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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

كاركنان بخش دولتى انگليس روز پنجشنبه اعتصاب يك روزه اى را آغاز كردند كه انتظار مى رود فعاليت 
مدارس، فرودگاه ها و بنادر را در اين كشور مختل كند

به گزارش پرشين از لندن، كاركنان سازمان مهاجرت و گمرك انگليس چهارشنبه شب اعتصاب خود را 
آغاز كردند و به مسافرانى كه وارد اين كشور مى شوند، هشدار دادند ممكن است با تاخيرهاى طوالنى 

مدت در فرودگاه ها، ايستگاه هاى قطار و بنادر مواجه شوند.
چهار اتحاديه صنفى انگليس در اين اعتصاب مشاركت خواهند داشت. بنابر اعالم يكى از اتحاديه هاى 
كارگرى، اين اعتصاب مى تواند آغازگر گسترده ترين ناآرامى صنعتى در اين كشور از سال 1926 باشد.

پيش بينى مى شود هشتاد و پنج درصد مدارس در انگليس و ولز تعطيل يا فعاليتشان مختل شود.
مراكز كاريابى، دفاتر مالياتى و دادگاه ها نيز احتماال تحت تاثير اين اعتصاب قرار خواهند گرفت.
اعتصاب پنجشنبه 30 ژوئن 2011 بزرگترين اعتصاب از زمان اعتصاب عمومى سال 1926 است

براساس طرح هاى پيشنهادى، كاركنان بخش خدمات عمومى، پول بيشترى به صندوق هاى بازنشستگى 
پرداخت خواهند كرد و ديرتر بازنشسته خواهند شد.

اين اعتصاب در شرايطى گريبانگير انگليس شده است كه نخست وزير اين كشور تاكيد دارد اصالحات 
پيشنهادى دولت، در قبال ماليات دهندگان و بخش عمومى، منصفانه است.

دولت ائتالفى تحت رهبرى محافظه كاران انگليس كه تالش مى كند كسرى بودجه بى سابقه خود را كاهش 
دهد، همچنين اعالم كرده است حقوق ها را به مدت دو سال كاهش خواهد داد و سى هزار فرصت شغلى 

را تا سال 2015 حذف خواهد كرد.
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

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

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

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

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

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

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

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

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

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

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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بزرگش نخوانند اهل خرد كه نام بزرگان به زشتى برد 
طيف  در  را  خود  دارند  قصد  كه  كسانى  توجه  مورد  افكار  از  مدلى  زمان،  از  مقطع  هر  در  اينكه  به  توجه  با 
استالينى  سبيل  و  كردند  آرايش  ها  كمونيست  شبيه  را  خود  روز  يك  گردد.  مى  اجرا  دهند،  قرار  روشنفكران 
گذاشتند و يك روز با موى و ريش، خود را از مريدان فيدل كاسترو و چگوارا قلمداد كردند و يك روز استحاله 
شدن در فرهنگ بيگانه و روز ديگر غرق شدن در ميان لغات و كلمات عجيب و غريب، تابلوى روشنفكرى مى 
گردد. امروز در جامعه ما هجوم به انديشه دينى و باورهاى مذهبى افراد، گويى يكى از شرايط ورود به كلوپ 

روشنفكرى گرديده است.

ضديت با نظام فعلى ايران يك مطلب جداگانه است و مخالفت با باورهاى مذهبى افراد، مطلبى ديگر. بعضى ها 
تصور مى كنند اهانت به بزرگان دين دليل تهاجم به نظام فعلى سياسى ايران است و شرط عضويت در كلوپ 
روشنفكرى. در حاليكه همه ما در خارج  از كشور، ايرانيان زيادى را ديده ايم كه ديگر به ايران باز نمى گردند 
اما در مناسبت هاى مذهبى شركت مى كنند. با توجه به مطلب يادداشت هفته در شماره 203 هفته نامه و توهين 
به درج يك آگهى به مناسبت زادروز حضرت على (ع) يكى ديگر از اين حركت ها به نمايش در آمد. جورج جرداق 
نويسنده مسيحى، هفت جلد كتاب نوشته با نام على صداى عدالت و انسانيت و در آخرين صفحه جلد هفتم مى 

گويد: شخصيت و جايگاه على با كتاب و قلم قابل گفتن نيست. 

متاسفانه پاره اى از اين اشخاص كه هيچگونه اطالعى از تاريخ ايران و اسالم ندارند، حتى زحمت مطالعه يك مقاله 
اينترنتى را در اين زمينه انجام نداده اند. معلوم نيست با چه انگيزه اى دست به نوشتن يا بيان مطلبى مى زنند كه 
نشانگر نگاه سطحى بين آنهاست. به قول پدرم اينها اقيانوسى به عمق يك بند انگشت هستند و از مس گرى فقط 
تكان خوردن آن را بلد هستند. اما در مقابل اين اشخاص  كه تصور مى كنند با اين حرف ها و موضع گيرى ها مى 
توانند در اين آشفته بازار غربت، جايگاهى براى خود تدارك ببينند. بعضى از مطبوعات نيز صرفا به بهانه آزادى 
عقيده و نداشتن مسووليت در قبال اينگونه اشخاص، خود را به موضع انفعالى مى كشند. امروز در هيچ جاى 
دنيا هيچكس اجازه ندارد به باورهاى دينى هيچ قوم و گروهى اهانت كند. نه مسيحيت، نه يهود و نه ديگر اديان. 

عليرضا ابهرى از لندن

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

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

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

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
معتبر،  هاى  سايت  از  مطالب  تمامى 
رسمى  وخبرگزاريهاى  رسيده  مقاالت 
با ذكر نام نويسنده انتخاب و به چاپ 

مى رسد.
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
كرده  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

مى باشد.
Printed by: Web Print UK

يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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آگهى هاى شما همزمان با چاپ در نشريه بدون پرداخت هزينه 
اضافى به صورت پى. دى. اف  در سايت پرشين قرار دارد
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هفته نامه پرشين به تعدادى همكار داوطلب جهت تهيه 
خبر و گزارش براى اين نشريه نيازمند است.

عالقمندان لطفا با دفتر هفته نامه پرشين به شماره 
02074332516 تماس حاصل نمايند و يا درخواست 

خود را به ايميل اين نشريه ارسال نمايند.
info@persianweekly.co.uk

گزارش
اخبار فرهنگى لندن

برگزارى كنسرت "پرنيان نور" 
در لندن 

و  لندن  شمال  در  واقع    Arts Depot در  جوالى  اول  كنسرت  اين 
 Light)نور ى  نغمه  شد.  خواهد  آغاز  عصر  نيم  و  هفت  ساعت  از 
توانا  دانان  موسيقى  كه  است  پا  نو  گروهى   (of Music Concert
بپردازند.  موسيقى  هنر  به  هم  يارى  به  تا  است  آورده  هم  گرد  را 
مى  هدايت  دف  نوازنده   حقيقى  اردشير  سرپرستى  به  نور  ى  نغمه 
شود. اين كنسرت، آميزشى نوين از موسيقى مقامى، سنتى و عرفانى 
ايران است كه با نوازندگى هجده هنرمند به اجرا درخواهد آمد. جهت 
www. كسب اطالعات بيشتر به وب سايت مربوطه مراجعه نمائيد. 

lightofmusic.com

تراژدى در ادبيات ايران

است  كنزينگتون  كتابخانه  در  اى  برنامه  كننده  برگزار  ايران  كانون 
ايران.  ادبيات  در  تراژدى  بررسى  به  دارد  اختصاص  جلسه  اين  كه 
عصر  برنامه  دارد.  عهده  به  معروفى  عباس  را  جلسه  اين  سخنرانى 
جمعه 1 جوالى، ساعت 7 عصر در سالن اين كتابخانه برگزار خواهد 

شد.

نمايش فيلم «كشتزارهاى سپيد»
 در لندن

 My) نام  با  لندن  فيلم  جشنواره  توسط  شده  اعالم  جدول  مطابق 
فيلم  نمايش  جوالى،   5 شنبه  سه  تاريخ  در  Persian nights)؛ 
«كشتزارهاى سپيد» ساخته محمد رسول اُف را پيش روى خواهيم 
 (Cine Lumiere) سينما  در  و  شب  نه  ساعت  در  فيلم  اين  داشت. 
سال  سپيد،  كشتزارهاى  آمد.  درخواهد  نمايش  به  عالقمندان  براى 
يكمين  و  سى  داستانى  بلند  فيلم  بهترين  جايزه  توانست  گذشته 
جشنواره بين المللى فيلم دوربان در آفريقاى جنوبى را دريافت كند. 
و  ربانى  محمد  غزالى،  يونس  پورشيرازى،  حسن  بازى  با  فيلم  اين 
محمد شيروانى، اميد زارع و ... همراه است و داستان مردى را نشان 

مى دهد كه شغل او جمع آورى اشك چشم مردم است.

برگزارى سمينار دكتر هالكويى
 در لندن

تا  بعدازظهر   2 ساعت  از  جوالى،   17 يكشنبه  و   16 شنبه  روزهاى 
6  عصر سمينار دو روزه دكتر هالكويى  در مركز بهزيستى بورلى 
هيلز برگزار خواهد شد. در اين سمينار، چهار موضوع از قبيل انواع 
شخصيت، چگونه مى توان خود را تغيير داد، دو راهى هاى زندگى و 
پانزده اصل ازدواج خوب، مورد بررسى قرار خواهد گرفت. عالقمندان 

پيش از حضور در اين برنامه، مى بايست نام نويسى نمايند.

اهداي مدال درجه يك آكادمي 
فرانسه به داريوش شايگان

  
 آكادمي فرانسه روز پنجشنبه (دوم تيرماه) طي يك گردهمايي 
در شهر پاريس، برگزيدگان جايزه هاي سال 2011 خود را 

اعالم و داريوش شايگان را براي خلق آثاري به زبان فرانسه، 
به عنوان برنده مدال درجه يك خود معرفي كرد.

 در اين گردهمايي، دكتر داريوش شايگان از ايران به خاطر 
سوي  از  است،  نوشته  فرانسه  زبان  به  كه  آثاري  مجموعه 
آكادمي فرانسه مستحق دريافت مدال درجه يك اين آكادمي 
شناخته شد.  از ويژگي هاي اين جايزه اين است كه نويسندگان 

بايد آثار خود را به زبان فرانسه خلق كرده باشند. 
 داريوش شايگان هم اين مدال را به خاطر كتاب هايي كه به 
ترجمه  هم  فارسي  به  آنها  از  برخي  و  نوشته  فرانسه  زبان 
شده اند، دريافت كرد. از ميان آثاري كه شايگان به فرانسه 
نوشته است، به «افسون زدگي جديد؛ هويت چهل تكه و تفكر 
به  ولياني  فاطمه  سوي  از  كه  كرد  اشاره  مي توان  سيار» 

فارسي ترجمه شده است.
 همچنين «زير آسمان هاي جهان» با ترجمه نازي عظيما ، «هانري 
و  «تصوف  و  پرهام  باقر  ترجمه  با  معنوي»  تفكر  آفاق  و  كربن 
هندوئيسم» با ترجمه جمشيد ارجمند از ديگر آثار مربوط به او به 
مذهبي  «انقالب  سراب ها»،  «سرزمين  رمان  هستند.   فرانسه  زبان 
ديگري  كتاب هاي  هم  اسالمي»  «عرفان  و  شكسته»  «نگاه  چين»، 

هستند كه شايگان به زبان فرانسه نوشته است.

برگزارى مراسم بزرگداشت 
اسطوره فوتبال ايران

 "ناصر حجازى" در لندن
برخى از عالقمندان و فرهنگ دوستان ايرانى كه در ميان آنها 
چشم  به  لندن  فرهنگى  هاى  گروه  از  آشنايى  نام  هاى  چهره 
حسين  فوتبال)،  (كارشناس  برادران  اميرحسين  خورد؛  مى 
حسين  سنتى)،  موسيقى  (نوازنده  صفرى  زرتشت  حسينى، 
خوانسارى (نويسنده سابق كيهان ورزشى)، توفيق ممتاز (از 
اعضاى هيات مديره سابق باشگاه تاج)، اميرفرهاد اعظم پناه 
 29 چهارشنبه  عصر  جمعى)  ارتباط  هاى  رسانه  (كارشناس 
ژوئن، گرد هم آمدند تا درباره برگزارى مراسم بزرگداشتى، 

براى زنده ياد ناصر حجازى تصميم گيرى كنند. 
بزرگداشت،  مراسم  برگزارى  شيوه  پيرامون  جلسه،  اين  در 
صحبت شد و درباره بهره گيرى از توانايى هاى بالقوه رسانه 
هاى لندن، جهت اطالع رسانى و پوشش خبرى مراسم، بحث 
و تبادل نظر شد. در همين زمينه از هفته نامه پرشين به عنوان 
پوشش  اى،  حرفه  توانايى  و  محبوبيت  داراى  كه  اى  نشريه 

خبرى رويدادهاى لندن است، نام برده شد.
در اين جلسه تصميم گرفته شد كه مراسم بزرگداشت مرحوم 
ناصر حجازى روز دوشنبه چهارم جوالى در محل كتابخانه 
تا  شود  برگزار  عصر  نيم  و  هفت  ساعت  از  و  كنزينگتون 
اينگونه خاطره يكى از اساطير فوتبال كشورمان در اين گوشه 
دنيا نيز زنده نگاه داشته شود.  شايان توجه است كه شركت 

در اين مراسم براى عموم آزاد مى باشد.
Kensington library lecture theatre،   Phillimore walk 
Kensington،  w8 7rx 

جنجال جايزه جهانى 
بوكر ادامه دارد 

 رئيس هيئت داوران اعتراف كرد

- رئيس هيئت داوران جايزه جهانى بوكر اعتراف كرد كه 
اهداى جايزه به فيليپ راث با مخالفت هايى در بين اعضاى 

اين هيئت مواجه بوده است.
در  جايزه  اهداى  مراسم  جريان  در  گكوسگى  ريك  دكتر 
مى كنيد،  داورى  ادبى  جايزه اى  براى  «وقتى  گفت:  لندن 
برخى  است  ممكن  و  مى شوند  تركيب  قضاوت  و  سليقه 

آزرده شوند.»
 راث 78 ساله كه در اين مراسم حظور نداشت با فرستادن 
كليپى ويديويى از دريافت جايزه ابراز خوشحالى كرد. اين 
درحالى است كه كارمن كاليل، يكى از داوران اين جايزه كه 
گرايشات فمينيستى دارد در اعتراض به انتخاب راث در ماه 

مه از هيئت داوران استعفاء داده بود.
اوايل  نمى شود،  ختم  جا  همين  به  جايزه  اين  جنجال هاى   
جان  شد  اعالم  جايزه  اين  نامزدهاى  نام  وقتى  امسال 
كرد،  درخواست  جاسوسى  داستان هاى  نويسنده  لوكاره 
نامش از ميان نامزدها خط بخورد چون معتقد بود «براى 

جايزه» نمى نويسد.
 از برندگان پيشين جايزه جانى بوكر مى توان به اسماعيل 
كادره از آلبانى، چينوا آچه به از نيجريه و آليس مونرو از 

كانادا نام برد.
 گكوسكى در جريان مراسم اهداى جايزه روز سه شنبه در 
سالن بنكوئت شهر لندن «تعهد شديد» كاليل را تقدير كرد و 
اعتراف كرد انتخاب راث هيئت داوران را دوپاره كرده بود.

 او گفت: «يادم مى آيد كه يكى دو رمان راث موجب شدند 
بگويد  داستان  شخصيت  يا  نويسنده  به  خطاب  منتقدها 
نبود.  مدت  كوتاه  احساس  اين  و  شوى»  خفه  «مى شود 
خواندن  از  دست  او  آثار  خواندن  هنگام  كه  شده  بار  چند 
سرمان  روى  آب  ليوان  يك  و  كنيم  تازه  نفسى  و  بكشيم 

خالى كنيم؟»
 گكوسكى افزود: «چالش آثار او را نمى توان ناديده گرفت، 
خواننده  عنوان  به  است.  اعصاب خردكن  چالش  اين  گاهى 
نمى شود به اين آثار واكنش نشان نداد و حق انتخاب هم با 
خواننده است. ممكن است حس كنيد شما را كتك زده اند و 

انتظار زيادى ازتان دارند و كتاب را رها كنيد.»
 

رئيس هيئت داوران در ادامه گفت: «شايد هم مثل من باور 
است  الزم  و  قانع كننده  راث  آثار  خشم  كه  باشيد  داشته 
بعد  راند  انتظار  در  را  شما  مشت زنى  مسابقه  يك  مثل  و 

مى گذارد.»
هر  كه  است  بوكر  جهانى  جايزه  برنده  چهارمين  راث   
شهرت  نويسنده  اين  مى شود،  اهدا  بار  يك  سال  چهار 
است  پورتونى»  «شكايت  بحث انگيز  رمان  مديون  را  خود 
به  مى توان  او  آثار  ديگر  از  شد.  منتشر   1969 سال  كه 
برد  نام   «American Pastoral» و  كلمبوس»  «خداحافظ 
كه براى دومى جايزه پوليتزر را به دست آورد. آخرين اثر 
منتشرشده او «مكافات» نام دارد كه سال 2010 به بازار 

آمد.
 راث در كليپى كه فرستاده بود آخرين جمله هاى «مكافات» 
است.»  كتاب  از 31  پس  پايان  خط  گفت: «اين  و  خواند  را 
داستان اين رمان در دوران جنگ دوم جهانى مى گذرد و 

ماجراى شيوع بيمارى فلج اطفال در نيوجرسى است.
گرفت  تصميم  داوران  هيئت  اينكه  از  پس  مه  ماه  كاليل   
جايزه  اين  از  دهد  راث  به  را  خود  پوندى  هزار  جايزه 60 
بود: «به  گفته  گاردين  با  مصاحبه  در  او  كرد.  كناره گيرى 
كتاب هايش  تمام  در  نيست.  نويسنده  اصال  او  من  نظر 

همينطور با يك موضوع كاغذ سياه مى كند.»
 راث سال هاست با برخى منتقدان سروكله مى زند، منتقدانى 
كه بيشتر با زن ستيزى اين نويسنده مشكل دارند تا آثار او. 
راث چندى پيش اين منتقدان را «احمق» خواند و گفت: «آنها 

نمى دانند اصال درمورد چه حرف مى زنند.»
بى بى سى / 29 ژوئن
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اعتصاب سراسرى 
كاركنان در انگلستان

پنجشنبه  روز  انگليس  دولتى  بخش  كاركنان 
انتظار  كه  كردند  آغاز  را  روزه اى  يك  اعتصاب 
در  را  بنادر  و  فرودگاه ها  مدارس،  فعاليت  مى رود 

اين كشور مختل كند
سازمان  كاركنان  لندن،  از  پرشين  گزارش  به 
مهاجرت و گمرك انگليس چهارشنبه شب اعتصاب 
اين  وارد  كه  مسافرانى  به  و  كردند  آغاز  را  خود 
با  است  ممكن  دادند  هشدار  شوند،  مى  كشور 
تاخيرهاى طوالنى مدت در فرودگاه ها، ايستگاه هاى 

قطار و بنادر مواجه شوند.
اعتصاب  اين  در  انگليس  صنفى  اتحاديه  چهار 
از  يكى  اعالم  بنابر  داشت.  خواهند  مشاركت 
اتحاديه هاى كارگرى، اين اعتصاب مى تواند آغازگر 
از  كشور  اين  در  صنعتى  ناآرامى  گسترده ترين 

سال 1926 باشد.
پيش بينى مى شود هشتاد و پنج درصد مدارس در 

انگليس و ولز تعطيل يا فعاليتشان مختل شود.
مراكز كاريابى، دفاتر مالياتى و دادگاه ها نيز احتماال 

تحت تاثير اين اعتصاب قرار خواهند گرفت.
بزرگترين   2011 ژوئن   30 پنجشنبه  اعتصاب 
اعتصاب از زمان اعتصاب عمومى سال 1926 است

بخش  كاركنان  پيشنهادى،  طرح هاى  براساس 
صندوق هاى  به  بيشترى  پول  عمومى،  خدمات 
ديرتر  و  كرد  خواهند  پرداخت  بازنشستگى 

بازنشسته خواهند شد.
انگليس  گريبانگير  شرايطى  در  اعتصاب  اين 
تاكيد  كشور  اين  وزير  نخست  كه  است  شده 
ماليات  قبال  در  دولت،  پيشنهادى  اصالحات  دارد 

دهندگان و بخش عمومى، منصفانه است.
انگليس  كاران  محافظه  رهبرى  تحت  ائتالفى  دولت 
را  خود  سابقه  بى  بودجه  كسرى  مى كند  تالش  كه 
را  حقوق ها  است  كرده  اعالم  همچنين  دهد،  كاهش 
هزار  سى  و  داد  خواهد  كاهش  سال  دو  مدت  به 

فرصت شغلى را تا سال 2015 حذف خواهد كرد.
حدود دويست و بيست هزار تن از اعضاى "اتحاديه 
اعضاى  از  تن  هزار  پنج  و  پنجاه  و  معلمان"  ملى 
"اتحاديه دانشگاه ها و كالج ها" به همراه دويست و 
خدمات  "اتحاديه  عضو  دولت  كارمند  هزار  پنجاه 

مالى و عمومى" در اين اعتصاب شركت مى كنند.
"انجمن معلمان و مدرسان" نيز به اين اقدام خواهد 
اعضايش  اعتصاب  نخستين  عنوان  به  كه  پيوست 
در تاريخ صد و بيست و هفت ساله اين اتحاديه به 

حساب مى آيد.
به رغم اينكه"يونيسون"، بزرگ ترين اتحاديه بخش 
عمومى در انگليس، اعتصاب نمى كند ولى سخنگوى 
ما  نكند،  اقدامى  دولت  "اگر  كرد  اعالم  اتحاديه  اين 

پاييز امسال اقدام به اعتصاب خواهيم كرد".
در  ماه  اين  اوايل  يونيسون  كل  دبير  پرنتيس  ديو 
خصوص موج گسترده اعتصاب در انگليس هشدار 

داد.
كرد:  اعالم  گاردين،  روزنامه  با  گفتگو  در  وى 
بزرگترين   2011 ژوئن   30 پنجشنبه  "اعتصاب 
 1926 سال  عمومى  اعتصاب  زمان  از  اعتصاب 
معلمان  ملى  اتحاديه  رهبر  بلوئر  كريستين  است". 

نيز، پيش بينى پرنتيس را تاييد كرد.
وى روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه تايمز اعالم 
كرد: "اين فعاليتى هماهنگ است و ما در نخستين 

مرحله آن هستيم".
وى افزود: "اين كامال محتمل است كه ديگر اتحاديه 

ها نيز تصميم هايى براى پاييز بگيرند".
اعتصاب گسترده در انگليس كم سابقه است و اين 
از  كشور  اين  در  اعتصاب ها  ترين  بزرگ  از  يكى 
سال  در  جديد انگليس  دولت  آمدن  قدرت  به  زمان 

گذشته محسوب مى شود.
از سوى ديگر ديويد كامرون نخست وزير انگليس 
انگليس  پارلمان  در  سخنانى  در  چهارشنبه  روز 
گفت:رفتار حدود ششصد هزار معلم و كارمند دولت 
كه پيش بينى مى شود در اين اعتصاب در اعتراض 
به طرح پيشنهادى اصالح نظام بازنشستگى شركت 

كنند، غيرمعقوالنه است.
كامرون گفت: "معتقد هستم اعتصاب هيچ توجيهى 

ندارد زيرا گفتگوها همچنان ادامه دارد".

دانشمندان روس بوشهر 
كشته شدند

با  ايران،  هسته اي  برنامه  با  برخورد  جديد  فاز 

ترور پنج دانشمند هسته اي شركت روس اتم كه 
خورد.  كليد  مي كردند،  كار  بوشهر  نيروگاه  در 
ماموريت اين 5 نفر تكميل نيروگاه بوشهر بود. 
چه  دانشمند   5 اين  ترور  نيست  مشخص  هنوز 

تاثيري بر برنامه هسته اي ايران داشته باشد. 
منابع،  برخي  ديپلماتيك،  ايران  گزارش  به 
سرويس هاي اطالعاتي آمريكا و اسرائيل را متهم 
اتم  شركت روس  كرده اند.  معرفي  ترور  اين  اول 
پيمانكار نيروگاه اتمي بوشهر اعالم كرد، پنج نفر 
از متخصصان روسي كه در نيروگاه بوشهر كار 
مي كردند در يك سانحه هوايي در روسيه جان 

خود را از دست دادند. 

اين پنج متخصص روس در ميان 45 سرنشين 

جاري  هفته  كه  بوده اند   134 توپولف  هواپيماي 
در بزرگراهي در نزديكي فرودگاه پتروزاودسك 
سقوط كرد. منابع روسي احتمال داده اند سقوط 
اين هواپيما به دليل خرابكاري در برخي قطعات 
در  فعال  روس  دانشمند  پنج  كشتن  هدف  با  آن 

برنامه هسته اي ايران بوده است. 
كارشناسان  اين  روس اتم،  شركت  اعالم  بر  بنا 
شعب  از  يكي  با  جلسه اي  در  شركت  براي 
مي سازد  اتمي  نيروگاه هاي  قطعات  كه  روس اتم 
در اين پرواز بوده اند. اين گزارش مي افزايد: اين 
مي كرده اند  كار  روس اتم  شعبه  سه  براي  افراد 
بوشهر  نيروگاه  پروژه  در  طوالني  مدت  به  كه 
گنادي  ريژوف،  سرگئي  داشته اند.  شركت 
و  ارشد  طراح  سه  ترونوف  نيكوالي  و  بنيوك 
فن آوري  ارشد  متخصص  تروپينوف،  آندري 
روس اتم بوده اند كه در اين سانحه هوايي كشته 
هيدروپرس  شركت  عضو  پنجم  نفر  شده اند. 
مرگ  است.  روسيه  دولت  به  وابسته  كه  بوده 
اين 5 متخصص روس ضربه بزرگي به صنعت 

هسته اي روسيه است. 
تا  هواپيما  موتورهاي  اوليه  بررسي هاي  پايه  بر 
هنگام سقوط به صورت عادي كار مي كرده است. 
كه  هنگامي  دوشنبه  روز  توپولف134  هواپيماي 
قصد داشت در فرودگاه پتروزاودسك به زمين 
بنشيند در يك كيلومتري باند دچار سانحه شد. 
اين هواپيما پيش از سقوط در بزرگراه با خطوط 

انتقال برق و درختان برخورد كرده بود.

يك شكست و چند تاسف
حسن احمدي 

در  ايران  ملي  تيم  حضور  براي  فوتبال دوستان  ساله   40 حسرت  و  اميد  ملي  تيم  شكست  ماجراي 
رقابت هاي المپيك هر روز تلخ تر و تاسف برانگيزتر مي شود. روزشمار وقايع اخير فوتبال ايران آن 
هم در سطح ملي، حكايت از رابطه نه چندان جالب هزينه هاي سنگين از بيت المال در مقابل دغدغه ها و 
مسئوليت شناسي و اخالق باوري شماري از مديران و مسئوالن فوتبال دارد. در يكسو مديران مياني 
تيم حضور دارند كه خود را قرباني عدم احساس مسئوليت فرادستان مي دانند و در سوي ديگر خيل 
و  مديريت  نوع  بر  ديروز  از  بيشتر  روز  هر  كه  هستند  اميد  تيم  حاميان  و  فوتبال  مشتاقان  بي شمار 
بي اخالقي حاصل از آن افسوس مي خورند. نمايشنامه تا ديروز با هيجان پيش رفت و افكار عمومي 
اميدوار به ريشه يابي و آسيب شناسي شده و اين فضا شكل گرفته بود كه در سايه احساس مسئوليت 
و مديريت اخالقي، مسئوالن مستقيم و غيرمستقيم شكست با اذعان به ناكارآمدي خود، راه را براي 
موفقيت هاي آتي باز خواهند كرد اما آنچه اتفاق افتاد ياس بيشتري ساخت و نشان داد تا زماني كه 
مديريت اخالق گرايانه و مسئوليت شناسانه نباشد، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. امروز مي توان از 
آقايان پرسيد كه آيا قرباني كردن سه تن از مسئوالن ـ به درست يا نادرست ـ پاسخگوي همه مطالبات 
مردم است؟ آيا مي توان در يك جلسه ويژه، خصوصي و كوتاه ريشه هاي شكست و ناكامي را كه 
در چند سال شكل گرفته، باز شناخت؟ آيا كساني كه امروز بايد پاسخگوي شكست تلخ و اشتباهات 
مضحك و بي مسئوليتي تعجب آميز باشند، بايد در ميان داوران اين مجادله باشند؟ در اين چند روز 
كه رسانه ها به علت واقعي عدم صعود تيم اميد پرداخته اند و رسانه ملي نيز در ادامه سياست هاي 
جديد و فضاي بازتر خود با احساس مسئوليت بيشتر به اين فضا ورود كرده است، امكان قضاوت 
بهتري براي افكار عمومي در باب داليل شكست فوتبال ايران و دامنه آن فراهم شد. بنابراين مسئوالن 
شكست تيم اميد، هرچند خود را در سايه قرار دهند و با تداوم رفتار و رويه هاي گذشته سعي كنند، 
افكار  بدبيني  تداوم  زمينه  كنند،  سپري  بي سروصدا  خود  مسئوليت هاي  تداوم  اميد  به  را  روزها  اين 
عمومي نسبت به مجموعه بزرگ فوتبال را فراهم مي سازند.در سايه چنين رفتارهايي است كه اكنون 
پرسش هايي در افكار عمومي و جامعه نسبت به هزينه هاي سنگين از بيت المال در فوتبال شكل گرفته 
و نارضايتي هاي تازه اي را سامان داده است. از اين رو به نظر مي رسد فرافكني مسئوالن اصلي عدم 
صعود تيم ملي اميد و نپذيرفتن مسئوليت شكست، تيشه اي به ريشه اين فوتبال است كه دود آن به 
تدريج به چشم تمامي دست اندركاران فوتبال خواهد رفت. انتظار افكار عمومي و سرمايه اصلي فوتبال 
كشور ـ هواداران ـ آن است كه انتفاع شخصي و تا حدودي بي حساب و كتاب برخي مسئوالن فوتبال، 

مانع درك ضرورت آسيب شناسي جدي و تن دادن به الزامات شكست نگردد.

گردن زدن يك زن در 
عربستان سعودي

اخبار رسيده از عربستان سعودي حاكي از آن 
است كه يك زن اندونزيايي در اين كشور گردن 

زده شد. 
كشور  وزارت  راستا  همين  در  پانا،  گزارش  به 
اعالم  بيانيه اي  صدور  با  سعودي  عربستان 
سعودي  زن  يك  اندونزيايي  زن  اين  كه  كرد 
افراد  آمار  بدين ترتيب  بود.  رسانده  قتل  به  را 

 2011 سال  در  عربستان  در  شدن  زده  گردن 
به 27 تن رسيد. گفتني است مقامات عربستاني 
موجب  همچنان  مجازات  سبك  اين  معتقدند 
و  مي شود  عرب  شهروندان  آرامش  و  آسايش 
كه  نمي كند  خطور  هم  فكرش  به  حتي  هيچ كس 
كسي را بكشد يا مورد تجاوز قرار دهد. مقامات 
عربستان سعودي پس از انجام مجازات و قطع 
در  بالگرد  وسيله  به  را  او  جسد  زن،  اين  سر 
تا  گذاشتند  نمايش  به  و  چرخانده  شهر  آسمان 
ديگر شهروندان با ديدن آن درس عبرت بگيرند 

و هيچ كس هوس جنايت نكند.
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بين الملل 

ائتالفي  تركيه،  اجتماعي  عدالت  و  توسعه  حزب 
شناخته  كاران  محافظه  و  اسالمگرايان  از  است 
بار  سومين  براي  كه   AKP عنوان  تحت  شده 
عمومي  انتخابات  برنده   2002 سال  از  متوالي 
اين  گرفتن  نظر  در  با  البته  است  شده  كشور 
مسئله كه تالش اردوغان براي كسب دو سوم از 

كرسي هاي پارلمان بي نتيجه ماند. 

كه  زماني  از  كه  است  آن  اينجا  در  عطف  نقطه 
سال 1946  در  حزبي  چند  دموكراسي  يك  تركيه 
دولت  طوالني ترين  حاضر  حال  در   AKP شد، 
نظام  نخستين  تركها  كه   1923 سال  از  و  است 
جمهوري منطقه را تشكيل دادند، تاكنون اولين بار 
راي  توانسته  سوم  بار  براي  حزب  يك  كه  است 
به  را  ائتالفي  غير  كابينه  تشكيل  امكان  و  اكثريت 
و  فراز  دچار  را  حزب  اين  كه  آنچه  آورد.  دست 
و  سياسي  اسالم  ميان  اتحاد  ايجاد  كرده  نشيب 
ارزشهاي دموكراسي با يك نگاه نزديك است كه 
خصوصا همين امر در ساير كشورهاي مسلمان 
است.  شده  آن  محبوبيت  موجب  خاورميانه 
نخستين  براي  توسعه  و  عدالت  حزب  كه  هنگامي 
بار به قدرت رسيد حركت به سمت مراكز سياسي 
سياست هاي  كرد.  آغاز  را  اقتصادي  ليبراليسم  و 
تجار  از  بسياري  براي   AKP آزاد  بازار  اقتصاد 
سكوالر در شهرهاي بزرگ تر به كار رفت كه در 
در  تركيه  عضويت  براي   AKP حمايت هاي  اثر 
اتحاديه اروپا، تحت تاثير قرار گرفتند. هنگامي كه 
رجب طيب اردوغان در سال 2001 حزب توسعه 
و عدالت اجتماعي را تاسيس كرد شعارهاي ضد 

غربي كه از سوي پيشينيانش، احزاب نجات ملي و 
رفاه تعيين شده بود را كنار زد. در حالي كه خود، 
استقبال  غربي،  جوامع  با  سازگار  ارزش هاي  از 
حمايت هاي  در  نمودش  بيشترين  تغيير،  اين  كرد. 
قدرتمندانه AKP از تالش هاي تركيه براي رسيدن 
تغييرات منجر  بود اين  اروپا  اتحاديه  عضويت  به 
به تحوالت مهمي در سياست هاي تركيه شده است. 
روابط  اصلي  طرفداران  كماليست ها،  گذشته،  در 
بودند.  غرب  با  شدن  يكپارچه  و  غرب  با  نزديك 
فزاينده اي  طور  به  نقش  اين  اخير،  سال هاي  در 
اتحاديه  هنجارهاي  از  استقبال  با   AKP سوي  از 
به  موفقيتها  اين  همه  اما  است  شده  دنبال  اروپا 
دليل سياست هايي كه اين حزب برگزيده نبود بلكه 
جمهوريخواه  حزب  اپوزيسيون،  مخالفان  ضعف 
دخيل  مسئله  اين  در  نيز   CHP يا  مردم  سكوالر 
موثري  آلترناتيو  هيچ  سابق،  رهبران  است.  بوده 
برنامه هاي  و   AKP حزب  طرحهاي  برابر  در 
كه  حالي  در  نداشتند  حزب  اين  ناسيوناليستي 
و  شهرت  افزايش  با  همراه   CHP خالي  دستان 
محبوبيت AKP منجر به اقتدار گرايي رجب طيب 
پيدا  نمود  شكل  اين  به  اقتدار  اين  و  شد  اردوغان 
را  خود  سال 2007  پيروزي  اردوغان  آقاي  كرد: 
به مثابه چراغ سبزي جهت محدود ساختن آزادي 
مخالفانش ديد از جمله اينكه پس از اصالح قانون 
اساسي در سال AKP ،2010 يكسري برنامه هاي 

اصالحي را در مورد رسانه ها انجام داد. 

حال سوال اصلي اين است كه مسير بعدي تركيه 
 AKP مورد  در  اخير  اتفاقات  بود؟  خواهد  كجا 

نشان  مي دهد كه اكثريت مردم يا جمعيتي نزديك به 
اكثريت، از احزاب اسالمگرا و جنبش هاي سياسي 
را  اقتدارشان  دوباره  تا  مي كنند  حمايت  ليبرال 
در  اسالم گرا  احزاب  كه  زماني  بياورند.  دست  به 
اين  تا  است  وسيله اي  آنان  پسرفت  هستند  قدرت 
بتوانند  و  شوند  حمايت  مردم  سوي  از  احزاب 
برنامه هاي راديكال خود را اجرا كنند. AKP برنده 
يك انتخابات برابر در فضاي دموكراسي است و 
اين حزب در جريان انتخابات اخير بر ارزش هاي 
به  شدن  نزديك  پيشرفته،  ساالري  مردم  انساني، 

اروپا و نظام فدرالي به عنوان برنامه هايش اشاره 
كرد. در انتخابات تركيه اگر چه AKP برنده بود 
اما براي نخستين بار از سال 2002، اين حزب 330 
تا از كرسي هاي پارلمان را از دست داد اين حزب 
براي آنكه بتواند قانون اساسي را توسط پارلمان 
كه  درحالي  نيازداشت.  كرسي   367 به  تغييردهد 
براي رسيدن به اين هدف با به دست آوردن 326 
حتي   AKP آورد.  كم  كرسي  يك  و  چهل  كرسي، 
را  خود  دلخواه  اساسي  قانون  بتواند  آنكه  براي 
اين  دارد.  كم  كرسي  چهار  بگذارد  پرسي  همه  به 
نخستين بار است كه AKP از سال 2002 به دنبال 
آقاي  است.  جديد  قوانين  تصويب  براي  اجماع 
اردوغان اين مسئله را با تاكيد بر احترام به شيوه 
زندگي همه شهروندان تركيه دنبال كرده است. كه 
ميان  آميز  موفقيت  وحدت  مستلزم  خود  امر  اين 
يك  عنوان  به  دموكراسي  و  اسالمي  سياست هاي 

شريك ليبرال مقتدر است. 

خاورميانه  كشورهاي  بقيه  براي  اصلي  نكته  اما 
مي توانند  اسالمگرا  احزاب  كه:  است  آن  دقيقًا 

فقط  اگر  كنند  دنبال  را  برنامه هايشان  و  طرحها 
و  باشند  مستقل  رسانه ها  باشد،  آزاد  انتخابات 
شرايط برابري به وجود بيايد تا احزاب ليبرال با 
بدون  و  برابر  شرايط  يك  در  اسالمي  جريانهاي 
كنترل قدرت خارجي به رقابت بپردازند. لذا ميزان 
توسعه يافتگي كشورهاي عربي و ظرفيت نيروهاي 
كردن  نهادينه  در  جوامع  اين  اجتماعي  و  سياسي 

قواعد و اصول بازي دموكراسي است. 

نكته 

از  تركيه  سياسي  فضاي  كه  گونه  همان 
برخوردار  ايدئولوژيك  و  سياسي  يكپارچگي 
از  نيز  عرب  جهان  كه  گفت  مي توان  نبود 
حالي  در  و  بوده  برخوردار  مشابه  شرايطي 
حكومت  كامل،  استقالل  به  نياز  اين،  از  پيش  كه 
قانون، آزادي و دموكراسي در كشورهاي عرب 
استبدادي  رويه  از  گذر  با  اما  بوده  محسوس 
كشورها  اين  ناآماده  ساختار  ديكتاتورها، 
حركت هاي  تاخير  عنوان  به  مي توان  نيز  را 
آزاديخواهانه قلمداد كرد. حركت هايي كه بعضا 
را  خود  و  بوده  اسالمي  تمايالت  برگيرنده  در 
آماده پذيرش نوعي تكثر گرايي اسالمي مي كند 
حتي اگر مانند تركيه تعهد مذهبي داشته باشند. 
كه  دموكراتيك  فرآيندي  براي  بستر سازي  لذا 
مدارا،  و  اعتدال  كثرت گرايي،  سازوكارهاي 
باشد  داشته  را  سازش  و  تعامل  براي  آمادگي 
منجر به توسعه سياسي مي شود و از ميان اين 

روند تكثرگرايانه، دموكراسي زاده مي شود.

درس هاي تركيه از بهار عربي
ترجمه: مريم ساالري / منبع: وال استريت ژورنال 

استقبال كامرون از 
همبستگي اتحاديه اروپا 

عليه قذافي 
اهداف  كه  مي گويد  انگليس  وزير  نخست  ه 
آن ها  سياسي  موضع  و  منسجم تر  اروپاييان 
عليه رژيم معمر قذافي يكپارچه تر شده است. به 
گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه 
بي.بي.سي، ديويد كامرون، نخست وزير دولت 
نشست  از  پس  اظهاراتي  طي  انگليس  ائتالفي 
گفت:  بروكسل  در  اروپا  اتحاديه  شوراي 
انقالبي  ملي  شوراي  اهميت  به  چين  و  روسيه 
اعضاي  به  خطاب  كامرون  برده اند.  پي  ليبي 

حمايت  شورا  اين  كرد:  تصريح  پارلماني 
كامل خود را در اجراي قطعنامه هاي 1970 و 
1973 شوراي امنيت سازمان ملل اعالم كرده 
از  بيشتري  تعداد  كرد:  اظهار  كامرون  است. 
عليه  موضع گيري  حال  در  جهان  كشورهاي 
معمرقذافي (رهبر ليبي) هستند و شوراي ملي 
انتقالي را به رسميت مي شناسند چرا كه آن ها 
تنها گروه ديپلماتيك معتبر و نماينده مردم ليبي 
انگليس  كارگر  حزب  رئيس  ميليبند،  اد  هستند. 
قطعنامه هاي  اجراي  در  شورا  اين  تعهد  از  نيز 
و  كرد  استقبال  ملل  سازمان  امنيت  شوراي 
مخالفت  ليبي  عمليات  با  كه  كساني  تمام  گفت: 
چنانچه  كه  باشند  داشته  ياد  به  بايد  مي كنند 
ما اقدامي انجام ندهيم، قتل عام مردم در ليبي 

خصوصا بن غازي حتمي است.
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ميت رومني، نامزد 
نخست جمهوريخواهان

براي  را  خود  امريكايي  جمهوريخواهان 
سال  رياست جمهوري  انتخابات  در  رقابت 
جديدترين  مي كنند.  آماده  كشور  اين  آينده 

تالش ها و اتفاقات در اردوي جمهوريخواهان 
«ميشل  و  «ميت رومني»  كه  مي دهد  نشان 
سايرين  نسبت  به  بيشتري  اقبال  از  بكمن» 
براي نامزدي جمهوريخواهان برخوردارند. 
ايالت  در  تلفني  نظرسنجي  يك  نتايج  اخيرا 
بكمن  و  رومني  كه  كرده  مشخص  آيوا 
كسب  براي  يكديگر  با  تنگاتنگي  رقابت 
نامزدي جمهوريخواهان در رقابت با باراك 
نظرسنجي  اين  در  رومني  دارند.  اوباما 
23درصد و بكمن نيز 22درصد آرا را از آن 
خود كرده اند. ميت رومني از سياستمداران 
شمار  به  جمهوريخواه  حزب  كهنه كار 
ايالت  فرماندار  اين  از  پيش  او  مي رود؛ 
ماساچوست بوده و در رقابت درون گروهي 
از  پس   2008 سال  در  جمهوريخواهان 
قرار  دوم  رتبه  در  كين  مك  جان  سناتور 
و  كنگره  اعضاي  نيزاز  بكمن  ميشل  گرفت. 
افراطي  راست  گروه  حمايت  مورد  نامزد 
رياست جمهوري  انتخابات  براي  پارتي  تي 
در  توانست  گروه  اين  است.   2012 سال 

انتخابات كنگره سال 2010 نگاه هاي زيادي 
تحليلگران  از  بسياري  كند.  جلب  خود  به  را 
همه  نمي تواند  نظرسنجي ها  اين  كه  معتقدند 
آنچه كه در ماه هاي آينده اتفاق خواهد افتاد 
كه  تلفني  اخير  نظرسنجي  دهد.  پوشش  را 
حاكي از صدرنشيني رومني و بكمن است، 
انعكاس  را  شونده  سوال   400 نظرات  تنها 
داده است. همچنين در اين نظرسنجي «نيوت 
به  سفيد  كاخ  سابق  سخنگوي  گينگريج» 
همراه «ران پائول» نماينده تگزاس 7درصد 
پاولتني»  «تيم  كرده اند.  خود  آن  از  را  آرا 
كرد،  اعالم  را  خود  نامزدي  پيش  هفته  كه 
و  پنسيلوانيا  سابق  نماينده  سنتروم»  «ريك 
«جان هانتمن» فرماندار سابق ايالت يوتا به 
سنجي  نظر  آراي  درصد   2 و   4  ،6 ترتيب 
انتخابات  سنت  براساس  كرده اند.  كسب  را 
رياست جمهوري در امريكا هر حزب پس از 
انتخابات درون گروهي، نفر نخست را براي 
خواهد  معرفي  ديگر  حزب  نامزد  با  رقابت 

كرد.

گرجستان تغيير نام مي دهد
به  را  كشور  اين  نام  تالشند،  در  گرجستان  كشور  مقامات   |AFP
گفت:  گرجستان  خارجه  امور  وزير  معاون  دهند.  تغيير  «جورجيا» 
«تفليس از استفاده از نام جورجيا به عنوان نام رسمي گرجستان 
اهميت  از  گرجستان  براي  مساله  اين  افزود:  وي  مي كند.»  استقبال 
همان  يا  «گروزيا»  گرجستان  رسمي  نام  است.  برخوردار  خاصي 
معروف  نيز  «جورجيا»  به  انگليسي  زبان  در  اما  است  گرجستان 
نام  تغيير  براي  كشورها  برخي  با  را  رايزني هايي  گرجستان  است. 

خود آغاز كرده است. 
در حقيقت، هدف اصلي گرجستان از اين كار استفاده از نامي است 
كه برگرفته از زبان روسي نباشد زيرا گروزيا به زبان روسي معني 
«هميشه بهار» را مي دهد. در حالي كه در جست وجوي اين كلمه در 
اينترنت، گر، عالوه بر كشور گرجستان، اطالعاتي نيز درباره ايالت 

جورجيا در امريكا به دست مي آيد.

رقيب ساركوزي آمد
بازداشت  از  ماه  دو  تقريبا  گذشت  از  پس  فرانسه|  خبرگزاري 
براي  فرانسوي  سوسياليست هاي  نامزد  كان»  استراس  «دومنيك 
از  حزب  اين  اول  دبير  اوبري»  «مارتين  حاال  ساركوزي،  با  رقابت 
در  اوبري  مي دهد.  خبر  كشور  اين  كنوني  رييس جمهور  با  رقابت 
مراسم سخنراني اي در شهر ليل از نامزدي خود خبر داد. در زمان 
رقابت هاي انتخاباتي، رياست حزب به يك گروه متشكل از نمايندگان 
مي شود.  واگذار  سوسياليست  حزب  دو  شماره  شخص  و  نامزدها 
سوسياليست ها اميدوارند اين بار بتوانند با شكست دادن نامزدهاي 
مورد حمايت گليست هاي فرانسوي، رياست جمهوري اين كشور را 
از آن خود كنند. احتمال مي رود «مارتين اوبري»، «فرانسوا اوالند»، 
تعيين  براي  نهايي  مرحله  به  مونتبرگ»  «آرنو  و  رويال»  «سگولن 

نامزد رياست جمهوري راه يابند. 

تعهد چين به حقوق بشر
حقوق  به  كشور  اين  تعهد  بر  حالي  در  چين  نخست وزير  رويترز| 
بشر و تغييرات سياست داخلي در جهت هر چه بيشتر دموكراتيك 
كردن چين تاكيد كرده است كه معترضان چيني همچنان با برگزاري 
كشور  اين  محكوميت  خواستار  لندن  خيابان هاي  در  تظاهرات هايي 
به دليل نقض حقوق بشر شده اند. «ون جيابائو» ديروز در كنفرانس 
خبري خود در لندن اعالم كرد كه دولت چين خود را به دموكراسي 
نباشد،  آزادي  «اگر  افزود:  وي  مي داند.  متعهد  بشر  حقوق  و 
سوسياليسم نيست؛ اگر آزادي نباشد نمي توان اثري از دموكراسي 
ديد.» پيش از اين دولت چين در آستانه سفر ون جيابائو به چين، 
دو ناراضي سرشناس اين كشور « هو جيا» و «آي وي وي» را آزاد 

كرده بود. 

خروج اسالمگراها  از مجلس تونس
اين  ملي  كميسيون  از  تونس  اسالمي  نهضت  حزب  خبرگزاري ها| 
نهضت  حزب  رهبر  الغنوشي  راشد  است.  كرده  كناره گيري  كشور 
اهداف  تحقق  عالي  هيات  گفت:  مطلب  اين  بيان  با  تونس  اسالمي 
كه  مي كند  گمان  سياسي  اصالحات  و  دموكراتيك  انتقال  و  انقالب 
صالحيت دارد، در حالي كه اينگونه نيست. الغنوشي در يك كنفرانس 
خبري در تونس اين خبر را اعالم كرد و در ادامه گفت كه يك عده 
كوچكي كه در دولت انتقالي حضور دارند فكر مي كنند مي توانند براي 
اكثريت تصميم بگيرند، وي مهم ترين دليل كناره گيري حزب نهضت 
اصالحاتي  شوراي  است.  كرده  اعالم  عده  اين  دخالت  را  اسالمي 
تونس در ماه فوريه به دنبال اعتراضات مردمي اين كشور كه منجر 

به سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي در تاريخ 14 ژانويه 
(24 دي) شد، با هدف هموار كردن راه براي ايجاد دموكراسي در 

اين كشور آفريقايي تشكيل شد.

رد مذاكره با  آل خليفه
در  آل خليفه  رژيم  تالش  بحرين  14فوريه  انقالبي  جنبش  فارس| 
شكست  پيش  از  تالشي  را  گفت وگو  براي  معارضان  از  دعوت 
خورده دانست كه راه به جايي نخواهد برد. جنبش 14 فوريه بحرين 
خليفه  آل  رژيم  گفت وگوي  طرح  كردن  محكوم  در  كه  بيانيه يي  در 
شده،  صادر  مذهبي  ملي  فعاالن  و  رهبران  نظامي  محاكمه هاي  و 
تاكيد كرد: آل خليفه با طرح گفت وگوي ملي خود را مضحكه دست 
مردم كرده است و اين در حالي است كه جوانان انقالبي بحرين به 
اين  مختلف  شهرهاي  و  روستاها  در  خود  تظاهرات  و  اعتراضات 
كشور براي به شكست كشاندن اين گفت وگوي مضحك كه بسان 
عليه  نظامي  محاكمه هاي  و  مي دهند  ادامه  مي ماند  مردم  با  شوخي 

شخصيت هاي برجسته ديني و ملي را نيز محكوم مي كنند.
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نشست فوق العاده اوپك 
براي كاهش قيمت

يك روز پس از اقدام سازمان بين المللي انرژي مبني بر 
عرضه ذخاير استراتژيك امريكا و انگليس به بازار نفت، 
استراتژيك  ذخاير  از  غرب  استفاده  به  واكنش  در  ايران 
نفت خود هشدار داد در صورت ادامه كاهش قيمت نفت، 
كرد.  خواهد  پيگيري  را  اوپك  فوق العاده  نشست  تشكيل 
اگرچه در خبري كه داوجونز منتشر كرده هيچ اشاره يي 
نشده  كرده،  اعالم  را  ايران  رسمي  موضع  كه  كسي  به 
است، با اين حال داوجونز به نقل از يك مقام آگاه ايران 
اعالم كرد اين كشور به عنوان رييس دوره يي اوپك ممكن 
است پيشنهاد خود براي تشكيل نشست فوق العاده اوپك 

را پيگيري كند. 
پس از اقدام سازمان بين المللي انرژي در استفاده از 60 
ميليون بشكه از ذخاير نفتي خود قيمت نفت از چهارشنبه 
تاكنون بيش از 6 دالر در هر بشكه كاهش داشته است. 
سقف  بود  كرده  پيشنهاد  اوپك  اخير  نشست  در  ايران 
توليد اوپك حفظ و دو ماه بعد نشستي فوق العاده برگزار 
شود تا اگر قيمت نفت بيش از اندازه باال رفت سقف توليد 
اوپك در آن نشست افزايش يابد. در آن زمان عربستان 

اين پيشنهاد را رد كرد. 
بين المللي  سازمان  از  نقل  به  بلومبرگ  ديگر  سوي  از 
انرژي نيز اعالم كرد براي كمك به كاهش قيمت جهاني 
نفت و تامين كمبود عرضه نفت از سوي ليبي قصد دارد 
در يك ماه آينده روزانه 2 ميليون بشكه از ذخاير نفتي 

كشورهاي صنعتي را روانه بازار كند. 
روز  دو  در  لندن  بازار  در  نفت  قيمت  اساس  همين  بر 
تصميم  با  است.  داشته  كاهش  8درصد  از  بيش  گذشته 
سازمان بين المللي انرژي قرار است كشورهاي اروپايي 
استفاده  را  خود  استراتژيك  ذخاير  از  بشكه  ميليون   20

ديگر  بشكه  ميليون   10 نيز  آسيايي  كشورهاي  و  كنند 
را تامين خواهند كرد. سازمان بين المللي انرژي از سال 

استراتژيك  ذخاير  از  بار  سه  تاكنون  ميالدي   1974
جريان  در  نخستين بار  است.  كرده  استفاده  خود  انرژي 
جنگ خليج فارس در سال 1991 ميالدي و بار دوم در 
است.  بوده   2005 سال  در  كاترينا  توفان  وقوع  زمان 
درباره  عربستان  موضع  معتقدند  انرژي  كارشناسان 
اين اقدام سازمان بين المللي انرژي هنوز مشخص نيست 
و معلوم نيست آيا عربستان به افزايش توليد نفت خود 
سازمان  تصميم  نه.  يا  مي دهد  ادامه  شرايطي  چنين  در 
بين المللي انرژي براي استفاده از ذخاير استراتژيك نفت 
در  خود  اخير  نشست  در  اوپك  كه  است  حالي  در  خود 
وين نتوانست درباره سياست هاي توليد نفت به جمع بندي 
مشخصي برسد و سقف توليد خود را بدون تغيير حفظ 

كرد.

فرصت طلبي 
جديد چيني ها در 

قاره اروپا
مترجم: احسان آذري نيا

در  چين  وزير  نخست  جيابائو  ون 
كشورهاي  به  خود  روزه  پنج  سفر 
خريد  به  كشورش  داد  وعده  اروپايي 
تا  دهد  يورو ادامه  اوراق قرضه بلوك 
از تالش هايي كه براي نجات اين بلوك 
مي گيرد  صورت  بدهي ها  بحران  از 
حمايت كند. اين سخنان در حالي مطرح 
كشورهاي  بلندپايه  مقامات  كه  شده 
مكانيسم  سر  بر  پولي  اتحاديه  عضو 
حال  در  يونان  به  جديد  مالي  كمك 
قرار  ژوئن  ماه  اواخر  هستند.  مذاكره 
است پارلمان يونان به برنامه رياضت 

اقتصادي دولت اين كشور راي دهد.

اگر برنامه ياد شده به تصويب نرسد، ارزش يورو به سرعت كاهش 
معاوضه  دالر   1.35 با  يورو  هر  مي شود  پيش بيني  و  يافت  خواهد 
شود. در حقيقت سه روز ديگر سرنوشت يورو و بحران بدهي هاي 

يونان  پارلمان  راي  و  شد  خواهد  مشخص  يورو  بلوك  در  دولتي 
تاثيري بزرگ بر بازارهاي مالي بر جاي خواهد گذاشت. گروه يورو 
يعني وزراي دارايي هفده كشور عضو بلوك يورو نيز روز 3 جوالي 
بر سر بسته كمك مالي جديد به يونان به گفت وگو خواهند پرداخت.

به رغم راي اعتماد پارلمان يونان به دولت، واقعيت اين است كه مردم 

مخالف  اقتصادي  رياضت  برنامه  با  يونان  دولت  مخالف  احزاب  و 
هستند. 

دولت يونان برنامه ياد شده را به اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي 
بر  و  كاسته  هزينه ها  از  است  قرار  آن  طبق  و  است  داده  ارائه  پول 
چين  كمك  معتقدند  اروپا  بلندپايه  شود.مقامات  افزوده  ماليات ها 
و  بدهكار  دولت هاي  قرضه  اوراق  خريد  طريق  از  يورو  بلوك  به 
غيربدهكار اين منطقه در نجات اتحاديه پولي و توسعه اروپا نقشي 
بزرگ خواهد داشت و كمك مي كند اعتماد به آينده به سرمايه گذاران 
و مصرف كنندگان بازگردد. براي چين نيز اين اقدام مفيد است زيرا 
افزايش اوراق قرضه يورو در سبد دارايي هاي چين كمك خواهد كرد 
اين سبد ساختاري متنوع تر پيدا كند. چين طي سال هاي اخير همواره 
به  و  كرده  خريداري  را  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  قرضه  اوراق 
اين كار ادامه خواهد داد. ون جيابائو در سخنان خود در بوداپست 
مجارستان گفت چين آماده است با همكاري شركاي اروپايي خود 
مالي  چالش هاي  رفع  زمينه  و  كرده  استفاده  آمده  پيش  فرصت  از 
اوراق  از  باال  ميزاني  اخير  سال هاي  در  چين  كند.  فراهم  را  كنوني 
قرضه بلوك يورو را خريداري كرده است. وي به رقم دقيق خريد 
يك  است  قرار  مجارستان  در  اما  نكرد  اشاره  جديد  قرضه  ارواق 

ميليارد يورو از اوراق قرضه خريداري شود. از اين وام براي اجراي 
پروژه هاي مشترك شركت هاي چيني و مجارستاني استفاده خواهد 
شد. از سوي ديگر خريد اوراق قرضه دولتي در اروپا به بين المللي 
شدن يوان كمك خواهد كرد. در حال حاضر يوان تنها در داخل چين 
از  و  دهد  پايان  وضعيت  اين  به  دارد  قصد  دولت  اما  دارد  كاربرد 
وابستگي خود به دالر آمريكا در معامالت بين المللي بكاهد. به همين 
دليل دولت چين به تدريج اجازه مي دهد يوان در معامالت بين المللي 

مورد استفاده قرار گيرد. 

چين بيش از سه هزار ميليارد دالر ذخيره ارزي خارجي دارد و اين 
رقم باال سبب شده چين از ديد مقامات سياسي و مديران شركت هاي 
بزرگ منبعي بزرگ از سرمايه براي تامين مالي قلمداد شود. در حال 
دارايي هاي  در  خارجي  ارزي  ذخاير  اين  سوم  دو  از  بيش  حاضر 
دالري از جمله اوراق قرضه دولت آمريكا سرمايه گذاري شده است 
و مقامات چيني بارها گفته اند كه مايلند تركيب اين ذخاير را متنوع تر 
پايان  به  مي تواند  چين  كمك  آيا  كه  است  مطرح  سوال  اين  كنند.اما 
يافتن بحران بدهي هاي دولتي در اروپا منجر شود. قطعا پاسخ اين 
پرسش مثبت نيست زيرا حجم خريد اوراق قرضه دولتي در بلوك 
عضو  بدهكار  كشور  پنج  كه  است  درحالي  اين  و  است  اندك  يورو 
بلوك يورو بيش از 800 ميليارد دالر بدهي دارند. از ديد كارشناسان 
در  قرضه  اوراق  باالي  سود  و  آمده  پيش  فرصت  مشاهده  با  چين 
بلوك يورو به خريد اين اوراق اقدام كرده اما ميزان خريد باال نخواهد 
بود. اقدامات چين همواره در جهت منافع ملي اين كشور بوده است. 
خريداري  قرضه  اوراق  مجارستان  در  كه  هم  اكنون  مثال  براي 
شركت هاي  بين  مشترك  پروژه هاي  اجراي  براي  آن  از  مي شود 
چيني و مجارستاني استفاده مي شود.واقعيت اين است كه مشكالت 
اروپا بسيار گسترده و عميق است. براي مثال موسسه آمار اروپا 
در تازه ترين گزارش خود اعالم كرده نرخ تورم منطقه يورو طي ماه 

مي به 2.7 درصد رسيده است.

 اين براي ششمين ماه متوالي است كه نرخ تورم منطقه يورو باالتر 
بوده  اروپا  مركزي  بانك  سوي  از  شده  تعيين  درصدي   2 هدف  از 
است. نرخ تورم منطقه يورو پيش از آغاز بحران مالي در اكتبر 2008 
نرخ هاي  مي شود  باعث  تورم  نرخ  رشد  بود.  رسيده  درصد   3.2 به 
بهره در اين بلوك باال رود و اين امر به زيان رشد اقتصادي خواهد 
بود.يونان در ماه مي سال گذشته با دريافت 110 ميليارد يورو كمك 
از صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا موافقت كرد اما اكنون به 
كمكي معادل همين رقم نياز دارد تا بتواند به تعهدات مالي خود تا 

سال 2014 عمل كند. 

اقتصاد
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اقتصاد آسيا و عبور از بحران هاي جهاني

بيداري غول خفته

پس از روزهاي بحراني اقتصاد جهاني، چندي است 
به  اقتصاد  بازگشت  از  گوناگون  محافل  در  كه 
در  وضع  بهبود  و  مي شود  ياد  طبيعي  شرايط 
رشد  از  مي شود؛  داده  نويد  مختلف  بخش هاي 
رشد  سبقت  گوي  كه  انگليس  و  آلمان  اقتصاد 
اقتصادي را در اروپا از ديگران ربوده اند، گرفته تا 

رشد 3درصدي اقتصاد امارات. 
در  رونق  وضع  بازگشت  براي  خبر ها  جملگي  در 
شايد  تا  شده  ديده  اميد هايي  اقتصاد ها  برخي 
ميان  اين  در  اما  باشد.  رو  پيش  بهتري  روزهاي 
نوسان هاي  و  مشكالت  و  يونان  بدهي  بحران 
وضعيت  گاهي  شده  باعث  بيگاه  و  گاه  مقطعي 
منفعل اقتصاد اروپا به ركود و انتظار سقوط فرو 

برود و اميد ها را نااميد كند. 
در اين باره بانك جهاني در گزارش اخير خود با اشاره به مشكالت 
مختلفي كه اقتصاد دنيا را درگير خود كرده است، نويد آن را مي دهد 

كه نوسانات اقتصاد دنيا در سال هاي آينده كمتر  و اقتصاد از ثبات و 
پايداري بيشتري برخوردار خواهد بود. بر اساس گزارش منتشر شده 
توسط بانك جهاني تا سال 2025 ميالدي شش كشور سازنده بيش از 
نيمي از رشد اقتصادي دنيا خواهند بود. اين شش كشور كه همگي در 
قاره آسيا واقع شده اند، مي توانند زمينه را براي تبديل شدن آسيا به 
يك قطب قدرتمند اقتصادي در دنيا فراهم آورند. اين نهاد جهاني در 
ادامه اين گزارش هم با تاكيد بر توسعه اقتصادي و ايجاد فرصت هاي 
عامل  را  آن  توسعه،  حال  در  كشورهاي  براي  بيشتر  سرمايه گذاري 

مهمي در پررنگ تر شدن نقش آسيايي ها در اقتصاد جهاني مي داند. 

به نظر مي رسد پس از بحران هاي جهاني شرايط در حال دگرگوني 
كه  گذشته  دهه  در  دنيا  صنعتي  كشورهاي  اقتصادي  قدرت  و  است 
باال  را  جهان  اقتصاد  رشد  و  بود  اروپا  و  امريكا  اختيار  در  بيشتر 
مي بردند در حال تغيير است و در پانزده سال پيش رو، كشورهاي 
در حال توسعه اين نقش را از اين كشورها خواهند گرفت. بنابراين 
تحت  و  بود  نخواهد  وابسته  كشور  يك  به  تنها  ديگر  دنيا  اقتصاد 
آسيب پذيري اش  نيز  آن  بزرگ  و  كوچك  اقتصادي  بحران هاي  تاثير 
كمتر خواهد شد و نقش بيشتر كشورها در توسعه اقتصادي دنيا به 
معناي ثبات بيشتر اقتصاد است. از طرف ديگر كاهش نقش امريكا در 
اقتصاد دنيا به معناي كمترشدن تسلط دالر بر بازار ارز دنياست. بر 
اساس گزارش بانك جهاني كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين در 
كنار كشورهاي كره جنوبي و اندونزي شش كشوري هستند كه در 
سال هاي آينده رشد دو رقمي اقتصادي را تجربه مي كنند و زمينه ساز 

توسعه و ثبات بيشتر اقتصاد جهاني خواهند شد. 

آينده،  در  آسيا  رشد  درباره  جهاني  بانك  نويد  اين  وجود  با  اما 
هاروهيكو كورودا، رييس بانك توسعه آسيا با نگاهي به امروز آسيا 
معتقد است كه در سال جاري ميالدي، آسيا شاهد تورم بي سابقه يي 
در  و  مرز 18درصد  به  تورم  قاره  اين  از  بخش هايي  در  بود  خواهد 
كشورهاي چين و هند تورم به مرز 8 درصد خواهد رسيد. اما نكته 
آسيا  در  را  جاري  سال  وي  كه  آنجاست  آسيايي  هشدار  اين  مثبت 
آن  افزايش  از  ممانعت  و  تورم  مهار  تا  دانسته  تورمي  مارپيچ  بدون 

محتمل تر به نظر آيد. 

فرار آسيا از مارپيچ تورمي كه هر ابزاري براي مهار تورم را زمينه 
بيشتر شدن نرخ تورم مي كند، خبر خوبي است كه دست كم از تشديد 
بحران ها جلوگيري خواهد كرد. چرا كه از سوي ديگر افزايش سطح 
تقاضاي داخلي و وابستگي كمتر به بازارهاي اروپايي و امريكايي در 
و  آسيا  اقتصاد  آسيب پذيري  كاهش  براي  مهمي  بسيار  ابزار  آسيا، 

كاهش نرخ تورم شده است.

بانك مركزي همچنان به 
دنبال كنترل نرخ ارز

هفته اى كه گذشت با آنكه نرخ رسمي دالر حدود 
در  آزاد  بازار  در  اما  يافت  كاهش  تومان  چهار 
ساعات پاياني قيمت آن با افزايش شش توماني به 

يك هزا و 148 تومان رسيد. 

بانك مركزي  دوشنبه نرخ دالر دولتي را حدود 4 
تومان كاهش داد و نرخ آن را 1084 تومان تعيين 
يافت  كاهش  بانك  اين  توسط  هم  يورو  نرخ  كرد، 
و حدود 1527 تومان تعيين شد، در حالي كه  نرخ 
دالر 1538 تومان بود اما برخي صرافي هاي داراي 
مجوز از بانك مركزي، دالر را با نرخي گران تر از 
بازار داللي و واسطه گري به مشتريان مي فروشند 

و عنوان مي كنند كه دالر دولتي نداريم. 

ميدان  در  ارز  بازار  در  گشتي  مهر،  گزارش  به 
داراي  صرافان  فعاليت  مركز  كه  تهران  فردوسي 
مجوز از بانك مركزي است، نشان مي دهد كه برخي 
از اين صرافي ها گرچه دالر به نرخ دولتي دريافت 
كه  نرخهايي  به  دالر  فروش  به  موظف  و  مي كنند 
بانك مركزي براي آنها تعيين مي كند، هستند اما به 
گونه اي ديگر عمل مي كنند. آنها در عين حال گرچه 
مي كنند  درج  خود  تابلوهاي  روي  دولتي  نرخ هايي 
اساس  بر  را  خود  فروش هاي  و  خريد  اكثر  اما 
است  اين  جالب  نكته  نمي دهند.  انجام  نرخ ها  اين 
اعالم  مشتريان  به  صرافي ها  اين  كه  نرخ هايي  كه 
مي كنند باالتر از نرخ دالر در بازار آزاد و به اصالح 
داللي و واسطه گري است، بسياري از مشتريان هم 
براي جلوگيري از سوء استفاده، تقلب، جعل و غيره 
ترجيح مي دهند كه ارزها را با نرخي باالتر از همين 
صرافي ها نسبت به نرخ دالالن خريداري كنند. 

اقتصاد
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فرهنگى

دست نوشته هاي 
بابي ساندز در 
اعتصاب غذا

جاده از همين جا آغاز مي شود
   ترجمه: ايمان پاكنهاد

خياباني  اتفاقا  كه  ايرلندي  مبارز  بابي ساندز، 
روبروي سفارت انگليس به نامش است،  سال 1981 
در  سياسي-عقيدتي  زنداني  عنوان  به  كه  حالي  در 
روز   66 از  پس  مي برد  سر  به  «بلفاست»  زندان 
روز   17 در  او  درگذشت.  زندان  در  غذا  اعتصاب 
كاغذ  روي  را  احساساتش  غذا،  اعتصاب  نخست 
نوشته   17 اين  از  گزيده  يي  مي آيد  آنچه  نوشت. 

است:
   روز اول: ديشب طبق مقررات كمي ميوه  خوردم. 
از  كه  پرتغال  يك  بودند،  كرده  مقدر  كه  آنطور 

شانس من تلخ بود، به من رسيد.
و  دوستان  از  نامه  چند  امروز  دوم:  روز   
خواندم.  را  مادرم  نامه  فقط  رسيد.  خويشاوندانم 
روحيه  او  داشتم.  نياز  كه  بود  چيزي  همان  دقيقا 

مبارز خود را بازيافته است،  خوشحالم.
است.  خوب  حالم  استثنائا  امروز  سوم:  روز    
وجود  اين  با  است  گذشته  روز  سه  فقط  (مي دانم 

حالم خيلي خوب است) امروز: 63 كيلو؛ كه چي؟
سيگاري كشيدم. يك عياشي عظيم!

  روز چهارم: به نكته يي نادر پي بردم: مربا با چاي.
آنها  نظرم  به  شده اند.  خيره  من  به  كه  نظامي هايي 

بيشتر از من به آن احتياج دارند.
 روز پنجم: امشب باد بهاري عصباني شده است. 
بادي كه به يادم مي آورد دوشنبه 27 ساله مي شوم. 
بايد بروم. جاده از همين جا آغاز مي شود و فردا 
جسمي  هم  روحي،  هم  كل  در  است.  ديگري  روز 

خيلي خوبم.
 روز ششم: امروز دو بار انرژي كم آوردم. كمي 

احساس ضعف دارم.
 روز هفتم: مسووالن تصميم گرفته اند به زودي مرا 
به قرنطينه يي سخت ببرند. ضمنا حق ندارم وكيلم 
خواهيم  باشم.  كرده  اشتباه  اميدوارم  ببينم.  هم  را 

ديد.
هيچ  و  شده ام  كيلو   8/60 امروز  هشتم:  روز   

درخواستي براي رسيدگي پزشكي نداده ام.

در  مطالبي  آورده اند،  را  نيوز»  «آيريش  روزنامه 
حمايت از اعتصاب غذا چاپ كرده بودند.

 روز نهم: خب، به 27 سالگي رسيدم. شايد بميرم. 
اما جمهوري 1916 هرگز نمي ميرد.

پيش به سوي جمهوري  و آزادي مردم!
 روز دهم: فردا يازدهمين روز اعتصاب است. راهي 
اعتصاب  رنج  درباره  كسي  بايد  باقي مانده.  بسيار 
اما  بسرايم  مي خواهم  خودم  بسرايد.  شعري  غذا 
چگونه به پايان برسانم... دارم خسته مي شوم. بايد 

رفت. 
  روز يازدهم: امروز وزنم تغييري نكرده است و 
همچنان تقاضاي درمان نكرده ام. همچنان اشتياقم 
به خوردن غذا كمتر مي شود اما به ديدن خط پايان 
در راه آزادي مردمم روز به روز بيشتر و بزرگ تر 

مي شود.
تقريبا  است.  سرم  در  شعرهايي  دوازدهم:  روز   
هر  و  غذا  اعتصاب  از  شعرهايي  ندارم.  شكي 
چيزي كه اعتصاب غذا در قلبم و ذهنم نشانده ولي 
حال  سر  قلبم  مي شود.  بيشتر  آرام آرام  خستگي ام 

است اما بدنم رو به تنبلي رفته است...
 روزسيزدهم: 5/58 كيلو شده ام و حالم خوب است. 
حدس  نياوردند.  را  نيوز»  روزنامه «آيريش  امروز 
من  نمي خواستند  كه  داشت  چيزي  احتماال  مي زنم 

ببينم. اينجا هيچ  چيز تغيير نمي كند.
زندانبان ها  امروز  بگويم:  خالصه  چهاردهم:  روز   
درهاي سلول ها بويژه سلول مرا با شدت مي كوبند. 
هميشه  باشد:  اينها  ذهنيت  از  خوب  نشانه يي  شايد 
كينه جو و همواره پر از نفرت. خوشحالم كه بگويم 

مثل آنها نيستم. 
 روز  پانزدهم: فردا وقت مالقات دارم و خوشحالم 
در  دارم  دوست  ببينم.  را  خانواده ام  است  قرار  كه 
خوب  هوا  اميدوارم  البته  بزنم.  قدم  آزاد  هوايي 

باشد. بايد بروم...
است،  اختيارم  در  كه  كتاب هايي  شانزدهم:  روز    
با  مي خواهم.  ديكشنري  آنها  از  فردا  مزخرفند. 
از  بهتر  مي گيرم.  ياد  بيشتر  ديكشنري  از  استفاده 

اين كتاب هاي آشغالي است.
 روز  هفدهم: امروز به اعتصاب غذا فكر مي كردم. 
ولي  مي گويند  چيزها  خيلي   بدن  درباره  مردم 
مطمئن نيستم. من فكر مي كنم نوعي مبارزه است. 
بدن در ابتدا كمبود غذا را قبول نمي  كند و از كمبود 
غذا و چيزهاي ديگري كه بدن را تحليل مي برد، رنج 

مي كشد.

Bobbysandstrust.com:منبع

هشتمين «هرى پاتر» 
نوشته مى شود؟

تاسيس يك وبسايت به تب نوشته شدن هشتمين 
جلد مجموعه كتاب هاى «هرى پاتر» اثر جى.كى. 

رولينگ دامن زد.
پاتر»  «هرى  طرفداران  خبرآنالين،  گزارش  به 
آن  در  كه  هستند  مطبوعاتى  نشست  منتظر 
جى.كى. رولينگ از برنامه آينده اش پرده بردارى 

مى كند.
«پاترمور»  سايت  با  پيش  هفته  نويسنده  اين 
در  داد.  قلقلك  را  خود  طرفداران  از  بسيارى 
صفحه اول اين سايت اين جمله در كنار امضاى 

رولينگ به چشم مى خورد: «به زودى».
تصوير دو جغد نيز در اين صفحه ديده مى شود 
صفحه  به  را  كاربر  آن ها  روى  كردن  كليك  كه 
يوتيوب و يك كليپ ويديويى هدايت مى كند. اين 
مى دهد  نشان  را  ساعت شمارى  ويديويى  كليپ 
كه برعكس كار مى كند و 11 صبح پنجشنبه 23 

ژوئن (دوم تير) صفر مى شود.
اين  نيز  توئيتر  سايت  در  «پاترمور»  صفحه  در 
خوبى  خبر  جغدها  «انگار  مى شود:  ديده  جمله 
دارند.» تاكنون اين جمله 75 هزار بازديد داشته 
خوب  خبر  نشانه  جغد  غرب  ادبيات  در  است. 

است.

گمانه زنى  بازار  شده  موجب  اتفاق ها  اين  تمام 
درمورد برنامه آتى نويسنده «هرى پاتر» داغ تر 
وجود  احتمال  چند  كه  است  درحالى  اين  شود. 

دارد:
كه  پاترى»  «عبارات  لغت  فرهنگ  كتاب  چاپ 

سال هاست رولينگ قول آن را داده است
انتشار نسخه الكترونيك جلد هفتم هرى پاتر در 
سايت «پاترمور» (تمام حقوق نشر اين سايت در 

اختيار رولينگ است)
برپايى يك سايت رسمى طرفداران كتاب

بسيارى  كه  كتاب  هشتم  جلد  شدن  نوشته  خبر 
آرزوى آن را دارند

پاسخ  تاكنون  رولينگ  كه  است  درحالى  اين 
واضحى درمورد نوشتن يا ننوشتن جلد هشتم 
اقتباس هاى  در  كه  رادكليف  دانيل  اما  نداده، 
جوان  جادوگر  اين  نقش  پاتر»  «هرى  سينمايى 
پاتر»  «هرى  او  نكنم  «فكر  گفت:  كرده  بازى  را 
در  رولينگ  هستم  مطمئن  بنويسد.  ديگرى 
مى نويسد.  بسيارى  كتاب هاى  آتى  سال هاى 
مطمئن هستم خيلى بيش از آنچه خوانده ايم در 
ذهن دارد. اگر هرى پاتر در آن ها نباشد با عالقه 

بسيار كتاب ها را مى خرم.»
اپرا  با  گفت وگويى  در   2010 سال  نيز  رولينگ 
و  هشتم  جلد  مى توانم  بود: «حتما  گفته  وينفرى 
نهم و دهم و ... اين داستان را بنويسم... اما به 
نظرم كارم با اين داستان تمام شده اما كسى از 

آينده خبر ندارد.»

اين نويسنده در وب سيات خود نيز نوشته بود: 
«به اندازه هفت كتاب، داستان داشتم و هيچوقت 
فكرش را نمى كردم بيش از هفت كتاب بنويسم. 
بنويسم،  هشتمى  كتاب  خيريه  امور  براى  شايد 
اما اين جلد هشتم دايرةالمعارف دنياى هرى پاتر 
كه  باشد  چيزهايى  تمام  شامل  مى تواند  و  است 

در كتاب نيست...تا ببينيم چه پيش مى آيد.»
به هر حال تا آخر هفته و نشست خبرى رولينگ 
طرفداران  براى  تازه  خبر  ديد  تا  كرد  بايد صبر 

«هرى پاتر» چيست.

250 هزار كتاب عتيقه 
رايگان در گوگل

حدود 250 هزار جلد كتاب عتيقه به صورت رايگان 
در سايت گوگل قرار مى گيرد.

براساس قرارداد همكارى كتابخانه بريتانيا با موتور 
جستجوى گوگل اين آثار در فضاى مجازى عرضه 
مى شوند. اين آثار كه تاريخ حق مولف آنها به اتمام 
رسيده بين سال هاى 1700 تا 1870 ميالدى نوشته 
و چاپ شده اند. در ميان اولين آثارى كه به صورت 
جزوه اى  مى گيرند  قرار  سايت  اين  روى  آنالين 
نقشه هاى  و  فرانسه  ملكه  آنتوانت،  مارى  درمورد 
سال 1858 نارسيسو مونوريول، مخترع اسپانيايى 

براى يك زيردريايى بزرگ به چشم مى خورد.
قرن  «در  گفت:  كتابخانه  اين  مدير  بريندلى،  لين 
نوزدهم آرزوى نياكان ما رساندن اطالعات مختلف 
دانش  شوند  مطمئن  مى خواستند  بود،  مردم  به 
كتابخانه هاى  به  كه  نيست  افرادى  مختص  فقط 
مختلف  كتاب هاى  آنها  دارند.  دسترسى  خصوصى 

كتابخانه هاى  در  و  خريدارى  دنيا  سراسر  از  را 
عمومى عرضه مى كردند.»

گوگل  با  توانستيم  كه  خرسنديم  «خيلى  افزود:  او 
در اين پروژه همكار شويم و معتقد هستيم اين كار 
ما ادامه سنت پدران ماست تا هركس در هر كجا و 
هر زمان بتواند به اين آثار دسترسى داشته باشد.»

پيتر بارون، مدير روابط خارجى گوگل گفت: «نكته 
جالب درمورد فناورى كه در اختيار ماست درواقع 
انتشار  و  نشر  است.  فرهنگ  و  تاريخ  حفظ  امكان 

بخش مهمى از ميراث جهان است.»
ن كتاب ها به صورت آنالين در بخش كتاب سايت 

گوگل و سايت كتابخانه بريتانيا عرضه مى شوند.

جايزه هاي ناپولي 
ايتاليا  «چيميتيله»  ادبي  جايزه  دوره  شانزدهمين 
اين  مختلف  بخش هاي  برندگان  به  جايزه  اهداي  با 
بهترين  شد.  برگزار  ناپل  «چيميتيله»  در  مسابقه 
«لوسي  عنوان  با  ادبي  منتشرنشده  داستاني  اثر 
لِتيتزيا»  «الئورا  نوشته  الماس ها»  بين  آسمان  در 
كه  را  نقره يي  ناقوس   نخستين  ناپولي»  «گوييدا  و 
كرد.  دريافت  است،  ناپل  «چيميتيله»  جايزه  نماد 
به  شده  منتشر  داستاني  ادبي  اثر  بهترين  جايزه 
كه  بيشتر»  زندگي  «يك  براي  بورالِوي»  «آنتونال 
انتشارات «ريتزولي» آن  را منتشر كرده است، تعلق 
داستان هاي  از  اقتباسي  ادبي  اثر  بهترين  گرفت. 
واقعي «زنده باد ايتاليا» نوشته «آلدو كاتزولو» كه 
انتشارات «موندادوري» آن  را منتشر كرده، انتخاب 

شد.
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هيچ كس 
كتاب را 
نمي خريد

هالينگهرست در عكسي كه به همراه مقاله اش در 
كنفوردين چاپ شده، بيشتر شبيه ارباب زاده هاي 
تعريف  وارونه  را  زندگي اش  او  است.  عبوس 
و  نوجواني  در  بودنش  محصور  است:  كرده 
ابتداي جواني، اقامت در آكسفورد، زندگي در يك 
پايان نامه اش  روي  كار  و  موشن  اندرو  با  خانه 
درباره سه نويسنده،  يي ام فورستر، فربنك و ال 
پي هاردتلي، كار كردن در شرايطي كه ابراز افكار 
و عاليقش ممكن نبود و پس از آن شكوفايي اش 
در سي و اندي سالگي هنگامي كه به لندن آمد. 
هرچند هالينگهرست هميشه يك رمان «در دست 
شاعر  اول  درجه  در  را  خود  داشته،  نگارش» 
با  شعر  مجموعه  يك   1982 سال  در  مي داند. 
چاپ  پنهان»  «گفت وگوهاي  تحريك آميز  عنوان 
درست  مي گويد  اما  شد  روبرو  اقبال  با  كه  كرد 
همان روزي كه قرارداد يك مجموعه شعر را با 
شد.  خشك  قريحه اش  بست،  فيبر  بزرگ  شركت 
در هر صورت، رماني كه جايگاه ادبي او را تثبيت 

كرد در آن زمان در راه بود. او نوشتن
 The Swimming-Pool Library را در سال 
عموم  مقبول  بعد  سال  چهار  و  كرد  آغاز   1984
شد. او برايم تعريف مي كند: «هيچ كس حق نشر 
كسي  نمي خريد.  هم  شميز  جلد  با  حتي  را  كتاب 
ناشران  بفروشد».  را  آن  بايد  چطور  نمي دانست 
وضع  با  نويسنده يي  كتاب  كه  بودند  اين  نگران 
او و داراي قهرماني مثل خود او تنها عده اندكي 
مخاطب را به خود جذب كند اما در كمال ناباوري 
خوبي  فروش  نفيس  و  گالينگور  جلد  با  كتابش 
داشت و حق چاپ آن با جلد شميز و شمارگان 
«اين  مي گويد:  او  شد.  ناشري  هر  آرزوي  زياد 
او  كرد».  رو  آن  به  رو  اين  از  را  زندگي ام  كتاب 
كه در هفته نامه ادبي تايمز معاون سردبير بود، 
داد  كاهش   1990 سال  در  را  كاري اش  ساعات 
سال  در   The Folding Star انتشار  از  پس  و 
پاسخ  از  او  كه  سوال  يك  كرد.  استعفا   1994

در  هنوز  آيا  كه  است  اين  مي رود  طفره  دادنش 
يا  است  كرده  باز  جايي  ديگر  نويسندگان  ميان 
 The كتاب  براي  تبليغاتي اش  سفر  طي  خير. 
مي پرسيدند  او  از  خبرنگاران   Line of Beauty
كه آيا وضع خاص اوست كه از وي يك نويسنده 
ساخته و همين اساس شايعه يي شد كه طي سفر 
مي كنم  «احساس  مي گويد:  او  بود.  گريبانگيرش 
سوال  اين  به  سال   20 كرده.  تغيير  اوضاع  كه 
كه «چه احساسي داريد از اينكه جزو اين گروه 
پاسخ  مودبانه  مي شويد؟»  محسوب  نويسندگان 
ديگر  ندارم.  قصدي  چنين  ديگر  اين بار  مي دادم؛ 

جايز نمي دانم.»
آيا او مي تواند به كتابي فكر كند كه شخصيت ها 
و درونمايه اش با ساير كتاب هايش و طبعا وضع 
حكمفرما  سكوت  اندكي  باشد؟  متفاوت  او  خود 
مي شود. «همچنان فكر مي كنم در حال حاضر به 
حد كافي از اين موضوعات وجود دارد و مطمئن 
باشد.»  راضي  كار  اين  به  كامال  دلم  كه  نيستم 
شده  جديدش  رمان  مشغول  كه  است  چندي  او 
و مي گويد: «قطعا داراي همين مضامين است اما 
نيست».  اينطور  كمابيش  داستان  اصلي  قهرمان 
مساله  است:  پرمفهوم  بسيار  «كمابيش»  لفظ 
است.  تغييرپذير  كامال  هالينگهرست  براي  رابطه 
 The در  بسياري  «موقعيت هاي  مي گويد:  او 
دوگانه  حالت  كه  هست   Stranger’s Child
در  نظر  مورد  مفاهيم  از  يكي  دارد.  بينابيني  و 
تن  كه  است  بشر  ناشناخته  رفتار  درباره  كتاب 
تا  هم  من  و  نمي دهد  دسته بندي  هيچگونه  به 
محدوده هاي  اين  در  پا  كه  شدم  وسوسه  حدي 
مبهم بگذارم.»او هيچگاه نويسنده بيانيه ها نبوده 
است اما نخستين رمان هايش تا حدي تالش هاي 
شيوه  اين  كردن  وارد  براي  بودند  آشكاري 
جامعه.  اصلي  جريان  به  نويسندگي  و  زندگي 
آن دوره اكنون ديگر به پايان رسيده است. «در 
جهان  و  تاريخ  موضوع  عمدا  كتابم،  نخستين 
كتاب ها  االن  كردم.  انتخاب  را  زندگي  شيوه  اين 
ذهنم  به  ناخودآگاه  و  غيرمستقيم  صورت  به 
شكل  نوشتن  حين  داستان ها  درونمايه  مي آيند. 
مي گيرند». اما تعدادي از اقتضائات پيشين هنوز 
روانشناسي  و  آداب  «رفتار،  دارند.  وجود  هم 
من  و  است  جذاب  همچنان  حيطه  اين  در  روابط 
عالقه  نوشت».  خواهم  درباه شان  هميشه  هم 
معناست  اين  به  صداقت  به  هالينگهرست  وافر 
زيبايي،  و  نظم  به  گرايش  همان  يا  عقالنيت،  كه 

همواره مقهور واقعيت درهم اميال خواهد شد.
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راز مرگ شاعر 
اعدامى فاش شد

اعدام  در  كه  كسانى  اسامى  كشف  از  مورخ  يك 
اين  دفن  محل  و  داشتند  نقش  لوركا  گارسيا  فدريكو 

شاعر اسپانيايى خبر داد.
 پرده از يكى از رازهاى بزرگ تاريخ معاصر اسپانيا 

كه در دوران جنگ داخلى رخ داد، برداشته مى شود. 
مورخى از شهر گرانادا، در جنوب اسپانيا ادعا كرده 

محل دقيق دفن جسد لوركا را پيدا كرده است.
تمام  و  گذاشت  وقت  سال  سه  پرز  كابايرو  ميگل 
رو  زير  را  ارتش  و  پليس  آرشيوى  مدارك  و  اسناد 
كرد تا بتواند 13 ساعت آخر زندگى شاعر «عروسى 
خون»، «يرما» و «خانه برناردا آلبا» را به شكلى دقيق 
جنگ داخلى به دست  توصيف كند. اين شاعر اوايل 

گروهى از افراد راستگرا اعدام شد.
اين مورخ معتقد است نام شش نفر از نيروى پليس 
و افراد داوطلب را پيدا كرده كه به سمت لوركا و دو 
زندانى ديگر شليك كردند. او دليل كشته شدن لوركا 
خاندان  چند  ميان  تجارى  و  سياسى  كهنه  رقابت  را 
ثروتمند گرانادا مى داند كه يكى از آنها خاندان لوركا 

بوده است.
عنوان  با  كتابى  در  را  خود  كشفيات  كه  كابايرو 
گفت:  كرده،  منتشر  لوركا»  گارسيا  آخر  ساعت   13»
اينكه  نه  كنم  جمع  آرشيوى  اسناد  گرفتم  «تصميم 
روايات شفاهى را كنار هم بگذارم. چون سردرگمى 
فعلى نتيجه همين روايات شفاهى و شاهدان نامطمئن 

بسيار بوده است.»
اثبات  براى  تالشى  را  خود  عزيمت  نقطه  مورخ  اين 
روزنامه نگار  فاخاردو،  مولينا  ادواردو  نوشته هاى 
خودش  فاخاردو  كرد.  عنوان  اسپانيا   1960 دهه 
فرانچسكو  ژنرال  ديكتاتورى  از  و  بود  راستگرا 

فرانكو حمايت مى كرد.
«مولينا  داد:  توضيح  چنين  مورد  اين  در  كابايرو 
فاخاردو به دليل موضع گيرى سياسى اش به افرادى 
بودند.  گفته  او  به  را  حقيقت  كه  داشت  دسترسى 
آرشيوهايى كه بررسى كردم بيشتر از گفته هاى او 
تشكيل شده بودند. به همين دليل مى شود مطمئن بود 
او در مورد محل دفن لوركا هم حقيقت را گفته است.»

طبق اين كشفيات محل دفن شاعر چاهى در نزديكى 
دو  بين  دگازپاچو»  «كورتيخو  به  موسوم  كشتزارى 
افرادى  را  چاه  اين  آلفاكار است.  و  ويزنار  روستاى 
نيم  حدود  محل  اين  بودند.  كنده  آب  جستجوى  در 
گيبسن  يان   1971 سال  در  كه  محلى  با  كيلومتر 
بود،  كرده  معرفى  لوركا  دفن  محل  عنوان  به  مورخ 
فاصله دارد. محلى كه گيبسن اشاره كرده بود پس از 

جنجال هاى بسيار در سال 2009 حفارى شد و هيچ 
اثرى از استخوان در آن پيدا نشد.

چاه  اين  «انتخاب  گفت:  دفن  محل  درمورد  كابايرو 
براى دفن اجساد با عقل جور درمى آيد، چون آن قدر 
از روستاها دور است كه نه كسى سربازها را ببيند و 
نه كسى صداى شليك را بشنود، از طرفى چون براى 
اعدام به نور نياز داشتند اين محل در مسيرى است 
كه با ماشين مى شود به آن رفت و نور اتوموبيل را 

روى اعدامى ها انداخت.»
خاوير ناوارو، باستان شناس كه تاكنون چندين گور 
دسته جمعى دوران جنگ داخلى اسپانيا را كشف كرده 

درمورد اين چاه كه حاال پر شده، گفت: «عجيب نيست 
در اين چاه جسد باشد. مطمئن شدن از اين قضيه كار 
ساده اى است. كافى است مقدارى از اين خاك را در 
اين  در  گذشته  در  ببينيد  تا  كنيد  بررسى  آزمايشگاه 

محل چاهى حفر شده يا نه.»
گروه اعدام كه به گفته كابايرو فقط شش نفر بوده اند 
در تابستان 1936 صدها فرد مظنون به تمايالت چپ 
را اعدام كردند و لوركا يكى از آنها بود. آنها براى هر 
اعدام 500 پزوتا دريافت مى كردند و رتبه نظامى آنها 
باال مى رفت. آن ها اين اعدام ها را به دستور فرانكو، 

ديكتاتور آينده اسپانيا انجام مى دادند.
را  افراد  اين  «من  گفت:  گروه  اين  درمورد  كابايرو 
«قاتل» نمى خوانم بلكه آنها «جالد» هستند، برخى از 
بودند و برخى  پيوسته  به گروه  داوطلبانه  افراد  اين 
هم پليس هايى بودند كه از ترس كشته شدن به دليل 

سرپيچى به گروه ملحق شدند.»
نمى دانستند  حتى  آنها  «احتماال  افزود:  مورخ  اين 
روشنفكران  اغلب  را  لوركا  آثار  كيست.  لوركا 
دو  آن  متوجه  بيشتر  گروه  اين  احتماال  مى خواندند. 
دو  آن  كشته اند.  لوركا  همراه  كه  بوده  آنارشيستى 
نفر خيلى مشهور و خطرناك بودند.» با اين حال دو 
فرمانده اين گروه كوچك يعنى ماريانو آِخنخو، پليس 
53 ساله و آنتونيو بناويدس كه از اقوام همسر اول 
پدر لوركا بود، مطمئنا از هويت اين شاعر آگاه بودند. 
گفته  مردم  به  افتخار  با  بعدا  بناويدس  مى شود  گفته 

است: «يك تير توى مخ آن كله باددار خالى كردم.»
(بناويدس  رولدان  خاندان  اعضاى  اسناد،  طبق 
لوركاها  رقيب  كه  بوده)  خانواده  اين  از  عضوى 
بودند، مقامات طرفدار فرانكو را ترغيب به دستگيرى 
از  يكى  لوركا  بودند.  كرده  شاعر  لوركاى  كشتن  و 
شخصيت هاى «خانه برناردا آلبا» را براساس يكى از 
اعضاى اين خانواده خلق كرده بود. به قول كابايرو 
پسرش  از  را  انتقام  و  داشتند  مشكل  پدر  با  «آنها 

گرفتند.»
از ميان اعضاى گروه اعدام تنها بناويدس بعدها به 
حتى  گروه  اعضاى  ديگر  و  كرد  افتخار  خود  كرده 

چيزى به اعضاى خانواده خود نگفتند.

گاردين / 25 ژوئن / ترجمه: حسين عيدى زاده
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اشك هاى عاشقانه و 
شكاف هاى مدرنيسم  

 

 مرورى بر سينماى وونگ كارواى 
سينماگر هنگ كنگى  

 

اگر بنا باشد نقطه اى از جهان را به عنوان واسط غرب و شرق انتخاب كنيم 
به نظر مى رسد بهترين انتخاب هنگ كنگ باشد؛ شهرى پر از آسمانخراش، 
روح  از  مشحون  و  نئون  هاى  المپ  خصوصى،  مليتى  چند  هاى  شركت 
تمام  تقريبًا  كه  است  واقع  كشورى  نقطه  ترين  شرقى  در  كه  دارى  سرمايه 
وجوهى از تفكر را نمايندگى مى كند كه در تقابل با غرب است. شهرى كه 
در اواخر دهه 80 پديده سينمايى اش وونگ كارواى را به جهان معرفى كرد. 
به  صرف  دلبستگى  بدون  كنگ  هنگ  در  اسالفش  خالف  بر  كه  سينماگرى 
مشخصه هاى بازارى اى كه سينماى هنگ كنگ كشف كرده بود، سينمايش 
را جهانى كرد و به سرعت واكنش منتقدان غربى را برانگيخت. اگرچه اكثر 
اين منتقدان به تعبير پيتر برونه، در برخورد با سينماى ونگ، دچار نوعى 
شتابزدگى شده بودند كه نمونه مشخص آن مقايسه ناشيانه سينماى او با 
گدار بود، ولى تقريبًا تمام آنها در اين موضوع متفق القول بودند كه وونگ 
كارواى توانسته بود با شتاب شگفت انگيزى خود را به عنوان يك فيلمساز 

پانتئون نشين در دهه 90 تثبيت كند. 

� اشك ها مى بارند 
نخستين فيلم وونگ كارواى، همچنان كه اشك ها مى بارند (1988)، اداى دينى 
كامل به فيلم خيابان هاى پايين شهر اسكورسيزى بود كه فقط گنگسترهاى 
نيويورك جاى خود را به اعضاى ترياد هاى1 هنگ كنگ داده بودند. به نظر 

مى رسد مغناطيس گيشه اين ژانر و به خصوص فيلم فرداى بهتر ساخته 
جان وو، كه ستايش شده ترين اثر در ميان فيلم هاى اين ژانر بود، انگيزه 
اصلى ساخت فيلم بود. فيلم در پى همدلى با ضدقهرمان هاى حاشيه نشين و 
تكرويى است كه رگه هاى قوى اگزيستانسياليستى دارند و در ميان مردابى 
باندهاى  قدرت  هرم  در  خود  موقعيت  بهبود  پى  در  تبهكارى  و  جنايت  از 
و  برادرى  قدرت،  پول،  اسلحه،  فيلم  اصلى  هاى  كليدواژه  هستند.  خيابانى 
رفاقت و عشق هاى نافرجام است كه طنين فيلم هاى نوآر را در خود دارد. 

بعدى  آثار  ساير  از  متفاوت  فيلم  اساسى  دغدغه  رسد  مى  نظر  به  اگرچه 
وونگ كارواى است ولى در اين فيلم نيز مى توان شكلى هرچند ناپخته از 
همان دغدغه ها را باز شناخت. فيلم به تاسى از فيلم خيابان هاى پايين شهر 
ديگر  آثار  با  مقايسه  در  و  دهد  مى  تر  پيچيده  و  گيراتر  حضورى  زنان  به 
اين ژانر در هنگ كنگ و به خصوص فيلم فرداى بهتر، تا حدودى زنان را 
موجود  آن  نه  فيلم  اين  در  زن  كند.  مى  خارج  ژانر  اى  كليشه  مختصات  از 
سرگرمى ساز براى گنگسترهاست كه نقش چندانى در معادالت آنها ندارد، 
موتور  يك  بلكه  نوآرهاست،  فيلم  در  چين  دسيسه  و  اغواگر  موجود  آن  نه 
عاشقانه  معادله  يك  تواند  مى  ناپذير  بينى  پيش  شكلى  به  كه  است  كنشگر 
را وارد داستان كند؛ معادله اى كه تمام آثار بعدى وونگ كارواى به شكلى 

پررنگ از پيچيدگى هاى آن تغذيه مى كنند. 

� روزهاى وحشى بودن و آغاز عاشقانه ها 
كامل  جدايى  ساخته وونگ كارواى،  دومين  بودن (1991)  روزهاى وحشى 
و هميشگى او را از فضاى همچنان كه اشك ها مى بارند (1988) اعالم كرد. 
در واقع پس از اين فيلم سينماى مردانه، پر زد و خورد و در محدوده ژانر 
اى  سويه  با  پيچيده  ملودرام  يك  سمت  به  نخستش  فيلم  در  كارواى  وونگ 
زنانه كه حساسيت مشخص ژانرى نداشت، پيش رفت كه تا آخرين فيلمش 
ملودرامى  كرده است؛  را حفظ  رويه  اين  نيز  من (2007)  بلوبرى  هاى  شب 
كه بيشترين توان خود را صرف پرداختن به شكاف ها و خألهايى مى كند 
كه به شكلى مبهم و اجتناب ناپذير، روابط عاشقانه شهرنشين هاى مدرن را 
همين  در  كارواى  وونگ  سينماى  اتفاقًا  و  برد  مى  پيش  فروپاشى  سمت  به 
هاى  هزينه  كردن  برآورد  به  معطوف  و  شود  مى  آغاز  فروپاشى  لحظه 
عاطفى – روانى مى شود كه آدم هاى اين روابط پس از اين فروپاشى بايد 
بپردازند. اگرچه سينماى وونگ كارواى تمام تالش اش را مى كند كه در اين 
موفق  هم  چندان  نظر  اين  از  ظاهراً  و  نشود  مانتاليسم  سانتى  درگير  راستا 
نيست ولى به نظر مى رسد آنچه سينماى وونگ كارواى را از ملودرام هاى 
سبك جدا مى كند، عدم تمايل ونگ به پرداخت صرف كم و كيف اين روابط 

عاشقانه است. 
از اين رو سينماى او قصد دارد تا آنجا كه مى تواند آدم هايش را از عمل 
گرايى صرف آدم هاى ملودرام هاى سبك دور نگه دارد و اگر تعبير ليندا 
وونگ  سينماى  گفت  بايد  بپذيريم  زنانه  هاى  ملودرام  درباره  را  ويليامز 
كارواى تا حدود بسيارى درصدد تبديل شدن به يك موقعيت روانى انتزاعى 
است، تا تبديل شدن به يك ژانر بدنى. آدم هايى كه وونگ كارواى ترسيم 
مى كند معموًال شهرنشين هاى تنهايى هستند كه گذشته و پيشينه نامعلومى 
ديگران  با  را  كارانه  محافظه  اى  فاصله  كنند  مى  سعى  سو  يك  از  و  دارند 
اى  عاشقانه  روابط  درگير  ناخواسته  شكلى  به  ديگر  سوى  از  و  كنند  حفظ 
بلكه  ندارد  را  ها  فاصله  اين  حذف  توانايى  تنها  نه  روابط  اين  كه  شوند  مى 
موجب نيرومندتر شدن آن دافعه نامعلومى مى شود كه تقريبًا تمام آدم هاى 
وونگ كارواى در خود دارند. همين امر موجب مى شود روابط عاشقانه در 
با  خوشبخت   ،(1994) اكسپرس  چانكينگ   ،(1991) بودن  وحشى  روزهاى 
يكديگر (1997)، در حال و هواى عشق (2000) و 2046 (2004) شبيه موش 
و گربه بازى هايى شود كه آدم ها در آنها به شكلى هيستريك و بدون انگيزه 
هايى خودآگاه در دور معيوب پيوستن جدايى مى افتند و نتيجه منطقى اين 
دور موقعيت بدبينانه و آكنده از ناامنى عاطفى اى است كه سينماى وونگ 
كارواى را دربر گرفته است. در روزهاى وحشى بودن (1991) وقتى يودى، 

دون ژوان فيلم، به ترتيب لى ژن و مى مى را به سادگى از خود مى راند در 
واقع هزينه هاى روانى عاطفى را به اين زن ها تحميل مى كند كه به شكل 
ترديد در پذيرش و تشكيل رابطه عاشقانه بعدى توسط اين زن ها خود را 

نشان مى دهد. 
اين روابط جديد در شرايطى شكل مى گيرند كه شكاف ها و خألهاى بيشترى 
يافته اند و آنچه مسلم است اين است كه آدم هاى وونگ كارواى براى فرار 
از اين شكاف ها و خألها به شكل عاجزانه اى از يكديگر مى گريزند، همان 
طور كه چائو و سولى ژن در فيلم در حال و هواى عشق (2000)، لى و هو 
در فيلم خوشبخت با يكديگر (1997)، چائو و سولى ژن دوم، چائو و لولو 
يك  سمت  به  را  آنها  گريز  اين  و  گريزند  مى  يكديگر  از   (2004)  2046 در 
فردگرايى انتزاعى و ايزوله مى كشاند كه نوعى تبعيد ناگزير به خاطره هاى 
نوستالژيك خودشان براى فرار از تنهايى بيرونى شان است. در واقع پناه 
بردن به خاطره ها و نوستالژى ها به عنوان يك مكانيسم دفاعى عمل مى 
كند كه مانع از فروپاشى كامل آدم هاى وونگ كارواى مى شود و از اين رو 
مونولوگ هاى فراوان در فيلم هاى وونگ كارواى در واقع خودخورى هايى 
براى پااليش و تخليه روانى آدم هايى است كه در بيرون از خود ناتوانند؛ 
اكسپرس  چانكينگ  برانگيز  ستايش  فيلم  در  پليس 223  مانند  كه  هايى  آدم 
(2004) مدام تحت سركوب هاى بيرونى، خاطره سازى و با اين خاطره ها 
زندگى مى كنند؛ خاطره هايى كه مملو از روابط متشنج و تباه شده اى است 
به شكلى افراطى منزوى و غم  هاى وونگ كارواى را  كه خألهاى آن، آدم 

انگيز مى كند. 

� فيلمسازى شرقى يا غربى 
به نظر مى رسد موقعيت آزاردهنده اين خألها مى تواند وونگ كارواى را 
از سنت تفكر در شرق جدا كند. از اين نظر سينماى وونگ كارواى مى تواند 
بيشتر متمايل به گرايش فكرى غرب به خصوص اروپاى روشنفكرى باشد 
كه هر شكلى از خأل را به عنوان عامل مزاحم و برهم زننده قلمداد مى كند و 
اين دقيقًا بر خالف سنت فلسفى شرق است كه مفهوم خأل در آن حضورى 
قاطع و آرامش بخش دارد. اگر تنهايى و عدم توانايى ارتباط با ديگر انسان 
ها، در تفكر شرق بحران هايى بالقوه در نظر گرفته نمى شوند و اتفاقًا مى 
توانند واجد مفاهيم معنوى عميقى باشند كه رستگارى مورد نظر اين شكل 
تفكر به شكلى رياضت گونه و خودآزارانه از دل آن بيرون كشيده مى شود، 
در تفكر غربى به عنوان آسيب هايى جدى به انسانگرايى مدرنى فرض مى 
شوند كه غرب بر پاشنه آن مى چرخد. با اين فرض مشخص است كه دغدغه 
سينماى  رنگ  و  آب  خوش  هاى  فيلم  مانند  نه  كارواى  وونگ  سينماى  هاى 
نسل پنجم چين است كه گرايشى شرقى در بازگشت به افسانه ها و اسطوره 
ها دارند و نه مانند دغدغه هاى فيلمسازانى چون كيم كى دوك و پارك چان 
دغدغه  بلكه  انديشند،  مى  شرقى  شدت  به  غربى  ظاهرى  در  كه  است  ووك 
هاى سينماى وونگ كارواى تقريبًا نزديك به آن نحوه تفكرى است كه در 
سينماى روشنفكرى اروپا براى دنياى مدرن سوگوارى مى كند. از اين نظر 
از  بيش  كه  است  فيلمسازانى  دسته  آن  جزء  كارواى  وونگ  گفت  توان  مى 
آن كه بخواهد استفاده چندانى از ويژگى هاى انحصارى زادبوم خود بكند، 
درصدد آن است كه با معيارهاى سبكى خودش، سينمايش را به نمايشى از 
دلمشغولى هاى جهانشمول تبديل كند؛ نمايشى با سس تند احساساتى گرايى 

از آدم هاى اخته شده در دنياى مدرن كه مى توانند در هر مكانى باشند. 

� قهرمانان خاطره ساز اما سرخورده 
در فيلم چانكينگ اكسپرس (1994) انتقال راوى از پليس 223 به پليس 663، 
مورد  فقط  كند  مى  اپيزوديك  دگرگونى  يك  دستخوش  را  فيلم  روايت  كه 
اين  از  پس  و  قبل  كه  حالى  در  است،  انتقال  اين  تر  مشخص  و  آشكارتر 
انتقال نيز جايگاه راوى مدام در حال انتقال است. در واقع در نيمه نخست 
فيلم جايگاه راوى مدام بين پليس 223 و زن بلوند و در نيمه دوم فيلم بين 
تر  بزرگ  انتقال  نيز  بخش  دو  اين  بين  و  شود  مى  عوض  فى  و  پليس 663 
و مشخص تر راوى از پليس 223 به پليس 663 رخ مى دهد. كاركرد مهم 
ايجاد  فيلم  سوبژكتيو  جايگاه  در  كه  اختاللى  از  جدا  پياپى  هاى  انتقال  اين 
مى كند، تشنجى است كه به زمان و متن روايت وارد مى كند كه مهم ترين 
نتيجه آن سردرگمى تماشاگر در اتخاذ يك موضع اخالقى مشخص نسبت 
به فيلم است. نظير همين اتفاق در فيلم 2046 (2004) به شكلى ملموس تر 
چائو  كه   2046 داستان  قهرمان  بين  راوى،  جايگاه  كه  جايى  دهد؛  مى  رخ 
تقسيم  كارواى،  وونگ   2046 فيلم  قهرمان  چائو  خود  و  نويسد  مى  را  آن 
مى شود. در واقع چائو در فيلم 2046 (2004) مدام در حال خاطره سازى 
و پذيرش سرخوردگى است و قهرمان داستانش در مكان زمان 2046 اين 
سرخوردگى ها را آزاد مى كند و جابه جايى مداوم اين دو راوى در واقع 

تبديل به تز و آنتى تز روايت مى شود. 
اگرچه فيلم نامنسجم و نااميدكننده شب هاى بلوبرى من (2007) به عنوان 
آخرين فيلم وونگ كارواى در كارنامه او سنگينى مى كند ولى ديگر به راحتى 
مى توان وونگ كارواى را يك مولف تمام عيار به حساب آورد، كسى كه 
حتى در فيلمى چون خاكسترهاى زمان(1994) كه قرار بود فيلمى در ژانر 
2wuxia با آن قراردادهاى از پيش تعيين شده اش باشد نيز به شكلى شگفت 
انگيز دلمشغولى هاى هميشگى خودش را تاليف مى كند؛ سينماگر استيليزه و 
سانتى مانتالى كه شيفته صحنه هايى چون سيگار كشيدن در تنهايى، جدايى 
زير باران و قاب بندى هايى است كه نهايت حساسيت زيبايى شناسى را در 

خود دارند.
 

   ميالد روشنى پايان 
پى نوشت ها 

1 ترياد، نامى است كه به سازمان هاى جنايى هنگ كنگ داده شده است و 
تقريبًا معادل مافياهاى گنگسترى در غرب است. 

2 ژانرى در سينماى چين است كه به قهرمان هاى دوران دور تاريخ چين و 
سلحشورى هايشان مى پردازد. فيلم هاى اين ژانر با جلوه هاى تصويرى 
فراوان، شمشيربازانى متبحر را تصوير مى كنند كه در ميان زمين و آسمان 
با يكديگر در نبرد هستند. نخستين فيلمى كه اين ژانر را به جهان معرفى كرد، 

ببر خيزان، اژدهاى خفته (ژانگ ييمو /2000) بود.  
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فيلم آغاز ، برنده بزرگ
 جوايز ساترن

ساالنه  رقابتهاى  دوره  هفتمين  سى  جوايز  اهداى  مراسم  در 
ساترن ، فيلم موفق كريستوفر نوالن با نام "آغاز"، 5 جايزه 
دريافت كرد و برنده بزرگ اين رقابتها شد در حاليكه آن ترو 

، به عنوان بهترين بازيگر تلويزيونى انتخاب شد.
 به نقل از اسكاى نيوز، در رقابتهاى ساالنه ساترن ، فيلمهاى 
در  و  كنند  مى  رقابت  باهم  ترسناك  و  فانتزى   ، تخيلى  علمى 
اهداى  مراسم  در  كنند.  مى  دريافت  جايزه  مختلف  بخشهاى 
 ، كاپريو  دى  لئوناردو  بازى  با  "آغاز"  فيلم   ، امسال  جوايز 
و  شد  انتخاب  رقابتها  اين  تخيلى  علمى  فيلم  بهترين  بعنوان 
به  نيز  نويسى  فيلمنامه  بهترين  و  كارگردانى  بهترين  جايزه 

نوالن اعطا شد.
جف بريج يكى ديگر از برندگان اصلى اين رقابتها بود و بخاطر 
بازى در فيلم " افسانه ترون"، جايزه بهترين بازيگر نقش اول 
مرد را از آن خود كرد درحاليكه جايزه بهترين بازيگر نقش 
اول زن به ناتالى پورتمن، بازيگر فيلم "قوى سياه"، اعطا شد. 
كانيس(قوى  ميال  و  بروم)  من  نگذار  (هرگز  گارفيلد  اندرو 
سياه) نيز ازجمله برندگان رقابتهاى امسال ساترن بودند و به 
ترتيب جوايز بهترين بازيگر نقش مكمل مرد و بهترين بازيگر 

نقش مكمل زن را با خود به خانه بردند.
در اين مراسم كه در بربانك واقع در ايالت كاليفرنيا برگزار 
شد ، جايزه بهترين بازيگر نوجوان به كلوئى مورتز ، بازيگر 
فيلم " بگذار داخل شوم " اعطا شد و فيلم "آليس در سرزمين 

عجايب " جايزه بهترين فيلم فانتزى را از آن خود كرد.
با  رقابت  در  فرينج   ، تلويزيونى  سريالهاى  و  فيلمها  بخش  در 
سريالهايى همچون "گمشده" و "اسمال ويل " پيروز شد و به عنوان 
بهترين  جايزه  هم  ترو  آن   . شد  انتخاب  تلويزيونى  سريال  بهترين 
بازيگر زن تلويزيون را با خود به خانه برد و استفن موير ، بازيگر 

فيلم " خون حقيقى "، جايزه بهترين بازيگر مرد را از ان خود كرد.

" پاريس" پرفروشترين
 فيلم وودى آلن

فيلم ” نيمه شب در پاريس“ وودى آلن ، پروفروشترين فيلم او در 
25 سال اخير بود.طبق گزارش كمپانى سونى ، نگاه رويايى وودى 
آلن به گذشته هنرى پاريس ، تبديل به پر فروشترين فيلم او در 25 
سال اخير شد .بنا به گفته مسئوالن كمپانى سونى پيكچرز ، اين فيلم 

تا كنون 859/330/23 دالر فروش رفته است.
نويسنده  يك  نقش  ويلسون  اوون   ، معمول  غير  هنرى  فيلم  اين  در 
هنرمندان  با  مالقات  براى  كه  كند  مى  بازى  را  تلويزيون  رمانتيك 
و نويسندگان مشهور جهان ، سفر مى كند. اين فيلم از زمان اكران 
خود در فستيوال فيلم كن و سينماهاى آمريكا ، مورد استقبال تعداد 

زيادى از مردم قرار گرفته است.
راشل مك آدامز ، ماريون كاتيالرد و كتى بيتس ديگر بازيگران اين 

فيلم موفق هستند.
بنا به گزارش هاليوود ريپورتر ، ميزان فروش فيلم ”نيمه شب در 
پاريس ” تا به امروز از فروش كل ”ويكى كريستينا بارسلونا“بيشتر 
ميليون   2/23 آن  كل  فروش  كه   ” كريستينا  ويكى   ” فيلم   . است 
دالربود ، پرفروشترين فيلم وودى آلن در 25 سال گذشته محسوب 
اميدواراست  شب“  نيمه  در  پاريس   ” فيلم  سازنده  كمپانى  شد.  مى 
و  ”هان  نام  با  آلن  وودى  مشهور  فيلم  ركورد  بتواند  فيلم  اين  كه 
خواهران او ”را نيز بشكند. اين فيلم كه در سال 1986 ساخته شد ، 

40 ميليون دالر فروش رفت.

جيمز باند با يك برنده اسكار 
ازدواج كرد

بنا به گفته سخنگوى دانيل كريگ ، ستاره بريتانيايى فيلم جيمز باند 
، او و راشل ويز ازدواج كرده اند.  به نقل از اسكاى نيوز، رابين بان 
اعالم كرد كه اين ستاره هاليوودى ازدواج كرده است اما اطالعات 
به  بنا  نداد.  قرار  خبرنگاران  دراختيار  موضع  اين  درباره  بيشترى 

رسيده  گزارشات 
جيمز  فيلم  ستاره   ،
بازيگر  اين  و  باند 
 ، اسكار  جايزه  برنده 
هفته  چهارشنبه  روز 
گذشته طى يك مراسم 
و  خصوصى  بسيار 
با  نيويورك  در  مخفى 

هم ازدواج كردند. اال ، دختر نوجوان ستاره جيمز باند ، هنرى پسر 
پنج ساله راشل و دو نفر از دوستان خانوادگى اين دو بازيگر تنها 

كسانى بودند كه در مراسم ازدواج آنها حضور داشتند.
است  شده  منتشر  هاليوودى  زوج  اين  درباره  اخيرا“  كه  شايعاتى 
حاكى از آن است كه اين دو بازيگر در صحنه فيلمبردارى فيلم“خانه 

رويايى“ كه بزودى اكران مى شود، عاشق يكديگر شدند.
كريگ 43 ساله در سال 2006 با بازى در مجموعه فيلمهاى دنباله 
دار ”جيمز باند“ به شهرت جهانى رسيد. او ششمين بازيگرى بود كه 
اين نقش را بازى كرد.در بيست و سومين فيلم مجموعه دنباله دار 
”جيمز باند“ كه در ماه اكتبر سال آينده اكران مى شود، كريگ براى 

سومين بار نقش اين مامور مخفى جذاب را بازى مى كند.
با  دخترى  و  اليزابت  جمله  از  بريتانيايى  بازيگر  اين  ديگر  فيلمهاى 
تاتوى اژدها ، در پايان سال جارى اكران مى شود. راشل 41 ساله 
كه در فيلمهايى از قبيل ”موميايى و پسر اى ” بازى كرده است ، در 
سال 2005 بخاطر بازى در فيلم“باغبان ثابت“ جايزه بهترين بازيگر 

نقش مكمل زن اسكار را ازآن خود كرد.
دارن  با  او  ناموفق  ازدواج  حاصل  بازيگر  اين  ساله   5 پسر  هرى، 

آرنوفسكى ، كارگردان فيلم قوى سياه است.
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آقاجان اول از اساتيد درجه اول نوازنده 
ناصرالدينشاه  عصر  اوائل  در  تنبك 
قاجار بود و اساتيد معمر كنونى او را 
نوازنده  چون  او  از  بعد  بودند.  نديده 
استاد و ماهر ديگرى بهمين نام ظهور 
كرد و به آقاجان دوم معروف شد براى 
تميز اين دو او را آقاجان اول ناميدند. 
و  نوازندگى  در  اول  آقاجان  گويند  مى 
ضربى  آهنگهاى  و  تصنيف  خواندن 

بسيار مهارت داشته است...

به هنگام تحقيق پيرامون تنبك نوازان عهد قاجار متوجه مى 
هيچ   � باارزش  نوشته  چند  از  غير  به  متاسفانه  كه  شويم 
مثال  عنوان  به  نيست.  دردست  آنها  درباره  ديگرى  منبع 
و  شاه  محمد  و  فتحعليشاه  عصر  شاعر  قاآنى  حبيب  ميرزا 
اوائل سلطنت ناصرالدينشاه (متوفى 1270 هجرى) در اشعار 
خود از سه تن به نامهاى اكبر، احمد و بابائى نام برده است: 

تارزن زاغى و ريحان و مليخاى يهود 
تنبك گير اكبرى و احمدى و بابائى 

از طرفى بايد ذكر شود كه اكثر اساتيد موسيقى و خوانندگان 

تنبك  به  همگى  درقديم  مختلف  سازهاى  ماهر  نوازندگان  و 
نوازنده  اساتيد  داشتند.  تخصص  آن  در  بعضى  و  آشنا 
از نعمت صداى خوش بهره مند بوده و معموًال  تنبك اكثراً 
خوانندگان تصنيف و اشعار ضربى بودند( خواندن تصنيف 
و اشعار ضربى و آهنگى قوه تشخيص ضرب مى خواهد تا 
در موقع خوانندگى وزن را از دست ندهند و به اصطالح از 

ضرب خارج نشوند). 
عصر  اواخر  در  كه  بريم  مى  نام  نوازندگانى  از  ذيل  در 
قاجاريه (از زمان سلطنت ناصرالدينشاه) به بعد مى زيسته 

و عنوان و شهرت داشته اند. 
� آقاجان اول: آقاجان اول از اساتيد درجه اول نوازنده تنبك 
معمر  اساتيد  و  بود  قاجار  ناصرالدينشاه  عصر  اوائل  در 
و  استاد  نوازنده  چون  او  از  بعد  بودند.  نديده  را  او  كنونى 
ماهر ديگرى بهمين نام ظهور كرد و به آقاجان دوم معروف 
شد براى تميز اين دو او را آقاجان اول ناميدند. مى گويند 
آهنگهاى  و  تصنيف  خواندن  و  نوازندگى  در  اول  آقاجان 

ضربى بسيار مهارت داشته است. 
� حبيب ملقب به سماع حضور:حبيب ملقب به سماع حضور 
از نوازندگان بنام تنبك و استادى بى مانند بود و عالوه بر 
خود  عصر  مسلم  استاد  نيز  سنتور  نوازندگى  در  هنر  اين 
بشمار مى رفت. استاد سماع حضور در تنبك شناخته شده 
نيست و شايد آقاجان اول بوده باشد. به هرحال نوازندگان 
تربيت  از  اكثر  يافتند  شهرت  او  از  بعد  كه  تنبك  اول  درجه 
شدگان وى بوده و هر يك استاد زمان خود شناخته شدند 
مانند آقاجان دوم حاجى خان محمدتقى خان و فرزندان او 
حبيب و محبوب و غير اينها. پدر سماع حضور موسوم به 
و  بود  كمانچه  استاد  آقاجان  به  معروف  غالمحسين  ميرزا 
بوده  او  تنبك  در  حضور  سماع  اوليه  مربى  كه  نيست  بعيد 

باشد. 
سماع حضور چون از جوانى همراه ساز آقا محمد صادق 
خان سرورالملك استاد بى نظير عصر خود تنبك مى نواخته 
تنبك  نواختن  در  سنتور  نوازندگى  آموختن  بر  عالوه  است 
يافت  بسيار  مهارت  ضربى  آهنگهاى  و  تصنيف  خواندن  و 
و فرزندان او حبيب و محبوب از هنر پدر بهره مند شدند و 
حبيب در تنبك و به ويژه سنتور مهارت كافى يافت و استاد 

مسلم سنتور زمان ما شناخته بود. 
سماع حضور مردى بى آاليش � ورزشكار و كشتى گير و 
از دروايش سلسله نعمت اللهى و بسيار با عقيده و ايمان بود 
و كمتر در مجالس متفرقه شركت مى كرد و قدر هنر خود را 

مى دانست، نقل مى كنند كه در اواخر عمر هر وقت در خلوت 
تطهير  و  ساخت  مى  وضو  قبًال  زد  مى  سنتور  خود  تنهائى 
مى كرد و در جواب درباره علت اين كار گفته بود من وقتى 
ساز مى زنم با خداى خود راز و نياز مى كنم و انسان وقتى 

بطرف خدا مى رود بايد پاك و مطهر باشد. 
سلطنت  زمان  و  قاجاريه  عصر  اواخر  در  حضور  سماع 
احمدشاه در گذشت و غير از حبيب و محبوب فرزند ديگرى 
بنام محب داشت كه از هنر پدر بهره چندانى نگرفت. فرزندان 
سماع حضور همه در نظام خدمت مى كردند و تنها فرزندش 

حبيب از هنرمندان بنام عصر خود شد. 
شاگردان  از   ، شيرازى  داود  فرزند  دوم:آقاجان  آقاجان   �
به  (معروف  خان  حسن  منسوبين  از  و  حضور  سماع 
اوائل  و  محمدشاه  عصر  سنتور  معروف  استاد  سنتورخان 
تمام  مهارت  خود  فن  در  او  بود.  شاه)  الدين  ناصر  سلطنت 
پاى  به  كسى  تنبك  نواختن  و  تصنيف  خواندن  در  و  داشت 

او نمى رسيد. 
اى)  الدوله  عين  خان  بحاجى  معروف  خان(  حاجى  پدر  او 

او  كه  كنونى  نظير  بى  استاد  دوامى  خان  عبداله  ميرزا  بود. 
را ديده و سازش را شنيده نقل مى كند كه آقاجان در تنبك 
مقدم  خود  زمان  در  فن  اين  اساتيد  همه  بر  و  نداشته  نظير 

بوده است. 
از شاگردان آقاجان مى توان از ابوالحسن صبا و فرزندش 

معروف به رضاى روانبخش و غير اينها نام برد. 
� رضا روانبخش:رضا روانبخش، فرزند آقاجان ، بواسطه 
در  جوانى  در  پدر  خاص  توجه  و  ذاتى  قريحه  و  استعداد 
نيكو  تنبك  كرد.  پيدا  شهرت  ضربى  اشعار  خواندن  و  تنبك 
مى نواخت و دو دانگ آواز را با مالحت و استادى ميخواند. 
متاسفانه ديرى نپائيد و در جوانى در حدود 1320 شمسى 
درگذشت. حسين تهرانى از تعليم و روش او بهره مند بود. 

پدر  شده  تربيت  خان  حاجى  الدوله:  عين  خان  حاجى   �
خويش آقاجان اول � استاد تنبك در اوائل و اواسط سلطنت 
ناصرالدين شاه بود. او شاگرد اول حبيب سماع حضور در 

تنبك نيز بوده 
است. 

ابوالحسن صبا ، ميرزا عبداله خان دوامى و ملوك ضرابى 
از تربيت شدگان او بوده و مى گويند حاجى خان صداى دو 
دانگ مطبوعى داشت و در خواندن اشعار ضربى مبتكر بود 
و در فن نواختن تنبك و خواندن تصنيف و آهنگهاى ضربى 

تسلط كامل داشت. 
روح ا... خالقى ، مؤلف سرگذشت موسيقى ايران مى نويسد 
: «از درويش خان (استاد درجه اول نوازنده تار و سه تار) 
معروف  آنچه  از  و  بوده  اركستر  (مترونم)  او  كه  است  نقل 
است و همه اهل فن تصديق دارند او را در زمان خود بهترين 
تصنيف خوان و تنبك نواز دانسته اند.» حاجى خان چون از 
خواص خدمه عين الدوله بود او را حاجى خان عين الدوله اى 
مى گفتند. او در كنسرت هاى گروه اخوت در سينما فاروس 
الله زار تهران شركت كرده ، برنامه هايى را اجرا مى نمود. 
سماع  شاگردان  از  محمدتقى   : باشى  نسقچى  محمدتقى   �

و  تصنيف  خواندن  در  را  او  مطلع  اساتيد  بود.  حضور 
چون  و  اند  آورده  بشمار  اساتيد  رديف  در  تنبك  نواختن 
بيشتر مصاحب نسق چى باشى استاد نوازنده تار و شاگرد 
معروف ميرزا حسينقلى بود به تقى نسق چى باشى معروف 

گرديد. 
� حاجى احمد كاشى:از نوازندگان تنبك اواخر عهد ناصرى 
و دوره مظفرى بود كه بيشتر با ميرزا حسينقلى و برادرش 
ميرزا عبداله (استادان معروف) كار ميكرد و در صفحه اى 

كه از اين اساتيد باقى است تنبك گرفته است. 
� عيسى آقاباشى: اهل اصفهان بوده و در اواخرعهد قاجار 
از  و  داشت  خوش  صدائى   . كرد  مى  زندگى  طهران  در 
اطالعات كافى در موسيقى بهره مند بود و در نواختن تنبك 
و خواندن تصنيف و آهنگهاى ضربى مهارت داشت. ميگويند 
سالخوردگى  هنگام  السلطان  ظل  خواننده  آقاباشى  ابراهيم 
و  باشد  او  جانشين  كه  كند  تربيت  شاگردى  گرفت  تصميم 
آقاباشى  عيسى  به  مناسبت  بهمين  و  كرد  تربيت  را  عيسى 

معروف گرديد. 
سليمان  بود.  سليقه  و  ذوق  با  هنرمندى  آقاباشى  عيسى 
عيسى  بود.  او  شدگان  تربيت  از  (خواننده)  اميرقاسمى 
نواختن  در  نيز  او  كه  "زمان"  بنام  داشت  برادرى  آقاباشى 

تنبك و خواندن تصنيف و آواز مهارت داشت. 
خان  اله  نعمت  با  بيشتر  كه  بود  نوازندگانى  اكبرخان:از   �
اتابكى همكارى مى كرد و با تار او مى نواخت و درخواندن 

آواز و تصنيف مهارت داشت. 
خود  زمان  خوب  نوازهاى  تنبك  از  :باقرخان  باقرخان   �
ميرزا  با  صفحه  پركردن  براى  پاريس  به  سفرى  در  بود. 
حسينقلى(تار) ، محمد صادق خان سرورالملك ( سنتور) و 
باقى  اكنون  صفحات  آن  كه  بود  همراه  نى)   ) اسداهللا  نايب 

است. 
تنبك  كه  بيگ  محمدحسين  اصغر  به  اصغر:معروف   �
اتابك  اصغرخان  على  ميرزا  دستگاه  در  و  نواخت  مى  نيكو 

نوازندگى مى كرد. 
شاگردهاى  خانه  از  طفوليت  در  باشى:كريم  منجم  كريم   �
منجم باشى لنگرودى( پدرزن ارفع الملك استاد نوازنده تار 
و شاگرد ممتاز ميرزا حسينقلى) بود و به همين مناسبت به 
و  عالقه  كه  الملك  ارفع  گرديد.  معروف  باشى  منجم  كريم 
استعداد كريم را به موسيقى دريافته بود، او را به نوازندگى 
و  نواخت  مى  تنبك  او  ساز  پاى  كريم  و  كرد  تشويق  تنبك 
آنچه از استاد تنبك خود مى آموخت پاى ساز ارفع الملك 

تمرين مى كرد. 
رفته رفته مهارت كافى در اين هنر پيدا كرد و پس از درگذشت 
ارفع الملك به شيراز رفت و در آن شهر مقيم گرديد. كريم 
از نوازندگان با استعداد و سليقه اين ساز بشمار مى آمد و 
انگيز  نشاط  و  جالب  بسيار  هم  ساز  بدون  او  تنبك  شنيدن 
«رحيم  نويسد  مى  ايران  موسيقى  سرگذشت  مؤلف  بود. 
قانونى سيمهاى ساز را به اهتزاز مى آورد و كريم تنبك گير 

نرم نرمك دستى به تنبك مى كشيد» 
� اسمعيل قديرى : اسمعيل از نوازندگان بنام تنبك در اين 
اواخر بود. تصنيف و آهنگهاى ضربى را با صداى مناسبى 
و  تنبك  اوزان  شناسائى  در  و  خواند  مى  نيكو  داشت  كه 
نوازندگى آن مهارت داشت. قديرى با اساتيد معروف مانند 
درويش خان كار ميكرد و با شكرى قهرمانى استاد نوازنده 
و  بود  معاشر  تصنيف  سازنده  استاد  قزوينى  عارف  و  تار 
غالبًا در محافل آنها نوازندگى مى كرد. اسمعيل قديرى بين 
شهردارى  در  و  داشت  شهرت  دلم)  (اسمعيل  به  دوستان 

خدمت مى كرد و در سن حدود هفتاد سالگى در گذشت. 
� حسين خان: حسين خان معروف به (ملندوق) دف و تنبك 
مى نواخت  با شيرين كاريهاى خود مجلس آرائى مى نمود 

و با اساتيد معروف نوازنده همكارى مى كرد. 
كه  بودند  نوازهايى  تنبك  يهوديان  بين  نوازندگان  ديگر 
ازجمله  بود.  توجه  قابل  و  اساتيد  ستايش  مورد  هنرشان 
ناصرالدين  معاصر  عزريا)  (مردخاى  عزريا  خاى  مرده 
شاه و مظفرالدين شاه و جد سليمان روح افزا (استاد تار) . 
فرزندش  و  است  بوده  نيز  دربارى  نوازندگان  از  گويند  مى 
داشته  مهارت  تنبك  نواختن  در  نيز  افزا)  روح  (پدر  ابراهيم 

است. 
(استاد  داود  نى  مرتضى  پدر  باالخان  از  توان  مى  همچنين 
تار) كه در پيشرفت فرزند خود تاثير فراوان داشته است و 

يوسف خان معروف به (هونى) نام برد. 
كه  بودند  اساتيدى  نيز  زورخانه  تنبك  نوازندگان  ميان  در 
در هنر خود مهارت بسيار داشتند. رنده يكى از نوازندگان 
معروف تنبك بود كه به اين نام شهرت داشت و بيشتر در 
زورخانه اى كه آقاكاظم ملك التجار خراسانى در بازار حلبى 
سازهاى تهران دائر كرده بود و خود در آن ورزش مى كرد 

تنبك مى نواخت و تصنيف و اشعار ضربى ميخواند.

موسيقى

نوازندگان تنبك 
دراواخر عصر قاجار

شاهين مهاجرى
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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

ليدى گاگا براى ژاپن
 گريه مى كند

قربانيان  براى  و  بود  توكيو  در  شنبه  سه  روز  گاگا  ليدى 
فجايع اخير ژاپن گريه كرد.

 به نقل از اسكاى نيوز، خواننده آهنگ " لبه افتخار" درحاليكه 
درباره عالقه خود به مردم فداكار و پرتالش ژاپن كه در حال 
بازسازى كشور خود هستند صحبت مى كرد ، گريه كرد. در 
ماه مارس سال جارى كشور ژاپن بر اثر زلزله و سونامى 

دچار خسارات بسيار شديدى شد.
ليدى گاگا گفت:" هر وقت كه به ژاپن سفر مى كنم ، از عشق 
، محبت و تالش بى وقفه مردم اين كشور الهام مى گيرم و 

واقعا" متحول مى شوم."
ليدى گاگا يك ميليون دالر از محل درآمد شخصى خودش و 
500هزار دالر از طريق فروش يك دستبند، به قربانيان اين 
بالياى طبيعى كمك كرد. حدود 20 هزار نفر در اثر زلزله و 
اين  مردم  از  نفر  هزاران  و  شدند  كشته  ژاپن  اخير  سونامى 

كشور بى خانمان شدند.
هونشو  منطقه   ، ديگر  زلزله  يك  نيز  ژوئن   24  ، جمعه  روز 
ژاپن را لرزاند اما بنا به گزارشات رسيده خسارت زيادى به 

ساكنان اين منطقه وارد نشده است.
از آنجا كه شمار توريستها و بازديدكنندگان كشور ژاپن بعد 
از بروز اين بالياى طبيعى به شدت كاهش يافته است ، ليدى 
ژاپن  كشور  به  كه  كرد  دعوت  جهان  سراسر  مردم  از  گاگا 

مسافرت كنند .
او گفت:" من از همين جا به تمام مردم جهان اعالم مى كنم 
كه بيشتر مناطق ژاپن در حال حاضر كامال" امن است . اين 
كشور بسيار زيبا است و مسافرت به اين كشور بسيار لذت 

بخش است."
"مهم ترين كارى كه در حال حاضر مى توانيم براى كشور 
ژاپن انجام بدهيم اين است كه به افزايش ميزان گدشگرى و 

صنعت توريسم اين كشور كمك كنيم.

موزيك  رقابتهاى  جوايز  اهداى  مراسم  در  شنبه  روز  گاگا 
ويدئوى ام تى وى ژاپن كه امسال به موزيك ويدئوى كمك 
به ژاپن تغيير نام يافته است ، هنرنمايى مى كند و براى كمك 

به پرچم سرخ ژاپن پول جمع آورى مى كند.

زندگى مدونا يك
 كتاب طنز مى شود

تبديل  طنز  كتاب  يك  به  است  قرار  مدونا  زندگى  داستان 
شود.

داستانها و اتفاقات زندگى حرفه اى اين خواننده استثنايى 
52 ساله كه حدود 30 سال از عمر خود را در اين حرفه 
،در يك رمان گرافيكى 32 صفحه اى  سپرى كرده است 
گنجانده مى شود . اين كتاب توسط كمپانى بلو واتر و به 
عنوان بخشى از مجموعه كتابهاى اين انتشارات با نام " 
قدرت زنان" ، منتشر مى شود . مارگارت تاجر ، نخست 
وزير سابق بريتانيا ، سارا پالين و باربارا والترز از جمله 
زنانى هستند كه كتاب طنز آلود زندگى آنها در مجموعه 

"قدرت زنان " اين انتشارات به چاپ رسيده است.

واتر  بلو  كمپانى  اجرايى  معاون   ، شولتز  جيسون 
و  عوامل  معرفى   ، مدونا  كتاب  انتشار  از  ما  گفت:"هدف 
اتفاقات ناشناخته اى است كه باعث شده مدونا در حرفه 

اش به يك پديده استثنايى تبديل شود و بعد از گذشت يك ربع قرن از شروع فعاليت حرفه اى اش ،همچنان يك 
پديده فوق العاده و مشهور باقى بماند ."

"يك رسانه تصويرى مانند كتاب مصور، زمينه اى را فراهم مى كند كه فهم اطالعات و مطالب مورد نظر ، براى مردم 
عادى راحتتر و واضح تر باشد ."

اين كتاب طنز كه توسط سى دابليو كوك نوشته شده و تصاوير آن توسط مايكل جانسون طراحى شده است ، در 
ماه آگوست منتشر مى شود.

كوك گفت:"بسيارى از ستاره هاى پاپ ، موفقيتهاى خود را مدوين اين زن هستند. همه كارهايى كه او در طول 
زندگيش انجام داده است ، جالب و شگفت انگيز است و من احساس مى كنم كه اين تازه شروع كار است."

روحيه فرزندان مايكل خوب است!
دوسال از مرگ مايكل جكسون گذشته است و به نظر مى رسد كه فرزندان او در وضعيت 
روحى و جسمى مناسبى قرار دارند.آفتاب، مايكل جكسون در تاريخ 25 ژوئن 2009 از دنيا 
رفت و سه فرزند خود را تنها گذاشت . پرنس مايكل 14 ساله ، پاريس 13 ساله و بلنكت 9 ساله 
يادگارهاى اين خواننده مشهور پاپ هستند.اين بچه ها در طول دوسال گذشته تحت مراقبت 
و تربيت مادربزرگشان ، كاترين جكسون ، زندگى كرده اند و به نظر مى رسد كه با مرگ 
ناگهانى پدرشان بخوبى كنار آمده اند و به شرايط جديدشان كامال" عادت كرده اند. وقتى كه 
مايكل زنده بود ، اين بچه ها اغلب به صورتهايشان ماسك مى زدند تا از ديد مردم و عكاسان 
رسانه هاى خبرى پنهان بمانند اما از زمانى كه مايكل از دنيا رفته است ، آنها ديگر ماسك 

نمى زنند و خيلى راحتتر از گذشته در مقابل دوربين عكاسان و خبرنگاران ظاهر مى شوند.
بنا به گزارش اى بى سى نيوز ، پاريس ، پرنس و بلنكت روز جمعه در آستانه سالروز مرگ 
پدرشان به سينما رفتند درحاليكه جرميون ، برادر مايكل جمعه شب براى بزرگداشت سلطان 

پاپ يك كنسرت در شهر تورنتو برگزار كرد.

دوقلوها ماريا كرى را 
متحول كردند!

ماريا كرى بعد از مادر شدن ، تازه فهميد كه 
زن بودن چه معنايى دارد؟

 به نقل از اسكاى نيوز، اين خواننده مشهور 
هاليوود و همسرش نيك كانن در تاريخ 30 
با  دوقلو  فرزند  دو  صاحب   ،  2011 آوريل 
و  شدند  اسكات  موراكان  و  مونرو  نامهاى 
كانن معتقد است كه همسرش از زمانى كه 
تغيير  خيلى   ، اند  شده  متولد  نوزاد  دو  اين 
واقعا"  او  گفت:"حاال  كانن  است.نيك  كرده 
مى داند كه زن بودن چه معنايى دارد.تولد 

دوقلوها چشمان او را كامال" باز كرده است 
و او طور ديگرى به زندگى اش نگاه مى كند.

به  را  همين  كنيد  سئوال  هم  خودش  از  اگر 
شما مى گويد ."

تاثير  هم  نيك  زندگى  روى  دوقلوها  تولد 
پدر  و  است  گذاشته  عميقى  و  زياد  بسيار 
شدن اولويتهاى زندگى او تغيير داده است.

پدر  يك  عنوان  به  كه  است  آگاه  كامال"  او 
او  رفتار  و  است  موراكان  و  مونرو  الگوى 
در تربيت فرزندانش تاثير بسيار زيادى مى 
آغاز  فقط  گفت:"اين  پيپل  مجله  به  گذارد.او 
راه است. با گذشت زمان ، تغييرات بيشترى 
در ما ايجاد مى شود . من هر روز بزرگتر 
زندگى  الگوى  بايد  كه  دانم  مى  و  شوم  مى 

فرزندانم باشم."
جديد  اعضاى  دارد  قصد  ساله   30 نيك 
روزانه  كمدى  برنامه  وارد  را  اش  خانواده 

خود كند.
او گفت:"از اين به بعد اين برنامه درباره بچه 
ها خواهد بود . كامال" مى دانم كه چه برنامه 

اى دارم اما بايد كمى محتاطانه عمل كنم."

مراسم گرمى 2012 ، دوازدهم 
فوريه برگزار خواهد شد

 ، گرمى  جوايز  اهداى  مراسم  چهارمين  و  پنجاه 
در تاريخ 12 فوريه در شهر لس آنجلس برگزار 
اين  برگزارى  مسئوالن  گفته  به  بنا  شد.  خواهد 

نامزدهاى  اسامى   ، موسيقى  ساالنه  رقابتهاى 
جوايزگرمى در تاريخ 30 نوامبر اعالم خواهد شد. 
و  است  گذشته  سالهاى  مانند  دقيقا“  تاريخها  اين 
هيچ تغييرى در زمان برگزارى مراسمهاى گرمى 

ايجاد نشده است.
اين مراسم مثل سالهاى گذشته در مركز استيپلز 
اسامى  و  شد  خواهد  برگزار  آنجلس  لس  شهر 
برنامه  يك  طريق  از  شده  انتخاب  نامزدهاى 

تلويزيونى يك ساعته اعالم خواهد شد.
برنامه   ، ساله   10 جديد  داد  قرار  يك  اساس  بر 
اعالم نامزدهاى گرمى و مراسم اهداى جوايز اين 
اس  بى  سى  تلويزيونى  شبكه  طريق  از  رقابتها 
بخش  ،حق  داد  قرار  اين  طبق  شد.  خواهد  پخش 
مراسمها و حاشيه هاى غير رسمى گرمى نيز در 

اختيار اين شبكه است.
تعداد جوايز رقابتهاى گرمى سال آينده بطور قابل 
مالحظه اى كمتر خواهد شد. بنا به گفته مسئوالن 
اين مراسم ، تعداد بخشهاى رقابتهاى گرمى سال 

2012 از 109 به 78 بخش كاهش خواهد يافت.
اما بيننده هاى تلويزيونى اين مراسم هيچ تغييرى 
فقط  زيرا  كرد  نخواهند  احساس  مراسم  اين  در 
در  رقابتها  اين  مهم  و  اصلى  بخش   10 جوايز 
و  شود  مى  اعطا  جوايز  اهداى  اصلى  مراسم 
اصلى  مراسم  از  قبل  ديگر  بخشهاى  برندگان 

گرمى، جوايز خود را دريافت مى كنند.
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سخت ترين زبان دنيا
باالبردن  باعث  ديگر  زبان  يك  يادگيري 
ديگر  فرهنگ هاي  با  آشنايي  و  مغز  توانايي هاي 
مي شود. بدون قابليت برقراري ارتباط با ديگران 
محاوره،  زبان  در  مختلف  فرهنگ هاي  درك  و 
نيست.  پذير  امكان  فرهنگ  آن  واقعي  شناخت 
يادگيري يك زبان دوم حتي فراتر از اينهاست و 
مي گويند دو زبانه يا چند زبانه ها، مغز كاراتري 
دنيا،  زبان هاي  سخت ترين  بندي  رده  در  دارند. 
اختصاص  خود  به  را  اول  رتبه  لهستاني  زبان 
دوم  زبان  عنوان  به  آن  يادگيري  و  است  داده 

نشان ازهوش سرشار فرد دارد. 

لهستاني زباني از گونه زبان هاي اسالوي غربي 
به صورت  و زبان رسمي كشور لهستان است. 
نوشته  لهستاني  الفباي  همان  با  استاندارد 
مي شود كه در اصل مشابه الفباي التين با چند 

حرف اضافه است. 
تقريبا  را  لهستاني  زبان  لهستان  ساكنان  تمام 
از  بخش هايي  در  مي كنند.  صحبت  لهجه  يك  با 
قزاقستان  و  ليتواني،بالروس،اوكراين  روسيه، 
استفاده  دوم  زبان  عنوان  به  لسهتاني  زبان 
مي شود. اين اتفاق به دليل مهاجرت هاي گسترده 

در شوروي سابق شايع شده است. 

دارد  وجود  لهستاني  زبان  براي  لهجه  چند  تنها 
بيشتر  و  ندارند  هم  با  هم  چنداني  تفاوت  كه 

تفاوتشان به تلفظ حروف برمي گردد. 

هندواروپايي،  زبان هاي  ديگر  مثل  هم  لهستاني 

گرامر و لغات مشابه بسياري با التين دارد. قواعد 
زبان لهستاني سه زمان(گذشته، حال،آينده)، دو 
مونث،  مذكر،   ) جنس  سه  و  حالت(مفرد،جمع) 
زبان  اين  در  تعريفي  حرف  هيچ  دارد.  خنثي) 
نيست اما لهستاني هم مثل التين زباني انعطاف 
پذير است كه براي استفاده از نام ها در جمله به 

7 شكل مختلف بيان مي شود. 

سالگي   16 تا  متوسط  طور  به  لهستاني ها  خود 
سليس  شكل  به  را  مادري  زبان  نيستند  قادر 
زمره  در  كه  لهستاني،  از  بعد  كنند.  صحبت 
دارد،  قرار  سخت»  بسيار  «بسيار  زبان هاي 
دسته  در  استونيايي  و  مجارستاني  فنالندي، 
بعد كه «كمي سخت» هستند رده بندي مي شوند. 
شمارش  غيرقابل  اسامي  دليل  به  زبان ها  اين 
هرچند  مي گيرند.  قرار  دشوار  بسيار  رده  جزو 
كاربرد مختلف اسم ها مثل همان حرف اضافه اي 
است كه در انگليسي به انتهاي ريشه اصلي كلمه 

اضافه مي شود. 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

گوناگون
دورخيز امپراتور سياه براي 

روزنامه هاي ديجيتالي
به نظر مي رسد تا پولي شدن اخبار جهان زمان 
زيادي باقي نمانده است. سال گذشته، تعدادي از 
بزرگ ترين و مهم ترين روزنامه ها و آژانس هاي 
چاپي  نسخه  ديگر  كردند  اعالم  آمريكايي  خبري 
نخواهند داشت و تنها نسخه ديجيتالي شان روي 
اينترنت مي رود كه آن هم مستلزم پرداخت حق 
فكر  خواننده اي  كمتر  زمان  آن  است.  آبونمان 
مي كرد روزي برسد كه اين نسخه هاي ديجيتال 
هم پولي بشوند اما خوانندگان روزنامه نيويورك 
پست اولين افرادي هستند كه اين مسئله را باور 

خوانندگان  وقتي  نادر،  اقدام  يك  در  كرده اند. 
روزنامه  خواندن  قصد  پست  نيويورك  نشريه 
را از طريق اينترنت داشتند ضمن مسدود شدن 
نرم  برنامه  يك  بايد  شد  اعالم  آنان  به  سايت، 
افزاري را از اينترنت و از سايتي خاص خريداري 
غول  به  متعلق  كه  پست  نيويورك  نشريه  كنند. 
روپرت  و  كورپ»  «نيوز  ارتباطي  رسانه هاي 
مرداك است، اين متن را براي كاربران به نمايش 
محتواي  خواندن  متشكريم،  آمدنتان  درآورد:«از 
روزنامه نيويورك پست از اين به بعد در «آي - 

پد» فقط از طريق برنامه 

NYPost App كه در فروشگاه نرم افزاري اپل 
نام  ثبت  با  و  است  دسترسي  قابل  دارد  وجود 
از  مي توانيد  دوباره  اشتراك  هزينه  پرداخت  و 
اين  آبونمان  هزينه  باشيد.»  ما  ثابت  خوانندگان 
ماه   6 براي  و  دالر   6/99 ماه  يك  در  روزنامه 
79/99 دالر است و حتي هيچ گونه گزينه اي براي 

اشتراك يك نسخه اي آن وجود ندارد. 

لقب  ها»  رسانه  سياه  «امپراتور  كه  «مرداك» 
تا  كرده  شروع  را  پروژه اي  قبل  مدت ها  از  دارد 
صورت  به  تنها  را  تملكش  تحت  روزنامه هاي 
محبوبيت  از  كه  آنجا  از  و  كند  عرضه  ديجيتالي 
پد»  «آي-  بخصوص  و  لوحي  كامپيوترهاي 
اپل،  شركت  با  قراردادي  طي  داشت  آگاهي 
مخصوص  روزنامه اي  كه  بود  اين  بر  تصميم 

«آي -پد» منتشر كنند. براي اجراي طرح روزنامه 
«آي- پد»، «مرداك» نزديك به 100 خبرنگار را به 

خدمت گرفته است. 
نيويورك تايمز  فاكس،  از  مطرحي  خبرنگاران 
انتشار  براي  است  قرار  ژورنال  استريت  وال  و 
كه  كنند  همكاري  ديجيتالي  تمام  روزنامه  اين 
رسانه هاست.  اين  همه  صاحب  مرداك  خود 
اقتصادي  وضع  بهبود  به  اميد  با  محصول  اين 
اين  هزينه  مي شود.  بازار  وارد  مطبوعات 
برآورد  سنت  هفته اي99  كاربران  براي  روزنامه 

شده است. 
27 ژوئن 2011 

حبس ابد براي خون 
آشام 26 ساله آلماني 

يك مرد جوان به اتهام نوشيدن خون و خوردن 
گوشت دو نوجوان در حالي كه آنان زنده بودند 
و به قتل رساندن آنها به حبس ابد محكوم شده 
نام  او»  «يان  كه  ساله  جوان 26  مرد  اين  است. 
دارد پس از نوشيدن خون يك دختر 14 و پسر 
دو  اين  آنان،  بدن  گوشت  خوردن  و  ساله   13

در  حادثه  اين  است.  رسانده  قتل  به  را  نوجوان 
خارج شهر «بودن فلد» در آلمان رخ داده است. 
رسانه هاي آلماني به اين جوان لقب خون آشام 
داده اند. شواهد عيني نشان مي دهد كه اين جوان 
با  را  او  صورت  دختران  از  يكي  قتل  از  پس 
مكيده  خون  وي  گردن  از  و  دريده  دندان هايش 
است. اين جوان در حالي كه قصد داشت سومين 
قرباني خود را بربايد، دستگير شد. اين مرد به 
اتهام قتل و انجام اعمال خشونت بار عليه اين دو 
نوجوان و آدم خواري به حبس ابد محكوم شد
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كتابخانه اي با 
شش هزار پنجره

 اين كتابخانه عمومي زيبا در كانازاواي ژاپن چيزي 
مركزي  اينجا  است،  ساده  كتابخانه  يك  از  بيش 
خواهد بود كه افراد مي توانند در كمال آرامش به 

ورق زدن كتاب ها ادامه دهند. 

 Coelacanth K&H Architectsشركت معماري
جادار  و  نور  از  پر  محيطي  با  را  كتابخانه  اين 
طراحي كرده است. طبقه اول آن بسيار وسيع بوده 
و از شش هزار پنجره نور خورشيد به درون آن 
اين  سرمايشي  و  گرمايشي  سيستم هاي  مي تابد. 
ساختمان از تهويه طبيعي استفاده مي كنند تا هواي 
مصرف  در  ديگر  سوي  از  و  مانده  متعادل  داخل 
انرژي نيز صرفه جويي شود.   اين ساختمان 45 
همين  و  ندارد  زيادي  پيچيدگي هاي  متري   x 45
بيشترين  فضا  و  طبيعي  نور  از  شده  سبب  امر 
آن  خارج  نقطه  از  پر  ديواره هاي  ببرد.  را  بهره 
حاوي پنجره هاي مدور در ابعاد 200, 250 و 300 
ميلي متر هستند كه فضاي داخلي را روشن مي كنند. 

همين  وسيله  به  تابستان  در  ساختمان  اين    
و  مي شود  داشته  نگه  خنك  كوچك  پنجره هاي 
تهويه هاي خنك كننده طبيعي هواي تازه را از طريق 
سقف به داخل جذب مي كنند. سيستم هاي گرمايشي 
و سرمايشي زير سقف، دما را براي طبقه همكف 
شامل  كتابخواني  محل هاي  مي كنند.  متعادل  نيز 
اشعه هاي  از  مملو  روز  طي  كه  هستند  محيط هايي 

طراحي هاي  با  ديگر  اتاق هاي  و  هستند  خورشيد 
را  الزم  فضاي  مختلف  فعاليت هاي  براي  چندگانه 

ايجاد مي كنند.

ملي  كتابخانه  اساس  بر  را  همكف  طبقه  طراحان 
كه  كرده اند  طراحي  نوزدهم  قرن  در  پاريس 
آن  نقطه  از  پر  زمين  و  بزرگ  ساده  رديف هاي 
فضا  اين  مي كند.  جذب  خود  به  را  كتابخواني  هر 
ارتباط  مراجعه كنندگان  مي شود  سبب  همچنين 

بيشتري باهم داشته باشند.

دارد،  قرار  تئاتر  سالن  يك  همكف  طبقه  زير   
در  مالقات  سالن هاي  از  چندگانه  مجموعه يي 
قراردارند  خودكار  طبقه هاي  و  مختلف  اندازه هاي 
كه مجموعه هاي كتاب را در سيستم انباري بسته 

نگهداري مي كنند.

گوناگون
ايستگاه هاي متحرك قطار طراحي شدند

شويد.  هوايي  ترن  يا  مترو  بعدي،  قطار  منتظر  ساعت  چند  كه  نيست  اين  از  بدتر  چيزي  هيچ   
محسوب  انگليس  در  شهري  نقل  و  حمل  برتر  طراح  كه   Priestmangoode شركت  خوشبختانه 
مي شود از كانسپتي براي قطارهاي سريع پرده برداري كرده است كه به مسافران اجازه مي دهد حين 

حركت سوار قطار شوند و به اين ترتيب نياز به ايستگاه هاي 
قطار از بين مي رود. اين كانسپت كه ايستگاه هاي متحرك 
كه  است  السير  سريع  قطارهاي  ريل  از  شبكه يي  دارد  نام 
بطور داخلي بهم مرتبط هستند و مسافران مي توانند بدون 
پياده شدن در كشورشان چرخي بزنند. روش تقليد شده 
در اين سيستم مانند نحوه كاركرد اينترنت است، يعني به 
همان صورتي كه كامپيوتر خانگي شما به سيستم اينترنت 
و  مي شود  وصل  پيوسته  بهم  شبكه هاي  از  مجموعه يي  و 
قطارهاي  كنيد.   برقرار  ارتباط  دنيا  تمام  با  مي توانيد  شما 
صورت  به  كه  مي كنند  حركت  سيستمي  روي  سريع السير 
از  شبكه يي  هستند.  مرتبط  هم  به  شهرها  خارج  در  خطي 

قطارهاي برقي تغذيه كننده محلي مسافران را از ايستگاه هاي درون شهري به سمت آنها مي برند. 
از آنجا كه اين ريل ها نزديك هم هستند، قطارهاي سريع السير مي توانند سرعت خود را كم كرده 
و در مقابل قطارهاي برقي كمي سرعت خود را اضافه  كنند تا باهم تراز باشند. اين قطارها سپس 
به وسيله سيستمي كه اجازه مي دهد مسافران در ميان آنها حركت كنند و تعويض قطار را انجام 
دهند بهم وصل مي شوند. هنگامي كه عمليات انتقال مسافر تمام شود قطارها جداشده و قطار سريع 

السير مسير خود را طي مي كند و قطار برقي نيز به شهر باز مي شود. 
 اين سيستم سبب مي شود سفرهاي طوالني در مدت زمان كمتر و به دفعات بيشتر انجام شود اما 
از لحاظ اقتصادي صرفه جويي چنداني ندارد و به سرمايه هاي هنگفتي براي احداث آن نياز است. 
جويي  صرفه  سوخت  مصرف  در  قطارها  اين  سرعت،  كردن  كم  و  كامل  توقف  عدم  با  همچنين 
نخواهد  طول  زيادي  زمان  مدت  است  شده  احداث  ريل ها  شبكه  اين  زيربناي  كه  آنجا  از  مي كنند. 

كشيد كه مسافران بتوانند از آن استفاده كنند.

گران ترين پنت هاوس 
نيويورك

داشتن يك سقف امن و خانه اي راحت آرزوي 
در  هاوس  پنت  يك  داشتن  اما  هاست  خيلي 
افراد  براي  مي تواند  منهتن  محله  ساعت  برج 
كه  باشد  چيزي  آن  تمام  فردي،  به  منحصر 
خصوصي،  محيط  مي كردند.  آرزو  زندگي  در 
شهر  از  درجه اي   360 نماي  و  بزرگ  فضاي 
كافي  فقط  شماست.  پاي  زير  در  نيويورك 
تا  كنيد  هزينه  ناقابل  دالر  ميليون   23.5 است 
آپارتماني با چهار ساعت بزرگ در پنجره هاي 
از  باشيد.  داشته  آن  طرف  چهار  متري  چهار 
همان  يا  طبقه  سه  هاوس  پنت  يك  پس  اين 
در  سه حمام  و  خواب  اتاق  سه  با  «تريپلكس» 
اختيار داريد كه گرماي زمستاني الزم براي كل 
آن از طريق سنگفرش كف تامين مي شود. در 
حقيقت اين آپارتمان 650 متر مربعي، نسخه اي 
در  سيتي»  «گاتهام  ساعت  برج  آپارتمان  از 
يك  داراي  آپارتمان  اين  است.  بتمن  فيلم هاي 
يكپارچه  تكنولوژي  و  اختصاصي  آسانسور 
ويژه اي براي كنترل دما، نور، تهويه و سيستم 

پله هاي  كنار  حفاظ  است.  تصويري  و  صوتي 
به  نشكن  شيشه  جنس  از  هم  هاوس  پنت  اين 
شده  انتخاب  خش  ضد  فوالد  پايه هاي  همراه 
به   1914 سال  در  منهتن  ساعت  برج  است. 
ساخته  تجاري-صنعتي  ساختمان  يك  عنوان 
به  كاربري  تغيير  با  سپس  ساختمان  اين  شد. 
اداره كار نيويورك تبديل شد. سپس در سال 
 124 با  مسكوني  مجتمع  يك  به  را  آن   1998
آپارتمان تبديل كردند كه پنت هاوس موردنظر 

در باالي آن قرار گرفته است. 
سال  از  گزافي  قيمت  چنين  با  هاوس  پنت  اين 
هنوز  اما  شده  عرضه  فروش  براي   2009
مشتري براي آن پيدا نشده است. لذا اگر گنجي 
هنوز  شد،  تان  نصيب  هنگفتي  ارثيه  يا  يافتيد 
است.  نشده  دير  بهشت  اين  در  زندگي  براي 
هر چند، گرانترين آپارتماني كه تا به حال در 
قيمت  دالر  ميليون   11 رفته،  فروش  به  منهتن 
فروش  به  هاوس  پنت  اين  اگر  و  است  داشته 
برسد ركوردي باورنكردني را جا به جا كرده 
است. البته اين آپارتمان هنوز تا گران ترين پنت 
هاوس انگليس كه به مبلغ 42 ميليون دالر در 

لندن به فروش رسيد، فاصله زيادي دارد. 

هفت روز زندان براي 
همراه داشتن چاقو در 

دانمارك 
كرد  تصويب  را  قانوني  دانمارك  پارلمان 
خارجي  شهروند  هر  آن  موجب  به  كه 
محكوم به زندان، پس از تحمل محكوميت 
كه  قانون  مي شود.اين  اخراج  دانمارك  از 
با 97 راي موافق و تنها هفت راي مخالف 
به تصويب رسيده است به زودي به اجرا 
وزير  پيند»،  شد.«سورن  خواهد  گذاشته 
مي گويد:  باره  اين  در  دانمارك  مهاجرت 
محكوم  زندان  تحمل  به  كه  كساني  «فقط 
شده باشند از اين كشور اخراج مي شوند. 
زندان  مجازات  واقع  در  كشور  اين  در 
برمبناي جرم اعمال مي شود و با اين همه 
و  است  برخوردار  بشر  حقوق  از  محكوم 
اين استانداردهايي بين المللي است كه با هم 

حقوق  مدافع  دارند.»سازمان هاي  تناسب 
بشر و نيز احزاب مخالف دولت، اين قانون 

را عادالنه نمي دانند.

سوسيال  احزاب  اتحاد  سياسي  سخنگوي 
كه:  است  باور  اين  بر  سبزها  و  دموكرات 
حقوق  نقض  به  اينكه  برابر  در  «دانمارك 
اكثريت  و  مي كند  خطر  شود  محكوم  بشر 
جامعه سياسي دانمارك از اين مسئله آگاه 
است. آنها با چشماني باز براي اين قانون 
تصميم گرفته اند. اين مسئله به نظرم خيلي 
به  فرد  هر  كشور  اين  مي رسد.»در  عجيب 
دليل همراه داشتن يك چاقو مي تواند حداقل 
به هفت روز تحمل زندان محكوم شود و از 
سويي ديگر نيز شرايط اخذ شهروندي در 
قانون  اين  است.مخالفان  دشوار  دانمارك 
مي گويند كه با در نظر گرفتن اين شرايط 
تحمل  دليل  به  خارجي  شهروندان  اخراج 

زندان منصفانه نيست. 
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تبلت ها يا لوح هاى اينترنتى محصوالتى هستند 
كه برخى از توانايى هاى رايانه را بكار گرفته اند 
و حجم عمده ارتباط با آنها از طريق يك صفحه 
محصوالت  اين  شود.  مى  برقرار  لمسى  نمايش 
ساختارى مشابه با رايانه دارند به اين معنى كه 
و  حافظه  گرافيكى،  تراشه  پردازنده،  از  آنها  در 
هر  توان  اما  شده  استفاده  سازى  ذخيره  بخش 
هاى  رايانه  با  مقايسه  در  ها  بخش  اين  از  كدام 
روميزى محدود است و نمى توان آنها را معادل 
يك رايانه كامل و يا لپ تاپ تعريف كرد. با اين 
حال مى توان گفت توانايى اين دستگاه ها اگرچه 
هاى  تلفن  از  اما  است  كمتر  بوك  نوت  يك  از 
هوشمند امروزى كه داراى سيستم عامل و توان 
پردازش هستند در سطح باالترى قرار مى گيرد. 
صفحه  اندازه  نكته  اولين  ها  تبلت  انتخاب  براى 
حجم  و  ها  قسمت  ساير  زيرا  است  آنها  نمايش 
كلى دستگاه نيز توسط اين صفحه نمايش تعيين 

مى شوند. 
از  كه  دارند  وجود  بازار  در  مختلفى  هاى  مدل 
صفحه نمايش هفت اينچ تا ده اينچ را در بر مى 
اين  از  خارج  نيز  ديگرى  هاى  مدل  البته  گيرد 
لمسى  نمايشگرها  اين  دارند.  وجود  محدوده 
آنها  به  انگشتان،  لمس  با  توان  مى  و  هستند 
كليك  يك  از  تواند  مى  فرمان  اين  داد.  فرمان 
ساده روى يك آيكون باشد تا تايپ يك متن زيرا 
تايپ  و  هستند  كيبورد  فاقد  اينترنتى  هاى  لوح 
از طريق صفحه كيبورد مجازى روى نمايشگر 
انجام مى شود. نكته ديگر در مورد نمايشگر اين 

محصوالت كيفيت آنها است.

در برخى مدل ها به دليل كاهش مصرف انرژى 
و موارد ديگر كيفيت صفحه نمايش از نظر نور، 
رنگ و كنتراست پايين تر از ساير مدل ها است 

و در مقابل عمر باترى بيشترى دارند. 
براى  ها  تبلت  كاربردهاى  ترين  مهم  از  يكى 
برقرارى ارتباط با شبكه اينترنت است به همين 
شود.  مى  گفته  اينترنتى  هاى  لوح  آنها  به  دليل 
اين توانايى مى تواند نمايش صفحات وب باشد 
توان  به  نيازى  كه  آنالين  هاى  بازى  انواع  يا 
اينترنت  با  ارتباط  لزوم  ندارند.  افزارى  سخت 
نسبتا  ها  تبلت  در  شبكه  امكانات  تا  شده  باعث 
متنوع باشد. اغلب آنها عالوه بر پشتيبانى كامل 
از شبكه هاى بى سيم (Wi Fi) از فناورى هاى 
ارتباطى نسل سوم (3G) هم پشتيبانى مى كنند. 
اينترنتى  هاى  لوح  از  برخى  موارد  اين  كنار  در 
كارت  سيم  اتصال  با  كه  دارند  را  قابليت  اين 
بتوانند داده ها را از طريق فناورى هاى مرتبط 
نتيجه  كنند.  منتقل  مخابراتى  استانداردهاى  با 
اينكه بعد از صفحه نمايش، امكانات دستگاه در 
بخش شبكه، اولويت بعدى براى انتخاب هستند. 
نمى  استفاده  وب  مشاهده  براى  تنها  تبلت  يك 
ميتوان  آنها  اصلى  كاربردهاى  ديگر  از  و  شود 
نتيجه  در  كرد.  اشاره  اى  چندرسانه  پخش  به 
و  باال  تصويرهاى  دقت  در  فيلم  پخش  توانايى 
مدل  اين  توانايى  ديگر  از  بايد  كامل  جزييات  با 

ها باشد.
توانايى پخش تنها به كيفيت پخش محدود نيست 
هم  را  تصويرى  هاى  قابل  انواع  از  پشتيبانى  و 
دستگاه  صوتى  توانايى  داشت.  نظر  در  بايد 

دستگاه  حجم  دليل  به  دارد.  زيادى  اهميت  نيز 
از  توان  نمى  معموال  آن  اندك  ضخامت  و 
اسپيكرهاى حرفه اى روى اين مدل ها استفاده 
كرد بنابراين در بهترين شرايط، صداى خروجى 

كيفيت زيادى نخواهد داشت.
اتصال  طريق  از  را  مشكل  اين  توانيد  مى 
توجه  اما  كنيد  رفع  هدفون  و  جانبى  بلندگوهاى 
اين  داراى  نظر  مورد  تبلت  كه  باشيد  داشته 
براى  توان  مى  را  كار  اين  باشد.  ها  خروجى 
تبلت  برخى  زيرا  كرد  استفاده  هم  تصوير 
به  اتصال  براى  تصويرى  خروجى  داراى  ها 

مانيتور هستند. 
يكى ديگر از شرايط تبلت ها نوع سيستم عامل 
كه  كند  مى  تعيين  عامل  سيستم  اين  است.  آنها 
مى توان از چه نرم افزارهايى استفاده كرد. در 
پركاربرد  عامل  سيستم  نوع  چهار  حاضر  حال 
 iOS در اين محصوالت ديده مى شود كه شامل
براى آى پد هاى اپل، اندرويد، ويندوز و لينوكس 

هستند. 
هر كدام از آنها مزيت ها و معايب خاص خود 
مدل  از  نظر  صرف  گفت  توان  مى  اما  دارند  را 
هاى مخصوص اپل كه همواره در اولويت هاى 
زيادى  بسيار  رشد  اندرويد  دارند،  قرار  اول 
داشته و اين تبلت ها مى توانند انتخاب مناسبى 
شده  ارايه  افزارهاى  نرم  از  برخى  البته  باشند. 
ولى  نيستند  رايگان  ها  عامل  سيستم  اين  براى 
نرم  طريق  از  توانيد  مى  را  رايج  امكانات  اغلب 

افزارهاى رايگان به دست آوريد. 

چگونه 
يك تبلت 
انتخاب 
كنيــم؟
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نرم افزار تشخيص 
جنسيت افراد آنالين

شخصي  وبالگ  وارد  كه  زماني  اوقات  خيلي 
مي توانيد  نوشته هايش  طريق  از  مي شويد، 
بزنيد.  نويسنده   شخصيت  درباره  حدس هايي 
نام  و  عكس  نظرتان  مورد  وبالگ  كه  زماني  اما 
جنسيت  زدن  حدس  باشد،  نداشته  نويسنده 
حدس  گاهي  است.  دشوراي  كار  واقعا  نويسنده 
مطالبش  هميشه  كه  وبالگي  نويسنده  اينكه  زدن 
پسر  يا  است  دختر  مي خوانيد،  انرژي   تمام  با  را 
از  برخي  اينكه  بويژه  بود؛  خواهد  لذت بخش 
را  خود  جنسيت  ديگران  فريب  براي  نيز  كاربران 
اشتباه اعالم مي كنند تا قابل شناسايي نباشند. اما 
طراحي  تازگي  به  نرم افزاري  كه  بدانيد  نيست  بد 
نوشته هاي  روي  از  مي تواند  براحتي  كه  شده 
فرد در اينترنت پي ببرد كه مرد است يا زن. اين 
هم دانشگاهيانش  و  چنگ  نا  توسط  كه  نرم افزار 

نيوجرسي  در  استيونس  فناوري  موسسه  در 
نرم افزاري  بهترين  حاضر  حال  در  شده،  طراحي 
در  كه  را  آناليني  افراد  جنسيت  مي تواند  كه  است 
حال وبالگ نويسي، ايميل فرستادن، نوشتن مطلب 
درصد  با  هستند،  كردن  توييت  تا  فيس بوك  روي 
خطاي كم تشخيص دهد. اين تيم طراح اميدوارند 
جنسيت  تشخيص  نرم افزار  از  استفاده  با  كه 
آنالين از تهديداتي كه خيلي وقت ها كاربران را به 
تعامالت  مقابل  فرد  جنسيت  ندادن  تشخيص  دليل 
مجازي تهديد مي كند، جلوگيري كنند. به عقيده اين 
گروه، در ميان فضاهاي مجازي، كاربران بيشتر 
در فضاي وبالگ ها  است كه مي توانند ماسك روي 
جنسيت  تشخيص  و  بگذارند  آنالين شان  هويت 
براي  است.  سخت تر  همه  از  وبالگ ها  در  افراد 
بخشي  كه  است  كافي  نرم افزار  اين  از  استفاده 
يك  اندازه  به  نظر،  مورد  شخص  نوشته هاي  از 
پاراگراف 50 كلمه يي يا بيشتر را در باكس مربوط 
و  كپي  صورت  (به  كنيد  وارد  نرم افزار  اين  به 
پيست كردن) و منتظر تحليل اين نرم افزار شويد. 
بعد از گذشت تنها چند لحظه، اين برنامه جنسيت 
نويسنده را تشخيص و اعالم مي كند. اين تيم براي 
طراحي نرم افزار مذكور از آرشيو اخبار رويترز و 
ورشكسته  شركت  يك  ايميل  داده  پايگاه  همچنين 
استفاده كرده اند و با توجه به فاكتورهاي رواني- 
نوشتاري  نحوه  و  كلمات  از  مي توان  كه  زباني 
نرم افزار  اين  براي  الگوريتمي  كرد،  استنتاج  متن 
نوشته اند. آنها 545 فاكتور براي تشخيص جنسيت 
تحليل  شامل  حتي  كه  كرده اند  تعيين  آنالين  افراد 
نشانه گذاري ها يا ميزان پاراگراف ها نيز مي شود. 
روي  از  جنسيت  تشخيص  فاكتورهاي  ديگر  از 
متن مي توان به تشخيص كلماتي كه وضع روحي 
نويسنده را نشان مي دهد، اشاره كرد. گاهي افراد 
از افعال و قيدهاي پراحساس و پرحرارت استفاده 
به  خانم ها  توسط  بيشتر  واژه ها  اين  كه  مي كنند 
در  خانم ها  معموال  اين،  بر  عالوه  مي روند.  كار 
عاليم  از  آقايان  از  بيشتر  مي نويسند  كه  مطالبي 

نشانه گذاري استفاده مي كنند.  
NewScientist :منبع

موتورهاي جست وجو، 
پـستخانه هاي جاسوسان

يك تيم تحقيقاتي از دانشگاه فناوري وارساو پرده 
از روشي برداشته اند كه جاسوس ها (جاسوس هاي 
واقعي نه نرم افزارهاي مجازي) با استفاده از آن 
اينترنتي  جست وجوي  موتورهاي  از  مي توانند 

بهره  يكديگر  با  ارتباط  براي  گوگل  و  ياهو  مانند 
بگيرند. البته مسلما اين روش به صورت ارسال و 
دريافت پيام هاي الكترونيكي و ايميل نيست بلكه در 
تكنيك هاي  از  استفاده  با  و  عميق  بسيار  پوششي 
اين  خودكار  كامل كردن  قابليت  با  تنها  خاص 
جست وجوگرها با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. 
تحقيقاتي  تيم  اين  سرپرست  اظهارات  براساس 
نتايج تصادفي كه هنگام جست وجوي كلمات براي 
شما نمايش داده مي شوند در اين روش مي توانند 
قرار بگيرند.  استفاده  مورد  ناجوري  اهداف  براي 
الگريتم هاي  از  معموال  جست وجو  موتورهاي 
در  خودكار  تكميل  خدمات  براي  پيچيده يي 
به  تا  مي كنند  استفاده  خود  جست وجوي  قسمت 
نظر  مورد  كلمه  كامل  تايپ  بدون  كنند  كمك  شما 
عنوان  به  كنيد.  پيدا  دسترسي  نتايج  به  بتوانيد 
 ,Tecca كلمه  براي  مي خواهيد  شما  وقتي  نمونه: 
 T حرف  كردن  تايپ  محض  به  كنيد،  جست وجو 
براي    Twitter و    Target مانند  پيشنهادهايي 

حرف  همين كه  اما  مي شوند.  باز  سريع  دسترسي 
  Tetris را به آن بيفزاييد پيشنهادات تازه شامل e
مي شود  ارايه  شما  جست وجوي  براي   ,Texas و 
پيشنهادات  اين  به حرف  حرف  ترتيب  همين  به  و 
شود.  كامل  شما  نظر  مورد  كلمه  تا  مي يابد  ادامه 
استفاده  با  شدند  موفق  پژوهش  اين  در  محققان 
نصب  كاربران  كامپيوتر  روي  كه  بدافزار  يك  از 
جست وجوها  براي  پيشنهادي  كلمات  بود،  شده 

را از دور كنترل كنند و پيشنهاداتي را به نمايش 
موتور  سوي  از  عادي  شرايط  در  كه  بياورند  در 
براي  جاسوس  يك  نمي شوند.   ارايه  جست وجو 
كلمات  بايد  ارتباطات  براي  روش  اين  از  استفاده 
كرده  گردآوري  را  جست وجو  موتور  از  دريافتي 
و سپس در يك رديف شماره گذاري شده قرار دهد 
كه  همانطور  كند.  رمزگشايي  را  ارسالي  پيام  تا 
مشخص است اين روش به ظاهر قديمي، وقت گير 
است  زياد  بسيار  آن  كارآيي  اما  است  پيچيده  و 
چراكه با اين روش فرد مي تواند حتي با استفاده 
نيز  هستند  نظارت  مورد  كه  كامپيوترهايي  از 
آنكه  بدون  كند  اقدام  پيام  دريافت  و  ارسال  به 
پوشش آنها شكسته شود يا پيام ها شنود شوند. 
داده هاي  حجم  كه  هستند  معتقد  همچنين  محققان 
جاسوس ها  مي تواند  كه  است  به شكلي  روش  اين 
را  بي سروصدا به دنبال اهداف خود ببرد و البته 
هدف  كشف  براي  را  ضدجاسوسي  سرويس هاي 

TECCA آنها بشدت مشغول كند!   منبع
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ما در برهه اى زندگى مى كنيم كه پربيراه 
بدانيم؛  مشاوره  عصر  را  آن  اگر  نيست 
خانوادگى.  و  تحصيلى  شغلى،  مشاوره 
اين در حالى است كه بيشتر مشاوره ها 
به نتايج خوبى نمى رسند و حتى گاهى 
يك  طرف  از  اگر  حتى  دارند  بدى  نتايج 
فروشنده موفق باشد يا از طرف رييس 
فردى  كه  تان  همسايه  طرف  از  يا  تان 
موفق است تا جايى كه مى توان گفت از 
اى  اندازه  به  آن  تاى   9 مشاوره   10 هر 
مفيد و كاربردى هستند كه يك پنجره در 

زيردريايى كاربرد پيدا مى كند... 
چه  باشيم  موفق  خواهيم  مى  كه  ما  پس 
بايد بكنيم؟ از چه كسى و با چه كيفيتى 
مشاوره بگيريم؟ مطلبى كه در ادامه مى 

آيد در همين مورد است. 

� قصه را بشنو و باور نكن 
جدى  اى  مشاوره  خواهيم  مى  وقتى  اوقات  اغلب 
كه  افرادى  رويم؛  مى  موفق  افراد  سراغ  بگيريم 
نظر  در  كه  اهدافى  به  شان  شخصى  زندگى  در 
اين  در  رسد  مى  نظر  به  ولى  اند  رسيده  داشتند، 
مسير مشكلى وجود دارد چون اين افراد موفق كه 
به روش خودشان به موفقيت دست پيدا كرده اند، 
نمى توانند در امر مشاوره دادن و توصيه كردن 

موثر و مفيد باشند! 
كنند  مى  را  خودشان  سعى  افراد  اين  گاهى  حتى 
اتفاق  اين  اما  گيريم  نمى  خرده  آنها  به  هم  ما  و 

نمى افتد و شما از مسير آنها به جايى نمى رسيد. 
و  ها  شكست  علت  كنيم  مى  فكر  ما  همه  كه  چرا 
پيروزى هايى كه داشته ايم را مى دانيم و آن را 
درك كرده ايم. ما درباره خودمان و براى خودمان 
قصه ها مى سازيم و آنها را براى خودمان تعريف 
مى كنيم؛ قصه هايى كه به نظر عاقالنه مى رسند و 
بعد هم به اين نتيجه مى رسيم كه چرا آنها را براى 

ديگران تعريف نكنيم تا از قصه ما استفاده كنند. 
موفق  افراد  از  خيلى  كه  است  اشتباهى  اين  و 
دهند.  مى  انجام  شان  نادرست  تصور  براساس 
خيلى از داستان هايى كه ما از خودمان تعريف مى 
كنيم اشتباه هستند. سال ها تحقيق نشان مى دهد 
تشخيص  و  دقيق  بررسى  در  توانايى كمى  انسان 
صحيح چرايى عملكرد و رفتار خود دارد و همين 
طور در درك چرايى موفقيت يا شكست خوردنش 

ناتوان است. 
كارهاى  است  ممكن  موفق  هاى  انسان  از  خيلى 
درستى انجام دهند يا انجام داده باشند ولى لزوما 
و  درست  واقعا  كارى  چه  اينكه  دادن  توضيح  در 
كاربردى است يا حتى چه كار درستى انجام داده 
اند كه منجر به اين نتيجه شده، بهتر از بقيه نيستند. 
در حالى كه پيشنهادهايى مفيد و واقعى هستند كه 
نه  دهند  تغيير  را  شما  رفتار  و  قلب  فكر،  بتوانند 
بگويند  و  كنند  انتخاب  شما  براى  را  راهى  اينكه 

حتما از اين راه برويد. 

� راهكار درست؛ راهكار عملى است 
و  عملى  پيشنهادى  خوب  پيشنهاد  كنيد  دقت  بايد 
زيادى  مطالب  روزها  اين  احتماال  است.  واقعى 
اهداف  به  رسيدن  براى  آسان  هاى  راه  درباره 
ايد  خوانده  يا  شنيده  معنوى  حتى  و  مادى  بزرگ 

يا اين پيشنهاد را شنيده ايد كه اگر مى خواهيد به 
هدفى برسيد كافى است به آن فكر كنيد، اين نوع 
پيشنهاد ها واقعى نيستند و فقط شما را در مسير 
براى  تفكرات  نوع  اين  دهند.  مى  قرار  اشتباهى 
درگير  را  او  چون  هستند  هم  مضر  فرد  موفقيت 
را  كردن  عمل  قدرت  و  كنند  مى  واهى  تصوراتى 
واگويه  فقط  واقعى  پيشنهادهاى  گيرند؛  مى  او  از 
اى از تجربيات شخصى يك فرد نيستند آنها بايد 
برگرفته از آميزه اى از تجربيات افراد مختلف در 
كه  باشند  مختلف  موضوعات  از  وسيعى  گستره 
صورت  به  هم  و  تحقيقات  وسيله  به  هم  همزمان 
علمى مورد بررسى قرار گرفته و تحليل و آناليز 
شده باشند. همچنين مشاوره هاى درست بايد به 
ما نشان دهند چرا و به چه علت هايى مى توانيم از 
اين راه ها موفق شويم يا با طى مسيرهايى ديگر 

به موفقيت نرسيم. 

� توصيه هاى خوب به هم پيوسته و پله پله هستند 
بيشتر كسانى كه از آنها مشاوره مى گيريم به ما 
مى گويند «بايد مثبت فكر كنيد» يا اينكه «بايد فعال 
مسايل  اين  خوبى  به  ما  همه  كه  حالى  در  باشيد» 
را مى دانيم كه مثبت انديش بودن و فعال بودن از 
ضروريات رسيدن به موفقيت هستند ولى مساله 
اينجاست كه چطور مى توان مثبت انديش و فعال 
بود؟ ما احتياج داريم كه تخصصى عمل كنيم. ما 
كجا  از  كه  بدهد  نشان  ما  به  كسى  كه  داريم  نياز 

شروع كنيم. 
توصيه اى كه فقط به شما بگويد چه كارى انجام 
آن  دادن  انجام  چگونه  مورد  در  اينكه  بدون  دهيد 

صحبتى كند، توصيه اى كامال بيهوده است. 
«دوست  كند  مى  پيشنهاد  شما  به  كسى  وقتى 
داشتنى تر باشيد» در نتيجه بايد بگويد كه چگونه 
رفتار كنيد بايد پله به پله و به طور منسجم شما 
را راهنمايى كند كه چه كارى را بيشتر انجام دهيد 
و چه كارى را كمتر. مثال يكى از اين راهكارها در 

ارتباط با استفاده از كلمات كمتر براى نشان دادن 
منظورمان است يا اينكه رفتارى مثل ناسزا گفتن، 
قسم خوردن و... محبوبيت شما را كاهش مى دهد 
كننده  ترويج  بايد  مشاوره  اينكه  خالصه  طور  به 

واقعيت ها و ايستادگى ها در برابر موانع باشد. 

� درس اصلى چيست؟ 
ها  مشاوره  درباره  خالصه  طور  به  بخواهيم  اگر 
تا  شود  مى  باعث  ى  عملكرد  چه  اينكه  و  بگوييم 
در راه مشاوره گرفتن اشتباه نكنيم اين نكته ها را 

حتما به ياد داشته باشيد. 

تجربه  گفتن  فقط  ها  توصيه  كه  باشيد  مراقب   �
هاى شخصى نباشد. 

� به طور جداگانه و تخصصى به اين دو موضوع 
پرداخته شود: «چه كارى بايد انجام داد؟ و چطور 

بايد آن را انجام داد؟» 

كننده  دريافت  تواند  مى  بد  و  نامربوط  توصيه   �
مسيرى  در  را  او  و  كند  سردرگم  و  نااميد  را 
اشتباه قرار دهد مثال توصيه هاى افرادى كه كامال 

خودشان و شرايطشان با شما متفاوت است. 

� اگر فردى كه مشاوره مى دهد، نتواند به درستى 
دريافت  به  را  بودن  فعال  و  انديشى  مثبت  مفهوم 
گيرنده  فرد  شود  مى  باعث  كند،  منتقل  كننده 
وجود  ها  گفته  در  دروغى  كند  احساس  مشاوره 

دارد. 
و در آخر اينكه: اگر شما فردى هستيد كه مشاوره 
براى  كه  كسى  مقابل  در  كه  بدانيد  بايد  دهيد  مى 
كمك نزد شما آمده است مسوول هستيد و نبايد 
مسير  از  او  افتادن  دور  باعث  اشتباه  مشاوره  با 

اصلى شويد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

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

بشنو و باور نكن
مشاوره هاى بد مى تواند شما را از مسير موفقيت دور كند
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ارتشي از 
روبات هاي زبان فهم

روبات هايي كه بلدند كار گروهي انجام دهند
كاري  و  وظيفه  به  خودشان  اندازه  به  روبات ها   
خوبي  به  و  واقفند  شده  برنامه ريزي  برايشان  كه 
را  اين  تصور  اما  برمي آيند،  آنها  تمامي  پس  از 
كرده ايد كه اگر اين روبات ها بخواهند كار گروهي 
محققان  راستا  همين  در  مي افتد؟  اتفاقي  چه  كنند 
دانشگاه آكسفورد در حال تكميل پروژه روبات هاي 
فروسرخ  پرتو  از  استفاده  با  كه  هستند  دالري   14
دهند.  انجام  گروهي  كار  يكديگر  با  مي توانند 
 BAE سيستم هاي  قبيل  از  تحقيقاتي  پروژه هاي 
حال  در  توانايي  اين  از  آگاهي  با   MAST برنامه 
گروهان  يك  كه  هستند  شيوه هايي  دوباره  بررسي 
كمك  با  مي توان  را  كوچك  روبات هاي  از  بزرگ 
آن هدايت كرد. اما تصور هزينه و زماني كه براي 
دستيابي به گروهاني بزرگ از روبات هاي خودكار 
وجود دارد مي تواند هر پروژه يي را از ادامه يافتن 
باز دارد يا مسير تحقيقات را به سوي استفاده از 
شبيه سازي هاي رايانه يي منحرف كند.  در اينجاست 
اهميت  آكسفورد  دانشگاه   Kilobot پروژه  كه 
روبات هاي  پروژه  اين  در  مي كند.  پيدا  ويژه يي 
كوچكي به كار گرفته مي شوند كه از قابليت گروه 
شدن برخوردارند و ساخت آنها تنها به پنج دقيقه 
زمان و 14 دالر سرمايه نياز دارد.  هر يك از اين 
روبات ها داراي باتري ليتيومي 4/3 ولتي هستند كه 
مي توانند انرژي روبات ها را براي سه ساعت تامين 
كنند. اين روبات ها از طريق سه پاي بسيار سخت 
حركت مي كنند كه با كمك دو موتور بسيار كوچك 
حركت  امكان  شكل  اين  به  و  شده  ارتعاش  دچار 
وجود  به  روبات  براي  را  مختلف  جهت هاي  به 
مي آورند.  يك گيرنده و فرستنده كوچك و فروسرخ 
كه در بخش زيرين اين روبات ها قرار گرفته پرتوي 
مي كند  حركت  آن  روي  روبات  كه  سطحي  به  را 
مي تاباند و اين روبات توسط گيرنده روبات مجاور 

دريافت مي شود. به اين شكل روبات ها مي توانند با 
نزديكي شان  ميزان  و  كرده  برقرار  ارتباط  يكديگر 
را با روبات كناري بسنجند. در اين حال يك ميكرو 
كنترل به روبات ها كمك مي كند بر اساس اطالعاتي 

كه دريافت كرده اند، عمل كنند. گروهاني صد تايي 
با  مي توان  را  روبات ها  اين  از  تايي  هزار  حتي  يا 
تحت  فروسرخ  كنترل كننده  ابزار  يك  از  استفاده 
فرمان درآورد. به اين شكل مي توان با استفاده از 
چنين ابزاري در كمتر از 40 ثانيه تعدادي نامحدود 
روبات ها  اين  كرد.  هدايت  همزمان  را  روبات ها  از 
ديگر  روباتي  دور  به  قادرند  انفرادي  صورت  به 
در  يا  بروند  گروه  مركز  سمت  به  كنند،  حركت 
بلغزند.  ديگر  روباتي  اطراف  در  مانند   U مسيري 
داده اند  نشان  روبات ها  اين  از  تايي   29 گروه هاي 
كه مي توانند به صورت گروهي و در پي يك روبات 
رهبر به جست وجوي يك هدف بپردازند، از يكديگر 
آنها  درون  كه   LED چراغ  پرتو  تابش  و  شده  جدا 
كنند.  منطبق  يكديگر  با  را  است  شده  گذاشته  كار 
فعاليت هاي  چنين  كاربرد  شايد  اينكه  وجود  با 
روباتيكي در جهان واقعي محدود به نظر بيايد، بايد 
مطالعاتي  اهداف  با  روبات ها  اين  كه  داشت  ياد  به 
طراحي و ساخته شده اند و روبات هاي عملياتي به 
شمار نمي روند. با اين همه آنچه از آزمايش روي 
اين روبات ها به دست مي آيد را مي توان در هدايت 
محيط هاي  در  اكتشافي  و  تجسسي  روبات هاي 
خشن و نامناسب براي خنثي كردن مواد منفجره يا 

پاكسازي محيط هاي آلوده به كار برد. 
Gizmag :منبع

نگاهي به 9 وسيله يي كه دنيا را تغيير دادند

اگر نبودند
 چه مي شد ...

شيوا سعيدي

شخصي،  كامپيوتر  زنگدار،  ساعت   
اينها  تمامي  هوشمند  تلفن  سشوار، 
اختراعات مهم انسان به شمار مي روند 
و اغلب آنها را مي شناسيد و حتما آنها 
از  يك  كدام  اما  كرده ايد  خريداري  را 
آنها بيش از ديگري دنيا را تغيير داد؟ 
نمي توان انكار كرد كه بدون وجود اين 
با  چنداني  تفاوت  ما  زندگي  اختراعات 
عالوه  اختراعات  اين  نداشت.  اجدادمان 
بر آنكه راحتي و آسايش را براي ما به 
خود  انبوه  توليدات  با  آوردند  همراه 
جهان امروزي را ايجاد كردند. در اينجا 
به برخي از مهم ترين اختراعات انسان 

اشاره مي كنيم.

چسب
   فضانوردان ناسا از آن براي تعميرات در سطح 
 MythBusters .ماه و فضا هم استفاده كرده اند
با اين وسيله يك قايق ساخت و خودرويي را با 

تمام وسايلش به هم چسباند.
 آزمايشگاه ملي بروكاون دستگاه سرعت بخش 
از  بسياري  و  كرد  تعمير  آن  با  را  خود  ذرات 
تهيه  در  آن  از  ذوق  صاحب  افراد  و  هنرمندان 
لباس و كيف استفاده مي كنند. ممكن است بگوييد: 
مطمئن  اما  اختراع.  نه  است  ماده  يك  اين  آها! 

باشيد كه چسب يك ابزار چندگانه است!

منگنه
كار  به  نمي تواند  منگنه  بدون  كاري  دفتر  هيچ   
خود ادامه دهد و شايد هيچ وسيله يي در اماكن 
اداري به اندازه منگنه محبوب نباشد. اين اختراع 
حتي در برخي فيلم هاي سينمايي وسيله يي كليدي 
 .Office Space و نمادين بوده است. مانند كمدي
داستان فيلم درباره منگنه محبوب ميلتون وادام 
است. اما داستان آن مربوط به سال 2002 است. 
سه سال بعد هنگامي كه فيلم وارد سينماها شد و 
در پاسخ به درخواست تماشاچيان سويينگ الين 
(يكي از بزرگ ترين توليد كنندگان منگنه و دستگاه 

پانچ) منگنه يي قرمز به بازار عرضه كرد.

 رومبا
 2002 سال  در  رومبا  جاروبرقي  آنكه  از  پيش   
روبات  اين  شود،  وارد  خانگي  لوازم  بازار  به 
و  مي شد  استفاده  معادن  زمين  كردن  پاك  براي 
به  جاروكشي  الگوريتم  نوع  يك  آن  ساخت  در 
صورت دوار به كار رفته بود. از همين فناوري 
به  بتواند  و  شود  ساخته  رومبا  تا  شد  استفاده 
يك  دهد.  انجام  را  جاروكشي  خودكار  صورت 
سال پس از توليد جاروبرقي رومبا، اين دستگاه 
به پرفروش ترين هديه عروسي در امريكا تبديل 
ميزان  از  كه  بود  زياد  حدي  به  فروش  و  شد 
جاروبرقي  دستگاه هاي  مختلف  مدل هاي  فروش 

بيشتر شد.

ويديو ركوردر ديجيتال
از  سال 2002  در  دستگاه  اين  خريد  كه  هنگامي 
تلويزيوني  تبليغات  ومديران  گذشت  ميليون  يك 
كردند  ابراز  وجودDVRها  از  را  خود  نگراني 
مي داد  را  قابليت  اين  تماشاگران  به  آنها  (زيرا 
لقب  آنها  به  كنند)  حذف  را  تبليغات  بتوانند  تا 
قاتالن تلويزيون داده شد. يكي از مديران اجرايي 
اين  بود:  گفته  باره  اين  در  تلويزيوني  شبكه هاي 

را  تلويزيوني  تبليغات  مردم  اگر  نيست  شوخي 
دستگاه  اين  توليد كنندگان  مقصر  نكنند  تماشا 
هستند و آنها بايد خسارت شبكه هاي تلويزيوني 
را بپردازند. با وجود اين هم اكنون در 40 درصد 

خانه ها DVR  وجود دارد.

فلش درايو
حافظه  كانسپت  توشيبا  مهندس  ماسوكا  فوجي   
اين  براي  آن  ساخت  زيرا  كرد  طراحي  را  فلش 
اوايل  در  دوربين  فلش هاي  كالژ  يادآور  مهندس 
دهه 1980 ميالدي بود. اما اين دستگاه احتياج به 

نقطه اتصالي داشت.
باس  سريال  يونيورسال  و  اينتل  ورودياژاي 
(usb) در سال 1996 اختراع شده بود اما داده ها 
هنوز هم با اين روش به خوبي منتقل نمي شدند 
تا سرانجام در سال 2000 نخستين فلش يواس 

بي  با قدرت ذخيره هشت مگابايت از راه رسيد.

چرخ خياطي
 چرخ خياطي يكي ديگر از دستگاه هايي است كه 
صنعت  داشت.  ديگري  معناي  آن  بدون  زندگي 
مد و پوشاك امروز دستاوردهاي نوين خود را 
مديون همين اختراع ساده است. بدون شك چرخ 
اختراعات  كارآمدترين  و  مهم ترين  از  خياطي 
دستگاه  اختراع  از  پس  سال   80 است.  انسان 
دوختن  زمان  كه  مي رسد  نظر  به  مكانيكي  برش 
كاهش  ساعت  يك  به  ساعت  از14  پيراهن  يك 
چرخ  جديد  نسخه  از  سينگر  شركت  است.  يافته 
آن  وزن  و  بوده  حمل  قابل  كه  خود  خياطي هاي 
حدود پنج كيلوگرم بود در نمايشگاه فناوري قرن 

در سال 1933 پرده برداري كرد.

  عينك آفتابي
گرانت  فاستر  شركت  ايجاد  از  پس  سال   10
پالستيك در سال 1919 كه براي زنان زينت آالت 
را  خود  تمركز  فاستر  سام  مي كرد  توليد  را  مو 
به وسيله مصرفي ديگري اختصاص داد، عينكي 
براي محافظت چشم انسان از آفتاب. او هزاران 
هزار توريستي را كه به سواحل آتالنتيك سيتي 
مي رفتند نشانه گرفته بود. در همين شهر بود كه 
به  را  ضدآفتاب  شيشه هاي  پالستيك  لنزهاي  او 
آن  دادن  قرار  سرلوحه  با  او  كرد.  عرضه  مردم 
را  تزريقي  قالبگيري  نام  به  توليدي  فناوري  يك 
در سال 1934 استفاده كرد كه خود انقالبي در 
شمار  به  امريكا  در  پالستيكي  محصوالت  توليد 

مي رفت.

تلويزيون 
 ريشه تلويزيون به قرن نوزدهم برمي گردد. در 
فناوري  از  اثري  كه  زماني  در  قرن  اين  اواخر 
نبود. جورج كري مشغول طراحي هايي بود كه به 
آن دوربين سلنيوم مي گفت و به وسيله آن مردم 
مي توانستند از طريق الكتريسيته اشيا و حوادث 
تئوري هايي  نيز  گراهام  بل  و  اديسون  ببينند.  را 
مي توانست  كه  مي كردند  بيان  تلفن هايي  درباره 
صدا و تصوير را منتقل كند. تلويزيون هاي مدرن 
بازار  به  نيويورك  نمايشگاه  در   1939 سال  در 
آمدند و خيلي زود محبوب شدند. در سال 1949 
در حدود يك ميليون خانوار امريكايي تلويزيون 
داشتند و چهار سال بعد اين رقم به 25 ميليون 

خانوار رسيد.
 

 مسواك برقي
 نيروهاي دريايي ارتش امريكا كه در زيردريايي 
بزنند.  لبخند  نمي توانستند  زياد  مي كردند  خدمت 
كنسروي  غذاهاي  از  طوالني  ماه هاي  كه  آنها 
لثه يي  مشكالت  با  هميشه  مي كردند  استفاده 
سال 1959  در  برقي  مسواك هاي  بودند.  مواجه 
به بازار عرضه شدند و اين مشكل را به سرعت 
حل كردند. بعدها آنان مصرف كنندگان بيشتري 
كردند  جلب  خود  به  نيز  را  ديگري  طيف هاي  از 
بي بديل  وسيله يي  به  آنها  امروزه  جايي كه  تا 
از  محافظت  براي  محصوالت  توليد  صنعت  در 

دندان ها تبديل شده اند. 

چه كنيم تا باتري 
موبايل مان هميشه شارژ 

داشته باشد؟
امروزه حرف اول را در بازار گوشي هاي موبايل، 

عالوه  كه  مي زند  گوشي 
نياز  بودن،  هوشمند  بر 
داشته  كمتري  شارژ  به 
مجبور  كاربران  تا  باشد 
نباشند هميشه نگران خالي 
موبايل  باتري   شارژ  شدن 
پيش  گاهي  البته  باشند. 
موبايل   باتري  كه  مي آيد 
خالي  شارژ  يكباره  به 
خاموش  گوشي  و  مي كند 
مي ماند.  دست تان  روي 
از  كمتر  اينكه  براي  حال 
بيفتد  برايتان  اتفاق ها  اين 
و يك روز كامل گوشي تان 
است  بهتر  بماند،  روشن 
توصيه هاي زير را بخوانيد: 
گوشي تان   GPS حتما   1-
را غيرفعال كنيد، وگرنه در 

هر لحظه اين برنامه در حال ناوبري و يافتن مكان 
شما است و هر آن دارد مكان تان را به روز مي كند. 
مصرف  كمتري  انرژي  گوشي تان  اينكه  براي  پس 

كند، بهتر است كه GPS آن را غيرفعال كنيد. 
-2 زماني كه از فناوري واي فاي يا اينترنت بي سيم 

استفاده نمي كنيد، گزينه آن را غيرفعال كنيد. 
-3 اگر نمي خواهيد فايلي را از طريق بلوتوث ارسال 
يا دريافت كنيد، بلوتوث گوشي تان را خاموش كنيد. 
و  جديد  ايميل  براي  هشدار  همانند  موردي  هر   4-
موبايل تان  مي شود  باعث  كه  را  زنگ  براي  ويبره 

ويبره  كنيد.  غيرفعال  بيفتد   (vibrate) ارتعاش  به 
اينكه  مگر  كنيد،  خاموش  كلي  بطور  را  موبايل تان 

واقعا به آن نياز داشته باشيد. 
كاربردي  برنامه هاي  درباره  هشدار  گزينه   5-
موبايل نظير ايميل، فيس بوك و توييتر را خاموش 
كنيد. شما كه واقعا دل تان نمي خواهد هر 10 دقيقه 

يك بار فيس بوكتان را چك كنيد!
هر  و  ويديويي  تصاوير  تماشاي  وب،  مرور   6-
را  اطالعات  كه  ديگري  برنامه 
منتقل  گوشي تان  به  اينترنت  از 
از  را  بسياري  انرژي  مي كند، 
باتري مي گيرد. پس بهتر است كه 
كمتر از اين برنامه ها استفاده كنيد. 
 (brightness) 7 ميزان روشنايي-
در  چون  كنيد،  كم  را  گوشي تان 
حتي  امروزي  گوشي هاي  بيشتر 
هم  كم  بسيار  روشنايي  حالت  در 
روشنايي كافي براي ديدن صفحه 

نمايش آن وجود دارد. 
تنظيم  طوري  را  گوشي تان   8-
كمتر  يا  دقيقه  يك  از  بعد  كه  كنيد 
و  رفته  استندباي  حالت  به  آن  از 
خاموش  آن  نمايش  صفحه  چراغ 

شود. 
در  كه  هستيد  مكاني  در  اگر   9-
بسيار  موبايل  سيگنال هاي  آنجا 
 airplane ضعيف است، يا گوشي تان را در حالت
در  چون  كنيد.  خاموشش  كال  يا  بگذاريد   mode
يافتن  حال  در  همواره  گوشي تان  صورت  اين  غير 
را  زيادي  بسيار  انرژي  امر  همين  و  است  سيگنال 

صرف مي كند. 
-10 سعي كنيد مدت زمان مكالمه با تلفن همراه تان 
را كمتر كنيد تا هميشه براي پاسخ دادن به تماس ها 

شارژ داشته باشيد.
Eface. in :منبع 
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اجسام نامرئي مي شوند؟
پوشاننده  دستگاه  يك  ارايه  به  اوربانا  در  ايلينوي  دانشگاه  دانشمندان 
كند.  نامرئي  صوتي  امواج  برابر  در  را  اجسام  مي تواند  كه  پرداخته اند 
نظريه اين پوشش صوتي در سال 2008 مطرح شد، اما امسال حالت 
لترز  فيزيكال ري ويو  مجله  در  كه  رويكرد  اين  گرفت.  خود  به  عملي 
منتشر شده، بسياري از ايده هاي خود را از تالش هاي ديگر در راستاي 
ورق هاي  از  رويكرد  اين  است.  گرفته  نور  برابر  در  اجسام  پوشش 
ساده پالستيكي با سوراخ هايي در آن استفاده مي كند و مي توان از آن 
صوتي  طراحي هاي  يا  سونار  برابر  در  نامرئي  كشتي هاي  ساخت  در 
سالن هاي كنسرت استفاده كرد. تا پيش از اين تمام تالش ها در جهت 
ساخت پوشش نوري بود كه در آن با استفاده از متا مواد، جسم را در 
نور به حالت نامرئي درمي آوردند. در اين روش امواج نور در اطراف 
جسم حركت كرده و به چشم بيننده اينطور به نظر مي رسد كه چيزي 
در آنجا وجود ندارد. در پي اين رويكرد، محققان دريافتند كه مي توان 
نوري  انتقال  به  موسوم  نور  امواج  اين  كردن  خم  وراي  رياضيات  از 
سال  در  ابتدا  رويكرد  اين  ايده  كرد.  استفاده  نيز  صوتي  امواج  روي 
فيزيكال  مجله  در  دوك  دانشگاه  از  كومر  استيون  دكتر  توسط   2008
ريويو لترز مطرح شد. در اوائل امسال دانشمندان دانشگاه ايلينوي در 
اوربانا به ارايه نخستين كاربرد عملي اين نظريه در مقاله يي در همان 
به نمايش فن پوشش  و همكارانش  دكتر كومر  پرداختند. اكنون  مجله 
صوتي در هوا در برابر فركانس هاي شنيدني بين يك تا چهار كيلوهرتز 
يك  مي توان  كه  داده اند  نشان  پژوهش  اين  با  دانشمندان  پرداخته اند. 
از  ورودي  اصوات  برابر  در  و  كرده  پنهان  سونار  برابر  در  را  جسم 
آن حفاظت كرد. از اين قوانين مي توان در جهات ديگر از جمله شمول 
يا هدايت صدا در فضا براي مثال در ضدصوت كردن يك استوديو يا 

تنظيم دقيق صوتي يك سالن كنسرت استفاده كرد.

فناورى
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ــادي از باروري و زايش  ٩- نصف- نم
در سفره نوروزي- گوشه فوتبالي

ــان-  ام ــتيبان،  پش ــش-  كوش  -١٠
بي خبر از پياده

ــده-  كنن ــه  زمزم ــنجش-  س  -١١
دريافتن، درك

ــش-  ــب پي ــان- ش ــس اعي ١٢- مجل
خودسازي- مخفف از ما

١٣- باران شاعر- پيمان ناقال- به پايان 
رساندن

١٤- غرامت- ماه نو- قانون چنگيز
ــي- نشستن  ــته هاي ورزش ١٥- از رش

براي شكار
 عمودي:

از  ــي  تمثيل و  ــوم  منظ ــتان  داس  -١
ــيرازي در هزار  ــي ش ــاي اصل مثنوي ه

بيت- پيمان نظامي آسيايي
ــه فرموده  ــردن- فرومايه- ب ــو ك ٢- لغ
ــر (ع)... تثبيت كننده اخالص و  امام باق

دوركننده تكبر است
ــش مداوم  ــط- افزاي ٣- وس
ــه  درج ــع  ترفي ــا-  قيمت ه
ــه  ــلب آن ب ــان و س نظامي

موجب... است
ــت و  ــان هس ــزد ايراني ٤- ن
بس- ارتش، سپاهيان- عدد 

هندسي- قمر
ــرس- مدارك-  ٥- دالور، نت

بزرگ منشي
ــهر  ش ــام-  خ ــم  ابريش  -٦

زعفران- قلب قرآن
ــاب  حس ليكن-  مخفف   -٧

كردن- گواه
ــتور  دس ــا-  انته ــر،  آخ  -٨

گرفتار سكوت-

ــري، تمرين-  ــاره به دور- پيگي ٩- اش
پسوند شباهت

١٠- از خصوصيات برجسته حضرت امام 
خميني(ره)... فوق العاده و كم نظيرش را 

مي توان نام برد- با زد آيد- گام يك پا
ــاز  قمارب ــي-  فرنگ ــاالي  ب  -١١

خاكسترنشين- درس موضوعي
ــفيد آذري- نام  ــاز- س ــرف خب ١٢- ح

دخترانه- با تاك آيد
١٣- گردش در باغ- حركت زير حرف و 

عالمت آن- دهانه، مهار
١٤- جاه و جالل- قفل قديمي- سروده 

غرورآفرين
١٥- حالل رنگ- آشفته و درهم

 افقي:
ــري از كورتزيو  ــرانه- اث ــام پس ١- ن

ماالپارته
٢- فرياد شادي- تنگه استراتژيك- 

همراه
ــان-  ــتان اصفه ــهري در اس ٣- ش

بخشنده- هالك و نيستي
ــه  قورباغ ــي ادب-  ب ــق  تصدي  -٤

درختي- خداحافظي- بلي
ــوده متراكم بخار آب در هواي  ٥- ت
ــن و بدن-  ــطح زمين- ت ــاور س مج

چوپان
٦- حصير- رنگ بدي- خادم قوم

٧- از جانوران تك ياخته اي- حومه 

تهران- تن پوش ماهي
٨- آسياب دستي- زنبيل- فساد

٩- انديشه ها- ساخته و پرداخته- 
نام حضرت عيسي (ع)

١٠- تذكره- نمايان- ظلم و جور
ــاره به  ــم- اش ــتاده و قائ ١١- ايس

چيزي نامعلوم- حرف نفي
ــي-  هماي ــتاد  اس ــص  تخل  -١٢
نشانه ها- دانه اي كه در ميان گندم 

رويد- محل تقاطع دو خيابان
١٣- از غالت- كدر و تار- تنبل

ــدن و چرخيدن- الگو-  ١٤- گردي
سپاهيان

ــوكه آكوتاگاوا  ١٥- اثري از رينوس
نويسنده نامدار ژاپني- خياط

 عمودي:
ــينمايي يكي از  ١- بازيگر فيلم س
ــه كارگرداني  ــا دو نفر (١٣٩٠) ب م

تهمينه ميالني- شش عرب
٢- بي خانمان- شادماني- امپراتور 

روم
ــه-  يگان ــيا-  آس در  ــوري  كش  -٣

مفتش
ــكر-  نيش ــور  كش آرزو-  واژه   -٤

خشكي- سره
٥- فرياد بلند- همه جاي بدن- بوي 

مخصوص غذاي مانده
٦- پائين و قعر- يار قفل- ژنتيك

٧- مرغ گيالني- محلي تفريحي در 
شهر الهيجان- نشانه ها و معجزه ها

ــل- عامل  ــتمگر باب ــاه س ٨- پادش
باران- پژوهش

٩- ملعون تاريخ- همسر كيكاووس- 
گاز تنفسي

١٠- خودرو- هيزم- نفس چاق
ــه از آن كتيرا  ــار ك ــي خ ١١- نوع
ــتش-  پرس ــد-  مي گيرن

اسباب ورزش و بازي
ــوداي  س ــد-  فرزن  -١٢
ناله- امر به ماندن- تميز 

دادن
١٣- قسمت پائين جامه- 
ــه  تباه و گنديده- مؤسس

انتشار كتاب
ــي-  خداي ــر-  قيص  -١٤

چيز داغ
ــتوري-  ــه دس ١٥- جمل
ــده١١  ــي س ــاعر ايران ش
عباس  ــاه  ش ــر  همعص و 
صفوي كه ديوان اشعارش 

صدهزار بيت دارد
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اعالم آتش بس هكرهاي مخرب
گروه هكري LulzSec بعد از اينكه در يك ماه اخير با حمله به 
ده ها وب سايت دولتي و خصوصي جنجال خبري گسترده يي 
به راه انداخت، حال اعالم كرده مي خواهد فعاليت هاي خود 
و  وب سايت  به  اخير  روز  در 50  گروه  اين  كند.  متوقف  را 
سرورهاي ده ها شركت خصوصي و نهادهاي دولتي حمله 

كرده و اطالعات حساسي را به سرقت برده بودند.

 اعضاي اين گروه در پيام خداحافظي خود هيچ اشاره يي به 
علت اين اقدام ناگهاني خود نكرده اند. از اين پيام گروهي چنين 
نتيجه گرفته مي شود كه LulzSecurity متشكل از شش نفر 
آنها  خداحافظي  پيام  انتشار  كارشناسان  برخي  البته  است. 
كني  ردگم  هدف  با  اقدام  اين  معتقدند  و  دانسته  حقه  يك  را 
تالش  در  كه  شده  انجام  امنيتي  نيروهاي  و  پليس  فريب  و 
علت  به  هكري  گروه هاي  معموال  هستند.  آنها  يافتن  براي 
يكديگر  كنار  در  طوالني  مدت  فعاليت هايشان  باالي  ريسك 
باقي نمي مانند و بويژه اگر شهرت زيادي كسب كنند متفرق 
در  يا  مجزا  صورت  به  را  خود  خرابكارانه  اقدامات  و  شده 
قالب گروه هاي ديگري پيگيري مي كنند.  در ميان شركت هاي 
مختلفي كه هدف اين گروه بوده اند، سوني بيشترين زيان را 
پلي استيشن  بازي  آنالين  شبكه  به  حمله  است.  ديده  آنها  از 
باعث هك شدن حساب كاربري بيش از 100 ميليون نفر در 
زبان ها  سر  بر  را  گروه  اين  نام  و  شد  جهان  مختلف  نقاط 
انداخت. آخرين اقدام هكري اين گروه انتشار صدها سند بود 

كه از وب سايت اداره پليس آريزونا سرقت شده بود.

سايتي كه گازهاي گلخانه يي را 
رصد مي كند

كرده  راه اندازي  وب سايتي  استراليا  در  پژوهشي  مركز  يك 
انتشار  ميزان  مي توانند  آن  از  استفاده  با  كاربران  كه  است 
كنند.  رصد  زمين  جنوبي  نيمكره  در  را  گلخانه يي  گازهاي 
مدت  تا  مي توانند  كه  هستند  گازهايي  گلخانه يي  گازهاي 
توسط  سايت  اين  دارند.  نگه  خود  در  را  حرارت  زيادي 
به  موسوم  استراليا  صنعتي  و  علمي  پژوهش هاي  سازمان 
CSIRO طراحي و ارايه شده است. افراد با مراجعه به اين 
زمين  كره  گرم كننده  گازهاي  انتشار  نحوه  مي توانند  سايت 
را كه به دليل فعاليت هاي انساني رخ مي دهد، مشاهده كنند. 

 پاول فريزر، يكي از دانشمندان CSIRO در اين خصوص 
كه  مي دهد  نشان  گرفته  صورت  اندازه گيري هاي  گفت: 
استفاده از سوخت هاي فسيلي و جنگل زدايي، دو عامل اصلي 
افزايش غلظت دي اكسيدكربن در جو زمين به شمار مي رود.  

سايت مزبور كه به آدرس
در   http: //www. csiro. au/greenhouse-gases  
دسترس عالقه مندان قرار دارد، كردارهايي از ميزان انتشار 
مي كند.  ارايه  را  متان  و  نيتروژن  اكسيد  كربن،  دي اكسيد 
 CSIRO داده هاي مورد استفاده در سايت، توسط سازمان
گردآوري  استراليا  گريم  كپ  منطقه  هواشناسي  اداره  و 

مي شود.
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رهايى از دردهاى روحى - روانى
دكتر نصرت اله نوروزى

متخصص روانشناسى بالينى

Dr. N. Nowruzi, Ph.D.
Clinical Psychologist
Intensive Short Term Dynamic Psychotherapist
HPC Registered

Tel: 020 8998 0674
Mobile: 077 6310 4309
Email: n.nowruzi@gmail.com

داراى بيش از 15 سال تجربه 
در مشاوره و رواندرمانى

به  رواندرمانگر  و  مشاور 
پويشى  رواندرمانى  سبك: 

فشرده و كوتاه مدت
داراى مجوز از شوراى حرفه 
 (HPC)هاى بهداشتى انگلستان

از همسرتان پاسخ 
هاى نيـــش دار
كنـــــايه دار 

مى شنويد؟  
آيا مى شنويد كه يكى از طرفين 
ديگرى را بخاطر مدل حرف زدن 
مسخره مى كند؟ آيا مى شنويد 
ها  انتخاب  ها  زوج  از  يكى  كه 
مى  نقد  را  ديگرى  تصميمات  و 

كند؟ 
به  رفتن  براى  وقتى  معموالً 
هواپيما  سوار  مختلف  شهرهاى 
دستم  بغل  كه  كسى  شوم،  مى 
مى  سوال  را  كارم  نشيند  مى 
كند. وقتى مى گويم كه مديريت 
زندگى  تقويت  هاى  برنامه 
خانواده  ديناميك  در  زناشويى 
معموالً  دارم،  عهده  بر  را 
من  از  ازدواج  درمورد  سواالتى 

مى پرسند. 
در آخر ،اين مكالمه به نقش گفتگو در ازدواح 
ختم مى شود. در اين مواقع معموًال سوال مى 
كنند كه به نظرم جنبه هاى حياتى يك گفتگوى 
خوب چيست و درواقع ارتباط و گفتگوى بد چه 
گفتگويى است. من هم 5 جزء اصلى يك رابطه 

و گفتگوى خوب را اينطور توصيف مى كنم: 

� گفتگوى خوب در ازدواج توام با احترام است 
طعنه و كنايه، عبارات و حرف هاى انتقادى و 
قضاوت كننده و اتهامى جزء گفتگوى عارى از 
گفتگوى  و  رابطه  گفت  توان  مى  است.  احترام 
خوب رابطه اى است كه اين بى احترامى ها را 
در خود نداشته باشد. اين يعنى گفتگوى خوب 
كيفى است. كافى است به زوج هايى كه با هم 

حرف مى زنند توجه كنيد. آيا در جواب عبارات 
و اظهارنظرهاى صادقانه، پاسخ هايى نيش و 
يكى  كه  شنويد  مى  آيا  شنويد؟  مى  دار  كنايه 
زدن  حرف  مدل  بخاطر  را  ديگرى  طرفين  از 
مسخره مى كند؟ آيا مى شنويد كه يكى از زوج 

مى  نقد  را  ديگرى  تصميمات  و  ها  انتخاب  ها 
طرف،  يك  صادقانه  افكار  جواب  در  آيا  كند؟ 
كند؟  مى  گرد  چشم  ديگر  طرف  كه  بينيد  مى 
همسرتان  با  خودتان  زدن  حرف  طريقه  حاال 
شما  گفتگوهاى  و  رابطه  آيا  كنيد.  بررسى  را 
محترمانه است يا به هم بى احترامى مى كنيد؟ 

� گفتگوى خوب در ازدواج كّمى است 
با  هفته  در  دقيقه   15 از  كمتر  ها  زوج  بيشتر 
هم يك گفتگوى جدى و معقول دارند. خانواده 
هايى كه در آن هم مرد و هم زن كار مى كنند 
سعى مى كنند فرزندان را تشويق كنند در هر 
فعاليت تفريحى شركت كنند و همين باعث مى 
مشكل  كند.  پيدا  نمود  ديرتر  مشكل  آن  شود 
همزمان  انجام  از  توان  مى  اما  نيست  الينحل 

چند كار فايده برد. 
در  شركت  موقع  تواند  مى  خوب  گفتگوى 
راه  موقع  بيفتد.  اتفاق  هم  ديگر  هاى  فعاليت 
تلويزيون،  تماشاى  خانه،  در  كردن  كار  رفتن، 
جلسات خانوادگى يا وقتى كنار هم در ماشين 

نشسته ايد با هم حرف بزنيد. 

� گفتگوى خوب در ازدواح يك ارتباط دوجانبه 
است 

درست مثل حرف زدن توام با احترام در يك 
هم  احترام  با  توام  دادن  گوش  خوب،  گفتگوى 
مى  شروع  زمانى  بد  ارتباط  است.  ضرورى 
شود كه يك زوج عنان گفتگو را در دست مى 
گيرد اما شنونده هم مى تواند موجب بد شدن 
اشارات  بصرى،  ارتباط  فقدان  شود.  گفتگو 

مى  هم  ضعيف  بدن  و  زبان  و  صورت  منفى 
تواند موجب شود ارتباط خوب صورت نگيرد. 
هم  با  فروشگاه  يا  فرودگاه  در  كه  زوجى  به 
حرف مى زنند خوب نگاه كنيد. آيا يكى از آنها 
بر گفتگو تسلط دارد؟ آيا وقتى همسرش سعى 
مى كند چند كالمى براى دفاع از خود يا ابراز 
آيا  بگويد، صحبتش را قطع مى كند؟  نظراتش 
حرف  شنيدن  به  حاضر  گفتگو  بر  مسلط  فرد 
اينطور  اگر  نيست؟  خود  مقابل  طرف  هاى 
است، اين گفتگو يك رابطه متقابل نيست و جزء 

بدترين گفتگوهاست. 

� گفتگوى خوب در ازدواج بينش بيشترى طلب 
مى كند 

بيان  خوب  چقدر  حرف  يك  كه  نيست  مهم 
و  مفهوم  توانند  نمى  ها  شنونده  بيشتر  شود، 
منظور واقعى و كامل گوينده را دريافت كنند. 
تنها راه غلبه بر سوء تفاهمات در گفتگوها اين 
يك  داشتن  براى  اما  بپرسيد.  سوال  كه  است 
گفتگوى خوب اين سواالت بايد در كمال احترام 

و محتاطانه پرسيده شود. 
چيزى  ترين  احمقانه  "اين  مثل،  هايى  پاسخ 
است كه تا بحال شنيده ام، منظورت اين نيست 
كه...؟" به دنبال منظور واقعى گوينده است اما 
دركمال بى ادبى اين كار را مى كند. از طرف 
مثل،  سوال  از  قبل  مقدمه  عبارت  يك  ديگر، 
شوم،  منظورت  متوجه  نتوانستم  كه  "ببخشيد 
توضيح  منظورت  درمورد  بيشتر  كمى  ميشه 
منظور  دنبال  به  كامل  احترام  و  ادب  با  دهى"، 

گوينده است. 

� گفتگوى خوب در ازدواح صادقانه است 
درمورد  همسرش  فهمد  مى  كه  زوجى  هر 
بعد  به  آن  از  است،  گفته  دروغ  او  به  چيزى 
كه  داند  نمى  آيد  مى  پيش  مشكلى  وقت  هر 
متاسفانه  نه.  يا  است  صادق  او  با  همسرش 
دروغگويى اثرات طوالنى مدتى در رابطه دارد. 
نيست.  دروغ  از  پرهيز  معناى  به  فقط  صداقت 
كردن  پنهان  از  كه  است  معنا  اين  به  صداقت 
دارد  را  دانستنش  حق  همسرمان  كه  چيزى 
خوددارى كنيم. چرا اينكار را مى كنيم؟ معموًال 
يا از قضاوت او واهمه داريم و يا مى ترسيم 

كه احساسات او را جريحه دار كنيم. 
پنهان  جاى  ازدواج  در  خوب  گفتگوى  يك  در 
كارى و تغيير واقعيات از همديگر نيست. البته 
خشونت  معناى  به  لزومًا  گفتگو  در  صداقت 

نيست. صداقت بايد توام با احترام باشد.
 

كى بچه دار شويم؟  
 

  دكتر نادر شكيبا

پاسخ قانع كننده اى  سوال  براى اين  بايد  دار شدن  بچه  از  قبل 
زناشويى  زندگى  يك  تواند  نمى  شدن  دار  بچه  باشيد.  داشته 
متزلزل را ترميم يا تحكيم كند و با حضور يك نوزاد، مشكالت 
چند برابر هم مى شود. بايد قبل از اينكه صاحب فرزندى شويد، 
يكديگر  به  خالصانه  بشناسيد،  خوبى  به  را  همسرتان  و  خود 
عالقه مند باشيد و رابطه ميان شما صميمى و كامال باثبات باشد. 
به بيان ديگر بايد آينده رابطه شما روشن، مطمئن و قابل پيش 

بينى باشد. 

� وضعيت مالى تان چگونه است؟ 
براى بچه دار شدن بايد از توان مالى مناسبى برخوردار باشيد. 
يك كودك با وابستگى هاى مالى فراوانى به اين دنيا مى آيد كه 
هاى  هزينه  يابند.  مى  افزايش  زمان  گذشت  با  ها  وابستگى  اين 
نگهدارى و پرورش كودك زياد است و از هزينه زايمان، هزينه 
هاى درمانى، نيازهاى تغذيه اى و پوشاك و اسباب بازى شروع 
مى شود و به شهريه مدرسه و دانشگاه، پر كردن اوقات فراغت، 
مالى  پشتوانه  كار  اين  براى  است  الزم  رسد.  مى  و...  ازدواج 
(برخوردارى از امنيت شغلى و مالى)، يك شغل با درآمد مكفى و 

پايدار و پس انداز خوبى داشته باشيد. 

� سن ازدواج را فراموش نكنيد 
اگر در سن مناسبى ازدواج كرده باشيد بدون هيچ مشكلى مى 
توانيد چند سالى بچه دار شدن را به تعويق بيندازيد و به شناخت 
كنند  مى  ازدواج  باال  سنين  در  افراد  گاهى  اما  برسيد  بيشترى 
نمى  و  ندارند  شدن  دار  بچه  براى  زيادى  بيولوژيكى  فرصت  و 
كنند،  مقابل  طرف  شناخت  صرف  را  زيادى  هاى  سال  توانند 
بنابراين بايد زودتر از ديگر زوج ها به فكر بچه دار شدن بيفتند. 
البته اين يك باور كامال غلط است كه اگر در سنين باال ازدواج مى 
كنيد، بايد بالفاصله بچه دار شويد زيرا اول بايد از تداوم رابطه 
تان مطمئن شويد و بعد مرحله جديدى را آغاز كنيد اما گذر از 
اين مرحله بايد سريع تر باشد. براى حل اين مشكل مى توانيد از 

يك مشاور خانواده كمك بگيريد. 

� آيا وقت كافى داريد؟ 
رفع نيازهاى مالى يكى از شرط?هاى اوليه بچه دار شدن است 
را  شما  فرزند  عاطفى  و  احساسى  نيازهاى  تواند  نمى  پول  اما 
برآورده كند. كودك به حضور شما نياز دارد و هيچ چيز را نمى 
اسباب  و  ها  لباس  ترين  گرانقيمت  حتى  كرد.  آن  جايگزين  توان 
بازى ها و خوراكى در مقابل وقت گذاشتن شما بى ارزش هستند. 
اگر مشغله كارى زيادى داريد، بهتر است از بچه دار شدن صرف 

نظر و آن را به زمان مناسب ترى موكول كنيد. 

� قبل از بچه دار شدن آينده نگر باشيد 
اگر شما و همسرتان از يك فرهنگ يا حتى طبقه اجتماعى متفاوت 
نباشيد،  عقيده  هم  كودك  تربيت  چگونگى  درباره  حتى  يا  باشيد 
اين تفاوت ها مى تواند طى پرورش كودك زمينه ساز مشاجره 
همه  مورد  در  نيست  الزم  البته  شود.  فراوانى  هاى  كشمكش  و 
چگونه  اينكه  درمورد  است  ضرورى  اما  باشيد  عقيده  هم  چيز 
در آينده با فرزندتان رفتار كنيد به تفاهم برسيد. نبايد فراموش 
كنيد كه فرزندپرورى يك علم است. شما بايد از مراحل رشد و 
تكامل كودك، نحوه مراقبت از كودك و روان شناسى كودك و 
يك  با  بايد  چگونه  بدانيد  و  باشيد  داشته  كامل  آگاهى  نوجوان 

كودك خردسال يا يك نوجوان رفتار كنيد. 

� آماده تغييرات ظاهرى هستيد؟ 
باردارى و زايمان باعث اضافه وزن مادران مى شود (به ويژه 
گذرا  يا  هميشگى  است  ممكن  وزن  اضافه  اين  شكم).  ناحيه  در 
باشد. به هر حال براى بازگشت به وضعيت اوليه، حداقل 9 ماه 
اين  پذيرش  آمادگى  بايد  بنابراين  است،  الزم  زمان  سال  يك  تا 

تغييرات ظاهرى را داشته باشيد. 

� بى خوابى هاى شبانه در انتظار شماست! 
نداشتن  خواب،  الگوهاى  ريختن  هم  به  شبانه،  هاى  خوابى  بى 
و  تفريح  و  جنسى  رابطه  خودتان،  به  رسيدگى  براى  كافى  وقت 
اوقات فراغت كمتر، از مشكالت پيش روى شماست كه همزمان با 
بچه دار شدن بايد با آنها كنار بياييد. بچه دار شدن در ماه هاى 
نخست زندگى مشترك مى تواند استرس و فشار روحى زيادى 
مناسبى  سن  در  اگر  بنابراين  كند  تحميل  همسرتان  و  شما  به 
ازدواج كرده ايد و افزايش سن شانس بچه دار شدنتان را كاهش 
نمى دهد، سعى كنيد تا 3 سال پس از ازدواجتان صاحب فرزندى 

نشويد. 

� دور خيال پردازى را خط بكشيد 
شما بايد احتمال تولد نوزادى با نقص هاى جسمى و روانى را 
مدنظر داشته باشيد (هر چند كه اغلب آنها قابل پيشگيرى است). 
ممكن است نوزاد شما، آن طور كه در روياهايتان مى پرورانديد، 
نباشد. مثال ممكن است زيبايى يا هوش دلخواه شما را نداشته 
با  است،  مهم  برايتان  هم  نوزاد  بودن  دختر  يا  پسر  اگر  باشد. 

مشكالت بيشترى روبه رو مى شويد.
روان شناس و مشاور خانواده 
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امروز  داستان  پوشش  مساله      
به  بشر  كه  است  عمرى  نيست، 
مد  وسيله  به  خود  در  تغيير  فكر 
هاى  لباس  گرما  فصل  با  است. 
سرما  فصل  با  و  پوشد  مى  نازك 

لباس هاى كلفت. 
توجه  هم  مد  به  هميشه  البته 
فصلى  هر  در  بتواند  تا  داشته 
بهترين  با  را  ها  لباس  بهترين 

طرح ها و نقش ها بر تن كند. 
مد  به  ها  زن  تنها  كنند  مى  فكر  برخى  البته 
توجه دارند يا دست كم زنان بيش از مردان 
ديگر  اى  عقيده  من  اما  كنند  مى  توجه  مد  به 
دارم؛ من مى گويم مردان بى شك نسبت به 
زنان كمتر به مد اهميت نمى دهند و در برخى 
مواقع حتى بيش از زنان به مد و مدگرايى مى 
پردازند. مهم ترين پوشش براى آقايان كت و 
ترين  مناسب  و  بهترين  انتخاب  است.  شلوار 
سايز كت و شلوار كار چندان سختى نيست، 
ولى اهميت زيادى دارد و اگر در انتخاب خود 
و  كت  هرچند  باشيد،  نداشته  را  الزم  دقت 
شلوار بسيار عالى خريده باشيد، به تن شما 

شكيل و زيبا ديده نخواهد شد. 
بيان  ادامه  در  كه  اى  ساده  نكات  به  توجه  با 
شلوار  و  كت  تر  راحت  توانيد  مى  شود  مى 
انتخاب  تجارت  و  كار  براى  را  خود  مناسب 

كنيد. 

� يقه بدون فاصله 

يقه كت بايد بدون هيچ فاصله و بادكردگى، به 
دو طرف گردن شما بچسبد. يقه كت بايد به 
اندازه كافى پايين باشد تا بين نيم تا يك سانت 
از يقه پيراهن را در پشت گردن نشان بدهد. 
تنگ  شانه  قسمت  در  كت  جديدتر  هاى  مدل 
كالسيك  هاى  مدل  و  هستند  تر  چسب  و  تر 

دوخت و برش جادارترى دارند. 

� آستين ها 

يك  بين  كه  باشد  طورى  بايد  كت  آستين  قد 
پيراهن  سرآستين  از  سانت  نيم  تا  چهارم 
مدرن  هاى  كت  مدل  در  بدهد.  نشان  را  شما 
سرآستين بيشتر نشان داده مى شود، اما كت 
انتهاى  تنها  دارند،  كالسيكى  دوخت  كه  هايى 

سرآستين پيراهن ديده مى شود. 

� ساسون پشت كت 

گشاد  و  آزاد  كافى  اندازه  به  بايد  كت  پشت 
بدشكل  و  خوردن  پيچ  شدن،  باز  از  تا  باشد 
شدن ساسون و فرم پشت كت خوددارى كند. 

� شلوار نبايد پيچ بخورد 

شما  ران  و  نشيمنگاه  قسمت  در  بايد  شلوار 
بدون  شود،  ديده  يكنواخت  و  صاف  طور  به 
اينكه در آن ناحيه پيچ بخورد، باد كرده باشد 
سايز  كه  شلوارى  باشد.  داشته  افتادگى  يا 
چين  آن  جلوى  قسمت  باشد،  داشته  مناسبى 
نمى  دار  موج  و  ندارد  شكستگى  و  خوردگى 
شود. شلوارهاى مدل مدرن تر معموًال كوتاه 
تر است و ممكن است حدود 5/2 سانتى متر 
از قوزك پا را نشان دهد. اما مدل شلوارهاى 
كفش  روى  با  بايد  و  است  بلندتر  كالسيك 

تماس داشته باشد. 

� دكمه كت را باز كنيد 

كتى كه مى خريد ممكن است دودكمه يا سه 
دكمه  طرف  دو  يا  دار  دكمه  طرف  يك  دكمه، 
باز  را  كت  پايينى  دكمه  است  بهتر  باشد.  دار 
را  كت  هاى  دكمه  نشستن  هنگام  بگذاريد. 
كامًال باز كنيد. كت و شلوارى كه انتخاب مى 

كنيد مى تواند راه دار يا ساده باشد. 
هر دو اين مدل ها براى دنياى تجارت بسيار 
كه  باشيد  داشته  توجه  (البته  است.  عالى 
انتخاب هر كدام از اين مدل ها بستگى به اندام 

شما هم دارد.) 

� رنگ مشكى مناسب است 

در  شلوار  و  كت  طرح  و  مدل  و  رنگ  انواع 
و  كت  رنگ  بهترين  اما  است  موجود  بازار 
شلوار براى محيط كار و تجارت، مشكى، آبى 
تيره، زغالى يا خاكسترى تيره است. بسيارى 
از روانشناسان اعتقاد دارند رنگ قهوه اى را 

انتخاب نكنيد، چون پيام منفى مى فرستد. 

� پارچه پشمى مناسب شماست 

انتخاب  خوب  و  عالى  كيفيت  با  اى  پارچه 
كنيد. پارچه پشمى اعال يكى از بهترين پارچه 
مختلف  هاى  فصل  در  توانيد  مى  كه  هاست 
بپوشيد. پارچه هاى نخى و كتان براى فصل 
تابستان خوب است. از مواد تركيبى كه پولى 

استر زيادى دارد، خوددارى كنيد. 

خوبى  به  كه  كنيد  انتخاب  كتى   �
اندازه شما باشد 

رسمى  دار  دكمه  دوطرف  كت  يك  توانيد  مى 

بپوشد كه باعث افزايش جثه و حجم اندام مى 
شود. البته به خاطر داشته باشيد كه اين نوع 
مناسب  الغراندام  مردان  براى  شلوار  و  كت 
اندازه  خوبى  به  كه  كنيد  انتخاب  كتى  است. 
شما باشد و در عين حال بتوانيد به راحتى با 
آن حركت كنيد. مى توانيد از يك خياط حرفه 
چه  دقيقًا  بگويد  شما  به  تا  بگيريد  كمك  اى 

سايز كتى اندازه شماست. 

� انتخاب شلوار 

است،  كت  خريد  از  تر  راحت  شلوار  انتخاب 
كه  كنيد  مى  انتخاب  را  شلوارى  شما  چون 
كه  كنيد  دقت  هم  باز  شود.  است  شما  كت  با 
شلوار كامًال اندازه شما باشد و بزرگ نباشد. 
اندازه  شلوار  كمر  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 
است و به خوبى روى بدن شما قرار مى گيرد 

و آويزان نيست. 
رسمى  باشد،  داشته  پاكتى  شلوار  پاچه  اگر 
دهد اما  تر است و قد را كوتاه تر نشان مى 
شلوارى  شويد،  ديده  بلندتر  خواهيد  مى  اگر 

انتخاب كنيد كه پايين پاچه آن پاكتى نباشد. 

� همكاران تان متوجه مى شوند 

هاى  قيمت  و  كيفيت  با  شلوارهايى  و  كت 
متنوع در بازار وجود دارد. اگر كت و شلوار 
ارزان قيمت و با كيفيت پايينى خريدارى كنيد، 
شوند.  مى  متوجه  شما  مشتريان  و  همكاران 
اگر كت و شلوار گران تر و بهترى تهيه كنيد 
را  آن  بيشترى  دفعات  تعداد  توانيد  مى  هم 
بپوشيد و هم در مقابل خريداران و مشتريان 

خود ظاهر بهترى داشته باشيد. 
و  معامله  تجارت،  هنگام  داريد  دوست  اگر 
كراواتى  بزنيد،  كراوات  بازرگانى  كارهاى 
ابريشم  درصد  صد  بايد  كنيد  مى  انتخاب  كه 
باشد. رنگ زمينه اصلى كراوات بايد با رنگ 

كت و شلوار شما هماهنگ باشد. 
باشد  يكى  كمربند  رنگ  با  بايد  تان  جوراب 
با  رفتن  راه  و هنگام  كه معموًال مشكى است 

كفش، نبايد ديده شود. 

� مردان كوتاه قد، مردان بلندقد 

كنند  انتخاب  را  كتى  است  بهتر  بلندقد  مردان 
پارچه  از  و  دارد  بيشترى  افقى  خطوط  كه 
هاى راه دار عمودى خوددارى كنند. كت هاى 
دوطرف دكمه دار براى مردان بلندقد و الغر 
بهتر  هم  قد  كوتاه  مردان  است.  خوب  بسيار 
است مدل كت يك طرف دكمه دار با راه هاى 
مردان  كنند.  انتخاب  تيره  رنگ  تك  يا  باريك 
راه  با  هايى  كت  است  بهتر  هم  هيكل  درشت 
هاى باريك بپوشند و از پوشيدن كت هاى دو 

طرف دكمه دار خوددارى كنيد.
 

كت و شلوار 
مردان تجارت  

 
  زهرا رضازاده / منبع: گاردين  
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چلسي به دنبال ويا، مودريچ و بيل 
فصل  در  خود  حمله  خط  تقويت  براي  انگليس  چلسي  باشگاه 
ويا  داويد  جذب  براي  را  يورويي  ميليوني   30 پيشنهاد  آينده 
به بارسلونا ارائه كرده است. با وجود اينكه ويا در 34 بازي 
كه در فصل گذشته براي آبي ـ اناري ها انجام داد 18 گل به 
ثمر رساند، اما بارسلونا در پي آن است كه براي حضور پر 
رنگ تر در فصل آينده و دفاع از عنوان هاي قهرماني خود، يك 
مهاجم طراز اول را به خدمت گيرد كه بيشتر گمانه زني ها در 
رابطه با سانچس شيليايي و جوزپه روسي ايتاليايي است. به 
بريج  استمفورد  به  ويا  انتقال  اسپانيايي  روزنامه  اين  نوشته 
بعيد به نظر مي رسد، به ويژه  اينكه خود بازيكن به ماندن در 
بارسلونا اصرار دارد و بارها اعالم كرده است كه دوست دارد 
رومن  همچنين  كند.  خداحافظي  فوتبال  جهان  از  بارسلونا  در 
بواس  عالقه  ابراز  دنبال  به  چلسي  ثروتمند  مالك  آبراموويچ، 
پوند  ميليون   60 است،  حاضر  بيل  گرت  و  مودريچ  جذب  به 
به  نسبت  پيشتر  تاتنهام  كروات  ستاره  مودريچ  كند.  پرداخت 
ترك تاتنهام و پيوستن به چلسي ابراز عالقه نشان داد. اين در 
حالي است كه كه گرت بيل ولزي اعالم كرد چنانچه مودريچ 
وايت هارت لين را ترك كند او نيز غزل جدايي سر خواهد داد. 

فيفا رقباي سياسي را در قرعه 
كشي جام جهاني جدا مي كند 

قرعه كشي  در  دارد  قصد  فوتبال(فيفا)  بين المللي  فدراسيون 
مقدماتي  مسابقات 
جام  براي  اروپا 
 ،2014 جهاني 
يي  و ر يا و ر
از  كه  كشورهايي 
هم  با  سياسي  نظر 
به  را  دارند  مشكل 
برساند.بر  حداقل 
فيفا  اساس  همين 
تيم هاي  مي خواهد 
گرجستان  و  روسيه 
ارمنستان  همچنين  و 

كند.  جدا  هم  از  رقابت ها  اين  كشي  قرعه  در  را  آذربايجان  و 
اروپا  فوتبال  اتحاديه  درخواست  از  پس  را  تصميم  اين  فيفا 
(يوفا) براي جدا كردن تيم هاي كشورهايي كه با يكديگر مشكل 
سياسي دارند، گرفته است. تيم هاي اين كشورها در قرعه كشي 
مسابقات مقدماتي جام ملت هاي اروپا (يورو 2012) نيز از هم 
جدا شده بودند. كشورهاي ارمنستان و آذربايجان كه هيچ گونه 
رابطه سياسي با هم ندارند، در مسابقات مقدماتي يورو 2008 
در يك گروه قرار گرفتند، اما مسابقات آنها هرگز برگزار نشد. 
در  مدتي  براي   2008 سال  اوت  در  نيز  گرجستان  و  روسيه 
جنگ به سر مي بردند. مسابقات مقدماتي جام جهاني 2014 در 
اروپا 30 ژوييه (8 مرداد) در ريودوژانيرو قرعه كشي مي شود.

توافق پنهاني بارسا و آرسنال
شبكه بي بي سي در گزارشي درباره وضعيت سسك فابرگاس، 
با  لندني ها  كه  كرد  فاش  بارسلونا  فوتبال  تيم  خالق  هافبك 
بارسلونا به توافق اوليه دست يافته اند و تنها اختالفاتي درباره 

مبلغ قرارداد وجود دارد. 
بارسلونا  به  ديگر  بار  فابرگاس  مدت ها  از  پس  ترتيب  اين  به 
اختالف  كه  يورو  ميليون  چند  حال  اين  با  است،  شده  نزديك 
 24 هافبك  اين  ماندن  باعث  ديگر  بار  مي تواند  است  طرفين 
به  پيشنهادهايي  بارسلونا  شود.  توپچي ها  جمع  در  ساله 
آرسنالي ها  البته  كه  كرده  ارائه  پوند  ميليون  و 31  ارزش 27 
اعالم كرده اند او را به كمتر از 35 ميليون پوند (نزديك به 40 
به  وابسته  آگاه  منبع  يك  كرد.  نخواهند  واگذار  يورو)  ميليون 
باشگاه آرسنال در گفت وگو با شبكه بي بي سي عنوان كرد: با 
توجه به اينكه رقم درخواستي آرسنال تفاوت چنداني با مبلغ 
مورنظر بارسلونا ندارد باشگاه اسپانيايي به احتمال فراوان در 
روزهاي آينده پيشنهاد جديدي به باشگاه آرسنال ارائه و كار 
انتقال او را به پايان خواهد رساند. فابرگاس در حال حاضر در 
اسپانيا به سر مي برد تا تعطيالتش را در زادگاهش سپري كند. 
كودكان  براي  كه  خيريه اي  مراسم  در  دوشنبه  روز  فابرگاس 

ترتيب داده شده بود شركت كرد. 
به  كاتاالني ها  با  هفته  پايان  تا  فابرگاس  مي دهد  نشان  شواهد 
توافق مي رسد و در اين صورت مجبور نخواهد بود براي اولين 

اردوي تمريني آرسنال در پنجم جوالي به لندن باز گردد.

ورزش

آنچه بر زنان ورزشي 
نويس امريكا رفته است
 ترجمه: معصومه شهرياري

ورزشي  برنامه هاي  انجمن  رييس  شوارتز»،  او  «لوييس  گفته  به   
امريكا، زنان پا در يك كفش كرده اند تا راه طوالني و موثرتري نسبت 
به نقش هاي گذشته خود براي خبرنگاري و گزارشگري برنامه هاي 
ورزشي كه صرفا حرفه مردانه محسوب مي شود را طي كنند. به گفته 
او با تالش آنان امروز با قشري از زنان گزارشگر ورزشي حرفه يي، 
واجد شرايط و مورد احترام مواجه هستيم كه به واسطه مهارت و 
دانش شان براي استخدام ديگر جاي هيچ مجادله يي باقي نمي ماند. در 
روزهاي نه چندان نزديك درحالي كه تخمين زده مي شد كه بين 630 
شبكه سراسري در سال 1991 تنها 50 زن گزارشگر ورزشي نويس 
مشغول به كار بوده اند اما «باب استنفيلد» تهيه كننده اخبار ورزشي 
فاكس نيوز ادعا مي كند كه در 10 سال گذشته اين آمار در باالترين 
حد خود رشد فزاينده يي داشته و تعداد زنان خبرنگار ورزشي در 
از  برخي  حتي  و  است  يافته  افزايش  50 درصد  تلويزيون  و  راديو 
آنان مانند «لسلي ويزي»، «رابين رابرتز» و «آندره كرمر» تبديل به 
امريكا  پربيننده  ورزشي  برنامه هاي  در  شده يي  شناخته  چهره هاي 

شده اند. 
تعداد برنامه هاي ورزشي كامال مردانه كه گزارشگران خشن مختص 
خود را نيز مي طلبد هنوز هم در امريكا بيشتر از رسانه هاي ورزشي 
زنان است اما نرخ رو به رشد زنان در دو سطح دانشگاهي و حرفه يي 
نيز موجب شده است تا مخاطبان خاص اين رسانه ها از نوع زنانه آن 
نيز بيشتر شود. در نتيجه فرصت براي هر دو قشر زنان ورزشكار 

سابق و رسانه هاي زنان در اين ميدان رو به افزايش است. 
«آن كاسين»، «دنا د وارونا» و «جيني موريس» در امريكا به عنوان 
شناخته  تلويزيون  و  راديو  ورزشي  خبرنگاري  در  پيشگام  زنان 
مي شوند. اگرچه در دهه 1930 تا 40 همسر «هري جانسون» گوينده 
ورزشي راديو و تلويزيون بخش مركزي در اوهاما؛ «نبراسكا» اغلب 
هر  اما  مي داد،  ارايه  همسرش  كنار  در  را  خود  ورزشي  تفسيرهاي 
يك از اين زنان پيشگام كار براي شبكه هاي مهم خبري را از سال 
1960 تا 70 آغاز كردند. «كاستين» نخستين زني بود كه به عنوان 
يك مفسر ورزشي براي شبكه بزرگ (CBS) مشغول به كار شد و با 
كشف توانايي هايش زماني نگذشت كه جايگاه نخستين زن گزارشگر 
جيني  حكايت  اما  كرد.  تصاحب  نيز  را  ورزشي  برنامه هاي  زنده 
موريس نيز شنيدني است. او به عنوان يك روزنامه نگار و نويسنده 
تفسيرهاي ورزش هاي حرفه يي در سال 1970 زماني كه ماموريت 
يافت براي پوشش خبري ليگ فوتبال امريكايي، بازي تيم هاي مينه 
در  را   (Chicago Bears) شيكاگو  خرس هاي  و  وايكينگز  سوتا 
شرايط بد آب و هوايي و كوالك شديد پوشش دهد، به او اجازه داده 
نشد تا در محل استقرار خبرنگاران و روزنامه نگاران ورزشي تنها به 
دليل زن بودنش، راه يابد. اگر چه بعدها اين محدوديت برداشته شد و 
زنان روزنامه نگار و خبرنگار توانستند در محل استقرار خبرنگاران 

اماكن  و  استاديوم ها  اغلب  در  اما  كنند  پا  و  دست  خود  براي  جايي 
براي  بهداشتي  سرويس هاي  جمله  از  تسهيالتي  هيچگونه  ورزشي 

آنان در نظر گرفته نشده بود. 
امروزه در حالي كه تعداد برنامه هاي ورزشي زنان در حال افزايش 

 «KMBC – TV» است، كارن كورناكي گوينده برنامه اخبار ورزشي
در شهر كانزاس فاش مي كند كه ظاهر يك زن بر دانش او در اين رشته 
كاري هنوز مي چربد. او اظهار مي دارد كه ظاهرها بطور قطع شروعي 
براي زنان براي آغاز يك نقش بزرگ تر است. او مي گويد كه روزانه 
مربوط  آن  محتواي  مي رسد  او  دست  به  كه  ايميل  زيادي  شمار  از 
به ظاهر اوست و هيچ كس درباره مصاحبه هاي او و  دانسته هايش 
در اين رشته اظهارنظري نكرده است. با اين حال، او خوش بينانه به 
اين منظر نگاه مي كند و مي گويد: به هرحال اين چالش هاي پيش روي 
ما زنان در اين شغل است و همين چالش هاست كه درهاي حرفه يي 
شدن در اين رشته را براي ما باز مي كند. با تمام اين چالش ها هنوز 
اين رسانه است كه ما از طريق آن با مخاطبان خود ارتباط برقرار 
مي كنيم و مخاطبان به همين وسيله مي توانند ورزش را درك كرده 
و آنچه در اين باره نمي دانند از طريق شما به آن دست  يابند.«لسلي 
 «NFL» ويسر»، نخستين تحليلگر زن ورزشي ليگ فوتبال ملي امريكا
عنوان  به  امريكا  ورزشي  برنامه هاي  انجمن  راي  براساس  او  است. 
متحده امريكا شناخته شد.  در اياالت  برترين گوينده ورزشي زنان 
او نيز درباره خبرنگاران و روزنامه نگاران زن ورزشي موافق اين 
مساله است كه سه شاخص مهم يك برنامه ورزشي فراي جنسيت، 
به  نسبت  عالقه مندي  و  اشتياق  ورزشي،  رشته  هر  به  نسبت  دانش 
بنابراين  است.  مبارزه  به  استقامت  همچنين  و  حرفه  اين  و  ورزش 
از  بسياري  براي  هنوز  زنان  ورزشي  خبرنگاري  و  روزنامه نگاري 
مخاطبان، مفسران ورزشي و طرفداران تيم هاي مختلف نوپا و جديد 
است. روزنامه نگاران ورزشي زن بايد با جديت جهان را متقاعد كنند 
كه جنسيت نمي تواند  بر توانايي هاي يك روزنامه نگار يا خبرنگار در 

گزارش خوب يك بازي تاثيري بگذارد.

Robyn Gordon
Women›s Leadership

انتقاد پيرواني از دبير 
كل كميته المپيك 

انديشه مهم است كه شما نداريد
به دنبال انتقاد مجدد عماد احمديان، 
در  المپيك  ملي  كميته  مشاور 
عملكرد  از  تلويزيوني  برنامه  يك 
اميد  فوتبال  تيم  پيشين  سرمربي 
اين  ناكامي  در  آن  تاثير  و  ايران 
المپيك  انتخابي  مسابقات  در  تيم 
 2012 لندن، غالمحسين پيرواني كه 
مخاطب  با  است  عصباني  به شدت 
افشارزاده،  بهرام  قراردادن 

دبيركل كميته ملي المپيك و خواندن اين بيت شعر كه: «گنه كرد در 
بلخ آهنگري/ به شوشتر زدند گردن مسگري»، اينگونه از خودش دفاع 
مي كند: «آقاي دبيركل كميته ملي المپيك، تيم اميد را اوت كرديد آن 
وقت به دنبال مقصر مي گرديد؟! عدم تدبير و عملكرد ضعيف، تسويه 
و  اميد  تيم  سرپرست  اولين  با  ورزشي  غير  و  شخصي  حساب هاي 
باعث  داشتيد  اميد  تيم  عليه  كه  حاشيه هايي  و  مصاحبه ها  همچنين 
دلسردي و تمركززدايي تيم و در نهايت منجر به عدم صعود تيم اميد 
به المپيك شد. بايد پذيرفت كه حضور فيزيكي در كميته مهم نيست 
جناب عالي  تفكرات  در  كه  است  مهم  نو  انديشه  و  فكر  كارآيي،  بلكه 

ناكارآمد  و  تضعيف  قدر  اين  المپيك  ملي  كميته  آيا  نيست.  موجود 
شود  منصوب  كميته  اين  در  ويژه  مشاور  عنوان  به  فردي  كه  شده 
تا موانع و مشكالت كميته از جمله مشكالت تيم اميد را حل و فصل 
به عنوان نفر دوم كاروان  كند، در اردوها حاضر شود و در عراق 
عنوان  هيچ  به  كه  شخصي  شود؟!  فرودگاه  سالن  وارد  ايران  تيم 
و  عديده  مشكالت  خود  و  نبوده  ورزشي 
متعددي دارد. آيا او صرفا به جهت داشتن 
تمكن مالي فراوان، قابليت و توانمندي حل 
مشكالت را دارد؟ بعيد به نظر مي رسد. آيا 
تيم اميد در دوره مسئوليت  شما در كميته 
طي سال هاي گذشته تاكنون به المپيك راه 
يافته است؟ آيا تاكنون به اين فكر كرده ايد 
به  ملي  تيم  راهيابي  عدم  اصلي  مشكل  كه 
المپيك چه بوده؟ شما در دوره اي كه بنده 
سرمربي تيم اميد بودم، بارها از كادر فني 
يك  بايد  مي كرديد  ادعا  و  كرده  انتقاد  تيم 
بياوريد.  تيم  اين  براي  را  بزرگ  سرمربي 
خدا را شكر مي كنم كه پس از قطع همكاري ام با تيم اميد، در نهايت 
او  از  همواره  و  كرديد  تيم  سرمربي  را  آينده دار  و  جوان  مربي  يك 
حمايت داشتيد اما اكنون كه تيم اميد نتوانست به المپيك  2012 لندن 
راه يابد، فكر نمي كنيد مشكل اين تيم از كادر فني نيست؟ سوال من از 
رياست سازمان صداوسيما اين است كه اشخاصي كه تنها ادعايشان 
يك  در  ورزشي  كارشناس  يك  عنوان  به  چطور  است  بودن  پولدار 
تيم  صعود  عدم  داليل  درباره  و  شده  حاضر  ورزشي  زنده  برنامه 

ملي اميد به المپيك اظهارنظر مي كنند؟!»
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حمله منتقدان به مديريت كفاشيان و هيات رييسه

نكنه عمدي باختيد؟
 

مسعود معيني، رييس سابق كميته جوانان فدراسيون فوتبال: پس از 
اين اتفاق يك راه حل بيشتر وجود ندارد و آن اينكه مجمع فوق العاده 
اخراج  فوتبال  فدراسيون  از  همكارانش  و  كفاشيان  و  شود  تشكيل 
شوند. باور كنيد با شرايطي كه در فدراسيون فوتبال به وجود آمده 
نمي توان از كلماتي با بار كمتر استفاده كرد و به همين خاطر من 
از لفظ «اخراج» استفاده مي كنم. بايد با اين وضع فدراسيون فوتبال 

را منحل كرد.

تحقيق و تفحص مجلس از گاف هاي مستمر
اميدوار رضايي، رييس فراكسيون ورزش مجلس گفت: فراكسيون 
فدراسيون  از  تفحص  و  تحقيق  كميته يي  تشكيل  با  بزودي  ورزش 

فوتبال و وقايع رخ داده در اين فدراسيون را پيگيري خواهد كرد.

مجرمان عمدي اين كارشكني بايد به دادگاه بروند
حشمت  اهللا فالحت پيشه احتمال عمدي بودن حذف تيم اميد از گردونه 
رقابت ها را ممكن دانست: مجلس بايد احتمال عمدي بودن حذف تيم 
اميد از سوي برخي مسووالن ايراني را بطور جدي پيگيري كند. ما 
معتقديم كه حذف تيم اميد به صورت عمدي و با هدف كارشكني و 
نابساماني در ورزش كشور يا حتي انتقام گرفتن از قانون تشكيل 
وزارت ورزش و جوانان انجام شده است. برخي افراد حس مي كنند 
كه با تشكيل وزارت ورزش و جوانان از جايگاه موروثي خود دور 
مي افتند و منافع و مقاصد غيرقابل نظارت خود را از دست مي دهند. 

 مجمع كجاست، مقصر اصلي كفاشيان است
بازي  روز  گذاشتند  فدراسيون  مسووالن  متاسفانه  عابديني:  امير 
با  ما  مگر  است،  افتاده  اتفاقي  چنين  كه  كردند  اعالم   12 ساعت 
پرسپوليس در قزاقستان نباختيم و در تهران جبران نكرديم؟ مگر 
استقالل در ازبكستان نباخت و در تهران به پيروزي نرسيد؟ پس 
مي شود نتيجه  فوتبال را برگرداند.  ما چنان عجيب و غريب بازي 
كفاشيان  من  نظر  از  بخورد.  شكست  و  بيايد  اميد  تيم  كه  كرديم 
جدي ترين مقصر است و بايد در اين باره در مجمع پاسخ دهد. من 
فني،  كادر  در  ثبات  عدم  دليلم  بدهد،  استعفا  بايد  او  كه  گفتم  بارها 

سرپرستي و هدايت عمومي است.

چه خبر از بازيكنان حذف شده نوجوانان؟
به يادداريد حدود 10 ماه پيش با درايت بي نظير كميته هاي بين الملل 
و جوانان در فهم قانون انگليسي AFC كه در دسترس همه روي 
سايت شان هم است، هشت تا 9 بازيكن در آخرين مرحله ثبت اسامي 
حذف شدند و تيم به باد رفت؟ هيات رييسه چه كرد؟ كسي پاسخگو 

بود؟ اگر برخورد مي شد، امروز شاهد چنين اتفاقاتي بوديم؟

از حجاب بانوان چه خبر؟
و  فدراسيون  رييس  بين المللي  رايزني  با  نرفته  كه  يادتان  راستي 
شنا!  كاله  با  البته  شويم  حجاب  داراي  ما  شد  قرار  بين الملل  كميته 
البته كسي قسمت آخر را اعالم نكرد، فقط دايما سرپرست چهارشغله 
فدراسيون فوتبال، به دستاوردهاي عظيم آن استناد كرد. بعدا هم 
بلكه  شنايي  مدل  نوع  از  نه  گذاشتيم  كاله  فيفا  سر  ما  شد  معلوم 
با يقه اسكي! بالتر هم كه فكر نمي كرد در دقيقه آخر مقهور سطح 
هنوز  ايراني  مسووالن  و  كرد  جبران  اردن  در  شود  ايرانيان  البي 
مي گويند در دست بررسي است، در دست مكاتبه است، ما شكايت 
مي كنيم و... البته با چاشني خنده! و بدون اظهار يك كلمه از سوي 

مدير چهارشغله در
 اين باره! راستي هيات رييسه و اعضاي مجمع فهميدند يا برخالف 

همه كه فهميدند، نخواستند بفهمند؟

ورزش

پيش به سوى 
مربيگرى اجبارى  
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مايكل اوون حضور عجيبى در تيم فوتبال منچستريونايتد داشته 
معتبر  و  پرمهره  تيم  اين  به  او  پيوستن  از  پس  سال   2 است. 
انگليسى، وى سرانجام طعم قهرمانى در ليگ برتر كشورش را كه 
در تمام 12 مرتبه تالش قبلى وى براى تصاحب آن شامل حال او 
نشده بود، به دست آورده و بتازگى همراه با اين تيم نايب قهرمان 
سرخ  شياطين  جمع  در  او  اما  است،  شده  هم  اروپا  هاى  باشگاه 
برخالف وضعيتى كه در باشگاه اوليه و مشهور خود ـ ليورپول 
ـ داشت، هنوز يك نيمكت نشين قطعى است و بسيار كم و بندرت 

به وى بازى مى رسد. 
حتى در رئال مادريد با انبوه بازيكنانش و نيوكاسل با ابعاد كامال 
وقتى  و  رسيد  مى  بازى  اينها  از  بيش  بسيار  اوون  به  متفاوتش، 
كه  رسيم  مى  نتيجه  اين  به  شده  ساله  او 32  كه  بگيريم  نظر  در 
مشاركت او در قهرمانى اخير يونايتد در ليگ انگليس و همچنين 
راهيابى مجدد منچستر به فينال جام قهرمانان باشگاه هاى اروپا، 
دلدارى اندكى براى بازيكنى در اندازه هاى اوون به شمار مى آيد 
كه حتى در 19 سالگى اش، جام جهانى (1998) را مسحور توان و 

استعداد خويش كرد. 

� در كنار درجه دوم ها 
رويارويى  از  قبل  روز  آخرين  در  منچستريونايتد  تمرينات  وقتى 
اروپا  قهرمانان  ليگ  امسال  مسابقات  فينال  در  بارسلونا  با  نافرجام 
انجام مى شد و نفرات يونايتد را به 2 دسته تقسيم كرده بودند، اوون 
را با ارجاع به جمعى كه كريس اسمالينگ، اندرسون و جان اوستى 
فينال  براى  كه  كسانى  از  يكى  عنوان  به  عمال  داشتند،  قرار  آن  در 
او  بودند.  دانسته  ها»  دوم  جزو «درجه  و  كرده  تلقى  نيست،  مدنظر 
شايد به روال و جايگاه فعلى اش در اولدترافورد خو كرده باشد، اما 
قدرمسلم اين كه اين شرايط به فراخور اعتبار و پيشينه وى نيست. 
در تاريخ فعاليت هاى تيم ملى انگليس، اوون به لحاظ گلزنى در رده 
كه  فهرست  صدرنشين  با  اش  فاصله  اما  دارد،  قرار  چهارم  شامخ 
بابى چارلتون، يكى ديگر از منچستريونايتدى هاى معروف است از 
9 گل فراتر نمى رود. در يونايتد، وضع او برخالف تيم ملى تيره و 
نامناسب است و در سلسله مراتب نفرات خط حمله و ارزش گذارى 
روى آنها پشت سر وين رونى انگليسى، خاوى ير هرناندز مكزيكى و 
ديميتار برباتوف بلغارى قرار مى گيرد و جدا شدن احتمالى برباتوف 

از منچستر هم لزوما مشكلى از او حل نمى كند. 

كرده  عادت  اش  منفى  هاى  ايده  با  رفتن  كلنجار  به  اوون  هم  شايد 
باشد و بتواند با آن كنار بيايد. او در دو سه سال اخير توسط فابيو 
كاپلو سرمربى معروف و ايتاليايى تيم ملى انگليس نيز ناديده گرفته 
خو  نيز  المللى  بين  هاى  ميدان  در  تيم  اين  ى  همراه  عدم  به  و  شده 
كرده است. توضيحاتى كه اوون در اين خصوص و چگونگى نيمكت 
و  روشن  چندان  دهد،  مى  ارائه  منچستر  در  اش  دائمى  شدن  نشين 
بخشيدن  اميد  مثابه  به  حتى  و  ندارد  بر  در  حلى  راه  و  نيست  قاطع 
بيهوده به خودش و سايرين هم نيست: «در اين موارد اگر هدفتان 
را بازگشت به تركيب ثابت تيم تان يا نكاتى از اين دست قرار بدهيد، 
بيشتر موجب نااميدى خودتان خواهيد شد زيرا شايد به هدف خود 
به  و  بدانيد  شده  تمام  حدى  تا  را  ماجرا  بهتر است  بنابراين  نرسيد. 
سمت مسائل و اهداف ديگر برويد. راز موفقيت و راه استمرار كار هر 
كسى وفق يافتن هر چه بهتر و سريع تر با شرايط موجود است. در 
آن صورت ديگر خودتان و سايرين را فريب نخواهيد داد. آنچه براى 
من يك حقيقت مسلم و تلخ است، اين است كه در منچستر جاى ثابتى 

براى من وجود ندارد و تغيير اين وضعيت اتفاقاتى چند را مى طلبد 
كه فعال قابل شكل گيرى نيستند. هر از گاه از من مى خواهند براى 
دقايقى به ميدان بروم و انتظار دارند در همان دقايق اندك بدرخشم 
و كار را تمام كنم و بدتر اين كه اگر چنين نكنم كلى انتقاد شامل حالم 
مى شود. در اين شرايط صبر و انتظار براى رفتن به ميدان به سخت 
ترين قسمت كار تبديل مى شود و بديهى است كه عصبى شويد و 
گويند  مى  گاهى  نيز  مردم  حتى  كنيد.  برآورده  را  انتظارها  نتوانيد 
زمان و مهلت به حد كفايت به بازيكنان مختلف تيم داده شده و اگر 

ندرخشيده اند، قصور از خودشان بوده است.» 

� وقتى كاپلو برود 
ناحيه  از  هاى پرشمارش  مصدوميت  رغم  به  اوون كه حتى  از نظر 
يك  ليورپول  در  هميشه  مكررش  هاى  نشينى  حاشيه  و  ران  كشاله 
مهره ثابت تلقى مى شد، سخت ترين قسمت قضيه حمل توقعات و 
بوده  طوالنى  مدتى  براى  دوشش  روى  ديگران  و  خود  انتظارهاى 
است. او مى گويد: «هر روز صبح كه از خواب بيدار مى شوم اولين 
فكرى كه به مغزم خطور مى كند، امكان و احتمال بازى كردنم در 
ادامه همان روز و در مسابقه اى است كه در پيش داريم. متاسفانه 
در بيشتر مواقع، بازى هم نمى كنم و ماجرا همانى مى ماند كه پيشتر 
بود. برخى به من مى گويند نااميد نباش، وقتى فابيو كاپلو از تيم ملى 
انگليس رفت، دوباره به تيم ملى انگليس دعوت خواهى شد. نمى دانم 
اين اتفاق مى افتد يا خير اما اگر اين امر روى بدهد، اين حسن را دارد 
از  مرا  و  بخشيد  خواهد  من  به  دوباره  را  كردن  بازى  احساس  كه 
ركود شديد فعلى ام خارج خواهد كرد. موضوع بستگى به اين دارد 

كه مربى بعد از كاپلو كيست و چه كسى جاى او را خواهد گرفت.» 

اوون: هر روز از خودم مى پرسم آيا باالخره مى شود امشب من 
بازى كنم و در تركيب باشم ولى معموال جواب منفى است. بدترين 
هاى  فرصت  همان  در  دارند  توقع  مردم  كه  است  اين  قضيه  قسمت 

اندك بازى هم بدرخشم 
با اين همه بعيد است دن فابيو زودتر از پايان جام ملت هاى اروپا 
و  شخصى  طور  به  اوون  حال،  هر  در  برود.   (1391 (تير   2012
 25 سرمربى  سو  يك  از  گويد.  نمى  بد  فرگوسن  الكس  از  مستقيم 
تابستان 2009  در  ـ  وى  استخدام  بدو  همان  در  يونايتد  اخير  سال 
ـ به او متذكر شد كه وى در اكثر هفته ها نيمكت نشين خواهد بود 
و موفقيت هاى يونايتد در اين مدت به شكلى بوده كه تغييرى را در 
اوون  جايگاه  و  شرايط  شدن  عوض  آن  تبع  به  و  موجود  ساختار 
ايجاد نكرده است. از جانب ديگر اوون مى داند در پاييز سال هاى 
قهرمانى اش حتى عضويت صرف در يونايتد به رغم تمام ضررهايى 
كه از نيمكت نشينى او برشمرديم، چيزى هماند يك فاجعه براى او 
نيست و شايد موهبت هم هست. حتى در كالم اوون به رغم اين كه 
او توسط فرگوسن به يك سايه صرف در اولدترافورد تبديل شده، 
نشانه هاى احترام نسبت به سرمربى 70 ساله و اسكاتلندى شياطين 

سرخ و كار در كنار ساير نفرات منچستر محسوس است. 

در  را  دستيارانش  و  فرگوسن  كار  روز  هر  بس  «از  گويد:  مى  او 
جريان تمرينات ديده ام و به سبب بازى نكردن به حد كافى مجبور 
به تمركز بر كار آنان شده ام، به اين صرافت افتاده ام كه وارد كار 
مربيگرى شوم. اصال اين موضوعى است كه خود فرگوسن به من 
پيشنهاد داده است. البته تفكر در اين باره هيچ گاه در ذهن من يك 
آهنگ ثابت و نتيجه اى واحد نداشته است. يك روز به مربيگرى فكر 
مى كنم و فرداى آن روز پشيمان مى شوم و به خودم مى گويم كه 
حيف است امروز خود را رها كنم و روى فردا تمركز نمايم. به خودم 
مى گويم تو كه هنوز مهارت هاى زيادى در ورزش فوتبال به عنوان 

يك بازيكن دارى، چرا حاال مى خواهى به سمت مربيگرى بروى؟ 
شايد هم گذشت زمان مشكل مرا حل كند. يعنى هر چه پيرتر شوم 
سمت  به  من  يافتن  سوق  و  شده  تر  كوتاه  ام  بازيگرى  عمر  طبعا 
مربيگرى الجرم بيشتر خواهد شد. همين حاال نسبت به گذشته بسيار 
جوان  و  نوجوان  وقتى  كنم.  مى  نگاه  مسائل  به  تر  عميق  و  متفاوت 
بودم. به دقت گوش مى كردم تا ببينم مربيان چه مى گويند و تالش 
مى كردم تا همان را انجام بدهم، اما حاال همان توصيه ها را كه مى 
شنوم، در چند و چون آن بررسى مى كنم تا ببينم آيا صحيح اند يا 

خير». 

اوون مى تواند به ادامه بازيگرى اش بينديشد. او هم در حال مذاكره 
پايان  با  همسو  كه  است  بوده  قراردادى  تمديد  قصد  به  يونايتد  با 
فصل اخير خاتمه يافته و هم گفته مى شود كه با چند باشگاه ديگر 
ليگ برترى انگليسى نيز شامل اورتون مشغول مذاكره بوده تا شايد 
ليورپول  بندر  آبى  نيمه  براى  او  بازى  فرضيه  درآورد.  آنها  از  سر 
(اورتون) با توجه به اين كه وى سال ها چشم و چراغ قسمت قرمز 
اين شهر (ليورپول) بوده، دور از ذهن نشان مى دهد، اما مگر ميزان 
يونايتد  منچستر  چون  ديرين  حريفى  به  نسبت  ناخوشايند  احساس 
كمتر از چيزى است كه در قبال اورتون در انفيلد احساس مى شود؟ 
او در اين سن و سال و پاييز ايام قهرمانى اش مجبور است به هر 
از  و  برود  دشمنى(!)  هر  اردوى  به  و  بزند  چنگ  امكانى  و  احتمال 
هيچ فرصتى غافل نماند تا شايد مثل 10 سال پيش خبرساز باشد و 

دوباره «مايكل اوون» شود.
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Since the distant past, Isfahan has been 
recognized as the hub of exquisite art-
works, handicrafts and fine arts. 
Iran’s civilization, which date back to 
thousands of years, has left behind an en-
durable legacy that forms the historical, 
national and cultural identity of Iranians. 
This legacy has various manifestations, 
each of which is linked with the coun-
try’s ancient and rich civilization, IRNA 
reported. 
As part of this legacy, handicrafts should 
be considered as important as ancient 
sites. The sensitivity shown to Persepolis, 
Pasargad or Isfahan’s monuments should 
also be extended to kilim (hand-woven 
mat), pottery, enameling, marquetry and 
other handicrafts. 

If ancient sites give insights into the 
culture, society and arts of distant past, 
handicrafts also open reveal the civiliza-
tional roots of a nation. 
One of the regions of the country where 
various forms of handicrafts are produced 
is the province of Isfahan. 
Handicrafts of this province, such as mar-
quetry, wood carving and etching, are 
globally renowned. 

Marquetry 
This is the art of decorating the surface 
of objects with small triangular materials 
placed next to each other, the diverse pat-
terns of which are designed in the form of 
systematic geometric shapes. 
Marquetry uses equilateral triangles ob-
tained from gluing ivory, bone, wood 
and brass wires with a thickness of two 
millimeters on the exterior or interior of 
wooden objects. This art form is used for 
making products such as picture frame, 
jewelry box, cane, smoking pipe, makeup 

box, key holder and album cover. 
Historical works such as doors of palaces 
and encasement of tombs indicate that 
this art form flourished in Isfahan, espe-
cially during the Safavid Rra. 

Wood Carving 
Wood carving is currently prevalent in 
the cities of Golpayegan and Isfahan, 
with a variety of patterns like arabesque. 
In one form, instead of carving the wood 
and embossing the intended pattern, 
pieces of wood of different natural colors 
are cut and placed next to each other. 
This art resembles the art of mosaic mak-
ing. 
The main type of wood used in this art is 
walnut wood or roots of forest trees that 

have beautiful natural patterns. 

Turquoise Artwork 
This artwork is among the few handi-
crafts that does not have a very distant 
historical precedence. However, its ex-
quisiteness and beauty reveal the artistry 
of craftsmen. 
The beauty of this artwork is enhanced 
by the use of turquoise and is highly val-
ued at both the national and internation-
al levels. 
This activity dates back to about 70 years. 
An artist named Yousef Hakimian, also 
known as Mohammad Reza, started us-
ing turquoise on decorative items such 
as bracelet, brooch and earrings in Mash-
had. 
About 20 years later, it got a boost in Is-
fahan with the artworks produced by a 
craftsman named Haj Dadash. 
At present, this artistic activity is thriv-
ing in Isfahan and the number of artists 
active in this field is limited. 

Qalamkari 
This art form is one of the handicrafts of 
Isfahan, which became popular in Iran 
during the Mongolian period. 
The pinnacle of this artistic endeavor was 
during the Safavid era and it gradually 
declined during the Qajar period. 
During the reign of the Safavid monarch, 
Shah Abbas, this art form flourished and 
most clothing of wealthy men and wom-
en used this art. 
At that time, a special place in Qeisarieh 
Bazaar of Isfahan used this artwork to 
produce the clothes of people working 
for the Imperial Court. Such richly pieces 
of cloth were available in this place only. 
Enameling 

This art form was not that common in 
Iran during the Qajar period and only 
objects such as the hookah head and jar 
were enameled. 
This artistic activity peaked in the Pahla-
vi era and the 1930s. It was promulgated 
by one of the renowned artists of Isfahan, 
Master Shokrollah Sanizadeh. He trained 
students who later became important fig-
ures in the art of enameling. 
Most objects enameled nowadays include 
earrings, necklace, makeup box, cigarette 
box, dish and vase. 

Gold and silver objects could also be 
enameled, but mostly copper was used. 
Tile-Making 
Tile-making is one of the main handi-
crafts of Isfahan. This art form has main-
tained the special features of traditional 
designs and patterns. 
This artistic activity pertains to cutting 
tiles and placing the cut pieces next to 
each other. 
Since the patterns on tiles involve both 
natural and geometrical designs, tile-
makers use traditional designs. 
A type of tile only uses religious sym-
bols and Arabic words that are used on 
the domes and in the prayer niche of 
mosques. This type of tile-work is widely 
favored across the country. 

Carpet Weaving 
During the rule of the Safavid Dynasty, 
Isfahan was one of the hubs of carpet 
weaving. At that time, many workshops 
in this city produced carpets. 
The number of colors used in Isfahan’s 
carpets is limited. Natural dye is not used 
as they tend to run, hence chemical dye 
is preferred. 

Carpet weaving is more common in the 
villages Isfahan province. Weavers in 
these rural areas make carpets with tra-
ditional designs, most of which belong to 
the Safavid era. These carpets use wool 
colored with natural dyes and synthetic 
colors are used sparingly. 
Isfahan also produces other handicrafts 
but they are not flourishing like the 
above-mentioned artworks. 

Isfahan
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