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 آقاى رئيس جمهور نه ديروز ، نه امروز و نه 
فردا طرحى نو براى درانداختن در چنته ندارد.
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تحصيل در انگلستان، اخذ و تمديد 
ويزاى تحصيلى در كمترين زمان 

جهت بهبود كيفيت هفته نامه پرشين  لطفا در اين نظر سنجى شركت نمائيد.
عملكرد يك سال گذشته هفته نامه پرشين را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟

1 - عالى  2 - خوب   3 - متوسط  4 - ضعيف 
شماره  به  را  خود  نظر  مورد  عدد  كه  است  كافى  نظرسنجى  در  شركت  براى 

07811000455 اس ام اس نمائيد.

سفارت انگليس در تهران تعطيل شدسفارت انگليس در تهران تعطيل شد



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

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

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

اين شناسنامه همه ماست
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

سخنى با خوانندگان
نيازهاى  از  آنچه  تمامى  تحقق  دنبال  به  ايم،  داده  وعده  و  ايم  خواسته  همواره  كه  همانطور 
شمائيم كه در حد توانايى ما باشد. مدتى است كه به طرق مختلف به ما پيشنهاد داده ايد؛ تا 
بخشى را به منظور آشنايى شما عزيزان با ساير هموطنان قرار دهيم تا در اين بخش از طريق 
آگهى هايى كه در هفته نامه درج مى شود؛ بتوانيد با يكديگر ارتباط دوستى و آشنايى برقرار 
نموده و شايد به اين شيوه بتوانيد با افرادى آشنا شده و در صورت تفاهم، دوستى و ارتباطى 

مستدام و صميمانه داشته باشيد.
تقاضاهاى مكرر شما عزيزان، بر آن شديم كه  پس از بررسى هاى صورت گرفته و بنا بر 
ستونى را به اين منظور، در نظر بگيريم كه چنانچه مايل باشيد، اقدام به ارسال متن پيام خود 
نموده و ما نيز پس از صحت هويت اشخاص، نسبت به درج آن ها در هفته نامه اقدام الزم 

نمائيم.
اما در همين راستا از شما مخاطبان عزيز، تقاضاهايى داريم كه در اينجا با شما در ميان مى 
گذاريم. نخست آنكه توجه داشته باشيم دوستانى كه متن مربوط به دوستيابى آنها در اين 
قسمت درج شده، متحمل هزينه اى شده اند و به راستى كه خواهان آشنايى با فرد مورد نظر 
خود هستند. بنابراين با رعايت اصول اخالقى و عفت كالم الزم، با آگهى دهندگان تماس بگيريد 

و از آزار و يا صلب آسايش و آرامش آنها بپرهيزيد.
و  رابطه  برقرارى  جز  نيتى  و  قصد  چنانچه  داريم  تقاضا  عزيز  دهندگان  آگهى  از  اينكه،  دوم 
آشنايى و يا ازدواج داريد و هدف تان تنها پر كردن اوقات بيكارى و فراغت تان است، لطفا 
ستون  درج  از  پرشين  نامه  هفته  هدف  تنها  نمائيد.  نظر  صرف  قسمت،  اين  در  آگهى  درج  از 
دوستيابى؛ فراهم نمودن پل ارتباطى ميان عزيزانى است كه در اين كشور به دنبال راهى هستند 
كه هم نوعى از جنس مخالف خود را يافته تا شرايط بيرونى و محيطى زندگى در اين كشور 

در كنار آرامش يافتن با فرد ديگرى، برايشان سهل تر شود. 
در خاتمه، هفته نامه پرشين اعالم مى دارد چنانچه با هرگونه گله و شكايت از جانب مخاطبان 
در قبال آگهى دهندگان، مواجه شود؛ با وجود پرداخت هزينه توسط صاحبان آگهى، بدون شك 

اقدام به حذف آگهى مربوطه مى نمايد.
سردبير

يادداشت

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

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد 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.
از  و  كرده  ارسال  فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس 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 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

ذخيره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و يا با فرمت Unicode يا Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.

-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع نويسنده خواهد رسيد.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
02071935592

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در 

انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
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108 دقيقه اى كه 
جهان را تغيير داد

نخستين  پرتاب  سالگرد  پنجاهمين  هفته  اين 
انسان به فضا است. يورى گاگارين، كيهان نورد 
زمين  يك بار  دقيقه   108 طى  شد  موفق  روس 
به  را  شوروى  جماهير  اتحاد  و  بزند  دور  را 

بزرگ ترين افتخار فضايى نايل كند. 
محبوبه عميدى: آنا تاتارووا و نوه كوچكش ريتا 
كه  مى كردند  برداشت  را  سيب زمينى ها  داشتند 
كالهى  و  نارنجى  عجيب  لباس  با  مردى  ظاهر 
باعث  بود،  پوشانده  را  سرش  تمام  كه  بزرگ 
دورتر  كيلومتر  كه 300  مرد  شد.  آنها  وحشت 
فضايى  كپسول  بدون  و  نظر  مورد  محل  از 
كاله  بود،   آمده  فرود  روستا  يك  نزديكى  جايى 
زد:  فرياد  و  آورد  بيرون  سر  از  را  فضايى اش 
«من يك دوست هستم، يك دوست» و در جواب 
آنا كه پرسيد آيا واقعا از فضا آمده است، گفت: 

«بايد همين طور باشد».
اين مكالمه مى تواند آغاز يك داستان علمى تخيلى 
باشد يا شما را به ياد سريال «وى» بيندازد اما 
آنقدر  حرف هاست.  اين  از  باارزش تر  بسيار 
آن،  شدن  برمال  سال،   50 گذشت  از  پس  كه 
حرف و حديث هاى بسيارى به دنبال داشته است.

پنجاهمين  فروردين،   23  / آوريل   12 امروز 
دانش  براى  سرنوشت ساز  دقيقه   108 سالگرد 
به فضا است.  اولين سفر انسان  فضانوردى و 
درست 50 سال پيش در چنين روزى فضاپيماى 
در  بايكونور  فضايى  پايگاه  از  وستوك1- 
همراه  تا  شد  پرتاب  فضا  به  كنونى  قزاقستان 
با تنها سرنشين آن يورى گاگارين، كيهان نورد 
سرعت  با  و  دقيقه   108 مدت  ظرف  روسى، 
27400 كيلومتربرساعت، يك دور كامل در مدار 

زمين پرواز كند و به روسيه بازگردد.
شنيده ها حاكى از اين بود كه اولين فضاپيماى 
اياالت متحده بيستم آوريل همان سال به فضا 
روس ها،  دليل  همين  به  و  شد  خواهد  پرتاب 
آوريل  هفدهم  تا  يازدهم  ميان  زمانى  فاصله 
نظر  در  زمين  مدار  به  پرواز  اولين  براى  را 
بدون  و  موفقيت  با  پرواز  اوليه  مراحل  گرفتند. 
هيچ نقصى انجام شد و از آنجا كه عكس العمل 
تجربه  برابر  در  ديگرى  انسان  هر  يا  گاگارين 
شرايط بى وزنى، غيرقابل  پيش بينى بود، كنترل 
خودكار به وستوك1- سپرده شد. امكان كنترل 
انسانى نيز در صورتى كه فضانورد هشيار و 
گاگارين  و  بود  شده  پيش بينى  باشد،  سالمت 
مى توانست با باز كردن پاكت رمز، شماره 25 
را به دستگاه هاى كنترل بدهد و كنترل پرواز را 

به دست بگيرد. 

پيش  خوب  آفريقا  قاره  از  عبور  تا  چيز  همه 
مى رفت اما مشكالت زمانى آغاز شد كه ترمزها 
مطابق  انداختند.  كار  از  را  مايع  سوخت  ارسال 
بعد  ثانيه   12 تا   10 مى بايست  پيش بينى ها 
كابل هاى اتصال پاره شوند و كپسول پرواز به 
نشد  جدا  كابل ها  اما  كند،  آغاز  را  زمين  سمت 
كپسول  به  پيش بينى نشده  بخش هاى  اتصال  و 
باعث چرخش سريع و غيرقابل كنترل آن به دور 

خود شد.
برخورد  باالى  حرارت  و  زمين  جو  نهايت  در 

و  فضايى  كپسول  كابل ها  سوزانندن  با  آن،  با 
گاگارين را نجات داد و شرايط دوباره به حالت 
در  و  زمين  به  نزديك شدن  با  بازگشت.  عادى 
برنامه ريز  طبق  گاگارين  مترى،  7هزار  ارتفاع 
در  نجات  چتر  با  و  شد  خارج  كپسول  از  قبلى 
جايى 300 كيلومتر دورتر از محل محاسبه شده 

فرود آمد.
اشتباه  يك  نتيجه  منطقه  اين  در  او  فرود 
نجات  چتر  با  آمدن  فرود  اما  بود  محاسباتى 
اين  با  بود.  شده  هماهنگ  پرواز  آغاز  از  پيش 
حال مقامات روسى اين پرواز را موفق و فرود 
گاگارين را در محل پيش بينى شده و همراه با 

كپسول فضايى اعالم كردند.
رازى كه تنها چند  ماه پس از فرود روى زمين، 
اريك  براى  لندن  در  كوتاه  ديدار  طى  گاگارين 
سلطنتى  دريايى  نيروى  خلبان  براون،  وينكل 
سرد  جنگ  رقباى  از  و  دشمن  كه  بريتانيا 
به 50  نزديك  بود؛  كرده  فاش  مى آمد،  به شمار 
آنتون  توسط  نهايت  در  تا  ماند  مسكوت  سال 
 108» كتاب  در  روس  روزنامه نگار  پروشين، 

دقيقه اى كه جهان را تغيير داد» برمال شود.
سال هاى اوج جنگ سرد بود و مقامات شوروى 
رقابت  اين  برد  فرصت  نمى خواستند  سابق 
محاسبات  يا  فنى  مشكالت  دليل  به  را  تنگاتنگ 
پيرز  شهادت  به  آنها  بدهند.  دست  از  اشتباه 
تازه اش  كتاب  و  كا.گ.ب  سابق  مأمور  بيزونى، 
«مرد ستاره اى: حقايقى در مورد افسانه يورى 
اينكه  به  علم  با  بعد  سال   7 حتى  گاگارين» 
سايوز1- بيش از 200 مشكل امنيتى و فنى براى 
كيهان نوردان،  به  فشار  اعمال  با  دارد،  پرواز 
برجسته  فضانوردان  از  كوماروف،  والديمير 
اطالعات  جزء  او  نام  سال ها  كه  را  شوروى 
دست  از  مى رفت،  به شمار  كشور  اين  محرمانه 
فضاپيماى  برخورد  طى  (كوماروف  دادند. 

سايوز1- به زمين كشته شد).
و  فضا  به  انسان  سفر  اولين  از  پس  سال   8
تنها 1 سال پس از كشته شدن گاگارين در يك 
نشد،  مال  بر  هرگز  آن  راز  كه  هوايى  سانحه 
فضانورد  آرمسترانگ،  نيل  قدم گذاشتن  با 
بشر  ماه،  كره  روى  آپولو  مأموريت  آمريكايى 
كيهان  شناخت  در  تازه اى  بلند  قدم  توانست 

بردارد.
منابع: اينديپندنت، اگزماينر و تلگراف

طراحى وب سايت
با كمترين هزينه

سفارت انگليس در تهران تعطيل شد
صبح چهارشنبه شنبه 14 آپريل ايرانيانى  كه براى اخذ ويزا از اين سفارت در مقابل درب هاى آن در خيابان 
جمهورى تهران صف كشيده بودند با عدم صدور رواديد خود از سوى كاركنان سفارت روبرو شدند و به 

همين دليل بين مردم و كاركنان سفارت درگيرى هاى فيزيكى به وجود آمد و . . .

كاردار انگليس در تهران كه از چندى قبل و به دليل كاهش سطح روابط دو كشور تا سطح كاردار بدون 
حضور سفير رسمى از سوى لندن كارهاى مربوط به سفارت را انجام مى دهد صبح امروز سخت گيرى هاى 
خود براى صدور ويزاى هموطنانى كه قصد عزيمت به اين كشور را داشتند افزايش داد و با ايجاد درگيرى 

فيزيكى با مردم سفارت را تعطيل كرد.

سايت بولتن نيوز نوشت: كاردار انگليس در تهران كه از چندى قبل و به دليل كاهش سطح روابط دو كشور تا 
سطح كاردار بدون حضور سفير رسمى از سوى لندن كارهاى مربوط به سفارت را انجام مى دهد صبح پنج 
شنبه سخت گيرى هاى خود براى صدور ويزاى هموطنانى كه قصد عزيمت به اين كشور را داشتند افزايش 

داد و با ايجاد درگيرى فيزيكى با مردم سفارت را تعطيل كرد. 

بنا به اخبار واصله از سفارت انگليس صبح چهارشنبه هموطنانى كه براى اخذ ويزا از اين سفارت در مقابل 
درب هاى آن در خيابان جمهورى تهران صف كشيده بودند با عدم صدور رواديد خود از سوى كاركنان 
سفارت روبه رو شدند و به همين دليل بين مردم و كاركنان سفارت درگيرى هاى فيزيكى به وجود آمد و 

مسئولين سفارت مجبور به تعطيلى محل كار خود و بستن درب هاى سفارت شدند. 
بنا بر گزارش هاى رسيده كاركنان سفارت به دليل آنچه كه آن را مشكالت امنيتى ناميدند تمام مردم معترض 
درخواست  لندن  كتاب  بين المللى  نمايشگاه  در  شركت  براى  كه  كتاب  ناشرين  از  جمعى  آنان  ميان  در  كه 
صدور رواديد كرده بودند نيز وجود داشتند از سفارت بيرون كرده و چراغ هاى سفارت را خاموش كرده اند. 
همچنين مامورين حفاظت پليس ديپلماتيك كه وظيفه حراست از سفارت را بر عهده دارند هم وارد قضيه 
شدند اما مردم باز هم به اين اقدام سفارت انگليس اعتراض داشتند. بنابر اين ممكن است اين تعطيلى در 

روزهاى آينده نيز ادامه داشته باشد و منجر به تعطيلى هميشگى اين سفارتخانه در تهران شود.
سفارت،  اين  بخش هاى  كليه  كارمندان  به  تهران  در  بريتانيا  سفارت  سوى  از  پيامكى  شده  شنيده  همچنين 
ارسال شده است و از آن ها خواسته شده به مدت نامعلوم از فردا در محل كار خود حاضر نشوند. در اين 
پيامك به صراحت ذكر شده است كه «هم كاران از پى گيرى علت تعطيلى خوددارى كنند.» اين در حالى است 

كه هيچ مدت زمان مشخصى براى عدم حضور كارمندان سفارت بريتانيا در تهران اعالم نشده است.

و اما خدمات دهي سفارت ايران در لندن...!
در پي درج خبري از سايت بولتن نيوز در مورد ضعف خدمات دهي سفارت ايران در لندن در روز شنبه 
كل  مدير  تهران،  هاى  روزنامه  در  خبر؟»  چه  انگليس  در  ايران  سفارت  عنوان«از  با   1390/  1/  20 مورخ 
است:  آمده  جوابيه  اين  در  است.  كرده  تكذيبيه اي  ارسال  به  اقدام  خارجه  وزارت  مطبوعات  و  اطالعات 
نمايندگي هاي  وظيفه  اصلي ترين  و  مهم ترين  كشور  ايران  اسالمي  جمهوري  شهروندان  به  «خدمت رساني 
كنسولي در خارج از كشور است. آنچه كه در خصوص نمايندگي كشورمان در لندن منتشر گرديده ناشي از 
عدم شناخت حجم زياد و روند كار كنسولي در اين نمايندگي است. اعالم رضايت مكرر و فراوان هموطنان 
در انگليس نشان دهنده تالش بي وقفه كاركنان بخش كنسولي در انجام وظيفه خويش است. البته تغييرات و 
جايگزيني كاركنان كنسولي ممكن است باعث كند شدن كوتاه مدت چند روزه در روند امور گردد كه اين امر 

اجتناب ناپذير است.»

ورود كشتي هاي جنگي ناتو به خليج فارس 
پيمان  سازمان  جنگى  كشتى هاى  از  فروند   5
آتالنتيك شمالى(ناتو) روز دوشنبه وارد خليج 
گرفتند.   پهلو  دوبى  سواحل  در  و  شده  فارس 
اعزام  از  هدف  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به 
اجراى  موجب  به  كه  فارس  خليج  به  ناوها  اين 
منطقه  وارد  دوستى  درياهاى  نام  با  عملياتى 
شده اند تحكيم مناسبات ناتو با كشورهاى عرب 

حوزه خليج فارس اعالم شده است. 
مين روب  اصل  در  كه  جنگى  كشتى هاى  اين 
هستند بر اساس معاهده همكارى هاى استانبول 
فارس  خليج  به  شد  امضا   2004 سال  در  كه 
و  بحرين  سواحل  در  است  قرار  و  شده  وارد 
كويت پهلو بگيرند. بر اساس اين گزارش، هدف 

معاهده  كه  است  كشورهايى  ميان  نظامى  همكارى هاى  سطح  افزايش  دوستى،  درياهاى  عمليات  انجام  از 
همكارى هاى استانبول را امضا كرده اند. در همين رابطه ستوان جيامپيرو سانا از نيروى دريايى ايتاليا گفت: 
اين عمليات يك فرصت ويژه براى انجام مذاكرات نظامى به منظور دستيابى به فهم بيشتر از توان يكديگر و 
افزايش همكارى هاست. اين كشتى هاى جنگى سفر خود را براى رسيدن به خليج فارس از تاريخ 22 ژانويه 
آغاز كرده و پس از گذر از كانال سوئز و درياى سرخ به خليج فارس رسيده اند. اين كشتى ها حامل نظاميانى 
درياى  نيروى  با  نيز  نظامى  تمرين  چند  است  قرار  كه  هستند  آلمان  و  يونان  اسپانيا،  ايتاليا،  كشورهاى  از 

امارات داشته باشند. 

07811000455
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما
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خواننده عزيز هفته نامه پرشين! اين حق شما 
است كه اين نشريه را مورد نقد و بررسى 
قرار دهيد و ما را در هر چه مطلوب ساختن 

سطح كيفى محتويات هفته نامه يارى رسانيد.
براى دسترسى به اين هدف، سريع ترين راه 
برقرارى ارتباط متقابل و انعكاس نظريات و 

انتقادات سازنده شما مى باشد.
 لذا با برقرارى تماس تلفنى و اينترنتى 

نظرات و ديدگاه هاى خود را با ما در ميان 
بگذاريد تا بتوانيم به عنوان يك رسانه 

ارتباط جمعى بدرستى رسالت خود را ايفا 
نمائيم.

گزارش
فروش عروسكهاى 35 پوندى 

پرنسس آينده انگليس

تعداد محدودى از عروسكهاى كيت ميدلتون در يك مغازه 
شده  گذاشته  فروش  براى  لندن  در  فروشى  بازى  اسباب 

است.
جديدترين  از  ،يكى  عروسكها  اين  نيوز،  اسكاى  از  نقل  به   
برگزارى  از  پيش  كه  هستند  سلطنتى  عروسى  يادگاريهاى 

اين مراسم در 29 آوريل به بازار آمده اند.
اين عروسك كه شبيه كيت ميلتون است و سازندگانش آن 
مى  توصيف  ويليام  پرنس  نامزد  به  وفادرار  نمونه  يك  را 
شبيه  كه  دارد  برتن  آبى  لباس  يك  و  است  اينچ   12 ، كنند 
همان لباس معروفى است كه كيت در مراسم نامزدى اش 
پوشيده بود.كيف و كفش طاليى اين عروسك نيز شبيه كيف 

و كفش كيت در اين مراسم است.
سازندگان اين عروسك گفتند كه قصد دارند مدلهاى مختلفى 
از اين عروسك را توليد كنند كه يكى از آنها لباس عروسى 

كيت ميدلتون را برتن خواهد داشت.
هركدام از اين عروسكها به مبلغ 35 پوند به فروش مى رسد 
كه يك پوند از هر فروش به خيريه "كمك به قهرمانان" اهدا 

مى شود.

2بيليون نفر مراسم ازدواج 
سلطنتى را تماشا خواهند كرد

ه نقل از رويترز، نخست وزير انگليس روز چهارشنبه گفت 
تماشاى  انتظار  در  جهان  جمعيت  چهارم  يك  از  بيش  كه 
مراسم ازدواج سلطنتى پرنس ويليام و كيت ميدلتون هستند 
.اين مراسم كه در آخر اين ماه برگزار مى شود ،از طريق 

شبكه هاى تلويزيونى در سراسر جهان پخش خواهد شد.
انگلستان  وقت  وزير  نخست   ، كامرون  ديويد  سخنگوى 
،گفت:“رقم 2 بيليون نفر توسط جرمى هانت ، وزير فرهنگ 
، در طول نشست كوتاه اعضاى كابينه اعالم شد . در اين 
نشست او به اعضاى كابينه گفت كه كارهاى آماده سازى 

مراسم عروسى 29 آوريل به خوبى پيش مى رود.“
سخنگوى نخست وزير گفت:“بنا به گفته وزير ارشاد ، اين 
عروسى يك رويداد بزرگ جهانى است و حدود 2بيليون نفر 

در سراسر جهان ، بيننده آن خواهند بود.“
در سال 1981 ، حدود 750 ميليون نفر مراسم ازدواج پرنس 
چارلز ، پدر ويليام و مادرش دايانا را تماشا كردند درحاليكه 
برخى گزارشات حاكى از آن است كه حدود 2.5 بيليون نفر 

بيننده مراسم تشيع جنازه دايانا در سال 1997 بودند.
بر طبق آمار رشد ، توسط وب سايت اداره آمار آمريكا در 
حال حاضر حدود 6.9 بيليون نفر در سراسر جهان زندگى 

مى كنند.

آيا عروسى سلطنتى ، ركورد 
جهانى گينس را خواهد شكست

 به نقل از مجله پيپل، مراسم ازدواج سلطنتى پرنس ويليام و كيت ميدلتون 
فقط در كتابهاى تاريخى ثبت نخواهد شد . به احتمال زياد اين عروسى پر 

سر صدا در كتابهاى ركورد جهان نيز جاودانه خواهد شد.
اما اين زوج سلطنتى شانس شكستن كداميك از ركوردهاى جهانى گينس 

را دارند؟
مراسم  تلويزيونى  بينندگان  ميزان   ، ركورد  شاخصترين  و  بارزترين 
والدين   ، دايانا  و  چارلز  پرنس  توسط   1981 سال  در  كه  است  ازدواج 

ويليامز شكسته شد.
،چند  ادامه  در  است.  سلطنتى  زوج  اين  شانسهاى  از  يكى  فقط  اين  اما 
ركوردى را كه قبال" در كتاب گينس ثبت شده و كيت و ويليام ممكن است 

بتوانند آنها را بشكنند ، ذكر مى كنيم.

بيشترين بيننده تلويزيونى براى يك مراسم ازدواج
750 ميليون نفر در 74 كشورجهان بيننده مراسم عروسى پرنس چالز و 
پرنسس دايانا در تاريخ 29 جوالى 1982 بودند. برخى از ناظران معتقدند 
كه اين مراسم بيش از بيليون نفر بيننده تلويزيونى خواهد داشت اما برخى 
ديگر فكر مى كنند اين مراسم كمتر از 750ميليون نفر بيننده خواهد داشت.

گرانترين تكه از يك كيك عروسى
در سال 1998 ، يك تكه از كيك عروسى دوك و دوشس ويندزور به مبلغ 
000/29 دالر در حراجى ساتبى فروخته شد. كيت و ويليام براى مراسم 
توسط  كيك  اين  دادند.  سفارش  سنتى  اى  ميوه  كيك  يك  خود  عروسى 

فيونا كايرنى پخته خواهد شد.

در  جستجو  موتورهاى  توسط  شده  جستجو  مشهور  عروسى  بيشترين 
اينترنت

بيشترين  ركوردار   2009 سال  در  المار  و  كارديشان  ازدواج  مراسم 
ميزان جستجو در اينترنت است. اين دو نفر مسلما" زوج بسيار مشهور و 
قدرتمنى هستند اما صد درصد به اندازه پرنس و پرنسس آينده بريتانيا 

خواستار و عالقه مند ندارند.

طوالنى ترين دنباله لباس عروس
اين ركورد براى اولين بار در سال 2009 توسط ليچل ون دن انده ثبت 
شد. دنباله لباس عروس او 8164 فوت يعنى در حدود يك مايل و نيم بود. 
به احتمال زياد در اين قسمت كيت ميدلتون ركورد جديدى ثبت نخواهد 
كرد زيرا او بايد با اين لباس عروسى راهروى بزرگ و طوالنى وست مين 
ابى را طى كند و به همين دليل پيش بينى مى شود دنباله لباس او چندان 
بلند نباشد.اگر به تاريخچه ازدواجهاى سلطنتى مراجعه كنيم خواهيم ديد 
كه دنباله لباس دايانا 25 فوت و دنباله لباس سارا فرگوسون در هنگام 

ازدواج با پرنس اندرو فقط 17 فوت بود.

بزرگترين دسته گل عروسى
197فوت  عروس  گل  دسته   ،  2003 سال  در  كانادايى  عروسى  يك  در 
ارتفاع داشت . مسلما" كيت و پرنس ويليام چنين دسته گل بزرگى نخواهند 
داشت اما آنها قصد دارند تزئينات و گل آرايى 
وست مينسترز آبى را بعد از مراسم عروسى 
جمع نكنند تا در روز بعد از مراسم مردم از 

ديدن اين تزئينات لذت ببرند.

لباس  در  رفته  بكار  كريستالهاى  بيشترين 
عروس

رومانيايى  زن  يك   2010 سال  در 
43008كريستال جالب و درخشان بكار برد.

به احتمال خيلى زياد كيت با يك لباس عروس 
زيبا و در عين حال ساده و كم زرق و برق 

، به جمع خانواده سلطنتى وارد خواهد شد.
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سياستمداران 
اخراج مى شوند؟
استفان والت
فارين پاليسى 12 آوريل
 ترجمه: سارا معصومى

 آقاى رئيس جمهور نه ديروز ، نه امروز و نه فردا 
طرحى نو براى درانداختن در چنته ندارد.

در  من  نكنيد  رسيد.اشتباه  راه  از  زمانش  دوباره 
صحبت  بيسبال  ليگ  جديد  فصل  آغاز  خصوص 
هم  بريتانيا  در  بهار  فرارسيدن  البته  و  كنم  نمى 

محور كالم من نيست. اين بار عنان كالم به بحث 
سفيد  كاخ  در  سياسى  فرودهاى  و  فراز  شيرين 
به  درست  زمانى  بازه  اين  در  هم  باز  ام.  سپرده 
روال سابق از آنهايى سخن مى گوييم كه در اين 
االكلنگ جانب باال را نگاه داشته اند و همين طور 
گمانه  اند.  كرده  انتخاب  را  پايين  صندلى  كه  آنها 
رود؟چه  مى  كسى  چه  شد:  گرفته  سر  از  ها  زنى 

كسى مى ماند؟

همگان وداع رابرت گيتس با كابينه باراك اوباما را 
پيش بينى مى كنند. بسيارى از ياران آقاى رئيس 
جمهور در اين دو سال و چند ماه او را ترك كرده 
اند و البته گفته مى شود كه دوستان ديگرى هم در 

صف خروج از دولت ايستاده اند.

بازى پيش بينى و گمانه زنى آغاز شده است. اين 
آيد  مى  كسى  چه  و  رود  مى  كسى  چه  كه  بحث 
تبديل به بحث محبوب دانش آموزان و دانشجويان 
مانند  .درست  است  شده  "كندى"  دانشكده  در 
اشتياق ورزش دوستان به بحث و تبادل نظر در 

خصوص تيم برنده و بازنده.

نتيجه  كه  كنم  نمى  گمان  من  اما  شده  آغاز  بازى 
اين بازى تاثير چندانى در امروز و فرداى تحوالت 
داخلى و خارجى آمريكا داشته باشد. قرار نيست 
جايگزين  كارهايى  تازه  با  را  رفتگان  اوباما  آقاى 
خود  پيشينيان  با  كالن  هاى  سياست  در  كه  كند 

تفاوت هاى بينادين داشته باشند.

قرار  كنند  مى  تصور  ديگران  كه  آنچه  برخالف 
انتخاب  دوستان  گردونه  از  زنانى  و  مردان  است 
دارند.  پيشانى  بر  را  دموكرات  برچسب  كه  شوند 
آنچنان  تغييرات  نسيم  كه  نيست  قرار  من  نظر  به 
باشد كه كسى بر روى كار آورده شود مخالف با 

نقش پليس امنيتى كه واشنگتن در حال حاضر در 
اختيار دارد.

اين چيدمان ها نشان مى دهد كه يا آقاى اباما اندك 
گزينه  اينكه  يا  و  ندارد  فعلى  ساختار  بر  اى  گاليه 
هاى چندانى پيش روى خود نمى بيند. اگر مبنا بر 
ايده آل گرايى بود بايد آقاى اوباما را مى ديديم كه 
دست به تيغ جراحى بده و كابينه را ترميم مى كند. 
عملكردى  كه  آنها  دست  از  بايد  او  مسير  اين  در 
را  خود  تالش  تمام  و  شده  خالص  دارند  ضعيف 
از  را  رويه  بهترين  كه  زنانى  و  مردان  حفظ  براى 

خود نشان دادند، به كار مى گرفت.

با استانداردهايى كه از آقاى اوباما سراغ داريم تيم 
آسيايى او همان هايى خواهند بود كه در اين دو 
سال و نيم كنار او در اين منطقه بحرانى ايستادند. 
او دستان خود را به نشانه حمايت و خسته نباشيد 

بر دوش منصوبانش در تيم هسته اى خواهد زد 
و البته تمام به كار گماشتگان در بخش خاورميانه 
را كه در اين بازه زمانى هيچ دستاوردى نداشتند 
از  حاكى  ها  بينى  پيش  كرد.  خواهد  نشين  خانه 
و  عميق  نگاهى  جمهور  رئيس  آقاى  كه  است  اين 
پرسشى هم به مردانى خواهد افكند كه در حوزه 

آسياى ميانه فعال هستند.

آنچه گفتيم ايده آل گرايى محض است و من چندان 
هويداست  ندارم.  ايمان  آن  پوشيد  عمل  جامه  به 
جنجالى  بسيار  اى  چهره  جمهور  رئيس  آقاى  كه 
در حوزه سياست خارجى است . هر طرح و باور 
سفيد  كاخ  به  خود  با  چرده  سيه  باراك  كه  نويى 
هاى  سگرمه  با  خارجى  سياست  حوزه  در  آورد 
منجر  ميلى  بى  همين  شد.  رو  روبه  ديگران  درهم 
به عدم توانايى اوباما در اتخاذ تصميم هاى كليدى 

شد.

خصوص  در  او  سخنان  به  بيندازيد  نگاهى  نيم 
موقت  هاى  بازداشت  بحث  به  گوآنتانامو،  زندان 
تروريستى،  هاى  فعاليت  به  مظنونان  نامحدود  و 
بدون  هاى  جنگنده  حمالت  جنجالى  ماجراى  به 
البته  و  پاكستان  نشين  قبيله  مناطق  به  سرنشين 
خاورميانه.  در  صلح  مناقشه  سر  هزار  كالف  به 
نتيجه اين بررسى اجمالى اين است كه آقاى رئيس 
جمهور نه ديروز ، نه امروز و نه فردا طرحى نو 
فردا  اگر  حتى  ندارد.  چنته  در  درانداختن  براى 
روزى در نيمه شبى خبر پيروزى باراك اوباما در 
دور دوم انتخابات رياست جمهورى هم به گوش 
برسد باز در دل مى دانيم كه اين چهار سال دوم با 

دور نخست اندك تفاوتى نخواهد داشت . 

هندى ها جاى چينى ها 
را در بازارهاى جهانى 

مى گيرند
 تا سال 2020 مكزيك نيز خود را به حلقه 10 كشور 

برتر اقتصاد جهان خواهد رساند.
متفاوت  ميالدى  گذشته  سال  جهانى  اقتصاد  چهره 
اقتصادى  كارشناسان  كه  بود  هايى  بينى  پيش  از 
كشورهاى  اقتصادى  داشتند.رشد  را  آن  انتظار 
اقتصادى  عرصة  در  نوظهور  بريك(كشورهاى 
همچون برزيل،روسيه،هند و چين) بسيار قابل توجه 

بود.

در حال حاضر نگاه جهان به پيشرفت اقتصادى چين 
دوخته شده كه با رشد برق آسا و افزايش صادرات و 
توليدات صنعتى خود در سال گذشته توانست از ژاپن 
پيشى گرفته و خود را به مقام دوم اقتصادهاى برتر 
همين  برساند.بر  آمريكا  متحده  اياالت  از  بعد  جهان 
پيش بينى  اقتصادى  كارشناسان  از  بسيارى  اساس 
مى كنند كه چين طى سالهاى آينده حتى جاى اياالت 

متحده آمريكا را نيز خواهد گرفت.

سال   10 طى  اقتصادى  كارشناسان  پيش بينى  طبق 
آينده، ده اقتصاد برتر جهان به ترتيب شامل: آمريكا، 
آلمان،انگلستان،روسيه،فرانسه،برزيل،  چين،ژاپن،هند، 
و  داده  ادامه  خود  اقتصادى  رشد  به  همچنان  ايتاليا 

ميزان صادراتشان نيز افزايش خواهد يافت.

همچنين تا سال 2020 مكزيك نيز خود را به حلقه 10 
كشور برتر اقتصاد جهان خواهد رساند.

هند نيز به مثابه هيوالى خفته اى است كه طى سالهاى 
آينده از خواب بيدار خواهد شد و حتى تا سال 2050 
از چين نيز پيشى خواهد گرفت. جالب است بدانيد كه 

اين  امتيازات  و  ها  مزيت  از  يكى  هند  جوان  جمعيت 
كشور نسبت به چينى هاست.چين طى 15 تا 20 سال 
در  اين  و  بود  خواهد  روبرو  جمعيت  پيرى  با  آينده 
حالى است كه بيش از نيمى از جمعيت هند را جوانان 
زير 25 سال و بيش از 65 درصد آن را افراد زير 35 
سال  تا  شود  مى  بينى  پيش  دهند.  مى  تشكيل  سال 
2020 سن متوسط هنديها به 29 سال، چينى ها به 37 

سال و ژاپنى ها به 48 سال خواهد رسيد.

و  كرده  تحصيل  جوان،  جمعيت  دليل  به  هند  اقتصاد 
طى  اقتصادى  فعال  بخش  و  انگليسى  زبان  به  مسلط 
سالهاى اخير نوآورى هايى به مراتب بيشتر از چينى 

ها را تجربه كرده است.

طبق  است.  فقيرتر  چين  از  هند  حاضر  حال  در 
ناخالص  توليد  پول  المللى  بين  صندوق  برآوردهاى 
داخلى اين كشور به ازاى هر نفر در سال 2009 مبلغ 
رقم 3677  اين  چين  در  كه  حالى  در  بود  دالر   1030
دالر را نشان مى داد. يكى از داليل اين امر آنست كه 
آسان  را  گيرى  تصميم  سرعت  چين،  مستبد  سيستم 
كرده در حاليكه دمكراسى هند، سرعت اقتصادى اين 

كشور را كند كرده است.

هند،جمعيت  خصوصى  بخش  مدت  دراز  در  اما 
جوان،آزادى هاى دمكراتيك براى اين كشور امتيازات 

مهمى را به همراه خواهد داشت.

همچنين طى سال هاى آينده چين و هند به بازارهاى 
ساير  شد.نقش  خواهند  تبديل  محصوالت  مهم 
دو  برزيل  و  روسيه  نبريد.  ياد  را  بريك  كشورهاى 
قدرت نوظهور اقتصادى در سال هاى آينده به رقباى 
اصلى چين و هند در توليد ارزان قيمت محصوالت در 
تبديل  كانادا  در  غذايى  توليدات  و  كشاورزى  حوزه 

خواهند شد.

فارم سنتر / 11 آوريل 2011
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

مبارك و دو پسرش براي 
15 روز بازداشت شدند 

 

پس از آنكه انقالب 25 ژانويه مصر به ثمر رسيد، اكثر مردم 
مصر منتظر محاكمه حسني مبارك و خانواده او بودند تا اينكه 
آن  انجام  حين  در  كه  اتفاقي  پيوست.  بوقوع  مهم  اين  ديروز 
با وقفه اي عجيب مواجه شد. حسني مبارك در حين بازجويي 
راهي  و  شده  قلبي  سكته  دچار  خبري  منابع  برخي  گفته  به  و 
بيمارستان گرديد.  حسني مبارك هنگام بازجويي در خصوص 
فساد  و  مصر  انقالب  جريان  در  تظاهركنندگان  به  تيراندازي 
شرم  بين المللي  بيمارستان  به  و  شده  قلبي  حمله  دچار  مالي 
الشيخ منتقل شد. به گزارش ايسنا شبكه الجزيره در گزارشي 
وضعيت  شدن  نامساعد  علت  به  مبارك  حسني  كرد:  اعالم 
منتقل  بيمارستان  به  بازجويي  انجام  جريان  در  جسماني اش 
خواهد  ادامه  الشيخ  شرم  در  وي  از  تحقيقات  شده  گفته  شد. 
داشت. اين در حالي است كه تحقيقات از عالء و جمال دو پسر 
ادامه  جنوبي  سينا ي  استان  مركز  در  الطور  شهر  در  مبارك 

دارد. 
مدت  به  وجمال  عالء   است  داده  دستور  مصر  كل  دادستاني 
رسمي  سخنگوي  شوند.  بازداشت  تحقيقات  انجام  تا  روز   15
روزه    15 بازداشت  از  ديروز  همچنين  مصر  كل  دادستاني 
حسني مبارك به اتهام كشتار تظاهركنندگان مصري در جريان 
به  آتي  روزهاي  در  مبارك  پسران  انتقال  و  ژانويه  انقالب 25 
زندان طره در قاهره خبر داد. سخنگوي رسمي دادستاني كل 
مصر اعالم كرد: عبدالمجيد محمود، دادستان كل مصر دستور 
به  را  مصر  رئيس جمهور  مبارك،  حسني  روزه   15 بازداشت 
سخنگو،  اين  گفته  به  كرد.  صادر  بيشتر  تحقيقات  منظورانجام 
دادستاني كل مصر بعد از مالقات با حسني مبارك و عالء و 
بازداشت  حكم  تحقيقات،  از  مرحله اي  انجام  و  پسرانش  جمال 

15روزه آنها را به پليس تحويل داد. 
اين درحالي بود كه  نيروهاي امنيتي بيمارستاني را كه مبارك 
خبرگزاري  درآوردند.  محاصره  تحت  شده  منتقل  آنجا  به 
آسوشيتدپرس نيز در گزارشي اعالم كرد: عده اي از معترضان 
از  بيرون  در  الشيخ  شرم  بيمارستان  در  مبارك  حضور  به 
بيمارستان تجمع كرده و پالكاردهايي در دست داشتند كه روي 
آن نوشته بود: قصاب اينجاست. منابع نظامي نيز تاكيد كردند: 
آمد  پيش  تحقيقات  از  پس  برايش  كه  مشكلي  علت  به  مبارك 
كسب  بررسي  سازمان  بازپرسان  و  شد  منتقل  بيمارستان  به 
درآمدهاي غيرقانوني، وي را به بيمارستان منتقل كردند. اين 
در حالي است كه روزنامه دولتي االهرام نوشته است:  مبارك 
به بهانه بيماري به بيمارستان رفت تا مجبور نباشد به سواالت 
بازپرسان پاسخ دهد. گفته مي شود تيم آلماني كه آخرين عمل 
براي  هواپيما  طريق  از  دادند  صورت  مبارك  روي  را  جراحي 
مداواي مبارك به شرم الشيخ رفته اند. مبارك سال گذشته در 
صفرا  كيسه  جراحي  عمل  تحت  آلمان  هايدلبرگ  بيمارستان 
قرار گرفت. در همين زمينه عبدالعزيز الجندي، وزير دادگستري 
مصر اعالم كرد:  از مبارك و پسرانش در خصوص فساد مالي 
در  از 5هزارنفر  بيش  شدن  زخمي  و  نفر  شدن 800  كشته  و 

جريان انقالب مصر بازجويي خواهد شد. 

عفو بين الملل نيروهاي قذافي را به 
ارتكاب جنايات جنگي متهم كرد 

همزمان با ادامه درگيري ها در ليبي انقالبيون ليبي اعالم كردند: شهر 
مصراته در غرب ليبي شاهد درگيري هايي ميان انقالبيون و گردان هاي 
معمر قذافي بود. به گزارش الجزيره ، منابع انقالبيون ليبي گفتند: شهر 
انقالبيون  و  بود  درگيري ها  ادامه  شاهد  شنبه  سه  روز  صبح  مصراته 
خنثي  را  ليبي  رهبر  قذافي،  معمر  طرفدار  نيروهاي  حمله  دو  توانستند 
نيروهاي  گفت:  ليبي  انتقالي  ملي  شوراي  عضو  العيساوي،  علي  كنند. 
قذافي تاكنون 10هزار تن را طي درگيري ها در ليبي كشته اند و 30هزار 
تن را زخمي نموده اند، در حالي كه 20هزار تن نيز مفقود شده اند. وي 
امنيت  شوراي   1973 قطعنامه  از  داريم  انتظار  جهان  از  ما  داد:  ادامه 
كرد:   اعالم  نيز  بين الملل  عفو  سازمان  باشد.  داشته  كامل  حمايت 
آثار  بدنشان  روي  كه  را  آنها  اجساد  ليبيايي،  قربانيان  خانواده هاي 
بسته  پشت  از  دستانشان  كه  حالي  در  كرده اند  كشف  بود،  تيراندازي 

شده بود. اين سازمان افزود: ما مدارك زيادي درباره نقض حقوق بشر 
قتل  و  مي كشند  را  غيرمسلح  مخالفان  قذافي،  نيروهاي  داريم.  ليبي  در 

عمد مبارزاني كه دستگير شده اند، جنايت جنگي است.

خدمات امور ادارى و خدمات امور ادارى و 
مكاتبه اىمكاتبه اى

ترجمه و نوشتن  نامه هاى شما براى
Housing & Job Centre & NHS 

انجام مكاتبات ادارى با كليه سازمانهاى دولتى  ترجمه مدارك و پر كردن 
انواع فرم هاى ادارى

از قبيل گذرنامه، گواهينامه رانندگى، كمك هاى مالى دولتى
(Housing Benefit, Social Security)ظ

مشاوره در امور پناهندگى از مراحل ابتدايى
 تا اخذ نتيجه

با كمترين هزينه و كمترين زمان
خدمات دانشجويى - پر كردن فرمهاى شما- تمديد ويزا و پى گيرى كليه خدمات 
ادارى شما در كشور انگلستان جلسه اول رايگان مى باشد ( با تعيين وقت قبلى)

020 7193 5592
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قيمت نفت و 
سناريوهاي پيش رو

تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا باعث آشفته شدن بازار نفت شده 
است. عربستان تالش مى كند تا وقفه هاى ايجاد شده در توليد ديگر 

كشورها را جبران كند اما اين امر چندان هم ساده نيست.

 ليبى كه در شمال آفريقا و در همسايگى تونس انقالب زده قرار دارد 
روزانه 1.8 ميليون بشكه نفت توليد مى كند كه معادل 2 درصد كل 
توليد روزانه نفت در جهان است. الجزاير هم كه در شمال آفريقا و 
چسبيده به ليبى قرار دارد 2.1ميليون بشكه نفت در روز توليد مى 
كند. نفت توليدى اين دو كشور از نوع شيرين و سبك محسوب مى 
نفت  درصد  هم اكنون 10  كه  عربستان  دارد.  بااليى  كيفيت  كه  شود 
جهان را توليد مى كند با توان توليد 4 ميليون بشكه بيشتر در روز 
آمادگى جبران اخالل هاى پيش آمده در توليد نفت را دارد اما مشكل 
اينجاست كه كيفيت نفت عربستان به خوبى نفت شمال آفريقا نيست 
و همين مسئله به اهميت نفت منطقه شمال آفريقا مى افزايد. اگرچه 
هيچ كس از آينده بازار نفت خبر ندارد اما مي توان سه سناريو زير 

را براي آن در نظر گرفت: 

چنين  اگر  كند.  پيدا  تسري  هم  الجزاير  به  ليبي  انقالب   :1 سناريو 
جهان  نفت  روزانه  توليد  در  بشكه اي  ميليون   3.5 وقفه اي  رخدادي 
ايجاد كند، بخش زيادي از ظرفيت خالي نفت عربستان به كار گرفته 
خواهد شد و در اينصورت بازار نفت نسبت به هر شوك ديگري به 

شدت آسيب پذير خواهد شد.

حداقل  را  بشكه  هر  براي  نفت  بهاي  اتفاق  اين  پيوستن  وقوع  به   
در كوتاه مدت تا 150 دالر باال خواهد برد و اما احتمال به حقيقت 
مورد  در  الجزاير  مردم  از  اگر  است؟  چقدر  سناريو  اين  پيوستن 
احتمال سرايت انقالب مصر به كشورشان بپرسيد به شما خواهند 
گفت كه آنها 10 سال پيش انقالب كردند و جهان هم توجه چنداني به 
آن ها نكرد. به عالوه دولت الجزاير با درس هايي كه از وقايع تونس 
و مصر گرفته دست به اصالحات متنوعي براي جلوگيري از وقوع 

ناآرامي زده است. به همين خاطر احتمال پيش آمدن نخستين سناريو 
چندان زياد نيست. 

در  و  شود  كشيده  سعودي  عربستان  به  بحرين  انقالب   :2 سناريو 
توليد 10 درصد نفت جهان اخالل ايجاد كند. در اينصورت قيمت نفت 
كه  كرد  توجه  بايد  اما  رفت  خواهد  فراتر  هم  دالر  بشكه اي 200  از 
ناآرامي هاي بحرين تا حدي به درگيري بين شيعه و سني تبديل شده 
است و نه يك انقالب عمومي. همچنين كشورهاي شوراي همكاري 
بحرين  سلطنتي  رژيم  تا  دهند  انجام  كاري  هر  حاضرند  خليج فارس 

سقوط نكند. به نظر مي رسد كه ناآرامي هاي بحرين ادامه پيدا كند و 
منجر به ايجاد اصالحاتي در اين كشور شود اما بعيد است كه در اين 

كشور يك انقالب به وقوع بپيوندد. 
شوند،  دولت  بركناري  به  موفق  بحرين  در  مخالفان  اگر  حال  اين  با 
اين  شرقي  مناطق  در  كه  هم  عربستان  شيعيان  است  ممكن  آنگاه 
كشور و نزديك به بحرين زندگي مي كنند روحيه بيشتري براي تالش 
جهت مبارزه با دولت عربستان بيابند، ناآرام شدن شرق عربستان 
كشور  اين  نفتي  ذخاير  از  زيادي  بخش  كه  دارد  اهميت  نظر  اين  از 
منطقه  اين  در  اوضاع  اگر  خاطر  همين  به  دارد.  قرار  منطقه  اين  در 

مختل شود بازار نفت به شدت ملتهب خواهد شود. البته ناامن شدن 
عربستان كمي غير محتمل به نظر مي رسد چرا كه اگر چه اين كشور 
با دارا بودن 6000 شاهزاده از مشكالت زيادي رنج مي برد اما مردم 
عربستان دغدغه اي بابت بهاي سوخت و غذا ندارند و اعتراضات در 
از  عربستان  در  مردم  است.  سياسي  و  اجتماعي  بيشتر  كشور  اين 
گرسنگي رنج نمي برند و در صورت بيكار بودن دولت به آن ها حق 
بيكاري مي پردازد. همچنين جوانان در عربستان با جوانان مصري و 
تونسي بسيار متفاوتند و به طور سنتي آموخته اند كه مطيع تر باشند. 
هرچند احتمال وقوع سناريوي دوم از نخستين سناريو بيشتر است 

اما بازهم نسبت به رخدادن آن نمي توان چندان خوش بين بود. 

سناريو 3: انقالب ليبي به الجزاير سرايت نكند و همچنين ناآرامي هاي 
بحرين هم از مرزهاي اين كشور فراتر نرود و شاهد سقوط رژيم در 
اين كشور نباشيم. به نظر مي رسيد محتمل ترين سناريو همين باشد. 
آخرين  پيروزي  صورت  در  ليبي  انقالب  زد  حدس  مي توان  كه  چرا 
در  مردمي  انقالب هاي  آتش  باشد.  فعلي  تحوالت  در  عربي  انقالب 
منطقه كه از اوايل سال 2011 آغاز شده است اكنون روند نزولي خود 
را طي مي كند. جوانان عربي مشاهده كردند كه نظاميان در مصر و 
تونس چگونه بعد از انقالب بر اوضاع مسلط شدند، به همين خاطر 
آنها اكنون واقع گراتر و البته نااميدتر شده اند. همچنين دولت هايي كه 
هنوز سرپا مانده اند نشان داده اند كه آمادگي استفاده از خشن ترين و 
وحشيانه ترين ابزارها براي كنترل مخالفان را دارند و حتي حاضرند 
كشور  در  خارجي  نيروهاي  حضور  به  تن  هدف  اين  به  نيل  براي 

خود بدهند. 

در صورتي كه اوضاع طبق اين سناريو پيش برود، بهاي هر بشكه 
نفت بين 110 تا 130 دالر قرار خواهد گرفت و احتماال بعد از مدتي 
اثرات  كه  مي شود  زده  تخمين  آمد.  خواهد  پايين  دالر   100 زير  تا 
شوك نفتي جاري تا سال 2013 در اقتصاد جهان پابرجا باشد. البته 
به نظر مي رسد حتي اگر قيمت نفت دوباره كاهش يابد بازهم عوامل 
بنيادين بازار يعني عرضه و تقاضا باعث افزايش تدريجي آن بشود. 
و  بيشتر  آزادي  آينده  خاورميانه  در  مي شود  پيش بيني  كه  آنجا  از 
ستم كمتري به چشم بخورد، آمريكا از هم اكنون بايد به طور جدي به 
نحوه تعامل با دموكراسي ها و دولت هاي اصالح شده عربي بينديشد 
امروز  با  متفاوت  بسيار  ژئوپوليتيك  شرايط  زمان  آن  در  كه  چرا 

خواهد بود. 
 MEES :منبع

بازخوانى ريشه هاى توسعه صنعتى در اروپا

انقالبى كه پايان دارد بخش آخر
شيوا سعيدى

نظريه پردازى هاى علمى در باب توسعه صنعتى
يكى ديگر از نتايج انقالب صنعتى گسترش علم و انتقال سريعتر اخبار بود. استفاده از قدرت 
بخار در فرايند صنعتى چاپ، گسترش روزنامه ها و انتشاركتابها نقشى اساسى داشت اين امر 
ادبيات را رواج داده وجالب آنكه اين امر ميزان مشاركت سياسى مردم را در جامعه افزايش داد. 
همچنين انقالب صنعتى به خلق ايدئولوژى هاى سياسى و اجتماعى نوينى منجر شد. همانطور 
كه گفته شد آدام اسميت در كتاب« ثروت ملل» خود براى سيستم اقتصادى بازار آزاد با نظارت 
دولتى كمتر بحث مى كند. بازار از اين ايده جديد استقبال كرده و آن را به كارگرفت اما «جرمى 
بنتام» در انگليس و «فردريش ليست» در آلمان بر اين عقيده بودند كه دولت بايد اقتصاد را 
كنترل كرده و مشكالت اجتماعى را حل وفصل كند. انقالب صنعتى سرآغاز نظريه پردازى هاى 
جديد در شاخه هاى مختلف بود. به عنوان مثال «مالتوس» و «ديويد ريكاردو» معتقد بودند كه 
دليل فقر افزايش جمعيت است و مى توان اين مشكل را با ازدواج هاى ديرهنگام و پيشگيرى از 

باردارى به جاى دخالت دولت برطرف كرد.
«رابرت اوئن» و «چارلز فورير» نيز نظريه جوامع موعود رويايى بدون سرمايه را ارائه كردند 
و اوئن خواهان اصالحاتى در صنعت مانند شرايط كارى و نظارت هاى دولتى بود. شرايط بد 
كارى و زندگى اقتصادى به اعتراضاتى را ايجاد كرد كه سرآغاز تاسيس اتحاديه هاى تجارى 
اقتصادى  و  فناورى  كشاورزى،  انقالب  قيمت ها،  انقالب  مانند  انقالب ها  اين  تمام  بنابراين  بود. 
را در كل انقالب اقتصادى مى نامند. انقالبى كه از انگليس آغاز شده و به سرعتى تمام اروپا 
و سپس دنيا را فراگرفت. در نهايت انقالب صنعتى زندگى اجتماعى براى زنانى كه به منظور 
شرايط  تدريج  به  دادو  تغيير  بودند  كرده  شغلى ترك  قصد  به  را  خانه  خانواده  مايحتاج  تامين 
كار بهتر شد. رويه هاى جديد حمل ونقل اروپا و آمريكا و بقيه دنيا را به هم متصل كرد و همين 
امر ايدئولوژى هاى سياسى راديكالى را به وجودآورد. در كل انقالب صنعتى فرايندى بود كه 
سپس  و  اروپا  در  بشر  زندگى  وجوه  تمامى  كه  فرايندى  است،  ممكن  غير  آن  كردن  برعكس 

جهان را تغيير داد. *
پى نوشت: 

گياهان،  مبادله  براى  آن  از  و  دارد  وسيعى  كاربرد  كه  است  واژه اى  كلمبيايى:  مبادالت   :(1)
حيوانات، برده ها و برخى بيمارى ها استفاده مى شود. 

منابع: 
*دايره المعارف بريتانيكا 

* لوييس هاكت(1992) و جوئل مايكر

2دليل كاهش 
توليد نفت ايران 

 معاون برنامه ريزي وزير نفت 
بودجه  عامل  دو  به  اشاره  با 
تحقق  در  ميادين  پتانسل  و 
پيش بيني  مورد  نفت  توليد 
كاهش  اين  از  بخشي  گفت: 
پتانسيل  به  مربوط  قطعا  توليد 
ميادين است كه ويژگيهاي ذاتي 
است.محسن  آن  مسبب  ميدان 
به  پاسخ  در  خجسته مهر 
پذيرفته   خصوص  در  پرسشي 
اعالم  نفت  توليد  ميزان  نشدن 
شده به وسيله دولت در اليحه 
كميسيون  توسط   90 بودجه 
اينكه  گفت:  مجلس،  تلفيق 
ميليارد  هزار   57 مجلس  در 
دولت  عمومي  درآمد  تومان 
در  خام  نفت  صادرات  بابت  از 
هزار   50 به  تلفيق  كميسيون 
يافته  كاهش  تومان  ميليارد 
ارتباط  لزومًا  نمي تواند  است 
نفت  توليد  ميزان  با  مستقيمي 
اينكه  بيان  با  باشد.وي  داشته 
كم  راستاي  در  تصميم  اين 
كردن وابستگي دولت به درآمد 
نفت گرفته شده است، گفت: به 
طور كلي ممكن است ما بتوانيم 
كنيم  تعهد  را  توليد  از  ميزاني 
بگيرد  تصميم  مجلس  اگر  اما 
وابستگي دولت به نفت را تحت 
در  كند،  محدود تر  شرايطي 
چنين شرايطي طبيعي است كه 
شود  انجام  بيشتري  توليد  اگر 
حساب  به  مي تواند  آن  درآمد 

ذخيره ارزي واريز شود. 
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

راوندىخدمات ارزى و بازرگانى
نامى مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, 
London W1K 6WD
(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae

دفتر مركزى لندن:

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

فاجعه ژاپن و مشكل 
تامين قطعات

مترجم: آرش پورابراهيمي 
منبع: اكونوميست 

ايسلند  آتش فشان  خاكستر  شدن  پخش  كه  زماني  گذشته  سال 
قطعات  تامين  زنجيره  كرد،  مختل  را  اروپا  فراز  بر  هواپيماها  پرواز 
بعد  خود  آزمون  جدي ترين  با  قاره ها  ديگر  و  اروپا  در  توليدكنندگان 
روش  در  گرفت.  قرار   (Just In Time) بهنگام  توليد  شيوه  ظهور  از 

توليد بهنگام با تاكيد بر كاهش موجودي انبار و هزينه هاي انبارداري، 
بحران  اكنون  مي شود.  آغاز  سفارش  دريافت  از  بعد  توليدي  اقدامات 
كمبود  و  هسته اي  بحران  سونامي،  لرزه،  زمين  يعني  ژاپن  چهارگانه 
انرژي باعث شده است تا زنجيره تامين قطعات در جهان تحت آزمون 
به مراتب دشوارتري قرار بگيرد. با گذشت چندين هفته از زلزله مهيب 

ژاپن وسعت و پايداري اخالل در توليد جهان همچنان نامشخص است. 

و  مي برند  سر  به  آن  در  توليدكنندگان  كه  شوكي  ميان  زيادي  تشابه 
وضعيتي كه نظام بانكي جهان در بحران سال 2008 تجربه كرد وجود 
دارد. در هر دو مورد بحران غيرمنتظره باعث آشكار شدن پيوندهاي 

بسياري شد كه پيش از آن نامشخص بودند. 
بحراني كه از وام هاي مسكن در آمريكا آغاز شده بود به سرعت تمام 
با  اگرچه  هم  توليدكنندگان  بحران  گرفت.  بر  در  را  جهان  مالي  نظام 
صنايع  بيشتر  به  سرعت  به  اما  شد  آغاز  ژاپني  كارخانه هاي  تعطيلي 
كرد.  مواجه  مشكل  با  را  آنان  توليد  روند  و  رساند  آسيب  جهان 
همانطور كه در زمان بحران مالي برخي از بانك ها مانند لمن برادرز، 
بزرگ تر از آن به نظر مي رسيدند كه بتوان اجازه داد تا سقوط كنند 
اكنون هم صنايع ژاپن مهم تر از آن به نظر مي رسند كه توليد در جهان 
بتواند بدون آن ها به كار خود ادامه دهد. براي مثال دو شركت ژاپني 
صمغ  نوعي  بازار  درصد   90 از  بيش  كنترل  هيتاچي  و  ميتسوبيشي 
مورد  مايكروچيپ هاي  دادن  قرار  هم  كنار  در  كه  دارند  اختيار  در  را 
استفاده در تلفن هاي همراه كاربرد دارد. اكنون هر دو كارخانه آسيب 

ديده اند. همچنين در باتري گوشي هاي 

آي - فون نوعي پليمر به كار مي رود كه 70 درصد بازار آن در اختيار 
شركت ژاپني كوريها قرار دارد. اين شركت هم در فجايع ژاپن آسيب 
جدي ديده است. ليست اقالمي كه شركت تويوتا براي تامين آن ها با 
مشكل مواجه شده است به پانصد قلم مي رسد. به عالوه با توجه به 
شدن  بدتر  بابت  نگراني  ژاپن  در  انرژي  معضل  و  نيروگاه ها  بحران 

اوضاع هم وجود دارد. 

طي يك دهه گذشته شيوه توليد بهنگام موجودي انبارها را كاهش داده 
بود اما اكنون شايد اين نگرش دچار تغيير شود. براي مثال شايد تامين 
جغرافيايي  مناطق  در  را  خود  كارخانه هاي  تا  شوند  ناچار  كنندگان 
گوناگون قرار دهند. همچنين مشتري هاي آنان احتماال به توليدكنندگان 
كوچك تر هم توجه نشان خواهند داد. به عالوه مي توان انتظار داشت 
دهند  افزايش  را  انبارها  در  خود  اطمينان  موجودي  توليدكنندگان  كه 
تا در صورت پيش آمدن بحران بتوانند براي مدت بيشتري از آن ها 
بهره ببرند. شركت ها سال هاي زيادي را صرف تالش براي باال بردن 
بهره وري خود كرده بودند اما شايد اين روند معكوس شود و آن ها 
تصميم بگيرند كمي از بهره وري خود را كاهش دهند تا خود را نسبت 

به شوك ها عرضه قوي تر كنند.

چينى ها براى اولين 
بار بودجه كم آوردند

- مازاد تجارى 140 ميليون دالر ى در 
يك ماه براى چين.

چين در سه ماهه اول سال 2011 با كسر 
بودجه اى معادل 1،02 ميليارد دالر(700 
اين  است.  بوده  رو  روبه  يورو)  ميليون 
 2004 سال  از  چين  كه  است  بار  اولين 
مى  رو  روبه  اى  بودجه  كسر  چنين  با 
مراكز  از  يكى  رييس  يوشنگ  شود.زنگ 
كشور  اين  تلويزيون  به  چين  اقتصادى 
موقتى  بودجه  كسر  اين  كه  است  گفته 

است.
كه  بود  كرده  اعالم  مارس  ماه  در  چين 
تجارى  مازاد  دالر  ميليون   140 مبلغ  با 

روبه رو شده است.
ميزان  كه  است  يادآورى  به  الزم 
صادرات چين در ماه مارس سال جارى 
به ميزان %35.8 افزايش داشته و به رقم 
152.2 ميليارد دالر رسيد و واردات نيز 
به  كه  داشت  را  معادل27.3%  افزايشى 

رقم 152.1 ميليارد دالر رسيد.
 3 افزايش  با  نيز  انرژى  حوزه  در  چين 
چين  بود.  رو  روبه  واردات  درصدى 
خام  نفت  مصرف كننده  كشور  دومين 

بعد از اياالت متحده آمريكاست. 

نوول آبزواتور/ 11 آوريل 2011
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آيا عرفان و تصوف، مانع 
رشد صنعت در ايران بودند؟
دكتر شهرام پازوكى

عضو موسسة پژوهشى حكمت و فلسفه ايران 

(قسمت آخر) 

بحث ديگر ميرفندرسكى در رسالة صناعيه، سلسله مراتب حرف است كه در باب 
چهارم آمده است. داليل شرف و خست (پستى) صنايع كه متعاقبًا سبب شرف و 
خست اصحاب و اصناف آن ها هم مى شود، به نظر او در دو دليل خالصه مى شود: 
اول نافع بودن و دوم خير داشتن. حرف را مى توان بر اساس اين دو شق تقسيم 
كرد. و هركدام از اين شقوق داراى زيرمجموعه اند: برخى از حرف نافع ضروى اند 
در  (رختشويى).  گازرى  مانند  غيرضرورى اند  نافع  ديگر  برخى  و  آهنگرى  مانند 
اينجا مالك، نفع رساندن هر پيشه به جامعه بشرى است. اما مالك ديگر غايت است 
كه بنا بر آن برخى صناعت ها خير به ذات اند مانند پيامبرى، خليفتى و فيلسوف بودن 
و برخى ديگر خير بالعرض هستند مانند خياطى و زرگرى. ميرفندرسكى حرف را 
به نحو ديگرى هم تقسيم بندى كرده است: برخى از صنايع را كثيرالنفع دانسته مانند 
آهنگرى و برخى ديگر را قليل النفع مانند ماربازى. برخى از صنايع را متمم طبيعت 
دانسته مانند طبابت و برخى ديگر را مزين آن مانند نقاشى و صباغى (رنگ رزى ).

در باب پنجم تعريف از صنايع عام تر مى شود. مير در تقسيم بندى گسترده ترى كه 
در پى عام تر كردن تعريف مى آورد، مى گويد منظور عوام از صنايع چيزى است 
كه منافع خودشان را برآورده مى سازد نه شركا را. ميرفندرسكى در كتابش بارها 
از اين لفظ استفاده كرده است. او از لفظ ديگران استفاده نمى كند، اگرچه منظورش 
اصطالح  به  باشد.  غير  كسى  كه  نيست  قرار  او  نظر  در  چون  است.  كلمه  همين 

ميرفندرسكى خودى و غيرخودى وجود ندارد.
ادامه دارد...

صنايع  اين بار  اما  مى دهد  ادامه  خود  تقسيم بندى  به  ميرفندرسكى  ششم  باب  در 
و صنعت كاران را از جهت صالح و فسادى كه توليد مى كنند تقسيم بندى مى كند. 
در باب هفتم باز تعريف صناعت را عام تر مى كند و ذيل آن 12 قسم از صنايع را 
برمى شمارد. اهميت اين باب در آن است كه ميرفندرسكى به تامل در نسبت نظر 
و عمل مى پردازد و به ادعاى آنانى مى پردازد كه صناعت خود را مستقل از حكمت 
جزوى،  و  كلى  از  صنايع  همه  كه  مى كند  استدالل  ادعا  اين  رد  با  مير  مى پندارند. 

مبادى نظرى دارند.

ميرفندرسكى پيامبرى و فيلسوف بودن را در كنار هم مى گذارد و از شان فيلسوف 
پيامبر  حضور  در  عمروعاص  آن  در  كه  آورده  هم  روايتى  و  مى كند  دفاع  بودن 
به  آشفته مى شوند و مى فرمايند نام او را  پيامبر  اسالم نام افالطون را مى آورد. 
سبكى نياوريد. اين روايت در منابع روايى ما نقل نشده است اما فالسفه اسالمى 
بعضا به آن اشاره كرده اند و يكى از موارد ارجاع به آن همين رسالة صناعيه است. 
در بخش هاى ديگر همين باب، ميرفندرسكى حكمت و كالم و همين طور حكمت عملى 
و  تنش ها  نشان دهنده  زيادى  حد  تا  مقايسه ها  اين  مى كند.  مقايسه  هم  با  را  فقه  و 
مسايل زمانه اوست. اين باب بخش بيشتر رساله را به خود اختصاص مى دهد. در 
همين باب است كه به كسانى مى پردازد كه سبب بى كارى شده اند و اشاره مى كند 
كه دانايان زمان، كسانى  هستند كه از ضرورت صناعت در اجتماع خودش سخن 

مى گويند.
(خالصه سخنرانى دكتر پازوكى دربارة رسالة صناعيه ميرفندرسكى)

نامزدهاى نهايى جايزه ادبى 
زنان معرفى شدند

 شش نامزد نهايى جايزه «اورنج» ويژه نويسندگان زن كه 
به زبان انگليسى مى نويسند معرفى شدند.

 اما دونو نويسنده ايرلندى كانادايى كه براى رمان «اتاق» 
بود  شده  بوكر  جايزه  نامزد 
نويسنده  وينتر،  كاتلين  و 
سريال  براى  كه  كانادايى 
«خيابان  محبوب  كودكان 
سيسيم» فيلمنامه نوشته است 

در ميان اين نامزدها هستند.
قرار  اين  از  ديگر  نامزد  چهار 
نوشته  بزرگ»  «خانه  هستند؛ 

نيكول كراس آمريكايى، «خاطره عشق» نوشته آميناتا فوما 
فرياد  با  ويليامز  اسكاتلندى-سيرالئونى، «گريس  نويسنده 
گفت» نوشته اما هندرسن از بريتانيا و «همسر ببر» نوشته 
تى اوبرث صربستانى-آمريكايى كه در بلگراد بزرگ شده 

است.
رمان  اولين  با  هندرسن  و  وينتر  اوبرث،  بين  اين  در 
ديگر  طرف  از  كرده اند.  باز  راه  نامزدها  فهرست  به  خود 
است  دونو  اما  جايزه «اورنج»  امسال  نامزد  باتجربه ترين 
بزرگ»  است. «خانه  شده  نامزد  خود  رمان  هفتمين  با  كه 
سومين رمان نيكول كراس و «خاطره عشق» دومين رمان 

فوما است.
نويسندگان  «تعداد  گفت:  داوران  هيئت  رئيس  هيوز،  بتى 
سالمتى  در  زنان  نثر  مى دهد  نشان  شده  نامزده  تازه كار 
كامل به سر مى برد. اين داستان ها تعريف و تمجيد تخيل 

نويسندگان زن هستند.»
موضوعاتى  نهايى  فهرست  كتاب هاى  اينكه  «با  افزود:  او 
را  بالكان  خاطرات  و  عشق  استعمار،  و  آدم ربايى  چون 
دربرمى گيرند بايد بگويم همگى اين آثار با نثرى درخشان، 

طناز و همراه با شور و عالقه نوشته شده اند.»
برنده اين جايزه 45 هزار دالرى روز هشتم ژوئديه معرفى 

مى شود.
آسوشيتدپرس / 12 آوريل

با آبونمان 
(اشتراك)
 هفته نامه 
پرشين،

 به گسترش 
فرهنگ و 

هنر ايرانى 
جداى از 
هرگونه 

گرايشهاى 
سياسى و 
مذهبى،  

كمكى وافر 
مى كنيد. 

نويسنده بريتانيايى «مسلسل» را 
انتخاب كرد

بروس  بازى  با  او  «قرمز»  كتاب هاى  مجموعه  سينمايى  اقتباس  كه  اليس  وارن 
ويليس به فيلمى پرفروش بدل شد دو رمان جديد مى نويسد.

آينده  سال  اول  كتاب  گفت  خبر  اين  اعالم  با  شركا»  و  براون  انتشارات «ليتل،   
روانه بازار مى شود.

اين نويسنده 43 ساله بريتانيايى در حال نوشتن رمانى تريلر به نام «مسلسل» 
بزرگ  محموله  با  كه  مى كند  روايت  را  نيويورك  اهل  كاراگاهى  داستان  و  است 
اسلحه روبرو مى شود. هر كدام از اين اسلحه ها رد يك جنايت را بر خود دارند، 
نتيجه  به  آنها  از  هيچكدام  پرونده  و  ندارند  ربط  هم  به  ظاهر  در  كه  جناياتى 
نرسيده است.ماجراى رمان دوم كه فعال نامى ندارند قرار است در فضايى پر 

رمزوراز و تعليق آميز بگذرد.
نسخه سينمايى رمان مصور «قرمز» نوشته وارن اليس چند وقت پيش اكران شد 
و فروش بسيار خوبى كرد. در اين فيلم بازيگران مطرحى چون بروس ويليس، 

مورگان فريمن و هلن ميرن بازى مى كنند.
فروش فيلم در سراسر دنيا به 186 ميليون دالر رسيد. اين فيلم داستان تالش هاى 
يك گروه قديمى از اعضاى پليس براى به دام انداختن آدمكشى فوق العاده مجهز 
«چند  مجموعه  دو  شامل  «قرمز»  مجموعه  از  جدا  اليس  مصور  بود.كتاب هاى 
ابرشهرى» و «سياره اى» مى شود كه ماهانه بيش از 100 هزار نسخه از آنها در 
آمريكا به فروش مى رود. موضوع مورد عالقه اين نويسنده جابجايى ذهن، ارتقاء 

انسان و فناورى نانو است. 
رويترز / 11 آوريل

جديدترين معادل هاى فرهنگستان زبان و ادب 
فارسى براى ماساژ، سوالريوم، سوئيت و پوپوليسم

فرهنگستان زبان و ادب فارسى 21 واژه فارسى را براى معادل غيرفارسى آنها كه 
به طور متداول استفاده مى شود، تصويب كرد.

على مهرامى كارشناس گروه واژه گزينى فرهنگستان زبان و ادب فارسى در درباره 
واژه هايى كه به تازگى در فرهنگستان به تصويب رسيده  است، گفت: «در جديدترين 
مصوبات گروه واژه گزينى فرهنگستان زبان براى تعدادى واژه غيرفارسى جايگزين 
فارسى تعيين و تصويب شده است كه با توجه به اينكه اين مصوبات به امضاى 

رئيس جمهور مى رسد لذا الزم االجرا است.»
عالئم  مجدد  (ظهور  بازگشت  «هيدروتراپى»،  جاى  به  «آب درمانى  داد:  ادامه  وى 
جاى  به  سراچه  «سوالريوم»،  جاى  به  آفتاب  حمام  «ريالپس»،  جاى  به  بيمارى) 
«سوئيت»، سه گانه به جاى «تريلوژى»، كفى به جاى «تريلر»، مزرعه سرا به جاى 
«فارم هاوس»، نابهنجار به جاى واژه «آنرمال» تعدادى از واژه هاى مصوب است.

به  تازگى  به  كه  واژه هايى  ديگر  درباره  پارسى  ادب  و  زبان  كارشناس  اين 
سيستم»،  جاى «مريت  به  شايسته گرا  داد: «نظام  توضيح  اينگونه  رسيده  تصويب 
اژدر(نوعى  «ماساژ»،  جاى  به  ورزمان  «مريتوكراسى»،  جاى  به  شايسته ساالرى 
سالح انفجارى) به جاى «تورپيدو»، افسردگى به جاى «دپرشن» و افسرده به جاى 

واژه «دپرس» از سوى فرهنگستان زبان و ادب فارسى به تصويب رسيده است.»
مهرامى اضافه كرد: «همچنين چندين واژه ديگر نيز به تصويب رسيده كه شامل 
جاى  به  تنش  اكتيو»،  «هايپر  جاى  به  بيش فعال   ،«nozzle «نازل  جاى  به  افشانك 
«تنشن tension»، عوام گرايى به جاى «پوپوليسم»، عوام گرا به جاى «پوپوليست»، 
مردم ساالرى به جاى «دموكراسى» و رتبه بندى به جاى «رنكينگ» ديگر واژه هاى 

مصوب است.»
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اين روزها همه جا صحبت از تحوالت جهان عرب 
مى  انقالب  را  تازه  هاى  خيزش  اين  برخى  است. 
كالسيك  حد  اين  تا  تفسيرهايى  از  برخى  و  نامند 
مى پرهيزند. در اين ميان مصر بيش از همه مورد 
توجه دنيا بوده است. نويسندگان و شاعران عرب 
نيز از جمله اين گروه هستند كه نمى توانند نسبت 
به تحوالت سياسى پيرامونشان بى تفاوت باشند؛ 

به ويژه نويسندگان مصر كه سالهاست با انديشه 
و  رفته  مصرى  ديكتاتورى  با  مبارزه  به  قلم  و 
يا  زندان  در  سال   30 به  نزديك  آنها  از  بسيارى 
دست  نوشتن  از  هرگز  اما  اند  برده  سر  به  تبعيد 
مطالبى  گزيده  آيد  مى  پى  در  آنچه  اند.  نكشيده 
است كه از روزنامه هاى معتبرى چون اينديپندنت، 
فيگارو، االهرام و گاردين گزينش شده است. بيشتر 
اين مطالب از زبان نويسندگان عرب به خصوص 
نويسندگان مصرى بازگو شده است. در پايان نيز 
مايه  بن  كه  مصر  معروف  هاى  رمان  از  فهرستى 
سياسى و مبارزاتى دارند معرفى مى شود. «ميدان 
مملو از جمعيت است. خيابانهاى منتهى به آن هم 
پر است. تا حاال چنين تظاهراتى برگزار نشده بود. 
با  بزرگ  تظاهرات  يك  مصر  در  رسد  مى  نظر  به 
«قصر  كتاب  از  است»  گرفته  شكل  واحد  شعارى 

الشوق» نوشته نجيب محفوظ 
ادبيات عرب در آينده 

سالها بود نويسندگان و شاعران عرب از وضعيت 
حاكم بر كشورشان بيزار بودند و اين بيزارى را 
هايشان  مصاحبه  و  ها  مقاله  در  يا  خود  آثار  در 
در  ها  انقالب  پيروزى  با  اكنون  كردند.  مى  ابراز 
مصر و تونس و همچنين آغاز خيزشهاى انقالبى 
در جهان عرب، نويسندگان عرب روياهاى جديدى 
در سر مى پرورانند. آنها تصميم دارند از آزادى و 
قلم دفاع كرده و موضوعات مهمترى را در بن مايه 
دانشجويان  تظاهرات  از  بگنجانند.  خود  آتى  آثار 
ضد انگليسى در سال 1964 كه با خشونتى بسيار 
 1977 سال  وسيع  هاى  شورش  و  شد  سركوب 
نويسندگانى  اخير،  تنشهاى  تا  سادات  انور  عليه 
چون لطيف الزيات، ابراهيم اصالن و ردوا آشور از 
جمله مسببان و هدايت كنندگان شورشهاى قاهره 
دلخواهشان  تغيير  شاهد  اكنون  اينها  و  اند.  بوده 

هستند. 
بعد  مصرى  جوان  نويس  رمان  العيدى،  احمد 

با  وگو  گفت  در  مصر  مردم  جنبش  پيروزى  از 
من  ادبى  هاى  برنامه  گويد:«تمام  مى  اينديپندنت 
مى  كار  رمانى  روى  اخيرا  من  است.  كرده  تغيير 
اختصاص  مصر  در  انقالبى  به  بيشتر  كه  كردم 
رژيم  كه  بودم  كرده  ترسيم  را  جمعيتى  داشت. 
آنها را سركوب مى كند. االن با اتفاقاتى كه افتاده 
كنم.»  بازنويسى  و  بازنگرى  را  رمانم  مجبورم 

چيزى  آزادى  از  دفاع  خاطر  به  عرب  نويسندگان 
نصيبشان  تبعيد  و  زندان  شكنجه،  سانسور،  جز 
نشده است. همان طور كه الياس خورى، نويسنده 
كتاب  «مشكل  گويد:  مى  لبنانى  تبعيدى  و  مطرح 
حاكميت  يعنى  است:  عربى  جامعه  مشكل  عربى 
شامل  تنها  سانسور  اين  سانسور.  و  ديكتاتورى 
نويسنده و كتاب نمى شود بلكه عليه جامعه است.» 
اما نگاهى ديگر به جهان ادبيات عرب در سالهاى 
يك  برانگيز  تحسين  شجاعت  متوجه  را  ما  اخير 
نويسنده عراقى تبار در مراكش مى كند. ساموئل 
شيمون، سردبير و نويسنده جسور عراقى مساله 
برخورد  در  را  عرب  ادبيات  بر  حاكم  اصلى 
اين  «مساله  داند:  مى  نويسندگان  با  ها  حكومت 
متنفرند.»  نويسندگان  از  عربى  دولتهاى  كه  است 
سال گذشته عبدو خال، نويسنده عربستانى برنده 
بوكر عربى شد. رمان او بيشتر به خاطر نگاه طنز 
آميزى كه به جنگ داشت، برنده اين جايزه شد. اما 
كسى صدايش درنيامد كه اين رمان در سرزمين 
جالبتر  ندارد.  چاپ  اجازه  اش  نويسنده  مادرى 
اينكه وزير فرهنگ عربستان به نويسنده تبريك هم 
نگفت. فائزه فقير، نويسنده اردنى مى گويد: «موج 
براى  اميدبخشى  و  زيبا  بسيار  هاى  لحظه  انقالب 
ما ايجاد كرده است كه هرگز تصورش را هم نمى 
كردم.» او معتقد است اين آزادى ها به نويسندگان 
اجازه مى دهد تا بيشتر با مسائل سياسى درگير 
عرب  ادبيات  به  وقتى  گويد:«من  مى  فقير  شوند. 
مى  نقش  ذهنم  در  حبيبى  اميل  فقط  كنم،  مى  نگاه 
بندد. اين نويسنده فلسطينى روزى به من گفت به 
است.  شده  نفرين  سياست  درباره  نوشتن  خاطر 
چون  هستند،  سياسى  عرب  نويسندگان  از  خيلى 
مساله اى كه با آن درگيرى دارند سياست است. 
بخواهيم.»  هنر  خاطر  به  را  هنر  نبايد  ما  بنابراين 
كه  است  ليبيايى  تبعيدى  نويسنده  يك  مطر  هشام 
در قاهره از نزديك شاهد حوادث اخير بوده است. 

و  كرده  نيست  به  سر  را  او  پدر  قذافى  سرهنگ 
خودش را تبعيد كرد. با نگاهى به سرنوشت او مى 
اندازه  چه  تا  عرب  مردم  كه  شد  مى  متوجه  توان 
اند.  بوده  حكومتها  ديكتاتورى  و  خشونت  قربانى 
او مى گويد: «حاال نقاب ها به طور كامل برداشته 
شده و تونس و مصر به پا خاسته و جوامع عربى 

با جنبش هاى 
اند.  زده  اعتراض  به  دست  عاقالنه  و  آميز  صلح 
اين نشان مى دهد كه جامعه عرب به خودباورى و 
اعتماد به نفس و غرور رسيده است. اين جاه طلبى 
رويايى و بزرگ بايد در هنر و ادبيات هم تبلور پيدا 
كند. ما نبايد فريب بخوريم كه چون ديكتاتورهاى 
به  كشورها  اين  اند،  كرده  سقوط  مصر  و  تونس 
مدينه فاضله تبديل شده اند. كار ادبى و هنرى در 
چنين شرايطى نيازمند خالقيت و خلق آثار بزرگ 
از  نويسندگان  كنترل  درباره  نويسنده  اين  است.» 
سوى دولت مى گويد: «هيچ سندى نيست كه نشان 
ادبيات  نفع  به  دولت  سوى  از  آثار  سانسور  دهد 
باشد. ادبيات دچار خسران هاى زيادى شده است. 
را  ها  روزنامه  اند،  كرده  زندانى  را  نويسندگان 
نويسندگان  اند.  كرده  خفه  را  ناشران  و  اند  بسته 
وظيفه دارند در دوران استبداد بيشتر رشد كنند.» 
در مصر دولت نظامى مبارك براى توقيف كتابهاى 
زد.  مى  كارى  هر  به  دست  كشور  اين  به  وارده 
نمى  رحم  هم  نويسان  وبالگ  به  حتى  دولت  اين 
كرد و آنها را زندانى و شكنجه مى كرد. سانسور 
و  نگاران  روزنامه  عليه  آميز  خشونت  اقدامات  و 
ادبيات  از  دروغين  و  كاذب  حمايت  با  نويسندگان 
دوران  در  همه  اينها  گرفت.  مى  صورت  هنر  و 
سياه فاروغ الحسنى، وزير فرهنگ حسنى مبارك 
انجام گرفت. وزيرى كه در نمايشگاه كتاب قاهره 
جز دروغ چيزى بر زبان نياورد و با وقاحت گفت: 
«اكنون عصر آزادى است.» در چنين خفقانى رمان 
نويسان مصرى از انعكاس فضاى حاكم بر كشور 
در آثار خود غفلت نكردند. خالد البرى رمان نويس 
مصرى با نوشتن «زندگى زيباتر از بهشت است» 

افراط  گروه  به  كه  كرد  روايت  را  جوانى  داستان 
شود  مى  پشيمان  نهايت  در  و  پيوندد  مى  گرايان 
«رقص  رمان  كند.  مى  جدا  آنها  از  را  خود  راه  و 
شرقى» او زندگى يك تبعيدى در لندن را روايت مى 
كند و اين كتاب به نامزدهاى بوكر عربى پيوست. 
خالد البرى معتقد است: «در دوران مبارك پسرفت 
و نزول بسيارى داشتيم. هر چه جلوتر مى رفتيم، 
كتابهاى بيشترى ممنوع مى شد. دولت با تخريب 
كرده  بيزار  كتابخوانى  از  را  مردم  ادبيات  چهره 
بود. مردم ديگر چندان كتاب نمى خرند. اميدوارم 
اين وضع تغيير كند. دموكراسى موجب مى شود 
بياوردند.»  رو  دانايى  و  آگاهى  به  بيشتر  مردم  تا 
ادبيات  حيات  تجديد  كه  است  معتقد  نويسنده  اين 
و فرهنگ در مصر باعث رونق «نوشتن» در گونه 
هاى مختلف از جمله شعر، داستان، كتاب كودك، 
شود.  مى  غيره  و  پليسى  عاشقانه،  داستانهاى 
شور  با  كه  مصرى  مطرح  نويسنده  الصوان،  على 
مى  شركت  التحرير  ميدان  تظاهرات  در  شوق  و 
وجه  شدن  عاشق  و  انقالب  «بين  گويد:  مى  كرد، 
ميشود  عاشق  آدمى  وقتى  دارد.  وجود  اشتراك 
درست  هم  انقالب  كند.  مى  پيدا  بهترى  شخصيت 
مثل همين است. هر كس در آن شركت مى كند و 
فرياد اعتراض سر مى دهد شخصيت متفاوت ترى 
نسبت به آنچه كه قبال بوده پيدا مى كند و خودش 
شان  واقع  در  كند.  مى  احساس  را  تفاوت  اين  نيز 
احساس  ديگر  كه  چرا  شود  مى  بيشتر  مقامش  و 

ترس و زبونى نمى كند.» 
الصوان درباره رمان جديدش هم سخن مى گويد. 
او تصميم دارد كه حوادث اخير مصر را در قالب 
ماندگار  ادبى  قالب  در  را  آن  تا  كند  عرضه  رمان 
كند. وى مى گويد: «اين انقالب يك تجربه منحصر 
به فردى بوده كه هم در تاريخ ماندگار مى شود 
حوادث  اين  كرد.  زندگى  آن  در  بايد  اينكه  هم  و 
گارسيا  گابريل  اثر  پدرساالر  پاييز  رمان  يادآور 

ماركز است.»
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كتاب هاى «نامناسبى» كه 
نوجوانان بايد بخوانند

كتاب هاى  اليوت،  جرج  تا  گرفته  كينگ  استفن  آثار  از 
مشهورى هستند كه خواندن آنها براى نوجوانان مناسب 

نيست اما بايد در نوجوانى خوانده شوند.
پاتريك نِس نويسنده رمان هاى نوجوانان و بزرگساالن 
«گاردين»  نشريه  از  كودكان  داستان  جايزه  برنده  كه 
را  بخوانند  بايد  نوجوانان  كه  نامناسبى  كتاب   10 است 

انتخاب كرده است.
نوجوانان  براى  را  خواندن  كتاب  آنچه  است  معتقد  او 
جذاب مى كند ممكن است خطرناك باشد. و اين درحالى 
هستيد  نوجوان  وقتى  بايد  را  كتاب ها  برخى  كه  است 
زير  فهرست  حال  هر  در  هستند.  جذاب  چون  بخوانيد 
فهرست آثارى است كه بايد در نوجوانى خوانده شوند 
اين  اگر  است  ممكن  نباشند.  سن  اين  مناسب  هرچند 
كتاب ها را نخوانيد ديگر فرصت خواندنش را پيدا نكنيد.

1. «ناتوردشت» نوشته جى.دى. سلينجر
اين  اثر.  اين  ادبى  جايگاه  دليل  به  نه  اما  انتخاب  اولين 
كتاب را بايد در نوجوانى بخوانيد، اگر در بزرگسالى با 
شخصيت هولدن كافيلد مواجه شويد ديگر صفايى ندارد 
و ميل به سيلى زدن به او جلوى لذت بردن از كتاب را 

مى گيرد.
2. «جايگاه» نوشته استفن كينگ

چون  است  ادبيات  دنياى  در  قديسى  كينگ  استفن 
نوجوانان را مجذوب كتاب خواندن مى كند. اين كتاب را 
انتخاب كردم چون اگر بزرگسال باشيد زيادى برايتان 
طوالنى است. اگر نوجوان باشيد حكم «جنگ و صلح» را 
بريتان دارد. اگر نوجوان هستيد امتحانش كنيد، پشيمان 

نمى شويد.
ديويد  نوشته  بى پايان»  «سرخوشى   .3

فاستر واالس
از  بيش  و  پرورق  است  كتابى  بى پايان»  «سرخوشى 
هزار صفحه و سرشار از نكات جذاب براى خواندن در 
نوجوانى: تجربيات معركه، نگاه بامزه به آينده و وقتى 
كتاب تمام مى شود احساس مى كنيد كارى بزرگ انجام 

داده ايد.
4. «محبوب» نوشته تونى موريسون

احساس  و  خواندم  را  «محبوب»  بود  سالم   15 وقتى 
يك  جاى  كردم  پيدا  اجازه  بار  اولين  براى  مى كردم 
چيزهايى  هرچند  كرد،  سحرم  كتاب  بنشينم.  بزرگسال 
درس  كتاب  از  شوم  متوجه  اينكه  بدون  نمى فهميدم.  را 

گرفتم.

جفرى  نوشته  دوشيزگان»  «خودكشى   .5
يوجنيد

يكى از رمان هاى تحسين شده كه مخاطبش بزرگساالن 
است اما انگار براى نوجوانان نوشته شده باشد. كتاب 
است  اثرى  بلكه  ندارد  خودكشى  ترويج  به  ربطى  اصال 
تنهايى  از  دقيق  شرحى  البته  و  نثر  لحاظ  به  درخور 

دوران نوجوانى.
6. «دراكوال» نوشته برام استوكر

بخوانند.  بايد  نوجوانان  كه  كالسيك  كتاب هاى  از  يكى 
خوانده  سريع  چون  است  مناسبى  كتاب  «دراكوال» 
بايد  ضمن  در  جذاب.  بسيار  و  است  ترسناك  مى شود، 
خون آشامى  كتاب هاى  برعكس  بدانيد  تا  بخوانيد  را  آن 

امروز خون آشام ها بيس بال بازى نمى كنند.
7. «ميانه مارس» نوشته جرج اليوت

در 23  بعد  و  بخوانيد.  سالگى  در 14  بايد  را  كتاب  اين 
و  سالگى   45 در  بعد  و  سالگى   31 در  بعد  و  سالگى 
زنده  اگر  البته  و  سالگى  و 68  سالگى  در 52  همينطور 
حسى  كتاب  اين  خواندن  بار  هر  سالگى.   84 در  بوديد 

متفاوت به شما مى دهد انگار كتابى ديگر مى خوانيد.
8. «مال» نوشته تريشيا ساليوان

كتاب مهمى كه ذهن شما را تكان مى دهد. اين كتاب را 
بايد پيش از آنكه اسير نصيحت هاى بزرگساالن درمورد 
ادبيات شويد بخوانيد. كتابى كه در دنياى آينده مى گذرد 
فروشگاه ها  در  دست  به  مسلسل  آن  نوجوانان  و 

مى چرخند.
9. «عطر پايكوبى» نوشته تام رابينز

اين فهرست را نوشتم تا به اين كتاب برسم. بين 15 تا 
متوجه  و  خواندم  را  كتاب  بارى  دوازده  ده  سالگى   17
كتاب  باشد.  سرگرم كننده  و  بامزه  مى تواند  كتاب  شدم 
مى تواند سرشار از استعاره باشد فقط براى اينكه شما 
بخنديد. كه مى شود به شيطنت هاى آن با لبخند نگاه كرد. 
حاال  و  كرد.  باز  نويسندگى  امكانات  به  مرا  چشم  كتاب 
كه بزرگ شده ام ديگر نمى توانم آن را بخوانم. تحملش 

را ندارم. حتما در نوجوانى آن را بخوانيد.
10. «ناشناس» نوشته ناشناس

خوب مى شود اين فهرست را باز هم ادامه داد. مثال كتاب 
«قطاربازى» كه دنى بويل براساس آن فيلم خوبى ساخت 
براى نوجوانان مناسب است؟ شايد نوجوانان ديروز با 
خواندن آنها جان سالم به در بردند اما نوجوانان امروز 

چطور؟

گاردين / 8 آوريل / ترجمه: حسين عيدى زاده

جايزه بهترين 
رمان غيرانگليسى 

به چه كسى 
مى رسد؟

پنج نويسنده بايد براى گرفتن جايزه رمان 
اورهان  با  «اينديپندنت»  روزنامه  خارجى 
نوبل  برنده  و  تركيه  اهل  نويسنده  پاموك، 

ادبيات رقابت كنند.

داستان پاموك درمورد عشق در استانبول 
«موزه  كند.  رقابت  جدى  رقبايى  با  بايد 
رمانى  اولين  نويسنده  اين  معصوميت» 
در  ادبيات  نوبل  بردن  زمان  از  كه  است 
ماجراى  است.  نوشته  تاكنون   2006 سال 
است  ثروتمند  مردى  كمال،  درمورد  كتاب 
كه عاشق فوزان، دخترى فروشنده و فقير 

مى شود.
خارجى  كتاب  چند  همراه  به  كتاب  اين 
هزار   10 جايزه  نامزد  ديگر  تحسين شده 
روزنامه  خارجى  رمان  بهترين  پوندى 

«اينديپندنت» شده است.
«آوريل سرخ» نوشته سانتياگو رونكاگليولو 
كه شرح قتلى خونين در شهرى كوچك در 
آلفاگوئرا  جايزه  و  است  التين  آمريكاى 
به  پرو  اهل  نويسنده  اين  براى  را  اسپانيا 
اولين  «بيمارى»  همچنين  و  آورده  ارمغان 
و  شاعر  تيژكا،  باررا  آلبرتو  داستانى  اثر 
نويسنده اهل ونزوئال كه برنده جايزه هرالد 

شد از ديگر نامزدهاى اين جايزه هستند.
پيشتر  كه  نروژى  نويسنده  پترسون  پر 
«رودخانه  رمان  با  شده  جايزه  اين  برنده 
است.  شده  نامزد  مى كنم»  نفرين  را  زمان 
مى گذرد   1989 سال  در  كتاب  ماجراى 
با  بايد  كه  مردى  است،  آرويد  داستان  و 
خود  مادر  سرطان  و  همسرش  از  طالق 
معناى  بين  اين  در  و  كند  نرم  دست و پنجه 

زندگى خويش را كشف كند.
كتاب پرفروش «ديدار» نوشته جنى ارپنبك 
از آلمان كه داستان ساخته شدن خانه اى در 
«كامچاتكا»  و  است  سياه  گذشته  با  زمينى 
نوشته مارسلو فيگوئرا، نويسنده، فيلمساز 
و روزنامه نگار آرژانتينى كه داستان پسرى 
10 ساله و تنهايى او در بوئنوس آيرس دهه 
1970 را روايت مى كند دو نامزد ديگر اين 

جايزه هستند.
ادبى  بخش  دبير  و  داور  تانكين،  بويد 
«اينديپندنت» گفت: «نامزدها شامل آثارى با 
استانداردهاى باالى تخيل و بيان هستند كه 

فرم هاى متنوعى دارند.»
حماسى  و  عاشقانه  ماجراى  «از  افزود:  او 
و تغيير استانبول در كتاب پاموك گرفته تا 
رمان هيجان انگيز و هراسناك رونكاگليولو، 
از شرح دقيق نوجوانى پردردسر در نروژ 
شاعرانه  نگاه  تا  گرفته  پترسون  رمان  در 
نامزدها  اين  آلمان  تاريخ  به  ارپنبك 

تاثيرگذار و جذاب هستند.»
موخرجى  نيل  نويسنده،  هايلند  ام.جى. 
و  دانشگاه  استاد  گيلبرت  هريت  نويسنده، 
كاتريونا كلى نويسنده از ديگر داوران اين 

جايزه هستند.
و  پاموك  ورهاگن،  پال  كوندرا،  ميالن 
پيشين  دوره هاى  برندگان  از  پترسون 
اثرى  به  جايزه  اين  هستند.  جايزه  اين 
به  كه  مى گيرد  تعلق  زبان  غيرانگليسى 
جايزه  باشد.  شده  منتشر  ترجمه  صورت 
بطور مساوى بين نويسنده و مترجم تقسيم 

مى شود.
نشريه «اينديپندنت» برگزاركننده اين جايزه 
مه  روز 26  جايزه  اين  امسال  برنده  است. 

معرفى مى شود.

گاردين / 11 آوريل

 ايران در نمايشگاه بين المللي 
كتاب  لندن شركت مي كند

خبر  اين  اعالم  با  لندن  در  ايران  فرهنگي  رايزن  حلمي  محمد  علي  دكتر 
گفت: اين رايزني با همكاري مراكز و انتشارات بين المللي سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمي در اين نمايشگاه كه هفته آينده برگزار خواهد شد، 

شركت مي كند. 
وي افزود:  ايران دو غرفه در اين نمايشگاه برپا خواهد كرد كه در آنها 
در  ايران  در  انگليسي  زبان  به  شده  چاپ  فاخر  كتابهاي  از  هايي  نمونه 

حوزه هاي فرهنگي، هنري، دين و ادبيات، به نمايش در خواهد آمد. 
آنان  آثار  برخي  و  فعال  ناشران  معرفي  جزوات  و  بروشورها  همچنين 
از جمله انتشارات اميركبير، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
موزه هنرهاي معاصر تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسالمي در نمايشگاه كتاب لندن عرضه خواهد شد. 
وي اظهارداشت: عالوه بر اين، برخي از ناشران ايراني نيز به طور مستقل 

در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت. 
صدور  روند  مورد  در  سوالي  به  پاسخ  در  كشورمان  فرهنگي  رايزن 
شده  انجام  اقدامات  رغم  به  متاسفانه  گفت:  ايراني  ناشران  براي  رواديد 
برخي از ناشراني كه قرار بود از ايران براي شركت در نمايشگاه كتاب به 

لندن بيايند، موفق به دريافت رواديد نشده اند. 
نمايشگاه بين المللي كتاب لندن از تاريخ 22 تا 24 فروردين ماه 1390 (11 
تا 13 آوريل 2011) در مجموعه نمايشگاهي ارلز كورت برگزار خواهد 

شد. 
دكتر حلمي گفت: در اين فرصت سه روزه ناشران از سراسر دنيا براي 
انجام مالقاتهاي كاري و تجاري در زمينه نشر و كتاب گرد هم خواهند 
آمد. همچنين مجموعه متنوعي از سخنراني ها، جلسات پرسش و پاسخ 
با نويسندگان و نشست هاي ادبي در حاشيه اين نمايشگاه برگزار خواهد 

شد. 
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com موسيقى
آموزشگاه موسيقى سارنگ

نوين ـ سنتى
 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  

تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،
 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش هاى غير حرفه اى اشتياق خود را براى فراگيرى موسيقى از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقى سارنگ با روشهاى علمى در تدريس موسيقى 

ذوق شما را در اين زمينه از نو احيا خواهند كرد.

آموزشگاه سارنگ با بيش از 10 كارشناس موسيقى
يكى از كامل ترين مراكز آموزش موسيقى ايرانى در بريتانيا است.

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهاى سنتى و پاپ     
دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  

كليه تعميرات ساز هنرجويان در طول مدت آموزش رايگان مى باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   

دوره سه ماهه ساعتى 20 پوند -  نيم ساعته سه ماهه جلسه اى 13.5 پوند

0207 381 9432 - 07412509003 
Address: Unit 8, Network Business Centre, 126 North End 
Road,West Kensington, W14 9PP

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     

آغاز تور كنسرت هاى 
شجريان و گروه «شهناز»

محمدرضا شجريان و به همراهى گروه «شهناز» دور 
مى  آغاز   1390 شهريور  از  را  خود  كنسرتهاى  جديد 

كنند.
آثارى  ها  كنسرت  اين  آواز،در  دل  سايت  اعالم  طبق 
از اساتيدى چون جليل شهناز، محمدرضا شجريان و 
مجيد درخشانى در دو بخش سه گاه و بيات اصفهان 

اجرا خواهد شد.
ماه)  شهريور   25) سپتامبر  ها:16  برنامه  تاريخ 
)آمستردام  ماه  مهر   8) سپتامبر  تركيه،30  ـ  استانبول 
اكتبر  بلژيك،3  بروكسل  ماه)  مهر   9) اكتبر  هلند،اول 
ماه)  مهر   22) اكتبر  آلمان،14  ماينز   ( ماه  مهر   11)
كلن  و  هامبورگ  ماه)  مهر   23) اكتبر  آلمان،15  برلين 
اكتبر  انگلستان،19  لندن  ماه)  مهر   26) آلمان،18اكتبر 
مهر   29) اكتبر  انگلستان،21  ادينبورگ  ماه)  مهر   27)
ماه) مونيخ آلمان،22 اكتبر (30 مهر ماه) وين اتريش،27 
اكتبر (5 آبان ماه) گوتبرگ سوئد،29 اكتبر (7 آبان ماه) 

استكهلم سوئد.

گيل رابينز ، خواننده آهنگهاى 
محلى و سنتى در گذشت

گيل رابينز ، خواننده و گيتاريست موسيقى محلى كه در 
سال 1960 عضو گروه ”هاى وى من ” بود ، درگذشت.

سخنگوى   ، جيكوبز  تريسى   ، نيوز  اسكاى  از  نقل  به   
روز   ، رابينز  تيم   ، آمريكايى  كارگردان  و  بازيگر 
درمكزيك  سالگى  سن 80  در  رابينز  گيل  گفت:“  شنبه 

درگذشت.“
قبل از اينكه گيل رابينز به گروه“هاى وى من“ بپيوندند 
، مايكل خواننده اين گروه بود و همراه اين گروه يك 

موفقيت بزرگ كسب كرد .
گيل رابينز در سال 1962 به اين گروه پيوست و گروه 
را بيشتر در جهت سياسى پيش برد. گروه ”هاى وى 
من“ همراه رابينز 5 آلبوم به بازار عرضه كرد و درسال 

1964 ازهم پاشيد.
و   ” شاوشنگ  ”رستگارى  فيلم  ستاره  رابينز  تيم 
مناسبت  به  مرده“  مرد  رفتن  راه  فيلم“  كارگردان 
درگذشت پدرش بيانيه صادر كرد و در اين بيانيه گيل 
رابينز را يك پدر فوق العاده و يك موسيقيدان بزرگ و 

با تعهد به عدالت اجتماعى ناميد .

مدنا تحت بازجويى 
اف بى آى نيست

سخنگوى رسمى مدنا روز سه شنبه اعالم كرد كه خبر 

تفتيش و بازجويى مدنا و بنياد خيريه تحت حمايت او 
توسط ماموران ”اف بى آى ” صحت ندارد.

 به نقل از رويترز، برخى از رسانه هاى نا معتبر اعالم 
كردند كه موسسه آموزشى خيريه اى ، كه تحت حمايت 
مدنا فعاليت مى كند و در لس آنجلس واقع شده است، 
اف  ماموران  توسط  مشكوك  فعاليتهاى  انجام  علت  به 

بى اى تفتيش شد.
اى  بيانيه  در  مدونا  رسمى  سخنگوى   ، روزنبرگ  ليز 
نادرستى  و  كذب  شايعات  اخير  روزهاى  در   ” گفت: 
وبالگ  توسط  مدنا  بشردوستانه  كارهاى  درباره 
نويسان و منابع نامعتبر در اينترنت پخش شده است .“
”نه مدنا و نه موسسه تحت حمايت او ، توسط ماموران 
و  تفتيش  آمريكا  مالياتى  ماموران  ويا  آى  بى  اف 
بازجويى نشده اند. واقعا“ جاى تاسف است كه مردم 
مى  حمايتش  تحت  موسسه  و  مدنا  درباره  چيزهايى 

گويند كه صحت ندارد.“
كودكان  به  كمك  براى  هم  هنوز  گفت:“مدنا  رزنبرگ 
اين موسسه مسر و متعهد است و مثل هميشه آنها را 

حمايت خواهد كرد.“

مايكل جكسون خودكشى 
كرده است!!!

 
وكيالن دكتر كنراد مورى ادعا كردند كه مايكل جكسون 
بخاطر روبرو شدن با مشكالت مالى خودكشى كرده 

است.
 به نقل از اسكاى نيوِز، تيم وكالى 
خواننده  قتل  به  كه  پزشك  اين 
متهم   2009 سال  در  تريلر  موفق 
ادعا  دادگاه  در  ديروز   ، است 
مشكالت  بخاطر  مايكل  كه  كردند 
مالى شديد به شدت افسرده شده 
بود وبراى رهايى از اين وضعيت 
حد  از  بيش  مصرف  به  روحى 

داروى آرام بخش و ضد افسردگى متوصل شده بود.
وكيل ادوارد چرنف ، تقاضا كرد كه اسناد مالى مايكل 

را ببيند تا بتواند از اين تئورى تيم وكال دفاع كند.
او به قاضى مايكل پاستور گفت:" اصل موضوع دفاعيه 
بر اين اساس است كه مايكل بدليل افسردگى بيش از 
حد ، داروى آرام بخش مصرف كرده كه باعث مرگ 

او شده است.
 ، رفت  دنيا  از  جكسون  مايكل  وقتى  كه  معتقديم  ما   "

افسرده  كامال"  انسان  يك  اش  مالى  مشكالت  بخاطر 
بود. "

دادستان  نظر  با  و  كرد  رد  را  ادعا  اين  دادگاه  اگرچه 
ديويد والگرن موافقت كرد. او ادعا كرد كه اين تئورى 

دادگاه را از موضوع اصلى منحرف مى كند.
قاضى پاستور گفت:" من نمى خواهم اين دادگاه را به 
يك جلسه براى تحليل وضعيت مالى مايكل تبديل كنم."

وكيل مدافع دكتر كنراد مورى در جلسات 
مايكل  كه  بود  كرده  ادعا  دادگاه  قبلى 
كه  هنگامى   ، بخوابد  بتواند  اينكه  براى 
پزشك شخصى اش در اتاق وى حضور 
نداشته ، بدون اجازه مقدار زيادى داروى 

پروتوفل مصرف كرده است.
آنها هيچ وقت از واژه خودكشى استفاده 
القا  دادگاه  به  خواهند  مى  اما  اند  نكرده 
كنند كه مرگ مايكل كامال" تصادفى بوده 
و بدليل ميل شخصى مايك براى مصرف داروى زياد 

براى رهايى از افسردگى رخ داده است.
بنا به گفته يكى از شاهدان ، مايكل به پزشكش گفته بود 
كه اگر نتواند بخوابد ، در هنگام اجرا وضعيت خوبى 
نخواهد داشت و مجبور مى شود در اين وضعيت مالى 

وخيم ، كنسرتها را كنسل كند .
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info@persianweekly.co.uk سينما
من ستاره نيستم  

 
 زندگى و عاليق آل پاچينو  

 
1) يكى از بهترين بازيگران تاريخ سينما بدون شك كسى نيست جز آل 

پاچينوى اسطوره كه در كارنامه اش حضور در فيلم هاى بى شمارى 
به چشم مى خورد. متولد 25 آوريل 1940 كه از سال 1969 وارد دنياى 
بازيگرى شده عالقه ويژه اى به رنگ سياه دارد. او يكى از طرفداران 
متعصب اپرا وينفرى مجرى محبوب آمريكايى هم محسوب مى شود و 
هر وقت بتواند ميهمان برنامه او مى شود. يكى ديگر از افراد محبوب 

او ويليام شكسپير است. 

سازى  ساعت  شركت  از  دنيرو  رابرت  يعنى  معروفش  رفيق  و  او   (2
بدون  شركت  اين  بودند  مدعى  آنها  كردند.  شكايت  دادگاه  به  توتيما 
اجازه آنها از تصويرشان در فيلم قتل قانونى براى تبليغ ساعت هايش 

استفاده كرده است. 

3) آل پاچينو كه در سال 2003 با كالين فارل در فيلم نيروى تازه همكار 
شده بود آنقدر رفاقت صميمانه اى با او پيدا كرد كه در مصاحبه اى از 

فارل به عنوان مستعد ترين بازيگر نسل خودش ياد كرد. 

4) او كه در دهه 80 ميالدى روزى چهار بسته سيگار مى كشيد در سال 
1994 و براى محافظت از صدايش سيگار را ترك كرد. البته آل پاچينو 
در زمان ترك سيگار روزى دو بسته بيشتر نمى كشيد. يكى ديگر از 
مدرسه در  مورد اين اسطوره سينما اخراج او از  در  نكته هاى جالب 

سن 17 سالگى است. 

اسكار  جايزه  كسب  براى  اش  نامزدى  اولين  از  بعد  سال   20 او   (5

توانست برنده اين مجسمه با ارزش شود. او يكى از سه بازيگر مردى 
است كه توانسته اند در يك سال هم در بخش بهترين بازيگر نقش اول 
هم در رشته بهترين بازيگر مكمل نامزد اسكار شوند. برى فيتزجرالد و 
جيمى فاكس دو بازيگر ديگرى بودند كه به چنين موفقيتى رسيده اند. 

هشت بازيگر زن هم توانسته اند چنين افتخارى كسب كنند. 

6) آل پاچينو در سال 2007 نشان يك عمر فعاليت هنرى را از موسسه 
فيلم آمريكا دريافت كرد. 

7) او در طول دوران كارى اش پيشنهاد حضور در فيلم هايى را رد 
كرده كه بعضى از آنها به موفقيت هاى زيادى رسيدند. فيلم هايى نظير 
جنگ ستارگان، متولد چهارم جوالى، زن زيبا و چند پروژه سينمايى 
ديگر. يكى ديگر از فيلم هايى كه آل پاچينو حاضر نشد در آن بازى كند 
رفقاى خوب ساخته مارتين اسكورسيزى بود كه رابرت دنيرو جاى آل 

را در آن فيلم گرفت. 

فيلم  دوم  قسمت  در  كارلئونه  مايكل  نقش  در  او  بازى  پرمير  مجله   (8
پدرخوانده را به عنوان بيستمين بازى درخشان تاريخ سينما انتخاب 
كرد. مجله اينترتيمنت ويكلى هم آل پاچينو را به عنوان چهل و يكمين 

بازيگر ستاره تاريخ سينما برگزيده است. 

9) آل پاچينو در سال 1973 و زمانى كه مى خواست در فيلم سرپيكو 
بازى كند آنچنان در نقشش فرو رفته بود كه روزى يك راننده كاميون 

را به خاطر ايجاد آلودگى تهديد به دستگيرى كرد. 

10) او براى بازى در قسمت سوم پدرخوانده درخواست دستمزد هفت 
فرانسيس  شديد  عصبانيت  باعث  كه  موضوعى  كرد.  دالرى  ميليون 
كه  كرد  تهديد  را  آل  او  كه  طورى  به  شد  فيلم  كارگردان  كاپوال  فورد 
فيلمنامه را عوض مى كند و فيلمش را با مراسم تحريم مايكل كارلئونه 
شروع خواهد كرد. پس از اين جريان آل پاچينو به همكار قديمى اش 
دو ميليون دالر تخفيف داد. البته اين را هم بايد گفت كه كاپوال پيش از 
اين هواى آل پاچينو را داشته. داستان از اين قرار است كه مسووالن 
كمپانى فيلمسازى پارامونت بارها تالش كردند تا به جاى آل از رابرت 
ردفورد يا رايان اونيل در پدرخوانده استفاده كنند اما فورد هيچ وقت 

زير بار اين موضوع نرفت. 

امروز  تا  كه  هاليوود است  هاى  ستاره  معدود  از  پاچينو يكى  آل   (11
حتى يك بار هم ازدواج نكرده. او جايى ديگر عنوان كرده دوست دارد 

تنها مرد روى زمين باشد كه 250 سال عمر مى كند. 

12) لرى كينگ مجرى معروف آمريكايى كه تا مدت ها قبل در شبكه 
سى ان ان فعاليت مى كرد از مصاحبه اش با آل پاچينو در سال 1996 
به عنوان يكى از بهترين مصاحبه هاى دوران كاريش ياد كرده است. 

13) آل پاچينو كه در 22 سالگى مادرش را از دست داد عقيده دارد كه 
تاثير زيادى از مادر مرحومش گرفته چرا كه او عاشق خواندن و ديدن 
فيلم هاى سينمايى بوده و در راه بازيگرى هميشه پسرش را تشويق 

مى كرده است. 

14) يكى از آرزوهاى او بازى در فيلم هملت بود كه البته هيچ كسى به 
او پيشنهاد بازى در اين فيلم را نداد. 

اينكه  اما  است  راحتى  كار  مخاطب  چشم  تسخير  دارد  عقيده  او   (15
بتوان در دل كسى جاى گرفت كار سختى است. ضمنا آل پاچينو عقيده 
دارد كه تنها يك بازيگر است و نبايد به او لقب ستاره داد چرا كه ستاره 
ها افرادى هستند كه در خانه هاى بسيار مجلل هاليوود زندگى مى كنند.

 
  

نخل طالى افتخارى جشنواره 
كن به برتولوچى مى رسد

جشنواره  دوره  چهارمين  و  شصت  در  ايتاليايى  كارگردان 
را  جشنواره  اين  ساالنه  افتخارى  طالى  نخل  اولين  كن  فيلم 

دريافت مى كند.
مراسم  در  مه   11 روز  را  جايزه  اين  برتولوچى  برناردو 
افتتاحيه جشنواره كن 2011 در حضور رابرت دنيرو رئيس 

داوران بخش مسابقه اصلى دريافت خواهد كرد.
برتولوچى  فيلم هاى  مطرح ترين  از  يكى   «1900» در  دنيرو 
به  اين  از  پيش  افتخارى  طالى  نخل  كرد.  نقش آفرينى 
فيلمسازان شاخصى كه برنده نخل طالى كن نشده اند، اعطاء 
مى شد: وودى آلن در 2002 و كلينت ايستوود در 2009 اين 
جايزه را از ژيل ژاكوب رئيس جشنواره كن از طرف هيئت 

مديره جشنواره دريافت كردند.
كردند  اعالم  دوشنبه  روز  كن  جشنواره  برگزاركنندگان 
در  و  ساالنه  صورت  به  كن  افتخارى  طالى  نخل  امسال  از 

مراسم افتتاحيه اعطاء خواهد شد.
ژاكوب و تى يرى فرمو مدير عامل جشنواره كن در بيانيه اى 
امروز  كه  برتولوچى  برناردو  كار  «كيفيت  گفتند:  مشترك، 
و  سينما  به  او  تعهد  ميزان  است،  آشكار  آن  بودن  منحصر 
ارتباط تنگاتنگ وى با جشنواره كن، انتخاب او را به عنوان 

اولين دريافت كننده اين جايزه موجه ساخته است.»
امپراتور»  فيلم «آخرين  براى  در 1988  ساله  برتولوچى 71 
او  شد.  اقتباسى  فيلمنامه  و  كارگردانى  بهترين  اسكار  برنده 
هم  پاريس»  در  تانگو  «آخرين  و  «دنباله رو»  فيلم هاى  براى 
«آسمان  عنكبوت»،  «استراتژى  است.  بوده  اسكار  نامزد 
برتولوچى  ساخته هاى  ديگر  از  كوچك»  «بوداى  و  سرپناه» 

است.
او قصد دارد پس از سال ها دورى از سينما با درام «من و 
نويسنده  آمانيتى  نيكوال  پرفروش  و  كوتاه  رمان  مبناى  تو» 
فيلم   2003 سال  بار  آخرين  برتولوچى  بازگردد.  ايتاليايى 
را  پاريس   1968 سال  وقايع  موضوع  با  «خيالباف  ها» 

كارگردانى كرد.
 21) مه   22 تا   11 كن  فيلم  جشنواره  چهارمين  و  شصت 
ارديبهشت تا اول خرداد) برگزار مى شود و كمدى رومانتيك 
«نيمه شب در پاريس» به كارگردانى وودى آلن فيلم افتتاحيه 

جشنواره است.
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ميخواستم 
پزشك شوم!

ه نقل از اسكاى نيوز، اين بازيگر زيبا كه چهار بار 
نامزد دريافت جايزه اسكار شده است ، هيچ وقت 
قصد نداشت وارد دنياى هاليوود شود و هميشه 

فكر مى كرد در آينده يك پزشك خواهد شد.
شوم  بازيگر  نداشتم  قصد  اصال"  من  گفت:"  او 
مدرسه  از  بعد  سرگرمى  و  تفريح  براى  فقط   .
به  كه  داشتم  معلمى  يك  كردم.  مى  بازى  نمايش 
من مى گفت، تو استعداد اينكار را دارى و فهرست 

مدارسى را كه براى آموختن تئاتر و بازيگرى مى 
توانم در آنها تحصيل كنم ، به من داد."

"در آن زمان عكس مريل استريپ روى جلد مجله 
تايمز بود و همه خبرها راجع به كارهايى بود كه 
او در سينما و تئاتر انجام داده بود. من به يا دارم 
كه عكس روى مجله تايمز را به پدرم نشان دادم و 

گفتم اين شخص را مى بينى او يك بازيگر است."
حتى  شوم.  پزشك  يك  آينده  در  داشتم  قصد  من 
هنوز هم بعضى اوقات فكر مى كنم كه چرا پزشك 
مردم  به  توانستم  مى  شدم  مى  دكتر  اگر  نشدم! 

كمك كنم."
در  گرچه   " است  خوب  ها  بچه  "حال  فيلم  ستاره 
از  تواند  نمى  و  كند  نمى  فعاليت  پزشكى  حرفه 
است  خوشحال  اما  كند  كمك  مردم  به  طريق  اين 

و  خيريه  مختلف  بنيادهاى  طريق  از  تواند  مى  كه 
كمك  مردم  به   ، خود  دوستانه  انسان  فعاليتهاى 
نجات  براى  آمريكا  سفير  عنوان  به  فعاليت  كند. 
كوكان جهان يكى از تالشهاى انسان دوستانه او 

براى كمك به همنوعانش است.
مختلف يك انسان ممكن است  داليل  به  او گفت:" 
در جايى متولد مى شود كه زندگى كردن در آن 
متولد  مكانى  چنين  در  من  اما  است  سخت  خيلى 
نشدم و زندگى سختى را تجربه نكرده ام. به همين 
مى  دلم  هم  و  دارم  وظيفه  هم  كنم  مى  حس  دليل 
خواهد به ديگران كمك كنم . از همه اينها گذشته ما 
همه انسانيم و در يك جهان زندگى مى كنيم پس 

بايد به يكديگر كمك كنيم."
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com سينما
هفته فيلم ايران در دانمارك با 
«درباره الى» كليد مى خورد

فيلم  هفته  عنوان  با  ايرانى  فيلم هاى  نمايش  برنامه 
برگزار  دانمارك  كپنهاگ  در  ايران»  جديد  «سينماى 
مستمر  رايزنى هاى  دنبال  به  يادشده  برنامه  مى شود. 
جهت  در  و  كشور  از  خارج  فرهنگى  نمايندگى هاى  با 
دو  براى  امسال  ماه  ارديبهشت  ايران  سينماى  معرفى 

هفته در دانمارك برپا مى شود.
ملكه  «آخرين  و  سوم»  «روز  «كيفر»،  ايرانى  فيلم  هاى 
زمين» از فيلم هاى شبكه موسسه رسانه هاى تصويرى، 
«شكار روباه» توليد شبكه جهانى سحر و «درباره الى» 
و «شيرين» از طريق توزيع كنندگان اروپايى در سينما 
تك كپنهاك در هفته فيلم «سينماى جديد ايران» از 14 

ارديبهشت ماه اكران مى شود
مراسم افتتاحيه اين هفته فيلم با حضور ديپلمات ها و 
الى»  «درباره  فيلم  نمايش  با  و  كپنهاگ  مقيم  مقامات 

برگزار خواهد شد.

بخش نوعى نگاه جشنواره كن 
با «بى قرار» آغاز مى شود

سنت  ون  گاس  كارگردانى  به  سينمايى «بى قرار»  فيلم 
روز 12 مه (22 ارديبهشت) بخش نوعى نگاه شصت و 

چهارمين جشنواره فيلم كن را افتتاح مى كند.
سنت  ون  گاس  جديد  فيلم  خبرآنالين،  گزارش  به 
درمورد ارتباط دو نوجوان با بازى ميا واسيكووسكا 

و هنرى هوپر است.

مى رفت  انتظار  كن  در  سنت  ون  پيشينه  به  توجه  با 
پخش  جشنواره  اصلى  مسابقه  بخش  در  «بى قرار» 
شود. او سال 2003 براى فيلم «فيل»  برنده جايزه نخل 
جايزه  پارك»  با «پارانوئيد  نيز  سال 2007  و  شد  طال 

شصتمين سالگرد جشنواره كن را دريافت كرد.

بصرى  و  روايى  نوآورى  خاطر  به  كه  فيلم  حدود 20 
از  يكى  كه  نگاه  نوعى  بخش  در  مى شوند  انتخاب 
نمايش  به  است،  كن  جشنواره  رسمى  بخش هاى 
نگاه،  نوعى  فيلم هاى  اخير  سال هاى  در  درمى آيند. 
نمايش  قبلى  سابقه  با  فيلمسازانى  آثار  از  تركيبى 
كامال  يا  ظهور  حال  در  فيلمسازان  و  كن  در  آثارشان 

ناشناخته بوده است.

امير كوشتوريتسا فيلمساز صرب و رئيس بخش نوعى 
نگاه جشنواره كن، روز 21 مه (31 ارديبهشت) برنده 
امسال اين بخش را اعالم مى كند. شصت و چهارمين 
جشنواره فيلم كن 11 تا 22 مه (21 ارديبهشت تا اول 

خرداد) برگزار مى شود. 

ون سنت 59 ساله براى فيلم هاى «ويل هانتينگ خوب» 
خصوصى  است. «آيداهو  اسكاربوده  نامزد  و «ميلك» 
ديگر  از  فورستر»  جستجوى  «در  و  «روانى»  من»، 

فيلم هاى اوست.
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10 فيلم برتر 
«سيدنى لومت» 
معرفى شدند

نويس  نمايشنامه  و  فيلمساز  اين  برتر  فيلم   10
فيلم»  اطالع رسانى «توتال  پايگاه  توسط  خالق، 

انتخاب و معرفى شدند.

بنابراين گزارش، فيلم 12 مرد خشمگين به عنوان 
برترين اثر سيدنى لومت برگزيده شده است.

اين فيلم را سيدنى لومت در سال 1957 به مدت 
ج.  لى  فاندا،  هنرى  آفرينى  نقش  با  و  دقيقه   95
كاب، اد بگلى، ا.ج. مارشال، جك واردن، مارتين 
بالسام، جان فيدلر، جك كالگمن، ادوارد بينز و 

جوزف سويينى جلو دوربين برد.

فيلمنامه اين اثر سياه و سفيد را «رجينالد رز» بر 
مبناى فيلمنامه تلويزيونى نوشته خودش نوشت.

آمده  خشمگين»  مرد   12» داستان  خالصه  در 
دادگاهى  هاى  ساعت  آخرين  نيويورك،  است: 
پسر  يك  قتل  به  ارتكاب  اتهام  بررسى  براى  كه 
نوجوان پورتوريكويى تشكيل شده است. شواهد 
حكايت مى كند كه پسر، پدرش را با چاقو به قتل 
دارند  را  سريع  حكم  يك  انتظار  همه  و  رسانده 

و ...

فيلمنامه  و  كارگردانى  فيلم،  رشته  سه  در  فيلم 
آن  براى  لومت  و  شد  اسكار  نامزد  اقتباسى 
مرد  برد. «12  را  برلين  جشنواره  طاليى  خرس 
يك  در  تنها  كه  جهت  اين  از  ويژه  به  خشمگين» 
صحنه اتفاق مى افتد شهرت دارد. جز سه دقيقه 
كل  ديگر  كوتاه  صحنه  دو  و  فيلم  انتهاى  و  اول 
فيلم در اتاق هيات منصفه روى مى دهد. ضمن 
اينكه جز دو مورد، هيچكس در فيلم به اسم صدا 
زده نمى شود.12 مرد خشمگين در سه هفته با 

بودجه 350 هزار دالر ساخته شد.

 1965 سال  محصول   ،(THE HILL) تپه  فيلم 
ميالدى است و به شيوه سياه و سفيد در مدت 

زمان 123 دقيقه ساخته شده است.

اندروز،  هرى  كانرى،  شان  فيلم  اين  بازيگران 
ايان بانن، آلفرد لينچ، آسى ديويس، جك واتسن، 

ايان هندرى و مايكل ردگريو هستند.

است:  زير  شرح  به  تپه  داستان  ى  خالصه 
جرج  (واتسن)،  مگرات  جاك  دوم.  جهانى  جنگ 
مانتى  (ديويس)،  كينگ  جاكو  (لينچ)،  استيونز 
به  كه  (كانرى)  رابرتس  جو  و  (كينير)  بارتلت 
اند  شده  محكوم  و  محاكمه  مختلف  هاى  جرم 
افريقا  شمال  در  ها  انگليسى  نظامى  اردوگاه  به 
گروهبان  فرماندهى  تحت  و  شوند  مى  فرستاده 
گروهبان  خاص  ديسيپلين  و  (هندرى)  ويليامز 

يكم ويلسن (اندروز) قرار مى گيرند.

 The Anderson Tapes آندرسن  نوارهاى 
خود  آن  از  را  لومت  آثار  ميان  در  سوم  رتبه 

كرده است.

در اين فيلم «دوك آندرسن» (شان كانرى) پس 
به  و  شود  مى  آزاد  زندان  از  حبس  سال  از 10 
(كانن)  اورلى»  «اينگريد  سابقش،  دوست  سراغ 
دوست  كه  حالى  در  رود،  مى  او  آپارتمان  در 
«اينگريد»،  اطالع  بدون  (شول)  «ورنر»  ديگرش 
گذاشته  كار  مخفى  ميكروفن  او،  آپارتمان  در 

است.

نوارهاى آندرسن فيلمى محكم و خوش ساخت 
درباره  تريلرهاى  از  موفق  اى  نمونه  و  است 
كانرى  است.  شده  طراحى  و  دقيق  عمليات  يك 
است  درخشان  باند»  «جيمز  از  جدا  نقشى  در 
او  دهه 1970  آثار  ديگر  مثل  جونز  موسيقى  و 

شنيدنى است.

سرپيكو با بازى ال پاچينو محصول سال 1973 

ميالدى است.

در اين فيلم «فرانك سرپيكو» (پاچينو) به نيروى 
پيوندد  مى  نيويورك  دو  و  هشتاد  منطقه  پليس 
مشغول  خدمت  به  كار  تازه  پليسى  عنوان  به  و 
مى شود. اما چون سوداى كارآگاه شدن در سر 
دارد، به دايره جنايى منتقل مى شود و هم زمان 
پردازد.  مى  تحصيل  به  نيويورك  دانشگاه  در 
و  آيد  نمى  كنار  خود  ارشد  مقام  با  «سرپيكو» 
از «بازرس مكلين» مى خواهد كه او را به منطقه 

بيست و يكم منتقل كند.

فيلم «بعد از ظهر سگى» محصول 1975 با بازى 
آل پاچينو رتبه ششم در ميان بهترين آثار لومت 

را به خود اختصاص داده است.

بعد از ظهر سگى (يا بعد از ظهر نحس) را لومت 
 1975 سال  در  واقعى  ماجراى  يك  اساس  بر 
بهترين  از  يكى  شك  بى  فيلم  كرد.  كارگردانى 
پاچينو  است.  جوان  پاچينو  ال  هاى  هنرنمايى 
براى اين فيلم نامزد اسكار بهترين نقش اول مرد 
(از  شد  اسكار   6 نامزد  سگى  ظهر  از  بعد  شد. 
جمله بهترين كارگردانى و بهترين تدوين) و يك 
اسكار را براى بهترين فيلم نامه ى اصلى از آن 

خود كرد.

سيدنى  برتر  فيلم   1976 محصول  «شبكه»  فيلم 
لومت در جايگاه ششم است.

وقتى به «هوارد بيل» (فينچ)، مفسر خبرى كهنه 
كه  دهند  مى  تذكر   UBS تلويزيون  شبكه  كار 
آمار تماشاگران برنامه اش افت كرده، در برنامه 
برنامه  در  كه  كند  مى  اعالم  اش  زنده  خبرى 
خواهد كرد. افشاگرى  بعدى مغزش را متالشى 
هاى «بيل» در برنامه بعدى باعث اخراج «ماكس 
مى  خبرى  بخش  كارگردان  (هولدن)،  شوماكر» 

شود. ***

«شاهزاده شهر» به كارگردانى سيدنى لومت در 
جايگاه هفتم قرار گرفته است.

پليسى  فيلم  ميالدى   1981 سال  در  لومت 
«شاهزاده شهر» را مقابل دوربين برد.

بهترين  ميان  در  را  هشتم  مرگ»رتبه  «تله 
آثارسيدنى لومت قرار گرفته است.

اساس  بر  را  لومت  سيدنى  ى  ساخته  مرگ  تله 
بچه  (خالق  لوين  آيرا  ى  نوشته  اى  نمايشنامه 
رزمرى ) است. فضاى پازل گونه ى اثر شباهت 
ويتز  منكه  ال  جوزف  بازرس  فيلم  به  زيادى 
تئاترى،  پرداخت  با  مال  مينى  داستانى  دارد. 

در يك لوكيشن محدود با پيچش هاى چشمگير 
و  استادانه  آفرينى  نقش  و  داستانى  دلپذير  و 
و  بازرس  در  او  ـ  كين  مايكل  برانگيز  تحسين 
نسخه ى بازسازى شده ى آن هم حضور داشت 
ـ جز اين شايد مهمترين نقش آفرينى كريستوفر 
جوانى  در  كه  سوپرمن  نقش  بازيگر  ـ  فقيد  ريو 
اوج  در  ـ  درگذشت  بعد  سال  چند  و  شد  افليج 
لذتى  سينما  دوستداران  براى  جوانى  طراوت 

تكرار نشدنى بيافريند.

آثار  ميان  در  لومت  سيدنى  فيلم  نهمين  «حكم» 
اوست.

بازى  با  دادگاه»  «حكم  فيلم  با   1983 در  لومت 
پل نيومن بار ديگر به فضا و مكان دادگاه روى 

آورد و اين فيلم نامزد پنج جايزه اسكار شد.

دهمين اثر لومت در ميان برترين آثار او عبارت 
است از فيلم «پيش از آنكه شيطان بفهمد مرده 

اى» نام دارد كه در سال 2007 ساخته شد.

بن  از  خروج  براى  ولخرج  كارگزارى  «اندى» 
از  كه  هنك  اش  لوح  ساده  برادر  مالى  بست 
و  او  نفقه  تامين  به  قادر  و  شده  جدا  همسرش 
او  از  و  كرده  اغوا  را  نيست  دخترشان  مخارج 
مى خواهد تا نقشه سرقت از يك جواهر فروشى 

را عملى كنند.

براساس اين گزارش، «سيدنى لومت»، كارگردان 
سرشناس سينماى آمريكا و خالق آثار معروفى 
سگى»  «بعدازظهر  و  خشمگين»  مرد   12» چون 

چندى پيش در سن 86 سالگى درگذشت.

از  پس  جهان  سينماى  سرشناس  كارگردان  اين 
مدت ها ابتال به سرطان خون در سن 86 سالگى 

در منهتن درگذشت.

عرصه  در  دهه  پنج  از  بيش  كه  لومت»  «سيدنى 
نامزد  بار  پنج  داشت،  فعالى  حضور  هاليوود 
جايزه اسكار شد، اما هرگز موفق به كسب اين 
عنوان معتبر نشد. هرچند در سال 2005 آكادمى 
به  را  سينمايى  دستاورد  عمر  يك  جايزه  اسكار 

او اعطا كرد
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هشدار دانشمندان به كشورها: 

آغاز دوران 
جديد 

زمين لرزه هاى 
مهيب دنيا

براى  تالشند  در  شناسى  لرزه  محققان 
لرزه  زمين  وقوع  زمان  درباره  كه  سئوالى 
هاى بزرگ و احتمال وقوع زمين لرزه هاى 
مهيب در آينده دور يا نزديك به وجود آمده 
كه  سئوالى  بيابند،  منطقى  پاسخى  است، 

امروز به نظر بى پاسخ مى آيد.

سونامى مرگبار سال 2004 در اندونزى كه 
آمار مرگ و مير ناشى از آن به 250 هزار 
نفر رسيد، در نتيجه وقوع اولين زمين لرزه 
اى 9 ريشترى بود كه از سال 1967 به بعد 
اما  كوچكتر  هاى  لرزه  زمين  وقوع  داد.  رخ 
در  و  نيوزيلند  هائيتى،  شيلى،  در  مخرب 
ژاپن  اخير  ريشترى   9 لرزه  زمين  نهايت 
منجر به ايجاد اين تفكر در ميان دانشمندان 
هاى  لرزه  زمين  تعداد  آيا  كه  است  شده 

بزرگ رو به افزايش گذاشته است؟

ناگهانى  آزادسازى  نتيجه  در  لرزه  زمين 
آمدن  وارد  با  كه  است  ارتعاشى  فشارهاى 
پوسته  هاى  صفحه  شدن  سائيده  و  فشار 
زمين طى سالها ذخيره شده است. بزرگترين 
رسيده  ثبت  به  حال  به  تا  كه  اى  لرزه  زمين 
بود  شيلى  ريشترى   9.5 لرزه  زمين  است، 
كه در سال 1960 رخ داد و توانست ركورد 
آن  تا  سال 1900  از  كه  فشارهاى ارتعاشى 

زيرا  بشكند  را  بود  شده  آزاد  زمين  از  سال 
انرژى اين زمين لرزه يك چهارم انرژى بود 
كه از سال 1900 تا آن زمان از زمين آزاد 
عرض  در  نيز  ژاپن  لرزه  زمين  بود.  شده 
را  انرژى  اين  بيستم  يك  دقيقه  چند  از  كمتر 

به خود اختصاص داد.

معدن  موسسه  از  استر"  "ريچارد  گفته  به 
انجمن  رئيس  و  نيومكزيكو  در  تكنولوژى  و 
اندونزى  لرزه  زمين  آمريكا،  شناسى  لرزه 
هاى  لرزه  زمين  به  نسبت  را  همگان  توجه 
و  شيلى  هاى  لرزه  زمين  برانگيخت.  مهيب 
ژاپن در كنار زمين لرزه 9.2 ريشترى سال 
1964 در آالسكا نيز سونامى هاى مهلكى را 

به وجود آوردند.

زمين  نشستن  فرو  از  پس  است  معتقد  وى 
لرزه هاى بزرگ در دهه 1980 و 1990، شايد 

اكنون انسانها دوباره در ميانه عصر جديدى 
از زمين لرزه هاى بزرگ قرار گرفته باشند. 
اطالعات به ثبت رسيده از قرون پيشين دوره 
هايى را آشكار مى كنند كه در اين دوره ها 
تعداد غيرطبيعى از زمين لرزه هاى مهيب رخ 
داده اند، زمين لرزه هايى كه شدت آنها از 8 
ريشتر باالتر بوده است. براى مثال داده هاى 
قابل  افزايش  نشاندهنده  نگارى  لرزه  جهانى 
سال  از  بزرگ  هاى  لرزه  زمين  وقوع  توجه 

1950 تا سال 1967 هستند.

كه  دارند  وجود  نيز  آرامترى  هاى  دوره  اما 
داده  رخ  لرزه  زمين  كمترى  تعداد  آنها  طى 
سال  داشتن 100  اختيار  در  با  تنها  و  است 
دانشمندان  لرزه،  زمين  درباره  اطالعات 
چندان از مفهوم اين دوره هاى زمين لرزه و 
يا اينكه اين دوره ها اصال مفهومى دارند يا 

نه، اطمينانى ندارند.

هاى  لرزه  زمين  بودن  اى  خوشه  اگر  حتى 
مهيب پديده اى طبيعى باشد، دانشمندان هيچ 

زمين  يك  از  شدتى  چه  كه  ندارند  اطالعى 
لرزه مى تواند منجر به تحريك و خلق زمين 
جهان  مختلف  نقاط  در  ديگرى  بزرگ  لرزه 
شود. زمين لرزه ها به اين شهرت دارند كه 
پس لرزه هاى كوچكترى را از خود به وجود 
مى آورند كه اين پس لرزه ها مى توانند در 
فواصل بسيار دورترى از مركز زمين لرزه 
رخ دهند، مانند ژاپن كه پس لرزه هاى آن در 

نبراسكا نيز احساس شد.

مركز  از  شناسى  زمين  مايكل"  "اندرو  اما 
كاليفرنيا  در  "منلو"  شناسى  زمين  مطالعات 
الگوى وقوع زمين لرزه هاى بزرگ را بدون 
مورد  آنها  هاى  لرزه  پس  گرفتن  نظر  در 
كه  رسيد  نتيجه  اين  به  و  داده  قرار  مطالعه 
تصادفى  كامال  ها  لرزه  زمين  اين  الگوى 
لرزه  زمين  هاى  خوشه  توان  مى  و  هستند 
آمارى  قالب  در  سادگى  به  را  بزرگ  هاى 
نمى  وى  اعتقاد  به  رو  اين  از  داد  توضيح 
پس  و  لرزه  زمين  هاى  خوشه  اين  از  توان 
لرزه  زمين  بينى  پيش  براى  آنها  هاى  لرزه 
هاى آينده و توضيح نحوه وقوع دسته اى از 

زمين لرزه هاى بزرگ استفاده كرد.

مطالعات  مركز  و  تگزاس  دانشگاه  محققان 
را  بيشترى  شواهد  آمريكا  شناسى  زمين 
ها  لرزه  زمين  اى  خوشه  وقوع  تاثير  عليه 
ارائه كرده اند به اعتقاد آنها زمين لرزه هاى 
هاى  لرزه  زمين  گيرى  شكل  عامل  بزرگ 

بزرگ ديگر در مقياس جهانى نيستند.

زمين  وقوع  بودن  نادر  است  معتقد  "استر" 
لرزه هاى بزرگ به اين معنى است كه سئوال 
درباره ارتباط احتمالى ميان زمين لرزه هاى 
زمين  زيرا  است،  پاسخ  بى  سئوالى  بزرگ 
لرزه هاى 7 ريشترى تنها در حدود 15 بار 
 9 هاى  لرزه  زمين  و  دهند  مى  رخ  سال  در 

ريشترى چند بار در يك قرن.

مايكل نيز معتقد است تا زمانى كه دانشمندان 
اطالعات بيشترى درباره ميزان وقوع زمين 
با  اند،  نياورده  دست  به  بزرگ  هاى  لرزه 
وجود اينكه نبايد نسبت به اين پديده طبيعى 
بى توجهى كرد، اما در عين حال نبايد چندان 
نيز نگران بود. رگبار جديد زمين لرزه هاى 
بزرگ شايد نشانه اى براى وقوع زمين لرزه 
مى  استر  اما  نروند،  شمار  به  بيشتر  هاى 
برابر  در  انسانها  شدن  پذيرتر  آسيب  گويد 
تاثيراتى كه زمين لرزه ها از خود به جا مى 

گذارند، امرى غيرقابل انكار است.

مى  استر  سى،  بى  اى  گزارش  اساس  بر 
افزايد بسيارى از شهرهاى بزرگ و در حال 
توسعه جهان خود را براى وقوع زمين لرزه 
حال  عين  در  اند  نكرده  آماده  بزرگ  هاى 
جوامع ساحلى نيز در حال توسعه بوده و به 
شدت در معرض تهديد سونامى هاى عظيم 
قرار دارند، اين به آن معنى است كه امروز 
جهان  پرخطر  مناطق  در  زيادى  انسانهاى 

زندگى مى كنند.

غذاى حالل در هلند حرام مى شود
منابع خبرى با اشاره به طرح جمعى از نمايندگان پارلمان 
هلند از احتمال ممنوع شدن انجام ذبح اسالمى در اين كشور 

خبر مى دهند.
به گزارش يورونيوز، اخيرا جمعى از نمايندگان پارلمان هلند 
شده  كشور  اين  در  اسالمى  ذبح  انجام  ممنوعيت  خواستار 
در  حالل  غذاى  توليد  از  جلوگيرى  موجبات  كه  طرحى  اند. 

هلند را فراهم مى آورد.
البته ان نمايندگان هلندى علت اقدام خود را نحوه انجام ذبح 
اسالمى دانسته اند كه به ادعاى آنان باعث شكنجه حيوانات 
اند:  كرده  تاكيد  هلند  مسلمان  اقليت  مقابل  در  اما  شود.  مى 
اين تصميم بدون اعتراض رها نخواهد شد و اگر در پارلمان 
به صورت قانون تصويب شود عليه آن موضع رسمى اتخاذ 

ميشود.
سوى  از  هلند  پارلمان  نمايندگان  اقدام  اين  شود  مى  گفته 
مى  هدايت  حيوانات"  "دوستدار  حزب  رهبر  تيم"  "ماريان 
شود. حزبى كه در سال 2006 با 170 هزار راى توانست دو 

كرسى پارلمان را به دست آورد.

****************

مورچه ها از بچه هاى دبستانى 
باهوشترند!

 

مطالعه جديد دانشمندان روسى نشان مى دهد مورچه ها از 
بچه هاى دبستانى بسيار باهوشترند، دست كم اين حشرات 
هوش  پنجمى  كالس  هاى  بچه  به  نسبت  رياضى  علم  در 

بيشترى از خود به نمايش مى گذارند.
محققان دانشگاه ”نووسيبيرسك“ و دانشگاه علوم رايانه اى 
و ارتباطات از راه دور سيبرى مى گويند مورچه ها به طور 
حتم در حل كردن مسائل رياضى از يك بچه كالس پنجمى 
باهوشترند. براى نشان دادن اين توانايى، محققان در ميان 
گونه هاى مختلفى از مورچه ها متناسب با توانايى شمارش 
پرداختند.  جستجو  به  رياضى  ابتدايى  مسائل  كردن  حل  و 
از  ها  مورچه  اجتماعى  بسيار  هاى  گونه  محققان  گفته  به 
قبيل مورچه هاى سرخ مى توانند اطالعاتى درباره ارقام را 
به اعضاى گروه مورچه ها انتقال دهند و همچنين عملهاى 

ساده رياضى را انجام دهند.
دانشمندان براى آزمودن برترى مورچه ها، ابزارى مارپيچى 
و تو در تو را به وجود آوردند كه در نقاطى خاص از آن غذا 
قرار گرفته بود. رها كردن مورچه ها در ميان اين مارپيچ 
نشان داد عالوه بر اينكه مورچه ها از طريق به جا گذاشتن 
رايحه از خود مسير راه را به هم گروهى هايشان نشان مى 
مارپيچها،  با  مرتبط  ارقامى  درباره  را  پيامهايى  بلكه  دادند، 
غذا  به  رسيدن  براى  بايد  كه  قدمهايى  تعداد  و  آنها  فاصله 

برداشته شوند را به يكديگر منتقل مى كنند.
محققان معتقدند اين نتايج نشاندهنده توانايى مورچه ها در 
استفاده از مقادير شمارشى و انتقال اطالعات مرتبط با آنها 
به يكديگر است. ديگر مطالعات نشان داده بودند كه مورچه 
زدن  حدس  كردن،  خالصه  انجام  قدرت  از  زنبورها  و  ها 
مورچه  برخوردارند.  رياضى  با  مرتبط  مهارتهاى  ديگر  و 
ساده  عملهاى  كوچك  ارقام  روى  بر  توانند  مى  همچنين  ها 

رياضى انجام دهند.
ديگر  به  اشاره  با  محققان  ديسكاورى،  گزارش  اساس  بر 
جانداران  ديگر  رياضى  هاى  توانايى  روى  بر  كه  مطالعاتى 
انجام شده بود مى گويند پرنده ها نيز در رياضى استعداد 
دارند، به ويژه پنگوئن ها، كالغها و طوطى ها در شمارش 
و حل كردن پازلهاى عددى بسيار با استعداد به شمار مى 

روند.

جمجمه مردى از عصر آهن 
كه 2 هزار و 500 سال قبل 

به دار آويخته شد
شناسان  باستان  از  گروهى 
به  مربوط  جمجمه اى  انگليسى 
كه  كردند  كشف  را  آهن  عصر 
تمام ماده مغزى آن كامل است. 
اين  در  يورك  دانشگاه  محققان 
به  مربوط  اى  جمجمه  منطقه 
كشف  را  آهن  عصر  مرد  يك 
ماده  تمام  و  بافت  كه  كردند 
گذشت  از  پس  آن  درون  مغزى 
همچنان  سال   500 و  هزار  دو 

براساس  است.  باقى مانده  كامل 
تحقيقات  اين  نتايج  گزارش،  اين 
نشان مى دهد كه اين جمجمه در 
مدفون  رس  گل  از  اليه اى  ميان 
شده بوده و به همين علت در اثر 
اكسيژن  فقدان  و  محيط  سرماى 

كامًال محافظت شده است. 
سى تى اسكن از عصر آهن 

جمجمه  از  كه  تصوير  اين  در 
و  دو هزار  قدمت  با  مرد  اين 
مغز  شده  گرفته  سال   500
داخل جمجمه با رنگ خاكسترى 

بخوبى قابل تشخيص است. 

ماده مغزى 
در اين عكس، تكه اى از مغز پس 
از اين كه از كاسه جمجمه خارج 
شده  گذاشته  نمايش  به  شد 
اجزاى  و  بافت ها  بررسى  است. 
استخوانى نشان مى دهند كه اين 
جمجمه متعلق به يك مرد با سن 
بين 26 تا 45 سال بوده است كه 
در  آئينى  مراسم  انجام  هدف  با 
ابتدا به دار آويخته شده و سپس 
بدن  بقيه  است.  شده  زده  گردن 
اين مرد احتماًال در نقطه ديگرى 

دفن شده است. 

نگاهى به سر 
ريچل كوبيت، يكى از محققان اين 
آندوسكوپى  از  استفاده  با  تيم 
مشغول بررسى اين مغز قديمى 
ماده  اين  تجزيه  نتايج   است. 
مى دهد  قديمى  نشان  مغزى 
 482 تا   673 بين  مرد  اين  كه 
است.  مى زيسته  ميالد  از  قبل 
خصوص  اين  در  دانشمند  اين 
از  وسيعى  بخش  داد:  توضيح 
توده مغزى هنوز وجود دارد اما 
حجم آن به سبب خارج شدن آب 
است.  يافته  كاهش  سلول ها  از 
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تحقيقات در 10 كشور ثابت كرد، 
تلفن هاى همراه براى جوانان 

خطرنا ك ترند
 دانشمندان اثبات كردند كه نوجوانان و جوانان واقعا 
مى توانند به تلفن هاى همراه معتاد شوند و ترك عادت 
استفاده از تلفن هاى همراه در برخى از آن ها بسيار 

دشوار است.
آن ها  فرزند  كه  مى دانند  مادرها  و  پدر  همه  تقريبا   
نمى تواند  و  كرده  پيدا  وابستگى  همراهش  تلفن  به 

لحظه اى آن را از خودش دور نگاه دارد.
از  را  فرزندشان  بخواهند  آن ها  كه  صورتى  در 
باعث  كنند،  منع  كامپيوتر  يا  همراه  تلفن  از  استفاده 

استرس، ناآرامى و نگرانى آن ها مى شود.
تحقيقات نشان مى دهد عالئمى كه اين نوجوانان از خود نشان 

پيدا  اعتياد  مخدر  مواد  به  كه  است  افرادى  به  شبيه  مى دهند 
را  خود  اعتياد  اين  مى كنند  تالش  حاضر  حال  در  و  كرده اند 

كنار بگذارند.
محققان متوجه شدند 79 درصد از دانشجويانى كه فقط براى 
عالئمى  بودند  شده  منع  همراه  تلفن  از  استفاده  از  روز  يك 

مانند آشفتگى، گيجى، اضطراب و حتى انزوا پيدا مى كردند.

براى  شديدى  ميل  دانشجويان  اين  از  زيادى  درصد  در 
استفاده از تلفن همراه مشاهده مى شد و تقريبا همه آن ها هر 
چند وقت يك بار به طور ناخودآگاه سعى مى كردند به تلفن 

همراه خود دسترسى پيدا كنند.
تا  بين 17  جوانان  روى  و  ده كشور جهان  در  تحقيقات  اين 
23 سال انجام شده بود. در كشور انگلستان محققان از 150 
دانشجوى دانشگاه بورن ماوث خواستند به مدت 24 ساعت 

از تلفن هاى همراه، سايت هاى اجتماعى، اينترنت و تلويزيون 
استفاده نكنند.

با  معمولى  تلفن هاى  با  داشتند  اجازه  افراد  اين  البته 
دوستانشان تماس برقرار كنند يا كتاب بخوانند. بعد از انجام 
افراد  اين  پنجم  يك  شدند  متوجه  دانشمندان  مطالعات  اين 
نشان  خود  از  مخدر  مواد  به  اعتياد  با  مشابه  دقيقا  عالئمى 
مى كردند. 20  گيجى  احساس  نيز  ديگر  درصد  مى دادند. 11 
درصد احساس نگرانى و آشفتگى داشته و 11 درصد ديگر 

نيز احساس انزوا داشتند.

احساس دورى از تلفن همراه به قدرى برخى از دانشجويان 
همراه  تلفن  به  مى خواستند  سرعت  به  كه  مى داد  آزار  را 

دسترسى پيدا كرده و آن را لمس كنند.
ماده  هيچ  من  گفت:  تحقيق  اين  در  كنندگان  شركت  از  يكى 
مخدر يا مشروبات الكلى استفاده نمى كنم. اما به نظر مى رسد 
من نوع جديدى از اعتياد را پيدا كردم و آن عالقه به استفاده 
مداوم از تلفن همراه است. رسانه ها مواد مخدر من به حساب 

مى آيند و بايد مرتب به آن ها دسترسى داشته باشم.
فرد ديگرى گفت: من واقعا نمى دانستم كه بدون تلفن همراه 
خود چه كار كنم. همين دوره كوتاه يك روزه هم براى من 

بسيار مشكل بود.
سوزان مولر محقق ارشد دانشگاه مريلند در اين باره گفت: 
به  جوانان  براى  را  اجتماعى  سايت هاى  امروزه  فناورى 
ارمغان آورده است و آن ها بخش زيادى از زندگى خود را 
در پشت كامپيوتر و در حال چك كردن صفحات دوستانشان 

صرف مى كنند.
او در ادامه گفت: فناورى به طور كامل روابط انسان ها را تغيير 
دانشجويان  كه  زمانى  مى دهد  نشان  ما  مطالعات  است.  داده 
ندارند،  دسترسى  الكترونيكى  وسايل  ديگر  و  همراه  تلفن  به 
برخوردار  بيش ترى  عمق  از  آن ها  بين  روابط  و  گفتگوها 

خواهد بود.
نه  مى گذارند  كنار  را  فن آورى ها  اين  از  استفاده  كه  افرادى 
تنها عالئم روانى از خود نشان مى دهند، بلكه ما شاهد عالئم 

فيزيكى هم در آن ها هستيم.

دانش آموزان  و  نوجوانان  جديد  نسل  كارشناسان  از  برخى 
امروزى را نسل اينترنتى مى نامند و معتقدند استفاده بيش از 
اينترنت  و  كامپيوترى  بازى هاى  اجتماعى،  سايت هاى  از  حد 
داشته  آن ها  روى  خاصى  عصبى  و  روانى  اثرات  مى تواند 

باشد.

ديلى ميل، 9 آوريل

گوناگون
جهان به دوره قبل از كشف 

پنى سيلين مى رود
 دانشمندان در مورد افزايش ميكروب هاى جديد كه نسبت به اكثر آنتى بيوتيك 

هاى قدرتمند امروزى مقاوم هستند هشدار دادند.
جهانى  بهداشت  سازمان 
گسترش  با  كرد:  اعالم 
به  مقاوم  ژن هاى 
جهان،  در  آنتى بيوتيك ها 
ديگر تعداد معدودى از اين 
داروها هستند كه مى توانند 
باكترى هاى مقاوم را نابود 
كنند و اين موضوع در حال 
تبديل شدن به كابوسى در 

جهان است.
دارو  اين  از  استفاده  سوء 
در بين انسان و در زنجيره 
تعداد  افزايش  باعث  غذايى 

شكل  همين  به  روند  اين  اگر  و  شده  آنتى بيوتيك  برابر  در  مقاوم  باكترى هاى 
ادامه پيدا كند، بشر حالتى مشابه با قبل از دهه 1920 پيدا مى كند كه هنوز پنى 

سيلين كشف نشده بود.
به اين ترتيب انسان ممكن است وارد دوره اى شود كه حتى عفونت هاى ساده 
سازمان  دهند.  نمى  پاسخ  معمولى  اعمال  و  دارويى  درمان هاى  به  نسبت  هم 
بهداشت جهانى معتقد است دليل اصلى اين موضوع سوء استفاده از مصرف 

آنتى بيوتيك ها در سراسر جهان است.
بر اساس آمار ارائه شده هر سال 25 هزار نفر در اتحاديه اروپا، به دليل ابتال 
به عفونت هايى كه از باكترى هاى مقاوم در برابر آنتى بيوتيك ها ناشى مى شوند، 

جان خود را از دست مى دهند.
اين  در  آنتى بيوتيك ها  مقاومت  بر  نظارت  آزمايشگاه  مدير  ليومور  ديويد  دكتر 
پيوند  سرطان،  مانند  بيمارى ها  از  بسيارى  درمان  در  ما  موفقيت  گفت:  باره 
عضو و مانند آن بستگى به توانايى ما در درمان عفونت ها دارد. اگر ما نتوانيم 
دچار  امروز  پزشكى  مدرن  روش هاى  تمام  آن گاه  كنيم،  درمان  را  عفونت ها 

مشكل خواهند شد.
كريستين مك كارتينى مدير اجرايى خدمات ميكروبيولوژى HPA در اين باره 
گفت: مقاومت در برابر آنتى بيوتيك درمان عفونت ها را بسيار مشكل  مى كند. به 
اين ترتيب بيمارى ها به راحتى مى توانند در جهان گسترش پيدا كنند و دارويى 

براى درمان آن ها نيز وجود نخواهد داشت.
در حال حاضر دانشمندان به دنبال آن هستند تا پزشكان در تجويز داروهاى خود 
دقت بيش ترى داشته باشند و از سوى ديگر بايد تحقيقات روى آنتى بيوتيك هاى 

جديد ادامه پيدا كند.
ديلى ميل، 7 مارس

تالش گوگل براي فتح 
نمايشگرهاي تلويزيون

برنامه هاي  زودي  به  دارد  قصد  يوتيوب 
بالغ  سرمايه اي  با  را  خود  تلويزيوني 
كند.  راه اندازي  دالر  ميليارد   100 بر 
صفحه  تسخير  فكر  در  مدت هاست  گوگل 
تلويزيون كاربران اينترنتي است اما اين بار 

با برنامه هايي كه حرفه اي ها مي سازند. 

گوش  به  اين باره  در  شايعاتي  بود  مدت ها 
سرويس  با  دارد  قصد  گوگل  كه  مي رسيد 
نمايش  راه  در  تازه اي  گام  خود  يوتيوب 
ويدئويي  پرتال  اين  است  قرار  بردارد.  فيلم 
به زودي با پخش پنج تا 10 ساعت برنامه 

سرگرم كننده تلويزيوني در هفته، عالوه بر 
هم  را  كاربران  تلويزيون هاي  مانيتورها، 
كه  تفاوت  اين  با  درآورد  خود  تسخير  به 
ويدئوهاي توليدشده براي تلويزيون را قرار 

است اين بار حرفه اي ها بسازند. 

روي  كوتاه  فيلم هاي  نمايش  وجود  اين  با 
جدي   مشكالت  با  را  گوگل  گاه  يوتيوب 
در  سايت  اين  كه  آنجا  تا  كرده،  روبه رو 
مجبور  اثر  صاحبان  شكايات  به  واكنش 
فيلتر  و  ويدئوها  بازبيني  به  دست  شد 
محتواي آنها بزند. شايد بايد يكي از داليل 
راه اندازي كانال هايي براي تلويزيون توسط 
يعني  دانست،  مسئله  همين  هم  را  يوتيوب 
سرمايه گذاري در توليد محتواي حرفه اي به 
كه  اثر  صاحب  به  كالن  پرداخت هاي  جاي 
دليل  مي شود.  گوگل  گريبانگير  بيگاه  و  گاه 
ديگر هم پيش بيني آينده  اين پرتال است كه 
كه  كرده اند  را  روزي  فكر  آن  گردانندگان 
براي  هم  چندان  ديگر  آماتورها  ويدئوهاي 
با  مي خواهند  و  نباشند  جذاب  كاربران 
اين  براي  جايي  پيشاپيش  حرفه اي  توليدات 

خأل باقي نگذارند. 

شبكه هاي  با  رقابت  زمان  گوگل  براي 
است  قرار  است.  فرا رسيده  تلويزيوني 
نمايش  امكان  جديد،  تنظيماتي  با  يوتيوب 
خانه ها  تلويزيون  در  را  اينترنتي  محتواي 
همه   فتح  گوگل  آينده   چشم انداز  كند.  فراهم 

و  سر  آن  با  كاربر  كه  است  نمايشگرهايي 
كار دارد. پس از مانيتور كامپيوتر و صفحه 
موبايل حاال نوبت صفحه  تلويزيون است كه 

شاهد عرض اندام گوگل باشد. 

موضوع  با  كانال   20 راه اندازي  ابتدا  در 
شده  است.  برنامه ريزي  فرهنگ  و  ورزش 
هزينه اي  كانال،   10 اين  براي  برنامه  توليد 
به  گوگل  براي  دالر  ميليون   100 با  برابر 
هزينه  اين  است  اميدوار  گوگل  دارد.  همراه 
با افزايش زمان توقف كاربر در اين پرتال 
جبران  تبليغ  راه  از  جديد  كاربران  جذب  و 

شود. 

جديد  برنامه   براي  است  تالش  در  گوگل 
پخش  حق  است  ممكن  كه  آنجا  تا  خود 
حتي  و  مشهور  فيلم هاي  و  سريال ها 
به  تلويزيون  در  پخش  منظور  به  را  قديمي 
با  بيشتر  ارتباط  و  بهره گيري  آورد.  دست 
شبكه هاي اجتماعي از ديگر وعده هايي است 
كه گوگل براي توليدات تلويزيون پسند خود 

به كاربران داده است. 

از  گوگل  ويدئو  پخش  مخصوص  سايت 
نظر شمار بازديدكنندگان در ماه، هم اكنون 
به  جهان  در  پربيننده  سايت  وب  سومين 
 544 گذشته  سال  در  كه  مي رود  شمار 

ميليون دالر سود خالص داشته است. 



جمعه 26 فروردين ماه 1390   -  شماره 193هفته نامه پرشين1818

info@persianweekly.co.uk دانش
افتخارآفرينى طب ايرانى

 در بروكسل
يك 

محقق ايرانى برنده جوايز ويژه از نمايشگاه ابداعات و نوآورى ها ى بروكسل 
(Innova- Brussels) شد.

نمايشگاه ابداعات و نوآورى هاى بروكسل كه هرساله به منظور ارائه آخرين 
دست آوردهاى بشرى در حوزه هاى مختلف علوم برگزار مى شود،

"سايمنتولوژى"   و  "فرادرمانى"  ايرانى  كامال  مكمل  طب  روش  دو  معرفى 
توسط دكتر محمد على طاهرى، بنيانگذار اين دو رشته، نشان لياقت علمى و 
اروپا  اتحاديه  پايتخت  سلطنتى  كاخ  OFFICERاز  آفيسر  درجه  و  پژوهشى 
الزم  آورد.   ارمغان  به  وى  براى  را  شهر  اين  شهردار  و  بلژيك)  (بروكسل، 
به ذكر است كه درجه OFFICER از درجه شواليه در كاخ سلطنتى پايتخت 

اروپا باالتر است.
ارائه اين شيوه هاى طب مكمل ايرانى توجه ساير متوليان نمايشگاه نوآورى 
هاى بروكسل را نيز جلب كرده، 3 مدال طال، 3 جايزه ويژه و 3 كاپ از سوى 
برگزار كنندگان نمايشگاه بين المللى  Innova بروكسل، وزارت آموزش و 
تحقيقات رومانى، اداره ثبت اختراعات و نوآورى هاى پژوهشى فدراسيون 
مكمل  هاى  طب  بنيانگذارى  مناسبت  به  طاهرى  محمدعلى  استاد  به  روسيه 

ايرانى "فرادرمانى" و "سايمنتولوژى" اهدا شد.
و  مخترعين  المللى  بين  مسابقات  طالى  هاى  مدال  نيز  اخيرا  طاهرى  دكتر 
مبتكرين نابغه 2010 كره جنوبى CIGIF-2010  را به مناسبت بنيانگذارى 
طب هاى مكمل فرادرمانى  و  سايمنتولوژى اخذ كرده است. همچنين دريافت 
كاپ مخصوص اديسون از طرف آكادمى مخترعين و مبتكرين كره جنوبى 
كاپ  دريافت  نهايتا  و  ايرانى  مكمل  طب  رشته  دو  بنيانگذارى  مناسبت  به 
مناسبت  به   AIA آسيا  مبتكرين  و  مخترعين  انجمن  طرف  از  مخصوص 
بنيانگذارى دو رشته طب مكمل ايرانى فرادرمانى و سايمنتولوژى به استاد 
محمد على طاهرى از ديگر دستاوردهاى بنيانگذار طب هاى مكمل ايرانى در 

فروردين ماه سال 90 بوده است.

 كسى درمورد 
اين مرد چيزى 

نمى داند

جابز،  استيو  زندگينامه  كتاب   
متفكر  مغز  و  «اپل»  كمپانى  خالق 
آى فون،  مكينتاش،  كامپيوترهاى 
آى َپد و آى پاد سال آينده منتشر 

مى شود.
 زندگينامه استيو جابز «آى استيو: 
والتر  و  دارد  نام  جابز»  كتاب 
ارشد  دبيرهاى  از  ايساكسن، 
نوشته  را  آن  «تايم»  مجله  سابق 
 2012 سال  اوايل  كتاب  است.اين 
به بازار مى آيد. اين زندگينامه كه 
مى شود  نوشته  جابز  موافقت  با 
پايه گذاران  از  يكى  زندگى  شرح 
جزئيات  كه  است  «اپل»  كمپانى 
بسيار كمى از زندگى اش به گوش 

مردم رسيده است.
را  زندگينامه  اين  ايساكسن 
انحصارى  گفت وگوهاى  براساس 
جابز،  با  خود  اختصاصى  و 
جابز  همكاران  خانواده،  اعضاى 
در كمپانى و رقباى او در طى سه 

سال مى نويسد.
روزنامه نگار  و  نويسنده  اين 
بنجامين  زندگينامه  پيشتر 

فرانكلين، آلبرت انيشتين و هنرى 
كسينجر را نوشته بود.

مديران  از  كارپ،  جاناتان 
شوستر»  و  «سيمون  انتشارات 
اين  موضوع  و  «نويسنده  گفت: 
هم  با  تخته  و  در  مثل  زندگينامه 
مشخص  كامال  و  هستند  جور 
است كتاب اثرى ماندگار درمورد 
جهان  آدم هاى  مبدعترين  از  يكى 

مى شود.»

ايساكسن  «والتر  افزود:  او 
زندگينامه  در  كه  همانطور 
انيشتين و فرانكلين نشان داد در 
نابغه  يك  خاص  زندگى  هم  اينجا 

انقالبى را روايت مى كند.»

ژانويه  و  دارد  سال   56 جابز 
سال  از  بار  سومين  براى  امسال 
گرفت  پزشكى  مرخصى   2004
اما توانايى خود را به دست آورد 
در سمت مديرعامل «اپل» دوباره 

مشغول به كار شد.
عمل  تحت   2004 سال  در  جابز 
جراحى به دليل سرطان لوزالمعده 
نيز  سال 2009  در  و  گرفت  قرار 
صورت  او  روى  كبد  پيوند  عمل 
هيچگونه  او  حال  اين  با  گرفت. 
خود  سالمتى  وضعيت  از  خبرى 

اعالم نكرده است.
ارتباط  «اپل»  كمپانى  موفقيت 
در  او  دارد؛  جابز  با  مستقيمى 
سال   12 از  پس   1997 سال 
كمپانى  اين  به  دوباره  دورى 
نداشت  خوبى  وضعيت  كه 
خود  نو  ايده هاى  با  و  بازگشت 
آى پاد  و  آى پد  آى فون،  معرفى  و 
وضعيت شركت را دگرگون كرد.

روان درمانگرى و مشاوره در 
كانون ايرانيان لندن
روزهاى پنجشنبه از ساعت 10.30 صبح با وقت قبلى

توسط خانم شهرزاد پورعبداله  مشاور و روان درمانگر  
آيا از افسردگى رنج مى بريد؟

آيا دچار فشارهاى روحى روانى، ترس و اضطراب هستيد؟
آيا مشكالت ناشى از مهاجرت و پناهندگى شما را آزار مى دهد؟

آيا با همسر و يا فرزندتان مشكل داريد؟
 

مشاور و روان درمانگر ما با سالها تجربه در زمينه مشاوره و روان درمانگرى با افراد، خانواده ها ، زوج ها و 
سابقه كار با  زنان و كودكان به شما مشاوره مى دهند.

ايشان عضو انجمن BACP  (انجمن مشاوره و روان درمانگرى بريتانيا) هستند و مدرك روان درمانگرى
 خود را از بلژيك دريافت كرده اند.

چنانچه نياز به مشاوره داريد با شماره تلفن كانون ايرانيان لندن 02077000477  
تماس گرفته و وقت مالقات بگيريد.

 هزينه مشاوره:
يك نفر: 40 پوند هر جلسه 
خانواده: 60 پوند هر جلسه

info@iraniancc.com :ايميل

ترجمه مدارك توسط كانون ايرانيان لندن
ترجمه مدارك از فارسى به انگليسى و بالعكس

كانون ايرانيان لندن 2011/04/01
وب سايت كانون

www.iraniancc.com 
تلفن: 020 7700 0477

وقتى بايد به فناورى لعنت فرستاد!
در  اما  است.  شده  عجين  فناورى  با  شدت  به  ما  زندگى  امروزه 
حالى كه گاهى اوقات ما بيش از حد به ابزار و فناورى هاى مدرن 

اعتماد مى كنيم، همين فناورى به ما خيانت مى كند.
و  قديمى  بسيار  فناورى  با  انسان  همزيستى  حاج زمان:  محمود 
پيچيده است، طورى كه امروزه زندگى ما به شدت با فناورى عجين 
ابزار  به  حد  از  بيش  ما  اوقات  گاهى  حالى كه  در  اما  است.  شده 
خيانت  ما  به  فناورى  همين  مى كنيم،  اعتماد  مدرن  فناورى هاى  و 

مى كند.
فوريه  در  زمستانى  روز  يك  عصر  نيوساينتيست،  گزارش  به 
2007 / بهمن 1385، دانشجويى به نام پائوال كيلى ماشينش را در 
جاده اى دورافتاده در ولز متوقف كرد. وى از ماشين پياده شد تا 
دروازه اى آهنى كه راهش را بسته بود، باز كند. درست در همين 
زمان، وى صداى بوق قطارى را شنيد كه از راه مى رسيد. ماشين 
رنوى وى روى ريل آهن پارك شده بود. طى چند ثانيه بعد، وى 
با وحشت مشغول تماشاى ماشين خود بود كه پس از اينكه قطار 

با آن تصادف كرد، حدود يك كيلومتر روى خط آهن كشيده شد.
ماجرا  اين  مقصر  را  ماشين  ماهواره اى  هدايت  سيستم  كيلى 
هوا  بود.  نكرده  عبور  جاده  آن  از  قبال  گاه  هيچ  وى  مى دانست. 
تاريك بود و باران به شدت مى باريد. كيلى به سيستم جى.پى.اس 
ماشينش اعتماد كرده بود، اما اين سيستم هيچ اشاره اى به تقاطع 
سيستم  به  گفت: «من  بى بى سى  اخبار  به  وى  بود.  نكرده  راه آهن 
سيستم  اين  وجود،  اين  با  داشتم.  كامل  اعتماد  ماهواره اى   هدايت 

من را درست در مسير يك قطار پرسرعت رها كرد.»
اما واقعا چه كسى مقصر است؟ رابرت واموسى كه داستان پائوال 
كيلى را در كتاب خود به نام «وقتى ابزارها به ما خيانت مى كنند» 
بازگو كرده است، به رابطه سهل انگارانه انسان با فناورى اشاره 
اين  اما  داريم،  كامل  اعتماد  ابزارها  به  ما  كه  مى گويد  وى  مى كند. 
ندارند.  را  اعتماد  از  حد  اين  لياقت  اوقات  اغلب  سيليكونى  ياوران 
آنها سرشار از اختالل و نواقص امنيتى هستند، مساله اى كه تنها 
به  رابطه  اين  در  وى  نمى شود.  ناوبرى  سيستم هاى  به  محدود 
طيف وسيعى از ابزارهاى مدرن، از گوشى ها تلفن همراه گرفته تا 

صفحه كليدهاى بى سيم اشاره مى كند.
مشخص  كه  است  اين  دارد  وجود  وى  نظريه  در  كه  مشكلى  اما 
احتمال  اين  مى كند.  تمركز  ديجيتال  فناورى  بر  وى  چرا  نيست 
وجود دارد كه يك نقشه كش فراموش كرده باشد تقاطع خط آهن 
را روى نقشه نشان دهد. شايد هم بايد كيلى را به خاطر عدم توجه 
كافى مقصر دانست. شايد هم مسوالن راه آهن به دليل عدم نصب 
عالئم هشدار دهنده كافى مقصر باشند. البته شايد هم يك نفر بايد 
خطرات مرتبط را بررسى مى كرد تا معلوم شود كه واقعا مشكلى 
در خصوص سيستم ناوبرى جى.پى.اس وجود دارد. مسائلى كه 

واموسى به هيچ كدام اشاره اى نكرده است.

انقالب «آي بي ام» در نابودكردن باكتري ها
گروهى از محققين شركت آى بى ام به تكنولوژى جديدى دست يافته اند كه 

مى تواند روش مبارزه با باكترى هاى مقاوم را متحول كند. 
 پژوهشگران آى بى ام نوع جديدى از ريزذرات را ساخته اند كه مى تواند 
آنها  مقاوم،  باكتريهاى  از  خاصى  هاى  گونه  سلولى  ديواره  به  اتصال  با 
بيمارى  درمان  و  دارو  ساخت  عرصه  در  بار  اين  ام  بى  كند.  آى  نابود  را 
ها وارد شده است. شايد روشى كه آى بى ام براى مبارزه با ميكروب ها 
انتخاب كرده است، توجيه كننده حضورش در اين ميدان باشد. روش كار به 
اين صورت است كه نوعى از پالستيك قابل تخريب توسط بدن، ذرات ريز 
با بار الكتريكى توليد مى كند كه اين ذرات به نوبه خود جذب بار الكتريكى 
ودر  تخريب  باكترى  ديواره  نتيجه  در  شود،  مى  سلولى  ديواره  غيرهمنام 
نهايت سلول نابود مى شود. انواع مختلف آنتى بيوتيك هاى رايج فعلى، از 
طريق مداخله در ساختارهاى داخلى مثل دى ان اِي يا ساختارهاى خارجى 
جلوگيرى  آن  تقسيم  از  يا  شده  باكترى  مرگ  باعث  سلولي،  غشاى  مثل 
مى كنند.   معموال اگر آنتى بيوتيك طبق دستور پزشك و به صورت كامل 
مصرف شود، مى تواند تمام باكترى ها را نابود كند و به همين دليل معموال 
به طور  آنتى بيوتيك ها  عالئم،  بهبود  صورت  در  حتى  كه  شود  مى  توصيه 
كامل مصرف شوند اما گاهي چند باكترى به داليل مختلف از جمله مصرف 
نامنظم دارو از زير تيغ آنتى بيوتيك جان سالم به در مى برند و تبديل به 
باكترى هاى مقاوم مى شوند. در روش جديدى كه آى بى ام معرفى كرده 
است، ديواره سلولى نابود مى شود و بقيه سلول باكترى بدون دفاع مى ماند 
تا توسط خود بدن نابود شود. با توجه به اينكه ساختار مولكولى مواد به 
كار رفته در اين روش آلى است، بدن مى تواند به راحتى آنها را از بين ببرد. 
در حالى كه برخى آنتى بيوتيك هاى فعلى به اين راحتى ها قابل دفع نيستند 
و باعث ايجاد عوارض جانبى مى شوند.   براى عرضه تجارى اين دارو و 
قابل استفاده شدن آن در انسان ها، آزمايشات بيشترى از جمله تست روى 
افراد داوطلب الزم است، به همين خاطر شركت آى بى ام براي انجام بررسي 
هاي ضروري در حال مذاكره با تعدادى از شركت هاى بزرگ دارويى است. 
 در صورت نهايى شدن توليد اين نوع جديد داروها، مبارزه با عفونت هاى 
ها  ميليون  جان  توان  مى  و  شد  خواهد  آسانتر  بسيار  مرگبار  و  سرسخت 

مبتال به اينگونه عفونت ها را نجات داد.   
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى
اضطراب يا 

بى قرارى درونى؟
فاطمه شفاعتى

اكثر ما هنگام روبه رو شدن با موقعيت هاى تهديدآميز 
يا فشارزا احساس تنش و اضطراب مى كنيم اين گونه 
احساسات، واكنش هاى بهنجارى در فشار روانى است. 

اضطراب امتحان پديده اى است كه به وفور در مراكز 
آموزشى و تحصيلى ديده مى شود و به ميزان زيادى 
آموزان  دانش  بودن  ناموفق  يا  آميز  موفقيت  در  نقش 
و  عاطفى  مشكالت  ترين  شايع  از  يكى  اضطراب  دارد. 
روحى روانى انسان ها است كه گاهى اوقات در ساده 
انگارى به موضوعات زندگى و عدم درمان به موقع و 
عدم اتخاذ شيوه مناسب آن چنان در تار و پود زندگى 
زمينه  گفت  توان  مى  جرات  به  كه  كند  مى  نفوذ  انسان 
روحى،  هاى  كسالت  جسمى،  هاى  بيمارى  از  بسيارى 
را  او  نامناسب  هاى  واكنش  و  رفتارى  هاى  آشفتگى 
تشكيل مى دهد. در ارزيابى فرد مضطرب نكته اساسى 
و  معقول  غير  اضطراب  از  طبيعى  اضطراب  تشخيص 

بيمار گونه است. 
� اضطراب از ديدگاه فرويد 

از ديدگاه فرويد اضطراب به سه نوع تقسيم شده است: 
1) اضطراب واقعى 

2) اضطراب نوروتيك 
3) اضطراب اخالق 

الف) اضطراب واقعى: 
هنگامى تجربه مى شود كه شخص با خطرات يا تهديد 

هاى بيرونى مواجه است. 
ب) اضطراب نوروتيك: 

زمانى بروز مى كند كه تكانه هاى (نهاد) موجب تهديد 
فرد در برابر قطع كنترل هاى (من) و ظهور رفتار هايى 

مى شود كه منجر به تنبيه وى خواهد شد. 
ج) اضطراب اخالقى: 

وقتى ظاهر مى شود كه فرد عملى خالف وجدان اخالقى 
يا ارزش هاى اخالقى خويش انجام داده است يا حتى در 
نظر دارد انجام بدهد و به اين دليل احساس گناه مى كند. 

� ريشه هاى اضطراب (زمينه هاى اضطراب) 
معتقدند  صاحبنظرانى  كه  گفت  بايستى  راستا  اين  در 
از  قبل  دوران  در  ها  اضطراب  از  بسيارى  هاى  ريشه 
تولد وجود پيدا كرده است. بسيارى از روانشناسان و 
پزشكان معتقدند كه بسيارى از افسردگى ها و اضطراب 
اوتورانگ،  مادران.  باردارى  دوران  به  است  مربوط  ها 
باالخره  كردو  تلقى  اضطراب  اوليه  علت  را  تولد  ضربه 
روانكاوى عامل ريشه اى اضطراب در ميان كودكان را 
نقل  و  اند  كرده  عنوان  مادران  از  شدن  جدا  مساله  بر 
منبع  ها،  جدايى  از  حاصل  هيجان  ضربه  كه  اند  كرده 
اشخاص  وجود  در  كه  است  ها  اضطراب  از  بسيارى 

ماندگار مى شود. 
� علل پيدايش اضطراب 

1) فردى كه مرتكب عملى مى شود كه با ارزش هايش 
همخوانى ندارد و احساس گناه مى كند دچار اضطراب 
مى شود و هر چه عمل بيشتر شود اضطراب هم بيشتر 

مى شود. 

2) بر اثر مسائل و شرايط محيط بيشتر در مواقعى كه 
فرد به وسيله ديگران مورد ارزشيابى قرار مى گيرد و 
رفتار فرد تحت كنترل قرار مى گيرد اضطراب پديد مى 

آيد، مانند برگزارى امتحانات و مسابقات. 
ارضاى  در  خويش  هاى  توانايى  به  فرد  زياد  توجه   (3

انگيزه يا كنترل موقعيت يا تركيب اين دو حالت. 
اضطراب  پيدايش  در  مهمى  عامل  تواند  مى  تعارض   (4
شود.  مى  تعارض  به  منجر  ناكامى  چنين  هم  و  باشد 
ناكامى زمانى پديد مى آيد كه فرد جهت دست يافتن به 
هدفى تالش مى كند ولى به مطلوب خود دست نمى يابد 

و همين موجب اضطراب مى شود. 

� عالئم اضطراب 
1) عالئم جسمى اضطراب: 

آشفتگى چهره و نامرتب بودن وضع ظاهرى، انقباضات 
عضالت، به هم ريختن وضع تنفس، لرزش اندام و تشنج 

و تيك. 
2) عالئم جسمى درونى: 

مرز  تا  حتى  قلب  گوارش،  دستگاه  در  اختالل  ايجاد 
سكته، بى خوابى كه خود اين عامل تشديد اضطراب و 

اضطراب خود عامل تشديد بى خوابى است. 
3) عالئم عاطفى: 

حالت ياس و افسردگى، بغض و كينه و خشم سريع و 
آنى، غم و غصه هاى بى حساب، حسادت به افرادى كه 
از آرامش امنيتى نسبى برخوردارند، ترس شديد همراه 

با احساس بى دفاعى. 
4) عالئم روانى: 

عدم احساس امنيت به گونه اى كه وجود و هستى خود 
به  اعتماد  و  اطمينان  عدم  بيند.  مى  خطر  معرض  در  را 
احساس  عدم  خودش،  حتى  مواردى  در  و  اطرافيان 
كفايت و نا امنى از لياقت و توان و مهارت خود، وسواس 
و ترديد امور، احساس گناه و زمانى پذيرش در مورد 
درستى يا عدم درستى خود، توقع بى جا و در خواست 
عملى  چرا  و  چون  بدون  او  هاى  خواسته  همه  اينكه 
شوند. ترس از اينكه آتش افروزى كند يا تن به دزدى 

دهد و يا موجب برخورد ديگران شود. 
5) عالئم ذهنى: 

حالت  در  مخصوصا  فراموشى؛  حتى  و  حافظه  ضعف 
را  نزديكان  نام  حتى  كه  صورتى  به  اضطراب  غلبه 
كننده،  نگران  و  مكرر  هاى  بافى  خيال  كند.  فراموش 
ضعف دقت، ضعف و ناتوانى در تخيل و بر اثر آن عدم 
توان ابداع و اختراع، عدم توان تمركز فكرى به گونه اى 
كه نتواند از بحثى نتيجه بگيرد. ضعف در ادراك به گونه 
اى كه در آن لحظه از شدت اضطراب مساله اى را درك 
نكند و نتواند آن را در ذهن وارد كند كه اينها خود با عث 

مى شود كه نمره درسى كاهش بيابد. 
6) عالئم رفتارى: 

بايستد،  نتواند  كه  اى  گونه  به  تابى  بى  و  قرارى  بى 
باشد.  جابجايى  حال  در  دائما  و  بكشد  دراز  يا  بنشيند 
نشان  خود  اين  كه  رفتن  خواب  در  دشوارى  و  اختالل 
عصبى  حاالت  دادن  نشان  اوست.  درون  در  ها  تضاد 
و  اعتراض  زنگ،  صداى  شنيدن  يا  پريدن  جا  از  مثل 
پرخاشگرى و تظاهرات عصبى كه پس از آن احساس 
شادابى و نشاط مى كند. انجام كارى به صورت مكرر و 
متنوع و منطقى جلوه دادن آن و استدالل كردن كه كارم 
درست است و دليل تراشى و بهانه تراشى براى اينكه 

كارى انجام دهد. 

� درمان هاى اضطراب 
� دارو درمانى 

� رفتار درمانى 
� درمان شناختى، رفتارى 

� درمان از طريق حل مساله 
� تلقيح فشار روانى (واكسيناسيون) 

� فرق اضطراب با نگرانى ساده 
براى  كه  است  خاص  موقعيت  يك  به  مربوط  نگرانى 
فرد در زمان مشخص پيش آمده است: مثل نگرانى از 
امتحان و پرسش و غيره در حالى كه اضطراب از يك 
عاطفه نامشخص، شكل مى گيرد. اين گونه نگرانى ها در 
مورد موضوع هاى عينى و مشخص است كه فرد خود 
و  درونى  شكل  اضطراب  در  ولى  كند.  مى  بيان  را  آن 
ذهنى است و فرد علت مشخص براى آن بيان نمى كند. 

� فرق اضطراب و ترس 
اضطراب داراى موضوع مبهمى است كه خود فرد علت 
آن را نمى داند، ولى در ترس شاگردان علتى براى آن 
اجتماعى،  ارتباط  مار،  از  ترس  مانند  كنند.  مى  بيان 

بيمارى، مرگ و غيره. 
بدون  است،  فرد  ذهنى  تخيل  معلول  اضطراب  واقع  در 
علت مشخص اضطراب بعد از مدتى به سازگارى هاى 
غيره  و  وسواس  پرخاشگرى،  افسردگى،  مثل  ديگرى 
منجر مى شود. نظريات در مورد تمايز ترس و اضطراب 
متفاوت است. بعضى روانشناسان اعتقاد دارند ترس و 
اضطراب فرد هيجان و واكنش در برابر خطر هستند، با 
اين تفاوت كه در ترس عامل خطر در خارج است اما در 
اضطراب عامل خطر مربوط به شرايط درونى فرد است. 
علت  فرد  و  است  مبهمى  موضوع  داراى  اضطراب 
علت  ترس  در  حاليكه  در  داند  نمى  را  خود  دلواپسى 
شناخته شده است و در واقع پاسخ به يك تهديد يا خطر 
واقعى مى باشد. مانند ديدن يك حيوان وحشى و يا رد 
شدن از عرض خيابان. در اضطراب به طور كلى عالئمى 
از احساس مبهم در شخصيت وجود دارد مثل بيچارگى 
و بى يار و ياورى و نيز ترس از دنيايى كه هيچ كس او 

را دوست ندارد و همه دشمن او هستند. 
اضطراب  هاى  نشانه  داراى  خود  خودى  به  همه  اينها 
هستند كه 2 تا 5در صد هر جامعه اى را در بر مى گيرد. 

ويژگى  نوجوانان  و  كودكان  از  دسته  اين  كلى  طور  به 
هاى زير را از خود نشان مى دهند: 

نگرانى مفرط يا غير واقعى در مورد حوادثى در آينده 
غيره  و  سردرد،  درد،  دل  مانند  جسمانى  هاى  شكايت 
افت تحصيلى، نگرانى درباره رفتار گذشته، پايين آمدن 
سطح كارايى و فعاليت هاى اجتماعى كم رويى خجالتى 
بودن، تپش قلب، رقابت پنهانى با خواهران و برادران، 
اضطراب جدايى از والدين بى اشتهايى عصبى و نشانه 
هاى فيزيكى مثل لرزش پيچش عضالنى، احساس لرز، 
چهره،  پريدگى  يا  انداختن  گل  فعالى،  بيش  نفس،  تنگى 
در  اشكال  ادرار،  تكرار  اسهال،  دهان،  خشكى  تعريق، 
در  اشكال  ترس،  احساس  روانشناختى  عالئم  از  و  بلع 
تمركز حواس، گوش به زنگ بودن و ترس هاى بى جا 

و احساس بى كفايتى. 
� خالصه 

بلكه  است،  فراگير  و  جهانى  اى  پديده  تنها  نه  اضطراب 
مفهوم  است.  بشرى  ابناى  بودن  انسان  از  اى  نشانه 
شناسى  آسيب  ويژه  به  و  شناسى  روان  در  اضطراب 
مديون  تاريخى  نظر  از  بالينى  روانشناسى  و  روانى 

زيگومندفرويد است. 
اضطراب يك بى قرارى درونى است كه حكايت از ترس 
مبهم و وحشتى نا معين دارد آن چنان كه قرار و آرام 

را از كودك مى ستاند. 
اندازه  هر  و  است  هشداردهنده  عالمت  يك  اضطراب 
بيشترى  اضطراب  باشد.  تر  آفريننده  و  تر  خالق  فرد 
امكانات  و  احتماالت  وى  براى  زيرا  كند  مى  تجربه  را 
اضطراب  بين  البته  دارد.  وجود  ترى  زياد  ناشناخته 
از  اينها  و  دارد  وجود  تفاوت  ساده  نگرانى  و  ترس  و 
براى  هايى  حل  راه  حال  هر  در  هستند.  متمايز  يكديگر 

درمان اضطراب و يا كاهش آن وجود دارد.
منابع: 

1 اضطراب 
نوشته دكتر ريچارد گلدبرگ، ترجمه دكتر نصر ال. پور 
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 مرد هندى 18 سال در ادارات دويد 

تا ثابت كند نمرده است/موسس 
انجمن نمردگان

بوروكراسى ادارى هم بد دردى است و اگر اداره و اداره بازى در 
كشورى مثل هند با بيش از هشتصد، 
فاجعه  باشد؛  جمعيت  ميليون  نهصد 

خواهد بود.
بدين   1961 سال  متولد  بيهارى  الل 
مطابق  وى  كه  شده  معروف  جهت 
مرده   1976 سال  در  ادارى  مدارك 
تالش  سال   18 از  بيش  وى  و  بود 
كرد تا ثابت نمايد كه نمرده است.بعد 
در  توانست  بيهارى  تالش  سالها  از 

سال 1994 به مقصد خود برسد.

كشاورز اهل اوتر پرادش در طول اين سالها با باال پايين رفتن از پله 
همين  به  و  نمايد  ثابت  را  خود  بودن  زنده  كرد  سعى  مختلف  ادارات 
منطور انجمن نمردگان را تا هند تاسيس كرد چرا كه مثل وى در هند 
زياد بوده و مردمى كه ظاهرا مرده اند را كمك مى كند تا در پله هاى 

ادارات پير شوند و كارشان سريعتر انجام شود.

وى در سال 1976 براى اولين بار در خواست عضويت در بانك محلى 
و گرفتن وام را ارائه داد. كارمند بانك با گرفتن استعالم به وى گفت 
حساب  نتوانست  وى  بنابراين  و  است  مرده  رسمى  مدارك  طبق  كه 
پسر  كه  فهميد  و  گرفته  را  ماجرا  دنبال  وى  بگيرد.  وام  و  كرده  باز 
عمويش با دادن رشوه به يكى از مقامات محلى نام وى را در ليست 
مردگان ثبت كرده و بدين طريق توانسته زمينهاى كشاورزى وى را 

باال كشيده و بنام خود بزند.

بيهارى حين انجام امور ادارى متوجه شد در ايالتى كه وى زندگى مى 
كند 100 نفر ديگر اين مشكل را دارند و به همين دليل انجمن نمردگان 
را تاسيس كرد تا به افراد مشابه خود كمك كند. مشكل بزرگ اين بود 
كه وى و صدها نفرى كه مرده اعالم شده بودند، جانشان در خطر 
مرگ قرار گرفته بود چرا كه كالهبرداران كه عموما از وابستگان آنها 
بودند، تالش داشتند تا آنها را واقعا بكشند تا مشكلى براى باال كشيدن 

زمين و دارايى هايشان نداشته باشند.

بيهارى در سال 2004 توانست 4 نفر ديگر را بدين ترتيب زنده اعالم 
كند و هم جانشان را نجات دهد و هم مالشان را.

ايالتى  انتخابات  در  كانديد  بعنوان  سال  همان  در  شده  زنده  مرده 
شركت كرد تا به همه ثابت كند هم نمرده و هم مى تواند حق خود و 

ديگران را از طريق مجامع رسمى بگيرد.

مرگ كودك در لباسشويي
بي توجهي مادري باعث مرگ كودك چهار ساله در ماشين لباسشويي 

شد. 
او  غيبت  زمان  در  كه  است  ساله اي  چهار  كودك  گيبسون»  ساني   »
وارد ماشين لباسشويي شده و در پي به راه افتادن خودكار ماشين 

جان خود را از دست داده است. 
پزشكان علت مرگ اين پسر بچه چهار ساله را تنفس هواي گرم داخل 

ماشين لباسشويي و سوختگي ناشي از دماي زياد اعالم كردند. 
شاير»  «دري  در  واقع  «اشبورن»  منطقه  پليس  گزارش  اساس  بر 
انگلستان، اين كودك در حالي كه مادرش در خانه همسايه بود، وارد 
ماشين لباسشويي شده و در ماشين به طور خودكار بسته و به كار 
مي افتد، به طوري كه كودك به مدت دو ساعت درون محفظه ماشين 

لباسشويي گير افتاده بود. 
شده  جدا  همسرش  از  كه  كودك  پدر  گيبسون»  «استوارت  همچنين 
به  توجهي  هيچ  سابقم  همسر  متاسفانه  است:  گفته  باره  اين  در  بود 

پسرهايمان نمي كرد و در نهايت باعث مرگ پسر كوچكم شد. 
پليس اين زن 42 ساله را كه به شغل پرستاري مشغول است به اتهام 
بي توجهي منجر به مرگ پسر چهار ساله اش دستگير كرد اما وي پس 

از اثبات بي گناهي آزاد شد. 
اين زن دراره پسرش گفته است كه وي كودكي كنجكاو و جست وجوگر 

بود و عالقه شديدي به بازي قايم-باشك داشت. 
هم  انگليس  خانواده  و  كودكان  از  حمايت  بخش  كارشناسان  از  يكي 
برده  مي  رنج  دندان  پوسيدگي  و  سر  شپش  از  كودك  اين   » گفت: 

است.» 
13 آوريل 2011

كتاب سرقت شده از «كيج »به او 
بازگردانده شد

كيج  نيكالس  از  قبل  ها  سال  كه  كميابي  كميك  كتاب  ميل:  ديلي 
ربوده شده بود سرانجام پيدا شد. 

در  است،  سوپرمن  كميك  كتاب  اولين  از  اي  نسخه  كه  كتاب  اين 
اسكار  جايزه  وبرنده  مشهور  هنرپيشه  اين  منزل  از   2000 سال 
در لس آنجلس ربوده شد. قيمت پايه اين كتاب در حراجي ها يك 
ميليون دالر تخمين زده شده بود. اين كتاب كميك در سال 1938 
شمار  به  كاميكز»  كميك «اكشن  شماره  اولين  و  بود  شده  توزيع 
مي رفت كه در تاريخ فرهنگ معاصر آمريكا جايگاه خاصي داشته 

و يك كتاب غيرعادي به شمار مي رود. 

پليس اين كتاب را در يك انباري در «سن فرنادو ولي» كشف كرد. 
اين  وجود  از  كه  اين  بدون  نشده  كشف  هويتش  هنوز  كه  مردي 
كتاب كميك در انبار خبر داشته باشد كل ساختمان را خريداري 
به  را  كتاب  اين  كه  فيشر»  استيون   » نيويوركي،  دالل  بود.  كرده 

نيكالس كيج فروخته بود، اصل بودن كتاب را تاييد كرده است. 
مشهور  كلكسيون دارهاي  از  يكي  قبل  سال   10 تا  ساله   47 كيج 
كتاب  سه  سرقت  اين  طي  اينكه  از  پس  اما  بود  كميك  هاي  كتاب 
ارزشمندش را از دست داد به شدت ناراحت شده و كل كلكسيون 

خودش را به مبلغ 6/1 ميليون دالر فروخت. 
كيج اين كتاب را در اواخر دهه 1990 زماني كه قرار شده بود در 
نسخه سوپرمن تيم برتون بازي كند خريداري كرده بود ولي اين 
فيلم هم هرگز ساخته نشد تا طلسم سوپرمن براي كيج باقي بماند. 
« دانالد هريك» رئيس پليس اشياي هنري لس آنجلس اظهار داشته 
است كه تحقيقات پليس براي كشف سارق اين كتاب همچنان ادامه 
دارد. كيج اين كتاب را به همراه ساير كتاب هاي ارزشمندش بيمه 
كرده بود، به همين دليل با سرقت با اين كتاب از نظر مالي چندان 

متضرر نشده بود. 
12 آوريل 2011

كماندوها مرد جواني را در 
خانه اش كشتند

مردان مسلح با چهره هاي پوشيده، يك شنبه صبح مرد جواني را در 
حالي كه به همراه والدينش در خانه اش بود كشتند. 

اين يك عمليات كماندويي واقعي است كه صبح يك شنبه در سن دني 
اتفاق افتاده است. گلوله هاي چند مرد نقاب پوش، جوان 21 ساله اي را 
در خانه و در مقابل اعضاي خانواده اش مورد هدف قرار داد. احتمال 
بوده  جوان  فرد  با  شخصي  حسابي  تسويه  اتفاق  اين  مي شود  داده  
است. براساس تحقيقات اوليه، سه يا چهار فرد مسلح نقابدار، حوالي 
محل  به  پليس»   » مي زده اند  فرياد  كه  حالي  در  صبح  شش  ساعت 
سكونت اين فرد حمله كرده اند. خواهر 16 ساله قرباني در را به روي 
مهاجمين گشوده است. در خانه والدين و يك خواهر ديگر متهم (كه 9 

ساله است) و برادر 12 ساله اش نيز حضور داشته اند. 

آنها  به  را  خود  بزرگ  پسر  اتاق  خواسته اند  مقتول  پدر  از  مهاجمان 
نشان دهد. پس از آن پسر جوان را از تخت ييرون كشيده و او را به 
سالن پذيرايي خانه آورده و 2 يا 3 گلوله با كاليبر 9 ميلي متر را به او 
شليك كرده اند. منابع خبري هنوز نگفته اند كه آيا اين تيراندازي فقط 
جلوي پدر مقتول انجام شده يا ديگر اعضاي خانواده او نيز حضور 

داشته اند. 
حوالي نيمروز يك شنبه پليس تحقيقات خود را آغاز كرد. كريستيان 
المبر، سر تيم تحقيقات بخش جنايي پليس پاريس گفت: «اين حادثه 
درمورد قاچاق مواد  تسويه حسابي شخصي است كه احتماال  قطعا 

مخدر اتفاق افتاده است.» 
يكي ديگر از اعضاي پليس گفته است: «ما مي دانيم كه قرباني عضو 
باعث  ديگر  گروهي  با  او  همكاري  شايد  است.  بوده  قاچاق  باند  يك 
نوع  اين  وقوع  هرحال  به  بيفتند.  انتقام  فكر  به  او  همگروه هاي  شده 
انتقامگيري به شيوه گروه هاي مافيايي در اين منطقه، فوق العاده نادر 

است.» تحقيقات پليس در اين زمينه همچنان ادامه دارد. 

11 آوريل 2011

آرسن لوپن موزه ها دوباره 
دستگير شد

استفان بريتويزر، كه به «آرسن لوپن موزه ها» مشهور است، دوباره 
ليبراسيون خبر داده اند كه وي چهارشنبه 6  دستگير شد. فيگارو و 
آوريل در استراسبورگ دستگير و پنج شنبه صبح به مقامات پاريس 

تحويل داده شده است. 

ليبراسيون دراين مورد نوشته است: «چند ده اثرهنري با قيمتي بالغ 
سكونت  محل  از  بازرسي  در  اخير  روزهاي  در  يورو  هزار   70 بر 
استفان بريتويزر و خانواده و حوالي منطقه محل سكونت او كشف 
شده است.» فيگارو تصريح كرده است كه «مركز مبارزه با سرقت 
 40 تولد  تازگي  به  كه  را  وي  عملياتي،  طي   (OCBC) هنري  اشياي 
سالگي اش را جشن گرفته، به همراه والدين و نامزدش دستگير كرده 

است.» 

يك  نقد،  پول  هزاريورو  ده  چند  متهمان،  سكونت  محل  تفتيش  در 
تابلوي نقاشي كه از يكي از موزه هاي بلژيك به سرقت رفته و اينترپل 
در جست و جوي آن است و نيز تعداد 15 شي قيمتي كه در حفره اي 

مخفي شده بودند يافت شده است. 

اين متهم پيش از اين در سال 2005 به سه سال زندان محكوم شد 
كه 18 ماه آن به حالت تعليق درآمده بود. نيروهاي پليس گفته اند طي 
فرانسه  موزه هاي  از  نيمي  از  سرقت  مسئول  تنهايي  به  او  مدت  اين 
بوده است. استفان بريتويزر اولين سرقت خود را 20 نوامبر 2001 
انجام داد. او براي اولين بار در سوئيس دستگير شد. از سال 2001 
تا 2005 وي محاكمه شد و محكوميت خود را درسوئيس و فرانسه 
گذراند. در ژوئن 2006 به سرقت لباس دست زد. اكتبر 2006 كتاب 
«اعترافات يك دزد هنر» را منتشر كرد. او در مدت هفت سال، بيش از 
230 قطعه از آثار هنري را از موزه هاي فرانسه، سوئيس، بلژيك و... 
به سرقت برده است. قيمت آثار هنري اي كه او در اين مدت به سرقت 

برده است بالغ بر 10 ميليون يورو مي شود. 

9 آوريل 2011

اخراج به دليل داشتن سبيل 
پسر 13 ساله اي به دليل داشتن سبيل و ممانعت از اصالح آن از 
مدرسه اخراج شد. «مارك گري» 13 ساله گفته است: «من به دليل 
حساسيت داشتن به تيغ معموال نمي توانم صورتم را اصالح كنم؛ 

چرا كه دچار قرمزي پوست مي شوم

سبيل،  داشتن  دليل  به  متاسفانه  مي گذارم.  سبيل  دليل  همين  به   .
كردند.  اخراج  مدرسه  از  مرا  آمبرلند»  «نورس  مدرسه  مسئوالن 
كرده  عنوان  نيز  نوجوان  پسر  اين  ساله   53 پدر  گري»  «پيتر   «
است: «من واقعا از اين موضوع ناراحتم كه مسئوالن مدرسه هيچ 

توجهي به وضعيت جسماني پسرم نكردند.

 او واقعا نمي تواند از تيغ استفاده كند. پسر ديگرم نيز كه 15 سال 
دارد به بيماري او دچار است و به تيغ حساسيت دارد.»



2121 هفته نامه پرشين جمعه 26 فروردين ماه 1390 - شماره 193

پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com سرگرمى
طالع بينى هفته

 w
w

w
.persianw

eekly.co.uk 

 �
 �

� فروردين ماه 
فرد مورد عالقه متولدين اين ماه خيلى روى رفتار و اخالق مهربان و انسانى شان 

حساب ميكند . 
اگر دليل خستگى و مشغله و غيره ، اين رفتار تغيير كند مسلما" اين روابط را بهم 
. هميشه براى يارى  ميريزد ، روحيه كمك در متولدين اين ماه بسيار باال ست 

دادن به محتاجان و اطرافيان آماده هستند .
در اين ميان بدليل اشتباه و يا سوء تعبير عده اى تصميم گرفته اند ديگر دست 
يارى به سوى كسى دراز نكنند كه مسلما" صحيح نيست ، پايان هفته پر مشغله 

اى خواهد داشت .
� ارديبهشت ماه 

با پيش آمدن بعضى حوادث ، عده اى از متولدين اين ماه دچار پشيمانى شده و 
خود را در ايجاد اين حوادث مقصر ميدانند در حاليكه در اصل چنين نيست و بايد 

اين را بپذيرند كه اين مسائل در هر حال پيش ميايد . 
جاه طلبى بعضى از اطرافيان براى در صدى از متولدين اين ماه دردسر و مشكل 
ايجاد نموده است و بهتر اينكه تا حد ممكن جلوى اين گروه را بگيرند ، هديه ايى 

را از اقوام نزديكتان دريافت خواهيد كرد كه بسيار خوشحالتان خواهد كرد .
� خرداد ماه 

توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه هميشه زياد است ، البته 
چنين روحيه اى تنها بدليل امكانات و فداكاريهاى متولدين اين ماه بوجود آمده 

است .
و  هستند  خوشبخت  دارند  ماه  اين  متولد  فرزندى  كه  مادرها  و  پدر  از  بسيارى 
ها  خوشبخت  صف  در  دارند  ماه  اين  متولد  پدارانى  كه  هم  فرزندانى  درضمن 

قرار دارند . 
اشتباه و سهل انگارى بعضى از اطرافيان سبب ضرر و زيان و دردسر براى 05 

درصد از متولدين اين ماه شده ولى خوشبختانه اين مسائل قابل حل ميباشد .
� تير ماه 

بعضى ها نسبت به شما حسادت ميكنند و حتى كينه ميورزند اما درايت و خوش 
خلقى شما باالخره اين فضا را تغيير ميدهد ، ادب و متانت شما به كمكتان مى آيد 

تا از شرايطى سخت و طاقت فرسا رهايى يابيد . 
با دوستان قابل اعتماد خود بيشتر تماس داشته باشيد و در مسائل مهم با آنها 

مشورت كنيد ، شما به راهنمايى و همفكرى آنها نياز داريد . 
به گذشته فكر نكنيد، چون ممكن است آينده را از دست بدهيد ، اگر تمام توانايى 

خود را به كار گيريد از سد مشكالت عبور ميكنيد .
� مرداد ماه

زحمت شما زياد ميشود و اين مقدمه اى براى حركتتان در يك مسير دلخواه است 
، فعاليتهاى فرهنگى ميتواند اصل وجودى شما را به اطرافيان بشناساند، ضمن 

آنكه خودتان را نيز خوشحال ميكند . 
اين هفته اگر تصميم گيرى راجع به فعاليتهاى اقتصادى خود را كمى به تعويق 

بيندازيد، به نفع شما خواهد بود . 
به طور كلى طالع شما در زمينه امور عاطفى و فرهنگى روشن است ، يك نفر خيال 

دارد شما را متوجه خودش كند، با چشمانى باز اطراف خود را بنگريد .
� شهريور ماه

شرايط فعلى خود را در محيط كار حفظ كنيد ، تغيير و تحول در اين مقطع زمانى 
براى شما مفيد نيست . 

با افراد خانواده بحث و جدل نكنيد چرا كه ممكن است باعث دلخورى يكى از آنها 
الزم  آرامش  به  تا  نكنيد  عجله  كارها  در  و  باشيد  داشته  آرام  و  قرار  كمى   ، شويد 

دست يابيد .
نسبت به كسى كه اشتباهات شما را برايتان بر مى شمارد نه تنها ناراحت نميشويد 

بلكه به نتايج جالبى هم دست ميابيد .
� مهر ماه 

اجازه ندهيد برخى مسايل شما را آزار دهد ، برخى كارهاى شما متوقف شده است 
ولى در اين هفته بنيه و توان بيشترى براى انجام آنها خواهيد داشت . 

اين هفته ميتواند زمان پيشرفت و ترقى براى شما باشد، اّما اين موضوع يك شرط 
دارد و آن تمركز شما بر چيزهاى مهم است، كه در اين صورت بهترين نتيجه را 
خوبى  به  را  كارهايتان  و  باشيد  خودتان  كنيد  سعى   ، داشت  خواهد  پى  شما  براى 

انجام دهيد .
� آبان ماه

فشار زيادى به خود نياوريد، زيرا اين هفته زمان بى قرارى شماست ، شما در اين 
هفته احساس ويژه اى از دوستان و خانواده خود انتظار داريد . 

چند قدم عقب بگذاريد و درباره ناز پروردگى خود كمى بينديشيد ، اگر چنين نكنيد 
يك مشكل بزرگ در انتظار شماست و آن نتيجه خطا و اشتباه خودتان است .

� آذر ماه
حفظ  ديگران  با  را  خود  ارتباط  كار  اين  با  داريد،  نگه  خود  براى  را  خود  انديشه 
خواهيد كرد ، اگر سرمايه خود را در جاى امن نگهدارى نكنيد براى رفع مشكالت در 

سراشيبى قرار خواهيد گرفت . 
آينده  به  و  بگيريد  نظر  در  را  اقتصادى  مسايل  كه  است  مناسبى  زمان  هفته  اين 
توجه كنيد ، اگر در اين هفته طرح آينده خود را مشخص نكنيد بعدا" عقب 

خواهيد ماند .
� دى ماه

شما هميشه در ميهمانى ها گل سر سبد هستيد و حال ممكن است اين ميهمانى به 
خصوص و با شكوه در خانه خودتان برگزار شود !

افرادى را به منزلتان دعوت نماييد كه ارزش دوستى را براى شما دارند ، ممكن است 
به همراه شخصى عزيز سفرى داشته باشيد ، شخصى كه هميشه به عالقمند بوديد .

اين سفر يكى از پرحادثه ترين و ماجراجويانه ترين سفرهاى عمرتان خواهد بود ، 
اين هفته زمانى بسيار مساعد براى ابراز عالقه به شخص مورد عالقه تان محسوب 

ميشود .
� بهمن ماه

به نفع شماست كه راحت از كنار مسائل عبور كنيد ، هر چند انجام اين كار براى 
شخصى مثل شما بسيار دشوار است ، ولى الزم است اجازه دهيد كه زمان مشكالت 

زيادى را حل كرده و مسايل راه تدريجى خود را طى كنند . 
دروغگويى  از  هفته  اين  در   ، ميزنند  رقم  برايتان  را  ها  بهترين  تقدير  و  سرنوشت 

بپرهيزيد و مواظب باشيد حرفى نزنيد كه بعدها به ضررتان تمام شود . 
در انتظار بروز مشكالت مالى باشيد و در مورد هر كارى ابتدا مشورت نماييد در 
غير اين صورت با هزينه هاى سرسام آورى مواجه خواهيد شد ، قطعا" مايل نيستيد 

چنين باليى سرتان بيايد ، پس هوشيار و آگاه باشيد .
� اسفند ماه

اين هفته براى شما به منزله وفور و نعمت و فراوانى محسوب ميشود ، در اين هفته 
ميتوانيد با خيالى راحت به همراه همسرتان به ديدار ديگر شهرها برويد ، حقيقتا" 
تصورش  حتى  كه  ميبخشد  استحكام  نفر  دو  شما  رابطه  به  چنان  آن  سفرى  چنين 

را هم نميكرديد . 
اگر مجرد هستيد ، اكنون زمان مساعد براى همسرى دلخواه در شهرهاى دور فرا 
حرفهاى  تان  خانواده  اعضاى  هفته  اين  اواخر  در  زياد  احتمال  به  و  است  رسيده 
زيادى راجب خواستگار اخيرتان خواهند داشت ، شايد بهتر باشد كه گوش دل و 

جان به حرفهايشان بسپاريد . 

چاپ آگهى در هفته نامه پرشين  
بازار كار را وسيع تر و مشتريان 

شما را  بيشتر مى كند!

02071936692  
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نشان  جديد  بررسي  يك 
زمستان  در  تولد  مي  دهد 
تابستان  در  تولد  به  نسبت 
فرد  در  زيستي  ساعت  بر 
اين  مي گذارد.  بيشتري  اثر 
ژورنال  در  كه  پژوهش 
منتشر  نوروساينس نيچر 
شده، نشان داد كه موش هاي 
و  شده  متولد  آزمايشگاهي 
نور  چرخه  در  بزرگ شده 
كوتاه  (روزهاي  زمستاني 
به  نسبت  بلند)  شب هاي  و 
در  متولدشده  موش هاي 
(روزهاي  تابستاني  نور 
در  كوتاه)   شب هاي  و  بلند 
زندگي اختالالت قابل توجهي 
در ساعت هاي زيستي نشان 

مي دهند....

اين براي اولين بار است كه در پستانداران 
چنين يافته اي به دست مي آيد و اين يافته ها 
پديده  اين  علت  توضيح دهنده  است  ممكن 
در  زمستان  در  متولدشده  افراد  كه  باشد 
معرض خطر باالتر اختالالت سالمت رواني 
و  اسكيزوفرني  دوقطبي،  اختالل  مانند 
زمستاني)  (افسردگي  فصلي  خلقي  بيماري 
داگالس  پژوهش،  اين  سرپرست  هستند. 
دانشگاه  در  زيست شناس  مك ماهون، 
باره  اين  در  آمريكا  تنسي  در  وندربيلت 
گفت: «مي دانيم كه ساعت زيستي خلق وخو 
را در انسان تنظيم مي  كند. اگر يك سازوكار 
موش ها  در  آنچه  مشابه  نقش پذيري 
وجود  هم  انسان ها  در  كرديم،   مشاهده 
تنها  نه  مي تواند  تولد  زمان  باشد،  داشته 
بر ابتال بر شماري از اختالالت رفتاري اثر 
كلي تر  اثري  است  ممكن  بلكه  باشد،  داشته 

بر شخصيت هم بگذارد.»

تغيير فصل ها
را  تجربه شان  همكارانش  و  مك ماهون 
تا  تولد  هنگام  از  موش ها  كردن  بزرگ  با 
هنگام از شير گرفته شدن (سه هفتگي) در 
ساعت  با 16  نوري، «تابستاني»  چرخه  دو 
روشنايي و 8 ساعت تاريكي يا «زمستاني» 
تاريكي  ساعت   16 و  روشنايي  ساعت   8
آغاز كردند. گروه سومي از موش ها هم در 
يك چرخه نوري 12 ساعت روشنايي و 12 

ساعت تاريكي بزرگ شدند.

گرفته  شير  از  موش ها  بچه  كه  هنگامي 
شدند، آنها را در معرض چرخه نوري جديد 
قرار دادند. نيمي از موش هاي زمستاني در 
نيمي  و  ماندند  باقي  زمستاني  نور  چرخه 
شدند.  منتقل  تابستاني  نور  چرخه  به  ديگر 

دو  به  شيوه  همين  به  تابستاني  موش هاي 
گروه تقسيم شدند،  نيمي از آنها در چرخه 
به  ديگر  نيمي  و  ماندند  باقي  تابستاني  نور 
موش  هايي  شدند.  منتقل  زمستاني  چرخه 
تاريكي  و  نور  مساوي  دوره  در  كه  نيز 
بزرگ شده بودند، به 3 گروه تقسيم شدند، 
نور  ساعته   12 چرخه  همان  در  گروه  يك 
گروه  به  دوم  گروه  ماندند،  باقي  تاريكي  و 
گروه  به  سوم  گروه  و  پيوستند   زمستاني 

تابستاني ملحق شدند.

آيا  ببينند  كه  بودند  كنجكاو  پژوهشگران 
پيام هاي نوري مي تواند روي رشد و تكامل 
يافته هاي  نه.  يا  بگذارد  اثر  زيستي  ساعت 
دارد.  وجود  تاثيري  چنين  داد  نشان  آنها 
نوري  چرخه  در  شده  بزرگ  موش هاي 
چرخه  اين  در  مداوم  طور  به  چه  تابستاني 
نوري باقي مانده بودند و چه پس از 3 هفته 
به چرخه نوري زمستاني منتقل شدند، رفتار 
مشابهي داشتند. آنها از هنگامي كه غروب 
آفتاب را تشخيص مي دادند، براي 10 ساعت 
به حركت در مي آمدند  و بعد براي 14 ساعت 
در  كه  موش هايي  واكنش  اما  مي خوابيدند. 
با  بودند،   شده  متولد  زمستاني  نور  چرخه 
بودند  مانده  باقي  چرخه  اين  در  كه  آنهايي 
و آنهايي كه به چرخه تابستاني منتقل شده 
بودند،  متفاوت بود. موش هايي كه در چرخه 
نور زمستاني باقي مانده بودند، برنامه 10 
را  استراحت  ساعت   14 و  بيداري  ساعت 
كه  موش هايي  عكس،  بر  بودند.  كرده  حفظ 
به  زمستاني  نور  چرخه  از  هفته   3 از  پس 
چرخه نور تابستاني منتقل شده بودند،  يك 

ساعت و نيم بيشتر فعال مي ماندند.

مغز با درخشش سبزرنگ
از  گونه اي  از  بعد  مرحله  در  پژوهشگران 
سلول هاي  ژنتيك  مهندسي  با  كه  موش ها 
زيستي  ساعت  تنظيم  ساعت  مركز  عصبي 
نور  زير  در  بودن،   فعال  هنگام  آنها 
مي درخشيدند،   سبز  رنگ  به  بنفش  ماوراي 
از  استفاده  با  پژوهشگران  كردند.  استفاده 
مغز  از  ناحيه اي  رنگ  سبز  درخشش  اين 
فوق كياسمايي»  «هسته  نام  به  موش ها 
و  دارد  قرار  مغز  ميانه  در  كه  را   (SCN)
نظر  تحت  است،   بدن  زيستي  ساعت  مركز 

هسته  فعاليت  با  موش ها  رفتار  گرفتند. 
موش هاي  در  داشت.  تطبيق  فوق كياسمايي 
متولد شده در چرخه نور تابستاني، فعاليت 
اوج  به  غروب  هنگام  فوق كياسمايي  هسته 
مي ماند،  فعال  ساعت   10 براي  و  مي رسيد 
موش ها  كه  زماني  دوره  همان  در  يعني 
در  شده  متولد  موش هاي  در  بودند.  فعال 
چرخه نور زمستاني كه پس از شير گرفته 
بودند،  مانده  باقي  زمستاني  نور  در  شدن 
اوج فعاليت هسته فوق كياسمايي يك ساعت 
پس از غروب بود و براي 10 ساعت طول 

در  شده  متولد  موش هاي  در  اما  مي كشيد. 
گرفته  شير  از  هفتگي   3 در  كه  زمستان 
شده  منتقل  تابستان  به  آن  از  پس  و  شده 
(هسته  زيستي  ساعت  فعاليت  بودند، 
فوق كياسمايي) دو ساعت پيش از غروب به 
اوج خود مي رسيد و براي 12 ساعت فعال 
و  نور  چرخه  كه  موش هايي  مي ماند.  باقي 
حد  دو  اين  بين  و  داشتند  مساوي  تاريكي 
قرار داشتند، بدون توجه به اينكه پس از 3 
مي گرفتند،   قرار  نوري  فصل  چه  در  هفتگي 
را  فو ق كياسمايي  هسته  فعاليت  ساعت   11
نسبت  نيز  انسان ها  اينكه  مي دادند.  نشان 
نوري  چرخه هاي  معرض  در  قرارگيري  به 
متفاوت فصلي در ابتداي زندگي پاسخ هاي 
مشابهي نشان مي دهند،  يا خيرهنوز روشن 
«واكنش  مي گويد:  مك ماهون  اما  نيست، 
زمستان  در  متولدشده  موش  هاي  شديد 
اختالل  به  شبيه»   «بسيار  فصل  تغيير  به 
در  زمستاني  افسردگي  يا  فصلي  خلقي 

انسان هاست.»

در  تولد  داده اند  نشان  پژوهش ها  گرچه 
رواني  اختالالت  از  برخي  خطر  زمستان 
ديگري  بسيار  عوامل  اما  مي برد،  باال  را 
غير از چرخه نوري ممكن است اين اثر را 
قرارگيري  نمونه  باشند.  براي  كرده  ايجاد 
ساير  يا  آنفلوآنزا  به  ابتال  معرض  در 
پژوهشگران  گفته  به  فصلي.  بيماري هاي 
چرخه  كه  مي دهد  نشان  آنها  يافته  هاي 
بعدي  زندگي  بر  نوزادي  دوره  در  نوري 
موثر است و ممكن است به درك بروز اين 

اختالالت رواني كمك كند.
ترجمه: بهار خراساني
LiveScience :منبع 

خانه و خانواده
آقايان از اين 8 ماده 
غذايى غافل نشويد

تغذيه  نيازهاى  در  ازجمله  دارند  اساسى  هاى  تفاوت  زنان  با  مردان 
شيردهى  و  باردارى  دوران  طول  در  خاصى  مغذى  مواد  به  زنان  اى 
براى  مردان  كه  حالى  در  دارند  نياز  سينه  سرطان  از  پيشگيرى  براى  و 
به  پروستات  سرطان  از  پيشگيرى  و  عضالنى  استخوانى،  توده  حفظ 

نيازمند  ديگرى  موادمغذى 
هستند. بسيارى از مردان به 
توجه  خود  غذايى  نيازهاى 
و  دهند  نمى  نشان  چندانى 
كه  موادغذايى  بهترين  از 
سالمت آن ها را تضمين مى 

كند غفلت مى ورزند. 
مواد  كارشناسان  گفته  به 
مقاوم  عين  در  كه  غذايى 
بدن  ايمنى  سيستم  كردن 
استخوانى  توده  كاهش  از 

جلوگيرى كرده و آنتى اكسيدان هاى مورد نياز بدن را تامين مى كند در 
رژيم غذايى مردان در اولويت قرار دارد. 

در اين رژيم غذايى كه بايد همراه با ترك سيگار و فعاليت بدنى متوازن 
باشد، مصرف مكمل هاى ويژه مردان نيز پيش بينى شده است. در مطلب 
زير به نقل از سايت «وب ام دى» 10 ماده غذايى كه براى حفظ سالمت 

مردان ضرورى است، ذكر شده است. 
روى  بودن  دارا  علت  به  خوراكى  صدف  خوراكى:  صدف  مصرف   –  1
فراوان به مردان توصيه مى شود. روى در توليد دى ان اى و ترميم سلول 
در  روى  مصرف  محققان  گفته  به  كند.  مى  ايفا  اساسى  نقش  بدن  هاى 
حفاظت از سلول هاى آسيب پذير پيش رونده در بروز سرطان پروستات 
نقش مهمى ايفا مى كند. اين ماده در گوشت گاو، سبزيجات بنشنى فراوان 
يافت مى شود. مصرف روزانه 11 ميلى گرم روى براى سالمت مردان 

ضرورى است.
2 – موز: موز غنى از پتاسيم و سرشار از انرژى است. پتاسيم در تنظيم 
اعصاب، ضربان قلب و تنظيم فشار خون نقش اساسى دارد. رژيم هاى 
سرشار از پتاسيم و منيزيم خطر سرطان و سكته را كم مى كند. موز كه 
كند.  كمك  بدن  دفاعى  سيستم  به  تواند  مى  است   b6 ويتامين عالى  منبع 
گلبول هاى قرمز را افزايش دهد و در متابوليسم پروتئين نقش مهمى ايفا 
مى  توصيه  مردان  همه  به  روز  در  موز  عدد  يك  مصرف  بنابراين  كند. 
شود. اگر اين ميوه را دوست نداريد از شير، محصوالت لبنى و آب پرتقال 

طبيعى استفاده كنيد. 
3 – ماهى هاى چرب: هيچ رژيم غذايى بدون وجود اسيدهاى چرب امگا3 
كامل نيست. اين چربى هاى اشباع شده به قلب، جريان خون و سيستم 
دفاعى بدن كمك فراوانى مى كند و خطر بروز سرطان پروستات و ساير 
گليسيريد  ترى  سطح  امگا3  چرب  اسيدهاى  دهد.  مى  كاهش  را  امراض 
را  آرتروز  از  ناشى  درد  و  برد  مى  بين  از  را  درد  داده،  كاهش  را  خون 
مى  كمك  بدن  سالمت  به  ماهى  بار  اى 2  هفته  مصرف  دهد.  مى  تسكين 
كند. تخم مرغ، روغن كانوال، سويا و گردو نيز حاوى اين اسيدهاى چرب 

مفيد هستند.
بروكلى: در حالى كه مصرف تمام سبزيجات به مردان توصيه مى   – 4
شود بروكلى به علت خاصيت ضدسرطانى خود مشهورتر است. ويتامين 
c، بتاكاروتن، پتاسيم و تركيبات شيميايى اين گياه در ممانعت از ابتال به 

سرطان هاى شايع در مردان نقش اساسى ايفا مى كند.
5 – گردو: اين ماده غذايى سرشار از منيزيم و سلنيوم و آنتى اكسيدان 
كند.  مى  محافظت  ها  سرطان  انواع  برابر  در  بدن  از  كه  است  قوى  هاى 
سلنيوم به كم شدن ldl يا همان كلسترول بدن كمك كرده و مانع بروز 
لخته خونى در قلب مى شود. مصرف روزانه 55 ميكروگرم سلنيوم به 
وجود  نيز  مغزدار  هاى  ميوه  ديگر  انواع  در  كه  شود  مى  توصيه  مردان 

دارد.
مواد  فيبر،  بودن  دارا  علت  به  دار  سبوس  غالت  دار:  سبوس  غالت   –  6
معدنى و انواع ويتامين ها در سالمت قلب، عضله ها و حفظ وزن مناسب 
است  بهتر  غذايى  مواد  قبيل  اين  بهتر  هضم  براى  دارند.  زيادى  تاثير 

مصرف فيبر را باال ببريد و آب فراوان بنوشيد.
7 – استانول: اين تركيب شيميايى كه در سبزيجات و ميوه ها يافت مى 
شود مى تواند به كاهش كلسترول كمك كند. مردان بايد روزانه 2 گرم 
از اين تركيب شيميايى در رژيم غذايى خود بگنجانند هم اكنون در برخى 

كشورها ماست، مارگارين و آب پرتقال با اين ماده مفيد غنى مى شوند.
را  پروستات  سرطان  خطر  و  است  ايزوفالوين  حاوى  سويا  سويا:   –  8
كاهش مى دهد. به گفته محققان مصرف روزانه 25 گرم سويا مى تواند 
در كاهش كلسترول موثر باشد. اصوال در بهترين رژيم هاى غذايى سويا 

يافت مى شود زيرا براى حفظ سالمت بدن بسيار موثر است.

9 – توت ها: انواع توت با رنگ هاى مختلف و ميوه هايى مانند آلبالو و 
گيالس براى مردان مفيد هستند. توت ها حاوى 4 هزار ماده تركيبى مفيد 
به همراه آنتى اكسيدان هاى ضرورى براى بدن و ويتامينc هستند. اين 

ميوه ها به حفظ سالمتى مغز در دوران سالمندى كمك مى كنند.
10 – سبزيجات نارنجى و قرمز: ويتامين c و بتاكاروتن موجود در اين 
مواد غذايى به حفظ سالمت سلول هاى بدن از خطر انواع بيمارى ها كمك 
مى كند. به عنوان مثال ريزمغذى هاى موجود در فلفل قرمز 300 برابر 

هويج، كدو و سيب زمينى شيرين است.

محققان آمريكايي به يك سوال عجيب

بـهتـر اسـت در چـه فصلـي 
متولـد شويـم؟
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

جهان  - دانشمندان معتقدند رفتن به خريد  جامعه > 
صورت  كار  اين  انجام  براى  كه  كوتاهى  سفرهاى  و 

مى گيرد مى تواند عمر شما را طوالنى تر كند.
نشان  نفر   2000 روى  ساله   10 تحقيق  يك  نتايج 
از  بيرون  به  خريد  براى  روز  هر  كه  افرادى  مى دهد 
به  نسبت  كم تر  درصد   25 احتمال  با  مى روند  منزل 

ديگران جان خود را از دست مى دهند.

بدنى  فعاليت هاى  از  يكى  خريد  دانشمندان  نظر  به 
افراد  اجتماعى  ارتباطات  حفظ  به  كه  است  لذت بخش 
كمك مى كند و تاثيرات مثبتى روى روح و جسم دارد.

در اين مطالعات زندگى هزار و 850 نفر كه باالى 65 
گرفت.  قرار  دانشمندان  توجه  مورد  داشتند  سن  سال 
تمام اين افراد بدون پشتيبان زندگى مى كردند و در يك 
تحقيق ملى در كشور انگلستان شركت كرده بودند. از 
مى رفتند،  خريد  به  روز  هر  درصد  افراد، 17  اين  بين 
22 درصد بين 2 تا 4 بار در هفته خريد مى كردند و 13 
درصد نيز كم تر از يك بار در هفته را به خريد كردن 
اختصاص داده بودند. 48 درصد باقى مانده هم كم تر 

از اين ميزان به خريد مى رفتند.

با انجام اين بررسى مشخص شد افرادى كه هر روز 
خريد مى كردند با احتمال 27 درصد كم تر از ديگران 
در بين سال هاى 1999 تا 2008 به داليل مختلف جان 

خود را از دست دادند.

صرف  و  رفتن  خريد  از  مردان  هميشه  كه  اين  با 
خريد  فوايد  مى رسد  نظر  به  اما  هستند،  شاكى  پول 
رفتن براى آن ها بيش تر از زنان باشد. زنانى كه هر 
روز به خريد مى روند با احتمال 23 درصد كم تر از 
مى كردند،  فوت  ساله  ده  دوره  يك  طول  در  ديگران 
طورى  به  بود،  بيش تر  مردان  بين  در  ميزان  اين  اما 
در  مرگ  از  ديگران  از  بيش تر  درصد   28 آن ها  كه 

امان مى ماندند.

فاكتورهاى  از  بسيارى  دانشمندان  مطالعه،  اين  در 
جنسيت،  سن،  مانند  انسان ها  سالمت  روى  موثر 
فعاليت  الكلى،  مشروبات  مصرف  كشيدن،  سيگار 

بدنى و مانند آن ها را در نظر گرفتند.

سالمت  نشريه  در  كه  تحقيقات  اين  از  بخشى  در 
جامعه و بيمارى هاى همه گير نتايج آن به چاپ رسيده 
آمده است: خريد رفتن به طور مداوم، مى تواند تاثير 
مستقيمى روى بقاى انسان داشته باشد. خريد روى 
ابعاد مختلفى از زندگى انسان مانند سالمت، وضعيت 
مى توانند  افرادى  است.  گذار  تاثير  جسمى  و  روحى 
مرتب به خريد بروند كه از وضعيت اقتصادى خوبى 
هم  كنار  در  با  كه  است  روشن  هستند.  برخوردار 
گذاشتن همه اين فاكتورها مى توان به تاثير موضوع 

ساده اى مانند خريد روى زندگى انسان ها پى برد.

به  دارند.  پائينى  بسيار  تحرك  معموال  سالمند  افراد 
دليل باال رفتن سن بسيارى از آن ها عالقه زيادى به 
ورزش كردن يا انجام كارهايى مانند آن ندارند، اما 
روزمره  و  ساده  كارهاى  انجام  معتقدند  دانشمندان 
بدنى  فعاليت  داشتن  به  مى توان  كردن  خريد  مانند 

كافى در آن ها كمك كند.

مارين هينتون محقق ارشد شركت مشاوره ورديكت 
در اين باره گفت: با خريد كردن شما دائما با اعضاى 
به  موضوع  همين  كه  مى كنيد  برقرار  ارتباط  جامعه 
توجهى  قابل  طور  به  را  زندگى  كيفيت  ساده  ظاهر 

باالتر مى برد.

اجتماعى  ارتباطات  نداشتن  و  تنهايى  حال  عين  در 
مى گذارد.  انسان ها  زندگى  روى  بدى  بسيار  اثرات 
يافته هاى اخير علمى نشان مى دهد، افرادى كه زندگى 
با  چندانى  ارتباط  و  نداشته  گسترده اى  اجتماعى 
دوستان و آشنايان خود برقرار نمى كنند، 50 درصد 
مى شوند.دانشمندان  روبرو  مرگ  احتمال  با  بيشتر 
و  دوستان  با  مرتب  كه  اجتماعى  افراد  كردند  ادعا 
اعضاى خانواده خود ارتباط دارند به طور متوسط 

3.7 سال بيش تر از افراد تنها عمر مى كنند.

برآوردها نشان مى دهد نرخ مرگ و مير افراد تنها در 
دنيا تقريبا برابر با نرخ مرگ و مير بر اثر مشروبات 
سيگار  ترك  كه  همان قدر  طرفى،  از  است.  الكلى 
يك  داشتن  كند،  كمك  انسان  عمر  طول  به  مى تواند 
دوست خوب نيز مى تواند در بهبود سالمت جسم و 

روح موثر باشد.

چه لباسي به شما مي آيد؟
ترجمه:مريم اميدي

 
براي  پوشاك  پركاربردترين  و  اولين  از  يكي 
لباس  طراحان  است.  بهاره  بلوزهاي  خانم ها، 
بلوزهاي  براي  جنس  راحت ترين  و  بهترين 
زنانه در فصل بهار را نخ يا كتان مي دانند. اگر 
قصد داريد چند بلوز زنانه ومردانه اسپرت يا 
كمي رسمي به لباس هاي بهاره تان اضافه كنيد 
قبل از آن، اين مطلب را بخوانيد كه گلچيني از 
آخرين طرح هاي به روز و بهاره امسال است. 
شايد بين اين مدل ها، طرح و جنس دلخواهتان 

را پيدا كرديد و خريد برايتان آسان تر شد. 
1 بلوزي راحت و رسمي

نگاه،  اولين  در  قرمزرنگ  ريز  گل هاي 
آستين هاي  است.  بهار  فصل  تداعي كننده 
كوتاه برگردان و دكمه هاي ريز كه تا قسمت 
يقه هم بسته مي شود به اين بلوز كمي حالت 
رسمي هم داده است به طوري كه به راحتي 
مي توانيد آن را با يك دامن جين يا هر جنس 
ديگري ست كنيد. پيشنهاد ما، استفاده از يك 
بلوزتان  زمينه  رنگ  با  باريك  تقريبا  كمربند 

است.
2.بلوزي با احساس راحتي

مشكي  و  سفيد  رنگ  دو  در  بهاره  بلوز  اين 
طراحي شده است. كمي حالت گشاد دارد اما 
به شما احساس راحتي مي دهد چرا كه جنس 
آن نخ خالص است و مناسب اين فصل. تركيب 
آن با شلوارهاي جين راسته يا پارچه اي حالت 

بسيار جذابي ايجاد مي كند.
3.بلوزي براي شيك بودن

است  خانم هايي  براي  بهاره  انتخاب  به  نوبت 
كه دوست دارند بلوزي بپوشند كه كمتر حالت 
اسپرت داشته باشد. اين بلوز با جنس ساتن 
ست  دامن  و  شلوار  با  كه  دارد  را  قابليت  اين 
شود و همچنين كمي شما را از حالت اسپرت 
در بياورد. پيشنهاد ما پوشيدن اين بلوز كمي 
بسيار  كه  است  تنگ  و  كوتاه  دامن  با  رسمي 
آزادي  دنبال  اگر  اما  مي كند  شيك  را  شما 
اين  مي توانيد  هستيد،  لباس تان  در  بيشتري 

بلوز را با شلوار هم بپوشيد.
4.بلوزي كه شلوار مي خواهد

اين بلوز ژرسه هم جزو انتخاب كساني است 
البته  و  دارند  عالقه  رسمي تر  حالت  به  كه 
تركيب  ندارند.  زياد  و  پر  چين هاي  با  مشكلي 
اين بلوز شيك با يك شلوار پارچه اي مشكي و 
يك كمربند باريك به همان رنگ در اينكه شما 
شيك شده ايد، شكي باقي نمي گذارد. مي توانيد 
در ميهماني هايي كه در فصل ديد و بازديد به 

وفور وجود دارد از اين بلوز استفاده كنيد.

 5 بلوزي براي اضافه وزن
زنانه  بلوزهاي  جلوي  ريز  پيله هاي  داشتن 
شامل  را  مدها  از  ديگر  يكي  امسال  بهار  در 
مي شود كه مورد مناسبي براي افرادي است 
اين  خود  به  خود  چون  هستند  چاق  كمي  كه 
قسمت  در  اما  دارد  گشاد  حالت  كمي   بلوز 
و  تنگ  باالتر  به  وجب  يك  تا  مچ  از  آستين 
قابليت  بلوز  اين  مي شود.  گشاد  دوباره  بعد 
هماهنگ شدن هم با شلوار و هم دامن را دارد. 

مى خواهيد عمر طوالنى 
داشته باشيد؟ خريد كنيد
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پشت پرده اتفاقات دوشنبه شب پرماجرا 

وقتي فيلم هاي نود بلوكه شد

برنامه  تا  دادند  هم  دست  به  دست  اتفاقاتي  شب  دوشنبه 
پرمخاطب نود تا مرز نيمه كاره ماندن پيش برود. برنامه 
نود در حالي شروع شد كه عمال هيچ يك از آيتم هاي از 
نگرفته  قرار  بازبيني  شوراي  تاييد  مورد  شده  تعين  پيش 
بود. از آنجايي كه تحريريه نود طبق روال عادي از چند 
به  را  شده  تهيه  فيلم هاي  برنامه،  شروع  به  مانده  ساعت 
بازرس ويژه بازبيني سيما تحويل داده بودند آماده نشدن 
فيلم ها ماجراي عجيبي بود كه فردوسي پور در يك ساعت 
ابتدايي برنامه اش بارها با طعنه به آن شاره كرد و با اين 
ترفند قصد داشت به مخاطبان ميليوني برنامه اش بفهماند 
كه شرايط عادي نيست. اين اتفاقات از برنامه هفته گذشته 
برنامه  پخش  از  قبل  سيما  ويژه  بازرس  مي گرفت.  نشأت 
قابل  برنامه  اين  آيتم هاي  از  يكي  داد  تشخيص  قبل  هفته 
با  مستقيم  تماس  از  پس  فردوسي پور  اما  نيست  پخش 
گرفت  را  صحنه  اين  پخش  مجوز  سيما  سه  شبكه  رئيس 
ثمره اش  كه  شد  نظري  اختالف  باعث  موضوع  همين  و 
شب  دوشنبه  بود.  مشاهده  قابل  نود  برنامه  آخرين  در 
گذشته فيلم هاي از قبل آماده شده براي شوراي بازبيني 
مشكلي  هيچ  مي كردند  اصرار  مرتب  آنها  و  شد  فرستاده 
آنها  ناگهان  نود  شروع  به  مانده  دقايقي  اما  ندارد  وجود 
بعد  دقايقي  شود.  بازبيني  فيلم ها  همه  بايد  شدند  مدعي 
اطالع  بدون  فردوسي پور  وعادل  بود  شده  شروع  برنامه 
قرار  دوربين  مقابل  بايد  برنامه  آيتم هاي  سرنوشت  از 
مي گرفت. فردوسي پور در جريان كش و قوس با بازرسي 
سيما تهديد كرد اگر مديران سيما آيتم هاي برنامه نود را 
تمام  را  برنامه  است  مجبور  او  نكنند  آماده  پخش  براي 
كند. كار به جايي كشيد كه فردوسي پور مجددا دست به 
دامن پورمحمدي شد و روي آنتن از او خواست كه به داد 

برنامه و مخاطبان پرتعدادش برسد.

توكيو داوطلب ميزباني 
المپيك 2020

ژاپن به رغم زلزله و سونامي ويرانگري كه در اين كشور 
رخ داد، قصد دارد داوطلب ميزباني بازي هاي المپيك سال 
2020 شود. «شينتارو ايشي هارا» كه براي چهارمين بار 
به شهرداري توكيو انتخاب شد، گفت: «هرچند كه تا زمان 
سال  المپيك 2020) 9  بازي هاي   ) مسابقات  آن  برگزاري 
باقي مانده است ولي ما مي توانيم از هم اكنون دستمان را 
ميزباني  به  مي توانيم  كنيم  كار  سختي  به  اگر  ببريم.  باال 
اميدوار باشيم. اين انگيزه اي قوي براي بازسازي و احياي 
كشورمان است.» بخش وسيعي از شرق ژاپن در اثر زلزله 
است.  ديده  آسيب  به شدت  سونامي  امواج  و  ريشتري   9
توكيو در سال 2009 در رقابت بر سر ميزباني بازي هاي 
زمان  آن  خورد.  شكست  ريودوژانيرو  از   2016 المپيك 
ايشي هارا به خاطر آن كه 15 ميليارد ين صرف رقابتي 
كرد كه سرانجام توكيو در آن شكست خورد به شدت مورد 
انتقاد قرار گرفت. داوطلبان ميزباني بازيهاي المپيك 2020 
شهريور)  (دهم  سپتامبر  اول  تا  را  خود  درخواست  بايد 
بازي هاي  ميزبان  دهند.  ارائه  المپيك  بين المللي  كميته  به 
المپيك 2020 در نشست بوئنوس آيرس در سپتامبر 2013 
برگزيده خواهد شد. برلين، بوسان، كيپ تاون، دوحه، رم 
دارند  قصد  كه  هستند  شهرهايي  جمله  از  استانبول  و 

پيشنهاد ميزباني بازي هاي المپيك 2020 را ارائه دهند.

مشكالت ديپلماتيك ايران و عربستان كه 
طي روزهاي اخير وارد حادترين شرايط 
دو  فوتبالي  روابط  حتي  شده،  خود 
كشور را هم تحت تاثير قرار داده است. 

باشگاهي  مسابقات  قالب  در  چه  و  ملي  رده  در  چه  البته  كه  روابطي 
هيچ گاه از روند آرام و بدون حاشيه اي پيروي نكرده اما كمتر به خاطر 
مي آوريم كه تا اين حد رنگ و بوي سياسي به خود گرفته باشد. بخش 
اصلي ماجرا، چند روز قبل و با ارسال نامه رسمي مسئوالن فدراسيون 
فوتبال عربستان به AFC براي برگزاري ديدارهاي تيم هاي باشگاهي 

اين كشور، خارج از خاك ايران رقم خورد. 

اقدامي غيرمنتظره و تعجب برانگيز كه انجام آن از سوي عربستاني ها 
درخواست  شرايطي  در  آنها  مي رسيد.  نظر  به  سياسي  كامال 

تمامى  كه  گذاشتند  ميان  در   AFC مسئوالن  با  را  نا متعارف شان 
سعودى،  نمايندگان  مقابل  ايران  باشگاهى  تيم هاى  گذشته  ديدارهاى 
بدون كوچك ترين مشكل و با تاييد AFC برگزار شده بود. ضمن آنكه 
هر 4 نماينده ايران در ليگ قهرمانان هم بازي هاي خود مقابل تيم هاي 
عربستاني را در خاك اين كشور انجام داده و البته مشكالت بسياري را 

هم در مسير ورود به اين كشور تجربه كرده بودند. 

با پيگيري بيش از اندازه اين ماجرا از سوي عربستاني ها، حاال نوبت 
اين  در  كه  است  جالب  و  رسيده  ايران  فوتبال  اهالي  پاسخگويي  به 
آغازگر  خود  هفتگي  نشست  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  ميان، 

پاسخگويي به سياسيون عربستاني شد. 

به  واكنش  در  ديپلمات  يك  عنوان  به  او  دخالت  كه  مهمانپرست  رامين 
دخالت سياسيون عربستاني كامال منطقي به نظر مي رسد، تالش مي كند 
روشن  عمومي  افكار  براي  را  ماجرا  فوتبالي  تقريبا  اظهارنظرهاي  با 
در  اما  است  سياسي  ظاهرا  چند  هر  سعودي ها  درخواست  اين  كند:« 
ديده  ايران  باشگاهي  تيم هاي  قدرت  دليل  به  شكست  از  ترس  باطنش 
شده  باعث  ايران  باشگاهي  تيم هاي  قدرت  مي كنم  فكر  من  مي شود. 
دامن  به  دست  عربستان  جمله  از  منطقه،  كشورهاي  از  برخي  تيم هاي 
بهانه هايي شوند كه به هيچ وجه صحت ندارند. توصيه ما به آنها اين 
است كه بروند خودشان را تقويت كنند، بيشتر به تمرين كردن بپردازند 

و در نهايت با قدرت بيشتر به مصاف تيم هاي ايراني بيايند.» 

در  سعودي  دولت  اقدام  واكنش ها،  اين  ادامه  در  هم  مجلس  نمايندگان 
قبال فوتبال ايران را به شدت محكوم كردند كه در اين ميان اظهارنظر 
مجلس  ورزش  فراكسيون  اعضاي  از  يكي  عنوان  به  دهقان  عليرضا 
سابق  مجري  مي رسيد.  نظر  به  سايرين  از  جالب تر  اسالمي  شوراي 
اخبار ورزشي شبكه سوم سيما و نماينده فعلي مردم ايذه در خانه ملت 
كه به نظر مي رسد ديگر مثل گذشته چندان پيگير اخبار فوتبال نيست، 
در شرايطي سازمان ملل را مسئول تامين امنيت جاني تيم هاي ايراني 
آسيا،  قهرمانان  ليگ  در  ايران  نماينده   4 هر  كه  مي داند  عربستان  در 
بازي هاي خود در اين كشور را پشت سر گذاشته اند:« هيچ كدام از ما 

ارزشي براي اين ادعاها قائل نيستيم. حاكمان سعودي اصال در سطحي 
نيستند كه چنين ادعاهايي بكنند. از اين به بعد تيم هاي باشگاهي مان را به 
اميد تأمين امنيت از سوي آل سعود به عربستان نخواهيم فرستاد و تنها 
فوتباليست هاي  امنيت  تأمين  مسئول  بين المللي  مجامع  و  ملل  سازمان 

ايراني در خاك عربستان هستند.» 

آهن  ذوب  و  پرسپوليس  تيم هاي  كه  مشكالتى  از  پس  مى رسد  نظر  به 
ايران براى ورود به خاك عربستان داشتند، اين كشور نگران اقدامات 
تالفى جويانه از سوى ايران است. االتحاد و الهالل، سيزدهم ارديبهشت 
ميهمان  اصفهان  و  تهران  در  آسيا  قهرمانان  ليگ  پنجم  هفته  در  و 
هم  رقابت ها  اين  ششم  درهفته  و  بود  خواهند  سپاهان  و  پرسپوليس 
ذوب آهن و استقالل در اصفهان و تهران با الشباب و النصر عربستان 

رو به رو مي شوند. 

حاشيه هاي  حاال  همين  از  شده،  ايجاد  جو  به  توجه  با  كه  مسابقاتي 
به  تيمش  كه  دايي  علي  مي كند.  نظر  جلب  آنها  پيرامون  بسياري 
اظهارنظر  به  واكنش  در  كند  ميزباني  عربستان  االتحاد  از  بايد  زودي 
به  و  كشورها  خيلي  از  ايران  من  نظر  به  مي گويد:«  عربستاني ها 
خصوص كشور عربستان امن تر است. تمام اين حرف  و حديث ها يك 
سري دعواهاي سياسي است كه با ورزشكاران و ورزش ربطي ندارد. 
من فقط تيم خودم را آماده مي كنم و تمام تالشم را خواهم كرد تا جواب 

عربستاني ها را با پيروزي مقابل االتحاد بدهم.» 

بازيكن  چند  و  نمي شود  ختم  همينجا  به  البته  پرسپوليسي ها  واكنش 
اين تيم هم در تاييد حرف هاي سرمربي تيم شان نسبت به درخواست 
عربستاني ها واكنش نشان مي دهند. آنها كه در بازي رفت مغلوب تيم 
عربستاني شدند، پس از پيروزي قاطعانه مقابل ذوب آهن با روحيه اي 
اين  در  و  مي كنند  اشاره  فصل  اين  در  مسابقات شان  ادامه  به  متفاوت 
با  مسابقه  افتاده،  عربستاني ها  و  ايراني ها  ميان  كه  اتفاقاتي  با  ميان 
االتحاد ديگر جاي خود دارد! عليرضا محمد، نخستين بازيكني است كه 
به درخواست عربستاني ها واكنش نشان مي دهد و مي گويد:« سوال من 
از عربستاني ها اين است كه مگر كشور شما امن بود كه ما با سفر به 
آنجا مقابل االتحاد بازي كرديم؟ اگر از پرسپوليس مي ترسيد چرا اين 

ادعاها را مطرح مي  كنيد؟» 

مشابه،  اظهارنظرهايي  در  هم  نوري  محمد  و  بادامكي  حسين 
چنين  دليل  را  ايراني  تيم هاي  مقابل  شكست  از  عربستاني ها  ترس 
مسئوالن  تاييد  مورد  البته  كه  موضوعي  مي دانند.  جوسازي هايي 
ساير تيم ها هم هست و اصغر دليلي، مديرعامل باشگاه ذوب آهن نيز 
ايده اي مشابه آنچه اهالي باشگاه پرسپوليس به زبان آورده اند را مطرح 
مي كند:«خودشان هم مى دانند كه تمام اين اقدامات بهانه است و امنيت 
 FIFA نظر  زير  آسيا  ليگ قهرمانان  است.  بيشتر  كشور آنها  از  ايران 
و AFC برگزار مى شود و نمايندگان آنها قبل از هر مسابقه ، امنيت و 
امكانات كشور ميزبان را چك مى كنند و در اين سال ها تيم هاى ايرانى 

هيچ مشكلى در اين خصوص نداشته اند.» 

در  موضوع  اين  تاييد  در  فوتبال  فدراسيون  رئيس  كفاشيان،  علي 
ارسال  و  اقدام  اين  بودن  سياسي  از   90 برنامه  با  خود  گفت وگوي 
فوتبال  فدراسيون  سوي  از  فيفا  مسئوالن  به  رابطه  همين  در  نامه اي 
تلويزيوني  شبكه  با  مصاحبه  در  البته  كه  صحبت هايي  داد.  خبر  ايران 
الجزيره هم به نوعي تكرار شد:« به نظر من اين نظر خود فدراسيون 
فوتبال عربستان نبوده و احتماال به دليل مسائلي كه در چند وقت اخير 
روي داده، از سوي دولت عربستان به آنها تحميل شده است. پيش از 
نهايت  در  اما  بودند  كرده  سازي هايي  حاشيه  هم  قطري  تيم هاي  اين 
بدون هيچ مشكلي به ايران آمدند و بازي هاي خود را با نمايندگان ايران 
برگزار كردند. ضن آنكه از نظر من اين مسائل اصال ربطي به فوتبال 

ندارد و نبايد سياست را داخل ورزش كرد.» 

سواي تمام اين اظهارنظرها، به نظر مي رسد اعتراض عربستاني ها به 
سرعت با مخالفت مسئوالن AFC مواجه خواهد شد. چه آنكه تيم هاي 
بدون  را  بازي هايشان  و  آمدند  ايران  به  ازبكستاني  و  اماراتي  قطري، 
احتمال  به  حساب  اين  با  گذاشتند.  سر  پشت  مشكلي  كوچك ترين 
فراوان AFC به هيچ وجه حاضر نخواهد شد براي تيم هاي عربستاني 
در  ايراني هاي  مقابل  كشور  اين  تيم هاي  بازي   و  شود  قائل  استثنايي 

همان تاريخ هاي اعالم شده در تهران و اصفهان برگزار خواهد شد.

آخرين تقالهاي عربستاني ها براي تغيير مكان بازي با تيم هاي ايراني 

جدال هاي سياسي در زمين فوتبال!
ورزش
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فرگوسن:شايسته صعود بوديم 

گيگز باز هم فوق العاده بود
سر الكس فرگوسن نمايش تيمش برابر چلسي را ستوده 
و شياطين سرخ را شايسته حضور در جمع 4 تيم مرحله 
پاياني مي داند. او در پايان ديدار گفت: « فكر مي كنم بازي 
بسيار خوبي را به نمايش گذاشتيم و مقابل حريفي كه از 
كيفيت بااليي برخوردار بود عملكرد خوبي داشتيم. چلسي 
بازي خوبي مقابل ما انجام داد و حتي بعد از اين 10 نفره 
شد، باز هم در دقايقي از بازي تيم ما را اذيت كرد و به 
شويم،  قايل  احترام  و  ارزش  آن ها  براي  بايد  دليل  همين 
با اين وجود فكر مي كنم تيم ما شب بهتري را پشت سر 
فوق  شب  گيگز  و  چيچاريتو  سونگ،  جي  پارك  گذاشت. 
تجربه  از  استفاده  با  گيگز  گذاشتند.  سر  پشت  را  العاده 
بااليش به خوبي وظيفه اش را در زمين انجام داد. با توجه 
به اين كه تيم حريف مهره هاي بيشتري نسبت به آن داشت 
حضور بازيكني مانند گيگز كه بتواند تيم را به سمت جلو 
حركت دهد، واقعا مفيد و ضروري بود. او بازيكن با تجربه 
و سختكوشي است و در اين سن و سال بازهم نشان داد 
است  بازيكني  او  است.  فوق العاده اي  بازيكن  هم  هنوز  كه 
كه در جنين مسابقاتي مي تواند سرنوشت بازي را عوض 

كند.»
سرمربي منچستر درباره گل دروگبا نيز افزود: «گل بچه 
به  داشته هاي ما را  بود  دريافت كرديم كه نزديك  گانه اي 
باد دهد اما خوشبختانه پارك جي سونگ بالفاصله با گلي 
كه به ثمر رساند جبران كرد. پارك در بازي هاي حساس و 
مهم گل هاي زيادي را به ثمر رسانده و اين بار هم با تمام 
فكر  به  بايد  حاال  شد.  گلزني  به  موفق  خود  خوب  كنندگي 
حضور در نيمه نهايي و همچنين موفقيت در ديدار حساس 
چلسي  مقابل  باشيم.  منچسترسيتي  برابر  حذفي  جام 
را  نمايش  اين  مي توانيم  و  داشتيم  اي  العاده  فوق  عملكرد 

مقابل ديگر تيم ها تكرار كنيم. »

آنچلوتى: در مورد تورس 
اشتباه كردم 

كارلو آنچلوتى مربى ايتاليايى چلسى پس از شكست 
تيمش مقابل يونايتد و حذف از ليگ قهرمانان اروپا 
اين  از  فصل  پايان  در  است  ممكن  كه  كرد  اعتراف 
پس  ندارد.  لندن  در  مطمئني  آينده  و  شود  جدا  تيم 
چلسى  باشگاه  رياست  آبراموويچ  رومن  آنكه  از 
جوايز  تيم  اين  گرفت،  دست  در   2003 سال  در  را 
همه  اكنون  و  كرد  فتح  را  متعددى  هاى  قهرمانى  و 
به ويژه  بودند؛  دراروپا  چلسى  درخشش  درانتظار 
رختكن  به  پوندى  ميليون   50 تورس  انتقال  از  بعد 
كرد.  راه  به  زيادى  سرو صداى  كه  بريج  استمفورد 
ولى اين ستاره اسپانيايى از ژانويه تاكنون نتوانسته 
حاضر  حال  در  چلسى  كند.  گلزنى  چلسى  براى 
يونايتد  با  امتياز  و11  است  جدول  سوم  رده  در 
صدرنشين فاصله دارد. اين طور به نظر مى رسد كه 
پس از اين شكست، آنچلوتى هنوز با مالك باشگاهش 

صحبت نكرده است. 

وي گفت:« من نگران نيستم. بايد كارم را انجام دهم 
كه  نيستم  من  گيرم.االن  كار  به  را  تالشم  نهايت  و 
هنوزبا  و  بگيرم  تصميم  رفتنم  و  ماندن  براى  بايد 
ايتاليايى  مربى  اين  ام.»  نكرده  صحبت  آبراموويچ 
درادامه به اين نكته اشاره كرد كه شايد در انتخاب 
تركيب فيكس تيمش و به ميدان فرستادن تورس به 
جاى دروگبا اشتباه كرده باشد:« شايد. ولى من قبل 
از اين تصميم، مدتها فكر كردم.من ترجيح مى دادم 
تا در چنين سبك بازيهايى، بازى را با فرناندو شروع 
بازى  خوب  واقعا  دوم  نيمه  در  دروگبا  ولى   . كنم 
متاسفانه  اما  دارد  زيادي  توانايي هاي  تورس  كرد. 
نتوانست در اين ديدار موفق باشد. در بين دو نيمه 
و  باشد  موثرتر  مي تواند  دروگبا  كه  دادم  تشخيص 
اين روند بازي بود كه مرا مجبور به تعويض كرد.» 
يك  گفت:«او  نيز  راميرس  اخراج  مورد  در  كارلتو 
بازي  بيشتري  احتياط  با  بايد  و  داشت  زرد  كارت 
است  اخراج  خطر  در  بازيكن  يك  زماني كه  مي كرد. 

نبايد چنين بي محابا تكل بزند.»

ورزش

375روز از آخرين باري كه منچستريونايتد در 
اوالدترافورد شكست خورده بود، مي گذشت.در 
3 آوريل 2010 چلسي در تئاتر رويا ها منچستر 
برتر  ليگ  قهرمان  نهايت  در  و  كرد  مغلوب  را 
در  زانو  به  اي،  سابقه  چنين  با  شد.  انگليس 
دشوار  چه  اگر  خود،  خانه  در  منچستر  آوردن 
غير  ماموريت  آنچلوتي  شاگردان  براي  اما  بود 
بر  يك  شكست  نمي رسيد.البته  نظر  به  ممكني 
از  روزنه اي  تنها  رفت،  ديدار  در  چلسي  صفر 
كه  بود.تورس  گذاشته  باز  آبي ها  براي  را  اميد 
تركيب  در  خود  حضور  دقيقه  از 600  بيش  در 
با  هم  باز  بود،  نرسانده  ثمر  به  را  گلي  چلسي 
تركيب  در  ابتدا  از  و  شد  مواجه  كارلتو  حمايت 
اين  در  زني  گل  با  شايد  تا  گرفت  جاي  چلسي 

مسابقه، عملكرد بسيار ضعيف و غير قابل دفاع 
خود را جبران كند. بازي آغاز شد.در 25 دقيقه 
ابتدايي، چلسي ابتكار عمل را در دست داشت و 
گل  موقعيت  چند  صاحب  لمپارد  و  آنلكا  توسط 
رفتند.خط  هدر  به  ديگري  از  پس  يكي  كه  شد 
مياني منچستر در دقايق آغازين بسيار مضطرب 
و ناهماهنگ نشان مي داد و در برابر پرس شديد 
به  و  نمي برد  پيش  از  كاري  چلسي  بازيكنان 
سرعت توپ ها را از دست مي داد اما رفته رفته 
شاگردان فرگوسن خود را در زمين پيدا كرده و 
كنترل بازي را در اختيار گرفتند تا اين كه خاوير 
هرناندس روي ارسال عالي وين روني موفق به 
آفسايد،  نشانه  به  داور  كمك  شد.پرچم  گلزني 
رساند. پايان  به  زود  خيلي  را  او  خوشحالي 

كمك  كه  داد  نشان  تلويزيوني  تصاوير  البته 
پايين  را  خود  پرچم  مي توانست  مسابقه  داور 
نگه دارد.تنها چند دقيقه بعد، رايان گيگز،ستاره 
ولزي منچستريونايتد با يك حركت زيبا و پاس 
تا  داد  قرار  هرناندز  پاي  جلوي  را  توپ  دقيق، 

اين مهاجم آينده دار مكزيكي، به راحتي دروازه 
در  چيچاريتو  گل  چه  كند.گر  باز  را  چلسي 
رسيد  ثمر  به  آفسايد  به  مشكوك  كامال  شرايط 
ديميتار  بي جهت  فرگوسن  كه  داد  نشان  او  اما 
را  انگليس  برتر  ليگ  گلزن  برترين  برباتوف، 
نيمكت نشين او نكرده است.به هر روي، يونايتد 
نيمه اول را با اندكي خوش شانسي با پيروزي 
صبر  نيمه  دو  بين  برد.  پايان  به  صفر  بر  يك 
كارلو آنچلوتي تمام شد و او تورس 50 ميليون 
پوندي را كه هيچ نشانه اي از يك بازيكن بزرگ 
ميدان  به  را  دروگبا  و  كرد  تعويض  نداشت، 
فرستاد تا به نوعي به اشتباه خود در بازي دادن 
به تورس اعتراف كند.حضور دروگبا، تحرك و 
پويايي خط حمله چلسي را افزايش داد اما كارت 

زرد دوم راميرس و اخراج او، آب سردي بود بر 
عطش چلسي براي گل زني.راميرس كه يكي از 
بهترين بازيكنان چلسي در ميدان بود و پر جنب 
و جوش و با جسارت براي آبي ها توپ مي زد، 
تصميم  كه  چند  شد.هر  ميدان  ترك  به  مجبور 
به  سختگيرانه  اندكي  مسابقه،  داور  بنكوئرنكا، 
نظر مي رسيد.در اين لحظه بود كه خيلي ها كار 
دقيقه  در  ولي  مي پنداشتند  شده  تمام  را  چلسي 
76، ديديه دروگبا گل تساوي را به ثمر رساند 
در  غرق  برگردد.الدترافورد  بازي  به  چلسي  تا 
دقيقه  يك  از  كمتر  سكوت  بود.اين  شده  سكوت 
بعد با گلي كه پارك جي سونگ به ثمر رساند، 
شكسته شد تا طرفداران پرشمار يونايتد، سرود 
پيروزي سر دهند.هافبك كره اي منچستريونايتد 
كه در كنار بازي درگيرانه و در خدمت تيم خود، 
براي  حساس  ديدار  يك  در  بار  چندمين  براي 
ناتوان  در  موثري  نقش  كرد،  گلزني  منچستر 
رفت  ديدار  دو  هر  در  چلسي  مياني  خط  كردن 

و برگشت داشت. 

آبراموويچ  رؤياي  پايان  مسابقه،  پايان  سوت 
براي فتح ليگ قهرمانان اروپا بود.چلسي كه در 
جدال برابر يونايتد شمايل يك تيم كامال بازنده 
را نداشت، به احتمال فراوان اين فصل را بدون 
كسب جام به انتها خواهد رساند وشايد انتهاي 
رسيده  فرا  هم  استمفوردبريج  در  آنچلوتي  كار 
باشد.آبراموويچ ثروتمند بايد بداند كه جيب هاي 
چنگش  به  را  چيزي  هر  است  ممكن  او  پول  پر 
آورد؛ اما قهرماني در معتبر ترين جام باشگاهي 
آن  در  مي طلبد.  را  پول  از  فراتر  چيز هايي  دنيا، 
نيمه  مرحله  به  صعود  سرخ،با  شياطين  سو، 
پاياني، در صورت رخ ندادن معجزه در «گلزن 
رفت.در  خواهند  شالكه  مصاف  به  كرشن»، 
منچستر  مي كرد  گمان  كسي  كمتر  فصل  ابتداي 
باشد. داشته  گفتن  براي  حرفي  بازيكنان  اين  با 

سالگي،  آستانه 70  در  فرگوسن،  الكس  سر  اما 
بعد از ربع قرن حضور بر روي نيمكت شياطين 
ايده هاي  و  تازه  حرف هاي  چنان  هم  سرخ، 
برگ  مي تواند  بها  گران  تجربه  دارد.اين  جديدي 
در  بزرگ  حريفان  با  رويارويي  در  او  برنده 
نشاني  هيچ  ساله،   37 باشد.گيگز  آتي  روزهاي 
با  و  ندارد  بازنشتگي  آستانه  در  بازيكن  يك  از 
بر  را  فرگوسن  تمجيد  كننده،  خيره  نمايش هاي 
فصل  اوايل  در  كه  نيز  روني  است.وين  انگيخته 
بازگشت  با  بود،  مواجه  روحي  شديد  بحران  با 
به روز هاي اوج، به كابوس مدافعان تبديل شده 
جاي  حدي  تا  فانتزي،  بازي  با  هم  است.ناني 
است.  كرده  پر  منچستر  در  را  رونالدو  خالي 
فوق العاده  و  انگيز  بر  تحسين  نمايش هاي  بايد 
ادوين ون در سار 40 ساله را نيز به همه اينها 
سه  قهرماني  كسب  پتانسيلي،  چنين  افزود.با 
گانه دراين فصل براي منچستريونايتد، آرزويي 

دست يافتني است. 
آستانه  در  بارسلونا  بخش  روحيه  پيروزي 

ال كالسيكو 

ترين  بين  خوش  شايد  دونباس،  ورزشگاه  در 
اين  صعود  به  چنداني  اميد  هم  شاختار  هوادار 
نارنجي ها  نداشت.اما  نيمه پاياني  مرحله  به  تيم 
مسابقه  ميدان  به  پاي  حيثيت  اعاده  هدف  با 
گذاشتند.در طرف ديگر،گوارديوال تقريبا تركيب 
چند  در  بود.  فرستاده  زمين  به  را  خود  اصلي 
دقيقه ابتدايي، شاختار توپ و ميدان را در اختيار 
داشت و حتي مي توانست توسط لوئيز آدريانوي 
مانع  والدس  ويكتور  كه  برسد  گل  به  برزيلي 
سمت  برزيلي،  داسيلواي  شد.ويليان  او  گلزني 
چپ خط مياني شاختار را فعال و خطرناك كرده 
به  را  آلوز  دني  بار  چند  بازي  اوايل  در  و  بود 
زحمت انداخت. ميدان داري شاگردان لوچسكيو 
خيلي دوام نيافت و بازيكنان بارسلونا به تدريج 
به  شروع  و  شدند  خارج  خود  دفاعي  الك  از 
خلق موقعيت روي دروازه حريف كردند تا اين 
كه در دقيقه 42 ليونل مسي با گل زدن در اين 
خود  گل  نهمين  رساندن  ثمر  به  ضمن  مسابقه، 
در اين فصل از ليگ قهرمانان اروپا، صدر جدول 
هم  دوم  نيمه  كرد.در  خود  آن  از  هم  را  گلزنان 
تالش بازيكنان شاختار دونتسك ثمربخش نبود 
تا بارسلونا در مجموع با پيروزي شش بر يك، 
با  و  كند  صعود  نهايي  نيمه  مرحله  به  قاطعانه 
فردا  پس  حساس  ديدار  آماده  باال،  روحيه اي 
صعود  توجه  شود.با  الليگا  در  مادريد  رئال  با 
محتمل رئال مادريد به مرحله نيمه نهايي، جدال 
براي  دنيا  فوتبال  غول  دو  و  ديرينه  دشمن  دو 
حضور در ويمبلي، بسيار جذاب و هيجان انگيز 

خواهد بود.

روياي آبراموويچ بازهم بر باد رفت 

اميدواري شياطين سرخ به 
قهرماني سه گانه

بهزاد توكلي 

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



Historical relics submerged in Seimareh 
Dam will be used for creating Iran’s first 
underwater museum. 

“Relics and sites in Seimareh cannot be 
removed from water because of their 
size or dilapidation. Information about 
all these objects and sites are available,” 
added Mahmoud Mir-Eskandari, the 
head of Archeological Research Center, 
told Fars News Agency. 

Seimareh Dam is situated between the 
provinces of Ilam and Lorestan. 

Mir-Eskandari noted that in 2006 his 
center started activities in the vicinity 
of the dam and 102 historical sites were 
identified. 

“In 2008, two other sites within the ba-
sin of the dam were explored. The last 
memorandum of understanding (MoU) 
between the center and Iran’s Water 
and Energy Company was signed in 
2009 and it is still in effect,” he said. 

He said excavations in the Seimareh area 
were carried out by 15 specialized teams 
consisting of legal and real persons, the 
research center and universities. 

“After the end of excavations, the permit 
for water intake by the dam up to the 
level of 650 meters was issued and exca-
vations will continue at higher levels,” 
he said. 

Mir-Eskandari noted that Iran’s Water 
and Energy Company plans to create 
an underwater museum in Seimareh all 
works obtained from excavations in this 
dam be put on public display. 

“Excavations in Seimareh were carried 

out under the supervision of the cent-
er without the participation of foreign 
teams. We tried to identify and remove 
all the valuable works remaining in this 
dam. All works obtained from Seima-
reh are registered and kept in suitable 
storerooms. If the underwater museum 
is not launched, these works will be 
transferred to museums in Ilam and 
Lorestan,” he said. 

The works obtained so far pertain to the 
first millennium BC until the Sassanid 
era. Among these findings are works, 
the application of which changed in the 
Islamic period. 

He also said archeologists have found 
remnants of a Sassanid temple in the re-
gion made of stone and mortar. 

“Only bits and pieces remain from this 
temple and it cannot be transferred to a 
museum,” he said. 

Mir-Eskandari concluded by saying 
the information gained from studies of 
archeological teams in Seimareh will 
be presented in a two-day confab next 
month. 

Underwater Heritage 

People are familiar with the terms cul-
tural, natural and spiritual heritage. 
However, there are still terms whose 
meanings are not yet clear even for 
cultural heritage admirers and experts. 
Among these terms are digital, movable 
and underwater heritage. What deserves 
further scrutiny is underwater heritage. 

Underwater heritage includes all cultur-
al and historical works with archeologi-
cal features that have been under water 

for at least 100 years or are still under 
water, CHTN reported. 

The richness of underwater cultural 
heritage is often underestimated. This is 
while in recent centuries, archeological 
sites have presented many information 
about development of various civiliza-
tions, but oceans that constitute a ma-
jor portion of the planet still retain their 
mysteries. 

Underwater heritage can present unique 
information about the lives of our pre-
decessors. Not to mention that remnants 
of ancient cities under the water have 

been kept better than archeological sites 
remaining on the ground. 

Amid all this, what seems to be worri-
some is that stealing from the under-
water cultural heritage and their de-
struction is on the rise. Therefore, new 
threats have emerged for depriving the 
human race from this precious heritage. 

For centuries water safeguarded these 
historical remnants. Nevertheless, ad-
vances in scuba diving technology have 
focused attention on underwater herit-
age. However, this has also made them 
vulnerable to looters of treasuries. 

Although many governments have per-
formed efficiently with regard to safe-
guarding cultural heritage on land, the 
underwater spiritual heritage has re-
mained unprotected. Consequently, the 
Convention of United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organiza-
tion (UNESCO), in support of underwa-
ter heritage was approved in the general 
conference of UNESCO in 2001. The 
convention aims to encourage and acti-
vate governments for protecting under-
water heritage. 
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