
به گزارش پرشين به نقل از خبرگزاريهاى رسمى ايران، دو روز پس از اينكه فرمانده سپاه اظهارات مبني 
بر وجود اسكله هاي غيرمجاز را انحرافي خواند كه از طرف جريان هاي ذي نفع مطرح شده است، دولت 

سخنان رييس جمهور درباره قاچاق كاال را تكذيب كرد.
ناقص  خبر  به انتشار  شد، نسبت  شنبه منتشر  سه  كه نيمه شب  اطالعيه يي  در  رياست جمهوري،  سايت 

و تحريف شده از سخنان رييس  جمهور در همايش مبارزه با قاچاق كاال و ارز ابراز تاسف كرده است.
تاكيد سايت رييس جمهوري بر تكذيب به آن بخش از سخنان احمدي نژاد است كه گفته بود «تمام مرزهاي 

غيرقانوني بايد بسته بشود.
مال فالن سازمان است، مال فالن نهاد است، مال فالن دستگاه است، هر كس يك جايي را سوراخ كرده 
دفاعي  و مي آورد... اگر كااليي امنيتي است، كااليي اطالعاتي است، كااليي  است، براي خودش مي برد 
است... مي تواند از مرز قانوني وارد شود... هزار ميليارد تومان فقط مصرف سيگار است در ايران... همه 

قاچاقچيان درجه يك دنيا را به طمع مي اندازد.»
اين در حالي است كه با پوشش خبري لحظه به لحظه مراسم توسط خبرگزاري رسمي كشور عين اين 
جمالت منتشر و در گزارش هاي خبرگزاري هاي رسمي كشور از جمله ايسنا، ايلنا، مهر و فارس قيد شده 
گزارشش  در  رياست جمهوري  سايت  بود  برگزارشده  مذكور  مراسم  كه  روزي  همان  كه  هرچند  است 
غيرقانوني  مرزهاي  از  اطالعاتي  و  امنيتي  دفاعي،  كاالهاي  ورود  درباره  احمدي نژاد  سخنان  ذكر  از 

خودداري كرده بود...

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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مدتى است كه فعاليت هاى فرهنگى و هنرى ايرانيان در لندن رو به فزونى است و همانطور كه 
مخاطبان گرامى در هر شماره، خبرهاى مربوط به اين فعاليت ها را در هفته نامه پرشين دنبال 
مى كنند؛ در جريان برگزارى اين برنامه ها كه در مراكز گوناگونى از لندن، بر پا مى شود؛ قرار مى 
گيرند و انتظار ما از جامعه ى ايرانى اين است كه از برنامه ها و مراسم هايى كه برگزار مى شود؛ 
حمايت و استقبال كنند و انتقادها و پيشنهادهاى خود را با مسووالن مربوطه نيز در ميان گذارند 

كه اين كار به بهبود سطحى كيفى و محتوايى برنامه ها، كمك به سزايى خواهد نمود.

هفته نامه پرشين هم به عنوان رسانه اى اطالع رسان، تالش دارد كه خبرها و گزارش هاى برنامه 
هاى آتى و يا برگزار شده را منعكس نمايد تا بدين طريق افرادى كه مى خواهند، براى حضور در 
اين مراسم ها، برنامه ريزى كنند، بتوانند به درستى وقت خود را تنظيم نمايند. يا اينكه با انعكاس 
گزارش هاى مربوط  به برنامه ها نيز، بتوانيم افرادى را كه فرصت حضور در اين مراسم ها را 

نيافته اند؛ آگاه كنيم و آنها را در جريان چند و چون برنامه اى قرار دهيم. 

يا  شهرها  در  و  كنند  نمى  زندگى  لندن  در  كه  زبانان  پارسى  ديگر  براى  است  فرصتى  خود  اين 
كشورهاى ديگر مستقر مى باشند و آنها نيز عالقمندند تا بدانند ايرانى هاى خارج از كشور چگونه 
در كشورى بيگانه تالش دارند تا فرهنگ و هويت خود را به خارجيان نشان دهند و چگونه تالش 
دارند تا نسل جوانى كه در اين سوى آب ها متولد مى شوند را با هويت فرهنگى و تاريخى خود 
آشنا و مانوس نمايند. همه اينها نشانه هايى از پويايى جامعه ايرانى در خارج از مرزهاى كشور 

كه به هيچ عنوان از اصل و هويت خود، جدا نشده است.

خواست ما از برنامه گذاران و بانيان برنامه هاى فرهنگى و هنرى اين است كه ما را نيز در جريان 
برنامه ها و فعاليت ها خود قرار دهند تا بتوانيم وظيفه اطالع رسانى و خبر دهى خود را همگام با 
آنها به خوبى به انجام رسانيم. از مخاطبان نشريه نيز درخواست داريم كه نظرها و پيشنهاد هاى 
خود درباره ى هفته نامه پرشين با ما در ميان بگذارند و ما نيز از كليه ى نظرات و انتقادات آنها، 

استقبال مى نمائيم.
سر دبير

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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مجسمه هاي مشهور 
ترافالگار از گردشگران 

زخم خورده اند
احسان صفاپور

اين  معروف  برنزي  شيرهاي  كه  لندن  ترافالگار  ميدان  شيرهاي 
شهرند و هر ساله گردشگران بسياري را از نقاط مختلف جهان 
به خود جذب مي كنند، به دليل استفاده نابجا طي سال هاي اخير 
دچار تخريب و پوسيدگي هاي جدي شده و بخشي از جاذبه هاي 
اين  است.  برده  بين  از  را  انگلستان  مركز  شهري  توريستي 
شيرهاي برنزي با 144 سال قدمت هر ساله مشتاقان بسياري 
را به سمت خود جلب كرده و از جمله محبوب ترين آثار جاذب 
اين  تخريب  داليل  از  يكي  مي رود.  شمار  به  لندن  گردشگري 
از  گردشگران  رفتن  باال  ترافالگار  شيرهاي  به  موسوم  شيرها 
بدن اين مجسمه براي گرفتن عكس هاي يادگاري است، اما همين 
عالقه و اشتياق حاال به معضلي جدي تبديل شده و اين مجسمه ها 
را در معرض تخريب قرار داده است. مقامات شهر لندن در يك 
گزارش رسمي هشدار دادند كه از اين پس بايد از نصب اشيا يا 
موضوع  اين  اما  شود  جلوگيري  مجسمه  اين  از  افراد  باالرفتن 
فرسايش  روند  و  نشده  ابالغ  دستورالعمل  يك  عنوان  به  هنوز 
و  خوردگي  بر  عالوه  بررسي ها  همين  طبق  دارد.  ادامه  شيرها 
مجسمه،  اين  بدن  خارجي  سطح  شدن  خدشه دار  و  زنگ زدگي، 
مخصوص  دوربين هاي  از  استفاده  با  متخصصان  و  بازرسان 
نمونه هاي  شدند  موفق  مجسمه  اين  توخالي  حفره هاي  داخل  در 
مختلفي از بخش هاي داخلي مجسمه به دست آورده و از انواع 
ترك و آسيب هاي ايجاد شده عكسبرداري كنند. در اين پژوهش ها 
ضخامت برنز به كار رفته شده در شيرها نيز اندازه گيري شده 
و مشخص شد بخشي از مجسمه مشرف به جنوب شرقي ميدان 
تنها 2 دهم اينچ ضخامت دارد كه اين رقم سه برابر نازك تر از 
تاريخي  آثار  پژوهشگران  است.  ديگر  شيرهاي  در  بخش  همان 
مي گويند احتماال اين موضوع به دليل ساييدگي بيش از حد ناشي 
ديگري  موارد  است.  داده  رخ  بازديد كنندگان  تماس  و  ديدار  از 
از تخريب نيز در اين مجسمه ها ديده شده كه ممكن است عامل 
آن لرزش هاي ناشي از تماس گردشگران با اين مجسمه باشد. 
در  شديد  پوسيدگي هاي  بروز  به  نسبت  بويژه  متخصصان  اين 
دليل  به  كه  كرده اند  نگراني  اظهار  مجسمه ها  اين  از  بخش هايي 
توريست ها  وزن  تحمل  به  قادر  ديگر  پوسيدگي ها،  اين  شدت 
هنگام باال رفتن، سر خوردن و تكان هاي نوساني در زمان پايين 
آمدن آنها نيست. خراش هاي عميقي نيز در پشت اين شيرها به 
اندازه يي  به  خراش ها  اين  از  برخي  كه  شده  ايجاد  پايين  سمت 
شديد و عميق است كه حتي از پوشش سطحي آن گذشته و به 
به  خراش ها  اين  از  برخي  است.  كرده  نفوذ  فلز  اصلي  اليه هاي 
را  خود  كليد هاي  و  پول  مردم  كه  است  مشاهده  قابل  اندازه يي 
ناحيه  در  آسيب ها  جدي ترين  همه  اين  با  انداخته اند.  آنها  درون 
دم اين مجسمه ها ايجاد شده است. بويژه در شيري كه مشرف 
است.  شديد تر  آسيب ها  اين  است،  ميدان  شرق  شمال  ضلع  به 
بازديدكنندگان  و  گردشگران  شدن  آويزان  نيز  آسيب  اين  علت 
پژوهش ها  اين  نهايي  نتيجه  است.  برنزي  حيوانات  اين  دم  از 
تا  شود  ممنوع  بايد  شيرها  به  عمومي  دسترسي  مي دهد  نشان 
شده  آسيب ديده  نقاط  همان  در  بيشتر  آسيب هاي  گسترش  از 
در  هم اكنون  لندن  شهرداري  مقامات  نتيجه  در  شود.  جلوگيري 
دسترسي  ممنوعيت  براي  الزم  مقررات  و  شرايط  بررسي  حال 
تغيير  طرح  شامل  موضوعاتي  موارد  اين  در  هستند.  اثر  اين  به 
ويژه  ماموران  گشت  ايجاد  هشدار،  اطالعيه هاي  انتشار  محلي، 
انگيزه  كاهش  سبب  مي تواند  كه  است  سوت  با  همراه  ميدان  در 
در  كه  طرحي  شود.  مجسمه  از  رفتن  باال  به  بازديد كنندگان 
جابه جايي  طرح  مي شود.  اجرا  نيز  پاريس  توريستي  سايت هاي 
شيرها نيز در اين پژوهش ها مطرح شده كه هزينه يي بالغ بر 180 

هزار پوند در بر دارد

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

اخبار انگلستان

اخبار فرهنگى ايرانيان انگلستان

سخنرانى درمورد آثار
 "پايدار فاجعه مغول" 

كانون توحيد لندن، برگزار كننده ى جلسه سخنرانى در ادامه مباحث 
با  علمى  و  سياسى  اجتماعى،  فرهنگ  بازپرورى  و  شناسى  آسيب 
عنوان " آثار پايدار فاجعه مغول" با سخنرانى پروفسور عباس عدالت 
در اين مركز مى باشد. اين جلسه در تاريخ شنبه 9 جوالى و از ساعت 

7 عصر براى عالقمندان برپا مى شود.

برگزارى سمينار دكتر هالكويى
 در لندن

يكشنبه  و  شنبه 16  عصر،   ساعت 6  از  جوالى  جمعه 15  روزهاى 
17 جوالى، از ساعت 2 بعدازظهر تا 6  عصر سمينار سه روزه دكتر 
هالكويى  در Kensington church لندن، برگزار خواهد شد. در اين 
شخصيت،  انواع  كيست،  خوشبخت  قبيل  از  موضوع  چهار  سمينار، 
پانزده  و  زندگى  هاى  راهى  دو  داد،  تغيير  را  خود  توان  مى  چگونه 
عالقمندان  گرفت.  خواهد  قرار  بررسى  مورد  خوب،  ازدواج  اصل 
نمايند. نويسى  نام  بايست  مى  برنامه،  اين  در  حضور  از  پيش 

برگزارى نمايشگاه عكس
'Natural Euphoria' 

توسط  لندن  در  بار  نخستين  براى  فداكار  نريمان  عكس  نمايشگاه 
(Magic of Persia) از تاريخ 7 تا 20 جوالى و از ساعت 12 ظهر تا 
6 عصر بر پا مى باشد. بخشى از درآمد حاصل از اين نمايشگاه به 

امور خيريه تعلق خواهد گرفت.

اجراى موسيقى  بداهه نوازى در لندن
اين اجرا توسط مهدى رستمى و اديب رستمى با عنوان "هنر بداهه 
نوازى در موسيقى ايرانى" عصر جمعه 22 جوالى و از ساعت 7:45 
در كتابخانه مركزى ايرانيان برگزار مى شود. عالقمندان مى توانند 

جهت تهيه بليط به سوپر ماركت هاى ايرانى مراجعه نمايند.

نمايش فيلم "اشكان و انگشتر متبرك 
و داستان هاى ديگر" در لندن

نمايش  براى   ،My Persian nights عنوان  با  لندن  فيلم  جشنواره 
ماه جوالى خود، اكران فيلم "اشكان و انگشتر متبرك و داستان هاى 
ديگر" را در نظر گرفته است. اين فيلم به كارگردانى شهرام مكرمى 
ساخته شده است و مطابق با جدول نمايش فيلم ها، 25 جوالى در 
آمد.  خواهد  در  نمايش  به   Apollo Cinema در  و  شب   9 ساعت 
سايت  وب  به  توانند  مى  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمندان 

www.ukiff.org.uk .جشنواره مراجعه نمايند

رد پاي يك قتل قديمي در شبكه 
خبري «بي بي سي»

رسانه هاي انگلستان اعالم كردند معماي قتل سال 1879 ميالدي با 
كشف جمجمه مقتول در باغچه يكي از افراد سرشناس شبكه خبري 

بي بي سي سرانجام حل شد.
و  ميالدي   1879 سال  در  كه  است  آمده  لندن  پليس  گزارش  در 
زن  بيوه  يك  كه  توماس»  مارتا  «جوليا  قبل،  سال  عبارتي 132  به 
ثروتمند 55 ساله بود توسط خدمتكار جوان و 29 ساله اش به نام 

«كيت وبستر» به قتل رسيد.

اين خدمتكار جوان تمام جسد را تكه تكه كرد، اما سر جسد هيچگاه 
پيدا نشد. تا اينكه روز سه شنبه ماموران پليس سر مقتول را پس از 
132 سال در باغچه منزل «ديويد آتن برو» يكي از افراد سرشناس 

شبكه خبري بي بي سي كشف كردند.

بر اساس گزارش ايستگاه پليس لندن اين قتل فاجعه آميز به «معماي 
توسط  خدمتكار  اين  همچنين  دارد  شهرت  بارنس»  منطقه  مرموز 
مقامات مربوطه به اعدام محكوم شد، اما هيچگاه اعالم نكرد كه سر 

قرباني خود را در كجا مخفي كرده است.

اين  پيش،  سال  پرونده هاي 132  از  موجود  گزارش هاي  اساس  بر 
زن جوان جسد را ابتدا تكه تكه كرده و سپس سر مقتول را با تبر 
قطع كرده است، پس از آن تكه هاي جسد را پخته و گوشت آن را 
اين،  بر  عالوه  است.  داده  «بارنس»  محله  فقير  بچه هاي  خورد  به 
ماموران پليس يك روز پس از حادثه، جعبه يي حاوي گوشت انسان 
را در نزديكي رودخانه تايمز و يكي از پاهاي مقتول را در يك خانه 

اجاره يي در همان محله يافتند.
سر جسد در حالي يافت شد كه كارگران مشغول تعمير خانه اين 

فرد مشهور شبكه خبري انگلستان بودند

بازگشت مجدد متجاوزان انگليسي 
به زندان به جرم تجاوز

 154 كرد  اعالم  گزارشي  در  انگلستان  اجتماعي  امنيت  دپارتمان 
متجاوز پس از آزادي بار ديگر به جرم تجاوز يا به زندان افتاده يا 

توسط مقامات تحت تعقيب قرار گرفته اند.
در گزارش اين دپارتمان آمده است كه از سال 2006 ميالدي 154 
متجاوز توسط مقامات مربوط دستگير و براي مدتي كوتاه به زندان 
محكوم شده بودند كه پس از آزادي باز هم به جرم تجاوز و ايجاد 
آزار و اذيت به زندان افتاده و تحت تعقيب قرار گرفتند. محكوميت 
كوتاه مدت براي اين مجرمان و بازگشت آنان به اجتماع باعث شد 
مخالفت هايي در سراسر اين كشور به وجود آيد و برخي گروه ها و 
اعضاي خانواده افرادي كه مورد تجاوز قرار گرفته بودند، دست به 

راهپيمايي هاي اعتراض آميز بزنند.

براساس گزارش رسانه هاي رسمي انگلستان و روزنامه ديلي ميل، 
به  هم  كشور  اين  پارلمان  نمايندگان  شد  باعث  عمومي  خشم 
درخواست مردم گوش فرا داده و از مقامات قضايي بخواهند مدت 
محكوميت اين دسته از مجرمان را افزايش دهد؛ چرا كه برگشت اين 
افراد بدون گذراندن مدت زياد در زندان و به عبارتي ادب شدن تنها 

باعث ايجاد آزار و اذيت قربانيان شان مي شود.

در  انگليس  خانواده  امور  كارشناسان  از  يكي  كانروي»  «انجي 
قربانيان  از  يكي  كرد:  عنوان  بي بي سي،  خبري  شبكه  به  باره  اين 
وقوع  از  سال  چند  گذشت  از  پس  هنوز  كشور  اين  در  تجاوزات 
روز  او  مي برد.  سر  به  متجاوزش  بازگشت  كابوس هاي  با  حادثه 
گذشته به من گفت كه هنوز والدينش از اينكه او شب ها دير به منزل 
بازمي گردد نگران هستند و به صورت مداوم با او تماس مي گيرند و 
او را كنترل مي كنند كه مبادا حادثه يي مشابه برايش رخ دهد. عالوه 
براين، فردي كه اين دختر نوجوان را مورد تجاز قرار داده بود، پس 

از گذشت مدت كوتاهي از محكوميتش از زندان آزاد شد.

و  مردم  از  بسياري  عقيده  به  شد:  يادآور  ادامه  در  كارشناس  اين 
چنين  مرتكب  كه  افرادي  تجاوز،  و  جنسي  خشونت هاي  قربانيان 

جناياتي مي شوند بايد تا آخر عمر در زندان بمانند.
براساس گزارش رسانه هاي رسمي انگلستان، دست كم چهار هزار 
و 960 متجاوز در پنج سال گذشته توسط ماموران پليس دستگير 
شده اند كه از اين تعداد يكصد و 54 نفر از زندان آزاد شده اند و بار 

ديگر به اتهام تجاوز تحت تعقيب قرار گرفتند.
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نواى ساز و آواز 
سنتى ايران از آرت 
دپوت لندن برخاست

 فرشته كديور

عالقمندان موسيقى سنتى و فولكلوريك ايرانى، در 
آرت دپوت لندن گرد هم آمدند تا نظاره گر نخستين 
اجراى رسمى گروه نغمه نور، با نام "پرنيان نور" 
باشند. اين كنسرت كه در تاريخ جمعه، اول جوالى 
برگزار شد؛ با وجود ترافيك سنگين در اطراف اين 

توانست  تماشاچيان،  حضور  در  تاخير  و  منطقه 
گروه چشمگيرى از مردم را به اين سالن بياورد. 
در اين اجراى بيست و دو نفره كه از ماه ها قبل، 
بخش  دو  در  بود؛  شده  آغاز  گروه  هاى  تمرين 
جداگانه قطعه هاى گوناگونى براى حاضران اجرا 
شد كه با تشويق هاى پياپى آنها همراه گشت. اين 
و  همراهى  و  ايران"  "اى  سرود  خواندن  با  مراسم 

همخوانى مردم به پايان رسيد.
اردشير حقيقى سرپرست گروه پس از پايان برنامه 
در گفتگو با هفته نامه پرشين، نظر خود را درباره 

اجرا اينگونه بيان داشت: 
كنسرت پرنيان نور در دو بخش اجرا شد. در بخش 
هاى  آهنگ  فنى،  و  تاكتيكى  مشكالت  دليل  به  اول 
شادتر و سنتى تر و همچنين موسيقى مقامى اقوام 
مختلف ايران را گنجانديم و در قسمت دوم بيشتر 
با هدف عبادت و نيايش كه تم آهنگ ها نيايشى و 
عارفانه بود. نوازندگان به نحو احسن كار را اجرا 
افراد  كه  چرا  هستم  راضى  كار  نتيجه  از  كردند. 
را  برنامه  بود،  شان  توان  در  آنچه  از  بيش  گروه 

اجرا كردند.
با  ى  نوازنده  چند  از  شده  تشكيل  مجموعه  اين 
تجربه. ما بقى افراد، براى نخستين بار بود كه اجرا 
داشتند. نوازندگانى كه كار خود را به تازگى آغاز 
نموده اند و دوستدار موسيقى هستند. اين را به فال 

نيك مى گيرم.

او درباره استقبال مردم از نخستين كنسرت گروه 
گفت:

استقبال مردم خيلى خوب بود و خوشبختانه بخش 
عمده بليت ها به فروش رفت و اميدوارم كه هميشه 
چون  و  سپاسگزارم  مردم  از  كنند.  حمايت  را  ما 
نخستين بار بود و با اينكه ما را نمى شناختند به 

خوبى از ما حمايت كردند.
آتى   هاى  برنامه  درباره  ادامه  در  حقيقى،  اردشير 

گروه نغمه نور گفت:
تا پيش از پايان سال ميالدى، دو برنامه ديگر نيز 
با  داشت.  خواهيم  نوامبر  و  سپتامبر  هاى  ماه  در 
مشخص شدن تاريخ دقيق اين برنامه ها، از طريق 

نشريه ها، اطالع رسانى خواهيم نمود.
سرپرست گروه نغمه نور به برگزارى كالس هاى 

آموزش موسيقى توسط اين مركز اشاره  و تاكيد 
كرد: 

اختيار  در  نام  ثبت  هاى  فرم  نيز  برنامه  همين  در 
عالقمندان قرار گرفت تا با تكميل اين فرم ها بتوانند 
از  او  نمايند.  نام  ثبت  ما  آموزشى  هاى  كالس  در 
عالقمندان و نوازندگان موسيقى در لندن دعوت به 
عمل آورد كه به اين مجموعه بپيوندند و همكارى 
اين  با  موسيقى  آموزش  و  ترويج  براى  را  خود 

مركز گسترش دهند.
او در خاتمه يادآورى كرد:

 افراد با هر ديدگاه مذهبى و عقيدتى مى توانند زير 
يك پرچم، كار فرهنگى انجام دهند. ما بيست و دو 
نفر اين را نشان داديم. اگر حب و بغض ها را كنار 
بگذاريم و با نيت پاك تر دست به دست هم بدهيم و 
هدف مان را در عمل نشان دهيم كه همان، برجاى 
گذاشتن يك اثر و كار فرهنگى است با هم ضديت و 

اختالفى نخواهيم داشت.
زنده  اجراى  نخستين  اين  كه  است  بيان  شايسته 
سنتى با چنين تعداد از خواندگان و نوازندگان بود 
كه در لندن، به روى ِسن مى رفت و با وجود برخى 
تنظيم  و  صدابردارى  مشكالت  و  ها  محدوديت 
مجموع  در  گروه؛  نوپايى  همچنين  سالن،  در  صدا 
توجه  مورد  كه  قبول  قابل  اى  برنامه  توانستند 

عالقمندان نيز قرار گرفت، ارائه دهند.

برگزارى كارگاه آموزشى روزنامه نگارى در لندن

شنبه گذشته دوم جوالى، نخستين جلسه ى كارگاه هاى آموزشى روزنامه نگارى در خانه اميد لندن، 
برپا شد. آغاز به كار اين دوره با استقبال خوب عالقمندان همراه بود. در اين كالس ها كه آقاى مسعود 
بهنود روزنامه نگار مطرح و خانم شهران طبرى به تدريس عالقمندان مى پردازند؛ مباحث گوناگونى 
مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. طول دوره ى اين كارگاه آموزشى، شش هفته مى باشد كه 

شنبه هر هفته در سالن خانه اميد، برپا ست.
در جلسه هفته گذشته، مسعود بهنود به بيان توضيحاتى درباره ى اهميت اصل بى طرفى يك روزنامه 
نگار پرداخت و مباحث خود را در حيطه ى تفاوت خبر و گزارش با ذكر مثال هايى، مطرح نمود. در 

پايان نيز به پرسش هاى حاضران، پاسخ گفت.

گزارش

مراسم يادبود زنده 
ياد "ناصر حجازى" 
در لندن برگزار شد

عصر دوشنبه چهارم جوالى عده اى از دوستان، 
با  حجازى  ناصر  ياد  زنده  هواداران  و  نزديكان 
ورزشكاران  و  هنرمندان  از  چند  تنى  همكارى 
ساكن لندن؛ در كتابخانه كنزينگتون گرد هم جمع 
شدند و در قالب برنامه اى  تحت عنوان "به ياد 

شخصيت  خور  در  و  شكوه  با  مراسمى  ناصر" 
اين چهره ى مردمى فوتبال ايران برگزار نمودند. 

همچون  شاخصى  چهره هاى  گردهمآيى  اين  در 
چهار  بهمن  خوانسارى،  حسين  ممتاز،  توفيق 
از  ديگرى  تعداد  و  طبرى،   شهران  دهى ، 
دوستداران به ايراد سخنرانى  كوتاهى  درباره ى 
نقش چهره هاى مردمى و تاثير آنها بر روند شكل 
پيش  از  تجليل  همچنين  و  مردمى  حركت  گيرى 
كسوتان عرصه هنر فرهنگ و ورزش در زمان 
اين  انتقال  و  يادشان  گرامى داشت  و  آنها  حيات 

ويژگى به نسل بعد، پرداختند. 

جوانان  از  گروهى  و  صفرى  زرتشت  همچنين 
سنتى  موسيقى  ى  قطعه  اجراى  به  هنرمند 
تيم  سابق  دروازه  بان  از  هوادارى  عنوان  به 

او،  درگذشت  روز  چهلمين  گراميداشت  و  تاج 
تقدير  با  اندوه  و  سرايى  مرثيه  جايگزينى  جهت 
ياد  زنده  اين  از  شيرين  خاطرات  بازگويى  و 

پرداختند. 

برنامه  كوتاهى  بسيار  مدت  در  كه  برنامه  اين 
بود  برنامه هايى  معدود  از  يكى   بود  شده  ريزى 
كه با حضور نسل گذشته و پيشكسوتان ورزش 
استفاده  و  ايران  از  خارج  ساكن  ايرانى  هنر  و 
و  انرژى  با  تعامل  و  آنان  ارزشمند  تجربيات  از 
تخصص نسل جديد و به كارگيرى علم رسانه  و 
مطبوعات امروز شكل گرفت و توانست به عنوان 
جهت  شده  برگزار  خوب  برنامه هاى  از  يكى  

قدردانى از هنرمندان و ورزشكاران ايرانى  دور 
داخل  و  خارج  رسانه  هاى  توجه  مورد  وطن،  از 

ايران قرار گيرد. 

در اين ميان جاى دارد از پيام هاى همه دوستان 
و  ايران  در  چه  حجازى  ناصر  هاى  بازى  هم  و 
كه  وى  خانواده  همچنين  و  ايران  خارج  در  چه 
اين  خوب  بسيار  تركيب  با  و  تلفنى  بصورت 
فوتبال  از  تصاويرى  نمايش  با  همراه  پيغامها، 
و  حجازى  ناصر  افتخارات  و  ايران   50 دهه� 
اجراى بسيار خوب امير فرهاد اعظم پناه به عنوان 
عوامل مثبت اين گرد همآيى ياد كنيم. او همچنين 
حضور  از  لندن  در  رسانه   كارشناس  عنوان  به 
و  پرشين  نامه  هفته  همچون  مطبوعاتى  نقش  و 
و  ها  تنش  گرفتن  نظر  در  بدون  اخبار،  انعكاس 
اختالف هاى سليقه اى به نيكى  ياد و تشكر كرد.
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لبنان  در  كس  هيچ 
دخالت داشتن حزب اهللا 
با آن سرويس اطالعاتى 
رفيق  ترور  در  قوى 

حريرى را باور نكرد
متهم  كه  بودند  ها  سورى  اين  بازى  ابتداى  در 
فقيد  وزير  نخست  كه  بود  اين  هم  آن  دليل  شدند. 
يعنى رفيق حريرى خواهان خروج 20 هزار نيروى 
بنابراين  بودند.  مانده  بيروت  در  كه  بود  سورى 
كشتن  به  دست  كه  بودند  ها  سورى  اين  طبيعتا 
لبنان-  در  سوريه  دوستان  زدند.  حريرى  رفيق 
همان نمايندگان سرويس هاى امنيتى بودند كه اگر 
نگاه  زنده  را  حريرى  توانستند  مى  خواستند  مى 
دارند- بازداشت شدند. چهار تن از آنها چند سال 
را در زندان هاى لبنان گذراندند تا در نهايت گفته 
شد كه مدرك مستدلى عليه آنها وجود ندارد پس 
آنها بى گناه هستند و مى توانند به خانه بازگردند. 
تحقيقاتى  كميته  خواست  كيفر  در  هم  آنها  نام 

منصوب شده از سوى سازمان ملل ديده نشد.

پس از آن نوبت به ايرانى ها يا دوستان آنها در 
لبنان يعنى حزب اهللا رسيد. با گذشت زمان و دور 
 ، حريرى  رفيق  مرگ  روزهاى  از  زمانى  شدن 
سيمور  شدند.  تبرئه  اتهام  اين  از  هم  ها  سورى 
است  نگارانى  روزنامه  معدود  از  يكى  كه  هرش 
كند  مى  رعايت  را  انصاف  مراتب  امريكا  در  كه 
حريرى  رفيق  ترور  خبر  پخش  زمان  تصادفا 
جمهورى  رئيس  اسد  بشار  با  مصاحبه  حال  در 
سوريه بود. وى حالت شوك شده صورت بشار 
اسد را هنگام شنيدن اين خبر ضبط مى كند. البته 
برخى ادعا مى كنند كه بشار مى توانست تظاهر به 

خبرنداشتن از اين ماجرا كند.

تاكيد  جديد  ادعايى  در  اشپيگل  سال  چند  از  پس 
خون  به  را  دستش  كه  بود  اهللا  حزب  اين  كه  كرد 
رفيق حريرى يعنى مهم ترين نخست وزير تاريخ 
را  اتهام  اين  لبنان  در  كس  هيچ  كرد.  آلوده  لبنان 
باور نكرد اما همه در خارج از مرزهاى اين كشور 
سرويس  آن  با  اهللا  حزب  كه  اين  پذيرفتند.  را  آن 
خود  دارد  اختيار  در  كه  اى  العاده  فوق  اطالعاتى 
از  دور  بسيار  كند،  سورى  پروژه  يك  درگير  را 

ذهن است. 
اندكى به ذهن خود فشار بياوريد. زمانى كه حادثه 
الكربى رخ داد به همه ما گفته شد كه كار ايرانى ها 

با حمايت سورى ها بوده است. با اين همه رسانه 
اتهام  دست  كه  داشتند  شهامت  آنقدر  خبرى  هاى 

را به سمت ليبى دراز كنند.
اما آنچه كه باعث تغيير استرتژى شد چه بود؟ ما 

پس از حمله صدام حسين به كويت در سال 1990 
به سوريه براى حمايت از عربستان در قبال عراق 
خوب  هاى  آدم  ها  سورى  بنابراين  داشتيم.  نياز 
داستان شدند و رهبران ليبى مردان بد اين ماجرا. 
كه  زمانى  تا  رفت  مى  پيش  خوبى  به  رويه  همين 
قذافى و تونى بلر با هم روبوسى كردند. البته ما 
الكربى  ماجراى  براى  را  قذافى  توانيم  مى  هنوز 

متهم كنيم.
اما سوال اينجاست كه آيا واقعا كشته شدن رفيق 
حريرى كار حزب اهللا بود؟ در آن چهاردهمين روز 
از ماه فوريه 2005 ، من تنها 400 كيلومتر با محل 
انفجار فاصله داشتم. خوش شانس بودم كه زنده 
ماندم اما از بدشانسى ام بود كه نتوانستم صحنه 
سوختن حريرى و همراهانش را به چشم ببينم. به 
گمان من كار نيروهاى امنيتى سورى البته بدون 

البته  بود.  اسد  بشار  شخص  به  اى  اشاره  اندك 
هيچ پرونده قتلى در لبنان تاكنون رنگ دادگاه را 

به خود نديده است.

آمريكا  به  وابسته  اطالعاتى  آژانس  عضو  اگر 
كرنا  و  بوق  در  براى  است  خوبى  زمان  باشيد 
كردن هويت آخرين متهم ها چرا كه اسرائيلى ها از 
جنگى ديگر با حزب اهللا واهمه دارند. همچنين زمان 
خوبى است براى به راه اندازى آتش تفرقه ميان 
دوستدار  شيعيان  و  حريرى  طرفدار  هاى  سنى 
حزب اهللا در لبنان آن هم در زمانى كه علوى هاى 
شيعه طرفدار بشار در دمشق با اهل تسنن درگير 
هستند. درست همانگونه كه به مردانى كه سالها به 
عنوان مظنون در زندان هاى سوريه اسير بودند 
گفته شد: آزاد به دليل نبود مدارك كافى. همواره 
وقتى كار به اين جا مى رسد به دوستانم در اين 
خصوص مى گويم: مشكل در لبنان اين است كه 

همه بى گناه هستند و البته همه گناهكار. 

 راه اندازى آتش تفرقه ميان 
شيعه و سنى

رابرت فيسك
اينديپندنت يكم جوالى / ترجمه : سارا معصومى

بازيگرى فقط ذاتى و حسى نيست؛ 
آموختنى است

به زودى در خانه اميد لندن
برگزارى كارگاه بازيگرى مقدماتى 

با شيوه متد اكتينگ 
شامل كارگاه هاى:

 بدن ، بيان ،حس و خالقيت
بازى براى دوربين

زير نظر دانش آموخته نيما جاللى از دانشكده هنرهاى 
زيباى دانشگاه تهران

براى اطالعات بيشتر با دفتر هفته نامه پرشين تماس حاصل فرمائيد
07811000455  - 02074332516
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خروج 800 نيروي 
انگليسي  از افغانستان

رويترز| يك ماه پس از بيانيه امريكا براي خارج كردن هزاران 
انگليس  جاري،  سال  طي  افغانستان  از  نظامي  نيروهاي  از  نفر 
قصد دارد تا پايان سال جاري ميالدي 800 نفر از نيروهاي خود 
را از افغانستان خارج كند.  امريكا و انگليس در حالي نيروهاي 
خود را از افغانستان خارج مي كنند كه در پي مداخله در ليبي، 
توان نظامي خود را از دست داده و مورد انتقاد شديد جهاني 

قرار گرفته اند. 

نيروهاي  سطوح  كرده  اعالم  انگليس  دفاع  وزارت  سخنگوي 
است  گرفته   قرار  دايمي  بازبيني  تحت  افغانستان  در  انگليسي 
 2015 سال  تا  انگليس،  نخست وزير  كامرون،  ديويد  گفته  به  و 
هيچ نيروي انگليسي براي جنگ در افغانستان نخواهد بود و تا 
جايي كه امكان داشته باشد اين روند با سرعت بيشتري صورت 
خواهد گرفت. دولت انگليس در ماه مه  اعالم كرده بود طي 9 ماه 

خواهد  خارج  افغانستان  از  را  خود  نيروهاي  از  نفر  آينده 400 
كرد و حال انتظار مي رود كامرون روز چهارشنبه از خروج 500 
تا 800 نيروي انگليسي از ماه فوريه تا پايان سال 2012 خبر 
دهد. انگليس دومين كشوري است كه بيشترين نيروي نظامي را 
در افغانستان دارد و اكثريت اين نيروها در استان جنوبي هلمند، 
تاكنون  دارند.  حضور  مناطق  پرآشوب ترين  از  يكي  عنوان  به 
374 نفر از نظاميان انگليسي در جنگ يك دهه يي جان باخته اند. 
فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح آلمان نيز از خروج 500 نفر 
از  سال 2011  پايان  تا  خود  نيروي  نفر  و 800  هزار  چهار  از 

افغانستان خبر داده است. 

ماه گذشته باراك اوباما، رييس جمهور امريكا از برنامه اين كشور 
براي خروج 33 هزار نفر از نيروهاي امريكايي از افغانستان تا 
پايان تابستان سال آينده خبر داد. با اين حال پس از خروج اين 
افراد، 70 هزار نيروي امريكايي در افغانستان خواهند ماند. آنچه 
در  نظامي  مداخله  دادن  پايان  براي  شديد  فشار  تحت  را  غرب 
ديگر كشورها به بهانه محافظت از مردم در برابر حكومت هاي 
سويي  از  و  اروپا  و  امريكا  اقتصادي  ضعف  داده،  قرار  ظالم 
ديگر ناكارآمدي امريكا در جنگ عراق و افغانستان بوده كه نقش 

بين المللي امريكا در آينده را به ابهام كشانده است.

پس از واكنش به طرح اسكله هاي غيرمجاز

اختالفات باال گرفت
وجود  بر  مبني  اظهارات  سپاه  فرمانده  اينكه  از  پس  روز  دو 
جريان هاي  طرف  از  كه  خواند  انحرافي  را  غيرمجاز  اسكله هاي 
ذي نفع مطرح شده است، دولت سخنان رييس جمهور درباره قاچاق 

كاال را تكذيب كرد.
شنبه  سه  نيمه شب  كه  اطالعيه يي  در  رياست جمهوري،  سايت 
منتشر شد، نسبت به انتشار خبر ناقص و تحريف شده از سخنان 
رييس  جمهور در همايش مبارزه با قاچاق كاال و ارز ابراز تاسف 

كرده است.
سخنان  از  بخش  آن  به  تكذيب  بر  رييس جمهوري  سايت  تاكيد 
احمدي نژاد است كه گفته بود «تمام مرزهاي غيرقانوني بايد بسته 

بشود.
دستگاه  فالن  مال  است،  نهاد  فالن  مال  است،  سازمان  فالن  مال 
است، هر كس يك جايي را سوراخ كرده است، براي خودش مي برد 
و مي آورد... اگر كااليي امنيتي است، كااليي اطالعاتي است، كااليي 
ميليارد  هزار  شود...  وارد  قانوني  مرز  از  مي تواند  است...  دفاعي 
تومان فقط مصرف سيگار است در ايران... همه قاچاقچيان درجه 

يك دنيا را به طمع مي اندازد.»
مراسم  لحظه  به  لحظه  خبري  پوشش  با  كه  است  حالي  در  اين 
در  و  منتشر  جمالت  اين  عين  كشور  رسمي  خبرگزاري  توسط 
ايلنا،  ايسنا،  جمله  از  كشور  رسمي  خبرگزاري هاي  گزارش هاي 
مراسم  كه  روزي  همان  كه  هرچند  است  شده  قيد  فارس  و  مهر 
از  گزارشش  در  رياست جمهوري  سايت  بود  برگزارشده  مذكور 
و  امنيتي  دفاعي،  كاالهاي  ورود  درباره  احمدي نژاد  سخنان  ذكر 

اطالعاتي از مرزهاي غيرقانوني خودداري كرده بود.
گفت:  شده  نقل  اظهارات  به  واكنش  در  پاسداران  سپاه  فرمانده 
نفع  ذي  ما  نظر  به  كه  افرادي  توسط  كه  است  انحرافي  بحثي  اين 
هستند مطرح مي شود، نيروهاي مسلح بطور طبيعي به دليل وضع 
در  كه  است  اختيارشان  در  نظامي  اسكله هايي  دارند،  كه  نظامي 
مسائل،  اين  و  نمي گيرد  صورت  كاال  تبادل  بحث  هيچ وقت  آنها 

صحبت هاي انحرافي است كه مطرح مي كنند.
سايت  جعفري،  سرلشكر  واكنش  از  بعد  روز  دو  ترتيب  اين  به 
رياست جمهوري با صدور بيانيه اعالم كرد اظهارات منتشرشده از 
احمدي نژاد در «همايش راهبردهاي نوين در پيشگيري و مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز»، ناقص و تحريف شده است.
تالشي  متبوعش  سايت  سوي  از  احمدي نژاد  سخنان  تكذيب  شايد 
منتقدان  و  دولت  ميان  موجود  اصطكاك  از  كاستن  براي  باشد 
اصولگراي آن كه اخيرا با حمله برخي چهره ها چون مجتبي ذوالنور 
عليه مشايي و جريان موسوم به او كليد خورده و با سخنان اخير 
اين  به  دولت  براي  امر  اين  اهميت  بود،  شده  تشديد  رييس جمهور 
خاص  ويژگي هاي  جمله  از  احمدي نژاد  از  حمايت  كه  است  دليل 

دولت بوده است .
دو  طي  چهارشنبه  روز  ايران  رييس جمهور  نيز  راستا  همين  در 
ابالغيه به وزراي علوم و تحقيقات و بهداشت و درمان با تفكيك 
ابراز  استادان  زودرس  بازنشستگي  و  دانشگاه ها  در  جنسيتي 
مخالفت كرد و اين تصميمات را سطحي و غير عالمانه خواند، اما 
چهره هاي سياسي منتقد رييس جمهور تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها 
و بازنشستگي اساتيد را داراي شايبه تبليغاتي و انتخاباتي دانستند 
واكنش  «نگرانيم  كردند.  نگراني  ابراز  آن  بودن  سياسي  از  و 
رييس جمهور تبليغاتي و انتخاباتي باشد»، «برخورد با بازنشسته 
كردن اساتيد شعاري است» و «اميدواريم اين تصميمات سياسي 
در  احمدي نژاد  محمود  ابالغيه  دو  به  واكنش ها  جمله  از  نباشد» 
اساتيد  بازنشستگي  و  دانشگاه ها  در  جنسيتي  تفكيك  با  مخالفت 
پي  در  تهران  دانشگاه  بازنشسته  استاد  خوش چهره،  محمد  است. 
جلوگيري  درباره  بهداشت  و  علوم  وزراي  به  رييس جمهور  نامه 
درباره  گويندگان  اظهارات  گفت:  اساتيد  بي رويه  بازنشستگي  از 
كه  است  ارزش  حايز  صورتي  در  اساتيد  بي رويه  بازنشستگي 
بر  مبتني  اثرگذار،  و  ايجادي  جريانات  از  صحيح  درك  بر  مبتني 

نوعي نگراني عمقي و واقعي از اين پديده باشد.



جمعه 17 تير ماه 1390 -  شماره 205هفته نامه پرشين88
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

مذاكرات ايران و عراق براي 
انتقال گاز به اروپا 

معاون  سفر  جريان  در  كرد  اعالم  ايران  در  عراق  سفير 
چهارشنبه  روز  در  عراق  به  ايران  رئيس جمهوري  اول 
طريق  از  اروپا  به  ايران  گاز  انتقال  مورد  در  كشور  دو 
عراق و سوريه مذاكره مي كنند. به گزارش فارس به نقل 
قرار  كرد  تصريح  الشيخ  مجيد  محمد  وي،  تي  پرس  از 
اول  معاون  رحيمي  رضا  محمد  سفر  جريان  در  است 
در  را  مذاكراتي  طرف  دو  عراق  به  ايران  رئيس جمهور 
عراق  طريق  از  اروپا  به  ايران  گاز  صادرات  خصوص 
عالي  هيات  يك  راس  در  است  قرار  رحيمي  دهند.  انجام 
رتبه از مقامهاي ايراني روز چهارشنبه به عراق سفر كند. 
وي افزود اين قرارداد گازي، به عراق اين امكان را خواهد 
داد تا از گاز عرضه شده ايران استفاده كند. وي افزود 
 10 از  بيش  طرف  دو  عراق  به  رحيمي  سفر  جريان  در 
سند مربوط به همكاري هاي اقتصادي، مالي، فرهنگي و 
پيش بيني  گفت  وي  رساند.  خواهند  امضا  به  را  گمركي 
پايان  تا  عراق  و  ايران  تجاري  مبادالت  حجم  مي شود 
امسال به بيش از 6 ميليارد دالر برسد. در ماه مي جواد 
عراق  ايران،  كرد.  تاكيد  ايران  نفت  وزير  معاون  اوجي 
به  ايران  گاز  انتقال  لوله  خط  احداث  قرارداد  سوريه  و 
در  اوليه  توافقات  گفت  وي  كرد.  خواهند  امضا  را  اروپا 
خصوص اجراي اين پروژه در بغداد حاصل شده است 
و قرارداد رسمي اين خط لوله به زودي بين وزراي نفت 
گاز  قرارداد  اين  براساس  شد.  خواهد  امضا  كشور  سه 
عراق  مرزهاي  طريق  از  ايران  جنوبي  پارس  در  توليدي 
درياي  طريق  از  و  شد  خواهد  صادر  لبنان  به  سوريه  و 
مديترانه به بازار اروپا عرضه مي شود. اوجي گفت هزينه 
احداث اين خط لوله 5600 كيلومتري بيش از 5تا6 ميليارد 
دالر خواهد بود. ظرفيت نهايي اين خط لوله بيش از 110 

ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز خواهد بود. 

عربستان نفت بيشتري به مشتريان 
آسيايي خود پيشنهاد داد 

منابع آگاه بازار نفت اعالم كردند عربستان براي دومين 
خود  آسيايي  مشتريان  به  را  بيشتري  نفت  متوالي  ماه 
براي تحويل در ماه اوت پيشنهاد داده است. به گزارش 
فارس به نقل از رويترز، اين براي دومين ماه متوالي است 
كه عربستان پيشنهاد افزايش عرضه نفت را به مشتريان 
آسيايي خود داده است. در عين حال پيشنهاد عربستان با 
استقبال از سوي پااليشگاه هاي آسيا مواجه نشده است. 

پس از به بن بست رسيدن مذاكرات اوپك در نشست ماه 
گذشته بر سر تعيين سياست هاي توليد و مخالفت برخي 
ميليون   1.5 افزايش  براي  عربستان  پيشنهاد  با  اعضا 
به  اقدام  جانبه  يك  صورت  به  كشور  اين  توليد  بشكه اي 

افزايش توليد و صادرات نفت كرده است. 
شكست  از  كه  عربستان  كردند  اعالم  نفت  بازار  فعاالن 
به  دارد  قصد  است  ناراحت  اوپك  اخير  نشست  در  خود 
طور يك جانبه توليد نفت خود را به 10 ميليون بشكه در 
روز افزايش دهد. براساس اين گزارش عربستان اقتدار 
است  داده  دست  از  را  اوپك  در  خود  هميشگي  قدرت  و 
افزايش  براي  را  سازمان  اين  اعضاي  ساير  نتوانسته  و 
سقف توليد با خود همراه كند. سام سيسزوك كارشناس 
ارشد انرژي در اين باره تاكيد كرد اقدام عربستان براي 
نشانگر  جوالي  ماه  در  نفت  توليد  جانبه  يك  افزايش 
ناراحتي رياض از نتايج نشست اخير اوپك است. پيشنهاد 
عربستان، كويت، امارات و قطر براي افزايش 1.5 ميليون 
بشكه اي توليد اوپك با مخالفت ايران و ساير متحدان اين 
ميالدي  جوالي 2008  در  عربستان  شد.  روبه رو  كشور 
نيز پس از رسيدن قيمت نفت به 147 دالر در هر بشكه 
توليد نفت خود را به بيش از 9.7 ميليون بشكه در روز 

افزايش داد.

موسسه رتبه بند موديز هشدار داد 

اوضاع وخيم 
اقتصادي و مالي

 در اروپا
و  يونان  كشور  دو  جمع  به  نيز  پرتغال  پيش  ماه  سه 
ايرلند پيوست و مجبور شد از صندوق بين المللي پول 
و اتحاديه اروپا كمك دريافت كند. در گزارش موسسه 
از  كاستن  در  پرتغال  دولت  ناتواني  به  نسبت  موديز 
در  وضعيت  است.  شده  نگراني  ابراز  بودجه  كسري 

اروپا اصال مناسب نيست 

 موسسه رتبه بندي موديز رتبه اعتباري پرتغال را چهار رتبه كاهش 
داد و اين هشدار را مطرح كرد كه احتماال پرتغال قبل از بازگشت به 
بازار سرمايه در سال 2013 به دومين بسته كمك مالي نياز خواهد 
داشت. كاهش رتبه اعتباري پرتغال غيرمنتظره نبود و ذهن ها را بار 
ديگر متوجه اين واقعيت كرد كه مشكالت مالي اروپا به يونان محدود 
نمي شود. برخي اقتصاددان ها معتقدند ايرلند نيز مانند يونان به بسته 
نيازمند  پول  بين المللي  صندوق  و  اروپا  اتحاديه  از  مالي  كمك  دوم 
خواهد شد. سرمايه گذاران نيز از اين نگران هستند كه اسپانيا و ايتاليا 
نيز دچار سرنوشت يونان و ايرلند شوند. چند روز پيش هنگامي كه 
پارلمان يونان برنامه رياضت اقتصادي دولت اين كشور را تصويب 
كمك  اعطاي  با  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  دارايي  وزراي  و  كرد 
مالي به يونان موافقت كردند، تصور شد مشكالت حل شده است اما 
اكنون ثابت شده كه اين تصور درست نبوده است. مشكالت مالي در 
رشد  و  افزوده  كنندگان  مصرف  و  سرمايه گذاران  نگراني  بر  اروپا 
اقتصاد جهان را كاهش خواهد داد. اروپا از شركاي تجاري مهم آسيا 
و آمريكاست و كاهش واردات آن فعاليت هاي اقتصادي را در آسيا 

و اياالت متحده كاهش خواهد داد. 
حال كه رتبه اعتباري پرتغال كاهش يافته و اين احتمال مطرح است 
مركزي  بانك  كنند،  پيدا  نياز  مالي  كمك  به  نيز  ايتاليا  و  اسپانيا  كه 
قرار  كه  را  بهره  نرخ هاي  احتماال  خود  هفته  پايان  نشست  در  اروپا 
بود براي مهار تورم افزايش دهد، باال نخواهد برد. افزايش نرخ هاي 

حاضر  حال  در  مي برد.  باال  پرتغال  براي  را  استقراض  هزينه  بهره 
نرخ سود اوراق قرضه پرتغال بيش از 10 درصد يعني سه برابر رقم 

مربوط به آلمان است. 
سه ماه پيش پرتغال نيز به جمع دو كشور يونان و ايرلند پيوست و 
مجبور شد از صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا كمك دريافت 
در  پرتغال  دولت  ناتواني  به  نسبت  موديز  موسسه  گزارش  در  كند. 
كاستن از كسري بودجه ابراز نگراني شده است. وضعيت در اروپا 
اصال مناسب نيست. شاخص فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي 
در  رقم  پايين ترين  به  و  يافته  كاهش  شدت  به  ژوئن  ماه  طي  اروپا 

و  آلمان  اقتصادي  رونق  و  رشد  كاهش  است.  رسيده  اخير  ماه   20
اقتصادي  فعاليت هاي  بر  زيادي  منفي  تاثير  ژوئن  ماه  در  فرانسه 
ميزان  گزارش  اين  اساس  بر  است.  داشته  اروپا  خصوصي  بخش 
يافته  كاهش  مدت  اين  در  اسپانيا  و  ايتاليا  در  داخلي  ناخالص  توليد 
است و وضعيت اقتصادي ايرلند نيز هنوز به حالت عادي باز نگشته 
است. كريس ويليامسون كارشناس ارشد موسسه ماركت در اين باره 
تاكيد كرد طي دو ماه گذشته رشد اقتصادي اروپا به پايين ترين حد 
خود پس از ورشكستگي موسسه مالي لمان برادرز در اواخر سال 
منطقه  كشور   17 در  خريد  مديريت  شاخص  است.  رسيده   2008
يورو از 55.8 واحد در ماه مي به كمتر از 53.3 واحد در ماه ژوئن 
رشد  تداوم  معناي  به  واحد   50 باالي  شاخص  البته  است.  رسيده 

و رونق اقتصادي در كشورهاي منطقه يورو است. رشد اقتصادي 
منطقه يورو در سه ماه نخست 2011 به كمتر از 0.8 درصد رسيده 
است. اين رقم در سه ماه پاياني 2010 به كمتر از 0.3 درصد رسيده 
بود. اقتصاد بحران زده يونان كه در مرز ورشكستگي قرار گرفته، 
تاثير منفي زيادي بر ساير كشورهاي منطقه يورو داشته است. وي 
افزود آمارهاي نگران كننده در مورد فعاليت بخش خصوصي اروپا 
مي تواند نشانگر كاهش رشد اقتصادي منطقه يورو در سه ماه سوم 
باشد. در بين چهار اقتصاد بزرگ منطقه يورو تنها در اقتصاد آلمان 

شاخص مديريت خريد افزايش يافته است. 

صندوق  و  يورو  منطقه  كشورهاي  ساير  كمك  با  دارد  قصد  يونان 
بين المللي پول تا سال 2014 ميالدي شرايط اقتصادي و مالي خود 
را به حالت عادي و نرمال بازگرداند. اين كشور سال گذشته مجبور 
شد براي رهايي از ورشكستگي اقتصادي و مالي وام 110 ميليارد 
كند  دريافت  اروپا  اتحاديه  و  پول  بين المللي  صندوق  از  را  يورويي 
دولت  كند.  اجرا  را  آنها  نظر  مورد  اقتصادي  اصالحات  مقابل  در  و 
يورو  ميليارد   50 از  بيش  ميالدي   2015 سال  تا  دارد  قصد  يونان 
از دارايي هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند. تاكنون و با 
گذشت 18 ماه، دولت سوسياليست يونان دولت آتن هيچ گونه برنامه 

خصوصي سازي را اجرا نكرده است. 

اقتصاد
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ايران در ميان بدترين 
اقتصادهاي جهان،  دهم شد

نشريه اقتصادي فوربس بر پايه عملكرد اقتصادي ايران طي سه سال 
گذشته و با ادعاي سوء مديريت دولتي، ايران را در رتبه 10 بدترين 

اقتصادهاي جهان قرار داد. 
گزارشي  طي  فوربس  اقتصادي  نشريه 
 177 اقتصادي  عملكرد  بررسي  به 
گذشته  سال  سه  طي  جهان  كشور 
پرداخت و بر اين اساس 10 كشور را به 
عنوان بدترين اقتصادهاي جهان معرفي 
اين  در  جهان  اقتصادهاي  كرد.بدترين 
گزارش بر اساس ميانگين آمارهاي سه 
ساله در خصوص رشد توليد ناخالص 
داخلي  ناخالص  توليد  و  داخلي،تورم 
سرانه به اضافه تراز حساب هاي جاري 
به  نسبت  فهرست  اين  شده اند.  تعيين 

سال گذشته تغييرات زيادي داشته است. 
فوربس  است.  گرفته  قرار  نظر  اين  از  نخست  رتبه  در  ماداگاسكار 
نشان  ملل  سازمان  اقتصادي  آمارهاي  نوشت:  كشور  اين  مورد  در 
مي دهد طي سالهاي 1970 تا 2009 سرانه توليد ناخالص داخلي در 
كشور ماداگاسكار سه برابر شده و به رقم ناچيز 448 دالري رسيده 
است. اما سرانه توليد ناخالص داخلي در آفريقاي جنوبي كشوري در 
نزديكي ماداگاسكار با هفت برابر رشد به بيش از 5700 دالر رسيده 
فزاينده  رشد  و  اقتصادي  مديريت  سوء  داخلي،  جنگهاي  وقوع  است. 
جمعيت موجب شده تا ماداگاسكار از ساير كشورهاي در حال توسعه 
داشته  زيادي  فاصله  برزيل  و  هند  جنوبي،  آفريقاي  مثل  نوظهور  و 
علت  به  زيمبابوه  و  غنا  مثل  كشورها  برخي  فارس  گزارش  باشد.به 
عملكرد ضعيف اقتصادي به طور كلي از اين فهرست حذف شده اند 
و برخي كشورها نيز مثل ارمنستان و جامائيكا به علت تاثيرات منفي 
بحران مالي اخير با كاهش رتبه در اين فهرست روبه رو شدند. جاي 
تعجب نيست كه هشت اقتصاد بدتر جهان در بين ده كشور نخست اين 
فهرست كشورهايي هستند كه از ديدگاه سازمان بين المللي شفافيت 
بدترين عمكلرد را در زمينه مقابله با مفساد مالي و اقتصادي داشته اند. 
كشورهايي مثل گينه، قرقيزستان و ونزوئال از اين جمله هستند.پس 
از ماداگاسكار، ارمنستان در رتبه دوم اين فهرست قرار دارد. رشد 
اقتصادي اين كشور در سال 2009 بيش از 15 درصد كاهش داشته 
است. ارمنستان براي تامين نيازهاي انرژي خود به شدت به روسيه 

و ايران وابسته است. درآمد سرانه ارمنستان به 3 هزار دالر مي رسد 
كه اين رقم يك سوم كشور همسايه اش يعني تركيه است. نرخ تورم 
اين كشور نيز به باالي 7 درصد رسيده است.گينه كشوري در غرب 
آفريقا در رتبه سوم قرار گرفته است. اين كشور گرچه نيمي از ذخاير 
قابل استخراج بوكسيت جهان را در اختيار دارد ولي با معضالت و 
خونين  درگيريهاي  ادامه  است.  روبه رو  زيادي  اقتصادي  چالشهاي 
داخلي تاثير منفي زيادي بر رشد و رونق اقتصادي اين كشور داشته 

است. 
غني  ذخاير  داشتن  اختيار  در  با  اوكراين 
در  كشاورزي  حاصلخيز  زمينهاي  و  معدني 
رتبه چهارم اين فهرست است. اين كشور كه 
نظر  از  بپيوندد  اروپا  اتحاديه  به  دارد  قصد 
درآمد سرانه از كشورهايي مثل صربستان و 
بلغارستان عقب افتاده است. گسترش مفاسد 
مالي، قوانين پيچيده و دست و پا گير، ضعف 
قضايي  دستگاه  ضعف  و  دولتي  شركت هاي 
در اعمال قانون مهم ترين علل تضعيف قدرت 

اقتصادي اوكراين به شمار مي روند. 
جامائيكا در رتبه پنجم اين فهرست قرار دارد. 
بحران مالي جهان تاثير منفي زيادي بر بخش 
در  فقر  نرخ  اخير  سال هاي  طي  است.  داشته  كشور  اين  گردشگري 
بانك  آمارهاي  اساس  بر  است.  داشته  كاهش  درصد  كشور 10  اين 
جهاني نرخ باسوادي در اين كشور به 88 درصد افزايش يافته است.

ونزوئال در اين فهرست در جايگاه ششم است. اين كشور به رغم در 
اختيار داشتن ذخاير انرژي فراوان و شعارهاي تبليغاتي هوگو چاوز 
با مشكالت و چالشهاي عديده اقتصادي روبه رو است. تنها نكته مثبت 
اقتصاد ونزوئال افزايش درآمدهاي نفتي به لطف افزايش قيمت جهاني 

انرژي است. ونزوئال با نرخ تورم 32 درصدي روبه رو است. 
تا  هفتم  رتبه هاي  در  نيز  ايران  و  نيكاراگوئه  سوازيلند،  قرقيزستان، 

دهم بدترين اقتصادهاي جهان قرار گرفته اند. 
بر اساس اين گزارش ايران در جايگاه دهم فهرست بدترين اقتصادهاي 
آمارهاي  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  گذشته  سال  سه  طي  جهان 
نفت  شده  كشف  ذخاير  درصد   10 ايران  انرژي  بين المللي  سازمان 
جهان را در اختيار دارد. اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش 
روبه رو  تحريم ها  و  اقتصادي  و  صنعتي  بزرگ  فعاليتهاي  در  دولت 
دولت  گرچه  مي رسد.  دالر   5493 به  ايران  در  سرانه  درآمد  است. 
ايران سعي كرده با حذف 60 ميليارد دالر از يارانه هاي پرداختي به 
بخش انرژي اصالحات وسيعي را در اقتصاد اين كشور آغاز كند ولي 
اجراي اين طرح موجب رشد 20 برابري قيمت برخي كاالها شده است. 
نرخ  حفظ  براي  ايران  كه  است  باور  اين  بر  پول  بين المللي  صندوق 

تورم در سطح كمتر از 14 درصد با مشكالت زيادي روبه رو است. 

رشد كند توليد 
محصوالت كشاورزي 

ايران تا 2015
پژوهش  يك  از  گزارشي  در  مانيتور  بيزنس 
پيش بيني هايي از وضع بازار محصوالت كشاورزي 
ايران تا سال 2015 ارايه كرده است. در اين گزارش 
روي  بر  يارانه ها  كردن  هدفمند  تاثير  به  اشاره  با 
بخش كشاورزي ايران تاكيد شده كه نياز ايران در 
جمله  از  كشاورزي  محصوالت  به  آينده  سال هاي 
و  سويا  قهوه،  كاكائو،  شكر،  برنج،  گندم،  ذرت، 
همين  از  است.  افزايش  حال  در  روز  به  روز  شير 
اين  توليد  توسعه  نيازمند  ايران  مصرف  بازار  رو 
است.  آنها  با  مرتبط  صنايع  البته  و  محصوالت 
براساس اين گزارش، اگر رشد توليد گندم به همين 
منوال يعني رشد متوسط 9/3درصد ادامه يابد، تا 
سال 2014 توليد گندم ايران 14 ميليون تن خواهد 
محصول  يك  ايراني ها  براي  گندم  كه  آنجا  از  بود. 
محصول  اين  توليد  مي شود،  محسوب  استراتژيك 
در ايران هنوز نسبتا كم و پايين تر از استانداردهاي 

جهاني است.

به  تركيه،  در  گندم  توليد  كه  است  درحالي  اين   
به  كشور  اين  و  بوده  افزايش  حال  در  سرعت 
شرق  به  پاكستان  ازطريق  محصول  اين  صادرات 
توليد  واقعي  رشد  حاضر  حال  در  مي انديشد. 
بدون  2/1درصد  حدود  ايران  در  داخلي  ناخالص 
تغيير نسبت به سال 2010 گزارش مي شود؛ پيش 
بيني مي شود اين رشد با 2 صدم درصد كماكان تا 
سال 2015 ادامه يابد. تورم مواد غذايي در ايران از 
14 درصد در ماه مارس 2010 به 25درصد در سال 

2015 خواهد رسيد.

اقتصاد
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فرهنگى

مخاطب نبايد 
سياسى فكر كند

برنامه هاى تلويزيون بايد آنقدر 
سطحى باشد تا مخاطب نتواند 
درباره امور سياسى فكركند

مثل  افكارى  كه  است  اين  براى  هزينه ها  اين  تمام 
ماليات هاى  پرداخت  جنين،  سقط  گرايى،  «همجنس 
باال، حاملگى قبل از ازدواج، فمينيسم، سكوالريسم 
عادى  مردم  نظر  در  قبيل»  اين  از  هايى  ايسم  و 
آن  خوش  روى  با  مردم  مدتى  از  بعد  و  كند  جلوه 

را بپذيرند.
هاليوود از همان ابتدا براى تغيير و اصالح آمريكا 
كه  شد  تاسيس  خودش،  دلخواه  روش  و  طرز  به 
اين مهم موضوع اصلى آخرين كتاب «بن شاپيرو» 
آمريكا  هاى  روزنامه  نويس  ستون  شاپيرو  است. 
و مجرى برنامه راديويى تاك شو در آمريكا است 
نگاران  روزنامه  نادر  نسل  از  را  او  توان  مى  كه 
آمريكايى دانست كه عادت دارند برخالف رودخانه 
عظيم رسانه اى اين كشور شنا كنند و اعتقاد دارند 
در يك جنگ فرهنگى بايد وظيفه خود را براى اطالع 

رسانى صحيح انجام داد.
شاپيرو در كتابش با عنوان «تبليغات ماقبل تاريخ» 
از كسانى ياد مى كند كه آنها را چپ گراهاى افراطى 
مى داند، افرادى كه اداره هاليوود و همچنين متعاقب 
آن كنترل تلويزيون و در نتيجه كنترل فكر و ذهن 
مردمى را در اختيار دارند كه در خوشبينانه ترين 
تلويزيون  روز  در  ساعت  چهار  دارند  عادت  حالت 
اعتياد  آن  به  نوعى  به  حقيقت  در  و  مى كنند  تماشا 

پيدا كرده اند.
تلويزيون به عنوان ابزارى قديمى يا شايد از ماقبل 
مغز  شستشوى  براى  اى  وسيله  عنوان  به  تاريخ 
انسانها در دست هاليوود قرار گرفته است و براى 
از  مافيايى،  تقريبًا  شركت  اين  صاحبان  آن  حفظ 

كوتاه  خود  اهداف  جهت  در  اى  هزينه  هر  صرف 
نمى آيند و تمام اين هزينه ها براى اين صورت مى 
گيرد كه افكارى مثل «همجنس گرايى، سقط جنين، 
ازدواج،  از  قبل  حاملگى  باال،  مالياتهاى  پرداخت 
قبيل»  اين  از  هايى  ايسم  و  سكوالريسم  فمينيسم، 
در  مدتى  از  بعد  و  كند  جلوه  عادى  مردم  نظر  در 
آمريكا تبديل به قانون شود و مردم با روى خوش 

آن را بپذيرند.
هر  سفيد  و  زرد  هاى  رسانه  و  ها  روزنامه  در 
روز مقاله هاى زيادى درباره آشغال بودن برنامه 
هاى تلويزيونى و سطحى بودن سرگرمى هاى آن 
براى  بيشتر  بايد  دولت  مثًال  كه  مى شود  نوشته 
كتاب  در  كه  حقيقتى  ولى  كند  هزينه  ها  برنامه  اين 

شاپيرو نوشته شده است چيزى متفاوت است.
او اعتقاد دارد هزينه هاى توليد همين برنامه هاى 
سطحى آنقدر زياد است كه از تصور اذهان عمومى 
برنامه  كردن  سطحى  براى  آنها  است.  خارج  نيز 
آنها،  دادن  نشان  جذاب  آن  كنار  در  و  خود  هاى 
هزينه هاى ميلياردى صرف مى كنند و از آن طرف 
در روزنامه هاى خود مقاله هايى عليه همين برنامه 
برنامه  است:  اين  ماجرا  اصل  و  مى نويسند  ها 
شود  ساخته  سطحى  آنقدر  بايد  تلويزيونى  هاى 
و  سياسى  امور  درباره  كردن  فكر  از  مخاطب  كه 
استراتژيك منع شود يعنى به عبارت ديگر متفكران 
روى  از  برنامه ها  اين  پشت  ليبرال  دارى  سرمايه 
ميهن  و  اخالق  كه  سازند  مى  هايى  برنامه  عمد 
پرستى واقعى قشر متوسط يا به قول كتاب شاپيرو 

جمعيت ميانه آمريكا را نشانه گرفته است.
مثل  آمريكايى  مختلف  هاى  شبكه  هاى  برنامه  در 
«همه در خانواده» شخصيت آرچى بانكر، نقش اول 
سريال طورى نوشته شده است كه بنيان خانواده 
مثل  كارتونهايى  در  شود.  داده  جلوه  اهميت  كم 
سيمپسون ها (Simpsons) پدر در خانواده عضوى 
مادر  كنار  در  كه  شود  مى  محسوب  دوم  درجه 
فرزندان  به  نسبت  كمترى  سواد  سطح  از  خانواده 
و  علوم  به  خانواده  هاى  بچه  هستند.  برخوردار 
تكنولوژى روز اطالع دارند و در تفكر پست مدرن 
داده  نشان  اينگونه  هاليوودى  صاحبان  ليبراليسم 
شوند  جدا  خانواده  از  وقتى  فرزندان  كه  شود  مى 
آينده بهترى در انتظار آنهاست. در اين سريال ها 
هميشه  دوستان  كودكان  مخصوص  كارتونهاى  و 
به  كه  كنند  مى  تجربه  ترى  آرام  و  گرم  فضاهاى 
طالق  و  ازدواج  از  قبل  جنسى  روابط  معمول  طور 
و ... مسائل عادى هستند كه هيچ اختالل روانى در 

زندگى افراد ايجاد نخواهند كرد.
به اعتقاد نويسنده در يك دهه اخير، تلويزيون در 
آمريكا نوعى پوچ گرايى در سنت هاى قديمى را در 
ميان جوانان گسترش مى دهد و در اين ميان شايد 
آنها  باشند.  ماجرا  اين  قربانى  همه  از  بيشتر  زنان 
جنسى  ابزارهاى  به  خود  هاى  برنامه  در  را  زنان 
جذابيت  يعنى  ابزار  اين  اگر  كه  اند  كرده  تبديل 
مى شوند  تلقى  ارزش  كم  باشند  نداشته  را  جنسى 
از  يكى  شايد  كه  برآيند  آن  رفع  درصدد  بايد  و 
ريشه هاى ظهور فرقه هايى مثل فمينيسم را بتوان 
همين تفكر دانست. و يا در ساعت هايى كه كودكان 
از  زشتى  هاى  صحنه  كنند  مى  تماشا  تلويزيون 
وقتى  و  شود  مى  داده  نشان  مستهجن  تصاوير 
تنها  تلويزيون  مسئوالن  كنند  مى  اعتراض  والدين 
به عذرخواهى اكتفا كرده و مى گويند اين يك اشتباه 

در برنامه ريزى بوده است.

واشنگتن پست/ 4 ژوئيه/ ترجمه محمد حسنلو

«شما همه اين 
كتابا رو خوندين؟»

محسن حكيم معاني 

جمله اي  اين  خوندين؟»  رو  كتابا  اين  همه  «شما 
است كه بي برو برگرد هر كسي كه تعداد زيادي 
باشد  خانه اش  در  كتاب  زياد)  خيلي  نه  حتي  (يا 
چه  اينكه  از  فارغ  است.  شنيده  چندبار  الاقل 
جوابي به اين سوال داده شود، فكر مي كنم پس 
تفاوت  شونده  سوال  و  كننده  سوال  ذهن  پشت 
مواجهه  در  كسي  وقتي  نباشد.  زيادي  چندان 
جمله  اين  طرف  از  پيمان  و  پر  كتابخانه  يك  با 
و  گزاره ها  از  مجموعه اي  واقع  در  مي پرسد،  را 
سوال ها را مطرح مي كند. اينكه چطور رسيده اي 
و وقت كرده اي اين همه كتاب را بخواني؟ چطور 
و چرا دلت آمده اين همه پول بريزي پاي كتاب، 
درحالي كه مي توانستي به يك زخم اساسي اش 
گرفته اي؟  را  كجا  كتاب  اين همه  با  حاال  بزني! 
كرده  تنگ  را  جايت  چقدر  است؟  حاليت  چقدر 
اين همه كتاب! تو كه (مثال) مستاجري چه مي كني 
و چه مي كشي موقع اثاث كشي؟ و در اليه بعدي 
اين سوال گزاره هاي ديگري هم براي سوال كننده 
مطرح است! اينكه چه آدم بي كاري هستي تو! برو 

فكر نان كن كه خربزه آب است بدبخت! حاال فرق 
تو كه دو تا كتاب خوانده اي و من كه نخوانده ام 
چيست؟ و احتماال اينكه چندان به فكر زندگي ات 
نيستي! شايد به دليل همين اليه هاي هرگز ناگفته 
است كه اغلب درست پس از اين سوال كه «شما 
سعي  كننده  سوال  خوندين»  رو  كتابا  اين  همه 
بگيرد  را  حرفش  پنهان  زهر  جمله اي  با  مي كند 
كه: خوش به حالت! يا كاش من هم مي توانستم 
فوري  را  نفر  يك  مثال  يا  بخوانم!  كتاب  تو  مثل 
خدا  مي گويد:  و  مي كند  جست وجو  ذهنش  در 
بيامرز عموي من هم خانه اش مثل شما بود، پر 
كتاب! يا چيزهايي شبيه اين ها. اما اين موقعيت 
براي سوال شونده چگونه است؟ گمان نمي كنم 
هيچ كس باشد كه بتواند ادعا كند همه كتاب هايش 
ممكن  سوال  اين  جواب  در  هرچند  خوانده!  را 
خوانده ام.»  «بله،  بگويد:  و  بجنباند  سري  است 
خودش  پيش  هم  صورت  اين  در  حتي  يعني 
يا  (كم  حجمي  الاقل  است.  نخوانده  كه  مي داند 
زياد) از كتاب هايش را هيچ وقت نخوانده است و 
مثل بار گناهي روي دوشش سنگيني مي كند! و 
شايد تا به حال هزاربار تصميم گرفته تا وقتي 
كتاب  هيچ  دارد  خانه اش  توي  نخوانده  كتاب 
تازه اي نخرد. اما باز هم نتوانسته و سالي كلي 
كتاب به كلكسيونش اضافه كرده كه از اين تعداد 
باز هم تعدادي رفته اند توي فهرست نخوانده ها 
و همين طور سال ها و سال ها و سال ها...! كسي 
درست  جداگانه  قفسه اي  كه  مي شناسم  را 
و  نخوانده  هرگز  كه  كتاب هايي  براي  بود  كرده 
اين  بود!  هم  پيماني  و  پر  قفسه  مي خورم  قسم 
است  وجداني  عذاب  همان  بيروني  نمود  عمل 
مي كند!  سنگيني  آدم ها  دوش  روي  سال ها  كه 
كه  هست  كتاب هايي  اينكه  از  نه  وجدان  عذاب 
نخوانده اي! از اينكه كتاب هايي هست كه خريده اي 
كه  كتاب هايي  است  بسيار  وگرنه  نخوانده اي!  و 
ديگري  باب  خود  آن  نخوانده اي شان.  هيچ وقت 
است و حوصله ديگري مي طلبد. شرم مي كني از 
كتاب هايت، شرم مي كني از خودت، از خانواده ات 
شما  پرسيده: «راستي...  ازت  كه  كسي  آن  از  و 

همه اين كتابا رو خوندين؟»

تصوير تاريك گونترگراس 
از آينده آلمان

گونتر گراس نويسنده مشهور آلماني در كنفرانس 
به «شبكه  موسوم  نگاران  روزنامه  اتحاديه  ساالنه 
و  انگيز  غم  تصوير  هامبورگ  شهر  در  تحقيقات» 
ترسيم  آلمان  كشور  دموكراسي  آينده  از  تاريكي 
كرد. اين نويسنده 83 ساله برنده جايزه نوبل ادبيات 
كه به عنوان سخنران مهمان در اين كنفرانس حاضر 
شده بود اظهار كرد: در يك جامعه طبقاتي كه در آن 

اكثريت با فقراست، يك خروار بدهي دولتي، ناتواني 
و  ذي نفع  انجمن هاي  قدرت  مقابل  سياستمداران 
سيستم  بردن  سوال  زير  بانك ها  شديد  كنترل 
كشور را ضروري مي سازد. گراس در ادامه افزود: 
انقالب  يك  استقرار  يا  آغاز  سر  بر  بحث  موضوع 
يك  آيا  كه  دارد  وجود  شك  اين  جا  اين  در  نيست. 
دموكراسي مانند مقرر ساختن اجباري يك سيستم 
سرمايه داري است كه در آن بي نظمي مالي تا حد 
زيادي از قيد علم اقتصاد حقيقي رها شده اما با اين 
همه همواره از سوي بحران هاي داخلي در معرض 
خطر قرار دارد و اين خطر هنوز قابل تصور است؟
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مرگ بر جوهر 
اسكريپ

بخشي از نامه سيمين دانشور به جالل آل احمد

عزيزم،  ماه 1331|  اسفند   28 / 19مارس 1953 
االن ظهر پنجشنبه است. نه، ظهر درست نيست. 
كه  است  اين  مقصودم  است.  يازده ونيم  ساعت 
تازه از مدرسه و خريد و سروكله زدن با استگنر 

برگشته ام. مقاله ام را راجع به داستايوسكي اصال 
ننوشته  دهن سوزي  آش  هم   من  البته  نپسنديد، 
معقولي  نمره  بخواهم  اگر  چه؟  مي داني  و  بودم 
اين  بنويسم.  نو  از  را  آن  بايد  بگيرم  درسش  از 
تعطيلي با اين كارهاي روي سرم ريخته و مقاله 
و  خوردم  صبحانه  صبح  امروز.  جريان  اما  آقا. 
و  پستي  كارت  و  شامپو  و  جوهر  رفتم.  خريد 
پاكت براي فرستادن بروشورهاي تو خريدم. ُنه 
رفتم مدرسه تا ده ونيم انگل استگنر بودم و چانه 
و  نيست  علمي  اصال  مقاله  اين  مي گفت  مي زدم. 
من  كه  صورتي  در  خالصه،  است.  احساساتي 
روحي  حاالت  و  بودم  كرده  تطبيقي  بحث  يك 
و  شكسپير  با  را  راسكولنيكف  و  داستايوسكي 
پاكي  آب  خالصه  بودم.  كرده  مقايسه  هاملت 

روي دستم ريخت. من هم با لب و لوچه آويخته 
به خانه آمدم و نشستم سر كاغذ عزيز تو. االن 
اينطور  عزيزم،  است.  دقيقه  وپنج  وچهل  يازده 
كه مي گويند امشب ساعت دوازده عيد مي شود. 
با  كه  بخير  گذشته  عيدهاي  ياد  مي روم.  قربانت 
خانه  در  كه  بخير  عيد  شب  آن  ياد  بوديم.  هم 
روشن  را  شمع ها  و  چيديم  عيد  سفره  اميريه 
كرديم و نوذري آمد. ياد آن سفر رشت كه عيد 
را در كنار هم گذرانديم بخير. چقدر عيد امسال 
براي من سوت و كور است...ممكن است امشب 
بروم سينما، زيرا فيلم معروفي از كوكتو مي دهند. 
ضمنا كشفي هم كردم. اين جوهر اسكريپ اصال 

بد است، يعني چرب است. اين قلم به اين خوبي 
كه مثل ماه مي نوشت با جوهر تازه كه بي خودي 
اما  نمي نويسد.  و  شده  چرب  خريده ام  اسكريپ 
بپردازم به جواب كاغذت و ضمنا به قول تو مرگ 
بر جوهر اسكريپ. اوال نقشه خانه رسيد. خيلي 
نقشه عالي و خوب و جامعي بود و مخصوصا 
نماها با آن سنگ هاي سبز و آجرهاي قرمز. خدا 
كند در آن به سالمتي و خوشي به سر ببريم و 
يك بالين باشيم، ولي عزيزم، خرج لوكس در آن 

زياد نكن آن هم با قرض...

مسعود  آل احمد...،  به  دانشور  نامه هاي  كتاب  از 
جعفري، چاپ اول،انتشارات نيلوفر

ادبيات

خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
مدارك خود (صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى ازدواج 
دانشگاه،  و  مدرسه  نمرات  ريز  ديپلم،  ورثه،  انحصار  گواهى  فوت،  گواهى  طالق،  و 

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

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

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

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

www.translation-house.com :وب سايت

زندگى جهنمى 
همينگوى

 يكى از دوستان نزديك ارنست همينگوى فاش كرد 

اين نويسنده از ترس پليس فدرال آمريكا و ادگار جى. 
هوور رئيس آن اقدام به خودكشى كرد.

و  روان شناسان  روزنامه نگاران،  است  قرن  نيم 
اقدام  دليل  از  هستند  تالش  در  زندگينامه نويسان 
اين  سردربياورند،  همينگوى  ارنست  خودكشى  به 
نويسنده دوم ژوئيه 1961 با شليك گلوله در خانه اش 
به  بود  خواب  همسرش  مرى،  درحاليكه  آيداهو  در 

زندگى خود خاتمه داد.
برخى دليل اين كار را افسردگى نويسنده اعالم كردند 
كه روزگار اوجش به سر آمده بود و برخى مى گويند 

او دچار اختالل شخصيتى شده بود.
 13 در  او  همكار  و  همينگوى  صميمى  دوست  حاال 
ديگر  عاملى  مى دهد  توضيح  زندگى اش  آخر  سال 
نيز در اين كار دخيل بوده است، عاملى كه پيشتر به 
بهانه توهم پارانوياى اين نويسنده برنده نوبل ادبيات 

ناديده گرفته شده بود.
اِى. اى. هاچر در مقاله اى كه براى پنجاهمين سالمرگ 
ادعا  نوشته  تايمز»  «نيويورك  نشريه  در  همينگوى 
خانه اش  شنود  از  دريا»  و  «پيرمرد  نويسنده  كرده 
و  بوده  آگاه  (اف بى آى)  آمريكا  فدرال  پليس  توسط 
داده  سوق  خودكشى  سمت  به  را  او  مسئله  همين 
كوبا  انقالبيون  با  او  مى كرد  فكر  فدرال  پليس  است. 

در ارتباط است.
هاچر نويسنده دو كتاب «بابا همينگوى» و «همينگوى 
و دنيايش» است، او معتقد است استراق سمع پليس 
فدرال «به شكلى قابل توجه در اضطراب و خودكشى 
او سهم داشت، متاسف هستم كه از ترس دوستم از 

اين سازمان، سوءبرداشت كردم.»
اين پشيمانى به اين دليل است كه درواقع اولين بار 
پس از چاپ «بابا همينگوى» بود كه ترس همينگوى 
فدرال  پليس  سوى  از  او  تعقيب  و  خانه اش  شنود  از 
نورى  هاچر  صحبت هاى  كرد.  درز  بيرون  دنياى  به 
حادثه  دو  و  نويسنده  زندگى  آخر  ماه  چند  بر  تازه 

مهم مى اندازد.
همينگوى  ديدن  به   1960 سال  نوامبر  مى نويسد  او 
هر  سنت  به  تا  بود  رفته  آيداهو  كچام،  در  مرى  و 
و  بود  عجيب  همينگوى  رفتار  بروند.  شكار  به  سال 
و  ارنست  مى آورد: «وقتى  ياد  به  چنين  را  آن  هاچر 
من  قطار  رسيدن  مك مولن  دوك  مشتركمان  دوست 
به ايستگاه را ديدند و من پياده شدم مثل هميشه به 
كافه روبروى ايستگاه نرفتيم چون ارنست هول و وال 

داشت. گفتم چرا و جواب داد «فدرالى ها».

«چى؟»
«تمام راه دنبالمان بودند، از دوك بپرس.»

«خب...از ِهيلى به بعد يك ماشين پشت سرمان بود.»
«چرا پليس فدرال دنبله توست؟»

«زندگى ام جهنم شده. يه جهنم واقعى. همه جا شنود 
گذاشتند. براى همين با ماشين دوك آمديم. در ماشين 
تلفن  از  گذاشتند.  شنود  جا  همه  گذاشتند.  شنود  من 

نمى توانم استفاده كنم، نامه هايم را چك مى كنند.»

سوارى  كيلومتر  «چند  مى نويسد:  ادامه  در  هاچر 

كرديم. به كچام كه رسيديم، ارنست خيلى آرام گفت: 
«دوك بزن كنار، چراغ هات را خاموش كن.» به دقت 
به آن سمت خيابان و بانك چشم دوخت. دو نفر آنجا 
فرستاده  فدرال  «پليس  گفت:  ارنست  مى كردند.  كار 

حساب هاى من را بررسى كنند.»

«از كجا مى دانى؟»
«پس چرا دو نفر اين موقع شب دارند كار مى كنند؟ 

حتما حساب من را چك مى كنند.»
همين  فقط  اسلحه»  با  «وداع  نويسنده  ديدار  اين  در 
يك بار به شنود و تعقيب پليس فدرال آمريكا اشاره 
همراه  هنگامى كه  هاچر،  سفر  روز  آخرين  نمى كند. 
ارنست و مرى شام مى خوردند، نويسنده به دو نفر 

اشاره مى كند و مى گويد آنها مامور فدرال هستند.
شدن  بسترى  از  پيش  كوتاهى  مدت  اتفاق  دو  اين 
همينگوى در كلينيك مايو در مينه سوتا رخ داده است. 
در مدت اين بسترى او تحت درمان با شوك الكتريكى 
قرار گرفت و چند بار اقدام نافرجام به خودكشى كرد 
و درنهايت مرخص شد. بسيارى معتقد هستند تمام 

اين ماموران اف بى آ ى توهمى بيش نبوده اند.

مايرز،  جفرى  فعاليت هاى  از  پس  دهه 1980  در  اما 
«آزادى  براى  كلورادو  دانشگاه  اساتيد  از  يكى 
پرونده هاى  همراه  به  همينگوى  پرونده  اطالعات» 
شد.  منتشر  آمريكا  فدرال  پليس  سازمان  در  ديگر 
به  شديدى  عالقه  سازمان  اين  مى داد  نشان  پرونده 
كه  او  جنگ  دوران  فعاليت هاى  به  به ويژه  نويسنده، 
قصد داشته سازمان جاسوسى ضدفاشيستى به نام 
«كارخانه كروك» تاسيس كند داشته و اين عالقه تا 

بسترى شدن او در سال 1960 ادامه پيدا مى كند.
حتى در يكى از گزارش هاى ژانويه سال 1961 مامور 
ويژه اى كه از سوى هوور نويسنده را زيرنظر داشت، 
نوشته است «او از نظر جسمى و روحى بيمار است.»

صفحه  و 15  است  صفحه  از 120  بيش  پرونده  اين 
نشان  پرونده  اين  شده اند،  سياه  امنيتى  داليل  به  آن 
پرونده  به  شديدى  عالقه  شخصا  هوور  مى دهد 

همينگوى داشته است.
اين پرونده دليل اصلى پشيمانى هاچر است كه زمانى 
روحى  بيمارى  دليل  به  عزيزش  دوست  مى كرد  فكر 
بزرگ  نويسنده  اين  توهم هاى  اما  شده،  توهم  دچار 

رنگ و بوى واقعى داشتند.

گاردين / 3 ژوئيه /  ترجمه: حسين عيدى زاده
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وقتى قرار است براى فيلمى مانند كشتزارهاى سپيد كه با استناد 
به اسمش كشتزارى است  براى كاشت و برداشت؛ هر گونه نگاهى 
به آن، كار را كمى مشكل مى كند. فيلمى كه كارگردان آن، محمد 
رسول اُف، توانسته با ايهام و لفافه گويى براى هر قشرى تاثيرى 
بر جاى گذارد و به نظر نويسنده ى اين چند پاره،  نقد آن هم بايد 

كمى در لفافه و ايهام باشد.  
داستان  سپيد  كشتزارهاى  داستان  فيلم،  ى  مقوله  خود  از  جدا 
روزمره ى مردمانى است كه ساليان دراز خود را اسير و در بند 
خرافات كرده اند و ريشه ى اين خرافات به قدرى در وجود آنها 
ريشه دوانده كه شكل اعتقادى بخود گرفته است. فيلم، روايت رنج 
مردمانى را بازگو مى كند كه در تمام دوران درد كشيدن و تحمل 
مصيبت، آن را دردى بى درمان قلمداد مى كنند. ساخت و پرداخت 
داستان و شيوه روايت آن توسط كارگردان و قاب هايى كه بيننده، 

جريان  يك  فيلم  از  شود؛  مى  روبرو  آنها  با  سكانس  به  سكانس 
خاص  و  جدا  پيامى  نسلى  هر  براى  كه  سازد  مى  اى  روشنگرانه 
خود را دارد. به عنوان مثال حامل پيامى براى نسل كنونى درگير 
مسايل فرهنگى و اجتماعى امروز مى باشد. نسلى كه با  رفتارهاى 
كرده  زندگى  آن  با  سال  سالهاى  كه  خرافى  و  اجتماعى  سياسى، 
است وهيچ وقت اين سوال را از خود و يا از مروجان آن رفتارها 
نپرسيده كه چرا ما بايد از اين قوانين  و خرافات تبعيت كرده و در 

اين منجالب خرافه پرستى زندگى را به پايان برسانيم.
براى نسل امروز جامعه اى كه در پى يافتن راه فرارى از اجتماع 
به هر طريق ممكن، حتى به بهاى قرار گرفتن در جاى يك مرده و 
به بهانه ى يافتن هويتش در تاريخ گمشده اش كه چيزى از آن نمى 
داند جز نشان هايى كه آنها را هم اجتماع به او گفته است؛ بيانگر 

رو به زوال رفتن آن جامعه است.
 از سوى ديگر براى زنان و دختران آن محيط، كه فقط در قالب 

تبعيت كردن از جامعه خرافى است كه هويت مى گيرد و در غير 
اين صورت محكوم به سرنوشتى جهنمى هستند كه على رغم ميل 
شان بايد به آن سفر كنند و نسل جوان همان جامعه، تنها حامى، 
كمك رسان و دلسوز هم نسل خودش است كه در نهايت او نيز به 
مجازات سنگسار محكوم مى شود؛ حامل بانگ بيدارى است. به هر 
آگاه  ماجرا  حقيقت  از  كه  است  نسلى  همان  جوان  نسل  اين  روى، 
شده و فقط براى رسيدن به  اهدافش كه  همان اصالت خويش يا 
به عبارتى پيدا كردن تاريخ گمشده و هويتش است شرط كر و الل 
مى  مجازات  اش  نكرده  كار  براى  كه  زمانى  و  پذيرد  مى  را  بودن 
شود و زير باران سنگ هاى جهل و جهالت  درخواست كمك خود 
را به زبان مى آورد و در انتها باز شدن زبانش هم به روند عميقتر 
شدن آن خرافات كمك مى كند و قشر هدايت كننده جريان، آن را 
جوان  آن  بخشش  قبول  و  شمرد  مى  بر  خدا  طرف  از  اى  معجزه 

توسط پروردگار معرفى مى كند. 
به  سال است  مدت سى  پورشيرازى)، كه  براى رحمت (حسن  اما 
جمع آورى اشك هاى مردم مشغول است و حاضر نيست به هيچ 
قيمتى وجهه ى به دست آورده ى خود در مقابل مردم را از دست 
بدهد،  داستان متفاوت است. نسلى كه خود را رحمت جامعه معرفى 
براى  زحمت  جز  حاصلى  كه  بينيم  مى  فيلم  طول  در  ولى  كند  مى 
و  دست  كه  اى  بيهوده  هاى  زحمت  است.  نداشته  خودش  اجتماع 
نگه  عقب  خرافات  گنداب  در  را  آنان  و  است  بسته  را  مردم  پاى 

داشته است.

در بخش ديگرى از فيلم  اين  قشر هنرمند و روشنفكر جامعه كه 
تا  كه  بيند  مى  موقعى  را  او  تماشاگر  و  است  بينى  غلط  به  متهم 
گردن در شوره زار مدفونش كرده اند؛ ولى حاضر به گفتن سخنى 
جز آنچه خود مى بيند نيست و زجر و عذاب را بر ديدن مناظر به 
گونه ى ديكته شده از پيش ترجيح مى دهد و زمانى كه اين قشر 
روشنفكر زير شكنجه است، عوام را مى بينيم كه با ميمون هزار 
چهره اى  سرگرم شان كرده اند تا به سيه روزى خودشان بخندند 

و از جريان هاى اطراف خود  بويى نبرند.
و اما در آخر همان نسل جوان است كه بايد قربانى پرداخت بهاى 
دانايى، علم و پرسشگرى خود شود تا در قبرستان زير آب با سنگ 
ها و كلوخ هايى بر دست و پايش كه مجال حركت به او را ندهند به 

مانند هزاران نفر ديگر، مدفون شود. 
بزرگتر  چه  هر  و  كند  مى  كار  بزرگترى  براى  خودش  نيز  رحمت 
مردم  اشك  هاى  دانه  دانه  كه  شخصى  همان  است.  حجت  بگويد 
برايش مقدس است اما همه ى آنها را يكجا براى شستن پاى مردى 
پاى  كه   زخمى  كند  مى  كوچكى  زخم  مرهم  كه  كند  مى  استفاده 

نحيف فلجى را خراش داده است.
و  لوكيشن  انتخاب  و  آن  عوامل  و  فيلم  ساخت  باب  در  پايان  در   
بازيگران آن ذكر همين نكته كافى است كه تماشاگر با صفحه ى  
سپيد و بى حركت و پر از قاب هاى تصويرى زيبا روبروست كه 
تنها آدم هاى موجود در آن فضا با سياهى لباسهايشان، طبيعت 
ظاهر  روزگار  پرده  بر  را  چرك  نقاط  و  زنند  مى  هم  بر  را  حاكم 
ميكنند. كارگردان با توجه به موضوع و تِم داستان از استفاده از 
رئاليسم  روند  به  ممكن  جاى  تا  و  كرده  پرهيز  مطرح  بازيگرهاى 
مكان  و  فضا  در  داستان  اينكه  از  جدا  داشته،  توجه  داستان 

سورئاليسمى براى بيننده جلوه مى كند.
انتخاب ديالوگ ها و نوع بيان آنها توسط بازيگران اگرچه به ظاهر 
آنها  لباس  طراحى  و  پردازى  چهره  نوع  و  داستان  كاراكترهاى  با 
و  داستان  به  توجه  با  كل  در  ولى،  ندارد  سازگارى  و  همخوانى 
شيوه ى داستان پردازى لطمه اى به كل جريان وارد نمى سازد. 
موسيقى فيلم خيلى همسو و هم جهت با هدف فيلم، قدم بر مى دارد 
و حتى گاهى با ناله از سوزناكى غم داستان و اين درد بى درمان، 

بنيه ى فيلم را تقويت مى كند.

به بهانه نمايش مجدد كشتزراهاى سفيد در لندن

اشكهايى
  در

شوره زار
محسن غفارى

 



1313 هفته نامه پرشين جمعه 17 تير ماه 1390 - شماره 205
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk سينما

آنجلينا جولى پردرآمدترين 
بازيگر زن هاليوود شد

 

سارا  و  جولى  آنجلينا  فوربس،  نشريه  فهرست  تازه ترين  با  برابر 
را  درآمد  بيشترين  زن  بازيگران  ميان  در  پارسال  پاركر  جسيكا 
داشتند. ، در سال 2010 اين دو بازيگر هر يك 30 ميليون دالر به 

دست آورده اند.
و  «سالت»   فيلم  دو  خاطر  به  جولى  آنجلينا  درآمد  از  زيادى  بخش 
فروخت  دالر  ميليون   300 دنيا  در  «سالت»  تريلر  بود.  «گردشگر» 
متفاوت  واكنش هاى  وجود  با  هم  دپ  جانى  بازى  با  «گردشگر»   و 

منتقدان 280 ميليون دالر فروش داشت.
باقيمانده  خاطر  به  پاركر  جسيكا  سارا  دريافتى  از  زيادى  بخش 
درآمد او از سريال «جنسيت و شهر»  توليد شبكه اچ بى او بود كه به 
عنوان تهيه كننده نيز با آن همكارى داشت. پاركر از فيلم سينمايى 
دالر  ميليون   290 بين المللى  سطح  در  كه  هم  شهر»   و  «جنسيت 

فروخت، دريافتى داشت.
جنيفر  داشت.  درآمد  خود  عطر  شركت  از  نيز  دالر  ميليون   18 او 
آنيستن و ريس ويدرسپون هر يك با 28 ميليون دالر پس از جولى 

و پاركر در رده بعدى قرار گرفته اند.
كمدى رومانتيك «شكارچى مجرم» با بازى آنيستن كه با بودجه اى 
در  اما  داشت،  نااميدكننده  شروعى  شد،  ساخته  دالرى  ميليون   40
«فقط  كمدى  و  داد  پايان  خود  كار  به  دالر  ميليون   136 با  نهايت 

انتخاب كن» او نيز 214 ميليون دالر فروخت.

«از كجا مى دانى» ويدرسپون كه با بودجه اى درحدود 120 ميليون 
دالر ساخته شد، تنها 50 ميليون دالر فروخت، اما «آب براى فيل ها» 

با بازى او 115 ميليون دالر به دست آورد.
جوليا رابرتز و كريستن استيوارت، ستاره «گرگ و ميش» هر يك با 
20 ميليون دالر در رده بعدى قرار گرفتند. كاترين هيگل 19 ميليون 
دالر، كامرون دياز 18 ميليون دالر، ساندرا بوالك 15 ميليون دالر و 

مريل استريپ نيز 10 ميليون دالر درآمد داشتند.
در فهرست پارسال مجله فوربس، ساندرا بوالك با حدود 56 ميليون 

دالر پردرآمدترين بازيگر زن هاليوود شناخته شده بود. 

با  هاليوود  زن  بازيگران  درآمد  ميزان  محاسبه  براى  فوربس 
كارگزارها، مديران برنامه ، تهيه كنندگان و وكال صحبت كرده است. 
تبليغات  و  تبليغاتى  فيلم هاى  در  حضور  از  حاصل  احتمالى  درآمد 

عطر و لباس نيز در محاسبات فوربس منظور مى شود.

هاليوود ريپورتر / 7 ژوئيه

نمايش فيلم فرهادى در بزرگترين 
جشنواره سينمايى استراليا

پانوراما  بخش  در  ايران  از  سيمين»  از  نادر  سينمايى «جدايى  فيلم 
به  ملبورن  فيلم  بين المللى  جشنواره  دوره  شصتمين  بين الملل 
نمايش درمى آيد. شش فيلم براى نمايش در بخش پانوراما بين الملل 
از  يكى  فرهادى  اصغر  فيلم  كه  شده اند  انتخاب  ملبورن  جشنواره 

آن هاست.
بريتانيايى  فيلم 
«زيردريايى» به كارگردانى 
«جين  آيوآدى،  ريچارد 
توليد  فوكوناگا  كرى  اير» 
آمريكا،  و  بريتانيا  مشترك 
تار  بال  تورين»  «اسب 
مجارستانى،  فيلمساز 
 Tiny» آمريكايى  فيلم 
ساخته   «Furniture
با  «پسرى  و  دانهام  لنام 
كارگردانى  به  دوچرخه» 
داردن  پى ير  ژان  و  لوك 
بلژيكى،  فيلمساز  برادران 
بخش  اين  فيلم هاى  ديگر 

هستند. 
جايزه  برلين  فيلم  جشنواره  در  پارسال  سيمين»  از  نادر  «جدايى 
گروه  بهترين  نقره اى  خرس   جوايز  و  فيلم  بهترين  طالى  خرس 
ليال  كرد.  دريافت  را  مرد  بازيگرى  گروه  بهترين  و  زن  بازيگرى 
حاتمى، شهاب حسينى، پيمان معادى، ساره بيات، سارينا فرهادى، 
على اصغر شهبازى، بابك كريمى، شيرين يزدان بخش، كيميا حسينى 

و مريال زارعى در اين فيلم بازى مى كنند.
شصتمين جشنواره بين المللى فيلم ملبورن 21 ژوئيه (30 تير) با فيلم 
كمدى بلژيكى «پرى» آغاز مى شود و هفتم اوت (16 مرداد) با فيلم 

آمريكايى «راننده»  با بازى رايان گاسلينك به پايان مى رسد.
جشنواره  قديمى ترين  و  بزرگترين  در  فيلم   300 درمجموع  امسال 

سينمايى استراليا به نمايش درمى آيند.
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آهنگساز «آغاز» و «پانداى كونگ فو كار 2»:

 زيادى واقعيت را 
جدى گرفته ايم!

/ ترجمه: حسين عيدى زاده

 هانس زيمر كه تاكنون براى بيش از 100 فيلم سينمايى 
چهره هاى  مهم ترين  از  يكى  است  ساخته  متن  موسيقى 

دنياى موسيقى فيلم است.
 اين آهنگساز آلمانى تبار در يكى دو سال اخير موسيقى 
 «2 كار  كونگ فو  «پانداى  و  «آغاز»  محبوب  فيلم هاى 
روى  سه بعدى  صورت  به  دومى  كه  است  نوشته  را 
سه بعدى  را  موسيقى  او  مى گويد  زيمر  اما  رفت  پرده 

نمى نويسد.
شهر  سانتامونيكا  در  خود  استوديو  در  زيمر  هانس 
لس آنجلس كار مى كند و وقتى منتظر مى مانى تا گوشى 
اجرا  است  ساخته  كه  قطعاتى  از  يكى  بردارد  را  تلفن 
است،  دشوارى  كار  قطعه  اين  انتخاب  واقعا  مى شود. 
نشان  را  دشوارى  اين  دليل  زيمر  كارنامه  به  نگاهى 
«گالدياتور»،  من»،  «رين  موسيقى  سازنده  او  مى دهد؛ 

«شير شاه»، «تلما و لوئيز»، «شاهزاده مصر»، «شرلوك 
هلمز» و «خط قرمز باريك» است.

در سال هاى اخير اين آهنگساز مطرح رابطه اى صميمانه 
و  «آغاز»  بريتانيايى  كارگردان  نوالن،  كريستوفر  با 
«يادگارى» برقرار كرده است. زيمر يكى از آهنگسازان 
«بتمن آغاز مى كند» و «شواليه تاريكى» بود و موسيقى 

فيلم پرفروش و تفكربرانگيز «آغاز» را هم نوشته است.
زيمر درمورد اين همكارى مى گويد: «كريس و من خيلى 
خيلى با هم خوب كار مى كنيم. وقتى مى خواهم موسيقى 
از  وجود  تمام  با  است.  من  نگهبان  فرشته  او  بنويسم 
حتما  كه  مى كند  كارى  و  مى كند  محافظت  من  موسيقى 

شنيده شود.»
موسيقى  است،  زيمر  شكسته نفسى  نشانه  سخن  اين 
كوبنده او در «آغاز» با همراهى گيتار جانى مارس چيزى 
فيلم  اين  موسيقى  نيايد.  گوش  به  است  محال  كه  است 
نهمين نامزدى اسكار را براى زيمر به ارمغان آورد. او 
خانه  به  را  جايزه  اين  شاه»  «شير  فيلم  برا  سال 1995 

برده است.

نقشه شماره دو
«آغاز»  موسيقى  درمورد  كه  صحبت هايى  در  نوالن 
نمى گذارد  «زيمر  كرد  اشاره  نكته  اين  به  بود  كرده 
محدود  را  او  تخيل  قدرت  واقعى  دنياى  محدوديت هاى 

كند.»
است:  چنين  تمجيد  و  تعريف  اين  دربرابر  زيمر  واكنش 
و  داريد  ايده اى  اگر  گرفته ايم!  جدى  را  واقعيت  «زيادى 
افرادى بااستعداد دورتان هستند كه من چنين شرايطى 

دارم آن وقت مى توانيد هر كارى كنيد. و اگر نتوانستيد، 
من در استوديو خودم اين قانون را دارم، نقشه شماره 

دو بدون نقص جواب مى دهد.»

«پانداى  يعنى  سه بعدى  فيلم  چهار  براى  اخيرا  زيمر 
امواج  روى  كارائيب:  دريايى  «دزدان   ،«2 كار  كونگ فو 
است.  نوشته  موسيقى  «مگامايند»  و  «رنگو»  بيگانه»، 
موسيقى  درمورد  سه بعدى  سينماى  تاثير  درمورد  او 
فيلم هايش مى گويد: «هيچ تغييرى ايجاد نكرده است، جز 
اينكه كامال مطمئن شده ام موسيقى من مثل تصاوير حس 

بيرون جهيدن از پرده را ندارند.»
او در اين مورد چنين توضيح مى دهد: «ما همه اين چيزها 
را در دهه 1980 امتحان كرديم و خيلى زود فهميديم ايده 
سه بعدى  بچه هاى  نيست.  موسيقى  براى  خوبى  چندان 

هنوز در ابتداى راه هستند.»
شدن  ديجيتالى  از  پيش  موسيقى  مى كند  اشاره  او 
خيلى  ضبط  مدرن  تكنيك هاى  و  شد  ديجيتالى  تصوير 
سريع به بلوغ رسيدند اما هنوز هم فرياند خلق يكسان 
است. «چقدر از عمرم هدر رفت تا نوار ضبط موسيقى 
ديجيتالى  دوره  در  زمانى  يك  برگردانم؟  اولش  به  را 
شدن نتيجه كار صداى خوبى نبود، اما االن به اين صدا 
آن  و  است؛  نكرده  تغييرى  كار  اساس  ولى  رسيده ايم. 

همكارى گروهى بااستعداد در يك اتاق است.»
كنسرت  است  قرار  خود  حركت  جديدترين  در  زيمر 
موزيكال «پانداى كونگ فو كار 2» را در نورتمپتن اجرا 

پاول  جان  همكارى  با  كه  كنسرت  اين  مورد  در  او  كند. 
يك  نيست،  كنسرت  يك  «فقط  مى گويد:  شده،  نوشته 
دارد  چينى  بوى  و  رنگ  موسيقى  اين  هست.  هم  تجربه 
دعوت  اجرا  براى  لس آنجلس  از  زيادى  نوازندگان  و 
كرده ايم. اين اجرا به شكلى وداع با «پانداى كونگ فو كار 

2» است.»
شروع  بعدى  پروژه  «وقتى  مى دهد:  ادامه  آهنگساز  اين 
فراموش  قبلى  پروژه  درمورد  را  چيز  همه  درواقع  شد 
مى كنيد وگرنه موسيقى «شواليه تاريكى» شبيه موسيقى 

«پانداى كونگ فو كار» مى شود.»
زيمر كار كردن خودش را چنين توصيف مى كند: «خودم 
را درگير پروژه اى مى كنم و مثل يك راهب مى شوم. در 
اتاقم مى نشينم و زاهدوار زندگى مى كنم و جواب تلفن را 
هم نمى دهم. اين تنها شيوه اى است كه براى كار كردن 
بلد هستم.»پروژه هاى جديد نوالن دنباله «شرلوك هلمز» 
به كارگردانى گاى ريچى و «شواليه تاريكى برمى خيزد» 
پرده  روى   2012 تابستان  كه  است  نوالن  كريستوفر 

مى رود.
جديد  تاريكى»  «شواليه  براى  شدن  آماده  درمورد  او 
مى دهم.  گوش  ِوردى  آثار  به  خيلى  «خيلى  مى گويد: 
گوش  خيلى  هم  الكترونيك  موسيقى  و  گلدفراپ  اليسون 
مى دهد تا وارد وادى «شواليه تاريكى» شوم. همين چند 
روز پيش براى نوالن قطعات جديد را فرستادم، تعجب 
كرده بود كه اينقدر از برنامه جلو هستم. موسيقى فيلم 
هوا  و  حال  همان  در  اما  مى كند  فرق  قبلى  فيلم  با  جديد 

است و كمى حماسى تر و عظيم تر.»
بى بى سى / 5 ژوئيه 

موسيقى

بانوى 
ايتاليايى براى 
ژاپن رنجيده  

 عليرضا اميرحاجبى  
 

پس از فاجعه تاسف برانگيز و تكان دهنده 
فوكوشيما  و  ژاپن  در  سونامى  و  زلزله 
بسيارى از نهادهاى جهانى و ژاپنى دست 
خود  مالى  هاى  كمك  با  تا  شدند  كار  به 
را  بشرى  عميق  جراحت  اين  از  ايى  گوشه 
التيام بخشند. در يكى از اين اقدامات بنياد 
ويلن  ارزشمندترين  از  يكى  ژاپن  موسيقى 
هاى ساخت دست آنتونيو استرادى وارى 
(stradivari) ويلن ساز بزرگ ايتاليايى را 
به حراج گذاشت. اين ويلن يكى از 19 ويلن 
موسيقى  بنياد  به  كه  بود  وارى  استرادى 
ويلن  نهايى  قيمت  داشت.  تعلق  ژاپن 
 Lady) بالنت  ليدى  به  كه  وارى  استرادى 
Blant) مشهور است به رقمى بالغ بر 15 
ميليون و 900 هزار دالر (9800پوند) رسيد 

كه در نوع خود بى نظير است. 

موسيقى  بنياد  مديرعامل  شيومى  كازوكو 
ويلن  «اين  گويد:  مى  زمينه  اين  در  ژاپن 
براى بنياد ما و گنجينه سازهاى ما بسيار 
ژاپن  مردم  آن  از  تر  مهم  ولى  است  مهم 
تحمل  را  وصف  غيرقابل  رنجى  كه  هستند 
مى كنند، ما از هر راهى بايد به كشورمان 
كمك كنيم. ويلن ليدى بالنت در سال 1721 
است.  شده  ساخته  وارى  استرادى  توسط 
اين ساز نفيس به مدت 30 سال از آن نوه 
انديشمند  و  نويسنده  شاعر،  بايرون  لرد 

بزرگ «آنت بالنت» بوده است. 

استرادى وارى بيش از 600 ساز موسيقى 
اين  اكثر  كه  است  ساخته  و  طراحى  را 
سازها در گنجينه هاى خصوصى نگهدارى 
مى شود. ويلن «آن بالنت» در سال 1970 
توسط حراج سابتى به قيمت 84 هزار پوند 

فروخته شد. 
در   1644 متولد  وارى  استرادى  آنتونيو 
هنر  چهره  ترين  شاخص  ايتاليا  سرموناى 
ساخت ادوات موسيقى از جمله ويلن، ويلن 
سل، گيتار لوت و هارپ است، وى از حدود 
14 سالگى تحت نظر نيكولو آماتى با فنون 
و رازورمز ساخت ويلن آشنا شد اما خيلى 
جديدى  هاى  قالب  طراحى  و  ارايه  با  زود 
گرفت.  پيشى  آماتى  از  ويلن  ساخت  براى 
استرادى وارى با كوچك تر كردن قالب و 
جعبه  درون  اجزاى  از  برخى  دادن  تغيير 
صدا قصد داشت تا صداى ويلن را شفاف 
آماتى،  مرگ  از  پس  كند.  تر  پرقدرت  و  تر 
بيشترى  قدرت  و  شدت  با  وارى  استرادى 
كار و طراحى هايش را ادامه داد و در اين 
بر  او  فعاليت  ميانى  دوران  كارهاى  زمينه 

مدار تجربه گرايى مى چرخيد. 

روش  تمامى  آنتونيو   1690 سال  اوايل  از 
ها و طرح هاى قبلى خود را تغيير داد. اين 
حساس  اى  مرحله  بود.  اى  شجاعانه  كار 
عضو  كرد.  مى  جدا  گذشته  از  را  وى  كه 

اصلى اين تغيير در طراحى بدنه ويلن بود. 
استرادى وارى مجددا به طرح ريزى قالب 
همچنين  بود.  آورده  روى  ويلن  تر  بزرگ 
رنگ ويلن هايش تيره تر شده بود. اين نوع 
ساخت حدود 9 سال طول كشيد و مجموعه 
النگ (Long) حاصل اين سال هاست. ذهن 
آنتونيو مرتب و به مانند عقربه ساعت در 
چرخش بود و مصداق اين چرخش ها رها 

كردن قالب هاى النگ است. 

درخشش و شكوه دست سازهاى استرادى 
بين  كارشناسان  از  بسيارى  نظر  به  وارى 
سال هاى 1700 تا 1720 است. سال هاى 
رسيده  خود  اوج  به  ايتاليا  موسيقى  طاليى 
آهنگساز  نامدارترين  يواله  و  آنتونيو  بود. 
ويلن  براى  را  كنسرتوها  زيباترين  باروك 
كرد.  تصنيف  سال  همين  در  اركستر  و 
توسط  فصل  چهار  كنسرتو   1725 سال 
جمله  از  امروز  به  تا  كه  شد  ساخته  وى 
كنسرتوهاى  زيباترين  و  ترين  درخشان 
همچنين  و  شود  مى  قلمداد  جهان 
و  آهنگساز   (corelli) آركانجلوكورلى 
نوازنده برجسته ايتاليايى كه مكتب و سبك 
نوينى در نوازندگى ويلن بنيان نهاد، براى 
نخستين بار تكنيك نواختن همزمان دونت 

را روى اين ساز ابداع و پيشنهاد كرد. 

منطقى  و  عميق  پيوندى  شكل  اين  به 
استرادى  چون  بزرگى  سازندگان  بين 
جسو  دل  جوزپه  و  آماتى  نيكوال  وارى، 
باروك  دوران  نوازندگان  و  آهنگسازان  با 
پديد آمد. پس مى توان چنين نتيجه گرفت 
كه درخشش هر آهنگساز و نوازنده اى به 
يكى  و  دارد  بستگى  نيز  خارجى  عواملى 
است  سازهايى  سازندگان  حضور  آنها  از 
و  فنى  تحوالت  و  نيازها  به  توجه  با  كه 
تئوريك آهنگسازى و در پى آن نوازندگى، 
دست به ساخت و اصالح سازها مى زنند. 
ويلن هاى استرادى وارى نمونه و نماينده 
است.  باروك  ساز  دوران  هاى  انديشه 
و  مادى  ارزش  امروز  به  تا  كه  سازهايى 
معنوى خود را به خوبى حفظ كرده اند و 
مانند  دست  چيره  نوازندگان  از  بسيارى 
لويد  جوليان  سل،  ويلن  نوازنده  يويوها 
پول  ايزاك  روسترپويچ  ماستيسالو  وبر، 
اى  افسانه  نوازنده  منوهين  يهودى  من، 
سازهاى  با  را  خود  تسلط  و  قدرت  ويلن 

استرادى وارى به نمايش مى گذارند. 

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

گرايشهاى سياسى و مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 
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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

عدد 4 براى بيانسه خوش يمن است!

بيانسه اخيرا" علت انتخاب عدد 4 به عنوان نام آلبوم جديدش را توضيح داده است. 
، عدد 4 در زندگى بيانسه اهميت خاصى دارد و به همين دليل اين ستاره پاپ 29 ساله بدون هيچ شك و ترديدى 

اين عدد را بعنوان نام آلبوم جديد خود انتخاب كرده است. 
او گفت :"همه ما يك عدد خاص و خوش يمن در زندگى خود داريم ، عدد خاص زندگى من ، 4 است. من در روز 
چهارم ماه متولد شده ام ، مادرم و بسيارى از دوستان نزديك من هم در روز چهارم ماه متولد شده اند و از همه 

مهمتر اينكه تاريخ ازدواج من هم ، 4 آوريل است ." 
بنا به گفته يك منبع خبرى، مسئوالن كمپانى منتشر كننده آلبومهاى بيانسه ، نگران عدم موفقيت آلبوم جديد بيانسه 

هستند و به او پيشنهاد كرده اند كه تغييراتى در اين آلبوم ايجاد كند اما بيانسه اين پيشنهاد را نپذيرفته است. 
يك منبع خبرى گفت:"كمپانى كلمبيا نگران آلبوم جديد بيانسه است." 

"به نظر مسئوالن كمپانى كلمبيا ، اين آلبوم مانند آلبوهاى قبلى بيانسه نيست و آهنگهاى پر سروصدا و شاهكار ندارد 
. به همين دليل از بيانسه تقاضا كردند كه تغييراتى در اين آلبوم ايجاد كند اما بيانسه اين درخواست را رد كرد." 

يك منبع خبرى ديگر به ما اطالع داد كه اعضاى "گروه كودكان سرنوشت" كه بيانسه قبال" عضو آن بود ، در ماه 
آغاز  را  خانواده"  دوباره  پيوند   " نام  با  مشترك  آلبوم  يك  ساخت  كار  و  شد  خواهند  جمع  هم  دور  دوباره  اكتبر 

خواهند كرد. 

زندگي بنان داستان 
مصور مي شود   

جاودان»  «نواي  عنوان  با  بنان  غالمحسين  زندگي نامه  مصور  كتاب 
روز جمعه 17تيرماه سال جاري از سوي نشر «روزبهان» رونمايي 
و معرفي مي شود. اين كتاب زندگي نامه زنده ياد غالمحسين بنان از 
استادان آواز كشورمان را از تولد تا وفات به همراه تصوير روايت 
مي كند و تاليف هومن صدر است و در 2 هزار نسخه و 240 صفحه 
مي شود.  فرهنگي  نشر  بازار  روانه  تومان  هزار  مبلغ 40  به  مصور 
همچنين مراسم معرفي و رونمايي كتاب همزمان با يكصدمين سال 
ساختمان  در   18 ساعت  شده  شناخته  و  برجسته  هنرمند  اين  تولد 
خيام با حضور پريدخت بنان، هومن صدر و مسئوالن نشر روزبهان 

برگزار مي شود.  
غالمحسين بنان 10 ارديبهشت ماه سال 1290 خورشيدي در تهران، 
به  سالگي  شش  از  و  آمد  دنيا  به  فرهنگ  و  هنر  اهل  خانواده اي  در 
توصيه استاد ني داوود به خوانندگي و نوازندگي ارگ و پيانو پرداخت؛ 
و  رثايي»  ضياءذاكرين  طاهر  «ميرزا  و  بود  پدرش  او  استاد  اولين 

«ناصر سيف» از ديگر استادهاي او بودند. 
غالمحسين بنان در سال 1321، دو سال پس از آغاز به كار نخستين 
فرستنده راديويي در ايران، خوانندگي را در راديو آغاز كرد. درآن 

زمان، روح اهللا خالقي مسئوليت راديو را بر عهده داشت. 
از  جمعي  همكاري  با  همراه  بنان،  غالمحسين  صداي  سال1321  از 

هنرمندان ديگر، از راديو تهران به گوش مردم ايران رسيد و ديري 
نگذشت كه نام بنان زبانزد همگان شد و شيفتگان فراواني در سراسر 
كشور پيدا كرد، در سال 1332 به پيشنهاد خالقي به اداره كل هنرهاي 

ملي  موسيقي  هنرستان  آواز  استاد  سمت  به  و  منتقل  كشور  زيباي 
به كار مشغول و در سال 1334 رئيس شوراي موسيقي راديو شد. 

خالقي او را در اركستر انجمن موسيقي شركت داد؛ با بنياد برنامه 
«گل هاي راديو» از سوي «داوود پيرنيا»، عرصه تازه و گسترده اي 
براي آواز خواني بنان پديد آمد، او پانزده سال تمام (1350-1335) 
گلهاي  رنگارنگ،  گلهاي  برنامه،  اين  مختلف  بخش هاي  در  ثابت  پاي 

جاويدان، يك شاخه گل و... بود. 
بنان در آغاز كار در راديو، تنها «آواز» مي خواند، ولي چندي بعد به 
توصيه خالقي، پذيرفت كه «تصنيف» نيز بخواند، او با اين كار نه تنها 
بلكه  بخشيد،  تازه  جالي  و  جلوه  مشروطيت  دوره  تصنيف هاي  به 
آهنگسازان سنتي را نيز به ساخت و پرداخت تصنيف هاي ارزشمند 

برانگيخت. 
كرد  اجرا  را  آهنگ   450 حدود  خود،  هنري  فعاليت  طول  در  بنان 
و  بم ها  و  زير  مي آورد،  پديد  را  او  صداي  مسلم  امتياز  كه  آنچه  و 
تحريرات صداي او است كه مخصوص به خود اوست؛ او نه تنها در 
آواز قديمي و كالسيك ايران استاد بود بلكه در نغمات جديد و مدرن 
ايران نيز تسلط كامل داشت، تصنيف زيبا و روح پرور «الهه ناز» او 

بهترين معرف اين ادعاست. 
تصنيف هايي كه با صداي او به يادگار مانده است از بهترين آفريده ها 
در قلمرو موسيقي سنتي به شمار مي روند. در اين ميان مي توان از 
شهريار،  شعر،  و  خالقي  آهنگ،  چرا»،  «حاال  مانند  آنها  فراگيرترين 
«روز ازل» با شعرهاي مرتضي محجويي و رهي معيري، «مي ناب و 
جام جم» - خالقي و حافظ، «عاشقي شيدا» - تجويدي و منير طه- و 
«الهه ناز»، اكبر محسني و كريم فكور - و همچنين سرود «اي ايران» 
- خالقي و حسين گل گالب، دلنشين ترين يادگاري است كه با صداي 

بنان برجاي مانده است.

اجراى موسيقى ايرانى در جام جهانى فوتبال زنان
قطعه اى از موسيقى ايرانى به آهنگسازى كيوان ساكت در تاريخ 16 تيرماه در حاشيه برپايى 
جام جهانى فوتبال زنان در آلمان اجرا مى شود. كيوان ساكت نوازنده تار با اعالم اين خبر 
در توضيح جزئيات اجراى قطعه اى از آثار خود در برنامه هاى فرهنگى حاشيه جام جهانى 
فوتبال زنان در آلمان، گفت : «سال گذشته قطعه اى با عنوان "يك خانه پر ز مستان" بر اساس 
شعرى از موالنا را براى اجرا در اركستر سمفونيك آلمان ساختم كه توسط يكى از خوانندگان 
آلمانى اجرا شد .» وى در ادامه افزود : «برهمين اساس مطلع شدم كه قراراست اين قطعه در 
حاشيه برپايى جام جهانى فوتبال زنان به صورت بى كالم توسط اركسترسمفونيك آلمان به 

رهبرى هرى كرتيس در فضاى باز اجرا شود.»
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جشنواره جهاني نقاشي 
روي پوست

بر  قبل  سال  هزاران  به  بدن  روي  نقاشي  قدمت 
غارنشين ها،  نيست.  تازه اي  موضوع  و  مي گردد 
قوم  از  خيلي  و  ايندي ها  پوست ها،  سرخ 
و قبايل ديگر به داليل مختلف از شكار و 
جنگ گرفته تا تزئين خود هنگام جشن ها 
روي بدن شان نقاشي مي كردند اما مدتي 
شيوه اي  به  بدن  روي  نقاشي  كه  است 
مدرن تر در دنياي امروزي دنبال مي شود. 
برگزار  اتريش  در  فستيوالي  سال  هر 
از  مختلف  نقاش هاي  آن  در  كه  مي شود 
چهار گوشه جهان هنر نقاشي و طراحي شان را 
روي پوست صورت انسان به نمايش مي گذارن

بدن  روي  نقاشي  جهاني  جشنواره  اين  د. 
«پورتشاخ» اتريش، روز سه شنبه به پايان رسيد. 
شركت كنندگان از چهل كشور جهان، آثار هنري 
اصلي  منطقه  در  تماشاگر  هزار   30 به  را  خود 

فستيوال، زير چادرهاي برپاشده عرضه كردند.

اين جشنواره يك دهه است كه هر سال برگزار 
در  خود  هميشگي  مكان  از  امسال  اما  مي شود 
«كرنتن» نقل مكان كرده است.نقاشي روي پوست 
نوعي هنر مدرن است با ريشه هايي تاريخي كه 
نقاشي،  چون  مختلف  زمينه هاي  از  هنرمندان 

هنرهاي نمايشي و عكاسي را گردهم مي آورد.

آثار هنري زنده روي صحنه حاضر مي شوند و 

مانند  مختلف،  بخش هاي  در  متعددي  جايزه هاي 
به  ويژه  جلوه هاي  و  صورت  آبستره  نقاشي 
روي  نقاشي  البته  مي شود  اهدا  كنندگان  شركت 
و  نيست  ساده اي  كار  عنوان  هيچ  به  صورت 
هنرمند بايد صورت را به شكل يك تابلوي كامل 

انسان ها  همان  كه  متحرك  تابلوهاي  كند.  تزئين 
نوعي  با  را  صورت شان  پوست  بايد  هم  هستند 
به  رنگي  مواد  تا  بپوشانند  پارچه  از  بخصوص 

پوست شان آسيب نرساند. 
6 جوالي 2011

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

گوناگون
پليس استراليا برقع 
زنان را برمي دارد

استراليا  ولز»  ساوت  «نيو  ايالت  در  پليس 
اختيارات تازه اي دريافت كرده تا براي شناسايي 
هرگونه  يا  برقع  جرم  ارتكاب  به  مظنون  افراد 
پوشش ديگر را از صورت اين افراد بردارد. 

پوشش  برداشتن  از  كه  مظنوناني 
است  ممكن  كنند،  خودداري  صورت شان 
نقدي  جريمه  يا  زندان  سال  يك  حداكثر  به 

سنگين محكوم شوند. 

نگراني  ابراز  مدني،  آزادي هاي  مدافع  گروه هاي 
كرده اند كه در چارچوب اين تدابير تازه به پليس 

اختياراتي داده مي شود كه به آن نيازي ندارد. 

ولز  ساوت  نيو  مقامات  از  يكي  اوفارل»  «بري 
مي گويد:  استرالياست  ايالت  پرجمعيت ترين  كه 
كاسكت  شخص،  كه  نمي كند  فرقي  من  «براي 
موتورسواري بر سر دارد يا اينكه برقع، نقاب يا 
هرچيز ديگري سر و صورتش را پوشانده باشد. 
پليس بايد حق داشته باشد كه هويت اين افراد را 

شناسايي كند.» 
از  كه  فردي  هر  تازه  مقررات  اين  چارچوب  در 

برداشتن پوشش روي چهره اش خودداري كند، 
ممكن است مبلغ 5500 دالر استراليا (3672 پوند 
يا 5882 دالر آمريكا) جريمه يا به يك سال زندان 

محكوم شود. 

ولز  ساوت  نيو  ايالت  اسالمي  شوراي  مسئوالن 
گفته اند كه اين تدابير جديد را مي پذيرند و انجمن 
زنان مسلمان هم اعالم كرده كه با اين اصالحات 
مشكلي ندارد، به شرط آنكه پليس با حساسيت 
از اين اختياراتش استفاده كند و ماموران پليس 

زن را براي اجراي اين مقررات به كار گيرد. 

صداي  و  سر  پر  محاكمه  از  پس  تغييرات  اين 
يك زن مسلمان به نام «كارنيتا متيوز» در سال 

گذشته تصويب مي شود. 

جرم  به  «متيوز»  خانم  محاكمه  اين  جريان  در 
ايراد اتهام كذب به يك مامور پليس مبني بر اينكه 
صورتش  از  را  او  برقع  كرده  سعي  زور  به  او 

بردارد، به شش ماه زندان محكوم شد. 

مذكور  مامور  كه  بود  شده  مدعي  متيوز  خانم 
استفاده  با  كرده  سعي  او،  نفس  آزمايش  براي 
بعد  اما  بزند  كنار  صورتش  از  را  برقع  زور  از 
متيوز  خانم  نفع  به  قاضي  تجديدنظر  دادگاه  در 

راي داد. 
6جوالي 2011

تست توالت براى ورود به 
مدرسه!

يك مدرسه ابتدايى در لندن اعالم كرد از پذيرفتن 
دانش آموزانى كه آموزش صحيح در استفاده از 
توالت نديده اند، معذور است و مانع از ورود اين 

دانش آموزان به مدرسه خواهد شد.
اين  با  كه  كودكانى  والدين  به  دبستان  اين  مدير 
مشكل مواجه هستند، هشدار داده است كه چون 
هفته  در  هستند  مجبور  وى  مدرسه  معلمان 
از  استفاده  آموزش  صرف  را  ساعت  چندين 

توالت به اين كودكان بكنند، اين تصميم را اتخاذ 
كرده است.

اين  اكسپرس،  مدير  ديلى  روزنامه  گزارش  به 
والدين  به  خطاب  نامه اى  در  ابتدايى  مدرسه 
در  نام  ثبت  متقاضى  كه  ساله   5 تا   3 كودكان 
اين دبستان هستند، اعالم كرده است كه وظيفه 
توالت  از  استفاده  آموزش  مدرسه،  معلمان 
پذيرفتن  از  دليل  همين  به  و  نيست  كودكان  به 
دانش آموزانى كه در اين زمينه مشكل دارند، به 
به  مبتال  پزشكى  لحاظ  به  كه  كودكانى  استثناى 

بيمارى خاصى هستند، معذور است.



1717 هفته نامه پرشين جمعه 17 تير ماه 1390 - شماره 205
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

بيشتر مردان امريكا 
استراق سمع مي شوند

جديد  گزارش  در   United States Courts اداره 
خود اعالم كرد كه روند استراق سمع و جاسوسي 
دولت اياالت متحده از مردم در ابعاد ملي و محلي 
تنها  آمار  اين  است.  داشته  حيرت انگيزي  رشد 

استراق  درخواست  كه  مي شود  شامل  را  مواردي 
سمع و كنترل مكالمات تلفني و ارتباطات اينترنتي 
ارايه  امريكا  در  دادگاهي  به  رسمي  طور  به  افراد 
شده باشد و اين در حالي است كه كاخ سفيد بعد 
از حمالت 11 سپتامبر موارد استراق سمع مخفيانه 
ميزان  به  را  شهروندان  از  ديجيتال  جاسوسي  و 
آمار  اين  اساس  است.بر  داده  افزايش  چشمگيري 
در حالي كه در سال 2000 كمتر از 500 درخواست 
فدرال و حدود 750 درخواست محلي در اين زمينه 
در  رقم  اين  بود،  شده  ثبت  امريكا  دادگاه هاي  در 
و  فدرال  درخواست   1300 حدود  به   2010 سال 
است.  رسيده  ايالتي  درخواست   2000 به  نزديك 
نسبت   2010 سال  در  درخواست ها  اين  افزايش 
است.  بوده  درصد   34 معادل  هم   2009 سال  به 
 68 مجموع  در  نيوجرسي  و  نيويورك  كاليفرنيا، 
درصد از كل درخواست هاي مورد موافقت استراق 
سمع را به خود اختصاص داده اند. درصد هر يك 
از اين اياالت به ترتيب 33، 24 و 11 درصد بوده 
سمع  استراق  درخواست   3195 مجموع  از  است. 
با  تنها  شده  ارايه  دادگاه ها  به   2010 سال  در  كه 
از  درصد  در 96  است.  شده  مخالفت  آنها  از  يكي 
همراه  گوشي هاي  به  مربوط  سمع  استراق  موارد 
كاربران بوده است. هزينه اين كار نيز در طول يك 
دهه اخير تقريبا ثابت بوده و بين 50 تا حداكثر 60 
آمار  اساس  بر  است.  بوده  نوسان  در  دالر  هزار 
دادگاه در 84 درصد از موارد استراق سمع براي 
به  و  شده  انجام  مخدر  مواد  پرونده هاي  پيگيري 
دنبال اين اقدامات در سال 2010 تعدادي برابر با 
4711 نفر دستگير شده اند كه 800 نفر به جرمشان 
استراق  انجام  روزهاي  متوسط  كرده اند.  اعتراف 
سمع هم از 42 روز در سال 2009 به 40 روز در 

سال 2010 كاهش يافته است.

گوناگون
آلماني ها به دنبال شش ميليون متخصص

فوايدي  كشورها  برخي  براي  اما  ناخوشايند،  و  است  كننده  كالفه  اگرچه  هوا  گرماي 
صنعت  گرفتن  رونق  و  هوا  شدن  گرم  با  اسپانياست.  كشورها  اين  جمله  از  داشته.  هم 
گردشگري، تعداد بيكاران اسپانيا در ماه ژوئن كاهش يافته است. تعداد بيكاران متقاضي 
حقوق بيكاري در اين ماه نسبت به ماه قبل 1.6 درصد يعني حدود 68 هزار نفر كمتر بوده 
است. با وجود كاهش فصلي تعداد بيكاران، هنوز بيش از 4 ميليون نفر در اسپانيا بيكار 
هستند. اين خبر كوتاهي است كه به خبر ديگري منتهي مي شود: وضعيت بيكاري در آلمان. 
مقامات آلماني به تازگي خبري را منتشر كرده اند كه بر اساس آن اين كشور را نيازمند 
شش ميليون نيروي كار متخصص مي داند.كمبود نيروي كار در رشته هاي تخصصي، اقتصاد آلمان 
آينده  سال هاي  در  دولت  شده  پيشنهاد  دليل  همين  به  است.  كرده  روبه رو  بسياري  مشكالت  با  را 
دست كم دو ميليون نيروي متخصص خارجي جذب كند اما كارشناسان معتقدند كه مقررات موجود، 
دستيابي به اين هدف را ناممكن مي سازد. كارشناسان معتقدند كه مشكل اصلي بر سر راه مهاجرت 
خارجي هاي مقيم كشورهاي غيراتحاديه  اروپا به آلمان شرط سطح حقوقي داوطلبان مهاجر است 
كه ساالنه دست كم 66 هزار يورو است. به عبارت ديگر مهاجرهاي متخصصي كه مايلند وارد بازار 

كار آلمان بشوند، بايد در شغل جديد خود، حقوقي معادل يا بيش از 66 هزار يورو دريافت كنند.

 رئيس اتحاديه  كارفرمايان آلمان، «ديتر هونت» اين شرط را «غيرقابل پذيرش» مي داند. برخي از 
احزاب آلماني با اين نظر موافق هستند و در مقابل برخي از احزاب نيز با اين نظر مخالف بوده و 
خواستار آن هستند كه تنها مهاجران متخصص با درجه   ارشدي باال به بازار كار آلمان جذب شوند 
اما اتحاديه هاي كارگري آلمان، اصوال موافق مهاجرت متخصصان از كشورهاي غيرعضو اتحاديه  
اروپا نيستند و معتقدند كه دولت، ابتدا بايد از ظرفيت نيروي كار موجود در داخل آلمان استفاده 
آلماني هاي  مسن،  بيكاران  زنان،  براي  تخصصي  دوره هاي  كه  آنند  خواهان  اتحاديه ها  اين  كند. 
مهاجرتبار، معلول ها و ديگر بيكاران غيرمتخصص داير شود. به نظر مسئوالن اين اتحاديه ها، هزينه  
اتحاديه هاي  رئيس  زومر»،  «ميشائيل  گردد.  تامين  دولت  بودجه   از  بايد  تخصصي،  دوره هاي  اين 
كارگري آلمان، تاكيد مي كند كه در اتخاذ سياست اشتغالي دولت، نيروي كار موجود در كشورهاي 
عضو اتحاديه  اروپا را نيز بايد در نظر گرفت. او مي گويد: «تنها در سه كشور آلمان، اتريش و هلند، 
ميزان بيكاري در ميان جوانان كمتر از 10 درصد است. در ساير كشورهاي اروپايي، از جمله در 

اسپانيا، اين رقم به بيش از 44 درصد مي رسد.» 
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مرگ كتاب هاي درسي 
در كره جنوبي

ساير  و  الكترونيكي  خوان هاي  كتاب  تبلت ها، 
جذاب  آنقدر  ما،  امروزي  ديجيتال  دستگاه هاي 
برخي  جاي  بتوانند  كه  شده اند  آمد  كار  و 
راستا  اين  در  كنند.  پر  را  سنتي  وسايل  از 
رواج  به  تا  كرده اند  تالش  زيادي  شركت هاي 
بيشتر دستگاه هاي ديجيتال به ويژه در سيستم 
بوديم  نديده  تاكنون  اما  كنند  كمك  آموزشي 
كار  اين  براي  جدي  طور  به  كشور  يك  كه 

سرمايه گذاري انجام دهد. 
تمام  كه  بود  كرده  برنامه ريزي  آمازون  كيندل 
اما  ببرد  بين  از  و  بكشد  را  درسي  كتاب هاي 
نتوانست. ولي حداقل يك كشور دارد به سمت 
سبك كردن بار دانش آموزان قدم بر مي دارد. 
دستگاه هاي  بعدي  نسل هاي  كمك  به  هم  آن 
سامسونگ. اين هفته كره جنوبي اعالم كرد كه 

مي خواهد بيش از دو ميليارد دالر براي توسعه 
كتاب هاي درسي ديجيتال سرمايه گذاري كند و 
تا سال 2015 آن ها را جايگزين كاغذي كند كه 

امروزه در مدارس استفاده مي شود. 
دانش آموزان به روش هاي آموزشي بي نياز به 
طريق  از  هم  آن  كرد.  خواهند  پيدا  دست  كاغذ 
يك سيستم تحت كلود (ابري). از اين به بعد با 
مدارس،  در  مديا  مولتي  محتواي  گيري  كار  به 
كتاب ها  محتواي  براي  مناسب  مكملي  باالخره 
دانش  به  همچنين  سيستم  اين  شد.  خواهد  پيدا 
آموزاني كه به هر دليلي در خانه محصور شده 
اند؛ كمك خواهد كرد كه بتوانند درس ها را ياد 
بگيرند و كار هايشان را از راه دور انجام دهند. 
براي مثال: فن آوري كلود به آن ها در رياضي 
مدرس  به  آمدن  بدون  درس ها  خواندن  يا 
تاثير  مي توانند  برنامه ها  اين  كرد.  خواهد  كمك 
كشور  يك  آموزشي  سيستم  در  قابل توجهي 

بگذارند. 

دستگاه خودپرداز سكه 
طال در لندن

دستگاه هاي خودكار شمش يا ضرب سكه 
پول  پرداز  خود  دستگاه هاي  شبيه  كه  طال 
هستند، مدت هاست كه در كشورهاي شيخ 
نشين خليج فارس وجود دارند اما مشتريان 
مركز خريد «وست فيلد» در غرب لندن هم 
از اين به بعد مي توانند از دستگاه خودكار 
ضرب سكه اي كه در اين مركز خريد قرار 

داده شده سكه طالي 24 عيار بخرند. 
اين دستگاه ساخت آلمان، راهي براي تبديل 
سريع پول به سرمايه اي گرانبهاست كه در 
را  مالحظه اي  قابل  رشد  گذشته  سال  چند 

تجربه كرده است. 
فروش،  طال  شركت  رئيس  هيگنيس،  درك 
طالچند  مي كنم  فكر  «من  مي گويد:  گلد  زن 
خوبي  به  سرمايه  بازار  در  كه  است  سالي 
قيمت  ما  نظر  به  است.  كرده  نقش  ايفاي 

طال  به  ما  البته  مي كند.  رشد  آينده  در  طال 
نگاه  نهايي  سرمايه گذاري  يك  عنوان  به 
نمي كنيم، بلكه پشتوانه اي براي پول كاغذي 
است.» قيمت هر اونس طال از 878 دالر در 
درروز  دالر   1495 به  ميالدي   2008 سال 
دوشنبه چهارم جوالي سال ميالدي جاري 

افزايش يافته است. 
هيچ  كه  مي دهد  نشان  آوردها  بر 
سودآوري  به  گذشته  سال  سرمايه گذاري 
سرمايه گذاري در طال كه افزايش قيمت سي 

درصدي داشت نبوده است. 
از  اسكناس  چاپ  معتقدند،  كارشناسان 
سوي بانك هاي مركزي جهان براي مقابله 
با كسري بودجه باعث كاهش ارزش پول و 

افزايش قيمت طال شد. 
و  آفريقا  شمال  كشورهاي  در  ناآرامي ها 
از  نگران  سرمايه گذاران  هم  خاورميانه 
بي ثباتي دربازار سرمايه را به سمت خريد 

فلزات قيمتي چون طال ونقره سوق داد. 
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1) دفترچه راهنماى لپ تاپتان را به دقت 
مطالعه و موارد آن را رعايت كنيد.

پاى  روى  استفاده  هنگام  را  تاپ  لپ   (2
خود قرار ندهيد.

مانند  پرزدار  سطوح  روى  را  دستگاه   (3
فرش و موكت قرار ندهيد و آن را از گرد 

و غبار و رطوبت دور نگه داريد.
4) دستگاه را روى سطح صاف، خشك و 

بدون لرزش قرار دهيد.
بسيار  كار  هنگام  دستگاه  كه  آنجا  از   (5
گرم مى شود بنابراين سطوحى كه نسبت 
به حرارت آسيب پذير هستند، ممكن است 

آسيب ببينند.
تاپ  لپ  از  استفاده  عدم  صورت  در   (6
كه  چرا  كنيد  خاموش  را  آن  بايد  حتما 
اين امر از افزايش بى رويه دماى سيستم 
استراحت  موجب  و  كند  مى  جلوگيرى 

سيستم نيز مى شود.
كوله  يا  كيف  در  تاپ  لپ  دادن  قرار   (7
پشتى، بهترين شيوه حمل آسان آن است 
كه به قدر كافى مانع از برخورد مستقيم 
سيستم با سطوح سفت و مواجه با شوك 
هاى فيزيكى مى شود. كيف لپ تاپ خود 
را بايد طورى انتخاب كنيد كه هنگام جابه 
جايى سيستم اصال تكان نخورد. بنابراين 
در انتخاب اندازه كيف يا كوله خود دقت 

كنيد.
قرار  از  قبل  كه  شويم  مى  يادآور   (8
دادن لپ تاپ در كيف، تمامى چراغ هاى

شود  خاموش  كامال  بايد  دستگاه   LED
سيستم  به  متصل  جانبى  هاى  دستگاه  و 
و   Key USB برق،  كابل  موس،  قبيل  از 
هنگامى  كنيم  مى  توصيه  كنيد.  جدا  را   ...
هاى  دهنده  انتقال   ،USB هاب  موس،  كه 
وصل  تاپ  لپ  به  و...  ها  كابل  الكتريكى، 

اند، آن را جابه جا نكنيد. 
عقب  صندوق  در  را  خود  تاپ  لپ   (9
دما،  شديد  تغييرات  ندهيد.  قرار  اتومبيل 
هواى سرد زمستان و آفتاب داغ تابستان 
واقع  در  گذارد.  مى  منفى  اثر  سيستم  بر 
جاى  بدترين  اتومبيل  عقب  صندوق 

نگهدارى سيستم به شمار مى رود. 
را  آن  دستگاه  بودن  روشن  هنگام   (10

جابجا نكنيد.
و  انتخاب  مناسبى  صندلى  و  ميز   (11
ارتفاع آنها را متناسب با حالت خود حين 

كار تنظيم كنيد.
نور  داراى  بايد  شما  كار  محيط   (12

مناسب باشد.
پشتى  صندلى،  روى  نشستن  هنگام   (13
صندلى (در صورت وجود) را تنظيم كنيد 

تا راحتى كمر شما تامين شود.
و  صاف  صورت  به  را  خود  پاهاى   (14
طبيعى روى زمين بگذاريد به گونه اى كه 
زانوها و آرنج هنگام كار موقعيت مناسبى 
داشته باشند (تقريبا 90 درجه) دست هاى 
خود را به صورت طبيعى روى ميز قرار 
قرار  ميز  روى  دستانتان  مچ  تا  دهيد 

بگيرد.
مشاهده،  حالت  بهترين  داشتن  براى   (15

زاويه LCD را تنظيم كنيد.
16) از لپ تاپ در جايى كه راحت نيستيد 

(مانند تخت) استفاده نكنيد.
لپ  باترى  شدن  خراب  صورت  در   (17
تاپ، تهيه يدكى آن بسيار مشكل است و 
قيمت بااليى دارد. پس بايد در مراقبت از 

آن بسيار كوشا باشيد. 
اول  بار  براى  كه  شود  مى  توصيه   (18
دستگاه را به صورت خاموش بيش از 10 
آن  باترى  تا  كنيد  متصل  برق  به  ساعت 

كامال شارژ شود. توجه داشته باشيد كه 
در صورت شارژ كامل باترى، عمل شارژ 

به طور اتوماتيك متوقف خواهد شد.
هر  توانيد  مى  اوليه  شارژ  از  پس   (19
برق  به  را  دستگاه  خواستيد،  كه  زمان 
شود.  انجام  شارژ  عمل  تا  كنيد  متصل 
توجه داشته باشيد كه هرگز ميزان شارژ 
از  قبل  و  نرسد  10درصد  زير  به  باترى 
رسيدن به اين مرحله، حتما آن را شارژ 

كنيد.
20) ضربه زدن به لپ تاپ مى تواند باعث 
مراقب  شود.  دستگاه  در  اشكال  بروز 
طرف  دو  به  عنوان  هيچ  به  كه  باشيد 
دستگاه و مخصوصا پشت LCD و زير 

دستگاه ضربه اى وارد نشود. 
ريختن  برابر  در  شدت  به  دستگاه   (21
مايعات مانند آب، چاى، قهوه و... حساس 

و آسيب پذير است. 
است.  پذير  آسيب  بسيار  درايو،  در   (22
استفاده  از  پس  كه  باشيد  داشته  توجه 

بالفاصله آن را ببنديد.
23) در زمان بستن در لپ تاپ دقت داشته 
و   LCD بين  شيئى  گونه  هيچ  كه  باشيد 
صفحه كليد يا روى لپ تاپ قرار نداشته 
باشد زيرا ممكن است باعث شكسته شدن 

LCD شود.
از   LCD صفحه  كردن  تميز  براى   (24
دستمال مرطوب با آب يا مايع تميزكننده 
استفاده كنيد و هرگز به طور مستقيم هيچ 

گونه مايعى را روى صفحه آن نپاشيد.

حرارت  برابر  در  را  دستگاه  هرگز   (25
خورشيد  نور  مستقيم  تابش  يا  مستقيم 

قرار ندهيد.

تعمير انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 
در محل كار و يا منزل - نصب ويندوز - برنامه هاى گرافيكى
 مالتى مديا- شبكه -  نصب آنتى ويروس - اپل و ماكروسافت

07411991305

تكنيك هايى براى 
جست و جو در گوگل  

 
از  اينترنت  كاربران  درصد   80 از  بيش  امروزه   
موتور جست و جوى گوگل براى يافتن اطالعات 
مورد نياز خود استفاده مى كنند. بسيارى از اين 
كاربران از امكانات قدرتمند اين وب سايت اطالع 
موثر  جوى  و  جست  براى  وجود  اين  با  و  داشته 
و بهينه از آن ها استفاده نمى كنند. على رغم اين 
به  خود  راهنماى  بخش  در  گوگل  سايت  وب  كه 
توضيح اين ويژگى ها پرداخته است در اين نوشته 
قصد داريم مهمترين آن ها را به شما معرفى كنيم. 
 Instant : Googleفعال و غير فعال سازى امكان
Instant ويژگى است كه نتيجه جست و جوى هر 
اگر  دهد.  مى  نمايش  آن  تايپ  حين  در  را  عبارت 
مى خواهيد اين ويژگى كه در حالت پيش فرض در 
وضعيت فعال قرار دارد موجب حواس پرتى شما 
نشود، بايد با داشتن يك كاربرى گوگل به بخش 
 Use عالمت  صفحه  انتهاى  در  و  برويد   Setting

Google Instant را برداريد. 
در  اگر   : صفحه  جاى  هر  از  جو  و  جست  ادامه 
عبارت  و  داريد  قرار   Google Instant وضعيت 
از  توانيد  مى  ايد،  كرده  تايپ  را  خود  نظر  مورد 
جست  به  بعدى  عبارت  تايپ  با  صفحه  كجاى  هر 
نيست  نيازى  بنابراين  دهيد،  ادامه  خود  جوى  و 

مجددا به جعبه جست و جو رجوع كنيد. 
كه  صورتى  در   :better than با  عبارات  مقايسه 
خواهيد  مى  و  داشته  را  محصولى  خريد  قصد 

در گوگل به دنبال آن بگرديد، براى اينكه بهترين 
نتيجه را به دست آوريد قبل از نام محصول مورد 

نظرتان از عبارت better than استفاده كنيد. 
يافتن دقيق عبارتى خاص: در صورتى كه عينًا به 
دنبال يك عبارت درصفحات وب هستيد، بايد آن 
را بين دو دابل كوتيشن قرار دهيد. در اين حالت 

ترتيب كلمات نيز اهميت پيدا مى كند. 
يافتن حداقل يكى از كلمات: اگر مى خواهيد از چند 

نتايج  در  يكى  حداقل  ايد،  كرده  وارد  كه  اى  كلمه 
جست و جو باشد، از OR (حتمًا به حروف بزرگ 
 hosting OR (مثال  كنيد.  استفاده  كلمات  بين   (

(design

از  بسيارى  و  گوگل  عمومى:  كلمات  يافتن 
 a ،مانند عمومى  كلمات  جو  و  جست  موتورهاى 
the ،an ،where ،how ،and و ... را در جست و 
جوها در نظر نمى گيرند. در اين حالت براى آن كه 
گوگل اين كلمات را نيز مد نظر قرار بدهد، قبل از 

كلمه مورد نظر يك عالمت (+) قرار دهيد.
موتور  از  توانيد  مى  شما  مترادف:  كلمات  يافتن 
صفحاتى  دنبال  به  بخواهيد  گوگل  جوى  و  جست 

با كلمات مترادف كلمه شما بگردد. براى انجام اين 
قرار   (~) عالمت  يك  نظر  مورد  كلمه  از  قبل  كار 

 (Design ~ مثال) .دهيد
تنها  كنيد  فرض  خاص:  سايتى  در  جو  و  جست 

به دنبال كلمه اى كليدى در سايتى خاص هستيد. 
 site براى انجام اين نوع جست وجو بايد از فرمان
نتايج  از  را  سايتى  خواستيد  اگر  كنيد.  استفاده 
از  قبل   (  ) عالمت  يك  كنيد  حذف  جو  و  جست 

فرمان site بياوريد.
مثال: 

Site: yahoo.com web design (تنها در سايت 
yahooجست وجو به دنبال عبارت مى گردد.)

Site: yahoo.com web design (در سايت هاى 
غير از yahoo جست وجو انجام مى گيرد.)

Site:.gov web design (كليه سايت هاى gov. را 
از نتايج حذف مى كند.)

� نسخه ابرى آفيس مايكروسافت
مايكروسافت در حال راه اندازى نسخه ابرى نرم 
افزار دفترى خود يعنى آفيس است. اين سرويس 
شود  مى  شناخته   365 آفيس  نام  با  كه  جديد 
اكسل  ورد،  الكترونيكى،  پست  هاى  بخش  داراى 
عرضه  وب  روى  به  و  است  ها  برنامه  ديگر  و 
سرويس  كند  مى  ادعا  شركت  اين  شد.  خواهد 
ها  تاپ  لپ  شخصى،  هاى  رايانه  توسط  جديدش 
و دستگاه هاى مبتنى بر اندرويد و سيستم عامل 
اپل قابل دسترسى است. استفاده از اين سرويس 
 25 حداكثر  داراى  كه  كوچك  هاى  شركت  براى 
كارمند هستند، چهار پوند در ماه براى هر كاربر 
براى  بايد  تر  بزرگ  هاى  مجموعه  و  دارد  هزينه 
هر كاربر ماهيانه مابين شش تا هجده پوند هزينه 
به  سرويس  اين  كه  است  ذكر  به  الزم  بپردازند. 
وب  بر  مبتنى  فعلى  افزار  نرم  جايگزين  زودى 

مايكروسافت خواهد شد.  
 

25 نكـتـه 
براى ايمنى 

شما و
لپ تاپتـان
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تحقيقات جديد نشان مى دهد كه زندگى احساسى 
مردان هم به اندازه زنان پيچيده و غنى است اما 
از  همچنين  و  مردان  از  امر  اين  موارد  اغلب  در 
احساسات  اينكه  ماند.با  مى  باقى  پوشيده   – زنان 
 ، رود  مى  شمار  به  زنانه  خصوصيات  از  هميشه 
اما مردان هم به اندازه زنان احساساتى مى شوند 
كنند.  مى  توصيف  را  مشابهى  عاطفى  تجربيات  و 
 500 عاطفى  هوش  با  رابطه  در  بررسى  يك  در 
هزار فرد بالغ ، ثابت شد كه هوش عاطفى مردان 
زوج  روى  بر  كه  مطالعاتى  است.  زنان  اندازه  به 
ها صورت گرفته نشان مى دهد كه مردان هم به 
اندازه زنان با ميزان استرس همسرشان هماهنگ 
اند و به همان اندازه قادر به حمايت از آنها هستند.

مردان و زنان آه مى كشند ، گريه مى كنند ، شادى 
مى كنند ، خشمگين مى شوند و داد و فرياد راه مى 
اندازند ، اما شيوه پردازش و ابراز احساسات در 

آنها متفاوت است. 

 » گويد:  مى  نويسنده  و  شناس  روان  كلمن،  دكتر 
در  و  سر  پشت  در  مردان  زندگى  در  احساسات 
هورمون  دارند.»  قرار  رو  پيش  در  زنان  زندگى 
تستوسترون بر احساسات مردان تاثير مى گذارد 
و باعث مى شود آنها بيشتر به طبقه بندى و تفكر 
با  طبيعتًا  زنان  رسد  مى  نظر  به  بپردازند.  منطقى 
عواطف خود بيشتر در تماس هستند ، در حالى كه 
مردان بايد روى اين قضيه كار كنند و اگر اين كار 
را بكنند شرايط كامال برابر مى شود. آنها داراى 
روابط شادتر و زندگى سعادتمندانه ترى خواهند 
احساسى  نظر  از  مردان  از  بسيارى  بود.چرا 
ضعيف هستند؟خوب اين تقصير مغزمردانه است. 
دكتر ديويد پاول، رييس مركز بين المللى مطالعات 
سالمت مى گويد: « سيم كشى مغز مردان متفاوت 
است.» او توضيح مى دهد كه ارتباط بين نيم كره 
مغز،  راست  كره  نيم  و  منطق،  جايگاه  مغز،  چپ 
تر  قوى  زنان  در  احساسات،  و  عواطف  محل 
است: «ارتباط بين دو نيم كره در زنان شبيه يك 
بين  راحتى  به  توانند  مى  بنابراين  است،  بزرگراه 
دو نيم كره حركت كنند. اما در مردان اين ارتباط 
مانند يك كوره راه باريك است كه باعث مى شود 
چندان  مردها  ما  براى  احساسات  به  دسترسى 
نتايج  براى  توضيحى  تواند  مى  نباشد.»اين  آسان 

125 مورد مطالعه در فرهنگ هاى مختلف باشد: 
در اين بررسى ها مشاهده شد كه مردها و پسرها 
در  نهفته  غيركالمى  هاى  پيام  تفسير  در  همواره 
ژست بدن، حالت صورت و لحن صدا دقت كمترى 
دارند.هم چنين واكنش مردان نسبت به احساسات 
ضعيف تر است و زودتر هم آنها را فراموش مى 
كنند. در آزمايشى كه در دانشگاه استانفورد انجام 
يا  دهنده  تكان  هاى  صحنه  از  هايى  عكس  گرفت، 
ناراحت كننده باعث تحريك بخش گسترده ترى در 
مغز زنان شد. پس از سه هفته، زنان در مقايسه 
به  را  تصاوير  اين  از  بيشترى  جزييات  مردان  با 
خاطر داشتند. به همين صورت محققان گمان مى 
يا  مگو  بگو  خاطر  به  است  ممكن  زن  يك  كه  كنند 
هاست  مدت  شوهرش  كه  كوچكى  اعتتنايى  بى 
فراموش كرده هم چنان ناراحت و عصبانى باشد. 
دختران  با  مقايسه  در  سالگى  يك  سن  در  پسرها 
ارتباط چشمى كمترى برقرار مى كنند و به اشياى 
مى  نشان  بيشترى  توجه  ماشين  مثل  متحرك 
دهند تا چهره انسان ها. هم پدرها و هم مادرها با 
پسران شان كمتر در مورد عواطف و احساسات 
صحبت مى كنند (به جز خشم)، و دايره لغات ذهن 
مربوط  هاى  واژه  از  كمترى  تعداد  شامل  پسرها 
در  نه  اگر  بازى  زمين  شود.در  مى  احساسات  به 
خانه پسرها ياد مى گيرند كه جلوى اشك شان را 
بگيرند و ترسى از خود نشان ندهند. چهره آنها، كه 
زمانى به اندازه دختران نشان دهنده احساس شان 

بود، با رسيدن به سنين دبستان جدى تر مى شود. 
كمترى  كلمات  از  مردان  بزرگسالى  سنين  در 
در  حداقل  را  كردن  صحبت  و  كنند  مى  استفاده 

جمع ابزارى براى باال بردن موقعيت خود مى دانند، 
برعكس خانم ها كه براى نزديكى به ديگران با آنها 
وارد صحبت مى شوند. مردان حتى هنگام صحبت 
در  اطالعات  تبادل  حال  در  هم  شان  دوستان  با 

مورد خريد ، ورزش، ماشين يا كامپيوتر هستند. 
به  هم  زنان  چه  شوند؟اگر  مى  منفجر  مردان  چرا 
هم  خشم  اما   ، شوند  مى  عصبانى  مردان  اندازه 
دكتر  آيد.  مى  حساب  به  مردانه  ويژگى  يك  چنان 
نويسنده  و  شناس  روان  كريستين،  ديليو  كنث 
مى گويد: «خشم به اين علت به وجود مى آيد كه 
شخص به علت سركوب كردن احساسات خودش 
وجود  اين  با  شود  مى  شديد  سرخوردگى  دچار 
اين كارى است كه مردان انجام مى دهند، چون مى 
بدهند  بها  شان  احساسات  به  كمى  اگر  كه  ترسند 
ديگر كنترل آن از دست شان خارج مى شود. اگر 
ياد  اگر  ندهيد  رشد  را  وجودتان  ابعاد  همه  شما 
كنار  تان  احساسات  با  طور  چه  كه  باشيد  نگرفته 
بياييد، تبديل به سايه اى مى شويد كه فقط بخش 
كوچكى از شخصيت تان را نشان مى دهد و طولى 
نمى كشد كه اين بناى سستى كه از خود ساخته 

ايد فرو مى ريزد.» 

چگونه يك مرد در كنار مردانگى 
بروز  هم  را  ،احساساتش  اش 
زن  يك  طور  همين  دهدو 
ابراز  براى  همسرش  به  بتواند 

احساسات آسان تر كمك كند؟ 

براى آنكه احساسات بيشتر در زندگى آقايان وارد 
شود ، رعايت اين نكات توصيه مى گردد: 

آقايان اينها را امتحان كنيد!«مردانى كه بيش از همه 
احساسات شان را پنهان مى كنند احتماال حساس 
مى  آقايان  شما  حال  اين  با  هستند!»  مردها  ترين 
توانيد بدون گريه و زارى راه انداختن، احساسات 

تان را ابراز كنيد.خوب، چرا شروع نمى كنيد: 
1) يك خروجى خالقانه براى خودتان ايجاد كنيد.

سرگرمى هايى مثل نقاشى يا هر هنر مورد عالقه 
احساسات  غلبه  براى  خوبى  ابزار  تواند  ، مى  تان 
آثار  از  بسيارى  كه  باشد  يادتان  باشد.  مرد  يك 
خلق  جنسى  توسط  جهان  ادبى  و  هنرى  برجسته 

شده اند كه گفته مى شود احساس ندارد. 

2) استرس و خشم خود را از طريق ورزش تخليه 
كنيد.وستوور مى گويد: « وقتى به جايى مى رسيد 
 ، بكوييد  ديوار  به  را  سرتان  خواهيد  مى  فقط  كه 
يك وقفه 10دقيقه اى براى آرام كردن شما كافى 
است.»مى توانيد مواقعى كه دچار احساسات شديد 
مى شويد ، جايى پيدا كنيد و روى زمين شروع به 

شنا زدن كنيد. 
را  تان  احساسات  از   « كمى  يك   » كنيد  سعى   (3
را  روش  اين  كند:  مى  پيشنهاد  دهيد.كلمن  بروز 
با احساساتى آغازكنيد كه مى توانيد كنترل شان 
كنيد ، يك گوش شنوا پيدا كنيد و از عبارت « يك 
كمى» استفاده كنيد گفتن اينكه «يك كمى» ناراحتيد 
به  اين  از  خطرتر  بى   ، ترسيد  مى  كمى»  «يك  يا 
را  خود  پذيرى  آسيب  بخواهيد  كه  رسد  مى  نظر 
فقط  كه  رسيد  مى  جايى  به  كنيد.وقتى  بيان  كامال 
مى خواهيد سرتان را به ديوار بكوييد ، يك وقفه 

10دقيقه اى براى آرام كردن شما كافى است. 
4) به سمت ناراحتى هاى تان برويد.به جاى اينكه 
كنار  آنها  با  طور  چه  دانيد  كه نمى  احساساتى  از 
بياييد اجتناب كنيد ، بيشتر به آنها بپردازيد. شما 
چگونه  بگيريد  ياد  تا  داريد  نياز  تالش  و  زمان  به 
احساسات تان را كنترل كنيد ، چرا كه بايد مغزتان 
دوباره آموزش ببيند. اما نگران نباشيد، به مرور 

زمان اين كار براى تان آسان تر مى شود. 
5) خانم ها ، حواس تان باشد!در اينجا روش هايى 
آنها  از  توانيد  مى  ها  خانم  شما  كه  دارد  وجود 
احساساتش  با  بتواند  همسرتان  تا  كنيد  استفاده 

راحت تر برخورد كند 
� براى صحبت كردن در كنار همسرتان باشيد تا 

او احساس كند در كنار اوهستيد نه در مقابلش. 
روبه  نه  باشيد  كنارش  در  او  با  صحبت  هنگام   �
روى  رودر  وقتى  معتقدند  شناسان  روان  رويش 
يك مرد قرار مى گيريد باعث مى شويد او احساس 
رقابت يا مقابله كند ،به جاى اينكه از آنسوى ميز 
به او خيره شويد ، در يك سمت در كنار شوهرتان 

بنشينيد. 
با  وقتى  بپردازيد.  فيزيكى  فعاليت  يك  به  هم  با   �
او  دفاعى  سد   ، كنيد  مى  روى  پياده  شوهرتان 

شكسته مى شود. 
� بگذاريد موضوع صحبت خود به خود پيش بيايد 
چيزى  مورد  در  نكنيد  مجبور  را  مرد  يك  هرگز 
زدن  حرف  براى  را  مرد  يك  بزند.هرگز  حرف 
ندهيد.اگر  قرار  فشار  تحت  بد  روز  يك  به  راجع 
مرد شما روزى طاقت فرسا را پشت سر گذاشته، 
شايد بخواهد از رنج و ناراحتى آن رها باشد. چه 
فايده اى دارد كه تمام شب را در احساس بدبختى 
باز  را  كارتان  از  اى  گره  كار  اين  وقتى  بگذرانيد 
صحبت  نزنيد.  حرف  فقط   ، دهيد  كند؟نشان  نمى 
كردن شايد براى يك زن محبوب ترين شكل عشق 
ورزيدن باشد ، اما مردان رابطه زناشويى را نوعى 
بخش  مردان  دانند.  مى  ارتباط  برقرارى  وسيله 
فيزيكى  صورت  به  را  خود  احساسات  از  عظيمى 

ابراز مى كنند. 
احساسش  كنيد  مجبور  را  مرد  اينكه  جاى  به   �
خودش  زبان  به   ، كند  ترجمه  كلمات  قالب  در  را 

صحبت كنيد. 
حمايت  نوع  چه  به  كه  بداند  مردتان  بگذاريد   �
عاطفى نياز داريد.مردان نيز مانند زنان مى توانند 
و  حساس  همسرشان  به  نسبت  عاطفى  لحاظ  از 
حمايت گر باشند ، اما اغلب وقت آنها كفايت نمى 
اما   ، نيستند  توجه  بى  مسايل  اين  به  مردان  كند. 
بدانند  تا  دهيد  فرصت  آنها  به  بايد  ها  خانم  شما 
چه مى خواهيد و در چه زمانى به آن نياز داريد. 

� از همسرتان نظرخواهى كنيد.در يك روز آرام از 
شوهرتان بپرسيد: آيا من تا به حال كارى كرده ام 
كه فكر كنى ديگر مثل روزهاى اول به تو احترام 
نمى گذارم و تحسينت نمى كنم؟ به او بگوييد كه 
متاسف  اينكه  و  خوشحاليد  او  داشتن  از  چقدر 
را  اين  او  گذاريد  نمى  موارد  اغلب  در  كه  هستيد 
بداند. اينجاست كه همسرتان دهانش باز مى ماند!!
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كارشناسان تاريخ  كشف كردند

تاريخچه شبكه هاي 
اجتماعي به 400 سال 

پيش برمي گردد

در  رنسانس  تاريخ  كارشناسان  و  محققان 
دانشگاه سلطنتي هالووي در لندن كشف كردند 
سال ها  به  اجتماعي  شبكه سازي  هنر  پيشينه  كه 
قبل از توييتر و فيس بوك يعني بيش از 400 سال 

پيش برمي گردد.

در پروژه يي كه با همكاري آكادمي هاي ايتاليايي، 
مسوول  كه  جوامعي  و  دانشگاه ها  از  گروه هي 
بحث و مذاكره درباره مسائل موضوعي هستند 

شبكه هاي  كه  دريافتند  محققان  شده،  اجرا 
سال  آكادمي هاي 400  در  نخستين بار  اجتماعي 

پيش ظهور كردند. 

طريق  از  آكادمي ها  اعضاي  سال ها،  آن  در 
مسائل  درباره  نمايشي  و  تجسمي  هنرهاي 
موضوعي از جمله زبان و ادبيات، علوم تجربي، 
مذاكره  و  بحث  به  نجوم  و  پزشكي  فناوري، 
 Jane) اورسون  جين  پروفسور  مي نشستند. 
ادبيات  نوين،  زبان هاي  دانشگاه  از   (Everson
گفت:  پروژه  اين  رييس  و  هالووي  فرهنگ  و 
مختلف  كشورهاي  از  زمان  آن  آكادمي هاي 
اعضا مي گرفت و با موسسات كشورهاي ديگر 
به  توجه  با  افزود:  وي  مي كردند.  مكاتبه  اروپا 
نتيجه  اين  به  آكادمي ها،  اين  بين المللي  توسعه 
رسيديم كه اين موسسات در اوايل اروپاي مدرن 
شبكه هاي فكري تشكيل مي دادند؛ اين اتفاق دقيقا 
و  فرهنگي  تبادالت  و  اينترنتي  شبكه هاي  همانند 
فكري امروزي بوده است. عنوان اين پروژه 780 
هزار پوندي «آكادمي هاي ايتاليايي از سال 1525 
اوايل  در  فكري  شبكه هاي  نخستين   :1700 تا 
دارند  قصد  آن  اعضاي  و  است  مدرن»  اروپاي 
نحوه شكل گيري اين بحث هاي فكري و ادامه آن 

تا شبكه هاي اجتماعي امروزي را بررسي كنند.

ScienceDaily :منبع

دانش
نخستين عينك GPS دنيا 

همراه صفحه نمايش
شركت توليد عينك هاي ورزشي زيل اپتيكس، همراه 
شركت ريكان (توليد كننده صفحه هاي نمايش ابداعي) 
توانسته اند با موفقيت فناوري GPS را روي صفحه 
نمايش و نوعي عينك اسكي به نام «ترانسند» سوار 
تعدادي  از  را  اطالعات  كوچك  كامپيوتر  يك  كنند. 
و  ارتفاع  سرعت،  موقعيت،  كرده،  دريافت  حسگر 
 LCD نمايش  صفحه  يك  كمك  به  را  محيط  دماي 
درست  تصوير  اين  د هد.  مي  نشان  چشمي  درون 

روبروي چشمان صاحب عينك ظاهر مي شود.

نخستين  عنوان  به  زيل  و  ريكان  آنكه  بر  عالوه 
عينك هاي  شده اند  شناخته  اسكي   GPS توليد كننده 
اطراف  محيط  از  را  زنده  اطالعاتي  نيز  ترانسند 
نمايش  صفحه  مي كنند.  فراهم  او  براي  ورزشكار 

مسافت  واقعي،  نيزسرعت  چشمي  درون  كوچك 
زمانسنج  و  صحيح  مسير  همراه  را  دما  موقعيت 
است  ممكن  مي گذارد.  نمايش  به  صاحبش  براي 
بسياري از ورزشكاران تصور كنند اين عينك ممكن 
است ديد آنها را مسدود كند و مانع فرود صحيح 
آنها شود اما طراحان آن صريحا اعالم كرده اند كه 
اين عينك ها بدون مانع عمل مي كنند و هيچ ضرري 

براي ديد صاحبانشان ندارند.

اين عينك ها از 10 اكتبر سال ميالدي جاري به بازار 
عرضه مي شوند كه البته تعداد آنها محدوداست. اين 
عينك ها   هنگام عرضه به بازار دونوع هستند نخست 
بطور  كه  فتوكروميك  و  پالريز   SPPX لنزهاي 
تغيير  نيز  آنها  رنگ  نور  ميزان  تغيير  با  خودكار 
مي كند. قيمت اين عينك ها 499 دالر است. و ديگري 
ارايه  بزرگ تر  شيشه يي  با  مه  ضد  فناوري  همراه 

مي شود كه بهاي آن 399 دالر خواهد بود.

تويوتا Scion امسال 
وارد بازار مي شود

مي شد  بيني  پيش  گذشته  سال  از  كه  همانطور 
براي  را   iQ 3+1 شهري كوچك  خودرو  تويوتا 

و  مي كند  آماده  شمالي  بازارامريكاي  به  ورود 
اين  است.  كرده  انتخاب  آن  براي  را   Scion نام 
خودرو در سال 2011 به عنوان خودرويي براي 
به  توجه  با  مي آيد.  بازار  به   (2012) آتي  سال 
iQ احتمال آن مي رود كه ،Scion مدل احيا شده
پس از يك چرخه پنج ساله با خودروي ديگري 

جايگزين شود.

طول خودرو Scion كمتر از 118 اينچ است بااين 
جاي  آن  در  بزرگساالن  براي  صندلي   3 حال 
گرفته است ودر رده بندي برنامه ارزيابي امنيت 
آن  شرايط  اواخر  اين  در  (كه  اروپا  خودروهاي 
نيز سخت تر شده بود) 5 ستاره به دست آورده 

است.
اين  در  شده  گرفته  كار  به  هوشمندانه  ابداعات   
فاصله  مسافران  صندلي  مي شود  سبب  خودرو 
بدين ترتيب  و  باشد  داشته  راننده  با  بيشتري 
جاي  راننده  پشت  مي تواند  بزرگسال  نفر  يك 
بگيرد  جاي  خودرو  در  نيز  كودك  يك  و  گرفته 
و خودرو3+1 شود.   هيروكي ناكاجيما مهندس 
بخش  خودرو  اين  مي گويد:  پروژه  اين  ارشد 
زمينه  در  تويوتا  جهاني  استراتژي  از  مهمي 
Scion .كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن است

با توجه به استانداردهاي جهاني ساخته شده و 
به اصالحات بسيار كمي نياز دارد، كه البته يكي 

از اصالحات آن به گلگيرو سپر مربوط مي شود 
مطابقت  نيز  امريكا  استانداردهاي  با  خودرو  (تا 
كند.)  جالب آنكه اين خودرو 6 اينچ كوچك تر از 
خودروي كانسپت نيويوركي است. يكي از نكات 
مثبت در خودرو آن است كه مي توان بالشتك هاي 
ضربه گيررا نيز براي مسافراني كه كمربند ايمني 
را نبسته اند تنظيم كرد. در اين خودرو 10 بالشتك 

ايمني قرار دارد كه يكي از آنها باالي پنجره عقبي 
و پشت سر مسافراست (تا ازبرخورد سر مسافر 
متفاوت  نسخ  در  كند)  جلوگيري  خودرو  بدنه  با 
شده  استفاده  كوچك  موتور هاي  از  خودرو  اين 
است كه از جمله آنها مي توان موتور 0/1 ليتري 
I-3، يك موتور 3/1 ليتري I-4 با قدرت 99 اسب 
بخار و موتور 4/1 ليتري بنزيني نام برد. البته كه 
مي گيرد.  جاي   Scion در  نيز  ليتري  موتور 6/1 
همراه  نيز  اضافي  استارت  و  توقف  سيستم  يك 
خودرو  در  دارد  ليتري  موتور 4/1  كه  نسخه يي 
نصب شده است.  iQ خودروي ارزاني نيست و 
در اروپا به قيمت خودرويي مانند ياريس فروخته 
مي شود. طراحي برتر آن براي مركز شهر بسيار 
درباره  بسيار  انتقادات  از  پس  البته  است.  عالي 
خودروهاي  مناسب  پالستيكي  كابين هاي  اينكه 
درجه يك نيستند، طراحي داخلي آن تغيير كرد.  
اين خودروها همچنين پايه هاي طراحي كانسپت 
تويوتا FT-EVهستند، نوعي وسيله نقليه شهري 
كه با باتري هاي الكتريكي حركت مي كند. تويوتا 
زمان توليد اين نسخه را نيز 2012 ميالدي اعالم 
باتري هاي  از  داشت  قصد  ناكاجيما  است.  كرده 
از  هم  هنوز  تويوتا  اما  كند  استفاده  ليتيومي 
پك هاي نيكل هيبريدي استفاده مي كند زيرا عمر 

طوالني تري دارند.

ستون هاي مقوايي واقعا مقاومند؟

پيچيده ترين سازه هاي 
معماري جهان

هنر معماري با مقوا طرفداران پرو پا قرص خود را 
دارد اما در اغلب نمونه هاي اين نوع معماري، موادي 
كه در ساختن سازه ها به كار مي رود تا حد زيادي 
دليل  همين  به  است.  جعبه وار  بيشتر  و  بوده  ساده 
است كه با مشاهده اين ستون هاي خارق العاده كه 
مي زند.  خشكمان  جا  در  هستند  هانسمير  مايل  اثر 
شگفت  ستون هاي  اين   FastcoDesign مرجع 
است.  نهاده  نام  دنيا  معماري  پيچيده ترين  را  انگيز 
بيننده  به  آن  پيچ  در  پيچ  طرح هاي  كه  ستون هايي 
و  دارند  متفاوتي  نقش  هركدام  مي دهد  سرگيجه 
روي كامپيوتر هانسمير با استفاده از زيرمجموعه 
الگوريتمي طراحي مي شوند كه اجازه مي دهد هريك 
از ستون ها با 8 تا 16 ميليون وجه (داراي سطوح 
چنان  ستون ها  از  هريك  شوند.  ساخته  متفاوت) 
جزييات ريزي دارند كه اغلب مردم نمونه هاي واقعي 
رابا نمونه كامپيوتري آن اشتباه مي كنند. خب اكنون 
اين سوال پيش مي آيد كه چگونه مي توان يك جسم 
با 16 ميليون وجه را ساخت؟ نخستين روشي كه 
به  اما  است  سه بعدي  پرينت هاي  مي رسد  ذهن  به 
گفته هانسمير سازه هاي كانسپت معماري او چنان 
بعدي  سه  پرينترهاي  بيشتر  كه  هستند  پيچيده 
بنابراين  كنند.  اجرا  را  آن  دستورهاي  نمي توانند 

پيش  را  متفاوتي  روش  مي گيرد  تصميم  هانسمير 
بگيرد كه ممكن است خيلي ابتدايي به نظر بيايد اما 
در حقيقت وقتي به آن فكر مي كنيد متوجه مي شويد 
كه بسيار هوشمندانه است، او مدلش را به هزاران 
بخش تقسيم كرده و با ليزر هركدام را از مقوا جدا 
و سپس آنها را روي هم سوار مي كند. در حالي كه 
مدل آماده شده با آن همه جزييات ريز ديوانه كننده 
به نظر مي رسد هر كدام از بخش ها دراصل بسيار 
مي تواند  كه  شد  متوجه  هانسمير  و  هستند  ساده 
با  و  كرده  پياده  مقوا  روي  را  آنها  نقش  براحتي 
ليزر جداكند. باور كنيد يا نه 15 ساعت طول كشيد 
تا 3 ماشين كه به طور موازي و بدون توقف كار 
مي كردند تمام قطعات را جدا كنند. هانسمير در اين 
باره مي گويد: روش ما در ساختن ستون ها بسيار 
ساده است و مي توان به راحتي آنها را نقل و انتقال 
داد. فقط بايد هر تكه را جدا كرد. هزينه تمام مواد 
و  است  دالر   1500 ستون  يك  براي  رفته  كار  به 
حال تصور كنيد هزينه انجام اين كار با پرينترهاي 
سه بعدي به چه بهاي نجومي مي رسيد! با نگاهي به 
نمونه ها به سختي مي توان باور كرد كه اين اشكال 
وجود فيزيكي دارند اما اين حقيقت است و هانسمير 
مواد  با  را  خود  روش  دارد  قصد  كرده  اعالم 
بتواند  تا  كند  آزمايش  نيز  تري  محكم  و  سخت تر 
كامپيوتري»  «معماري  واقعي  سازه هاي  ساختن 
زيست  محيط  حافظ  لحاظ  از  كند.  آغاز  را  خود 
بودن نيز مي توان به اين نكته اشاره كرد كه مقواها 
را مي توان براحتي بازيافت كرد و عالوه برآن در 

ساخت آنها نيازي به چسب نيست.

بزرگ ترين كشتي تفريحي چين رونمايي شد

آسترادا تايتانيك جديد
بعضي طرفداران اخبار فناوري كشتي تفريحي Earthrace را به ياد مي آورند كه ظاهر بسيار زيبايي داشت 

حركت  بنزين  بيو  سوخت  با  و 
مي كرد. اين كشتي در اصل براي 
جهانگردي طراحي شده بود و در 
 Sea Shepherd بنياد  به  نهايت 
اهدا شد و يك كشتي شكار نهنگ 
ژاپني آن را غرق كرد. از آنجا كه 
نگاهي  تا  ندارد  وجود  كشتي  اين 
به آن بيندازيم بايد به قايقي نگاه 
ومجلل ترين  بزرگ ترين  كه  كنيم 
محسوب  چين  در  موجود  كشتي 
و  دارد  نام  آسترادا  كه  مي شود 
كشتي  اين  است.  آب  در  اكنون 
شركت  را  متري   2/42 تفريحي 
الين  و  آنتو  براي  شاتلورث  جان 
ماردن در هنگ كنگ طراحي كرده 

است. در حالي كه شاتل ورث كشتي هايي مانند Earthrace را پيش از اين طراحي كرده است اين كشتي را 
در مقايسه با نمونه هاي پيشين خود بسيار پيشرفته مي داند. تبديل يك كشتي ساده به كشتي تفريحي لوكس 
فرآيندي است كه تاكنون 5 سال طول كشيده است. آزمايش تانك آب، استفاده از مدل هايي كه با راديو كنترل 
مي شوند و سبب طوالني شدن مدت ساخت آن شده اند اما اين كشتي هم اكنون در مراحل پاياني ساخت خود 
بسر مي برد. هرچند كه هنوز مشخص نيست اين كشتي دوگانه سوز خواهد بود يا خير اما آسترادا با توجه 
به فناوري هاي صرفه جويي در سوخت ساخته شده است يعني وزن آن بسيار كم و تا حد ممكن داراي 

بدنه يي صاف و مستقيم است.



2121 هفته نامه پرشين جمعه 17 تير ماه 1390 - شماره 205
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk دانش

 
 افقي:

١- از آثار ديدني و باستاني شهرستان 
ــه در نوع خود  ــتان كرمان ك بافت اس
ــيار زيبا و  ــر و داراي مناظر بس بي نظي
ــگفت انگيز است- صفت  پديده هاي ش

كدبانو
٢- آب گوارا- چارچوب زيرين خودرو- 

اندوهگين
ــيار بخشنده- مسابقه  ٣- سايت- بس

دوچرخه سواري
ــرد به هم-  ــك م ــبت دو زن ي ٤- نس
ــاال- درياچه  ــادر- همين ح ورزش م

حمام
٥- مادر عرب- مريخ- بسيار

ــر- حرف  ــت- درودگ ــواب نيس ٦- خ
فاصله

٧- ضد بيرون- جمع وسوسه- گلخن 
حمام

٨- شاعر يا نويسنده- نوعي يقه- نصب 
و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي 

نگهبان از اختيارات ايشان است
٩- سوگ- گالبي- خداي هندو

١٠- گاه نماز را باطل كند- حركت زير 
حرف و عالمت آن- وادار ساختن كسي 

به انجام كاري
ــگاه و  ــبو- پاي ــبزي هاي خوش ١١- از س

ارزش اجتماعي- مقابل آري
١٢- زادگاه خليل اهللا- رنگ قرمز قاليچه- 

من و جنابعالي- از حروف الفبا
١٣- مشهور- روزي دهنده- مركز تبت
١٤- تخت سلطنت- همدم- رنگ زغال
١٥- اهلي شده- پارچه كت و شلواري

 عمودي:
ــلمانان  ــپاه مس ــردي كه ميان س ١- نب
ــري حضرت محمد (ص)  مدينه به رهب
ــفيان  ــركردگي ابوس ــپاه مكه به س و س

درگرفت- مركز تركمنستان
ــاه  ــي- گي ــز خانوادگ ــره انگي ٢- خاط

پيچنده- زهره
ــبيه  ش ــوراك فرنگي  ٣- خ
تاس كباب- پيشواي هندي- 

فتنه انگيزي
٤- فلز گرانبها- عضو شامه- 
كجاست؟- جايي كه حجاج از 
روز دهم تا دوازدهم و برخي 
تا روز سيزدهم ذي الحجه در 

آن مي مانند
ــي  ــر- نوع ــه س ــانه ب ٥- ش

باكتري- ناپيدا
٦- سايه- سوي ديگر- الشه 

جانور
ــفيد-  ــاني س ٧- جانور پيش

فك- نوعي بيماري عفوني
درخت  ــركتي-  ش اوراق   -٨

مخروطي- وسط و بين
ــت بام- مايعات  ٩- گمان- آبريزگاه پش
را به وسيله آن در ظرف هاي دهان تنگ 

مي ريزند
١٠- مأمور انتظامي- استوار و بي تغيير- 

ادات تشبيه
ــيس!- حومه  ــي خس ــس ندادن ١١- پ

كاشان- ذرت
ــد  ــرده دري- واح ــي، پ ١٢- بي حرمت

سطح- شهر افغانستان- وجود دارد
ــژاد- لباس  ــر خوش صدا- ن ١٣- پيامب

شنا
١٤- دربندان- آماسيدن- باربر شهري

ــتان كرمان- آبزي  ــهري در اس ١٥- ش
درودگر

 افقي:
١- اليق- پايتخت بنين

ــكر-  ــور نيش ــر- كش ــر، نظ ٢- فك
برتري ها

ــن- زور و توان-  ــخت، آهني ٣- س
محبوب زيبا

ــي-  فرنگ كاله  ــوان-  ت ــد  واح  -٤
بي باك- پاسخ مثبت

ــي دنيايي- واحد  ــودن- ينگ ٥- س
دكان

ــن كمبوجيه- الهه  ٦- برادر دروغي
عشق- بدن

ــل و عيال  ــيال- اه ٧- جاري و س
دارد- نوميدي

٨- سياستمدار- موي گردن شير- 
نيك نگريستن

٩- حيله گر- آنچه موجب آرامش 
خاطر شود- رخسار

١٠- بلي در مكالمه- صفت روباه- 
در جهالت به سر مي برد

١١- پايگاه اينترنتي- فشار رواني- 
آواي درشت

١٢- كشور ميمون- پارچه صاف و 
براق- از حروف يوناني- مرزبان

ــخن زشت-  ١٣- مخفف ناگاه- س
گلي زيبا

١٤- پيشوايي- نمونه- مرسوم
ــه  هم ــتمداران  سياس از   -١٥
ــن كتاب  ــه- اي ــن حريف فرانس ف
ــل زوال  ــار امي ــهورترين آث از مش

(١٨٤٠-١٩٠٢) است
 عمودي:

١- فشار سنج- قاتل گاندي
٢- سبزي خوراكي- هوو- اثري از 

گريگوريو مارتينز سيرا اسپانيايي
ــتلزام-  اس واژه  ــش-  ويراي  -٣

كشوري در قاره سياه
ــر جمع-  ــا- ضمي ــن- حن ٤- آفري

نشانه فعل استمراري
ــان- نوعي  ــت- رنگين كم ٥- طين

شيريني
ــي خواهر و  ــخت- نوع ٦- زمين س

برادر- بخت آزمايي
ــق- جنبش،  ــال- موف ــوم آتي ٧- ق

حركت
٨- عضو صورت- كچل- همدم

ــكانيان- ظرفيت  ــتگاه اش ٩- خاس
شيميايي- حالتي از آينه

ــي- پايتخت  ــباب نانواي ١٠- از اس
ــاي  ــا- آق ــتاني اروپ باس

آلماني
ــد-  مرواري آب   -١١

آساني- داخل
ــد-  دارن ــام  اجس  -١٢
ــه-  ــب- پاي ــرد ل گرداگ

زنجيره
١٣- بي موقع و بي خبر- 
ــي  ــت- نوع ــمت راس س

پارچه
ــم باردار  ــل خان ١٤- مي
خوراكي ها-  از  بعضي  به 
ــص و  ــدي- مخل دردمن

يكرو
١٥- اصطالحي در آمار- 

كنايه از فقير و بي چيز
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برنامه هاي كاربردي آي پد 
از 100 هزار گذشت

با 

اپل  توسط  آي پد  رونمايي  از  سال  يك  كه  وجودي 
تمام  از  گردن  و  سر  يك  محصول  اين  هنوز  مي گذرد، 
تبلت هايي كه تاكنون ساخته شده، باالتر است و براحتي 
توانسته رقبايي چون انواع تبلت هاي اندروييدي، بلك بري 
و تاچ پد را پشت سر بگذارد. شايد به جرات بتوان گفت 
يكي از داليل انكار ناپذير موفقيت اپل در بازار تبلت ها، 
توانايي هايشان  دادن  نشان  در  توسعه دهندگان  اشتياق 
براي آي پد بوده است. اين امر تا به آنجا كشيده شده 
كه تعداد اپليكيشن هاي اين محصول از مرز 100 هزار 

تصميم  مي تواند  رقم  اين  شك  بدون  است.  گذشته 
بسياري از افراد را براي خريدن آي پد تغيير بدهد و اگر 
حفظ  به  دستكم  ببرد؛  باالتر  را  تبلت  اين  جايگاه  نتواند 
برتري آي پد كمك بزرگي مي كند. با تمام اين اوصاف، 
نسخه يي  هستند.  راه  اول  هنوز  آي پد  مقابل  در  تبلت ها 
كه اپل براي آينده آي پد در نظر گرفته چيزي نيست جز 
IOS.5 اين در حالي است كه مايكروسافت و گوگل براي 
تبلت هاي آينده شان ويندوز 8 و بستني حصيري را در 
شكست  را  آي پد  طريق  اين  از  بتوانند  تا  گرفته اند  نظر 
مبارزه  بعدي  راندهاي  منتظر  بايد  حساب  اين  با  دهند. 
تبلت ها باشيم. از سوي ديگر، خبرها حاكي از آن است 
كه تعداد اپليكيشن هاي ويندوز فون مايكروسافت نيز به 
?? هزار رسيده است. پلتفورم جديد مايكروسافت هنوز 
جوان است، اما رسيدن به اين عدد طي اين مدت نشان 
از رشد عالي اين پلتفورم دارد. بنابراين مي توان اميدوار 
با  رقابت  به  خوب  رشدي  با  هم  فون  ويندوز  كه  بود 
iOS و اندروييد ادامه خواهد داد و در نهايت انتخاب هاي 

بيشتري را در اختيار كاربران قرار خواهد داد.
PC Magazine :منبع

***********
روباتي كه دندان درد مي گيرد

روي  كردن  كار  از  تازه كار  دندانپزشكان  كه  آنجا  از 
انجمن  محققان  داشته اند،  هراس  هميشه  بيماران  دندان 
تمرين  براي  را  بيماري  روبات  ژاپن  در  دندانپزشكي 
دانشجويان دندانپزشكي طراحي كرده اند. اين روبات كه 
Hanako 2 نام دارد در واقع نسخه آخر روباتي است 
كه چندي پيش با نام Hanako معرفي شد. در طراحي 
رفتارهايي  ايجاد  با  تا  بوده  آن  بر  سعي  روبات  اين 

نزديك  و  طبيعي 

به يك انسان به دندانپزشك كمك كند تا در يك شرايط 
تقريبا طبيعي، كار كردن روي دندان را تجربه كند. براي 
كند،  عطسه  انسان  همانند  مي تواند  روبات  اين  مثال 
و  كند  بسته  و  باز  را  چشم هايش  دارد،  درد  كه  زماني 
براحتي پلك بزند. اين روبات حتي ممكن است حين كار 
دندانپزشك روي دندانش، سرفه كند و دهانش را باز و 
بسته كند. حركات سر اين روبات نسبت به نمونه قبلي 
به  نيز  را  خود  چشم  مي تواند  او  است.  شده  طبيعي تر 
را  دهان  كردن  باز  رفلكس  حتي  و  دهد  حركت  اطراف 
هم شبيه سازي كند. مهم ترين ويژگي اين روبات كه آن 
را نسبت به نمونه ماقبلش متمايز ساخته، توانايي آن در 
برقراري ارتباط كالمي با دندانپزشك است. او مي تواند 
با دندانپزشك خود صحبت كند و شرايط و وضع خود 
را براي وي توضيح دهد. از آنجا كه سازندگان هاناكو 
عروسك سازي  شركت  يك  با  روبات  اين  طراحي  براي 
طراحي  در  را  بيشتري  جزييات  كرده اند،  همكاري 
نظر  به  طبيعي تر  تا  كرده اند  رعايت  آن  زبان  و  گونه ها 
 PVC بيايند. از طرفي جنس پوست آن از نوع پالستيك
است تا كامال طبيعي جلوه كند. فعال اين روبات معرفي 
به  روبات ها  اين  زماني  چه  نيست  معلوم  هنوز  و  شده 
به  عجيب  ژاپني  بيماران  عنوان  به  دسته جمعي  صورت 

كلينيك هاي آموزش دندانپزشكي راه پيدا خواهند كرد.
CNet :منبع

***********
نامگذاري 28 ژوئن به عنوان

 روز جهاني «تاو»
با اينكه مدت هاست «پي» به عنوان مهم ترين عدد جهان 
نتيجه  اين  به  اكنون  رياضيدانان  اما  شده،  شناخته 
تعويض  را  خود  جايگاه  بايد  «پي»  ديگر  كه  رسيده اند 

كه  پي  عدد  ليدز،  دانشگاه  كارشناسان  ادعاي  به  كند. 
محيط  نسبت  نشان دهنده  و  رياضي  ثابت  عددهاي  از 
دايره به قطر آن است، اشتباه بوده و بايد با يك ارزش 
گفته  به  شود.  جايگزين   (tau) «تاو»  به  موسوم  ديگر 
پي  براي   14159265/3 ارزش  اينكه  با  رياضيدانان 
نادرست نيست، اما بنا به ادعاي آنها اين عدد شاخص 
همچنين  آنها  نيست.  دايره  خصوصيات  براي  متناسبي 
كتاب هاي  بازنويسي  براي  مبارزه  حال  در  هم اكنون  از 
ارزشي  از  كه  هستند  تاو  عدد  جايگزيني  و  مدارس 
در  است.  برخوردار   6-  /  28 حدود  در   - پي  دوبرابر 
با  مصادف   (28/6) ژوئن   28 آنها  مبارزه،  اين  مسير 
مدت ها  از  كرده اند.  نامگذاري  تاو  روز  را  تيرماه  هفتم 
پيش اين عدد به عنوان اصلي اساسي براي بسياري از 
در  حياتي  بسيار  اصلي  همچنين  و  رياضي  فرمول هاي 
معادالت علوم و مهندسي به شمار مي رود. از عدد پي 
براي محاسبه محيط يك دايره با ضرب قطر در اين عدد 
استنباط  براي  كه  است  حالي  در  اين  مي شود.  استفاده 
مساحت آن بايد عدد پي را ضرب در مجذور شعاع آن 
كرد. از سويي رياضيداناني كه خواهان تعويض اين عدد 
با دوپي يا تاو هستند بر اين گفته پافشاري مي كنند كه از 
آنجايي كه بسياري از فرمول ها نيازمند استفاده از عدد 
اصلي  ثابت  عدد  عنوان  به  عدد  اين  از  بايد  هستند،  تاو 
دايره استفاده كرد. به گفته اين دانشمندان، رياضيدانان 
زوايا را با درجه اندازه گيري نكرده بلكه از راديان براي 
راديان هاي  دايره  يك  در  و  مي كنند  استفاده  سنجش 
دوپي وجود دارند. اين مساله منجر به پريشاني بسيار 
در  را  دايره  چهارم  يك  تنها  اگر  مي شود.  رياضي  در 
نظر بگيريم، اندازه آن با يك چهارم راديا ن هاي دوپي 
تعداد  سنجش  براي  مي شود.  سنجيده  پي  از  نيمي  يا 
راديان ها در سه چهارم دايره بايد فكر كرد و اندازه آن 

به شكل ساده قابل اندازه گيري نيست.
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نامه  دارم  كه  ى  چيز  ترين  :ارزشمند  گيتس  بيل 
مادرم است

دخترانم اجازه 
ندارند ليدى گاگا 

گوش كنند

 بيل گيتس در 55 سالگى به آرزوهاى مالى خيلى 
از ما رسيده است .

تايم  جمله  از  مجالتى  جلد  روى  بارها  او  عكس 
سال  در  كه  مايكروسافت  وشركت  بوده  وفوربز 
حاال  كرد  شروع  را  كارش  آلن  پل  با  همراه   1975
به  گيتس   . دارد  ارزش  دالر  ميليارد   400 از  بيش 
شكل رسمى دومين مرد ثروتمند جهان است  سال 
قبل  پس از نزديك به دو دهه جايگاهش در صدر 
رده بندى را به كارلوس اسليم مكزيكى واگذار كرد 
چرا كه بيش از 28 ميليارد دالر را صرف كارهاى 
ثروت  دالر  ميليارد   56 هم  هنوز  اما  كرد  خيريه 
شهرت  و  پول   همه  اين  اصوالبا  دارد.  شخصى 
اما  باشد  داشته  او  زندگى  در  معنايى  نبايد  نگرانى 
او صحيت درباره خانواده اش را اين چنين شروع 

آهنگهاى  ام  كرده  تاكيد  ها  بچه  به  كند:«من  مى 
كه  اشعارى  مراقب  و  نكنند  گوش  را  گاگا  ليدى 
بدآموزى دارند باشند.خوشبختانه جنيفر( 15 ساله 
كرده  درك  را  موضوع  اين  ساله )  رورى( 12  و   (
اندومراقب خواهر كوچكشان فوب( 9 ساله ) هستند 

تا آهنگهاى نامناسب را گوش نكند»

وقتى از او درباره اين ثروت وواگذارى آن به بچه 
ها مى پرسيم ، با لحنى جدى پاسخ مى دهد:«فكر 
باشد  خوب  آنها  براى  ثروت  ميزان  اين  كنم  نمى 
تسهيالت  است  ممكن  كه  جايى  تا  آنها  براى  ما   .
آموزشى فراهم ميكنيم و درمورد مسائل بهداشتى 
درآمد  كسب  درمورد  اما  هستيم  مراقب  كامال  هم 
آنها بايد راه خودشان را پيدا كنندو اگر كار اضافه 
بربرنامه عادى انجام دهند ، پولى به آنها پرداخت 

مى شود »
اما  ندارد  اى  اشاره  ارثيه  دقيق  رقم  به  گيتس 
ميليون  ده  رقم  از  حاكى  نشده  تاييد  گزارشهاى 

دالربراى هر كدام ازبچه هاست.
گويد:«من  مى  اش  خانوادگى  زندگى  درباره  گيتس 
در دهه دوم زندگى ام حتى يكروز هم به مرخصى 
معتاد  كار  به  و  كردم  مى  كار  روز  هر  و  نرفتم 
وقتم  و  كنم  بازى  تنيس  دارم  دوست  حاال  بودم. 
خودم  شخصى  خودرو   . بگذرانم  ام  باخانواده  را 
يك مرسدس بنز است وبراى خانواده يك پورشه 
خريده ام و البته يك لكسوس هم دارم . اما زمانى 
كه هر 5 نفر بخواهيم بيرون برويم از يك خودرو 

ون استفاده مى كنيم »
در  كه  چيزى  ارزشمندترين  درباره  او  از  وقتى 
مى  سوال   ( اش  خانواده  افراد  بجز   ) دارد  زندگى 
مليندا  با  اينكه  از  قبل  ماه  گويد:«شش  ،مى  كنيم 
به  ابتال  اثر  بر  مادرم  كنم  ازدواج   1994 سال  در 
من  براى  اى  درنامه  اما  درگذشت  سينه  سرطان 
وهمسرم نوشت :" هر كسى ثروت بيشترى داشته 
باشد ، انتظار بيشترى از او مى رود" اين نامه برايم 
ارزشمند ترين چيز در دنيا است وهنوز آن را حفظ 
كرده ايم. به خاطرهمين نامه بود كه  تصميم گرفتم 
به شيوه هاى مختلف به افراد فقير و نيازمند كمك 

كنم»
تاسيس  زمينه  دراين  گيتس  بيل  اقدامات  از  يكى 
در  نيازمند  كودكان  واكسيناسيون  براى  مركزى 
جيمز  همكارى  با  و  بوده  جهان  فقير  كشورهاى 
كامرون تابحال بيش از سه ميليارد دالر براى اين 

مركز جمع آورى شده است .

ديلى ميل /11 ژوئن

آيا پيري يك 
بيماري است؟

تقويمي-  پيري  شدن-  پير  كه  ساده  حقيقت  اين 
پيش رونده و غيرقابل توقف است، آشكار است. 
اما كارشناساني كه در حوزه دانش پيري مطالعه 
مي كند، مي گويند زمان آن فرا رسيده است كه به 
كه  نگاهي  شود،  تازه  نگاهي  زيستي  فرآيند  اين 
پيري را به عنوان وضعيتي در نظر مي گيرد كه 
قابل دستكاري، تغيير دادن و به تاخير انداختن 
رويكرد  اين  اتخاذ  از  هدف  مي گويند  آنها  است. 
به  كه  است  داروهايي  براي  جست وجو  جديد 
بپردازد.  پيري  به  مربوط  بيماري هاي  با  مقابله 
«اگر  مي گويد:  زيستي  پيري شناس  جمز،  ديويد 
پيري به عنوان يك بيماري در نظر گرفته شود، 
چگونگي پاسخ ما به آن تغيير مي كند. براي مثال، 
حال  در  بود.»  خواهد  دكترها  وظيفه  آن  درمان 
كه  دارويي  شركت هاي  و  دانشمندان  حاضر، 

را  پيري  مورد  در  پژوهش هايشان  مي خواهند 
ممانعت  با  درآورند،  ملموس  نتايج  صورت  به 
كه  هستند  روبرو  وامريكا  اروپا  در  مقرراتي 
كه  مي دهد  را  داروهايي  توليد  مجوز  تنها 
براي  نه  شده اند،  ساخته  خاصي  بيماري  براي 

وضعيتي عمومي مانند پيري.
جمز گفت: «از آنجايي كه پيري به عنوان بيماري 
در نظر گرفته نمي شود، كل فرآيند عرضه دارو 
به بازار را نمي توان براي داروهايي درمان كننده 
تمايل  عدم  باعث  امر  اين  برد.  كار  به  پيري 
داروهايي  ساختن  به  داروسازي  شركت هاي 
انسان ها  توانايي  مي شود.»  پيري  درمان  براي 
سراسر  در  وفور  به  طوالني تر  زندگي  براي 
عمر  طول  ميانگين  است.  شده  داده  نشان  دنيا 
بيستم  قرن  طول  در  توسعه يافته  كشورهاي  در 
كارشناسان  و  است  يافته  افزايش  سال   30 تا 
انتظار دارند كه در طول قرن بيست و يكم همين 
عمر  طول  ميانگين  در  بيشتر  يا  افزايش  مقدار 
وسيله  به  گذشته  سال  كه  بررسي  يك  دهد.  رخ 
كه  زد  شدتخمين  انجام  دانماركي  پژوهشگران 
به  سال 2000  از  كه  نوزاداني  از  نيمي  از  بيش 
بعد در كشورهاي ثروتمند متولد مي شوند، آنقدر 
زندگي خواهند كرد كه صدمين سالگرد تولدشان 
بيماري هاي  بار  سن  افزايش  با  اما  ببينند.  را 
مي رود  انتظار  مي يابد.  افزايش  سن  به  مربوط 
موارد زوال عقل و آلزايمر- بيماري هاي مغزي 
تحليل برنده مغز- تقريبا هر 20 سال يك بار دو 
برابر شود تا در سال 2030 به 65 ميليون نفر و 
تا سال 2050 به بيش از 115 ميليون نفر برسد. 
انتظار مي رود ديابت، بيماري قلبي و سرطان و 
هزينه درمان آنها در جمعيت هاي سالمند، به طور 
قابل  توجهي در دهه هاي آينده هم در كشورهاي 
يابد.  افزايش  ثروتمند  كشورهاي  در  هم  و  فقير 
اينشتين  آلبرت  پزشكي  كالج  از  بارزياليي  نير 
مواجهه  براي  راه  يك  كه  مي گويد  نيويورك  در 
به  كه  است  اين  بيماري ها  سنگين  اين بار  با 
بزرگ ترين عامل خطرساز براي همه آنها -يعني 

پيري- معطوف شويم.
منبع: اليو ساينس

 رواني –رهايي از دردهاي روحي 
 –مشكالت روحي . ندتررواني از دردهاي جسماني دردناك –دردهاي روحي 

از زندگي و باعث تخريب  عدم لذت بردن باعث كاهش كارآيي،رواني 
نكته مهمتر اينست كه اين . شوند تدريجي روح و روان و جسم انسانها مي

 ،مخرب خود بر روي فرزندانمشكالت اگر درمان نشوند به خاطر تاثيرات 
 . به نسلهاي بعدي هم منتقل مي شوند

د افرامي توانند به  امروزه در روانشناسي درمانهاي مدرني ابداع شده اند كه
كمك كنند بر انواع مشكالت روحي و رواني غلبه كرده و شادابي و كارآيي 

 .خود را دوباره بدست آورند
رواني نه تنها خود، بلكه نسلهاي آينده خود را  –با درمان مشكالت روحي 

نيز از اين درد جانكاه رهايي بخشيد و زندگي در صلح و آرامش دروني را 
 .براي خود و آيندگان خود به ارمغان بياوريد
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در نبود من چه كسى از 
كودكم مراقبت مى كند؟

توسط  او  از  مراقبت  و  خانه  در  كودك  نگهدارى 
مادر  غيبت  زمان  در  پرستار...  يا  پدر  مادربزرگ، 
حالى  در  دهد  مى  طفل  به  بيشترى  امنيت  احساس 
كه همراه بودن طفل با مادر يا نگهدارى او در مهد 

كودك، تغذيه از پستان را ممكن مى سازد

از  يكى  كودك  مراقبت  روش  انتخاب  حال  هر  به 
اوست  طفل  و  مادر  براى  مهم  تصميمات  اولين 
نيازهاى  ها،  اولويت  به  توجه  و  تحقيق  با  بايد  كه 
حتى  گرفتن  گيرد.  صورت  راحتى  و  هزينه  كودك، 
توصيه  مادر  به  بايد  را  طوالنى  مرخصى  االمكان 
كرد و بهتر است يك هفته قبل از بازگشت به كار 
در  و  شده  آشنا  كودكش  از  كننده  مراقبت  فرد  با 
طول هفته كودك را براى مدت هاى كوتاهى به او 
كار،  به  بازگشت  روز  اولين  كه  طورى  به  بسپارد 
اولين روز سپردن طفل به فرد مراقب نباشد به اين 
ترتيب كودك يك باره با فرد و محيطى غريب روبه 
شروع  روزهاى  در  نيز  مادر  استرس  و  نشده  رو 

كار كمتر خواهد بود. 

برنامه  تنظيم  براى  روزها  اين  از  تواند  مى  مادر 
صبحگاهى و محاسبه زمان الزم براى آماده كردن 
خود و شيرخوارش و دوشيدن شير استفاده كند. 
انجام اين كار حداقل يك بار به طور آزمايشى، قبل 
از شروع به كار براى كاهش جدايى مادر و كودك 
گفت  بايد  كودك  تغذيه  روش  مورد  در  است.  مفيد 
در  تواند  مى  است  ماه  باالى 6  كودك  سن  اگر  كه 
زمان غيبت مادر با غذاهاى كمكى و با استفاده از 
قاشق و فنجان تغذيه شود. چنانچه كودك با شير 
و  است  ماه  زير 6  او  سن  و  شود  مى  تغذيه  مادر 
فرصت  از  استفاده  و  كار  محل  به  او  بردن  امكان 
هاى شيردهى براى مادر وجود ندارد بهتر است با 
شير دوشيده شده مادر كه قبال آماده و در اختيار 

فرد مراقب قرار گرفته تغذيه شود.
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مبارزه در چند جبهه ضد يك بيماري ناتوان كننده
سكته مغزي مانند بيماري قلبي ناشي از مجموعه يي 
(نحوه  محيطي  عوامل  (ژن ها)،  طبيعي  عوامل  از 
بزرگ شدن و محيط زيست) و انتخاب هاي شخصي 

(سيگار كشيدن، ورزش و ...) است.
كه  است  شخصي  انتخاب هاي  ما  اغلب  براي 
مااست.  آينده  در  مغزي  سكته  بروز  تعيين كننده 
انتخاب گزينه هاي سبك زندگي سالم مي تواند تا 80 
درصد خطر دچار شدن به سكته مغزي را كاهش 
همه  اين  درماني  مداخله  يا  وسيله  دارو،  هيچ  دهد. 

تاثيربخش نيست.
به  خون  جريان  نرسيدن  از  ناشي  مغزي  سكته 
بخشي از مغز است. نرسيدن اكسيژن به اين علت 
به سلول هاي مغزي باعث مرگ آنها در طول چند 
و  است  مرگبار  آسيب  اين  گاهي  مي شود.  دقيقه 
مغزي  سكته  موارد  اغلب  در  اما  مي كشد.  را  فرد 
اين  از  برخي  در  گرچه  نمي شود.  فرد  مرگ  باعث 
جاي  به  ذهني  يا  جسمي  عالمت  هيچ  بازماندگان 
نمي ماند، بسياري از آنها دچار اختالل در صحبت 
واقع  در  مي شوند.  مشكالت  ساير  و  فلج،  كردن، 
سكته مغزي مهم ترين علت معلوليت است و تقريبا 
از هر سه فرد دچار سكته مغزي يكي دچار معلوليت 

دايمي مي شود و نياز به مراقبت درازمدت دارد.

 دو نوع سكته مغزي
مغزي  سكته  مي دهد:  رخ  گونه  دو  مغزي  سكته   
انسدادي، هنگامي رخ مي دهد كه يك لخته خون يا 
چيزي مشابه آن يك رگ خوني مغز يا رگ خوني 
منتهي به مغز را مسدود مي كند. 80 درصد موارد 
ديگر  درصد   20 هستند.  نوع  اين  از  مغزي  سكته 
سكته مغزي از نوع خونريزي دهنده هستند؛ اين نوع 
مغز  خوني  رگ  يك  كه  مي دهد  رخ  هنگامي  سكته 
سلول هاي  مي شود  باعث  خونريزي  مي شود.  پاره 
شده  پاره  خوني  رگ  دست  پايين  در  كه  مغزي 
و  بمانند  محروم  اكسيژن دار  خون  از  دارند،  قرار 
همچنين افزايش فشار داخل مغز به علت خونريزي 

به سلول هاي مغزي آسيب مي رساند.
گرچه درمان اين دو نوع سكته متفاوت، پيشگيري 

از آنها بسيار مشابه است.
 

عوامل خطرساز براي سكته مغزي
برخي از عوامل زمينه ساز سكته مغزي را مي توانيد 

تغيير دهيد، اما نه همه آنها را.
سن،  شامل  تغيير  غيرقابل  ساز  خطر  عوامل 
قوميت  يا  نژاد  و  تولد  هنگام  وزن  ژن ها،  جنسيت، 
داشته  باالتري  سن  باشيد،  مرد  اگر  است.  شما 
تولدتان  هنگام  وزن  باشيد،  پوست  سياه  باشيد، 
خانوادگي  سابقه  باشد،  بوده  از 5/2كيلوگرم  كمتر 
در  مغزي  سكته  خطر  باشيد،  داشته  مغزي  سكته 

تغيير  قابل  خطرساز  عوامل  است.  بيشتر  شما 
آنهايي هستند كه مي توانيد آنها را اصالح كنيد؛ از 
كشيدن،  سيگار  تحركي،  كم  باال،  خون  فشار  جمله 
قلب  دهليزي  ريتم  اختالالت  باال،  كلسترول  ديابت، 
(فيبريالسيون دهليزي)، مصرف قرص هاي خوراكي 
ضدبارداري، چاقي، وجود ساير بيماري هاي قلبي-

مواد  سوءمصرف  و  الكل  سوءمصرف  عروقي، 
مخدر.

 
11 راه براي مقابله با سكته مغزي

 با توجه به علل زمينه ساز قابل اصالحي كه در باال 
ذكر شد، مي توانيد در جبهه هاي گوناگون با سكته 
مغزي مبارزه كنيد. حمله از يك جبهه خوب است؛ 
حمالت از چند جبهه بهتر. 11 كاركه به شما كمك 
مي كنند از سكته مغزي پيشگيري كنيد، اينها هستند:

-1 فشارخون تان را اندازه بگيريد و آن را در حد 
طبيعي نگه داريد.

-2 سيگار نكشيد يا اگر سيگاري هستيد، سيگار را 
ترك كنيد.

-3 در صورت لزوم وزن كم كنيد.
-4 فعاليت جسمي تان را بيشتر كنيد.

-5 براي تشخيص و درمان اختالل ريتم قلب از نوع 
«فيبريالسيون دهليزي» اقدام كنيد.

اختالل  گذراي  «حمله  به  كه  صورتي  در   6-
 24 از  پس  كه  ناقص  (سكته  مغز»  به  خونرساني 
دچار  مي شود)  برطرف  آن  فلجي  عاليم  ساعت 

شديد، به فوريت به درمان آن بپردازيد.
بيماري  مانند  خوني  گردش  مشكالت   7-
درمان  را  شديد  كم خوني  يا  محيطي  سرخر گ هاي 

كنيد.
-8 از مصرف الكل پرهيز كنيد.

-9 قند و كلسترول خون تان را اندازه بگيريد و آنها 
را در حد طبيعي نگه داريد.

-10 رژيم غذايي سالمي كه ميزان سديم (نمك) آن 
كم و ميزان پتاسيم آن باالست را انتخاب كنيد.

-11 عاليم هشداردهنده سكته مغزي را بشناسيد.

Health Watch :منبع

11 راه براي 
پيشگيري از 
سكته مغزي

سالمت 
ذهن جنايي: 

آثار اعتياد و 
خشونت بر مغز

به  توسل  با  كه  كساني  مغز  تصاوير  تفسير 
اغلب  مي شوند  جنايي  اعمال  مرتكب  خشونت 
بسيار دشوار است، چه بيشتر آنها همزمان معتاد 
به الكل و ساير مواد مخدر هستند و همين تمييز 
و  خشونت  منهاي  اعتياد  از  ناشي  تغييرات  بين 
موارد همراه با رفتارهاي خشونت آميز را دشوار 

مي سازد. 

به تازگي، مطالعه يي روي چهار گروه از داوطلبان 
صورت گرفته كه انگشت بر نكات مهمي گذاشته: 
معتاداني كه متوسل به خشونت شده بودند؛ موارد 
نادري ار خشونت كه با اعتياد همراه نبود؛ كساني 
بودند،  نشده  خشونت آميز  رفتارهاي  مرتكب  كه 
مواد  و  الكل  مصرف  با  رابطه  در  مشكالتي  ولي 
نه  و  بودند  معتاد  نه  كه  آنهايي  و  داشتند  مخدر 
رفتارهاي خشونت آميز داشتند. بررسي تصاوير 
بخش هايي  حجم  شدن  كوچك تر  از  حاكي  مغز 
فردي  رفتارهاي  كنترل  به  كه  است  مغز  قشر  از 
مربوط مي شود. از سوي ديگر، نشان داده شده 
كه خشونت، تهاجم و رفتارهاي بيمارگونه مشابه 
ديگر با بزرگ تر شدن حجم نواحي ميانه مغز (كه 
دارند)  ارتباط  انگيزه  و  لذت  جست وجو،  ميل،  با 
كه  عقيده اند  اين  بر  پژوهشگران  هستند.  همراه 
خشونت  نه  و  اعتيادآور  مواد  مصرف  نتيجه  در 
 (psychopathy) حاصل از رفتارهاي بيمارگونه
آنچنان كه پيش از اين تصور مي شداز حجم ماده 

خاكستري مغز كاسته مي شود.

خشن  رفتارهاي  دچار  همزمان  كه  كساني  در 
موتوري  از  تركيبي  مخدرند،  مواد  به  اعتياد  و 

كه  مي شود  موجب  ضعيف  ترمزهاي  و  قدرتمند 
ميل بيشتري به تجربه لذت (خواه حاصل مصرف 
خشونت آميز  اعمال  ارتكاب  اعتيادآور،  داروهاي 
و فعاليت هاي ديگر باشد) و در عين حال توانايي 
كمتري براي «نه گفتن ساده» در برابر آنها داشته 
با  پسران  روي  بررسي ها  اين،  از  پيش  باشند. 
در  تفاوت هايي  از  حاكي  بيمارگونه  رفتارهاي 
قشر مغز آنها بودند كه بيش از همه خود را در 
ناحيه چشمي-پيشاني (ناحيه يي از مغز كه درگير 
احساس همدلي و كنترل رفتارهاي ناگهاني است) 

نشان مي داد.

نكته جالب آنكه اين تغييرات در كساني ديده شده 
كه چندان هم در معرض مصرف مواد اعتيادآور 
نبودند، اما نشان داده شده كه با شروع به مصرف 
مواد مذكور اين تغييرات نيز تشديد مي شوند. در 
كه  كساني  75درصد  در  نشانه ها  بررسي،  اين 
معيارهاي  با  داشتند،  خشونت آميز  رفتارهاي 
بودند.  هماهنگ  ضداجتماعي  شخصيتي  اختالل 
ناحيه  در  مشكالتي  با  بيماري  اين  كه  مي دانيم 
رفتارهاي  است.  همراه  كالوزوم  كورپوس 
شديدتر  شكل   (psychopathy) بيمارگونه 
اين  مي روند؛  شمار  به  فوق  شخصيتي  اختالل 
بوده  خود  قربانيان  با  همدلي  حس  فاقد  بيماران 
بدون  ديگران  آزار  و  خشونت  اعمال  به  تمايل  و 
پژوهشگران  اين،  از  پيش  دارند.  قانون  به  توجه 
بيمارگونه  رفتارهاي  با  افراد  در  كه  نمي دانستند 
نيز ناحيه مياني مغز (اندازه آميگدال ها كه به ترس 
دستخوش  مي شوند)  مربوط  ديگر  هيجانات  و 
تغيير مي شود. ولي واهمه نداشتن از مخاطرات و 
اينكه نشان دادن صحنه هاي خون ريزي يا وقايع 
و فجايع مشابه جلب نظر آنها را مي كند (به جاي 
فرض  مويد  شود)،  ترس  يا  بيزاري  موجب  آنكه 

متفاوت بودن مغز اين گروه از بيماران است.

منبع: تايم
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مالديني در فكر بازگشت به ميالن
پي  در  كه  كرد  اعالم  صحبت هايي  در  مالديني  پائولو 
تا  است  آماده  سال 2009  در  فوتبال  دنياي  با  خداحافظي اش 
بار ديگر به باشگاه ميالن بازگردد.اين ستاره 43 ساله بعد از 
موفقيتهايي كه در طول 2 دهه با روسونري كسب كرد، ميالن 
را ترك كرد و بعد از دو سال دوري از دنياي فوتبال، اسطوره 
فوتبال  دنياي  به  آماده بازگشت  معتقد است كه  فوتبال ميالن 
حاضر  گفت: «درحال  بازيكن.مالديني  عنوان  به  نه  البته  است، 
هم  سختي  خيلي  كار  و  فعاليتم  به  مشغول  پدر  يك  عنوان  به 
هست. البته اگر پيشنهاد قابل توجهي را دريافت كنم به كار در 
دنياي فوتبال بازخواهم گشت.فوتبال عشق و زندگي من است 
دارد.»  من  بازگشت  به  زيادي  عالقه  هم  ميالن  كه  مي دانم  و 
مالديني ادامه داد: «اگر شرايط خوبي باشد، خوشحال مي شوم 
جبران  را  ميالن  زحمات  و  بازگردم  عالقه ام  مورد  تيم  به  تا 
كنم.»پيش از اين هم صحبتهايي درمورد بازگشت مالديني به 

سن سيرو با پستي مديريتي به گوش مي رسيد.

منچستر سيتي قيمت 
ته وس را تعيين كرد 

براي  را  خود  منچسترسيتي  باشگاه  رئيس  المبارك»  «خلدون 
اتخاذ موضعي سخت برابر «كارلوس ته وس» آماده كرده و 

نمي خواهد اجازه دهد يك بازيكن روال كار را به مديران باشگاه 
ديكته كند. به گزارش اينديپندنت، رسانه هاي انگليسي در عين 
ميليون   50 پيشنهادي  كه  صورتي  در  داده اند  گزارش  حال 
با  منچسترسيني  شايد  شود،  ارائه  وس  ته  جذب  براي  پوندي 
آن موافقت كند. خلدون المبارك قصد دارد با ته وس و مشاور 
با نفوذ او «كيا جورابچيان» صحبت كند تا دليل او براي ترك 
به  مي خواهد  وس  ته  بفهمد.  را  تابستان  فصل  اين  در  باشگاه 
راحتي  به  كه  نيست  كسي  مبارك  ولي  برود  ايتاليا  يا  اسپانيا 
بدي  رابطه  خاطر  به  وس  ته  بدهد.  بازيكنانش  خواسته  به  تن 
كه با «گري كوك» مدير اجرايي باشگاه و نيز «برايان ماروود» 
يكي از مسئوالن فوتبال انگليس دارد، مورد انتقاد قرار گرفته 
است ولي او مي گويد درخواستش براي انتقال ارتباطي با اين 
مسائل ندارد و فقط مي خواهد به دخترانش نزديكتر باشد. در 
عين حال درآمد 250 هزار پوندي ته وس در هفته و شهرت او 
به عنوان گرانترين بازيكن انگليس به اين معنا است كه معدود 
دستمزدي  پرداخت  عهده  از  مي توانند  درجهان  باشگاه هايي 
شوند.  مذاكره  وارد  منچسترسيتي  با  و  برآيند  اين  از  باالتر 
بحث  نداده،  نشان  وس  ته  جذب  به  عالقه اي  كه  بارسلونا 
جورابچيان  و  وس  ته  اميد  پس  است،  منتفي  هم  يوونتوس 
اين  با  است.  مادريد  رئال  و  اينترميالن  چون  باشگاهايي  به 
ديگر  فصل  براي  را  وس  ته  دارد  اصرار  منچسترسيتي  حال 
سرمربي  مانچيني  روبرتو  نگه دارد.  ايستلند  ورزشگاه  در  هم 
منچسترسيتي پيش از اين گفته بود هر بازيكني كه از حضور 
در اين تيم ناراضي است بهتر است باشگاه را ترك كند ولي 
يك  دارد  تيم  در  كه  ارزشي  به  توجه  با  وس  ته  مورد  ظاهرا 

استثنا محسوب مي شود.

ورزش
سومين  فاتح  نادال  بر  غلبه  با  ژوكوويچ 

گرنداسلم 2011 شد 

آغاز 
فرمانروايي در 

ويمبلدون
تمام عمرم روياي رسيدن به چنين عنواني 
تمام  به  روز  سه  عرض  در  و  داشتم  را 
خواسته هايم رسيدم. هيچ گاه اين لحظات را 
يادآور  برايم  افتخار  اين  نمي كنم.  فراموش 
روزهاي گذشته است. مرا به دوران كودكي 
اين  به  رسيدن  براي  كه  تالش هايي  و  برد 
افتخار انجام دادم. اين بهترين احساسي بود 

كه در زمين تنيس تاكنون داشته ام

راكت  يك  با  صرب تبار  پسر  پيش  سال   12
خانه  از  بلندپروازانه  روياهايي  و  تنيس 
خارج شد تا شايد روزي بتواند بر قله تنيس 
ژوكوويچ  نوواك  حاال  گيرد.  قرار  جهان 
دو  شد  موفق  روز  سه  از  كمتر  عرض  در 
آرزوي ديرينه خود را محقق كرده و عالوه 
بر فتح گرنداسلم ويمبلدون كه محبوب ترين 
تورنمنت وي محسوب مي شود، صدرنشيني 
به  نيز  را  جهان  تنيس  بهترين هاي  جدول 
عصر  ساله   24 تنيسور  اين  آورد.  دست 
يك شنبه در مصاف با رافائل نادال توانست 
3 بر يك و با نتايج 6بر4، 6 بريك، يك بر 6 
نخستين  براي  و  رسيده  برتري  به  و 6بر3 
باالي  را  قهرماني  جام  ويمبلدون  در  بار 
يكبار  تنها   2011 سال  در  كه  او  ببرد.  سر 
كسب  با  است،  كرده  تجربه  را  شكست 
به  رقابت ها  اين  پوندي  ميليون   1/1 جايزه 
آنچه استحقاقش را داشت، رسيد و سومين 
گرنداسلم زندگي ورزشي اش را فتح كرد. با 
اين حال او هنوز راه بسياري براي رسيدن 
به ركورد 16 قهرماني فدرر و حتي 3 عنوان 
تورنمنت ها  اين  در  نادال  رافائل  كه  نخستي 

كسب كرده است، دارد. 
ژوكوويچ: بهترين روز عمرم است 

و  كرد  آغاز  مسلط  بسيار  را  بازي  ژوكو 
به راحتي توانست برتري خود را در زمين 
كامال  بازي  دوم  ست  در  دهد.  نشان  چمن 
را  همه  تقريبا  صرب  تنيسور  اين  يك طرفه 
نادال  اما  بود  كرده  مطمئن  او  پيروزي  به 
نظر  به  و  شد  متحول  كامال  سوم  ست  در 
مي رسيد تصميم دارد شكست دو بر صفر 
از  كند.  عوض  تاريخي  پيروزي  يك  با  را 
سال 1927 تاكنون هيچ تنيسوري نتوانسته 
بر   2 شكست  تورنمنت  اين  فينال  در  است 
طول  در  نيز  نادال  و  كند  جبران  را  صفر 
اين  انجام  به  موفق  دوبار  تنها  مسابقاتش 
كار شده بود. ست چهارم اما بسيار نزديك 
و نفسگير دنبال شد و هر دو تنيسور پا به 
گيم  در  ژوكوويچ  مي رفتند.  پيش  هم  پاي 
هفتم اين رقابت با زدن سرويس هايي عالي 
3-4 پيش افتاد و زماني كه نوبت به سرويس 
نادال رسيد او با اشتباهات عجيب خود قافيه 
را به رقيب باخت و 5 بر 3 عقب افتاد. پس 
از دو ساعت و 28 دقيقه از شروع مسابقه، 
رفت،  بيرون  به  نادال  بلند  بك هند  زماني كه 
ژوكوويچ به روياي خود رسيد و قهرماني 
همراه  به  را  تنيس  تورنمنت  قديمي ترين  در 
شدت  به  مسابقه  طول  در  كه  خانواده اش 
از وي حمايت مي كردند، جشن گرفت. حتي 
صربستان  رئيس جمهور  تاديچ،  بوريس 
و  داشت  حضور  تماشاگران  ميان  در  نيز 
واكنش هاي جالب او پس از كسب امتيازات 
دوربين هاي  سوژه  ژوكوويچ  توسط 

تلويزيوني بود. 
بار  نخستين  براي  كه  صرب  تنيسور  اين 

است،  رسانده  افتخار  اين  به  را  كشورش 
در پايان اين رقابت گفت:« گفتن اين كه چه 
روز  بهترين  است.  سخت  دارم  احساسي 
عمرم است. چرا كه در تورنمنت محبوبم به 
قهرماني رسيدم. فكر مي كنم، هنوز هم دارم 
قدرتمند  بسيار  رقيبي  نادال  مي بينم.  خواب 
قائلم.آرزو  برايش  زيادي  احترام  و  است 
برابر  را  زيادي  بازي هاي  همچنان  مي كنم 
هم برگزار كنيم. تمام عمرم روياي رسيدن 
به چنين عنواني را داشتم و در عرض سه 

هيچ گاه  رسيدم.  خواسته هايم  تمام  به  روز 
اين لحظات را فراموش نمي كنم. اين افتخار 
به  مرا  است.  گذشته  روزهاي  يادآور  برايم 
براي  كه  تالش هايي  و  برد  كودكي  دوران 
اين  دادم.  انجام  افتخار  اين  به  رسيدن 
تنيس  زمين  در  كه  بود  احساسي  بهترين 
تاكنون داشته ام. در پايان مسابقه به جايگاه 
اختصاصي ام در ميان هواداران نگاه كردم. 
در  نزديكانم  و  دوستان  بهترين  از  نفر   20
تشويق  مرا  وجود  تمام  با  كه  بودند  آنجا 
بودند.  خوشحال  موفقيت  اين  از  و  كرده 
پس از كسب نخستين گرنداسلم در استراليا 
براي  انگيزه ام  داشتم.  خوبي  احساس  نيز 
و  بود  شده  بيشتر  جدول  باالي  به  رسيدن 
تجربه  را  تازه اي  موفقيت هاي  مي خواستم 
كنم. در اين ميان دو رقيب بسيار سرسخت 
داشتم. نادال و فدرر از بهترين ها هستند و 

عبور از آنها كار آساني نبود.» 

سومين شكست در فينال 
در   2007 سال  در  بار  آخرين  نادال 
زمان  آن  از  و  خورد  شكست  ويمبلدون 
اين  چمن  در  پياپي  پيروزي   20 تاكنون 
تورنمنت كسب كرده بود. او در سال 2009 
اين  شايد  و  بود  غايب  مصدوميت  دليل  به 
در  را  نقش  بيشترين  كهنه  آسيب ديدگي 
خاتمه صدرنشيني او در دنياي تنيس داشت. 
او پيش از اين 12 بار به فينال گرنداسلم هاي 
مختلف راه يافته بود و تنها دو بار شكست 
خورده بود كه هر دو مورد آن برابر روژه 
اين  در  حريفش  درباره  وي  بود.  فدرر 
را  رويايي  فصلي  مي گويد:«او  رويارويي 
سپري مي كند. به نواك براي اين قهرماني و 
فصل رويايي اش تبريك مي گويم. او در اين 
بازي نمايش بهتري داشت. مي توانم تصور 

كنم نواك امروز چه احساسي دارد.» 

نادال با اشاره به 4 شكست قبلي خود برابر 
ابتداي  افزود:«در  جاري  سال  در  ژوكوويچ 
بازي به اين قضيه فكر نمي كردم و با تمام 
وجود براي كسب قهرماني تالش كردم. البته 
زماني كه در ست آخر 4-5 عقب افتادم اين 
او  داد.  قرار  تاثير  تحت  مرا  كمي  خاطره ها 
امروز بسيار فوق العاده بود و من هم كمي 
نسبت به روزهاي قبل ضعيف تر كار كردم.» 

مي شود  سوال  مايوركايي  تنيسور  اين  از 
لحظه  دشوارترين  و  بدترين  اين  آيا  كه 
پاسخ  در  او  و  بود  ورزشي ات  زندگي 
دشوارترين  مي دانيد  نه!  مي گويد:«مسلما 
استرالياي 2010  اوپن  در  بود؟  كدام  لحظه 
به  مجبور  مصدوميت  دليل  به  زماني كه 
كناره گيري شدم. پس از حضور در 8 فينال 
امسال و قهرماني چند هفته پيش در روالن 
نمي تواند  فينال  اين  در  شكست  گاروس، 
اخير  فينال   5 در  شود.  تلقي  دشوار  بسيار 
اوضاع بر وفق مراد من نبود اما بايد صبر 
كنم و براي ششمين رويارويي آماده باشم. 
شايد در رويارويي بعدي و حتي هفتمين بار 
نيز شكست بخورم اما باز هم به تالشم ادامه 
مي دهم چرا كه اين ذات ورزش است. درك 
مي كنم كه در ورزش چنين شرايطي وجود 
بهتر  شما  از  ورزشكار  يك  زماني كه  دارد. 
است تنها كاري كه بايد بكنيد تالش بيشتر 
است. من هم سال گذشته در سه گرنداسلم 
قهرمان شدم اما اين شرايط ابدي نيست و 
قطعا يكه تازي ژوكوويچ نيز چنين شرايطي 
حال  تنيسور  بهترين  برابر  امروز  من  دارد. 
چنين  در  و  خوردم  شكست  جهان  حاضر 

شرايطي باخت طبيعي است.» 
است  معتقد  نوواك  مادر  ژوكوويچ،  ديانا 
تنيس  ورزش  در  را  جديدي  عصر  پسرش 
آغاز كرده است:« حاال عصر نوواك-نوواك 
آغاز شده و از اين پس بايد شاهد هنرنمايي 
او باشيد. قرار گرفتن در رتبه سوم جدول 
براي چهار سال پياپي بسيار سخت است و 
پشت  را  موقعيت  اين  توانست  سرانجام  او 
زماني كه  برود.»  صدر  به  و  گذاشته  سر 
ژوكو  عصر  درباره  نادال  از  خبرنگاران 
اكتفا  كلمه  يك  به  تنها  او  كردند،  سوال 

كرد:«شايد».
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دهان باز فوتبال ايران
جالل چراغپور - كارشناس فوتبال 

چند  از  مي توانيم  فوتبال  بازيكنان  براي  قرارداد  سقف  تعيين  موضوع  به 
جنبه نگاه كنيم. در حقيقت اين يك موضوع سهل و ممتنع است و در نتيجه  
ديدگاه  كنيم.  نگاه  آن  به  منفي  و  مثبت  حالت  يك  به  مي توانيم  پايان  در 
به  بازيكن  فوتبال  صنعت  در  و  كاالست  يك  بازيكن  كه  است  اين  اول 
عرضه  به  بستگي  هم  بازار  در  كاال  قيمت  است.  مطرح  ابزار  يك  عنوان 
قيمت  تقاضا  و  عرضه  دليل  به  نمي توانيم  كه  طور  همان  دارد.  تقاضا  و 
سكه را ثابت نگه داريم، قيمت بازيكن را هم نمي توانيم ثابت نگه داريم. اين 
همان  يا  بازيكن  قيمت  آوردن  پايين  براي  ما  كه  است  اين  مثل  دقيقا  بحث 
كاالي داخلي بازيكنان يا كاالهاي ارزان قيمت از خارج استخدام مي كنيم. 
اگر جذب دروازه بان يا بازيكن خارجي را آزاد مي كردند، وقتي از بازيكن 
مي گفتند  او  به  مي رفتند  مي كردند،  دريافت  ميليوني   500 پيشنهاد  داخلي 
هم  را  تو  و  مي گيرد  ميليون  كه 100  مي آوريم  خارجي  بازيكن  يك  ما  كه 
مورد  ابزار  ثروتمندند  متمول و  تيم هايي كه  در اين وضعيت  نمي خواهيم. 
نيازشان را خريداري مي كنند و به تبع آن تيم هاي ضعيف هم به قعر بازار 
نوسانات  اين  و  مي رود  باال  كاال  قيمت  است،  بازار  ابزار  بازيكن  مي روند. 
قيمت كاال به دليل منفرد بودن بازيكن است. بايد درباره دروازه بان ها مانند 
انگليس عمل كنيم. اگر مي خواهند دروازه بان ها درخواست پولهاي ميلياردي 
آزاد  خارجي  دروازه بان  ورود  كه  انگليس  مثل  بدهند  اجازه  بايد  نكنند، 
است، بازيكن خارجي وارد كشور شود. كما اينكه در انگليس هم حضور 
دروازه بان هايي چون فان درسار و پيتر چك قيمت دروازه بان هاي داخلي 
انگليس را پايين آورده است. وقتي اين اتفاق بيفتد، اگر امثال رحمتي چند 
ميليارد هم درخواست كنند، آن وقت هيچ تيمي به دنبال آنها نمي رود. جنبه 
مي خواهد  قراردادش  براي  بازيكن  كه  پولي  آيا  كه  است  اين  قضيه  دوم 
مي خواهد  باشگاه  وقتي  يعني  نه؟  يا  است  باشگاه  خود  داخلي  توليدات  از 
همه  مي كند؟  استفاده  خود  باشگاهي  درون  توليدات  از  آيا  بخرد  بازيكني 
ما متفق القول قبول داريم پولي كه در درون باشگاه ها هزينه خريد بازيكن 
به سايت  خود باشگاه ها نيست. مثال ما وقتي  توليدات داخلي  مي شود، از 
مختلف  منابع  از  چقدر  كه  مي بينيم  مي زنيم،  سر  منچستريونايتد  اينترنتي 
درآمدزايي كرده و حاال سران اين باشگاه مي گويند كه مي خواهيم به طور 
مثال كريستيانو رونالدو را بخريم. به كسي چه مربوط است؟ پولي است 
كه درآمد خود باشگاه است. اما آيا باشگاهي كه به داليل مختلف از بودجه 
دولتي استفاده مي كند، مي تواند يك پنجم اين بودجه را به يك نفر بدهد؟ 
حق  بازيكن  مي گويد  مي كند،  بندي  بودجه  باشگاه  اين  براي  كه  كسي  آن 
كسي  از  من  كه  مي ماند  اين  مثل  بگيرد.  پول  ميليون  از 350  بيشتر  ندارد 
پول توجيبي مي گيرم و او به من مي گويد كه از اين سقف بيشتر نمي تواني 
خرج كني. اين يك حرف منطقي است. مثال وقتي شما از پدرت پول توجيبي 
همين  به  بخري.  پيراهن  خودت  براي  را  پول  آن  همه  نمي تواني  مي گيري 
دليل است كه فوتبال ما درآمد ندارد. اينكه مي گويند فوتبال ايران صنعت 
است، شايعه است. فوتبال ايران مثل دهاني باز است كه پول را مي بلعد نه 

اينكه توليد كند. فوتبال ما هيچ شباهتي با فوتبال دنيا ندارد.

رستمي قهرمان وزنه برداري 
جوانان جهان شد

وزنه بردار دسته 85 كيلوگرم تيم جوانان ايران موفق به كسب دو مدال طال 
دسته  رقابت هاي  شد.  مالزي  در  جهان  قهرماني  رقابت هاي  از  نقره  يك  و 
85 كيلوگرم وزنه برداري قهرماني جوانان جهان در مالزي برگزار شد كه 
در آن كيانوش رستمي، نماينده كشورمان با كسب مدال نقره يك ضرب و 
طالي دوضرب، در مجموع عنوان قهرماني را از آن خود كرده، مدال طال را 

بر گردن آويخت و از عنوان قهرماني خود دفاع كرد.
در حركت يك ضرب «آپتي آكادوف» از روسيه با مهار وزنه 172 كيلوگرمي 
قهرمان شد. رستمي نيز ابتدا وزنه هاي 162 و 168 كيلوگرمي را باالي سر 
برد، اما در مرتبه سوم در مهار وزنه 171 كيلوگرمي ناكام ماند و به مدال 
نقره بسنده كرد. در حركت دوضرب اوضاع كامال به نفع نماينده ايران شد. 
رستمي ابتدا وزنه 204 كيلوگرمي را به زمين انداخت، اما در بار دوم موفق 
به مهار آن شد. او در حركت سوم وزنه 210 كيلوگرمي را درخواست كرد 
و با شايستگي آن را باالي سر برد تا ركورد مجموع 378 كيلوگرم را به نام 
خود ثبت كند و صاحب مدال طالي دوضرب و مجموع شود. آكادوف در 
حالي كه موفق شده بود وزنه هاي 200 و 206 كيلوگرمي را باالي سر ببرد، 
اما در بار سوم و در مهار وزنه 211 كيلوگرمي ناكام ماند تا با مجموع 
378 كيلوگرم به نايب قهرماني بسنده كند. رستمي به دليل آنكه 290 گرم 
از حريفش سبك تر بود، توانست باالتر از او قرار بگيرد و عنوان قهرماني 
را از آن خود كند. در اين دسته «ايگور كليمونوف» از روسيه به مقام سوم 
دست يافت. پيش از اين جابر بهروزي نماينده ايران در وزن 69 كيلوگرم با 
مهار وزنه 169 كيلوگرم در دوضرب، ضمن كسب مدال طالي اين حركت، 

نفر سوم مسابقات وزنه برداري قهرماني جوانان جهان شده بود.
نقره  نشان  دو  كسب  با  مسابقات  نخست  روز  در  هم  عسگري  مجيد 
و  سي  در  ايران  وزنه برداري  كاروان  براي  را  خوب  شروعي  خوش رنگ، 
هفتمين دوره مسابقات وزنه برداري قهرماني جوانان رقم زده بود. سعيد 
 A گروه  در  امروز  كه  هستند  وزنه برداري  دو  باقري  ياسين  و  محمدپور 

دسته 94 كيلوگرم به نمايندگي از ايران روي تخته مي روند.

ورزش

مهم ترين خريدهاي 
تدافعي فوتبال جهان 
سيامك خاجي 

مهمترين  از  يكي  توانست  هفته  اين  سرانجام  رئال مادريد 
كونترائو،  فابيو  و  داده  انجام  را  خود  فصل  اين  خريدهاي 
خدمت  به  يورو  ميليون   30 ازاي  در  را  بنفيكا  چپ  مدافع 
در  معموال  مدافعان  براي  مبالغي  چنين  پرداخت  بگيرد. 
در  بتوانند  اينكه  براي  رئالي ها  اما  نيست  مرسوم  فوتبال 
فصل آينده بارسلونا را در الليگا و ليگ قهرمانان پشت سر 
در  دادند.  انجام  را  خود  تابستاني  خريد  گرانترين  بگذارند 
سال هاي ابتدايي قرن جديد معموال فلورنتينو پرس، رئيس 
انجام  مدافعان  گرفتن  خدمت  به  براي  زيادي  هزينه  باشگاه 
سياست هاي  رئال  در  حضورش  جديد  دوره  در  اما  نمي داد 
اين  ميليوني،   30 هزينه  با  حاال  و  كرده  تغيير  او  خريد 
ملي پوش پرتغالي را در كنار هموطنش په په قرار داد. البته 
آنها تنها تيمي نيستند كه در سال هاي اخير مبالغ هنگفتي را 
براي به خدمت گرفتن مدافعان هزينه كرده اند و پيش از آنها، 
چلسي و بارسلونا اين روند را آغاز كرده بودند. در ادامه به 

بررسي 10 مدافع گرانقيمت فوتبال جهان مي پردازيم. 

دميتريو چگرينسكي از شاختار دونتسك به بارسلونا(2009) 
25 ميليون يورو: 

نمونه كامل يك هزينه گرانقيمت و بي ثمر. بسياري از اينكه بارسلونا 
براي رقابت با نفراتي چون جرارد پيكه و كارلس پويول به سراغ اين 
مدافع اوكرايني رفته، شگفت زده شدند. پس از مصدوميت يحيي توره 
در فصل 2009-2008 كه با قهرماني بارسا در ليگ قهرمانان همراه 
اما  گرفت  خدمت  به  را  او  زياد  بسيار  پيشنهادي  با  گوارديوال  بود، 
حاصل آن چيزي نبود كه انتظارش را داشت. پس از يك فصل و تنها 
14 بازي او در ازاي 15 ميليون يورو به شاختار پس فرستاده شد. 

داويد لوئيس از بنفيكا به چلسي(2011) 
25 ميليون يورو: 

در  محبوب  بازيكني  به  سرعت  به  را  او  موهايش  عجيب  آرايش 
استمفورد بريج تبديل كرد و هواداران او را با يكي از شخصيت هاي 
سرعت  به  لوئيس  مي كردند.  مقايسه  سيمپسون ها  كارتوني  سريال 
گل  شد.  تبديل  تاثيرگذار  نفرات  از  يكي  به  و  افتاد  جا  چلسي  در 
پيروزي بخش او مقابل منچستريونايتد باعث شد خيلي بيشتر مورد 
عنوان  كسب  در  چلسي  ناكامي  از  پس  حال  اين  با  گيرد  قرار  توجه 
ترديد  مورد  او  دفاعي  قابليت هاي  گذشته،  فصل  اواخر  در  قهرماني 

قرار گرفت. 

ريكاردو كارواليو از پورتو به چلسي(2004) 
27 ميليون يورو: 

تابستان 2004 زمان آغاز هزينه ها و ولخرجي هاي چلسي در فوتبال 
اروپا بود تا جايگاهي براي خود پيدا كند. كارواليو نيز راهي استمفورد 
بريج شد تا نقشي تعيين كننده در تركيب موفق ترين تيم تاريخ باشگاه 
پيدا كند. او به همراه آبي ها سه قهرماني ليگ برتر، 2 جام حذفي، 2 
جام اتحاديه، دو جام خيريه(كاميونيتي شيلد) و يك حضور در فينال 
ليگ قهرمانان را تجربه كرد. اين مدافع پرتغالي در طول شش سال 
مدافعان  بهترين  از  يكي  عنوان  به  را  خود  نام  چلسي  در  حضورش 

مياني جهان مطرح كرد و سال گذشته به رئال مادريد پيوست. 

جولئون لسكات از اورتون به منچسترسيتي(2009) 
27/5 ميليون يورو: 

تاريخ  انتقال  بزرگترين  شد  موفق  اورتون  سرمربي  مويس،  ديويد 
باشگاه را در سال 2009 رقم بزند. او زماني كه با پيشنهاد اغواكننده 
اين  گرفت  تصميم  سرعت  به  شد  روبه رو  سيتي  پوندي  ميليون   24
پيشنهادهاي  اين  از  پيش  كند.  ايستلندز  راهي  را  وولز  سابق  مدافع 
قبلي سيتي رد شده بود اما مبلغ باالي پرداختي در نهايت باعث شد 
لسكات  حال  اين  با  كند.  صادر  را  لسكات  جدايي  اجازه  اورتون  تا 
اعالم  مثبت  از  پس  و  گيرد  قرار  اصلي  تركيب  در  توانست  كمتر 
شدن آزمايش دوپينگ كولو توره در دسامبر 2010 بود كه توانست 

حضور ثابت در بازي هاي سيتي را تجربه كند. 

دني آلوس از سه ويا به بارسلونا(2008) 
29/5 ميليون يورو: 

پس از درخشش در تركيب سه ويا در دوران موفقيت اين تيم كه با 
دو قهرماني پياپي در جام يوفا همراه بود، آلوس با پيشنهادي بسيار 

يكي  به  تيم  اين  در  حضور  با  و  شد  روبه رو  بارسا  جانب  از  خوب 
از بهترين مدافعان راست فوتبال جهان تبديل شد. فوتبال قدرتي و 
تكنيك خوب او باعث شد تا بسياري از مدافعان چپ فوتبال اسپانيا 
برابر اين ستاره برزيلي به دردسر بيفتند. او در جمع كاتاالن ها طي 

سه سال دوبار فاتح ليگ قهرمانان شد. 

ليليان تورام از پارما به يوونتوس(2001) 
30 ميليون يورو: 

عنوان  به  را  زيدان  زين الدين  تابستان 2001  در  يووه  اينكه  از  پس 
گرانترين بازيكن تاريخ در ازاي 70 ميليون يورو راهي رئال مادريد 
گرفتن  خدمت  به  براي  را  هنگفت  پول  اين  تا  گرفتند  تصميم  كرد، 
ستاره هايي بزرگ خرج كنند. تا آن زمان كمتر در دنياي فوتبال چنين 
جابه جايي هايي انجام شده بود و اين مدافع فرانسوي يكي از كساني 
بود كه در آن تابستان راهي تورين شد. تورام خط دفاعي يووه را 
به دژي تسخيرناپذير تبديل كرد و پيش از رفتن به بارسلونا، طي 5 

سال 4 قهرماني را تجربه كرد. 

الساندرو نستا از التزيو به ميالن(2002) 
30 ميليون يورو: 

تاثيرگذار  نفرات  از  يكي  هنوز  او  ميالن،  در  حضور  از  پس  سال   9
قهرمان فصل گذشته ليگ ايتالياست. دو قهرماني اروپا و موفقيت در 
تركيب تيم ملي ايتاليا او را به يكي از بهترين هاي فوتبال جهان تبديل 
كرد. مصدوميت از ناحيه كمر باعث شده تا در سال هاي اخير كمتر 
درخشش گذشته را داشته باشد و حاال تياگو سيلوا در دو سال اخير 

به نفر ثابت قلب خط دفاعي روسونري تبديل شده است. 

په په از پورتو به رئال مادريد(2007)
 30 ميليون يورو: 

اين مدافع پرتغالي در 4 سال اخير يكي از اركان اصلي خط دفاعي 
رئال بوده و نمايش بسيار خوبي داشته است. با اين حال چند نكته 
تاريك در پرونده او در مادريد وجود دارد. محروميت 10 جلسه اي 
پس از دوبار لگد زدن به خاوير كاسكوئرو، بازيكن ختافه باعث شد 
تا بازيكني بد اخالق لقب بگيرد. پس از آن به دليل مصدوميت حضور 
در جام جهاني را از دست داد اما در فصل گذشته بسيار عالي ظاهر 

شد و يكي از ستاره هاي رئال بود. 

فابيو كونترائو از بنفيكا به رئال مادريد(2011) 
30 ميليون يورو: 

به  را  پرتغالي  مدافع  اين  توانستند  كشمكش  مدت ها  از  پس  رئالي ها 
خدمت بگيرند. او مورد توجه بايرن مونيخ نيز بود اما در نهايت راهي 

تيم دوم اسپانيا شد. 

ريــــو فرديناند از ليدز يونايتـــد به منچستريونايتد(2001)
 46/8 ميليون يورو: 

در آن زمان بسياري از اينكه چنين مبلغي براي يك مدافع پرداخت 
شده، شگفت زده شدند اما او در تركيب شياطين سرخ نشان داد كه 
ارزش چنين پولي را داشته است. ليگ قهرمانان سال 2008 يكي از 
12 قهرماني او به همراه منچستريونايتد بود و پس از مصدوميت هاي 

پياپي سرانجام بازوبند كاپيتاني را به نمانيا ويديچ سپرد. 
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There are only 200 horses of Kurdish spe-
cies in Iran and one of the concerns of 
horse owners is its breeding with weaker 
species. 
The Research Institute of Animal Embryo 
Technology at Shahr-e Kord University is 
trying to prevent its breeding and extinc-
tion by issuing genetic IDs, Mehr News 
Agency reported. 
Due to the diversity of fauna, Iran is an 
important center of purebred horses. The 

most prominent indigenous horse species 
in the country are Kurdish, Turkmen and 
Darreh Shuri. 
However, this diversity has increased 
horse breeding in various parts of the 
country and given rise to an exceptional 
situation for genetic research on Iranian 
horses. 

Main Goal 
In a bid to prevent the extinction and 
unrestrained breeding of horse species, 
the Research Institute of Animal Embryo 
Technology at Shahr-e Kord University 
has carried out genetic research for issu-
ing IDs for Iranian horses. 
Pejman Mir-Shokraei, the head of the 
research institute, said the genetic ID for 
indigenous Iranian horses was issued in 
cooperation with Isfahan’s Cooperative 
of Horse Owners. 
“Analyzing and determining genetic IDs 
can facilitate the reproduction of pure-
bred horse species, export of produced 
embryos under experimental conditions, 
production of female species in livestock 
breeding industry, using superior species 
in genetic modification centers, prevent-
ing transfer of genetic diseases and saving 
animal species on the brink of extinc-

tion,” he said. 
Pejman Mir-Shokraei said the issuance of 
genetic IDs for horses, given the diversity 
of Iranian horse species, can give rise to 
more research on different species. 
“The genetic analysis of animals can lead 
to more pertinent identification of their 
species, which will ultimately facilitate 
genetic modification and more research,” 
he said. 
Ali Mohammad Ahadi, the deputy head 

of the institute, said the plan for issuing 
a genetic ID has been implemented for 
Kurdish and Arab horses, and it can also 
be implemented for other horse species. 
He added that the genetic ID plan can 
help determine the extent of the breeding 
of thoroughbred Iranian horses with low-
er species and stabilize their conditions. 
Shahabzadeh, the head of Isfahan’s Co-
operative of Horse Owners, said that by 
issuing genetic IDs, information will be 
obtained about the genetic structure of 
different horses, which will lead to a bet-
ter identification of thoroughbred horses 
and clarify the extent of breeding. 
Teimur Fattahi, a horse owner, was of the 
opinion that when the price of horse in-
creases, it will become important to have 
a purebred horse without any breeding. 
“Therefore, it is essential that authentic-
ity of horse in terms of genetic consid-
erations is verified and a genetic ID for 
a horse will indicate its purity,” added 
Fattahi. 

Iranian Breeds 
The Asil Breed 
The Iranian species known as the Asil has 
not only preserved the traditional strain, 
such as Koheilan Hamdani, Obayan, 

Saglavi, Hadban and others, but has also 
preserved the original traits that made 
this breed world-famous. 

Beauty, intelligence and, above all, cour-
age and stamina, combine with this 
breed’s gentle nature. In structure, more 
attention is paid to ability than its out-
ward appearance. For the above reasons, 
there has been considerable western in-
terest in acquiring the Iranian Asil stock. 
The National Horse Society aims to accel-
erate the propagation of this breed. 
Caspian Pony 
An elegant and refined pony, this horse 
is a miniature Arab species of great value 
for the young in show-jumping and rac-
ing. 
Ancient stone engravings and archeologi-
cal findings point to the fact that the Cas-
pian pony may in truth be the first horse 
to be used in the Middle East. This pony 
has had much success abroad and is now 
bred in Bermuda, UK, and New Zealand. 
Kurdish Horse 
Like the Asil, in its own habitat, the 
Kurdish species is known by different 
names, because of differences in breed-
ing and outward appearance, such as Jaff, 
Afshar, Sanjabi, etc. The Jaff, the model 
of the horse in Persian miniatures, in all 
probability has Asil blood. In other Kurd-
ish strains, altogether a strong compact 
horse, there are traces of a possible de-
scendance from the Nisaean War Horse, 
mentioned by Greek historians. Excellent 
for long distance running and mountain-
ous areas, the Kurdish species can also 
carry heavy weight. 

Iranian Thoroughbred 
The breeding of thoroughbreds in Iran 
commenced with high quality stallions 
and mares. Attention and care in the 
technical management of their breed-
ing give hope of a promising future. The 
above can already be observed on the 
racetrack. 
Turkman Horses 
In accordance with historical fact, ar-
cheological findings and research, the 
Turkman horse is one of the first breeds 
in Iran to have been developed and bred 
for specific purposes. 
This horse is slim, tall and finely built, 
possessing speed and stamina, which 
make it an ideal horse for the racetrack. 
Similar to the Asil and the Kurdish species, 
the Turkman also has several branches, of 
which the best known is Akhal-Take and 
Yamut. A cross with the western thor-
oughbred has produced good horses both 
for the track and for show-jumping. 
Native Iranian Horse 
Found in all parts of Iran, the size and 
build of these horses change in accord-
ance with the area they are bred in, be 
they rugged mountainous tribal terrain, 
agricultural plains or valleys. 
Altogether, they are not very large, yet 
sturdy and strong, as well as sure-footed. 
For centuries, this horse did all the hard 
menial jobs, such as pulling carts and car-
rying heavy loads. 

Genetic IDs for 
Iranian Horses






