود مى پرسند كه آيا مى خواهند 
در اين كسب و كار باقى بمانند؟ بانك سلطنتى اسكاتلند كسب و كار 
سهام خود را در سال 2012 خاتمه داد و نومورا كه موسسه ليمن 
برادرز را در سال هاى بحران اقتصادى خريدارى كرد، سال گذشته 
بقيه  كرد.  متوقف  بازارها  از  بخشى  در  را  خود  سهام  معامالت 
موسسات هم در بخش هاى كوچك ترى تمركز كرده اند. باركليز نيز 

در بسيارى بخش ها فعاليت بازار سهام خود را كاهش داده است.
در  صنعت  نقاط  ساير  اگر  بود  خواهد  تحمل  قابل  موارد  اين  همه  
حال گسترش و رشد باشد. اما بانك هاى سرمايه گذارى با افت شديد 
درآمدها و بازده اقتصادى در بخش ديگرى كه قلب تپنده كسب و 
كارشان در سال هاى اخير بوده، مواجه شده اند و آن بخش معامالت 

اوراق قرضه، ارز و كاال است. 
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مى شود،  تبديل  جهان  انرژى  قطب  به  ديگر  سال  چند  تا  آمريكا   
تحولى كه نه تنها بازار انرژى جهان بلكه بازار كار را نيز دگرگون 

خواهد كرد.
معادالت انرژى در جهان در تغيير است. شايد براى نفت دارهاى 
سنتى خبر خوبى نباشد، اما چه خوب و چه بد، طبق آخرين گزارش 
آژانس بين المللى انرژى، قرار است در سالهاى آينده عرضه باال 

برود و رقابت براى ربودن مشتريها به اوج خود برسد. 
به  شد.  شروع  آمريكاييها  گاز  و  نفت  روزافزون  توليد  از  ماجرا 
گزارش خبرگزارى خبرآنالين به نقل از پايگاه اينترنتى روزنامة 
لوموند، كشف و استخراج سوخت جديدى كه قرار است معادالت 
آمريكا  متحده  اياالت  در  دهد،  تغيير  را  جهان  انرژى  و  سوختى 
 (Schist) روند پرسرعت ترى به خود گرفته است. سنگ شيست
يا شيل (Shale) يا ماسه سنگ، منبع جديدى است كه دو اقتصاد 
اول و دوم جهان به وفور از آن دارند. سنگى غنى كه حاوى نفت، 
گاز و روغن بوده و آمريكا در حال حاضر تكنولوژى استخراج 

آن را در بهترين وضعيت داراست. 
و  نفت  استخراج كنندگان  حلقة  به  كه  آمريكايى  ايالت هاى  شمار 
گاز از سنگ شيست (يا شيل) ميپيوندند، در حال افزايش است. 
داكوتا، كاليفرنيا، تگزاس، لوئيزيانا، سانفرانسيسكو و نيوريورك 
از جمله آنهاست. در اين ميان ايالت داكوتا پرچمدار استخراج نفت 
و گاز شيست است. البته ذكر اين مسئله ضرورى است كه ايالت 
كاليفرنيا با ظرفيت 15 ميليارد بشكه نفت(4 برابر داكوتا) در رأس 
سال  نيز  نيويورك  شيست  منابع  از  و  دارد  قرار  شيست  ذخاير 

گذشته 50 ميليارد مترمكعب گاز توليد شد. 
شيست  گاز  و  نفت  استخراج  كه  كرده اند  پيش بينى  كارشناسان 
عدد  ميليون   2.8 تا   500.000 بين  آينده  سال   15 تا  آمريكا  در 
به  نزديك  نيز   2020 سال  تا  عالوه  به  كرد.  خواهد  ايجاد  شغل 
محلى  مالياتهاى  حجم  به  يورو)  ميليارد   19.5) دالر  ميليارد   25

خواهد افزود. 
در ويليستون (واقع در ايالت داكوتاى شمالى)، تب طالى سياه 10 
خوابيده  ايالتى كه بر روى سفرة غنى شيست  است،  برابر شده 
و تكنولوژى هيدروليك (شكستن اليه هاى سنگى از طريق تزريق 
گاز  و  نفت  شن،  و  شيميايى  مواد  آب،  از  مركب  مايعى  پرفشار 
آزاد مى شود) را در اختيار دارد؛ تكنولوژى جديدى كه در برخى 
ايالت  اما  است،  ممنوع  آن  كاربرد  فرانسه،  جمله  از  كشورها  از 
طالى  استخراج  حال  در  تاكنون  سال 2006  از  شمالى  داكوتاى 
بى اهميت  و  شده  فراموش  ايالت  است:  شيوه  همين  به  سياه 
كرده  برابر  را 150  خود  توليد  سال  مدت 6  در  شمالى  داكوتاى 
و آن را به طرز شگفت آورى به 660.000 بشكه در روز رسانده 
آمريكا(با  ايالت هاى  ساير  با  مقايسه  در  نفتى  قطب  اين  است. 

ساالنه 78000 دالر) باالترين دستمزدها و پائين ترين نرخ بيكارى 
را دارد.(%3.2 و در ويليستون 1%)

اين  در  ايالت  پارلمان  در  جمهوريخواه  نمايندة  آرمسترانگ،  كلى 
باره مى گويد: تنها دو خطر وجود دارد كه مى تواند وضعيت فعلى 
و  مالحظات  همچنين  و  نفت  قيمت  جهانى  كاهش  كند:  تهديد  را 
قوانين زيست محيطى كه واشنگتن مى تواند وارد اين پروسه كند. 
وى مى افزايد: ما به طور كامل تنها و ايزوله شده بوديم اما امروز 
همة جهان در حال چرخش به سمت ماست و با كشف هر حلقة 
چاه در ايالت داكوتا، آمريكا استقالل بيشترى در حوزة نفت و گاز 

بدست مى آورد و نيازش به جهان خارج كمتر مى شود. 
ايالتهاى  از  كارگران  از  زيادى  شمار  جذب  سبب  مسئله  همين 
مختلف به اين منطقه شده است. آبل جانسون، 25 ساله، پدر يك 
حقوق  از  و  آمده  داكوتا  به  ميسورى  ايالت  از  و  است  خانواده 
نزديك   2012 سال  در  او  است.  راضى  بسيار  خودش  ساالنة 

نزديكى  در  پيش  سال  يك  از  و  گرفت  حقوق  دالر   115.000 به 
ويليستون زندگى مى كند. از در يك خانة متحرك به همراه 6 هم 
اتاقى در آن زندگى مى كند. آبل ميگويد: ” زندگى در اينجا بدون 
همسر و فرزندانم سخت است، به خصوص در روزهاى تعطيل 
پرداخت  بدهيهايم  حال  اين  با  كردن.  كار  ساعت   15 از  پس  و 
دارم،  پس انداز  حساب  يك  و  مى شوند  بزرگ  فرزندانم  مى شود، 

اما از هيچ چيز استفاده نمى كنم“
شمالى  داكوتاى  پركار  منطقة  به  انگيزه  همين  به  نيز  سايرين 
نجات  مسكن،  وام  پرداخت  براى  كه  خانواده هايى  مى آيند. 
ويكتور  مى آيند.  منطقه  اين  به  ورشكستگى  از  خانواده هايشان 
براون، 22 ساله دارد و در هفته 80 ساعت در ازاى 40.000 دالر 

كار مى كند. 
بر  حاليكه  در  بوده  فقير  ايالتى  هميشه  شمالى  داكوتاى  ايالت 
بسترى از طال آرميده است: 1.2 ميليارد دالر مازاد در سال 2013 
و با بودجة 7 ميليارد دالرى. اما اين پولها كجا ميرود؟ به ظاهر 
براى فعاليتهاى عمرانى و ساخت راه و جاده به كار نمى رود. چه 
آنكه هنوز در اين ايالت حمل و نقل عمومى به معناى واقعى آن 
وجود ندارد. گفته مى شود بخش قابل توجهى از اين هزينه ها به 
بخش هاى شرقى ايالت مى رود؛ جايى كه رأى دهندگان در آنجا 

سكونت دارند؛ اما از چاههاى نفت خبرى نيست. 
با اين حال نمى توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه با گسترش، 
كشف و استخراج بى اندازة چاههاى جديد نفت، وضعيت زندگى 
در داكوتا و شهرهاى اطراف آن تا اندازة زيادى مختل شده است، 
استخراج  محيطى  زيست  تبعات  و  ديده  آسيب  دامپرورى  بخش 

هيدروليكى نگرانى هاى زيادى را برانگيخته است.

معادالت انرژى در جهان در تغيير است
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برگزارى آزمون خوشنويسى در لندن  
در   لندن  شعبه  خوشنويسان  انجمن  اى  دوره  ميان  امتحانات 

كانون توحيد همزمان با سراسر كشور برگزار شد.

انجمن خوشنويسان با همكارى سازمان گسترش فرهنگ و زبان 
فارسى امتحانات پايان دوره اى  ارديبهشت ماه 92 را در روز 

شنبه 18 ماه مى برگزار نمود.

مقدماتى  هاى  دوره  در  هنرجويان  از  نفر   15 آزمون  اين  در 
،متوسط ،خوش،عالى،و ممتاز شركت نمودند.

مرتضى صالحى استاد و مسئول انجمن خوشنويسان شعبه لندن  
بين  الزم  هاى  همتاهنگى  و  انجمن  مسئوالن  از  دانى  قدر  ضمن 
كشور ايران و انگلستان  در برگزارى اين دوره از آزمون حضور 
تعداد بيشترى از هنرجويان در دوره خوش و ممتاز اشاره كرد و 

گفت: نتيجه آزمون بزودى  اعالم خواهد شد.

جمعه:  روزهاى  در  انجمن   اين  كالسهاى  آوريست  ياد  به  الزم 
مجتمع آموزشى ايران (NW6 5HE)، از ساعت 3 بعد از ظهر تا 
7 و روزهاى شنبه: كانون توحيد لندن(W6 0PH) ، از ساعت 3 

بعد از ظهر تا 6  هر هفته برگزار مى شود .

استادان  همت  با   1329 سال  از  ايران  خوشنويسان  انجمن 
بزرگوارى چون زنده ياد سيد حسين ميرخانى و ديگر استادان 

واالمقام نظير شادروانان على اكبر كاوه ، ابراهيم بوذرى و سيد 
محقق  بيانى  مهدى  دكتر  ياد  زنده  اهتمام  با   ، ميرخانى  حسن 
با   ، خواه  فرهنگ  همتان  عالى  از  چند  تنى  و  دانشگاه  استاد  و 
شد  اندازى  راه  و  تاسيس  وقت  هنر  و  فرهنگ  وزارت  همكارى 

و نام كالسهاى آزاد خوشنويسى زينت بخش اين خانه عشق و 
دلدادگى گرديد. 

اين نهاد اصيل و مردمى بنياد نامه رسمى خود را با نام انجمن 
و  اخذ   1346 ماه  شهريور   19 تاريخ  در  ايران  خوشنويسان 

فعاليتهاى درخشان و تاثير گذار خود را پى گرفت.

فرهنگى

  معرفى نامزدهاى قديمى ترين جايزه بريتانيا
جايزه ادبى جيمز تيت بلك كه قديمى  ترين جايزه ادبى بريتانياست، نامزدهاى خود را در دو بخش رمان و زندگينامه معرفى كرد.-

به گزارش خبرگزارى كتاب ايران(ايبنا) به نقل از گاردين، دانشگاه ادينبورگ كه اهدا كننده اين جايزه 
است، جايزه تيت بلك را هر سال در دو بخش داستان و بيوگرافى اهدا مى كند و به هر يك از برندگان 
خود 10 هزار پوند جايزه مى دهد. در بخش رمان نامزدهاى فهرست نهايى عبارتند از  «نمايشگاه» 
نوشته جنى فاگان، «موسيقى بزرگ» نوشته كرستى گان، «ترك ايستگاه آتوشا» نوشته بن لرنر و 

«ركاب مرد مرده» نوشته آلن وارنر.
در بخش بيوگرافى آثارى كه نامزد شده اند عبارتند از  «پرتره يك رمان هنرى جيمز و شكل گيرى 
يك شاهكار آمريكايى» از مايكل گورا، «آخرين مرد عاقل: مايكل كاردو، استعمار و ضدفرهنگ» از 
تانيا هارود، «جوزف آنتون: خاطره نامه» از سلمان رشدى (نويسنده مرتد كتاب «آيات شيطانى») و 

«گردش: ايده انقالبى ويليام هاروى» نوشته توماس رايت.
رييس گروه داورى گرگ واكر گفت: ما امسال نامزدهاى فوق العاده اى داريم. جوايز جيمز تيت بلك 
جمع  اين  از  كه  داريم  را  شانس  اين  هم  ما  و  مى كنند  معرفى  را  بيوگرافى ها  و  داستان  بهترين هاى 

نويسنده هاى مورد احترام و استعدادهاى شكوفا تجليل كنيم.
برنده هاى قبلى جايزه شامل دى. اچ. الورنس، موريل اسپارك، كورمك مك كارتى و اوان مك ايوان 
مى شوند.اين جايزه از سال 1919 توسط جانت كوتس بيوه جيمز تيت بلك ناشر سرشناس بريتانيايى 

راه اندازى شده است. 
جايزه جيمز تيت بلك سال پيش پجت پاول رمان نويس را در بخش داستانى و فيونا مك كارتى را در بخش بيوگرافى به عنوان برندگان 

خود برگزيده بود. اسامى برنده هاى امسال در فستيوال كتاب ادينبورگ در ماه آگوست اعالم مى شود.

سيد محمود حسينى زاد مدال گوته 
2013 را به ايران مى برد

سيد محمود حسينى زاد، مترجم ارزنده كشور ايران براى ترجمه 
گوته  مدال  امسال  برنده  عنوان  به  آلمان  معاصر  ادبيات  از  آثارى 

معرفى شد.-

نام  با  خود  اطالعيه  در  گوته  انستيتو  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  به 
بردن از سيد محمود حسينى زاد به عنوان برجسته ترين مترجم 
ادبيات مدرن آلمانى  به زبان فارسى افزود: وى آثار نويسندگانى 
اينگو  هرمان،  يوديت  نيز  و  دورنمات  برشت،  برتولت  همچون 
نويسندگان  ديگر  و  فرانك  يوليا  و  اشتام  پتر  تيم،  اووه  شولتزه، 
آلمانى زبان را با برگردان آن ها به زبان فارسى براى مخاطبان 
اى  ترجمه  حساسيت  و  بينش  با  او  است.  ساخته  دسترسى  قابل 
روان را از كلمات متن ارايه مى دهد و مواجهه فرهنگى و شخصى 

را ميسر كرده و درك متقابل دو كشور را زنده نگه مى دارد. 
حسينى زاد متولد 1325 در تهران است. او پس از تحصيل در آلمان 
از اواخر دهه 60 به عنوان استاد زبان و ادبيات آلمانى در تهران 
ادبيات  آثار  ترجمه  به  عمدتا  سال 2000  از  وى  شد.  كار  مشغول 
معاصر آلمان روى آورد كه بسيارى از ترجمه هاى وى بارها با 
جوايز گوناگون مورد تجليل قرار گرفته و نيز تجديد چاپ شده اند.

 بر مبناى اطالعيه اى كه از سوى انستيتو گوته منتشر شده است، 
ديگر برندگان مدال گوته سال 2013 ناوين كيشورن، ناشر هندى و 
پتروس ماركاريس، نويسنده يونانى هستند. ناوين كيشور، موسس 
و مدير انتشارات بين المللى سگول در كلكته است. تنها ظرف پنج 
سال گذشته وى بيش از 60 جواز نشر از ناشران آلمانى دريافت 
اين  نيز  يونانى  مشهور  نويسنده  ماركاريس،  همچنين  است.  كرده 
آلمان   � يونان  روابط  عرصه  در  ميانجى  يك  عنوان  به  را  مدال 
كسب مى كند چرا كه وى حتى در دوران جنگ نيز نگاه هوشمندانه 

و كنكاشگر خود را به هر دو كشور حفظ كرد. 

فدرال  جمهورى  رسمى  نشان  عنوان  به  سال 1975  از  گوته  مدال 
آلمان به شمار مى رود. اين جايزه به شخصيت هايى اهدا مى شود 
فرهنگى  تبادالت  و  آلمانى  زبان  ميانجيگرى  زمينه  در  ويژه  به  كه 
بين المللى خدماتى انجام داده باشند. مراسم اهداى اين مدال  28 
آگوست (6 شهريور) در ساعت 11 به وقت محلى وايمار برپا مى 
شود. در اين مراسم ولفگانگ گونتر، نويسنده آلمانى در سخنرانى 

خود به تجليل از حسينى زاد خواهد پرداخت. 
انستيتو گوته همچنين در روز پيش از اهداى جايزه با هر سه برنده 
شهريور   5 با  برابر  آگوست   27 تاريخ  كرد.در  خواهد  مصاحبه 
حسينى زاد و دو برنده ديگردر مركز مطالعات كتابخانه تاريخى آنا 
آماليا در وايمار ساعت 19 به وقت محلى با كريستينا فون براون، 
با  كه  وگويى  گفت  در  گوته  انستيتو  رييس  نايب  و  پژوه  فرهنگ 
كه  زمينه  اين  در  گرفت،  خواهد  انجام  آلمانى»  زبان  «چرا  عنوان 
كشور آلمان و زبان و فرهنگ و تاريخ آن چه نقشى را در زندگى 

آن ها بازى مى كند به بحث مى پردازند. 
گوته  انستيتو  مديره  هيات  سوى  از   1954 سال  در  گوته  مدال 
تاسيس شد و از سال 1975 به عنوان نشان رسمى جمهورى فدرال 
آلمان شناخته شد. اين جايزه از سال 1992 تا 2008 در سالروز 
زادروز  در  بعد  به  سال 2009  از  اما  شد  مى  اهدا  گوته  درگذشت 
اين نويسنده بزرگ آلمانى اعطا مى شود. از نخستين دوره اهداى 
تجليل  مورد  كشور  از 62  نفر  مجموع 332  در  كنون  تا  مدال  اين 
قرار گرفته اند كه جان لوكاره، الرس گوستافسون، اگنس هلر، پير 

بوردين، آدونيس و كارل ريموند پوپر از جمله آن ها هستند.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله 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 All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

 تعيين برنده نهايى جايزه 
اينديپندنت

رمان يك نويسنده هلندى، به عنوان برنده جايزه 
داستان خارجى اينديپندنت انتخاب شد.-

به نقل از بوك تراست، اين جايزه كه بريتانيايى 
است و  10 هزار پوند را بين نويسنده و مترجم 
اين  براى  مى كند،  تقسيم  شده  ترجمه  اثر  يك 
كه  را  بكر  ژربران  نوشته  «انحراف»  خود  دور 
از زبان هلندى توسط ديور كولمر ترجمه شده 
و از سوى انتشارات رندوم هاوس منتشر شده 

است به عنوان برنده برگزيد.
جوايز  از  كه  اينديپندنت  خارجى  داستان  جايزه 
مهم در ترجمه ادبى است و به ترجمه به عنوان 
به  دليل  اين  به  و  مى كند  نگاه  فرهنگى  بين  پلى 
 6 ميان  از  را  كتاب  اين  مى پردازد،  آن  تجليل 

نامزد راه يافته به بخش نهايى انتخاب كرد.
شهر  «سقوط  چون  مهمى  اثر  فهرست  اين  در   
سنگى» نوشته اسماعيل كاداره نيز جاى داشت. 
«دوبلينيسك»  درنديك،  داشا  نوشته  «تريسته» 

يزرع»  لم  «زمين  ويال-ماتاس،  انريكه  نوشته 
نوشته  قرن»  «مسافر  و  برنارد  كريس  نوشته 
اين  نهايى  بخش  مدعيان  ديگر  نيومان  آندراس 
آرژانتين،  اسپانيا،  آفريقا،  از  كه  بودند  رقابت 
در  بودند.  شده  انتخاب  آلبانى  و  كرواسى 
فهرست اوليه سال 2013 آثارى از 16 نويسنده 

چون اورهان پاموك جاى داشتند. 

 داستان هلندى «انحراف» نوشته ژربران بكر كه 
كرده،  دريافت  نيز  را  دوبلين  ايمپك  جايزه  قبال 
ترجمه  استاد  اميلى  نام  به  زنى  زندگى  روايتگر 
است كه از همسرش جدا مى شود و هلند را ترك 
ولز  در  مزرعه اى  در  را  خود  زندگى  و  مى كند 
در انزوا ادامه مى دهد اما همسر او با گرفتن يك 
او  است  تالش  در  هلند  در  خصوصى  كارآگاه 

را پيدا كند.

بوسه-بير  جين  از  متشكل  امسال  داورى  گروه 
استاد ادبيات و ترجمه در دانشگاه ايست آنگليا، 
استاد  و  رمان نويس  جوزيپوويچى،  گابريل 
انگليسى دانشگاه ساسكس، اليف شفق، نويسنده 
ادبى  ويراستار  تانكين  بويد  و  تركيه  پرفروش 

اينديپندنت بود. 

اين جايزه را نشريه اينديپندنت براى گراميداشت 
سال 1990  از  بريتانيا  در  داستانى  آثار  ترجمه 
راه اندازى كرده است. اين جايزه به آن دسته از 
قيد  در  نويسندگانشان  كه  مى گيرد  تعلق  آثارى 
بريتانيا  در  پيش  سال  اثرشان  و  باشند  حيات 
 2001 سال  از  باشد.  شده  منتشر  و  ترجمه 
هنر  شوراى  را  جايزه  اين  از  مالى  پشتيبانى 

بريتانيا برعهده گرفته است. 
سال پيش «شكفتن تاريكى» نوشته ايرون اپلفيلد 
از زبان اوكراينى با ترجمه جفرى ام.گرين كار 

به عنوان برنده اين رقابت انتخاب شد.

مترجم انگليسى رمان 
جديد موراكامى 

انتخاب شد
هاروكى  رمان  جديدترين  كه  انگليسى  مترجم 
ترجمه  را  ژاپنى  پرفروش  نويسنده  موراكامى 

مى كند، انتخاب شد.-

جديد  رمان  تايمز،  آنجلس  لس  از  نقل  به 
موراكامى را كه با عنوان «تسوكورو تازاكى بى 
رنگ و سال هاى سفر زيارتى او» منتشر و در 
ژاپن به كتابى پرفروش بدل شده و بيش از يك 
گابريل  فيليپ  است،  داشته  تيراژ  نسخه  ميليون 

به زبان انگليسى ترجمه مى كند. 
رمان  ترين  مطرح  ميان  در  ساله  موراكامى 64 
نويسان معاصر جهان جاى دارد و بيشتر آثار 
او فورا به زبان هاى ديگر ترجمه و منتشر مى 

شوند.
موراكامى تاكنون آثارش را توسط فيليپ گابريل 
و جى رابين به زبان انگليسى ترجمه كرده است. 
اين دو چهره دانشگاهى در گفت وگو با آساهى 
جهان  آوردن  هاى  دشوارى  درباره  شيمبون 
موراكامى براى مخاطبان جهانى او سخن گفتند.

دانشگاه  در  ژاپنى  ادبيات  پروفسور  كه  گابريل 
رمان  ترين  جديد  ترجمه  اكنون  است،  آريزونا 
ماه  در  كتاب  اين  دارد.  برعهده  را  موراكامى 
آوريل يعنى يك ماه پيش منتشر شده است. كار 
يعنى  موراكامى  قبلى  جلدى  سه  رمان  ترجمه 
داده  انجام  هم  با  مترجم  دو  اين  را   «1Q84»

بودند.
پيش  سال  اواخر  موراكامى  كه  گفت  گابريل 
درباره ترجمه رمان جديدش با او صحبت كرده 
سال  اواخر  تا  را  كتاب  اين  دارد  قصد  او  بود. 
را  آن   2014 سال  بتواند  ناشر  تا  كند  ترجمه 

منتشر كند.
گابريل اين رمان جديد را اثرى خيلى واقعگرايانه 
خواند و در مصاحبه اى ايميلى گفت : براى من، 
و  است  محزون  حتى  و  جدى  خيلى  كتاب  اين 
ديگر  هاى  رمان  برخى   با  را  آن  توان  مى 
رمان  اين  حال  اين  با  كرد،  مقايسه  موراكامى 

خيلى اميدواركننده نيز هست.
قهرمان اين كتاب تسوكورو تازاكى نام دارد كه 
چهار دوست صميمى داشته و در نام هر يك از 
آن ها يك رنگ وجود دارد كه آكاماتسو به معنى 

«غم سرخ» از جمله آن هاست. گابريل مى گويد 
ترجمه نام اين افراد شايد مشكل ترين بخش اين 
كتاب باشد. و او هنوز تصميم نگرفته كه چگونه 
همان  كه  كند  ترجمه  انگليسى  به  را  ها  نام  اين 
بار معنايى مورد نظر موراكامى را داشته باشد.

به گفته گابريل او سوال هايش را با موراكامى 
در ميان مى گذارد چون او خودش مترجم است 
و  كند  درك  را  موجود  مشكالت  تواند  مى  و 

هميشه در پيدا كردن راه حل كمك كرده است.

ابريل كه نوشته هاى موراكامى را خيلى جذاب 
مى داند مى گويد يك منتخب از مجموعه داستان 
ناگازاكى  در   1986 سال  در  وقتى  را  او  هاى 

زندگى مى كرد، خوانده است.

وى در پاسخ به اين كه چرا آثار موراكامى در 
رو  روبه  عظيمى  استقبال  چنين  با  نيز  آمريكا 
مى شوند گفت آثار موراكامى به نحوى يادآور 
زندگى آمريكايى ها در نخستين نگاه است. تاثير 
آثار  در  تواند  مى  را  انگليسى  ادبيات  خواندن 
موراكامى ديد و عالقه او به فرهنگ پاپ آمريكا 

كامال مشهود است. 
پس  موراكامى  آثار  حال  اين  با  گويد  مى  وى 
زمينه اى تاريخى از ژاپن را نيز به همراه دارند 
و از تغييرات جديد اجتماعى نيز سخن مى گويند. 
بازتاب مسايل جنگ جهانى دوم، زلزله كوبو و 

بحران اقتصادى را مى توان در آثار او ديد.

انگليسى  تا  شود  مى  موجب  همين  گويد  مى  او 
زبان ها هم به آثار او توجه نشان دهند و بتوانند 
او  ادبى  آثار  طريق  از  امروز  و  ديروز  ژاپن  با 

ارتباط برقرار كنند. 
رابين ديگر مترجم آثار موراكامى كه پروفسور 
نيز  است  هاروارد  دانشگاه  در  ژاپنى  ادبيات 
عنوان  با  موراكامى  از  ديگرى  كتاب  تازگى  به 
را  موزيك»  درباره  اوزاوا  سيجى  با  «صحبت 
ترجمه كرده است. اين كتاب سال 2011 منتشر 

شد. 
جديد  رمان  خواندن  حال  در  گويد  مى  رابين 
موراكامى است و هنوز آن را به تمامى نخوانده 
يادآور  برايش  كتاب  اين  گويد  مى  وى  است. 
رمان «جنگل نروژى » بوده است. به گفته روبين 
برخى  براى  است  ممكن  موراكامى  آثار  ترجمه 
مردم به نسبت آسان به نظر برسد، اما اين كار 

واقعا سخت است.

هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى 
 دانشجوى  روزنامه نگارى جهت همكارى

  استقبال مى كند
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فرهادى در «كن»: براى گفتن از محدوديت ها، راه خالقانه پيدا مى كنم

منتقدان؛ «گذشته» را ستودند
«با عوض شدن جغرافياى فيلم هايم، شكل فيلم هاى من تغيير نمى كند. 
من همان فيلمساز قبلى هستم. پاسخ به اينكه «مليت اين فيلم چگونه 

سخت  مقدار  يك  است؟» 
سينما  در  مليت  تعيين  است. 
فيلم  مليت  است.  سختى  كار 
را  آن  كه  تماشاگرى  را 
هر  مى كند،  مشخص  مى بيند 
را  فيلم  مى تواند  تماشاگرى 
متعلق به مليت خودش بداند.»

اصغر  كه  بود  جمله اى  اين 
خبرى  نشست  در  فرهادى 
به  خطاب  گذشته  فيلم 
كه  منتقدانى  و  خبرنگاران 
و  او  درباره  مى خواستند 
در  گفت.  بدانند  تازه اش  فيلم 
جشنواره  از  روز  سومين 
نگاه ها  كن  فيلم  بين المللى 
اصغر  و  «گذشته»  سمت  به 
بود؛  شده  دوخته  فرهادى 
بسيارى  گمان  به  كه  فيلمى 

كن  طاليى  نخل  كسب  براى  رقابت  بخت هاى  از  يكى  منتقدان  از 
شصت وششم است. اين فيلم كه در سانس نخست با استقبال منتقدان 
روبه رو شد، نظرات مختلفى از سوى منتقدان را در برداشت. برخى 
سيمين»  از  نادر  «جدايى  چون  شاهكارى  انتظار  در  كه  منتقدان  از 
بودند، آن را فيلمى در آن حد ندانستند. با اين همه بسيارى از منتقدان 
«گذشته» را رقيبى جدى براى ساير فيلم هاى شركت كننده در بخش 
مسابقه شصت وششمين جشنواره بين المللى فيلم كن دانستند و آن را 
فيلم قابل قبولى معرفى كردند. در فرش قرمز نخستين نمايش اين فيلم 
طاهر  زن،  اصلى  نقش  بازيگر  بژو،  برنيس  همراه  به  فرهادى  اصغر 
رحيم و على مصفا دو بازيگر نقش هاى مرد و دو بازيگر خردسال 
فيلم و پولت بورلت حضور پيدا كرده و در نشست خبرى اين فيلم 
با  «گذشته»  فيلم  خبرى  نشست  در  فرهادى  اصغر  كردند.  شركت 
تشريح مراحل ساخت فيلم درباره داليل ساخت اين فيلم گفت و به 
سواالت خبرنگاران پاسخ داد. به گزارش خبرنگار «ايسنا» از «كن» 
فرهادى كه در ابتداى اين نشست به زبان فارسى سخن مى گفت، در 
پاسخ به اينكه آيا از ابتدا قرار بوده فيلم «گذشته» در خارج از ايران 
اتفاق  ايران  از  خارج  فيلم  اين  بود  قرار  ابتدا  «از  گفت:  بيفتد،  اتفاق 
بيفتد. سفر مردى از ايران به كشورى ديگر كه اين سفر و ُبعد دورى 

و مسافت براى من مهم بود.» 
فرهادى در پاسخ به اينكه «چرا خانه اين فيلم در كنار ريل راه آهن 
«اين  كرد:  بيان  شده است؟»  انتخاب  قديمى  خانه  يك  و  شده  واقع 
ويژگى، اشاره اى به زمان و گذشته است. قطار نشانه اى از گذشت 
زمان و قديمى بودن خانه به تم موجود در فيلم برمى گردد. البته خانه 
را در كنار شهر انتخاب كردم چون نمى خواستم معمارى توريستى 

پاريس در فيلم غالب شود.» 
كارگردان «گذشته» سپس از كاركرد ريل راه آهن در فيلم ديگرش با 
نام «شهر زيبا» ياد كرد و گفت: «آن خانه نيز در كنار ريل راه آهن 
بود اما كاركرد ريل راه آهن در فيلم «گذشته» با كاركردش در «شهر 

زيبا» فرق مى كند.» 
جوابگوى  فرانسه  زبان  به  كه  نيز  فيلم  ايرانى  بازيگر  مصفا،  على 
فيلم  «اين  گفت:  و  كرد  صحبت  فارسى  به  دقايقى  بود،  خبرنگاران 
واقعا براى گروه ايرانى يك تجربه منحصر به فرد بود. ما با يك زبان 
ديگرى كار مى كرديم و گروه فرانسوى با زبان ديگرى، اما ارتباطى 
كه بينمان شكل گرفت از رابطه زبان فراتر بود و از مرحله زبان عبور 
درباره  فرهادى  كه  بود  سواالتى  مهم ترين  از  يكى  سانسور  كرد.» 
آن چنين پاسخ داد: «سانسور دو نوع است؛ سانسور رسمى و يك 
درون  سانسوِر  دارد.  وجود  خودتان  درون  كه  بزرگ تر  سانسور 
به  شود.  ناشى  اقتصادى  و  اجتماعى  وضعيت  از  است  ممكن  شما 
هر حال اگر در خارج از كشور هم فيلم بسازيم بخشى از محدوديتى 
از  بخشى  بنابراين  دارد؛  وجود  نيستيم  آگاه  آن  به  هم  خودمان  كه 
محدوديت ها در ذهن من وجود دارد اما آنها را به عنوان مانع نمى بينم 

بلكه براى گفتنشان راه خالقانه اى پيدا مى كنم.»
او در پاسخ به اينكه چرا خانواده را سوژه  فيلم هايش مى كند، گفت: 
«فكر مى كنم خانواده مى تواند كمك كند كه ارتباط نزديكى با تماشاگر 
با  غيرمستقيم  يا  مستقيم  تماشاگران  همه  حال  هر  به  باشم.  داشته 
خانواده زندگى مى كنند. رابطه بين آدم ها و رابطه زن و مرد كهن ترين 
رابطه بشرى است ولى مشكالت هميشه تازه و نو است. معتقدم اگر 
همه عمرم را با بستر خانواده در فيلم هايم كار كنم باز جا دارد فيلم 

جديدترى در اين زمينه بسازم.»
 اصغر فرهادى درباره نام «گذشته» هم گفت: «همان اندازه كه آينده 
مبهم است، گذشته هم مبهم است. شايد هر كسى گذشته اش را آن طور 

كه دلش مى خواهد، تعريف مى كند، بنابراين گذشته مبهم است.»

جنجالي ترين اتفاقات تاريخ جشنواره كن

از همدردي با هيتلر تا 
اعتراض كليساي كاتوليك

چند روزي از افتتاح شصت و ششمين جشنواره فيلم كن مي گذرد 
جنجالي ترين  از  يكي  رقابت هاي  از  دوره  اين  روز  سومين  و 
روزهاي تاريخ 74 ساله اين جشنواره بود؛ مردي كه نارنجك و 
چاقو به دست با شليك دو گلوله وسط يك برنامه زنده تلويزيوني 
نه  هاليوود،  اسكار  برنده  بازيگر  والتس»،  «كريستفر  حضور  با 
تنها باعث برهم خوردن اين برنامه تلويزيوني شد بلكه برگزاري 
جشنواره را به طور موقت با اختالل روبه رو كرد. در اين گزارش 

جنجالي ترين اتفاقات تاريخچه كن را مرور كنيم.

كارگردان دانماركي و ابراز عالقه به هيتلر

با  فيلمش  خبري  نشست  در  ترير»  فون  «الرس   2011 سال 
همه  به «هيتلر»،  نسبت  عالقه  و  همدردي  ابراز  در  جمالتي  ايراد 
اين  من  مي كنم،  درك  را  هيتلر  من  گفت:  كرد. «ترير»  متعجب  را 
را  جشنواره  برگزاركنندگان  خشم  جمالت  اين  مي فهمم.  را  مرد 
برانگيخت و باعث اخراج او از جشنواره شد. اگر چه او بارها به 

خاطر ايراد اين جمالت عذرخواهي كرد و برگزاركنندگان كن او 
را بايكوت كرده تا جايي كه او در جشنواره امسال نيز غايب است. 
جشنواره فيلم كن نخستين بار يكم سپتامبر سال 1939 برگزار 
شد و سخنراني «آدولف هيتلر» و شروع جنگ جهاني دوم باعث 
شد كه اين جشنواره كمتر از 48 ساعت پس از اكران به تعطيلي 
تنها  ديترله»  «ويليام  ساخته  نتردام»  «گوژپشت  فيلم  و  بينجامد 
بعد  سال  هفت  تا  جشنواره  اين  درآمد.  نمايش  به  كه  بود  فيلمي 

تعطيل شد.

اعطاي نخل طال به فدريكو فليني و اعتراض كليساي كاتوليك

شيرين)  (زندگي  ويتا»  «دولچه  درام  كمدي  ميالدي   1960 سال 
ساخته «فدريكو فليني» برنده جايزه نخل طالي كن شد. اين فيلم 
باالخص توجه ويژه به آن خشم كليساي كاتوليك را برانگيخت. 
به عقيده اين كليسا در اين فيلم تصويري سطحي و غيراخالقي از 
شهر رم و مردمش ارائه شده كه از نظر آنها كامال محكوم است، 
آنها خواستار عدم اكران اين فيلم شدند. اكران اين فيلم براي چند 

دهه در چند كشور جهان ممنوع بود.

راهيابي فيلم «ويريديانا» ساخته «لوئيس بونوئل» به جشنواره كن 
و اعتراض كليساي كاتوليك و خشم مقامات اسپانيا

سال 1961، تنها يك سال پس از جنجال به خاطر فيلم «فدريكو 
فيلم  درباره  گسترده تر  ابعادي  در  مشابه  قضيه يي  فليني»، 
كه  فيلم  اين  افتاد.  اتفاق  بونوئل»  «لوئيس  ساخته  «ويريديانا» 
مورد  را  خود  خواهر زاده  كه  است  مرده يي  همسر  مرد  داستان 
سوءاستفاده جنسي قرار مي دهد، به شدت خشم كليساي كاتوليك 
به  كاتوليك  كليساي  برانگيخت.  را  اسپانيا  كشور  مقامات  و 

كشور  مقامات  و  كرد  اعتراض  كن  جشنواره  برگزاركنندگان 
اسپانيا و در راس آن «ژنرال فرانسيسكو فرانكو»، ديكتاتور اين 
كشور، تمام تالش خود را براي خروج اين فيلم از جشنواره فيلم 
كن كردند ولي در نهايت اين فيلم نه تنها از جشنواره خارج نشد 
مقامات  خود  اگرچه  شد.  اعطا  آن  به  نيز  طال  نخل  جايزه  بلكه 
بودند  كرده  تاييد  را  «ويريديانا»  فيلم  فيلمنامه  اسپانيا  سينمايي 
براي  فيلم  اين  زماني كه  تا  بودند  نديده  را  نهايي  محصول  ولي 

شركت در رقابت هاي كن داوطلب شد.

شروع جنبش دانشجويي- كارگري و همراهي فيلمسازان مطرح 
سينماي جهان از اين جنبش و تعطيلي جشنواره

سال 1968 جنبشي دانشجويي- كارگري در كن به وقوع پيوست 
كه عده يي از فيلمسازان مطرح سينما چون «فرانسيس تروفو» و 
«ژان لوك گدار» نيز آن را همراهي مي كردند. دقايقي پيش از آنكه 
رقابت هاي  از  دوره  اين  در  اسپانيايي  سائورا»ي  فيلم «كارلوس 
كن به نمايش درآيد، «تروفو»، «گدار» و عده يي ديگر از پرده هاي 
چاپلين»،  «جرالدين  ميان  اين  در  شدند،  آويزان  نمايش  سالن 
بازيگر نقش اول فيلم «سائورا» نيز به آنها پيوست ولي «گدار» كه 
از نيت او آگاه نبود با مشتي توي صورتش از او استقبال كرد، 

در نهايت جشنواره كن تعطيل شد.
دفاع  و  كن  رقابت هاي  در  مور»  «مايكل  جنجال برانگيز  پيروزي 

تارانتينو از اين فيلم

سال 2004 مستند «فارنهايت 11/9» ساخته «مايكل مور» برنده 
صورت  به  دقيقه  يك  از  بيش  حضار  و  شد  طال  نخل  جايزه 
ايستاده «مور» را تشويق كردند. رياست هيات داوران اين دوره 
از رقابت ها را «كوئنتين تارانتينو» به عهده داشت، منتقدان تصميم 
گرفتند كه اين جايزه را يك مانور سياسي معرفي كنند، حتي «ژيل 
ژاكوب»، رييس جشنواره كن، اعالم كرد كه به نظر او داليل براي 
اعطاي نخل طال به اين فيلم كافي و قانع كننده نيست ولي تارانتينو 
خود  انتخاب  بر  اتفاق  اين  از  سال  چند  گذشت  از  پس  همچنان 

پافشاري مي كند.

عدم حضور فيلمسازان زن در بخش مسابقه جشنواره 2012 و 
انتشار نامه سرگشاده فيلمسازان زن در روزنامه لوموند

از  جهان  سينمايي  جشنواره هاي  در  زنان  به  بي توجهي  چه  اگر 
جمله جشنواره كن تازگي نداشت ولي سال 2012، زماني  كه 19 
فيلم بخش مسابقه معرفي شدند و نام هيچ فيلمساز زني در اين 
كه  گشاده يي  سر  نامه  طي  آنها  از  عده يي  نداشت،  وجود  ميان 
اعتراض  مساله  اين  به  نسبت  شد،  منتشر  لوموند  روزنامه  در 
عنوان  مطلب  اين  كردن  محكوم  ضمن  نامه  اين  در  آنها  كردند. 
روز  يك  كه  كنند  فكر  كه  ندهيد  اجازه  دختران  به  هرگز  كردند: 
مي توانند اين جسارت را داشته باشند كه براي صعود از پله هاي 
سن اهداي جوايز در جشنواره هاي مطرح جهان، فيلم بسازند مگر 
نيز  امسال  باشند.  گرفته  را  افسانه يي  شاهزاده  يك  بازوي  آنكه 
فيلم  با  كه  است  زني  فيلمساز  تنها  تدچي»،  بروني  «والريا  تنها 
«قلعه يي در ايتاليا» به بخش مسابقه شصت و ششمين جشنواره 

فيلم كن راه يافته است.
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روزي كه فرهنگستان 

ايران شكل گرفت 
فرهنگستان ايران در 29 ارديبهشت1314 
براي اصالح زبان و خط فارسي تاسيس 
«ترتيب  از  بود  عبارت  آن  وظايف  شد. 
و  لغات  قبول  و  رد  قصد  به  فرهنگ 
اصطالحات در زبان فارسي، اختيار الفاظ 
و اصطالحات در هر رشته  از رشته هاي 
الفاظ  از  فارسي  زبان  پيراستن  زندگاني، 
زبان،  دستور  تهيه  خارجي،  نامتناسب 
پيشروان  اصطالحات  و  لغات  جمع آوري 
و صنعتگران و الفاظ و اصطالحات قديمي 
و  نوادر  و  قصص  و  امثال  و  اشعار  و 
ترانه ها و آهنگ هاي واليتي، هدايت افكار 
نثر،  و  نظم  چگونگي  و  ادبيات  حقيقت  به 
ايجاد  در  نويسندگان  و  شعرا  تشويق 
كتب  ترجمه  و  تاليف  ادبي،  شاهكارهاي 
سودمند و مطالعه و اصالح خط فارسي».

 

اين نهاد طبق اساسنامه خود با 24 عضو 
شروع به كار كرد. نخستين جلسه آن روز 
دوشنبه 12 خرداد 1314 در عمارت سابق 
محمدعلي  رياست  به  حقوق  دانشكده 
وقت  نخست وزير  (ذكاءالملك)  فروغي 
مدت  به  شهريور 1320  تا  و  شد  تشكيل 
اين  در  پرداخت.  فعاليت  به  سال  شش 
و  زبان  زمينه  در  تازه اي  طرح هاي  مدت 
اصطالحات  تعدادي  و  شد  ريخته  ادبيات 
فرهنگستان  وسيله  به  علمي  و  فني 
مجموعه اي  كه  شد  داده  و رواج  برگزيده 
از آن به نام « واژه هاي نو» انتشار يافت.

تعطيل  رسما   1333 سال  در  فرهنگستان 
بر  ترتيب  به  فرهنگستان  رياست  شد. 
عهده اشخاص ذيل بود: محمدعلي فروغي 
(آذر  وثوق  حسن   ،(1314 (ارديبهشت 
(ارديبهشت  حكمت  اصغر  علي   ،(1314
 ،(1317 (مرداد  مرآت  اسماعيل   ،(1317
محمد   ،(1320 (مهر  اعلم  صديق  عيسي 
علي فروغي (آذر 1320) و حسين سميعي 

(اديب السلطنه) (1321).
فرهنگستان ايران (دوم)

تعطيل  از  پس  سال  نه   ،1342 سال  در 
شدن فرهنگستان اول، استاد محمد مقدم 
پايه گذار گروه هاي آموزشي زبان شناسي، 
بيگانه  واژه هاي  هجوم  خطر  درباره 
بحث هاي  نيز  رسانه ها  در  داد.  هشدار 
زبان  از  حراست  لزوم  درباره  بسياري 
براي  آن  پروراندن  و  فارسي  پرمايه 
پيشرفت هاي  مقتضيات  به  جواب گويي 
علمي و فني جديد درگرفت. با اين مقدمات 
شد  فراهم  فرهنگستان  بازگشايي  زمينه 
 1347 سال  مرداد  پنجم  در  سرانجام  و 
فرهنگستان زبان ايران (فرهنگستان دوم) 
تاسيس شد. در اين دوره فرهنگستان در 
در  خود  شوراي  جلسه هاي  تشكيل  پي 
سال 1349، چهار پژوهشكده واژه گزيني، 
زبان هاي  فارسي،  واژه هاي  گردآوري 
همت  به  را  دستور  و  ميانه  و  باستاني 
اعضاي  از  نفر  ده  و  هنر  و  فرهنگ  وزير 
پيوسته ايجاد كرد كه تا سال 1357 داير 

بود.
فرهنگستان زبان و ادب فارسي

(فرهنگستان سوم)
 1369 مرداد   2 در  فرهنگستان  اين 
عبارتند  نهاد  اين  اركان  شد.  تاسيس 
رييس  كه  ايران  رييس جمهور  از: 
امناي  هيات  است،  فرهنگستان  عالي 
شوراي  ايران،  فرهنگستان هاي 
دبير  و  فرهنگستان  رييس  فرهنگستان، 

فرهنگستان.
اولين رييس اين فرهنگستان حسن حبيبي، 

معاون اول رييس جمهور بود. 

بانك ملى و داستان 
اختالس ليندن بالت 

ابراهيم مروى 

 1250 دهه  در  كشور  در  بانك  تاسيس  پيشنهاد 
حاج  مانند  تجارى  سوى  از  شمسى  هجرى 
دوره  در  اصفهانى  الضرب  امين  محمدحسن 
گوش  ولى  شد،  مطرح  شاه  ناصرالدين  زمامدارى 
شنواى اين صحبت ها نبود و اين طرح ره به جايى 

نبرد. 
و  قدرت  بسط  براى  انگليسى ها   1268 درسال 
تسلط بيشترشان بر سرنوشت كشور ايران اقدام 

نيز  روس ها  كردند.  شاهنشاهى  بانك  تاسيس  به 
سال  يك  نمانند  عقب  استعمار  قافله  از  اينكه  براى 
بعد يعنى در سال 1269 بانك استقراضى ايران و 
روس را در تهران راه اندازى كردند و اين دو بانك 
عمال مجرى سياست هاي اقتصادى انگليس و روس 
از  خالصى  براى   1285 سال  در  بودند.  ايران  در 

اين وضعيت، پيشنهاد ايجاد بانك ملى داده شد.
اول،  جهانى  جنگ  شعله هاي  كشيدن  زبانه  با  ولى 
به رغم اعالم بى طرفى ايران، دول متخاصم جنگ 
بين الملل، دامنه جدال خود را به ايران نيز كشيدند و 
آتش جنگ به جان مردم ما هم افتاد و به دليل هرج 
و مرج ناشى از همين مساله مجددا طرح ايجاد بانك 

ملى به بوته فراموشى سپرده شد.
به  تنها  البته  كه  ايرانى  بانك  اولين  سال 1304  در 
شد.اين  افتتاح  مي پرداخت  نظامى ها  ويژه  امور 
به  بعدها  كه  داشت  نام  پهلوى  قشون  بانك  بانك، 

نام بانك سپه تغيير نام يافت.
سوى  از  ملى  بانك  تاسيس  قانون  سال 1306  در 
بيست  سه شنبه  روز  در  و  شد  صادر  مجلس 

آغاز  را  خود  كار  رسما  بانك  اين  شهريور 1307 
كرد.

ليندن  كورت  «دكتر  آقاى  ملى  بانك  رياست  براى 
از  پيش  كه  آلمانى   «(Kurt Lindenblatt) بالت 
را  بلغارستان  صوفيه  اعتبارات  بانك  رياست  اين 
وزيرمختار  فرزين  على  پيشنهاد «محمد  به  داشت 
زمره  از  بالت  شد.ليندن  انتخاب  آلمان»  در  ايران 
مرد  پشتيبانى  به  و  نبود  دست  پاك  آلمانى هاي 
تيمورتاش  يعنى  زمان  آن  در  قدرت  دو  شماره 
وزير دربار شروع به اختالس از بانك كرد.لو رفتن 
كشور  در  زيادى  حوادث  باعث  اختالس  قضيه 
مختلف  داليل  به  كه  شاه  رضا  كه  نحوى  به  شد؛ 
با تيمورتاش اختالف پيدا كرده بود (به خصوص 
رضاخان  نگرانى  و  شوروى  با  تيمورتاش  ارتباط 
از قدرت گيرى بيش از حد تيمورتاش و همين طور 
تالش انگليسى ها براى حذف تيمورتاش)، او را از 

سمتش عزل و راهى زندان كرد و در آخر هم در 
سال 1312 تيمورتاش به دست پزشك احمدى در 
معاونش  و  بالت  رسيد.ليندن  قتل  به  قصر  زندان 
فوگل از كشور متوارى شدند. فوگل كه در بيروت 
ايران  به  برگشتن  به  مجبور  وقتى  مي برد  سر  به 
ولى  كرد،  خودكشى  بيروت  در  شد  محاكمه  براى 
جريمه  و  حبس  به  و  شد  آورده  ايران  به  بالت 
مخبرالسلطنه  هدايت  قلى خان  مهدى  شد.  محكوم 
خطرات  و  خاطرات  كتاب  در  وقت  وزير  نخست 

خود اين واقعه را چنين شرح مي دهد:
و  شده  كافي  وثيقه  بدون  معامالتي  شد  «معلوم 
خساراتي وارد آمده است، ليندن بالت رييس بانك 
نبوده  نظارت  هيات  نظرات  رعايت  به  مقيد  زياد 
حال  هر  در  تاش،  تيمور  به  متكي  شايد  و  است 

اختالساتي مسلم شد.
ليندن بالت به خيال گريز مي افتد به بهانه مرض و 
معالجه با اجازه مسافرت مي كند (اتو) فوگل نايب 
رييس چاره را در فرار مي بيند شاه شخصا به بانك 
رفته و طالي وثيقه را بازديد كرده، نقصي نداشته 

ايرم  (سرتيپ)  مي شود،  مفقوداالثر  است.فوگل 
گاراژها  در  مملكتي)  نظميه  تشكيالت  كل  (رييس 
بغداد  به  دعوتي  به  دندان سازي  كه  مي كند  معلوم 
رفته است. تفحص مي كند هيچ جا او را در اتومبيل 
نمي يابد، بعدها كاشف به عمل آمد كه در صندوق 
از  تدبير  اين  به  است.  بوده  پنهان  اتومبيل  پشت 
بيروت  به  نشده  معطل  بغداد  در  مي گذرد  سرحد 
مي رود. دولت، فوگل را از حكومت شام مي خواهد 
آلمان  براي  واقعه  اين  مي كند.  انتحار  ناچار  وي 
متخصصين  كثيري  عده  داشت  را  اهميت  نهايت 
كه  طوري  به  مي كنند؛  كار  ما  ادارات  در  آلماني 
غلبه  روبه  ايران  در  آلمان  سياست  گفت  مي شود 
دارد و بانك ملي قلب اقتصاد است ليندن بالت از 
تهران  به  مدافعي  وكيل  با  شد  مسترد  قانوني  راه 
آمد به 18 ماه حبس و 7000 ليره و 46 هزار ريال 
نفر  يك  باز  دولت  تومان)  (63هزار  شد  محكوم 
خودمان  سفارت  توسط  هرست،  به نام  را  آلماني 
در برلين به رياست بانك اجير كرد.» كورت ليندن 
بالت در جريان انتقال دارايى هاي حاصل از فروش 
نفت از حساب دولت به حساب شخصى رضاخان 
نيز به دستورات دولت عمل مي كرد.در سال 1931، 
در  آمريكا  وزيرمختار  هارت»،  سي.  «چارلز. 
تهران، گزارش داد كه رضاشاه شخصا بيش از  يك 
كرده  واريز  خود  حساب  به  لندن  در  پوند  ميليون 
است. بر اساس تعدادي از اسناد بانكي كه پهلوي ها 
سال  در  ايران  از  دسته جمعي شان  فرار  هنگام   به 
كه  مي شود  معلوم  گذاشتند  باقي  خود  از   1978
اظهارات  نيشدار «هارت» درباره حساب هاي بانكي 
نبوده  گمان  و  حدس  روي  از  لندن  در  رضاشاه 
است. آنچه هارت  نمي دانست اين بود كه رضاشاه 
برلين  و  ژنو  لندن،  در  متعددي  دالري  حساب هاي 
مسير  انحراف  از  مانده  حاكي  باقي  اسناد  دارد. 
شخصي  حساب هاي  به  ايران  نفتي  درآمدهاي 
اميرخسروي،  رضاقلي  است. سرهنگ  رضاشاه 
مديركل بانك پهلوي، در تاريخ 17 اوت 1931 طي 
نامه اي محرمانه به دكتر  كورت ليندن بالت، رييس 
دستور  به  بنا  نوشت: «عاليجناب،  ايران  ملي  بانك 
اعليحضرت، خواهشمند است  با ارسال دستورالعمل 
تلگرافي به بانك ميدلند در لندن دستور واريز 150 
وست  بانك  اعليحضرت  نزد  حساب  به  دالر  هزار 
تاييد  تلگراف  با  را  مراتب  و  صادر  را  مينيستر 
مدير كل،  رييس،  آقاي  فراوان  احترام  با  فرماييد. 
پاسخ  در  بالت  ليندن  اميرخسروي.»  سرهنگ 
شماره  دستورالعمل  به  عطف  نوشت: «عاليجناب، 
  5170 مورخ 17 اوت حضرتعالي، احتراما به عرض 
نامه  دريافت  محض  به  گذشته  روز  كه  مي رساند 
هزار  واريز 150  براي  تلگرافي  شما،  دستورالعمل 
دالر به حساب اعليحضرت در بانك وست مينيستر 
با  ميدلند  بانك  به  لندن  در  مسووليت  محدود  با 
مسووليت محدود در لندن ارسال شد. بانك وست 
مينيستر دستورالعمل  تلگرافي ما را دريافت كرده و 
شما را از رسيد پول مطلع خواهد ساخت. با احترام 
و سپاس فراوان  عاليجناب، دكتر ليندن بالت، بانك 

ملي ايران.» 

وضع مالي دولت ايران در 
اوايل قرن چهاردهم

و  منحصر  ايران  دولت  فعلي  مالي  «وضعيت 
با  زيبا  ممالك  ساير  كه  زماني  است.  غبطه آور 
غيرمرتب  بودجه هاي  و  كمرشكن  قرض هاي 
قرضه هاي  گونه  هيچ  داراي  ايران  هستند،  مواجه 
عمومي نبوده و موازنه تجارتش رضايت بخش و 

بودجه اش نيز روي هم رفته متعادل است.

عالوه بر اينها اگر تنزل پول مملكت نيز كمك موقتي 
در رقابت هاي تجارتي محسوب مي شود، ايران از 
اين حيث نيز داراي فوايد مزبور به مقدار فراواني 
نمي توان  حقيقت  اين  از  وصف  اين  مي باشد.با 
چشم پوشيد كه تجارت ايران در حال وقفه بوده 
و سيستم صرافي و بانكي آن به هم خورده است 
همان  در  نيز  آن  تسعير  اوضاع  معلوم  قرار  از  و 

فلج  را  وسطي  اروپاي  ممالك  كه  است  وضعيتي 
كرده است.معموال عايدات مملكت (گمرك و پست 
بر  مستقيم  ماليات هاي  و  راه  عوارض  و  خانه 
امالك) بدون احتياج به دست زدن به حق االمتياز 
كمپاني نفت ايران و انگليس يا انحصار قند و چاي 

تكافوي مصارف عادي مملكت را مي دهد.»
اين خبري است كه روزنامه اطالعات سال 1311 
در چنين روزهايي، به نقل از روزنامه تايمز لندن 
درباره اوضاع مالي و اقتصادي ايران آورده است. 
28- سال هاي  اقالم  فوق،  مطلب  ادامه  در  تايمز 

1927 و 1928-29 را نيز آورده كه شامل ماليات 
انضمام  (به  واردات  مجموع  مخارج،  معمولي، 
پول مسكوك) صادرات (به انضمام نفت) است و 
ادامه مي دهد كه چنين وضعيت رضايت بخشي در 
كرده،  متزلزل  را  دنيا  اقتصادي  زلزله  كه  دنيايي 
«به نظر باورنكردني است».روزنامه اطالعات بعد 
از انتشار اين خبر به تحليل آن پرداخته و عنوان 
درباره  تايمز  روزنامه  كه  اطالعاتي  كه  كرده 
وضعيت اقتصادي و اسعار و موضوع پول ايران 

داشته است، هيچ كدام تازگي ندارد و اعداد و ارقام 
قبل  سال  دو  به  مربوط  آنان  سوي  از  منتشره 
مي باشد و ...به عنوان مثال آورده است كه تايمز 
در قسمت موازنه صادرات و واردات مملكتي دچار 
انضمام  به  را  صادرات  زيرا  است؛  شده  اشتباه 
مواد نفتي حساب مي كند؛ در صورتي كه صادرات 
نفت را ما نمي توانيم جزو صادرات حقيقي مملكت 
قرار بدهيم و از صادرات مزبور جز عوايدي كه از 
اين راه به دولت پرداخته مي شود چيز ديگري به 
نمي توان  وجه  هيچ  به  بنابراين  برنمي گردد،  ايران 
مملكت  صادراتي  اقالم  در  را  نفتي  مواد  صادرات 
وارد كرد.اين مقاله در انتها به اين نتيجه مي رسد 
كه ما در آن سال ها كسري صادرات نيز داشته ايم 
و وضعيت مالي و اقتصادي ايران به صورتي كه 
اينكه  و  نبوده  كرده  تحليل  و  داده  توضيح  تايمز 
آنها معتقدند الغاي واحد طال در انگلستان به پول 
و  است  اشتباه  كامال  رسانده  منفعت  ما  به  ايران 

چنين نبوده است. 





مركز پژوهشى  ECA.UK  مفتخر است خدمات خود را 
در زمينه هاى ذيل به هموطنان محترم ارائه نمايد:

-  ارتقا توانايى شما در نگارش esssay  مقاالت     
    تحقيقات، پايان نامه ها و پروژه هاى          

    دانشگاهى به صورت آكادميك و حرفه اى
- غلط گيرى، ويرايش خطاهاى نوشتارى و         

   بازنويسى متن به وسيله ارسال ايميل
- آماده سازى Portfolio  در رشته هاى هنر و     

   طراحى برنامه هاى كاربردى

براى كسب اطالعات بيشتر يا رزرو اولين جلسه مشاوره 
خود به آدرس زير مراجعه نمائيد

(eca UK) ياريگر شما در امر پذيرش تحصيلى از دانشگاه









هفته نامه پرشين برگزار ميكند

آموزش مقدماتى و پيشرفته عكاسى ديجيتال 
قابل توجه عالقمندان عكاسى ديجيتال 

دوره جديد كالسهاى آموزشى عكاسى ديجيتال از تاريخ سوم مى 2013 به مدت هشت هفته، در شمال غربى لندن و در 
منطقه گلدرز گرين برگزار مى شود. 

عالقمندان با توجه به محدود بودن ظرفيت كالس، هرچه سريعتر با دفتر هفته نامه تماس حاصل نماييد تا اقدامات الزم 
جهت ثبت نام صورت پذيرد. 

جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر لطفا با شماره تلفن 07811000455  تماس حاصل فرمائيد.

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشيـــن،  به گسترش فرهنـــگ و هنـــر ايرانى جــداى از 
هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبـــى، كمكى وافر ميكنيد. 
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مرگ ديكتاتور كودك ربا
«خورخه رافائل ويدال» سال گذشته به 50 سال 

زندان محكوم شده بود
پيشين  نظامي  رهبر  ويدال»،  رافائل  «خورخه 
آرژانتين در سن 87 سالگي در زندان درگذشته 
است. علت مرگ «ويدال» كهولت سن عنوان شده 
دست  اتهام  به   2010 سال  در  «ويدال»  است. 

حكومت  مخالفان  از  نفر   31 مرگ  در  داشتن 
شده  محكوم  ابد  حبس  به  و  محاكمه  نظاميان 
 1976 از  آرژانتين  در  نظاميان  حكومت  بود. 
شروع شد و تا 1983 ادامه داشت. ژنرال ويدال 
تا سال 1981 در راس اين حكومت قرار داشت. 
حدود 30 هزار نفر از شهروندان آرژانتين در 

جان  چپگرا  مخالفان  با  نظاميان  كثيف»  «جنگ 
نخستين  ويدال  ژنرال  دادند.  دست  از  را  خود 
بشر  حقوق  نقض  جرم  به   1985 سال  در  بار 
منم»،  «كارلوس  ولي  شد  محكوم  ابد  زندان  به 
سال  در  را  او  آرژانتين  وقت  رئيس جمهوري 
دادگاهي  نيز  گذشته  سال  كرد.  عفو   1990
ربودن  با  رابطه  در  را  «ويدال»  آرژانتين  در 
و  شناخت  مجرم  سياسي  زندانيان  كودكان 
دادگاه  اين  در  كرد.  محكوم  حبس  سال  به 50 

آخرين  بينيونه»،  «رينالدو  «ويدال»،  بر  عالوه 
افسران  از  ديگري  تعداد  و  آرژانتين  ديكتاتور 
ارشد كه به ربودن 34 نفر از كودكان مخالفان 
محاكمه  بودند،  متهم  پيش  دهه  سه  در  چپگرا 
در  است،  ساله   85 كه  هم  «بينيونه»  شدند. 
اين  شد.  محكوم  زندان  سال  به 15  دادگاه  آن 

پيشين  نظامي  حاكمان  كه  بود  باري  نخستين 
كودكان  شده  سازماندهي  ربودن  جرم  به 
كه  افرادي  از  يكي  مي شوند.  محكوم  مخالفان 
كه  بود  پزشكي  شد،  محاكمه  با «ويدال»  همراه 
زنداني  چپگراي  زنان  از  بسياري  حمل  وضع 
باردار  مادران  اين  است.  داشته  برعهده  را 
منتقل  مخفي  درماني  مراكز  به  زايمان  براي 
شده  ربوده  كودكان  والدين  بيشتر  مي شدند. 
را  خود  جان  نظامي  حاكمان  زندان هاي  در 
فرزندان  از  نفر  كم 400  دست  دادند.  دست  از 
كثيف»  «جنگ  سال هاي  در  سياسي  زندانيان 
ماموران  و  نظاميان  خانواده هاي  اختيار  در 
نفر   100 از  بيشتر  بودند.  شده  گذاشته  پليس 
به  مجددا  توانسته اند  ربوده شدگان  اين  از 
بيشتر  بروند.  خود  واقعي  خانواده هاي  سراغ 
اين افراد به وسيله نظاميان به فرزند خواندگي 
پذيرفته شده بودند. «ويدال» سال گذشته در يك 
هزينه  عنوان  به  نظاميان  حكومت  از  مصاحبه 
آرژانتين  در  جمهوري  حكومتي  نظام  بقاي 
سال  در  ويدال»  رافائل  «خورخه  برد.  نام 
او  آمد.  دنيا  به  نظامي  خانواده  يك  در   1925
نظامي  فرمانده  دو  همراه  به   1976 سال  در 
ديگر كودتا كرد و به رياست جمهوري «ايزابل 
پرون» پايان داد. مرگ «خورخه رافائل ويدال»، 
ديكتاتور نظامي پيشين آرژانتين اگرچه خبري 
خوشحال كننده براي مردم اين كشور به شمار 
قربانيان  سرنوشت  حال  عين  در  اما  مي رود 
جنگ در اين كشور را در هاله اي از ابهام فرو 
يك  مسئول  كارلوتو»،  دو  «الزا  است.  برده 
مرگ  درباره  آرژانتين  در  بشر  حقوق  انجمن 
وي مي گويد: «احساس آرامش و آزادي داريم 
سرنوشت  درباره  چيزي  او  اينكه  همزمان  اما 
30 هزار نفر گمشده و 400 كودك ربوده شده 

نگفته درونمان سنگيني مي كند.»

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
توسط استادان مجرب

 

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

خالق «بابا گوريو»
 204 ساله شد

فرانسوي  نامدار  نويسنده   بالزاك»،  دو  «انوره 
ادبيات  در  رئاليسم  مكتب  پيشواي  را  او  كه  است 
اروپا مي دانند. آثار اين نويسنده  برجسته، آيينه اي 
ناب  رئاليسم  اوست.  روزگار  فرانسه   جامعه   از 
در  كه  انساني  سرشت  به  «بالزاك»  بدبيني  و 
جنبش  ايجاد  زمينه ساز  را  او  هويداست،  آثارش 
كرده  است.  فرانسه  ادبيات  در  «ناتوراليسم» 
به  كه  است  مطرحي  نويسندگان  از  يكي  «بالزاك» 
در  او  دارد.  شهرت  غيرمعمول  عادت هاي  داشتن 
كار نگارش به هيچ وجه عجول نبود؛ بسيار تمركز 
مي كرد و آثارش را بارها و بارها ويرايش مي كرد. 
به  آن  سپردن  زمان  تا  تغييرات  و  اصالحات  اين 
ناشر و حتي چاپ كتاب هم ادامه داشت، تا جايي كه 
اثر منتشر شده با آنچه سرانجام نويسنده را راضي 
كرده بود، بسيار تفاوت داشت. اين عادت نامناسب 
هزينه بر  بسيار  ناشرش،  هم  و  «بالزاك»  براي  هم 
بود. وسواس وي تا بدان حد شدت داشت كه برخي 
از آثارش هيچ گاه به نقطه پايان نمي رسيدند. روش 
يا  پنج  ساعت  در  سبك  وعده اي  خوردن  او  ايدآل 
بالزاك  بود.  نيمه شب  تا  خوابيدن  و  عصر  شش 
متعدد  فنجان هاي  كنار  در  و  برمي خواست  سپس 
قهوه تلخ، ساعت هاي متمادي را به نگارش آثارش 
اختصاص مي داد. وي كه معموال تا 15 ساعت خود 
را با نويسندگي مشغول مي كرد، ادعا كرده كه يك 
بار طي 48 ساعت، تنها سه ساعت استراحت كرده و 
باقي را به نوشتن پرداخته است! بالزاك كه به دليل 
از  هميشه  نويسندگي  براي  طوالني  ساعات  صرف 
سال  در  سرانجام  مي برد،  رنج  سالمتي  اختالالت 
1850 در سن 51 سالگي، زماني كه تنها پنج ماه از 
مورد عالقه اش مي گذشت، بدرود  ازدواجش با زن 

حيات گفت.
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شديدترين توفان 
در تاريخ آمريكا

«باراك اوباما» در مناطق آسيب ديده از گردباد 
حالت فوق العاده اعالم كرده است

«اوكالهما»،  شهر  در  دوشنبه  روز  گردباد 
و  تلفات  «اوكالهما»  جنوبي  ايالت  مركز 
است.  گذاشته  جاي  بر  سنگيني  خسارات 
كشته شدن  از  حاكي  گزارش ها  آخرين 
روزنامه  است.  حادثه  اين  در  دست كم 90 نفر 

پزشكي  مقام هاي  از  نقل  به  تايمز  نيويورك 
بيش  كه  داده  گزارش  اوكالهما  شهر  قانوني 
از 91 نفر در اثر گردباد خسارت بار اين شهر 
 230 از  بيش  داده اند.  دست  از  را  خود  جان 
صحبت  اين  از  پيش  شده اند.  زخمي  نيز  نفر 
از 51 نفر كشته بود. رسانه هاي محلي به نقل 
از مقام هاي ايالتي مي گويند احتمال دارد آمار 
تلفات افزايش يابد. در ميان قربانيان بيش از 
20 كودك وجود دارد. گردباد اوكالهما بيش 
داشت.  سرعت  ساعت  در  كيلومتر   320 از 
روز  گردباد  آمريكا  رسانه هاي  گزارش  بنابر 
اين  در  گردباد  شديدترين  اوكالهما،  دوشنبه 
گردباد  اين  است.  بوده   1999 سال  از  منطقه 

خانه هاي زيادي را تخريب كرده و برق مناطق 
وسيعي قطع شده است. گفته مي شود بيش از 
مدارس  از  يكي  است.  شده  ويران  خانه   300
شده.  يكسان  خاك  با  اوكالهما  شهر  حاشيه 
برخي از دانش آموزان اين مدرسه توانسته  اند 
خود را نجات دهند اما شمار زيادي از كودكان 
به  گردباد  اوكالهما،  بر  عالوه  شده اند.  ناپديد 
و  «تگزاس»  «كانزاس»،  ايالت هاي  در  مناطقي 
ديگري  بخش  است.  زده  خسارت  نيز  «ايوا» 
تگزاس  جنوبي  ايالت  از  جوي  سيستم  اين  از 
است.  شده  كشيده  مينه سوتا  شمالي  ايالت  تا 
را  دوشنبه  روز  گردباد  رسانه ها  برخي 
«شديدترين توفان در تاريخ آمريكا» توصيف 

قدرت  و  شدت  براساس  گردبادها  كرده اند. 
 F0 .درجه بندي مي شوند F5 تا F0 تخريب بين
ضعيف ترين و F5 ويرانگرترين آنهاست. شدت 
گردباد روز دوشنبه اوكالهما F4 بوده است. 
اين گردباد نواري در عرض چهار كيلومتر و 
طول 32 كيلومتر را به شدت تخريب و با خاك 
يكسان كرده است. مدت زمان اين گردباد در 
دارد،  جمعيت  نفر  هزار   55 كه  «مور»  شهر 
بيش از 40 دقيقه طول كشيد. پس از آن برق 
افتاد.  كار  از  كامل  به طور  شهر  تلفن  و  آب  و 
برخي از مردم اين شهر گفته اند كه تگرگ هايي 
به  شهر  اين  آسمان  از  فرنگي  توت  اندازه  به 
شيشه  تگرگ  بارش  است.  مي افتاده  زمين 
بسياري  اتومبيل هاي  به  و  شكسته  را  خانه ها 

شهر  اين  در  دوشنبه  روز  است.  زده  صدمه 
اتومبيل هايي ديده مي شد كه بدون شيشه جلو، 
در حال تردد بودند. در شهرهاي اين ايالت به 
خاطر تعداد زياد گردبادها سيستم خبررساني 
با بلندگوهايي است كه در شهر قرار دارد. اين 
به  شهري  مقام هاي  اينكه  محض  به  بلندگوها 
است،  راه  در  گردبادي  كه  برسند  نتيجه  اين 
اين  شنيدن  با  مي كنند.  پخش  ممتد  سوت 
آژيرها مردم بايد به پناهگاه هايي كه در خانه 
منطقه  اين  خانه هاي  از  بعضي  بروند.  دارند 
مواد  و  آب  آن  در  كه  دارند  بتني  پناهگاه هاي 
داده اند  خبر  رسانه ها  مي دارند.  نگه  غذايي 
شده  يكسان  خاك  «مور»با  كوچك  شهر  كه 
زير  نيز  شهر  بيمارستان  و  مدرسه  دو  است. 
تازيانه گردباد دوام نياورده و فرو ريخته اند. 
در  داوطلب  افراد  كمك  به  امداد  گروه هاي 
ميان  در  كه  هستند  دانش آموزاني  نجات  حال 
خرابه هاي اين مدرسه گرفتار شده اند. تاكنون 
يافته  نجات  آوار  زير  از  نفر   145 كم  دست 
احتمال  مقامات  شده اند.  بيمارستان  راهي  و 
مي دهند شمار زخمي ها، در ساعات پيش رو، 
رئيس جمهوري  اوباما»،  «باراك  يابد.  افزايش 
قول  اوكالهما  فرماندار  با  تماس  در  آمريكا 
حمايت از قربانيان در مناطق خسارت ديده را 
«ماري  با  تلفني  تماسي  در  اوباما  است.  داده 
و  كرده  گفت وگو  اوكالهما  فرماندار  فالين»، 
كمك هاي  به  آنها  ايالت  كه «آيا  پرسيده  او  از 
دولت فدرال نياز دارد يا نه؟» اوباما همچنين 
با  داشت  كاري  هر  تا  خواسته  فالين  خانم  از 
كه  گفته  فالين  ماري  بگيرد.  تماس  مستقيم  او 
است.  «تراژيك»  ايالتش  مردم  براي  روز  اين 
او گفته كه براي پدر و مادرهايي كه به دنبال 
خيلي  روز  اين  حتما  مي گشتند،  فرزندان شان 
تماس  از  همچنين  فالين  بوده.  ناراحت كننده 
خودشان  ايالت  از  خارج  كمك رسان  نهادهاي 
خبر داده كه پيشنهاد داده بودند به آنها كمك 
شامگاه  آمريكا  رياست جمهوري  دفتر  كنند. 
دوشنبه خبر داد كه «باراك اوباما» در مناطق 
اعالم  فوق العاده  حالت  گردباد  از  آسيب ديده 
داده  دستور  اوباما  براين،  عالوه  است.  كرده 
آسيب ديده  مناطق  به  فدرال  دولت  سوي  از 
پيش،  سال  دو  شود.  ارسال  الزم  كمك هاي 
ايالت  در  «جاپلين»  شهر  مشابه  گردبادي 
 161 مرگ  موجب  و  نورديد  در  را  ميسوري 
سانحه هاي  مرگبارترين  از  يكي  كه  شد  نفر 

طبيعي در اياالت متحده آمريكا نام گرفت. 

بدافزارهــــا در كميـــن 
گوشي هاي اندرويـــــدي

شمار  جهان،  سراسر  در  هوشمند  گوشي هاي  برق آساي  رشد  با 
كاربران  موبايل هاي  به  نفوذ  براي  هكرها  توسط  كه  بدافزارهايي 
طراحي شده اند نيز سيري صعودي در پيش گرفته است. گوشي هاي 
آيفون  به  نسبت  آنها  از  بسياري  دارند،  گسترده اي  تنوع  اندرويدي 
همه  و  است  متن باز  پلت فرمي  اندرويد  اينها،  از  گذشته  ارزان ترند. 
اينها در كنار هم ماجرا را براي هكرها جذاب تر و كار آنها را راحت تر 
طراحي  اندرويد  براي  موبايل،  بدافزارهاي  درصد   91/3 مي كند. 
شده اند و 8/7 درصد آنها سيستم عامل نوكيا (سيمبين) را هدف قرار 

مي دهند. 
نكته جالب اينكه هكرهاي موبايل ظاهرا بيشتر به دنبال كسب منفعت 
مالي اند؛ بر اساس اين گزارش 76/5 درصد بدافزارهاي موبايل صرفا 
مرسوم  اهداف  نه  شده اند،  طراحي  كاربران  كردن  سركيسه  براي 
دست  به  يا  جاسوسي  سيستم،  به  رساندن  آسيب  نظير  ديگري 
پيغام هاي  با  بيشتر  اندرويد  هكرهاي  خصوصي.  اطالعات  آوردن 
را  كاربران   Adobe Flash نظير  نرم افزارهايي  براي  آپديت  جعلي 

به دام مي اندازند. 
هدايت كردن كاربران به سمت فرصت هاي شغلي جعلي و در نهايت 
اجازه نصب از آنها گرفتن طي اين فرآيند، از ديگر ترفندهاي رايج 
هكرها براي نفوذ به گوشي هاي اندرويدي است. بعد از به دام افتادن 
جزئيات  مي تواند  كه  مي شود  نصب  موبايل  روي  كدهايي  كاربر، 
دست  به  اس ام اس ها  در  جاسوسي  طريق  از  را  او  بانكي  حساب 
آورد، كه اين احتماال ابتداي ويراني است. اين در حالي است كه چنين 
اساسا  مي كند  كار  آن  با  آيفون  كه   iOS عامل  سيستم  به  حمالتي 

ممكن نيست.

خيز «ياهــــو» براي 
شبكه هاي اجتماعـــي

شبكه  و  وبالگ  سرويس  خريد  «ياهو»،  مديره  هيات 
تصويب  دالر  ميليارد  مبلغ 1.1  به  را  اجتماعي «تامبلر» 
مثل  شركت هايي  با  رقابت  براي  ياهو  است.  كرده 
اين  خريد  به  اقدام  «توئيتر»  و  «فيس بوك»  «گوگل»، 
وب سايت مستقر در نيويورك كرده كه بيشتر كاربرانش 
جوان هستند. بنا به گزارش ها، اين انتقال از قبل قطعي 
شده هرچند ياهو و تامبلر هنوز در اين باره اظهارنظري 
نكرده اند. در صورت قطعي شدن، اين بزرگ ترين معامله 
«ماريسا ماير» مديرعامل «ياهو» خواهد بود. «ماير» كه 
37 سال دارد و قبال از مديران اجرايي گوگل بوده در 
خريد  چندين  پيوسته  ياهو  به  كه  سالي  يك  به  نزديك 
به شمار  آنها  بزرگ ترين  تامبلر  اما  داده  انجام  ديگر 
خود  كار  مستقل  شركت  يك  به عنوان  تامبلر  مي رود. 
كارپ»،  «ديويد  مي رود  انتظار  و  داد  خواهد  ادامه  را 
رئيس و بنيان گذار 26 ساله تامبلر در سمت خود باقي 
بماند. او اين وب سايت را در سال 2007 راه اندازي كرد. 
تا  دارد  سعي  تامبلر  خريد  با  ياهو  معتقدند  تحليلگران 
و  كند  پيدا  اجتماعي  شبكه هاي  در  پررنگ تري  حضور 
كاربران  توئيتر  و  فيس بوك  گوگل،  با  رقابت  در  بتواند 
جوان را جلب كند. ارزش تامبلر در آخرين قيمت گذاري 
 1.1 مبلغ  بنابراين  بود،  شده  تعيين  دالر  ميليون   800
ميليارد دالر نشان از افزايش ارزش اين وب سايت دارد. 
تامبلر طبق آنچه در صفحه اول خود اعالم كرده ميزبان 
108 ميليون وبالگ و حاوي 50.7 ميليارد مطلب است. 
اين سرويس با اينكه حضور چشمگيري در موبايل دارد 
اما در درآمدزايي موفق نبوده و تاكنون از گرفتن آگهي 
هم خودداري كرده است. البته تامبلر از ماه آوريل سال 
گزارش  به  اما  گرفته  آگهي  محدود  به صورت  گذشته 
ميليون   13 فقط   2012 سال  در  آن  درآمد  «فوربس»، 
دالر بوده است. هنوز مشخص نيست آيا پس از مالكيت 
ياهو پذيرش آگهي در تامبلر افزايش خواهد يافت يا نه. 
بزرگ ترين  اينترنت  رشد  اوليه  سال هاي  در  كه  ياهو 
نام بود هنوز هم با 700 ميليون بازديد ماهانه يكي از 
بزرگ ترين شركت هاي اينترنتي دنياست اما در موبايل 
موتورهاي  رده بندي  در  و  دارد  محدودي  حضور 
سال  در  ياهو  است.  عقب تر  گوگل  از  هم  جست وجو 
اينكه  سر  بر  هنوز  و  كرد  اخراج  را  نفر   1000 گذشته 
آيا بايد بر اخبار رسانه ها تمركز كند يا بر تكنولوژي و 

ابزارك ها، اختالف نظر وجود دارد.
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آيا مي خواهيد خوشبخت تر و سالم تر باشيد 
و زياد عمر كنيد؟ مطمئنم كه به اين سوال 
تعجب  شايد  اما  داد  خواهيد  مثبت  جواب 
كنيد كه يكي از بهترين روش هاي دسترسي 
مطمئن  روابطي  داشتن  خواسته ها،  همه  به 
و مهرآميز است. هر كاري كه براي افزايش 
رابطه  در  معاشرت  و  صميميت  عشق، 
را  شما  نه تنها  دهيد،  انجام  خود  صميمانه 
سالم نگه خواهد داشت بلكه كيفيت و طول 

عمرتان را بهبود خواهد بخشيد...

بسياري  مي شود،  صحبت  خوشبختي  از  وقتي 
اين  به  رسيدن  براي  مي كنند  تصور  مردم  از 
آنها  دارند.  نياز  باال  زندگي  سطح  به  فقط  هدف 
سطح زندگي را با كيفيت زندگي اشتباه مي گيرند 
با  زندگي  سطح  كه  است  اين  واقعيت  كه  درحالي 
است  كافي  دارد.  كمي  رابطه  خوشبختي،  سطح 
تمام  مادي  نظر  از  كه  كنيد  نگاه  افرادي  تعداد  به 
نيازهايشان برآورده است، اما با وجود اين، دچار 
افسردگي  هستند يا به موادمخدر يا الكل معتادند. 
ثروت  و  شهرت  با  واقعي  سالمت  و  خوشبختي 
براي  سرمايه گذاري  در  حتي  و  نمي آيد  دست  به 
بهترين  نمي شود.  خالصه  نيز  جسمي  سالمت 
درمان هميشه مصرف قرص يا يك شيشه شربت 
نيست، بلكه گاهي روابط صميمانه با افرادي است 
كه در زندگي ما اهميت دارند، به خصوص روابط 
مهم  عامل   10 به  هفته  اين  در  همسران.  صميمي 
كه باعث صميميت همسران مي شود، اشاره شده 

است.

1. توجه و عالقه 
رشد  آن  در  كه  است  رابطه اي  مهرآميز  رابطه 
فردي و توجه و عالقه وجود دارد. نتايج تحقيقات 
نياز  حتي  و  مهرآميز  رابطه  به  نياز  بسياري 
همين  به  شايد  كرده اند.  ثابت  را  بدني  تماس  به 
بر  قويا  روان شناسان  از  عده اي  كه  است  دليل 
اين باورند كه نوازش و درآغوش گرفتن همسر، 
سالم ترين عملي است كه مي توانيد براي تقويت و 

بهبود رابطه خود انجام دهيد.

2. پذيرش
براي  مي توانيد  كه  كاري  دوست داشتني ترين 
كه  است  اين  دهيد،  انجام  خود  رابطه  استحكام 
همسر خود را همان گونه كه واقعا است، بپذيريد. 
شما هرگز نمي توانيد هيچ شخصي را بدون اجازه 
و همكاري خودش تغيير دهيد. همسر خود را به 
ستايش  و  تماشا  مي كند،  رشد  كه  صورتي  همان 

پاداش  هست،  چه  آن  خاطر  به  فقط  او  به  و  كنيد 
بزرگ ترين  اين  بشناسيدش.  رسميت  به  و  دهيد 
زندگي تان  شريك  به  مي توانيد  كه  است  هديه اي 

تقديم كنيد و رابطه اي صميمانه داشته باشيد.

3. درك متقابل
است  ارزشمند  بسيار  هديه اي  فعال  كردن  گوش 
را  آن  چگونه  مي دانيم  ما  از  كمي  تعداد  ولي 
احساس  وقتي  كه  است  اين  واقعيت  ببخشيم. 
دلپذيري  احساس  مي كند،  دركمان  كسي  مي كنيم 
كنيد  احساس  بيشتر  هرچه  مي دهد.  دست  ما  به 
خود  نوبه  به  و  مي كنيد  درك  را  خود  همسر  كه 
درك مي شويد احساس صميميت بيشتري خواهيد 

داشت.

4.گفت وگو
صحبت  همسرتان  با  متبسم  چهره اي  با  وقتي 
هستيد  مايل  مي دهد  نشان  شما  چهره  مي كنيد، 
جديدش  ايده هاي  از  و  بشنويد  هم  را  او  سخنان 
خم  جلو  به  كمي  صحبت  حين  مي  كنيد.  استقبال 
شدن، نشان دهنده عالقه و توجه شما به همسرتان 
خواهد بود. در آغوش گرفتن همسر، گرفتن دست 
انتقال  را  پيام  اين  ديگر  مهرآميز  حركات  يا  او 
داشته  صميميت  احساس  مي خواهيد  كه  مي دهد 
باشيد و با همسرتان در تماس باشيد. حتما حين 
روبروي  كنيد؛   برقرار  چشمي  تماس  صحبت 
كنيد  نگاه  او  چشم هاي  در  و  بنشينيد  همسرتان 
ولي زل نزنيد. گهگاهي تكان دادن سر نيز اين پيام 

را به طرف مقابل منتقل مي كند كه به حرف هايش 
گوش مي دهيد و متوجه آنچه مي گويد، هستيد.

5.دلبستگي
واقعا  عالقه  مورد  فرد  دادن  دست  از  ترس 
آزاردهنده است. احساس ناامني، ترس از گسستن 
زوج ها  انگيزه هاي  قوي ترين  از  جدايي،  يا  پيوند 

براي اينكه روي ارتباط خودشان كار كنند، است.

6. حفظ آرامش

آنچه باعث بروز واكنش هاي عاطفي و رفتارهايي 
مانند آرامش يا عصبانيت مي شود، رويدادي نيست 
كه اتفاق افتاده، بلكه برداشت فرد از آن است. پس 

سعي كنيد به بهترين حالت ممكن فكر كنيد.

7. پرشور بودن
غرق  عادي  روزمره  امور  در  زوج ها  از  بسياري 
مي توانستند  كاش  اي  مي كنند  آرزو  و  شده اند 
تجربه  دوباره  بودند،  هم  كنار  در  كه  را  لحظاتي 
و  است  خسته كننده  پيش بيني  قابل  زندگي  كنند. 
كه  مي كنند  تعجب  مدتي  از  پس  زوج ها  از  خيلي 

شور عشق كجا رفته است؟

8. تعهد
يكي از عوامل ايجاد يك رابطه صميمي، احساس 
است.  مقابل  طرف  به  پايبندي  و  وفاداري  تعهد، 
در  مسووليت  احساس  بروز  مانع  تعهد،  نداشتن 
رابطه مي شود درحالي كه اين احساس نه تنها براي 
آن  براساس  بلكه  است  ضروري  رابطه  سالمت 
مي توان شخصيت هريك از طرفين را ارزيابي كرد. 
هنگامي كه وارد قلمرو روابط نزديك و صميمانه 
كيفيت  مي شويم،  مرد  و  زن  ميان  رابطه  قبيل  از 
صميميت  وجود  بنابراين  دارد  ارجحيت  كميت  بر 
احساس  به  نياز  ارضاي  و  نزديك  رابطه  يك  در 
تعلق، انگيزه براي برقراري روابط ديگر را كاهش 
مي كند.  بيشتر  را  موجود  رابطه  دوام  و  مي دهد 
به  نتوانسته ايد  و  داده ايد  قول  بار  چند  حال  به  تا 
است،  «چندباري»  شما  پاسخ  اگر  كنيد؟  عمل  آن 
شايد وقت آن باشد كه ببينيد چه كاري مي توانيد 
براي عمل به قول ها و تعهدهاي خود انجام دهيد. 
اصوال مردم با سر خود تصميم مي گيرند و با قلب 
خود پيمان مي بندند. اگر مي خواهيد زندگي بهتري 
ته  از  زمينه ها  همه  در  كنيد  سعي  باشيد،  داشته 
تعهدهاي  مخصوصا  باشيد،  متعهد  و  وفادار  قلب 

عاطفي.

9. اعتماد
است.  صميمي  رابطه  يك  استحكام  عامل  اعتماد، 
بدون اعتماد، صحبت از عشق، دوستي و هرگونه 
همكاري يا تقابل درازمدت در يك رابطه دوطرفه 
ايجاد  باعث  و  است  تصور  غيرقابل  ازدواج  يا 
درون  از  را  رابطه  موريانه  مانند  كه  بي اعتمادي 
زن  مي شود.  مي پاشد،  هم  از  يا  مي كند  تخريب 
طرف  به  و  باشند  بدبين  مي توانند  دو  هر  مرد  و 
عيبي  چنين  داراي  كه  كساني  مظنون.  مقابلشان 
هستند زندگي را بر خود و اطرافيان تلخ مي كنند. 
اگر پايه يك زندگي بر بي اعتمادي بنا شود، قطعا 
حال  در  دائم  يكي  چون  برد  نخواهد  جايي  به  راه 
دفاع  و  توضيح  حال  در  ديگري  و  است  مواخذه 

از خود.

10. رابطه مناسب با والدين همسر
و  رابطه  مانع  نبايد  تنها  نه  كه  مي داند  عاقل  فرد 
رفت و آمد همسرش با والدينش شود بلكه براي 
شاد كردن او گهگاهي خودش هم بايد به والدين 
در  غلط  پيش داوري هاي  بايد  بزند.  سر  همسرش 
مورد مادرشوهر، مادرزن و... را كنار گذاشت زيرا 
فرزندشان  خوشبختي  پدري  و  مادر  هر  آرزوي 
است و بيشترين تالش را در اين راه خواهند كرد.

دوستت دارم پريشان، شانه 
مي خواهي چه كار؟!

دكتر حسين ابراهيمي مقدم
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بپذيريم  را  واقعيت  اين  بايد  متاسفانه 
از  بسيارى  برخالف  زبان،  دستور  كه 
از  فسيلى  هيچ  باستانى،  موجودات 
خودش به جا نگذاشته است. اين درحالى 
است كه زبان يكى از مهم ترين جنبه هاى 
تاريخ تكامل ماست. در جامعه امروزى ما 
عالئم  نوشتار،  گفتار،  ـ  كلمات  در  چنان 
آنها  ظاهرا  كه  ايم  شده  غرق  ـ  متون  و 
تفكيك  انسان  ماهيت  از  توانيم  نمى  را 
كنيم. ولى شايد صدها ميليون سال پيش 
اساسا اين گونه نبوده است. اين كه زبان، 
آمده  پديد  انگيز، چگونه  شگفت  ابزار  اين 
كاش  اى  است.  جذابى  و  غريب  معماى 
مساله به اين راحتى بود كه مى توانستيم 
مثال دامنه تپه اى را در اتيوپى براى يافتن 
كشف  استخوانى  و  كنيم  حفارى  فسيلى 
كنيم و ناگهان با طنين صداى ارشميدس 
همان  اينجا  يافتم!»  «يافتم!  بزنيم:  فرياد 

نقطه آغاز زبان است.

يك سرنخ اميدبخش
درباره  بسيارى  تعمق  پژوهشگران  گذشته،  در 
شواهدى  كه  آن  بدون  البته  كردند،  زبان  منشا 
قطعى در اختيار داشته باشند. برخى مدعى شدند 
آغاز  درد  از  ناشى  فريادهاى  صورت  به  زبان 
شده و بتدريج به شكل كلمات متمايز تبلور يافته 
است. ديگران منشا آن را به موسيقى، تقليد صداى 
اين  كنند.  مى  عنوان  پرندگان  آواز  يا  حيوانات 
نظريه ها بيشتر حدس و گمان هايى بود كه گاهى 
با طعنه محافل علمى گوناگونى مواجه مى شد. در 
قرن بيستم تغييرى جدى در رويكرد به زبان آغاز 
شد. در رويكرد جديد، زبان شناسان به بررسى 
چامسكى،  نوام  پرداختند.  زبان  ساخت»  ـ  «ژرف 
زبان شناس شهير دانشگاه ام آى تى، ادعا كرد كه 
نحوه زبان آموزى كودكان چنان بى زحمت است 
پايه  بر  باشد.  كار  در  بيولوژيك  مبنايى  بايد  كه 
زبان  كردند  استدالل  او  همكاران  برخى  ايده،  اين 
است،  طبيعى  انتخاب  بر  مبتنى  سازگارى  حاصل 
درست همان طور كه چشم ها يا مثال بال ها شكل 
گرفته اند. اگر چنين باشد، بايد بتوانيم سرنخ هايى 
صداى  از  زبان  گرفتن  شكل  چگونگى  درباره  را 

حيوانات يا زبان اشارات بيابيم.

ژنتيك وارد مى شود
پديد آورد:  اين خط تفكر يك احتمال پركشش را 
باشد،  گذاشته  جا  به  خود  از  فسيلى  زبان  شايد 
البته نه در استخوان پرندگان، بلكه در دى ان اى 

ما انسان ها.
بريتانيايى  دانشمندان  از  گروهى   2001 سال  در 
كردند  اعالن   ،FOXP2 نام  با  را  ژنى  كشف 
زبان  كارگيرى  به  و  يادگيرى  براى  ظاهرا  كه 
بررسى  خالل  در   FOXP2 ژن  است.  ضرورى 
اداى  زمينه  در  نامعمولى  مشكل  كه  اى  خانواده 
كلمات داشتند، كشف شد. خانواده KE ـ كه براى 
به  دانشمندان  مقاالت  در  خصوصى  حريم  حفظ 
مى  زندگى  لندن  غرب  در  ـ  بود  معروف  نام  اين 
كرد و شامل 9 برادر و خواهر مى شد، كه برخى 
بودند.  رفته  گفتار  و  زبان  ويژه  مدرسه  به  آنها 
كه  كردند  كشف  مدرسه  آن  در  شناسان  روان 
چهار نفر از اين كودكان مشكالت يكسانى داشتند 
و به شيوه اى مشابه با مشكل خود دست و پنجه 
گيج  را  آنها  گاهى  جمالت  معناى  كردند.  مى  نرم 
مفعول  و  فاعل  براحتى  بود  ممكن  آنها  كرد:  مى 
آنها  همچنين  كنند.  تلقى  هم  جاى  به  جمله  در  را 
در اداى برخى كلمات نيز مشكل داشتند ـ برخى 
كلمه  كردن  ادا  هنگام  را  كلمات  آغازين  صداهاى 

جا مى انداختند، مثال مى گفتند «able» در حالى كه 
منظورشان «table» بود.

موسسه  به  را  آنها  مدرسه  مدير   1987 سال 

معرفى  لندن  كالج  دانشگاه  در  كودكان  سالمت 
يك  اين  كه  دريافتند  شناسان  عصب  آنجا  كرد. 
مى  بر  در  را  بيشترى  اعضاى  خانوادگى،  مشكل 
بعدى  هاى  بررسى  در  ژنتيك  متخصصان  گيرد. 
ها  بچه  مادربزرگ  زياد  احتمال  به  شدند  متوجه 
جهش  اين  است.  كرده  تجربه  را  نادر  ژنى  جهش 
ايجاد  آنها  روانى  سالمت  يا  هوش  در  تغييرى 
بودند.  نظرسالم  اين  از   KE خانواده  بود؛  نكرده 
تاثيرات جهش فقط به زبان محدود بود، اما در اين 

قلمرو محدود تاثيراتش ژرف بود.
سپس اين خانواده مورد توجه متخصصان ژنتيك 
در دانشگاه آكسفورد قرار گرفت. اين متخصصان 
سرسختانه به جستجوى ژنى پرداختند كه سبب 
بروز اين مشكل شده بود. آنها دى ان اى اعضاى 
يافتن  هدفشان  و  كردند  مقايسه  را  خانواده  اين 
اين  از  افرادى  ميان  تنها  كه  بود  هايى  مشخصه 
خانواده كه به مشكالت زبان مبتال بودند مشترك 
نقص  دچار  كه  آنهايى  ميان  در  سرانجام،  باشد. 
ناحيه  در  مشتركى  هاى  مشخصه  بودند،  زبان 
ها  سال  يافتند.   7 شماره  كروموزوم  از  خاصى 
بعد، دانشمندان به سرنخ بسيار مهم جديدى دست 
يافتند. آنها همان نوع اختالل زبان را در پسربچه 
خانواده  آن  اعضاى  از  نه  البته  اى  ساله  پنج 
تشخيص دادند. او جهش بسيار ويژه اى را تجربه 
با   5 كروموزوم  از  بخشى  آن،  در  كه  بود  كرده 
يك  بود.  شده  جايگزين   7 كروموزوم  از  بخشى 
كروموزوم  در  شده  جايگزين  اى  ان  دى  سر 
اين پسر خودش را در همان ناحيه اى جاسازى 
غرب  خانواده  در  آكسفورد  گروه  كه  بود  كرده 
لندنى تشخيص داده بودند: درست در وسط ژن 

.FOXP2
 KE خانواده  سراغ  به  دوباره  آكسفورد  محققان 
از  كه  جديدى  اطالعات  از  استفاده  با  و  رفتند 
كشف  بودند،  آورده  دست  به  ساله  پنج  پسربچه 
اين  در  زبان  اختالل  به  مبتال  اعضاى  كه  كردند 

داشتند.   FOXP2 ژن  در  جهشى  نيز  خانواده 
بود.  تر  نامحسوس  بسيار  آنها  ژنى  جهش  اما 
از  يكى  فقط  تغيير  از  ناشى  آنها  زبانى  مشكل 
ديگر  عبارت  به  بود.  اى  ان  دى  نوكلئوتيدهاى 
بروز  سبب  ژنتيك  توالى  از  حرف  يك  فقط  تغيير 

اين مشكل در اعضاى خانواده KE شده بود.

جهش تاريخى
تمامى مهره داران ساكن خشكى نسخه اى از ژن 
برخى  دليل  همين  به  دارند،  خود  در  را   FOXP2
محققان آكسفورد به همكارى با محققان موسسه 

ماكس پالنك در رشته انسان شناسى تكاملى در 
چگونه  كنند  رديابى  و  تحليل  تا  پرداختند  آلمان 
است.  يافته  تكامل  و  تحول  ما  نياكان  در  ژن  اين 
حدود 300  ژن،  اين  پيدايش  بدو  از  دريافتند  آنها 
شاخه  بيشتر  در  امروز  به  تا  پيش  سال  ميليون 
هاى تكاملى مهره داران تغيير محسوسى از خود 
در پروتئينى  اسيدآمينه  دو  اما  نداده است.  نشان 
طى  شود،  مى  توليد   FOXP2 ژن  دست  به  كه 
دوره اى كه حدودا از يكى دو ميليون سال پيش 
است.  كرده  اى  مالحظه  قابل  تغيير  شده  آغاز 
در  را  جهشى   FOXP2 گرفتند  نتيجه  دانشمندان 
با  احتماال  تغييرات  اين  و  كرده  تجربه  اجدادمان 

پيدايش زبان مرتبط است.

دامنه وسيع تحقيقات
در اين هنگام، چند گروه تخصصى سخت مشغول 
 FOXP2 جمع آورى جزئياتى درباره رابطه ميان
و زبان شدند. فردريك ليگويس، عصب شناس از 
بهره  آر.آى  ام.  اف.  اسكن  از  لندن  كالج  دانشگاه 
 KE گرفت تا فعاليت هاى مغزى اعضاى خانواده
را كه نسخه جهش يافته اى از ژن FOXP2 دارند، 
با افرادى كه از نسخه طبيعى اين ژن برخوردارند، 
ليگويس  كه  تفاوتى  ترين  برجسته  كند.  مقايسه 
تاكنون گزارش كرده است هنگامى بروز كرد كه 
از اعضاى اين خانواده خواسته شد مجموعه اى 
از كلمات بى معنى را تكرار كنند، چيزى كه بيشتر 
بزرگساالن سالم بدون مشكل مى توانند از عهده 
كار  اين  يافته  جهش  ژن  داراى  افراد  برآيند.  آن 
بعالوه  دادند.  مى  انجام  مشكل  و  دشوارى  با  را 
ميزان فعاليت در چند ناحيه از مغز آنها نيز پايين 
كه  مغز،  اى  قاعده  هاى  عقده  در  بخصوص  بود، 
به نوعى هسته مركزى يادگيرى حركات عضالنى 
اى  تازه  جان  ها  بررسى  به  مشاهده  اين  است. 
بخشيد؛ زيرا يكى از دشوارترين جنبه هاى سخن 

گفتن، آن است كه بياموزيم چگونه لب ها، زبان و 
تارهاى صوتى را به سرعت و با مهارت الزم به 

حركت در آوريم.

ژن  كه  پروتئينى  به  بيشتر  دانشمندان  ساير 
FOXP2 توليد مى كند و FOXP2 نام دارد، مى 
كه  كند  مى  فعاليت  هنگامى  پروتئين  اين  پردازند. 
جنين انسان رشد مى كند. سيمون فيشر ـ يكى از 
متخصصان اصلى ژنتيك در آكسفورد، كه اكنون 
در شاخه زبان شناسى روانشناختى در موسسه 
ماكس پالنك در هلند كار مى كند ـ دريافته است 
كه اين ژن در سلول هاى عصبى در برخى مناطق 
مغز روشن است [به عبارت ديگر در شكل گيرى 
مناطق  اين  در  عصبى  هاى  سلول  هاى  ويژگى 
عقده  شامل  مناطق  اين  دارد].  كننده  تعيين  نقش 
پروتئين  پس  شوند.  مى  نيز  مغز  اى  قاعده  هاى 
عصبى  هاى  سلول  در  ها  ژن  ساير  به   FOXP2
را  آنها  و  شود  مى  ملحق  رشد  و  توليد  حال  در 
روشن يا خاموش مى كند. با سازمان دهى ده ها 
ژن، پروتئين FOXP2 بر رشد شاخه هاى جديد 
روى سلول هاى عصبى نظارت مى كند، در حالى 
كه  شود  مى  پيچيدگى  از  ميزانى  بروز  سبب  كه 
را  زبان  بردن  كار  به  و  آموختن  فرآيند  احتماال 

تسهيل مى كند.

راه دراز پيش رو
اصلى  عامل  تنهايى  به  خودش   FOXP2 ژن 
نيست.  زبان  كارگيرى  به  و  يادگيرى  تشكيل، 
اين ژن در واقع در مغز ما در حكم يك مباشر يا 
سركارگر است كه دستور كار مجزاى حداقل 84 
ژن هدف را در ايجاد و رشد عقده هاى قاعده اى 
ها  ژن  از  كامل  تيم  اين  حتى  كند.  مى  تعيين  مغز 
نيز فقط تا حدى مقوله زبان را تبيين مى كنند؛ زيرا 
توانايى ساختن كلمات تنها آغاز راه است. پس از 
آن، پيچيدگى هاى بيشترى بروز مى كند: تركيب 
ساختن  براى  زبان  دستور  قواعد  مطابق  كلمات 

جمالتى معنادار.
داريم.  قرار  راه  آغاز  در  هنوز  ما  ترتيب  اين  به 
زبان تقريبا در اشكال گوناگونش نامحدود است. 
زبان  هاى  فسيل  براى  جستجو  دليل  همين  به 
آموختن  و  گيرى  شكل  در  كه  هايى  ژن  يعنى  ـ 
نحو و دستور زبان مشاركت دارند ـ قاعدتا بايد 
دانشمندان را حداقل براى چند دهه مشغول خود 

سازد.

ژن آوازخوان
سود   FOXP2 از كه  نيست  اى  گونه  تنها  انسان 
ژن  اين  كه  اند  داده  نشان  پژوهشگران  برد.  مى 
در آموختن آواها در پرندگان آوازخوان نيز موثر 
است. اين پرندگان هنگام نياز به آموختن آوازهاى 
جديد ميزان بيشترى از پروتئين FOXP2 را توليد 
مى كنند. اگر اختاللى در اين ژن روى دهد، آنها در 
خواندن اشتباه مى كنند. ساير گونه هايى كه بيان 
آواها را فرامى گيرند، مانند وال ها، خفاش ها، فيل 
ها و فوك ها نيز از همين ژن بهره مى برند. براى 
متخصص  انارد،  ولفگانگ  ارتباط،  اين  بررسى 
ژنتيك در موسسه ماكس پالنك در رشته انسان 
شناسى تكاملى ژن FOXP2 انسان را به جاى اين 
ژن در موش ها قرار داد. البته كه موش ها شروع 
از  مناسبى  تغييرات  اما  نكردند،  شعر  خواندن  به 
بلند،  هاى  جيغ  جاى  به  مثال  دادند.  نشان  خود 
صداهاى كوتاه ترى توليد كردند. تغيير بزرگ تر 
در مغز اين جانوران رخ داد. انارد دريافت كه در 
كه  مغز  از  ديگرى  مناطق  و  اى  قاعده  هاى  عقده 
 FOXP2 با يادگيرى مرتبط است، نسخه انسانى
عصبى  هاى  سلول  برخى  كه  است  شده  سبب 
طبيعى  هاى  موش  به  نسبت  بلندترى  هاى  شاخه 
بسازند. حدود همان زمان، فيشر و همكارانش به 
دستكارى ژنتيك در موش ها پرداختند به گونه اى 
كه به ژن FOXP2 آن ها جهشى مانند آنچه در 
خانواده KE ديده شده بود، اعمال كردند. در پى 
اين دستكارى، موش ها در يادگيرى مهارت هاى 
حركتى جديد، نتايج ضعيف ترى نسبت به موش 

هاى معمولى از خود نشان دادند.

ژن هاى سخنگو؛ افسانه يا واقعيت؟
مترجم : مسعود ايثارى منبع: ديسكاورى
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آيا زن ها ذاتًا 
بدخلق هستند؟

اين  امروز  علم  كه  رسد  مى  نظر  به 
ايده را تاييد مى كند كه مغز خانم ها 
افسردگى  اضطراب،  بردن  باال  براى 
و نوسانات خلقى ساخته شده است. 
و اين مشكل با برنامه هاى غذايى پر 
پروتئين و كم كالرى الغرى كه اغلب 

دنبال مى كنند بدتر هم مى شود.

از قديم زن ها بيشتر از افسردگى رنج مى بردند. 
تقريبًا يكى از هر چهار زن در نقطه اى از زندگى 
رود  مى  افسردگى  براى  درمانى  دنبال  به  خود 
درحاليكه اين آمار براى مردان يكى از هر ده نفر 

است.
اين  امروز  علم  نيست:  ساخته  ما  دست  از  كارى 
باال  براى  ها  خانم  مغز  كه  كند  مى  تاييد  را  ايده 
خلقى  نوسانات  و  افسردگى  اضطراب،  بردن 

ساخته شده است.
است   توضيح  قابل  اجتماعى  عوامل  برخى  با  اين 
زنان در مقايسه با مردان بيشتر به دنبال درمان 
براى عالئم خود هستند. اما در يك تحقيق جديد 
سروتونين  پردازش  طريقه  در  عمده  تفاوت  دو 

كه همان هورمون شادى آفرين است در زنان و 
مردان مشخص شد.

و  شادى  احساس  سروتونين  ميزان  بودن  باال 
رضايت را افزابش داده، اشتها را كاهش مى دهد 
و خواب را تقويت مى كند. پايين بودن ميزان اين 
است.  ارتباط  در  افسردگى  با  بدن  در  هورمون 
باعث  كه  است  سروتونين  درمورد  اطالعات  اين 
ساخته شدن بسيارى از داروهاى ضدافسردگى 

شده است.
هستند،   (Prozac) پروزاك شامل  كه  داروها  اين 
مغز  در  موجود  سروتونين  ميزان  بردن  باال  با 

عمل مى كنند.
سوئد  در  تحقيقاتى  موسسه  يك  در  دانشمندان 
از اسكن هاى مغز براى كشف سطح سروتونين 
در زنان و مردان استفاده كرده اند. و نتايج اين 
بررسى ها براى خانم ها چندان خوشحال كننده 

نيست.
در  سروتونين  مصرف  ميزان  به  دانشمندان 
ميزان  چه  اينكه  كردند   توجه  آقايان  و  ها  خانم 
اسكن  شود.  مى  مصرف  مغز  توسط  سروتونين 
هاى  گيرنده  ها  خانم  كه  داد  نشان  آنها  هاى 

سروتونين بيشترى نسبت به آقايان دارند.

محل  خود  سطح  روى  بر  بدن  در  سلول  هر 
گيرنده دارد. اينها معادل هاى سلولى از ايستگاه 
هاى تعميرگاهى يا پمپ بنزين هستند كه به سلول 
اين  آنها  تفاوت  فقط  رسانند.  مى  سوخت  هايتان 
مثل  موادى  سلول  هاى  گيرنده  محل  كه  است 
موادمغذى و هورمون ها را وارد و خارج مى كند.

احساس  اندازه  چه  تا  اينكه  سروتونين،  درمورد 
سروتونين  ميزان  به  تنها  نه  كنيد  مى  خوشحالى 
كه مى سازيد بستگى دارد بلكه با اين نيز مرتبط 
است كه محل گيرنده كافى در مغز براى به عمل 

انداختن آن وجود داشته باشد.
سوئدى  تحقيق  آن  در  كه  زنانى  كه  واقعيت  اين 
سروتونين  گيرنده  محل  بودند  كرده  شركت 
بيشترى در مغز خود داشتند به نظر خبر خوبى 
است همينطور يافته ديگرى كه مى گفت خانم ها 
مصرف  كه  دارند  پروتئين  از  ترى  پايين  سطح 

سروتونين را مختل مى كند.

گردش  به  شما  قديمى  هاى  سروتونين  يعنى  اين 
ادامه مى دهند، از سطح عادى باالتر رفته و باعث 

مى شوند احساس شادى بيشترى كنيد.
در  بيشترى  هاى  محل  تنها  نه  ها  خانم  بنابراين 
سروتونين  توسط  تواند  مى  كه  دارند  خود  مغز 
فعال شود، بلكه به نظر مى رسد كه آن را به مدت 

بيشترى هم مى تواند نگه دارد.

ديگرى  چيز  سوئدى  تحقيق  اين  واقعيت  در  اما 
ماده  كمبود  با  ها  سلول  وقتى  دهد.  مى  نشان 
براى  باشند،  رو  روبه  سروتونين  مثل  شيميايى 
را  دارند  كه  اى  گيرنده  هر  آن  از  ذره  هر  گفتن 

باز مى كنند.

آقايان  به  نسبت  ها  خانم  است:  اين  آنها  طبيعت 
هورمون «شادى ساز» كمترى توليد مى كنند

و  دارند  بيشترى  گيرنده  محل  كه  هايى  خانم 
سروتونين موجود را بيشتر نگه مى دارند نشان 
مى دهد كه در نقطه اول مقدار كمترى داشته اند.

تحقيقات و مطالعات ديگر نيز اين ايده را تاييد مى 
كنند كه زنان مقدار سروتونين كمترى به نسبت 
مردان توليد مى كنند. دانشمندان دانشگاه مونترال 
طور  به  آقايان  مغز  كه  اند  رسيده  نتيجه  اين  به 
متوسط 52 درصد سروتونين بيشترى به نسبت 
خانم ها توليد مى كند. دليل آن مى تواند تفاوت 
و  مردان  جنسى  هاى  هورمون  در  موجود  هاى 

زنان باشد.
سروتونين  كمتر  توليد  درمورد  ها  يافته  بااينكه 
در خانم ها بحث برانگيز است، براساس مطالعات 
اصلى  تستوسترون،  و  استروژن  بريتانيا  انجمن 
ترين هورمون هاى استيروئيدى جنسى، بر رفتار 

تاثير مى گذارند.

سطح  بودن  تر  نوسانى  بخاطر  استروژن  اما 
هورمونى تاثير شگفت ترى بر زنان دارد.

استروژن به طور خاص گيرنده هاى سروتونين 
در مغز را تحريك مى كند.

وقتى سطح هورمون ها نوسان مى يابد، حساسيت 
مغز به سروتونين تغيير كرده و ازاينرو مقدارى 

كه از قبل نياز داشتيد ديگر كافى نخواهد بود.

اين مى تواند توضيح دهد كه چرا سطح سروتونين 
در خانم ها وقتى ميزان استروژن آنها كم است 
كه  روزهايى  در  مخصوصًا   � آيد  مى  پايين 
زايمان  از  بعد  آنهاست،  ماهيانه  عادت  به  نزديك 

و در زمان يائسگى.

و مشكل اينجاست كه اين تاثير جمع شونده است. 
استرس  ها  خانم  ها،  هورمون  نوسان  دركنار 
خود  زندگى  طول  در  هم  را  بيشترى  تروماى  و 
طول  در  مختلف  اتفاقات  (بخاطر  كنند  مى  تجربه 
غده  و  مغز  توانايى  زمان  مرور  به  زندگى).اين 
آدرنال براى تنظيم خلق و خو و جنسيت را از بين 

مى برد و خانم ها را بيشتر در معرض افسردگى 
قرار مى دهد.

موجب  تواند  مى  استروژن  سطح  بودن  ناكافى 
افسردگى شود، به همين دليل است كه خانم هايى 
رنج  آن  از  هستند  يائسگى  دوران  به  نزديگ  كه 

مى برند.
عادت  از  قبل  كه  آنها  مخصوصًا  ها  خانم  پس 
ماهيانه، بعد از زايمان يا نزديك به يائسگى هستند 
براى شادتر بودن بايد چه كارهايى انجام دهند؟

زنان  متخصص  پزشك  با  بايد  حتمًا  اينكه  اول 
ضدافسردگى  هاى  قرص  زيرا  كنيد  صحبت 
اين  اگر  باشد.  كننده  كمك  تواند  مى  خفيف 
در  تغيير  شدند،  داده  تشخيص  نامناسب  داروها 
بد  غذايى  هاى  رژيم  استرس،  مثل  زندگى  سبك 
كه  خورشيد)  نور  كمبود  (حتى  نكردن  ورزش  و 
همه موجب تخليه سروتونين مى شوند، مى تواند 

مفيد باشد.
حاوى  كه  پنير  و  بوقلمون  مثل  پروتئين  مصرف 
آمينواسيدى  كه  هستند  تريپتوفان  بااليى  مقدار 
مصرف  سروتونين  توليد  براى  بدن  كه  است 
مى كند. هم مى تواند مفيد باشد. اما در مصرف 
پروتئين زياده روى نكنيد و كالرى هاى مصرفى 

خود را نيز كم نكنيد.

تحقيقات انجام گرفته در دانشگاه آكسفورد نشان 
داده است كه سه هفته محدود كردن كالرى هاى 
مصرفى در هر دو جنسيت زن و مرد، تريپتوفان 
شدت  ها  خانم  در  مسئله  اين  و  داده  كاهش  را 
بيشترى داشته است. رژيم هاى غذايى واقعًا خانم 

ها را بدخلق تر مى كند.
اما رژيم هاى پرپروتئين هم مى تواند مشكل ساز 
ساخته  پروتئين  از  تريپتوفان  بااينكه  زيرا  باشد 
شده است، براى اينكه عمل كند بايد از طريق خون 
وارد مغز شود و براى حفظ جا و مكان خود با 

ديگر آمينواسيدها بجنگد.

تريپتوفان  ميزان  بردن  باال  براى  راه  موثرترين 
كربوهيدرات  حاوى  غذاهاى  خوردن  مغز  در 
اين  دهد.  مى  افزايش  را  انسولين  توليد  كه  است 
آمينواسيدهاى رقيب را از خون پاك كرده و باعث 

مى شود تريپتوفان بيشترى وارد مغز شود.
آقايان  از  بيشتر  ها  خانم  كه  است  دليل  همين  به 
عادت  از  قبل  هستند، مخصوصًا  طرفدار شكالت 

ماهيانه كه ميزان استروژن در بدن پايين است.
مى  دنبال  را  پرپروتئين  غذايى  رژيم  يك  اگر  و 
كنيد، هفته اى يك يا دو بار يك غذاى آزاد داشته 

باشيد تا روحيه تان كمى تقويت شود.

درباره  تحقيق ها  تازه ترين  از  برخي  نتايج 
آندروپوز

روزي كه آقايان 
يائسه مي شوند ...

ترجمه: بهار خراساني

آن  به  پزشكي  اصطالح  در  كه  مردانه  يائسگي 
«هيپوگناديسم ديررس» مي گويند، به معناي كاهش 
(تستوسترون)  مردانه  جنسي  هورمون  تدريجي 
درست  مي شود؛   شروع  ميانسالي  از  كه  است 
هنگامي كه مردان شروع به افزايش وزن مي كنند، 
احساس  مي يابد،   كاهش  عضالني شان  توده 
خواب  مشكل هاي  دچار  مي كنند،  افسردگي 
از  بارزتر  و  مي كنند  ضعف  مي شوند،  احساس 

همه، دچار ناتواني جنسي مي شوند....
ميزان  كاهش  با  مستقيما  تغييرات  اين  آيا  اينكه   
هورمون تستوسترون مربوط است يا نه ، به طور 
پزشكان  از  برخي  است.  بوده  بحث  مورد  جدي 
اعتقاد دارند كاهش هورمون تستوسترون بايد با 
درمان جايگزيني با تستوسترون جبران شود. به 
مردان،  بدن  در  تستوسترون  توليد  طبيعي،  طور 
كاهش  درصد  يك  ساالنه  30سالگي،  از  پس 
تستوسترون  با  درمان  روزها  اين  مي كند.  پيدا 

مورد  در  اما  شده  پرطرفدار  فزاينده اي  طور  به 
ممكن  و  نگرفته  صورت  چنداني  بررسي  آن 
است عوارض جانبي وخيمي مانند افزايش خطر 
سرطان پروستات،  حمله قلبي و سكته مغزي، به 

خصوص در مردان مسن تر، داشته باشد.
مردانه»  «يائسگي  درمان  كارشناسان،  از  برخي 
مي شود،   گفته  هم  «آندروپوز»  آن  به  كه  را 
طبيعي  روند  در  غيرضروري  مداخله  نوع  يك 
افزايش سن مي دانند. در واقع، بسياري از مردان 
ميانسال به باال كه ميزان هورمون تستوسترون 
جنسي،  ميل  كاهش  دچار  است،   طبيعي  هم  آنها 
افسردگي يا خستگي هستند كه ناشي از شماري 
(مانند  سالمت  يا  زندگي  سبك  به  مربوط  عوامل 
يا  زناشويي  نارضايتي  شغل،  دادن  دست  از 
چاقي و...) است كه اين عوامل به طور مستقيم به 

تستوسترون مربوط نيستند.

تحقيقي درباره يائسگي مردانه
اكنون در اولين بررسي در نوع خود، گروهي از 
كنند  تعيين  كرده اند  سعي  انگليسي،   پژوهشگران 
اگر  و  نه  يا  دارد  وجود  واقعا  «آندروپوز»  آيا 
وجود دارد، عاليم حقيقي آن كدامند. اين بررسي 
كه نتايج آن در ژورنال پزشكي نيوانگلند منتشر 
شده،  شامل 3هزار 219 مرد 40 تا 79 ساله بوده 
در 8  اروپايي»   مردان  سالمندي  در «بررسي   كه 
مركز اروپايي شركت كرده بودند. پژوهشگران با 
جنسي،  سالمت  ميزان  پرسش نامه اي  از  استفاده 

كرده اند.  ارزيابي  را  افراد  اين  رواني  و   جسمي 
آنها همچنين سطح تستوسترون را در خون هر 
تجزيه  در  و  گرفته اند  اندازه  مردان  اين  از  يك 
را  عالمت   3 از  مجموعه اي  تنها  نهايي،   تحليل  و 
تستوسترون  كم  ميزان  با  قابل توجهي  به طور 
به طور  بررسي  اين  دانسته اند.  مرتبط  خون  در 
ديررس)  (هيپوگناديسم  مردانه  يائسگي  رسمي، 
را به عنوان وجود 3 مشكل جنسي (كاهش نعوظ 
در  اختالل  و  جنسي  ميل  كاهش  صبحگاهي، 
نعوظ) به همراه ميزان كلي تستوسترون كمتر از 
در  اين  بود.  كرده  تعريف  ليتر  در  نانومول   11
حالي است كه ميانگين ميزان تستوسترون كل در 

اين افراد حدود 17 نانومول در ليتر بود.
پژوهشگران 6 عالمت ديگر را نيز شناسايي كردند 
كه به نظر مي رسيد با كاهش ميزان تستوسترون 
شيوع آن افزايش مي يابد: 3 عالمت جسمي (عدم 
توانايي براي شركت در فعاليت هاي شديد جسمي 
 مانند دويدن،  بلند كردن اشياي سنگين يا شركت 
در ورزش هاي سخت؛ عدم توانايي در پياده روي 
بيش از يك كيلومتر و ناتواني در خم شدن،  زانو 
(كاهش  رواني  عالمت   3 و  شدن)  دوال  يا  زدن 
رابطه  عاليم  اين  اما  خستگي)  و  غمگيني  انرژي، 
مجموع  در  و  داشتند  تستوسترون  با  ضعيفي 
آندروپوز  منفرد  عاليم  كه  دريافتند  پژوهشگران 
به طور مكرر در مرداني كه ميزان تستوسترون 

آنها طبيعي است هم يافت مي شود.

عالمت   9 اين  با  حتي  مي گويند  پژوهشگران  اين 
در  تستوسترون  ميانگين  ميزان  در  تفاوت   نيز   
مردان عالمت دار و مردان بي عالمت چندان زياد 
همراهي  كه  است  آن  نشانگر  امر  اين  و  نبود 
تستوسترون  ميزان  و  عاليم  اين  ميان  ضعيفي 

وجود دارد.
مورد  مردان  درصد   2 در  تنها  پژوهشگران  اين 
آنها  براي  مي شد  كه  يافتند  را  عاليمي  آزمايش، 
كرد   مطرح  را  ديررس»  «هيپوگناديسم  تشخيص 
و احتمال اين تشخيص با باال رفتن سن افزايش 
 6/0 سالگي،   49 تا   40 در  درصد   1/0 مي يافت؛  
در 60  درصد  سالگي، 2/3  تا 59  در 50  درصد 
تا 69 سالگي، و 1/5 درصد در 70 تا 79 سالگي. 
اين يافته ها مي تواند بيانگر آن باشد كه ميليون ها 
با  جايگزيني  درمان  حاضر  حال  در  كه  مردي 
دريافت  آندروپوز  عاليم  براي  تستوسترون 
مي كنند، بدون آنكه ضرورت داشته باشد، درمان 

مي شوند.
كم  ميزان  ثبت  پژوهشگران،  اين  گفته  به 
تستوسترون در يك فرد سالمند عالمت دار لزوما 
تستوسترون  كم  ميزان  كه  نيست  معنا  اين  به 
به  اوست.  در  عاليم  اين  بروز  علت  مهم ترين 
عبارت ديگر، ممكن است اشكال در زندگي جنسي 

فرد با برچسب پوستي تستوسترون حل نشود.

Time :منبع
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آقاى دكتر كنگر 
از فرنگ آمده!

سرزمين  بومى  چه  اگر  فرنگى  كنگر  يا  آرتيشو 
و  اروپاست  و  مديترانه  درياى  به  نزديك  هاى 
آمدن  با  و  شود  مى  يافت  وفور  به  نيز  ايران  در 
اين  شود.  مى  آغاز  طبيعت  در  آن  رويش  بهار 
سبزى كه از آن با نام مغذى ترين سبزى بهارى 
ياد مى شود خواص درمانى متنوعى دارد. كافى 
است متون طب سنتى و مكمل را ورق بزنيد تا با 
كاربردها و مصارف درمانى كنگر و نسخه هاى 
درمانگران طب سنتى و مكمل به ويژه درمانگران 
كه  گياهى  شويد؛  آشنا  شرق  درمانى  هاى  شيوه 
غذايى  سبد  در  پرخاصيت  سبزى  يك  عنوان  به 

يونان،  مصر،  كشورهاى  در  مردم  از  بسيارى 
چين  و  مديترانه  سواحل  متحده،  اياالت  ايران، 
كاربرد دارد و ساالدها، خورش ها و سوپ هاى 
متنوعى به وسيله آن تهيه مى شود. گونه اى از 
با  آمريكايى  و  اروپايى  كشورهاى  در  گياه  اين 
نام كنگر فرنگى يا آرتيشو مى رويد كه به لحاظ 
است  كنگر  گياه  مشابه  غذايى  و  دارويى  خواص 
كه در كشورمان مى رويد و امروز در برخى از 
بازار روزها در تهران و برخى از شهرستان ها 

ديده مى شود.

2 فنجان بنوشيد
دمنوش تهيه شده از برگ هاى كنگر يكى از مقوى 
كه  است  گياهى  هاى  چاى  ترين  مغذى  و  ترين 
درمان  طبيعى  هاى  شيوه  درمانگران  از  بسيارى 
افراد  به  را  كنگر  چاى  فنجان   2 تا  يك  نوشيدن 
مبتال به چربى و كلسترول خون توصيه مى كنند. 
براى تهيه چاى با برگ هاى تازه گياه كنگر كافى 

است 2 قاشق غذاخورى از برگ اين گياه را درون 
آب جوش ريخته و آن را به مدت 15 تا 20 دقيقه 
دم كنيد. بهتر است اين چاى را پيش از ميل كردن 
به خوبى صاف كنيد و آن را با مقدار اندكى نبات 

يا يك قاشق چاى خورى عسل شيرين كنيد.

تعريق بدن را كنترل كنيد
حمام كردن با عصاره تهيه شده از گياه كنگر يا 
آرتيشو در درمان خارش پوست و برطرف كردن 
بوى عرق بدن موثر است. براى اين منظور الزم 
است يك كنگر كامل و متوسط را با 4 تا 5 ليوان 
آب روى حرارت قرار دهيد و اجازه دهيد آب آن 
بجوشد تا 3 ليوان آب درون ظرف باقى بماند. اين 
تركيب كنيد  آب وان  با  سرد شدن  را بعد از  آب 
و به مدت 20 تا 30 دقيقه درون آن دراز بكشيد. 
شست وشوى بدن با جوشانده كنگر عالوه بر از 
بو  از  پيشگيرى  موجب  بدن  تند  بوى  بردن  بين 
شود.  مى  تابستان  گرم  روزهاى  در  بدن  گرفتن 

موجب  بدن  با  كنگر  جوشانده  تماس  آنكه  ضمن 
و  شده  پوست  سطح  از  ها  آلودگى  رفتن  بين  از 
احتمال ابتال به بيمارى هاى پوستى را نيز كاهش 

مى دهد.

كبد چرب را مهار كنيد
گنجاندن ميوه كنگر در رژيم و برنامه غذايى افراد 
كبد  بيمارى  به  ابتال  مستعد  افراد  ويژه  به  چاق 
چرب مى تواند احتمال ابتال به اين بيمارى را به 
يا  خوراك  سوپ،  خوردن  برساند.  ممكن  حداقل 
آغازين  روزهاى  در  كنگر  از  شده  تهيه  خورش 
چربى  رسوب  و  تجمع  از  پيشگيرى  موجب  بهار 
ها در محيط كبد مى شود. ضمن آنكه افرادى كه 
خود  هفتگى  غذايى  برنامه  در  را  كنگر  مصرف 
رژيم غذايى مى توانند  داشته باشند با كمك اين 
صفر  به  نيز  را  خونشان  چربى  به  ابتال  احتمال 

برسانند.

از جادوى كنگر و ماست چه مى دانيد
يكى از موثرترين نسخه هاى طبيعى براى درمان 
بى خوابى و بهبود كيفيت خواب مصرف تركيبى 
از ماست و كنگر است. كافى است قطعه كوچكى 
كرده  رنده  ماست  كاسه  يك  درون  را  كنگر  از 
ميل  خواب  از  پيش  ساعت  يك  را  تركيب  اين  و 
كنيد. خوردن ماستى كه كنگر درون آن قرار دارد 
و  خوردن  «كنگر  المثل  ضرب  از  كه  طور  همان 
لنگر انداختن» برمى آيد موجب سنگينى پلك ها و 
افزايش آرامش پيش از خواب فرد مى شود. البته 
بايد توجه داشت مصرف اين تركيب در ساعات 
اوليه روز به ويژه براى افرادى كه بايد حين كار 
هوشيارى داشته باشند يا براى رسيدن به محل 

كارشان رانندگى كنند، توصيه نمى شود.

درمان اختالل عملكرد كبد با كنگر
در برخى از متون طب سنتى به اين نكته اشاره 
شده  تهيه  سوپ  يا  خورش  گنجاندن  كه  شده 
به  تواند  مى  روزانه  غذايى  برنامه  به  كنگر  از 
به  و  كرده  كمك  كبد  عملكرد  تنظيم  و  پاكسازى 
اين  كند.  كمك  بدن  از  زائد  مواد  و  سموم  تخليه 
مطلب امروز توسط بسيارى از محققان اروپايى 
نيز ثابت شده است. به گفته اين محققان در گياه 
كه  دارد  وجود  «سينارين»  نام  به  اى  ماده  كنگر 
مى تواند ميزان صفرا و ترشحات آن را در بدن 
كنترل كند. مصرف كنگر عالوه بر اين مى تواند 
به افرادى كه دچار كندى عملكرد دستگاه گوارش 

به ويژه روده ها هستند، كمك كند.

پاكسازى عروق و تسكين درد نقرس
يكى ديگر از ويژگى هاى كنگر، اين سبزى بهارى 
تسكين  و  درمان  در  آن  انكار  غيرقابل  خاصيت 
مصرف  است.  شرائين  تصلب  و  نقرس  بيمارى 
برگ ها و ميوه گياه كنگر در رژيم غذايى روزانه 
نقرس  درمان  و  دردها  تسكين  در  زيادى  تاثير 
با  حقيقت  در  گياه  اين  دارد.  شرائين  تصلب  و 
خاصيت پاكسازى عروق موجب تخليه رسوب ها 
از  شود.  مى  خونى  هاى  رگ  از  مزاحم  اخالط  و 
ميزان  داشتن  جهت  به  كنگر  برگ  و  ميوه  طرفى 
قابل مالحظه اى فيبر، امالح معدنى و ويتامين هاى 
A،B و E در گروه مفيدترين گياهان و سبزيجات 
قرار مى گيرد كه ضمن تنظيم عملكرد كليه ها و 
افزايش ميزان ادرار مى تواند به عنوان يك ملين 
كه  افرادى  درمان  براى  معتدل  گياهى  مسهل  و 
شود.  استفاده  هستند  خفيف  هاى  يبوست  دچار 
كمك  با  كه  كنگر  آش  يا  خورش  تهيه  حقيقت  در 
ليموترش تازه طعم دار شده باشد، تاثير زيادى 
دستگاه  عملكرد  بهبود  و  يبوست  درمان  در 

گوارشى به ويژه روده ها خواهد داشت.

چه كسانى نبايد كنگر بخورند؟
موجب  كه  است  دارويى  گياهان  از  يكى  كنگر 
بروز انقباضاتى در كيسه صفرا مى شود. از اين 
التهاب  دچار  كه  افرادى  به  گياه  اين  مصرف  رو 
كيسه صفرا يا مبتال به سنگ كيسه صفرا هستند، 
توصيه نمى شود. اين افراد بهتر است با مشاوره 

متخصص طب سنتى يا پزشك معالج شان از اين 
گياه دارويى استفاده كنند.

خانم هاى باردار و شيرده نيز بهتر است در اين 
دوران از كنگر يا كنگرفرنگى استفاده نكنند زيرا 
مى  تاثير  مادر  شير  ميزان  و  كيفيت  بر  گياه  اين 

گذارد.
ماده  داشتن  دليل  به  كنگر  گياه  ميوه  و  ها  برگ 
اى به نام سينارين، ممكن است در برخى از افراد 
مبتال يا مستعد به آلرژى ها ايجاد حساسيت كند 
بنابراين  دهد  افزايش  را  آنها  حساسيت  شدت  يا 
افرادى كه مبتال به انواع آلرژى هستند يا احتمال 
بروز اين بيمارى در آنها وجود دارد، بهتر است 
متخصص  يا  مشاور  پزشك  با  مصرف  از  پيش 

شان مشورت كنند.

هضم بهتر مواد غذايى باجوشانده برگ كنگر
جوشانده برگ كنگر و گل هاى اين گياه از جمله 
بهترين نوشيدنى هاى گياهى براى تقويت دستگاه 
گوارش و هضم بهتر مواد غذايى است. نوشيدن 
يا  برگ  از  كه  اى  جوشانده  از  فنجان   2 تا  يك 
به  شود  مى  تهيه  گياه  اين  شده  خشك  هاى  گل 
چربى  ويژه  به  غذايى  مواد  بهتر  وساز  سوخت 
ها كمك كرده و حتى به كنترل ميزان سطح ترى 

گليسيريد بدن نيز كمك مى كند.
در حال حاضر 2 گونه از كنگر با نام هاى كنگر 
ايرانى و كنگر فرنگى يا آرتيشو در بازار موجود 
است كه خواص درمانى مشابه هم و منحصر به 

فردى دارد.

براى تهيه كنگر فرنگى چه كنيم؟

روش آماده سازى

1. بخش بااليى كنگر را ببريد.
2. از قيچى آشپزخانه براى جدا كردن برگ ها و 

شكل دادن به آنها استفاده كنيد.
3. پوست ساقه و پايه كنگر را بگيريد.

4. با جدا كردن ساقه مى توانيد از مغز ساقه كنگر 
نيز استفاده كنيد.

روش پخت
ظرف  از  است  بهتر  فرنگى  كنگر  پختن  براى 
آلومينيومى استفاده كنيد. كنگر را درون آبى كه 
2 قاشق نمك به آن اضافه شده قرار داده و آن را 
روى حرارت بگذاريد حتى مى توانيد از دستگاه 
به  يا  كنيد  استفاده  آرتيشو  پختن  براى  پز  بخار 
را  آنها  آب  درون  آرتيشو  كردن  ور  غوطه  جاى 
باالى سطح آب درون سبد بخارپز قرار دهيد. اين 
غذايى،  مواد  كردن  حفظ  براى  راه  بهترين  روش 
كنگر  يا  آرتيشو  درمانى  خواص  و   A ويتامين 
فرنگى است. به ياد داشته باشيد در صورتى كه 
و  بماند  باقى  آب  در  اندازه  از  بيش  فرنگى  كنگر 
مى  تيرگى  سمت  به  سبزى  از  آن  رنگ  بجوشد 
سرو  براى  شود.  مى  رنگ  اى  قهوه  و  گرايد 
آرتيشو اضافه كردن آبليموى تازه يا چند قطره 
آبغوره بهترين انتخاب براى طعم دار كردن است.

چربى هاى شكم را 
با غذا بسوزانيد 

شكم  چربى هاى  سوزاندن  از  صحبت  وقتى 
مى شود اولين چيزى كه به ذهن همه مى آيد اين 
است كه چه چيزهايى را بايد از رژيم غذايى شان 
حذف كنند اما اين به تنهايى كافى نيست شما بايد 
چيزهايى  كنيد  سعى  غذاها،  كردن  حذف  جاى  به 
بخوريد كه به سوزاندن اين چربى ها كمك مى كنند.

غالت سبوس دار
فيبر  از  سرشار  غذايى  منبع  يك  جو  مثال،  براى 
است كه اشتهاى شما را كنترل مى كند و مانع از 
عالوه  مى شود.  غذا  خوردن  در  شما  روى  زياده 
مثل  ديگر  دار  سبوس  غالت  خوردن  جو،  بر 
بلغور، برنج قهوه اى، پاستاى تهيه شده از غالت 
شكم  چربى هاى  سوزاندن  براى  نيز  گندم  نان  و 
قند  ورود  سرعت  مى شوند  باعث  و  هستند  مفيد 
مساله  اين  يابد.  كاهش  خون  جريان  به  چربى  و 
باعث كاهش توليد انسولين مى شود و متابوليسم 

بدن شما افزايش مى يابد كه در نتيجه آن، سطح 
انرژى شما بيشتر و چربى شكمتان كمتر مى شود.

سفيده تخم مرغ
مرغ  تخم  سفيده  در  موجود  پروتئين  از  ما  بدن 
براى سنتز استفاده مى كند و از آنجايى كه براى 
انجام  بيشترى  كار  بايد  ما  گوارش  آن،  هضم 
دهد، كالرى بيشترى مى سوزاند. سفيده تخم مرغ 
سرشار از كولين، اسيدهاى آمينه و ويتامين ب12 
است و در نتيجه، نه تنها به سوختن چربى ها كمك 
مى كنند بلكه باعث مى شوند كه ما احساس سيرى 

كنيم.

گوشت و ماهى
گوشت  حتى  و  ماهى  و  بوقلمون  مرغ،  گوشت 
سوزاندن  در  شوند،  خورده  درست  اگر  گوساله 
ايفا  را  مهمى  بسيار  نقش  شكم  دور  چربى هاى 

مى كنند. پروتئين هاى موجود در گوشت ها آنقدر 
زياد هستند كه متابوليسم بدن شما را زياد و به 
بايد  اما  مى كنند،  كمك  شما  چربى هاى  سوزاندن 
دقت  خيلى  خود  گوشتى  غذاى  نوع  انتخاب  در 
كنيد. فقط گوشت هاى بدون چربى براى سوزاندن 
چربى هاى شكم مفيد هستند بنابراين بايد غذاهاى 
رژيم  از  را  همبرگر  و  استيك  مثل  خوشمزه اى 
سالمون  مثل  ماهى هايى  كنيد.  حذف  خود  غذايى 
شكم  چربى هاى  سوزاندن  براى  نيز  تن  ماهى  و 

خيلى مفيد هستند.

چاى سبز
مفيد  نوشيدنى  يك  آب  از  غير  مى خواهيد  اگر 
كنيد.  امتحان  را  سبز  چاى  كنيد،  مصرف  ديگر 
چاى سبز داراى مقادير زيادى پلى فنل كاتچين، 
در  و  است  حرارت  مولد  مواد  و  آنتى اكسيدان ها 

سوزاندن چربى هاى شكم بسيار موثر مى باشد.
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قهوه و كاهش 
بيمارى هاى كبدى 

 
نوشيدن  كه  دريافتند  خود  جديد  تحقيقات  در  محققان 
مكرر قهوه در طول ماه به جلوگيرى از بيماريهاى كبد 
هلث  خبرى  پايگاه  گزارش  مى شود.به  منجر  اتوايمون 
فقط  كه  داد  نشان  جديد  تحقيقات  آمريكا،  دى  نيوز 
توسعه  از  است  ممكن  ماه  هر  در  قهوه  چند  نوشيدن 
اسكلروزينگ  «پرايمرى  به  كه  اتوايمون  كبد  بيمارى 
جلوگيرى  است،   شده  شناخته   (PSC) كالنژايتيس» 
ايجاد  كبدى  آسيب  نتيجه  در  اتوايمون  كبد  كند.التهاب 
مى شود كه به دليل آنتى بادى هاى خود بدن و حمله آن 
مجارى  التهاب  يعنى  مى گيرد.كالنژيت  صورت  كبد  به 
مجارى  در  (سنگ  كلدوك  سنگ  از  ناشى  صفراوى 
صفراوى مشترك) كه صفرا را از كيسه صفرا به روده 
كوچك انتقال مى دهند.اين بيمارى اغلب ناشى از سنگ 
كيسه صفرا (كله ليتياز) است و با كله سيستيت (التهاب 

كيسه صفرا) همراه است.

كله  مشابه  موارد  اين گونه  در  بيمارى  اين  عالئم 
سيستيت است و به دو شكل مزمن (كوليك صفراوى) 
مى شود.محققان  ديده  صعودى)  (كالنژيت  حاد  و 
قهوه  نوشيدن  كه  دريافتند  روچستر  در  مايو  كلينيك 
به  مى تواند  كه  بيمارى  اين  به  ابتال  خطر  كاهش  با 
سيروز كبدى، نارسايى كبد و سرطان صفراوى همراه 
را  معلولى  و  علت  رابطه  حال،  اين  با  ارتباط  شود.اين 
پزشكى  استاد  المرت»  «كريگ  است.دكتر  نكرده  ثابت 
جديد  تحقيقات  در  ما  يافته هاى  گفت:  مايو  كلينيك  در 
نشان داد نوشيدن قهوه با خطر كمتر PSC در ارتباط 
خطر  كاهش  با  قهوه،  مصرف  حال  اين  مى باشد.با 
ميان  است.در  نبوده  همراه  صفراوى  سيروز  به  ابتال 
بسيار   PSC به  مبتال  بيماران  و  شركت كنندگان  گروه 
قهوه  مصرف كنندگان  از  كه  است  داشته  احتمال  كمتر 
سالم،  شركت كنندگان  ميان  در  گفتند:  باشند.محققان 
خود  زندگى  در  منظم  به طور  بيشتر  حدود20 درصد 
قهوه نوشيده بودند.تحقيقات ديگر نشان داد كه افزايش 
مراقبت تسكينى يا مراقبت از آسايش تخصصى افراد 
زندگى  كيفيت  بهبود  براى  ترمينال  بيماريهاى  به  مبتال 
زده اند ،  پس  را  كبد  پيوند  كه  سيروز  به  مبتال  بيماران 
محققان  توسط  شده  انجام  است.تحقيقات  نياز  مورد 
دانشگاه آلبرتا در كانادا نشان داد كه فقط 3 درصد از 
بيماران در حالى كه در بيمارستان فوت كرده اند، مورد 

بررسى قرار گرفتند.

پزشكى  پروفسور  دستيار  كاروالس»  «كنستانتين 
درصد  از 10  كمتر  تحقيقات  اين  در  گفت:  دانشگاه  در 
شده اند.وى  ارجاع  تسكينى  مراقبت  به  بيماران  از 
بايد  بيماران  زندگى  كيفيت  بهبود  مورد  در  ما  افزود: 
تسكينى  آوريم.مراقبت  دست  به  را  بيشترى  اطمينان 
بهداشت  سازمان  تعريف  به  بنا    (Palliative Care)
براى  كامل  و  فعال  اقدامات  همه  دربرگيرنده  جهانى 
كاستن از رنج و درد و بهبود كيفيت زندگى در بيمار 
استرس  و  درد  عالئم  كاهش  بر  تسكينى  است.مراقبت 
متمركز است. اين تحقيقات نشان داد كه بيش از نيمى 
در  تهوع  و  درد  درگير  تحقيقات  اين  در  بيماران  از 
بوده اند.ديگر بيماران همچنين از  روزهاى پايانى خود 
نظر افسردگى، اضطراب، تنگى نفس و بى اشتهايى مورد 
به  درصد   80 محققان  گفته  به  گرفتند.  قرار  ارزيابى 
كرات در بيمارستان بسترى شده اند و تحت روش هاى 
تهاجمى قرار گرفتند.مراقبت هاى تسكينى راهى را براى 
حال  درعين  و  پرهزينه  روش هاى  برخى  از  جلوگيرى 
در جهت بهبود كيفيت زندگى بيماران ارائه مى دهد.در 
حالت عمده اين روش مختص به بيماران مبتال به يك 
بيمارى خاص است كه به درمان پاسخ نمى دهند. نتيجه 
مستقيم بيمارى مرگ است و فقط به آرام كردن بيمار 
برمى گردد.در  وى  در  بيمارى  نشانه هاى  كردن  كم  و 
كنار نام مراقبت پالياتيو مى توان به داروهاى تسكينى 
بين   از  براى  دارو  تجويز  دربرگيرنده  كه  كرد  اشاره 
بردن درد يا كاهش يك سمپتوم مى شود براى مثال به 
دارو درمانى در رفع تهوع پس از شيمى  درمانى يا حتى 

كاستن سمپتوم ها در آنفلوانزا اشاره كرد.

هورمون هاى 
خوش اخالقى را 

تنظيم كنيد!
بررسى تاثير غدد جنسى، تيروئيد و ... در 

خلق و خو

 غددجنسى   تيروئيد  غده هيپوفيز
كجا  از  ماجرا  دانيد  نمى  و  شويد  مى  بدخلق 
كنيد،  كارى  آنكه  بدون  روزها  خورد؛  مى  آب 
ناگهان  شب  اوايل  همان  و  شويد  مى  خسته 
وقت  گرسنگى  گاهى  رويد.  مى  خواب  به 
جسمتان  در  و  آيد  مى  سراغتان  وقت  بى  و 
شناسيد.  نمى  را  دليلش  كه  افتد  مى  اتفاقاتى 
اوقات،  از  بسيارى  گويند  مى  متخصصان  اما 
هاى  هورمون  برگردن  اتفاقات  اين  گناه 
مترشحه غدد داخلى است كه در تنظيم فعاليت 
طور  همين  و  بدن  هاى  دستگاه  مختلف  هاى 
تنظيم روان ما نقش دارند. شايد شما هم مثل 
بسيارى از آدم هاى ديگر، عالئم روانپزشكى 
غدد  منشا  تواند  مى  كه  كنيد  مى  تجربه  را 
منشا  به  اينكه  بدون  اما  باشد،  داشته  داخلى 
هورمونى اين عالئم توجه كنيد، به خاطر اين 
عالئم زجر مى كشيد يا مى خواهيد با خوردن 
داروهاى روانپزشكى خودتان را تسكين دهيد. 
دچار  دست  اين  از  مشكالتى  به  هم  شما  اگر 
شده ايد، در ادامه اين مطلب با ما همراه باشيد.

تيروئيد پركار
گرمازدگى، تپش قلب و بى خوابى

پركارى  كه  تيروئيد  هورمون  ترشح  افزايش 
افزايش  باعث  شود،  مى  ناميده  تيروئيد 
متابوليسم و سوخت و ساز در بدن مى شود. 
نبض،  افزايش  فشارخون،  افزايش  قلب،  تپش 
گرما،  برابر  در  تحملى  كم  ها،  دست  لرزش 
تعريق زياد، افزايش اشتها و... از نشانه هاى 
عالئم  است.  هورمون  اين  نامتعادل  ترشح 
افسردگى در ميان 30درصد بيماران ديده مى 
صورت  به  تواند  مى  افسردگى  عالئم  شود. 
خستگى  وزن،  كاهش  خوابى،  بى  پايين،  خلق 

و كاهش ميل جنسى تظاهر پيدا كند. 

همچنين مى تواند در 10 تا 20درصد موارد با 
عالئم  باشد.  داشته  همراهى  اضطرابى  عالئم 
شيوع  اختالل  اين  در  باال  خلق  يا  شيدايى 
كمترى دارد، همچنين عالئم روان پريشى مثل 

بيايد.  فرد  سراغ  است  ممكن  هذيان  و  توهم 
سرعت  كاهش  صورت  به  شناختى  مشكالت 
حافظه  در  اختالل  مغزى،  اطالعات  پردازش 
فورى، مشكالت توجه و تمركز هم در بعضى 

از اين بيماران ديده مى شود.

تيروئيد كم كار
اضطراب، سرمازدگى و يبوست

شود  مى  گفته  مواردى  به  تيروئيد  كارى  كم 
كه ترشح هورمون تيروئيد كم شده باشد. در 
اين شرايط سوخت و ساز متابوليسم پايه بدن 

كاهش مى يابد.

تحملى  كم  يبوست،  وزن،  افزايش  خستگى، 
عضالنى،  گرفتگى  و  پرش  سرما،  برابر  در 
ريزش مو، كاهش دماى بدن و... مى تواند با 
اين اختالل همراه شود. تغييرات روانى ناشى 
رخ  موارد  در 50درصد  تيروئيد  كارى  كم  از 
تيروئيد  كارى  كم  كه  بيمارانى  در  دهد.  مى 
حافظه  حركتى،  هاى  مهارت  بيشتر  دارند، 
و  گيرد  مى  قرار  تاثير  مورد  بنيانى  درك  و 
وجود  هم  توجه  و  تمركز  در  نقض  همچنين 
دارد. افسردگى در 40درصد موارد كم كارى 
خستگى،  پايين،  خلق  شود.  مى  ديده  تيروئيد 
و  تمركز  كاهش  زندگى،  از  بردن  لذت  عدم 
كم  در  افسردگى  عالئم  ترين  شايع  پرخوابى 

كارى تيروئيد است.

غده هيپوفيز /پروالكتين
ناتوانى جنسى، پرخاشگرى و روان پريشى

پروالكتين هورمونى است كه از غده هيپوفيز 
ترشح مى شود. ترشح زياد از حد آن در زنان 
در  سينه  از  شير  ترشح  قاعدگى،  قطع  باعث 
شود.  مى  مردان  در  جنسى  ناتوانى  و  زنان 
شواهد  هنوز  آن  روانى  عوارض  مورد  در 
اثبات شده اى يافت نشده است اما در بعضى 
اضطراب  افسردگى،  پرخاشگرى،  به  تحقيقات 

و عالئم روان پريشى اشاره شده است. 

الزم به تذكر است كه عملكرد تمامى غدد فوق 
الذكر تحت تاثير غدد هيپوفيز و هيپوتاالموس 
كاهش  يا  افزايش  بنابراين  است،  مغز  در 
تواند  مى  شده  گفته  هاى  هورمون  ترشح 
هيپوفيز  غده  در  مشكالت  ثانويه  عوارض 
مواردى  در  بنابراين  باشد،  هيپوتاالموس  يا 
داريم  ها  هورمون  اين  بدكارى  به  شك  كه 
گاهى  و  مناسب  هاى  آزمايش  با  است  الزم 
هورمونى  نظمى  بى  اين  منشا  تصويربردارى 
موارد  در  كه  الزم  درمان  سپس  و  شود  پيدا 
كم كارى غدد، جايگزينى هورمون ها از طريق 
غدد،  پركارى  درموارد  و  تزريقى  يا  خوراكى 

سركوب ترشح هورمون هاست، انجام شود.

غدد جنسى / استروژن و پروژسترون
خونريزى شديد قاعدگى، بى حوصلگى

در زنان تخمدان ها توليدكننده هورمون هاى 
هستند.  پروژسترون  و  استروژن  جنسى 
باعث  پروژسترون  و  استروژن  توليد  كفايت 
صفات ثانويه جنسى و سيكل قاعدگى منظم و 
بارورى طبيعى مى شود. اين مشكل در زمانى 
كه ترشح هورمون پروژسترون دچار اشكال 
قاعدگى  فقدان  يائسگى  از  بعد  يعنى  شود  مى 
عالئم  ترين  شايع  افتد.  مى  اتفاق  بارورى  و 
يائسگى عبارتند از: ناپايدارى عروقى كه باعث 
گرفتگى مى شود، نازك شدن پوست و مخاط 
دستگاه ادرارى و تناسلى، كاهش اندازه سينه 

ها و پوكى استخوان.
هاى  هورمون  عملكرد  اختالل  جوان  زنان  در 
به  باعث  تواند  مى  پروژسترون  و  استروژن 
هم زدن سيكل قاعدگى (خونريزى هاى شديد 
و  نامنظم)  هاى  قاعدگى  قاعدگى،  فقدان  يا 

نابارورى شود.

سندرم تخمدان پلى كيستيك
چاقى، افسردگى و بى خوابى

بيمارى شايعى كه در زنان جوان و در سنين 
پلى  تخمدان  سندرم  شود،  مى  ديده  بارورى 
هاى  كيستيك  بيمارى  اين  در  است.  كيستيك 
درآن  و  آمده  وجود  به  تخمدان  در  كوچك 
هاى  هورمون  (يا  ها  اندروژن  ترشح  افزايش 
به  بيمارى  اين  افتد.  مى  اتفاق  مردانه)  جنسى 
شايع  علل  از  يكى  گذارى  تخمك  عدم  دليل 
شامل  عالئم  ساير  است.  زنان  در  نابارورى 
اختالل در قاعدگى، موهاى زائد، چاقى، الگوى 
ها  اختالل  ترين  شايع  است.  مردانه  طاسى 
افسردگى،  كيستيك،  پلى  تخمدان  سندرم  در 
تحريك پذيرى، بى خوابى، كاهش ميل جنسى 
اين  گاهى  است.  بدن  زائد  موهاى  افزايش  يا 
هورمون  خارجى  مصرف  در  روانى  عالئم 
هاى جنسى به صورت قرص هاى مخصوص 
ديده  هم  ضدباردارى  هاى  قرص  يا  بارورى 

مى شود.

تستوسترون
پرخاشگرى، تحريك پذيرى و ناتوانى جنسى

تستوسترون هورمونى است كه از غدد جنسى 
مسئول  و  شود  مى  ترشح  ها)  (بيضه  مردان 
(مثل  مردان  در  جنسى  ثانويه  صفات  ايجاد 
در  بارورى  و  و...)  صورت  در  مو  رويش 

مردان است.
باعث  مردان  در  تستوسترون  كاهش 
افسردگى، بى خوابى، تحريك پذيرى و كاهش 
دليل  به  مردان  بعضى  شود.  مى  جنسى  ميل 
هاى  آمپول  سرخود،  جنسى  قواى  در  ضعف 
مصرف  پزشك  تجويز  بدون  را  تستوسترون 
افزايش  باعث  تنها  نه  مسئله  اين  كه  كنند  مى 
ميل جنسى يا درمان ناتوانى جنسى نمى شود 
مشكل  هورمون  اين  تنظيم  زدن  برهم  با  بلكه 

اوليه را تشديد مى كند.
مى  بدن  در  تستوسترون  هورمون  افزايش 
تواند باعث مشكالت رفتارى مثل عصبانيت و 

پرخاشگرى شود.

غده آدرنال يا فوق كليوى / كورتيزول
خستگى، ضعف و افسردگى

هورمون  كليوى  فوق  غده  سطحى  قسمت  از 
كورتيزول ترشح مى شود. پركارى قشر غده 
سندرم  يا  كورتيزول  افزايش  با  كليوى  فوق 
كوشينگ همراه است. كوشينگ سندرمى است 
ضعف  فشارخون،  افزايش  تنه،  چاقى  با  كه 
زنان،  در  پرمويى  قاعدگى،  فقدان  خستگى،  و 
خطوط ارغوانى رنگ در شكم، پوكى استخوان، 

وجود قند در ادرار مشخص مى شود.

در  افسردگى  شامل  روانپزشكى  عالئم 
در  بيشتر  و  دارد  وجود  بيماران  70درصد 
مى  افسردگى  عالئم  شود.  مى  ديده  زنان 
وجود  به  فرد  در  فيزيكى  عالئم  از  قبل  تواند 
آيد. افسردگى مى تواند به عنوان يك بيمارى 
چاقى،  مثل  بدنى  تغييرات  با  همراه  ثانويه 
به  منجر  و  شود  ايجاد  زنان  در  پرمويى 
معموال  اضطراب  شود.  فرد  اجتماعى  انزواى 
در  و  شود  مى  ديده  افسردگى  با  همراهى  در 
50درصد موارد وجود دارد. مشكالت جنسى 
در زنان به صورت قطع قاعدگى و كاهش ميل 
ميل  كاهش  صورت  به  مردان  در  و  جنسى 

جنسى و ناتوانى جنسى رخ مى دهد. 

ديده  در 10درصد  شيدايى  و  باال  خلق  عالئم 
و  هذيان  و  توهم  نادر  موارد  در  شود.  مى 
نقض  و  شود  مى  ديده  هم  شعور  اغتشاش 
حافظه  در  نقض  شامل  كه  شناختى  عملكرد 
عملكرد  در  نقض  و  تمركز  و  توجه  كالمى، 
بينايى و حركتى است در 5درصد موارد ديده 

مى شود.
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آژانس امالك آكادمى
Academy Estate Agent
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175
اگر به دنبال مغازه خالى بدون سرقفلى براى هر شغلى هستيد،

 A1, A2, A3 رستوران، كافى شاپ، سوپر ماركت، كليه مغازه هاى
و هر نوع مغازه كه شما به دنبال آن مى گرديد، موجود است.

قبل از خريد ملك تجارى و يا شراكت در هر نوع كسب و كار براى 
جلوگيرى از هر نوع ضررهاى احتمالى با ما مشورت كنيد.

Personal loan تهيه كننده وام مسكن، تجارى و
مشاور حقوقى در كليه زمينه ها در خدمت شماست.

اصول مطالبات از مشتريان بدحساب و شركتها
رستوران، پيتزاشاپ براى خريد و اجاره موجود است.

براى فروش هر نوع مغازه و كسب و كار لطفا با ما تماس بگيريد: 
07930315175

در  مسكونى  اتاق   4 و  وسايل  كليه  با  مجهز  كامال  آرايشگاه  يك 
طبقه 1 و 2 و يك مكان براى shisha bar با ليز طوالنى، بدون 

premium سالى 20,000 پوند.

07930315175

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: 02071935592

كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 

The Quaker Meeting House 78 Eden Street Kingston Town 
Centre (Next to Primark)  avesta_farsi@hotmail.co.uk

079 3088 6194

مدرسه فارسى اوستا در كينگستون 

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

kitchen, Bathroom كليه امور
شامل:

Kitchen Tiling, 
Cupboard Fitting, 

Flooring, …

07853228313
07807805218

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

خدمات ترجمه ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى، دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات 

مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و ...

تايپ متون فارسى و انگليسى
020 7433 2516

يك كارگاه آهنگرى مجهز به همه 
ماشين االت براى فروش

07710677819
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مسووالِن گرفتار انتخابات

روزگار ناخوش 
المپيكي ها

رها جباري

جالب  ايران؛  ورزش  اوضاع  است  جالب 
وضعيت  المپيك  از  بعد  كه  جهت  آن  از 
المپيك،  در  است!  شده  ديدني  مدال آوران 
افتخارآفريني  مدد  به  دووميداني  رشته 
كسب  و  ديسك  پرتاب  در  حدادي  احسان 
رشته هايي  به  لندن  بازي هاي  نقره  مدال 
-كه  تكواندو  وزنه برداري،  كشتي،  چون 
ميادين  در  ايران  افتخارآفريني  مثلث 
ورزشي را تشكيل مي دادند- اضافه شد تا 
اين مثلث قدرت تبديل به مربع شود. و حاال 
بعد از المپيك وضعيت اين مربع درخشان 
وضعيت  نه  است!  شده  مبدل  تاريكي  به 
وضعيت  نه  است؛  خوب  ورزشكارانش 
آنها  فدراسيون هاي  وضعيت  حتي  مربيان، 

هم چنگي به دل نمي زند.

كشتي گيران خانه نشين
و  بگيرد  كشتي  فعال  ندارد  قصد  سوريان  حميد 
او  به  وقتي  شود!  سياست  وارد  كه  مي خواهد 
خنده  با  نمي كني  شركت  انتخابي ها  در  مي گويند 
تشويق  را  بقيه  و  مي روم  سالن  «به  مي گويد: 
مي كنم.» البته بقيه كشتي گيرها هم وضعيتي بهتر 
نوروزي  اميد  مثال  فرض  به  ندارند،  سوريان  از 
كشتي  قصد  ديگر  كه  كرده  اعالم  المپيك  قهرمان 
يك  نوروزي  به  بوده  اين  بر  قرار  ندارد.  گرفتن 
نوعي  به  تا  كنند  اهدا  شيراز  در  خوابه  سه  خانه 
عمل  موقع  وقتي  اما  باشند؛  كرده  قدرداني  او  از 
او  به  را  مهر  مسكن  خانه هاي  شد  وعده ها  به 
اول  را  درصد   10 بايد  گفته اند  و  داده اند  نشان 
پرداخت كني و بقيه هم اقساط! او مي گويد: «مگر 
ما باالتر از المپيك هم داريم؟ شك ندارم كه با اين 
بي توجهي ها در المپيك بعدي هيچ مدالي در رشته 

فرنگي نخواهيم گرفت.»

تكواندوكاران سرخورده
يوسف كرمي، كاپيتان تيم ملي تكواندو مي خواهد 
يك  با  چراكه  كند  افتخارآفريني  و  باشد  هنوز 
و  شود  ركورددار  مي تواند  ديگر  جهاني  مدال 
مدال   5 به  مي تواند  كه  بود  خواهد  كسي  تنها 
نمي دهد  اجازه  او  به  فني  كادر  اما  برسد  جهاني 
و خانه نشين اش كرده، به طوري كه او هم تصميم 
دارد وارد شوراي شهر شود. محمد باقري معتمد، 
نايب قهرمان المپيك هم كه مصدوم است و فعال 
پزشكان به او اجازه ورود به رقابت هاي تكواندو 

را نمي دهند.

وزنه برداران طرد شده
تمامي  و  است  گلستان  كه  هم  وزنه برداري  در 
و  مي كنند  تمرين  خود  براي  كدام  هر  المپيكي ها 
جايي  تا  دارد  ادامه  همچنان  سرمربي  با  دعوا 
انفرادي  رشته  ما  مي گويد  سليمي  بهداد  كه 
مي خواهم  حدادي  احسان  مثل  هم  من  و  هستيم 
مربي ام  هم  خودم  و  باشم  داشته  جداگانه  مربي 
سجاد  سليمي،  بهداد  االن  كنم.  انتخاب  را 
رستمي  كيانوش  نصيرشالل،  نواب  انوشيرواني، 
مدال آور  المپيك  در  همگي  كه  محمدپور  سعيد  و 
بودند بدون مربي در دهكده المپيك تمرين مي كنند 
و تنها مشكل شان هم اين است كه كوروش باقري 
شخصيت  و  شأن  و  مي كند  بي احترامي  آنها  به 

قهرمانان را زير سوال مي برد.

حدادي جدا شده
احسان حدادي هم كه براي نخستين بار در تاريخ 
ديگر  كرد  مدال  صاحب  را  ايران  دووميداني 
با  كه  گفت  و  كرد  جدا  ايران  از  را  خود  رسما 

نخواهد  شركت  رقابتي  هيچ  در  ملي  تيم  پيراهن 
دايموند  رقابت ها  در  فقط  خودش  براي  و  كرد 
و  ايران  به  كه  است  معتقد  او  مي كند.  پرتاب  ليگ 
ايراني اداي دين كرده و حاال كه مسووالن هم به 

فكر او نيستند به جايي خواهد رفت كه قدرش را 
نگرفته  او  از  سراغي  كسي  المپيك  از  بعد  بدانند. 
و  يكه  امريكا  در  بودجه  و  مربي  بدون  هنوز  و 
تنها تمرين مي كند. اين است وضعيت المپيكي هايي 
كه همين چندي پيش باعث افتخار ايران و ايراني 
در مهم ترين آوردگاه جهاني شدند؛ وضعيتي كه 

خنده دار است و اسفبار.

بناي فراري
مربيان  بگذريم  كه  مدال آوران  و  ورزشكاران  از 
نشان  با  بنا  محمد  ندارند.  خوبي  شرايط  هم  آنها 
فشار  تحت  اينكه  خاطر  به  شد  فراري  شجاعتش 
خودش  مي جنگيد.  بايد  خالي  دست  با  و  بود 
مي گويد: «به رييس جمهور گفتم اگر شرايط مهيا 
باشد ادامه مي دهم وگرنه نخواهم ماند» و همين 
ريخته  بهم  ما  فرنگي  كشتي  بناي  االن  و  شد  هم 

است.

باقري مسكوت شده
بنا رفت اما كوروش باقري مربي ديگري كه مثل 
او در المپيك موفق بود با اينكه در راس كار ماند 
وضعيتي بهتر از بنا ندارد. او نيز در حال جنگيدن 
هستند  مدعي  كه  شاگردانش  با  هم  آن  است 
باقري  نمي دارد.  نگه  را  آنها  احترام  سرمربي 
روزها  اين  اما  دارد  را  رضازاده  حمايت  اگرچه 
بدون  اگر  چراكه  اوست  براي  تاريكي  روزهاي 
و  شود  مهم  رقابت هاي  راهي  المپيك  مدال آوران 
سرازير  او  سوي  به  انتقادات  سيل  نگيرد  نتيجه 
خوب  هم  او  خود  را  اينها  همه  و  شد  خواهد 
مي داند. با كوروش باقري تماس گرفتيم تا با او 
كه پس از جنجال در برنامه وقت اضافه و مناظره 
صحبت  نشده  او  از  خبري  ديگر  سليمي  بهداد  با 
كنيم اما باقري گويا روزه سكوت گرفته است و 
را  شرايط  چراكه  بگويد  سخني  فعال  ندارد  قصد 
مناسب نمي داند و معتقد است در اين برهه حرف 
نزند بهتر است. او مي گويد «روزه سكوتش را بعد 
از رقابت ها آسيايي خواهد شكست و لب به سخن 

خواهد گشود.»

كريمي تنها ماند و  ميهماندوست رفت
از  بعد  هم  تكواندو  ملي  تيم  فني  كادر  اوضاع 
المپيك بهم ريخت. البته اين رشته قبل از المپيك 
گذاشتن  كنار  با  ابتدا  زد.  را  تغييرات  استارت 
ايران  براي  هم  بسيار  كه  رضا  ميهماندوست 
كشاند.  خود  سمت  به  را  نقدها  بود  افتخارآفرين 
و  آمد  جاي  ميهماندوست  به  عسگري  فريبرز 
راهي المپيك شد اما ناكام ماند. يوسف كرمي بر 
چهره اين مربي هم تاثير گذاشت و كم كم بعد از 
المپيك از صحنه حذف شد و مرتضي كريمي به 

جاي او بار ديگر سكان هدايت را به دست گرفت، 
محمد  و  كرمي  يوسف  بدون  بايد  حاال  كه  مربي 
باقري معتمد راهي رقابت ها شود. جالب آنكه رضا 
را  تيم  اين  تا  شد  تايوان  راهي  هم   ميهماندوست 

قرار  ايران  روبه روي  با آنها  روزي  تا  آماده كند 
انتقام  شده  حقش  در  كه  ناحقي هاي  از  و  گيرد 

بگيرد.

مسووالن گرفتار انتخابات
گرفتار  ما  ورزش  مسووالن  امروز  آنكه  خالصه 
ورزش  وضع  انتخابات،  نام  به  هستند  معضلي 
محمد  االن  است.  خراب  ما  المپيكي هاي  و 
ذهنش  جوانان  و  ورزش  وزارت  رييس  عباسي، 
انتخابات  نخست  است،  انتخابات  دو  مشغول 
كه  است  زياد  احتمالش  چراكه  رياست جمهوري 
با برگزاري دوره جديد انتخابات رياست جمهوري 
بر  هم  او  رياست  جديد،  رييس جمهور  انتخاب  و 
ورزش پايان يابد، از طرف ديگر او براي انتخابات 
كميته ملي المپيك هم نگران است چراكه مي خواهد 
محمد  كند.  حفظ  خود  براي  را  ارگان  اين  حداقل 
علي آبادي، رييس كميته ملي المپيك هم براي دو 
ابتدا  است.  كرده  ثبت نام  جناح  دو  در  انتخابات 
انتخابات كميته ملي المپيك كه ماه هاست براي به 
به  زيادي  حديث هاي  و  حرف  آن  انداختن  تعويق 
پا كرده و مي خواهد كه همچنان بر روي صندلي 
شهر  شوراي  براي  ديگر  طرف  از  و  بنشيند  آن 
هم نقشه دارد و مي خواهد كه در آن انتخابات هم 
آورديم  شانس  تازه  باشد،  داشته  فعالي  حضور 
كه از انتخابات رياست جمهوري منصرف شد و با 

اينكه به وزارت كشور رفت، ثبت نام نكرد!

ما آدم هاي منتقد
مشغله هاي  اين  با  و  شرايطي  چنين  در  بعد 
بايد  آيا  دارند  بلندمرتبه  مسووالن  كه  انتخاباتي 
به وضعيت المپيكي ها و قهرمانان و ورزش ايران 
اين  با  كه  است  درست  اصال  آيا  بود؟  دلخوش 
مشغله هايي كه آقايان دارند از آنها توقع رسيدگي 
گفت  بايد  منتقد  آدم هاي  ما  به  كه  واقعا  داشت؟ 

آدم هاي وقت نشناس و ناسپاس!

هر كسي، هرجايي، هر كاري دوست دارد بكند
المپيكي ها  و  قهرمانان  به  رسيدگي  وقت  كه  االن 
كه  است  زماني  ديگر  ماه   6 و  سال   3 نيست! 
به  بايد  بيفتند!  المپيكي ها  ياد  به  بايد  مسووالن 
پول  مدال آور  رشته هاي  به  بايد  بروند،  اردوها 
شارژ  روحي  نظر  از  را  آنها  بايد  كنند،  تزريق 
كنند، وعده هاي آنچناني براي مدال آوري ها بدهند! 
نيست،  االن  هم  آن  زمان  و  دارد  زمان  اينها  همه 
دوست  كه  هركاري  جايي  هر  در  كسي  هر  االن 
و  آمد  خواهند  آقايان  رسيد  كه  وقتش  بكند  دارد 
ورزش را تكان خواهند داد! پس االن نبايد از حال 
چراكه  داشت  توقعي  و  گفت  چيزي  المپيكي ها  بد 

گوش شنوايي وجود ندارد.

بليت پرواز مادريد- 
لندن در جيب آقاي خاص

پيش بيني  بودند  تيزهوش  كه  آنهايي  براي 
دقيق  نبود.لحظه  سخت  چندان  روزي  چنين 
در  رئال 4گل  كه  بود  زماني  حادثه  اين  وقوع 
برگشت  بازي  در  و  خورد  دورتموند  زمين 
نتوانست نتيجه را جبران كند. آن شب معلوم 
شد كه مورينيو ديگر در جمع مادريدي ها باقي 
سد  از  اقتدار  با  اگر  حتي  ماند.آنها  نخواهد 
تنها  و  مي گذشتند  هم  ري  دل  كوپا  در  اتلتيكو 
جام فصل را صيد مي كردند باز هيچ ضمانتي 
براي ماندن آقاي خاص وجود نداشت.مورينيو 
اينتر  و  پورتو،چلسي  تيم  سه  در  اين  از  پيش 
نشان داده است براي سال چهارم در هيچ كجا 
پسران  فصل  اين  اگر  شايد  اما  نمي ماند  باقي 
دشت  را  الليگا  زودي  اين  به  ويالنوا  تيتو 
آنگونه  دورتموند  ديگر  سوي  از  و  نمي كردند 
چمپيونزليگ  از  رئال  حذف  باعث  آميز  تحقير 
نمي شد شايد فضاي مادريد به گونه اي بود كه 
همه  حاال  ماندن.اما  به  مي شد  راضي  مورينيو 

چيز به پايان رسيده است.

اين را رئيس باشگاه مادريدي مي گويد و رسما 
ديگر  رو  پيش  فصل  ابتداي  در  مي كند  اعالم 
بود.فلورنتينو  نخواهد  آنها  جمع  در  مورينيو 
كنفرانس  در  مادريد  رئال  پرس،مديرعامل 
خبري خود كه به صورت زنده در سايت هاي 
رسمي  به طور  شد  داده  پوشش  جهان  معتبر 
تيمش  از  مورينيو  رفتن  براي  را  خود  موافقت 
اعالم كرد:«فشار زيادي در رئال مادريد براي 
اين  به  نيز  دارد.مورينيو  وجود  شدن  قهرمان 
فشارها آشناست اما در طول چند ماه گذشته 
غيرقابل  شده،  وارد  مورينيو  به  كه  فشاري 
تحمل بوده است. او تصميم گرفته است تا رئال 
را ترك كند و من نيز با درخواست او موافقت 
دو  چلسي  با  مورينيو  مي شود  مي كنم.»گفته 

هفته ديگر قرارداد جديدى را امضا مي كند.

150 هـــزار پوند 
بهاي آدامس جويده 

شده فرگوسن
مربيگري  دوران  سال  در 26  فرگوسن  آلكس 
استرس  بر  غلبه  دليل  به  منچستريونايتد  در 
عادت به جويدن مداوم آدامس داشت و شايد 
براي كمتر كسي باورپذير باشد كه يك هوادار 
باهوش از آدامس فرگوسن براي خود كاسبي 
به راه انداخته است. الكس فرگوسن افسانه يي 
محسوب  انگليس  فوتبال  در  نشدني  تكرار 
مي شود و احتماال از لباس ها، وسايل شخصي 
منچستر  باشگاه  فرگوسن،  متعلقات  ديگر  و 
منتفع بشود اما نكته جالب اين است كه آخرين 
در  فرگوسن  آلكس  سر  شده  جويده  آدامس 
 150 از  بيش  مزايده  يك  در  مربيگري  دوران 
هزار پوند قيمت گذاري شده است. اين آدامس 
طي آخرين بازي منچستريونايتد كه فرگوسن 

مربي آن بود، به دست يك هوادار افتاد.

است  كرده  ادعا  منچستريونايتد  هوادار  يك   
رفته،  فرگوسن  سمت  به  ديدار  اين  از  پس 
آدامس جويده شده او را به يادگار گرفته و آن 
را در شبكه فروش اينترنتي E-bay به مزايده 
پوند  هزار   150 قيمت  تاكنون  است.  گذاشته 
پيشنهاد  شده،  جويده  آدامس  اين  خريد  براي 
صعود  روند  مي رود  احتمال  و  است  شده 
قيمت اين آدامس جويده شده افزايش بيشتري 
داشته باشد. فرگوسن در آخرين بازي دوران 
مربيگري خود برابر وست برومويچ به تساوي 
5 - 5 رسيد تا اين مربي پس از 1500 بازي در 

دوران مربيگري بازنشسته شود





بيزينس براي فروش 
نمايشگاه اتومبيل  بزرگ در درخيابان اصلي 

broadway  لندن  با 20 سال سابقه كار و15سال ليز 
 warrantyو finance جواز كارفروش اتو مبيل با
همه لوازم ومدارك مورد نيازبراي ادامه كاراماده 

 براي اطالعات بيشتر  07889999949 باشماره 
تلفن  تماس بگيريد



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.
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Call us now or book online
www.YouShouldTravel.com
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Cheapest flights
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