
روپرت مرداك در حالي در شهر لندن حاضر شده است تا غايله رسوايي شنود مكالمات تلفني شهروندان بريتانيايي 
را خاتمه ببخشد كه با افشاي خبر جنجالي خريد «B sky B »، بزرگ ترين شبكه تلويزيون خصوصي بريتانيا توسط 

او، اين غول رسانه يي باز هم دچار گرفتاري بزرگي در شهر لندن شده است.
اگرچه قرار بود اين معامله بدون هيچگونه سر و صدايي انجام گيرد اما رسوايي شنود مكالمات تلفني شهروندان 
بريتانيايي موجب شده است بريتانيايي ها نسبت به اين مساله حساس شده و تمام سعي خود را در جهت توقف 
اين معامله انجام دهند. شركت عريض و طويل«news corporation» مرداك 39 درصد سهم «B sky B »را در حال 
حاضر در اختيار دارد و براي خريد 61 درصد سهم باقيمانده يك پيشنهاد اغوا كننده 14 ميليارد دالري به صاحبان 
اين سهام داده تا مالك آن شود. يكي از مخالفان سرسخت مرداك در بريتانيا ادميليبند، رهبر حزب كارگر بريتانيا 
خريد «B sky B »  را  بايد  داشته است مرداك  به اين موضوع اظهار  است كه در آخرين موضع گيري خود نسبت 
فراموش كند و فعال درصدد رفع و رجوع مشكالت پيش آمده درباره شنودهاي اخير و رفع بي اعتمادي نسبت به 
نيوز اينترنشنال برآيد. وي اضافه كرد: صرف نظر از مسائلي كه امروزه دولت درگير آن است، من تا كامل شدن 
تحقيقات، به چيزي جز توقف روند فروش «B sky B » قانع نخواهم شد.» نيك كلگ، معاون نخست وزير بريتانيا 
نيز از آقاي مرداك خواست درباره پيشنهاد خود نسبت به خريد «B sky B »تجديد نظر كند. ديويد كامرون نيز كه 
مرداك يكي از حاميان انتخاباتي او محسوب مي شد از اين غايله عقب نيفتاد و در اين مورد اظهارنظر كرد كه اگر من 
مسوول و گردانند «B sky B » و «news corporation» بودم، نخست مشكالت پيش آمده براي نيوز اينترنشنال را 
حل مي كردم سپس بر خريد شركت ها تمركز مي كردم. گوردون براون، نخست وزير پيشين بريتانيا و خاندان سلطنتي 
 «News of the world» بريتانيا از چهره هاي شاخص مورد شنود مكالمات تلفني اخير بودند. ضمن آنكه هفته نامه
با ارسال ايميلي به يكي از افسران محافظ خاندان سلطنتي و با پيشنهاد يك هزار پوند، درخواست شماره تلفن و 

جزييات تماس اعضاي ارشد خاندان سلطنتي را كرده بود. ...

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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قربانيان  تازه غول رسانه ها
امپراتوري  رسانه يي  رسوايي  قرباني  هنرمند  و  سياستمدار  ده ها 
آقاي رابرت مرداك شده اند ديويد كامرون   هم از پيامدهاي رسوايي 
رسانه يي پيش آمده بركنار نيست و مسوول امور رسانه يي وي كه 

در گذشته سردبير نشريه نيوزآو د ورد 
بوده به دادن رشوه به پليس متهم شده 

است
شخصيت  به  نسبت  حساسيت  تب 
انحصارطلب و سياست وعملكرد تعمدانه 
مرداك جهان و لندن را  فراگرفته است، 
بطوري كه برخي رسانه ها توقيف نشريه 
168ساله و پرقدمت او در شهر لندن را 
مي خوانند.  هميشگي اش  لبخندهاي  پايان 
قديمي  نشريه  اين  تعطيلي  مي شود  گفته 
از راهكارهاي خاص رابرت مرداك براي 
اگر  مي شود.  محسوب  بحران  از  عبور 
فاصله  به  جديدي  نشريه  است  قرار  چه 
شده  توقيف  هفته نامه  جاي  روز  چند 
و  بگيرد  را   «News of the World»
تا  روزنامه  اين  كارمند   500 تا   400
كرده اند  اختيار  آسوده  خيالي  حدودي 
اما  نمي چشند  را  بيكاري  تلخ  طعم  كه 

عرصه  اين  در  پدر  راه  طاليه دار  نقلي  به  كه  مرداك  كوچك  پسر 
بوده، هنوز اتهاماتي را كه به آن محكوم شده اند انكار مي كند. جيمز 
مرداك، جوان ترين پسر مرداك كه استعدادهاي پدر خود را به ارث 
برده و جا پاي پدر خود گذاشته است تا جايي كه حتي پست برادر 
ارشد خود؛ الچالن مرداك را نيز با وجود داشتن 30درصد از سهام 
امپراتوري «نيوز كورپوريشن» تصاحب كرده است تاكنون در مقابل 
دوربين هاي مختلفي ظاهر شده و از تمام اتهامات اعالم برائت كرده 

است. 
داراي 60  حاضر  حال  در  كه  استراليايي تبار  يهودي  مرداك  رابرت 
 300 حداقل  روزانه  و  است  مختلف  زبان   13 به  تلويزيوني  شبكه 

صد  مسووليت  همچنين  و  مي كند  جلب  خود  به  را  مخاطب  ميليون 
روزنامه و مجله؛ همچون ديلي تلگراف، وال استريت ژورنال، تايمز، 
ساندي تايمز، نيويورك پست و نيز شبكه هاي خبري معروفي همچون 
«ماي  همچون  سايت هايي؛  و  نيوز  اسكاي  و  فاكس نيوز  فاكس، 
اسپيس» بر عهده دارد هنوز درباره تعطيل شدن اين نشريه هيچگونه 

موضع گيري نكرده است.
توقيف يك نشريه اگر چه خدشه يي به امپراتوري چند ميليارد دالري 
مرداك كه حاصل مالكيت يك چهارم رسانه هاي 
جهان است، وارد نمي كند اما برخي سياست هاي 
هست  نيز  او  عجيب  شخصيت  از  منبعث  كه  او 
سر  بر  را  رسانه يي اش  غول  و  او  نام  ديگر  بار 

زبان ها انداخته است.

پرداخت  با  تازگى  به  كه  استراليايي  پيرمرد  اين 
چندين ميليون دالر پول نقد چند سايت اينترنتى 
را خريدارى كرده است، با تاكيد بر عملكرد خود 
از  نسل  يك  به  و  ننشينيد  «همينطور  است  گفته 
مجالت  و  روزنامه ها  به  كه  مصرف كنندگانى 
نگاه  مى روند  اينترنت  سراغ  و  مى كنند  پشت 
كنيد. كافى است به بچه هايتان نگاه كنيد. امروز 
من از كودكان ياد گرفتم كه چگونه بايد تجارتم 
(تجارت خبر) را هدايت كنم. وقت آن است كه با 
اينترنت آشتى كنيم و از آن حمايت كنيم. مراقب 

اينترنت باشيد و اال خواهيد مرد.»
سايت  كرده  خريدارى  او  كه  سايتى  بزرگ ترين 
مرداك  عجيب  اقدامات  ميان  در  اما  است.   MySpace. com بزرگ 
خبري  بنگاه هاي  بزرگ ترين  هدايت  كه  حالي  عين  در  كه  بس  همان 
برنامه هاي  روي  بر  را  خود  تمركز  بيشترين  اما  دارد،  عهده  بر  را 
تفريحي - سرگرمي گذاشته كه مرزها را درنورديده و تا زير دماغ 
توسط  جهان  انجيل  پرتيراژترين  آنكه  ضمن  است.  رسيده  ايرانيان 

انتشارات او (واندروان) در امريكا به چاپ مي رسد.
مرداك در چند روز گذشته در حالي مهر سكوت بر لبان خود زده 
است كه از گفت وگوهاي جسته گريخته جيمز و اليزابت، فرزندان او 
برداشت مي شود كه او از اين شرايط و تصميم گيري بسيار عصباني 

است.

به گزارش يورونيوز، به گفته تام واتسن، از نمايندگان حزب كارگر 
در مجلس عوام انگليس لندن، با تعطيل شدن اين نشريه نفس راحتي 
جامعه  در  را  بسياري  چالش هاي  نشريه  اين  كه  چرا  كشيد  خواهد 

متعصب انگليس به وجود آورده است.
عضو  و  انگليس  وزير  نخست  سابق  معاون  پرسكات»  «جان  لرد 

كنوني مجلس اعيان كه تلفن وي نيز توسط عوامل 
در  است،  شده  شنود  غيرقانوني  بطور   «news of the world»
مصاحبه با تلويزيون اسكاي نيوز از تعطيلي اين نشريه استقبال كرد 
اين  ريشه كني  تا  بايد  قضايي  و  جنايي  تحقيقات  كه  كرد  تاكيد  ولي 

مساله ادامه يابد.

بررسي تخلفات مرداك در آمريكا
نحوه  درباره  تحقيقات  انجام  خواهان  آمريكايى  ارشد  سناتور  يك 
عملكرد رسانه هاى وابسته به روپرت مرداك در اياالت متحده شده 
مجلس  بازرگانى  كميته  دموكرات  رئيس  راكفلر،  جى  سناتور  است. 
هاى  اقدام  ها  رسانه  اين  كه  است  كرده  ابراز نگرانى  آمريكا،  سناى 
غير قانونى نظير آنچه در بريتانيا مرتكب شده اند انجام داده باشند 
و مكالمات تلفنى خانواده هاى قربانيان حمالت 11 سپتامبر 2001 را 
شنوند كرده باشند. به جز اين رئيس يكى از هيات هاى تحقيق پارلمان 
بريتانيا كه پرونده شنودهاى تلفنى در اين كشور را بررسى مى كند، 
مى گويد كه روپرت مرداك و پسرش اعالم كرده اند در جلسه بعدى 
اين هيات براى پاسخ دادن به سئواالت نمايندگان حاضر خواهند شد. 
آو  «نيوز  روزنامه  پيشين  سردبيران  از  بروكس،  ربكا  است  قرار 
اى  رسانه  شركت  بريتانيايى  شعبه  عامل  مدير  اكنون  كه  ورلد»  د 
آقاى مرداك است نيز در اين جلسه كه هفته آينده برگزار مى شود 
حضور يابد. طى هفته هاى اخير رسوايى مربوط به شنود پيام هاى 
تلفنى برخى از شخصيت هاى سياسى و فرهنگى در بريتانيا و حتى 
وابسته  هاى  روزنامه  توسط  كشور  اين  عادى  شهروندان  از  برخى 
به روپرت مرداك، غول رسانه اى جهان به جنجال بزرگى در فضاى 

سياسى بريتانيا تبديل شده است. 
هفته نامه «نيوز آو د ورلد» كه در كانون اين رسوايى قرار داشت، به 
انتشار خود پايان داده است. پليس بريتانيا مى گويد كه به برخى از 
خانواده هاي قربانيان حادثه بمب گذارى هفتم ژوئيه 2005 لندن خبر 
داده كه تلفن هاى آنها احتماال توسط كارآگاهان خصوصى استخدام 

شده توسط هفته نامه جنجالى «نيوز آو د وورلد» شنود شده بود.
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در اين شماره مى خواهيم از دوستان و مخاطبانى تشكر كنيم كه هر روز به جمع ما مى 
پيوندند و مشتاقانه هر شماره همراه ما هستند. نكته اى كه الزم به ذكر است اينكه طى 
هفته هاى اخير، تماس ها و تلفن هايى داشتيم كه عالقمندان مى خواستند بدانند؛ از چه 
در  كه  نيست  بد  نمايند.  تهيه  مرتب،  اى  گونه  به  را  پرشين  نامه  هفته  توانند  مى  اماكنى 
همين قسمت بگوئيم كه نشريه ما در بيشتر مراكز ايرانى شامل رستوران ها، سوپرماركت 
ها و مراكز فرهنگى و هنرى ايرانيان در لندن توزيع مى شود. عالوه بر آن به بسيارى از 
مى  ارسال  نيز   ... و  برايتون  ليدز،  ليورپول،  منچستر،  بيرمنگهام،  همچون  ديگر  شهرهاى 
شود. بسيارى از دوستان ديگر نيز از طريق وب سايت ما، پيگير نشريه هستند و بصورت 

آنالين مطالب را دنبال مى كنند.
در همين قسمت پيشنهادى ارائه مى شود و آن اينكه دوستانى كه دسترسى به اماكن و 
مراكز ايرانى ندارند و يا دريافت نشريه براى آنها دشوار مى باشد؛ با تكميل فرم اشتراك 
فقط  باشد.  مى  ساده  بسيار  كار  اين  انجام  باشند.  ما  مشتركان  جزو  توانند  مى  نشريه 
كافيست كه فرم اشتراك هفته نامه پرشين را از داخل صفحات نشريه، جدا سازند و پس از 
تكميل آن و واريز وجهى كه در آن قيد شده است؛ فرم تكميل شده با رسيد مبلغ واريزى 
را به آدرس هفته نامه ارسال دارند و هر شماره پس از انتشار، نشريه را به آدرس پستى 
شما ارسال خواهيم كرد. از اين طريق به نوعى شما نيز ما را حمايت مالى مى نمائيد و به 

طريقى ما هم مى توانيم نشريه را آسان تر در اختيار شما قرار دهيم.
در انتها نيز اشاره مى كنيم به مراكزى كه در لندن، تمايل دارند نشريه ما در آنجا توزيع 
شود و يا به تازگى فعاليت خود را آغاز كرده اند؛ مى توانند با تماس به دفتر هفته نامه، 
آدرس خود را به ما اعالم دارند تا نسبت به ارسال نشريه به مكان مربوطه اقدام الزم را 
مبذول داريم. عالقمندانى هم كه خواستار درج آگهى در نشريه هستند نيز مى توانند با 
شماره هاى ما تماس بگيرند و يا از طريق ارسال ايميل، از هزينه آگهى ها مطلع شوند و 

در صورت صالحديد همكارى متقابلى را آغاز نمائيم. سردبير

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

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

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.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اخبار فرهنگى ايرانيان انگلستان

جشن انتشار اولين آلبوم گروه 
موسيقى جاز ايرانى-  انگليسى 
NoName Trio خاطر در تاريخ 15 جafe ر لندن برنامه اى وى

مى  منتشر  زودى  به   (NoName Trio) جاز  گروه  از  "هيچ"  آلبوم 
تا 11  عصر  ساعت 7  از  جوالى،  تاريخ 15  در  دليل  همين  به  شود. 
شب، در محل     Jazz cafe Poskدر لندن برنامه ويژه همعرفى آلبوم 
به همراه اجراى زندة آلبوم توسط گروه انجام مى شود. اين برنامه 
با جشن و پايكوبى ادامه پيدا مى كند. اين گروه در لندن تشكيل شده 
و دو عضو ايرانى و يك عضو انگليسى دارد كه اسامى به ترتيب : 
 Ceri على نوربخش: سازهاى كوبه اى – صالح زارعى: گيتار باس و

Evans كرى ايونز :نوازنده پيانو مى باشد.

برگزارى سمينار دكتر هالكويى
 در لندن

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

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

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

بزرگ ترين گلخانه دنيا در انگليس است

حباب هايي براي تمام 
گياهان جهان

پروژه عدن مجموعه يي از گلخانه هاي حبابي شكل در انگليس است 
كه بزرگ ترين گلخانه دنيا را تشكيل مي دهند. هركدام از اين گنبدها 
حاوي گياهاني از نقاط مختلف زمين در رنگ ها، اندازه ها و اشكال 
باشيد  نداشته  عالقه  هم  گياه  و  گل  به  اگر  حتي  هستند.  مختلف 
اين سازه هاي گنبدي شكل كه شامل هزاران سلول شش ضلعي 

پالستيكي هستند ارزش نگاه و تحسين هر بيننده يي را دارند.

عالوه براينكه گلخانه يك مركز آموزشي است كه به بازديدكنندگان 
مي دهد،  آموزش  طبيعت  و  گياهي  گونه هاي  حفظ  اهميت  درباره 
مانند  زيست  محيط  حافظ  استراتژي  نمونه  چند  عدن  پروژه 

سيستم جمع آوري باران و انرژي بادي را به كار مي برد.
اين پروژه در كرنول انگليس اجرا شده است و «تيم اسميت» آن 
طرح  است.  كرده  طراحي  معمار  شاو»  گريم  كمك «نيكالس  با  را 
حباب ها از سطح ماه الهام گرفته شده اند كه روي چهارچوبي از 

لوله هاي استيل سوار شده اند.
جنس آنها از نوعي پالستيك به نام ETFE است. ETFE پالستيكي 

قابل بازيافت، سبك با قابليت تحمل زياد است.
اين پالستيك از شيشه ارزان تر، سبك تر و ايمن تر است. هنگامي 
كه تكه هاي اين پالستيك به هم متصل شوند پنل ها در جاي خود 
تثبيت مي شوند و مانند نوعي محافظ دمايي عمل مي كنند و شرايط 

مناسب را در حباب براي گل ها و گياهان فراهم مي كنند.
اين پروژه داراي 3 بخش است؛ حباب هاي استوايي، مديترانه يي و 
خارجي (كه در فضاي باز قرار دارند.) در بخش استوايي  گياهاني 
مانند درختان موز، قهوه، كائوچو و بامبوهاي غول آسا نگهداري 

مي شوند.
قرار  انگور  و  زيتون  مانند  اروپايي  گياهان  مديترانه يي  بحش  در 
دارند. در بخش آزاد نيز گياهاني نگهداري مي شوند كه در انگليس 

مي رويند مانند آفتابگردان و ...

سنگ تمام تايمز براى 
جدايى نادر از سيمين

هفته نامه تايمز در دفاعى تمام قد از فيلم جدايى نادر از سيمين آن 
را واكنش به خفقان حاكم بر ايران دانست!

نوشت:  ميور"  "كيت  قلم  به  مقاله اى  در  تايمز  انگليسى  هفته نامه   
گاهى اوقات ماده تحت فشار باورنكردنى گوهر و گنجينه اى تازه 
تبديل  الماس  به  فشار  شرايط  در  كه  كربن  مثل  مى آورد.  پديد 
خانواده  يك  داستان  عنوان  به  سيمين"  از  نادر  "جدايى  مى شود. 

طبقه متوسط در ايران نيز اين چنين است.

مادر، آموزگارى بلند پرواز كه مى خواهد به خارج برود كه براى 
دخترش آزادى و آموزش بهترى فراهم كند. پدر، كارمند بانك كه 
به همسر و دخترش عشق مى ورزد ولى مجبور است بماند تا از 
پدرش مراقبت كند؛ پدرى كه بيمارى آلزايمر دارد. با هم روبروى 
را  شما  مى نگرند،  خيره  شما  به  وضوح  به  نشينند،  مى  دوربين 
نمايش  صفحه  از  اندوهشان  و  دلتنگى  نااميدى،  و  مى كنند  قاضى 

به بيرون تراوش مى كند!

تايمز جدايى نادر از سيمين را مستمسك حمله به نظام جمهورى 
اسالمى ايران و اسالم قرار داده و مى نويسد: "به اين معضِل زندگى 
قوانين  سركوب گر،  حكومت  يك  نيروهاى  مدرن،  دوره  انسان 

بيفزاييد.  نيز  را  مردان  با  زنان  نابرابرى  و  مذهب  سخت گيرانه 
شعبه هاى  و  خفه  آپارتمان هاى  در  خانواده  اين  زندگى  داستان 
داستان  در  براندازى  خانمان  تصادف  و  مى رود  پيش  دادگسترى 
را  حقيقت  از  متفاوتى  نسخه  شخصيتى  هر  بگذاريد  مى افتد.  اتفاق 
شخصيت هاى  درونى  اليه هاى  به  كارآگاه  يك  مثل  و  كند  بازگو 
پوست انداخته نفوذ كنيد. اين همان كارى كه كارگردان ايرانى فيلم، 

اصغر فرهادى در فيلم جدايى نادر از سيمين انجام داده است."

تايمز در ادامه تمجيد خود از اين فيلم مى نويسد: درام چنان قدرتمند 
و  برلين  فيلم  امسال  جشنواره  طاليى  خرس  برتر  جايزه  كه  است 
جايزه جشنواره فيلم سيدنى را ماه گذشته از آن خود كرد. معجزه 

است كه اصال فيلم جدايى نادر از سيمين ساخته شد.

بنابراين گزارش، دو فيلمساز ايرانى، جعفر پناهى و محمد رسول اف 
به خاطر اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ ضد جمهورى اسالمى هر 
درخواست  اكنون  و  اند  شده  محكوم  زندان  سال  شش  به  كدام 
تجديد نظر آنان در دست بررسى است. همچنين هردوى آنان براى 
نيز  گذشته  ماه  اند.  شده  محروم  فيلمسازى  از  سال  بيست  مدت 
مهناز محمدى در تهران بازداشت شد. اين سومين بار است كه در 

طى سه سال اخير دستگير مى شود.

تايمز با تشبيه سينماى ايران به سينماى دوران اختناق شوروى، 
از  شخصيت ها  كه  مى دهد  اجازه  خود  نبوغ  با  فرهادى  مى افزايد: 
بيشتر  شخصيت ها  اين  بگويند.  سخن  خود  براى  خودشان  زبان 
فرياد مى زنند و كمتر تماشاگر را با تلميح و اشاره ميان كلمات گم 

مى كنند. آنان بيننده را در جايگاه قضاوت مى نشانند.

بيان  يك  سيمين،خود،  از  نادر  جدايى  آور  خفقان  و  دلتنگ  فضاى 
سياسى است و فيلمبردار، "محمود كالرى"، صحنه ها را چنان بسته 
احساس  كنيد.  درك  را  اضطراب  مى توانيد  كه  گرفته  نزديك  از  و 
خفقان كارى و دلتنگى خودِ فرهادى نيز در كارش بى كم و كاست 
باقى مى ماند. هرچند، به هر حال او هنوز كار مى كند و مثل جعفر 

پناهى از كار محروم نشده است.

فيلم مزبور حتى پيش از نمايش عمومى نيز به شدت مورد تجليل 
فروش  ميزان  نظر  از  عمومى  اكران  در  البته  كه  بود  ضدانقالب 
مغلوب اخراجى هاى 3 شد. اين در حالى بود كه حتى نسخه قاچاق 

اخراجى ها نيز به بازار آمده بود تا فروش آن را بشكند.

افزايش شهريه دانشگاه ها 
در انگليس

بيشتر از يك سوم دانشگاههاى انگليس بر اين تصميم حاذق آمدند 
كه براى هر دوره درسى به صورت رسمى  نه هزار پوند دريافت 
كنند. رئيس دفتر رسيدگى به شهريه دانشگاهها اعالم كرد: در ساله 
پوند،  هزار  نه  گرفتن  حق  دانشگاهها  از  درصد   58 حدود   2012
همچنين  دارند.  درسى  هاى  دوره  از  بعضى   حداقل  براى  شهريه 
اعالم شده است كه هيچ دانشگاهى مجبور به كم كردن هزينه ها تا 

مدتى  كه اين بحث قطعى نشده، نمى باشد.
به گزارش پرشين به نقل از بى بى سى با توجه به اين بحث موافقت 
نامه هايى  به عمل آمده است كه شامل هزينه هاى قابل چشم پوشى، 
بورسيه هايى براى دانشجويان و فعاليتهاى فراتر از دسترس مثل 
و  ابتدايى  مدارس  به  هدفمند  هاى  مسافرت  و  تابستانى  مدارس 
راهنمايى، براى تشويق دانشجويان و دورى از زمينه هايى  كه به 
ضرر دانشگاه است قابل دسترس است. سطح شهريه دانشگاهها 

كه بوسيله بازرس تعيين شد است ثابت و مشروط مى باشد.

وزير وزارت آموزش پرورش آقاى گرام دويز اعالم كرد پروسه 
قاطعانه  و  شديد  خيلى   قراردادها  اينگونه  براى  گفتگو  و  بحث  اين 
مى باشد. او همچنين اضافه كرد كه 52 موسسه از 141 موسسه، 
هدف اصلى  براى به نتيجه رساندن و باالبردن شهريه ها را هنوز 

قابل بررسى  ميدانند و هنوز مورد قبول نمى دانند.
گفتگو  و  بحث  اين  اساس  بر  افزود:  پرورش  و  آموزش  اداره 
دانشگاهها هدفهاى خود را به اثبات رساندند و در كل قول دادند 
كه 21 ميليون پوند براى به تحقق رساندن اهداف مطرح شده خرج 
امسال،  اوايل  نياورند.  پايين  را  ها  شهريه  وجه  هيچ  به  اما  كنند 
صورتى  در  فقط  ها  دانشگاه  كه  كرد  اظهار  انگليس  وزير  نخست 
مى توانند شهريه ها را اضافه كنند كه از آن در تحقق و تشويق 
دانشجويان فقيرتر استفاده كنند تا آنها را جذب درس و دانشگاه 

كنند.
منبع : بى بى سى نيوز/ مترجم : آناهيتا غفارپسند
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با يكديگر حرف 
مى زنيم يا دوئل 

مى كنيم؟
 نزهت بادى

مفاهيمى  از  مدام  روزها  اين 
برقرارى  نقدپذيرى،  چون 
ديالوگ و درك متقابل صحبت 
در  كه  چيزى  تنها  اما  مى شود، 
ديده  ما  گفت وگو هاى  و  بحث 
مخالف  نظرات  تحمل  نمى شود 

يكديگر است. 

غالبا اين مناظره و مباحثه ها تبديل به محاكمه طرف 
كالمى  دوئل  نوعى  به  بيشتر  و  شود  مى  مقابل 
شباهت مى يابد، يعنى قصدمان تسليم كردن و حذف 
طرف مقابل است تا قانع كردن و برقرارى ارتباطى 

دوطرفه.
نمى خواهيم  ما  مى گوييم  مدام  بحث ها  اين  در   
فرد  به  منظورمان  يا  و  كنيم  شخصى  را  مسائل 
شروع  بعد  و  نيست  مشخصى  ماجراى  و  خاص 
نشانه ها  با  و  مى كنيم  قديمى  تسويه حساب هاى  به 
و كدهاى واضحى كه همه مى فهمند، به مخالفان و 
منتقدان حاضر و غيابى خود طعنه و كنايه مى زنيم.

 
از آن طرف كامال مراقبيم كه مبادا كسى پشت سرمان 
اظهارنظرى كرده باشد كه البته خوشايندمان نباشد. 
ديده ايد اگر نقل قول و اظهارنظرات مثبت و موافق 
باشد، طورى به روى خودمان نمى آوريم كه انگار 

وظيفه ديگران است كه از ما تعريف و تمجيد كنند.
 

در  برسد،  مخالف  و  منفى  نظرمان  به  اگر  ولى 
كوتاه ترين وقت ممكن جوابيه و دفاعيه هاى مفصلى 

صادر مى كنيم و نه تنها هيچ نظر و عقيده اى را بى 
پاسخ نمى گذاريم، بلكه چند تا پرونده سياه هم براى 
طرف مى سازيم و با هزار اتهام و توهين كل خلقت 
اين آدم را زير سئوال مى بريم تا حسابى سر جاى 

خودش بنشيند و ديگر پا توى كفش ما نكند.
 

كه  بزنيم  حرف  هم  با  مى توانيم  زمانى  فقط  انگار 
را  يكديگر  مدام  و  باشيم  نداشته  عقيده اى  اختالف 
و  ديدگاه  با  مخالفت  درواقع،  كنيم.  تمجيد  و  تاييد 
خصومت،  معناى  به  بيشتر  ديگران  اظهارنظرهاى 
عناد و غرض ورزى تلقى مى شود و افراد بى توجه 
آن را به شدت  مقابل،  به درستى يا نادرستى نظر 

رد و نفى و انكار مى كنند.
 

و  مى كنيم  تاييد  و  تعريف  پيوسته  يا  ما  درواقع، 
طورى  به  مى بريم.  حمله  و  هجوم  هم  به  اينكه  يا 
اشتباه  هتاكى  و  گستاخى  با  را  صراحت  غالبا  كه 

مى گيريم و احترام را با تعارف و تكريم.
 

دقت كرده ايد كه در چنين بحث هايى لحن و ادبيات 
افراد چقدر حالت تهاجمى و تهديدگر پيدا مى كند و با 
چه موضع گيرى، شتاب زدگى و پيش داورى شديدى 
اين  كه  نمى كند  فرقى  هم  اصال  مى شود.  همراه 
بحث ها ميان هنرمندان و فرهيختگان شكل بگيرد يا 
سياستمداران يا ورزشكاران و يا رانندگانى كه در 

خيابان با هم تصادف كرده اند.
 

در حالى كه براى برقرارى ديالوگ و درك متقابل 
صدر،  سعه  آرامش،  حفظ  به  چيزى  هر  از  بيش 
خود  بر  تسلط  و  متانت  ادب،  ظن،  حسن  انصاف، 
نياز است. احترام متقابل، تحمل كردن و قائل شدن 
گفت وگوى  يك  اوليه  شرايط  از  ديگران  براى  حق 

سالم است.
 

مخالف  نظر  كوچكترين  شنيدن  با  است  قرار  اگر 
دفاع  و  توضيح  اجازه  حتى  و  برويم  در  كوره  از 
و پاسخگويى به ديگرى ندهيم، اصال چرا به سراغ 
مقوله دوجانبه اى مثل گفت وگو مى رويم؟ مى توانيم 
طرفدارانمان  و  موافقان  دوستان،  خود،  براى 
در  مى خواهد  دلمان  تا  و  دهيم  ترتيب  جلسه اى 
ستايش و تمجيد خود يك تنه در آن سخنرانى كنيم 

و مونولوگ بگوييم و صدايى هم از كسى درنيايد.
 

اظهار  و  زدن  حرف  كه  مى دانيم  خوبى  به  ما  همه 
لحن  بلند،  صداى  برافروخته،  چهره  با  كردن  نظر 
برقرارى  به  هرگز  توهين آميز  ادبيات  و  عصبانى 
ديالوگ و درك متقابل منجر نمى شود و هيچ تاثيرى 
هم بر مخاطبان و شاهدان اين گفت وگوها و بحث ها 
دلخورى،  تفاهم،  سوء  به  بيشتر  فقط  گذارد.  نمى 

كدورت، بدبينى و توهم توطئه دامن مى زند.
 

و  مباحثه  چنين  در  بخواهيم  اينكه  از  قبل  پس 
الزم  آمادگى  است  بهتر  كنيم،  شركت  نشست هايى 
را پيدا كنيم و اگر هنوز به اندازه كافى براى اين كار 
مناسب نيستيم، هيچ ضرورتى ندارد كه وارد چنين 
پروسه دشوارى شويم. چون وقتى حرفى را زديم 
توضيح  و  توجيه  هزار  با  ديگر  شنيدند،  ديگران  و 
نمى توان از زير مسئوليت آن شانه خانه خالى كرد.

 برگرفته از نشريه  اعتماد

"خود 
روشنفكربينى" در 

جامعه ما
عليرضا ابهرى پژوهشگر مسائل اجتماعى

ناهنجارى هاى  از  يكى  روشنفكربينى"،  "خود 
ناهنجارى،  اين  كه  است  ما  جامعه  در  رفتارى 
بينى"   "خودكم  مانند  خطرناكى،  روانى  بيمارى 
يا "خود بيمارپندارى" است كه عوارض و نتايج 
ناخوشايندى براى فرد و جامعه در پى دارد و 

در نهايت به بيمارى ياوه سرايى يا اسكيزوفرنى 
ختم مى شود. 

حالتى  روشنفكربينى"  "خود 
داراى  مى كند   فكر  فرد  كه  است 
فوق العاده اى  استعداد  و  هوش 
است و مسائل مذهبى، فرهنگى، 
سياسى  و  اقتصادى  اجتماعى، 
خيلى  و  ديگران  از  بيشتر  را 
نبوغ  با  و  مى كند   درك  زود 
حيرت انگيز خود مى تواند بدون 
مسائل  همه  ى  درباره  مطالعه 
قضاوت  و  داده  نظر  شده،  گفته 

كند.
فكر  فرد  كه  است  حالتى  روشنفكربينى"  "خود 
فوق العاده اى  استعداد  و  هوش  داراى  مى كند  
اجتماعى،  فرهنگى،  مذهبى،  مسائل  و  است 
اقتصادى و سياسى را بيشتر از ديگران و خيلى 
خود  حيرت انگيز  نبوغ  با  و  مى كند   درك  زود 
مسائل  همه  ى  درباره  مطالعه  بدون  مى تواند 

گفته شده، نظر داده و قضاوت كند.
روشنفكران  و  جوانان  از  بعضى  متاسفانه 
كشور ما به اين بيمارى مبتال شده اند و تصور 
جامعه  كل  از  آنها  اجتماعى  شعور  كه  مى كنند 
طلبكار  همه  از  دليل  همين  به  و  بوده  بيشتر 
ما  جامعه  در  روشنفكران   خود  مى شوند. 
فهم  و  اجتماعى  مسئله  ساده ترين  تحليل  از 
واضح ترين اصل فرهنگى عاجزند و درباره ى 
دين و مسائل اجتماعى اطالعى ندارند اما خود 

را منبع علم و فضل نشان مى دهند.
 اينگونه افراد نه مليت، نه فرهنگ، نه  دين و نه 
تعاليم آن را مى شناسند، اما با دريافت و تجميع 
براى  گويان  گزافه  شبهات  و  مخالفان  القائات 
حرف ها  همان  كنند  پا  و  دست  شهرتى  آنكه 
اطالعات  از  گرفتن  كمك  با  و  كرده  تكرار  را 
و  اجتماع  به  خارجى  لغات  مشتى  و  سطحى 
عمر  طول  در  حاليكه  در  مى كنند   حمله  دين 
و  نخوانده اند  خوب  دينى  كتاب  يك  حتى  خود 

انديشمندان معاصر دينى را نيز نمى شناسد.
ى  قافله  از  را  خود  اينكه  براى  فردى  چنين 
فالن  گربه ى  اسم  نداند،  عقب تر  روشنفكران 
نويسنده خارجى و يا رنگ سگ فالن هنرپيشه 
هاليوودى را حفظ كرده اما همين روشنفكرنما، 
را  خود  كشور  ملى  و  فرهنگى  الگوهاى 

نمى شناسد.
خارجى  دانشمندان  از  اسم  تعدادى  تنها  وى 
آنها  از  هايش  صحبت  در  كه  است  كرده  حفظ 
استفاده مى كند و با اينكه يك زبان خارجى را 
نمى داند ولى چند لغت را حفظ كرده و به طور 

ناقص در حرف هايش آن ها را به كار مى برد. 
او كتاب ها و اصول دينى را بدون آنكه بخواند 
ناراحت  سخت  آنها  ديدن  از  و  مى كند  مسخره 
هرگز  روشنفكربين"  "خود  كه  چرا  مى شود 
مايل نيست حقيقت را دريابد و با مطالعه عميق 
نقش  و  انسان ساز  تعاليم  اهميت  و  ارزش  به 

آنها در نظام روابط اجتماعى پى ببرد.
گوش  را  غربى  آهنگ هاى  افراد،  اين  اكثر 
بين  در  دين  سريع  پيشرفت  از  مى دهند، 
روشنفكران اروپايى و آمريكايى و سياه پوست 
و  تلويزيون  از  و  برده  رنج  سفيدپوست  و 
راديوهاى بيگانه الهام مى گيرند و در يك كالم 
معيار روشنفكرى را در مقابله با دين و مليت 
با انگ مرتجع و  مى بينند. "خود روشنفكربين" 
بى سواد تالش مى كند مدافعان علمى و فرهنگى 

كشور را مورد حمله قرار دهد.
به  لباسش  و  صورت  و  سر  پيرايش  و  آرايش 
پاريس  خيابان هاى  در  گويى  كه  است  گونه اى 
به  وقتى  اما  مى زند  قدم  لندن  ميدان هاى  يا  و 
خانه اش مى رويد انواع كتاب ها را فقط به عنوان 
دكور در قفسه ها چيده است، در حاليكه نه آنها 

را مطالعه كرده و نه سواد مطالعه دارد.
در خاتمه شايسته است كه نوجوانان و جوانان 
به شخصيت واقعى اين بيماران روانى پى برده 
و اجازه ندهند هوش و استعداد، دين و فرهنگ 
آنها بازيچه دست اينگونه اشخاص قرار بگيرد 
چرا كه روشنفكر واقعى كسى است كه به طور 
صاحبان  از  و  كرده  مطالعه  اساسى  و  عمقى 
دانش آگاهى و اطالعات الزم را كسب مى كند. 
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مى  عربى  بهارهاى  از  ماه  شش  تنها 
خيزش  اين  تبعات  اكنون  هم  از  و  گذرد 
بهار   . است  كرده  سرباز  عمومى  هاى 
مى  سوزان  و  گرم  تابستانى  به  عربى 
گران  تحليل  برخى  عقيده  به  كه  رسد 
منتهى  طوالنى  و  جدى  زمستانى  به 
خواهد شد. با اين همه يك نقطه مبهم در 
دارد  وجود  گيرى  موضع  اين  خصوص 
كه پس از برهم خوردن توازن قديمى در 
اين  است.با  آمده  وجود  به  خاورميانه 
ميزان  اين  آيا  كه  اينجاست  سوال  همه 
جهان  در  تغييرات  بهار  براى  اشتياق 
عرب بيراهه نرفت و اشتباهى چشمگير 
هم  دور  احتمال  اين  گاه  هيچ  نبود؟ 
دولت  از  قدرت  انتقال  كه  نداشت  وجود 
روندى  از  بيش  چيزى  غرب  تابع  هاى 
بعضا  حتى  و  فرسا  طاقت   ، طوالنى 

آغشته به خشونت باشد.

حسنى  و  تونس  در  على  بن  هاى  حكومت  سقوط 
مبارك در مصر از منظر بسيارى از افراد بسيار 

صلح آميز بود و البته معيار اين قياس هم ناآرامى 
هاى گسترده و خونين در مصر و ليبى بود. البته 
ترفندهاى  و  مردمى  تجمعه  شيوه  شايد  مصر  در 
انقالبيون بسيار خاص و به ظاهر صلح آميز بود 

اما حداقل 850 نفر جان خود را از دست دادند. 
مولفه هاى حاكميت سابق باز در كنار  در تونس 
هم قرار گرفته اند و همين نسخه براى مصر هم 
قابل پيچيدن است . كشورى كه زمام امور آن در 
راه  است.  نظامى  شوراى  اختيار  در  حاضر  حال 
بسيارى در راه است تا بتوان ادعا كرد كه هر كدام 
گرفته  قرار  دموكراسى  مسير  در  كشورها  اين  از 
آنچه  با  حوادث  اين  از  كدام  هيچ  همه  اين  با  اند. 
متفاوت  بوديم  آن  شاهد   1975 سال  اسپانيا  در 
نبوده است . در سوريه و ليبى بى شك بايد منتظر 
خون ريزى هاى بيشتر باشيم. با اين همه قدرت 
اپوزيسيون  و  است  افول  به  رو  قذافى  اختيار  در 
هر روز با اتحاد بيشترى دور هم جمع مى شود. 
با اين همه دغدغه اى كه در اين ميان وجود دارد 
و  دود  ميان  از  گرايان  اسالم  آمدن  كار  روى  به 
حماس  فلسطين  در   . است  منطقه  هاى  انقالب  دم 
تا حزب اهللا لبنان و البته اسالم گراهاى شيعه در 

عراق.
تحت  ديكتاتورهاى  آنكه  از  پس  است  درست 
مخالفان  تمام  غرب  گوى  قربان  بله  و  حاكميت 

را از دور خارج كردند جايى براى مخالفان باقى 
مرحله  در  مساجد.  و  مذهبى  مدارس  جز  نماند 
كشيده  هدف  دو  با  ها  مكان  اين  به  مردم  بعدى 
شدند : مشروعيت و مقبوليت بخشيدن به آنها و 
البته قدرت دادن به اين طبقه براى آينده سياسى 
البته  و  اميدوار  همگى  هم  زمان  همان  در  منطقه. 
جهان  در  سياست  دنياى  فرداى  كه  بودند  مطمئن 

اين  با  باشد.  داشته  اسالمى  اى  وجهه  بايد  عرب 
جنبش  كه  دهد  مى  نشان  ها  انتخابات  نتيجه  همه 
آرا  از  درصد  تا 20  تا 15  رود  مى  اسالمى  هاى 
در انتخاباتى آزاد را به خود اختصاص دهد. اين 
مصر  تا  اردن  از   ، اندونزى  تا  مراكش  از  مساله 
هاى  شاخه  كشورها  اين  در  دارد.  عينى  مصداق 
گفتن  براى  بسيارى  هاى  حرف  المسلمين  اخوان 

دارند. البته استثناهايى هم وجود دارد. 
زمانى كه يك جنبش رنگ و بوى جنبش مقاومتى را 
به خود مى گيرد درست مانند حماس در فلسطين 
 ، عراق  در  صدر  جريان  و  لبنان  در  اهللا  حزب  يا 
گرايش  اين  بر  تواند  مى  انتخاباتى  سليقه  و  ميل 
برترى يابد. اما ديگر تضمينى براى اين جايزه يا 
مسائل  اين  از  كه  جنبشى  ندارد.  وجود  هم  انعام 
بهره مند است بايد عمل را سرلوحه قرار دهد. راى 
خود  شكم  شعار  با  توانند  نمى  آنها  به  دهندگان 
را سير كنند. البته اصلى ترين تهديد براى جريان 

تحليل گران همين موج  هاى افراط را بسيارى از 
جوانانى مى دانند كه نظم قديمى منطقه را بر هم 
زدند. اين جوانان همان كار ناتمامى را تمام كردند 
كه اسالم گراها در چند دهه نتوانستند. اخوان در 
شك  بى  تونس  در  اسالمى  هاى  جريان  و  مصر 
كشورها  اين  دو  هر  در  جارى  سال  انتخابات  در 
اختصاص  خود  به  را  چشمگيرى  هاى  كرسى 

اين  سوى  و  سمت  دهندگان  راى  اما  داد  خواهند 
جنبش ها پيش از آغاز خيزش هاى عمومى را به 

خوبى به ياد دارند.
در يك دهه گذشته حزب عدالت و توسعه در تركيه 
با موفقيت به عنوان حزبى اسالم گرا كماليست ها 
تواند  مى  كه  فهماند  آنها  به  و  راند  كنارى  به  را 
ساختار دولت را در پاى صندوق هاى راى تغيير 
دهد و نه با ابزار ژنرال ها و قضات. پس از آنكه 
ميالدى   2006 سال  انتخابات  جريان  در  حماس 
موفق شد فتح را شكست دهد تغيير ماهيت داد و 
بقاى خود را در بازسازى كشور ديد و نه الزاما 
در هم تنيدن در خود. مساله اساسى اينجاست كه 
نوعى  به  افراطى  هاى  جريان  قديم  خاورميانه  در 
به  امروز  از  اما  داشت  پوشانى  هم  ديكتاتورى  با 
بعد جوانان انقالبى به دنبال دموكراتيزه كردن اين 

جريان ها هستند. 

 آيا بهارهاى عربى به پاييز ديكتاتورى نمى رسد؟

اين جوانان دموكراسى
 را مى شناسند

فايننشال تايمز 10 جوالى / ترجمه: سارا معصومى

بازيگرى فقط ذاتى و حسى نيست؛ 
آموختنى است

به زودى در خانه اميد لندن
برگزارى كارگاه بازيگرى مقدماتى 

با متد اكتينگ 
شامل كارگاه هاى:

 بدن ، بيان ،حس و خالقيت
بازى براى دوربين

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

براى اطالعات بيشتر با دفتر هفته نامه پرشين تماس حاصل فرمائيد
07811000455  - 02074332516



77 هفته نامه پرشين جمعه 24 تير ماه 1390 - شماره 206
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

اشتراك برابر 
است با تداوم 

در انتشار
www.persianweekly.co.uk

خدماتخدمات
  امور ادارى و مكاتبه اىامور ادارى و مكاتبه اى

ترجمه و نوشتن  نامه هاى 
شما براى

Housing & Job Centre 
CV & NHS

انجام مكاتبات ادارى با كليه 
سازمانهاى دولتى  ترجمه مدارك و پر 

كردن انواع فرم هاى ادارى
از قبيل گذرنامه، گواهينامه رانندگى، كمك هاى مالى دولتى

(Housing Benefit, Social Security)

مشاوره در امور پناهندگى از 
مراحل ابتدايى
 تا اخذ نتيجه

با كمترين هزينه و كمترين زمان
پر كردن فرم هاى شما- تمديد ويزا و پى گيرى كليه 
خدمات ادارى شما در كشور انگلستان جلسه اول 

رايگان مى باشد ( با تعيين وقت قبلى)

020 7193 5592

چه كسى اين 
مرد را كشت؟

با  ولى  احمد  آشتى  انتقام  طالبان 
دولتمردان را از وى گرفت؟

احمد  كه  بود  قندهار  وقت  به  ساعت 11 
جنجالى  برادر  شد.  كشته  كرزى  ولى 
چهره  قدرتمندترين  البته  و  كرزى  حامد 
سردار  افغانستان.  جنوب  در  سياسى 
رساند.  قتل  به  اش  خانه  در  را  او  محمد 
محافظان احمد ولى هم با چند گلوله كار 
را  محمد  سردار  كردند.  تمام  را  سردار 
مسئوليت  كه  دانند  مى  مردى  همگان 
ايست هاى بازرسى منتهى به منزل احمد 
سالهاى  از  وى   . داشت  برعهده  را  ولى 
پيش مسئوليت محافظت از خاندان كرزى 
را بر عهده داشته است . همين مساله كه 
با  ولى  احمد  مقابل  در  داشته  حق  وى 
ميزان  دهنده  نشان  شود  حاضر  اسلحه 
اطمينان خاطرى است كه اين خانواده به 
انگيزه  وجود  از  برخى  داشتند.  سردار 
هاى شخصى در اين ميان خبر مى دهند .

قندهار اخيرا شاهد حمالت فراوانى بوده 
هدف  كرزى  خانواده  آنها  تمام  در  كه 
قرار گرفته اند. برخى حمالت هوايى ناتو 
شدن  كشته  به  منجر  مارس  ماه  در  هم 
يكى از نزديكان كرزى در اين منطقه شد. 
اين  ادامه  در  پاليسى  فارين  نويسنده 
احمد  قتل  شيوه  نويسد:  مى  يادداشت 
چهره  قتل  آخرين  ياد  به  را  ما  ولى 
سرشناس در قندهار مى اندازد كه تاريخ 
خان  گردد.  بازمى  آوريل  ماه  به  آن 
محمد مجاهد رئيس پليس قندهار بود كه 
توسط محافظ خود كه عامل انتحارى از 
نيز  گذشته  اكتبر  شد.  كشته  درآمد  كار 
فرماندار كندوز بر اثر انفجار يك بمب در 
قبيل  اين  سپرد.  جان  خود  حركت  مسير 
در  حاكميت  ضعف  دهنده  نشان  حمالت 
محافظت از افرادى است كه به نوعى با 
دولتمردان اصلى در ارتباط هستند. علت 
به  محافظان  كه  است  اين  در  هم  اصلى 
نه  و  آيند  درمى  استخدام  به  پول  دليل 
وفادارى  يا  و  ايدئولوژى  دليل  به  الزاما 
به حاكميت. جاى اندك تعجبى نداشت كه 
طالبان مسئوليت اين حمالت را بر عهده 
گرفت. احمد ولى به عنوان يكى از چهره 
هاى كليدى در جنوب افغانستان دشمنان 
بسيارى براى خود دست و پا كرده بود 
كه همگى هم از تماشاى مرده او لذت مى 

بردند. 
برخى خبرهاى رسيده حاكى از اين است 
كه اياالت متحده در سال 2009 و هنگام 
شر  از  شدن  رها  براى  راهكارى  تبيين 
ولى  نام  افغانستان  در  فاسد  دولتمردان 
را در ليست افرادى كه بايد ترور شوند، 

قرار داده بود .

افشاى طرح سازمان سيا براى واكسيناسيون در پاكستان؛

آمريكاچگونه محل اختفاى  
بن الدن را كشف كرد؟

در  الدن  بن  گرفتن  پناه  به  پيش  مدتها  از  آمريكايى  نيروهاى   
گرفته  نظر  زير  را  مكان  اين  و  بودند  شده  مشكوك  خانه  اين 
بودند اما براى اطمينان، پزشكى پاكستانى را در پوشش برنامه 

را  افراد  دى.ان.اى  نمونه  تا  كردند  خانه  اين  وارد  واكسيناسيون 
مكان  اين  در  خانواده اش  و  الدن  بن  بودن  از  و  آورند  بدست 

مطمئن شوند. 
براى  به «سى.آى.اى»  موسوم  آمريكا  مركزى  اطالعات  سازمان 
گروه  رهبر  الدن»  بن  «اسامه  اختفاى  محل  يافتن  و  ردگيرى 
واكسيناسيون  خيريه  برنامه  يك  پوشش  در  القاعده  تروريستى 
در پاكستان موفق شده بود به محل اختفاى وى در «اَبيت آباد» 
در شمال پاكستان پى ببرد و بعد از ده سال تعقيب و گريز وى را 

توسط كماندوهاى ويژه عمليات ضد تروريستى به قتل برساند.
 روزنامه بريتانيايى گاردين اين خبر را به نقل از يكى از مسئوالن 
سى.آى.اى و بدون اينكه نامى از وى ذكر كند منتشر كرده بود. 
همچنين اين مسئول سازمان اطالعات مركزى آمريكا به گاردين 
گفته بود كه در اين برنامه سازمان سيا، يك پزشك پاكستانى با 
آنها همكارى مى كرده است و وى توانسته بود از طريق برنامه 
واكسيناسيون نمونه اى از دى.ان.اى خانواده بن الدن را بدست 

بياورد.

آمريكا،  مركزى  اطالعات  سازمان  مسئولين  از  يكى  گفته  به 
در  الدن  بن  گرفتن  پناه  به  پيش  مدتها  از  امريكايى  نيروهاى 
گرفته  نظر  زير  را  مكان  اين  و  بودند  شده  مشكوك  خانه  اين 
بودند اما براى اطمينان، پزشكى پاكستانى را در پوشش برنامه 
را  افراد  دى.ان.اى  نمونه  تا  كردند  خانه  اين  وارد  واكسيناسيون 
مكان  اين  در  اش  خانواده  و  الدن  بن  بودن  از  و  آورند  بدست 

مطمئن شوند.
سازمان سى.آى.اى براى اينكه برنامه واكسيناسيون شكى براى 
بن الدن ايجاد نكند از شهرهاى و محله هاى ديگر پاكستان برنامه 
«ابيت  منطقه  وارد  سپس  و  بود  كرده  شروع  را  واكسيناسيون 

آباد» شده بود. 
مركزى  اطالعات  سازمان  در  آن  از  پس  واكسيناسيون  طرح 
از  يكى  بودند  توانسته  سازمان  اين  افراد  كه  شد  طراحى  آمريكا 
پيك ها و افراد وى را شناسايى كنند و محل رفت و آمد وى را 
كشف كنند اما براى اطمينان از اينكه اعضاى خانواده بن الدن و 
نمونه  به  نياز  كنند  مى  زندگى  مكان  آن  در  وى  شخص  احتماًال 
دى.ان.اى خانواده او داشتند كه در پوشش برنامه واكسيناسيون 
دى.ان.اى  نمونه  شد  مشخص  و  آمد  بدست  نيز  دى.ان.اى  نمونه 
اطالعات  سازمان  اختيار  در  كه  الدن  بن  خانواده  نمونه  با  افراد 

مركزى آمريكا بود مطابقت مى كند.
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2 ميليارد دالر بدهي يك شركت نفتي هند به ايران

عربستان از آب گل آلود 
ماهي مي گيرد

نفتي  شركت  از  نقل  به  رويترز 
كرد  اعالم  رسما  هند  عصار 
اين  نشده  پرداخت  بدهي هاي 
واردات  بابت  ايران  به  شركت 
نفت تا 9 تير به حدود دو ميليارد 
در  خبر  اين  است.  رسيده  دالر 
چندي  كه  مي شود  منتشر  حالي 
نماينده  خطيبي  محمدعلي  پيش 
ادامه  دليل  اوپك  در  ايران 
مقابله  را  هند  به  نفت  صادرات 
اين  سودجويي  و  عربستان  با 

شركت هاي  بود  گفته  خطيبي  بود.  كرده  اعالم  كشور 
در  ايران  نام  به  حسابي  به  را  ايران  نفت  پول  هندي 
دليل  به  هند  مركزي  بانك  اما  ريخته اند  هندي  بانك  يك 
پرداخت  اجازه  ايران  عليه  امريكا  يكجانبه  تحريم هاي 
از  گزارشي  در  نيز  بلومبرگ  آنكه  حال  نمي دهد.  را  آن 
تالش رياض براي بهره برداري از مجادله نفتي تهران و 
دهلي نو خبر مي دهد. ايران بطور غيررسمي تهديد كرده 
نفت  پول  پرداخت  مشكل  آگوست  ماه  تا  چنانچه  است 
ايران حل نشود صادرات نفت به پااليشگاه هاي هندي را 
متوقف خواهد كرد. هند روزانه 400 هزار بشكه نفت از 
ايران  به  هند  بدهي  موضوع  اگرچه  مي كند.  وارد  ايران 
مدت هاست مطرح مي شود اما «سورش جين» رييس مالي 
شركت عصار گفته كل بدهي پرداختي شركت متبوعش 
ما به ايران تا 30 ژوئن 2011 (9 تير) به حدود دو ميليارد 
دالر رسيده است. عصار هر ماه سه ميليون بشكه نفت 
از ايران وارد مي كند و در ماه جاري قراردادي را براي 
امضا  به  رياض  با  عربستان  از  نفت  واردات  افزايش 

رسانده است. در همين حال خبرگزاري بلومبرگ به نقل 
قصد  عربستان  كرده  اعالم  ديروز  خود  خبري  منابع  از 
دارد براي سوءاستفاده از اختالف ارزي ايران و هند، به 
پيشنهاد  عربستان  كند.  صادر  نفت  هندي  پااليشگاه هاي 
نياز  مورد  نفت  ايران  از  واردات  توقف  صورت  در  داده 
آنها را تامين كند. بانك مركزي هند از فوريه سال جاري 
در  هند  و  ايران  مالي  مبادالت 
آسيايي  پاياپاي  اتحاديه  چارچوب 
را متوقف كرده و تاكنون نتوانسته 
راهكار جايگزيني را براي پرداخت 
حالي  در  اين  بيابد.  ايران  نفت  پول 
است  كرده  تهديد  ايران  كه  است 
مشكل  اين  حل  عدم  صورت  در 
صادرات  جاري  سال  آگوست  تا 
متوقف  را  كشور  اين  به  خود  نفت 
است  شرايطي  چنين  در  مي كند. 
سوءاستفاده  درصدد  عربستان  كه 
نفت  از  بخشي  داده  وعده  و  برآمده  موجود  شرايط  از 
را  ايران  نفت  خريدار  هندي  پااليشگاه هاي  نياز  مورد 
كاهش  براي  امريكا  با  همراهي  در  عربستان  كند.  تامين 
قيمت نفت بطور يكجانبه و خارج از چارچوب اوپك توليد 
آسيا  پااليشگاه هاي  اما  است  داده  افزايش  را  خود  نفت 
عربستان  توليدي  سنگين  نفت  عمده  مصرف كننده  كه 
نداده اند.  نشان  پيشنهاد  اين  از  چنداني  استقبال  هستند 
شش پااليشگاهي كه بلومبرگ با آنها تماس گرفته تاكيد 
كرده اند پيشنهاد عربستان براي خريد نفت بيشتر از اين 
كشور را رد كرده اند. در عين حال اوپك ديروز اعالم كرد 
توليد نفت ايران در ماه گذشته ميالدي (ژوئن) با 11 هزار 
بشكه در روز افزايش نسبت به ماه قبل از آن به 654/3 
توليد  افزايش  اين  است.  رسيده  روز  در  بشكه  ميليون 
سازمان  تصميم  دنبال  به  كه  افتاده  اتفاق  شرايطي  در 
ذخاير  بشكه  ميليون   60 عرضه  براي  انرژي  بين المللي 
نفتي خود به بازار، ايران قيمت نفت سبك صادراتي خود 

در بازار آسيا را 10 سنت كاهش داده است.

سه نگراني بزرگ 
براي اقتصاد جهان

مترجم احسان آذري نيا 

روي  جهان  اقتصاد  حوزه  در  گوناگوني  تحوالت  اخير  هفته  دو  در 

داده كه به باور كارشناسان بر مبناي آنها بايد نسبت به افق رشد 
كار  بازار  نامطلوب  وضعيت  داد.  نظر  محتاطانه تر  جهان  اقتصاد 
آمريكا، تشديد بحران بدهي هاي دولتي در بلوك يورو و كاهش رشد 

اقتصادي در چين مهم ترين عوامل نگراني هستند. 
گزارش وزارت كار آمريكا نشان داده كه در ماه ژوئن تنها 18 هزار 
شغل به اقتصاد اين كشور اضافه شده است زيرا ده ها هزار شغل 
دولتي به دليل كمبود بودجه حذف شده اند. امروز بن برنانكي رئيس 
بانك مركزي آمريكا در گزارش جديد خود بايد به سواالتي در زمينه 
وضعيت نامطلوب بازار كار پاسخ دهد. اقتصاددان ها معتقد بودند در 

وزارت  گزارش  اما  آمده  به وجود  شغل  هزار  از 90  بيش  ژوئن  ماه 
كار آمريكا نشان داد اين اميد به جا نبوده است. روز پنج شنبه گزارش 
بخش خرده فروشي اقتصاد اين كشور منتشر خواهد شد. اگر در اين 
بهبود  به  اميدهايي  شود،  اعالم  هزينه ها  حوزه  در  رشدي  گزارش 
شرايط اقتصادي در آمريكا پديد خواهد آمد. در حال حاضر هدف 
اصلي مقامات مالي و اقتصادي آمريكا آرام كردن بازار در صورت 
كشور  اين  اقتصاد  كالن  شاخص هاي  از  منفي  اخبار  انتشار  تداوم 
است. بن برنانكي در سخنان اخير خود اعالم كرده عواملي كه سبب 
شرايط بد كنوني شده اند ماهيتا موقت و زودگذر هستند. از ديد او 
و  ژاپن  در  اخير  طبيعي  حوادث  علت  به  عرضه  زنجيره  در  اختالل 

رشد قيمت نفت رويدادهاي موقت هستند. 
از ديد برخي تحليلگران، رشد نرخ بيكاري در ماه ژوئن نمي تواند اميد 

به بهبود شرايط اقتصاد آمريكا را در نيمه دوم سال جاري از بين 
ببرد زيرا نرخ بيكاري شاخصي تاخيري است، يعني مدت ها پس از 
آنكه بسياري از شاخص هاي اقتصادي بهبود يافته اند، اين شاخص 
ناخالص  توليد  درصد  هفتاد  كه  مصرف  مي شود.  اميدواركننده 
داخلي آمريكا را تشكيل مي دهد اهميت باالتري دارد. همه اميدوارند 
اميدهايي  مي شود  منتشر  هفته  اين  پايان  كه  خرده فروشي  گزارش 
ديگر  سوي  از  آورد.  به وجود  آمريكا  اقتصادي  وضعيت  درباره  را 
آمريكا  بورسي  بزرگ  شركت هاي  عملكرد  گزارش  انتشار  دوره 
اين هفته آغاز مي شود و پيش بيني شده عملكرد مالي اين شركت ها 

خوب است. بدين ترتيب نبايد بيش از حد نسبت به وضعيت اقتصاد 
آمريكا بدبين بود اما اوضاع چندان مطلوب هم نيست. از سوي ديگر 
اقتصاد  سومين  ايتاليا،  مالي  شرايط  شدن  وخيم  موضوع  اروپا  در 
بزرگ بلوك يورو مطرح شده است. هيچ راه حل سريعي براي بحران 
كنوني وجود ندارد و اگر ريسك ورشكستگي براي ايتاليا جدي شود، 
خواهد  به وجود  بلوك  اين  يكپارچگي  حفظ  براي  بزرگي  چالش هاي 
آمد. در بين پنج كشور دچار بدهي دولتي در اروپا تا كنون يونان، 
اتحاديه  و  پول  بين المللي  صندوق  از  مالي  كمك  به  پرتغال  و  ايرلند 
مالي  كمك هاي  دوم  بسته  يونان،  مورد  در  و  شده اند  نيازمند  اروپا 
براي جلوگيري از ورشكستگي اين كشور ضرورت پيدا كرده است. 
در روزهاي اخير وزراي دارايي و ديگر مقامات اروپايي بر سر نحوه 
كمك به يونان و نقش وام دهندگان خصوصي در كمك به يونان به 
مذاكره پرداخته اند اما دستيابي به هر گونه راه حل، پديده اي زمانبر 
خواهد بود. خطر گسترش بحران مالي به ايتاليا و اسپانيا و توافق 
بر سر جزئيات كمك به يونان موضوعات اصلي در مذاكرات اخير 

مقامات اروپايي بوده اند. 
رتبه  بند  موسسه  توسط  پرتغال  اعتباري  رتبه  پله اي  چهار  كاهش 
موديز در هفته گذشته بر شدت نگراني سرمايه گذاران افزوده و حل 
از  است.  كرده  دشوارتر  را  پرتغال  و  ايرلند  يونان،  مالي  مشكالت 
طرف ديگر افزايش نرخ هاي بهره بانكي براي دومين بار توسط بانك 
مركزي اروپا نگراني از كاهش رشد اقتصادي اين بلوك را افزايش 

داده است. 
اما در آسيا، اين روزها رشد نرخ تورم در چين به باالترين ميزان از 
سه سال گذشته و احتمال باالي تداوم سياست هاي انقباضي بانك 
مركزي اين كشور نگراني هايي را درباره كاهش رشد اقتصادي آن 
سال  در  بار  سومين  براي  پيش  هفته  چين  است.  آورده  به وجود 
جاري و پنجمين بار طي هشت ماه گذشته به هدف مهار تورم 6.4 

درصدي نرخ هاي بهره بانكي را باال برد. 

قيمت ها  مهار  باالي  اهميت  به  اشاره  با  كشور  اين  وزير  نخست 
جاري  سال  در  را  بهره  نرخ هاي  مجدد  افزايش  احتمال  دولت،  براي 
چين  اقتصاد  رشد  نرخ  درباره  گزارش هايي  امروز  ندانست.  منتفي 
ژوئن  ماه  در  خرده فروشي  ميزان  و  جاري  سال  دوم  ماه  سه  در 
در اين كشور منتشر خواهد شد. به دليل افزايش نرخ تورم و قيمت 
باالي امالك انتظار مي رود ميزان مصرف شهروندان در ماه ژوئن 
كاهش يافته باشد. در وضعيت كنوني هر خبر منفي بر شدت نگراني 
سرمايه گذاران مي افزايد و بايد گفت آنها حق دارند دچار اين نگراني 
شوند. تحليلگران معتقدند براي بازگشت اعتماد به سرمايه گذاران و 
مصرف كنندگان اكنون بيش از گذشته به خبرهاي خوب نياز است. 
حال ديگر تمام صاحب نظران به بسيار زمانبر بودن فرآيند بهبود 

شرايط اقتصاد جهان باور پيدا كرده اند.

اقتصاد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

طي يك نظرسنجي از 67 اقتصاددان و تحليلگر پرسيده شد 

ابهامات عميق در 
وضعيت اقتصاد چين

به  چين،  در  بانكي  بهره  نرخ هاي  مكرر  افزايش  تاثير 
تدريج شدت پيدا مي كند. روز يك شنبه اعالم شد مازاد 
دالر  ميليارد  به 22.27  ژوئن  ماه  در  كشور  اين  تجاري 
اقتصاددان ها  آنچه  از  بيش  واردات  زيرا  يافته  افزايش 
قيمت  كاهش  است.  كرده  افول  بودند  كرده  پيش بيني 
علل  داخلي  تقاضاي  نسبي  افول  و  خام  مواد  جهاني 

اصلي كاهش واردات هستند.

 در ماه مي مازاد تجاري چين به 13.1 ميليارد دالر افزايش يافته بود. 
در نظرسنجي از 14 اقتصاددان، پيش بيني شده بود رقم مازاد تجاري 
رشد  معتقدند  كارشناسان  البته  باشد.  دالر  ميليارد   14.3 ژوئن  ماه 
ندارد  كشور  اين  برابري  نرخ  سياست  بر  تاثيري  چين  تجاري  مازاد 
و سياست رشد تدريجي ارزش يوان ادامه خواهد يافت. در گزارش 
نسبت  درصد  صادرات 17.9  است،  آمده  ژوئن  ماه  تجاري  وضعيت 
به ماه ژوئن سال قبل افزايش يافته و به ركوردي جديد يعني 161.98 
ميليارد دالر رسيده است. در ماه مي رشد صادرات 19.4 درصد بود. 
رشد  رقم  كه  حالي  در  است  يافته  افزايش  درصد   19.3 نيز  واردات 
كرده  پيش بيني  اقتصاددان ها  بود.  درصد   28.4 مي  ماه  در  واردات 
بودند رقم رشد 26.8 درصد باشد. محاسبات آمار تجاري چين نشان 
مي دهد كاهش قيمت جهاني مواد خام سبب افول ارزش واردات اين 
كشور شده است. براي مثال در ماه ژوئن ميزان واردات مس چين 9.9 
درصد افزايش يافته در حالي كه ارزش واردات مس تنها 8.9 درصد 
باال رفته است زيرا ماه گذشته قيمت مس پايين بود. اقتصاددان هاي 
قابل  چين  ژوئن  ماه  تجاري  مازاد  رشد  مي گويند  اچ اس بي سي  بانك 

درك است و هيچ نگراني نبايد از اين امر داشت. 
انتظار مي رود در نيمه دوم سال جاري رشد صادرات چين هم راستا 
با نيمه نخست امسال، در حد 24 درصد باقي بماند زيرا تنها به دليل 
سياست  واردات،  و  صادرات  رقم هاي  و  عدد  در  ماهه  يك  تغييرات 

ارزي چين تغييري نخواهد كرد. 

مزيت صادرات چين در ماه ژوئن به دليل رشد ارزش يوان و افزايش 
نامطلوب  وضعيت  ديگر  سوي  از  است.  يافته  كاهش  داخلي  هزينه 
براي  جدي  چالشي  چيني  كاالهاي  واردكننده  كشورهاي  اقتصادي 

ثبات رشد صادرات چين محسوب مي شود. 
در حال حاضر به دليل وضعيت پرتنش منطقه خاور ميانه و شمال 
افق  درباره  ابهام  و  يورو  بلوك  در  دولتي  بدهي هاي  بحران  آفريقا، 
اقتصاد اياالت متحده، درباره وضعيت تجاري چين ابهام هاي عميقي 
وجود دارد. در داخل اين كشور دولت تالش مي كند همزمان با مهار 
تورم، ترتيبي دهد كه رشد اقتصادي به گونه اي باشد كه سرعت ايجاد 
اشتغال كم نشود اما در شرايط كنوني حل اين معضل دشوار است. 
افزايش  به  خود  اقتصاد  رونق  براي  كه  متحده  اياالت  ديگر  سوي  از 
صادرات نيازمند است همواره از چين به خاطر آنكه اين كشور به طور 
مصنوعي ارزش يوان را پايين نگه داشته انتقاد كرده است. اكنون كه 
آمارها نشان مي دهند مازاد تجاري چين در ماه ژوئن افزايش يافته 
فشارها بر پكن براي افزودن بر ارزش يوان افزايش خواهد يافت اما 
در گذشته چين همواره بر مبناي منافع ملي خود سياست هاي ارزي 
طي  داشت  انتظار  نمي توان  بدين ترتيب  است.  كرده  اجرا  و  تدوين  را 

ماه هاي آينده سرعت افزايش ارزش يوان باال رود.
 

نكته مهم ديگر اين است كه كاهش سرعت رشد صادرات آن دسته از 
كاالهاي چيني كه نيروي كار در آنها نقش اصلي را دارد سبب خواهد 
احتماال  و  ببينند  لطمه  كشور  اين  متوسط  و  كوچك  شركت هاي  شد 
ميزان اشتغال در آنها كاهش خواهد يافت. اين امر تحقق هدف رشد 
فرصت هاي شغلي را در چين با موانعي رو به رو خواهد كرد. اما به 
يعني  تورم  مهار  براي  چين  مركزي  بانك  اقدامات  كارشناسان  باور 
افزودن بر نرخ هاي بهره و باال بردن سپرده قانوني بانك ها نزد بانك 
مركزي عمال بر سرعت رشد اقتصاد اين كشور تاثير منفي گذاشته 
بود.  خواهد  درصد  از 9  باالتر  چين  اقتصاد  رشد  نرخ  امسال  است. 
اگر ثابت شود نرخ تورم در چين رو به كاهش خواهد بود از شدت 
خوب  خبري  اين  و  شد  خواهد  كاسته  دولت  انقباضي  سياست هاي 
براي كشورهاي توسعه يافته به ويژه آمريكا خواهد بود. در ماه ژوئن 
باشد  يافته  افزايش  درصد   6.2 به  مي شد  تصور  كه  چين  تورم  نرخ 
به 6.4 درصد افزايش يافت كه باالترين سرعت از سال 2008 است. 
البته كارشناسان معتقدند از ماه جاري ميالدي به بعد اين نرخ كاهش 

خواهد يافت. 
وضعيت اقتصاد جهان در سه ماهه سوم سال جاري چندان مطلوب 
نبود زيرا نه تنها وضعيت بحران بدهي هاي دولتي در اروپا وخيم تر 
شد بلكه به نظر مي رسد روند رشد اقتصاد اياالت متحده نيز سرعت 
خود را از دست داده است. در آسيا وضعيت بد نيست اما اگر اوضاع 
در اروپا و آمريكا براي مدتي طوالني بد باقي بماند تاثير اين وضعيت 

در آسيا نيز مشاهده خواهد شد.

درآمد نفتي اوپك يك تريليون 
ايران 100 ميليارد دالر

درآمد  عبور  پيش بيني  با  پول  بين المللي  صندوق 
سال  در  دالر  تريليون  يك  مرز  از  اوپك  نفتي 
محل  از  ايران  درآمد  كرد،  اعالم  ميالدي  جاري 
فروش نفت طي اين سال به 97 ميليارد دالر خواهد 
پول  بين المللي  صندوق  پيش بيني  براساس  رسيد. 
درآمدهاي نفتي اوپك در سال جاري ميالدي براي 
نخستين بار از مرز يك تريليون دالر عبور مي كند. 
بر اساس آمارهاي گزارش صندوق بين المللي پول 
موسوم به «چشم انداز اقتصادي جهان» درآمدهاي 
نفتي اوپك كه در سال 2010 به 766 ميليارد دالر 
دالر  ميليارد  به 1093  سال 2011  در  بود  رسيده 
افزايش خواهد يافت. قيمت سبد نفتي اوپك در سال 
2010 بالغ بر 77 دالر بوده است. در 4 ماه نخست 
سال 2011 متوسط قيمت نفت اين سازمان به 104 
دالر در هر بشكه رسيده است. بر اساس گزارش 
فارس صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است 
درآمدهاي نفتي ايران در سال 2011 با افزايش 25 
ميليارد   97 به  قبل  سال  به  نسبت  دالري  ميليارد 
دالر برسد. ايران در سال 2010 بيش از 72 ميليارد 
دالر درآمد نفتي كسب كرد. درآمد نفتي عربستان 
 324 به   2010 سال  در  دالر  ميليارد   205 از  نيز 

ميليارد دالر در سال جاري ميالدي مي رسد.
درآمد نفتي ساير اعضاي اوپك براي سال 2011 به 
اين شرح پيش بيني شده است: الجزاير 83 ميليارد 
دالر، نيجريه 88 ميليارد دالر، ونزوئال 69 ميليارد 
ميليارد  امارات 107  دالر،  ميليارد   88 كويت  دالر، 
ميليارد   12 اكوادور  دالر،  ميليارد   71 عراق  دالر، 
دالر و آنگوال 9/47 ميليارد دالر. اين گزارش درآمد 
نفتي قطر براي سال 2010 را 61 ميليارد دالر اعالم 
و پيش بيني كرده است اين رقم در سال 2011 به 

107 ميليارد دالر برسد.

اقتصاد
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فرهنگى

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه 
گرايشهاى سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 

اهل كجايي؟ 
اهل مطالعه

مرضيه رسولي

كتاب خواندن كار خشكي به نظر مي رسد، خيلي 
جدي است يا خيلي جدي اش مي گيرند. شما اگر 
چقدر  بگوييد  مي كند  نگاه  تلويزيون  كه  كسي  به 
حرف  اين  به  چندان  مي نشيني  تلويزيون  پاي 

كسي  به  كه  نمي گيرد  گارد  و  نمي كند   اعتراض 
كه دارد كتاب مي خواند بگوييد چرا اينقدر سرت 
خودت  خلوت  در  تلويزيون  با  است.  كتاب  توي 
فرو نمي روي، يا چندان محق نيستي. داريد فيلم 
نگاه مي كنيد كه كسي ريموت كنترل را برمي دارد 
و كانال را عوض مي كند، چون مي خواهد همان 
لحظه اخبار نگاه كند، ممكن است سر بحق بودن 

كارش هم با شما وارد جدل شود.

را  كارور  جامع»  «كليساي  كتاب  كه  موقعي  اما 
آب  همه  داستان  «اين  داريد  و  گرفته ايد  دستتان 
كسي  مي خوانيد،  را  خانه»  به  نزديك  اينقدر  و 
نمي آيد كتاب را از دستتان بگيرد چون مي خواهد 
با  حق  بخواند.  را  است»  خبر  چه  مگر  «آالسكا 
برج  كتاب  گرفته.  دست  كتاب  كه  است  كسي 
كه  است  اين  علت هايش  از  يكي  است.  عاج نشين 
دست  نيست،  عمومي  كاري  خواندن  اينجا،  در 
كسي  هر  خانه   توي  نمي بيني،  كتاب  كسي  هر 
ندارد.  وجود  چشمي  تو  و  پيمان  و  پر  كتابخانه 
كتاب خواندن به نظر خيلي ها ارتباط مستقيم با 

باسواد بودن دارد.

 از همان خيل، صرف كتاب داشتن هم كافي است 
تا شما را باالي مجلس بنشانند. به ندرت انجام 
مي شود و معدود آدم هايي آن را انجام مي دهند و 
به همين دليل قدر و قيمت آن و كنندگانش باالست. 
چقدر  روز  در  نفر  هر  اينكه  سر  بر  سال هاست 
مسوولي  دارد.  وجود  اختالف  مي خواند  كتاب 
مي گويد دو دقيقه در روز، يكي ديگر مي گويد 18 
دقيقه در روز و يكي با احتساب ديوارنوشت ها 
و اسم كوچه خيابان ها و تابلو و سردر مغازه ها 
آن را به 72 دقيقه در روز افزايش مي دهد. مثل 
ممنوع  صرف  به  تنها  كه  ممنوعه هايي  از  خيلي 
بودنشان ارزش و اهميت پيدا كرده اند، به خيلي 
اهميتي  نبودنشان،  همه گير  خاطر  به  هم  كارها 
كتاب خوان  مي شود.  داده  دارند  آنچه  از  بيشتر 
بودن، كتابخانه پر و پيمان داشتن، از كتاب حرف 

باسوادي  و  خاص  آدم  به  تبديل  را  شما  زدن، 
مي شويد.  جدا  توده  از  آن  واسطه  به  كه  مي كند 
اهميت  محتوا  احترام برانگيزترند،  كتاب خوان ها 
چنداني ندارد و كميت  مهم تر است. معموال كسي 
كه  كتابي  محتواي  و  جزييات  درباره  شما  از 
پرسش  كرده ايد  تمام  را  خواندنش  ديروز  همين 

نمي كند. 

با گفتن كتاب خوبي بود و به خواندنش مي ارزيد 
نويسنده  و  موضوع  درباره  كلي  حرف هاي  و 
درباره  كه  بحث هايي  بيشتر  ته  و  سر  كتاب، 
انتظار  كسي  مي آيد.  هم  شده  شروع  كتاب 
و  تحليل  به  بعد  و  بخوانيد  را  كتاب  شما  ندارد 
بررسي آن در جمع بپردازيد. كتاب  خواندن مثل 

نمي شود،  باز  آخر  تا  كه  است  نيم گشوده يي  در 
بنابراين  نمي گيرد  قرار  سوال  مورد  جزيياتش 
ابهت خود را حفظ مي كند. همين كه اهل مطالعه 
باشيد آدم مقبول و فرهيخته و قابل مشورتي به 
نسبت  مطالعه  اهل  عموم  نظر  در  مي رسيد.  نظر 

به بقيه اهل تر هستند.

كتاب خواندن كار خشكي به نظر مي رسد. انگار 
شد،  مزاحمش  و  كرد  شوخي  باهاش  نمي شود 
جدايتان  جمع  از  تا  بگيريد  دستتان  است  كافي 
داشته  خواندن  به  چنداني  ارتباط  نبايد  كند. 
است.  كتاب  خود  سر  زير  هست  هرچه  باشد، 
مثال برخورد مردم وقتي مجله دست گرفته ايد با 
وقتي كتاب به دست داريد يكسان نيست. داريد 
مجله مي خوانيد مي بينيد كسي با اصرار مجله را 
و  زدن  ورق  به  شروع  و  درمي آورد  چنگتان  از 
تماشاي عكس ها مي كند. اما كتاب وهم آلود است. 
در جمع كتاب به دست گرفتن و سر در كتاب فرو 
كردن كارت ورود به دنياي تنهايي است. معموال 
آدم ها  كتاب  با  داد.  انجامش  نفره  چند  نمي شود 
حريم و خلوتي پيدا مي كنند كه از بقيه جدايشان 

مي كند.

 كتاب خواندن كار مقدسي است و ارجحيت دارد؛ 
را  تلويزيون  صداي  مي خواند،  دارد  كسي  وقتي 
بايد  دهيد،  قرارش  مخاطب  يا  كنيد  بلند  نبايد 
گوشي  و  بگوييد  ديگري  كس  به  را  كارهايتان 
تلفني كه دارد زنگ مي خورد را خودتان برداريد. 
نمي كنيد،  تفريح  كتاب  با  شما  عموم  نظر  در 
سوادتان  و  مي كنيد  اضافه  معلوماتتان  به  داريد 
مقابلتان  در  را  بقيه  همين  و  مي دهيد  افزايش  را 
به  كارتان  اينكه  محض  به  اما  مي كند  بي سالح 
سرگرمي نزديك شد، به محض اينكه مطلع شوند 
با كتابي كه به دست گرفته ايد دارد بهتان خوش 
نيست  خبري  روح  عرق ريزان  از  و  مي گذرد 

قداست كارتان فرو مي ريزد.

كتابي بر
 اساس پيامك

هنرمند اهل لندن، تازه ترين نويسنده يي است كه 
نوشتن  جهت  در  مدرن  پيام رساني  سيستم  از 

كتاب استفاده كرده است.
 تريسي مبرلي از سال 1999 تاكنون تمام بيش 
را  است  كرده  دريافت  كه  پيامكي  هزار   60 از 
ذخيره كرده و در كتاب جديدش به نام «زندگي 
من را پيامك كن» به خوبي آنها را با هم تركيب 
كرده است. فرستندگان پيام ها از پدرش تا پيت 
دوهرتي، يك خواننده راك كه دچار مشكل شد 

را شامل مي شوند. 
با  است.  پوند   20 يا  دالر   35 كتاب  اين  قيمت 
مسائل  درباره  اكثرا  مردم  پيامك هاي  اينكه 
مبرلي  تريسي  زندگي  است،  روزمره شان 
به  او  است.  مردم  اكثر  زندگي  از  رنگارنگ تر 

عليه  است،  كرده  سفر  كلمبيا  و  هايتي  سيبري، 
كرده  اعتراض  كوال  كوكا  چون  شركت هايي 
آسمان  فراز  بر  را  صورتي  بادكنك  هزار  است، 
و  تصادفي  دوستان  تا  است  فرستاده  منچستر 
جديد پيامكي پيدا كند و بانكسي، هنرمند شعار 
بريتانيايي  هنر  ستارگان  ديگر  و  ديواري نويس 
را از مكاتبه گران خود به شمار مي آورد. مبرلي 
مي گويد كه دليل نوشتن كتابي با اين مضمون-

هم  هنري اش  نمايشگاه هاي  موضوع  قبال  كه 
پيامك ها  اين  محتواي  كه  است  اين  است-  بوده 

را بسيار قوي مي بيند.
او مي گويد: مردم چيزهايي را در پيامك هايشان 
مي نويسند كه به ندرت به زبان مي آورند و حتي 
بعضي از آنها رقت انگيز است. من افراد زيادي 
يك  ديدن  دليل  به  رابطه شان  كه  مي شناسم  را 
اگرچه  است.  شده  مواجه  شكست  با  پيامك 
ايده  نيستند،  كتاب ها  در  معمولي  امر  ها  پيامك 
نوجوانان  نيست.  جديد  هم  چندان  مبرلي  كتاب 
هنر  نخستين بار  براي  پيش  سال  هشت  ژاپني 
نوشتن كتاب هاي تخيلي در تلفن همراه خود را 
به وجود آوردند و پس از آن اين هنر در اروپا 

و آفريقا نيز رايج شد. 
ادامه  به  نيز  فيس بوك  و  توييتر  كه  زماني 
كمك  عربي  كشورهاي  برخي  اخير  تظاهرات 
كاراكتري   140 (پيام هاي  توييت هاي  كردند، 
سايت توييتر) آن زمان به صورت كتاب جديدي 
چه  شد.  تاليف  تحرير»  از  «توييت هايي  نام  به 
ثبت  براي  يا  آيندگان  براي  طنز،  اهداف  براي 
كامل زندگي يك فرد، گسترش توييت ها، پيامك ها 
زندگي  از  عظيمي  بخش  به  پيام ها  انواع  ديگر  و 
مدرن تبديل شده است. تنها مدتي زمان الزم بود 

تا اينها به داستان هاي ما نيز سرايت كنند.
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نويسنده بودن يا نويسنده 
نبودن، مسئله اين است

محسن حكيم معاني 

هنر از هر سنخي كه باشد محصول كنش ها و 
هنرمند،  است:  اساسي  عنصر  سه  واكنش هاي 
ماهيت،  كه  معادله اي  اما  مخاطب  و  هنري  اثر 
نقش و جايگاه اين سه عنصر را تعيين مي كند، 
اول  وهله  در  كه  است  آن  از  پيچيده تر  اندكي 
تنها  نه  كه  است  اين  واقعيت  مي رسد.  نظر  به 
عنصر  سه  اين  مستقيم  نتيجه  و  محصول  هنر 
است بلكه به زبان ساده وجود هر يك از اين 
عنصر  دو  آن  وجود  به  وابسته  عنصر  سه 
خواهيم  زير  معادله  به  نتيجه  در  است.  ديگر 
هنرمند  بدون  هنري  اثر  كه  همان طور  رسيد: 
وجود ندارد، هنرمند نيز بدون اثر هنري عمال 
امكان وجود نمي يابد و وجود اين هر دو بدون 
مخاطب نيز محل سوال است و از سويي وجود 
و  هنرمند  وجود  به  است  وابسته  نيز  مخاطب 

اثر هنري. 
اين جمله بحر طويل نيست، زيرا اوال وزن ندارد 
و ثانيا نمي تواند تا ابد ادامه پيدا كند؛ همين است 

و تمام. 
كافي  معادله،  اين  امثال  و  مصاديق  عنوان  به 

چه  كنيم:  تامل  سوال  چند  پاسخ  در  است 
ناميد؟  مي توان  هنرمند  يا  نويسنده  را  كسي 
شاعرانه  استعداد  يا  حس  كه  كسي  مثال  آيا 
چون  خير،  پاسخ:  است؟  شاعر  باشد  داشته 
كنيم  فرض  اگر  حال  است.  نكرده  توليد  شعر 
را  آن ها  عمري  و  بگويد  هم  شعر  كس  همان 
به  و  بگذارد  شخصي اش  زونكن  يا  پوشه  الي 
دست كسي نرساند، آيا در اين صورت شاعر 
است؟ با توجه به معادله باال پاسخ اين سوال 
هنوز  (ادبي)  هنري  اثر  چراكه  است.  منفي  نيز 
مصرف  دست  به  هنوز  نكرده،  پيدا  موجوديت 
كننده نرسيده، هنوز در مواجهه با «ديگري» به 
دلبري و طنازي دست نيازيده و اذهان آنان را 

به چالش اليه هاي نهانش فرانخوانده است. 

طرف  در  كه  نيست  نكته  اين  ذكر  به  الزم 
مشابه  وضعيتي  نيز  مخاطب  يعني  مقابل، 
اسم  به  مسما  وقتي  نيز  فرد  است.  جريان  در 
مخاطب مي شود كه دست در دست اثر هنري 
با  آن،  درباره  قضاوتش  از  فارغ  داده  ادبي  يا 
كه  همين جاست  درست  و  مي شود  همراه  اثر 
هر  همزمان  و  مي گيرد  شكل  ادبيات  يا  هنر 
شايد  مي يابد.  موجوديت  نيز  مثلث  ضلع  سه 
اما  است  بديهيات  اين ها  تمام  برسد  نظر  به 
ادبي  و  هنري  فضاي  با  مواجهه  در  متاسفانه 
كشورمان تذكار مجدد اين نكات گاه ضروري 
مي نمايد. اطالق نام نويسنده يا شاعر به كسي 
كه فقط در مجامع ادبي حضور مي يابد يا تنها 
روزنامه نگاري متوسط يا حتي سطح باالست، 
در  هيچ گاه  كه  تابلويي  خواندن  هنري  اثر 
كردن  قلمداد  سينما  نشده،  عرضه  نمايشگاهي 
كه  نمايشنامه اي  درنيامده،  اكران  به  كه  فيلمي 
كنج كشوي نويسنده اش خاك مي خورد، قطعه 
موسيقي اي كه به گوش كسي نرسيده و... همه 
و همه نشان از تسامحي دارد كه مثل خوره به 
جان ادبيات و هنرمان افتاده است. بگذريم كه 
نسخه  پانصد  و  هزار، هزار  كتاب هايمان  تيراژ 
عكس  و  نقاشي  گالري هاي  و  نيست  بيشتر 
و  ندارند  هم  تايي  صد  چند  بازديدكننده هاي 
دردناكي  شوخي  به  گفتن  مخاطب  از  سخن 
تبديل شده كه بيش از هر زماني وجود هنر و 
هنرمند و مخاطب را زير سوال مي برد. تو خود 

حديث مفصل بخوان از اين...

برگرفته از تهران امروز

ادبيات
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نويسندگان، كتابفروش ها و ناشران در حال استفاده 
روزافزون از جادوي فناوري اطالعات هستند

كتاب ها نمي ميرند، 
از نوعي به نوعي 
ديگر تبديل مي شوند

رابرت مك كروم | ترجمه: كامران معتمدي

وحشت بزرگ نخستين دهه قرن حاضر، تهديد دنياي 
به  كه  بود  ديجيتال  فناوري  توسط  چاپي  كتاب هاي 
تصور  ديگر  امروز  چراكه  مي كند،  فروكش  مرور 
بالقوه  و  مثبت  مزاياي  و  نيست  دشوار  چندان  آينده 
فناوري ديجيتال خصوصا در حوزه كتاب تاحدودي 
اما  است  اساسي  هرچند  كه  تغييري  شده،  مشخص 
به نظر مي رسد تغييري تاريخي و در پارادايم حاكم 
نيز  اينجا  نكنيد:  اشتباه  باشد.  كتاب ها  فضاي  بر 
دستاوردي  اطالعات  فناوري  انقالب هاي  تمام  مانند 
چاپ  صنعت  تحول  مثال،  براي  دارد.  وجود  خالقانه 
بين سال هاي 1610 تا 1950 موجب تجلي شكسپير 
دان2  تا  جانسون1  از  او  از  بعد  ديگر  خيلي هاي  و 
شد، اين دستاورد دنياي جديد كه مخلوطي از جوهر 
حك شده روي كاغذها بود از انفجار انتشارات براي 
مدتي حمايت كرد و موجب پرورش جاكوبين ها3 شد. 
بطور مشابه درلندنادواردي4 تكنولوژي هاي نوظهور 
روند كاري افرادي چون جوزف كنراد، آرتور كانن 
دويل، هنري جيمز و بسياري ديگر را تغيير داد. «دل 
مجموعه يي  قالب  در  نخستين بار  براي  تاريكي»5 
مجله يي چاپ شد. من هيچ شكي ندارم كه در تاريخ 
شاهد   21 قرن  دهه  نخستين  كه  آمد  خواهد  ادبيات 
ژانرهاي  از  بسياري  فرم  در  عميق  تغييرات  بعضي 

مشابه بوده است.
به عنوان مثال، بيوگرافي. نگارش زندگي بطور سنتي 
مبتني بر كاوش درونيات افراد و اقدامات فوق العاده 
زندگي  كتاب  سايه  در  كتاب ها،  اينچنين  بود.  ايشان 
جانسون اثر جميز بازول6 نوشته مي شدند كه هميشه 
هرچند  بود،  ناشران  ليست  اصلي  عناوين  از  يكي 
الويت7  جورج  نيست.  گذشته  مثل  چندان  ديگر  كه 
انگلستان»  ادبيات  «بيماري  را  بيوگرافي نويسان 
انسان ها  زندگي  در  كه  تغييراتي  نيمچه  با  مي خواند. 
امور  اين  كاوش  پي  در  كه  نيز  كتاب ها  مي آمد،  پديد 
هم عصران  عامليت  با  تغييراتي  دستخوش  بودند 
اخير شدند. مثال برجسته در اين باره «كتاب رازها» 
ارزنده  پژوهشي  است.  ُهلرويد  مايكل  اثر   (2010)
ويولت  وولف،  ويرجينيا  احساسي  رابطه  درباره 
خودش  ُهلرويد  كه  وست  ساكويل  ويتا  و  تريفيوس 
رو  طفره  و  فراري  بيوگرافي نويس  عنوان  به  را 
كه  شبيه كاري  چيزي  مي كند.  زنانه  روايت  اين  وارد 
 Evelyn) جورز  اولين  استراليايي،  نويس  بيوگرافي 
 House) تبعيد  خانه  خود،  استثنايي  اثر  در   (Juers
توماس  و  هاينريش  زندگي  و  داد  انجام   (of Exile
مان (و همسرانشان) را گرفت و روايتي نيمه داستاني 
خلق كرد كه در آن ويرجينيا وولف، برتولت برشت و 

والتر بنيامين را به هم متصل مي كرد.

ُهلرويد و جورز، هر دو دست به بدعتي نوآورانه و 

همچنين  زده اند.  نويسي  بيوگرافي  ژانر  در  راديكال 
در ادامه اين دو بايد به تيم ِجل (Tim Jeal) اشاره 
كنم كه در مطالعات اخير خود سراغ قلمروهاي قديمي 
رفته و روايتي از زندگي ديويد ليوينگستون و هنري 
مورتون استنلي (هر دو از كاشفان آفريقا) در كتاب 
«كاشفان (رود) نيل» داده است. نوآوري، پيش شرط 
در  است.  بوده  خوب  و  جديد  داستان هاي  هميشگي 

اينجا نيز، تكنولوژي جديد چاپ، نقشي چنين دارد.

شايد بتوان بزرگ ترين تغيير در داستان گويي عصر 
حاضر را ظهور رمان هاي مانگا8 دانست. «آبزرور» 
جايزه  حامي  و  كرده  انتخاب  نقشي  جريان  اين  در 
آيا  است.  شده  گرافيكي  كوتاه  داستان  براي  ساالنه 
پرفروش  روز»كتاب  «يك  اپيزوديك  ساختار  ديدن 
ديويد نيكولز به عنوان واكنشي ناخودآگاه در برابر 

مانگا يا احتماال تلويزيون خيال انگيز نيست؟
داستان،  (خواه  ژانري  مي توان  سختي  به  واقع،  در 
تاريخ، كتاب هاي كودكان و شعر) پيدا كرد كه تغييرات 
كتاب  از  امروزي  فناوري هاي  با  برخورد  در  مهمي 
الكترونيكي تا كيندل نكرده باشد: شعرا، اپليكيشن ها 
را توسعه مي دهند، جي. كي رولينگ هري پاترش را 
به فضاي مجازي مي سپارد و احتماال رمان نويس ها 
از اين پس كارهاي خود را الكترونيكي ارايه مي كنند. 
وفق  را  خودش  همه چيز  با  كه  موجودي  عنوان  به 
اين  با  امروزي  خوانندگان  كه  مي كنم  فكر  مي دهد، 
ماوس  روي  بر  كردن  كليك  با  كه  فرهنگي  تقليل 
قديمي  نسخه هاي  از  و  مي يابند  تطبيق  مي افتد  اتفاق 
دست برداشته، سراغ كتاب هاي الكترونيكي و صوتي 

مي روند.
از  بادآورده يي  ثروت  است:  اينچنين  آينده  شمايل 
كه  چيزي  آن  تمام  متعدد.  پلتفورم هاي  روي  چاپ 
به  (اشاره  دالري  64هزار  سوالي  مي ماند  برجا 
بين  كه  امريكا  در  نام  همين  با  تلويزيوني  مسابقه 
روند  است:  مي شد)  برگزار  تا1958  سال هاي 1955 
و نرخ هاي اقتصادي اين كتاب هاي الكترونيكي چگونه 
خواهد بود؟ و اينكه ما چگونه مي توانيم «آزادي» را 

مجددا به هنرمندان بازگردانيم؟
چيزها  اين  همه  درباره  كه  است  زود  بسيار 
كه  زماني  حتي  آزاد  درياي  ملوانان  كنيم.  گمانه زني 
بازگو  را  دريا  روي  خود  تجربيات  شخصي ترين 
پيش بيني  كه  بود  خواهند  افرادي  آخرين  كرده اند، 
قابل اعتمادي خواهند كرد. دنياي كتاب به واسطه يك 
توفان بزرگ اقتصادي، تكنولوژيك و فرهنگي تغيير 
كرده است. تغييري كه منجر به بروز جوامعي خالق 
خواهد شد كه مي توان از مزاياي آن بسيار لذت برد. 
است  سوالي  جذاب ترين  احتماال  مي افتد  اتفاق  آنچه 
كه نويسندگان، كتابفروش ها و ناشران امروز با آن 

مواجهند.

منبع: گاردين

پي نوشت ها:
 (1637-1572) جانسن،  بن  يا  جانسون  بنجامين   1-
اليزابت  دوره  مشهور  نمايشنامه نويس  و  شاعر  هنرپيشه، 

و از همعصران شكسپير
-2 جان دان، شاعر و واعظ انگليسي (1631-1572)

در  اول  جميز  پادشاه  دوره  در  كه  نويسندگاني  به   3-
انگلستان (1603-1625) زندگي مي كردند، گفته مي شود.

 ،(1910-1901) هفتم  ادوارد  دوره  در  كه  افرادي  به   4-
پادشاه بريتانياي كبير، زندگي مي كردند گفته مي شود.

-5 دل تاريكي، نوشته جوزف كنراد، ترجمه صالح حسيني، 
انتشارات نيلوفر

 1795-) اسكاتلندي  نويسنده  و  خاطره نگار  وكيل،   6-
بسيار  جانسون  ساموئل  زندگي  نگارش  براي  كه   (1740

مشهور است.
-7 مريام ايوانز (1819-1880)، رمان نويس، روزنامه نگار 
و مترجم دوره ويكتوريا كه با نام جورج الويت مي نوشت.

نشريات  يا  كميك استريپ  صنعت  معناي  به  مانگا   8-
از  و  دارد  فراواني  رونق  ژاپن  كشور  در  كه  كارتونيست 
بارز  مشخصه  كرد.  گسترش  به  شروع  بعد  به   ???? دهه 
داراي  اغلب  كه  هستند  كارتوني  شخصيت هاي  مانگا 
متمايز  كاراكترها  ديگر  از  كه  هستند  خاصي  ويژگي هاي 
مي شوند، همانند اغراق بيش از حد در اندام هاي بدن كه در 
اكثريت آنها چشم هاي بزرگ به همراه دهان و بيني كوچك 

مشاهده مي شود.
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بمناسبت تولد كارگردان 
توت فرنگى هاى وحشى 

برگمان»،  «اينگمار  تواد  سالروز  تير)،   23  ) جوالى   14 پنجشنبه 
كارگردان بزرگ و فقيد سينماى سوئد و ازچهره هاى برجسته تاريخ 

سينماى جهان است. 

سوئد  «اينگمار برگمان» چهاردهم جوالى 1918 در شهر "اوپساال" 
متولد شد و 30 ژوئيه 2007 با عالم سينما وداع گفت. 

جايزه  نامزد  بار   9 هنرى،  فعاليت  دهه  شش  طول  در  كه  «برگمان» 
هاى  مايه  از  انسانى  زندگى  شرايط  توصيف  در  بود،  شده  اسكار 

كمدى، اميد، ياس و نااميدى بهره مى گرفت. 
كه  ساخت  فيلم   62 مجموع  در  سينمايى  فعاليت  ها  سال  طى  وى 
فيلم نامه بسيارى از آنان را نيز خودش نوشته بود و عالوه برآن 
كارگردانى 170 نمايش تئاتر از او يك چهره درخشان در عرصه اين 

هنر نمايشى ساخته بود. 

قرار  جهان  سازى  فيلم  اول  سطح  در  سال   60 از  بيش  «برگمان» 
سال  در  زدند،  ماليات  از  فرار  اتهام  او  به  كه  آن  از  پس  اما  داشت، 
دنياى  از  سال  هشت  مدت  به  و  كرد  تبعيد  آلمان  به  را  خود   1976

سينما كناره گرفت؛ هرچند در عرصه تئاتر هم چنان فعال بود. 
و «ليو  اندرسون»  بى  چون «بى  هايى  چهره  از  گرفتن  بازى  با  وى 
اولمن»، موضوعاتى چون مرگ، بيمارى، خيانت و جنون را در فيلم 
هايش به تصوير مى كشيد. وى كودكى خود را در خانواده اى گذراند 
مذهبى  اعمال  انجام  به  مقيد  را  او  كار،  محافظه  و  كشيش  پدرى  كه 
مى كرد، به طورى كه به گفته خودش، در هشت سالگى اعتقاد خود 

را از دست داده بود. 
«برگمان» در 19 سالگى براى تحصيل در رشته هنر و ادبيات وارد 
دانشگاه استكهلم شد، اما بيشتر وقت خود را به نگارش نمايش نامه 

مِى گذراند. در سال 1942، وى اين فرصت را يافت تا يكى از نمايش 
نامه هاى خود به نام «مرگ كاسپار» را كارگردانى كند. 

سال 1976 يكى از تاريك ترين دوران زندگى «برگمان» بود. در سى 
ام ژانويه اين سال، دو مأمور پليس به اتهام فرار از پرداخت ماليات، 
او را دستگير كردند. تأثير اين واقعه بر «برگمان» آن چنان وحشتناك 
بود كه او را دچار افسردگى شديد كرد و او در بيمارستان بسترى 
شد. اگرچه او بعدها از اين اتهام تبرئه شد، اما ترس از اين كه نتواند 

به عرصه فيلم سازى بازگردد، او را نااميد كرده بود. 

بلندپايه  مقامات  و  سوئد  وقت  وزير  نخست  درخواست  رغم  به  او 
نخواهد  فيلم  سوئد  در  ديگر  كه  كرد  اعالم  كشور،  اين  فيلم  صنعت 
ساخت. «برگمان» پس از تعطيلى استوديو فيلم سازى اش، دو پروژه 
مونيخ  به  را  خود  و  درآورد  تعليق  حالت  به  را  ساخت  درحال  فيلم 
سوئد  به  اش  سالگى   60 روز  سال  در  هرچند  كرد.  تبعيد  آلمان 
بازگشت و دولت اين كشور به افتخار او، جايزه فيلم ساالنه «اينگمار 

برگمان» را براى تقدير از بهترين هاى سينما راه اندازى كرد. 

-«برگمان» در دسامبر 2003 از دنياى فيلم كناره گرفت و روز سى ام 
جوالى 2007 در سن 89 سالگى در «فارو» درگذشت؛ در همان روز 
كه «ميكالنجلو آنتونيونى»، كارگردانى فقيد سينماى ايتاليا درگذشت. 
«برگمان» براى اولين بار به صورت جدى در سال 1944 با نگارش 
فيلم نامه «شكنجه/جنون» وارد دنياى سينما شد و اولين فيلمش را 
يك سال بعد به نام «كريس» ساخت. اولين موفقيت بين المللى او در 
كه  آمد  دست  به  تابستانى»  شب  يك  فيلم «لبخندهاى  با  سال 1955 
در جشنواره كن همان سال عالوه بر كسب جايزه بهترين اثر طنز 

شاعرانه، تا آستانه كسب نخل طال نيز پيش رفت. 
نيز  آن  از  بعد  هاى  سال  كن  معتبر  جشنواره  در  موفقيت «برگمان» 
ادامه يافت. او با «مهر هفتم» جايزه ويژه هيأت داوران را كسب كرد 
و «توت فرنگى هاى وحشى» نيز در بسيارى از جشنواره ها مورد 

استقبال منتقدين قرار گرفت. 
«برگمان» هم چنان در عرصه فيلم سازى عملكرد فوق العاده اى را 
به ثبت مى رساند. او با ساخت سه گانه «همچون يك آينه» ( 1961)، 
«چراغ زمستانى» ( 1962) و «سكوت» ( 1963)، باورهاى مذهبى خود 

را به تصوير كشيد. 

به  كه  كرد  كارگردانى  را  «پرسونا»  فيلم  «برگمان»   1966 سال  در 
عقيده خودش، يكى از بهترين ساخته هاى او بود. اين فيلم با كسب 
جوايز متعدد، شاهكار «برگمان» و يكى از بهترين ساخته هاى تاريخ 
سينما نام گرفت و او خود آن را در كنار «فريادها و نجواها» ( 1972) 

دو فيلم برتر كارنامه سينمايى اش مى دانست. 
پس از تبعيد خود به آلمان، «برگمان» اولين و تنها فيلم انگليسى خود 
را در سال 1977 با نام «تخم مار» ساخت كه محصول مشترك آلمان 
و آمريكا بود. او در سال 1978 با فيلم «سونات پاييزى» محصول 

مشترك انگليس و نروژ كارنامه سينمايى خود را پربارتر ساخت. 

فيلم  كه  كرد  اعالم  سوئد،  به  بازگشت  با  «برگمان»   1982 سال  در 

نگاه  از  البته  كه  بود  خواهد  او  ساخته  آخرين  الكساندر»  و  «فانى 
در  فيلم  همين  اما  شد.  تلقى  سطحى  و  تجارى  فيلم  يك  منتقدين، 
جشنواره هاى بزرگ اروپايى، بويژه كن بسيار خوش درخشيد. اين 
كه  سينماست  به  او  عشق  و  «برگمان»  كودكى  دوران  درباره  فيلم 

«برگمان» آن را خالصه زندگى اش مى دانست. 
برخى  همكارى  با  سازى،  فيلم  اوليه  هاى  سال  در  «برگمان» 
نويسندگان، آثارش را براساس نمايش نامه هايش مى ساخت و در 
هاى  ديالوگ  از  استفاده  در  بازيگران  آزادى  او،  آخرين  هاى  فيلم 
اضافى نمود بيشترى پيدا كردند. برگمان بارها اعالم كرده بود كه 
مذهبى،  هاى  پرسش  كه  است  بوده  اى  دوره  پايان  «سكوت»  فيلم 

محوريت اصلى فيلم هاى او بوده است. 

سينمايى  حيات  بخش  الهام  را  «برگمان»  آثار  بسيارى  كارگردانان 
خود دانسته اند كه از آن جمله مى توان به «روبرت آلتمن»، «وودى 
آلن»، «آتوم اگويان»، «استنلى كوبريك»، «ديويد لينچ»، «پل شرادر»، 

«آندره تاركوفسكى» و «فرانكو اوزون» نام برد. 
اگرچه بسيارى «برگمان» را به جهت فعاليت هاى درخشان اش در 
به  بود.  فعال  بسيار  نيز  تئاتر  عرصه  در  او  اما  شناسند،  مى  سينما 
نام  اروپا  در  تئاتر  كارگردان  ترين  جوان  سالگى   26 در  كه  طورى 

گرفت. 
گوشه گيرى «برگمان» در سال هاى پايانى عمرش به اندازه اى بود 
كه حتى زمانى كه پنجاهمين جشنواره فيلم كن او را به عنوان بزرگ 
ترين كارگردان تمام دوران سينما انتخاب كرد، شخصَا در مراسمى 

كه به اين منظور برگزار شده بود، شركت نكرد. 
برگمان در سال 1971 جايزه يادبود «اروينگ تالبرگ» را از آكادمى 
اسكار به دست آورد. سه فيلم او شامل «چشمه باكرگى» ( 1961)، 
«همچون يك آينه» ( 1962) و «فانى و الكساندرا» ( 1984) موفق به 

كسب جايزه اسكار بهترين فيلم غيرانگليسى شدند. 
«برگمان» سه بار براى فيلم هاى «توت فرنگى هاى وحشى» ( 1960)، 
نامزد   (1974  ) نجواها»  و  «فريادها  و   (1963  ) آينه»  يك  «همچون 
اسكار بهترين فيلم نامه اصلى شد و با «فريادها و نجواها» تا آستانه 

كسب اسكار بهترين فيلم و بهترين كارگردانى نيز پيش رفت

درخشش او در جوايز اسكار در سال 1977 با فيلم «چهره به چهره» 
فيلم  با  سپس  شد.  اسكار  كارگردانى  بهترين  نامزد  كه  يافت  ادامه 
«فانى و الكساندر» نامزد بهترين كارگردانى و بهترين فيلم نامه اصلى 
اسكار شد. او در سال 1979 با فيلم «سونات پاييزى» تا آستانه كسب 

اسكار نيز رفت. 
سال 1960  در  نيز  (بافتا)  انگليس  فيلم  آكادمى  جوايز  در  «برگمان» 
براى فيلم «جادوگر» نامزد بهترين فيلم و در سال 1984 با فيلم «فانى 

و الكساندر» نامزد بهترين فيلم غيرانگليسى شد. 
زيادى  درخشش  نيز  فرانسه  سينمايى «سزار»  جوايز  در  «برگمان» 
داشت. او عالوه بر آن كه در سال 1984 براى فيلم «فانى و الكساندر» 
براى  سال 1976  در  كرد،  كسب  را  غيرانگليسى  فيلم  بهترين  جايزه 
پاييزى»  فيلم «سونات  براى  سال 1979  در  و  جادويى»  فيلم «فلوت 
نامزد بهترين فيلم غيرانگليسى شد. او در سال 2005 با «ساراباند» 

نامزد بهترين فيلم اروپايى جوايز سزار شده بود. 

جهان  سينماى  عرصه  در  برگمان»  درخشش «اينگمار  بيشترين  اما 
مربوط به جشنواره معتبر كن است كه ركورد دست نيافتنى برجاى 
تابستانى»  شب  يك  «لبخندهاى  فيلم  با   1955 سال  در  او  گذاشت. 
جايزه بهترين طنز شاعرانه را كسب كرد. دو سال بعد با فيلم «مهر 
هفتم» جايزه ويژه هيأت داوران كن را گرفت كه البته با همين فيلم 

نامزد نخل طال هم بود. 
در سال 1958 «برگمان» براى فيلم «آستانه زندگى» جايزه بهترين 
كسب  آستانه  تا  فيلم  همين  با  كه  كرد  دريافت  را  كن  كارگردانى 
نخل طال نيز رفت. در سال 1960 براى فيلم «چشمه باكرگى» تقدير 
ويژه شد؛ در سال 1972 با فيلم «فريادها و نجواها» جايزه بهترين 
سال 1997  در  و  آورد  دست  به  كن  جشنواره  از  را  فنى  دستاورد 
در مراسم ويژه بزرگداشت خود در كن، «نخل نخل ها» را به دست 

آورد. 
در جشنواره فيلم برلين نيز «برگمان» در سال 1958 براى فيلم «توت 
در  و  داد  اختصاص  خود  به  را  طاليى  خرس  وحشى»  هاى  فرنگى 
عمر  يك  براى  را  ونيز  جشنواره  افتخارى  طاليى  شير   1971 سال 

دستاورد سينمايى كسب كرد. 

از ديگر فيلم هاى برجسته «برگمان» مى توان از «مردى با يك چتر» 
 ،(1948 ) است»  من  با  ( 1947)، «آينده  آرزو»  ( 1946)، «سرزمين 
مونيكا»  با  «تابستانى   ،(1953  ) زنان»  «رازهاى   ،(1949  ) «زندان» 
و   (1960  ) شيطان»  «چشم   ،(1954  ) عشق»  در  «درسى   ،(1953  )

«صحنه يك ازدواج» ( 1973) نام برد. 
بانك مركزى سوئد اعالم كرد، به پاس يك عمر دستاورد سينمايى و 
تالش در جهت ترويج فرهنگ و توسعه صنعت فيلم سوئد، تصوير 
منتشر  كشور  اين  رايج  هاى  اسكناس  برروى  را  برگمن»  «اينگمار 

خواهد كرد.
       

سينما
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پگاه آهنگرانى بازداشت 
شده است؟!

جهانى  جام  دارد  قصد  آهنگرانى  پگاه  بود  شده  اعالم  اين  از  پيش 
فوتبال زنان را براى شبكه خبرى دويچه وله آلمان پوشش دهد. 

برخى رسانه ها مدعى شدند پگاه آهنگرانى بازداشت شده است اما 
به علت آن اشاره نكرده اند. 

خبرنگار آينده در تماس با منيژه حكمت مادر پگاه آهنگرانى، پيگير 
صحت و سقم اين خبر شد كه اين كارگرادان سينما با گفتن «فعال 

حوصله ندارم، خداحافظ» توضيحى در اين باره نداد. 
پگاه آهنگرانى بازيگر و فرزند منيژه حكمت از كارگردانان ايرانى و 

جمشيد آهنگرانى، كارگردان فيلم هاى جوانمرد و شبيخون است. 
هم اكنون فيلم ”ورود آقايان ممنوع“ با بازى پگاه آهنگرانى در حال 

اكران است. 
جهانى  جام  دارد  قصد  آهنگرانى  پگاه  بود  شده  اعالم  اين  از  پيش 
دهد.  پوشش  آلمان  وله  دويچه  خبرى  شبكه  براى  را  زنان  فوتبال 
بنابر اين خبر، وى قرار بود مشاهدات خود را در سفرش به آلمان 
و ديدن بازى هاى جام جهانى فوتبال زنان در وبالگى ويژه بازتاب 

دهد. 
پوشش  شبكه  اين  براى  را  برلين  جشنواره  اين  از  پيش  آهنگرانى 

داده بود.

كارگردان جنجالى سراغ 
«پيرپسر» مى رود

با  آمريكايى  فيلمساز  لى  اسپايك 
محصول  «پيرپسر»  فيلم  بازسازى 
فيلمسازى  عرصه  به  جنوبى  كره 

بازمى گردد.

 2008 سال  از  كه  كارگردان  اين 
آنا»  سينت  در  «معجزه  ساخت  و 
بوده  تلويزيونى  پروژه هاى  درگير 
را  چان-ووك  پارك  مشهور  فيلم 
 2004 سال  كه  مى كند  بازسازى 
جايزه بزرگ هيئت داوران جشنواره 

كن را به خود اختصاص داد.

نقاط  از  يكى  عنوان  به  كه  فيلم  اين 
برجسته سينماى آسيا در چند سال 
براساس  مى شود  شناخته  اخير 
شرقى  مصور  كتاب هاى  مجموعه 
معروف به «مانگا» ساخته شده بود. 
استيون  مى شد  گفته  اين  از  پيش 
اسپيلبرگ فيلم را بسازد و حتى ويل 

اسميت نقش اصلى را بازى كند.

كه  است  مردى  داستان  «پيرپسر» 
ربوده  ناشناس  فردى  توسط  شبى 
مى شود و 15 سال را در يك خانه 

سپرى مى كند. او پس از اين مدت آزاد مى شود و پنج روز وقت دارد 
رباينده را پيدا كند.

پارك چان-ووك 48 ساله از اميدهاى سينماى كره جنوبى است كه 

در سطح بين المللى با سه گانه «انتقام» خود مشهور است. «همدردى 
با آقاى انتقام»، «بانوى انتقام» و «پيرپسر» اين سه گانه را تشكيل 
مى دهند. آخرين فيلم بلند به نمايش درآمده از او «عطش» با داستانى 

خون آشامى بود كه سال 2009 در جشنواره كن روى پرده رفت.

برعهده  را  فيلم  توليد  كه  َمنديت  كمپانى 
را  انگليسى  نسخه  داستان  بيانيه اى  در  دارد 
چنين توصيف كرده است: «مردى روز تولد 
دخترش ربوده مى شود و در خانه اى زندانى 
مى شود  آزاد  سال   15 از  پس  او  مى شود. 
اما  كند،  پيدا  را  خود  رباينده  مى كند  سعى  و 
زندگى  براى  كه  شكنجه اى  مى شود  متوجه 
آزاد او تدارك ديده شده از زندگى در اسارت 

سخت تر است.»
چون  فيلم هايى  سازنده  لى،  اسپايك  انتخاب 
ايكس»  «مالكوم  بده»،  انجام  را  درست  «كار 
و «ساعت بيست و پنجم» و نامزد دو جايزه 
جسورانه  كارى  پروژه  اين  براى  اسكار 
سالى  چند  و  بيست  در  كارگردان  اين  است. 
كه از فعاليتش در سينما مى گذرد چندين بار 

جنجال به پا كرده است.

كارگردان  اين  جنجال  معروف ترين 
به  ايستوود  كلينت  از  او  انتقاد  سياه پوست 
سياه پوست  سربازان  ندادن  نمايش  بهانه 
موضوع  با  ما»  پدران  «پرچم هاى  فيلم  در 
جنگ جهانى دوم بود. مسئله اى كه ايستوود 
آن  به  رسانه ها  و  كرد  پاسخ  به  مجبور  را 
دامن زدند. اين دو كارگردان بعدا با وساطت 

استيون اسپيلبرگ با هم آشتى كردند.

فيلمنامه «پيرپسر» را مارك پروتوسويچ (فيلمنامه نويس «من افسانه 
هستم») نوشته كه يكى از تهيه كنندگان فيلم هم هست.

هاليوودريپورتر / 11 ژوئيه
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  عكسهاى آنچه 
نمى بينيد

از  عكس هايى  مجموعه  نمايشگاه 
عنوان  با  آبادي   حسين  روزبه 
 28 تا   17 تاريخ  از   "Bilandual"
تير ماه سال جارى با همكارى گالرى 
  NRK هنرى  موسسه  و  آتبين 
مستقر در شهر رم ايتاليا  با "مديريت 
عليرضا رياحى" به عنوان نمايشگاه 
آتبين  "گالرى  ،در   (curator)گردان

" تهران برگزارمى شود .

اين  از  نمايشگاه هايى  برپايى  با   NRK هنرى  موسسه 
دست قصد دارد پيگير اهداف خود و دغدغه هايى باشد 
دغدغه هاى  از  باشند.  آن  تاسيس  اصلى  داليل  شايد  كه 

كمتر  و  جوان  هنرمندان  شناساندن  موسسه  اين 
شناخته شده  ايران است كه در فضاى عرضه و تقاضاى 
سال هاى اخير، كه تنها بر نام هاى شناخته شده هنر ايران 
متمركز بوده، به حاشيه رفته اند و در فضاى هنرى جهان 
و حتى در خود ايران منجر به برآوردهايى نادرست در 
باب تعداد هنرمندانى شده است كه مى توانند در جهان هم 
حرفى براى گفتن داشته  باشند. اين نگرانى آن جا بيشتر 
مى شود كه ادامه اين فضا مى تواند زمينه ساز ركود در 
موسسه  شود.  جهانى  بازارهاى  در  ايران  هنر  عرضه 
هنرمندان  شناسايى  چون  سياست هايى  با   NRK هنرى 
 ، آثار  ارائه  روزآمد  شيوه هاى  استعداد،  با  و  جوان 
تسهيالت  آوردن  فراهم   ، تيمى  كار  گروه هاى  تشكيل 
در  شركت  و  هنرمندان  آثار  ونقل  حمل  و  سفر  براى 
پاسخ گوى  است  برآن  جهان  سراسر  هنرى  رويدادهاى 
اين دغدغه ها باشد. از اين رو همكارى بااشخاص گالرى 
ها وموسسات هنرى كه نگرانى ها و دغدغه هاى همسو 
و مشترك دارند را در دستور كار خويش قرار داده است 
. گالرى آتبين نمونه اين همكارى است كه مدير آن فرهاد 

آذرين سالها در اين امر كوشش نموده است.

حسين آبادى در اين نمايشگاه 18 قطعه عكس فرم گرايانه 
را از دو فضاى متفاوت در كنار هم قرار داده است. اين 
عكس ها اولين بخش از مجموعه اى به همين نام است كه 
اين هنرمند قصد دارد بر اساس همين كانسپت اما هربار 
با نگاهى نو ارائه كند. مجموعه حاضر حاصل تأمل پنج  
به  فضاى  دو  اين  در  خالق  و  جوان  هنرمند  اين  ساله 
بين  ارتباطى  يافتن  براى  او  تالش  و  هم  از  دور  ظاهر 

آن هاست. 
مى آيد  چشم  به  نمايشگاه  اين  در  اول  نگاه  در  آن چه 
وسواس و سليقه ايست كه در انتخاب ، چاپ عكس ها و 

درارائه  آن ها مشهود است.
برابر  در  را  خود  ناگهان  بيننده  عكس ها  اين  ديدن  با 
و  سرد  فلزى  صفحات  ميان  غافلگيركننده  شباهتى 
روايت  شروع  شايد  و  مى يابد  كوير  ماسه هاى  گرماى 
در  تا  نامتجانس  عنصر  دو  اين  كه  آن جاست  هنرمند 
بيننده  خيال  و  مى گيرند  جان  انگار  مى نشينند  هم  كنار 
هم  كنار  در  اين  مى برند.  تازه  فضايى  به  خود  با  هم  را 
هر  در  فقط  نه  متفاوت  عنصر  دو  هوش مندانه   نشاندن 
دو قاب عكسى كه كنار هم بر ديوار گذاشته شده اند، كه 
از منظرى ديگر در هر قاب نيز ديده مى شود. در بيشتر 
كه  است  سايه  و  نور  تضاد  از  درست  استفاده  عكس ها 

فرم هاى مورد نظر عكاس شكل گرفته اند.

چنين  اين  تصاويرى  كه  باشد  سخت  پذيرفتنش  شايد 
هم  روايت گر  گونه  اين  بتوانند  انتزاعى  و  فرم گرايانه 
باشند اما اگر از دريچه اى كه اين عكس ها بر ما گشوده اند 
نگاه كنيم، فلز سخت و سرد را نرم و منعطف مى يابيم 
و شن هاى روان كوير را چنان كه انگار ناگهان به هيأتى 
كه در جستجويش بودند رسيده و از رفتن ايستاده اند. 
اين  كويرى  عكس هاى  در  بودن  غيرمنتظره  اين  شايد 
مجموعه حتى بيشتر هم باشد، چرا كه در نظر اغلب ما 
كوير پديده ايست آن قدر بديهى كه كمتر نگاهش مى كنيم 

و اگر هم نگاهش كنيم انتظار ديدن چيزى جز آن آرامش 
هميشگى كه به يكنواختى پهلو مى زند نداريم. اين هنرمند 
با  مجموعه  ابتداى  همان  در  هم  را  كوير  از  ما  تصور 
نمايش رويش علف هاى سبز بر دل داغ كوير برهم  مى 
زند و به يادمان  مى آورد كه شايد با كوير هم آن قدر كه 

مى پنداريم آشنا نيستيم.
آغازين  تصوير  دو  انتخاب  دليل  به  مى رويم  كه  پيش تر 
بيشتر پى مى بريم. شايد آن رويش قرار است مقدمه اى 
بر روايتى باشد كه در ستايش زايش و زندگى است، آن 
اما  روايت  اين  نمى رود.  انتظارش  هيچ  كه  جايى  در  هم 
چندان هم ساده نيست، روايتى است چند سويه كه شايد 
حتى بارى هوس كنيد از آخر بخوانيدش و آن زمان تازه 

در مى يابيد اين يكى انگار به كل روايتى ديگر است.

دقت و وسواس برگزاركنندگان اين نمايشگاه اما در جاى 
عكس ها  اين  نمايش  براى  چنانكه  دارد  نمود  هم  ديگرى 
كوشيده اند.  بسيار  هم  مناسب  فضاى  آوردن  فراهم  در 
معين  محمدرضا  كم نظير،  تجربه  اين  شدن  كامل  براى 
قطعه اى  جهان  موسيقى  به  آگاه  و  خوش فكر  آهنگساز 
ساخته است كه بيننده را در زمان ديدارش از نمايشگاه 

همراهى مى كند و به تأمل وا مى دارد.
هم  را  جوايزمتعددى  پيشتر  كه  دوست حقيقى  الهام 
ساخت  با  كرده است،  خود  آن  از  انيميشن  زمينه   در 
انيميشنى بر اساس موضوع نمايشگاه موجب شده است 
بازديدكنندگان نمايشگاهى را تجربه كنند كه نظير آن را 

در ايران كمتر ديده ايم.

تجسمى
نگاهى به شكل گيرى خانه حراج كريستى 

از آغاز تاكنون

 از خيابان 
كينگ استريت تا 
خيابان جميرا

اولين  كريستى،  حراج  خانه 
لـنـدن  در   1766 سـال  در  بار 
دسامبر  پنجم  شد.در  تـشكيل 
اين سال، شخصى به نام جيمز 
در  بار  اولين  براى  كريستى 
عـنـوان  بـا  حراجى  خانه  دنيا 
كـريستى"  حـراج  "خـانـه 
هاى  تالش  كرد.  تاسيس  را 
ثمر  به  زود  خيلى  شخص  اين 
حراج  خانه  اين  نام  و  نشست 
به عنوان مـركـزى مـهـم بـراى 
سـر  بـر  هـنـرى  مـبـادالت 

زبـان هـا افـتـاد. 
نزديك  و  صميمى  دوست  كريستى  جيمز 
توماس گينزبرگ نقاش بود و تنها پرتره اى 
كه از او باقى مانده توسط اين نقاش كشيده 
شده است. خانه حراج كريستى بعد از مرگ 
بنيانگذار آن همچنان به فعاليت خود ادامه 
به  ميالدى   20 و   19 هاى  قرن  طى  و  داد 
هنرى  آثار  مبادله  محل  بزرگترين  عنوان 

شناخته شد. 
اين خانه حراج از سـال 1973 تـا 1999 در 
قـالـب يـك شـركـت سـهـامـى عام فعاليت 
مى كرد، اما بعد از اين تاريخ، يك فرانسوى 
خصوصى  مالكيت  پينال،  فرانسيس  نام  به 
خانه  با  رقابت  در  تا  گرفت  برعهده  را  آن 
پـيروز  سـاتـبـى  چـون  حـراجـى  هاى 

ميدان باشد. 
سال 1823  از  حراج  خانه  اين  اصلى  دفتر 
لندن  استريت  كينگ  خيابان  در  تاكنون 
ثابت بوده، ضمن اينكه دفتر ديگرى هم در 

ساوت كينگستون دارد. 
شعبه   85 حاضر  حال  در  حراج  خانه  اين 
در 43 كشور جهان داراست كــه از مـهــم 
شـعـبـات  بـه  تـوان  مـى  آنـهـا  تــريـن 
دبى،  آنجلس،  لس  پـاريـس،  نـيـويـورك، 
اشاره  برلين  و  رم  كنگ،  هنگ  آمستردام، 
كرد. حجم مبادالت اين خانه حراج در سال 
و  دالر  ميليون   670 و  چهارميليارد   2006

تنها در نيمه نخست سال 2007 سه ميليارد 
و 250 ميليون دالر بوده است! 

اين  خاورميانه  شعبه  استقرار  داستان  اما 
خانه حراج در دبى هم شنيدنى است. همان 
موانعى كه سبب شد شهر دبى در رقابت با 
باعث  بربايد،  را  سبقت  گوى  كيش،  منطقه 
محل  به  تبديل  براى  تهران  شانس  شد 
صـفـر  بـه  كريستى  معتبر  حراج  برپايى 
هـمـزمان  پـيـش  سـال  هـفـت  بـرسـد. 
وزارت  در  مهاجرانى  عطاءا...  حضور  با 
ارشاد، رئيس خانه حراج كريستى به همراه 
ايران  به  حراج  خانه  اين  ارشد  مديران 
حراج  اين  برپايى  مقدمات  تا  شدند  دعوت 

در تهران انجام شود. 
در آن روز وزارت ارشاد حـامـى ايـن ايـده 
بـود و حـتـى مـهـاجـرانـى اعـالم آمادگى 
مسئوالن  بيايد.  ايران  به  كريستى  كه  كرد 
از  بعد  و  كردند  عالقه  ابراز  هم  كريستى 
آن چند سفر مطالعاتى ديگر انجام شد كه 
هـنـرمـنـدان  آثـار  از  نمايشگاهى  نهايتا 
آثار  تا  شد  برپا  لندن  در  ايران  مـعـاصر 
دنيا  خريداران  و  داران  مجموعه  به  ايرانى 

معرفى شود. 
آمدن  به  همكارى  اين  شد  مى  تصور 
اين  حقيقت  اما  بينجامد،  ايران  به  كريستى 
بود كه فعال شدن كريستى در تهران فقط 
نداشت؛  بستگى  موزه  و  ارشاد  وزارت  به 
اين  بود.  الزم  هم  ديگرى  فاكتورهاى 
پـيـچـيـده  فـاكـتـورهـاى  البته  فاكتورها، 
فراهم  آنها،  تـرين  مـهـم  نـيـسـتـنـد؛  اى 
حضور  براى  آسان  شـرايـط  شدن 
نبود  بود؛  ايران  در  هنرى  آثار  خريداران 
ايران  در  الكترونيكى  بـانكدارى  سيستم 
كه  چرا  بوده،  مساله  اين  موانع  ديگر  از 
و  خريداران  از  بسيارى  حاضر  حال  در 
 E Card فروشندگان آثار هنرى از سيستم
و خريد الكترونيكى استفاده مى كنند و اين 
سيستم در ايران ناقص و محدود است. از 
هنرى  آثار  نقل  و  حمل  مشكل  ديگر  طرف 
نگران  كاغذبازى  يك  پايه  بر  كه  ايران  در 
در  را  تهران  شانس  دارد،  قرار  كـنـنـده 
همه  به  است.  رسانده  صفر  به  زمينه  اين 
اينها بايد شرايط خاص ايران را افزود كه 
مـركـزى  بـه  شـدن  تـبـديـل  از  تـهــرانرا 
بـراى حـراج كـريـسـتـى در خـاورمـيـانـه 

بـازداشته است. 
همه اين موانع البته در دبى وجود ندارند و 
اينجاست كه اين شهر همچنان خود را براى 
حراج هاى كـريـسـتى در خاورميانه آماده 
تاسيس  بدو  از  كريستى  حراج  كند.  مى 
هم  انتقادها  برخى  با  دبى  در  خود  شعبه 
مواجه شده است. منتقدان كريستى معتقدند 
توان خريد آثار هنرى در تهران پايين است 
باالرفتن  كريستى،  حراج  تبعات  از  يكى  و 

قيمت آثار هنرى در تهران است. 
اين  ضربه  عنوان  به  را  موضوع  اين  آنها 
حراج بر بدنه اقتصاد هنر ايران قلمداد مى 
زواياى  از  شود  مى  موضوع  اين  به  كنند. 
اين  هم  زاويه  يك  و  كرد  نگاه  گوناگونى 
رو  روبه  "سوءتفاهم"  يك  با  ما  كه  است 
هنرى  آثار  قيمت  كه  معنا  اين  به  هستيم؛ 
در ايران، به طرز ناعادالنه اى پايين است. 
سال هاى سال است كه آفرينش هاى هنرى 
هنرمندان ما به قيمت بسيار نازلى در قياس 
داخلى  محصوالت  و  ها  فرآورده  ساير  با 
كشور عرضه مى شود و ما اندك اندك به 

سمت قيمت عادالنه حركت مى كنيم. 

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

خواننده موسيقي فولكلور 
آمريكاي التين كشته شد

خوانندگان  مشهورترين  از  يكي  كابرال،  فاكوندو 
موسيقي فولكلور در آمريكاي التين در گواتماال سيتي، 

پايتخت گواتماال كشته شده است. 
هتل  از  است،  ساله   74 و  آرژانتيني  كه  كابرال  آقاي 
اصابت  مورد  كه  بود  فرودگاه  راهي  خود  اقامت  محل 
آقاي  به  حمله  از  ضاربين  هدف  گرفت.  قرار  گلوله 
علمي  آموزشي،  سازمان  است.  نشده  مشخص  كابرال 
و فرهنگي ملل متحد، يونسكو، در سال 1996 فاكوندو 
بود.  ناميده  خود  صلح»  جهاني  «سفير  را  كابرال 
و  اينجا  به  متعلق  كابرال «من  آقاي  ترانه  مشهورترين 

آنجا نيستم» به زبان هاي زيادي اجرا شده است. 

به  كه  كابرال  آقاي  حامل  خودرو  كه  است  گفته  پليس 
وسيله خودرو محافظان همراهي مي شد، مورد اصابت 
تعداد زيادي گلوله قرار گرفته و او در صحنه كشته شد. 
نيكاراگوئه  عازم  كنسرت  اجراي  براي  كابرال  فاكوندو 
بود. دفتر رئيس جمهوري گواتماال گفته است پليس در 

حال تحقيق درباره انگيزه مهاجمان است. 

مهاجمان  از  فرار  براي  كابرال  آقاي  خودرو  راننده 
تالش كرد داخل يك ايستگاه آتش نشاني شود. 

استفاده  مورد  خودروهاي  از  يكي  مي شود  گفته 
منتهي  جاده  در  خودرو  اين  است.  شده  پيدا  مهاجمان 
به السالوادور رها شده بود و تعدادي خشاب خالي در 
آن پيدا شده است. روساي جمهوري كلمبيا، اكوادور و 
ونزوئال در پيام هايي كشته شدن آقاي كابرال را تسليت 
كرده  اعالم  عمومي  عزاي  روز  سه  گواتماال  و  گفته اند 
است. «هكتور تيمرمن»، وزير خارجه آرژانتين نيز در 
غم  و  ناراحتي  اجتماعي،  شبكه هاي  از  يكي  در  پيامي 
برنده  منچو»،  «ريگوبرتا  است.  كرده  اعالم  را  خود 
تا  رفت  حادثه  محل  به  نوبل  صلح  جايزه  گواتمااليي 
براي فاكوندو كابرال عزاداري كند. او در حالي كه گريه 
مي كرد، گفت: «فاكوندو كابرال استاد من بود. او عاشق 
گواتماال بود.» فاكوندو كابرال در دهه 1970 به عنوان 

يك خواننده ناراضي و مخالف به شهرت رسيد. 

سقوط  در  سال 1978  در  او  خردسال  دختر  و  همسر 
هواپيما كشته شدند. او در سال 2008 در مصاحبه با 
خبرگزاري آسوشيتدپرس گفته بود: «من عاشق زندگي 
هستم. زندگي از گهواره تا گور يك مدرسه است، اگر به 
مشكالتمان به عنوان درس نگاه كنيم، آنگاه ديد تازه اي 

به زندگي پيدا مي كنيم.»

آوازهاى 700 
سال پيش با صداى 
همايون شجريان 
منتشر مى شود

مجموعه  گفت:  اسفنديارى  حميد 
كارى  كه  نامه  شوق  دى  سى 
و  شجريان  همايون  همكارى  با 
محمدرضا درويشى است به زودى 

توسط آواى باربد منتشر مى شود.

عامل  مدير  اسفنديارى  حميد 
موسسه آواى باربد گفت: در حال 
سى  مجموعه  تهيه  مشغول  حاضر 
شجريان  همايون  نامه  شوق  دى 
سه  شامل  كه  هستيم  درويشى  و 
مراغه  عبدالقادر  آثار  از  دى  سى 

اى هستيم.

وى افزود: اين آلبوم، موسيقى 700 
آن  درويشى  كه  است  پيش  سال 
ضبط  و  است  كرده  بازسازى  را 
آلبوم  است.  شده  انجام  نيز  آن 
موسيقى شوق نامه را آواى باربد 
فكرى  پرورش  كانون  همكارى  با 

منتشر مى كند.
شوق  كرد:  تصريح  اسفنديارى 
عبدالقادر  تصانيف  بازخوانى  نامه 
شيوه  دو  به  كه  است  اى  مراغه 
دفترچه  يك  آن  شيوه  يك  است؛ 
عموم  براى  دى  سى  سه  با  است 
و ديگرى درواقع ويژه تر است كه 
پوشه نت ها و كتاب شعر كه كليت 
و  است  اى  مراغه  عبدالقادر  از  آن 
اشعار به همراه پوشه اى كه نت ها 

به صورت جدا در آن آورده شده 
است وجود دارد تا اگر نوازنده اى 
خواست مستقيما از آن استفاده كند 

برايش امكان پذير باشد.

مدير موسسه باربد در ادامه اظهار 
روزها  اين  در  كه  آثارى  داشت: 
ترنجستان  يكى  است  شده  منتشر 
مجيد  كار  آن  موسيقى  كه  است 
است  مهدويان  هومن  و  درخشانى 
حسين  مجيد  اثر  اين  خواننده  و 
ايرج  ياد  زنده  شاگردان  از  خانى 
بسطامى است. اين كار به مناسبت 
يادواره ايرج بسطامى منتشر شده 

است.
ديگرى  كار  كرد:  خاطرنشان  وى 
در  و  شده  منتشر  تازگى  به  كه 
است  شده  توزيع  اخير  هفته  همين 
آفرينش نام دارد كه سنتور جاويد 
كه  ديگرى  كار  است.  راد  افسرى 
منتشر شده است سى دى ”يادگار 
حبيب“ است كه شامل بخش هايى 
از رديف حبيب سماعى با نوازندگى 
شاگرد ايشان تقيه كامران مى شود 
كه تنبك آن را استاد حسين تهرانى 

زده بودند.

تيلور سويفت 
بيمار است!

بيمارى  بخاطر  شد  مجبور  سويفت  تيلور 
را  خود  تور  كنسرتهاى  از  تعدادى   ، اش 

داستان عشق"  كنسل كند . خواننده موفق " 
و  است  شده  مبتال  برونشيت  بيمارى  به   ،
در  كه  است  كرده  توصيه  او  به  پزشكش 
دليل  همين  به  و  نكند  اجرا  برنامه  هفته  اين 
او مجبور شد كنسرتهايى را كه قرار بود اين 
هفته در كاروليناى شمالى و آتالنتا برگزار 
شود ، كنسل كند و اجراى اين كنسرتها را به 

زمان ديگرى موكول كند.
او در وب سايت شخصى خودش نوشت:"از 
اينكه برنامه هاى اين هفته كنسل شد و ديدار 
را  شارلوت  و  آتالنتا  در  خوبم  دوستان  با 
قلبم  و  شدم  ناراحت  خيلى   ، دادم  دست  از 
از  كه  كه  كردم  مى  احساس  اگر  شكست."" 
لحاظ فيزيكى مى توانم اين كنسرتها را اجرا 
كنم ، هرگزآنها را كنسل نمى كردم . از همه 
طرفداران خوبم كه در اين مناطق زندگى مى 

كنند عذر خواهى مى كنم اما در يك فرصت 
شما  با  و  آمد  خواهم  شما  شهر  به  ديگر 

مالقات خواهم كرد."
اجراى  هنگام  در  و  هفته  اين  تعطيالت  در 
كنسرت كنتاكى ، اين خواننده 21 ساله براى 
اش  اى  حرفه  زندگى  طول  در  بار  اولين 
روى  بر  خود  برنامه  اجراى  به  نتوانست   ،
را  صحنه  شد  مجبور  و  بدهد  ادامه  صحنه 

منطقه  در  خود  طرفداران  به  او  كند.  ترك 
كنتاكى گفت:"از اينكه مجبورم اين برنامه را 
تاخير  به  اكتبر   11 تا  و  كنم  رها  كاره  نيمه 
بارى  اولين  اين   . متاسفم  واقعا"   ، بياندازم 
انجام  كارى  چنين  مجبورم  من  كه  است 
خواهى  عذر  شما  از  و  متاسفم  واقعا"  دهم. 
تاريخ  در  بود  قرار  كه  كنسرتى  كنم."  مى 
كاروليناى  در  واقع  شارلوت  در  ژوئيه   8
نوامبر   16 تاريخ  در   ، شود  برگزار  شمالى 
برگزار خواهد شد و دو برنامه اى كه قرار 
در  ژوئيه  دهم  و  نهم  تاريخهاى  در  بود 
ودوم  اول  روز  در   ، شود  برگزار  آتالنتا 
از  سويفت  تيلور  شد.  خواهند  اجرا  اكتبر 
تاريخ 14 ژوئيه در شهر مونترال كانادا، به 
روى صحنه باز مى گردد و برنامه هاى تور 

خود را دوباره شروع مى كند .
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شورش جوانان 
كاتوليك در ايرلند 

سبب  شمالي  ايرلند  مركز  بلفاست،  در  شورش 
شد.  پليس  افسر  شدن 22  مجروح 
بيش از 200 نفراز جوانان ملي گرا 
واقع  نشين  كاتوليك  منطقه  در 
آتش  به  اقدام  شهر  اين  غرب  در 
نيز  و  خودروها  از  تعدادي  زدن 
سوي  به  مولوتف  كوكتل  پرتاب 

گلوله هاي  شليك  با  ايرلند  پليس  كردند.  پليس 
پالستيكي و نيز آوردن خودروهاي آب پاش به 
خيابان ها تالش كرد تا شورشيان را متفرق كند. 
و  پليس  ميان  گسترده  خياباني  درگيري هاي  اين 
گروهي از شهروندان ملي گراي بلفاست از اوايل 

ماه ژوئيه آغاز شده است. 
سلطنت  پروتستان هاي  بين  نزاع  از  دهه  سه 
به  شمالي  ايرلند  ماندن  باقي  خواهان  كه  طلب 
نيز  و  هستند  بريتانيا  پادشاهي  از  بخشي  عنوان 
ايرلندي هاي ملي گرا مي گذرد. گفتني است كه ملي 

گرايان عمدتا كاتوليك مذهب هستند. 

براون و خانواده 
سلطنتي؛ قربانيان جديد 

رسانه  مرداك
رسانه هاي  رسوايي هاي  و  جنجال ها 
هر  مرداك»  «روپرت  مالكيت  تحت  انگليسي 
روز ابعاد تازه اي پيدا مي كنند. بعد از فاش 
تلفني  مكالمات  غيرقانوني  شنود  خبر  شدن 
بريتانيايي  شهروند  هزار  چهار  از  بيش 
به  كه  ورلد»  د  آو  «نيوز  نامه  هفته  توسط 
منتهي  سال  از 168  بعد  نشريه  اين  تعطيلي 
مشهور  نشريات  به  نوبت  بار  اين  شد، 
نقض  به  كه  رسيده  تلگراف»  «ساندي  و  «سان» 
حريم خصوصي متهم بشوند. «گوردون براون» 
اطالعات  شده  مدعي  انگليس  سابق  نخست وزير 
بيمارش  پسر  پزشكي  سوابق  و  بانكي  حساب 
اين  خبرنگاران  ديگر،  طرف  از  است.  شده  هك 
ملكه  محافظان  به  رشوه  پرداخت  با  نشريات 
اليزابت دوم، خواهان دريافت اطالعات محرمانه 
درباره خانواده سلطنتي بوده اند. به عالوه بي بي 
سي گزارش كرده كه يك ايميل از نيوز آو د ورلد 
گودمن»  مي دهد «كاليو  نشان  كه  آمده  دست  به 
دبير ستون سطلنتي آن زمان از «اندي كولسون» 
سردبير وقت نيوز آو د ورلد براي خريد دفترچه 
تلفن محرمانه شماره تلفن هاي خانواده سلطنتي 

درخواست پول كرده است. 
به  انگليس  در  روزها  اين  كه  مرداك  روپرت 
روبه رو  تازه اي  بحران  با  لحظه  هر  مي برد،  سر 
مي شود. «امپراتور رسانه هاي جهان» كه تصميم 
پايان  رسوايي ها  به  لندن  در  حضور  با  داشت 

رسانه هاي  در  را  حضورش  ضمن  در  و  بدهد 
تلويزيوني  شبكه  سهام  تمام  خريد  با  انگليسي 
حواشي  با  اما  كند  پررنگ  بي اسكاي»  «اسكاي 
پيش آمده خبر جنجالي خريد «بي اسكاي بي »، به 

مسئله اي ملي و حساس تبديل شده است. 
سهم  درصد   39 «نيوزكورپورشين»  شركت 
«بي اسكاي بي » را در اختيار دارد و براي خريد 
دالر  ميليارد   14 آن  باقيمانده  سهم  درصد   61

پيشنهاد داده تا مالك آن شود. 
معامله  اين  درباره  گيري  تصميم  ارجاع  با  اما 
نهايي  تصميم  واگذاري  و  رقابت»  به «كميسيون 
درصدد  انگليس  دولت  مستقل،  كميسيون  اين  به 
رهايي خود از تبعات رسوايي شنود غيرقانوني 
جايي  به  كار  است.  شهروندان  تلفني  مكالمات 
مرداك  به  انگليس  كارگر  حزب  رهبر  كه  رسيده 
را  بي»  اسكاي  خريد«بي  فكر  كرده  توصيه 
فراموش كند و به فكر اتهامات نيوز اينترنشنال 
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 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
ويرانه هايي كه 
ناپديد مي شوند

در  مختلف  شكل هاي  به  كه  است  سال  ساليان 
مي  هشدار  ما  به  محيطي  و  جوي  تغييرات  مورد 
دهند اما مدت زيادي نيست كه همه به فكر نجات 
كره زمين و نسل بشر از نابودي افتاده اند. اگر 
هاي  گنجينه  نشود  انجام  درماني  و  درست  اقدام 
ارزشمند طبيعي، تاريخي و فرهنگي بسياري را از 
دست مي دهيم. اگر هنوز پنج مكان تاريخي زير را 
نديده ايد بهتر است هر چه سريع تر از آنها ديدن 
كنيد چرا كه به نظر مي رسد خيلي زود و براي 
هميشه از صفحه روزگار خط خورده و محو مي 

شوند. 

چيز  قديم  بابل  شكوه  پر  شهر  از  عراق:  بابل، 
زيادي به جز چند خانه خشتي خراب و مخروبه 
است.  نمانده  باقي  امروزي  عراق  در  افتاده  دور 
سايه شوم جنگ هاي پياپي از يك طرف و توسعه 
سريع اقتصادي و معماري از طرف ديگر شهر را 
به كلي نابود كرده. براي ديدن اين شهر حتي يك 
لحظه هم نبايد فكر كرد چون در سال هاي آينده 
احتماال ديگر هيچ چيزي از بابل باقي نمي ماند كه 

تماشايي باشد. 

معدود  از  گيزا  اهرام  شايد  مصر:  گيزا،  اهرام 
بناهايي  دارند.  جهاني  شهرتي  كه  باشند  بناهايي 
ميزان  همان  به  و  ديده اند  را  آن ها  بسياري  كه 
جدي  زائده اي  جمعيت،  رشد  شنيده اند.  آن  از  
براي اين بناها نيز مي باشد.گردشگران بي شمار، 
قاهره،  شهر  در  جمعيت  بي رويه  رشد  بي ثباتي،  
آشغال  تن  ده ها  كنار  در  هوا  آلودگي  افزايش 

دست  به  براي  كه  فقيري  انسان هاي  ازدحام  و 
فروش  و  بناها  از  سرقت  به  پول  اندكي  آوردن 
آن ها روي مي آورند،  چهره اي متفاوت به جذابيت  
اهرام داده است. تمام اين موارد رفته رفته تبديل 

به نابودي اهرام خواهند شد. 

مكزيك:  ميكوآكان،  سلطنتي  حفاظتي  منطقه 
مرطوب  سرد،  هواي  و  آب  به  ملكه  پروانه هاي 
اين  خاطر  همين  به  حساسند،  بسيار  آلوده  و 
موجودات به توقفگاهي مطمئن و پايدار در طول 
مهاجرت طوالني شان از زمستان هاي سرد كانادا 
به آب و هواي گرم مكزيك، نياز دارند. ميكوآكان، 
آن هاست  عالقه  مورد  مناطق  دلپذيرترين  از  يكي 
است.  ويراني  به  رو  اندك اندك  روزها  اين  كه 
از  يا  كه  فقيري  مكزيكي هاي  توسط  مخصوصًا 
استفاده  خود  كردن  گرم  براي  درختان  چوب 
مي كنند يا براي فروش به قطع كردن آن ها روي 

مي آورند. 

گاالپاگوس  اكوادور:  گاالپاگوس،  جزاير 
و  آرام  اقيانوس  در  واقع  شبه  جزيره اي 
داروين  چارلز  است.  آكوادور  كشور  نزديك 
منطقه  اين  در  استراليايي،  معروف  زيست شناس 
اولين نظريه هاي تكامل خود را ارائه كرد. اگر چه 
شيرين  جاذبه اي  گرمسيري  بهشت  اين  تماشاي 
براي گردشگران شده   اما براي پوشش گياهي و 
جانوري آن چيزي جز خسارت و نابودي نداشته 
استراليايي  همنوع  همچون  نيز  جزيره  است.اين 
خود هم از افزايش جمعيت ساكن رنج ديده و هم 
تمام حيوانات بومي آن طعمه شكارچيان وارداتي 

از مناطق ديگر شده اند. 

تاج محل، هند: تاج محل يكي از پرجاذبه ترين مناطق 
گردشگري هند است. ساالنه دو تا چهار ميليون 
نفر از اين بنا بازديد مي كنند كه 200 هزار نفرشان 
آلودگي  مي دهد.  تشكيل  خارجي  گردشگران  را 
مجوز  دودزايي  نقليه  وسيله  هيچ  شده  باعث  هوا 
عبور و مرور در محوطه اين منطقه را نداشته و 
گردشگران با پاي پياده يا به وسيله اتوبوس هاي 
تنفس،  وجود،  اين  با  مي كنند.  ديدن  آن  از  برقي 
دست  كه  چيزهاي  به  گردشگران  تماس  و  عرق 
بدنه  بر  خساراتي  شده،  ممنوع  آن ها  به  زدن 
ساختمان بنا وارد كرده و به دليل همين حفاظت 
از كاخ و مرمت آن، از تعداد بازديد كنندگان كاسته 

شده است.
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قدرتمندترين زنان 
دنياي تجارت

و  كار  و  كسب  دنياي  كه  باورند  اين  بر  بسياري 
تجارت تنها جاي مردان است و هيچ زني نمي تواند 
به  را  فرود  و  فراز  پر  جهان  اين  به  ورود  مجوز 
يا  ندارند  باور  را  زنان  يا  گروه  اين  آورد.  دست 
دنياي كسب و كار را به خوبي نمي شناسند.پنج نفر 
اين  تجارت  دنياي  قدرتمندترين زنان  اول فهرست 

افراد هستند: 

كه  است  متوالي  سال  پنجمين  براي  نويي:  ايندرا 
اين زن هندي رده نخست قدرتمندترين زنان دنياي 
دانش  كه  وي  مي كند.  خود  آن  از  را  كار  و  كسب 
يكي  است،  ييل  دانشگاه  مديريت  دانشكده  آموخته 
از تاثيرگذارترين قدرت هاي كارخانه نوشابه سازي 
بانوي  اين  نظارت  و  مديريت  نتيجه  است.  پپسي 

12درصد  به  پپسي  شركت  سهام  رسيدن  تجارت 
بوده است. 

مديرعامل   2006 سال  در  كه  وي  روزنفلد:  ايرنه 
شدن  جهاني  براي  را  راه  شد،  كرفتز  كارخانه 
كارخانه  اين  آماده  غذاهاي  و  شيريني ها  تنقالت، 
باز كرد. شناخت نياز مشتري، نوآوري و خالقيت 
و نيز توليد محصوالت باب طبع مشتري، از جمله 
قدرتمند  مادر  اين  زيرنظر  كارخانه  كه  بود  داليلي 
در دنياي تجارت توانست پا به بازارهاي نوظهور 

از جمله هند بگذارد. 

دنيلز  آرچر  شركت  مديرعامل  ورتز:  پارتيشيا 
ميدلند است كه ارزش سهامش با مديريت او در 12 
ماه گذشته 13 درصد افزايش يافته است. او قصد 
دارد كارش را در بخش انرژي و سوخت گسترش 

دهد. 

آندرآ يونگ: زماني كه اين بانوي چيني- آمريكايي 
خون  گرفت،  عهده  بر  را  آون  شركت  مديرعاملي 
تازه اي در رگ هاي اين شركت جاري شد. يكي از 
كارهايي كه اين بانوي موفق در تجارت انجام داد، 
شركت  اين  خدمات  گسترش  و  توسعه  سخت  كار 

لوازم آرايشي به 143 كشور جهان بوده است. 

اپرا وينفري: يكي از بانفوذ ترين، شناخته شده ترين 
تاثير  كه  است  آمريكايي  زنان  قدرتمندترين  و 
فراواني روي افكار عمومي در آمريكا و حتي جهان 
دارد. وي كه دوران كودكي و نوجواني سختي را 
پشت سر گذاشته حاال مجري، تهيه كننده، بازيگر 
دنيا  سراسر  در  محبوبي  بسيار  نيكوكار  البته  و 

محسوب مي شود. 

گوناگون
مهاجران در تبعيض

زندگي  فقر  خط  زير  آلمان  جمعيت  درصد   13
مي كنند

تبعيض  مهاجران  مورد  در  همچنان  آلمان  در 
گزارش  تازه ترين  را  مطلب  اين  دارد.  وجود 
برنامه   نبود  مي دهد.  نشان  ملل  سازمان 
و  كار  بازار  در  نابرابري  فقرستيزي،  مدون 
اجتماعي  و  درماني  غيرعادالنه   سياست هاي 
از ديگر نكات مورد انتقاد در گزارش سازمان 
ملل هستند. اين گزارش مي افزايد كه پناهجويان 
برخوردار  الزم  اجتماعي  امكانات  از  آلمان  در 
اين  براي  است  الزم  اساس  اين  بر  نيستند. 
سيستم هاي  به  عادالنه  دسترسي  امكان  افراد 
كار  بازار  و  درماني  خدمات  اجتماعي،  تامين 
فراهم  بين المللي»  استانداردهاي  با  «هماهنگ 
در  نيز  مهاجران  گزارش،  اين  اساس  بر  شود. 
آلمان همچنان در برخورداري از حق آموزش 
و كار با موانع فراواني روبه  رو هستند. عالوه 
بر اين، بسياري از پيشنهادهاي پيشين اين نهاد 
در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
گروه هاي يادشده به اجرا درنيامده اند تا جايي 
كه به عنوان نمونه از هر چهار كودك يكي بدون 
صبحانه به مدرسه مي رود. اين نهاد بين المللي 
و  روشن  «برنامه هاي  تدوين  بر  ديگر  بار 
در  به  ويژه  «كودكان  تا  مي كند  تاكيد  عملي» 
مناسب  غذايي  وعده هاي  فقير،  خانواده هاي 
ملل،  سازمان  گزارش  براساس  كنند».  دريافت 
ايالت هاي  در  بيكاري  كاهش  زمينه   در  آلمان 
گونه اي  به  است؛  كرده  كم  كاري  خود  شرقي 
برابر  دو  مناطق  اين  در  بيكاران  شمار  كه 
ديوار  فروريختن  از  پيش  كه  است  بخش هايي 
بر  بنا  بودند.  غربي  آلمان  به  متعلق  برلين 
افراد  به  اجتماعي  كمك هاي  يادشده،  گزارش 
استانداردهاي  كننده   تضمين  آلمان  در  نيازمند 
الزم براي زندگي نيست و حوزه هاي كودكان، 
بازبيني  نيازمند  بيماران  و  سالمندان  معلوالن، 
ابراز  هم چنين  گزارش  اين  در  هستند.  بنيادين 
نگراني شده است كه 13 درصد جمعيت آلمان 
 /5 تعداد  اين  (از  مي كنند  زندگي  فقر  خط  زير 
وجود  با  نفر  ميليون  و 3/ 1  كودك)  ميليون   2
كميته  اين  دارند.  پشتيباني  به  نياز  كار  داشتن 
با اشاره به اين موضوع، تدوين برنامه اي جامع 
عالوه  مي داند.  ضروري  را  فقر  با  مقابله  براي 
بر اين زنان در دسترسي به برخي از مشاغل با 
مشكل روبه رو هستند. اصالحات ساختار بازار 

كار از نكات مثبتي است كه سازمان ملل متحد 
در گزارش خود به آن اشاره مي كند؛ فرآيندي 
كه نتيجه آن ثبت ركورد كم ترين ميزان بيكاران 

در 20 سال گذشته بوده است. 

انتقادهاي  آلمان  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت 
آمارها  اين  كه  استدالل  اين  با  را  سازمان ملل 
مي كند.  رد  هستند  علمي»  واقعيت هاي  «فاقد 
به  برلين  در  وزارتخانه  اين  سخنگوي 
سال هاي  در  آلمان  اجتماعي  پيشرفت هاي 
گذشته اشاره مي كند و مي افزايد: «جاي تاسف 
است كه هياتي زير نظارت سازمان ملل تقريبا 
هيچ اشاره اي به موضع گيري هاي مفصل دولت 

آلمان نكرده است.» 
معتقد  اما  آلمان»  بيكاران  «انجمن  سخنگوي 
از  دم  كه  سال هاست  آلمان  «دولت  كه  است 
واقعيت  كه  حالي  در  مي زند،  اجتماعي  عدالت 
حاكم بر جامعه، فقر وحشتناك و تبعيض ميان 
هم  و  مهاجران  امور  سخنگوي  انسان هاست.» 
سبزهاي  حزب  (انتگراسيون)  اجتماعي   پيوندي 
آلمان نيز معتقد است كه «در آلمان مشكل اصلي 
آموزش  اساسي  ايراد  بلكه  نيست،  انتگراسيون 

و دسترسي به موقعيت هاي برابر است.» 
كميته اي كه گزارش در مورد وضعيت اجتماعي 
با   1985 سال  در  مي كند،  منتشر  را  كشورها 
اجتماعي  اقتصادي،  حقوق  كردن  رصد  هدف 
زير  و  عضو  كشورهاي  در  افراد  فرهنگي  و 
كشورهاي  شد.  تشكيل  ملل  سازمان  نظارت 
عضو موظفند هر پنج سال يك بار گزارشي به 
دو  كميته،  اين  ارائه كنند. كارشناسان  اين نهاد 
بار در سال ( يك بار در ماه هاي آغازين سال و 

يك بار در پاييز) در ژنو گردهم مي آيند. 

دوربين ديجيتال به جاي 
چشم واقعي

تب دنياي ديجيتال باال گرفته، بعد از آن استاد 
يك  اطرافش  تصاوير  ثبت  براي  كه  دانشگاه 
دوربين به مغزش وصل كرد تا از زاويه پشت 
همزمان  صورت  به  را  اتفاقات  بتواند  سرش 
روي وب بفرستد يا آن هنرمندي كه در دستش 
نوبت  بار  اين  كرد  نصب  مصنوعي  چشم  يك 
چشم،  جاي  به  گرفته  تصميم  كه  است  زني  به 
«راتانيا  باشد.  داشته  ديجيتال  دوربين  يك 
 2005 سال  در  كه  است  جوانى  زن  مارى» 
از  را  اش  چشم  يك  رانندگى  سانحه  يك  طى 
دست داده است. حاال او تصميم دارد به جاى 
بردارى  فيلم  و  عكاسى  دوربين  يك  چشمش 
اين  كردن  عملى  كند.  براى  جايگزين  ديجيتال 
اما  داده  انجام  را  اوليه  فنى  كارهاى  او  ايده، 
نياز به كمك مالى دارد به همين دليل در سايت 
كرده  اندازى  راه  را  اى  پروژه  استارتر»  «كيك 
درخواست  را  دالرى  هزار   15 بودجه  يك  و 
كرده تا چشم جديد اش را بسازد.  در صورتى 
كه بودجه نهايى تامين بشود چشم جديد قرار 
به  را  تصاوير  بتواند  كه  باشد  دوربينى  است 
كند  منتقل  همراه  تلفن  يك  به  بى سيم  صورت 
عكس  زدن  پلك  با  كه  دارد  هم  سنسور  يك  و 

بگيرد.  مهندس هاى طراح مى خواهند اين دوربين 
را تا حد امكان شبيه چشم واقعى طراحى كنند 
تا به راحتى از چشم انسان قابل افتراق نباشد 
مانند  ديگرى  امكانات  امكان،  صورت  در  و 

زوم ديجيتال، بلوتوث و... را هم به آن اضافه 
كنند.  البته اين زن مي توانست چشم بيونيك را 
انتخاب كند اما در عوض ترجيح داد يك دوربين 
تواند  مى  بيونيك  چشم  باشد.  داشته  ديجيتال 
اما  بازگرداند،  نابينا  افراد  به  را  بينايى  قدرت 
شدن  نزديك  حال  در  ديد،  سازگارى  تحقيقات 
به هدف خود براى ديد در شب كامل و توانايى 
انسان  به  بيونيك  چشم  هاست.  دوردست  ديد 
قابليت ديدى فراتر از استعداد انسان هاى عادى 
را خواهد بخشيد. اگر بودجه مورد نياز پروژه 
اجرا  هم  عملى  صورت  به  نهايت  در  و  تامين 
بشود بشر يك گام ديگر به ايده انسان ماشينى 

نزديك تر مي شود.
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عنوان  انتخاب  و  آگهى  درج  نحوه  در  دقت 
آگهى  جستجوى  در  بسزايى  تاثير  مناسب 
شما در موتورهاى جستجو خواهد داشت، 
از  برخى  به  شود  مى  سعى  مقاله  اين  در 
نكات مهم كه شما بايد در هنگام دادن آگهى 

رعايت نماييد، پرداخته شود. 
وبالگ  يا  و  سايت  وب  صورتيكه  در   (1
به  خود  سايت  از  مستقيمى  لينك  داريد، 

آدرس آگهى خود در ايستگاه بدهيد.
كاربر  لينك،  اين  روى  كردن  كليك  با 
شما  آگهى  وارد  شما  سايت  از  مستقيما 
براى  موضوع  اين  شود.  مى  ايستگاه  در 

گوگل اهميت بسيار زيادى دارد. هر مقدار 
كه لينك از سايتهاى مختلف به آگهى شما 
در ايستگاه باالتر رود، گوگل به آگهى شما 
امتياز باالترى مى دهد و قابليت جستجوى 

آنرا بهتر مى كند.
در سايت و يا وبالگ خود، لينك آگهى را در 
صفحه اى قرار دهيد كه با متن آگهى شما 
صفحه  لزوما  صفحه  اين   ) باشد.  مرتبط 
اول نيست ) گوگل هوشمند است و صفحه 
سايت و يا وبالگ شما را مى خواند و در 

صورتيكه به آگهى مرتبط به آن لينك داده 
باشيد، با توجه به اين ارتباط رتبه سايت و 

آگهى شما را بهتر مى كند.
در صورتيكه از آگهى لينكدار استفاده مى 
كنيد، از آگهى خود به همان صفحه مرتبط 
را  خود  خدمات  و  كاال  كه  خود،  سايت 
اين  بدهيد،  لينك  ايد،  كرده  معرفى  كاملتر 
لينك دوطرفه به مراتب رتبه آگهى و سايت 

شما را افزايش مى دهد.
� توجه:

نداريد  وبالگ  يا  و  سايت  صورتيكه  در 
ايجاد  كنيد.  درست  يكى  فرصت  اولين  در 
وبالگها كامال رايگان است و حتى سرويس 
ايجاد  امكان  كه  دارند  وجود  هايى  دهنده 
مى  شما  به  باال  امكانات  با  رايگان  سايت 
دهند. شما مى توانيد براى ايجاد وبالگ به 
يا  بالگ  پرشين  بالگفا،  هاى  سايت  از  يكى 

بالگ اسكاى رجوع كنيد
2) عنوان آگهى را از كلماتى انتخاب كنيد كه 
آنرا  جستجوگران  و  كاربران  داريد  انتظار 

جستجو نمايند.

شما  شركت  صورتيكه  در  مثال  عنوان  به 
توليد كننده صابون است، به جاى درج نام 
شركت در عنوان آگهى خود، عبارت /توليد 
كننده صابون و مواد شوينده/ را در عنوان 
است  كرده  تعبيه  امكانى  گوگل  كنيد.  وارد 
به  را  كلمات  جستجو  ميزان  تواند  مى  كه 
خوب  عنوان  يك  انتخاب  براى  بگويد،  شما 
ابتدا عنوان انتخابى خود را در ابزار كلمات 
https://adwords.google. ) كليدى گوگل

 (  com/select/KeywordToolExternal
بررسى نماييد.

مهم  بسيار  شما  آگهى  اول  پارگراف   (3
است و پيشنهاد مى كنيم آنرا كامال مرتبط 

با موضوع انتخاب كرده و از جمالت كوتاه 
و كلمات دقيق مرتبط با موضوع كارى خود 

در آن استفاده كنيد.
4) شما مى توانيد 7 كلمه كليدى براى آگهى 
خود انتخاب نماييد، لوكوپوك اين كلمات را 
در آدرس صفحه آگهى شما قرار مى دهد، 

اين كلمات را به دقت انتخاب نماييد.
و  خالصه  شما  آگهى  متن  كنيد  سعى   (5
كامال مرتبط با عنوان و موضوع كارى شما 
باشد. درج كلمات كليدى در متن آگهى مهم 
است ولى در صورتيكه تعداد آنها از 10 تا 
15 كلمه فراتر رود و يا مرتبط با موضوع 
به   spam گوگل  براى  شما  آگهى  نباشد، 

شمار مى رود و آنرا ايندكس نمى كند.
براى  نظر  مورد  كه  شما  آگهى  كلمات   (6
/ فاصله  با  است  الزم  باشند،  مى  جستجو 

space/ از هم جدا شوند و به كلمات ديگر و 
يا حروف اضافه و عالمات نچسبند. بطور 
مثال در صورتيكه كار شما تور است، كلمه 
تور را بصورت مجزا وارد كنيد و از درج 
كلماتى مانند تورهاى و يا تور، ( كلمه تور 

چسبيده به ويرگول ) اجتناب كنيد.
با  باشد،  تر  قديمى  شما  آگهى  قدر  هر   (7
گوگل  در  قبال  است  ممكن  آنكه  به  توجه 
ايندكس شده باشد، بهتر جستجو مى شود. 
بنابراين سعى كنيد آگهى هاى قديمى خود 
را حذف نكنيد و در صورت نياز به ويرايش 

آنها بپردازيد.
قابل  شما  كارى  موضوع  صورتيكه  در   (8
هر  است،  تر  كوچك  بخشهاى  به  تقيسم 
بخش را بصورت جداگانه و خالصه در يك 
آگهى جدا و در زير گروه مرتبط با آن درج 
مرتبط  غير  گروه  زير  در  آگهى  درج  كنيد. 
قابليت جستجوى آنرا در سايت ايستگاه و 

گوگل كم مى كند.   

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
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ويندوز 8 چه زماني عرضه 
خواهد شد؟

بطور  مايكروسافت  كه  بود  پيش  ماه  دو  حدود 
عامل  سيستم  اصلي  مشخصات  از  برخي  رسمي 
و  گذاشت  نمايش  به  را   8 ويندوز  يعني  جديدش 
اعالم كرد كه اين سيستم عامل جديد تابستان سال 
آگاه  منابع  برخي  اما  شد.  خواهد  عرضه  آينده 
اعالم كرده اند مايكروسافت ويندوز8 را نمي تواند 
كه  آگاه  منابع  اين  كند.  عرضه   2013 سال  تا 
تمام  مايكروسافت  گفته اند  نشده،  فاش  هويتشان 
نسخه هاي ويندوز 8 كه در حال برنامه ريزي براي 
شده  ياد  تاريخ  در  را  آنهاست  عرضه  و  طراحي 

عرضه مي كند.

اين منبع گفته كه مايكروسافت نسخه بتاي ويندوز 
در  بار  نخستين  براي  سپتامبر  اواسط  در  را   8
تنها  اين  احتماال  مي دهد.  قرار  عموم  ديد  معرض 
نسخه بتا از ويندوز 8 خواهد بود كه عموم قادر 
از  پس  و  هستند  آن  از  استفاده  و  مشاهده  به 
عرضه   8 ويندوز  از  بتايي  نسخه  هيچ  ديگر  آن 
 RC نمي شود. در مرحله بعد نسخه پيش نمايش يا
سال  دي ماه  يا   2012 سال  ژانويه  در   8 ويندوز 
جاري عرضه مي شود. در عين حال برخي منابع 
هم معتقدند مايكروسافت قادر نخواهد بود ويندوز 
كار  اين  و  كند  عرضه  آماده  سال 2012  در  را   8
كه  ويندوز  اين  مي انجامد.  طول  به  سال 2013  تا 
رابط  يك  شود،  ناميده   «8 «ويندوز  است  ممكن 
كاربري كامال دوباره طراحي  شده است كه تاكيد 
بسياري بر كاركردهاي لمسي دارد و الهام زيادي 
تغييرات  از  يكي  است.  گرفته   UI فون  ويندوز  از 

پيشين  نسخه هاي  به  نسبت  ويندوز  اين  طراحي 
تغييراتي  مي خورد،  چشم  به  اول  وهله  در  آن كه 
است.  داده  رخ  ويندوز  شروع  منوي  در  كه  است 
رنگارنگي  قطعات  شكل  به  ويندوز  منوي  طراحي 
درآمده كه يادآور صفحه Expose در فايرفاكس 
برنامه هاي  آيكون هاي  داراي  ويندوز  اين  است. 
 Live) «ثابت و ويجت هايي به نام «قطعه هاي زنده
tiles) است كه پيام ها و رويدادهاي به روز شده 
كاربران  به  همچنين  ويندوز 8  مي دهد.  نمايش  را 
امكان مي دهد كه به همه فايل ها در كامپيوترشان 
به همان شيوه تصويري كه به برنامه ها دسترسي 
به  خصوصيت  اين  و  كنند،  پيدا  دسترسي  دارند، 
كمك  لمسي  صرفا  شيوه  به  صفحه  روي  هدايت 
و  ماوس  با   8 ويندوز  كه  وجودي  با  مي كند. 
اما  است،  استفاده  قابل  نيز  استاندارد  صفحه كليد 
شده  طراحي  تبلت ها  در  استفاده  هدف  با  بيشتر 
است و كاربران مي توانند با كشيدن انگشت به چپ 
شوند  جابه جا  كاربردي  برنامه هاي  بين  راست  و 
به همان طريقي كه در سيستم هاي عامل تلفن هاي 
انجام  گوگل  اندروييد  يا  اپل   iOS مانند  همراه 
سيستم  اين  در  كه  كاربردي  برنامه هاي  مي گيرد. 
عامل گنجانده شده است، مانند نشانگر آب و هوا، 
اخبار،  نمايش  دروني  برنامه  يك  و  سهام  قيمت 
همگي مي توانند از كل صفحه نمايش استفاده كنند. 
خوشبختانه ويندوز 8 هنوز امكان انجام چند كار 
كاربردي  برنامه هاي  و  مي دهد،  را  همزمان  بطور 
با  سادگي  به  همزمان  بطور  مي توان  را  متعددي 
صفحه  روي  برنامه  پنجره  انداختن  و  كشيدن 

اصلي مشاهده كرد.
CNet :منبع

مايكروسافت اعالم كرد: 

فروش 400 ميليون مجوز 
ويندوز 7  

مايكروسافت اعالم كرد كه در كم تر از دو سال از 
عرضه سيستم عامل ويندوز 7 به بازار، بيش از 
400 ميليون مجوز براى آن به فروش رفته است. 
به گزارش سرويس فن آورى اطالعات خبرگزارى 
دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين اعالم شده 
بود تا ماه ژوئن 2010، مايكروسافت 150 ميليون 
مجوز ويندوز 7 فروخته و تنها چند ماه پس از آن 

اين رقم به 250 ميليون رسيده است. 

امروز استيو بالمر، مدير اجرايى مايكروسافت، در 
سال  دو  از  تر  كم  در  كه  كرد  اعالم  كنفرانس  يك 
از عرضه ويندوز 7 به بازار بيش از 400 ميليون 

مجوز براى آن فروخته شده است. 
كرده  اعالم  تازگى  به  چنين  هم  مايكروسافت 
ويندوز  داراى  هاى  گوشى  جديد  نسل  كه  است 
 ،(Mango) منگو   7 فون  ويندوز  به  مجهز  فون 
كريسمس امسال از راه خواهند رسيد. اين آپديت 

بزرگ ويندوز فون كه به تمامى گوشى هاى قبلى 
ويژگى  مورد   500 از  بيش  شود،  مى  اعمال  نيز 

مفيد به گوشى ويندوز فونى اضافه مى كند. 
به نظر مى رسد با ورود نوكيا به عرصه ويندوز 
درخشانى  آينده  مايكروسافت  محصول  اين  فون، 

داشته باشد و كاربران بيش ترى را جذب كند.

ورود 1.2 ميليون تبلت 
مرموز آمازون به بازار

شركت  كه  است  حاكى  موجود  هاى  گزارش 
تبلت  دستگاه  ميليون   1.2 زودى  به  آمازون 
اختصاصى خود را در ماه سپتامبر به بازار روانه 
اطالعات  آورى  فن  سرويس  گزارش  به  كند.  مى 
سايت  وب  (ايسنا)،  ايران  دانشجويان  خبرگزارى 
مى  فعاليت  تايوان  در  كه   DigiTimes خبرى 
به  آمازون  رود  مى  انتظار  كه  داد  گزارش  كند، 
زودى 2 ميليون دستگاه صفحه نمايش لمسى به 
توليدكنندگان قطعات رايانه يى در تايوان سفارش 
تبلت  دو  آمازون  كه  است  حاكى  شايعات  دهد. 
طراحى كرده به نام هاى Coyote و هاليوود كه 
از پردازنده هاى انويديا و تراشه دو هسته يى تگرا 
درباره  ترى  بيش  جزييات  هنوز  برد.  مى  بهره   2
قبلى  محصول  است؛  نشده  ارائه  محصوالت  اين 
آمازون كتابخوان هاى الكترونيكى كيندل بود كه 
آمازون  شدند.  مواجه  اى  كننده  خيره  فروش  با 
پد  آى  با  رقابت  به  خود  هاى  تبلت  با  دارد  قصد 

ساخت شركت اپل بپردازد.

چگونه 
آگهى 
شما در 

گوگل بهتر 
جستجو 
شود؟  
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از  عمده اي  بخش  اخالق 
را  بودن  نرمال  پيكره 
اخالق،  مي دهد.  تشكيل 
پيروي  به  وادار  را  انسان 
ارزشي  باورهاي  برخي  از 
ما  مي كنند.  متعالي  و 
انسان  روان شناسي،  در 
خداوند  تعالي  مظهر  را 

مي دانيم...
 يعني ايمان به خداوند، ايمان به ارزش ها، ايمان به 
مقدسات تعريف شده كه بخشي از آن به مقدسات 
آن  از  بخشي  و  برمي گردد  متعالي  ارزش هاي  و 
توكل،  مانند  متعالي  خوب  صفات  و  اخالق  به  نيز 
اميد و... مربوط مي شود و فرد نرمال چنين اخالقي 

دارد و به آنها تمسك مي جويد.

1.بخشندگي و دست و دلبازبودن: فرد نرمال، فقط 
ديگران  به  نيز  خود  و  نيست  محبت  دريافت كننده 
مهر مي ورزد، بنابراين فردي كه همنوعش برايش 
همسر،  فرزند،  با  عاطفي اش  روابط  و  نيست  مهم 
است  ضعيف  يا  كند  و...  برادر  و  خواهر  دوست، 
حد  از  بيش  عاطفي اش  روابط  آنقدر  برعكس  يا 

مي شود كه به وابستگي مي انجامد نرمال نيست.

هوش  بايد  نرمال  فرد  اجتماعي:  هوش  2.داشتن 
اجتماعي داشته باشد تا بتواند به دنبال فعاليت هاي 
شغلي و عملكردي براي بروز و ايجاد يك فعاليت 
و  بي فايده  و  غيرمولد  فعاليت هاي  باشد.  مولد 
در  كه  فعاليت هايي  از  بسياري  مانند  بي ارزش، 

جهت خالف است يا انجام آنها فايده اي براي فرد 
شناخته  غيرمولد  فعاليت  ندارد،  جامعه  افراد  يا 

مي شود.

مساله  حل  قدرت  كه  فردي  مساله:  حل  3.قدرت 
سعي  و  نمي شود  تسليم  مشكالت  برابر  در  دارد، 
مي كند براي مشكالت خود راه حل پيدا كند. طبيعي 
واقعيت هاي  بايد  هدف  اين  به  رسيدن  براي  است 
درك  اين  از  كه  افرادي  كرد.  درك  را  موجود 
و  رمل  به  دارند،  سحرآميز  تفكرات  و  عاجزند 
اسطرالب، جادو و سحر و دعانويسي و كف بيني 
و موضوعات خرافي مي پردازند، قدرت حل مساله 
ندارند زيرا نمي توانند واقعيت هاي موجود را قبول 
مساله،  حل  در  حتي  اينكه  توجه  قابل  نكته  كنند. 
تكرار مكررات هم طبيعي نيست بلكه فرد بايد براي 
حل مشكالتش ابداع و تنوع در تصميم گيري داشته 

باشد. 

بايد  نرمال  فرد  مروت:  و  بخشندگي  4.گذشت، 
گذشت و بخشش داشته باشد و سخت و غيرقابل 
انعطاف نباشد و در عين حال بتواند خشم خود را 
بروز دهد. فردي كه مدام خشمش را فرومي خورد 
نرمال  ندارد،  را  خود  احساسات  ابراز  جرات  و 
نيست. البته بروز خشم بايد بدون صدمه و اهانت 
به  ذره اي  نبايد  فرد  و  باشد  ديگران  و  خود  به 

شخصيت خود يا ديگران لطمه بزند.

5.قدرت مقابله با استرس: واقعيت اين است كه ما 
در فضايي از استرس و اضطراب به سر مي بريم. 
يا  مقابله  استرس ها  اين  با  بتواند  بايد  نرمال  فرد 
استرس ها  رفع  براي  مقابله اي  مكانيسم هاي  از 
انطباق  استرسي  هر  با  را  خود  تا  كند  استفاده 
بسياري  با  ما  متاسفانه  كند.  مقابله  آن  با  و  دهد 
مسايل  اقتصادي،  و  مالي  مشكالت  فقدان ها،  از 
روبرو  و...  سياسي  مسايل  محيطي،  و  اجتماعي 
هستيم. فرد بايد بتواند با اين استرس ها كنار بيايد. 
كسي كه زود مي شكند و در برابر اندك استرسي 

كمر خم مي كند، نرمال نيست. هركس ممكن است 
يك عزيز، مال يا شغلش را از دست بدهد، اما بايد 
اين  برابر  در  و  كند  تحمل  را  محروميت ها  بتواند 
فقدان ها قدرت مانور و سوگواري داشته باشد و 

به پذيرش نهايي واقعيت برسد.

مديريت  قدرت  بايد  نرمال  فرد  مديريت:  6.قدرت 
محيط اطرافش و محيطي كه در آن زندگي يا كار 
مي كند، داشته باشد و اين به يك مديريت ذاتي نياز 

دارد. 

بايد  نرمال  فرد  احتياط:  جوانب  گرفتن  نظر  7.در 
اصطالح  به  و  كند  رعايت  را  احتياط  جوانب  همه 
كه  است  اين  منظور  البته  نفروشد.  ارزان  را  خود 
بدبين باشد زيرا بدبيني خود غيرطبيعي است اما 
احتياط، وجه مهمي از نرمال بودن است. فرد بايد 
براي انجام معامالت اقتصادي، روابط بين فردي، 
رفتار  و  عمل  محتاطانه  و...  شغلي  و  اداري  امور 

خود را كنترل كند. 

براي  را  خودش  بايد  فرد  آموزش:  و  8.آموختن 
آگاهي  و  دانش  بايد  كند.  سرمايه گذاري  زندگي 
او  بر  كه  سرنوشتي  به  واقع بينانه  و  باشد  داشته 
در زمان و مكان خاصي كه قرار دارد تحميل شده، 
از  اگر  زيرا  ببيند  آموزش  زمينه  اين  در  و  بپذيرد 
آنها  و  باشد  نداشته  آگاهي  خود  پيرامون  مسايل 
نشان  خود  از  غيرطبيعي  رفتار  طبعا  نپذيرد،  را 
و  مي شود  رواني  آسيب شناسي  دچار  و  مي دهد 
بايد  نرمال  فرد  مي گيرد.  قرار  بيماران  گروه  در 
عاشق يادگيري باشد و بتواند موضوعات مختلف 

را طراحي و سازماندهي كند. 

بي تفاوت،  انسان هاي  عالقه مندي:  و  9.كنجكاوي 
به  غيرعالقه مند  و  غيركنجكاو  بي احساس، 
نيستند  نرمالي  انسان هاي  روزمره،  موضوعات 

تحسين  و  تقدير  را  زيبايي ها  كه  فردي  بنابراين 
و  طبيعي  نيست  كنجكاو  آنها  به  نسبت  و  نمي كند 

نرمال نيست. 

10 آينده نگر بودن: فرد نرمال بايد در مورد آينده 
آينده اي  چه  بداند  و  باشد  داشته  جهت گيري  خود 
براي فردا و فرداهايش در نظر دارد، بنابراين بايد 
خود  سالمندي  و  ميانسالي  جواني،  سنين  براي 

برنامه ريزي كند.

11.خالقيت و نوآوري: فرد نرمال بايد خالق باشد 
و  كار  محيط  و  ديگران  به  و  باشد  داشته  ايده  و 
زندگي خود ايده بدهد. از سوي ديگر بايد استقالل 
بپروراند.  سر  در  مناسبي  اهداف  و  باشد  داشته 
فردي كه وابسته است، نمي تواند اهداف درستي را 

براي آينده خود برنامه ريزي كند.
را  نيازهايش  بايد  نرمال  فرد  نيازها:  شناسايي 
ببرد  پي  خود  وجودي  ارزش هاي  به  و  بشناسد 
عنوان  به  آنچه  در  موجود  مجهوالت  به  بتواند  و 
اطرافيانش  و  خود  ذهن  موجود  واقعيت هاي 

فراگرفته است، پاسخ دهد.

انجام  در  بايد  نرمال  افراد  هيجان:  و  12.شور 
افراد  دهند.  نشان  حرارت  و  شوق  خود  از  امور 
بي حال و بي احساسي كه از خود شوق و شوري 
نشان نمي دهند، به خصوص در مسايل خانوادگي 
نه  هستند  بي احساس  و  سرد  افرادي  اجتماعي،  و 

نرمال. 

است  خوبي  بسيار  صفت  عدالت  بودن:  13.عادل 
كه بايد آن را در انسان هاي نرمال جستجو كنيم. 
فرد بايد نسبت به شهروندان و خانواده خود عادل 
باشد و اگر نباشد از خود رفتارهاي پرخاشگرانه، 
بي تفاوتي، بي احساسي، بي توجهي، بي عاطفگي و... 

نشان مي دهد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى

دكتر سيدعلي احمدي ابهري/روان پزشك و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

روان پزشكان به كه
 مي گويند نرمال؟

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه 
گرايشهاى سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
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دوربيني به اندازه يك 
سر سوزن

اين دوربين را مي توان روي سر سوزني سوار 
سنت  چند  با  ندارد،  متحركي  بخش  لنزيا  كرد، 
مي تواند  احوال  اين  تمام  با  و  مي شود  ساخته 
رويت  قابل  كه  بگيرد  موناليزا  از  تصويري 
دوربين  و  دارد  نام   PFCA وسيله  اين  است... 
آن  نيويورك  كورنل  دانشگاه  كه  است  كوچكي 
براي  را  آن  شما  شايد  هرچند  است.  ساخته  را 
تصويربرداري از تولد فرزندتان انتخاب نكنيد اما 
اين دوربين مي تواند در تمام رشته هاي علوم و 
فناوري بسيار كارآمد باشد. PFCA را گروهي 
از دانشجويان با رهبري پاتريك گيل (دانشجوي 
فوق دكترا) در نمايشگاه «آليوشا مولنار» براي 
مهندسي كامپيوتر و الكترونيك اختراع كرده اند. 
سخت  سيليكون  تكه  يك  اصل  در  دوربين  اين 

تراشه  به  نيازي  آن  توليد  هنگام  در  كه  است 
آن  اندازه  تا  مي شود  سبب  امر  اين  نيست. 
دارد  ضخامت  ميليمتر  صدم  (يك  بماند  كوچك 
و ابعاد آن از هر طرف نيم ميليمتر است) . اين 
توليد  سنت  چند  هزينه  با  مي توان  را  دوربين 
كرد. دوربين هاي مينياتوري كه بطور جداگانه از 
گران تر  كمي  مي شوند  سوار  آن  روي  تراشه ها 
يك  حدود  در  هركدام  توليد  هزينه  و  هستند 
فورير  تغيير  از  را  خود  نام   PFCA است.  دالر 
گرفته است، يك ابزار رياضي كه در آن اطالعات 
مشابهي را مي توان با روش هاي مختلف به دست 
آورد. هنگامي كه تصويري گرفته مي شود هريك 
از پيكسل هاي آن رديابي يكي از اجزاي تصوير 
اجزاي  اين  كامپيوتر  سپس  مي كنند.  گزارش  را 
مختلف را در يك تصوير مي چيند. تصاوير اين 
البته  كه  هستند  پيكسل   20 حدود  در  دوربين 
براي  اما  است  كم  خيلي  وضوح  نشان دهنده 

كاربردهاي خاصي همين اندازه كافي است.

فناورى

موتورپيشرفته 
بي ام دبليو 
رونمايي شد

«موتو سيكلت ايمن تر». اين كانسپت براي برخي 
ايمن  وسيله يي  اگر  ندارد.  معنايي  اصال  افراد 
باشد خسته كننده است و بايد كار ديگري انجام 
بدهيم. با اين حال فناوري ايمني براي بسياري از 
توليدكنندگان داراي اهميت خاصي است و بي شك 
اين بي ام دبليو است كه راه كمك به سالمت موتور 
فراهم  الكترونيك  دستگاه هاي  طريق  از  را  سوار 
كانسپت  به  نگاهي  نيست  بد  بنابراين  مي كند. 
بسياري  بيندازيم.   (ASC) پيشرفته  امنيتي 
موتوسيكلت  اگر  كه  معتقدند  كارشناسان  از 
امروزه اختراع مي شد دولت ها به هيچ وجه اجازه 
وسايل  آنها  شوند.  جاده ها  وارد  آنها  نمي دادند 
نقليه يي قدرتمند و سبك هستند و طبعا هيچ ايمني 
نمي كند.  فراهم  مي راند  را  آنها  كه  بدني  براي 
عالوه برآن سوار شدن برآنها برخالف اتومبيل 
تعجبي  بنابراين  ندارد.  چنداني  تمرين  به  احتياج 
به  را  زحمت  اين  توليد كنندگان  برخي  كه  ندارد 
جديد  فناوري هاي  مي كنند  سعي  و  خريده  جان 
اين  در  بي ام دبليو  كنند.  اضافه  وسيله  اين  به  را 
موتور  سوپر  كه  هنگامي  است.  پيشتاز  زمينه 
نخستين  آنها  آمد،  بازار  به   S1000RR  2011
موتورهايي بودند كه به فناوري هاي نوين ايمني 
راننده مجهز بودند به عنوان مثال داراي فناوري 
ايده هاي  پيشرفته  ايمني  كانسپت  بودند.   ،ABS
مي دهد  نشان  ما  به  را  راننده  ايمني  بر  متمركز 
كه ممكن است در توليد خودروهاي آتي استفاده 
كانسپت  اين  نپيوندد.  حقيقت  به  هيچگاه  يا  شود 

براساس مدل K1600GT طراحي شده است.

حلقه هاي نور در روز
موتوسيكلت  چشم هاي  شبيه  بيشتر  چراغ ها  اين 
قابل  نيز  خورشيد  روشنايي  در  اما  هستند 
برخي  قوانين  كه  هستيد  معتقد  اگر  مشاهده اند. 
در  سيكلت  موتو  چراغ هاي  درباره  كشورها 

خودروها  ديگر  براي  سيكلت  موتو  جلب توجه 
دوبرابر  تاثير  چراغ ها  اين  بنابراين  است  موثر 

خواهند داشت.

سيستم  موتور-  الكترونيكي  تماس 
خودكار اطالع رساني تصادفات

اين ايده بسيار جالب است. اگر موتوسيكلتي كه با 
تجهيزات ارتباطي نوين تجهيز شده باشد درگير 
با  خودكار  بطور  سيستم  اين  شود  تصادفي 
مركز بي ام دبليو تماس گرفته و وضع اضطراري 
اگر  كه  معناست  بدان  اين  مي دهد.  اطالع  را 
زخمي  مكاني  در  و  خارج  جاده  از  موتورسوار 
جي پي اس  سيستم  نيست  رويت  قابل  كه  شود 
مي تواند جزييات موقعيت او را رديابي كند. مركز 
اطالع رساني با تلفن همراه فرد تماس مي گيرد و 
در صورت بي پاسخ ماندن آن فورا آمبوالنسي را 

به محل مي فرستد.

سيستم اطالعات با دوربين
كانسپت  سيكلت  موتو  روي  دروني  دوربين  يك 
پيش  جاده  كه  مي شود  نصب  پيشرفته  امنيتي 
كه  را  واطالعاتي  كرده  بررسي  را  راننده  روي 
راننده نياز دارد روي صفحه نمايش مي دهد. يكي 
سرعت  مجاز  حد  به  مربوط  عاليم  موارد  ازاين 
است. اين سيستم همچنين داراي اين هوشمندي 
است كه به راننده اطالع دهد كه سرعت حدمجاز 
مي تواند  سيستم  اين  خير.  يا  است  گذرانده  را 
شناسايي  خود  راه  در  را  موانع  مختلف  انواع 

كرده و به راننده اطالع دهد.
سيستم هاي  با  مرتبط  موتورسواري  سيستم 

هوشمند
كانسپت  مي شود.  جالب تر  همه چيز  كه  اينجاست 
خودروها  ديگر  با  مي تواند  پيشرفته  امنيتي 
با  موتورسواري  سيستم  كند.  ر  برقرا  ارتباط 
ارتباط  خودروها  ديگر  با  زير  روش  از  استفاده 

برقرار مي كند:
سيستم ارزيابي گذر از ترافيك كه هر خودرويي 
را كه به موتو سيكلت نزديك مي شود و بايد به 
اگر  مي كند.  كنترل  بدهد  شدن  رد  اجازه  موتور 
آن  به  هشداري  پيام  ندهد  را  اجازه  اين  خودرو 
جلوي  بزرگ   LED چراغ  و  مي شود  فرستاده 
خودرو  راننده  توجه  تا  مي شود  روشن  موتور 

را جلب كند.
دبليو  بي ام  امنيتي  كانسپت  سيستم هاي  ديگر 
كه  راهنما  چراغ  ارزيابي  سيستم  از:  عبارتند 
تماس  جاده  در  چراغ ها  اين  مديريت  سيستم  با 
شرايط  كه  بد  هواي  هشدار  سيستم  مي گيرد. 
جوي را سنجيده و بالطبع اقدامات مورد نياز را 
انجام مي دهد مانند روشن كردن چراغ مه و اتكا 

روي سيستم شبكه خودروها.
دبليو  بي ام  ايمني  فناوري  درباره  قضاوت  البته 
اين  تمام  آيا  ديد  بايد  و  نمي شود  ختم  اينجا  به 

سيستم ها در واقعيت عملي هستند يا خير.

در آخرين پرتاب شاتل فضايي آتالنتيس

آيفون و نكسوس اس نيز به 
فضا رفتند

شركت هاي سازنده گوشي هوشمند همانند 
ميلياردي  فروش  به  گويا  سامسونگ  و  اپل 
بسنده  زده اند  جيب  به  آنها  از  كه  پولي  و 
جبهه هاي  مي خواهند  اين بار  و  نكرده اند 
اين  با  نيز  را  زمين  فضاي  جمله  از  ديگري 
است  قرار  اين  از  ماجرا  كنند.  فتح  ابزارها 
كه در آخرين پرتاب شاتل فضايي آتالنتيس 
شركت  آيفون  هوشمند  گوشي  دو  ناسا، 

اپل و نكسوس اس (Nexus S) سامسونگ كه هر 
هستند  گوگل  آندروييد  عامل  سيستم  بر  مبتني  دو 
برنامه هاي  به  كه  گوشي ها  اين  رفتند.  فضا  به  نيز 
ويژه فضانوردان براي انجام آزمايش هاي فضايي 
پرتاب  فضا  به  شاتل  همراه  به  بودند  شده  مجهز 
شدند و طي اين ماموريت قرار است كه به ايستگاه 
استفاده  با  فضانوردان  تا  بروند  بين المللي  فضايي 
روي  كه   SpaceLab نام  به  ويژه يي  برنامه هاي  از 
اين  دهند.  انجام  آزمايش  چندين  شده،  نصب  آنها 
اديسه  فضايي  مطالعات  مركز  توسط  برنامه ها 
مرحله  به  مرحله  دستورالعمل  و  شده اند  طراحي 
را  بين المللي  فضايي  ايستگاه  آزمايش هاي  اجراي 
به فضانوردان ارايه مي دهند. محققان مركز اديسه 

مي گويند آيفون4 در واقع جاي ابزارهاي گران  قيمتي 
كه در گذشته براي نمايش عمليات فضايي از آنها 
استفاده مي شد را خواهد گرفت و فرصتي استثنايي 
براي نمايش اين عمليات به دست داده است. عالوه 
بر اين، برنامه ديگري نيز در آيفون هاي پرتاب شده 
در فضا نصب شده كه LimbTracker نام دارد و 
برنامه  اين  است.  زمين  از  عكسبرداري  مخصوص 
به گونه يي طراحي شده است كه مي تواند ارتفاع و 
مركز  با  متناسب  تصوير  زاويه  و  محوري  زاويه 

زمين را تخمين بزند.

Sensor Cal نيز برنامه ديگري است كه ويژه تنظيم 
حسگرهاي خارج از ايستگاه فضايي است و در اين 

آيفون ها نصب شده است.

اين  دو  هر  آزمايش ها،  اتمام  از  پس  مي شود  گفته 
بازگردانده مي شوند، اما اين بار  زمين  به  گوشي ها 
است  قرار  همچنين  سايوز.  كپسول  همراه  به 
ماموريت  اين  به  مربوط  شده  جمع آوري  اطالعات 
نهايت  در  و  شده  تحليل  فضايي  آزمايش هاي  و 
اشتراك  به  آي تيونز  يا  اپل  آنالين  فروشگاه  روي 
 SpaceLab گذاشته شود. با وجود اينكه برنامه هاي
پرتاب  فضا  به  كه  شده  طراحي  آيفون هايي  براي 
ماهواره  و  فضا  عاشق  كه  كاربراني  اما  شده اند، 
هستند نيز مي توانند اين برنامه را با قيمت 99 سنت 
برنامه ها  از  نسخه  اين  كنند.  خريداري  آي تيونز  از 
براي  فضانوردان  آزمايش هاي  شبيه سازي  ويژه 
كاربران زميني است. گفتني است كه شاتل فضايي 
كه  است  شاتل  نسل  بازمانده  آخرين  آتالنتيس، 
و  شد  پرتاب  فضا  به  بار  آخرين  براي  جمعه  روز 
با پر كشيدن به فضا مسير پرتاب تاريخي خود را 

درخشان كرد، چراكه آتالنتيس

كه  ست  ناسا  شاتل هاي  خانواده  بازمانده  آخرين 
با پايان اين ماموريت با عنوان STS-135 در عمل 
پايان  به  ناسا  شاتل هاي  ماموريت  ساله   30 عمر 
شاتل هاي  سري  از  پرتاب  آخرين  اين  و  مي رسد 

ناسا ست.

منبع: تلگراف

نابينايان مي توانند محيط 
شان را بشنوند!

معلوالن  از  بسياري  شايد  فناوري  پيشرفت  با 
فناوري  اما  مانده اند.  عقب  غافله  از  كنند  احساس 
نابينايان  و  معلوالن  كمك  به  هميشه  مانند  اين بار 
نورخورشيد  ديدن  روياي  نتواند  شايد  است.  آمده 
از  استفاده  با  مي تواند  اما  كند  محقق  آنها  براي  را 
كمك  آنان  زندگي  شدن  آسان  به  فناوري ها  همين 

كند.
در  گرافيك  فناوري هاي  تحقيقاتي  مركز  مهندسان 
 (UPV) دي والنسيا  پوليتنسيا  اسپانيايي  دانشگاه 
آن  كمك  به  كه  كرده اند  خلق  آزمايشي  سيستم 
محيط  از  صدا  از  استفاده  با  مي توانند  نابينايان 
 EYE21 اطراف خود باخبر شوند. اين سيستم كه
نام دارد و شامل عينكي با دوربين ويديويي ميكرو، 
كامپيوتر و هد فن است. EYE21 تا حدودي شبيه 

سيستم هاي اندازه گيري عمق آب به وسيله اصوات 
ساخته  مشابه  هدف  به  دستيابي  براي  كه  است 
فضاي  مي توانند  عينك  روي  دوربين  دو  شده اند. 
سه بعدي  مدلي  و  كرده  تحليل  را  خود  روي  پيش 
از آن را فراهم كنند. اصوات به سطوح مختلفي در 
براي  هدفن ها  از  استفاده  با  و  هستند  مرتبط  فضا 
به  دادن  گوش  با  مي شوند.  تكرار  و  كاربرترجمه 
تكه هاي اصوات فرد نابينا مي تواند در مغزش صدا 
را به اشكال تبديل كند و به اصطالح «محيط اطراف 

را بشنود».
ويرجينيا  دانشگاه  كه   AirPix در  مشابهي  روش 
تك اختراع كرده بود، نيز به كار رفته است. در آن 
سيستم يك سيستم براي راننده نابينا طراحي شده 
دست هايش  داشتن  نگه  با  مي توانست  فرد  كه  بود 
آن  زير  از  كه  ريز  سوراخ هاي  از  ماتريكسي  روي 
جريان با فشار باد رد مي شود، همه چيز را احساس 
 EYE21 كند. در حال حاضر 10 نمونه از دستگاه

براي كامل شدن آزمايشات توليد شده است.

ابتكار هنرمندي كه مجرم 
شناخته شد

سازمان محرمانه دولت امريكا هنرمندي را كه 
فروشگاه  در  شده  نصب  وب كم هاي  طريق  از 
اين  مشتري  تصاوير هزاران  نيويورك،  در  اپل 
دستگير  بود،  كرده  جمع آوري  فروشگاه را 
كه  گفت  مورد  اين  در  مك دونالد  كايل  كرد. 
چندين  روي  مخفيانه  بطور  را  نرم افزاري  وي 
كه  بوده  كرده  نصب  فروشگاه  داخل  لپ تاپ 
نگاه  لپ تاپ ها  آن  به  مشتري  كه  زماني  هر 
مي گرفته  عكس  او  از  خودكار  بطور  مي كرده، 

است. اين تصاوير بعدا در وب سايت مك دونالد 
آپلود مي شده است.

مك دونالد ادعا كرده كه وي از يكي از گاردهاي 
از  عكسبرداري  اجازه  فروشگاه  اين  امنيتي 
اپل  اما  است،  بوده  گرفته  را  فروشگاه  داخل 
اين ادعا را تكذيب كرد. به هر حال با رخ دادن 
اين اتفاق، سازمان محرمانه امريكا وارد عمل 
بند  در  كه  الكترونيكي  جرم  اين  روي  تا  شده 
«كالهبرداري يا فعاليت هاي مجرمانه در رابطه 
گفته  كند.  تحقيق  مي گيرد،  قرار  كامپيوتر»  با 
مي شود كه جرايم اينچنيني در امريكا حداكثر 

تا 20 سال زنداني دارد.
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 افقي:

ــفيد -  ــياه و س ــي ميان س ١ - رنگ
اطراف و جوار

ــدف  ــد - ه ــا - ثروتمن ٢- بي حي
تيراندازي

ــك - در آرزوي فرزند - يك  ٣- كم
نوع از دهها خورش  اصيل ايراني

ــني -  ٤- چيز - غذاي نذري - روش
خونبها

ــش - بازي معروف  ٥- نوعي خط ك
هندوان - مادر زبان هاي اروپايي

ــتان چهارمحال  ــهري در اس ٦- ش
ــتان  شهرس ــز  مرك و  ــاري  بختي و 
ــرد و  ــا آب و هواي س ــگ ب كوهرن
كوهستاني - چسبيده و پيوند شده 

- پشم سوخته
٧- ثروت - كج - درس نخوانده

ــده - بي بهره و نامراد - ميل  ٨- آين
ــاردار به بعضي از خوراكي ها  خانم ب

و غذاها
٩- حسد - واحد وزن - گرامي

ــه اندازه -  ــرف انتخاب - ب ١٠- ح
مركز كانادا

١١- پااليه - واحد شمارش كشتي - 
يار سوزن

ــقاب بزرگ -  ١٢- منزل بزرگ - بش
باال رفتن آب دريا - بازنده شطرنج

ــال و بخت -  ــك - اقب ــد تاري ١٣- ض
رفيق، موافق

ــگ،  درن  - آگاه   - ــي  عال اداره   -١٤
آينده نگري

در  ــوري  كش  - ــزي  فل ــام  ب  -١٥
اقيانوسيه

 عمودي:
ــجاد (ع) تمام  ــوده امام س ١ - به فرم

خوبي ها در ... نهفته است - فرشته
ــه از  ــروري - كناي ــواري، س ٢- بزرگ

دوبهم زني و فتنه انگيزي
٣- ميوه كرك دار - پارتيزان 

- نامي پسرانه
ــاك  ٤- نام دخترانه - پوش
ــي - امر از  ــز كوه ــر - ب س

نرفتن
 - ــت  فرص و  ــال  مج  -٥
ــل به قطب  ــرود متص الكت

منفي - لنگه بار
٦- اثر پا - قناد

ــه -  ــخنان بيمارگون ٧- س
شماره ويژه - شيمي كربني 

- روايت كننده
٨- مهرباني - انعكاس صدا 

- فدراسيون جهاني شنا

ــوي - مخفف من را - واحد  ٩- رختش
ــطح - يكي از زيباترين  ــنجش س س

شهرهاي استان كردستان
١٠- اتمام حجت - رازقي

ــي كه مال  ــولوخف - كس ١١- رود ش
ديگران را تصرف مي كند - طرد شده

ــم - زينت سر خانم ها -  ١٢- آب چش
هستي - مقابل حاشيه

ــاره -  ــتقالل هند - اش ١٣- موجد اس
آرزو، هدف

ــش و  ــد آرام ــزح - فاق ــوس ق ١٤- ق
امنيت

ــبيه به  ــته دار ش ١٥- نوعي حربه دس
ساطور - فيلمي از ايرج طهماسب

 افقي:
ــوش دائمي يا با  ــل ايجاد نق ١ - به عم
ماندگاري طوالني بر روي پوست گفته 

مي شود - گياهي طبي
٢- نشانه - رام و مطيع - خود رأي

٣- در حال شيون - بلندمرتبه - گستره 
بزرگ آبي

ــدازه - علم و فرهنگ  ــام - به ان ٤- تم
- پشيماني

ــاور -  ــفند - مش ــرم گوس ــم ن ٥- پش
دستورها

٦- گلي زيبا - آگهي تبليغاتي بزرگ و 
مصور ديواري - ضمير بيگانه

ــرو پرويز - قاصد -  ٧- چنگ نواز خس
بي درنگ

ــام ذره بيني  ٨- امپراتور ديوانه - اجس
كه در خون وجود دارد - نماينده

ــان  ــودمند - از گياه ــر - س ٩- خاط
دارويي با دانه اي شبيه خاك شير

ــوند دال بر زمان - پوشاك -  ١٠- پس
بزرگ داشتن

ــار  ــفلي - خ ــان س ١١- كارگاه - جه
كتيرا

ــت عرب -  ــان - وبا - دس ١٢- امتح
كشتي جنگي

ــوره دهم - داد و فرياد  ١٣- چارپا - س
مردم

ــاق پا -  ١٤- بيماري تورم وريد در س
ظرف - ظرف آزمايشگاه
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20 سال ديگر، تولد 
انسان هزار ساله؟!

متخصص  دوگري»  «اوبري  ادعاهاي  اساس  بر 

ارشد  دانشمند  و  پيري  امراض  پزشكي  زيست 

ما  انگلستان،  انسان»  عمر  طول  «تحقيقات  انجمن 
كه  بود  خواهيم  انساني  نخستين  حضور  شاهد 
خود را مي بيند و نيز نخستين انسان  150سالگي 
با امكان داشتن طول عمر يكهزار سال، تا 20 سال 
ادعاي  به  مي گذارد.  حيات  عرصه  به  قدم  ديگر 
طول  در  كه  بود  خواهند  قادر  پزشكان  «دوگري» 
مورد  ابزارهاي  به  ساله،   150 انسان  اين  زندگي 
نياز براي درمان پيري و بيماري هاي ناشي از آن 
دست پيدا كرده و طول عمر انسان را براي مدت 

نامحدودي افزايش دهند.

پزشكي  «كنترل  قطعيت  شانس  دوگري  اوبري 
 50  -  50 آينده  سال   25 تا  را  انسان»  عمر  طول 
مي خواند و پيش بيني مي كند كه مردم براي كنترل 
منظم سالمت خود به پزشكان مراجعه كرده و به 
درماني،  سلول  درماني،  ژن  جمله  از  درمان هايي 
پيشرفته  فنون  ديگر  و  ايمني  سيستم   شبيه سازي 
پزشكي، پرداخته و بدن خود را در وضع مطلوبي 
عمر انباشتگي  يك  را  پيري  دوگري  نگه مي دارند. 
بدن  سراسر  در  مولكولي  و  سلولي  آسيب هاي 
توصيف كرده و مي گويد: هدف اين است كه افراد 
در استفاده از آنچه پيرپزشكي پيشگيرانه خوانده 
مي شود و در آن فرد به درمان دوره يي آسيب هاي 
مولكولي و سلولي قبل از ورود به سطح بيماري زا 
در  كه  موضوع  اين  شود.  درگير  پرداخت،  خواهد 
آينده اميد به زندگي تا چه اندازه و با چه سرعتي 
افزايش خواهد يافت، موضوع بسياري از بحث هاي 
كنوني است، اما گرايش كلي كامال مشخص است. 

حدود  ساالنه 

و  شده  افزوده  زندگي  به  اميد  ميزان  به  ماه  سه 
متخصصان پيش بيني مي كنند تا سال 2030 حدود 
يك ميليون انسان بيش از يكصد سال عمر خواهند 

كرد. 

جهان  در  عمر  طوالني ترين  ركورد  امروز  به  تا 
گفته  به  و  داشته  تعلق  ساله   122 انسان  يك  به 
هزار  از 44  بيش  سال 2010  پايان  تا  دانشمندان 
اين  با  كرده اند.  زندگي  ژاپن  در  ساله  يكصد  فرد 
كه  باورند  اين  بر  كارشناسان  از  برخي  حال 
گرايش موجود به سوي افزايش طول عمر ممكن 
جوامع  كه  همگاني  چاقي  پديده  واسطه  به  است 
ثروتمند و در حال توسعه را تحت تاثير خود قرار 
دكتر  نظريه  است  ممكن  شود.  اختالل  دچار  داده، 
دوگري دور از دسترس به نظر برسد، اما جايزه 
20 هزار دالري موسسه فناوري ماساچوست در 
نشان  كه  مولكولي  بيولوژيست  براي  سال 2010 
نرسيده  جايي  به  بوده،  اشتباه  دوگري  نظريه   داد 
است. با اين حال، برخي دانشمندان اين نظريه را 
كاذب خوانده و آن را در مرحله ابتدايي آزمايش و 

بررسي اعالم كردند. 

نگه  زنده  هدف  با  نظريه  اين  دوگري  گفته  به 
داشتن مردم در شرايط ناسالم نيست، بلكه هدف 
جلوگيري از بيمار شدن مردم با وجود باال رفتن 
را  پيري  از  ناشي  آسيب هاي  دوگري  است.  سن 
هر  براي  كه  مي كند  تقسيم  اصلي  دسته  هفت  به 
گرفته  نظر  در  بايد  خاصي  درماني  فنون  كدام 

از  برخي  در  علم  كه  حالي  در  وي  گفته  به  شود. 
اين دسته بندي ها هنوز در مرحله ابتدايي خود بسر 
مي برد، برخي از اين علوم در اين دسته بندي ها به 
مرحله تكاملي مورد نظر دست پيدا كرده اند. براي 
اين  بزرگ ترين  بنيادي،  سلول هاي  با  درمان  مثال 
مرحله  در  اكنون  كه  شده  محسوب  دسته بندي ها 
عروقي  و  قلبي  بيماري هاي  دارد.  قرار  باليني 
در  انسان ها  قاتل  بزرگ ترين  حاضر  حال  در  كه 
سراسر جهان به شمار مي روند، هنوز راه زيادي 
كه  قلبي  بيماري هاي  در  دارند.  قطعي  درمان  تا 
منجر به نقصان عملكرد قلب، حمالت و ايست هاي 
زباله هاي  از  خاصي  انواع  انباشت  مي شود،  قلبي 
كه  مي گيرد  صورت  دوگري،  تعبير  به  مولكولي 
محصول جانبي فرآيند سوخت و ساز بدن هستند 
و بدن انسان قادر به مصرف يا نابودي آنها نيست.

گروهي  با  كار  حال  در  حاضر  حال  در  دوگري 
آنزيم ها  شناسايي  براي  امريكايي  دانشمندان  از 
بردن  بين  از  قابليت  كه  است  گونه هايي  ساير  در 
را  سلول ها  پاكسازي  و  مولكولي  زباله هاي  اين 
ژن  با  كه  است  اين  نهايي  هدف  و  هستند  دارا 
دهند.  انتقال  انسان ها  به  را  توانايي  اين  درماني 
اين دانشمند انگليسي از پيش بيني دقيق طول عمر 
انسان در آينده خودداري كرده، اما معتقد است كه 
با هر پيشرفت اساسي در زمينه طول عمر انسان 
براي  بيشتري  زمان  توانست  خواهند  دانشمندان 

پيشرفت هاي علمي به دست آورند.
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 نكات كليدي براي دستيابي به موفقيت

استراتژي هايي 
براي موفقيت

ترجمه: سميرا امين

مختلف  افراد  براي  موفقيت 
آنقدر  دارد،  متفاوتي  معناهاي 
براي  است  ممكن  حتي  كه  متفاوت 
يك نفر به معني يك گام بازگشتن 
به عقب باشد بنابراين موفقيت يك 

مقوله شخصي است...
مسيرهاي  زندگي  در  شخص  يك   
و  مي كند  انتخاب  را  مختلفي 
موفقيت  به  آنها  در  مي خواهد 
مسيرها  اين  از  هريك  ولي  برسد 
موفقيت  به  شدن  منتهي  براي 
كه  نيازدارد  استراتژي هايي  به 
شغلي،  ـ  موفقيت ها   انواع  در 
اقتصادي  و  خانوادگي  تحصيلي، 
مطلب  ادامه  در  است.  مشترك  ـ 
مروري داريم به اين استراتژي هاي 

مهم و حياتي. 

كاشتن بذر موفقيت

كار  در  مي توان  را  زندگي  اساسي  اصول  از  يكي 

كشاورزان و باغبانان و نيز در اين گفته پيدا كرد: 
«هر كس درود آنچه كه كشت». اصل اين است كه 
موفقيت يك شبه اتفاق نمي افتد. پيش نياز موفقيت، 
ثابت قدم بودن و تالش كردن است همان گونه كه 
نگهداري  كاشته هايشان  از  روز  هر  كشاورزان 
آنها  برسد.  برداشت  وقت  اينكه  تا  مي كنند 
مي كنند.  برداشت  تالش هايشان  از  را  سودشان 
تالش مداوم و بدون وقفه، شما را در هر زمينه اي 

موفقيت  مي رساند؛  گوناگوني  موفقيت هاي  به 
كوتاه مدت، بلندمدت، زود گذر و هميشگي

آينده نگري و موفقيت

به  رسيدن  براي  ميانبري  راه  هيچ  معموال  اينكه 
موفقيت وجود ندارد و فقط متعهد بودن و تالش 

مي رساند،  مقصود  منزل  سر  به  را  ما  روزافزون 
يك حقيقت تلخ است. عامل اصلي ديگر، دانش كافي 
است و اينكه خيلي سريع بتوانيد دانش و اطالعات 
موردنيازتان را به دست آوريد. بديهي است كه هر 
چقدر سخت تر تالش كنيد، راهتان كوتاه تر خواهد 
شد. ميانبرها اغلب اوقات به يأس و نااميدي ختم 
به  رسيدن  در  خوش شانسي  كه  زماني  مي شوند. 
بر  تاثيري  هيچ  ميانبرها  مي گذارد،  تاثير  موفقيت 
موفقيت ندارند. به هر حال مي توانيد شانستان را با 
پشتكار، سختكوشي و به كار بردن آموخته هايتان 

امتحان كنيد.

بازبيني مسير و موفقيت

وقتي مي خواهيد به مكاني تازه برويد، چه مي كنيد؟ 
حتما نقشه اي از مسير مي كشيد و آن را بررسي 
مي كنيد، چه در ذهن و چه بر كاغذ. براي رسيدن 
به موفقيت هم بايد نقشه راه را در ذهن يا بر كاغذ 
بكشيد و بازبيني كنيد. در راه رسيدن به موفقيت 
برنامه داشته باشيد، طبق آن عمل و تالش هايتان 
را مرور كنيد. كارهايتان را بر اساس برنامه انجام 
بدهيد. بازبيني كارهايي كه انجام داده ايد و بررسي 
موفقيت هاي كوچكي كه به دست آورده ايد، به شما 
كمك مي كند متوجه شويد چه كارهايي را درست 
اين  در  اشتباه.  را  كارهايي  چه  و  مي دهيد  انجام 
سفر خواهيد توانست نقشه ها و برنامه هاي موثري 
براي ادامه راهتان تهيه كنيد. هر چقدر بهتر بتوانيد 
جفت وجور  را  برنامه هايتان  پيشامدها  اساس  بر 
به  سريع تر  و  زودتر  دهيد  تغيير  را  آنها  يا  كنيد 

هدفتان خواهد رسيد.

از استرستان سود ببريد
انسان  كشيدن  نفس  حتي  كه  است  اين  واقعيت 
چه  بخواهيم  چه  است؛  خورده  گره  استرس  با 
و  انسان  طبيعت  از  بخش  يك  استرس  نخواهيم. 
باشيد،  موفق  بخواهيد  اگر  و  است  الزم  او  براي 

بايد با استرستان كنار بياييد. 

اما چگونه؟ 

با  چگونه  بدانيد  بايد  استرس:  با  آمدن  كنار   1
استرس روزانه تان كنار بياييد.

ياد  بايد  كنيد:  تبديل  مثبت  به  را  منفي  استرس   2
بگيريد چگونه انرژي منفي استرستان را به انرژي 
استرس  ببريد.  بهره  آن  از  و  كنيد  تبديل  مثبت 
ياد  اگر  شما.  دشمن  نه  باشد  دوستتان  مي تواند 
يك  به  را  استرستان  مي توانيد  چگونه  بگيريد 
عامل انگيزه بخش تبديل كنيد، وقتي دچار استرس 
انجام  در  موثر  عاملي  به  را  آن  مي توانيد  شديد، 
كاري مثبت و حركتي سودبخش در راه رسيدن به 
هدفتان تبديل كنيد. مهم ترين نكته اينكه هيچ وقت به 
دليل داشتن استرس، در حركت به سوي هدفتان 

متزلزل و دودل نشويد. 

تفكرتان را مثبت نگه داريد و از منفي ها دوري كنيد

عمل  از  راحت تر  صحبت،  در  هميشه  بودن  مثبت 
است اما راهكارهاي  آساني است كه مي توانيد آنها 

را به كار گيريد تا نسبتا مثبت باشيد. مثال:

زندگي  بر  تاثيرگذار  منفي  عوامل  حذف  از   (1
شخصي تان شروع كنيد. اين كار امكان پذير است 
و وقتي به آن عادت كنيد، آن را اتوماتيك وار انجام 
را  شما  زندگي  هدف  اين  به  رسيدن  داد.  خواهيد 

كامال به سمت شادماني خواهد برد. 

صحبت  مي زنند،  غر  مدام  كه  افرادي  با  كمتر   (2
شدن  مثبت  براي  منفي  نكات  گذاشتن  كنار  كنيد. 
خواهد  آسان تر  همه چيز،  به  نسبت  شما  ديدگاه 
بود. وقت خود را با كارهايي كه به نفع شماست 
و در كنار افراد مثبت انديش و موفق و افرادي كه 
ذهن هاي باز دارند، پر كنيد. حتي اگر چنين كساني 
-افراد مثبت- در كنار شما نيستند، حتما مي توانيد 

در دنياي مجازي يا رسانه ها آنها را ببينيد.
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 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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يك اسكن عاشقانه
هم  عاشق  مشتاقانه  مي توانند  زوج ها 
از  زيادي  سال هاي  اگر  حتي  باشند 
مي توانند  آنها  باشد.  گذشته  آنها  ازدواج 
احساساتي را مثل افرادي كه تازه عاشق 
هم شده اند، تجربه كنند. اين نتيجه نهايي 
تحقيقات دانشمندان در دانشگاه استوني 

بروك است...

 آنها با عكس گرفتن از مغز زوج هاي قديمي توسط 
ام آرآي و مقايسه آن با افرادي كه تازه عاشق هم 
گفتني  يافته اند.  دست  كليدي  نتايج  اين  به  شده اند 
كه  مردي   7 و  زن   10 از  تحقيقات  اين  در  است 
عاشقانه  هم  هنوز  سال ها  گذشت  از  بعد  گفته اند 
شدند.  مغزي  اسكن  دارند  دوست  را  همسرشان 

آنچه در ادامه مي?آيد نتيجه اين تحقيق است.

عكس هايي  شركت كنندگان  چهره:  در  عشق  ديدن 
معمولي  افراد  و  صميمي  دوستان  و  همسر  از  را 
مي بينند و فعاليت مغزشان زماني كه آنها مشغول 

و  اندازه گيري  هستند  عكس ها  كردن  مشاهده 
كه  افرادي  ام آرآي  نتيجه  سپس  مي شود  بررسي 
سال هاست عاشق هستند را با آنهايي كه به تازگي 
عاشق شده اند مقايسه كردند. آرتور ارون، دكتراي 
روان شناسي آستوني بروك مي گويد: «نقاط خيلي 
روشني در اسكن مغز هر دو گروه وجود دارد كه 

بسيار به هم شبيه هستند.»
غني  كه  مغز  در  پيشاني  منطقه  عشق:  و  دوپامين 
از دوپامين است واكنش بسيار شديدتري به عكس 
همسرهاي افرادي كه مدت طوالني است عاشق هم 
در  عكس العمل  اين  كه  حالي  در  داد  نشان  هستند 
دوستان  حتي  يا  ديگر  افراد  تصوير  ديدن  مقابل 
صميمي ديده نشد. اين منطقه غني از دوپامين مغز 
دوپامين،  دارد.  اختصاص  خوب  احساس هاي  به 
لذت  مثل  خوب  احساس هاي  عصبي  انتقال دهنده 
است.  و...  موسيقي  يا  غذا  يك  يا  فيلم  يك  از  بردن 
بيشترين  كه  عاشق  زوج هاي  در  مغزي  منطقه  اين 

عشق و نزديكي را به هم دارند بسيار فعال است.

چرا عشق باقي مي ماند؟
در  مشابهي  مغزي  فعاليت هاي  گروه   2 در  اسكن 
دانشمندان  كه  چيزي  و  انگيزه  پاداش،  با  رابطه 
اسم آن را «مايل بودن» گذاشته اند، نشان مي دهد. 
و  است  رمز  يك  همچون  رومانتيك  عشق  چه  اگر 
درك  كامل  طور  به  هيچ وقت  آن  ماندگاري  چرايي 
مي دهد  نشان  را  عواملي  تحقيقات  ولي  است  نشده 
كه براي طوالني شدن عشق حياتي هستند: نزديكي 
انعكاس  با  آنها  بودن  صميمي تر  چه  هر  و  روابط 
دارد.  وابستگي  انگيزه  و  پاداش  مثل  فعاليت هايي 
و  پسين  بخش هاي  فعاليت  به  روابط  طوالني بودن 
پيشين بخش استيرياتوم بستگي دارد. اين فعاليت ها 
شبيه تجربه فردي است كه آرزوي تجربه دوباره 
عشق مرده  اش را دارد. محققان اميدوارند با نتايج 
حاصل از اين بررسي بتوانند مشكالت بين زوج ها 

را حل كنند و كيفيت روابط را باال ببرند.
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ترجمه:مريم اميدي/مدل?هاي تابستانه كفش 

پاپوش مد روز

در فصل تابستان به غير از صندل كه ممكن است 
در همه مكان  ها نتوانيد آن را بپوشيد، مدل كفش ها 
مي شود  تابستاني تر  اصطالحا  و  سبك تر  كمي  هم 
تا پاها كمتر احساس گرما كنند. در مطلب زير چند 
مدل از كفش هاي تابستاني مردانه و زنانه به شما 

پيشنهاد مي شود...

عروسكي با جنس ورني
به روزترين  به اصطالح  و  معروف ترين  از  يكي 
عروسكي  مدل  كفش هاي  تابستاني،  كفش هاي 
پيداست،  كفش ها  اين  اسم  از  كه  همان طور  هستند. 
حالت فانتزي دارند. جلوي كفش هاي عروسكي گرد 
يك  اغلب  كفش ها  اين  دور  است.  تخت  آنها  كف  و 
در  كه  هم  مدلي  مي شود.  كار  نازك  بسيار  كش 
طراحان  است.  همين طور  مي كنيد،  مشاهده  عكس 
را  ورني  جنس  اغلب  عروسكي  كفش هاي  براي 
هم  ورني  عروسكي  كفش  اين  مي دهند.  ترجيح 

پيشنهاد مناسبي است.

سبك و خنك
كفش هاي كتاني سبك هم يكي ديگر از پيشنهادهاي 
تابستاني براي آقايان است. كف اين كفش ها اغلب 
طبي است و زيره هاي سبكي دارند. رنگ سفيد هم 
كه گزينه بسيار مناسبي هم براي گرماي تابستان 
هم براي هماهنگ كردن با ساير لباس هايتان است.

تخت، چرم و سبك
كفش هاي خانم ها اغلب كمي پاشنه دار هستند اما در 
سبكي شان  علت  به  تخت  كفش هاي  تابستان  فصل 
كاربرد بيشتري دارند و البته با شلوارهاي پارچه اي 
تنها  مي شوند.  هماهنگ  راحتي  به  جين  حتي  و 
نكته اي كه بايد به آن دقت كرد، كف اين  كفش هاست 
كه حتما بايد طبي باشد تا به كمر فشار نيايد. اين 
مدل مشكي با روبان آويزان و دوخت كنارش، يكي 

از جديدترين مدل هاي تابستاني امسال است. 

لژدار و دوستدار كمر
اگر براي انتخاب كفش هاي تابستاني به اين دليل كه 
اغلب آنها بي پاشنه هستند مشكل داريد، كفش هايي 

را كه كمي لژ دارند، انتخاب كنيد. اگر مشكل كمردرد 
داشته باشيد، براي كاهش درد به شما كمك مي كند. 
شما  اما  دارد  لژ  كمي  پيشنهادي  كفش  اين  انتهاي 
مي توانيد كفشي انتخاب كنيد كه سراسر لژ داشته 

باشد.

كالج پيشنهادي مردانه
يكي از مدل هاي كفش هاي تابستاني براي آقايان، 

روي  قديم  از  اسم  اين  است.  كالج  مدل هاي 
اولين  زيرا  شد  گذاشته  مردانه  سبك  كفش هاي 
به  را  كفش ها  مدل  اين  مردانه،  كفش هاي  طراحان 
بازار عرضه كردند؛ كفش هايي سبك با جنس كتان 
معموال با زيره هايي به رنگ سفيد يا كفش هاي تمام 
چرم. اين دو مدل كفش مردانه تقريبا يك شكل ولي 
با دو جنس چرم و كتان، دو مدل پيشنهادي مردانه 

ما هستند.

اسپرت، سبك و خنك
اگر دوست داشته باشيد در فصل تابستان تيپ هاي 
باشد  اسپرت  كمي  بايد  هم  كفشتان  بزنيد،  اسپرت 
و  انواع  در  كه  كتاني  مدل  تابستاني  كفش هاي  مثل 
چيني  كتاني  به  اغلب  و  دارند  وجود  مدل ها  اقسام 
معروف هستند. اين كفش ها از طرح هاي تك رنگ تا 
اين مدل راه راه، تنوع دارند. جنس اين كفش ها اغلب 
كتان است در نتيجه بسيار سبك و خنك هستند و 
با شلوار جين هم تركيب جالبي به وجود مي آورند. 
كفش  زيباترشدن  براي  بند  از  اغلب  كفش  طراحان 

استفاده مي كنند. 
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6 سوالـي كـه دربـاره 
كـفـش مي پـرسـنـد

دكتر شهرام صادقي/متخصص طب فيزيكي

1 چرم بهترين جنس است: بهترين جنس براي 
كفش، چرم است. در كفش هاي چرمي، پا كمتر 
يا  پالستيكي  جنس  با  كفش هايي  مي كند.  عرق 
هم  معروف  مارك هاي  از  اگر  پارچه اي،  حتي 
تميزكردنشان  هم  چون  نيستند.  مناسب  باشند، 
راحتي  احساس  آنها  در  پا  هم  و  است  سخت 

نمي كند. 

2 پاشنه  بلند كمردرد مي?آورد: بهتر است كفش 
1-2 سانتي متر پاشته داشته باشد ولي پوشيدن 
اين نوع كفش ها باعث پادرد مي شود و احتمال 
پيچ خوردگي را باال مي برد. احتمال بدشكل شدن 
شست  انحراف  علل  از  يكي  دارد.  وجود  هم  پا 
شدن  سوار  پا،  كنار  استخوان  بيرون زدگي  پا، 
كفش  پوشيدن  مي تواند  و...  هم  روي  انگشتان 
نامناسب و پاشنه دار باشد.مهم تر آنكه پوشيدن 
در  آرتروز  بروز  احتمال  پاشنه دار  كفش هاي 

مفصل زانو را بيشتر مي كند.

وقتي  ساق؟  بدون  يا  بخريم  ساق دار  كفش   3
بچه كفش ساق دار نپوشد، خودش سعي مي كند 
ترتيب،  اين  به  و  كند  حفظ  را  تعادلش  بيشتر 
هم  بر  امكان  و  مي شود  قوي تر  عضالتش 
پيچ خوردن  و  راه رفتن  هنگام  او  تعادل  خوردن 
كفش  هميشه  اگر  مي شود.  كمتر  هم  پايش 
راه رفتن  موقع  تعادل  باشد،  بچه  پاي  ساق دار 
كه  همانطور  گفت  بتوان  شايد  نمي گيرد.  ياد  را 
تا  نمي گيرد،  ياد  راه رفتن  نخورد،  زمين  تا  بچه 
كفش ساده هم نپوشد، برقراركردن تعادل هنگام 
راه رفتن را نخواهد آموخت! از طرف ديگر، وقتي 
پاي بچه پيچ مي خورد كه يك نيروي اضافه به 
آن وارد شود و نتواند تعادلش را حفظ كند. حاال 
كنيم،  تهيه  فرزندمان  براي  ساق دار  كفش  اگر 
مي شود  وارد  او  زانوي  به  اضافي  نيروي  اين 
بسيار  مشكالت  درازمدت  در  است  ممكن  و 
اگر  بيايد.  پيش  او  زانوهاي  براي  بزرگ تري 
هر  به  بتواند  شايد  باشد،  بچه  پاي  ساده  كفش 

ترتيب تعادلش را حفظ كند و آسيبي به مچ يا 

زانويش هم نرسد. 

4 كفش جا باز نمي كند: حتما برايتان پيش آمده 
كه هنگام خريد كفش، به فروشنده بگوييد كفش 
برايتان كمي تنگ است و فروشنده ادعا  كند اين 
كفش بعد از مدتي جا باز مي كند. فراموش نكنيد 
و  ندارد  وجود  كفش  شدن  باز  براي  توجيهي 
كفش بايد از همان روز اول در پاي شما راحت 
باشد. چون بعد از مدتي پا و كفش شما به تعادل 
مي رسند، پا هم مي تواند تغيير شكل دهد و فرم 
كفش را به خود بگيرد. كفش مناسب كفشي است 
كه دقيقا اندازه پا باشد و بعد از مدتي تغيير نكند.

5 پابرهنه?ها زودتر راه مي?افتند: تحقيقات نشان 
بمانند،  پابرهنه  بيشتر  بچه ها  هرچه  كه  داده اند 
متخصصان  از  خيلي  حتي  مي افتند!  راه  زودتر 
بايد  مي روند،  راه  كه  هم  بچه هايي  مي گويند 
فقط بيرون از منزل و آن هم براي محافظت از 
پايشان كفش بپوشند. شايد برايتان جالب باشد 
بدانيد پژوهشگران به تازگي قبيله اي را در هند 
تا  افراد  آن  در  كه  داده اند  قرار  بررسي  مورد 
سن 17 يا حتي 20 سالگي هم كفش نمي پوشند 
مانند  پا  به  مربوط  مشكالت  است  شده  ثابت  و 
در  پا  شست  انگشت  انحراف  يا  پا  كف  صافي 
اروپايي هاست  يا  آمريكايي  از  كمتر  بسيار  آنها 
كه از سنين خيلي كم كفش به پا مي كنند. بنا بر 
نتايج اين تحقيق، متخصصان اعالم كردند پا به 
خودي خود، خيلي خوب و بدون دردسر رشد 
بيشتر  و  نمي آيد  پيش  برايش  مشكلي  و  مي كند 
نوع  دليل  به  كودكان  در  پا  به  مربوط  مشكالت 

كفش آنهاست.

به نظر  مي شود؟  توصيه  صندل  پوشيدن  آيا   6
ضرر  كفش هايي  چنين  پوشيدن  كه  نمي رسد 
است؛  مهم  نكته   2 به  توجه  اما  باشد،  داشته 
جوراب  بدون  صندل  كفش  گاهي  اينكه  اول 
برخورد  اثر  در  پا  خراشيدگي  ايجاد  باعث 
اينكه  دوم  و  مي شود  سنگريزه ها  و  زمين  با 
امكان ليزخوردن پا در صورت پوشيدن صندل 
كفش هاي  كه  است  وقتي  از  بيشتر  جوراب،  با 

پوشيده را با جوراب به پا  كني

رنگ ناخن خبر 
مي دهد از راز درون

آن  در  اندكي  تغيير  با  است.  عجيبي  عضو  ناخن 
مي توان اطالعات ارزشمندي در مورد درون بدن 

به دست آورد...
زمان  گذر  و  سالمندي  نشانه  سفيدرنگ،  ناخن   
از  ناخن ها،  شدن  برجسته  و  موج دار  و  است 
خبر  قلبي  و  ريوي  كبد،  بيماري?هاي  وجود 
مي دهد. توصيه هاي زير كمكتان مي كند تا به راز 

ناخن ها پي ببريد.
ناخن رنگ  پريده: ناخن رنگ پريده، معموال نشانه 
گاهي  اما  است  سالمندي  دوره  و  سن  افزايش 
كبد،  بيماري  نشانه  مي توانند  سفيد  ناخن هاي 

نارسايي قلبي، كم خوني و سوء تغذيه باشند.

ناخن سفيد: اگر ناخن ها بيش از حد سفيد باشند 
بايد  شود،  ديده  آنها  روي  تيره اي  حلقه هاي  و 
به  زياد  احتمال  به  چون  كنيد  مراجعه  پزشك  به 

بيماري هپاتيت مبتال هستيد.
ناخن،  زردي  داليل  مهم ترين  از  يكي  زرد:  ناخن 
عفونت  كه  هنگامي  است.  قارچي  عفونت هاي 
و  مي شود  سفت  ناخن  كف  مي كند،  پيدا  افزايش 
ناخن  زردي  نادر،  موارد  در  مي ريزد.  اندك اندك 
نشانه بيماري?هاي قلبي، ريوي، ديابت و تيروييد 

است. 
كمبود  دليل  به  ناخن ها  شدن  آبي  آبي:  ناخن 
اكسيژن بدن و نشانه عفونت ريوي مثل ذات الريه 

و ابتال به ديابت است. 
ناخن  سطح  اگر  ناخن:  شدن  سوراخ  و  تورفتگي 
بيماري  نشانه  باشد،  ترك خورده  و  رفته  فرو 
برخي  در  است.  التهابي  آرتريت  يا  پسوريازيس 
معمول  بسيار  كه  مي شود  بي رنگ  ناخن  موارد 
است اما اگر پوست زير ناخن قرمز- قهوه اي رنگ 
شروع  را  درمان  و  مراجعه  پزشك  به  بايد  شد، 
كرد. پسوريازيس نوعي بيماري پوستي است كه 

در 10 درصد موارد ناخن ها را مبتال مي كند. 
و  خشك  ناخن:  ترك خوردن  يا  شكافتن 
و  ترك خوردن  باعث  كه  ناخن ها  شكننده?شدن 
بيماري  نشانه هاي  از  مي شود،  ناخن  شكستن 
ناخن ها  شكستن  و  ترك خوردن  است.  تيروييد 
قارچي  عفونت  نشان دهنده  آن،  زردي  با  همراه 

است. 
اطراف  پوست  اگر  ناخن:  شدن  متورم  و  قرمز 
عفونت  نشانه  كند،  ورم  و  شود  قرمز  ناخن 

نتيجه  مي تواند  عفونت  اين  است.  زيرجلدي 
اختالالت بافت همبند ناخن نيز باشد.

خط هاي  ناخن  زير  اگر  ناخن:  زير  تيره  خطوط 
پزشك  وسيله  به  بايد  باشد،  داشته  وجود  تيره 
موارد  از  برخي  در  چون  شود  بررسي  دقت  به 
اين خط ها به علت بروز بيماري مالنوم و سرطان 

پوست ايجاد مي شوند.
ناپسند  عادت  خوردن  ناخن  خوردن:  ناخن 
نشان دهنده  حاد،  موارد  در  و  افراد  از  بسياري 
دارد.  نياز  درمان  به  كه  است  دايمي  اضطرابي 
در برخي از افراد، ناخن خوردن از عاليم اختالل 
پزشك  وسيله  به  بايد  كه  است  جبري  وسواس 

درمان شود.
از  پس  ناخن ها  هستند:  پازل  از  بخشي  ناخن ها 
پيشرفت بيماري تغيير مي كنند و هشدار مي دهند. 
متخصص  با  و  دهيد  اهميت  ناخن هايتان  به  پس 

پوست مشورت كنيد.

WebMD :منبع
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حدادي، زنداني تازه امريكا؟

با   NBA ايراني  غول  درگيري  از  كه  است  سال  يك  حدود 
نامزدش مي گذرد. دعوايي كه نه تنها در ايران بلكه در امريكا 
گريزليز،  ممفيس  بازيكن  حدادي،  حامد  شد.  ساز  جنجال  هم 
براي پاسخگويي به اتهام درگيري با «گلناز» (عسل) كرباليي 
نعمت معيني در دادگاه «شلبي كانتي» حضور پيدا كرد. هنوز 
معلوم نيست كه آيا او تبرئه مي شود يا نه اما در صورتي كه 
ماه   11 حكم  دارد  احتمال  شود  تبرئه  پرونده  اين  در  نتواند 
زندان براي وي صادر شود. او در نوامبر سال 2010 با گلناز 
در واحد آپارتماني خود درگيري فيزيكي پيدا كرد و هر دوي 
آنها مورد بازجويي اوليه قرار گرفتند كه گلناز بيگناه شناخته 
شد. دادستان كارن كوك اعالم كرد: «ما بر اين باوريم كه در 
گزارش  پايه  بر  بود.»  درگيري  آغازكننده  حدادي  مورد،  آن 
گلناز  به  حمله  درباره  اتهام  هرگونه  حدادي  اپيل،  كامرشال 
را رد كرده است. هر دو در اين درگيري دچار آسيب ديدگي 
شدند. گلناز از ناحيه شقيقه راست و دستش دچار خراشيدگي 
در  و  بود  شده  سياه  چشمانش  از  يكي  اينكه  ضمن  بود  شده 
گردنش خونمردگي مشاهده مي شد. گلناز گفته كه حامد وقتي 
ديده كه او با مرد ديگري در حال صحبت بوده كنترل خود را 
از دست داده است اما حامد اظهار كرده كه او به دليل سقوط از 
تخت دچار چنين آسيب ديدگي هايي شده است. قاضي «كريس 
او  كرد،  آزاد  دالر  هزار  ضمانت  قيد  به  را  حدادي  كه  ترنر» 
هر  در  گلناز  با  تلفن  يا  تماس  حمله،  آزار،  هرگونه  درباره  را 
گيرد  صورت  حكم  اين  خالف  چنانچه  كرد.  منع  امريكا  كجاي 
متهم تا سقف 11 ماه و 29 روز زنداني و 2500 دالر جريمه 
در  ما  گفت  وارتون»،  «آندره  حدادي،  حامد  وكيل  شد.  خواهد 
پرونده  اين  نداريم.  راي  اين  درباره  نظري  هيچ  حاضر  حال 

هنوز بسته نشده و در جريان است.

آبرو ريزي از نوع دوچرخه يي
بعد از تعليق و جريمه 500 هزار دالري تيم وزنه برداري حاال 
كه  دوچرخه سواراني  رسيده...  دوچرخه سواران  به  نوبت 
و  نود  كه  شرايطي  در  بردند.  را  ورزشي شان  رشته  آبروي 
حال  در  فرانسه  در  فرانس  دو  تور  رقابت هاي  دوره  هشتمين 
تور  در  ايراني  زنان  ركاب  دوپينگ  رسوايي  است،  برگزاري 
بين المللي دنا خبرساز شد. جالب اينجاست كه آزمايش دوپينگ 
چندي  كه  است  حالي  در  اين  است.  شده  اعالم  مثبت  تيم  همه 
دوچرخه سواري  تيم  سرمربي  خاتون آبادي،  كاظم  كه  پيش 
خبر  ايراني  ركابزنان  ?? درصد  دوپينگ  از  تبريز  پتروشيمي 
شديداللحن،  واكنشي  ضمن  دوچرخه سواري  فدراسيون  داد، 
علي  كرد.  جريمه  و  محروم  اظهارنظر  اين  خاطر  به  را  او 
درباره  ايران  دوچرخه سواري  فدراسيون  رييس  زنگي آبادي، 
چهار  دوپينگ  تست  شدن  مثبت  از  «پس  گفت:  اخير  رسوايي 
ركابزن در تورهاي بين المللي آذربايجان و تهران، نامه يي مبني 
به  هم  ديگر  دوچرخه سوار  دو  اوليه  تست  بودن  مشكوك  بر 
دست ما رسيد كه بالفاصله در ياسوج از حضورشان در تور 
تور  نخست  مرحله  در  دنا،  تور  از  غير  كرديم.»  جلوگيري  دنا 
بين المللي دوچرخه سواري كينگ هايلك در چين نيز نمايندگان 
ركابزن  دو  حضور  از  دوچرخه سواري،  جهاني  اتحاديه 
جلوگيري  مسابقه  اين  در  اسالمي  آزاد  دانشگاه  تيم  دوپينگي 
حذف  به  محدود  فقط  ايران  نگراني  شرايط،  اين  در  كردند. 
امتيازات ركابزنان در رنكينگ جهاني و از دست دادن سهميه 
المپيك نمي شود. نگراني اصلي، احتمال تعليق دوچرخه سواري 
ايران است. اتفاقي كه گريبان وزنه برداري ايران را هم گرفت 
و غير از بازتاب منفي در مجامع بين المللي، جريمه يي ??? هزار 

دالري نيز در پي داشت.

ورزش
كي روش:

 يادتان نرود كه 
يكي در ميان جام 
جهاني رفته ايد

نزديك به دو هفته است كه تيم ملي ايران در 
گفته  به  كه  اردويي  است.  زده  اردو  اتريش 
ريختن  آب  جوي  در  پول  ملي  تيم  منتقدان 
است چرا كه درست زماني كه كمتر از سه 
هفته تا شروع ليگ برتر مانده اين بازيكنان 
در سخت ترين تمرينات هستند و قطعا فصل 
خوبي را شروع نخواهند كرد، اما كي روش 

موضع ديگري دارد:

اول از اين موضوع شروع كنيم كه چرا براي 
اردو اتريش را انتخاب كرديد و چرا در اين 
باشگاه ها  حاضر  حال  در  سال؟  از  وقت 
براي فصل بعدي به دنبال باال بردن آمادگي 
بازيكنانشان هستند و حضور اين بازيكنان 
در اردوي تيم ملي دست آنها را بسته است.

از آنجا كه انتخاب ما نبوده تا با مالديو در 
تاريخ هاي اول و ششم مرداد بازي كنيم و 
ترتيب  را  اردو  اين  كرده،  تعيين  فيفا  را  آن 
داديم و هدف آن ابتدا اين بود كه بازيكنان 
برسند،  مطلوب  جسماني  آمادگي  به 
بايد  آنها  و  رسيده  پايان  به  فصل  چون 
اردو  اين  مي كردند.  سپري  را  تعطيالتشان 
فصل  دوم  و  اول  بازي هاي  مانند  واقع  در 
بازمي گردند  بازيكنان  وقتي  است.  جديد 
هنوز از تعطيالت باقي مانده و اين دو بازي 
در وسط فصل تعطيالت است و به اين دليل 
ما ابتدا بايد بازيكنان را از لحاظ بدني آماده 
نگه مي داشتيم. بايد بازيكنان را به گونه يي 
آماده مي كرديم كه تعطيلي ميان فصل بي اثر 
شود. بر اين اساس كار را شروع كرديم و 
مالديو  با  بازي  براي  كه  تاكتيك هايي  روي 
مدنظرمان بود و بيشتر روي اصول پايه يي 
بويژه نوع و نحوه حركت بازيكنان در زمين 

خيلي كار كرديم.

چنين  مالديو  مثل  تيمي  با  بازي  براي  چرا 
اردويي را بر پا كرده ايد؟

جام  از  ايران  تيم  كه  كرده ايد  فراموش  مگر 
جهاني  جام  به  ميان  در  يكي  جهاني 1998، 
عملكرد  در  يكنواختي  عدم  اين  يافته؟  راه 
تيم تنها با برنامه ريزي حل مي شود. فوتبال 
اينگونه نيست كه يك روز صبح بيدار شوي 
روز  و  باشي  داشته  كردن  تمرين  حال  و 
بعد اينگونه نباشد و به نوع صبحانه ات فكر 
كني. بايد برنامه يي داشته باشيم كه حداقل 
يابيم  راه  جهاني  جام  دوره هاي  تمام  به 
وقتي  جهت  اين  به  باشيم.  تيم   32 جزو  و 
اردويي در اتريش برپا مي كنيم، هدف ما تنها 
مالديو نيست و مسابقات بعدي را هم درنظر 

گرفته ايم.

عملكرد تيم ملي را با توجه به مسابقاتي كه 
انجام شده چطور مي بينيد؟

نبودند  كامل  آمادگي  در  بازيكنان  چون 
آنها  روي  بازي  سه  اين  براساس  نمي توان 
براي  را  آنها  من  كرد.  قضاوت  ملي  تيم  و 
و  كشيدند  روز  چند  اين  در  كه  زحمتي 
تالشي كه كردند، تحسين مي كنم. ما تصميم 
چون  كنيم  برگزار  را  ديدارها  اين  گرفتيم 
و  بود  تيم  آماده سازي  برنامه  از  بخشي 
آنان  از  كه  را  هرآنچه  بازيكنان  خوشحالم 

خواستيم در تمرينات انجام دادند.

چقدر  ملي  تيم  موفقيت  در  باشگاه ها  نقش 
است؟

به  و  مي بندند  قرارداد  بازيكن  با  باشگاه ها 
مورد  آنچه  براساس  و  مي دهند  پول  آنها 
آموزش  و  تمرين  آنها  به  است  نيازشان 
خوب  ارتباطي  بايد  معتقدم  من  اما  مي دهند 
باشگاه ها  در  همكارانم  و  من  بين  منطقي  و 
برقرار  ملي  تيم  بازيكنان  پيشرفت  هدف  با 

شود. كار پيشرفت بازيكنان تيم ملي بسيار 
سخت و پيچيده است و ممكن است سال ها 
به طول بينجامد. به اين دليل بدون همكاري 
متقابل باشگاه ها و تيم ملي نمي توان انتظار 
پرقدرت  و  خوب  ملي  تيم  يك  كه  داشت 
داشته باشيم. من تالش خودم را مي كنم تا 
يك كانال ارتباطي منطقي بين من و همكارانم 

در باشگاه ها برقرار شود.

چرا نكونام به اردو نرسيد، خيلي ها معتقدند 
او به خاطر مشكالتي كه با كادر فني داشته 

به اردو نيامده؟

هم  شايعات  و  نبوده  پيچيده يي  مساله  هيچ 
ساخته  صحيح  اطالعات  نداشتن  دليل  به 
به  نكونام  كه  است  اين  واقعيت  مي شود. 
باشگاه اوساسونا تعهد دارد. ما با مسوالن 
روي  با  نيز  آنها  و  كرديم  مذاكره  باشگاه 
به  را  گزينه  دو  و  كرده  استقبال  ما  از  باز 
نكونام  آنكه  نخست  كردند.  پيشنهاد  ما 
با  بازي  در  اما  باشد  ما  همراه  اتريش  در 
از  قبل  روز  سه  تنها  و  نباشد  ماداگاسكار 
ديدار با مالديو به ما ملحق شود. گزينه دوم 
اين بود كه يك برنامه تمريني انفرادي به او 
وقتي  و  كند  اجرا  را  برنامه  اين  او  و  بدهند 
ما  دراختيار  بازي  سه  هر  براي  شد،  تمام 
باشد كه ما هم گزينه دوم را انتخاب كرديم.

از  و  افتاد  اميد ها  براي  كه  اتفاقي  از  بعد 
المپيك لندن حذف شدند، چه كسي را مقصر 

اصلي مي دانيد؟

منصوريان،  شدم.  ناراحت  خيلي  اينكه  اول 
بزرگساالن  حتي  و  اميد  تيم  فني  كادر  تمام 
به  تا  بودند  كرده  كار  سخت  بازيكنان  و 
رسيد  ما  به  خبر  آن  وقتي  برسند.  موفقيت 
همانطور كه ما نااميد شديم، انتظارات مردم 
هم نقش بر آب شد. به نظر من دو كار بايد 
انجام شود؛ نخست اينكه يك بررسي خيلي 
شفاف براي يافتن دليل اشتباه صورت گيرد 
و وقتي اين دليل پيدا شد بالفاصله تصحيح 
شود و ديگر تكرار نشود و بايد ديد كساني 
مي گيرند،  قرار  مختلف  پست هاي  در  كه 
ويژگي هاي انجام آن كار را دارند يا نه. دوم 
اصالح  بايد  مي افتد  بدي  اتفاق  وقتي  اينكه 

كرد، تغيير داد و اوضاع را بهبود بخشيد.

اما ديگر فايده هم ندارد...

واقعيت اين است كه المپيك لندن براي فوتبال 
ايران تمام شد و ديگر نبايد به آن فكر كنيم 
و از اين پس بايد به برزيل بينديشيم. كاري 
كه اكنون مي توانيم انجام دهيم اين است كه 
براي پاسخ دادن به آن اشتباه و جبران آن، 
تمام توانمان را براي راهيابي به جام جهاني 
برزيل جمع كنيم. اكنون مي بينيد كه در جام 
ملت هاي امريكا همه تيم هاي آن منطقه، ژاپن 

درحال  بقيه  و  آسيايي  كشورهاي  ديگر  و 
هستند.  شدن  آماده  و  كردن  كار  سخت 
هواداران  به  مي خواهم  من  كه  را  مطلبي 
از  ما  اگر  كه  است  اين  بگويم  ايران  فوتبال 
همين امروز كار را براي رسيدن به برزيل 

آغاز نكنيم، به آنجا نخواهيم رسيد.

بطور كلي فوتبال و امكانات ايران را چطور 
مي بينيد؟

بايد  كه  هست  مسائل  سري  يك  فوتبال  در 
زمين  از  باشند؛  آماده  و  مهيا  باهم  همه 
مربيان  پيشرفت  تا  گرفته  مسابقه  و  تمرين 
عملكرد  يكديگر،  با  همكاري  بازيكنان،  و 
فدراسيون و مديريت تيم و... همه اينها بايد 
دست به دست هم بدهد. وقتي وارد عرصه 
يك رقابت مي شوي آن كسي برنده است كه 
كيفيت بهتري داشته باشد. در فوتبال هميشه 
11 بازيكن در مقابل 11 بازيكن هستند و ما 

نمي توانيم در ايران بگوييم كه مي خواهيم

ما  همه  دهيم.  قرار  نفر  برابر 11  را  نفر   14
بهترين  كه  مي شناسيم  را  كشورها  برخي 
ورزشگاه ها را دارند اما بازيكني ندارند كه 
در آن ورزشگاه بازي كند. برخي كشورهاي 
ديگر پول زيادي دارند اما نمي توانند با پول 
مسائل  اين  به  توجه  با  بخرند.  را  موفقيت 
كنيم  انتقاد  هم  از  شدن  موفق  براي  نبايد 
و  مربيان  مسووالن،  مديران،  از  همه  بلكه 
بازيكنان بايد در يك خط بطور موازي كار 
كنيم. به نظر من هر ضعفي كه وجود دارد 
بايد يك به يك برطرف شود و اين كار بايد 

بدون انتقاد از همديگر صورت گيرد.

جام  به  را  ايران  كه  مي كنيد  فكر  نهايت  در 
جهاني برسانيد؟

هستيم  اينجا  دليل  اين  به  دستيارانم  و  من 
را  موارد  سري  يك  و  كنيم  ايجاد  تغيير  كه 
انسان هاي  فقط  من  نظر  از  بخشيم.  بهبود 
من  و  هستند  بهانه جويي  دنبال  به  ضعيف 
را  افرادي  چنين  با  كاركردن  وقت  شخصا 
بگويم  كه  نمي ترسم  اين  از  هيچگاه  ندارم. 
اين  مي ترسم  كه  چيزي  از  كرده ام.  اشتباه 
است كه براي اشتباهي كه كرده ام، راه حلي 
نداشته باشم و اگر چنين روزي برسد، قبل 
بازنشسته  را  خودم  كنند،  اخراجم  اينكه  از 

خواهم كرد.
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يك مجري الغر و مو فرفري

صداي او كامال با صداي گرم جواد خياباني متفاوت بود. خيلي ها 
مدتي،  براي  برسد.  اينجا  به  توانسته  چگونه  او  كه  بودند  متعجب 

مردم حتي دوست نداشتند كه او بازي ها را گزارش كند.
منتخب  ورزشي  مجري  نوشت:  امريكا  پي بي اس  شبكه  سايت 
اغلب  حال،  عين  در  و  كرده  صحبت  سريع  بشدت  ايران  تلويزيون 
راحت صحبت نمي كند! او گاهي اوقات، جمالت خود را به اين دليل 
مي كند.  رها  نشده  تمام  نيست،  درست  كلمه  كردن  پيدا  به  قادر  كه 
دست هاي او در جهت هاي مختلف به هوا مي رود. كسي كه در تست 
ورودي به صداوسيماي ايران موفق نشد، نه يك بار بلكه چندين بار!
عادل فردوسي پور الغر و مو فرفري، مجري برنامه بشدت محبوب 
نود است كه دوشنبه شب ها شرايطي را براي خانواده ها و دوستان 
فراهم مي آورد كه گرد يكديگر جمع شوند و برنامه محبوب خود را 
ببينند و حتي در مسابقه پيامكي آن شركت كنند. تمركز اين برنامه 
حواشي  درباره  فوتبال،  اصلي  مباحث  كنار  در  است.  فوتبال  روي 
و كارهايي كه در زمين فوتبال انجام مي گيرد نيز از جاذبه هاي اين 

برنامه ورزشي است.
به نوشته پي بي اس، مصاحبه و تحليل برنامه فردوسي پور مقداري 
سياست هاي ورزش در ايران را به تصوير مي كشد. با وجود چندين 
را  برنامه اش  او  كرده،  ايجاد  نود  برنامه  همواره  كه  هوايي  جنجال 
قابل  از  يكي  توانسته  و  داشته  نگه  تلويزيون  در  دهه  يك  از  بيش 

اعتمادترين شخصيت هاي ايران شود.
فردوسي پور زماني كه تنها 21 سال داشت، كار خود را به عنوان 
يك گوينده برنامه ورزشي در سال 1995 آغاز كرد. صداي او در 
ابتدا خش داشت و مانند پسران تازه به بلوغ رسيده بود! پي بي اس 
مي افزايد: صداي او كامال با صداي گرم جواد خياباني متفاوت بود. 
خيلي ها متعجب بودند كه او چگونه توانسته به اينجا برسد. براي 
مدتي، مردم حتي دوست نداشتند كه او بازي ها را گزارش كند. تيم 
ملي ايران هر موقع كه اين فرد بازي را گزارش مي كرد مي باخت و 
بدين شكل بود كه او به عنوان نماد بد شناسي تيم ملي ايران شناخته 
مي شد! بتدريج، فهم تخصصي او از بازي فوتبال و اطالعات وسيع 
درباره بازيكنان در سراسر جهان عادل را نزد ايرانيان عزيز كرد.

بازي هاي  در  را  او  صداي  كه  مي دهند  ترجيح  بسياري  امروز، 
بين المللي و همچنين مسابقه بين پرسپوليس و استقالل بشنوند.

او يك مجري تواناست هر چند مهارت كالمي و نظم فيزيكي ندارد. 
از  را  سرش  و  كرده  دهانش  در  را  خودكار  حتي  او  مواقع،  برخي 

روي كالفگي، روي ميز مي گذارد.
به نوشته پي بي اس، فردوسي پور خيلي بي قرار است و حتي بعضي 
شود!  دور  ادب  از  است  نزديك  كه  مي رسد  جايي  به  كار  وقت ها 
اظهارات  به  كه  فوتبال  فدراسيون  در  دولتي  مقامات  با  مخصوصا 
و  بازيكنان  مي كند.  اشاره  آنان  غيرحرفه يي  عملكرد  و  متناقض 

مربيان هم از اين قضيه مصون نيستند.
به  سال  چندين  جهان  فوتبال  گلزن  بهترين  دايي  علي  مثل  برخي 
دليل انتقادات تند فردوسي پور در برنامه نود حاضر نمي شوند. علي 
پروين اسطوره فوتبال ايران هنوز قبول نمي كند كه در اين برنامه 
حضور پيدا كند. وي مي گويد: من عادل را دوست دارم اما نه برنامه 
نودش را. چيزي كه مردم به خاطرش عاشق فردوسي پور هستند، 
جر و بحث هايي است كه با مسووالن مي كند. بر اساس اين گزارش، 
مي كند  نقد  را  ميهمان هايش  فردوسي پور  اينكه  از  تنها  نه  بينندگان 
لذت مي برند بلكه مردم همواره در هر قسمت برنامه نود منتظر اين 

هستند كه ببينند عادل سرانجام تا كجا پيش مي رود؟
متوسط  كه  پيامك  ارسال  با  ايراني،  بينندگان  پي بي اس،  نوشته  به 
تعداد آن، بين دو ميليون در هر برنامه است در مسابقه نود شركت 
مي كنند. طبق گفته يك تحليلگر ورزشي، فردوسي پور با اشاره به 
نشان  آنها  عملكرد  كه  مي كند  گوشزد  مسووالن  به  پيامك ها  تعداد 
داده مي شود و آنها بايد باالخره پاسخگو باشند. او سعي مي كند كه 
از سياست دوري كند اما در برخي موارد با زيركي چيزي مي گويد.

به گزارش انتخاب، اين سوال كه فردوسي پور در چشم انداز سياسي 
كجا ايستاده است مورد بحث است اما خيلي ها نتيجه گرفته اند كه 
او اصال سياسي نيست و اين قضيه را به عنوان قدرت او مي دانند.

ورزش

پول فوتبال سرطان 
ورزش ايران است

اميدوار رضايي 
 

در ورزش دو ديدگاه متفاوت حاكم است. ديدگاه حاكميتي و دولتي و 
ديدگاه اقتصادي و خصوصي. ديدگاه اول بايد بيشتر جنبه پيشگيري 
داشته باشد. اين ديدگاه همان ورزش همگاني است و بايد به رده هاي 

همه  كه  كند  توجه  قهرماني  براي  بسترسازي  و  استعداديابي  پايه، 
اينها از وظايف دولت است. توجه به زير ساخت ها يك اصل است، 
قانون مي گويد همه حق دارند از امكانات كشور به طور مساوي براي 

ورزش استفاده كنند و دولت بايد اين بستر را فراهم كند. 

همان  كه  مي كند  نگاه  صنعت  يك  مانند  ورزش  به  هم  دوم  ديدگاه 
ورزش قهرماني است. ورزش قهرماني افتخار ملي و نشاط و غرور 
خصوصي  بخش  از  بايد  دولت  بنابراين  مي كند.  هديه  مردم  به  را 
حمايت كند نه كه خودش را كنار بكشد. در وضعيت فعلي يكسري از 
تيم ها از بيت المال هزينه مي كنند و مردم حق دارند از پول هايي كه 
به بازيكنان پرداخت مي شود ناراحت باشند. حتي بايد بگويم گاهي 
پولي كه به يك بازيكن داده مي شود از بودجه يك شهر بيشتر است، 
براي  مساوي  امتياز  از  بايد  مردم  همه  قانون  طبق  كه  صورتي  در 

استفاده از امكانات دولتي بهره مند باشند. 

قانوني كه دولت را از سرمايه گذاري  در ورزش حرفه اي منع كرده 
است، از همين پول هاي زيادي كه پرداخت مي شود، ناشي شده است. 
اين قانون به دولت اجازه نمي دهد براي يك گروه خاص هزينه كند، 
مگر اينكه سرمايه گذاري  در زمينه هاي ملي باشد. همچنين بر اساس 
خصوصي  بخش  از  است  شده  مكلف  دولت  توسعه،  پنجم  برنامه 
حمايت كند ولي اين حمايت بايد ضابطه مند شود. البته اگر اين قانون 

درست اجرا شود، هيچ مشكلي نخواهيم داشت. 

آسيب پذير،  روند  يك  مي شود  ردوبدل  فوتبال  در  كه  پول هايي 
غيرمنطقي و غير قانوني را ايجاد كرده  كه بايد اصالح شود. قانون 
سقف قرارداد هم درست است و هم نيست، درست است از اين جهت 
كه هنوز دولت پول باشگاه ها را مي دهد و بايد اين هزينه ها اولويت 
برخي  صرف  زيادي  هزينه  مي شود  باعث  قانون  اين  شوند.  بندي 
تيم ها نشود. قانون سقف قرارداد درست نيست از اين رو كه برخي 

اعتقاد دارند فوتبال ما حرفه اي شده و در فوتبال حرفه اي هر كسي 
بيشتر  سرمايه  ورود  با  است.  موفق تر  كند،  بيشتري  سرمايه گذاري 
ورزش،  رابطه  مسئله  و  مي شود  مطرح  درآمدزايي  بحث  فوتبال  در 
صنعت و اقتصاد عنوان مي شود. اما بايد اين مسئله را هم به خاطر 
داشته باشيم كه وقتي هنوز نتوانسته ايم جوايز قهرمانان پارالمپيك 

را بدهيم، چه دليل دارد كه اين همه پول براي فوتبال هزينه شود؟ 

پول هايي كه در فوتبال ما داده مي شود مانند يك بيماري ويروسي 
در حال شيوع به همه اجزاي ورزش است و دارد مثل سرطان كل 
ورزش را در بر مي گيرد. اولين كار اين است كه جلوي اين پول ها 
گرفته شود، چرا كه هنوز اين بيماري قابل درمان است. فوتبال به يك 
آسيب شناسي جامع و كامل نياز دارد و از يك زاويه كوچك نمي شود 
آن را بررسي كرد. اين كار بايد از آموزش و پرورش و حتي مهد 

كودك ها شروع شود.

فدراسيون فوتبال ساز 
بدصداي خودش را مي زند

كسي  هر  دارد.  حقيقي  پايه  قطعا،  اما  است  زياد  حديث  و  حرف 
را  فدراسيونش  و  كفاشيان  داستان  مي كند  سعي  خودش  نوبه  به 
مورد  هميشه  از  بيش  سال  چند  اين  در  كه  فدراسيوني  كند.  نقد 
انتقاد قرار گرفته است. آخرين گلي هم كه به تازگي كاشته شده 
انتصاب سرمربي تيم ملي جوانان است كه گويا فقط خود كفاشيان 
مي دانسته و بس! رييس طناز فدراسيون در خفا اكبر محمدي را به 

اين سمت رسانده و صدايش را هم درنياورده است.

 امير حاج رضايي مي گويد: نسبت به عدم اعالم رسمي نام سرمربي 
تيم ملي جوانان از سوي فدراسيون، در شرايطي كه نخستين اردوي 
دارد.  وجود  آشكار  پنهان كاري  نوعي  شده،  آغاز  ديروز  تيم  اين 
خواسته  داده،  انجام  را  انتخابش  قبل  مدت ها  كه  فدراسيون  شايد 
نشود.  حمله  او  عليه  رسانه ها  در  تا  نكند  اعالم  را  سرمربي  نام 
وارد  او  به  كه  عيبي  تنها  كرده،  قبول  را  مسووليت  محمدي  اكبر 

مي شود اين است كه اگر به حقيقت توانايي اين كار را ندارد، نبايد 
مسووليت را مي پذيرفت. هرچيزي اصول و مباني اي دارد؛ ساليان 
دنبال  به  فقط  و  كرده ايم  پشت  فوتبال  مباني  به  ما  كه  است  سال 
نتايج بوديم كه به آن هم نرسيديم! مدت هاست بعضي قهرماني ها، 
كه  حالي  در  شده  ما  آرزوهاي  سقف  و...  تورنمنت ها  به  راهيابي  
خيلي از كشورهاي مترقي با ناكامي هاي بزرگي مواجه بودند، اما 
در  پيشرفت  از  صحيحي  مسير  چون  ندادند  تغيير  را  مسيرشان 

پيش گرفته بودند. 

تيم ملي انگلستان در مسابقات انتخابي يورو 2008 با سرمربيگري 
«استيو مك الرن» در استاديوم ومبلي به كرواسي از پيش صعود 
كرده باخت و به اين رقابت ها راه پيدا نكرد، اما مديران فوتبال شان 
چه كردند؟ آنها تشخيص دادند آن مربي براي فعاليت در اين سطح 
ناتوان است و او را بركنار كردند، اما روند كارشان تغييري نكرد 
سونامي  و  زلزله  نخورد.  هم  به  تشكيالت شان  و  سازمان  اركان، 
به ساختار و برنامه هايشان وارد نشد و فقط جايي از كارشان را 
اصالح كردند. افكار گردانندگان فوتبال ما مربوط به عصر چاپار 
است؛ عصري كه سال هاست دفن شده است. بعد از افتضاحي كه 
براي تيم اميد به وجود آمد، اعالم كردند نيازي به تشكيل مجمع 

اضطراري نيست!
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The gardens of Kerman’s Mahan, Behshahr’s 
Abbasabad, Isfahan’s Chehelsotoun, Kashan’s 
Fin, Shiraz’s Eram, Pasargad in Fars province, 
Yazd’s Dolatabad and Pahlavanpour, and 
Birjand’s Akbarieh have been registered on 
the World Heritage List of the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion (UNESCO). 
The mastery of Iranian architects in building 
glorious gardens convinced UNESCO to regis-
ter nine Iranian gardens on the World Herit-
age List. 

UNESCO’s representatives reported that Ira-
nians have had a special expertise in design-
ing and building Iranian gardens compared 
to other designers and builders of gardens 
worldwide. 

Mohammad Ali Tahmasebi, an anthropology 
researcher, believes that these gardens have 
been commended due to their diversity of de-
sign and style. 

“Although each garden has its own features 
in compliance with the climatic conditions of 
the region, it has still maintained the cultural 
roots and historical styles of the country since 
the era of Cyrus the Great in sixth century 
BC,” he said. 

He noted that these gardens are divided into 
four categories of design and water plays a 
significant role as an architectural decoration. 
“By virtue of this style of designing, Iranian 
gardens fundamentally contain the four main 
elements of Zoroastrianism, namely sky, 
earth, water and plants, and aim to create the 
image of the Garden of Eden,” he said. 

“At that time, Iranians possessed special skills 
in building sustainable gardens and this skill 

reached its pinnacle with the construction of 
Chaharbagh-style gardens during the reign of 
Cyrus the Great.” 

Cyrus Inventor of Chaharbagh Style 

Based on the research and design of Pasargad 
Garden, Cyrus the Great can be considered the 
inventor of Chaharbagh design in the world. 
By building the Pasargad Chaharbagh, Cyrus 
initiated a new approach in garden design in 
compliance with the preference of Iranians. 
This was accepted as a model of Iranian gar-
den for generations after him. 

After Cyrus, Daruish ordered the construc-
tion of memorial buildings with a new quad-
rilateral model, which also complied with the 
system of four gardens. Dividing gardens into 
four segments in square-shaped designs, the 
Chaharbagh pattern was emulated for years 
after the era of Cyrus. 

In fact, by building imperial gardens, Iranians 
sought to display their glory and grandeur, in 
addition to other purposes. 
For those who have the power of understand-
ing mysteries by observing glorious memori-
als, the imperial gardens of Cyrus convey a 
wide spectrum of political messages and dis-
play the prowess of the ruling political system. 
By the same token, relics found at Pasargad 
indicate the ideas of Cyrus. 

The quadrilateral plan of imperial gardens is 
in essence symbolic of the artistry of Iranians 
and the design of mythical gardens in Iranian 
civilization. 

Iranians considered division into four as an 
auspicious symbol. They believed that the 

world is divided into four parts and the four 
main elements are the source of the world’s 
creation. Therefore, Achaemenid gardens 
should also have four divisions. In other 
words, the Achaemenid imperial gardens rep-
resent a small world. 

In the eyes of Cyrus the Great, gardens repre-
sented fertile lands and a unified global order 
void of internal and external discontinuities. 
This was manifested in Iranian gardens and 
in Islamic gardens after the Achaemenid era 
with greater sophistications. 

The quadrilateral symbols of Achaemenid 
gardens are also visible in Sassanid and Islamic 
specimens. 
Iranian gardens led to the emergence of sym-
metric gardens in southern Italy in the middle 
of 9th century AD. In the Alhambra palace in 
southern Spain, the manifestations of Iranian 
gardens are evident. 

However, the gardens built in the pre-Islamic 
period, be it in terms of design or materials 
used, could not be compared with the archi-
tecture of Iranian gardens. 

Mahan the Most Distinguished Garden 
In the garden architecture, the place where 
gardens are built is of high importance. Ma-
han Garden is blessed with this feature and 
is among the most distinguished Iranian gar-
dens. 

This garden is situated in the desert area of Ti-
gran Village. Since the length of this garden 
is three times its width, it has an unparalleled 
sight. Standing in this garden one could both 
see the snow-capped peak of Mount Joupa as 
well as the large Tigran Plain. 

Mahan Garden is situated 35 km southeast of 
Kerman and 6 km from the city of Mahan on 
Kerman-Bam Road. 
Established during the Qajar era, Mahan Gar-
den is an example of Iranian garden that uti-
lizes favorable natural conditions in the best 
possible manner. Fertile soil, sunshine, mild 
winds and, above all, access to water (Tigran 
aqueduct) facilitated the establishment of 
such a magnificent garden in an arid area. 

The garden has an area of 5.5 hectares and is 
rectangular in shape. It was renovated once in 
1958 and again after an earthquake in 1981. It 
was purchased by the Directorate of Culture 
and Arts and registered as national heritage. 

Tehran’s Gardens 
The gardens of Golestan, Qajar Palace, La-
lehzar, Borj Noosh, British Embassy, Eshra-
tabad, Saltanatabad and Aminoddoleh are 
among the most famous gardens of Tehran. 

Due to the presence of many water streams 
and tall trees, Tehran has had unique gardens. 
In fact, the history of Tehran cannot be stud-
ied without paying attention to its gardens. 

One may wonder why the beautiful gardens 
of the capital were suddenly replaced by tall 
buildings. While owners of these gardens 
speedily conformed to changes in urban de-
velopment and sold their gardens to urban 
developers, the officials also overlooked the 
destruction of some of the most beautiful gar-
dens in the name of expediency and develop-
ment. 

Currently, urban officials are aware of this 
neglect and prevent Iranians from destroying 
gardens. 

Iranian Gardens 
World-Renowned
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