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جهت اطالع از آخرين مبادالت انجام شده ارز لطفا به وب سايت 
ما به آدرس www.ali-pakpour.com مراجعه و يا با 

تلفن هاى فوق تماس بگيريد

با مرگ اسامه بن الدن ، تروريست بين المللى

ali.pakpour@yahoo.com

شكار بزرگ او با ما !

به  آمريكا  كه  كنون  تا   2001 سال  از  غربى  مقامات  و  رسانه ها 
بهانه مبارزه با القاعده به افغانستان حمله كرد، چندين بار پيش 

از اين خبر كشته شدن ”اسامه بن الدن ” را مخابره كردند.
 

از سپتامبر سال 2001 به دنبال حمالت صورت گرفته عليه برج هاى آمريكايى 
به  القاعده  با  مبارزه  نام  به  تا  كرد  پيدا  بهانه اى  آمريكا  كه  نيويورك  در 
افغانستان حمله كند، تا كنون بارها رسانه هاى غربى خبر كشته شدن ”اسامه 
بن الدن ” سركرده القاعده را مخابره كرده اند و برخى مقامات غربى نيز اين 
موضوع را اعالم كرده بودند. و اينك در ماه مى سال 2011 درست چند روز پيش 
”باراك اوباما ” رئيس جمهورى آمريكا اعالم مى كند كه نيروهاى آمريكايى بن الدن را 

در پاكستان كشته اند. سخنگوى كاخ سفيد ...

قابل توجه 
خوانندگان

هفته نامه پرشين
لطفا برنامه هاى 

فرهنگى و اجتماعى 
خود را  از طريق ايميل 
يا فكس به هفته نامه 
پرشين جهت اطالع 

رسانى ارسال فرمائيد.



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
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طى هفته گذشته، لندن بستر رويدادى بود كه چشم جهانيان را براى ساعت ها معطوف 
به خود ساخت. رويدادى كه حامل جشن بزرگ و با شكوهى بود كه اقشار مختلف جامعه 
را در بر مى گرفت. جشن عروسى شاهزاده ويليام از خاندان سلطنتى بريتانيا با دخترى 
عامى؛ كيت ميدلتون، كانون توجه نه تنها مردمان اين كشور بلكه گوشه و كنار دنيا نيز 
بود. دوربين ها و چشم ها از راه دور و نزديك، ساعتها لحظه به لحظه مراسم را دنبال مى 

كردند تا با شور و هيجان عروس و داماد و سايرين، همراه باشند.

تعطيالت در نظر گرفته شده و جشن هاى خيابانى در هر كوى و برزنى، همه و همه روحى 
اى  انديشه  ها؛  شادى  و  ها  پايكوبى  اين  ى  همه  كنار  در  اما  دميد.  مردم  در  تازه،  و  جديد 
در گوشه ى ذهن ها، قوت مى گرفت كه چرا بايد اينچنين هزينه ى هنگفتى صرف تدارك 
و  فقر  در  نفر  ها  ميليون  دنيا،  سراسر  در  حاليكه  در  شود  عروسى  مراسم  يك  برپايى  و 
قحطى دست و پا مى زنند. كودكان زيادى در افريقا بر اثر بى خوراكى و سوء تغذيه با 
مرگى زجرآور، دست و پنجه نرم مى كنند تا شايد تكه نانى كوچك، مرهم دردشان باشد. 
در حالى كه در چنين جهانى زندگى مى كنيم آيا نمى شد اين هزينه را صرف نجات جان 
كودكان و ُفقرايى نمود كه نجات جان آنها از كام مرگ، خود نيز جشنى بزرگ و پر سرور 

به همراه داشت؟

اما در روزهاى پس از آن، خبر ديگرى باز هم جهان را تحت تاثير قرار داد و آن هم خبر 
كشته شدن اسامه بن الدن نماد خشونت و تروريست در دنيا بود. نيروهاى امريكايى تحت 
يك عمليات مخفى و حساس توانستند به مقرر بن الدن، يورش برده و بر اثر مقاومت او را 
به قتل برسانند. بازتاب اين خبر در دنيا، اثرات و واكنش هاى مثبتى را به همراه داشت و 
موجى از شادى را ميان مخالفان ترور و خشونت به ارمغان آورد. بالخره پس از سال ها 
درگيرى و جنگ، بن الدن كشته شد و از بين رفت. اين خبر خوشى بود اما خبر خوش تر از 
آن شايد اين باشد كه روزى انديشه ى ترور و خشونت نيز از سراسر جهان برچيده شود 

و مردمان در صلح و آرامش به حيات خود ادامه دهند.
سردبير

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
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

سرآغاز

 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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طراحى وب سايت با كمترين هزينه

مشاهدات يك ايرانى در مالزى

معصوميت از 
دست رفته

 خسروى فرد، سام 

فرودگاه  در  مالزيايى  قاچاقچى  نفر   10 دستگيرى   
اوكلند و اظهارات كنسول ايران مسكنى هستند براى 
سرزمين  اين  در  هم وطنان  روزهاى  اين  تلخ  شرايط 

استوايى.

مخدر  مواد  قاچاق  با  مرتب  اخبار  پى درپى  انتشار 
به  نيز  را  مالزى  در  ايران  كنسول  ايرانيان،  توسط 
واكنش واداشت. كسرى مهمان پرست آمار دستگيرى 
و مجرمان ايرانى را كه در رسانه هاى مالزى منتشر 
مى شود غير واقعى دانست. وى گفته است در مورد 
در  هنوز  كه  مواردى  و  غيرصحيح  اخبارى  بازتاب 
دادگاه صالحه به اثبات نرسيده اند، اخيرا به برخى از 

روزنامه هاى مالزى تذكر جدى داده شده است.
از اين كه سرانجام يك مقام رسمى ايرانى نسبت به 
بود  خوشحال  بايد  داد  نشان  واكنش  اخبارى  چنين 
اما سوال اينجاست كه چرا اين قدر دير؟ و چرا نبايد 
در سطح ديپلماتيك موضوع به طور جدى مورد نقد 
و بررسى قرار يگيرد؟ يا اگر اقدامات و اعتراض هاى 
رسمى صورت مى گيرد چرا مردم مطلع نمى شوند؟

بر اساس قوانين مالزى، مواد مخدر در آزمايشگاه ها 
و  پليس  بنابراين  مى شود.  قيمت گذارى  و  سنجيده 
خبرنگار نمى توانند مواد مكشوفه را در محل ارزيابى 
و قيمت گذارى كنند همان طور كه نمى توانند به مجرم 
منتشر  اخبار  در  حال  اين  با  بدهند.  راى  فرد  بودن 
شده هيچ يك از اين دو شرط اساسى در نظر گرفته 

نمى شود. 
ما  حالى  در  است  گفته  مالزى  در  ايران  كنسول 
دانشجويان  كه  هستيم  ايران  در  منفى  اخبار  شاهد 
جامعه  به  زيادى  علمى  خدمات  ايرانى  استادهاى  و 
وى  گفته  به  مى دهند.  ارائه  مالزى  كشور  آكادميك 
ساالنه حدود يك ميليارد رينگت (حدود 370 ميليارد 
و  دانشجوها  مسكن  و  شهريه  براى  تنها  تومان) 

دانش آموزهاى ايرانى در مالزى هزينه مى شود. 
مالزى حدود يك دهه پيش با برنامه ريزى منسجمى 
براى جلب و جذب دانشجويان هدف گذارى كرد. بدين 
ترتيب ابتدا با دادن بورس و اهرم هاى تشويقى ديگر 
راهى  آفريقا  و  آسيا  مختلف  نقاط  از  دانشجويان 
مالزى شدند. مدتى بعد رتبه دانشگاه هاى اين كشور 

به افزايش يافت. بورس ها و اهرم هاى تشويقى كمتر 
شد و دانشجويان به هيات توريست هاى چهار ساله 
از  يا  شخصى  هزينه  از  يا  كه  گونه اى  به  درآمدند. 
طريق بوريسه كشور هاى شان هم بايد خرج و مخارج 
تحصيل و هم هزينه هاى جارى يك زندگى دانشجويى 
را بپردازند. تحصيل در مالزى و ساير نقاط دنيا -به 
تجارت  يك  به  اسالمى-  ايران  پرگهر  مرزهاى  جز 
يك  كه  اين  بر  عالوه  چون  است.  شده  بدل  سود  پر 
مى كند  زندگى  مقصد  كشور  در  سال  چند  دانشجو 
دوستان و فاميل هم تشويق مى شوند دست كم براى 
اگر  باشند.  داشته  كشور  آن  به  سفرى  گشت وگذار 
كشورها براى توريسم مذهبى و ورزشى و سالمت 
نيز  دانشجويى  بخش  براى  مى كنند،  برنامه ريزى 
چنين عملى انجام مى دهند اما به آن گردشگر «چهار 
ديدگاه  كه  آن  حال  نمى گويند  دانشجويى»  ساله 
طريق  از  مبداست  جامعه  بهبود  و  درآمدزايى  همان 

درآمدهاى گردشگرى. 

كنسول  كه  ساالنه  رينگيتى  ميليارد  يك  هزينه هاى 
بخشى  تنها  واقع  در  است  كرده  اشاره  آن  به  ايران 
از هزينه هايى است كه مى توان آن را به طور تقريبى 
تعطيالت  در  همچنين  و  عيد  سال  هر  كرد.  مشخص 
مى شوند  مالزى  راهى  پرشمارى  ايرانيان  تابستانى 
مى شود  مشخص  دقيق  طور  به  آنان  تعداد  نه  كه 
سرزمين  اين  در  ماندن  براى  كه  پولى  ميزان  نه  و 
منفى  اخبار  حال  اين  با  مى كنند.  خرج  گرمسيرى 
كس  هيچ  و  دارد  ادامه  بيش  و  كم  ايرانيان  درباره 
اما  كند  مشخص  را  آن  دليل  دقيق  طور  به  نمى تواند 
سكوت طوالنى مدت مقامات ايران نيز راه را بر هر 

گمانه زنى قريب به واقعيت بسته است. 
را  مالزيايى ها  گريبان  سوادگرى  و  قاچاق  اخبار 
عاقبت گرفت. چندى پيش خبرى منتشر شد مبنى بر 
فرودگاه  در  مخدر  مواد  با  مالزيايى  نفر   10 كه  اين 
در  را  مخدر  مواد  افراد  اين  شده اند.  دستگير  اوكلند 
در  شده  برآورد  رينگيت  ميليون   24 آن  ارزش  كه 
اين  از  داستان  بودند.  كرده  جاسازى  كفش هاى شان 
قرار است كه هنگام ورود يك تور گردشگر مالزيايى 
از  نفر  دو  پليس  اوكلند،  شهر  بين المللى  فرودگاه  به 
مى كند.  متوقف  و  شناسايى  را  تبهكار  گروه  اين 
سپس بقيه اعضا كه 20 تا 70 سال سن داشتند نيز 
دستگير مى شوند. تعدادى از آن ها موفق شده بودند 
پليس  نيروهاى  توسط  اما  شوند  خارج  فرودگاه  از 
پليس  گزارش  اساس  بر  شدند.  دستگير  و  رديابى 
كه  است  تبهكارى  باند  گروه  بزرگترين  اين  نيوزلند، 
با  آيا  است.  شده  دستگير  كنون  تا  كشور  اين  در 
مواد  سوداگرى  و  تبهكارى  مى توان  دستگيرى  اين 
مخدر را به ساير مالزيايى ها تعميم داد كه اكثر آنان 
قاچاقچى هستند؟ اما در ارتباط با ايرانيان اين تعميم 
مى شود  انجام  مختلف  اقشار  سوى  از  بيش  و  كم 
كافى است چرخى بين مردم زد و دريافت نگاه و نظر 

عمومى چيست.

جشن ريش تراشى 
بخاطر مرگ بن الدن 

يك مرد آمريكايى كه حدود 10 سال پيش با خود 
عهد كرده بود تا مرگ "اسامه بن الدن" ريش خود 

را نتراشد، روز گذشته دست به اين كار زد.

كه  آمريكايى  ساله  شهروند 50  يك  واديل"  "گارى 
پس از 11 سپتامبر با خود عهد كرده بود تا زمان 
شبكه  رهبر  الدن"  بن  "اسامه  شدن  كشته  يا  مرگ 
باالخره  نتراشد  را  خود  ريش  القاعده  تروريستى 
را  خود  ريش  سال   10 حدود  از  پس  گذشته  روز 

تراشيد.

سپتامبر   11 حوادث  از  پس  گفت:  باره  اين  در  او 
حدس مى زدم كه "اسامه بن الدن" را طى چند هفته 
متاسفانه  اما  كنند  بازداشت  ماه  چند  حداكثر  يا  و 
را  او  هم  نهايت  در  و  كشيد  طول  سال   10 حدود 

بازداشت نكردند بلكه كشته شد.

اين  در  شدم  مجبور  هم  من  افزود:  ادامه  در  وى 
مدت ريش خود را نتراشم زيرا با خود عهد كرده 
بودم و اين يك تصميم شخصى بود. هدفم از اين 
كار اين بود كه به محض بازداشت يا كشته شدن 
"بن الدن" با تراشيدن ريش خود، خوشحال شوم و 
خوشحالى خود را به ديگران نشان بدهم زيرا من 

او را "بدترين تروريست طول تاريخ" مى دانم.
"گارى واديل" كه به شغل معلمى مشغول است، 

و  هزار  سه  شدم  مجبور  دقيقا  من  گفت:  همچنين 
حود  ريشم  طول  نتراشم.  را  خود  ريش  روز   454
دوستان،  رو  همين  از  بود.  شده  متر  سانتى   30
نزديكان و همسايگان كه از وضعيت و تصميم من 
با خبر بودند، به محض شنيدن خبر مرگ "بن الدن" 
از  پس  ريشم  تراشيدن  صحنه  تا  آمده  ام  خانه  به 
اين همه مدت را ببينند و جشن بگيرند. بسيارى از 
همكاران مدرسه و برخى از دانش آموزان نيز در 

اين جشن شركت كردند.

07811000455
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باالخره
او با ما 
شكار 
كرد!

سال  از  غربى  مقامات  و  رسانه ها 
بهانه  به  آمريكا  كه  كنون  تا   2001
افغانستان  به  القاعده  با  مبارزه 
اين  از  پيش  بار  چندين  كرد،  حمله 
را   ” بن الدن  ”اسامه  شدن  كشته  خبر 

مخابره كردند.
دنبال  به   2001 سال  سپتامبر  از   
برج هاى  عليه  گرفته  صورت  حمالت 
آمريكا  كه  نيويورك  در  آمريكايى 
بهانه اى پيدا كرد تا به نام مبارزه با 
تا  كند،  حمله  افغانستان  به  القاعده 
خبر  غربى  رسانه هاى  بارها  كنون 
كشته شدن ”اسامه بن الدن ” سركرده 
برخى  و  كرده اند  مخابره  را  القاعده 
را  موضوع  اين  نيز  غربى  مقامات 

اعالم كرده بودند.

تروريسم  با  مبارزه  بخش  رئيس  2002؛  جوالى 
اف بى آى

از اين ميان، ”ديل واتسون ” رئيس بخش مبارزه 
در  آى)  بى  (اف  آمريكا  فدرال  پليس  تروريسم  با 
ماه ژوئيه سال 2002 در كنفرانسى درباره بن الدن 
سخن گفته و اعالم كرده بود: من شخصا بر اين 
نيست  ما  با  ديگر  احتماال  (بن الدن)  او  كه  باورم 
(زنده نيست)، اما هيچ مدركى ندارم كه اين باورم 

را به اثبات برسانم.

آگوست 2002؛ يك مقام بلند پايه دولت بوش

آمريكا  راديوى  معروف  مجرى   ” جونز  ”اكلس 
منابع  از  نقل  به   2002 سال  آگوست  ماه  در  نيز 
مرگ  به  بن الدن  كرد:  اعالم  بوش  دولت  عاليرتبه 
به  را  وى  جسد  خانواده اش  و  است  مرده  طبيعى 

سازمان سيا داده اند. آنها مى خواهند اين موضوع 
را پس از انتخابات علنى كنند.

مى 2003؛ تحليل گر نظامى فرانسه

عالوه بر اين، يك تحليلگر نظامى فرانسوى نيز در 
يك  در  بن الدن  كه  كرد  اعالم  سال 2003  مى  ماه 
حمله هوايى نيروهاى آمريكا در منطقه توره بوره 
پاكستان اندكى پس از حمله به افغانستان در سال 

2001 كشته شد.

آوريل 2005؛ مطبوعات اسرائيلى

مطبوعات اسرائيلى نيز در ماه آوريل سال 2005 
به نقل از يك روزنامه متعلق به مسلمانان افراطى 
در لندن اعالم كردند: ما هم اكنون گزارش مى كنيم 

كه القاعده مرگ بن الدن را اعالم كرده است.

سپتامبر 2006؛ سرويس اطالعات فرانسه

سپتامبر  ماه  در  نيز  فرانسه  اطالعاتى  سند  يك 
سعودى  كه  داشت  حكايت  امر  اين  از   2006
در  حصبه  به  ابتال  اثر  بر  بن الدن  كه  معتقدند  ها 

پاكستان مرده است.

ژوئن 2008؛ دو مقام آمريكايى

مجله تايم آمريكا نيز در ماه ژوئن سال 2008 به 
نشد،  فاش  نامشان  كه  آمريكايى  مقام  دو  از  نقل 
نشان  سيا  اخير  بررسى هاى  كه  كرد  گزارش 
بيمارى هاى  از  طوالنى  مدت  بن الدن  كه  مى دهد 
ماه  چند  تنها  است  ممكن  و  برده  مى  رنج  كليوى 

ديگر از عمرش باقى مانده باشد.

آوريل 2009؛ رئيس جمهور پاكستان

”آصف على زردارى ” رئيس جمهور پاكستان نيز 
كه  گفت  رسانه ها  به   2009 سال  آوريل  ماه  در 
احساس  وضوح  به  كشور  اين  اطالعاتى  نهادهاى 

مى كنند كه بن الدن ديگر وجود خارجى ندارد.

مى 2011؛ رئيس جمهورى آمريكا

روز  چند  درست   2011 سال  مى  ماه  در  اينك  و 
آمريكا  رئيس جمهورى   ” اوباما  ”باراك  پيش 

اعالم مى كند كه نيروهاى آمريكايى بن الدن را در 
پاكستان كشته اند.

بن  گفت  خبرى  نشستى  در  سفيد  كاخ  سخنگوى 
الدن در زمان درگيرى ها مسلح نبود و تصاوير 
لزوم،  صورت  در  عمليات  اين  به  مربوط  بيشتر 

منتشر مى شود .
مشاور  برنان  جان  كه  همانطور  گفت  كارنى  جى   
ضد تروريسم رئيس جمهور گفته است، اوباما و 
به  لحظه  صورت  به  وى،  امنيتى  ارشد  دستياران 
كردند  مى  دنبال  را  عمليات  بحران  اتاق  در  لحظه 
و تصاوير منتشر شده نيز در همان لحظات گرفته 

شده اند.
لحظه  به  لحظه  دريافت  نحوه  توانيم  نمى  البته 
اطالعات از تيم عمليات كننده را بنا به مالحضات 
سرعت  به  ما  داد  ادامه  وى  كنيم.  اعالم  امنيتى 
اطالعات زيادى را جمع بندى كرديم تا در اختيار 
مردم آمريكا قرار دهيم؛ بديهى است كه برخى از 
اين اطالعات ذره ذره جمع آورى و تحليل شدند؛ به 
دستور رئيس جمهور گروهى كوچك از نيروهاى 
ويژه آمريكايى به محل سكونت بن الدن در اطراف 
اسالم آباد حمله كردند تا اسامه بن الدن را بكشند 

يا بازداشت كنند.
اين حمله را نيروهاى آمريكايى با دو بالگرد انجام 
دادند و مجمتع را پاكسازى كردند و اتاق به اتاق 

به دنبال بن الدن بودند.

در  و  كشيد  طول  دقيقه  چهل  نزديك  عمليات  اين 
بن  اسامه  و  درگرفت  تيراندازى  عمليات،  طول 
الدن به دست نيروهاى حمله كننده به قتل رسيد. 
دو  الدن،  بن  بر  افزون  گفت  سفيد  كاخ  سخنگوى 
حضور  ساختمان  اين  در  نيز  وى  خانواده  عضو 

داشتند.
در درگيرى هاى طبقه اول، دو عضو القاعده و يك 
زن كه در ميانه تيراندازى افتاده بود، كشته شدند.

سوم  و  دوم  طبقات  در  وى  خانواده  و  الدن  بن 
بن  كه  داشت  وجود  نگرانى  اين  بودند؛  ساختمان 
الدن در برابر بازداشت مقاومت مى كند و در واقع 

نيز همينطور شد و وى مقاومت كرد.
كه  زن  يك  داشت،  حضور  الدن  بن  كه  اتاقى  در 

همسر وى بود به سوى نيروهاى آمريكايى حمله 
كرد كه از پا هدف قرار گرفت ولى كشته نشد.

بن الدن بعد از وى هدف قرار گرفت و كشته شد.

وى مسلح نبود. كارنى گفت بعد از عمليات، افراد 
غير جنگجو به نقطه اى امن منتقل شدند و بالگرد 

آسيب ديده نيز منهدم شد.
تيم نيز با بالگرد به يو اس اس كارل وينسنت در 

شمال درياى عرب منتقل شد.

بن  تدفين  و  تشييع  مراسم  كشتى،  اين  عرشه  در 
الدن بر اساس قوانين اسالمى انجام شد.

بدن وى شتشو داده و با پارچه اى سفيد پوشانده 
يك  وسيله  به  كه  مراسمى  اجراى  از  بعد  و  شد 
جعبه  يك  با  وى  بدن  شد،  مى  ترجمه  زبان  عرب 
به دريا سپرده شد. سخنگوى كاخ سفيد ادامه داد 
اين اطالعاتى بود كه تا كنون به دست رسيده است 
و ما همچنان در حال جمع آورى اطالعات هستيم.

عمل  وارد  ما  نيروهاى  كه  اى  لحظه  از  مقاومت 
شدند شروع شده بود و بن الدن را يكى از افراد 
حاضر، به داخل يك اتاق هدايت كرد. وى درباره 
اينكه آيا كشتن بن الدن در مسير خروج نيروهاى 
گفت  نه  يا  دارد  تاثيرى  افغانستان  از  آمريكايى 
اين  در  جمهور  رئيس  برنامه  نيست؛  اينطور  نه 
خصوص در حال اجراست و عمليات روز يكشنبه 
نيز براساس طرح رئيس جمهور براى پاكستان و 

افغانستان صورت گرفته است.

مبارزات  زمان  از  وى  دانيد  مى  كه  همانطور 
انتخاباتى، تمركز دوباره روى القاعده را در برنامه 
و  نابودى  نيز  وى  اوليه  هدف  و  داشت  خود  هاى 

شكست دادن القاعده است.
به چنگ آوردن بن الدن نيز بخشى از اين برنامه 

است ولى اين تنها بخش آن نبود.
ديگران  و  جمهور  رئيس  برنان،  جان  كه  همانطور 
گفته اند، ما همچنان به مبارزه با القاعده ادامه مى 

دهيم.

هزار  دو  ژوئيه  اول  ولى  دارد  ادامه  عمليات  اين 
افغانستان  از  خروج  شروع  عنوان  به  دوازده  و 
همچنان به جاى خود باقيست و سرعت خروج از 
افغانستان نيز به وضع اين كشور بستگى دارد. وى 
در  كه  چيزى  تنها  گفت  پاكستان  همكارى  درباره 
حال حاضر مى توانم بگويم اين است كه پاكستانى 
ها به صورت عمومى، در مبارزه با القاعده بسيار 
مفيد بوده اند و اين مفيد بودن نيز به همكارى اين 
كشور در جمع آورى اطالعاتى است كه به عمليات 

موفقيت آميز روز يكشنبه باز مى گردد.
كامال  داشت  حضور  آن  در  الدن  بن  كه  مجتمعى 
منحصر به فرد بود و وى، دست كم در اين مدت 

موفق شده بود از ديد ما پنهان بماند.

ديگر  و  وى  كه  داشت  وجود  ديدگاه  اين  سالها 
كوچك  روستاهاى  يا  غارها  در  ارزش،  با  اهداف 
سالها  طول  در  ما  كه  آنچه  ولى  اند  شده  پنهان 
تحقيق به دست آورده ايم، اين است كه اين اهداف 
پرجمعيت  بسيار  كه  نقاطى  در  دهند  مى  ترجيح 
انتشار  احتمال  درباره  وى  شوند.  پنهان  هستند 
بى  گفت  عمليات  از  بعد  الدن  بن  از  تصاويرى 
پرده بگويم، حساسيت هايى درباره درست بودن 
درباره  ما  و  دارد  وجود  تصاويرى  چنين  انتشار 
لزوم چنين كارى، اوضاع را ارزيابى مى كنيم زيرا 

ممكن است اين كار تحريك كننده باشد.
از ديگر سو تا جايى كه من مى دانم، بيشتر سران 
كشورهاى دنيا از جمله پاكستان به ما براى انجام 
چنين عملياتى تبريك گفته اند و كسى از بابت اينكه 
آمريكا بخواهد چنين عملياتى را در كشورى ديگر 
انجام دهد، ابراز نگرانى نكرده است. وى همچنين 
گفت  و  كرد  شكيبايى  به  دعوت  را  خبرنگاران 
اطالعات بيشتر درباره اين عمليات با تكميل شدن 

داده ها، در اختيار رسانه ها قرار مى گيرد.
4949

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
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و  ببنديد  را  خود  چشمهاى  دقيقه  چند  براى 
جاى  پا  تواند  مى  كه  كنيد  تصور  را  پاكستانى 
كشورها  اين  بگذارد.  مبارك  حسنى  مصر  پا 
وجوه مشترك بسيارى با هم دارند. نظامى گرى 
و  است  رنگ  پر  بسيار  كشورها  اين  دو  هر  در 
البته دولت مردم مدار جايگاه چندانى را به خود 
هم  كشورها  اين  دو  هر  است.  نداده  اختصاص 
واشنگتن  يارگيرى  از  سخن  كه  روزهايى  در 
و  ميالدى   2001 سال  در  ترور  با  مبارزه  براى 
پس از حادثه يازدهم سپتامبر بود دستان جورج 
بوش جمهورى خواه رئيس جمهورى وقت را در 
دست گرفتند.هر دو اين كشورها هم از فشارهاى 
آمريكا به شدت به ستوه آمده اند.هم در مصر و 
فرياد  ها  خيابان  در  معترضان  پاكستان  در  هم 
كشيدند كه از بله قربان گويى آمريكا خسته شده 
اند. در مصر فشارهاى امريكا بر قاهره به اندازه 
خيابان  و  كوچه  در  مردم  نهايت  در  كه  بود  اى 
دادند.  سر  را  داده  دست  از  هويت  احياى  شعار 
هم  پاكستان  براى  توانيم  مى  را  نسخه  همين 
در  كه  اينجاست  تفاوت  البته  بدانيم.  تجويز  قابل 
پاكستان ما شاخه هاى افراطى از اسالم را داريم 
كه مى توانند با در اختيار گرفتن زمام امور ، كار 
را براى همگان سخت تر كنند. در اين فضا رابطه 

ميان اسالم آباد و واشنگتن هم هر روز بدتر از 
ديروز مى شود.

اكنون سال اينجاست كه ريشه اين تنش در رابطه 
ميان پاكستان و آمريكا در كجاست؟ آيا از دست 
كارى  رابطه  اين  بازسازى  و  تعمير  براى  كسى 
ساخته است؟ آيا راهى وجود دارد كه هم استقالل 
واشنگتن  با  رابطه  هم  و  شود  حفظ  پاكستان 
رقابت  و  دعواها  در  بماند؟  باقى  نخورده  دست 
هاى بين المللى زمين بازى براى طرفين همواره 
مهيا و مشخص است اما طرفين ترجيح مى دهند 
مسابقه  و  ورزشى  كن  گرم  كردن  تن  بر  بدون 
سياستمداران  اين  بيفتند.  هم  جان  به  عادالنه  اى 
همواره نگران از دست دادن اعتبار خود هستند 
و البته در بسيارى از موارد هم ترجيح مى دهند 
منافع را فداى ابهت ملى كنند. بسيارى از اين افراد 
هم درست مانند حسنى مبارك و روساى جمهور 
و  دارند  هايى  مراوده  هم  با  پرده  پشت  آمريكا 
البته يك روز اين پرده فرومى افتد و دست طرفين 

رو مى شود. 
چهار مساله اخيرا منجر به تنش در رابطه اسالم 
اتهام  طرف  دو  هر  است.  شده  واشنگتن  با  آباد 
هايى را عليه هم مطرح مى كنند و البته در نگاهى 

اجمالى تر مى بينيم كه همه چيز در يك سوتفاهم 

ساده ريشه دارد: 

1. ژنرال احمد پاشا كه رياس

ت سازمان اطالعات داخلى پاكستان را بر عهده 
دارد ماه گذشته به واشنگتن سفر كرد. هدف از 
اطالعات  سازمان  رئيس  با  مالقات  هم  سفر  اين 
در  بحث  محور   . بود  سيا  به  موسوم  آمريكا 
سيا  كارمندان  از  يكى  دستگيرى  هم  ديدار  اين 
البته  و  بود  ديويس  ريموند  نام  به  پاكستان  در 
به  آمريكا  سرنشين  بدون  هاى  جنگنده  حمالت 
شمال پاكستان كه گفته مى شود سيا مسئوليت 
آن را عهده دار است . سفر پاشا به واشنگتن در 
داخل كشور هياهوى بسيارى به راه انداخت اما 
بسيار  ظاهرا  آمريكا  خاك  داخل  در  نشست  اين 
مثبت بود. درست در روزى كه پاشا خاك امريكا 
در  سيا  نيروهاى  كرد،  ترك  وطن  مقصد  به  را 
وزيرستان شمالى حمله اى جدى را هدايت كردند.

نيروهاى  فرماندهى  كه  مولن  مايك  دريادار   .2
به  پيش  هفته  دو  دارد  اختيار  در  را  امريكايى 
هم  سفر  اين  از  نيت  البته  و  كرد  سفر  پاكستان 
در  وى  مسير،  ميانه  در  بود.  ها  تنش  از  كاستن 
افغانستان توقف كوتاهى داشت و در مدت اقامت 
در  كرد  دريافت  جامعى  گزارش   ، كشور  اين  در 

انشعاب  حقيقت  در  كه  حقانى  گروه  خصوص 
 ، افغانستان  شرق  در  و  است  طالبان  از  گرفته 
است.  آورده  ستوه  به  را  آمريكايى  نيروهاى 
حجم  بر  مولن   ، خبرى  كنفرانس  دو  جريان  در 
از  هم  ها  پاكستانى  افزود.  پاكستان  از  انتقادها 
اين كه در مالعام تحقير شوند و البته افغانستان 

ميزبان اين ماجرا باشد بسيار عصبانى شدند.

3. ژنرال اشفق كيانى كه فرماندهى ارتش را در 
با  ميالدى  گذشته  سال  است  دار  عهده  پاكستان 
ريچارد هالبروك نماينده فقيد آمريكا در آسياى 
از  اى  نسخه  كيانى  ژنرال   . داشت  ديدار  ميانه 
هاى  جنگ   " خصوص  در  وودوارد  باب  كتاب 
كيانى  داشت.  دست  در  ديدار  اين  در  را  اوباما" 
اين  مفاد  به  كه  حالى  در  هالبروك  با  گفتگو  در 
كتاب اشاره داشت گفت: مى توانيد به من بگوييد 
ما  خاك  در  آمريكا  كتاب  اين  مفاد  طبق  چگونه 
اين ميزان فعاليت مخفى و البته خرابكارانه داشته 

است؟

4. چالشى ترين دليل اختالف ميان دو طرف هم 
سال  از  بود.  سرنشين  بدون  هاى  جنگنده  بحث 
جنگنده  حمالت  ميزان  كنون  تا  ميالدى  گذشته 
هاى بدون سرنشين آمريكا در منطقه وزيرستان 
شمالى پاكستان سير صعودى خود را طى كرده 
باالى  حجم  از  شكايت  با  ها  پاكستانى   . است 
خطاهاى انسانى در اين حمالت تاكيد دارند كه از 
مجموع 118 حمله اى كه در اين منطقه هدايت شده 
تنها يك مقر ارزشمند القاعده هدف قرار گرفته و 
در مابقى موارد اين شهروندان غيرنظامى بودند 

كه هدف قرار گرفتند.

راه  كه  محبوب  انقالبى  به  هم  ها  پاكى  شايد 
نباشند.  ميل  بى  باشد  اوضاع  اين  از  آنها  نجات 
پاكستانى ها هم مى خواهند همان نقش مصر را 
تكرار كنند. اما اكنون نمى توان به صراحت تاكيد 
كرد كه آيا اين حركت مى تواند به نفع كسى در 
منطقه و يا داخل اسالم آياد باشد يا خير؟ شايد 
تنها فردى كه در حال حاضر از اينچنين انقالبى 
مى  انقالب  اين   . باشد  الدن  بن  اسامه  ببرد  نفع 
تواند تسليحات هسته اى موجود در پاكستان را 

در اختيار تندروها قرار دهد.

يك راه باقى مانده براى پاكى ها اين است كه با 
تمام قوا به جنگ با تروريست ها بروند. پاكستان 
در حال حاضر طرحى را در اختيار شبه نظاميان 
از  كدام  هر  آن  اساس  بر  كه  داده  قرار  طالبان 
با  توانند  مى  باشند  مايل  كه  طالبان  نيروهاى 
دولت وارد مصالحه شوند. به گفته پاكى ها هر 
سرباز  مساله  اين  از  كه  نظاميان  شبه  از  كدام 
بزنند دشمن حساب خواهند شد. مشخص نيست 
كه آيا پاكستان مى تواند از عهده اين مهم برآيد 
كه  است  اين  است  مبرهن  كه  آنچه  اما  خير؟  يا 
هم  كشورها  اعتبار  و  ابهت  براى  بايد  واشنگتن 
 - واشنگتن  رابطه  در  تنش  باشد.  قايل  ارزشى 
طالق  نيازمند  كه  نيست  موضوعى  آباد  اسالم 
باشد اما متاركه موقت شايد راهكارى قابل توجه 

باشد. 

مردمانى كه آرزو دارند 
مصرى باشند

واشنگتن پست 29 آوريل / ترجمه: سارا معصومى
ديويد ايگناتيوس 
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فلسطين؛ پايان 
4 سال اختالف

قاهره  در  را  ملي  آشتي  توافقنامه  مشعل  خالد  و  ابومازن 
امضا كردند

سرانجام پس از حدود 4 سال اختالف و حتي درگيري هاي 
جنبش  يعني  فلسطينيان  اصلي  گروه  دو  ميان  خونين 
اسالمي حماس و جنبش فتح، اين دو گروه ديروز در يك 
و  تاريك  ابومازن«صفحه  تعبير  به  ماندني  به ياد  مراسم 
سياه گذشته» را ورق زدند و با هم توافق نامه آشتي امضا 

كردند تا خشم اسرائيلي ها دوچندان شود.

برخي  خارجه  امور  وزيران  حضور  در  نامه  توافق  اين   
تركيه،  و  روسيه  چين،  خارجه  وزيران  عربي،  كشورهاي 
دبيركل  موسي  عمرو  اروپايي،  خارجه  وزراي  از  تعدادي 
كنفرانس  سازمان  دبيركل  مون  كي  بان  عرب،  اتحاديه 
سازمان  دبيركل  اوغلو  احسان  الدين  اكمل  اسالمي، 
خارجي  سياست  رئيس  اشتون  كاترين  اسالمي،  كنفرانس 
و  بين المللي  سازمان هاي  نمايندگان  نيز  و  اروپا  اتحاديه 

منطقه اي به امضا رسيد. 

رئيس  عباس،  محمود  مراسم  اين  در  العربيه،  از  نقل  به   
العربي،  نبيل  همراه  به  كه  فلسطين  گردان  خود  تشكيالت 
سازمان  رئيس  موافي،  مراد  و  مصر  خارجه  امور  وزير 
طي  داشت  حضور  ويژه  جايگاه  در  كشور  اين  اطالعات 
اظهاراتي اعالم كرد كه فلسطيني ها امروز صفحه تاريك و 
سياه گذشته و شكاف ميان خود را براي هميشه ورق زدند 
و مرحله جديدي را آغاز كرده اند كه طي آن با هم به سوي 
قدس حركت خواهند كرد. عباس تاكيد كرد كه اسرائيل بايد 
حماس  و  كند  انتخاب  را  يكي  صلح  و  شهرك سازي  ميان 
بخشي از ملت فلسطين است و فلسطيني ها به كسي اجازه 

نمي دهند كه در امور داخلي آنها دخالت كند. 

را  خود  دارد  قصد  فلسطين  ملي  آشتي  بهانه  به  اسرائيل 
از صلح دور كند. پيش از سخنراني عباس رئيس سازمان 
نيز  است  شده  سليمان  عمر  جانشين  كه  مصر  اطالعات 
سخناني ايراد كرد. در اين مراسم خالد مشعل، رئيس دفتر 
سياسي جنبش مقاومت اسالمي (حماس) به عنوان نماينده 
نماينده ارشد اين جنبش حضور داشت. خالد مشعل نيز طي 
سخناني اعالم كرد كه حماس آماده پرداخت هر هزينه اي 
با  فلسطيني ها  جنگ  تنها  و  است  ملي  آشتي  تحقق  براي 

رژيم صهيونيستي است. 

رئيس دفتر سياسي حماس خاطرنشان كرد كه اين جنبش 
خواستار تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني داراي حاكميت 
عنوان  همچنين  وي  است.  غزه  نوار  و  باختري  كرانه  در 
داشت كه حماس تمامي شرايط الزم جهت موفقيت اجراي 
آشتي ملي و دستيابي به اهداف مورد نظر را فراهم خواهد 
كرد. مشعل تاكيد كرد، مصر پس از انقالب نقش بزرگي در 

رسيدن به اين لحظه مهم تاريخي داشته است. 
فلسطينيان  شادي  و  جشن  از  همچنين  خبري  گزارش هاي 
در كرانه باختري و نوار غزه در دو روزه گذشته حكايت 
توافق،  اين  از  پيش  شب  كه  است  حالي  در  اين  دارد. 
در  مصر  اوليه  پيشنهادي  سند  با  فلسطيني  گروه هاي 
در  بودند.  كرده  موافقت  ملي  آشتي  توافقنامه  خصوص 
گروه هاي  توسط  ملي  آشتي  توافقنامه  امضاي  جلسه 
و  االحمد  عزام  حماس،  جنبش  از  مشعل  خالد  فلسطيني 
سمير الرفاعي از فتح، رمضان عبداهللا شلح دبيركل جنبش 
خلق  جبهه  از  طاهر  ماهر  و  جبرئيل  احمد  اسالمي،  جهاد 
محمد  و  جبهه  اين  كل)از  فلسطين(فرماندهي  آزادي  براي 

ابراهيم از سرويس هاي اطالعات مصر حضور داشتند. 

براي  رايزني ها  توافقنامه  اين  امضاي  از  پس  است  قرار 
تشكيل دولت آغاز شود و اعضاي كميته عربي به رياست 
برخي مسئوالن مصر براي اجراي اين توافقنامه و از ميان 
برداشتن هر گونه مانع فرا روي اجراي بندهاي آن به ويژه 
مربوط به بخش امنيتي و ادغام نهادهاي كرانه باختري و 

نوار غزه راهي سرزمين هاي فلسطيني شوند.

با سفارش هر يك غذا از (يكشنبه تا پنجشنبه) براى بزرگترها، يك كودك به رايگان مهمان پرشيا

صدور حكم 
بازداشت بين المللي 

براي قذافي 
قرار  بين المللي  جنايي  دادگاه  دادستان 
نيروهاي  جنايات  درباره  گزارشي  بود  
كند  ارائه  امنيت  شوراي  به  ليبي  ديكتاتور 
و به اين ترتيب اقدامات براي صدور حكم 

بازداشت بين المللي قذافي آغاز  شود. 
بر  گاردين،  انگليسي  روزنامه  از  نقل  به   
لوئيس  بود  قرار  كه  گزارشي  اساس 
امنيت  شوراي  در  مورينيو-اوكامپو 
ليبي  ارشد  مقامات  كند  ارائه  ملل  سازمان 
با  بشريت  عليه  جرايم  ارتكاب  دليل  به 

احكام بازداشت بين المللي روبه رو خواهند 
شد. 

حكم  پنج  است  كرده  اعالم  اوكامپو 
با  آينده  هفته  پنج  تا  احتماال  بازداشت 
بين المللي  جنايات  بدوي  دادگاه  تصويب 

صادر خواهد شد. 

اين گزارش مي افزايد هيچ اسمي از مقامات 
ليبيايي منتشر نشده اما تلويزيون العربيه 
گزارش داد اين حكم هاي بازداشت شامل 
قذافي و فرزندش سيف االسالم خواهد بود 

كه ارتباطات قدرتمندي با انگليس دارد. 
حكم  است  قرار  كه  ليبيايي  مقامات  ديگر 
شامل  شود  صادر  آنان  براي  بازداشت 
و  سابق  خارجه  امور  وزير  كوسا  موسا 
ابو زيد عمر دورده مديركل سازمان امنيت 

خارجي ليبي خواهد بود.
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رشد تورم اقتصادهاي منطقه 
خاورميانه را تهديد مي كند

افزايش  پيش بيني  دليل  به  نفت  قيمت  رشد  اخير  ماه هاي  در   
شمال  و  خاور  ميانه  منطقه  در  سياسي  بحران  نيز  و  تقاضا 
آفريقا سبب شده درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده اين 
در  پول  بين المللي  صندوق  يابد.  افزايش  منطقه  در  خام  ماده 
گزارش اخير خود پيش بيني كرده است كه رشد اقتصادي اين 
تورم  اما  يافت  خواهد  ادامه  مناسبي  سرعت  با  امسال  منطقه 
مي شود.  محسوب  كشورها  اين  براي  تهديد  بزرگ  عامل  يك 
كاهش  شاهد  امسال  نيستند  نفت  صادركننده  كه  كشورهايي 
منطقه  اقتصاد  جاري  سال  در  بود.  خواهند  اقتصادي  رشد 
در  كرد.  خواهد  رشد  درصد   4.9 آفريقا  شمال  و  خاورميانه 
گزارش ماه اكتبر صندوق بين المللي پول نرخ رشد 5 درصدي 
براي سال 2011 منطقه پيش بيني شده بود. سال 2010 اقتصاد 

اين منطقه 3.5 درصد رشد كرد. 

اين  كشورهاي  تمام  در  اقتصادي  رشد  نرخ  جاري  سال  در 
منطقه  تحوالت  مي رود  انتظار  بود.  نخواهد  يكسان  منطقه 
و  سودان  بحرين،  ليبي،  در  اقتصادي  رشد  بر  منفي  تاثيري 
يمن داشته باشد اما كشورهاي عرب عضو شوراي همكاري 
خليج فارس رشدي مناسب را تجربه خواهند كرد. نكته بسيار 
مهم اين است كه كشورهاي نفتخيز منطقه بايد با دقت بر تاثير 
سياست هاي انبساطي پولي كه اتخاذ كرده اند، نظارت كنند در 
غير اينصورت نرخ تورم در بلند مدت به شدت باال خواهد رفت 
و مهار آن دشوار خواهد بود. در حال حاضر قيمت نفت در 
امر  اين  و  دارد  قرار  گذشته  ماه  حدود 30  از  ميزان  باالترين 
دولت ها را به خرج كردن بيش از حد تشويق مي كند به ويژه از 
آن جهت كه آنها تصور مي كنند با اين كار يعني باال بردن رفاه 
عمومي، تنش هاي سياسي كاهش خواهد يافت. اما واقعيت اين 
است كه سياست هاي انبساطي كنوني در نهايت به رشد شديد 
قيمت ها منجر خواهد شد. از چند ماه پيش افزايش نرخ تورم در 

تعدادي از كشورها مشكالتي را پديد آورده است.

مشكل  اين  دچار  چين  به ويژه  نوظهور  اقتصادهاي  ابتدا  در   
وضعيت  اين  نيز  يافته  توسعه  كشوهاي  در  اكنون  اما  شدند 
مشاهده مي شود. بانك مركزي چين براي مهار تورم اقداماتي 
را انجام داده است اما نتيجه مورد نظر از اين تالش ها حاصل 
نشده است. رشد قيمت نفت و مواد غذايي در افزايش قيمت ها 
حساب  مازاد  امسال  است.  بوده  موثر  جهان  سرتاسر  در 
جاري كشورهاي نفتخيز منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا به 
استثناي ليبي، به 378 ميليارد دالر خواهد رسيد كه از اين رقم 
304 ميليارد دالر به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 
فارس تعلق خواهد داشت. افزايش هزينه هاي دولتي با اتكا به 
اين پول به رشد پاياي تورم منجر مي شود و تجربه ثابت كرده 

كه به سادگي نمي توان چنين تورمي را مهار كرد.

به  آن  جمع آوري  رود  باال  اقتصاد  در  نقدينگي  كه  هنگامي   
افزايش  است  ضروري  نتيجه  در  بود  نخواهد  ممكن  سادگي 
هزينه بودجه به شكل حساب شده صورت گيرد. چين نمونه اي 
از دشواري مهار تورم است. اقتصاد چين حدود 2200 ميليارد 
دالر نقدينگي اضافه دارد كه در سه سال اخير به آن تزريق 
شده است. از اواسط سال گذشته با افزايش نرخ تورم، بانك 
مركزي اين كشور افزودن بر نرخ هاي بهره را آغاز كرد و چند 
مورد نيز سپرده قانوني بانك نزد بانك مركزي را باال برد اما 
اين اقدامات سبب نشده هدف دولت براي كاهش نرخ تورم و 

رسيدن آن به 4 درصد تحقق يابد.

كارمان به
 روپيه كشيد!

مقام  يك  از  نقل  به  اكسپرس  فايننشال  هندي  روزنامه 
نفت  پول  پرداخت  با  دهلي نو  كرد  اعالم  كشور  اين  آگاه 

موافقت  خود،  ملي  پول  روپيه،واحد  به  ايران  صادراتي 
كرده است. 

به  اكسپرس  فايننشال  هندي  روزنامه  فارس  گزارش  به 
با  دهلي نو  كرد  اعالم  كشور  اين  آگاه  مقام  يك  از  نقل 

پرداخت پول نفت ايران به روپيه موافقت كرده است. 

آن  از  پس  تصميم  اين  است.  هند  ملي  پول  واحد  روپيه 
مسيري  گشودن  از  امارات  دولت  كه  است  شده  گرفته 
خودداري  هند  به  ايران  صادراتي  نفت  پول  انتقال  براي 
كرده است. بر اساس اين گزارش وزارت دارايي هند در 
به  كه  است  كشور  اين  كابينه  براي  يادداشتي  تهيه  حال 
پرداخت پول نفت ايران با روپيه اشاره دارد. بر اساس 
حساب  يك  ايران  نفت  ملي  شركت  شده  مطرح  پيشنهاد 
آن  از  و  مي كند  افتتاح  هندي  بانكي  در  روپيه  بر  مبتني 
واردات  مثل  استراتژيك  غير  اقالم  خريد  براي  مي تواند 

تجهيزات راه آهن و كاالهاي مصرفي استفاده كند. 

براي  پول  اين  از  نمي تواند  ايران  حال  عين  در 
سرمايه گذاري در هند يا خريد سهام يا شركت هاي هندي 
اقدام كند. پيش تر دولت هند با پيشنهاد ايران براي دريافت 

پول نفت صادراتي خود به روپيه مخالفت كرده بود. 

وزارت دارايي هند در حال تصميم گيري در اين خصوص 
است كه ايران با پول نفت خود چه كاري مي تواند انجام 
دهد و چه كاري نمي تواند انجام دهد. به عقيده تحليلگران 
داشته  خود  نفت  پول  بر  موثري  كنترل  نتواند  اگر  ايران 

باشد شرايط هند را نخواهد پذيرفت. 

رئيس كل بانك مركزي ايران هشدار داده است اگر ايران 
را  جهاني  بازارهاي  به  خود  صادراتي  نفت  پول  نتواند 
دريافت كند درهاي چاه هاي نفت خود را خواهد بست. به 
گفته مقام آگاه هندي بانك مركزي هند پيش تر با پرداخت 
پول نفت ايران به روپيه مخالفت كرده بود اما اكنون با 

اين امر موافقت كرده است.

ثروت ميلياردرهاى جهان تا سال 
2020 دو برابر مى شود

يك موسسه مطالعاتى كل ثروت خانواده هاى ميلياردر جهان را 92 
تريليون دالر اعالم و پيش بينى كرد اين رقم با افزايش 2 برابرى به 

202 تريليون دالر تا سال 2020 خواهد رسيد.
تازه  در  پى  ال  ال  ديلويت  تحقيقاتى  موسسه  رويترز،  گزارش  به 
ترين گزارش خود اعالم كرد ثروتمندان آمريكا و ساير كشورهاى 

نوظهور تا سال 2020 ميالدى ثروتمند تر خواهند شد . 
اين موسسه افزود ارزش دارايى و ثروت خانواده هاى ثروتمند و 
از 202  بيش  به  افزايش  برابر  دو  با  سال 2020  تا  جهان  ميلياردر 
. اين رقم  تريليون دالر معادل 122.66 تريليون پوند خواهد رسيد 

امسال به بيش از 92 تريليون دالر خواهد رسيد . 
انجام  جهان  كشور   25 در  ميلياردر  هاى  خانواده  از  تحقيق  اين 
شده است . بر اساس اين گزارش تعداد خانوارهايى كه بيش از يك 
ميليون دالر دارايى و ثروت دارند در اين مدت با دو سوم افزايش به 
بيش از 55.5 ميليون نفر در اقتصادهاى توسعه يافته خواهد رسيد . 
اين رقم در كشورهاى نوظهور مثل چين، روسيه و برزيل نيز با دو 

برابر افزايش به بيش از 10 ميليون نفر خواهد رسيد . 
نوظهور  كشورهاى  در  ثروتمندان  تعداد  فزاينده  رشد  رغم  على 
هنوز بخش مهمى از دارايى و ثروت جهان در اختيار خانواده هاى 
حال  در  و  نوظهور  كشورهاى   . بود  خواهد  اروپايى  و  آمريكايى 
توسعه طى سالهاى آينده رشد چشمگيرى در فهرست خانوارهاى 
رونق  و  رشد  افزايش   . داشت  خواهند  جهان  ميلياردر  و  ميليونر 
ثروتمند  خانوارهاى  تعداد  تا  شد  خواهد  موجب  اقتصادى  سريع 
داشته  چشمگيرى  رشد  آينده  سالهاى  طى  چين  و  برزيل  روسيه، 
و  ثروت  ميزان  جهان  نوظهور  كشور  ده  در  اساس  اين  بر   . باشد 
از 25  بيش  به  از 7  رشد  برابر  سه  با  ثروتمند  خانوارهاى  دارايى 
تريليون دالر تا پايان امسال خواهد رسيد . تا سال 2020 چين با 3.6 
تريليون دالر دارايى و ثروت به جمع ده كشور بزرگ ثروتمند جهان 
مى پيوندد . ميانگين دارايى و ثروت ميليونر هاى هندى نيز بيشتر 
از دارايى و ثروت ميليونرهاى آمريكايى خواهد بود . بر اين اساس 
چين، روسيه و برزيل تا سال 2020 بيشترين رشد ثروت را در بين 
كشورهاى نوظهور خواهند داشت و در بين كشورهاى توسعه يافته 
و صنعتى نيز استراليا و سنگاپور بيشترين رشد سرمايه و دارايى 

را خواهند داشت . 
بر اين اساس تعداد خانوارهاى ميليونر آمريكايى تا سال 2020 با 
دو برابر افزايش به بيش از 20 ميليون خانوده خواهد رسيد . ارزش 
دارايى و ثروت ميليونرهاى امريكايى تا سال 2020 به بيش از 87 

تريليون دالر خواهد رسيد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
واكنش منفي بازار 

فلزات به مرگ بن الدن 
طي نخستين روز معامالت بازار فلزات لندن، 
مس با افت قيمت رو به رو شد و فروش نقدي 
اين فلز نيز با 9 هزار و 245دالر صورت گرفت. 
خريد نقدي مس در نخستين روز كاري پس از 
دو روز تعطيلي در بورس لندن (سه شنبه 13 
ارديبهشت) با نرخ 9 هزار و 240 دالر بر تن 
رسيد.طي نخستين روز معامالت بازار فلزات 
لندن مس با افت قيمت رو به رو شد و فروش 
نقدي اين فلز نيز با 9 هزار و 245دالر صورت 
گرفت. بر اساس اين گزارش، طي آخرين روز 
خريد  گذشته  هفته  در  فلزات  بازار  معامالتي 
نقدي اين فلز هر تن 9 هزار و 370 دالر بوده 
كه در معامالت امروز با افت قيمت همراه شده 
سه  براي  مس  خريد  سفارش  همچنين  است. 
ماهه آينده با مبلغ 9 هزار و 255 دالر انجام 
فروش  و  خريد  كه،  است  حالي  در  اين  شد. 
نقدي آلومينيوم نيز كاهش قيمت را به همراه 
و  دالر   740 و  هزار  دو  ترتيب  به  و  داشت 
اين  بر  شد.  معامله  دالر   740.50 و  هزار  دو 
اساس، خريد و فروش نقدي آلومينيوم آلياژي 
نيز نسبت به هفته گذشته كاهش داشته است و 
به ترتيب به قيمت دو هزار و 445 و دو هزار و 
465 دالر رسيده است. قلع هم با نرخ 31 هزار 
و 875  هزار  قيمت 31  با  و  خريداري  و 870 
حاكي  گزارش ها  رسيد.  فروش  به  دالر  هزار 
از آن است كه خريد و فروش روي با نرخ دو 
هزار و 218 و دو هزار و 219 دالر انجام شد. 
سرب هم در رينگ معامالتي با نرخ دو هزار و 
540 دالر خريداري و با قيمت هر تن دو هزار 

و 545 دالر به فروش رسيد. 

گزارش تايم از تبعات اقتصادي يك رخداد سياسي 

آيا مرگ بن الدن تاثيري 
بر اقتصاد دارد؟

مترجم: آرش پورابراهيمي 

در وال استريت اصطالحي رايج است كه مي گويد حتي يك گربه مرده 
هم از جا مي پرد. اكنون بايد ديد آيا مرگ اسامه بن الدن هم به جهشي 

در بازارها منجر خواهد شد يا خير؟ 

دوشنبه، بازارهاي سهام رشدي اندك را تجربه كردند. بهاي نفت هم 
يك شنبه شب و همزمان با اعالم خبر كشته شدن بن الدن كاهش يافت 
از  باشد.  داشته  بن الدن  به  ربطي  كاهش  اين  كه  نمي رسد  نظر  به  اما 
زماني كه وي از عربستان سعودي اخراج شده بود، هرگز نفوذ چنداني 
بر كشورهاي توليدكننده نفت در خاورميانه نداشته است. گويا بازارها 
هم به خوبي مي دانند كه با مرگ بن الدن اتفاق چندان خاصي رخ نداده، 
به همين خاطر بهاي نفت هم به سرعت به مقادير سابق بازگشت و حتي 
كمي افزايش يافت. واكنش اقتصاددانان به خبر كشته شدن بن الدن هم 
وبالگ  در  اقتصاد،  نوبل  برنده  كروگمن،  پل  مي كند.  تاييد  را  ادعا  اين 

خود نوشت: «خبر خوبي است اما بعيد به نظر مي رسد كه موجب تحول 
مهمي بشود.» يكي از كارشناسان شبكه فاكس نيوز هم اگرچه از روز 
دوشنبه به عنوان روزي بزرگ براي آمريكايي ها نام برد اما اضافه كرد 

كه اين رخداد، عاملي اساسي براي بازارها به حساب نمي آيد. 

وضعيت بازارهاي مالي به طور كلي به درآمد شركت ها بستگي دارد. 
زماني كه اين درآمد افزايش يابد، ارزش سهام آن ها هم رشد مي كند و 
برعكس اما در همين حال رخدادهاي منفي مانند بالياي طبيعي، افزايش 
پس  دارند.  بازارها  بر  بسزايي  تاثير  ماليات ها  افزايش  و  دولتي  بدهي 
اگر سرمايه گذاران احساس كنند كه خطر حمله تروريستي وجود دارد، 
بازارها با افت مواجه خواهند شد. بنابراين آيا مي توان انتظار داشت كه 
با مرگ بن الدن بازارها رشد كنند؟ تا حدي بله اما نه خيلي سريع. اول 
از همه اينكه بايد بدانيد بازارها به خاطر نگراني از خطر تروريسم تا 
چه حد پايين تر از سطح مطلوب قرار گرفته بودند كه اكنون با برطرف 
آيا  كه  نيست  مشخص  همچنين  كنند.  رشد  ميزان  همان  به  آن  شدن 
تري  امن  جاي  به  را  آمريكا  بخصوص  و  جهان  بن الدن  شدن  كشته 
تبديل خواهد كرد يا خير؟ شايد خطر وقوع حمالتي در مقياس گسترده 
شاهد  آينده  ماه  شش  طي  كه  مي رود  انتظار  اما  باشد  نداشته  وجود 
حمالت تروريستي جسته و گريخته اي باشيم اما آيا مي توان ادعا كرد 
كه بعد از اين مدت خطر برطرف خواهد شد؟ براي مثال يك سال بعد در 

سالروز مرگ بن الدن نبايد احساس نگراني كرد؟ 

خود  از  حفاظت  بابت  آمريكا  كه  هزينه هايي  مي توانيم  ميان  اين  در 
محاسبه  را  است  شده  متحمل  تروريست ها  ديگر  و  بن الدن  مقابل  در 
كنيم. طبق برآوردها، مخارج دولتي بابت حفاظت از كشور آمريكا در 
مقابل تروريسم بعد از حادثه 11سپتامبر به ميزان باور نكردني 470 
ميليارد دالر در سال افزايش يافته است. البته هزينه جنگ در عراق و 
هزاران  به  نتيجه  در  كه  كرد  اضافه  رقم  اين  به  بايد  هم  را  افغانستان 
ميليارد دالر مي رسد. همچنين بعد از حمالت 11 سپتامبر، دولت آمريكا 
ناچار شد كمك هاي مالي هنگفتي را در اختيار صنايعي كه در معرض 
از  دهد.  قرار  هواپيمايي،  مانند صنعت  بودند،  گرفته  قرار  ورشكستگي 
اين منظر، اسامه بن الدن يكي از عوامل اصلي كسري بودجه عظيم دولت 
آمريكا به حساب مي آيد. حاال كه بن الدن كشته شده است، مشكالتي كه 
او براي آمريكا به بار آورده را نمي توان مانند جسد او به دريا انداخت. 
اگرچه بن الدن ديگر در ميان ما نيست اما كسري بودجه اي كه نبرد با او 
براي آمريكا به بار آورد همچنان پابرجاست. با كشته شدن بن الدن به 
نظر مي رسد كه اوباما بتواند براي دور بعد هم به عنوان رئيس جمهور 
آمريكا انتخاب شود. شايد همين كاهش بي اطميناني سياسي تنها تاثير 

مثبت مرگ بن الدن بر بازارها باشد. 
منبع: تايم 
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چرا نويسنده پرفرو شترين 
رمان قرن بيستم 50 سال 

سكوت كرد؟
ساله   50 سكوت  زودى  به  لى  هارپر 
خود را مى شكند و توضيح مى دهد چرا 
در اين همه سال تنها رمان «كشتن مرغ 

مقلد» را نوشته است.
حرفه اى  زندگى  خبرآنالين،  گزارش  به 
يكديگر  شبيه  رمان نويسان  از  بسيارى 
است. رمانى مى نويسند، منتشر مى شود 

و به شهرت مى رسند.
ادبى  جشنواره هاى  در  سپس  آنها 
ربع  كه  جمعيتى  مى كنند،  شركت 
آشپزى  برنامه  يك  بينندگان  جمعيت 
مى شوند،  جمع  آنها  دور  نمى شود  هم 
در جلسات امضاى كتاب شركت مى كنند 
كتاب هاى  تمام  كه  است  اين  هدفشان  و 
مدت  اين  تمام  در  كنند.  امضا  را  انبار 
نويسنده سعى مى كند جذاب، مهربان و 

صبور بماند.

سه سال بعد او رمانى ديگر منتشر مى كند و تمام 
ساموئل  كه  همانطور  مى شود.  تكرار  تجربه  اين 
«همان  بود:  نوشته   «Worstward Ho» در  بكت 
تالش  كردى.  سعى  ديگر.  چيزى  نه  قديمى ها. 
دوباره  كن.  سعى  دوباره  نيست.  مهم  كردى. 

سقوط كن. بهتر سقوط كن.»

با اين حال براى برخى نويسندگان نياز به تالش 
مى دهد.  نشان  رخ  كمتر  دوباره  سقوط  و  دوباره 
يك  نوشتن  بتوان  اگر  لى  هارپر  حرفه اى  كارنامه 

شيوه  يك  بر  گواهى  كرد  قلمداد  كارنامه  را  رمان 
كه  نوشت  رمان  يك  او  است.  ادبى  زندگى  ديگر 
شايد  و  شد  بدل  كالسيك  اثرى  به  سرعت  به 
پرفروش ترين رمان قرن بيستم باشد؛ «كشتن مرغ 

مقلد».

ديگر   1960 سال  در  كتاب  اين  انتشار  زمان  از 
اثرى از لى منتشر نشده است. دومين رمان انگار 
«خداحافظى طوالنى» نام داشت، اما وقتى جى.پى. 
را  مقلد»  مرغ  «كشتن  ادبى  كارگزار  ليپين كات، 
رمان  نوشتن  و  مى شود  خشك  لى  قلم  مى پسندد 

دوم را ادامه نمى دهد.

اين  تمام  در  اما  شد،  ساله   85 پيش  هفته  لى 
است.  نبوده  دور  مردم  و  رسانه  از  او  سال ها 
حتى همسايه هاى او درمونروويل در آالباما اصال 
از  عذرخواهى  نمى كنند.  توصيف  منزوى  را  او 

سال 1964  از  نكردن  مصاحبه  و  روزنامه نگاران 
تاكنون با منزوى شدن تفاوت بسيار دارد.

لى  زندگينامه  چاپ  خبر  پيشينه  اين  به  توجه  با 

كه در آن حقيقت نهفته در سال ها سكوت خود را 
زندگينامه  اين  است.  شگفت انگيز  مى دهد،  توضيح 
را ماريا ميلز با همكارى خود لى مى نويسد. آيا اين 
زندگينامه تمام حقيقت را مى گويد؟ آيا راز سكوت 

نويسنده برمال مى شود؟

قرن  ادبى  غنى  مكاتب  از  يكى  از  برخاسته  لى 
آثار  است.  جنوبى  آمريكاى  مكتب  يعنى  بيستم 
فاكنر، تنسى ويليامز، كارسن مك كولر، ادورا ولتى 
و  پرتنش  زندگى  چاشنى  همگى  اوكانر  فالنرى  و 
همراه  به  را  جنوب  بى عدالتى  و  خشونت  مدافع 

دارند.

گاهى مايه تعجب است كه نلى هارپر لى از همان 
آمده  كاپوتى  ترومن  كه  است  آمده  كوچكى  شهر 
و درواقع اين دو همسايه بودند! كاپوتى نويسنده 
است  خونسردى»  كمال  «در  بى رحم  و  تلخ انديش 
و حتى برخى آنقدر پيش رفته اند كه مى گويند لى 
نوشته،  كاپوتى  همكارى  با  را  مقلد»  مرغ  «كشتن 
اثر  دو  هر  در  مستندگونگى  عنصر  كه  چرا 

تاحدودى مشابه است.

با  كوچك  شهر  آن  از  را  اثر  دو  اين  آمدن  اينكه 
يعنى  كنيم  توجيه  محض  تصادف  دم دستى  بهانه 
سبك متفاوت آنها را ناديده بگيريم. حتى رويكرد 
بايد  هم  را  نقد  و  تشويق  در  اثر  دو  نويسندگان 

ناديده بگيريم.
«كشتن مرغ مقلد» رمان درخشانى است و در كمال 
شگفتى خيلى زود فيلم بزرگ هم با بازى گرگورى 
از  خانواده اش  و  پك  شد.  ساخته  آن  روى  از  پك 
زمان ساخت اين فيلم ارتباط دوستانه اى با لى پيدا 

كردند.

اما نوشتن لى متوقف شد. او در آخرين مصاحبه 

خود در سال هاى 1960 گفته بود: «مى خواهم ردى 
اين  متوسط  طبقه  ساكنان  با  و  كوچك  شهر  از 
نشان  جمله  اين  و  بگذارم.»  جا  بر  جنوبى  منطقه 
مى دهد او به فكر نوشتن رمان هاى ديگر هم بوده 

است.

نويسنده بافتى اجتماعى كه در آن مردم به آرامى 
بدون  مردم  روابط  و  مى كنند  زندگى  هم  كنار 
آسيب پذير  شهرت  برابر  در  است،  سروصدا 
است. دليل و مدرك درمورد تواضع جين آستين 
و اينكه نوشته هايش را پنهان مى كرده كم نيست. 
متوجه  سريع  برسد  شهرت  به  كه  نويسنده اى 
برايش  بودن  ناظر  فقط  و  شدن  پنهان  مى شود 
كارى بسيار دشوار مى شود. برخى نويسندگان از 

پس اين فشار برمى آيند و برخى نه.

نوشتن  با  لى  هارپر  مى گوييم  باشيم  بدبين  اگر 
ميليون ها  سال  هر  پيش  سال   50 از  كه  رمانى 
به  نيازى  ديگر  مى رود  فروش  به  آن  از  نسخه 

نوشتن ندارد. آيا لى چنين هدفى داشته است؟

نوشتن تجارت نيست. تعداد نويسنده هايى كه پس 
از شهرِت بسيار آگاهانه خود را بازنشسته مى كنند 
كم است؛ اين نكته عجيب البته درمورد شكسپير هم 
صدق مى كند كه در اوج دوران هنرى خود و پس 

از نوشتن «توفان» خود را بازنشسته كرد.

توجيه  رايج تر  دليلى  با  مى شود  را  مسئله  اين  اما 
كرد؛ نابودى نويسنده با يك اثر بسيار موفق. فشار 
شهرت و موفقيت بر خالقيت بسيار زياد است. يان 
بارها  را  فشار  اين  «تاوان»  نويسنده  مك يوون، 
متحمل شده و در توضيح آن مى گويد انگار «عمله 

چهره قبلى خودت بشوى!»

برقرارى موازنه بين موفقيت گذشته و زندگى پس 
مهم  بسيار  امرى  جديد  اثرى  نوشتن  براى  آن  از 
برنمى آيند.  آن  پس  از  نويسنده ها  همه  كه  است 
بزرگترى  مشكل  بزرگ  بسيار  موفقيت هاى  اين  و 
قول  به  بدهند.  رخ  راه  ابتداى  در  اگر  مى شوند 
روديارد كيپلينگ، نويسنده «كتاب جنگل» موفقيت 
سال   40 در  مثال  ندارند.  هم  با  فرقى  شكست  و 
خود  اول  رمان  با  كه  نويسنده اى  چهار  گذشته 
به  موفق  هيچكدام  كردند  دريافت  را  بوكر  جايزه 

نوشتن اثر قابل قبول ديگرى نشده اند.
لى موفق شده نيم قرن خودش را محفوظ بدارد و 
زندگى كه انتخاب كرده ادامه بدهد. در كمال تعجب 
وينفرى»  «اپرا  مجله  به  اخيرا  كه  نامه اى  در  او 
فرستاده از دور ماندنش از زندگى مدرن نوشته؛ 
«در جامعه  اى كه مردم لپ تاپ، تلفن همراه، آى پاد 
و فكرهايى چون اتاق خالى دارند من همچنان در 
دنياى كتاب مانده ام.» اين جدايى حتما براى او الزم 

بوده است.
ديده  مقلد»  مرغ  «كشتن  مورد  در  كه  پارادوكسى 
شيفته  فردى  را  اثر  اين  كه  است  اين  مى شود 
ديگر  سوى  از  و  بنويسد  نمى توانست  شهرت 
شهرتى كه اين اثر براى نويسنده به ارمغان آورد 

از نوشته شدن شاهكار بعدى جلوگيرى كرد.

تلگراف / 1 مه

فرهنگ

حضور ناشران از چهار قاره 
در نمايشگاه كتاب 

كتاب  نمايشگاه  چهارمين  و  بيست  بين الملل  بخش 
كشورهاي  ناشران  گسترده  حضور  شاهد  تهران 
كه  است  عربي  و  آمريكايي  اروپايي،  مختلف 
تازه ترين آثار خود را عرضه خواهند كرد.به گزارش 
بين المللي  نمايشگاه  چهارمين  و  بيست  خبري  ستاد 
بر  عالوه  امسال  كتاب  نمايشگاه  در  تهران،  كتاب 
عربستان،  عراق،  سوريه،  لبنان،  اسالمي  كشورهاي 
و  اردن  عمان،  كويت،  قطر،  عربي،  متحده  امارات 
انگلستان،  از  اروپايي  كشورهاي  ناشران  بحرين، 
آلمان، بلژيك، اسپانيا، سوئيس و اتريش هم حضور 

ايتاليا،  كشورهاي  ناشران  همچنين  دارند.  فعالي 
اندونزي،  مالزي،  كره جنوبي،  ژاپن،  هند،  فرانسه، 
چين و تونس هم در نمايشگاه امسال تازه ترين آثار 
اكو  عضو  كرد.كشورهاي  خواهند  عرضه  را  خود 
قزاقستان،  آذربايجان،  پاكستان،  افغانستان،  شامل 
بين الملل،  بخش  در  حضور  بر  عالوه  تركمنستان، 
را  خود  هنر  و  فرهنگ  درباره  نشست هايي  برپايي 
در  هم  برزيل  و  تركيه  روسيه،  دارند.  برنامه  در 
بيست  نمايشگاه  دارند.در  حضور  امسال  نمايشگاه 
و  نيجريه  آفريقايي  كشور  تهران،  كتاب  چهارم  و 
موسسات فرهنگي جهاني از جمله موسسه فرهنگي 
سازمان  و  متحد  ملل  سازمان  اطالعات  مركز  اكو، 
هم  (يونسكو)  متحد  ملل  تربيتي  آموزشي،  علمي، 

حضور خواهند داشت.
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خانه ترجمه
              (لندن)

ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى

(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه

داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

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

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 01895-470318     

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

www.translation-house.com :وب سايت

گابريل گارسيا ماركز چگونه مى نويسد؟ 

صداى ماشين تحرير مثل صداى 
باران است

ورق هاي كتاب در تسخير بن الدن
در بلبشويي كه بعد از اعالم خبر مرگ اسامه بن الدن به دست نيروهاي آمريكايي در پاكستان به پا شده، 
ناشران و نويسندگان هم از قافله عقب نمانده اند و به زودي بايد در انتظار تسخير گيشه هاي كتاب توسط 
درباره  مقاالت  از  مجموعه اي  چاپ  قصد  است  كرده  اعالم  هاوس»  «رندوم  انتشارات  بود.  القاعده  رهبر 
«اسامه بن الدن»، رهبر شبكه تروريستي القاعده دارد كه روز دوشنبه در يك حمله نظامي توسط نيروهاي 

آمريكايي در پاكستان كشته شده است. 
«فري پرس» هم گفته است كه درصدد انتشار فوري نسخه اي الكترونيكي درباره «بن الدن» بر اساس كتاب 
القاعده»  و  آمريكا  بين  طوالني مدت  درگيري  جنگ:  كتاب «برگن»، «طوالني ترين  عنوان  است.  برگن»  «پيتر 

است. 
انتشارات «سن مارتين» هم مراحل پاياني چاپ «گروه شش: خاطرات تيرانداز برگزيده» را طي مي كند. 

اين كتاب كه با همكاري مشترك «هوارد ان. واسدين» و «استفان تمپلين» به نگارش درآمده است، قرار بود 
24 ماه جاري ميالدي منتشر شود اما تصميم بر اين شده است كه در همين هفته روانه  بازار شود. در 10 
سال گذشته شنيدن روايت هاي مختلف از زندگي بن الدن همواره مورد توجه مخاطبان قرار داشته تا جايي 
كه كتاب نوشته شده توسط پسر رهبر القاعده در ميان پرفروش ترين آثار جهاني قرار گرفت. بايد منتظر 
ماند و ديد آيا با ورق خوردن آخرين فصل از كتاب زندگي اسامه بن الدن هنوز هم شنيدن داستان او براي 

مردم جذاب است يا خير؟ 
«اسامه بن الدن» در يك خانه  دو طبقه به فاصله 100 يارد از يك آكادمي ارتش پاكستان در منطقه ابيت آباد 
در ايالت خيبرپختونخواه پاكستان پنهان شده بود. چهار هلي كوپتر حامل نيروهاي ضدتروريستي آمريكا 
ساعات اوليه روز دوشنبه به اين خانه حمله كردند. عده اي از ساكنان اين منطقه اعالم كردند «بن الدن» طي 

يك نبرد 80 دقيقه اي در ابيت آباد كشته شده است. 

نوشتن  ماركز  گارسيا  گابريل   
مقاله اى  نوشتن  شبيه  را  رمان 

براى روزنامه مى داند.
مارِكز  گارسيا  خوزه  گابريل 
در  در   1927 مارس   6 متولد 
درمنطقه  آركاتاكا  دهكده 
سانتامارا در كلمبيا رمان نويس، 
فعال  و  ناشر  روزنامه نگار، 
بين  او  است.  كلمبيايى  سياسى 
التين  آمريكاى  كشورهاى  مردم 
مشهور  گابيتو  يا  گابو  نام  با 
است و پس از درگيرى با رييس 
تعقيب  تحت  و  كلمبيا  دولت 
زندگى  مكزيك  در  گرفتنش  قرار 

مى كند.
اين نويسنده كه در سال 1982 برنده نوبل ادبيات 
مى تند  هم  در  را  واقعيت  و  خيال  آثارش  در  شد 
و هميشه احوال صاحبان قدرت و زيردستان آنها 

موضوع مورد عالقه اش بوده است.

ترجمه  فارسى  به  بزرگ  نويسنده  اين  آثار  اغلب 
تنهايى»،  سال  «صد  بين  اين  در  كه  است  شده 
پيش  از  مرگ  يك  «گزارش  وبا»،  سال هاى  «عشق 
اعالم شده»، «پاييز پدرساالر» و «كسى به سرهنگ 
برخودار  به سزايى  شهرت  از  نمى نويسد»  نامه 

هستند.

 1981 سال  زمستان  در  ماركز  گارسيا  گابريل 
«پاريس  مجله   82 شماره  در  خود  گفت وگوى  در 

ريويو» شيوه نوشتن خود را چنين توصيف كرد:

كار  شبيه  من  اصلى  حرفه  كه  گفته ام  هميشه 
درمورد  قبال  كه  چيزى  است.  روزنامه نگار  يك 
آن  كارى  شرايط  نداشتم  دوست  روزنامه نگارى 
بود. از طرفى بايد فكر و عالقه خودم را هم مناسب 
كار  رمان نويس  عنوان  به  كه  حاال  كنم.  روزنامه 

بال  فراغ  با  رسيده ام  مالى  استقالل  به  و  كرده ام 
و  انتخاب  را  دارم  دوست  كه  مضمونى  مى توانم 
نظرم را بيان كنم. در هر حال هميشه از انجام يك 

كار؛يعنى روزنامه نگارى محض لذت برده ام.
كار  چه  است،  شده  سخت تر  برايم  نوشتن 
در  كه  موقع  آن  رمان نويسى.  چه  روزنامه نگارى 
كلماتى  تك  تك  به  حواسم  مى كردم  كار  روزنامه 
آن  نيست.  اينطور  حاال  اما  نبود،  مى نوشتم  كه 
تا  سه  دو  روزى  داستان،  تا  سه  هفته اى  موقع ها 
و  مى شد  كه  شب  مى نوشتم.  فيلم  نقد  و  يادداشت 
همه به خانه مى رفتند هم مى ماندم و رمان خودم را 
مى نوشتم. از صداى ماشين تحرير خوشم مى آيد، 
شبيه صداى باران است. اگر از صدا مى افتاد ديگر 

نمى توانستم بنويسم.
يك  در  است.  اندك  بسيار  روز  هر  محصول  حاال 
سه  تا  صبح   9 ساعت  از  يعنى  خوب  كارى  روز 
بعدازظهر بيشترين چيزى كه مى توانم بنويسم يك 
پاراگراف چهار پنج خطى است كه اغلب روز بعد 

آن را پاره مى كنم.
به نظرم اينكه حاال براى افراد بيشترى مى نويسم 
موجب شده نوعى مسئولت بزرگ ادبى و سياسى 
هست،  هم  غرور  كنم.  احساس  دوشم  روى 
نمى خواهم از كارى كه قبال انجام داده ام عقب بيفتم.

اگر قرار باشد به يك نويسنده جوان نصيحتى كنم 
مى گويم درمورد چيزى بنويسد كه برايش رخ داده 
داد  تشخيص  مى شود  راحت  خيلى  اغلب  است؛ 
رخ  خودش  براى  كه  اتفاقى  درمورد  نويسنده اى 
را  تعريفش  كه  اتفاقى  درمورد  يا  مى نويسد  داده 

شنيده است.
شيفته  هميشه  است،  «اوديپ»  سر  زير  چيز  همه 
چنين  درمورد  بودم.  همه گير  بيمارى هاى 
خوانده ام.  بسيار  وسطى  قرون  در  بيمارى هايى 
است  من  آثار  هميشگى  موضوع  همه گير  بيمارى 
شوم»  «ساعت  در  مثال  شكل،  يك  به  دفعه  هر  و 
كه  مى كردم  فكر  سال ها  هستند.  بيمارى  نامه ها 
خشونت در كلمبيا تاثيرى متافيزيكى مثل بيمارى 
همه گير داشته است. قبل از «صد سال تنهايى» از 
به  داستانى  در  پرندگان  تمام  كشتن  براى  بيمارى 
«صد  در  بردم.  بهره  شنبه»  از  پس  روز  «يك  نام 
كردم  استفاده  همه گير  فراموشى  از  تنهايى»  سال 
كه يك جورهايى حقه ادبى بود، درواقع بدل خواب 

همه گير است.
با  شما  كار  دو  هر  در  است.  نجارى  مثل  ادبيات 
به  چيزى  خام تان  ماده  و  داريد  سروكار  واقعيت 

سختى چوب است. هر دو سرشار از حقه و تكنيك 
زحمت  بيشتر  و  كم  جادو  جاى  راستش  هستند. 

الزم است.
بدهم  انجام  دارم  دوست  واقعا  كه  كارى  راستش 
كامال  كه  است  روزنامه وار  قطعه  يك  نوشتن 
تنهايى»  سال  مثل «صد  اما  باشد  راست  و  حقيقى 

عمرم  از  بيشتر  هرچه  برسد.  نظر  به  خيالى  كامال 
مى گذرد و بيشتر از گذشته خاطره به ذهنم مى آيد 
شبيه  روزنامه نگارى  و  ادبيات  مى كنم  فكر  بيشتر 

هم هستند.
كوالژى  است:  كوالژ  يك  رمانى  هر  در  شخصيت 

از آدم هايى كه مى شناسى، درموردشان شنيده اى 
يا خوانده اى.

وقتى  است.  قدرت  تنهايى  آثارم  مضامين  از  يكى 
واقعيت  با  رابطه اى  ديگر  برسيد  محض  قدرت  به 
شخصى  است.  تنهايى  نوع  بدترين  اين  و  نداريد 
لذت هاست  در  غرق  ديكتاتور  يك  قدرتمند،  بسيار 
دور  هدفشان  تنها  هستند  دورش  كه  آدم هايى  و 
كردن او از واقعيت است، همه چيز براى جدا كردن 

اوست.
بهم  اما  بودم.  خالقيت  و  ايده  از  سرشار  ابتدا  در 
چون  بگيرم،  ياد  را  نوشتن  تكنيك  شد  پيشنهاد 
ادامه  در  بروى  جلو  ايده  بر  تكيه  با  بخواهى  اگر 
بودم  نفهميده  جوانى  در  را  اين  اگر  مى آورى.  كم 
نوشتن  از  پيش  را  داستان  ساختار  نمى توانستم 
بنويسم. ساختار يك مسئله كامال فنى است و اگر 

زود آن را ياد نگيريد هرگز آن را ياد نمى گيريد.
بزرگترين  شدم  بدل  حرفه اى  نويسنده اى  به  وقتى 
مشكلم برنامه كارى بود. روزنامه نگار بودن يعنى 
پيش  در  را  رمان نويسى  كامال  وقتى  شبانه.  كار 
گرفتم چهل ساله بودم. از ساعت 9 صبح مى نوشتم 
مى آمدند.  مدرسه  از  فرزندانم  كه  بعدازظهر   3 تا 
چون آدم سخت كوشى هستم از اينكه بعدازظهرها 
كار نمى كردم عذاب وجدان داشتم. شروع كردم به 
نوشتن در عصرها اما ديدم آنچه مى نويسم را بايد 
روز بعد بازنويسى كنم. پس تصميم گرفتم صبح 

تا ظهر كار كنم.
آشنا  محيط  در  فقط  كه  است  اين  ديگرم  مشكل 
تحرير  ماشنى  با  يا  هتل  در  كنم.  كار  مى توانم 
سفر  وقتى  يعنى  اين  بنويسم.  نمى توانم  قرضى 

مى روم نمى توانم كار كنم.
شده  است،  اول  پاراگراف  نوشتن  كار  مشكل ترين 
يك ماه وقت صرف نوشتن آن مى كنم و وقتى آن 
را نوشتم باقى سريع نوشته مى شود. در پاراگراف 
مى كنيد.  حل  را  كتاب  مشكالت  از  بسيارى  اول 

موضوع، سبك و لحن تثبيت مى شود.

ترجمه: حسين عيدى زاده
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ثبت تاريخ سينما و جوانى ستارگان

 خانواده اى كه 
جشنواره فيلم كن را 

قاب گرفت

دوره  چهارمين  و  شصت  مه  ماه  يازدهم  وقتى 
به  چشم ها  همه  شود  شروع  كن  فيلم  جشنواره 
ستارگان سينما خيره مى شود و كسى به ياد ژيل 

تراورسو نمى افتد.
 تراورسو عكاس روزنامه محلى است و 70 سال 
است ديدن ستارگان سينما براى او و خانواده اش 

به امرى بسيار عادى تبديل شده است.
از همان اولين دوره، جشنواره فيلم كن رخدادى 
رسانه اى بود. فيلم هاى مسابقه در سالن تاريكى 
ديده مى شدند كه عكاسان اجازه ورود به آنها را 
جشنواره  پيرامون  باز  فضاى  درنتيجه  نداشتند. 

بهترين فرصت براى پاپاراتزى ها بود.
ماشين هاى  و  زيبا  كالسكه هاى  دوران  همان  از 
آنها  درون  دست  به  گل  ستارگان  با  روباز 
فرصت طلب  عكاسان  بودند.  همه  توجه  مورد 
الگوهاى  توانستند  خود  هنرمندانه  عكس هاى  با 
مونتان،  ايو  بدهند:  شكل  را  خود  نسل  اجتماعى 
يك  روى  نشسته  مشهور  خواننده  و  بازيگر 
نيمكت در حال خواندن نشريه لوموند، گلن فورد، 
حال  در  سفيد  و  سياه  فيلم هاى  جاودانه  بازيگر 
انجام حركتى ورزشى يا اوگو توناتزى، بازيگر 

مشهور سينماى ايتاليا در حال پختن اسپاگتى.
تا  مى شدند  خوانده  دوربين  جلوى  به  بازيگران 
عين  در  و  بياورند  شوق  سر  را  خود  طرفداران 
حال با اين حركات آنها دست نيافتنى تر مى شدند 
اين  مى پيوستند.  فانتزى  دنياى  از  اشيائى  به  و 
جشنواره دو هدف متضاد داشت: نمايش و پنهان 
را  تضاد  اين  زود  خيلى  كن  از  ديدار  با  كردن. 
درمى يابيد. روى زمين اين شهر همه با هم برابر 

هستند، اما روى فرش قرمز كاخ جشنواره شاهد 
و  هستيد  فرودستى  و  فرادستى  مراتب  سلسله 
ستارگان درحاليكه روى فرش قرمز راه مى روند 

براى طرفداران خود دست تكان مى دهند.
گرفتن  عكس  و  مقدس  منطقه اى  جشنواره  كاخ 
شده  واتيكان  در  گرفتن  عكس  مانند  آن  در 
است. كنار همين كاخ خيابانى است شبيه خيابان 
جاى  مى توانيد  كه  جايى  هاليوود.  در  مشاهير 
كف  رد  يا  فرانسه  نو  موج  كارگردان هاى  دست 
پاى ژرار دوپارديو بازيگر مشهور فرانسوى را 
ببينيد. و اينجا فرانسه است: زمين پر از ته سيگار 
و يادآور اين نكته كه ستارگان سينما هم مشترى 

اين صنعت هستند.
ژوليت بينوش

ژيل تراورسو عكاس است و عكس هاى تاريخى 
سال 1919  در  او  پدربزرگ  است.  گرفته  كن  از 
از  نسل  سه  كرد.  تاسيس  كن  در  عكاسى  يك 
قرن  ايتاليايى  مهاجران  كه  تراورسو  خانواده 
اين  لحظه  به  لحظه  هستند  فرانسه  به  نوزدهم 
جشنواره و مهمانى هاى رسمى و غيررسمى آن 

را روى قاب ثبت كرده اند.
بود.  تراورسو  آگوسته  رسم  اين  پايه گذار 
دوربين  مخترع  لومى ير،  لويى  زمانيكه  او 
اولين  به   1939 سال  سپتامبر  در  فيلمبردارى 
در  شد  پياده  قطار  از  و  گذاشت  قدم  جشنواره 
ايستگاه ايستاده بود. دو روز پس از ورود لومير 

با آغاز جنگ جشنواره نيمه كاره ماند.
جشنواره كن سال 1946 دوباره آغاز به كار كرد. 
هنرى پسر آگوسته كار پدر را ادامه داد و حاال 
اين پيشه در دست ژيل فرزند هنرى است. ژيل 
عكاس خبرى است و روزهاى عكاسى حرفه اى 
زمانه پدرش را چنين به خاطر مى آورد: «زمان 
پدر ما فرق مى كرد. اليزابت تيلور پاى پياده در 
خيابان راه مى رفت و خيلى خوشحال مى شد كه 
پدرم  از  كلى  گريس  خود  بگيرى.  او  از  عكسى 
بريژيت  سال 1955  بگيرد.  عكس  او  از  خواست 
باردو كه آمده بود خيلى ها با حفظ فاصله او را 

تعقيب مى كردند و پدرم از او عكس گرفت.»
اما ژيل وضعيت عكاسى امروز را چنين توصيف 
عكس  يوووويچ  ميال  از  پيش  وقت  مى كند: «چند 
مى گرفتم. برعكس قديم ها تا مردم او را شناختند 
از  چيزى.  نه  و  احترامى  نه  آوردند.  هجوم 
ديگر  كنار  در  حتى  كرديم.  فرار  دستشان 
شدن  ديجيتالى  ندارى.  امنيت  ديگر  هم  عكاس ها 
مى گيرند  عكس  آنقدر  و  كرده  ساده  را  عكاسى 
شايد  مى گيرند  عكس  هزارتا  مى شوى.  خفه  كه 

يكى خوب شود!»

اين عكاس مشهور در مورد كار خودش مى گويد: 
«با دوربين روليفلكس كارم را شروع كردم و بعد 
همين  مى كردم،  عوض  را  فيلم  بايد  عكس  از 12 
گرفتن  عكس  براى  و  باشم  مقتصد  شد  موجب 

طرح و برنامه بريزم.»
سال  هر  كه  كن  در  كارگردان ها  منزلت  و  ارج 
مى خواهد به ما يادآورى كند سينما يك هنر است 
بسيار باالست برعكس هاليوود كه تالش مى كند 
از  تراورسو  كند.  پافشارى  آن  بودن  صنعت  بر 
اينكه هنرمند دوران پيش از صنعتى شدن است 
بسيار خشنود است، او براى روزنامه هاى محلى 
بزرگى  استوديوى  اينكه  جاى  به  و  كند  مى  كار 
ادارى  امور  به  دفتر كوچك  يك  در  باشد  داشته 

كار خود مى رسد.
كوئينتين تارانتينو

در دهه 1950 كن خودش را به عنوان منطقه اى 
و  كرد  معرفى  تابستانى  تعطيالت  براى  مناسب 
جشنوراه تقريبا ابتداى تابستان شروع مى شود. 
بدل  تئاتر  بزرگ  سن  يك  به  شهر  اين  درنتيجه 
مى شود. در كنار تقدير از مولفان اين جشنواره 
عرضه  و  لباس  طراحان  براى  خوبى  فرصت 
اينها  همه  و  آنهاست.  مدل هاى  جديدترين 

موقعيتى طاليى براى عكاسان است.
سال  نيستند.  گذشته  مثل  ديگر  هم  ستاره ها 
1967 آنتونى پركينز، بازيگر فيلم «روانى» آلفرد 
«هشت  بازيگر  كارديناله،  كلوديا  و  هيچكاك 
خود  اتاق هاى  پنجره  از  فلينى  فدريكو  نيم»  و 
عكس  او  و  مى دادند  تكان  دست  تراورسو  براى 
به  پوالنسكى  رومن  سال 1976  در  و  مى گرفت 
همراه ايزابل آجانى كه در «تِس» ساخته او بازى 
اجازه  تراورسو  به  گشاده  روى  با  بود  كرده 
عكاسى دادند، اما امروز ستارگان سريع مى آيند 

و پنهان مى شوند و مى روند.
به  خود  عكس  شدن  گرفته  به  بازيگران  امروز 
تراورسو  مى كنند،  نگاه  نقش آفرينى  يك  شكل 
وقتى  و  مى شوند  پياده  ماشين  «از  مى گويد: 
چيز  همه  مى شوند  فيلم  نمايش  براى  كاخ  وارد 
چه  مى دانند  بزرگ  ستاره هاى  است.  شده  تمام 
ژست  مى ايستند،  مى كنند.  بازى  نقش  كمى  كنند، 

مى گيرند، لبخند مى زنند و دست تكان مى دهند.»
گنجينه عكس هاى خانواده تراورسو تاريخ سينما 
و جوانى ستارگان آن را در خود دارد. از رابرت 
دنيرو جوان «راننده تاكسى» در سال 1976 بگير 
ژان  واديم،  روژه  باردو،  بريژيت  كوكتو،  ژان  تا 

مورو، كوئينتين تارانتينو، ژوليت بينوش و...

گاردين / 1 مه

دو موزيكال متفاوت ركورددار نامزدى جوايز اسكار تئاتر شدند 

آل پاچينو در نقش 
يك رباخوار درخشيد

متفاوتى  موزيكال  دو  اسكاتس بورو»  «پسران  و  مورمون»  «كتاب 
هستند كه موفق شده اند، بيشترين تعداد نامزدى را در جوايز تونى 

(اسكار دنياى تئاتر) را به دست آورند.
اين حركت برادوى نشان داد كه اهالى آن اهل ريسك كردن هستند. 
و  است  نامتعارف  شعرهاى  و  شوخى  از  سرشار  «مورمون» 

«اسكاتس بورو» نگاهى جدى است به موضوع نژادپرستى.
و  شد  روبرو  خوبى  بسيار  موفقيت  با  گيشه  در  «مورمون» 
شد.  موزيكال  بازيگر  بهترين  نامزد  هم  آن  بازيگر  اوميلى،  رورى 
پسربچه   9 اشتباهى  محكوميت  داستان  كه  «اسكاتس بورو»  اما 
سياه پوست به جرم تجاوز و اعدام آنها در دهه 1930 است خيلى 
اين  بازيگر  هنرى  جاشوا  شد.  كشيده  پايين  صحنه  روى  از  زود 

نمايش نيز نامزد بهترين بازيگر موزيكال شده است.
«مورمون» در مجموع در 14 رشته نامزد جايزه تونى شده است 
و «اسكاتس بورو» در 12 رشته. رقيب اين دو نمايش موزيكال در 
 Sister» بخش بهترين نمايش موزيكال «اگر مى توانى من را بگير» و
Act» هستند كه هر دو براساس فيلم هاى سينمايى ساخته شده اند.

بهترين نمايشنامه يكى از بخش هاى كليدى جوايز تونى است؛ امسال 
در اين بخش «اسب كارزار» نوشته نيك استفورد براساس كتابى به 
همين نام نوشته مايكل مورپورگو، «مردمان خوب» نوشته ديويد 
لينزى-ابير با موضوع كارگران، «اورشليم» نوشته جز باترورث و 

«لعنتى كاله به سر» نوشته استفن ادلى گرگيس نامزد هستند.
نامزدها  ميان  در  قدرتمندى  حضور  تلويزيون  و  سينما  بازيگران 
دارند؛ آل پاچينو بازيگر بزرگ سينما و تئاتر براى بازى در نقش 
شايالك رباخوار در «تاجر ونيزى» نامزد جايزه بهترين بازيگر مرد 
نمايش درام شد، ونسا ردگريو براى «رانندگى براى خانم ديزى» 
و فرانسيس مك دورمند براى «مردمان خوب» نامزد جايزه بهترين 
برگ هاى  «خانه  براى  فالكو  ادى  شدند،  درام  نمايش  زن  بازيگر 
آبى» و الن باركين براى «دل معمولى» در بخش بهترين حضور يك 

بازيگر زن در نمايش درام نامزد شدند.
اگر «كتاب مورمون» در دو رشته ديگر هم نامزد مى شد مى توانست 
عالوه بر ركوددار بودن در ميان نامزدهاى امسال ركورد بيشترين 
در  بزند،  نيز  را  تونى  تاريخ  تمام  جوايز  در  موزيكال  يك  نامزدى 
و  بروكس  مل  «تهيه كنندگان»  دست  در  ركورد  اين  حاضر  حال 

«بيلى اليوت» است كه هر دو در 15 رشته نامزد شده اند.
در بخش بهترين بازيگر موزيكال به جز دو بازيگر «مورمون» و 
بگير»،  مرا  مى توانى  «اگر  براى  باتز  لئو  نوربت  «اسكاتس بورو»، 
تونى شلدون براى «پريشيال ملكه صحرا» و جاش گد و اندرو رنلز، 

هر دو باز هم از نمايش «مورمون» نامزد شده اند.
در بخش كارگردانى نمايش درام نيز ماريانه اليوت و تام موريس 
«دل  براى  ولف  سى.  جرج  و  گرى  جوئل  كارزار»،  «اسب  براى 
دانيل  و  سر»  به  كاله  «لعنتى  براى  شاپيرو  دى.  آنا  معمولى»، 

ساليوان براى «تاجر ونيزى» رقابت مى كنند.
در بخش كارگردانى اثرى موزيكال نيز راب اشفورد براى «چگونه 
براى  مارشال  كاتلين  بشوى»،  موفق  كنى  كارى  واقعا  اينكه  بدون 
«كتاب  براى  پاركر  ترى  و  نيكوال  كيسى  مى گذرد»،  چيز  «همه 
مورمون» و سوزان استرومن براى «پسران اسكاتس بورو» نازمد 
اهدا  آمريكا  تئاتر  و  برادوى  شاخه  سوى  از  تونى  جوايز  هستند. 
مى شود. برندگان اين جوايز روز 12 ژوئن در سالن نمايش بيكن 
معرفى مى شوند. اين مراسم بطور زنده از شبكه سى بى اس پخش 

مى شود.
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تست و معرفى بازيگرى 
آيا تمايل به بازى در فيلم و سريال  داريد ؟

 ازعالقه مندان ( پارسى زبانان)  به بازيگرى و كادرفنى 
 دعوت به عمل مى آيد

 از دوستانى كه تمايل به همكارى بعنوان   بازيگر  و  يا  كادرفنى
 ( موزيسين، فيلمبردار، خواننده )

 پشت صحنه ميباشند دعوت بعمل مى آيد كه  براى ثبت نام  نماييد     

irukfilm@yahoo.com  :ايميل آدرس   
تلفن: -07550526486 - 07523099020 

سينما

شباهت هاى اجتناب ناپذير
 «هرى پاتر» و بن الدن

مجموعه كتاب ها و فيلم هاى «هرى پاتر» پيامى نهفته و متاثر 
از حادثه 11 سپتامبر دارند، هرچند استوديو برادران وارنر 

هيچگاه اين مسئله را تاييد نكرده است.
كشيدن  تصوير  به  راه هاى  به  اكنون  هاليوود  كه  حالى  در 
اولين  مى كند،  فكر  سينما  پرده  روى  الدن  بن  اسامه  مرگ 

فيلمى كه عمال مى تواند از اخبار مربوط به قتل رهبر گروه 
و  پاتر  «هرى  ببرد،  را  سود  بيشترين  القاعده  تروريستى 
يادگاران مرگ: قسمت 2»، آخرين فيلم مجموعه «هرى پاتر» 

است كه از 15 ژوئيه (24 تير) اكران مى شود.
به  مربوط  قضاياى  با  پاتر»  «هرى  داستان هاى  شباهت  
القاعده و بن الدن به نوعى اجتناب ناپذير است. در حالى كه 
اولين جلد كتاب هفت جلدى جى. كى. رولينگ ابتدا سال 1997 
عنوان  با  مجموعه  اين  فيلم  اولين  شد،  منتشر  انگلستان  در 
«هرى پاتر و سنگ جادو» نوامبر 2001 تنها چند ماه پس از 

حادثه 11 سپتامبر به نمايش درآمد.
مبناى كتاب هاى «هرى پاتر»، تقابل هميشگى هرى، يك پسر 
جادوگر جوان و يتيم كه به تدريج قدرت هاى خود را كشف 
مى كند، با لرد ولدمورت، جادوگرى اهريمنى و شرور است 

كه قصد نابودى هرى را دارد. 

به  مى گويند،  نبر»  را  «اسمش  تنها  او  به  ابتدا  كه  ولدمورت 
عنوان يك لولوخورخوره بى شكل معرفى مى شود - شبيه بن 
الدن اسرارآميز - اما اين شخصيت در ادامه مجموعه «هرى 
ولدمورت  نهايت،  در  دارد.  بيشترى  فيزيكى  حضور  پاتر» 
و هرى در آخرين جلد كتاب در نبردى فاجعه آميز به طور 

مستقيم رودرروى هم قرار مى گيرند.

و  رولينگ  كتاب هاى  خواندن  با  كه  كودكان  از  نسلى  براى 
تالش  شدند،  بزرگ  هاليوود  سينمايى  اقتباس هاى  ديدن 
گه گاه توام با بى ميلى هرى براى شكست دادن ولدمورت، به 

شكلى اجتناب ناپذير بازتاب دنياى واقعى است.

 mugglenet.com وبسايت  در  كه  مطلبى  در   2004 سال 
آدم هاى  با  پاتر»  «هرى  شخصيت هاى  شباهت  شد،  منتشر 
واقعى مورد توجه قرار گرفت. در اين مطلب «مرگ خواران» 
كتاب هاى رولينگ با القاعده مقايسه شدند. اين نكته هم مورد 
توجه قرار گرفت كه مرگ مادر ولدمورت و اينكه پدرش پيش 
از تولد خانواده را ترك كرده بود، شخصيت او را شكل داد، 
همان طور كه شخصيت بن الدن متاثر از تقالى شخصى او 

بين ديدگاه هاى غربى و اسالمى شكل گرفت.
اسالم آباد  نزديك  وياليى  خانه اى  در  يكشنبه  روز  الدن  بن 
اينترنت  در  نكته  يك  كوتاه  مدت  همين  در  اما  شد،  كشته 
و  الدن  بن  اينكه  است:  گرفته  قرار  اشاره  مورد  دفعات  به 
ولدمورت هر دو در يك روز (اول مه) كشته شدند، هرچند 
طرفداران «هرى پاتر» خيلى زود گفتند اين مسئله خيلى هم 
درست نيست: برابر با وقايع نگارى كتاب، هرى و ولدمورت 

عمال در روز دوم مه 1998 با هم رخ به رخ مى شوند. 
با اين حال، حتى اگر داستان بن الدن به پايان هم نمى رسيد، 
فيلم هاى  پرفروشترين  از  يكى  قطعا  پاتر»  «هرى  جديد  فيلم 

تابستان است.
ميليارد   6.3 دنيا  در  مجموع  در  پاتر»  «هرى  اول  فيلم  هفت 
يك  مى تواند  احتماال  الدن  بن  مرگ  اما  داشتند،  فروش  دالر 
طنين احساسى اضافى براى نسل «هرى پاتر» داشته باشد و 
فروش بيشترى را براى «هرى پاتر و يادگاران مرگ: قسمت 

2» رقم بزند.
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60 درصد مردم 
مخاطب ماهواره هستند

نوين  فضاى  در  رو  پيش  چالش هاى  و  «تلويزيون  تخصصى  نشست 
رسانه اى ايران» روز سه شنبه با حضور مدير گروه مطالعات سينما و 

تلويزيون پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
عبداهللا بيچرانلو عوامل درون سازمانى و برون سازمانى را چالش ساز 
جديد  شبكه هاى  تاسيس  شاهد  اخير  دوره هاى  «در  گفت:   و  دانست 
دارد؛  ادامه  نيز  همچنان  كه  هستيم   ... و  آى فيلم  جمله  از  ماهواره اى 
جديد  شبكه هاى  تاسيس  درباره  اگر  و  نيستند  محسوس  زياد  اما 

سياست گذارى مى شود بايد اثربخش باشد.»

و  ويژه  كاركرد  بايد  مى شود  تاسيس  كه  شبكه اى  «هر  افزود:  او 
مشخصى داشته باشد. بيچرانلو رويكرد مناسبتى به توليد و حرفه اى 
نبودن در زمينه توليد را از ديگر چالش هاى نوين رسانه اى عنوان كرد.»

عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ماهواره، شبكه 
نمايش خانگى و اينترنت را از رقيبان چالش ساز براى تلويزيون دانست 
و ادامه داد: «براساس نظرسنجى هاى به دست آمده مردم كشور هنوز 
به تلويزيون و فيلم ديدن گرايش دارند، در عين حال حدود 60 درصد 
مردم مخاطب ماهواره هستند كه در سال هاى اخير به سمت اين رسانه 
منفعل  صورت  به  ماهواره  با   80 و   70 دهه هاى  در  شده اند.  كشيده 
و  شده  مردم  نارضايتى  باعث  نيز  موارد  بسيارى  در  و  شد  برخورد 
اكنون در دوره اى هستيم كه نسبت به ماهواره بى تفاوتى حاكم است و 

به همين دليل با افزايش مخاطبان ماهواره روبرو هستيم.»

او عنوان كرد: «سال 87 آغاز تحوالت مهم در زمينه شبكه هاى فارسى 
زبان ماهواره بوده كه برخى از آنها از داخل تاسيس و حمايت شده اند. 
سال  در  فارسى»،  سى  بى  «بى  «ام.بى.سى»،  شبكه هاى  اينكه  جمله  از 
87، «فارسى وان» در سال 88، «پى ام سى خانواده»، «جم كالسيك» 
و «من و تو» در سال 89 تاسيس شدند كه پرمخاطب ترين شبكه هاى 

ماهواره اى فارسى زبان بودند.»

كه  مسئله اى  «عمده ترين  كرد:   اظهار  نشست  اين  در  بيرچانلو  عبداهللا 

باعث شد مردم از تلويزيون روى گردانند و به سمت ماهواره  بروند 
سريال هاى عامه پسند و خانوادگى شبكه هاى فارسى زبان بوده است؛ 
جنوبى  كره  و  كلمبيا  برزيل،  فرانسه،  آلمان،  استراليا،  انگليس،  آمريكا، 

كشورهاى موفق در زمينه ساخت اينگونه سريال ها بوده اند.»
رقباى  براى  فرصت ساز  بزرگترين  ما  « تلويزيون  كرد:  خاطرنشان  او 
خودش از جمله شبكه نمايش خانگى است. طبق نظرسنجى هاى بدست 

آمده 58.8 دهم درصد مردم سريال هاى شبكه نمايش خانگى را از نظر 
كيفيت بهتر از سريال هاى تلويزيون دانسته اند.»

بيرچانلو درباره رقيب ديگر تلويزيون، اينترنت گفت: «آخرين آمار (تير 
89) به دست آمده نشان مى دهد كه در كشور 43.2 دهم درصد ضريب 
نفوذ در اينترنت وجود دارد كه بعد از بحرين در خاورميانه رتبه دوم 
را كسب كرديم؛ اولين كاركرد اينترنت در ايران براى سرگرمى است و 
اطالع گرفتن و آموزش در رتبه هاى بعدى قرار دارند، بنابراين تهديد 

اينترنت در راه است و اين اعتبار منبع تلويزيون را كاهش مى دهد.»
براى  پيشنهادى  راهكارهاى  نيز  نشست  اين  پايان  در  بيرچانلو  عبداهللا 
واقعيات  پذيرش  شامل  كه  برشمرد  را  آن  چالش هاى  حل  و  تلويزيون 
موجود رسانه اى، اعتماد به ديدبانان رسانه، رو آوردن به ژانرهاى نو، 
تمركز و برخواسته هاى مخاطبان، تغيير ساختار صدا و سيما و فعاليت 

شبكه هاى موازى به طور نظارت شده و رسمى تر هستند.

پخش زنده عروسى سلطنتى 
در بريتانيا ركورد زد؟

ازدواج  مراسم  خبرى  پوشش  داد  گزارش  ياهو 
پرنس ويليام و كيت ميدلتون كه روز جمعه در لندن 
برگزار شد، در فضاى مجازى ركورد بينندگان را 

زده است.
به گزارش خبرآنالين، درحاليكه گوگل و يوتيوب در 
حال محاسبه تعداد دقيق آمار بينندگان اين مراسم 
اين  زنده  پخش  بينندگان  كرد  اعالم  ياهو  هستند 
مراسم از سايت ياهو 21 درصد بيشتر از بينندگان 

مراسم تدفين مايكل جكسون بوده است.
سخنگوى ياهو گفت: «ترافيك بازديدكنندگان بيشتر 
از انتظار ما بود و ركورد ما در دو بخش ترافيك و 

كاربران ويديويى شكسته شد.»
اين آمار بسيار عجيب است، زيرا گوگل و يوتيوب 
بودند.  مراسم  زنده  پخش  رسمى  گزينه هاى 
كرد  اعالم  جمعه  روز  يوتيوب  و  گوگل  سخنگوى 
دارد.ياهو  ادامه  همچنان  بينندگان  تعداد  محاسبه 
همچنين اعالم كرد ركورد بخش تقاضاى اطالعات 
نيز  سايت  اين  خاص  موضوع  يك  درمورد  جديد 
«زلزله  دست  در  قبلى  ركورد  است.  شده  شكسته 
ژاپن» بود كه در هر ثانيه 33 هزار بار اين واژه در 
سلطنتى  ازدواج  ركورد  اما  مى شد،  جستجو  سايت 

به 40 هزار بار در ثانيه رسيد.
تعداد بينندگان پخش زنده ياهو در همان اوايل آغاز 
بيشترين  رسيد.  نفر  ميليون   14 به  ازدواج  مراسم 
و  عروس  «لباس»  به  مربوط  ياهو  در  جستجوها 
مورد  دو  اين  كه  بوده  ازدواج  ثبت  لحظه  و  داماد 
روى هم شش ميليون بار در سايت جستجو شده 

است.
ياهو تعداد بينندگان زن را دو برابر تعداد بينندگان 

مرد تخمين زده است.
حسين  ترجمه:   / آوريل   29  / ريپورتر  هاليوود 

عيدى زاده
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برندگان جايزه 100 
هزار پوندى موسيقى 
«پوالر» معرفى شدند

 پتى اسميت و گروه «كرونوس كوارتت» 
برنده جوايز موسيقى پوالر امسال شدند.

جايزه  باالترين  پوالر،  موسيقى  جايزه 
هنرمند  يك  به  ساالنه  كه  سوئد  موسيقى 
اهدا  كالسيك  هنرمند  يك  و  پاپ  گروه  يا 

خواننده  اسميت،  پتى  به  امسال  مى شود 
راك و گروه كرونوس كوارتت رسيد.

دو برنده در جريان يك ضيافت در تاريخ 
خود  كرونى  ميليون  يك  جايزه  اوت   30
حضور  در  را  پوند)  هزار   100 (معادل 
سوئد  پادشاه  شانزدهم  گوستاف  كارل 

دريافت مى كنند.

از  سوئد  موسيقى  سلطنتى  آكادمى 
به  ساله  ترانه سراى 64  و  شاعر  اسميت، 
دليل «وقف كردن زندگى خود در راه انواع 
آمده  آكادمى  بيانيه  در  كرد.  تقدير  هنر» 
ميزان  چه  داده  نشان  اسميت  است؛ «پتى 
موسيقى راك اندرول در شعر جريان دارد 
جريان  راك اندرول  در  شعر  ميزان  چه  و 
را  نسل  يك  روياى  و  فكر  ديد،  او  دارد. 

كامال تغيير داده است.»

در  كه  كوارتت  كرونوس  چهارنفره  گروه 
است  فعاليت  به  مشغول  سان فرانسيسكو 
آوانگارد  موسيقى  از  بردن  بهره  دليل  به 
و ديگر انواع موسيقى در آثار خود مورد 

تقدير قرارگرفت.

درمورد  سوئد  موسيقى  سلطنتى  آكادمى 
است  سال   40 «حدود  گفت:  گروه  اين 
گروه كرونوس كوارتت پتانسيل هاى ژانر 
كوارتت زهى را منقلب كرده است، چه از 

لحاظ سبك و چه از نظر محتوا.»

موسيقى  اجراى  و  ساخت  در  گروه  اين 
و  رويا»  يك  بر  «مرثيه اى  فيلم هاى 
كلينت  آهنگسازى  به  دو  هر  «چشمه»، 
دارن  ساخته  كارگردانى  و  منسل 

آرونوفسكى همكارى داشته است.
استيگ  همت  به   1989 سال  پوالر  جايزه 
پاپ  موسيقى  گروه  رهبر  آندرسون، 
«آبا» تاسيس شد. اين جايزه به يك فرد، 
و  موسيقى  ارتقاء  در  كه  انجمن  يا  گروه 
داشته  سهمى  آن  در  خالقانه  دستاورد 

تعلق مى گيرد.

سال گذشته اين جايزه به انيو موريكونه، 
بد،  «خوب،  و  «مالنا»  فيلم هاى  آهنگساز 

زشت» بيورك، خواننده ايسلندى رسيد.
جايزه  اين  پيشين  دوره هاى  برندگان  از 
و  فلويد  پينك  مكارتنى،  پل  از  مى توان 

استيوى واندر نام برد.

بى بى سى / 3 مه 

اعتراف «ليندسى لوهان» در يك 
شوى تلوزيونى! 

و  اشتباهات  به  و  شد  حاضر  آمريكا  تلويزيون  در  لوهان  ليندسى 
تصميمات غلط خود در گذشته اعتراف كرد.

به نقل از اسكاى نيوز، با ورود ليندسى به صحنه برنامه "تونايت شو" 
مشكلدار  بازيگر  اين  براى  برنامه  اين  استوديوى  در  حاضر  تماشاگران 

هاليوود كف زدند و بعضى از آنها از روى صندلى بلند شدند.
اين بازيگر به لنو ، مجرى اين برنامه ، گفت كه براى مواجه شدن با عواقب 
كارهايش آماده است و تصديق كرد كه بعد از شنيدن حكم دادگاه لس 

آنجلس و محكوم شدن به 120 روز زندان ، واقعا" شوكه شده است.
اين بازيگر بخاطر بيرون بردن يك گردنبند از مغازه جواهر فروشى و 
نقض آزادى مشروط خود ،به 4 ماه زندان محكوم شد اما وكالى او با 
بحالت  را  حكم  اين  اجراى  فعال"  نظر  تجديد  دادگاه  تشكيل  درخواست 

تعليق درآورده اند.
او تا زمان تشكيل دادگاه تجديد نظر به قيد وثيقه آزاد است.

لوهان به لنو گفت كه شنيدن اين حكم واقعا" براى او شوكه كننده بود و 
باعث شد كه دستها و پاهاى او كرخت شود.

اما وقتى از او پرسيدند درنظر گرفتن اين مجازات براى او منصفانه بوده 
است يا غير منصفانه او گفت:"دادگاه كار درست را انجام داده است."

لوهان 24 ساله گفت:"من دختر بزرگى هستم و كارى كه از من خواسته 
شده است را انجام خواهم داد و اين دقيقا" همان كارى است كه مجبورم 
انجام بدهم .به كارهاى روزمره و فعاليتهاى حرفه اى ام ادامه خواهم داد 

و مسئوليت اشتباهى كه مرتكب شده ام را قبول خواهم كرد."

اعترافات دردناك و اشك 
آلود ليدى گاگا !

ليدى گاگا با چشمانى گريان اعتراف كرد كه فكر مى كند "مردم سعى دارند او را نابود كنند."
 به نقل از اسكاى نيوز، اين بازيگر 25 ساله در يك فيلم مستند كه بصورت آنالين در اينترنت 
پخش شد ، درباره اينكه چقدر از انتقاد مى ترسد ، صحبت كرد و اعتراف كرد كه بعضى اوقات 

مانند يك كودك بازنده در دبيرستان احساس نا اميدى و شكست مى كند.
در كليپ سياه و سفيدى كه در وب سايت يو تيوپ منتشر شد گفت:"من هنوز هم بعضى اوقات 
حس مى كنم بازنده هستم . خيلى احمقانه است اما با وجود موفقيتهاى زيادى كه بدست آورده 

ام ، گاهى وقتها احساس يك دانش آموز دبيرستانى بازنده را دارم."
"بعضى وقتها فكر مى كنم كه مردم سعى دارند مرا نابود كنند .اما من نمى توانم نابود شوم و 
نابود نخواهم شد. شما هرگز نمى توانيد قلمرو پادشاهى مرا كه همان طرفداران من هستند ، نابود 
كنيد." اين خواننده موفق عجيب و غريب كه اخيرا" بخاطر كارهاى هنرى عجيب غريب خود در 
آلبوم جديدش ، در يك ميكرو وبالگ در وب سايت تويتر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است 
، در ادامه حرفهايش گفت كه احساس مى كند براى اينكه سوپر استار باقى بماند و طرفداران 
جوانش را نا اميد نكند ، بايد بجنگد. او گفت:"من بايد اعتماد به نفس خودم را حفظ كنم و هر 
روز صبح بخودم بگويم كه يك سوپر استار هستم . فكر مى كنم فقط با اين روش مى توانم 
اين روزهاى سخت را تحمل كنم و با اين انتقادها كنار بيايم." "احساس مى كنم بايد مبارزه كنم 
.من بايد بخاطر همه جوانانى كه مانند من هستند ، مثل من فكر مى كنند و احساساتشان مشابه 
احساسات من است ، مبارزه كنم ." او افزود:"من فقط مى خواهم يك ملكه باشم اما بعضى اوقات 
احساس يك ملكه را ندارم . برنده بودن ديگر اهميت زيادى براى خودم ندارد اما براى طرفدارانم 

هنوز هم اين موضوع اهميت دارد و من بخاطر آنها مى خواهم هميشه برنده باشم."

اين كليپ در بخشى از فيلم مستند ليدى گاگا در تور مانستر بال است كه ماه آينده منتشر خواهد 
شد.

دوقلوهاى «ماريا كرى» به دنيا آمدند
ماريا كرى و نيك كانن در آستانه سومين سالگرد ازدواجشان ، صاحب 

يك فرزند دختر و يك فرزند پسر شدند.
به نقل از اسكاى نيوز ، بنا به گفته سيندى برگر ، نماينده ماريا كرى ، اين 
خواننده و سوپر استار مشهور روز شنبه، در يكى از بيمارستانهاى لس 

آنجلس، دوقلوهاى خود را بدنيا آورد.
نوزاد دختر كه 2.35 كيلوگرم وزن و 45.7 سانتى متر قد داشت ، دقايقى 
پيش از برادرش متولد شد. وزن نوزاد پسر 2.44 كيلوگرم و قد او 48.3 
سانتى متر بود.كرى و كانن هنوز نامى براى فرزندان خود انتخاب نكرده 
اند.كانن با ماشين رولز رويس خودش ، كرى را به بيمارستان برد . بنا 
به گفته برگر ، كرى كه قبال" يكبار با گمان اينكه زايمانش نزديك است، 
به بيمارستان رفته بود اما متوجه شده بود كه اشتباه كرده است ، اينبار 
نيز فكر مى كرد همان اشتباه گذشته را مرتكب شده و به همين دليل در 

هنگام انتقال به بيمارستان كامال" آرام بود 
.

بخش  به  اشتباها"  كه  بود  مضطرب  و  نگران  آنقدر  30ساله  كانن  اما 
ديگرى رفته بود و يكى از پرستاران او را به بخش زايمان هدايت كرد.

بنا به گفته برگر، آنها پس از تولد فرزندانشان به يكى از آهنگهاى ماريا 
كرى با نام "ما متعلق به يكديگر هستيم" ، گوش مى كردند.

كانن و كرى كه بعد از يك عشق گردبادى ، در سال 2007 با هم ازدواج 
كردند ، قرار بود روز يكشنبه سالگرد ازدواج خود را جشن بگيرند.

آنها قصد داشتند ، بالفاصله بعد از ازدواجشان صاحب فرزند شوند اما 
ماريا كرى دچار سقط جنين شد .البته آنها اين موضوع را مخفى كرده 
بودند و سال گذشته زمانى كه ماريا كرى دوبار باردارشد ، آن را فاش 

كردند.



1515 هفته نامه پرشين جمعه16 ارديبهشت ماه 1390 - شماره 196
info@persianweekly.co.uk

تئودوراكيس، 
موسيقيدان سياسى

زوربايى  فيلم  موسيقى  با  همه  را  تئودوراكيس 
ميان  در  محبوب  آهنگسازى  ميشناسند.  يونايى 
زمينه  در  اش  حرفه  از  جدا  كه  كشورش  مردم 
مورد  نيز  اش  سياسى  هاى  فعاليت  آهنگسازى 
اين  دليل  به  زمان  از  اى  برهه  در  و  بود  توجه 
در  وى  فعاليت  و  موسيقى  سياسى،  هاى  فعاليت 
كشورش ممنوع بود! موسيقى و سياست عناصرى 

ناگسستنى در آثار تئودوراكيس ميباشند...

سال  جوالى   29 در   (Mikis Theodorakis) تئودوراكيس  ميكيس 
1925 در يونان بدنيا آمد. 

سال  در  يونانى  زورباى  فيلم  موسيقى  با  المللى  بين  سطح  در  وى 
شناخته   1973 سال  در  سرپيكو  و   1969 سال  در   Z فيلم  و   1965

شده است. 
مانند:  يونان  مختلف  شهرهاى  در  را  اش  كودكى  دوران  وى 
Mytilene, Cephallonia, Pyrgos, Patras, and Tripolis سپرى 
نمود و عالقه زيادى به موسيقى داشت؛ از همان دوران كودكى بدون 
داشتن هيچ سازى براى خود آهنگ مى ساخت. دروس اوليه موسيقى 
را زمانى كه در شهرهاى Pyrgos و Patras بود فرا گرفت و در سن 

17 سالگى اولين كنسرت خودش را اجرا نمود. 
نظر  زير  و  رفت  آتن  موسيقى  كنسرواتوار  به  وى  مدتى  از  پس 
مشغول Philoktitis Economidis به فراگيرى آهنگسازى شد. در 
سن 18سالگى در خالل جنگ دوم جهانى به جنبش مقاومت كشورش 
عليه اشغالگران آلمانى و ايتاليايى پيوست كه در جريان جنگ داخلى 
يونان در سال هاى 1946 تا 1949 نيز در جرگه فعالين سياسى بود 

و در جبهه چپ نيروهاى سياسى يونان ايستاد كه در آن دوران بارها 
زندانى و يا روانه تبعيد شد. 

حزب  و  بود  شده  سياست  وارد  رسمى  بصورت  سال 1963  در  او 
جوانان دموكراتيك را بنيان نهاده بود؛ اما ديكتاتورى نظامى در يونان 
شكل گرفته و در سالهاى 1967 الى 1974 او دستگير شده و مورد 

شكنجه قرار گرفت و گوش دادن به آثار وى نيز ممنوع شد، در نهايت 
از كشور تبعيد شد. تئودوراكيس پاريس را انتخاب نمود و در آنجا 
توانست  بود  بشر  حقوق  و  آزاى  راه  در  كه  كنسرتهايش  با  كه  بود 
خود را به عنوان يك هنر فعال در راه صلح جهانى به دنيا بشناساند. 
در واقع خالقيت و رشد فكرى واقعى او در آهنگ سازى زمانى شكل 
دروس  و  شد  تحصيل  به  مشغول  پاريس  كنسرواتوار  در  كه  گرفت 
با  را  رهبرى  و   Olivier Messiaen نظر  زير  را  موسيقى  آناليز 

Eugene Bigot گذراند. 

سالهاى 1954 الى 1959 در پاريس زمانى بود كه بستر اصلى فكرى 
وى  دوره  آن  در  گرفت.  شكل  آهنگسازى  زمينه  در  تئودوراكيس، 
قطعات مختلفى نوشت از جمله آثار سمفونيك، كنسرتو پيانو، سوئيت 
سمفونيك بود كه مورد استقبال از سوى جامعه موسيقى قرار گرفت. 
آن  از  را  مسكو  موسيقى  فستيوال  طاليى  مدال  وى   1957 سال  در 

خود نمود. 
موسيقى،  بزرگ  استاد   Darius Milhaud  1959 سال  در 
تئودوراكيس را به عنوان برترين آهنگساز سال اروپا بخاطر اجراى 
باله Antigone در Covent Garden در لندن به آكادمى موسيقى 

Copley Music Prize معرفى نمود. 

آثار برجسته او تا سال 1960 عبارتند از: 
 Trio four piano, violin, cello; Sonatina for:موسيقى مجلسى

 piano ; Sonatines n° 1 et 2 for violin and piano
 Assi Gonia (symphonic movement);:سمفونيك آثار 
 Symphony n° 1 (Proti Simfonia); Piano Concerto
 "Helicon"; Suites n° 1, 2 et 3 for orchestre; La Vie et la

 Mort
 Greek Carnival; Le Feu aux Poudres; Les amants de:باله

 Téruel; Antigon
پس از اين دوران وى با انسى كه به فرهنگ و موسيقى يونان داشت، 
عنوان  با  وى  آوازهاى  مجموعه  و  برگشت  خويش  زادگاه  يونان  به 
را  بود  يونان  كشور  در  فرهنگى  انقالب  يك  نوعى  به   Epitaphios
قالب  در  يونانى  اشعار  ترين  برجسته  از  آثارى  ارائه  كرد.  منتشر 
موسيقى، موجب شناخته شدن اين فرهنگ به ديگر جوامع بود، آثارى 
 Little Kyklades", "Axion Esti", "Mauthausen",: همچون 

Romiossini"", و "Romancero Gitan از اين قبيل آثار ميباشد. 
و  يونان  موسيقى  سمبل  عنوان  به  را  خود  توانست  تئودوراكيس، 
بزرگترين آهنگساز يونان به همگان معرفى نمايد. او اركستر كوچكى 

را در يونان تشكيل داد و كنسرتهاى متعددى نيز برگزار نمود. 
تئودوراكيس هر ساله كنسرتهاى متعددى را در سرتاسر دنيا و بر 
اساس اهداف صلح جويانه و آزادى گرايايى برگزار ميكند كه از ميان 
آنها ميتوان بهT، كنسرت سال 1993 با عنوان موسيقى بدون مرز و 
با هدف برقرارى صلح ميان يونان و مقدونيه كه وى به همراه «زولفو 
ليوانلى» موسيقيدان و و يكى از فعاالن سياسى تركيه «انجمن صلح 
يونان و تركيه» را با بنيان. نيز كنسرت به مناسب صدمين سالگرد 

تدوين منشور حقوق بشر در سال 1998 اشاره نمود.

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     

درخواست تاخير در دادگاه 
پزشك مايكل جكسون

روبرو  براى  كه  كردند  اعالم  جمعه  روز  مدافع  وكالى 
شدند با اظهارات شاهد جديد دادستان، به زمان بيشترى 

احتياج دارند و به همين دليل از قاضى تقاضا كردند تا 
دادگاه محاكمه پزشك مايكل كمى ديرتر برگزار شود.

لس  ارشد  قاضى   ، پاستور  مايكل  رويترز،  از  نقل  به   
دوشنبه  روز   ، درخواست  اين  بررسى  ،براى  آنجلس 
محاكمه  دادگاه   . داد  خواهد  تشكيل  رسمى  جلسه  يك 
پزشك مايكل كه به قتل غير عمد سلطان پاپ متهم است 
، قرار بود در تاريخ 9 مى برگزار شود و درخواست به 
تعويق افتادن اين دادگاه 10 روز قبل از اين تاريخ براى 

قاضى ارسال شد.
دكتر كنراد مورى ادعا مى كند كه بى گناه است و در 
در  جكسون  نيست.مايكل  مقصر  پاپ  ستاره  اين  مرگ 

سال 2009 به علت مصرف بيش ازحد يك داروى آرام 
بخش قوى به نام پروپوفل درگذشت.

دادستان روز جمعه اعالم كرد كه قصد دارد در دادگاه 
آينده براى پاسخ به ادعاى تيم وكالى دكتر كنراد مورى 
مبنى بر اينكه مايكل خودش داروى پروپوفل را خورده 

است ، از يك پزشك متخصص ديگر كمك بگيريد.

 ، حرف  اين  شنيدن  از  بعد  مورى  دكتر  مدافع  وكالى 
جديد  شاهد  اين  با  روبرويى  براى  كه  كردند  اعالم 

دادستان به زمان بيشترى احتياج دارند.
كه  است  كرده  اعتراف  اين  از  پيش  مورى  كنراد  دكتر 
اين  تا  است  داده  پروپوفل  مقدارى  جكسون  مايكل  به 
ستاره پاپ بتواند بخوابد اما ادعا مى كند كه اين ميزان 
پروپوفل خطرناك و مرگبار نبوده است و مقدار اضافى 
دارو كه باعث مرگ جكسون شده است توسط خود او 
مصرف شده است . اين خواننده 50 ساله در تاريخ 25 
ژوئن سال 2009 در خانه اى كه در لس آنجلس اجاره 

كرده بود ، درگذشت.
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توليد برق از آسفالت خيابان
ايالت  خيابان هاي  آزمايشي  پروژه  يك  در  است  قرار 
شوند.  تبديل  برق  نيروگاه هاي  به  آمريكا  كاليفرنياي 
تا  مي شود  نصب  خيابان ها  اين  در  سنسورهايي 
به  را  خودروها  تردد  از  حاصل  مكانيكي  ارتعاش هاي 
باره  اين  در  كه  گزارشي  در  كند.  تبديل  برق  جريان 
تبديل  يعني  ايده،  اين  اساس  كه  آمده  شده  منتشر 
به  اتومبيل ها  مرور  و  عبور  از  حاصل  ارتعاش هاي 
انرژي الكتريكي، پديده اي به نام «پيزو الكتريك» است. 

الكتريسيته  توليد  فرآيند  همان  الكتريك»  «پيزو  پروسه  
ارتعاش  اثر  بر  كريستال  يك  در  شدن  قطبي  طريق  از 
در  حسگرها  نصب  با  طرح  اين  است.در  ويبريشن  يا 
خيابان هاي كاليفرنيا انرژي مكانيكي حاصل از ارتعاش هاي 
ناشي از حركت خودروها به انرژي الكتريكي تبديل مي شود. 
استفاده  بلورهايي  از  جديد  شيوه  اين  در  ساده تر  زبان  به 
مي شود كه مي توانند انرژي حاصل از خودروهاي در حال 
حركت را مهار كنند. در اين روش بلورهاي «پيزوالكتريك» 
در زير آسفالت خيابان ها و جاده ها جاسازي مي شوند كه 

اين بلورها مي توانند لرزه ها را به جريان برق تبديل كنند 

مايك گاتو، نمايند ه دموكرات ايالت كاليفرنيا، از نمايندگاني 
است.  كرده  تالش  ايده  اين  كردن  عملي  براي  كه  بوده 
كميسيون منابع طبيعي مجلس ايالتي كاليفرنيا طرح «گاتو» 

براي پروژه آزمايشي يادشده را پذيرفته است. 

به  گاتو»  «مايك  سوي  از  جاري  سال  فوريه   در  اليحه  اين 
اين  پروژه  اين  طراح  گفته  به  شد.  تسليم  ايالتي  پارلمان 
كيلومتري  يك  طرفه   دو  خيابان  يك  در  قادرند  سنسورها 
تا 44 مگاوات برق توليد كنند. اين مقدار برق نياز 31 هزار 
خانوار را براي يك سال تامين خواهد كرد. اين ايده چندان 
هم جديد نيست. ايتاليا هم در نظر دارد در اتوبان هاي «ونيز» 
به سمت «تريست» اين حسگرها را نصب كند چرا كه با كمك 
اين فن آوري جديد مي توان از خودروها و وسايل نقليه در 
به  انرژي  سادگي  به  خيابان ها  و  جاده ها  در  حركت  حال 

دست آورد. 

نيز  آالينده  و  گلخانه اي  گازهاي  روش،  اين  از  استفاده  با 
ديگر توليد نخواهند شد. 
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فهرست 
برترين كارگردان هاي 

دهه90
«استيون اسپيلبرگ» عنوان بهترين كارگردان 
دهه  90 سينماي جهان را به دست آورد. در 
و  فيلم  منتقدين  از  اينترنتي  نظرسنجي  يك 
كاربران فهرست بهترين كارگردانان سينماي 

«استيون  و  شد  اعالم  دهه  90  در  جهان 
اسپيلبرگ»،  باالتر از ديگران در صدر ايستاد. 

در  سينما  كارگردان  موفق ترين  «اسپيلبرگ» 
«اي.تي»  فيلم هاي  با  كه  است  تجاري  زمينه 
«پارك  و  «آرواره ها»  سال  1982،  محصول 
ركورد  سال     1993  محصول  ژوراسيك» 
اغلب  شكست.  را  جهان  سينماي  فروش 
پرفروش ترين  از  كارگردان  اين  ساخته هاي 
آثار زمان خود بودند و به همين دليل مجموع 
ركورد  به  تاكنون  «اسپيلبرگ»  آثار  فروش 
او  از  بعد  است.  رسيده  ميلياردپوند   4.5  
«كوئنتين تارانتينو»، برنده جايزه نخل طالي 
فيلمنامه   بهترين  اسكار  جايزه  برنده  و  كن 
«سگ هاي  است.  گرفته  جاي  بعدي  رتبه  در 
انباري»، «داستان عامه پسند»، «بيل را بكش» 
ساخته هاي  لعنتي»از  «حرام زاده هاي  و 

تحسين شده «تارانتينو» هستند. 

كامرون»،  فهرست«جيمز  اين  سوم  رتبه  در 
آمريكايي  پرآوازه  تهيه كننده  و  كارگردان 
«آواتار»  سه بعدي  فيلم  با  او  است.  ايستاده 
تاريخ  فيلم  پرفروش ترين  ساخت  عنوان 

سينماي جهان را به دست آورد. 

«تيم برتون»، ديگر فيلمساز محبوب آمريكايي 
در رتبه چهارم قرار دارد. «برتون»  51 ساله 
مهيج ترين  و  تاريك ترين  از  برخي  خالق 
«سياره  ازجمله  سينما  تاريخ  فيلم هاي 
«بيتل  دست قيچي»،  «ادوارد  ميمون ها» 
جوس»، «مريخ حمله مي كند»، «ماهي بزرگ»، 

«عروس مرده» و «سوئيني تاد» است. 

مكان پنجم به «مارتين اسكورسيزي» محبوب 
اختصاص دارد. شاتر آيلند، راننده تاكسي و 
دار و دسته نيويوركي از ساخته هاي تحسين 
كارگردان  اين  هستند.  «اسكورسيزي»  شده 
در  اسكار  نامزدي  مدت ها  از  بعد  ساله   68
«رفتگان»  فيلم  براي   2006 سال  در  نهايت 
اسكار بهترين كارگرداني را به دست آورد. 

گرفتن  قرار  فهرست  اين  بخش  جالب ترين 
است.  ششم  رتبه  در  هيچكاك»  «آلفرد 
هيچكاك فيلم هاي بسياري را كارگرداني كرد 
كه از مشهورترين آنها مى توان به سر گيجه، 
روانى،  شمال غربى،  از  شمال  عقبى،  پنجره 

نتريوس، ربكا و پرندگان اشاره كرد. 

در  كوبريك»  «استنلي  «هيچكاك»،  از  بعد 
قاتل»  «بوسه  است.  گرفته  جاي  بعدي  رتبه 
مشهورترين  از  فلزي»  تمام  «غالف  و 

ساخته هاي اين كارگردان نامي هستند. 

و  گدار»  لوك  «ژان  كوروساوا»،  «آكيرا 
«اينگمار برگمن» جايگاه هشتم تا دهم را در 

اين فهرست به خود اختصاص داده اند. 

*********
رابطه انگشتان دست و 

محبوبيت آقايان
انگشتان  طول  كرده اند  كشف  دانشمندان 
آنها  محبوبيت  با  بااليي  نسبت  مردان  دست 
دانشگاه  دانشمندان  تحقيق  اساس  بر  دارد. 
اسكاتلندي Stirling و پژوهشگراني از شهر 
انگشت  با  حلقه  انگشت  طول  نسبت  ژنو، 
باشد. مردها  جذابيت  گوياي  مي تواند  اشاره 

محققان براي رسيدن به اين نتيجه سه عامل 
مردها،  چهره   دادند:  قرار  بررسي  مورد  را 
براي  آنها  صدايشان.  جذابيت  و  بدن  بوي 

انجام اين تحقيق از 49 مرد در سنين 18 تا 
چند  از  عوامل  اين  ارزيابي  براي  و  سال   33
استفاده  سال  بين 18تا 34  دختر  دانشجوي 
طول  نسبت  گيري  اندازه  با  دررابطه  كردند. 
طول  بر  را  اشاره  انگشت  طول  آنها  انگشت، 
دو  آن  طول  اگر  كردند.  تقسيم  حلقه  انگشت 
يك  شده  حاصل  رقم  باشد،  برابر  انگشت 
است اما اگر طول انگشت حلقه بيشتر باشد 
رقم حاصل شده كوچك تر از يك خواهد بود. 

عدد  كه  مردهايي  دانشمندان،  آزمايش  در 
از  كوچك تر  آنها  مورد  در  شده  حاصل 
عنوان  به  بيشتر  خانم ها  طرف  از  بود،  يك 
«جذاب» ارزيابي مي شدند. اين مردها معموال 

چهره قرينه اي داشتند. 

در اين پژوهش ارتباط طول انگشت با جذابيت 
صدا يا بوي بدن فرد نيز مورد تحقيق قرار 
با  بايد  شركت كنندگان  دليل  همين  به  گرفت. 
براي  و  كنند  ضبط  جمله  چند  خود  صداي 
بررسي بوي بدن، زير بغل خود به مدت 24 
ساعت يك پنبه بگذارند اما دانشمندان در اين 
زمينه هيچ گونه ارتباطي بين صدا يا بوي بدن 

فرد با طول انگشت كشف نكردند. 

نسبت انگشت حلقه و انگشت اشاره همچنين 
دوران  در  انسان ها  كه  است  آن  نمايانگر 
هورمون هايي  چه  خود  مادر  بدن  از  جنيني 

دريافت كردند. 

انگشت  رشد  كه  كرده اند  كشف  دانشمندان 
هورمون  تراكم  ميزان  به  وابسته  حلقه 

تستسترون است. 

اين گروه علمي در نتايج خود داده هايي كشف 
رحم  هورمون هاي  مي دهند  نشان  كه  كردند 

مادر روي چهره جنين نيز تاثير مي گذارند. 
انگشت  طول  مورد  در  تحقيقاتي  گذشته  در 
انسان منتشر شده بود. بر اساس يك پژوهش 
كار  بورس  بازار  در  كه  كساني  بريتانيايي 
از  بلندتر  حلقه شان  انگشت  اگر  مي كنند، 
خود  معامالت  در  باشد،  اشاره  شان  انگشت 

بيشتر سود مي برند. 

بر اساس تحقيقي ديگر مردهايي كه دانشمند 
اشاره  انگشت  معموال  هستند،  پژوهشگر  يا 

بلندتري دارند. 
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چهارچرخه هاي آينده
 اينترنتي هستند

از  هست.  همه جا  اينترنت  صحبت  روزها  اين 
يا  كافي شاپ  در  خواب،  اتاق  تا  گرفته  كار  اتاق 
در كالس درس دانشگاه يا حتي هنگام سفر در 
تا كنون  اينترنت  گزند  از  كه  مكاني  تنها  قطار. 
زودي  به  آن  كه  است  اتومبيل  مانده،  مصون 
دسترسي  نقشه   به  نگاهي  مي شود.  «كانِكت» 
كشورهاي مختلف در سراسر جهان به اينترنت، 

نشان مي دهد WWW مانند شبكه اي دنيا را به هم وصل كرده است. 
صرف نظر از سرعت اينترنت و ضريب نفوذش، همه جا هست. در سال 
2011 مي توان تنها با چند كليك از هر مكاني، به اين جهان درهم تنيده 
متصل شد. روي نقشه قلمرو اينترنت تنها يك لكه سفيد وجود دارد و 

آن هم محدوده درون خودروهاست. 

شايد در بسياري از كشورهاي جهان كه سرعت و محدوديت دسترسي 
به اينترنت مسئله  اصلي كاربران است، بود و نبود آن در خودرو چندان 
هميشه  كه  و «بنز»  سرزمين «بي ام و»، «آئودي»  در  اما  نباشد.  حياتي 
خودروسازي اش  صنعت  در  مي توان  را  تكنولوژيكي  تازه هاي  ردپاي 
نظاره گر بود، اين لكه سفيد كمي ننگين است. نتيجه يك نظرسنجي كه 
به تازگي منتشر شده است نشان مي دهد از هر چهار آلماني، يك نفر 
مي خواهد كه خودرو  اش هم به اينترنت متصل باشد و در گروه سني 

زير 30 سال، از هر 10 نفر راننده خودرو، چهار نفر. 
اين خواسته از چشم خودروسازان آلماني دورنمانده 
است و از هم اكنون با اطالع از اين نياز، وعده اجرايي 
شدن ايده  خودرو مجهز به اينترنت در سال هايي نه 
چندان دور را مي دهند اما واقعيت اين است كه هنوز 
خودرو، تنها مكان بي اينترنت است. تاكنون از ورود 
اينترنت به خودرو با داليلي مانند سرعت پايين آن و 
هزينه هاي گران اتصال جلوگيري شده است. يكي از 
 Technology Review متخصصان مجله تخصصي
درباره اين تغييرات مي گويد: «چون خودرو در حال 
موبايل  گوشي  اندازه   به  اتصال  كيفيت  است،  حركت 

نيست. 
براي  است.»  دستورات  كردن  وارد  و  كردن  تايپ  مسئله  ديگر  مشكل 
آزمايش  مشغول  كارشناسان  اينترنت  به  مجهز  خودرو  روياي  تحقق 
برخي  اتصال.  كيفيت  و  استفاده  سهولت  مسئله اند:  دو  همين  روي  بر 
از شركت هاي خودروسازي راه حلي ارائه مي كنند كه در آن صفحه اي 

مانند صفحه  شماره گير تلفن هاي قديمي به كار رفته است. 
فشاردادن  و  گرداندن  با  مركزي،  پيچ  يك  طريق  از  كه  ترتيب  اين  به 
گزينه درست، بتوان تمامي «دستورات» را وارد سيستم كرد. تكنيكي 
كار  به  جديد  خودروهاي  مسيرياب  سيستم هاي  در  هم  هم اكنون  كه 
مي رود. البته تجهيز اولين چهارچرخه در جهان به اينترنت، براي هر 

خودرو بين سه تا چهار هزار يورو هزينه در بر خواهد داشت. 

30 آوريل 2011

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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



1717 هفته نامه پرشين جمعه16 ارديبهشت ماه 1390 - شماره 196
info@persianweekly.co.uk

دانماركي ها 
شادترين ملت دنيا

موسسه گالوژ انجمني است كه به خاطر آمارهاى 
مختلف و نظرسنجى هايش معروف است و يكى از 

ملت  ساالنه  ليست  ارائه  هم  كارهايش  معروفترين 
ليست  موسسه  اين  هم  امسال  دنياست.  شاد  هاى 
خود را براى 124 كشور دنيا منتشر كرد و باز هم 
عنوان  بار  چندمين  براى  توانستند  دانمارك  مردم 
از  بعد  بياورند.  دست  به  را  دنيا  مردم  شادترين 
دوم  رتبه هاى  كانادا  و  سوئد  كشورهاى  دانمارك 
و سوم را به دست آورده اند.  رتبه هاى چهارم و 

پنجم هم متعلق به استراليا و فنالند است.   
جامعه  يك  مردم  خوشحالى  و  شادى  ميزان  ما 
چطور قابل اندازه گيرى است و به طور كلي واحد 
احساس  باشد؟  تواند  مى  چه  گيرى  اندازه  چنين 
و  شود  مي  محسوب  درونى  حس  يك  خوشبختى 
ممكن است تحت تاثير برخى واقعيت هاى بيرونى 
شرايط  و  درآمد  سطح  اشتغال،  ميزان  مانند 
متغيرها  اين  به  وابسته  اما  بگيرد  قرار  اجتماعى 
به  دارد.  درونى  و  مستقل  كامال  وماهيت  نيست 
كه  كند  حس  تواند  مى  فرد  خود  تنها  ديگر  عبارتى 

چقدر خوشحال است. 
عين  در  و  ساده  روشى  گالوپ  موسسه  بنابراين 
خوشحالى  ميزان  سنجش  براى  را  كارآمد  حال 
به  كه  صورت  اين  به  است؛  كرده  پيشنهاد  مردم 
فرد مورد مصاحبه گفته مى شود:«يك نردبام را در 
نظر بگيريد كه پله ها از پايين به باال با شماره هاى 
0 تا 10 مشخص شده اند. پايين ترين پله، بدترين 
وضع ممكن زندگى براى شما را نشان مى دهد و 
باالترين پله هم بهترين وضعيت ممكن را، در چنين 
شرايطى فكر مى كنيد االن روى كدام پله ايستاده ايد 
و فكر مى كنيد پنج سال بعد روى كدام پله ايستاده 

باشيد؟»  
براساس پاسخ هايى كه به اين دو سوال داده مى 
شود، پاسخ دهندگان به سه دسته تقسيم مى شوند:   
در  كه  افرادى  باال):  به  هفت  (پله  خوشبخت  موفق/ 
اين دسته قرار مى گيرند مشكالت سالمتى كمترى 
تجربه  كمترى  نگرانى  و  اندوه  استرس،  دارند. 
سال  طول  در  را  كمترى  روزهاى  حتى  و  مى كنند 
بيشتر  دسته  اين  گذرانند.  مى  بيمارى  بستر  در 
حس  از  و  هستند  سالمت  و  خوشحال  سايرين  از 

احترام باالترى برخوردارند.    

دسته  اين  پنج):  تا  هفت  پله  (بين  تالش  حال  در 
يا  متوسط  زندگى  از  كه  است  افرادى  نمايانگر 
ناپايدار برخوردارند. اين افراد احساس خوشبختى 
به آينده  حال حاضر دارند، يا نسبت  متوسطى در 
خود چندان خوش بين نيستند. آنها دو برابر افراد 
و  دارند  ساالنه  بيمارى  روزهاى  خوشبخت  دسته 
مشكالت  و  بيمارى  استرس،  دچار  آنها  از  بيشتر 

ديگر مى شوند. 
افراد  آينده):  تر  پايين  و  چهار  (پله  رنجور/بدبخت 
اين دسته نه تنها در حال حاضر احساس رضايت 
خوبى از زندگى ندارند بلكه نسبت به آينده هم اصال 
خوش بين نيستند آنها ممكن است حتى از امكانات 
بيمارى  درگير  يا  باشند  محروم  هم  زندگى  اوليه 
شديد يا مشكالت روحى باشند. غم، نگرانى، خشم 

و اضطراب مشخصه زندگى اين افراد مى باشد.   

گوناگون
كشف زباني كه فقط سه انسان به آن 

صحبت مي كنند! 
منطقه  به  زبان،  يك  حفظ  براي  آكسفورد  دانشگاه  دانشگاهيان  از  تيمي 
دورافتاده اي از اندونزي گسيل شده اند كه تنها سه انسان با آن صحبت مي كنند. 
اعماق  در  ماهيگيري  دهكده  يك  در  كه  هستند  افرادي  آخرين  انسان  سه  اين 
جنگلهاي پاپوا در جزيره اندونزي به زبان باستاني Dusner صحبت مي كنند. 
و  زمين لرزه ها  كه  چرا  افتاده اند؛  فكر  اين  به  تاخير  كمي  با  دانشمندان  البته 
زبان  اين  از  ازدواج  مانند  مراسمي  براي  كه  را  جامعه  اين  كل  اخير،  سيل هاي 
استفاده مي كردند، براي هميشه از ميان برد. محققان دانشكده زبان شناسي و 
آواشناسي دانشگاه آكسفورد اين زبان را كشف كرده و دكتر سوريل موفو در 
ماه اكتبر براي ثبت اين زبان به اندونزي سفر كرد. اما چند روز پس از اينكه وي 
آنجا را ترك كرد، قسمت شرقي استان پاپوا با سيل روبه رو شد و تيم محققان 
نتوانسته بودند از زنده ماندن سه متكلم زبان Dusner كه دو زن 60 ساله و 
يك مرد حدودا 70 ساله بودند، اطمينان حاصل كنند. دكتر موفو توانسته با اين 
افراد ارتباط برقرار كرده و پروژه 14 ماهه محققان براي ثبت لغات و دستور 
زبان اين زبان قديمي ادامه پيدا كرده  است. پروفسور ماري دارليمپر، رهبر اين 
تحقيقات اظهار كرد: وقوع سيل در اندونزي مصيبت بزرگي براي ساكنان اين 
جزيره فوق العاده بود و ما چندين ماه را در هراس براي شنيدن خبري از بقاي 
سخنگويان به اين زبان قديمي منتظر مانده بوديم. وي افزود: اما اين موضوع 
بيان كننده اهميت پروژه است. ما تازه سال گذشته به وجود اين زبان پي برديم 
يافتن  كاهش  دليل  رفت.  خواهد  ميان  از  هميشه  براي  نكنيم،  ثبت  را  آن  اگر  و 
اين زبان اين است كه اكنون بيشتر افراد محلي به كودكان خود زبان مالزيايي 
مي آموزند؛ چرا كه براي گذران زندگي مفيدتر است اما اين زبان هنوز در مراسم 
زبان  از 6000  نيمي  برآوردها،  اساس  مي گيرد.بر  قرار  استفاده  مورد  ازدواج 

ثبت شده در جهان در 50 سال آينده از بين خواهند رفت.

مورچه هاى 
شگفتي ساز

معرض  در  انسان  يك  كه  هنگامي 
غرق شدن در آب قرار مي گيرد، سر 
خود را باال گرفته و از ديگران دوري 
براي  مورچه ها  استراتژي  اما  مي كند 
است. متفاوت  انسان  با  ماندن  زنده 

كه  دريافته اند  آمريكايي  دانشمندان 
ميان  در  ماندن  زنده  براي  مورچه ها 
يك  و  چسبيده  يكديگر  به  سيالب  
مي سازند.اين  مورچه اي  زنده  قايق 
به  بقا  براي  جالب توجه  استراتژي 
گروه مورچه هاي آتشين در آمريكاي 
خانه هايشان  كه  دارد  تعلق  جنوبي 
طور  به  باراني  جنگل هاي  منطقه  در 

مستمر در معرض سيل قرار دارد. 
اين  النه  به  آب  ورود  محض  به 
كرده  كار  به  شروع  آنها  مورچه ها، 
مي كنند.  تخليه  را  خود  خانه هاي  و 
حركت  باهم  همه  مرتبه  يك  آنها 
مرتفع تر  مكان  يك  دنبال  به  و  كرده 
شيوه  دانشمندان  مي گردند.اكنون 
نمايش  به  را  مورچه ها  اين  كار 
گذاشته اند. محققان موسسه فن آوري 
جورجيا پس از جمع آوري گروه هاي 
جاده هاي  كنار  از  آتشي  مورچه هاي 
آتالنتا، به انجام آزمايش هايي درباره 
آب  روي  ماندن  شناور  آب،  دفع 
آنها  سرعت  و  مهارت  ساختار  و 

پرداختند. 

آزمايش ها،  اين  از  برخي  در 
مورچه  هزاران  يا  صدها  دانشمندان 
استفاده  با  و  انداخته  آب  روي  را 
به  خاص  عكسبرداري  شيوه  از 
در  مورچه ها  اين  كه  كارهايي  ثبت 
خواهند  انجام  خود  بعدي  اقدامات 
اين  موارد  برخي  پرداختند.در  داد، 
مورچه ها تنها پس از گذشت كمتر از 
قايق  يك  و  پيوسته  هم  به  دقيقه  دو 

شناور را تشكيل مي دادند. 

اين قايق تاحدي شبيه كلوچه بوده كه 
در آن نيمي از گروه در اليه غوطه ور 

سايرين  تا  مي گرفتند  قرار  زيرين 
روي آنها شناور بمانند.اين جانوران 
از آرواره و دستان خود براي اتصال 
به يكديگر استفاده كرده و يك شكل 
بافت پارچه ضدآب را تشكيل دادند. 

شكل  را  قايق  پايه  كه  مورچه هايي 
آب  سطح  باالي  در  معموال  مي دهند 
كه  صورتي  در  اما  مي گيرند  قرار 
با  مي توانند  بروند،  فرو  آب  زير  به 
موجود  هواي  بسته هاي  از  استفاده 
به  بمانند.آنچه  زنده  سطح  زير  در 
شگفتي اين جريان مي افزايد اين است 
كه هنگامي كه محققان اين مورچه ها 
جمع  آب  سطح  از  دانه  دانه  را 
مانده  باقي  مورچه هاي  مي كردند، 
در سطح زيرين براي حفظ ضخامت 

متوسط قايق نقل مكان مي كردند. 
دريافتند  آزمايش  اين  در  محققان 
به  قادر  پاييني  سطح  مورچه هاي  كه 
چند  كه  هستند  موضوع  اين  درك 
مورچه از سطح بااليي كم شده  است.

براي ساخت چنين قايقي حدود 100 
مورچه الزم است و در حيات وحش 
يا  هفته ها  براي  مي تواند  قايق  اين 

ماه ها بر روي آب غوطه ور بماند. 

به نظر مي رسد كه مورچه ها در اين 
خود  النه  از  كه  آذوقه هايي  از  زمان 
مي كنند.  استفاده  آورده اند  بيرون 
در  نوزادش  و  ملكه  سفر،  طول  در 
باالي قايق به صورت ايمن و خشك 
نگهداري مي شوند.با اين حال اگر اين 
فرآيند اتصال در آب كف آلود صورت 
هوا  بسته هاي  نبود  دليل  به  بگيرد، 
اين  تشكيل  زيرين،  مورچه هاي  براي 

ساختار غيرممكن مي شود. 

 Solenopsis يا  آتشي  مورچه 
در  اما  است  برزيل  بومي   invicta
به  را  خود  توانسته  اخير  سال هاي 
حتي  و  آمريكا  جنوبي  ايالت هاي 
حيوان  اين  برساند.نيش  استراليا 
سردرد  تاول،  باعث  و  بوده  دردناك 
وحالت تهوع مي شود و حتي مي تواند 

كشنده باشد.

افزايش آمار مصرف قليان در 
دانشجويان آمريكايي

نظرخواهي  يك  در  كه  آمريكايي  كالج  دانشجويان  يك پنجم  حدود 
و  مي  كشند  قليان  مرتب  طور  به  كه  گفتند  بودند،  كرده  شركت 
از  بي خطرتر  قليان  كه  دارند  را  اشتباه  عقيده  اين  آنها  از  بسياري 

كشيدن سيگار است...
به گزارش هلث دي نيوز، اين نظرخواهي اينترنتي كه براي نمونه اي 
شمالي  كاروليناي  دانشگاه  و  كالج   8 در  دانشجويان  از  اتفاقي 
فرستاده شده بود، نشان داد كه 3/40 درصد افراد كشيدن توتون با 
قليان را گزارش كرده اند كه تقريبا مشابه درصد دانشجوياني بود كه 
سيگار كشيده بودند (6/46). حدود 25 درصد از پاسخ دهندگان گفتند 
در حال حاضر سيگار مي  كشند و 4/17 درصد گفتند مصرف كننده 
سال  دانشجويان  ميان  در  كه  دريافتند  پژوهشگران  قليان اند.  فعلي 
اول و دانشجويان پسر، احتمال كشيدن قليان بيشتر است. به عالوه 
نشان داده شده رابطه اي ميان مصرف قليان، سيگار و ماري جوانا 
(كانابيس)،  سابقه مصرف مواد غيرمجاز، و مصرف الكل در 30 روز 
پيش از اين بررسي وجود دارد. به گفته پژوهشگران در مركز پزشكي 
ويك فارست باپتيست در آمريكا در مجموع دانشجوياني كه قليان 
سيگار  به  نسبت  كار  اين  كه  داشتند  اعتقاد  نادرستي  به  مي كشيدند 
استفاده  مورد  قليان  هاي  دود  آنها  گفته  به  است.  بي خطر تر  كشيدن 
اين دانشجويان بسيار ماليم است و ممكن است افراد غيرسيگاري 
خود  به  دخانيات  از  استفاده  شروع  براي  فرآورده اي  عنوان  به  را 
جلب كند. همچنين رايحه ها و طعم هاي اضافه شده به توتون قليان ها 
ممكن است باعث شود مصرف كنندگان براي مدت  طوالني تر پك هاي 
عميق تري به قليان بزنند. در نتيجه حجم بيشتري از دود توتون را 
ساتفين،  ال  ارين  دكتر  كنند.  ريه هايشان  وارد  سيگاري ها  به  نسبت 
استاديار بخش علوم اجتماعي و سياستگذاري بهداشتي در اين مركز 
مي گويد: «كشيدن قليان به خصوص در ميان جوانان بايد به عنوان 
مداخالتي  و  گيرد  قرار  توجه  مورد  عمومي  بهداشت  موضوع  يك 

براي كاهش اين رفتار خطرآفرين انجام شود.
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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 
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ناشناخته ترين 
اماكن شگفت انگيز 
جهان كدامند؟

انتظار  كه  آنطور  جهان  عجايب  همه 
جلب  خود  به  را  نظرها  مى رود، 
ساخت  گاه  كه  عجايبى  نمى كنند. 
فقط  كه  عجايبى  و  بوده  بشر  دست 
به  شگفت انگيز  انسان ها  ما  ديد  به 

نظر مى رسند.

نشانه هايى  و  آثار  به  مى توان  ميان،  اين  در  اما 
بودن  مصنوعى  اول،  نگاه  در  كه  كرد،  برخورد 
نظر  به  سخت  كمى  انسان  درك  و  ذهن  در  آن ها 
هنرنمايى هايى  و  ظرافت  اگر  كه  بناهايى  مى رسد. 
نداشت،  وجود  آن ها  در  انسانى  رايج  و  آشكار 
شايد طبيعى و بخشى از عارضه زمين شناختى به 

نظر مى رسيد.

آنچه در ادامه خواهيم خواند، مجموعه اى از چند 
و  عجيب  حال  عين  در  و  دست ساز  سازه  و  بنا 
ناشناخته اى است كه تاكنون كمتر نام و نشانى از 

آن ها به ميان آمده است.
اماكنى كه به دليل مهجور و متروك ماندن از نظر 
شاهدان و گردشگران، ساليان سال را در تنهايى 
بوداى  مجسمه  چون  اماكنى  اند.  برده  سر  به 
«ليشان» در استان زلزله زده «سيچوان» چين، كه 
از  لطمه اى  شهر،  اين  مدرن  بناهاى  تمام  برخالف 

زلزله نديد.
سيچوان، چين:

صرف  ميالدى  هشتم  قرن  مدت  تمام  تقريبا 
شد.  «ليشان»  بوداى  بزرگ  مجسمه  ساختن 
مجسمه اى كه در حدود 233 فوت ارتفاع داشته و 

در 1400  و  چين  مركزى  منطقه  كوهستان  درون 
مايلى غرب شانگهاى ايجاد شده است. اين مجسمه 
از  بسيارى  ديد  و  ذهن  از  دور  اگرچه  پيكر  غول 
مسافران و گردشگران قرار دارد اما هنوز هم به 
عنوان يكى از بزرگترين مجسمه هاى بوداى جهان 
محسوب مى شود. عظمت و بزرگى اين مجسمه به 
قدرى است كه مى توان هر يك از اعضاى بدن آن 
مثال؛  عنوان  به  كرد.  مقايسه  بزرگ  بناهايى  با  را 
فوت   23 تنهايى  به  هريك  كه  مجسمه  گوش هاى 

طول داشته و به اندازه يك ساختمان دو طبقه اند 
كامال  مكانى  كه  آن  پاى  انگشت  كوچكترين  يا  و 
است.  كردن  استراحت  و  نشستن  براى  مناسب 
شبكه   21 و  هزار  به  بايد  اين ها  همه  از  گذشته 
مويى پيچ  در پيچ قسمت سر مجسمه اشاره كرد 
كه شبكه  آبيارى پنهان و مخفى اى را براى حفاظت 

از مجسمه به وجود آورده است.
ويژگى  از  تنهايى  به  «امى»  كوهستانى  منطقه 
از  كه  منطقه اى  است.  برخوردار  بااليى  مذهبى 

آن، مذهب بودا براى اولين مرتبه وارد چين شد. 
مجسمه «ليشان» از برجسته ترين نمادهاى عبادى 
اين منطقه به شمار مى رود كه ساختن آن 90 سال 

به طول انجاميد.

كارليا، روسيه:
اين منطقه را موزه اى در فضاى باز از كليساهاى 
يا  مسكو  از  مى دانند.  فرد  به  منحصر  چوبى 

بخشى  كه  «كيژى»  جزيره  به  پطرزبورگ  سن 
درياچه  در  واقع  جزيره اى   1650 زنجيره  يك  از 
دورافتاده «اونگا» در شمال روسيه مى باشد، يك 
مسير پروازى يا يك شبانه روز مسافرت با قطار 
فاصله است. در اين منطقه كه آنرا «موزه كيژى» 
نيز مى نامند، 90 بناى چوبى مشتمل از صومعه ها، 
آسياب هاى بادى و انبارهى غله وجود دارند. يكى 
باريك  تنگه اى  در  كه  آن  بخش هاى  مهم ترين  از 
مكانى  دارد،  قرار  جزيره  نقطه  جنوبى ترين  در 
محصور در ديوارهاى بلند است كه برج ناقوس 
هشت ضلعى و دو كليساى چوبى متعلق به قرن 
هجدهم در آن قرار دارد. بيست و دو گنبد پياز 
شده اند  ساخته   صنوبر  چوب هاى  از  كه  شكل 
را  مسيح»  عروج   » كليساى  فوتى   121 سقف 

پوشانده اند.
از نكات عجيب و حيرت انگيز در خصوص اين 
هيچ گونه  از  نكردن  استفاده  معمارى،  شاهكار 
به  كليسا  مختلف  بخش هاى  اتصال  در  ميخى 
يكديگر مى باشد و از آن مهم تر افسانه هاى بومى 
رايج درباره اين كليسا است كه بر اساس آن اين 

بنا تنها با يك تبر ساخته شده است.

الليبال، اتيوپى:

 11 با  اتيوپى  مذهبى  شهرهاى  از  الليبال»، يكى 
كليساى قرون وسطايى است كه تماما با سنگ هاى 
سرخ آتشفشانى ساخته شده اند. پيش از هرچيز 
بايد گفت كه اين شهر، مكانى عبادى براى ساكنان 
خود بوده و از اينرو هيچگونه تبليغى براى جذب 
گردشگر در آن صورت نگرفته است. داستان هاى 
از  پس  البيال»  «شاه  كه  است  آن  از  حاكى  بومى 
ميالدى،  سيزدهم  قرن  در  المقدس  بيت  از  بازديد 
در  را  كليساهايى  يا  معابد  چنين  ساخت  دستور 
كليسا  تمام  وى،  دستور  به  است.  داده  منطقه  اين 
و  رنگ  سرخ  صخره اى  از  بيرون  محوطه اى  در 
در  كليسال  چهار  ابتدا  در  شدند.  بنا  آتشفشانى 
به  راهروهايى  با  و  ساخته  زيرزمينى  مكان  يك 
هم مرتبط شدند. ديگر كليساى اين منطقه «منجى 
زمين  سطح  زير  فوت   35 كه  دارد  نام  جهان» 

ساخته شده است.

كامپونگ تام، كامبوج:
ين مجموعه كه قديمى ترين معابد كامبوج بوده و 
بخشى  است،  شده  تشكيل  گوناگون  معبد   52 از 
پادشاهى هاى  از  يكى  باستانى  پايتخت  بقاياى  از 
اين  مى باشد.  «چنال»  نام  به  كامبوج  باستانى 
سه  وسعت  به  جنگلى  زمينى  كه  معابد  مجموعه 
بر  در  تام»  «كامپونگ  استان  در  را  مربع  مايل 
معابد  از  قديمى تر  سال   600 به  نزديك  مى گيرد 
معابد  مجموعه  اين  وجود  اين  با  مى باشد.  آنكور 
برخالف قدمت بسيار زياد خود از بازديد كنندگان 
در  كه  باستانى  سايتى  است.  برخوردار  اندكى 
آنكور  گردشگران  ميليونى  جمعيت  با  مقايسه 
ساالنه تنها پنج هزار بازديد كننده دارد. اما، همين 
محدوديت شرايط ظاهرى آن را به مراتب نسبت 

به آنكور سالم تر نگاه داشته است.

مالتا و گزو:
درياى  كوچك  جزاير  در  كه  سنگى  بناهاى  اين 
مديترانه و در ميان تونس و سيسيل قرار دارند، 
گردشگران  براى  جذابيتى  هيچ  امروزه  اگرچه 
ندارند و به ندرت از سوى اين دسته از مسافران 
بازديد مى شوند اما در حدود پنج هزار سال پيش 
از ميالد، مدت ها پيش از آغاز ساخت اهرام ثالثه 
مصر، همواره ميزبان خيل عظيمى از زائران بوده 
قرار  پرستش  مورد  مذهبى  اماكنى  عنوان  به  و 

مى گرفتند.
از مهم ترين معابد اين منطقه «هاگر كيم» نام دارد 
كه بزرگترين آن ها نيز بوده و در سواحل جنوبى 
مالت قرار دارد. اين معبد با تخته سنگ هاى آهكى 
هريك  دارند.  دايره اى  نيم  شكلى  كه  شده  ساخته 
به  نزديك  و  ارتفاع  فوت  سنگ ها 20  تخته  اين  از 
20 تن وزن دارند. اين معبد در اواسط قرن بيستم 
باستان شناسى  ملى  موزه  امروز  و  شده  كشف 

مالت در آن قرار دارد.

گردشگرى

 جزيره كيش :هاوايى ايران
يك روزنامه ايتاليايى در گزارشى تصويرى ضمن نشان دادن گوشه هايى از زيباييهاى جزيره كيش 

در خليج فارس از اين جزيره به عنوان هاوايى ايران ياد كرد.
بخش "سفرها" در روزنامه الرپوبليكا ضمن توصيه خوانندگان خود در سفر به جزيره كيش به معرفى 

جاذبه هاى گردشگرى و زيباييهاى اين منطقه آزاد پرداخت.

 اين روزنامه در توصيف اين جزيره نوشته است: كيش پس از دوبى، ابوظبى و شرم الشيخ، چهارمين 
مكان پربازديد كننده در خاورميانه است به طورى كه ساالنه بيش از يك ميليون گردشگر از اين جزيره 

ديدن مى كنند.

 اين جزيره براى ايرانيها مثل هاوايى براى آمريكاييها است. گردشگران خارجى نيز مى توانند بدون 
نياز به ويزا يك مجوز ورود به اين منطقه آزاد و حداكثر يك اقامت 14 روزه را دريافت كنند.

 كيش يك پارك تفريحى واقعى است كه در آن مى توان از فضاهاى وسيع ورزشهاى آبى و برنامه 
هاى نمايشى دلفينها لذت برد. از ديگر گزينه هاى تماشايى اين جزيره، بازديد از يك قنات هزار ساله، 

كشتى اسرارآميز يونانيها و قلعه پرتغاليها است.

 اين جزيره در سال 2010 بين 10 جزيره زيباى دنيا در طبقه بندى نيويورك تايمز وارد شد.
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اعتياد  و  عادت  بحث  وقتى  مدت هاست 
به  هم  اينترنت  مى آيد،ياد  پيش  كه 
جايى  به  كار  واقع  در  مى رسد.  ذهن ها 
پاى  ساعت ها  برخى ها  كه  است  رسيده 
يارانه مى نشينند و ترجيح مى دهند همه 
فضاى  در  را  آزادشان  غير  و  آزاد  وقت 
مجازى طى كنند. اين مساله فقط شامل 
كه  جايى  تا  نيست  هم  ايرانى ها  ما  حال 

در برخى كشورها از جمله آمريكا و چين 
مراكز ترك اعتياد هم برپا شده است، اما 
فراگير شدن چنين موضوعى نمى تواند 

تاييدى بر اين كار باشد.

زيادى  تحقيقاتى  كارهاى  مشكل  اين  درخصوص 
هم انجام شده است تا جايى كه پژوهشگران عالئم 
اعتياد به يارانه و اينترنت را اعالم كرده اند. بر اين 
اساس افرادى كه زمان هاى طوالنى و متمادى را 
گروه هاى  در  يا  كرده  يارانه اى  بازى هاى  صرف 
معتادان  شمار  در  مى كنند،  شركت  اينترنتى  بحث 

به اين تكنولوژى قرار دارند.

در واقع كسانى كه روزشان بدون چك ميل كردن، 
به روز كردن وبالگشان و حتى سر زدن به همه 
وبالگ هاى دوستان و آشنايان شب نمى شود بايد 
بدانند به مرور زمان از تمام حوادث پيرامون خود 
از  و  در اشتها مى شوند  اختالل  دچار  شده،  غافل 
دوستان و آشنايان و حتى از والدينشان دور  شده 

و مشكالت رفتارى پيدا مى كنند.

جالب است بدانيد مثل هر اعتياد ديگرى اعتياد به 
اينترنت هم عوارض روحى و روانى دارد تا جايى 
كه پژوهش ها نشان مى دهد خشونت بيش از حد، 
بى توجهى  رفتارى،  عادت هاى  تغيير  پرخاشگرى، 
در  حضور  به  بى عالقگى  شخصى،  نظافت  به 
و  عصبى  سردردهاى  انواع  به  ابتال  و  اجتماع 

ميگرنى از عالئم اعتياد به اينترنت است.

ماجرا با همين عوارض روحى هم تمام نمى شود، 
كه  آنجا  از  اجتماعى  پژوهشگران  اعتقاد  به  چون 
خواهان  و  نوجو  كنجكاو،  نوجوانان،  و  جوانان 

استفاده  هستند،  منفرد  صورت  به  تصميم گيرى 
نابجاى آنها از اينترنت مى تواند باعث دوستى هاى 
نامناسب، فرار از منزل، بزهكارى يا مشكالت ديگر 
مى تواند  رايانه  از  طوالنى  استفاده  همچنين  شود. 
وزن،  افزايش  قبيل  از  جسمانى  مشكالت  باعث 
ساعات  ميزان  در  اختالل  چشم ها،  آسيب پذيرى 

خواب و عالئم آرتروز شود.

شما  توانسته  هشدارها  اين  همه  اگر  حال  هر  به 
درستى  به  اينترنت  فضاى  از  بايد  كه  كند  قانع  را 
استفاده كرد، پس بهتر است به فكر راه هاى ترك 

آن باشيد يا دست كم بهترين استفاده را از فضاى 
مجازى ببريد.

آيا من به اينترنت معتادم؟
تست هايى براى مشخص شدن ميزان اعتياد افراد 
به اينترنت تهيه شده به عنوان نمونه تست اعتياد 
تست هاى  معتبرترين  از  يكى   (IAT) اينترنت  به 
روى  كه  است  اينترنتى  اعتياد  سنجش  به  مربوط 
بسيارى از سايت هاى ايرانى هم قرار گرفته است.

اين تست از سوى دكتر كيمبرلى يانگ ابداع شده 
است. در تست IAT هر چه نمره شما بيشتر باشد، 
اعتياد شما به اينترنت شديدتر است. نمرات هم به 
ترتيب از يك تا 5 هستند. در اين تست سواالتى از 

اين قبيل مطرح شده است:

اينترنت  در  داريد  قصد  آنچه  از  بيشتر  چقدر 
مى مانيد؟

را  خانواده  اعضاى  ماندن؛  آنالين  به خاطر  چقدر 
ناديده  گرفته ايد؟

آنالين  ميزان  خاطر  به  شما  از  ديگران  چقدر 
بودنتان شاكى هستند؟

در  كارهايتان  و  نمرات  اينترنت  به خاطر  چقدر 
مدرسه افت كرده است؟

ضرورى  كارهاى  از  پيش  را  ايميل هايتان  چقدر 
ديگرتان چك مى كنيد؟

خاطر  به  شما  بهره ورى  و  كارى  عملكرد  چقدر 
اينترنت آسيب ديده است؟

چقدر وقتى كسى هنگام آنالين بودن مزاحم شما 
عصبانى  يا  مى زنيد  فرياد  مى زنيد،  غر  مى شود، 

مى شويد؟

پرتى  حواس  آفالين  حالت  در  مى كنيد  فكر  چقدر 
داريد، ولى در حالت آنالين بهتر هستيد؟

كار  به  را  جمله  اين  هستيد  آنالين  وقتى  چقدر 
مى بريد: فقط چند دقيقه مونده، االن ميام.

خود  بودن  آنالين  ميزان  از  كرده ايد  سعى  چقدر 
بكاهيد و موفق نشده ايد؟

پاسخ هاى اين تست به صورت 5 گزينه اى طراحى 
شده كه شامل اين موارد است:

1 ـ بندرت 2ـ گاه گاهى 3ـ غالبا 4 ـ به كرات 5 ـ 
هميشه

 5 و   4 گزينه هاى  سواالت  اكثر  به  فرد  پاسخ  اگر 
باشد او يك معتاد اينترنتى است.

خوب يا بد، مساله اين نيست
هر چند در همين مطلب به خوبى هاى اينترنت هم 
اشاره شده و در واقع مى توان از اين فضا استفاده 
بهينه كرد، اما خيلى از كارشناسان معتقدند حتى 
پيدا  عادت  اينترنت  به  هم  مفيد  استفاده  براى  اگر 
است. شده  گفته  مضرات  همان  مضراتش  كنيد، 

در  دانشگاه  علمى  هيات  عضو  كامكار،  على  دكتر 
اين خصوص مى گويد: اعتياد به اينترنت شبيه يك 
اختالل روحى است و استفاده بى رويه از اينترنت 
ممكن است با عالئم و پيامدهاى روانى و اجتماعى 

توام باشد.
او درباره سبب شناسى عوامل موثر اعتياد اينترنتى 
شخصيت،  شامل  فردى  عوامل  مى دهد:  ادامه 

اجتماعى  عوامل  و  هيجان جويى  هيجان خواهى، 
شامل فقدان حضور دائم والدين در منزل و ضعف 
ارتباط اعضاى خانواده با يكديگر است.او درمان 
تمرين  شامل  را  بيمارى  نوع  اين  روانپزشكى 
شخصى،  فهرست  تهيه  بيرونى،  حمايت  متضاد، 

گروه حمايتى و خانواده درمانى توصيه مى كند.
به هرحال اين اعتياد از آن نوع اعتيادها محسوب 
نيست.  پيچيده  چندان  تشخيص اش  كه  مى شود 
اگر خودتان يا يكى از اعضاى خانواده تان بشدت 
وابسته به استفاده از رايانه و اينترنت است، لطفا 
دقت بيشترى داشته باشيد و به اين مساله به شكل 

يك مشكل نگاه كنيد.

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

هر آيا ما به اينترنت معتاديم؟ مثل  بدانيد  است  جالب 
به  اعتياد  ديگرى  اعتياد 
روحى  عوارض  هم  اينترنت 
كه  جايى  تا  دارد  روانى  و 
مى دهد  نشان  پژوهش ها 
حد،  از  بيش  خشونت 
پرخاشگرى، تغيير عادت هاى 
به  بى توجهى  رفتارى، 
بى عالقگى  شخصى،  نظافت 
ابتال  و  اجتماع  در  حضور  به 
عصبى  سردردهاى  انواع  به 
و ميگرنى از عالئم اعتياد به 

اينترنت است.



جمعه 16 ارديبهشت ماه 1390 -  شماره 196هفته نامه پرشين2020
www.persianweekly.co.uk دانش

تصاوير ساعتى كه گوشت مى خورد!
يك طراح انگليسى ساعتى را اختراع كرده است كه به جاى استفاده از باترى براى نشان دادن زمان 
از  توانيد  مى  وقتى  كنيد  خرج  قديمى  باتريهاى  خريد  براى  را  پولتان  بايد  چرا  خورد.  مى  گوشت 

دستگاههايى استفاده كنيد كه انرژى خود را با خوردن پشه و مگس تامين مى كنند. 
هرچند اين پيشنهاد عجيب به نظر مى رسد اما تحقق آن در آينده غيرممكن نيست. درحقيقت به تازگى 
يك طراح انگليسى به نام «جيمز آئوگر» ساعتى را اختراع كرده است كه پشه و مگس مى خورد. عملكرد 
اين ساعت بسيار ساده است به طورى كه حشرات بر روى نوارى از كاغذ مگس كش به دام مى افتند. 

سپس با چرخش دو نقاله به سمت يك تيغه مى روند. 
در مرحله بعد قطعات خرد شده حشرات وارد يك پيل سوختى ميكروبيولوژيكى مى شوند و انرژى 
الزم براى عملكرد ساعت را تامين مى كنند. اين طراح، ساعت گوشتخوار خود را با الهام از گياهان 
گوشتخوار ساخته است. اين گياهان در مناطقى كه نيتروژن در آنها كم است رشد مى كنند و قادرند 
با يك سطح بسيار درخشان كه شبيه به قطرات شبنم به نظر مى رسند حشرات را جذب كنند و آنها 
را ببلعند. براساس گزارش PI GADGET، اين پيل سوختى ميكروبيولوژيكى را گروهى از محققان 
محققان  اين  خود  داده اند.  توسعه  هوئيش»  مل  «كريس  سرپرستى  به  بريستول»  روباتيك  «البراتوار 
روباتى را ساخته اند كه از اين سيستم براى تغذيه و تامين انرژى استفاده مى كنند به طورى كه اين 

روبات با خوردن 8 مگس مى تواند حدود 12 روز كار كند.

بن الدن به پيشرفته ترين 
سيستم رمزگذارى 

ديجيتال مجهز بود؟!
همين  يكشنبه  كه  بن الدن  اسامه  اختفاى  محل  از 
هفته كشته شد، تعدادى ديسك سخت كشف شده 
است. اگر اطالعات القاعده با استاندارد پيشرفته 
AES-256 رمزگذارى شده باشد، شكستن رمز 

آن تقريبا غيرممكن است.
تيم ويژه نيروى دريايى اياالت متحده كه يكشنبه 
شد،  الدن  بن  اسامه  ترور  به  موفق  هفته  همين 
رايانه  سخت  ديسك  تعدادى  او  اختفاى  محل  از 

اختيار  در  كه  كرده  كشف  ديگر  حافظه هاى  و 
است.  داده  قرار  كشور  اين  اطالعاتى  نيروهاى 
اگر براى رمزگذارى اين اطالعات از نرم افزارهاى 
مرگ  به  توجه  با  باشد،  شده  استفاده  پيشرفته 
بن الدن، دستيابى به اسرار القاعده اگر غيرممكن 

نباشد، بسيار دشوار خواهد بود.

القاعده  رهبران  اگر  نيوساينتيست،  گزارش  به 
براى رمزگذارى اطالعات اين گروه از استاندارد 
 AES-256 به  موسوم  رمزگذارى  پيشرفته 
شكستن  رياضى  لحاظ  از  باشند،  كرده  استفاده 
سال  ميليارد  چندين  به  اطالعات  اين  رمز 
همان  استاندارد  اين  داشت.  خواهد  نياز  زمان 
سازمان  حاضر  حال  در  كه  است  استانداردى 
براى  آن  از  ان.اس.اى  متحده،  اياالت  ملى  امنيت 
استفاده  خود  فوق محرمانه  اطالعات  رمزگذارى 

مى كند.

دست  به  اطالعات  رمزگذارى  استاندارد  هنوز 
استفاده  به  توجه  با  اما  نشده،  اعالم  آمده 

ديگر  استانداردهاى  كنار  در   AES-256 از 
المجاهدين  «اسرار  نرم افزار  تهيه  در  رمزگذارى 
فضاى  در  آن  از  بخش هايى  گذشته  سال  كه   «2
استاندارد  اين  كارگيرى  به  شد،  منتشر  مجازى 
هم  چندان  گروه،  اين  اطالعات  رمزگذارى  براى 

دور از انتظار نيست.

كه  شود  مشخص  نهايى  بررسى  از  پس  اگر 
از  خود  اطالعات  رمزگذارى  براى  القاعده 
راهى  آيا  كرده،  استفاده   AES-256 استاندارد 
خواهد  وجود  اطالعات  اين  رمز  بازگشايى  براى 

داشت؟

در صورتى كه اطالعات القاعده با اين استاندارد 

براى  راه  ساده ترين  باشد،  شده  رمزگذارى 
دستيابى به رمز آن اعتراف گرفتن از افراد آگاه 
است و با توجه به مرگ بن الدن، اين راه ديگر 
گزينه مناسبى براى سازمان هاى امنيتى نخواهد 
بود. راه ديگرى كه اگر وجود داشته باشد، تنها 
در اختيار سازمان امنيت ملى اياالت متحده است، 
اختصاصى  بدافزارى  يا   backdoor از  استفاده 
به  دسترسى  امكان  كه  است   AES-256 براى 
خواهد  فراهم  ديگرى  مسيرهاى  از  را  اطالعات 

كرد.

بايد  معتقدند  توطئه  نظريه پردازان  از  بسيارى 
تمامى  از  رمزگشايى  براى  بدافزارى  چنين 
اختيار  در  طبقه بندى  از  سطحى  هر  در  اطالعات 
كه  نيست  چيزى  اين  اما  باشد  آمريكا  دولت 
رياضى دانان بتوانند آنرا تصديق كنند. بهتر است 
اسرار  ببينيم  زمان  گذشت  با  و  بمانيم  منتظر 
هميشه  براى  يا  شد  خواهند  رمزگشايى  القاعده 

ناشناخته باقى خواهند ماند.

نظريه شبكه و تحليل اقتصاد جهانى

مهم ترين خط تجارى جهان كدام است؟
تجارت  شبكه  شبيه سازى  با  رياضى دانان   
اقتصاد  براى  تنش  آزمون  توانسته اند  جهانى 
شود،  ركود  دچار  چين  اگر  كنند.  تهيه  جهانى 
رابطه  و  ديد  خواهد  آسيب  چقدر  دنيا  بقيه 
تجارى كدام دو كشور در زمين مهم ترين است؟

 يكى از زود رشدترين كاربردهاى علم شبكه، 
است.  واقعى  دنياى  در  تغييرات  شبيه سازى 
زيادى  عالقه  زيست بوم شناسان  مثال،  براى 
به چرخه هاى غذايى دارند و مى خواهند بدانند 
كه انقراض يك گونه جانورى، چه تبعاتى براى 
ديگر گونه هاى موجود در آن زيست بوم خواهد 

داشت.

به گزارش تكنولوژى ريويو، تبعات يك انقراض 
باشد،  بعيد  و  نامعقول  شدت  به  است  ممكن 
از  خيلى  كه  انقراض  آبشار  يك  تحريك  مانند 
گونه ها را از بين ببرد؛ چيزى مانند يك بهمن. 
چنين پديده اى را نمى توان در دنياى خارج ديد 
ولى به تازگى، بررسى پديده هايى از اين دست 

هم امكان پذير شده است.

عالوه بر آن، زيست شيميدان ها هم از فرايند مشابهى استفاده مى كنند تا دريابند هنگامى كه يك پروتئين از 
چرخه متابوليك حذف مى شود چه رخ مى دهد، و دانشمندان كامپيوتر هم از اين فرايند براى اندازه گيرى 
ميزان مقاومت شبكه جهانى اينترنت در مقابل حمالت سازمان يافته به منظور نابودى چند نود خاص در 

شبكه استفاده مى كنند. اين رويكردى است كه مى تواند به موفقيت هاى چشمگيرى برسد.
در نتيجه نبايد تعجب كرد اگر اقتصاددان ها هم بخواهند همين كار را بكنند. امروز، آنها توسط گروهى از 
رياضيدان ها در كالج دارتموث در نيوهمپشاير به اين هدف نزديك شده اند. دان راكمور و همكارانش شبكه 
تجارت جهانى را از سال 1870 تا 2006 بازآفرينى كرده و سپس، شرايطى را كه منجر به كاهش فعاليت 
اقتصادى يك كشور در جريان يك درگيرى داخلى مى شود، يا حتى به طور كامل نابود شود، شبيه سازى 
كرده اند. آنها همچنين شرايطى را كه در آن ارتباط تجارى بين چند كشور بخصوص قطع شود (مثال در 

اثر يك جنگ) بررسى كردند.
اين شبيه سازى ها، نوعى آزمون تنش براى اقتصاد جهانى هستند و به راكمور و همكارانش اجازه مى دهند 
تا ببينند كه اگر تاريخ به گونه ديگرى رقم خورده بود، اقتصاد جهانى امروز چه وضعى داشت و همچنين 

اگر برخى حوادث مشخص در آينده نزديك رخ دهند، چه آينده اى در انتظار ما خواهد بود.
دست  به  گذشته  در  هم  و  حاضر  حال  در  هم  را  جهانى  اقتصاد  از  بى نظيرى  چشم انداز  كار،  اين  نتايج 
مى دهند. براى مثال، مى توان مهم ترين خطوط تجارى در دنيا را با بررسى تاثيرى كه قطع آنها در اقتصاد 

جهانى ايجاد مى كند، مشخص كرد.
با چنين معيارى براى اندازه گيرى، به نظر مى رسد كه مهم ترين خط تجارى در دنيا، خط بين اياالت متحده 
و كانادا باشد؛ قطع اين خط سبب سقوط 4 درصدى اقتصاد جهانى مى شود. دانستن اهميت اين خط خيلى 
غير منتظره نيست، ولى براى خيلى از ديگر خطوط تجارى مهم، نتيجه شگفت انگيز بود. براى مثال، دومين 
خط تجارى مهم دنيا خط تجارى بين اياالت متحده و مكزيك است. قطع اين خط منجر به افت 3 درصدى 
اقتصاد جهانى مى شود. بعد از آن هم خط تجارى بين آلمان و هلند قرار دارد كه تاثيرى يك درصدى بر 

اقتصاد جهانى دارد.

البته راكمور و همكارانش نگفته اند كه آيا خط تجارى هم وجود دارد كه قطع آن سبب رشد اقتصاد جهانى 
شود يا نه؛ ولى اگر چنين خطى وجود داشته باشد، چيز جالبى خواهد بود!

آنها همچنين تاثيرى را كه تغييرات اقتصاد يك كشور مى تواند بر كل جهان بگذارد، بررسى مى كنند. اين 
تحليل چشم انداز بى نظيرى به يكى از بزرگ ترين پرسش هاى اقتصادى زمان ما در اختيار مى گذارد: ادامه 

رشد اقتصادى چين چه اهميتى براى دنيا خواهد داشت؟
راكمور و همكارانش شرايطى را كه در آن صادرات چين به ميزان 5 درصد و وارداتش به اندازه 30 
درصد كاهش يابد، شبيه سازى و تاثير آن را بر اقتصاد جهانى بررسى كردند. به گفته آنها، در صورتى 
كه چنين چيزى رخ دهد، 94 درصد كشورهاى جهان شاهد افت دست كم 1 درصدى اقتصاد خود خواهند 
بود و اين به معنى ركود جهانى است. به عبارت ديگر اگر چين عطسه كند، بقيه دنيا بايد خود را براى يك 

سرماخوردگى خيلى سخت آماده كند.

تحقيق دارتموث، يافته هاى غير منتظره اى هم دارد. عجيب ترين آنها كشف اين نكته است كه در زمان هاى 
متفاوتى، قدرت اقتصاد جهانى ناگهان افزايش يافته، مانند ميانه دهه 1970 / 1350، هنگامى كه ميانگين 
هر  به  كه  چرا  مى كند،  قوى تر  را  جهانى  اقتصاد  امر  اين  يافت.  افزايش  كشور  هر  تجارى  شركاى  تعداد 
كشور امكان اين را مى دهد كه در صورتى كه شركاى تجارى اش دچار مشكل شدند، جايگزينى براى آنها 

پيدا كند.
با اين وجود، شبيه سازى ها نشان مى دهند كه بعد از اين گذار ناگهانى، اقتصاد دچار كاهش اندكى در طول 
زمان مى شود. دليل اين كاهش هنوز مشخص نيست. آزمايش هاى بيشترى بايد انجام شود تا به درك 

بهترى از اين مسئله برسيم.
به نظر مى رسد كه در مجموع، فرايند آزمون تنش اقتصاد جهانى به اين شيوه، ارزش بااليى داشته باشد 
(با در نظر گرفتن اين كه اين مدل به خوبى تهيه شده است) و اين شيوه، راه بسيار خوبى براى تشخيص 

و ارزيابى خطرات احتمالى باشد.
اين فرايند، پيشرفتى در نحوه پيش بينى هايى است كه امروزه اقتصاددان ها به آنها متكى هستند، و عموما 
هم از عهده پيش بينى احتمال تغييرات غير خطى برنمى آيند. در مقابل، رويكرد دارتموث مشكلى با چنين 

احتماالتى ندارد.
بايد اميدوار باشيم كه در آينده، اخبار بيشترى از اين مدل ها به گوش ما برسد.
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 افقي:

١- دارالمجانين- بازيچه دخترانه
٢- باخبر، مطلع- يك ششم هرچيز- 

جمع مزيت
ــه- جواب  ــگ لغت فرانس ٣- فرهن

گرفته- پوشيده، مخفي
ــي- فرصت-  ــت- ميوه مرباي ٤- الف

همسر زن
ــگارش، كتابت-  ٥- عدد خيطي- ن

شبنم
ــدرت، توان-  ــي، نابودي- ق ٦- تباه

مخالف، ناساز
٧- سمت راست- انبوه- لكن

ــت- بركس مگوييد-  ٨- سخن زش
كمك

ــهرهاي استان  ٩- جعبه ميز- از ش
ــه و ميوه هاي معروفي  تهران كه غل
ــز  ج ــه  مجري ــوه  ق ــال  اعم دارد- 
دراموري كه در اين قانون مستقيمًا 
ــذارده، از طريق  ــده رهبري گ برعه

رئيس جمهور و... است
ــوري در  ــده!- كش ١٠- آدم دم بري
اروپا- اين جزيره پس از جزاير قشم 

ــره ايران در  ــن جزي ــش بزرگتري و كي
آب هاي خليج فارس است

١١- بازگشت- نام دخترانه- آب عربي
١٢- ييالق تهران- روشن و درخشان- 

آزاد و رها- پسوند نگاه دارنده
ــد ازدواج-  ــده- پيون ــم كنن ١٣- رس

پيش پرداخت
ــداري-  ــتادي- دين ــر و اس ١٤- تبح

ماركي بر خودروهاي سنگين
ــورمان- كسي  ١٥- از استان هاي كش
كه بي جهت به ديگري فرمان و دستور 

مي دهد
 عمودي:

١- نوعي بيماري كم خوني 
شديد- مباشر

ــد- راهنما،  ــا، واح ٢- يكت
اندرزگوي- نام ديگر سبزي 

ترتيزك
ــالدي- خوب-  ــاه مي ٣- م

سالي كه در آن هستيم
ــاه  گي ــه-  بچ ــارال-  م  -٤

توخالي- مخفف من را
ــدم- توفان  ــت گن ٥- پوس

برف- زمينه
ــد- عدد ترتيبي-  ٦- آب بن

نوار تزئيني
ــل-  كـ ــي،  هـمـگـ  -٧

عنوان بندي- يگانه
٨- مجمع و مجلس- اهلي، 

مطيع- خيمه
٩- ديد و نظر- نامي براي خانم ها- به 
فرموده امام حسن (ع) كسي كه دين 

ندارد .... هم ندارد
١٠- بزرگترين نقشه جغرافياي جهان در 
اين كشور قرار دارد- گهواره- بزرگ منشي
١١- برادر پدر- نرده چوبي- بلندمرتبه

١٢- شهري در استان همدان- مي دهند 
تا رسوا كنند!- صوت، نغمه- حركت كرم
١٣- ترس و بيم- از غالت- مقابل پائين

ــير كننده- در دستور  ١٤- متحرك، س
زبان جايگزين اسم مي شود- انس گرفته

ــود روي  ــي- عم ــزد انتخابات ١٥- نام
ساختمان

 افقي:
١- گرمخانه- حوله

٢- حمام داغ- رياكار- عبادتگاه ترسا
ــت-  ــوي در- كلفت نيس ــرش جل ٣- ف

توبه كننده
ــرياني- هاويه-  ٤- صف، رديف- ماه س

منع كردن
ــد-  ــز و ارجمن ــه- عزي ــك عاميان ٥- ي

پيشه وران
ــزي- جاي  ــت و طبيعت چي ٦- حقيق

امن- نفس خسته
٧- نقب- كنگر فرنگي- به رخ كشيدن 

احسان
٨- ناممكن- ماه خارج!- ازدواج نكرده

٩- ضيافت- از پرنده ها- سرازيري
١٠- بنابراين- گلي معطر- منهدم شده
ــودداري از پرداخت وجه چك ١١- خ

يا برات- دلواپس- از احشام
١٢- زنگ گردن چارپا- نوبت نمايش

فيلم- مانع آب- فارسي روزگار ما
ــهري در آذربايجان ــراس- ش ١٣- مه

غربي- جام گل
ــت پايتخ ــره-  منظ ــوش  خ  -١٤
ــهورترين نام هاي مراكش- يكي از مش

امام زمان(عج)
١٥- نويسنده- يكي از زيرسبك ها در
داستان هاي علمي، تخيلي كه موضوع
اين كتاب ها معموًال حول محور ستيز
ــمندان مصنوعي و ميان هكرها، هوش

شركت هاي غول آسا مي چرخد
 عمودي:

١- يكي از مواد رسمي دوچرخه سواري
ــته ــامي نوش ــت- رمان خون آش پيس

استفني مير
ــابقه مس ــره-  زه زاده-  ــد  فرزن  -٢

اتومبيلراني
٣- تنه درخت- جاي روشنايي- راننده

كشتي
ــت- ــي كفش- سرراس ــد- نوع ٤- مانن

عشوه
ــاري- ــل بيم ــه- عام ــتبند زنان ٥- دس

سيزدهمين حرف الفباي فارسي
ــهرهاي ــام آذري- الزم- يكي از ش ٦- ن
غربي و مراكز استاني ايران كه از آثار زيبا
و تاريخي آن قلعه والي و كاخ فالحتي را

مي توان نام برد
٧- گلخن- انبوه- كال

٨- پرحرفي!- تله ماهي- آش عدس
ــج ــر (ع)... و ح ــام باق ــوده ام ــه فرم ٩- ب
آرام بخش دل هاست- گردهمايي سياسي-

صداي افسوس
ــي- ماه ميالدي- ١٠- رايزن

علم پزشكي
ــت كنده- ١١- صاف و پوس

سم خورده- كلمه دعايي
١٢- واحد فشار برق- قهوه-

ديوانگي- اردوگاه
ــي تاريخ ــهري  ش  -١٣
ــتان ــرقي اس ــوب ش در جن
ــرقي- راهبر و آذربايجان ش

هدايت كننده- قلوب
ــر فرعون- سبك ١٤- همس

ادبي صائب- قطع كردن
ــش حلزوني گوش ١٥- بخ

مياني- مار افسانه اي
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دانه هاى فلزى كه چاى را 
داغ نگه مى دارند 

نوشيدن قهوه يا چاى گرم در هنگام صبح از عالئق ميليونها انسان در جهان 
است، از اين رو گروهى از مخترعان تصميم گرفتند اين لذت صبحگاهى را با 
ابداع دانه هاى قهوه كه مى توانند نوشيدنى هاى صبحگاهى را تا 5 ساعت داغ 

نگه دارند، بهبود ببخشند. 
با  را  گرم  هاى  نوشيدنى  توانند  مى  دارند  نام  ژولى»  «كافى  كه  دانه ها  اين 
آن  نوشيدن  كه  برسانند  حرارتى  درجه  به  عادى  سرعت  برابر  سه  سرعتى 
امكان پذير باشد و همان حرارت را براى 5 ساعت حفظ كنند. اين فرآيند به 
واسطه جذب حرارت اضافى در زمان داغ بودن نوشيدنى و آزاد كردن حرارت 
ذخيره شده به درون نوشيدنى براى حفظ حرارت و جلوگيرى از سرد شدن 
آن است. اين دانه هاى زيباى فلزى داراى نوعى فلز غير سمى هستند كه توسط 

اليه استيل بيرونى پوشش داده شده اند. 
زيادى  مقادير  و  شده  ذوب  فارنهايت  درجه   140 حرارت  درجه  در  فلز  اين 
درجه حرارت نوشيدنى را سه  شكل  انرژى را به خود جذب كرده و به اين 

برابر سريع تر از روند عادى سرد شدن نوشيدنى، كاهش مى دهد. 
زمانى كه درجه حرارت مايع به حد مورد نظر رسيد، فلز درون دانه آغاز به 
سخت شدن كرده و انرژى ذخيره شده در خود را آزاد مى كند و به اين شكل 
مى تواند درجه حرارت نوشيدنى را دو برابر مدت زمان طبيعى گرم نگه دارد. 
بر اساس گزارش پاپ ساينس، براى استفاده از اين دانه ها تنها كافى است چند 
نوشيدنى  حتما  نيست  نيازى  كه  بيندازيد  داغ  نوشيدنى  درون  را  آنها  از  عدد 
شما قهوه باشد. البته ليوان بايد در هر حالتى درپوش داشته باشد تا دانه ها 

بتوانند به بهترين شكل كار خود را انجام دهند.

كوچكترين ساعت اتمى جهان ساخته شد
البراتوارهاى سانداى و «دراپر» موفق به توليد و عرضه ساعتى جديد شده اند 
ساعتهاى  از  كوچكتر  برابر   100 و  بوده  ثانيه  ميليونيوم  يك  تا  آن  دقت  كه 

موجود در بازار است. 
 اين ساعت هزار و 500 دالرى فوق دقيق، ساعتى اتمى و بسيار كوچك بوده 
ساعت  اين  انرژى  مصرف  ميزان  است.  آماده  آنالين  فروش  براى  اكنون  و 
كه CSAC نام داشته و در اصل ويژه موسسه دارپا ساخته شده است 100 
ديگر  از  كوچكتر  بار   100 نيز  آن  ابعاد  و  بوده  ساعتها  ديگر  از  كمتر  برابر 
ساعتهاست. طول و عرض CSAC در حدود 3.8 سانتيمتر بوده و ضخامت 
آن 1.2 سانتيمتر است. اين ساعت با شمارش فركانس امواج الكترومغناطيس 
مى تواند گذشت زمان را در دقتى برابر يك ميليونيوم ثانيه محاسبه كند. اين 
امواج از اتمهاى سزيم كه درون مخزنى كوچكتر از يك دانه برنج قرار گرفته اند 

پس از برخورد پرتو ليزر با مخزن ساطع مى شوند. 
دهد  ادامه  خود  فعاليت  به  نيز   GPS امواج  وجود  بدون  تواند  مى  ساعت  اين 
از اين رو براى استفاده در زير زمين و زير آب ابزارى مناسب و كاربردى 
تداخل  از  نگرانى  دليل  به  كه  فضاهايى  در  ساعت  حال  عين  در  بود،  خواهد 
امواج الكترومغناطيسى در آن سيگنالهاى تلفنى قطع شده است نيز به خوبى 
و با دقت كار مى كند. بر اساس گزارش پاپ ساينس، معموال كم پيش مى آيد 
كه پروژه هاى دارپا براى استفاده عمومى به فروش برسند اما اين ساعت از 
ماه ژانويه در اختيار عالقه مندانى خواهد بود كه بتوانند هزينه خريدارى هزار 

و 500 دالرى آن را تهيه كنند.

بي رغبتي AMD در استفاده 
 ARM از پردازنده هاي

شركت AMD از بزرگ ترين توليدكنندگان پردازنده هاي رايانه اي دنيا ضمن 
تكذيب اخبار منتشر شده اعالم كرد قصد خريد مجوز استفاده از پردازنده هاي 
ARM را ندارد و همچنان قصد دارد نسل جديد تراشه ها و پردازنده هاي خود 

براي رايانه هاي لوحي را مبتني بر معماري x86 به توليد برساند. 
از  استفاده  دنبال  به  هم اكنون  كه  داد  توضيح  خود  بيانيه  در   AMD شركت 
مجوز پردازنده هاي ARM نيست. «جان تيلور» در اين خصوص گفت با وجود 
محبوبيت پردازنده هاي ARM براي رايانه هاي لوحي كه به صورت همزمان 
مي شوند،  شامل  را  گرافيكي  پردازنده هاي  و  رايانه اي  مركزي  پردازنده هاي 

شركت AMD هيچ برنامه اي براي استفاده از اين پردازنده ها ندارد. 
تيلور كه مديريت بازاريابي سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري AMD را 
برعهده دارد، توضيح داد كه اين شركت هم اكنون پردازنده هاي خود را مبتني 
نخستين  آتي  سال  طي  دارد  نظر  در  و  مي رساند  توليد  به   x86 معماري  بر 
تراشه هاي ويژه خود براي رايانه هاي لوحي مبتني بر پردازنده x86 را وارد 

بازار كند. 
او در اين خصوص گفت: «ما با سري پردازنده هاي x86 خود موفقيتي بزرگ 
را پيش رو داريم و در تالشيم با تاكيد بر اين پردازنده ها، بتوانيم سهم خود 
است،  ذكر  به  الزم  دهيم».  افزايش  را  لوحي  رايانه هاي  جهاني  بازار  در 
استفاده  به   AMD شركت  تمايل  بر  مبني  شايعاتي  گذشته  هفته  طي 
از مجوزهاي شركت ARM منتشر شده بود. اين شايعات پس از آن 
منتشر شد كه منابع آگاه اعالم كردند «ِجم دِيويس» مديرعامل شركت 
ARM قصد دارد طي كنفرانس توسعه دهندگان محصوالت AMD كه 

در ماه ژوئن برگزار مي شود، سخنراني كند.

دوربين جديد سامسونگ: ضد 
ضربه، ضد آب، ضد مه و ضد غبار 

ضبط  قابليت  سامسومگ  تازه  محصول 
و   (HD) باال  كيفيت  با  ويدئويى  تصاوير 
 5.5 تصوير  وضوح  با  عكس هايى  گرفتن 
 LCD مگاپيكسل دارد. لنز هوشمند و صفحه
و  تصاوير  تا  شده اند  روكش  دوربين  اين 
در  حساسيتش  و  نشوند  تار  و  تيره  فيلم ها 
كه  است  برابر  دو  قبلى،  مدل هاى  با  مقايسه 
نور  تكنولوژى  قدردان  بايد  را  كييفيت  اين 

مخفى اين دوربين بود.

مدل  جيبى  دوربين  گيزمگ،  گزارش  به 
عمق  تا  تنها  نه  سامسونگ   HMX-W200
به  عالقمندان  به  و  است  آب  ضد  مترى   3
را  تصاوير  تا  مى كند  كمك  آب  زير  عكاسى 
با كيفيت كامل 1080 پيكسل بگيرند، بلكه لنز 
2.2 اين دوربين، داراى پوشش ضد مه است 

كه بخار را پراكنده مى كند.

همچنين صفحه ال.سى.دى  2.3 اينچى (5.8 
پيكسل،  هزار   230 كيفيت  با  سانتى مترى) 
بوده  آب  قطره هاى  ضد  پوشش  داراى 
بدون  تصاوير  و  عكس ها  مى كند  كمك  و 
حالتى  همچنين  شود.  ديده   ... و  آب  لكه هاى 
اين  در  آب)  (حالت   Aqua Mode عنوان  با 

دوربين تعبيه شده كه دوربين را به صورت خودكار براى ضبط 
بهتر تصاوير از زير آب تنظيم مى كند.

اين دوربين جيبى كه در ابعاد 60× 113× 19.7 ميلى متر طراحى 
فالش  كم  بسيار  صداى  با  بوده،  ضربه  ضد  و  غبار  ضد  شده، 
تصاوير  دائما  خودكار  طور  به  و  مى زند 
را با كمك تكنولوژى نور مخفى حسگر 5 
مگاپيكسلى CMOS كنترل مى كند تا مانع 
 W200 شود.  تصاوير  شدن  شكل  بد  از 
خروجى  داراى  فليپ،  مانند  درست  هم 
USB بوده كه مستقيم به لپ تاپ يا رايانه 

وصل مى شود.

دوربين  اين  ويژگى هاى  ديگر  جمله  از 
حين  فيلم بردارى  توقف  به  مى توان 
شده  ضبط  فيلم  كه  كرد  اشاره  عكاسى 
ذخيره  جداگانه  فايل  يك  صورت  به  را 
مثل  فيلترهايى  كمك  با  همچنين  مى كند. 
ديد  ميدان  (حالت  فيش آى  و  سايه روشن 
خرج  به  خالقيت  مى توانيد  زياد)  بسيار 
دهيد و تصاوير را به دلخواه، تغيير دهيد!

 (mAh) ساعتى  ميلى آمپر   1300 باترى 
شارژ  ساعت   2 حدود  نيز  دوربين  اين 
نگه مى دارد و محتويات دوربين روى يك 
مى شود.  ذخيره   SD/SDHC تراشه  ريز 
آينده  ماه  از  سامسونگ   HMX-W200
دسترس  در  آمريكا  دالر  قيمت 159  با  و 

خواهد بود.
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غذاى خوب 
اخالق خوب!
رابطه بين غذا و خلق و خو كه برخى به 
مطالعات  موضوع  مى گويند  «مود»  آن 
هم  و  جانورى  سطح  در  هم  متعددى 
كه  است  شده  ثابت  و  بوده  انسانى 
وجود  فراوان  ارتباطى  دو  اين  بين 
شكل  چند  به  تغذيه  گفت  مى توان  دارد. 

مى تواند روى مود اثر بگذارد....

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

آنها آشنا شويد.

 1 مراقب نظم غذايى باشيد!
توصيه  اى كه ما متخصصان تغذيه به همه افراد چه 
سالم و چه بيمار داريم داشتن نظم در وعده هاى 
غذايى است. اين مساله بسيار اهميت دارد و روى 
كه  افرادى  در  مى گذارد.  تاثير  افراد  خلق و خوى 
نظم غذايى مناسبى ندارند، مثل كارمندان به ويژه 

خود  حرفه اى  به لحاظ شرايط  كارمندان بانك كه 
ممكن است صبحانه بخورند يا خير يا خيلى سريع 
دقيقا  موضوع  اين  كنند،  ميل  جزيى  صبحانه اى 
دسته  با  افراد  اين  مى گذارد.  تاثير  مودشان  روى 
سنگينى  روانى  بار  و  ارتباطند  در  افراد  از  زيادى 
و  مى شوند  تحمل  كم  نتيجه  در  و  آنهاست  روى 

حتى از كوره درمى روند.
به  راننده ها  در  ديگر  شكل  به  را  مساله  اين  عين 
افراد  اين  كار  مى بينيم.  اتوبوس  رانندگان  ويژه 
وعده هاى  اكثرا  و  مى شود  شروع  زود  صبح  از 
منظم غذايى ندارند و گرچه اكثرا افراد مهربانى در 
خانه هستند، سركار به دليل بار روانى كه در كار 
مى شود،  اضافه  غذايى  بى نظمى  به  و  دارد  وجود 

پرخاشگر مى شوند و دست خودشان هم نيست.

 2 وعده  هاى حجيم نخوريد!
نظم  به  آن  از  بخشى  كه  حجيم  غذايى  وعده هاى 
بر  نامطلوبى  تاثير  مى تواند  دارد،  ارتباط  غذايى 
بين  زمانى  فاصله  كه  كسانى  بگذارد.  خلق وخو 
و  مى شود  طوالنى  ناهارشان  و  صبحانه  مصرف 
درنهايت يك وعده حجيم به عنوان ناهار دريافت 
خواب آلودگى  و  سنگينى  پرى،  حالت  مى كنند، 
شديدى پيدا مى كنند و از محيط اجتماعى كه فرد 

بايد با آن تعامل داشته باشد، جدا مى شوند. 
در ضمن، اگر بعد از صرف صبحانه فرد يك يا دو 
ناهار  وعده  در  مى تواند  باشد،  داشته  ميان وعده 
باقى  شاداب  و  فعال  و  بخورد  غذا  كمترى  مقدار 

بماند.

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

در  مى توانند  دارند،  بااليى  ساده  كربوهيدرات 
كه  بد  هم  باشند  داشته  خوبى  اثر  هم  كوتاه مدت 
البته توضيح آن كمى پيچيده است. اگر توجه كرده 
باشيد مصرف شكالت شادى بخش است. در واقع 
مصرف شكالت سبب رها شدن اندروفين مى شود 
كه خواص شبه ترياكى دارد و حالت خوشايندى 

به فرد دست مى دهد. 
مواد  زياد  مصرف  و  گذراست  حالت  اين  اما 
بااليى  قند  كه  پاستاها  انواع  مثل  كربوهيدراتى 
ميانجى هاى  سطح  در  تغييراتى  ايجاد  سبب  دارند 
خستگى،  حالت  درنهايت  كه  مى شود  عصبى 

خمودگى و خواب آلودگى ايجاد مى كند. 
پروتئين،  دريافت  افزايش  روى  كه  مطالعاتى 
زياد  مصرف  كه  اند  داده  نشان  گرفته  صورت 
پروتئين سبب پرانرژى بودن بعد از خوردن آنها 
مى شود. در مورد چربى بايد گفت، چربى غذا اگر 
زياد باشد حالت خمودگى و خستگى را القا مى كند 
درستى  كار  نيز  غذا  از  روغن  كامل  حذف  ولى 
غذاهاى  مصرف  -يعنى  بى چربى  رژيم  نيست. 

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

پيامدهاى مفيدى نخواهد داشت. 

4 زياد گوشت نخوريد!
مى تواند  آن  عمده  سهم  كه  پرپروتئين  رژيم  اينكه 

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

گوشت زياده روى نكنيد.

 5 كمبودها را جدى بگيريد!
تاثير  خلق وخو  روى  مطمئنا  ريزمغذى ها  كمبود 
مى گذارد. كمبود ريزمغذى ها به ويژه ويتامين هاى 
اثرهاى  قطعا  نياسين  و   B2، B6 يعنى   B گروه 
خيلى بدى بر خلق وخو مى گذارد و سبب بى خوابى 
كه  بالينى  تحت  يا  حاشيه اى  كمبودهاى  مى شود. 
معمول  طور  به  و  ندارند  بالينى  عالمت  ضرورتا 
قابل تشخيص  آزمايشگاهى  روتين  تست هاى  با 
خلق وخو  بر  نامطلوبى  اثرات  مى توانند  نيستند، 
داشته باشند و عمدتا به دو دليل ايجاد مى شوند؛ 
مواردى  مانند  نامناسب  غذايى  رژيم  داشتن  يكى 
كه ذكر شد و عدم تعادل در برنامه غذايى و دوم 
دوران  در  بدن  فيزيولوژيك  وضعيت  به  بسته 
مانند  بيمارى  موارد  يا  رشد  دوران  يا  باردارى 
اين  بيشتر  دريافت  به  نياز  فرد  كه  دفع  افزايش 
مواد دارد. كمبودهاى حاشيه اى وقتى ايجاد شود 
تغذيه  متخصص  يك  و  مى گذارد  تاثير  مود  روى 
مى شناسد،  كه  ابزارهايى  و  صحيح  ارزيابى  با 
مى تواند اين كمبود را تشخيص دهد و حمايت هاى 

تغذيه اى را شروع كند. 
به  خلق وخو  از  بخشى  كه  نكنيد  فراموش  البته 
و  بازمى گردد  افراد  اجتماعى  و  فرهنگى  محيط 
ساده انگارى  تغذيه  به  خلق وخو  دادن  ربط  صرفا 
است. بنابراين در كنار تغذيه، داشتن شيوه صحيح 

زندگى و ورزش نيز اهميت ويژه اى دارد.
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مى كشند،  سيگار  كه  آنهايى  همه  تقريبا 
قدم  يك  را  آنها  سيگار  هر  مى دانند 
نزديك تر  بيمارى  و  زمينگير شدن  به 
را  سيگارشان  نمى توانند  اما  مى كند، 
مخصوص  فقط  ناتوانى  اين  كنند،  ترك 
مردم معمولى نيست، حتى پزشكانى هم 
وجود دارند كه در مطب به بيماران شان 
و  كنند  پرهيز  سيگار  از  مى دهند  تذكر 
خودشان در خلوت سيگار دود مى كنند. 
مى دانيد مشكل سيگارى ها چيست ؟ آنها 
راهكارهاى عملى كنار گذاشتن سيگار را 

نمى دانند. 

سراغ  زمان  چه  سيگارى ها  كه  كرده ايد  دقت  هيچ 
و  خسته  وقتى  آنها  بيشتر  مى روند؟  سيگار 
هم  بعضى ها  مى شوند.  سيگار  به  دست  كالفه اند، 
ناخودآگاه وقتى در حال فكر كردن هستند سراغ 
سيگار مى روند. بعضى ها هم برايشان زمان فكر 
سيگار  چون  نمى كند،  فرقى  خستگى  يا  كردن 

كشيدن براى آنها به يك عادت تبديل شده است!

ذكر  باال  در  كه  سيگار  به  گرايش  داليل  ميان  از 
خستگى  رفع  براى  سيگار  به  متوسل شدن  كرديم 
محسوب  علل  شايع ترين  ديگر  علت  دو  از 

خسته  شدن  معنى  به  خستگى  احساس  مى شود. 
و  تكرار  است.  تكرار  و  كسالت  يكنواختى،  از 
يكنواختى از عادت هاى قديم شما شكل مى پذيرد. 
پايان  از  پس  شما  دارد  امكان  نمونه،  عنوان  به 
برنامه  از  منزل  به  بازگشت  و  روزانه  كارهاى 
اول  يعنى  كنيد  پيروى  خود  تكرارى  و  روزه  هر 
غذايى بخوريد، بعد مدتى تلويزيون تماشا كنيد و 
نه  يكنواختى  اين  برويد.  رختخواب  به  آخر  دست 
از  نحوى  به  بلكه  است  مالل انگيز  شما  براى  تنها 
شما دعوت مى كند كه سيگار را در بخشى از اين 

برنامه قرار دهيد.

بنابراين اگر در برنامه روزانه خود سيگار را براى 
غلبه بر خستگى ها گنجانده ايد و احساس انزوا و 
تنهايى مى كنيد، وقت آن رسيده است كه تغييراتى 

در برنامه زندگى خود بدهيد.

شما  به  زندگى  يكنواخت  برنامه هاى  در  تغيير 
كمك مى كند كه احساس بهترى در مورد خودتان 
از  فراغت  اوقات  پركردن  براى  و  باشيد  داشته 

خطر افتادن به دام سيگار در امان باشيد.

فرمان هايى عليه سيگار

سيگار  كه  كسانى  از  بعضى  اول:  فرمان 
كه  مى كشند  سيگار  دليل  اين  به  فقط  مى كشند 

دست هاى شان خالى مانده است و آنها ناخودآگاه 
سراغ سيگار مى روند! بنابراين از خطر افتادن به 
دام سيگار زمانى كه دستان شما به كارى مشغول 
عامل  اين  از  بودن  آگاه  باشيد.  حذر  بر  نيستند، 
خودى  به  خود  روشن  كردن  از  را  شما  خطر، 
هستيد،  منفى  احساسات  دچار  كه  زمانى  سيگار 

نجات مى دهد.

دهيد.  تغيير  را  خود  روزانه  برنامه  دوم:  فرمان 
ايجاد  به  روزمره،  برنامه  در  سيگار  حذف  براى 
تغييراتى در خود برنامه نياز است. به عنوان مثال، 
اگر هر روز صبح بعد از برخاستن از رختخواب 
روشن  را  خود  سيگار  سپس  و  مى زنيد  مسواك 
مى كنيد و يك فنجان چاى ميل مى كنيد، اين برنامه 
و  برخاستن  از  بعد  مى توانيد  دهيد.  تغيير  را 
مسواك  زدن، يك ليوان آبميوه ميل كنيد. مقدارى 

پياده روى كنيد و سپس چاى خود را بنوشيد.

را  خود  كنيد.  سرگرم  را  خودتان  سوم:  فرمان 
مشكل  را  سيگاركشيدن  امكان  كه  كارهايى  با 
شامل  فعاليت ها  اين  كنيد.  مشغول  مى سازد، 
يك  نوشتن  يا  جدول  حل كردن  ظروف،  شستن 

نامه است.

يك  معنى  به  اين  كنيد.  ورزش  چهارم:  فرمان 

مثال،  طور  به  نيست.  رسمى  ورزشى  برنامه  بار 
پلكان  از  آسانسور  از  استفاده  جاى  به  مى توانيد 
استفاده كنيد يا در حالى كه نشسته ايد بدن خود را 

در وضعيت انبساط و كشيدگى قرار دهيد.

دور  ناراحت  كننده  وضعيت هاى  از  پنجم:  فرمان 
شويد. اگر احساس انزوا و تنهايى مى كنيد احتماال 
خواهيد  سيگار  دنبال  به  آرامش  به  رسيدن  براى 
رفت. برخيزيد و از آن محل دور شويد، به كسى 
تلفن بزنيد، به پياده روى برويد، آشپزى كنيد يا با 

فعاليت ديگرى خود را مشغول سازيد.

خود  براى  را  سيگار  ترك  داليل  ششم:  فرمان 
صورت  به  سيگارى ها  از  بسيارى  كنيد.  بازگو 
علل  بتوانند  اگر  و  مى كشند  سيگار  ناخودآگاه 
استعمال دخانيات را براى خودشان فهرست كنند، 
سيگاركشيدن  وسوسه  جلوى  مى توانند  راحت تر 

را بگيرند.

بهره مند  اجتماعى  حمايت هاى  از  هفتم:  فرمان 
شويد. زمانى كه احساس تنهايى و مالمت مى كنيد، 
جاى  به  برويد.  خانواده  اعضاى  يا  دوست  نزد 
اين كه از سيگار به عنوان «يك دوست تسلى بخش» 

كمك بگيريد، از حمايت آنها بهره مند شويد.

ُدودى ها لطفا بخوانند!

بدون سيگارم هرگز!
دولت چين قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي را از روز يك شنبه در اين كشور به اجرا 

گذاشته است. قانوني كه كارشناسان اعمال و تحقق آن را چندان آسان نمي دانند. 

كارشناسان اعتقاد دارند مصرف سيگار در فرهنگ اجتماعي مردم چين ريشه دوانده است و به سادگي 
قابل كنترل نيست.يك مصرف كننده سيگار مي گويد: «من به سيگار معتادم. اگر آن را ترك كنم مي ميرم. به 
عالوه اينجا داد وستد و دوستي ها بدون سيگار مشكل است. سيگار بخش بزرگي از فرهنگ ماست.» اما يك 
زن چيني كه مخالف استعمال دخانيات است اعتقاد دارد: «آن هايي كه در مكان هاي عمومي بسته، سيگار 

مي كشند بايد به فكر بچه ها،سالمندان و زنان باردار باشند كه 
قرباني رفتار كثيف آن ها مي شوند.» چين با 350 ميليون نفر 
مصرف كننده سيگار، يك سوم جمعيت سيگاري هاي جهان را 
در خود جاي داده است و به تنهايي 42 درصد كل سيگار دنيا 

را توليد مي كند. 

سيگاري ها  با  برخورد  مشكل  با  رابطه  در  پليس  مامور  يك 
را  سيگارشان  مي خواهيم  آنها  از  وقتي  «غالبا  است:  گفته 
مشكل  و  مي دهند  نشان  العمل  عكس  شدت  به  كنند  خاموش 
ساز مي شوند. فكر مي كنم اجراي قانون منع استعمال دخانيات 

طوالني و دشوار خواهد بود.» 

پيش از اين نيز كارشناسان چندان با خوشبيني به اين قانون 
نگاه نمي كردند. آنها پيش بيني كرده بودند كه به نظر نمي رسد اين قانون بتواند تاثير به سزايي در كاهش 

مصرف سيگار در چين داشته باشد. 

دخانيات  مصرف  از  ناشي  بيماري هاي  واسطه  به  ساالنه  كه  نفري  ميليون  از 5  نفر  ميليون  يك  از  بيش 
مي ميرند، چيني هستند. 60 در صد سيگاري هاي چيني مرد و باالي 15 سال سن دارند. تعارف سيگار به 

يكديگر بين مردان چيني در آسانسور، اتوبوس و حتي اتاق انتظار بيمارستان امري معمول است. 
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مرد آهنين كشور مرتكب قتل شد!  
در پى درگيرى امير و عليرضا قرايى با دو جوان بر سر مبلغ سه ميليون 
تومان پول، يك جوان به وسيله شمشير سامورايى به دست امير قرايى 

به قتل رسيد.
ر پى درگيرى امير و عليرضا قرايى با دو جوان بر سر مبلغ سه ميليون 
تومان پول، يك جوان به وسيله شمشير سامورايى به دست امير قرايى 

به قتل رسيد.

 فرامرز خودنگاه رئيس كميته قويترين مردان ايران ضمن تاييد اين خبر 
گفت : «متاسفانه اين اتفاق صحت دارد و گويا امير قرايى و عليرضا قرايى 
در اين قتل شريك بودند و امير قرايى باعث مرگ منجر به قتل شده و 

عليرضا قرايى نيز وى را همراهى كرده است.»

و همچنين روح اله داداشى قهرمان قويترين مردان جهان در اين خصوص 
توضيح داد: «چهارشنبه هفتم ارديبهشت متاسفانه دو تن از ورزشكاران 
قويترين مردان براى وصول طلب به يكى از شهروندان مراجعه كردند كه 
اين موضوع ناگهان به درگيرى شديد با سالح سرد منجر شد. متاسفانه 
امير  دست  به  شهروندان  از  يكى  ناخواسته  قتل  به  منجر  درگيرى  اين 
و  بوده  ناخواسته  كامال  قتل  اين  شد.  قرايى  عليرضا  مشاركت  با  قرايى 

برادران قرايى نمى خواستند اين اتفاق پيش آيد.»

قويترين  از  برادر  دو  ميان  درگيرى  از  پس  قتل  اين  است  ذكر  به  الزم 
مردان و دو جوان ديگر در غرب تهران منطقه جنت آباد چهارشنبه هفتم 
ارديبهشت رخ داده است و ديگر جوان حاضر كه از دوستان مقتول بوده 

نيز از ناحيه انگشتان دست آسيب جدى ديده است.

در حالى كه گفته مى شد امير قرايى پس از فوت اين جوان خود را به 
مراجع قضايى معرفى كرده است، دادستان تهران امروز چهارشنبه 14 
ارديبهشت اعالم كرد كه دو نفرى كه درحال حاضر در بازداشتگاه به سر 

مى برند، قاتالن واقعى پرونده نيستند!

متهمان اصلى به نام هاى «امير» و «صادق» هستند و تحقيقات انجام شده 
حاكى از آن است كه قاتل اصلى متوارى است. قتل متوجه يكى از برادران 

است كه اين فرد تا شب گذشته هنوز خود را معرفى نكرده است!

عباس جعفرى دولت آبادى در پايان درباره علت بازداشت دو برادر فرد 
قاتل گفت: براى انجام اقدام تأمينى، صرف بازگشت متهم اصلى اين افراد 
در بازداشت به سر مى برندو همچنين پدر اين افراد نيز به اتهام مواد 

مخدر دستگير شده است!

در  وى  باشد.  مى  تهران  در   57 سال  متولد  قرايى  امير   ، است  گفتنى 
پس  اما  بود  كشور  هاى  آموزشگاه  كشتى  و  تهران  كشتى  قهرمان  ابتدا 
توانست  و  كرد  رها  را  كشتى  ورزش  وى  پا  ناحيه  از  ديدگى  آسيب  از 
همچنين  و  كشور  آهنين  مردان  مسابقات  سرى  در  قهرمانى  عناوين  به 

قويترين مردان جهان دست يابد.
آهنين  مردان  مسابقه  چهارمى  عنوان  كسب  به  موفق  سالها  اين  در  وى 
سال 83 ، نفر پنجم مسابقه قويترين مردان جهان 105 كيلو در چين (سال 
2005)، مقام اول مسابقات قويترين مردان در دسته 105 كيلو گرگان (در 
سال 85)، نفر اول مسابقه قويترين مردان ايران در وزن 105 كيلوگرم در 

سال 86 و نفر هفتم مسابقه مردان آهنين سال 87 شده بود.

برتر  ليگ  پاياني  هفته هاي  در  اخالق  كامل  فراموشي  بهانه  به 
فوتبال ايران 

 فراموشي كامل 
اخالق در فوتبال 

ايران
كمتر  ايران  فوتبال  برتر  ليگ  دوره  دهمين  پاياني  روزهاي  در 
اثري از بازي جوانمردانه يافت مي شود. تيم ها براي رسيدن به 
آرزوهايشان به آب و آتش مي زنند و كمتر هفته اي را مي توان 
يافت كه در پايان آن فرياد تيم هاي بازنده بابت عدم رعايت بازي 
جوانمردانه به آسمان بلند نباشد. جالب اينكه مدعيان مبارزه با 
فرار از بازي جوانمردانه وقتي در شرايط مشابه قرار مي گيرند 
همان حركت مذموم را تكرار مي كنند و آن وقت مدعي مي شوند 
وجود  جوانمردانه  بازي  رعايت  به  نيازي  خاص  صحنه  درآن 
نداشته! در ورزش حرفه اي دنيا اما نمونه هاي رفتار جوانمردانه 
بسيار ديده مي شود. نمونه هايي كه بعضا به جابه جا شدن نام 
ورزش  تاريخ  در  و  انجاميده  قهرمان  تيم هاي  و  ورزشكاران 

جهان جاودانه شده اند. 

پائولو دي كانيو،  بازيكن پرحاشيه و جنجالي ايتاليايي در اواخر 
دوران بازيگري اش با روي صحنه بردن يك حركت جوانمردانه 
غافلگيركننده دنياي فوتبال را در بهت و حيرت فرو برد. او كه 
در  را  ماهه  چند  محروميت هاي  و  داور  شتم  و  ضرب  سابقه 
كارنامه اش داشت در يكي از مسابقات در حالي كه دروازه خالي 
زمين  روي  حريف  بازيكن  ديد  وقتي  داشت  قرار  رويش  پيش 
افتاده توپ را به اوت زد و بازيكن مصدوم حريف را به داور 
نشان داد. اين حركت او بارها و بارها از شبكه هاي تلويزيوني 
مختلف پخش شد و در نهايت جايزه بازي جوانمردانه فيفا در 
سال 2000 به اين بازيكن ايتاليايي تعلق گرفت. دي كانيو با اين 
بازيكني  به  پرحاشيه  و  عصبي  بازيكن  يك  از  شبه  يك  اقدام 

اخالقگرا و مورد احترام تغيير ماهيت داد. 
باشگاه قونيه اسپور در سال 2010 به عنوان قهرماني رقابت هاي 
اين  بازيكنان  از  يكي  كرد.  پيدا  دست  تركيه  فوتبال  سوپرليگ 
انگيز  غم  حادثه اي  در  كه  بود  نروژي  پولژاك»  «برانيمير  تيم، 
در دوم آوريل سال 2010 فلج شد. پولژاك به نروژ بازگشت تا 
تحت درمان قرار بگيرد. پس از اينكه تيم قونيه اسپور به عنوان 
قهرماني دست پيدا كرد، رئيس و نايب رئيس اين تيم تركيه اي 
به اسلو رفتند تا پولژاك را در بيمارستان مالقات كنند. آنها از 
اين بازيكن نروژي به خاطر تالش هايي كه در قهرماني اين تيم 

داشت تشكر كردند و جام قهرماني را به او اهدا كردند. 
چند سال قبل در جريان يكي از مسابقات ليگ باشگاه هاي هلند 
از  ديگري  سكانس  آمستردام  آژاكس  مطرح  باشگاه  بازيكنان 
تيم  زدند.  رقم  را  ماندني  ياد  به  جوانمردانه  بازي هاي  نمايش 
اوت  به  را  توپ  آژاكس  مصدوم  بازيكن  مداواي  براي  حريف 
قصد  مسابقه  دوباره  شروع  از  پس  آژاكس  بازيكنان  فرستاد. 
شروع  او  تا  بدهند  پاس  حريف  دروازه بان  به  را  توپ  داشتند 
كننده مسابقه باشد اما ضربه بلند بازيكن آژاكس از باالي سر 
دروازه بان عبور كرد و وارد دروازه شد. گلزن آژاكس مات و 
متحير به اطراف نگاه مي كرد و به بازيكنان توضيح مي داد كه 
قصد باز كردن دروازه را نداشته. آژاكسي ها به تالفي اين اتفاق 
به حريف اجازه دادند بدون هيچ مزاحمتي به سمت دروازه آنها 

حركت كند و توپ را از خط دروازه عبور دهد. 
فعاليت ورزشي اش،  دوران  در تمام  همواره  گوردان مك كالي 
آنچه  است.  نبرده  ياد  از  را  جوانمردي  و  ورزشي  روحيه 
در  عملكردش  بگيرد،  قرار  فهرست  اين  در  وي  مي شود  باعث 

هندوستان  در  كه  بود  المنافع  مشترك  كشورهاي  رقابت هاي 
حالي  در  رقابت ها  اين  در  نيوزلندي  ركابزن  اين  شد.  برگزار 
كه در ماده تايم تريل از بخت كسب مدال طال برخوردار بود، 
خود را فداي هم تيمي اش «هايدن رالستون» كرد و رالستون در 
نهايت مدال نقره گرفت. در تصاوير تلويزيوني همه ديدند مك 
كالي چطور خودش را كنار كشيد تا هموطنش زودتر از او از 

خط پايان عبور كند و صاحب مدال شود. 
هم  اروپا  فوتبال  در  گاهي  جوانمردانه  بازي  رعايت  عدم 
از  يكي  در  قبل  سال  چند  زده.  رقم  را  بزرگي  جنجال هاي 
يكديگر  جان  به  لندني  تيم  دو  انگلستان  برتر  ليگ  بازي هاي 
كه  حالي  در  درآمدند.  هم  خجالت  از  زمين  ميانه  در  و  افتادند 
بود  جريان  در  تاتنهام  سود  به  صفر  بر  يك  نتيجه  با  بازي 
بازيكنان اين تيم بدون اعتنا به بازيكن مصدوم آرسنال به بازي 
ادامه دادند و موقعيت خطرناكي را روي دروازه حريف ايجاد 
كردند. بازيكنان آرسنال بالفاصله به سمت بازيكن صاحب توپ 
تاتنهام حمله كردند و درگيري باال گرفت. تصوير مارتين يول و 
آرسن ونگر- مربيان دو تيم - در حالي كه سرهايشان را به هم 
چسبانده بودند و براي يكديگر خط و نشان مي كشيدند تا مدتها 

در صدر عكس هاي پربيننده قرار داشت. 

يك تيم واليبال جوان و بي تجربه الجزايري در دوازدهمين دوره 
رقابت هاي دانشگاه هاي جهان با مربيگري آسالي عثمان شركت 
كرد. اين مسابقات بدون داور خط برگزار مي شد و در جريان 
بازي كه از ضرباهنگ بااليي هم برخوردار بود چنانچه داور بر 
خالف نظر يك تيم سوت مي زد، جنجال به راه مي افتاد. عثمان 
در چند مورد خودش به داور كمك كرد حتي اگر اين تصميم به 
ضرر تيمش بود. او در طول بازي، بازيكنان خود را آرام كرد 
و به داوران كمك كرد تا در نحوه قضاوت خود موفقيت آميز 

عمل كنند. 

در سال 1999 ديدار تيم هاي آرسنال و شفيلد يونايتد در نهايت 
با گل هاي اوورمارس و برگ كمپ، دو بر يك به سود آرسنال 
كه  كردند  اعتراف  مسابقه  پايان  در  توپچي ها  اما  يافت  خاتمه 
صحنه ها  از  يكي  در  نكرده اند.  رعايت  را  جوانمردانه  بازي 
بازيكنان شفيلد توپ را براي مداواي بازيكن مصدوم آرسنال 
به اوت زدند اما در ادامه مسابقه نوانكو كانو توپ را به بازيكنان 
شفيلد پس نداد و همان توپ به گل آرسنال منجر شد. فرداي آن 
روز آرسن ونگر به درخواست بازيكنان و با موافقت مديريت 
باشگاه نامه اي به اتحاديه فوتبال نوشت و از آنها خواست اين 
تكرار  جوانمردانه  بازي  شدن  گذاشته  پا  زير  دليل  به  مسابقه 
شود. آنچه كه با موافقت اتحاديه همراه شد و بازي تكراري را 

هم آرسنال دو بر يك به سود خود خاتمه داد. 

در رقابت هاي پرش با اسب سال 2010، يك سواركار سعودي 
به نام «عبداهللا شربتلي» در ميان بزرگان جهان حاضر شد. اندكي 
پيش از آغاز رقابت براي كسب مدال نقره و برنز، شربتلي آماده 
سواركار  از  و  كند  آغاز  را  خود  كار  پسوآ  اسب  با  تا  مي شد 
باتجربه برزيلي خواست تا او را راهنمايي كند. پسوآ به طور 
مفصل براي سواركار سعودي توضيح داد كه چطور اسبش را 
براند و چگونه از مانع ها بپرد. اين اتفاق در حالي رخ مي داد كه 
پدر پسوآ، نلسون كه خود از سواركاران بنام دهه 60 بود در 
نزديكي آنها ايستاده بود. شربتلي با توجه به توصيه هاي پسوآ 
موفق شد مدال نقره را از آن خود كند در حالي كه پسوآي از 

خودگذشته به مدال برنز رسيد. 
در سال 1988 فرانك اوردنويتز،  بازيكن تيم وردربرمن آلمان 
حريف  تيم  سود  به  خواست  كلن  مقابل  تيمش  بازي  داور  از 
خواهان  كلن  بازيكنان  صحنه ها  از  يكي  در  كند.  پنالتي  اعالم 
اعالم ضربه پنالتي بودند اما داور راي به ادامه مسابقه داد. در 
اين لحظه اوردنويتز به سمت داور رفت و اعتراف كرد كه توپ 
گرفته  پنالتي  حريف  سود  به  بايد  و  كرده  برخورد  دستش  به 
ستودند  را  برمن  بازيكن  حركت  اين  آلمان  رسانه هاي  شود. 
اما وقتي او در فصل بعد با پيراهن باشگاه كلن به ميدان رفت 

خيلي ها از تباني و توافقات پشت پرده سخن گفتند. 

تيم دوم بارسلونا در ديدار مقابل تيم يووه نيل در حالي روي 
حريف  دروازه بان  كه  شد  گلزني  به  موفق  ايستگاهي  كار  يك 
كه  اين  از  پس  بود.  افتاده  زمين  روي  ديدگي  آسيب  دليل  به 
نه  سال هاي  بازيكن  بارخوان،  سرخي  شد،  دروازه  وارد  توپ 
چندان دور تيم فوتبال بارسلونا كه اكنون هدايت تيم دوم اين 
تيم  دهند  اجازه  خواست  بازيكنانش  از  دارد،  عهده  بر  را  شهر 
حريف به گل برسد. پس از اين تصميم تيم يووه نيل در حالي كه 
بازيكنان بارسلونا بي حركت ايستاده بودند گل خورده را جبران 
كرد. رسانه هاي اسپانيايي با تمجيد از تصميم سرخي بارخوان 

نوشتند: «بارخوان به همه درس اخالق داد.»

ورزش

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى 
هاى معتبر جهت نقل و انتقال  پول 

خود استفاده نمائيد
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بارسا و رئال به دنبال پديده 
آرژانتيني 

جوان  ستاره  آرائوخو،  سرخيو  خريد  به  بارسلونا 
استعدادياب هاي  آنها  است.  عالقه مند  بوكا جونيورز 
اين  بازي  تا  فرستاده اند  آيرس  بوئنوس  به  را  خود 
بازيكن تهاجمي را از نزديك تماشا كنند.اين در حالي 
است كه رئال مادريد هم به دنبال اين بازيكن است.

غول هاي كاتاالن پيشرفت اين بازيكن 19 ساله را از 
نزديك زير نظر دارند. 

است.  كرده  امضا  توافقنامه اي  مادريد  با  بوكا 
از  را  گاگو  فرناندو  كه  سال 2007  در  سفيدپوشان 
بوكا خريدند، قصد خريد آرائوخو را داشتند اما او 
در آن هنگام 15 سال داشت و بوكا حاضر به فروش 
او نشد.اين بازيكن بوكا تنها بازيكني نيست كه بارسا 
زير نظر دارد. آنها استبان آندرادا را هم مي خواهند. 
رقابت هاي  در  النوس  ساله   20 دروازه بان  اين 

جوانان آمريكاي جنوبي در فوريه درخشيد. 

بكن باوئر:نوير 50 ميليون 
هم مي ارزد 

مونيخ،  بايرن  باشگاه  اسطوره  باوئر،  بكن  فرانس 
اعالم كرد اين باشگاه نبايد از پرداخت مبلغي هنگفت 
افتخاري  بترسد.رئيس  نوير  مانوئل  خريد  براي 
باشگاه بايرن گفت اين باشگاه بايد آماده پرداخت 50 
ميليون يورو براي اين بازيكن باشد.او در گفت وگو 
با نشريه بيلد گفت:« او دروازه باني است كه در هر 
فصل 20 ضربه غيرقابل مهار را دفع مي كند. براي به 
خدمت گرفتن چنين دروازه باني نبايد وقت تلف كرد. 
اگر من هنوز رئيس هيات مديره بودم، براي خريد او 
باشد،  الزم  اگر  حتي  مي كردم.  موافقت  مبلغي  هر  با 

بايد 50 ميليون يورو براي خريد او پرداخت.» 

نوير تا سال 2012 با شالكه قرارداد دارد اما اخيرا 
بوندس  در  ديگر  تيم  يك  به  رفتن  هدفش  كرد  اعالم 
ليگاست و به اين ترتيب تلويحا عالقه مندي اش براي 
پيوستن به بايرن مونيخ را اعالم كرد.مديران شالكه 
اين  در  را  بازيكن  اين  كه  صورتي  در  مي دانند  نيز 
با  آينده  تابستان  در  مي تواند  او  نفروشند،  تابستان 
انتقالي آزاد راهي تيم ديگري شود. حتي گفته مي شود 
مديران دو باشگاه شالكه و بايرن براي انتقال نوير 
هلدت،  خورست  اما  كرده اند  آغاز  را  شان  مذاكرات 
عجله اي  باشگاه  اين  كرد  اعالم  شالكه  باشگاه  مدير 
براي فروش نوير ندارد. « هنوز مشخص نيست نوير 

امسال از شالكه مي رود يا نه.»

موراتي: مورينيو و ته وس به 
اينتر نمي آيند

اعالم  اينترميالن  باشگاه  رئيس  موراتي»  «ماسيمو 
منچسترسيتي  مهاجم  ته وس»  «كارلوس  نه  كه  كرد 
قرار است به اينتر بيايد و نه بحث بازگشت «ژوزه 
مهاجم  ته وس  است.  مطرح  تيم  اين  به  مورينيو» 
گل   40 فصل  اين  در  كه  منچسترسيتي  آرژانتيني 
را  تيم  اين  است  قرار  رسانده  ثمر  به  تيم  اين  براي 
ترك كند. موراتي اين شايعه را كه ته وس به ميالن 
كرد  رد  كند،  مذاكره  اينترميالن  مسئوالن  با  تا  رفته 
او  كه  شنيدم  تلويزيون  از  را  خبر  اين  «من  گفت:  و 
چيزي  چنين  مطلق  طور  است.به  بوده  ميالن  در 
همچنين  اينترميالن  ساله   66 رئيس  است.»  نبوده 
آب سردي بر همه شايعات داغي ريخت كه حكايت 
هم  با  «ما  مي كرد:  تيم  اين  به  مورينيو  بازگشت  از 
صحبت نكرده ايم. او به طور قطع در حال بازسازي 
تيمش است.» نام «وسلي اسنايدر» بازيكن هلندي هم 
به  مي شود  گفته  كه  شده  مطرح  بازيكناني  ميان  در 
موراتي  ولي  كرد  خواهد  ترك  را  اينترميالن  زودي 

حاضر به اظهارنظر در اين باره نشد.

ورزش
بارسا با عبور از كهكشاني ها به ويمبلي رسيد 

گوارديوال:
 كاش مورينيو 

هم بود
سيامك خاجي 

ال كالسيكو  بهاره  دوئل  آخرين  شب  سه شنبه 
لطف  به  نهايت  در  كه  شد  برگزار  نيوكمپ  در 
در  حضور  جواز  بارسلونا  يك   – يك  تساوي 
ديدار نهايي ليگ قهرمانان اروپا را كسب كرد. 
محتاط  تر  كمي  رفت  ديدار  برخالف  كاتاالن ها 
ظاهر شدند و سعي در حفظ پيروزي ارزشمند 
هفته  سه  آنها  داشتند.  برنابئو  در  صفر  بر   2
تا  مي كنند  برگزار  را  فينال  ويمبلي  در  ديگر 
پس  شود.  مشخص  فصل  اين  قهرمان  تكليف 
از ديدار جنجالي هفته گذشته، بارسا به خوبي 

از  براي  چيزي  ديگر  رئالي ها  كه  مي دانست 
دروازه  به  قوا  تمام  با  و  ندارند  دادن  دست 
په په  كه  رئال  مي برند.  يورش  اناري ها  و  آبي 
اختيار  در  محروميت  دليل  به  را  راموس  و 
و  شد  ميدان  راهي  متفاوت  تركيبي  با  نداشت 
مدافعان  اشتباهات  از  استفاده  با  داشت  سعي 
حريف اميدهايش را زنده كند. در نيمه نخست 
آنها 7 شوت به سوي دروازه بارسا داشتند كه 
خطري  والدس  ويكتور  براي  آنها  از  هيچ كدام 

ايجاد نكرد. 

برتري پپ 
بارسا همواره با اين انتقاد مواجه است كه در 
براي  دومي  راهكار  و  شيوه  دشوار  ديدارهاي 
بازي ندارد و نمايش ثابتي ارائه مي كند اما اين 
مي تواند  هم  شيوه  همين  كه  داد  نشان  مسابقه 
براي موفقيت كاتاالن ها كافي باشد و آنها براي 
ليگ  فينال  راهي  اخير  سال   3 طي  بار  دومين 
قهرمانان شدند. نبرد رئال و بارسلونا و شايد 
به عبارت ديگر رويارويي گوارديوال و مورينيو 
همراه  اناري ها  و  آبي  برتري  با  فصل  اين  در 
دو  پيروزي،  دو  ال كالسيكو  پنج  در  آنها  بود. 
به  و  آوردند  دست  به  شكست  يك  و  تساوي 
دست  به  نيز  را  الليگا  قهرماني  فراوان  احتمال 
شانس  نيز  قهرمانان  ليگ  در  آورد.  خواهند 

به  تنها  رئالي ها  و  دارند  قهرماني  براي  زيادي 
فتح جام حذفي دلخوش خواهند بود. 

گل بارسا بازهم روي يك حركت تاكتيكي زيبا 
به  عمق  در  ايني يستا  عالي  پاس  رسيد.  ثمر  به 
هنرنمايي  نظاره گر  تنها  مارسلو  و  رسيد  پدرو 
مهاجم بارسا بود. ستاره هاي بارسا بارها ايكر 
كاسياس را وادار به واكنش كردند و درخشش 
كاپيتان رئالي ها مانع از افزايش فاصله دو تيم 
شد. ليونل مسي بازهم ارزش هاي خود را نشان 
داد و بارها با حركات خود مدافعان حريف را 

وادار به خطا كرد. 

تنها نقطه مبهم اين ديدار گل ايگواين در اوايل 
نيمه دوم بود كه از سوي داور به دليل خطاي 
رونالدو روي ماسكرانو مردود اعالم شد. البته 
به نظر مي رسيد داور تصميم صحيحي در اين 
كه  مي داد  نشان  آهسته  صحنه  و  گرفت  رابطه 
رونالدو مانع از حركت مدافع بارسا شده است. 
اين گل مي توانست رئالي ها را به ادامه مسابقه 
داور  دبليكر،  فرانك  اگر  شايد  و  كند  اميدوار 
روند  مي گرفت  ديگري  تصميم  بازي  بلژيكي 
رئالي ها  بود.  همراه  زيادي  تغييرات  با  مسابقه 

در اين ديدار خوش شانس بودند كه بازهم 10 
كارت  با  كارواليو  پشت  از  تكل  و  نشدند  نفره 

زرد دوم جريمه نشد. 

گذشته  ديدار  سه  برخالف  مورينيو  شاگردان 
بازي تدافعي را كنار گذاشته و به دنبال گشودن 
حركت  روي  سرانجام  و  بودند  حريف  دروازه 
عالي دي ماريا و ضربه مارسلو توانستند براي 
را  بارسلونا  دروازه  فصل  اين  در  بار  سومين 
بازهم  رونالدو  كريس  مسابقه  اين  در  بازكنند. 
و  نيست  بزرگ  ديدارهاي  مرد  كه  كرد  ثابت 
نمي تواند در مواقع حساس تيمش را ياري كند. 
او در فينال جام حذفي تك گل كهكشاني ها را به 
ثمر رساند اما سه شنبه شب كمتر پا به توپ شد 

و از حركات تكنيكي اش خبري نبود. 

دستاورد بزرگ 
پپ گوارديوال يك بار ديگر موفق شد تيمش را 
باشگاهي  تورنمنت  مهمترين  نهايي  ديدار  به 
احتمالي  نبرد  براي  بايد  حاال  و  برساند  اروپا 
برابر منچستريونايتد آماده شود. اين دو تيم دو 
فصل پيش در فينال برابر هم قرار گرفتند كه در 
نهايي آبي و اناري ها با 2 گل به برتري رسيده 
و جام قهرماني را باالي سر بردند. مربي جوان 
به  مورينيو  اينكه  از  مسابقه  اين  از  پس  بارسا 

دليل اخراج در ديدار رفت نتوانسته روي نيمكت 
كرد  ناراحتي  ابراز  باشد  داشته  حضور  تيمش 
روى  حريف  مربى  مى دادم  ترجيح  گفت:«  و 
نيمكت باشد اما خب، وقتى من هم در يك ديدار 
اخراج مى شوم، در بازى بعدى نمى توانم روى 
به  رسيدن  براى  زيادى  تالش  بنشينم.  نيمكت 
اين مرحله انجام داديم. بعد از يك فصل دشوار، 
شكست  ويژه  به  بود،  بزرگى  دستاورد  اين 
و  شده  تمام  اكنون  بازى  مادريد.  رئال  دادن 
ليگ  به  بايد  اكنون  ببريم.  لذت  آن  از  تنها  بايد 
داخلي  بازى هاى  روى  را  بازيكنان مان  و  فكر 
فينال  در  مي توانيم  آن  از  پس  كنيم.  متمركز 
بازى هايى  چنين  در  كنيم.  بازى  قهرمانان  ليگ 
جزئيات نتيجه نهايى را مشخص مى كند. بازى 
در ويمبلى براى ما افتخار بزرگى است. فوتبال 
به خانه اش بازگشت. اولين قهرمانى مان در ليگ 
دست  به  ورزشگاه  اين  در  را  اروپا  قهرمانان 
آورديم و اكنون ما به ويمبلى جديد مى رويم و 
اين براى بازيكنان و باشگاه ما افتخار بزرگى 
براى  را  خود  مى توانيم  كه  آنجا  تا  بايد  است. 
به  تيمى  چه  نمى دانم  كنيم.  آماده  فينال  ديدار 
اما  منچستريونايتد  يا  شالكه  رسد،  مى  فينال 
باشد  فينال  در  ما  حريف  منچستر  مى كنم  فكر 

و احتماال سر الكس به فينال برسد. او هميشه 
در چنين ديدارهايى حضور دارد و اين براى ما 
افتخار بزرگى است كه مقابل آنها قرار بگيريم. 
من مربى جوانى هستم و حضور در فينال برايم 

افتخارى است.» 

اخير  هفته  سه  طي  مورينيو  با  او  لفظي  جدال 
پايان  در  حتي  و  بود  همراه  زيادي  حواشي  با 
گوارديوال  از  رئال  سرمربي  قبل،  هفته  ديدار 
بدون  شده  كه  هم  يكبار  براي  بود  خواسته 
پپ  حال  اين  با  كند.  قهرمان  را  تيمش  جنجال 
و  پرداخته  تيمش  قدرتمند  رقيب  از  تمجيد  به 
مي گويد:«20 روز دشوار را پشت سر گذاشتيم 
رقيب مان،  سرسخت ترين  مقابل  بار   4 زيرا 
رئال  گرفتيم.  قرار  جهان  باشگاه  ثروتمند ترين 
از  يكي  ديدار  اين  و  است  بزرگي  تيم  مادريد 
بود.  اخير  بازي  چند  در  ما  بازي هاي  بهترين 
رفت  بازي  دو  مجموع  در  توانستيم  كه  اين  از 
را  مادريد  رئال  مانند  بزرگي  تيم  برگشت  و 
حذف كنيم بسيار خوشحالم. داوران بارها در 
اين ديدارها تصميمات تاثير گذار گرفتند اما ما 
بازي  يك  نتيجه  كرديم.  بازى  خوب  خيلى  هم 
بخورد  رقم  مي تواند  بي شماري  عوامل  توسط 

كه تعدادي از آنها در كنترل هيچ كس نيست.»
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Axioms in relation with God
Written by: Mehdi Shabroo

At any era, words and concepts have been offered in vari-
ous meaning which some of them are in conflict with by 
previous ones . After several years, the evolution of these 
definitions is an undeniable issue, of course in some issues 
we see obscure ones, but that is the dialectic way of the 
history which HEGEL realized that very well. Now, we 
can see a controversial problem made by EUCLID in his 
period which many philosophers, such as Kant focused on 
that. That problem is the axiomatic systems and the main 
problem can be found in the epistemology section of these 
systems, but never solved. There are some vital relation-
ships in an axiomatic system. 

The first one is: Consistency.

Consistency means, that there is no contradiction between 
the axioms and their consequences. In other words, a 
theory is consistent if there is no formula P such that both 
P and its negation are provable from the axioms of the 
theory under its associated deductive system .
The second one: is Independence 
which means, one can not deduce one of them from 
the others. But what is the problem? The problem is on 
the last element. Because some mathematicians believe 
that, the last Euclid’s axiom have to be omitted and it is 
just under this circumstance that the Euclid’s axiomatic 
system is complete. We would like to explain briefly what 
an axiomatic system is briefly and how the predecessors 
used it . The axiomatic system is defined as a hypothesis 
which proponent takes as accepted without any proof. 
Aristotle defines two definitions for a hypothesis.1- some 
assumptions which one can be easily accept.2- some as-
sumptions which one can agree in doubt. The axiomatic 
system is related to latter one. This definition of axioms 
was powerful in old times and “Allen Delisle “decided to 
combine theology with axiomatic system however he was 
not successful in this way. 

After that Newton wanted to use Euclid’s method to 
establish mechanics. In this confluence, most of scientists 
defined the axiomatic system with axioms. Many thinkers 
such as “Saccharin” believed that an axiomatic system is a 
component of the axiom. After many years, Karl Pooper 
had an interesting interpretation about it. He explained 
axiomatic system as an existential proposition. Applying it 
with logic which is beyond –language ,leads to make logic 
objective. This explanation shows a connection between 
real world and non-empirical problems. Because of the 
latter comment, Carle Hampel tried to make an axiomatic 
system, called “deductive-nomological model” (D-N). But 
Kant dividing the reason to two parts, theoretical and 
practical , constituted an axiomatic system in practical 
reason and made a splendid subject which is not sepa-
rate from modern philosophy. The axiomatic system in 
practical reason explains a subjective necessity which in 
indemonstrable truthful because moral action is mean-
ingless without these conditions. Kant reached God and 
Freedom .In fact this section is the completeness of his 
thought. His idea was criticized by some philosophers for 
instant Hegel, Schroder, and Scheler.  Schroder’s idea was 
focused on God in Kant’s explanation. He believed that, 
using the axioms in relation with God has a problem that 
is we have to expect retribution, but at least the retribu-
tion is a motivation for good moral behaviour and in fact 
God is a necessity.

Probable, Scheler’s critics changed  the role of the axioms 
in modern  philosophy. He believed the deepest hap-
piness in terms of existence is completely a function of 
consciousness from our good moral behaviour. Also he 
mentioned “ the retribution” in an axiom in relation to 
life. This process in the long term shows us , that the axi-
oms and axiomatic system which at first used in Geometry 
and it was connected to the subjective world and was used 
to connect a priority issue to objective world. Now it is an 
instrument to tie us to the real world. Axiom in modern

Golestan Missing 
on The Tourist Map
Golestan deserves one of the five top 
spots on the country’s tourism map, 
but its huge potential and that of its 
Caspian Sea coastal strips have still 
not been tapped effectively. 

The province has access to almost 100 
km of coastlines that have still to be 
fully utilized by the tourism indus-
try as was done in the other north-
ern provinces, namely Mazandaran 
and Gilan. Golestan’s share in marine 
tourism is also not up to the mark. 

Over 90 percent of tourists who go 
to the northern regions go mainly to 
enjoy the Caspian Sea and its pictur-
esque coasts and beaches, Mehr News 
Agency reported. 

In line with declared government 
policies over the past several decades, 
it was expected that national tourism 
initiatives, including the Iranian de-
velopmental tourism plan for Bandar 
Gaz, be implemented. Alas all that 
and more remain mostly on paper due 
largely to bureaucracy and red tape. 
The sheer lack of suitable tourist and 
recreational facilities in the coastal 
regions of Golestan has led to a situ-
ation wherein most if not all tourists 
simply pass through the province and 
do not prefer boarding there. 

Poor Lodging 
Absence of quality accommodation 
facilities, such as hotels, motels… in 
cities like Nokandeh, Bandar Gaz and 
Turkmen compels tourists and na-
ture-lovers to leave the area as soon 
as they can. 

One of the government’s plan-of-ac-
tion was to create and expand tour-
ism facilities in Ashuradeh Island 
in Bandar Turkmen. That too is on 
hold!! A provincial official says it is 
crucial to attract investments and also 
put in place attractive marine tourism 
development packages for this key 
northern region. Alireza Abbaszadeh 
says with the implementation of Sub-
sidy Reform Law the special office for 
improving facilities for tour and trav-
el needs to perform more efficiently 
and all the declared plans should be 
fulfilled. 

If and when the tourism sector is seen 
in a positive light and sensitivities re-
garding generating job opportunities 

and attracting new sources of rev-
enues are heeded, the province will 
develop and grow compatible to its 
status. 

In view of the natural and climatic 
conditions of Golestan and the coast-
al areas, wetlands and ample water 
resources, the need for developing 
tourism along with the natural at-

tractions is all the more crucial. The 
same is true for building tourism 
complexes and improving lodging as 
well as recreational and water sports 
centers. 
Tour Packages 
Expanding the marine tourism sector 
and offering sea tours plus promoting 
fishing attractions within one-day 
tour packages can and will create a 
suitable ambiance for healthy tour-
ism and new sources of income. 

Given the snail’s pace at which na-
tional tourism development is pro-
ceeding in Golestan over the years, it 
is important that those in charge rise 
to the occasion and set things back on 
track. The Iran-Oman Tourism Com-
plex in Bandar Gaz is among projects, 
which has been put on hold for al-
most 18 months reportedly due to en-
vironmental constraints. The Bandar 
Gaz Jetty complex opened in 1996 
without anything to be proud of. 
Upon government approval, the 
Ports and Maritime Organization of 
Iran (PMOI) built the complex for 
improving passenger, trade and port 
terminals in Bandar Gaz coastal re-
gions. The organization embarked on 
measures for building administrative 
and welfare offices, guards accom-
modation, electric and mechanical 
installations along with fencing for 
the general area covering 94 hectares. 
PMOI officials then said work at the 
complex was discontinued due to 
what was said to be lack of econom-
ic feasibility plus lack of funds for 
dredging operations. 

In 2002 the entire complex was ceded 
to the governor-general’s office of the 
province so that it could be used in a 
project allocated for improving con-
ditions of the Caspian Sea. However, 
this plan too was dumped for not be-
ing economically viable due to “high 
water and electricity costs.” Officials 
at the time changed the application 
of the facility to help expand tourism 
and boost trade in coordination with 
the PMOI. 






