
در  آمريكا  دولت  و  جمهوريخواهان  بين  فراگير  مذاكرات  از  پس  اخير  روزهاي  در   .
تصويب  به  دولت  بدهي هاي  سقف  افزايش  و  بودجه  كسري  كاهش  برنامه  نهايت 
آمريكا  ورشكستگي  از  نگراني ها  شدت  از  تااندازه اي  و  رسيد  كنگره  نمايندگان 
كاسته شد اما در دو هفته گذشته شاخص هاي مالي در تمام بازارهاي جهان كاهش 
و  آمريكا  دولت  بدهي هاي  سقف  افزايش  برنامه  كه  است  درحالي  اين  و  يافته اند 
كاهش كسري بودجه اين كشور در كنگره به تصويب رسيده و باراك اوباما نيز آن 
را امضا كرده است. از ديد تحليلگران، سرمايه گذاران همچنان در باره افق وضعيت 
اقتصادي و مالي آمريكا نگران هستند زيرا روند بهبود شرايط اقتصادي بسيار كند 
و شكننده است. رقم اندك رشد اقتصاد آمريكا در سه ماهه نخست سال جاري مويد 
اين ادعاست. در سه ماهه نخست و دوم امسال اقتصاد آمريكا به ترتيب 0.4 و 1.3 
درصد رشد كرده است. آمريكا از ورشكستگي نجات پيدا كرده اما موسسات رتبه 
سنج نسبت به كاهش رتبه اعتباري اين كشور هشدار داده اند و نيز شاخص اعتماد 
در  تقريبا  ديگر  سوي  از  است.  كرده  پيدا  مالحظه اي  قابل  كاهش  كنندگان  مصرف 

تمام نقاط جهان توليد صنعتي كاهش يافته است ...

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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با تصويب افزايش سقف بدهى هاى دولت آمريكا

جيب آمريكا هنوز خاليست!
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آيا تهران و واشنگتن خود 
را براى جنگى تمام عيار در 
دنياى واقعيت مهيا مى كنند؟

بسيارى از روزهاى يك دهه گذشته بر مدار اين باور 
دستيابى  براى  تالش  حال  در  ايران  كه  گذشت  سنتى 
به تكنولوژى هسته اى است. اين باور اعمال فشارهاى 
اساسى از سوى جامعه بين المللى بر ايران را به دنبال 
متحده  اياالت  سناى  و  كنگره  در  كه  اى  مساله  داشت. 
واپسين  در  انداخت.  راه  به  بسيارى  صداى  و  سر 
خواه  جمهورى  بوش  جورج  جمهورى  رياست  سالهاى 
هسته  ايران  امريكا  كرد  اعالم  صراحت  به  وى  كه  بود 
هاى  جنگ  آغازگر  كه  بوش  كرد.  نخواهد  تحمل  را  اى 
افغانستان و عراق بود حتى پا را از اين حد و حدود هم 
فراتر نهاده و تاكيد كرد كه واشنگتن براى مهار برنامه 

هسته اى ايران مى تواند دست به سالح هم شود.

افتاد  راه  به  بسيارى  صداى  و  سر  ابتدا  اوباما»  «باراك  دولت  در 
مبنى بر اينكه احتماال وى و همراهانش موضع گيرى هاى نرم ترى 
پيش  اين  مبناى  بر  اوضاع  اينهمه  با  داشت،  خواهند  تهران  قبال  در 
بينى نگذشت و اوباما نيز كما بيش همان استراتژى را اتخاذ كرد كه 
جورج بوش توشه راه قرار داده بود. اوباما تمام گزينه ها را روى 
ميز گذاشت. از حمله نظامى تا تحريم از مصالحه تا مذاكره. با اينهمه 
هشت سال از آغاز پرونده جنجالى هسته اى ايران مى گذرد و اكنون 
همگان به اين باور رسيده اند كه شايد گزينه نظامى موجود باشد اما 

غيرقابل دسترس ترين آنها است.

آينده  در  گاه  هيچ  واشنگتن  و  تهران  كه  نيست  معنا  بدان  جمله  اين 
اى دور يا نزديك بر هم سالح نخواهند گشود. حقيقت اين است كه 
نوعى  آغازگر  تواند  مى  عراق  بر  ايران  سياسى  نفوذ  دامنه  افزايش 

مناقشه شديد و البته اين بار جدى ميان دو كشور باشد.

در چند هفته اخير تعداد قابل توجهى از چهره هاى سياسى امريكا 
و مقام هاى اطالعاتى اين كشور تاكيد كرده اند كه تهران با وجود 
تمام تحريم ها و چالش هايى كه براى اين كشور خلق شده است در 
مسير دستيابى به تسليحات هسته اى قرار گرفته و البته اين مسير را 
با سرعت هم طى مى كند. برخى رسانه هاى امريكايى ادعاى تكرارى 
يك  كردند.  مطرح  را  تهران  توسط  عراق  شيعه  نظاميان  شبه  تجهيز 
نظامى امريكايى در اين خصوص به Forbs مى گويد: «ايرانى ها با 
ما همان كارى را مى كنند كه در بيروت شاهد آن بوديم. آنها ما را از 

بغداد هم بيرون مى رانند!»
خود  موقعيت  نگران  امريكايى  هاى  مقام  كه  نيست  بار  نخستين  اين 
ايرانى  گردن  بر  را  ان  افتادن  خطر  به  گناه  و  شوند  مى  عراق  در 
ها مى اندازند. تابستان گذشته بود كه نماينده تازه منصوب امريكا 
به  يا  تهران  كه  كرد  اعالم  صراحت  به  جفرى»  «جيم  عراق  براى 
شكل مستقيم و يا به شكل غيرمستقيم در تجهيز شبه نظاميان عليه 
نيروهاى امريكايى در عراق از سال 2003 تاكنون دخيل بوده است. 
«رابرت گيتس» وزير دفاع پيشين امريكا هم در ماه ژوئن مصاحبه 
اى انجام داد و در آن ادعا كرد كه قريب به 40 درصد از سربازان 
امريكايى در عراق توسط شبه نظاميانى كشته مى شوند كه يا توسط 

تهران تجهيز شده اند و يا درس آموخته مكتب ايرانى ها هستند!

غرب  كه  كند  مى  ادعا  ادامه  در  فوربز،  براى  يادداشت  اين  نويسنده 
و  عراق  در  نظامى  هاى  عمليات  در  ايران  دخالت  براى  واشنگتن  و 
رابطه  قطع  از  اينهمه  با  دارند  اختيار  در  مستدل  مداركى  افغانستان 
نوعى  عراق  در  ايران  زنند.  مى  سرباز  تهران  با  جانبه  همه  و  كامل 
دولتمردان  حال حاضر  در  هدايت مى كند.  با امريكا را  جنگ مخفى 
عراقى كنترل امور سياسى را بر عهده گرفته اند و به نظر مى رسد 
كه با افول قدرت سياسى واشنگتن در بغداد، اين طالع ايران است كه 

باالتر مى رود.
اكنون سوال اينجاست كه با باال گرفتن بحث خروج نيروهاى امريكايى 
از عراق آيا واشنگتن مى رود تا بغداد را در سينى زرين به تهران 
تقديم كند يا باراك اوباما در واپسين ماه هاى حضور در كاخ سفيد 
در قالب نخستين دوره، مى تواند كارى براى پايان دادن به دغدغه 

اى به نام "ايران" انجام دهد!
مترجم: سارا قاسمى

آمريكا "ُمِخل" 
اقتصاد جهان است

كه  گفت  روسيه  وزير  نخست 
خود  هاى  بدهى  گرفتار  آمريكا 
را  مشكالتش  از  بخشى  و  است 
و  كند  مى  منتقل  جهانى  اقتصاد  به 
جهان  اقتصاد  "ُمِخل"  طريق  بدين 

محسوب مى شود.
شينهوا،  خبرگزارى  از  نقل  به 
وزير  نخست  پوتين،  والديمير 
خود  حاميان  جمع  در  روسيه، 
اظهار داشت كه عدم توانايى آمريكا 
ضرر  به  هايش  بدهى  پرداخت  در 

اقتصاد جهان تمام خواهد شد.
نوين،  اقتصاد  داشت:  اظهار  وى 
كشورها  همه  و  است  شده  جهانى 
وابسته به يكديگر هستند و اقتصاد 
موتورهاى  از  يكى  نيز  آمريكا 
صورتى  در  است.  جهانى  اقتصاد 
شود،  ايجاد  سيستم  در  نقصى  كه 

اتفاق خوبى رخ نخواهد داد.
باره  در  همچنين  پوتين  والديمير 
ليبى با درخواست مذاكرات سياسى 
اظهار داشت: مساله ليبى با راه حل 

نظامى حل و فصل نمى شود
است  مناسب  كرد:  تصريح  پوتين 
كشورهايى كه حجم چشمگيرى از 
از  اند،  كرده  آورى  جمع  را  سالح 
زور به عنوان يك عنصر بازدارنده 
به  دستيابى  براى  نه  كنند،  استفاده 
حل  به  زور  اعمال  خود.  تمايالت 

منجر  ليبى  جنگ  نهايى  فصل  و 
فرايندهاى  به  بلكه  شد  نخواهد 
نياز  موضوع  اين  براى  سياسى 

است.
گفت  همچنين  روسيه  وزير  نخست 
كه نمى داند، چه طور ادعاهاى ناتو 
تا  است  حاضر  اينكه  بر  مبنى  را 
هاى  عمليات  به  ليبى  جنگ  پايان 

خود ادامه دهد، توصيف كند.
اين  ملل  سازمان  حكم  گفت:  پوتين 
حق را به ناتو نمى دهد كه عليه يكى 
از طرف هاى درگير بجنگد و بر يك 
سازمان  حكم  شود.  پيروز  جبهه 
ملل تنها اين حق را به ناتو مى دهد 
حمالت  مقابل  در  شهروندان  از  تا 
درگير  هاى  طرف  از  يكى  هوايى 

محافظت كند.

اظهار  همچنين  پوتين  والديمير 
و  روسيه  اتحاد  از  كه  داشت 
اوستياى  همچنين  و  بالروس 

جنوبى حمايت مى كند.
با  روسيه  اتحاد  كه  كرد  تاكيد  وى 
به  وابسته  كامل  طور  به  بالروس 

تصميم مردم اين كشور است.
پوتين همين پاسخ را درباره سوال 
و  روسيه  اتحاد  به  نسبت  مشابهى 
اوستياى جنوبى داد. نه بالروس و 
اين  به  اوستياى جنوبى پاسخى  نه 

اظهارات پوتين نداده اند.
بالروس   1990 دهه  اواخر  در 
با  را  اى  معاهده  روسيه،  و 
بالروس  و  روسيه  اتحاد  عنوان 
كه  داشتند  قصد  و  كردند  امضا 
و  پرچم  يك  با  را  فدراسيونى 
دهند.  تشكيل  مشترك  پول  واحد 
هاى  نظام  كشور،  دو  تاكنون  اما 
جداگانه خود را پيش بردند و تالش 
ها براى اتحاد به شكست انجاميده 

است.
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آمنه بهرامى، نام همان زن جوانى است كه حدود شش سال پيش، خواستگارش به دليل شنيدن 
جواب نه، به صورتش اسيد پاشيده و آمنه، بينايى اش را به همراه زيبايى اش از دست داده 
بود. پس از شش سال، كشمكش، دعوا و شكايت براى محاكمه كردن مجيد موحد؛ سرانجام 
آمنه، او را بخشيد و اجراى حكم قصاص (چكاندن اسيد در چشمانش براى كور شدن) متوقف 
شد. پيش از اين هم بسيارى از گروه هاى فعال در زمينه ى حقوق بشر تالش كرده بودند تا 
جلوى اجراى اين حكم را بگيرند. اما سرانجام اين آمنه بود كه پس از سالها انتظار و تحمل 
مصائب و مشكالت فراوان، از اجراى حكم قصاص كسى كه او را به كورى كشانده بود، صرف 

نظر كرد و او را بخشيد.
رفتار و از خودگذشتگى اين انسان، نشانگر ميزان رحم و شفقت او در مقابل كسى مى باشد 
كه هيچگونه ترحمى به او نداشته است. اما او انتقام را كنار گذاشت و اين فرد را بخشيد. تعميم 
اين رفتار مى توان در بخش هاى بزرگ تر و باالترى در جامعه يافت. در اديان گوناگون بر 
امر بخشش به كرات تاكيد شده است. لزوم بخشش و اهميت آن بر كسى پوشيده نيست. بسيار 
پيش آمده كه در احكامى اينچنين، صاحب قصاص از اين كار صرف نظر نكرده  و مرگ يا 
قصاص شخص خاطى را طلبيده است. اما با بخشش مى توان، به آرامشى دست يافت كه تكرار 

ناشدنى مى باشد.
 اين را در رده هاى باالتر در بخش تصميم گيران نظام و مديران سياسى نيز مى توان يافت. 
گذشت و كنار آمدن با مسائل موجود در جامعه و بخشش همان ها كه به گونه اى عقايد و 
افراد  نمود.  تامل  آن  خصوص  در  توان  مى  كه  است  امرى  ماست،  افكار  با  مغاير  افكارشان 
جامعه و يا مديران در رده هاى گوناگون مى توانند از در محبت و دوستى وارد شده و كدورت 
ها و تفاوت هاى فكرى را كنار گذاشته و در پى اتحاد و پيشبرد جامعه گام بردارند. اميدواريم 
كه اين اتحاد و يكدلى ميان پارسى زبانان در خارج از كشور نيز به گونه اى شكل گيرد تا 

نمادى از يكپارچگى و اتحاد در كشور ميزبان باشيم. 
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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

آنچه انجام شده را ديگر نمى توان از عدم انجامش جلوگيرى كرد.
مكبث، پرده پنجم، صحنه اول

What’s done cannot be undone.
Macbeth, Act V.Sc.1.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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طراحى وب سايت با كمترين هزينه
كامال حرفه اى

07811000455

گزارش

اخبار فرهنگى ايرانيان انگلستان

شب نشينى سينماى ايران در لندن 
مديران جشنواره فيلم هاى ايرانى لندن، برنامه اى متفاوت را براى 
عالقمندان سينما و فيلم هاى ايرانى ترتيب داده اند بدين شكل كه در 
تاريخ جمعه پنجم آگوست و از ساعت 11:30 شب، نمايش تعدادى از 
فيلم هاى بلند، كوتاه و مستند داستانى از سينماى ايران با زيرنويس 
انگليسى در آپولو سينماى لندن واقع در ميدان پيكادلى آغاز مى شود 
روز  صبح  و 6:00  دارد  ادامه  شب  طول  در  ها  فيلم  اين  نمايش  كه 
بعد، شنبه ششم آگوست، به پايان مى رسد. عالقمندان جهت كسب 
وب  به  توانند  مى  بليت  رزرو  و  ها  فيلم  اسامى  از  بيشتر  اطالعات 

سايت جشنواره مراجعه نمايند.
www.ukiff.org.uk

نمايش فيلم ايرانى "طال و مس" در لندن
جشنواره  فيلم هاى لندن با نام "شب هاى ايرانى من" براى نمايش فيلم 
ماه آگوست خود، فيلم "طال و مس" به كارگردانى همايون اسعديان را 
برگزيده است. اين فيلم در آپولو سينماى لندن و در ساعت 9:00 شب 
توانسته  تاكنون  فيلم  اين  آمد.  درخواهد  نمايش  به  عالقمندان  براى 
است جوايز گوناگونى را نصيب خود سازد همچون: سيمرغ بلورين 
بهترين بازيگر نقش اول زن از بيست و هشتمين جشنواره فيلم فجر 
در سال 1388،  تنديس بهترين بازيگر نقش اول زن از چهاردهمين 
جشن خانه سينما در سال 1389 و همچنين تنديس انجمن و جايزه 
و  منتقدان  انجمن  جشن  چهارمين  از  زن  اول  نقش  بازيگر  بهترين 
نويسندگان سينماى ايران در سال 1389. جهت كسب اطالعات بيشتر 

به وب سايت جشنواره مراجعه نمائيد.
www.ukiff.org.uk

رايزن فرهنگى ايران در جمع دانشجويان پيتربورو:

ايرانيان در همه ادوار تاريخى
افتخار آفرين بودند

جمع  در  مرداد  ششم  گذشته  پنجشنبه  بريتانيا  در  ايران  فرهنگى  رايزن  حلمى  دكتر 
دانشجويان (از 15 شهر بريتانيا) شركت كننده در اردوى فرهنگى – آموزشى در شهر 
پيتربورو حضور يافت و با بيان صحبت هايى درباره خدمات ايرانيان به دنيا پرداخت 
و گفت: سهم ايرانيان در توليد علم و دانش ، فلسفه ، مذهب و حتى تدوين صرف و 
مسلمان  دانشمندان  نام  با  اسالمى  تمدن  كه  است  آنچنان  عربى  زبان  ادبيات  و  نحو 

ايرانى آميخته است.
او با اشاره به كتاب ابن خلدون و نيز آثار ادوارد براون كه صراحتا گفته اند اگر از 
آنچه علوم تمدن اسالمى ناميده مى شود از قبيل حديث و تفسير و الهيات و فلسفه 
و طب و تاريخ ترجمه احوال و حتى صرف و نحو عربى كارى را كه ايرانيان در اين 

رشته كرده اند حذف كنيم ، قسمت عمده و مفيد علوم از بين مى رود.

حضور اميد جليلى در 
فستيوال ادينبورگ

در  سال  هر  دنيا  هنرى  فستيوال  بزرگترين 
ادينبورگ، پايتخت اسكاتلند برگزار مى شود. 

هزاران هنرمند از سراسر جهان براى شركت در 
اين فستيوال حضور پيدا مى كنند و به مدت سه 
هفته در ماه آگوست به اجراى برنامه براى هر 
نوع سليقه اى در سراسر اين شهر مى پردازند. 
موسيقى،  موزيكال،  تئاتر  تئاتر،  رقص،  اجراى 
از  جانبى  هاى  برنامه  و  نمايشگاه  اپرا،  كمدى، 
مواردى است كه هر كس را با هر سليقه اى به 
اين فستيوال جذب مى كند تا از اجراى هنرمندان 

سراسر دنيا لذت ببرند.

 يكى از شركت كنندگان اين فستيوال در بخش 
كمدين  جليلى،  اميد  امسال،  آپ  استند  كمدى 
ايرانى و محبوب است كه طبق جدول زمانبندى 
روى  شب  مدت 10  به  آگوست  از 18  فستيوال 
صحنه مى رود كه به عالقه مندان خود قول داده 
در  شاد كند.  جديد آنها را  برنامه  ساعت  با يك 
هاى  برنامه  اجراى  با  جليلى  اميد  حاضر  حال 
استند  و  تنها  صورت  به  معموال  كه  خود  كمدى 
آپ انجام مى دهد جاى خود را در حال و هواى 
سياسى و اجتماعى امروز به عنوان يك كمدين 
و  فكر  از  استفاده  با  و  رسانده  اثبات  به  ايرانى 
با  ارتباط  برقرارى  براى  مناسب  راه  انتخاب 
كرده  عمل  استادانه  كامال  اى  شيوه  به  مخاطب 

است.

«ياهو» سايت ويژه ماه 
رمضان راه اندازي كرد

رمضان،  مبارك  ماه  رسيدن  فرا  با  همزمان 
ويژه يي  و  جديد  اينترنتي  سايت  ياهو  شركت 
آنچه  هر  شده  سعي  آن  در  كه  كرده  راه اندازي 
اختيار  در  دارد،  اختصاص  رمضان  ماه  به  كه 

كاربران قرار گيرد. 

منطقه  در  ياهو  شركت  مديركل  ناصف،  احمد 
مرجع  اينترنت  اينكه  به  اشاره  با  خاورميانه، 
اصلي كسب معلومات درباره ماه مبارك رمضان 
به شمار مي رود، گفت: ما موضوعات مرتبط با 
وجود  ياهو  پايگاه هاي  ديگر  در  كه  را  ماه  اين 
دارد يكجا جمع مي كنيم و همه را در اين سايت 
در اختيار كاربران قرار مي دهيم. وي كار با اين 

سايت را «لذت بخش و سودمند» دانست.

 maktoob. ramadan. اين سايت  كه به آدرس
قرار  عالقه مندان  دسترس  در   yahoo. com
از  كه  است  متنوعي  بخش هاي  داراي  دارد، 
آشپزخانه  روز،  حديث  به  مي توان  جمله  آن 
رمضاني شامل دستورهاي غذايي براي افطار و 
برنامه هاي  پخش  جدول  شرعي،  اوقات  سحري، 
تلويزيوني، سرگرمي و اخبار مربوط به ستارگان 

سينما و هنر اشاره كرد.

درخواست تسخير سفارت ايران در واشنگتن!

روزنامه نيويورك تايمز در مقاله اى به قلم يكى از مقامات سابق وزارت خزانه دارى 
آمريكا خواستار تملك همه گونه دارايى هاى دولت ايران از جمله محل سفارت ايران 

در خيابان ماساچوست واشنگتن از سوى دولت آمريكا شد.
در  سال 1979  نوامبر  در  آمريكا  سفارت  اشغال  ماجراى  يادآورى  با  روزنامه  اين 
تهران مى نويسد: «هنوز دولت آمريكا حكومت ايران را مالك تعدادى از ساختمان ها 
و بناها در واشنگتن مى شناسد، وزارت امور خارجه آمريكا هنوز اين ساختمان ها را 
تحت كنترل داشته و مسووليت حفظ و نگهدارى آنها را بر عهده دارد كه اين كار از 
طريق اجاره دادن اين ساختمان ها و صرف مبالغ اجاره براى نگهدارى و بازسازى 

آنها انجام مى شود.
اين  تهران  در  آمريكا  سفارت  اشغال  ماجراى  از  پس  ايران  كه  است  حالى  در  اين 
تبديل  پاسداران،  سپاه  نيروهاى  براى  پايگاهى  به  را  آن  و  كرده  تملك  را  ساختمان 

كرده است.»

چشم هاي بازآمده
كورش علياني 

را  مجيد  بهرامي،  آمنه  باالخره 
است  دختري  همان  آمنه  بخشيد. 
و  چهره اش  اسيد  با  مجيد  كه 
و  عمرش  باقي مانده  سال هاي 
مجيد  گرفت،  او  از  را  چشمانش 
اول عاشق و خواستگار آمنه بوده 
بعد جواب رد شنيده و آخر كار به 
صورت او اسيد پاشيده. چيزي كه 
قابل تامل  گفت  بخشش  وقت  آمنه 
بود. گفت «بخشيدن وقتي زيباست 
كه قدرت بخشيدن داشته باشي». 
داستان  اما  بخشيد،  را  مجيد  آمنه 
هفته  ندارد.  تمامي  اسيدپاشي 
ايالمي اي  ساله  نوزده  دختر  پيش 
بودند  پاشيده  اسيد  هم  او  به  كه 
از  بيمارستان  در  و  نياورد  طاقت 

دنيا رفت. 

آمنه مجيد را بخشيد، اما ماجراي 
تمام  در  نشد.  تمام  حتي  هم  آمنه 
ماجرا  آغاز  از  كه  سالي  چند  اين 
گذشته (از سال 83 تاكنون)، آمنه 
داشته اند  چه  هر  خانواده اش  و 
چهره  بتوانند  تا  كرده اند  هزينه 
اما  كنند  بازسازي  اندكي  را  او 
كه  چهره اي  به  رسيدن  تا  هنوز 
تفاوت فاحشي با صورت معمولي 
جراحي  عمل هاي  باشد،  نداشته 
بسيار و ميليون ها يورو پول الزم 

است كه او ندارد. 
فقط  اما  بخشيد.  را  مجيد  آمنه 
كاري  شد،  تمام  مجيد  ماجراي 
كرد و حبسي كشيد و خطري كرد 
گوشش  بيخ  از  خطر  ديگر  االن  و 
خوب  شايد  اين  است.  جسته 
معرض  از  جواني  مرد  كه  باشد 
چه  اما  جست،  شدن  نابينا  زجر 
راه حل  مجيدها  ديگر  كه  كرده اند 
عاشقيشان را در اسيد پاشيدن به 
روي معشوق ديروزشان نيابند؟ 

مجيد  جرم  بخشيد.  را  مجيد  آمنه 
كه  آنان  جرم  اما  بود.  محرز  هم 
آمنه  ماجراي  و  مجيد  اسيدپاشي 
دنباله دار  داستان  را  بهرامي 
نوشتنش  وقت  و  كردند  مهيجي 
فكر نكردند كه خواندن اين داستان 
به شيوه اي كه آن ها نوشته اند، چه 
فردا  آمنه هاي  و  مجيدها  بر  اثري 

خواهد گذاشت چه؟ 
جرمي  مجيد  كه  نيست  اين  ماجرا 
باريك تر  مو  از  گردن  و  كند 
اين  ماجرا  بزنيم.  را  روزنامه نگار 
گزارشگر  روزنامه نگار،  كه  است 
ديگري  خبررسان  هر  و  سيما 
نتايج  برابر  در  اخالقا  دست كم 
شيوه خبررسانيش مسئول است. 

«گذشت»  با  آمنه  و  مجيد  كار 
استثنا  گذشت  اما  شد.  تمام  آمنه 
كه  آنان  نيست.  قاعده  و  است 
و  تصويب  و  بنويسند  قاعده  بايد 
اجرا كنند، براي فرداي اين كشور 
چه  احتماليش  اسيدپاشي هاي  و 

كردند؟ 
نكرد،  لطف  مجيد  به  تنها  آمنه 
دستگاه  مشكالت  از  مشكلي 
چون  كرد.  حل  نيز  را  ما  قضاي 
جواب  درگير  ما  قضاي  دستگاه 
حكم  به  ديگران  اعتراض  به  دادن 
بود.  مجيد  قصاص  معقوالنه 
چه  آمنه  براي  قضا  دستگاه  حاال 

مي تواند كند؟ 
پدران و مادراني كه هميشه مطمئن 
فردا  نوجوانشان  و  كودك  هستند 
كه  كردند  چه  شد،  نخواهد  مجيد 
يك باره  مجيد،  مادر  مانند  فردا 
و  زندان  جامه  در  را  فرزندشان 

يك قدمي قصاص نبينند. 
از وضع آموزش عمومي نمي توان 
اين  در  پرسيد.  چنداني  چيز 
اصلي  موضوع  انگار  فعال  حيطه 
كه  است  اين  ما  مسئوالن  تامالت 
دانش آموز اگر پنج شنبه به مدرسه 

نرود بيشتر و بهتر مي آموزد. 
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اخبار انگلستان

اعتصاب در بخش خبرى بى بى سى
 به نظر مى رسد بى تفاوتى 
كاركنان  هاى  درخواست  به 
بى بى سى، پخش چند بخش 
با  را  شبكه  اين  در  خبرى 

موانعى مواجه كند.
توجه  با  خبرى  برنامه  چند 
اعتراض  جديد  موج  اين  به 
شد  نخواهد  پخش  امروز 
ساعته   24 توقف  اين   .
روز  اعتصاب  ادامه  در 
شود  مى  انجام  15جوالى 
هاى  برنامه  شد  موجب  كه 
صبحانه شبكه بى بى سى 1 
شبكه  شب  خبرى  برنامه  و 
نشوند.  پخش  سى 2  بى  بى 

پيستون   رابرت  خورد،   لطمه  هم  جهانى  سى  بى  بى  ساعته   2 شبكه  خبرى  هاى  برنامه  روز  آن  در  البته 
نشدند.  حاضر  خود  كار  سر  جهانى  شبكه  خبرى  بخش  سردبير  رابينسون  نيك  و  تجارى  بخش  سردبير 
ميشل استين استريت دبير كل انجمن ژورناليست هاى انگلستان در اين رابطه گفت :«تنها دو هفته از دور قبلى 
اعتصاب ها مى گذرد و اعتصاب 24 ساعته قبلى تاثير قاطعانه اى روى برخى برنامه ها داشت و حاال دور دوم 
هم مى تواند به همين شكل تاثيرگذار باشد. كاركنان از رفتار مديريت بى بى سى ناراضى هستند و به نظرم 

اين بار افت كار بيش از دور قبل اعتصاب خواهد بود. »

بنا به آمارهاى اوليه بيش از 387 نفر كار خود را در اين روز ترك كرده و به اعتصابيون خواهند پيوست. 
پيش از اين اعالم شده بود مسئولين بى بى سى براى بحث درباره ميزان افزايش مزايا و تسهيل شرايط 
كار با اتحاديه هاى مختلف در روز 11 آگوست ديدار خواهند كرد. اما  يكى از كاركنان بى بى سى كه نمى 

خواست نامش فاش شود اشاره كرد اين گفتگوها بى نتيجه خواهد بود و تنها براى كسب زمان به منظور 
اعمال فشارهاى بيشتر مالى و كارى به كاركنان بى بى سى است .به گفته او تا پايان برنامه ادغام دو بخش 
بى بى سى ورلد و بى بى سى نيوز بيش از هزار موقعيت شغلى از ميان خواهند رفت و اين درحالى است كه 

در چهار سال گذشته هم 400 موقعيت شغلى از اين سازمان ارتباطاتى كم شده است.
گاردين/31جوالى

سرنوشت مردى كه به غول رسانه ها 
حمله كرد چه شد؟ 

جاناتان مى-بولز، جوان 26 ساله اى كه در جلسه پرسش از روپرت مرداك به سمت او ظرفى از 
خميرريش پرتاب كرد به شش هفته زندان محكوم شد.

رسانه اى  شركت  مديرعامل  و  رئيس  مرداك،  بااينكه  سه شنبه  روز  وست مينستر  شهر  دادگاه 
«نيوزكورپوريشن» شكايتى از بولز نكرده بود اين حكم را صادر كرد.

بولز كمدين «شورشى» است كه در جريان حمله 
دنگ  وندى  از  عوام  مجلس  در  مرداك  به  خود 
خورد  سيلى  هم  رسانه ها  غول  همسر  مرداك، 
اين  شد.  پذيرا  را  ظرف  محتوى  باقيمانده  هم  و 

اتفاق روز 19 ژوئيه رخ داد.
بولز هفته پيش به جرم خود اعتراف كرد و به 
شده  محكوم  هم  دالرى   900 جريمه  پرداخت 
بريتانيا  دادستانى  توسط  پرونده  اين  است. 

پيگيرى شد.
دافنه ويك هم، قاضى اين دادگاه خطاب به بولز 
انتخابى  كميته  برابر  در  مرداك  «حضور  گفت: 
مجلس عوام براى بسيارى از كاركنان شركت او 
مهم بوده است. رفتار شما شان و مقام متمدنانه 

جريان دادگاه را جريحه دار كرد.»او افزود: «هيچ كس جز شما نمى دانست اين ظرف خميرريش است. 
ترسى كه شما در جلسه برپا كرديد را نمى شود ناديده گرفت.»

بولز در يكى از اجراهاى خيابانى خود
وكالى بولز مى گويند حركت اين كمدين در ادامه اعتراض عمومى به شخص مرداك بوده و هيچ 
گونه آسيب فيزيكى به مرداك 80 ساله را دنبال نمى كرده است. تيم گريوز، يكى از وكال گفت: «پرتاب 
كيك و موارد مشابه از آغاز سال هاى 1900 تاكنون به عنوان حركتى اعتراضى شناخته مى شود.»

او در ادامه گفت: «بولز مى خواست احساس خود و احساس مردم بريتانيا نسبت به مرداك و شنود 
تماس هاى تلفنى از سوى روزنامه هاى او را نشان دهد و اين كار را به بى خطرترين شكل ممكن 

انجام داد.» گريوز در خاتمه تصريح كرد بولز به حكم دادگاه اعتراض خواهد كرد.

بولز و حمله به مرداك
بولز ظرف خميرريش را در پيراهنى پنهان كرده بود و بدين طريق وارد مجلس عوام شد. جلسه 
پرسش از مرداك و پسرش بطور زنده از تلويزيون پخش مى شد و بولز با پرتاب ظرف به سمت 

مرداك تمام حاضران و بينندگان را شگفت زده كرد.
هاليوودريپورتر / 2 اوت 

كشف محموله 500 ميليون 
دالري كوكائين در انگلستان 
پليس بريتانيا از كشف بزرگ ترين محموله كوكائين 

به ارزش 500 ميليون دالر در اين كشور خبر داده 
است. اين محموله يك تني كوكائين را پليس در يك 
قايق تفريحي بسيار لوكس در جنوب بريتانيا كشف 
روز  شش  كه  مي گويد  بريتانيا  پليس  است.  كرده 
باالخره  تا  مي كرده اند  بازرسي  را  قايق  اين  تمام 

توانستند اين محموله را در قايق پيدا كنند.
كرده  حركت  كارائيب  جزاير  از  تفريحي  قايق  اين   
پليس  برود.  هلند  به  داشت  قصد  نهايت  در  و  بود 
هلند، شش نفر از جمله صاحب قايق و پسران او را 

دستگير كرده است.

بازداشت صاحب قايق 
صاحب 60 ساله اين قايق به همراه سه پسرش كه 
شده  بازداشت  هستند  ساله  و 34  ترتيب 27،32  به 

است.
در  رايطه  اين  در  نيز  ساله   44 مرد  دو  همچنين 

آمستردام بازداشت شده اند.
بيش از 100 هزار يورو پول نقد، دو موتور هارلى 
و  كن  خفه  صدا  يك  گرم،  سالح  دو  ديويدسن، 

مقاديرى اكستاسى نيز ضبط شده است.
پليس  مرزى  ويژه  نيروى  رئيس  كالرك  برادى 
مرزى بريتانيا گفت ”اين محموله يكى از بزرگترين 
كشور  در  تاكنون  كه  است  كوكائين  هاى  محموله 

كشف شده است.“

جاسازى هوشمندانه
آقاى كالرك در خصوص جاسازى اين مواد گفت: 
پيدا  و  بود  شده  جاسازى  هوشمندانه  بسيار  ”مواد 
چندين  حرفه اى  افراد  بود.  سخت  بسيار  آن  كردن 

روز به دنبال اين مواد بودند.“
سازمان  جرائم  با  مقابله  سازمان  از  آرموند  ديويد 
يافته هم در خصوص كشف اين مواد گفت اين يك 
شبكه  در  اختالل  ايجاد  براى  المللى  بين  موفقيت 

تجارت كوكائين است.
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آغاز يك 
محاكمه  

حاشيه هاي محاكمه 

يكي از وكالي شاكيان مدعي شد 
كه مبارك در سال 2004 مرده و 
در  است   مبارك  بدل  فرد  اين 
مبارك،  حسني  محاكمه  هنگام 
صداي  با  خانواده ها  از  عده اي 
از  بيرون  مي زنند  فرياد  بلند 
طريق  از  زيادي  افراد  دادگاه 
را  محاكمه  بزرگ  تلويزيون  يك 
عكس  يك  مي كردند   مشاهده 
در  مبارك  تصوير  با  بزرگ 
گردن  بر  دار  طناب  كه  حالي 
زير  به  بود  شده  آويزان  وي 
تلويزيون بزرگ خارج از دادگاه 
نصب شده بود مبارك در طول 
دراز  تخت  به روي  محاكمه 
كشيده بود و گاهي با دستان و 

دماغ خود بازي مي كرد 
ديكتاتورهاي  ديگر  اوضاع  كه  گفت  بايد  البته 
خاورميانه هم دست كمي از مبارك ندارد. قذافي 
كه خود را امير جهان عرب مي داند، مدتهاست كه 
از پناهگاه به طرفداران خود پيغام مي دهد و آنها 
با  صالح  عبداهللا  علي  مي شوراند،  غربي ها  عليه  را 
ديكتاتور  ديگر  كنار  در  عربستان  در  معلول  تني 
عربي يعني بن علي تونسي است، پادشاهان اردن 
اساسي  خواسته هاي  نتوانسته اند  هنوز  بحرين  و 
خاندان  اوضاع  كنند،  برآورده  را  خود  ملتهاي 
سلطنتي سعودي نيز چندان مساعد نيست و شايد 
تا مدتي ديگر نيز شاهد بروز يك بحران اساسي 
دست  نيز  اسد  اگر  شايد  باشيم.  سامان  اين  در 
جايي  نزند،  عملي تري  و  گسترده تر  اصالحات  به 
خاورميانه  روي  هر  به  كند.  پيدا  فهرست  اين  در 
مي رود تا روزهاي جديدي را تجربه كند. هر چند 
كه به علت نبود جامعه مدني پايدار در خاورميانه و 
نظام پدرساالرانه زود است كه بگوييم خاورميانه 
مي توان  اما  مي شود  دموكراتيك  دولت هاي  شاهد 
فرعون  محاكمه  از  آينده  حكام  كه  داشت  انتظار 
اساسي  درس  ديكتاتور ها  ديگر  عاقبت  و  مصر 

بگيرند و قدرت را ملك طلق خود ندانند. 
حامي  انقالبي  جوانان  پايداري  اين  گفت  توان  مي 
سرانجام  كه  بود  آوريل  شش  جوانان  جنبش 
حاكم  نظاميان  به  را  قاهره  در  مبارك  محاكمه 
تحميل كرد و اگر نبود اين پايداري، محاكمه مبارك 
مخالفت  خاطر  به  زودي ها  اين  به  بود  ممكن  نيز 
مصر  ارتش  و  نماد نظاميگري  را  او  كه  نظامياني 
مي دانند حادث نشود. در واقع محاكمه مبارك اوج 

پيروزي انقالب مصر است. 

فهرست اتهامات مبارك براي رسيدگي در دادگاه 
محاكمه  روند  ميان  در  الجزيره  شبكه  كه  آنگونه 
مبارك اعالم كرد، اتهامات حسني مبارك عبارتند 
از دستور قتل و كشتار تظاهرات كنندگان مصري 
اموال  از  استفاده  سوء  ژانويه،   25 انقالب  طي 
مبارك  به  وارده  اتهامات  مالي.  فساد  و  عمومي 
هزار   20 قطر  به  پرونده اي  و  است  زياد  بسيار 
وارده  اتهامات  ديگر  اما  دربرمي گيرد  را  صفحه 

به مبارك كه به آنها رسيدگي خواهد شد، موارد 
زير را در برمي گيرد: سوء استفاده از مقام و نفوذ 
از  استفاده  سوء  نامشروع،  درآمد  كسب  خود، 
گرفتن  زير  المال،  بيت  دادن  هدر  عمومي،  اموال 
عمدي تظاهرات كنندگان، دريافت رشوه در پرونده 
و  زيان  آوردن  وارد  اسرائيل،  به  گاز  فروش 
كشور،  از  فرار  براي  تالش  ملي،  منافع  به  ضرر 
در  سرمايه گذاري  و  خارج  به  مصر  اموال  انتقال 
اينترنتي  و  تلفني  ارتباطات  قطع  ديگر،  كشورهاي 

مصري ها در روزهاي انقالب اين كشور و فساد 
مالي و اداري و انتشار آن در كشور. 

محاكمه آغاز مي شود 
عالي  كيفري  دادگاه  قضاوت  مصري  رفعت  احمد 
برعهده  را  العادلي  حبيب  و  مبارك  عليه  مصر 
داشت. رفعت گفت: اين جلسه كه به صورت زنده 
از تلويزيون مصر پخش مي شود بايد در آرامش 
روند  از  مانع  كه  هركس  و  شود  برگزار  كامل 
ادامه محاكمه شود، اخراج خواهد شد. حدود 600 
و  مصر  انقالب  شهداي  خانواده هاي  جمله  از  نفر 
حضور  مبارك  محاكمه  دادگاه  در  خبرنگاران 
تا  افراد  اين  محاكمه  مي شود  پيش بيني  داشتند. 
پايان ماه رمضان طول كشيده و در خصوص يك 
يا دو مورد از موارد اتهامي آنها حكم صادر شود. 
حبيب  اول،  متهم  اتهامات  به  ابتدا  جلسه  اين  در 
قصرالنيل  پرونده  در  معاونانش  و  العادلي 
وكالي  متهمين  معرفي  از  بعد  و  شد  رسيدگي 
مطرح  دادگاه  از  را  خود  درخواست هاي  مدافع 
كردند و نسبت به محدوديت هاي موجود در ديدار 
با موكلين خود و شيوه برگزاري دادگاه و حضور 
قاضي  اطالع  به  را  خود  اعتراضات  جلسه  در 

دادگاه رساندند. 
حبيب  اول،  متهم  مدافع  وكالي  جلسه  اين  در 
از  كه  را  متهم  عليه  صادره  اوليه  احكام  العادلي، 
جانب مقامات قضايي صادر شده بود، رد كردند 
و آن را مغرضانه خواندند. همچنين وكالي مدافع 
مبارك نسبت به مطرح شدن پرونده موكل خود به 
همراه پرونده العادلي اعتراض كردند. در ادامه اين 
جلسه وكالي مدافع العادلي و مقام هاي امنيتي متهم 
در  قصرالنيل  منطقه  در  تظاهركنندگان  كشتار  به 
صحت اخبار مربوط به كشته شدن تظاهركنندگان 
و  كردند  ترديد  ابراز  مذكور  مقامات  دستور  به 

خواستار حضور شاهدان در جلسه شدند. 
حضور  خواستار  مدافع،  وكالي  از  يكي  همچنين 
طنطاوي، رئيس شوراي عالي نظامي مصر و عمر 
سليمان رئيس سابق سازمان اطالعات اين كشور 
اقدامات شان  به  رسيدگي  و  دادگاه  جلسات  در 
كه  شاهداني  خواست  دادگاه  رئيس  از  و  شد 
شليك  حال  در  پشت بام  روي  را  تك تيراندازها 
ادامه،  در  بخواند.  فرا  دادگاه  به  ديده اند،  مردم  به 
جلسه دادگاه محاكمه حسني مبارك و فرزندانش 
پس از يك استراحت كوتاه پيگيري شد. هم چنين 
خواستار  خود  اظهارات  در  دادستان ها  از  يكي 
پرداخت غرامت به خانواده  كشته شده ها و آسيب 
العادلي،  حبيب  مبارك،  حسني  جانب  از  ديدگان 
و  وزيران  از  ديگر  برخي  نيز  و  وي  كشور  وزير 
منشي  جلسه  ادامه  در  شد.  سابق  رژيم  مقامات 
دادگاه اتهامات متهمين را قرائت كرد. براساس اين 

تظاهركنندگان  كشتار  به  العادلي  حبيب  اظهارات، 
به  شليك  براي  مسلح  نيروهاي  به  دادن  اجازه  و 

سوي تظاهركنندگان متهم شد. 
همچنين برپايه اتهامات مطروحه حسني مبارك در 
قتل چندين نفر از تظاهركنندگان با حبيب العادلي 
متهم  مبارك  حسني  ادامه  در  شد.  دانسته  شريك 
ويال  و  زمين  كسب  براي  خود  قدرت  از  كه  شد 
براي خود و فرزندانش سوء استفاده كرده است. 
گاز  صدور  و  فروش  مسئله  در  همچنين  مبارك 

نيز  وي  فرزندان  همچنين  شد.  متهم  اسرائيل  به 
تصاحب  جهت  پدرشان  قدرت  از  سوء استفاده  به 
حسني  پرونده  اين  در  شدند.  متهم  ويال  و  زمين 
مبارك متهم رديف اول و فرزندان او متهمان رديف 
سوم و چهار بودند. در ادامه يكي از دادستان ها 
حسني مبارك را به عنوان رئيس جمهور كشور و 
متهم  است،  بوده  امور  همه  جريان  در  كه  كسي 
حسني  دادستان ها  از  ديگر  يكي  همچنين  دانست. 
مبارك را متهم كرد كه به طنطاوي، رئيس كنوني 
رئيس  عنان  سامي  و  مصر  نظامي  عالي  شوراي 
شيوه  هر  به  كه  است  داده  دستور  ارتش  اركان 
دادگاه  رئيس  از  و  شوند  تظاهرات  مانع  ممكن 
خواست تا اين دو شخص را به دادگاه احضار كند 
تا از آنها پرسش شود. در ادامه جلسه نمايندگان 
آسيب ديدگان و كشته شد ه هاي حوادث مصر در 
را  خود  درخواست هاي  و  يافتند  حضور  جلسه 

مطرح كردند. 
دادستان ها اين پرونده همچنين خواستار مشخص 
شدن اسامي تك تيراندازهايي كه به سوي مردم 
شليك كردند و احضار برخي ديگر از سران رژيم 
اتهامات  به  رسيدگي  براي  دادگاه   به  مصر  سابق 

آنها شدند. 
همچنين در اين جلسه دادستان ها از رئيس دادگاه 
همه  در  تظاهركنندگان  قتل  پرونده  تا  خواستند 
اتهامات  پرونده  به  مصر  شهرهاي  و  استان ها 
هيات  جلسه  اين  در  شود.  افزوده  مبارك  حسني 
ميليارد  يك  پرداخت  خواستار  نيز  دولت  مسائل 
و  فرزندانش  و  مبارك  جانب  از  مصري  پوند 
در  شد.  غرامت  عنوان  به  كشور  خزانه  به  العدلي 
موكل  از  دفاع  به  مبارك  مدافع  وكيل  جلسه  ادامه 
همه  شهادت  شنيدن  خواستار  وي  پرداخت.  خود 
تعداد  و  است  شده  ثبت  آنها  اسم  كه  شد  شهود 
رئيس  از  همچنين  مي رسد.  نفر   1600 به  آنها 
عنوان  به  طنطاوي  شهادت  كه  خواست  دادگاه 
شاهد اصلي وقايع و استاندار سابق استان سيناي 
جنوبي و مقامات امنيتي اين استان كه اسم آنها در 

ليست فوق نيامده است، مد نظر قرار گيرد. 

اتهامات  شنيدن  تاييد  با  نيز  فرزندانش  و  مبارك 
از  پس  كردند.  رد  را  وارده  اتهامات  همه  خود، 
شور  به  دادگاه  رئيسه  هيات  كوتاه  استراحت 
مركز  به  مبارك  حسني  كه  شد  مقرر  و  نشست 
پزشكي  خدمات  از  و  شود  منتقل  نظامي  پزشكي 
دادگاه  جلسات  طول  در  و  شود  برخوردار  الزم 
پزشك همراه وي باشد. همچنين ادامه رسيدگي به 
پرونده وي به 15 اگوست (24 مرداد) موكول شد. 
ديگر متهمين اين پرونده نيز به بازداشتگاه منتقل 
محاكمه  شوند.  احضار  آتي  جلسات  در  تا  شدند 

حبيب العادلي نيز به پنج شنبه موكول شد.

جايگزيني مصر و تركيه به 
جاي ايران

كشور  شش  بين  در  كه  نظرسنجي  يك  پايه  بر 
آنان  كه  است  شده  اعالم  گرفته،  صورت  عربي 
توان  از  ايران  جاي  به  مصر  دارند،  دوست 
«تابناك»،  گزارش  به  شود.  برخوردار  هسته اي 
متحده  امارات  چاپ  نيوز»  «گلف  نشريه  سايت 
«موسسه  نظرسنجي  نتايج  گزارشي،  در  عربي، 
عربي  كشور  شش  در  را  آمريكا»  و  اعراب 
امارات  لبنان،  مراكش،  اردن،  سعودي،  عربستان 
نفر  هزار  چهار  حضور  با  مصر  و  عربي  متحده 

شركت كننده، بررسي كرده است. 

اين  شهروندان  از  كه  هنگامي  گزارش،  اين  بر  بنا 
قدرت  اگر  كه  شد  پرسيده  عرب  كشور  شش 
انتخاب داشتند، به جز كشور اسرائيل، مايلند چه 
باشند،  هسته اي  توان  داراي  منطقه  در  كشوري 
تركيه  آن،  از  پس  و  مصر  نخست،  رتبه  در  آنان 
را براي داشتن توان هسته اي در منطقه برگزيدند. 
است  ايران  اين  هم اكنون  كه  است  حالي  در  اين 
در  منطقه  هسته اي  قدرت  تنها  خود،  توان  با  كه 
است.  صهيونيستي  رژيم  هسته اي  توان  برابر 
عربي  كشورهاي  ميان  در  مي افزايد:  گزارش  اين 
عربستان  شده،  برگزار  آنجا  در  نظرسنجي  كه 
را  منفي  ديدگاه  شديدترين  مراكش،  و  سعودي 
 6 تنها  نمونه،  براي  و  داشته اند  ايران  به  نسبت 
درصد شركت كننده ها در اين نظرسنجي از كشور 
عربستان سعودي، نظر مثبتي درباره نقش ايران 
مثبت  نظر  نماند،  ناگفته  البته  داشته اند.  منطقه  در 
شهروندان مراكشي نسبت به ايران ـ كه در سال 
 14 به  جاري،  سال  در  ـ  بود  درصد   86  ،2006
درصد كاهش پيدا كرده است.اين گزارش همچنين 
اشتراك  بيشترين  لبناني،  شهروندان  مي افزايد، 
و  داشته اند  منطقه اي  مسائل  در  ايران  با  را  نظر 
در  لبناني  كنندگان  شركت  از  درصد   63 نزديك 

اين نظرسنجي از مواضع ايران حمايت كرده اند.

مال عمر در چنگ اطالعات 
پاكستان؟

پس از ادعاهاي مكرر يك عضو پارلمان افغانستان 
مبني بر حضور مال عمر در افغانستان و مالقات 
با وي،سازمان امنيت ملي افغانستان اين اظهارات 
را بي اساس خواند و تاكيد كرد كه رهبر طالبان در 
چنگ سازمان اطالعات پاكستان است. به گزارش 
با  گفت وگو  در  مشعل  لطف اهللا  كابل،  در  فارس 
باشد  زنده  مالعمر  اگر  كه  كرد  تصريح  رسانه ها 
پاكستان  اطالعات  سازمان  توسط  قطع  به طور 
دستگير يا مخفي شده است تا به سرنوشت اسامه 
سلطاني  هما  پيش،  چندي  نشود.  دچار  الدن  بن 
علني  جلسه  در  افغانستان  پارلمان  عضو  يك 
مالعمر  با  وي  كه  كرد  ادعا  كشور  اين  پارلمان 
مالقات  كابل  شهر  حومه  در  طالبان  گروه  رهبر 
عطاءاهللا  مولوي  اظهارات،  اين  از  پس  است.  كرده 
افغانستان  صلح  عالي  شوراي  معاون  لودين 
سخنان وي را رد كرد. در اوايل هفته جاري بار 
كه  كرد  ادعا  افغانستان  پارلمان  عضو  اين  ديگر 
حفظ  اگر  و  است  مهمان  وي  منزل  در  مالعمر 
جان وي تضمين شود، مي تواند وي را به پارلمان 
به  كرد:  ادعا  خود  گفته هاي  در  سلطاني  بياورد. 
دليل اينكه مالعمر در ليست سياه قرار دارد و از 
سوي آمريكا تحت تعقيب است، نمي تواند جزئيات 
مشعل  لطف اهللا  كند.  ارائه  مورد  اين  در  بيشتري 
اين ادعاي هما سلطاني را بي اساس خواند و گفت: 
مال محمدعمر در كويته پاكستان زندگي مي كند و 
خاك  وارد  علني  صورت  به  نمي تواند  هيچ گاه  او 
افغانستان شود. وي تاكيد كرد: سازمان اطالعات 
پاكستان به منظور جلوگيري از پيوستن مالعمر 
به روند صلح، وي را دستگير يا پنهان كرده است 
عمليات  يا  سرنشين  بدون  هواپيماهاي  توسط  تا 

كماندوي هاي آمريكايي كشته نشود.
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بوفه افطار رستوران پرشيا به مناسبت
 ماه مبارك رمضان آماده پذيرايى از 

هموطنان عزيز مى باشد

شوراى امنيت درباره 
سوريه بازهم ناكام ماند 

شهر  وي ژه  به  سوريه  مناطق  برخي  در  ناآرامي ها  ادامه  وجود  با   
بحران زده حماة شوراي امنيت سازمان ملل روز دوشنبه و براي 
تند  هشدارهاي  به رغم  خصوص  اين  در  نتوانست  نيز  بار  دومين 
يابد.  دست  مشخصي  نتيجه  به  اسد  بشار  به  خطاب  مون  كي  بان 
درباره  نتوانستند  امنيت  شوراى  عضو  كشورهاى  نمايندگان 
سركوب  به خاطر  را  سوريه  حكومت  كه  قطعنامه اي  پيش نويس 

معترضان محكوم مى كند، توافق كنند. 
در  دائمى  عضو  دو  عنوان  به  چين  و  روسيه  بي بي سي،  از  نقل  به 
كنار آفريقاى جنوبى، هند و برزيل، از اعضاى غيردائمى اين شورا، 
عضو  غربى  كشورهاى  پيشنهادى  قطعنامه  پيش نويس  با  همچنان 
شوراى امنيت مخالف هستند. روسيه مى گويد به طور اصولى با اين 
حمايت  «متوازن»  پيش نويسي  از  احتماال  و  نيست  مخالف  قطعنامه 

خواهد كرد. 
سوريه  دولت  كه  داد  گزارش  رويترز  خبرگزارى  حال،  همين  در 
از  هند  به  كشور  اين  مقامات  از  يكي  سفر  طي  و  سه شنبه  روز 
به  كه  خواست  است،  امنيت  شوراى  دوره اى  رئيس  كه  كشور  اين 
روز  امنيت  شوراي  كه  است  گفتني  نكند.  توجه  غرب»  «تبليغات 
 140 از  بيش  شدن  كشته  از  پس  و  زمينه  اين  در  نيز  يك شنبه 
اسد  بشار  مخالفان  بود.  نرسيده  نتيجه اي  به  حماة  شهر  در  نفر 
دولت  اما  مى كنند.  ياد  رمضان»  «كشتار  عنوان  به  واقعه  اين  از 
تبهكار  باندهاى  به  را  كشور  اين  در  جارى  خشونت هاى  سوريه 
آنهاست.  با  مقابله  حال  در  كه  مى گويد  و  مى دهد  نسبت  مسلح 

موافقت بغداد با باقي ماندن مربيان 
آموزشي آمريكا در عراق 

 

در شرايطي كه جنبش صدر ادعا مي كند با جمع آوري بيش از دو 
و نيم ميليون امضا در مخالفت با باقيماندن نيروهاي آمريكايي در 
عراق پس از تاريخ 31 دسامبر در اين كشور به موفقيت بزرگي نائل 
شده است رهبران گروه هاي سياسي عراق در نشست روز دوشنبه 
باقي ماندن  درباره  گفت وگو  براي  را  دولت  كه  كردند  توافق  خود 
مربيان نظامي آمريكايي براي آموزش به ارتش عراق مامور كند. به 
گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروه هاي سياسي عراق 
در پايان نشست خود با صدور بيانيه اي با حضور تعدادي از مربيان 
نظامي آمريكايي در خاك عراق پس از سال 2011 ميالدي، موافقت 
كردند. در اين بيانيه آمده است: دولت عراق وظيفه دارد اين مسئله را 
با طرف آمريكايي بررسي كند. هوشيار زيباري وزير خارجه عراق 
پس از پايان اين نشست اعالم كرد: در اين نشست كه 4 ساعت به 
طول انجاميد رهبران سياسي توافق كردند كه دولت عراق را مامور 
آموزش  موضوع  درباره  آمريكايي  طرف  با  مذاكرات  سرگيري  از 
درباره  انحصاري  طور  به  مذاكرات  اين  و  كند  عراقي  نيروهاي 
جزئياتي  هيچ  هنوز  كه  افزود  وي  بود.  خواهد  نظاميان  آموزش 
درباره آماده شدن يا امضاي توافقنامه هاي جديد وجود ندارد. ضمن 
اينكه آموزش نيروهاي عراق بايد برپايه تحكيم حاكميت عراق باشد. 
رهبران  نشست  بيانيه  از  نيز  آمريكا  سفارت  در  مسئول  مقام  يك 
عراق كه رژ نوري شاويس معاون نخست وزير عراق آن را خواند، 
استقبال كرد و گفت: ما از اظهارات شاويس و حمايت رهبران عراقي 
47هزار  حاضر  حال  در  مي كنيم.  استقبال  نشست  اين  در  حاضر 
امنيتي  توافقنامه  طبق  و  دارند  حضور  عراق  در  آمريكايي  نظامي 
قرار بود اين تعداد تا پايان سال 2011 ميالدي، از عراق عقب نشيني 
كنند اما واشنگتن به داليل مختلف ترجيح مي دهد، همچنان در عراق 
سياسي  رهبران  توانست  پياپي  فشارهاي  اعمال  با  كه  بماند  باقي 
عراق را دست كم با حضور تعدادي از اين نيروها به بهانه آموزش 
به ارتش عراق متقاعد كند. گفتني است كه اين نشست ساعاتى پس 
آمريكا  ارتش  مشترك  ستاد  رئيس  مولن  مايك  خبرى  كنفرانس  از 
در پادگان ويكتورى در نزديكى فرودگاه بغداد برگزار شد. مولن از 
مقامات عراقى خواسته بود هر چه سريعتر درباره تمديد توافقنامه 

امنيتى تصميم گيرى كنند. 

اقدام نظامي  عليه سوريه بعيد نيست
سوريه  در  را  نظامي  مداخله  غربي  مقامات  پيش تر  كه  حالي  در   
منتفي دانسته بودند وزير خارجه انگليس اعالم كرد: «اقد ام نظامي 
 4 راديو  با  مصاحبه  در  هيگ  ويليام  نيست.»  منتفي  سوريه  در 
دولت  بر  بين المللي  بيشتر  فشارهاي  خواهان  «ما  گفت:  بي بي. سي 
كشورهاي  سوي  از  تنها  نبايد  فشارها  اين  البته  هستيم.  سوريه 
غربي باشد بلكه بايد كشورهاي عربي نيز مانند تركيه كه در وادار 
كردن بشار اسد رئيس جمهور سوريه براي انجام اصالحات فعاالنه 

عمل كرده است در آن مداخله داشته باشند.»

صدور  با  امنيت  شوراي  كه  هستيم  آن  خواهان  «ما  گفت:  وي 
قطعنامه اي خشونت ها را محكوم كرده و آزادي زندانيان سياسي 
مشكل  قطعنامه اي  چنين  صدور  كه  مي دانيم  اما  شود  خواستار  را 
قطعنامه اي  هر  با  كه  هستند  امنيت  شوراي  در  كشورهايي  است. 
عليه سوريه مخالفند. ما طي روزها و ساعت هاي آتي اين قطعنامه 

را مورد بازنگري قرار مي دهيم.»

هيچ  حاضر  حال  در  اينكه  بر  تاكيد  با  هيگ  گاردين،  از  نقل  به 
دورنماي حقوقي و اخالقي براي مداخله نظامي در سوريه وجود 

فشار  اعمال  و  است  بار  تاسف  بسيار  «شرايط  كرد:  اظهار  ندارد 
جامعه بين المللي براي عزل اسد بسيار محدود است. كشورها بايد 

بر روش هاي ديگر براي نفوذ بر دولت اسد متمركز شوند.» 

اظهارات اين مقام انگليسي در حالي بيان مي شود كه  اكثر رسانه ها  
اعالم كردند كه در حمالت روز يك شنبه ارتش سوريه به شهر هاي 
اين كشور به ويژه شهر مركزي حماه حداقل 140 نفر كشته شده اند 
پرداخته اند.  عادي  مردم  كشتار  به  شهرها  به  ورود  با  تانك ها  و 
اين در حالي است كه مقامات سوري اين اخبار را تكذيب كرده و 
مي گويند تانك هاي ارتش به شهرهاي اين كشور وارد نشده اند و 
شهرهاي اين كشور شاهد حمالت گروه هايي مسلح بوده است كه 

با هدف بر هم زدن امنيت عمل مي كنند. 

اوباما  باراك  جمله  از  مختلف  كشورهاي  مقامات  براين  عالوه 
خارجه  امور  وزير  وستروله  گيدو  متحده،  اياالت  رئيس جمهور 
آلمان و مقامات وزارت خارجه فرانسه از اتخاذ تحريم هاي بيشتر 
عليه اسد سخن گفتند. از طرف ديگر قرار بود ديروز شوراي امنيت 
كه  دهد  جلسه  تشكيل  اخير  حوادث  مورد  در  متحد  ملل  سازمان 
بود.  نشده  منتشر  نشست  اين  از  اخباري  گزارش  تنظيم  لحظه  تا 
مقامات روسيه نيز از بشار اسد خواستند به وضعيت فعلي پايان 

دهد. 
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پول  اصالح  براي  مركزي  بانك  عمومي  نظرسنجي  نتايج  آخرين 
ملي اعالم شد 

تومان و پارسي در رقابت تنگاتنگ

تومان و پارسي با 43 درصد راي به عنوان پول اصلي و دريك با 
37 درصد و ريال با 22 درصد آرا به عنوان پول فرعي در صدر 
واحد  نام  انتخاب  براي  مركزي  بانك  اينترنتي  نظرسنجي  جدول 
جديد پول ملي قرار دارند. اين آمار در حالي است كه در دو هفته 
گذشته به يكباره تومان از پارسي پيشي گرفته و باالترين راي را 

به خود اختصاص داده بود. 
 586 ملي  پول  اصالح  رفراندوم  سايت  كار  آغاز  از  روز   19 در 
نفر  و 184  هزار  و 37  بازديد  مذكور  سايت  از  نفر  و 497  هزار 
داده اند. نتياج نظر سنجي بانك مركزي و تمركز راي مردم  راي 
روي ريال و تومان به عنوان پول فرعي و اصلي در تقابل تنگاتنگ 
با دريك و پارسي در حالي است كه كارشناسان بر تثبيت نام پول 
با  تومان  و  اسپانيايي  ريشه  با  ريال  معتقدند  و  دارند  تاكيد  ملي 
ريشه مغولي در ميان مردم بيش از پارسي و دريك خواهان دارد 
و اين نظر مردم به خاطر انسي است كه طي اين سالها با ريال و 
تومان گرفته اند اما از نگا ه كارشناسان براي انتخاب واحد پول 
ملي بايد رفتارهاي مصرفي مردم بيش از پيشينه تاريخي در نظر 

گرفته شود. 
رفرم پولي و دريافت نظر مردم در زمينه حذف صفرهاي پول ملي 
شنبه 25  روز  از  كه  آن  فرعي  و  اصلي  واحد  انتخاب  همچنين  و 
تيرماه90 آغاز شده بود تاكنون و پس از19 روز از آغاز فعاليت 
بازديد  ملي  پول  اصالح  سايت  از  نفر   497 و  هزار   586 تاكنون 

كرده اند. 
دادند،  راي  مربوطه  سايت  در  نفر  و 184  هزار  اساس 37  براين 
85 درصد راي دهندگان مرد و 14 درصد زن هستند، 57 درصد 
راي دهندگان فوق ديپلم، ليسانس، دانشجويان و حوزوي هستند. 
همچنين 55 درصد از راي دهندگان شاغل و 25 درصد دانشجو و 
7 درصد نيز اصناف، بازرگانان، خرده فروشان و عمده فروشان 
هستند كه باالترين گروه مشاركت كننده در راي گيري را به خود 

اختصاص داده اند. 
از بين تعداد راي دهندگان 67 درصد تمايل دارند در مبادالت از 
ابزارهاي الكترونيكي و 28 درصد از اسكناس و مسكوك استفاده 
درصد  و 17  موافق  ملي  پول  از  صفر  حذف  با  درصد  كنند، 82 

مخالف هستند. 
55 درصد مشاركت كنندگان اطالعات ارائه شده را كافي نمي دانند 
و 33 درصد تا حدودي مناسب دانسته اند. 54 درصد با حذف 4 
صفر موافقند، 24 درصد با حذف 3 صفر، 7 درصد با حذف يك 
صفر و 5 درصد با حذف دو صفر براي اصالح پول ملي موافق 

هستند. 
براي واحد اصلي پول ملي، ريال يك درصد، تومان و پارسي هر 
واحد  براي  است.  آورده  راي  درصد   8 دريك  و  درصد   43 يك 
فرعي پول نيز ريال 22 درصد، تومان 17 درصد، پارسي 14 و 
دريك 37 درصد آرا را در اختيار دارند. 66 درصد با افزايش سهم 

سكه در مبادالت مالي موافق و 33 درصد موافق نيستند. 

در گزارش جديد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي عنوان شد 

وضعيت مالي آمريكا 
همچنان بحراني است

از  خود  جديد  گزارش  در  اقتصادي  همكاري  و  توسعه  سازمان 
وضعيت اقتصادي 34 كشور عضو اين سازمان به كاهش نرخ تورم 
سال  نوامبر  از  بار  نخستين  براي  ژوئن  ماه  طي  كشورها  اين  در 
بر  امر  اين  مثبت  تاثير  به  گزارش  اين  در  است.  كرده  اشاره   2010
است  آمده  و  شده  اشاره  عضو  كشورهاي  اقتصادي  شرايط  بهبود 
افول نرخ تورم مي تواند به رهبران كشورهاي توسعه يافته كمك كند 
بين رونق بخشيدن به اقتصاد و مبارزه با تاثير قيمت باالي مواد خام 

توازن برقرار كنند. 

در  بوده  درصد   3.1 تورم  نرخ  امسال،  ژوئن  به  منتهي  ماه   12 در 
حالي كه در 12 ماه منتهي به ماه مي اين رقم 3.2 درصد بوده است. 
علت اين كاهش اندك افول نسبي قيمت انرژي است اما آيا مي توان به 

اين نتيجه رسيد كه اوضاع اقتصاد جهان سامان يافته است؟ 

پاسخ اين پرسش منفي است. در روزهاي اخير پس از مذاكرات فراگير 
بين جمهوريخواهان و دولت آمريكا در نهايت برنامه كاهش كسري 
بودجه و افزايش سقف بدهي هاي دولت به تصويب نمايندگان كنگره 
رسيد و تااندازه اي از شدت نگراني ها از ورشكستگي آمريكا كاسته 
شد اما در دو هفته گذشته شاخص هاي مالي در تمام بازارهاي جهان 
كاهش يافته اند و اين درحالي است كه برنامه افزايش سقف بدهي هاي 
دولت آمريكا و كاهش كسري بودجه اين كشور در كنگره به تصويب 

رسيده و باراك اوباما نيز آن را امضا كرده است.

وضعيت  افق  باره  در  همچنان  سرمايه گذاران  تحليلگران،  ديد  از   
شرايط  بهبود  روند  زيرا  هستند  نگران  آمريكا  مالي  و  اقتصادي 
اقتصادي بسيار كند و شكننده است. رقم اندك رشد اقتصاد آمريكا 
ماهه  سه  در  ادعاست.  اين  مويد  جاري  سال  نخست  ماهه  سه  در 
نخست و دوم امسال اقتصاد آمريكا به ترتيب 0.4 و 1.3 درصد رشد 
موسسات  اما  كرده  پيدا  نجات  ورشكستگي  از  آمريكا  است.  كرده 
رتبه سنج نسبت به كاهش رتبه اعتباري اين كشور هشدار داده اند و 
نيز شاخص اعتماد مصرف كنندگان كاهش قابل مالحظه اي پيدا كرده 
است. از سوي ديگر تقريبا در تمام نقاط جهان توليد صنعتي كاهش 
افزايش  را  جهان  اقتصادي  رشد  كاهش  خطر  امر  اين  و  است  يافته 
شده  حاكم  جهان  بازارهاي  بر  منفي  جوي  دليل  همين  به  مي دهد. 
است. هفته گذشته خبرگزاري رويترز در گزارشي به هشدارهايي كه 
موسسات بزرگ رتبه سنج جهان در باره وضعيت مالي دولت آمريكا 

داده اند اشاره كرد. 

موسسات رتبه سنج موديز و فيچ اعالم كردند رتبه اعتباري ممتاز 
بودجه  كسري  كاهش  براي  اما  كرد  خواهند  حفظ  را  متحده  اياالت 
دولت، بايد طرح هاي عملي و موثر تدوين شود. موسسه رتبه سنجي 
در  آمريكا  دولت  اگر  بود  كرده  اعالم  كه  نيز  پورز  استاندارد  اند 
رتبه  از  شود  ناتواني  دچار  خود  بدهي هاي  از  يك  هر  بازپرداخت 
اعتباري اين كشور خواهد كاست، همچنان در حال بررسي وضعتي 
مالي دولت آمريكاست. اين موسسه اعالم كرده بود براي حفظ رتبه 
اعتباري آمريكا بايد 4 هزار ميليارد دالر از كسري بودجه اين كشور 
كاسته شود اما در برنامه اي كه به تصويب كنگره رسيده حدود 2.1 
هزار ميليارد دالر طي 10 سال از كسري بودجه كاسته خواهد شد. 

اعتباري  رتبه  كاهش  ريسك  با  همچنان  متحده  اياالت  بدين ترتيب 
مواجه است و با توجه به وضعيت نامطلوب شاخص هاي اقتصادي 
در اين كشور از جمله كاهش شاخص اعتماد مصرف كنندگان و نيز 
آينده  به  نسبت  سرمايه گذاران  كه  است  طبيعي  صنعتي،  توليد  افول 
اميدي نداشته باشند. برخي تحليلگران كاهش شاخص هاي مالي در 
چند روز اخير را پديده اي كوتاه مدت توصيف كرده اند و معتقدند با 
كاهش تاثير اخبار منفي، سرمايه گذاران به بازار باز خواهند گشت اما 
مقامات آمريكايي بايد براي بازگرداندن رونق و استحكام به اقتصاد 
آينده  ماه  يك  طي  صورت  اين  غير  در  كنند  عمل  جدي  كشور  اين 

بار ديگر ريسك كاهش رتبه اعتباري اين كشور بر بازارهاي مالي 
سايه خواهد افكند. در روزهاي اخير با انتشار اخبار نااميدكننده از 
شاخص هاي مالي و اقتصادي در آمريكا و نيز رشد نرخ تورم در 
آسيا قيمت مواد خام كاهش يافته است. تداوم افزايش نرخ تورم در 
آسيا سبب تشديد سياست هاي انقباضي دولت ها در اين قاره خواهد 

شد و در نهايت رشد اقتصادي كاهش خواهد يافت. 

تحليلگران به ويژه به رشد بسيار پايين و در حد ركود اقتصاد اياالت 
متحده در سه ماهه نخست سال جاري اشاره مي كنند. در سه ماهه 
نخست سال جاري اقتصاد آمريكا تنها 0.4 درصد رشد كرده است. 
به دليل ابهام در باره آينده و ريسك هاي متعدد، مشاهده شد كه هفته 
جديد  ركوردي  و  رسيد  دالر  اونس 1670  هر  به  طال  قيمت  گذشته 

ثبت كرد.

اقتصاد

تاخير در صادرات گاز به پاكستان 
دولت پاكستان به دليل نگراني از ناتواني در تكميل به موقع خط لوله 
انتقال گاز ايران و براي اجتناب از پرداخت ماهانه 200 ميليون دالر 
به  شد.  زمينه  اين  در  خود  مهلت  ماهه   6 افزايش  خواستار  جريمه 
تكميل  در  ناتواني  از  نگراني  دليل  به  پاكستان  دولت  فارس،  گزارش 
خواستار  خود  خاك  داخل  در  ايران  گاز  انتقال  لوله  خط  موقع  به 
افزايش 6 ماهه مهلت خود در اين زمينه شد. روزنامه پاكستاني نيوز 
اينترنشنال به نقل از منابع آگاه پاكستان اعالم كرد مقامات اين كشور 
در تماس با مقامات ايراني رسما چنين درخواستي را مطرح كرده اند. 

تا  موظفند  پاكستان  و  ايران  طرف  دو  بين  منعقده  قرارداد  بر اساس 
31 دسامبر 2014 تاسيسات مربوط به انتقال گاز را تكميل كنند و از 
اسالم  شود.  آغاز  پاكستان  به  ايران  گاز  صادرات  بعد  به  زمان  اين 
آباد درخواست كرده است اين تاريخ تا ژوئن 2015 به تاخير انداخته 
شود. بر اساس قرارداد كنوني،اگر هر يك از 2 كشور سبب تاخير در 
تكميل پروژه شوند مشمول پرداخت 200 ميليون دالر جريمه به ازاي 
هر ماه پس از تاريخ مقرر خواهند بود. يك مقام ارشد وزارت نفت و 
منابع طبيعي پاكستان تاكيد كرد اين كشور رسما از تهران خواستار 
افزايش مهلت تكميل اين پروژه شده است. پاكستان نگران است نتواند 

به موقع تعهدات خود را عملي كند. 

طي يك نظرسنجي از 67 اقتصاددان و تحليلگر پرسيده شد 

ادامه بحران بدهي هاي 
دولتـــــي در اروپا

بلوك  در  مالي  بحران  مي دهند  نشان  اخير  هفته هاي  رويدادهاي 
پيش  روز  چند  مي برد.  بسر  خود  اوج  در  و  است  نيافته  پايان  يورو 
دالري  ميليارد  مالي 157  كمك  سر  بر  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي 
سياست هاي  اجراي  ازاي  در  شد  قرار  و  رسيدند  توافق  به  يونان  به 
رياضت اقتصادي دراين كشور، اين وام در اقساط مختلف به يونان 
داده شود اما هنوز چند روزي نگذشته بود كه موسسه رتبه سنجي 
از  كاستن  براي  را  اسپانيا  مالي  وضعيت  بررسي  كرد  اعالم  موديز 
رتبه اعتباري اين كشور آغاز كرده است. همچنين ترديدهايي در باره 
پايبندي كشورهاي عضو بلوك يورو در پرداخت سهم خود از كمك 

به يونان به وجود آمده است. 
سر  از  دست  ندارند  خيال  سنج  رتبه  موسسات  مي رسد  نظر  به 

رتبه  كاهش  ريسك  كه  زماني  تا  و  بردارند  يافته  توسعه  كشورهاي 
مشكل  حل  دارد  وجود  آمريكا  و  اروپايي  اقتصادهاي  اعتباري 

بدهي هاي دولتي در اين كشورها بسيار دشوار خواهد بود. 

پله  يك  را  اسپانيا  اعتباري  رتبه  احتماال  كرده  اعالم  موديز  موسسه 
موسسات  ذره بين  زير  كه  نيز  ايتاليا  مورد  در  داد.  خواهد  كاهش 

رتبه سنج قرار دارد همين احتمال مطرح شده است. 
نكته مهم اين است كه ميزان بدهي هاي دولتي در بلوك يورو باالتر 
از موجودي 750 ميليارد يورويي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي 
پول است و اگر به دليل كاهش هاي مكرر رتبه اعتباري اين كشورها، 
سرمايه گذاران به خريد اوراق قرضه جديد تمايلي نشان ندهند بحران 
مالي در اين بلوك ادامه پيدا خواهد كرد. سرمايه گذاران براي خريد 
اميدوار  اروپا  مالي  و  اقتصادي  وضعيت  افق  به  بايد  به  اوراق  اين 
باشند اما در حال حاضر چنين اطميناني وجود ندارد. در ماه جوالي 
كميسيون اروپا در يك نظرسنجي در باره اطمينان مردم به اقتصاد 
اين قاره به اين نتيجه رسيد كه ميزان خوش بيني به آينده كمتر از حد 

انتظار است و نسبت به ماه فوريه كاهش يافته است.
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در گزارش وضعيت توليد كارخانه ها در آسيا مطرح شد 

موج جديد كاهش 
توليد صنعتي در جهان

بنا به اعالم موسسه مديريت عرضه، در اياالت متحده طي ماه ژوييه 
شاخص فعاليت هاي صنعتي از 55.3 به 50.9 كاهش يافته است و اين 
شاخص  رقم  بودند  كرده  پيش بيني  اقتصاددان ها  كه  است  حالي  در 
54.6 باشد. با انتشار گزارش كاهش فعاليت هاي صنعتي در آمريكا 
شاخص هاي مالي و قيمت مواد خام از جمله فلزات اساسي و نفت به 

ميزاني قابل مالحظه كاهش يافتند

به نظر مي رسد انتشار اخبار منفي از وضعيت اقتصاد جهان پايان 
و  دولت  بين  فراگير  مذاكرات  از  پس  نهايت  در  شب  يك شنبه  ندارد. 
دو  در  دولت  بدهي هاي  سقف  شد  توافق  آمريكا،  كنگره  نمايندگان 
مرحله، 2.4 هزار ميليارد دالر افزايش يابد و از كسري بودجه نيز طي 
10 سال آينده تقريبا به همين اندازه كاسته شود. دو هفته پيش نيز 
بر سر نحوه كمك مالي جديد به يونان توافقي بين رهبران اتحاديه 
اروپا حاصل شد اما روز دوشنبه گزارش ها از شاخص توليد صنعتي 

در آسيا، اروپا و اياالت متحده تا اندازه زيادي سبب نگراني دوباره 
سرمايه گذاران شد. در گزارش مربوط به وضعيت توليد كارخانه ها 
در آسيا آمده است، در ماه جوالي در اكثر كشورهاي اين قاره توليد 
صنعتي كاهش يافته و در چين اين توليدات عمال متوقف شده است. 
اين امر نشان مي  دهد پس از چند ماه اجراي سياست هاي انقباضي 
اقتصادي و پولي در اقتصادهاي در حال توسعه آسيا، تاثير بر بخش 
براي  خارجي  تقاضاي  كاهش  البته  است.  لمس  قابل  اكنون  صنعت 

محصوالت صادراتي آسيا نيز در اين زمينه موثر بوده است. 
اچ اس بي سي  بانك  سوي  از  كه  كارخانه ها  توليد  ماهانه  شاخص  در 
منتشر شده آمده است، اين شاخص از 50.1 در ماه جوالي به 49.3 
كه  بود  شده  زده  تخمين  پيشتر  است.  يافته  كاهش  جوالي  ماه  در 
رقم شاخص براي ماه جوالي 48.9 است. با آنكه رقم واقعي از رقم 
تخميني پيشين بهتر است اما نشان مي دهد وضعيت در حوزه توليد 
صنعتي چندان مطلوب نيست. در شاخص بانك اچ اس بي سي رقم هاي 

زير 50 نشان دهنده كاهش فعاليت هاي صنعتي هستند. در چين رقم 
شاخص ياد شده براي ماه جوالي از 50.9 در ژوئن به 50.7 در ماه 
جوالي كاهش پيدا كرده و اين چهارمين ماه پي درپي است كه كاهش 
در اين شاخص مشاهده مي شود. از ديد مقامات چين كه ادعا مي كنند 
رشد  درصد   15 كشور  اين  در  صنعتي  توليد  امسال  دوم  نيمه  در 
و  نيست  هشداردهنده  هنوز  شده  ياد  شاخص  كاهش  كرد،  خواهد 
همانطور كه نخست وزير چين گفته اين كشور به اجراي سياست هاي 
بانك  اقتصاددان هاي  داد.  خواهد  ادامه  تورم  مهار  براي  انقباضي 

در  صنعتي  فعاليت هاي  و  توليد  كرده اند  اعالم  اسكاتلند  سلطنتي 
و  اشتغال  جديد،  سفارش هاي  اما  يافته  كاهش  چيني  كارخانه هاي 
عرضه افزايش يافته اند. با توجه به رشد تورم و افزايش مطلوب نرخ 
مي رود  انتظار  جاري،  سال  دوم  ماهه  سه  در  چين  اقتصادي  رشد 
سياست هاي انقباضي بانك مركزي چين همچنان اجرا شود. بانك ياد 
شده طي ماه هاي اخير بارها نرخ هاي بهره و سپرده قانوني بانك ها 
نزد بانك مركزي را باال برده است تا از نقدينگي بكاهد. در تايوان، 
در  است.  يافته  كاهش  صنعتي  توليد  ژوييه  ماه  در  نيز  هند  و  تايلند 
تايوان شاخص بانك اچ اس بي سي براي دومين ماه پي در پي كاهش 
يافته است. در هند نيز شاخص ياد شده از 55.7 به 55.3 افول كرده 
است.بنا به اعالم موسسه مديريت عرضه، در اياالت متحده طي ماه 
يافته  كاهش   50.9 به   55.3 از  صنعتي  فعاليت هاي  شاخص  ژوييه 
است و اين در حالي است كه اقتصاددان ها پيش بيني كرده بودند رقم 
شاخص 54.6 باشد. با انتشار گزارش كاهش فعاليت هاي صنعتي در 
آمريكا شاخص هاي مالي و قيمت مواد خام از جمله فلزات اساسي 
متحده  اياالت  اقتصاد  يافتند.  كاهش  قابل مالحظه  ميزاني  به  نفت  و 
روزگار دشواري را مي گذراند. هفته پيش اعالم شد رشد اقتصاد اين 
كشور در سه ماهه اول و دوم سال جاري به ترتيب 0.4 و 1.3درصد 
بوده است در حاليكه براي سه ماهه نخست قبال رقم 1.9 درصد اعالم 
شده بود. كاهش شديد مصرف در دليل ابهام در باره آينده و توان 
هستند.  اقتصادي  رشد  كاهش  اصلي  علل  شهروندان  مصرف  پايين 
اعتباري  رتبه  كاهش  تهديد  مورد  آمريكا  اقتصاد  حاضر  حال  در 
مصرف كنندگان  به  الزم  اعتماد  نمي دهد  اجازه  عامل  همين  و  است 
و مديران بازگردد. در اروپا نيز توليد صنعتي در ماه جوالي كاهش 
اخير  ماه هاي  در  رتبه سنج  موسسات  نيز  قاره  اين  در  است.  يافته 
كاهش  را  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  برخي  اعتباري  رتبه  بارها 
جو  هستند.  اسپانيا  مالي  وضعيت  بررسي  مشغول  اكنون  و  داده اند 
اندازه  به  مدتي  براي  كه  زماني  تا  و  است  منفي  بازارهاي  بر  حاكم 
باز  مصرف كنندگان  به  اعتماد  نباشد  مثبت  وضعيت  طوالني  كافي 
يك  جهان  كشورهاي  اكثر  در  صنعتي  توليد  كاهش  گشت.  نخواهد 
هشدار بزرگ محسوب مي شود زيرا اگر روند كنوني معكوس نشود 
ايجاد فرصت هاي شغلي و بازگشت رونق به اقتصاد غيرممكن خواهد 
بود. رشد نرخ تورم در آسيا سبب شده بانك هاي مركزي به اجراي 
سياست هاي انقباضي اقدام كنند و اين اقدام به كاهش رشد اقتصادي 
منجر مي شود. هفته گذشته اعالم شد نرخ تورم كره جنوبي در ماه 
جوالي به بيش از 4.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده 
است. نرخ تورم كره جنوبي در ماه ژوئن نيز به بيش از 4.4 درصد 
رسيده بود. افزايش نرخ تورم كره جنوبي طي ماه جوالي بيشترين 

ميزان رشد نرخ تورم اين كشور از ماه مارس به شمار مي رود.

اقتصاد

كاهش قيمت جهاني نفت 
به  نسبت  بين المللي  نگرانيهاي  ادامه  دنبال  به 
وضعيت رشد و رونق اقتصادي آمريكا قيمت 
جهاني نفت روز چهار شنبه كاهش يافت و به 

كمتر از 115.81 دالر رسيد.

پرس  آسوشيتد  از  نقل  به  فارس  گزارش  به   
بازار  در  آمريكا  سبك  نفت  بشكه  هر  قيمت 
با 39  سپتامبر  ماه  در  تحويل  براي  نيويورك 
رسيده  دالر   93.40 از  كمتر  به  كاهش  سنت 
است. قيمت نفت هفته گذشته نيز با 1.10 دالر 
كاهش به كمتر از 93.79 دالر رسيده بود. در 
درياي  برنت  نفت  بشكه  هر  نيز  لندن  بازار 
شمال براي تحويل در ماه سپتامبر با 65 سنت 
است. رسيده  دالر  از 115.81  كمتر  به  كاهش 

تا  شده  موجب  آمريكا  اقتصادي  رشد  كاهش 
قيمت نفت از 100 دالر در هر بشكه در دو هفته 
جونز  داو  صنعتي  شاخص  يابد.  كاهش  اخير 
 2.2 چشمگير  افت  با  گذشته  هفته  نيز  آمريكا 

درصدي روبه رو شده است. 

با  چهارشنبه  روز  نيز  آسيايي  بازارهاي  اكثر 
باراك  شدند.  روبه رو  مالي  شاخص  كاهش 
اوباما رئيس جمهور آمريكا شب گذشته قانون 
بودجه  هزينه هاي  دالري  تريليون   2.1 كاهش 
است.  كرده  امضا  را  آينده  سال  تا 10  آمريكا 
موسسه تحقيقاتي كامرون هانوفر در تازه ترين 
گزارش خود اعالم كرد آمارهاي جديد منتشر 
ساختاري  ضعف  نشانگر  آمريكا  در  شده 
اقتصاد اين كشور است. كاهش رشد اقتصادي 
مهم ترين  مصرفي  هزينه هاي  افت  و  آمريكا 

چالشهاي فرا روي اقتصاد اين كشور است.
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انتخاب مضحك ترين 
و عجيب و غريب ترين 

رمان هاى سال
 كتى گِست

اينديپندنت / 31 ژوئيه / ترجمه: حسين عيدى زاده

اعالم 13 نامزد اوليه جايزه بوكر اين فرصت را 
جوايز  خودم  سليقه  به  تا  داد  قرار  اختيارم  در 

مختلفى را به رمان هاى امسال اهدا كنم.

تلخ ترين  براى  آتوود  مارگارت  جايزه 
ضدآرمان شهر آينده

تصوير  و  ليث  سم  رمان  با  بسيارى  درحاليكه 
بدون  شگفت انگيزى  شكل  به  غريب (و  و  عجيب 
جذابيت) او از آينده به وجد آمده اند، اما رمان او 
شايسته اين جايزه نيست. محض رضاى خدا ما 
در دوران ركود اقتصادى به سر مى بريم و مردم 
چرا بايد بخواهند رمانى درمورد آينده اى تلخ تر 
از امروز بخوانند. بنابراين اين جايزه مى رسد به 
كه  كاپلند  داگالس  نوشته  يك»  شماره  «بازيكن 
هميشه ما را با آينده سوررئال خود شگفت زده 
جاناتان  نوشته  «گونه»  به  همچنين  و  مى كند 
به  موجب  ژنتيك  آزمايشات  آن  در  كه  تريگل 

وجود آمدن دو گونه متفاوت بشر مى شود.

جايزه كنترل مواليد براى مضحك ترين رمان با 
موضوع بزرگ كردن كودكان

انگار هلن والش از زمانيكه مادر شده است ديگر 
كارى به موادمخدر و درگيرى هاى خيابانى ندارد 
وحشتناك  داستان  سراغ  جديدش  رمان  در  و 
مادرى عجيب و غريب رفته است. «برو بخواب» 
ژوئيه امسال منتشر شد، انگار او پس از خواندن 
كه  لعنتى»  بخواب  بگير  «برو  شوخ طبعانه  كتاب 
خود  رمان  نوشتن  فكر  به  بود  مصور  كتابى 
افتاده است. اين كتاب مسخره را فراموش كنيد. 
نوجوانان  درمورد  جذاب  اثرى  مى خواهيد  اگر 
لمب»  جسى  «شهادت  بخوانيد  آنها  مشكالت  و 
جايزه  نامزد  كه  بخوانيد  را  راجرز  جين  نوشته 
ترسناك  داستان  كتاب  است.  شده  هم  بوكر 
را  او  جان  مهلك  ويروسى  كه  است  باردار  زنى 

مى گيرد.

«بازيكن شماره يك» نوشته داگالس كاپلند
جايزه بهترين سوءاستفاده از رمان نويسنده اى 

مرده!
بريل بين بريج نويسنده اى بود كه پنج بار نامزد 
جايزه بوكر شد و يك بار هم جايزه را به خانه 
را  ويژه  جايزه اى  نويسنده  اين  امسال  اما  نبرد. 
«دخترى  رمان  كرد.  دريافت  خود  مرگ  از  پس 
با لباس پولكا» به قلم او كه تقريبا نيمه تمام بود 
شد.  منتشر  او  مرگ  از  پس  ماه   10 امسال،  مه 
فاستر  ديويد  تمام  نيمه  رمان  رنگ پريده»  «شاه 
مواجه  طرفدارانش  استقبال  با  چنان  هم  واالس 
براى  اما  بود.  شده  نازل  آسمان  از  انگار  شد 
اينكه فرقى با ديگران داشته باشم جايزه را تقديم 
مى كنم به ميو گيلمور (كه سال 1968 درگذشت) 
براى رمان «بيدارى تايتس» كه آخرين رمان از 
از  پس  گذشته  ماه  و  است  «تايتس»  مجموعه 

مرگ گيلمور در 100 سالگى منتشر شد.

براى  گردشگران  به  اطالع رسانى  جايزه 
مضحك ترين رمان درمورد بهترين مقصد سفر

دو رمان با موضوع سفر به كشورهاى خارجى 
نيفتاد:  اتفاق  اين  كه  باشند  درخشان  بود  قرار 
كه  مرسبرگن  فن  جان  نوشته  پامپلونا»  «فردا 
«زيبايى  ديگرى  و  است  گاوبازى  و  خون  از  پر 
درس  كه  گيبس  كاميال  نوشته  بشرى»  جنبش 
تاريخى است درمورد گذشته كمونيستى ويتنام. 
با  سوئيفت  گراهام  نوشته  بودى»  اينجا  «كاش 
موضوع جنگ عراق بايد به عنوان رمانى كه هيچ 
البته  بگيرد،  جايزه  برنمى انگيزد  شما  در  اثرى 
اين رمان جايزه بدترين سفر تعطيالت را هم به 

همراه «كتاب آبى» نوشته اى.ال. كندى مى گيرد.

بهترين رمان با نام يك حيوان در عنوان
داد  نشان  هنشر  فيليپ  نوشته  گوركن ها»  «شاه 
كه زبان انگليسى چه توانايى هاى غريبى دارد اما 
واقعا كتاب درمورد هرچيزى بود جز گوركن ها. 
برنده  حق  به  كه  اوبرث  تئا  نوشته  ببر»  «همسر 
يك  سرگذشت  داستان  واقعا  شد  اورنج  جايزه 
سارا  نوشته  گوريل»  «خانه  است.  فرارى  ببر 
كه  را  گوريل  شش  با  انسان  رابطه  هم  گروئن 
صحبت  انسان ها  با  خود  حركات  از  استفاده  با 
و  است  جالبى  كتاب  و  مى كند  روايت  مى كنند 
الهام  با  كه  هانت  ربكا  نوشته  چارت ِول»  «آقاى 
از سگ سياه جناب وينستن چرچيل نوشته شده 
به  كتابى  هيچ  راستش  اما  است.  بديعى  كتاب 
اندازه «سگ من توليپ» نوشته جى.آر. اكرلى كه 

دوباره منتشر شده لياقت اين جايزه را ندارد.

بهترين جاسوس
 «MI6» و  آلدريچ  ريچارد  نوشته   «GCHQ»
و  مهم  جذاب،  اسناد  البته  جفرى  كيت  نوشته 
اما  هستند  تاريخى  گسترده  تحقيقات  بر  مبتنى 
واقعا فكر نكنم ما عالقه داشته باشيم با خواندن 
اين آثار كشف كنيم برندگان جنگ سرد معتادان 
به  مى رسد  جايزه  درعوض  بودند!  ديوانگان  و 
جديدترين  كه  ديور  جفرى  نوشته  تام»  «اختيار 
سرشار  رمانى  است؛  نازنين  باند  جيمز  داستان 
و  ماشين  با  گريز  و  تعقيب  عجيب،  ابزارهاى  از 

شوخ طبعى هاى دلنشين.

«آدم برفى» نوشته جان نسبو
جايزه دلدارى به رمان هايى كه بى رحمانه ناديده 

گرفته شدند
انتخاب هاى  براى  بوكر  داوران  از  بايد  امسال 
جالبشان و ديدن آثار جذابى مثل «شهادت جسى 
لمب» نوشته جين راجرز تشكر كرد اما آنها به 
شكلى عجيب رمان «آخرين» نوشته ادوارد سينت 
اوبين و «شاه گوركن ها» نوشته فيليپ هنشر را 
نديدند. با اين حال جايزه اين بخش را بايد بدهيم 
شدم»  مشهورى  رمان نويس  «چطور  رمان  به 
مى دهد  نشان  كتاب  نام  كه  ِهلى  استيو  نوشته 

چقدر نويسنده دلش براى يك جايزه لك زده.

جايزه دن براون براى بهترين رمان ماجراجويانه 
تاريخى

«مرى اَن در پاييز» نوشته آرميستد ماپين رمان 
تاريخى نيست اما با چنان حس نوستالژى نوشته 
شده كه فكر مى كنى جز اشياء عتيقه باقيمانده از 
اين  پيش  سال  دو  يكى  تا  هستى.  دور  سال هاى 
لذت  با  ناشرها  و  بود  براون  دن  دست  در  ژانر 
كتاب هاى مشابه تاريخى را منتشر مى كردند اما 
منتشر  را  رمان هايى  فقط  ناشران  امسال  انگار 
دارد.  وجود  «ملكه»  آنها  عنوان  در  كه  كرده اند 
بهترين رمان هاى اين بخش «ملكه قرمز» نوشته 
اليسن  نوشته  اسير»  «ملكه  و  گرگورى  فيليپا 
«سرزمين  به  داد  بايد  را  جايزه  اما  هستند.  وير 
غارهاى رنگارنگ» نوشته جين ام. اول كه رمان 
سال  هزار  سه  در  داستانش  و  است  درخشانى 

پيش مى گذرد.

جايزه استيگ الرسون جديد
ناشران هوش غريبى دارند و خوب مى دانند چه 
كه  هم  حاال  بروند.  رمانى  چه  سراغ  بايد  موقع 
است.  اسكانديناوى  جنايى  رمان هاى  دور  دور، 
از زمان چاپ «دخترى با خالكوبى اژدها» نوشته 
كتاب  چاپ  از  قبل  خودش  كه  الرسون  استيگ 
رمان هاى  نشد،  عايدش  سودى  و  كرد  فوت 
گرفته اند.  دست  در  را  بازار  اروپا  شمال  جنايى 
امسال نوبت به جو نسبو از نروژ رسيده است و 
همچنين هاكان ناصر، الرس كپلر، كاميال لكبرگ، 
الرسون  همگى  كه  فوسام  كاريم  و  سدر  كاميال 

«جديد» يا «بعدى» خوانده شده اند.

نشريه  ادبى  بخش  سردبير  گست،  كتى 
«اينديپندنت» است.

جايزه معتبر «پاوزه» به امرتو اكو مي رسد
جايزه ادبي به نام «چزاره پاوزه» در بخش كتاب هاي داستاني براي به امرتو اكو براي رمان جديدش به 
نام«گورستان پراگ» مي رسد. داستان اين رمان در مورد يك فرد ايتاليايي به نام «سيمونه سيمونيني» 
است كه در پاريس زندگي مي كند و از نزديك شاهد يك ماجراي ناخوشايند است. داستان درباره يك 
سند نظامي سري است كه احتماال يك سروان يهودي آن را به سفارت آلمان فروخته است.«اومبرتو 
و  گذشته»، «پائودولينو»  هفته  فوكوم»، «جزيره  رمان هاي «آونگ  خالق  و  فيلسوف  و  نويسنده  اكو» 
«مشعل جادويي ملكه لوانا» است كه ادبيات ايتاليا را طي سال هاي فعاليتش دگرگون كرد.اين جايزه 
ادبي به نام «چزاره پاوزه» رمان نويس، شاعر، مترجم و منتقد ادبي ايتاليايي نامگذاري شده است.

مراسم اهداي اين جايزه ادبي تاريخ 28 آگوست است و در محل تولد «چزاره پاوزه» برگزار خواهد 
شد و طي آن اين جايزه به «اكو» اهدا مي شود.

فهرست اوليه نامزدهاى جايزه ادبى بوكر اعالم شد
فهرست اوليه نامزدهاى جايزه ادبى « من بوكر» در و به سايت رسمى بنياد من بوكر اعالم شد. در ميان 
13 نامزد اين جايزه، نام سه نامزد و يك برنده از دوره هاى گذشته به چشم مى خورد. همچنين چهار 
نويسنده با نخستين رمان خود و سه نويسنده كانادايى در ميان اين نامزدها حضور دارند.نكته قابل 
توجه، حضور سه ناشر جديد در كنار ناشران شاخصى چون رندوم هاوس، فابر و پان مك ميالن 
است كه آثار نامزدهاى جايزه بوكر را منتشر كرده اند. جايزه ادبى من بوكر كه گاهى به اختصار، 
بوكر خوانده مى شود يكى از جوايز ادبى ساالنه بريتانياست كه به بهترين رمان نوشته شده به زبان 
بايد  رمان ها  مى گيرد.  تعلق  ايرلند  و  المنافع  مشترك  كشورهاى  جامعه  نويسندگان  قلم  به  انگليسى 
در سال اهداى جايزه براى نخستين بار در بريتانيا منتشر شده باشند و ناشر آنها نويسندگان شان 

نباشند.
خاوير مارياس اسپانيايي جايزه ادبيات اروپايي را گرفت

«خاويرمارياس»، نويسنده اسپانيايي، 30 جوالي (8 مرداد) با دريافت جايزه دولتي اتريش براي ادبيات 
اروپايي از دستان «كالوديا اشميت» وزير فرهنگ اتريش، تقدير شد. به گزارش خبرگزاري اتريش، 
اين نويسنده 60 ساله اين جايزه 25 هزار يورويي را براي مجموع فعاليت هاي خود در عرصه ادبيات 
دريافت كرد. هيات داوران پنج نفره اين جايزه مشتمل بر «زيگريد لوفلر» منتقد ادبي و «بنديكت فوگر» 
رييس اتحاديه ناشران كشور اتريش در توضيح انتخاب اين نويسنده اسپانيايي به عنوان برنده امسال 
اين جايزه اعالم كردند: آثار داستاني «مارياس» از بعد حقيقي اروپا كه در آن انديشه درباره طبيعت 
اسرارآميز انساني همراه با تفكر درباره اخالق، تاريخچه و سياست مرتبط است، سرچشمه مي گيرد. 
در اين مراسم «الكسيس گرومان» پروفسور ادبيات اسپانيايي در دانشگاه ادينبورگ اظهار كرد «خاوير 
مارياس» مانند هيچ يك ازديگر نويسندگان اسپانيايي نيست و تالش مي كند تا زبان اسپانيايي را واقعا 
نوسازي كند. به ندرت مي توان متني را براي مطالعه يافت كه در آن درخشندگي فكري و سبك زباني 
به شكلي طبيعي با يكديگر تركيب شده باشند. «كالوديا اشميت» در مراسم اهداي اين جايزه كه در 
سالن اروپاي دانشگاه سالزبورگ برگزار شد، در حضور «آنجلس گونزالس - سينده» وزير فرهنگ 
سبك  به  كتاب هايش  اگرچه  و  مي نويسد  اروپا  قلب  از  كه  خواند  نويسنده يي  را  «مارياس»  اسپانيا، 

اروپايي نوشته شده اند، ولي در سراسر جهان منتشر و مطالعه مي شوند.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

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

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

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

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

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
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سال  در  ساراماگو  سوسا  (خوزه)  ژوزه 
او  آمد.  دنيا  به  پرتغال  ليسبون  در   1922
شروع  دير  كمي  را  حرفه اي  نويسندگي 
در  را  خود  توانست  سرعت  به  اما  كرد 
جمع رمان نويسان بزرگ دنيا بشناساند 
آنچنان كه سر انجام در سال 1998 جايزه 
نوبل ادبيات را از آن خود كرد.اين نويسنده 
نويسنده اي  خود  حيات  طول  در  مشهور 
جنجالي محسوب مي شد و اين روحيه را تا 
پايان زندگي اش در سال 2010 حفظ كرد. 
معموالً  ساراماگو  كنايه هاي  پيكان  نوك 
حكومت هاي  مقدس،  ظاهر  به  باورهاي 
است. اجتماعي  نابرابري هاي  و  خودكامه 
آن چه مي خوانيد بخشي از گفت وگوي اين 
نويسنده است كه در آن از عادات نوشتن 
به  سخن  معروفش «كوري»  رمان  و  خود 

ميان آورده است. 

روز  هر  آيا  است؟  چگونه  كارتان  شيوه 
مي نويسيد؟ 

وقتي كه كاري را انجام مي دهم كه نياز به تداوم 
دارد مثل نوشتن رمان، هر روز مي نويسم؛ البته 
سر  به  منزل  در  كه  زماني  چه  مختلفي  وقفه هاي 
اما  مي آيد  وجود  به  سفرم  در  وقتي  يا  مي برم 
گذشته از اين ها خيلي منظم هستم. من به خودم 
اجبار نمي كنم كه تعداد معيني ساعت در روز كار 
مشخصي  تعداد  روز  هر  مي كنم  سعي  اما  كنم 
صفحه بنويسم كه معموًال دو صفحه است. امروز 
و  نوشتم  را  جديدم  رمان  از  صفحه  دو  صبح 
است  ممكن  مي نويسم.  ديگر  صفحه  دو  هم  فردا 
نيست  زيادي  چيز  روز  در  صفحه  دو  كنيد  فكر 
انجام  بايد  كه  هست  هم  ديگري  كارهاي  اما 
بدهم مثال نوشتن يادداشت هاي ديگر و پاسخ به 
نامه ها؛ از اين گذشته دو صفحه در روز به رمان 
صفحه. هشتصد  تقريبًا  سالي  يعني  شدن  اضافه 

عادات  و  است  طبيعي  كامًال  كارم  من  خالصه، 
اندوه  از  ندارم؛  اصولي  و  ادا  و  غريب  و  عجيب 
بند  خالي،  صفحه  از  ترس  نوشتن،  هنگام  رنج  و 
و حصار نويسنده و تمام آن چيزهايي كه درباره 
هيچ  نيست.  خبري  من  در  شنيده ايم  نويسندگان 
كدام از اين مشكالت را ندارم اما درست مثل هر 
فرد ديگري كه هر كار ديگري انجام مي دهد گاهي 
اوقات كارها آن طور كه مي خواهم پيش نمي رود 
و در چنين مواقعي مجبورم بپذيرم كه همين است 

كه هست. 

آيا مستقيمًا با كامپيوتر مي نويسيد؟ 

با  كه  را  كتابي  آخرين  مي كنم.  را  كار  همين  بله 
ماشين تحرير نوشتم، «تاريخ محاصره ليسبون» 
مشكلي  حاال  تا  من  كه  است  اين  حقيقت  بود. 
كامپيوتر  كليد  صفحه  با  خودم  دادن  وفق  براي 
كه  مي گويند  بعضي  آنچه  برخالف  نداشته ام؛ 
شيوه كارشان تحت شعاع قرار مي گيرد براي من 
چنين اتفاقي نيفتاد. چيزي كه روي كامپيوتر است 
دقيقًا هماني است كه با ماشين تحرير مي نوشتم 
سريع تر  و  راحت تر  تميزتر،  كه  تفاوت  اين  با 
است. كامپيوتر هيچ مشكلي در شيوه كارم ايجاد 
نكرده همان طور كه تبديل شيوه نوشتن با دست، 
ايجاد  مشكلي  برايم  تحرير  ماشين  با  نوشتن  به 
نكرده بود. من اعتقادي به اين نوع تغييرات ندارم؛ 
اگر كسي سبك و واژگان خود را پيدا كرده باشد 
چطور مي شود با كار كردن با كامپيوتر همه چيز 
تغيير كند؟ با اين حال همچنان ارتباط و احساس 
محكمي نسبت به كاغذ چاپ شده دارم براي همين 
پرينت  آن  از  مي كنم  تمام  كه  را  صفحه اي  هر 

مي گيرم. بدون صفحه چاپ شده احساس... 

بعد از اتمام هر دو صفحه در روز، تغييراتي در 
متن ايجاد مي كنيد؟ 

وقتي كار به اتمام مي رسد، تمام متن را بازخواني 
تغييرات  برهه،  اين  در  معمول  طور  به  مي كنم. 
متن  كه  تغييراتي  و  خاص  جزئيات  در  كوچكي 
تغييرات  اين  اما  مي كنم  اعمال  مي كند  دقيق تر  را 
در  كار  حدود90درصد  نيست.  زياد  وقت  هيچ 
بعد  براي  باقي  و  مي گيرد  انجام  اوليه  نوشتن 
نويسنده ها  بعضي  كه  را  كاري  آن  من  مي ماند. 
مي كنند نمي كنم؛ يعني اول بيست صفحه خالصه 
مي كنند  تبديل  را  آن  بعد  مي نويسند،  را  داستان 
صفحه  پنجاه  و  صد  به  سپس  صفحه،  هشتاد  به 
مي رسانندش. كتاب هاي من به شكل كتاب شروع 
مي شوند و رشد مي كنند. در حال حاضر من صد 
و  نوشته ام  را  جديدم  رمان  از  صفحه  وسي ودو 
تالشي نمي كنم كه آن را به صد و هشتاد صفحه 
تبديل كنم؛ هر چه هست همين است. ممكن است 
تغييراتي در درون اين صفحات رخ بدهد اما نه 
تغييراتي كه آن چه در پيش نويس اوليه نوشته ام 
محتوا  يا  اندازه  نظر  از  ديگري  چيز  به  تبديل 
بشود؛ تغييرات مورد نياز صرفًا در جهت بهبود 

است نه چيزي بيشتر از آن. 

شده  تعيين  و  ثابت  ايده اي  با  شما  براين  بنا 
شروع به نوشتن مي كنيد. 

وقتي  كه  همان طور  دارم  روشني  ايده   من  بله 
آغاز  نقطه  بروم  جايي  به  جايي  از  مي خواهم 
اين  نوشتن  در  اما  است  معلوم  آن  پايان  و 
پايان  در  نيست.  سخت  و  سفت  هرگز  برنامه 
هدف  به  رسيدن  براي  ولي  مي رسد  مقصد  به 
انعطاف پذيرم. براي توضيح اين منظور هميشه 
از  مي خواهم  كه  مي دانم  من  مي زنم؛  مثالي 
اين  آيا  كه  نمي دانم  اما  بروم  پورتو  به  ليسبون 
حتي  نه.  يا  بود  خواهد  راست  خط  يك  سفر 
برانكو  كاستلو  طريق  از  سفر  اين  است  ممكن 
چون  است  خنده دار  خيلي  اين  (كه  بگيرد  انجام 
اقيانوس  ساحل  در  هردو  پورتو  و  ليسبون 
اطلس قرار دارند و كاستلوبرانكو تقريبًا در مرز 
سيرم  خط  كه  است  اين  منظورم  اسپانياست). 
در داستان ممكن است بر حسب توسعه روايت 
نيازهاي  به  توجه  با  بايد  روايت  در  كند.  تغيير 
پيش  از  كامالً   چيز  هيچ  و  كرد  عمل  لحظه اي 

تعيين شده نيست. 

دوست  را  آثارتان  شخصيت هاي  از  كدام يك 
داريد به عنوان «يك فرد» به حساب بياوريد؟ 

اما  بشوم  خطا  دچار  كار  اين  در  دارد  احتمال 
مي كنم  حس  من  بگويم؛  را  حقيقت  بگذاريد 
در   H نقاش  از  آثارم  شخصيت هاي  همه  كه 
در  خوزه  سينور  تا  خطاطي»  و  نقاشي  «مباني 
«همه نام ها» فرديت دارند؛ با در نظر گرفتن اين 

موضوع كه هيچ كدام از شخصيت هاي آثارم كپي 
را  خودشان  نيستند،  واقعي  فرد  يك  از  تقليد  يا 
مخلوقات  آنها  مي كنند.  تحميل  زنده ها  دنياي  به 
ندارند.  مادي  بدن  فقط  كه  هستند  داستاني اي 
هميشه  كه  مي دانيد  اما  آنهاست  به  من  نگاه  اين 

نويسندگان به قضاوت جهت دار متهمند. 

براي من زن دكتر در رمان «كوري» فرد بسيار 
او  از  خاصي  بصري  تصوير  من  است.  خاصي 
اين  شخصيت هاي  ديگر  براي  همان طور  دارم؛ 
رمان، به رغم اين واقعيت كه هيچ توصيف دقيقي 

از آنها ارائه نشده است. 

براي من باعث خوشحالي است كه تصوير بصري 
دقيقي از او پيش چشم داريد كه قطعًا نتيجه شرح 
چيزي  چنين  اصًال  كه  چرا  نيست  او  از  فيزيكي 
اينكه  نمي كنم  تصور  من  ندارد.  وجود  رمان  در 
توضيح بدهم بيني يا چانه شخصي چطور است 
ارزشي داشته باشد. گمان مي كنم خواننده ترجيح 
را  شخصيت  اين  خودش  براي  كم كم  مي دهد 
تجسم كند. نويسنده بايد به راحتي اين كار را به 

خواننده واگذار كند. 

ايده «كوري» چطور در ذهنتان شكل گرفت؟ 

مثل همه رمان هايم، ايده «كوري» ناگهان به مغزم 
آن  توصيف  براي  دقيقي  فرمول  (اين  يافت  راه 
پيدا  نمي توانم  هم  بهتر  اين  از  چيزي  اما  نيست 
كه  بودم  منتظر  و  نشسته  رستوران  در  كنم.) 
اين  مقدمه،  بدون  يكباره  كه  بياورند  را  ناهارم 
فكر به مغزم رسيدكه اگر همه ما كور بوديم چه 

مي شد؟ همان طور 

ما  ولي  مي كردم  فكر  خود،  سوال  به  پاسخ  در 
واقعًا كور هستيم. اين نطفه اوليه رمان بود. بعد از 
آن فقط با پرورش اين شرايط اوليه و عواقب آن 
اجازه دادم تا داستان متولد شود. تخيل زيادي در 
«كوري» وجود ندارد فقط يك كاربرد سيستماتيك 

ارتباطي بين علت و معلول است. 

شما گفته ايد كه كوري سخت ترين رماني است كه 
نوشته ايد. با وجود ظلم و ستم آشكار انسان به 
و  سفيد  كوري  اپيدمي  با  رابطه  در  خود  هم نوع 
نهايت  در  رفتار،  اين  نوشتن  به  مربوط  ناراحتي 

شما خوشبين هستيد؟ 

من بدبينم اما نه آنقدر كه به سرم شليك كنم. آن 
بي رحمي و شقاوتي كه شما از آن به ظلم و ستم 
روزمره  ياد كرديد، در تمام جهان رخ مي دهد نه 
فقط در رمان من. ما هر لحظه در احاطه اپيدمي 
براي  استعاره اي  كوري،  هستيم.  سفيد  كوري 
اجازه  ما  به  كوري  اين  است.  انسان  عقل  كوري 
مي دهد بي هيچ دغدغه اي براي بررسي صخره اي 
در مريخ، به آن سياره فضاپيما بفرستيم در حالي 
كه در همان زمان ميليون ها انسان روي زمين از 

گرسنگي در حال مرگند؛ ما يا كوريم يا ديوانه! 

آيا نظر منتقدان براي شما مهم است؟ 

چيزي كه براي من مهم است، اين است كه كارم را 
مطابق استاندارد هايم خوب انجام بدهم كه عبارت 
مي خواهم.  كه  شيوه اي  به  كتاب  نوشتن  از  است 
بعد از آن خارج از اختيار من است؛ درست مثل 
دنيا  به  را  بچه  مادر،  زندگي.  در  ديگري  چيز  هر 
مي آورد و برايش بهترين چيزها را آرزو مي كند 
اما زندگي كودك به خودش تعلق دارد نه مادرش. 
ديگران  يا  ساخت  خواهد  خودش  را  زندگي 
در  كه  بود  نخواهد  چيزي  آن  دقيقًا  اما  برايش 
روياي مادرش بوده. فايده اي ندارد كه آرزو كنم 
كتاب هايم با استقبال با شكوه گروه هاي بسياري 
در  خوانندگان  چون  شود  مواجه  خوانندگان  از 
خواهند  را  كتابم  بخواهد  دلشان  كه  صورتي 
خريد.من نمي خواهم بگويم كه كتاب هايم مستحق 
لطف خوانندگان است چرا كه به اين معني خواهد 
بود كه شايستگي يك كتاب به تعداد خوانندگانش 
بستگي دارد در صورتي كه اين خالف واقع است. 

گفت وگو با ژوزه ساراماگو 

ما يا كور هستيم يا ديوانه!
ترجمه: بهنام ناصح 
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پردرآمدترين بازيگران 
هاليوود چه كسانى 

هستند؟
زن  بازيگران  ميان  در  جولى  آنجلينا 
درمى آورد،  پول  همه  از  بيش  هاليوود 
اما درآمد او از لئوناردو دى كاپريو 47 

ميليون دالر كمتر است.
فهرست  هفته  اين  فوربس  نشريه   
پردرآمدترين بازيگران مرد هاليوود را 

اعالم كرد.

دستمزد ستاره هاى هاليوود هيچ وقت قاعده 
ميزان  بخواهيد  اين كه  و  نداشته  مشخصى 
دستمزد يك بازيگر را با استعداد او مقايسه 
بگوييد  مى توانيد  اما  دارد،  بحث  جاى  كنيد 
قدرت ستاره هاى مرد انسجام بيشترى دارد.

ويل  دپ،  جانى   - آشنا  نام  چند  سال  هر 
فهرست  در   - كاپريو  دى  لئوناردو  اسميت، 
ديده  هاليوود  مرد  بازيگران  پردرآمدترين 

مى شود.

سال  دنياست.  سلطان  دى كاپريو  امسال 
(ارزيابى  بود  خوب  بسيار  او  براى   2010
در  را  مه 2011  تا  مه 2010  فاصله  فوربس 
برمى گيرد). «شاتر آيلند» و «آغاز» («تلقين») 
 1.2 از  بيش  هم  روى  دى كاپريو  بازى  با 
ميليارد دالر در دنيا فروختند و باعث شدند 

درآمد اين بازيگر به 77 ميليون دالر برسد.

دالر  ميليون   50 با  دپ  ديگر،  سوى  از 
بدى  وضع  دالر  ميليون   36 با  اسميت  و 
پيشكسوت  بازيگر  هنكس  تام  حتى  نداشتند. 
در  كراون»  «لرى  او  جديد  فيلم  كه  هاليوود 
درآمد  نبود،  موفق  خيلى  فروش  گيشه هاى 

معقولى داشت. 

درآمد هنكس در مقايسه با دى كاپريو ناچيز 
به نظر مى رسد، اما 35 ميليون دالر او باز پنج 
ميليون دالر بيشتر از درآمد آنجلينا جولى و 
سارا جسيكا پاركر است كه ماه پيش به اتفاق 
بازيگران  پردرآمدترين  فهرست  صدرنشين 

زن هاليوود از نگاه فوربس شدند.

واقعيت اين است كه پردرآمدترين بازيگران 
با  بسيارى  فاصله  هميشه  هاليوود  زن 

كه  هم  وقتى  و  دارند  خود  مرد  همتايان 
جايگاه  اين  زود  خيلى  مى شوند  صدرنشين 
را از دست مى دهند؛ نمونه آن ساندرا بوالك 
براى   2010 ژوئن  تا   2009 ژوئن  بين  كه 
حدود 56  كور»  و «نقطه  فيلم «پيشنهاد»  دو 
ميليون دالر درآمد داشت و نفر اول شد، اما 
ميليون  با 15  فوربس  فهرست  تازه ترين  در 

دالر درآمد در رده نهم قرار گرفت.
بازى  پرهزينه  فيلم هاى  در  عموما  مردان 
موفق  فروش  گيشه هاى  در  كه  مى كنند 
هستند. زنان نمى توانند در اين سطح رقابت 
كنند، چون چنين نقش هايى به آن ها پيشنهاد 

نمى شود. 
«دزدان  مانند  فيلم هايى  ستاره هاى  زنان، 
دريايى كاراييب» يا «آغاز» نيستند؛نقش آن ها 
ويترين آرايى است: دوست دختر و وردست. 
فيلم هاى  خارجى  بازار  كه  حال  همان  در  و 
پيدا  گسترش  بيشتر  روز  به  روز  هاليوودى 
مى كند (بيش از 67 درصد كل درآمد هاليوود 
در سال 2010 از بازار خارجى حاصل شد)، 
پردرآمدتر  نقش هاى  از  روز  به  روز  زنان 
از  خارج  بازار  مى شوند.  گذاشته  كنار 
آشناست  مردانى  با  بيشتر  شمالى  آمريكاى 
كه همه چيز را منفجر مى كنند و دوست دارد 

دائم از اين چيزها ببيند.

بيشتر  سن شان  چه  هر  زنان  هاليوود،  در 
هريسن  مى گيرند.  كمترى  دستمزد  مى شود 
دالر  ميليون   20 فيلم  هر  براى  هنوز  فورد 
و  «كابوى ها  او  جديد  فيلم  اگر  مى گيرد. 
پرفروش  قبلى اش  فيلم هاى  مثل  بيگانه ها» 
فوربس  فهرست  در  را  او  بعد  سال  شود، 
ساله   69 زن  بازيگر  هيچ  اما  ديد،  خواهيم 
دالر  ميليون   20 فيلم  هر  براى  هاليوود  در 

دستمزد نمى گيرد.

خيلى  احتماال  ساله -  ويور - 63  سيگورنى 
دوست دارد در يك فيلم «بيگانه» ديگر بازى 
كند، اما همان طور كه اخيرا در گفت  و گويى 
است،  ذهن  از  دور  مسئله  اين  كرد،  اعالم 
چون «چون شيوه صنعت سينما در هاليوود 

اين طور است.»
به همين خاطر است كه بازيگران زن هاليوود 
خود  براى  سينما  پرده  از  بيرون  مى كوشند 
يك برند دست و پا كنند. سارا جسيكا پاركر 
در مقام تهيه كننده سريال «جنسيت و شهر»  
وارد  همچنين  او  درمى آورد.  پول  همچنان 
آنيستن  جنيفر  است.  شده  عطر  و  مد  دنياى 
هم خارج از دنياى سينما براى خود يك برند 

دارد.
رويه  خالف  كه  است  زن  بازيگر  تنها  جولى 
بازى  اكشن  فيلم هاى  در  او  مى كند.  عمل 
مرد  ستاره هاى  مانند  دستمزدى  تا  مى كند 
«سالت»  فيلم  اصلى  شخصيت  باشد.  داشته 
ابتدا مرد بود. به خاطر جولى اين شخصيت 
دستمزد  مرد  يك  اندازه  به  او  اما  شد،  زن 

دريافت كرد.

ستاره هاى  براى  مى تواند  او  رويه 
باشد.  اميدواركننده  سينمايى  مجموعه هاى 
«گرگ  فيلم هاى  (سرى  استيوارت  كريستن 
خالكوبى  با  («دخترى  مارا  رونى  ميش»)،  و 
 The Hunger») الرنس  جنيفر  و  اژدها») 
Games») همگى به بازى در فيلم هاى اكشن 
موفق  گيشه  در  قاعدتا  كه  دارند  گرايش 
خواهند بود و درآمد آن ها را بيشتر مى كنند.

اندازه  به  بتوانند  آن ها  مى رسد  نظر  به  بعيد 
اين  حداقل  اما  درآوردند،  پول  دى كاپريو 

شكاف را كمتر مى كنند.

گاردين / 3 اوت

سينما

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

از هرگونه گرايشهاى سياسى و 
مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 

قلب طاليى سارايوو به آنجلينا 
جولى اعطا شد

آنجلينا جولى با چشمانى پر از اشك ، جايزه افتخارى جشنواره 
فيلم سارايوو را دريافت كرد.

هنگامى كه جايزه ويژه جشنواره فيلم سارايوو به آنجلينا جولى 
اعطا شد ، اين بازيگر هاليوودى آنقدر احساساتى شد كه نزديك 
بود گريه كند. آنجلينا جولى و همسرش براد پيت روز شنبه بدون 

اعالم قبلى در اين جشنواره شركت كردند.

اين بازيگر برنده اسكار به جمعيت حاضر در سالن تئاترملى شهر 
سارايوو كه همگى به احترام او بلند شده بودند و براى او كف مى 

زدند ، گفت:"اگر به دست زدن ادامه بدهيد ، گريه خواهم كرد ."

فيلمنامه  موضوع   1995  1992 سالهاى  در  بوسنى  خونين  جنگ 
اولين تجربه كارگردانى آنجلينا جولى است . اين فيلم كه "سرزمين 

خون و عسل " نام دارد در ماه دسامبر اكران خواهد شد.

سازمان  پناهندگان  عالى  سفيركميسارياى  عنوان  به  بارها  جولى 
ملل متحد از بوسنى ديدار كرده و هزينه ساخت چندين خانه در 

مناطق شرقى بوسنى را تامين كرده است .

اين  افتخارى  جايزه  پوريواترا،  ميرساد   ، جشنواره  اين  مسئول 
جشنواره كه به شكل يك قلب طاليى بود را به آنجلينا اعطا كرد.

پوريواترا گفت:"امشب ما جايزه قلب افتخارى سارايوو را به اين 
هنرمند برجسته اعطا مى كنيم . او نه تنها به عنوان يك بازيگر در 
دنياى سينما تاثير گذار و الهام بخش است بلكه در دنياى واقعى 

نيز هميشه فعال و الهام بخش است."

جولى كه يك لباس نارنجى رنگ بلند پوشيده بود با چشمانى پر از 
اشك روى صحنه ايستاده بود و منتظر بود كه تشويقهاى جمعيت 

حاضر در سالن تمام شود.

او با صدايى لرزان گفت:"وقتى با براد سوار ماشين بوديم به او 
گفته كه مى ترسم در آنجا گريه كنم."
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موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى
پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 
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يك كشف مهم سينمايى
كارگردان  هيچكاك،  آلفرد  سينمايى  فيلم  اولين  از  تصاويرى 

«سرگيجه» و «39 پله» در نيوزلند كشف شد.
 اين كارگردان بريتانيايى در سال 1923 براى اولين بار در ساخت 
حلقه  سه  كرد.  همكارى  سالگى   24 در  سفيد»  «سايه  صامت  فيلم 
فيلم هاى  از  مجموعه اى  نيترات  جنس  از  درنسخه هايى  فيلم  اين  از 
موجود  نيوزلند  فيلم  آرشيو  در  كه  شد  پيدا  آمريكايى  ناشناخته 

هستند.

اين  توليد  طراح  و  تدوينگر  كارگردان،  دستيار  نويسنده،  هيچكاك 
فيلم درام بود كه كاليو بروك و بتى كامپسن در آن بازى مى كنند.

چون  شاخصى  آثار   1980 سال  در  مرگش  زمان  تا  هيچكاك 
«روانى»، «حرف ام را براى قتل بگير»، «پرندگان» و «شمال از شمال 

غربى» را ساخت.
ديويد استريت، رئيس انجمن ملى منتقدان سينما اين كشف را «يكى 
او  خواند.»  سينما  تاريخ  در  جلو  به  رو  گام هاى  برجسته ترين  از 
افزود: «اين سه حلقه فرصتى عالى در اختيار مى گذارد تا ايده هاى 
بصرى و روايى هيچكاك را در اولين روزهاى فيلمسازى بررسى 

كنيم.»
استريت در ادامه گفت: «اولين فيلم هيچكاك در مقام كارگردان دو 
از  بيش  كه  حلقه  سه  اين  شد.  ساخته  سفيد»  «سايه  از  بعد  سال 
نصف فيلم را دربرمى گيرد، به ما براى درك بيشتر فيلمساز بزرگ 

بريتانيايى كمك مى كند.»
آرشيو فيلم نيوزلند اين فيلم را «ملودرامى پرهيجان و با فضاسازى 
خوب» معرفى كرد. در اين فيلم دو خواهر دوقلو در مقابل يكديگر 

قرار مى گيرند، يكى از آنها نماينده شر است و ديگرى خير.

نشان  فيلم  «اين  گفت:  نيوزلند  فيلم  آرشيو  رئيس  استارك،  فرانك 
مى دهد هيچكاك در سن پايين چقدر بااستعداد بوده. گفته مى شود 
گراهام كاتس كارگردان اين فيلم خيلى براى فيلم زحمت نكشيده و 
خود هيچكاك بسيارى از نماها را گرفته و در فيلم قرار داده است.»

اين فيلم متعلق به خانواده جك مرتاگ، مجموعه دار فيلم و مصتدى 

پخش فيلم نيوزلندى بود، او كه در سينمايى در نيوزلند كار مى كرد 
پس از اكران «سايه سفيد» بايد طبق رسم آن زمان نسخه فيلم را 
مى سوزاند. اما مرتاگ به جاى اين كار اين نسخه را به همراه چند 
فيلم ديگر حفظ و نگهدارى كرد. سال 2009 در آرشيو مرتاگ تنها 

نسخه از فيلم كمدى «Upstream» ساخته جان فورد كشف شد.

اين  سال 1989  در  مرتاگ  مرگ  از  پس  سال  چند  مرتاگ  خانواده 
سه حلقه را كه به راحتى مشتعل مى شود براى نگهدارى به آرشيو 

فيلم نيوزلند دادند.

آرشيو فيلم نيوزلند در 23 سال گذشته متوجه نبوده اين فيلم ناياب 
در اختيارش است. آنها در يك حركت تحقيقاتى براى كشف اين فيلم 

متوجه شدند سه حلقه آن در آرشيو آنهاست.

نيست  شكى  تقريبا  و  كجاست؟  فيلم  ديگر  حلقه  سه  نمى داند  كسى 
كه نسخه ديگرى از اين حلقه فيلم ها وجود ندارد. اين سه حلقه در 
موسسه توليد فيلم «پارك ُرد پست» در ولينگتن در نيوزلند نگهدارى 
سه گانه  كارگردان  جكسن،  پيتر  نظر  زير  موسسه  اين  شد.  خواهد 

«ارباب حلقه ها» فعاليت مى كند.

«سايه سفيد» 22 سپتامبر امسال در سالن ساموئل گلدوين آكادمى 
علوم و هنرهاى سينمايى در لس آنجلس روى پرده مى رود. اين فيلم 

در نيوزلند هم روى پرده خواهد رفت.

بى بى سى / 3 اوت / ترجمه: حسين عيدى زاده
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مطبوعات فارسى 
در مصر

از آنجا كه سرزمين مصر در انتقال تمدن اروپائى به جهان اسالم و 
ايران نقشى پيشگام دارد، زمينه انتشار روزنامه نيز در آنجا، هم به 
لحاظ فنى و صنعتى و هم به لحاظ فكرى و اجتماعى پيش تر فراهم 
بوده و فعاليت روزنامه هاى فارسى در آن كشور نيز از اين قاعده 

مستثنى نمى باشد. 
در زمانى نه چندان دور، «قند پارسى» نه تنها در گستره فالت قاره 
اقوام  منويات  و  افكار  تبادل  و  تفاهم  زبان  و  گسترده  دامن  ايران 
به  و  كشيده  پر  نيز  قاهره  و  اسكندريه  تا  بلكه  بود،  مختلف  ملل  و 
در  عثمانى  بزرگ  سالطين  و  بود  يافته  راه  طرابوزان  و  اسالمبول 
غرب و امپراتوران گوركانى در شبه قاره هند نيز آن را زبان شعر و 
مغازله و فرهنگ و سياست خود قرار داده بودند. در آن روزگاران 
زبان فارسى درى زبان رسمى همه دربارها بود و توده هاى ناآشنا 
به زبان يكديگر نيز اغلب از طريق آن به نيات يكديگر پى مى بردند. 

آرى اين زبان و ادبيات فارسى بود كه از قاهره تا قندهار، از بمبئى تا 
باكو، از اسالمبول تا ايروان، از بين النهرين تا ماوراءالنهر در آسياى 
خانه  مكتب  از  و  بود  زده  سلطنت  خيمه  تفليس  تا  تهران  از  و  ميانه 
ها تا مدارس آموخته مى شد و در همه اين نقاط كتاب ها، جرايد و 

روزنامه هاى فراوانى با اين زبان انتشار مى يافت. 
تاكنون اهتمام چندانى به تاريخ اين زبان ديرپاى در حوزه هاى ياد 
فارسى  هاى  روزنامه  و  جرايد  ويژه  به  است.  نگرفته  صورت  شده 
منتشر شده در بيرون از ايران چندان مغفول مانده كه جز شمارى 
از نخبگان ويژه كار در تاريخ مطبوعات ديگر افراد اهل فضل حتى از 
وجود بسيارى از آن ها ناآگاه مانده اند و اين در حالى است كه يكى 
از منابع اصلى تاريخ معاصر ايران و جهان همين جرايد و روزنامه 
هاى فارسى منتشر شده در خارج از ايران هستند كه به دليل دور 
بودن از تأثير و هيمنه حاكمان وقت ايران، مسايل و حوادث روز را 

با آزادى بيشترى به نگارش كشيده و براى ما بر جاى گذاشته اند. 
در  تا  گرفتيم  تصميم  كه  بود  كاستى  و  كمبود  چنين  احساس  با 
معرفى، جريان شناسى و آسيب شناسى مطبوعات و جرايد فارسى 
برون مرزى قدمى برداريم. و اصوًال فهم تاريخ دقيق و علمى انقالب 
جرايد  اين  مطالعه  بدون  آن  هاى  زمينه  پيش  و  ايران  مشروطيت 

فارسى برون مرزى امكان پذير نيست. 
از آن جا كه سرزمين مصر در انتقال تمدن اروپايى به جهان اسالم و 
ايران به دليل تماس مستقيم آن با جهان غرب از طريق تهاجم نظامى 
ناپلئون و حضور نظامى انگليس در آن جا، نقشى پيشگام دارد، زمينه 
انتشار روزنامه نيز در آن جا هم به لحاظ فنى و صنعتى و هم به 
حاضر،  گزارش  است.  بوده  فراهم  تر  پيش  اجتماعى  و  فكرى  لحاظ 
مصر  فارسى  هاى  روزنامه  و  جرايد  با  اجمالى  طور  به  را  خواننده 
جرايد  كنيم  شناسايى  ايم  توانسته  ما  كه  جا  آن  تا  سازد.  مى  آشنا 
فارسى منتشر شده در مصر كه از قبل از مشروطه آغاز شده و تا 
سلطنت رضا شاه كم و بيش ادامه يافته است، از اين قرار مى باشد: 

1) روزنامه حكمت 
مصر  در  فارسى  زبان  به  كه  است  جريده  اولين  حكمت  روزنامه 
ميرزا  مديريت  با  قاهره  شهر  در  روزنامه  اين  است.  شده  منتشر 
مهدى خان زعيم الدوله معروف به دكتر تبريزى تأسيس و در سال 
1310 هجرى قمرى با حروف سربى منتشر شده است. اين روزنامه 
در حدود بيست سال در خارج از ايران هر ده روز يك مرتبه در 8 

صفحه به قطع خشتى 9×14 سانتيمتر انتشار يافته است. 

زعيم الدوله تبريزى بالغ بر هشتاد سال عمر نموده و حدود شصت 
 4 دوشنبه  روز  در  وى  است.  داشته  سكونت  مصر  در  را  آن  سال 
محرم سال 1333 هجرى قمرى در مصر از دنيا رفته و در همان جا 

به خاك سپرده شد. 
حكمت عالوه بر اخبار، مقاالت انديشه اى، سياسى و اقتصادى نيز 

دارد. 

2) روزنامه ثريا 
پيروزى  از  بعد  و  تهران  در  سپس  و  مصر  در  ابتدا  ثريا  روزنامه 
انقالب مشروطه در كاشان منتشر شده است. اولين شماره آن روز 
شنبه 14 جمادى االخر سال 1316 هجرى قمرى مطابق با 29 اكتبر 
زبان  به  كاشانى  محمدخان  على  ميرزا  مديريت  با  ميالدى   1898
روزهاى  بار  يك  اى  هفته  صورت  به  و  تأسيس  مصر  در  فارسى 

شنبه طبع و روزهاى يكشنبه توزيع مى شده است. 
است:  نوشته  چنين  را  خود  مشى  خط  شماره  هر  در  روزنامه  اين 
«ثريا روزنامه اى است كه از هر گونه وقايع پولتيكى و سياسى و 
علمى و فنون و صنايع و ادبيات و تجارت و غيره بحث مى كند و نيز 
مقاالتى كه نافع به حال دولت و ملت باشد به كمال ممنوعيت طبع و 

نشر مى نمايد». 
اين روزنامه در سر مقاله يا «خطبه» شماره اول سال اول و سال دوم 
خود عالوه بر مدح حضرت رسول و ائمه دين بر خلفاى راشدين نيز 
درود فرستاده است و عالوه بر مصر و ايران، در سراسر آسيا و 

اروپا توزيع مى شده است (به صورت پستى). 
بانى، مدير، نويسنده و گرداننده آن على محمدخان كاشانى يكى از 
روشنفكران مهاجر ايرانى بوده است ولى ظاهرا مساعدت و پشتيبانى 
داشته  عهده  بر  كاشانى  تاجر  اهللا  فرج  سيد  نام  به  شخصى  را  مالى 
كه مقيم مصر بوده است. به همين دليل است كه بعدها ميان اين دو 
نفر اختالف به وجود آمده و موجب كناره گيرى على محمد خان از 
روزنامه ثريا گرديد. ثريا به مدت هجده ماه با مديريت و نويسندگى 
ميرزا على محمدخان منتشر شده كه از كيفيت بااليى برخوردار است 
و ادبيات فاخرى دارد. ولى، همان طور كه مرحوم صدر هاشمى نيز 
يادآور شده است «پس از آن كه نامبرده عدم دخالت خود را اعالم 

داشته به كلى از رونق افتاده است» 
سيد فرج اهللا كاشانى بعدها روزنامه ثريا را در تهران منتشر مى كرد 
(از سال 1321 هجرى قمرى به بعد) ولى مشى آزادى خواهى را در 

آن تاثير نمى داده است. 
 1327 سال  اواخر  از  يعنى  ايران  مشروطه  انقالب  پيروزى  از  بعد 
هجرى قمرى روزنامه ثريا در كاشان به صورت يك نشريه محلى 
با مديريت و دبيرى فرج اهللا الحسينى كه همان سيد فرج اهللا كاشانى 
باشد، منتشر شده است كه چندى بعد «فخرالواعظين» دبير آن شده 
است اما اين دفعه در مدايح مشروطه خواهان زياده روى كرده است. 

3) پرورش 
آن گونه كه از بيوگرافى «ميرزا على محمدخان كاشانى» دانسته مى 
دل  بسيار  ثريا  روزنامه  از  اجبارى  گيرى  كناره  از  پس  وى  شود، 
آزرده و افسرده خاطر گرديد و قصد مهاجرت از مصر نمود ولى با 
تشويق شمارى از روشنفكران مقيم تهران و تبريز و رجال سياسى 
را  ديگرى  نشريه  شد  مصمم  بودند  اروپا  و  عثمانى  در  كه  ايرانى 
تأسيس نمايد و لذا روزنامه پرورش را راه اندازى كرد كه يكى از 

جرايد پر مطلب و داراى ادبيات فاخر زبان فارسى مى باشد. 
شماره اول آن در تاريخ روز جمعه دهم ماه صفر سال 1318 هجرى 
قمرى در 16 صفحه به قطع وزيرى در قاهره منتشر شده است و به 

جاهاى ديگر توسط پست مى رسيده است. 
در صفحه اول آن زير نام روزنامه نوشته شده است: «اين روزنامه 
آزاد و هفته اى يك روز، روز جمعه طبع مى شود» بعدها جمعه تبديل 
به دوشنبه شده است. اين روزنامه تاثير زيادى در بيدارى مردم و 
نخبگان ايرانى و زمينه سازى انقالب مشروطه داشته است. متاسفانه 

نمونه اى از همه شماره هاى آن به طور كامل در دست نمى باشد. 
اسالميه  شركت  به  موسوم  موسسه  به  راجع  بخواهد  كسى  اگر 
وطنى  كاالهاى  ترويج  و  توليد  جهت  سهامى  شركت  صورت  به  كه 
آورد،  دست  به  تاريخى  اطالعات  بود،  شده  اندازى  راه  اصفهان  در 
همانند  رود.  مى  شمار  به  آن  منابع  از  يكى  قاهره  پرورش  روزنامه 
اين  مختلف  هاى  شماره  در  شده  منتشر  متفرقه  اسناد  و  ها  نامه 
جريده درباره شركت اسالميه، در جاهاى ديگر كمتر ديده مى شود. 
هم چنين حوادث مربوط به سفر فرنگ مظفرالدين شاه و روابط ايران 
با عثمانى، روسيه و دولت هاى اروپايى كه در ضمن اين سفر مهم 
رخ نموده اند از موارد نادرى هستند كه در روزنامه پرورش قاهره 
با دقت كامل پيگيرى و دنبال شده و منبعى ارزشمند براى عالقمندان 

به اين موضوع را شكل داده است. 
موضوعات ديگر نيز به همين منوال هستند و روزنامه پرورش منبع 

قابل اعتمادى در اين باره محسوب مى شود. 

4) روزنامه چهره نما 
با 15  مطابق  قمرى  هجرى  سال 1322  محرم  ماه  در  روزنامه  اين 
آوريل 1904 ميالدى در 16 صفحه به قطع وزيرى و با حروف سربى 
نما»  «چهره  عنوان  زير  در  است.  شده  منتشر  مصر  اسكندريه  در 

القاب» و نيز نوشته  بدون  آزاد و  نوشته است: «روزنامه مصور و 
ايران،  نيز  آن  انتشار  حوزه  هفتگى»  بعد  دوبار  ماهى  «موقتًا  است 
عثمانى، هندوستان، قفقازيه، تركستان، اروپا و چين اعالم شده است. 
در  قمرى  هجرى   323 سال  رجب   20 تاريخ  تا  نما  چهره  روزنامه 
اسكندريه منتشر مى شد كه در آن تاريخ بر اثر آتش سوزى چاپ 

خانه آن دچار حريق شد و از بين رفت. 
بنيانگذار و مدير روزنامه كه ميرزا عبدالمحمد ايرانى ملقب به مؤدب 
منتقل  قاهره  شهر  به  را  آن  انتشار  بود،  اصفهان  مردم  از  السلطان 
مؤدب  آن  مدير  توسط  اش  تاسيس  روز  از  روزنامه  اين  نمود. 
و  شد  مى  منتشر  مصر  در  تمام  سال  دو  و  سى  مدت  به  السلطان 
پس از درگذشت او توسط فرزندش «آقاى مؤدب زاده ايرانى» ادامه 

انتشار پيدا كرد و تقريبًا به همه نقاط ايران مى رسيده است. 
روزنامه چهره نما يكى از جرايد تاثيرگذار در اوضاع سياسى، فكرى، 
فرهنگى ايرانيان بوده است. در آن اوايل دو حادثه موجب خسارت 
مالى آن گرديد و تا مرز تعطيل شدن آن را تهديد نمود، ولى به هر 
حال چهره نما از آن دو بحران عبور كرد. يكى از آن ها واقعه وباى 
را  روزنامه  ثابت  مشتريان  و  افتاد  اتفاق  ايران  در  كه  بود  عمومى 
پراكنده ساخت و ديگر دستور توقيف و ممنوعيت ورود آن به داخل 
ايران در بخشى از زمان بود كه توسط شاهزاده عين الدوله صدر 
گرديد، ولى  مظفرالدين شاه صورت گرفت و موجب خسارت  اعظم 
پس از مدتى با وساطت ميرزا حسن رشديه در نزد عين الدوله از آن 

رفع توقيف شد. 

5) روزنامه كمال 
اين روزنامه ابتداء توسط ميرزا حسين طبيب زاده در 10 ماه رجب 
سال 17 هجرى قمرى در تبريز منتشر شد. طبيب زاده مدير مدرسه 
كمال در تبريز بود و اسم اين روزنامه را نيز كمال گذاشت. از اين 
تبريز  در  قمرى  هجرى  شوال 1318  تا 21  شماره  جمعًا 29  جريده 
منتشر شد كه با خط نستعليق و در قطع كوچك خشتى در 8 صفحه 

در روزهاى جمعه منتشر مى شد. 
ميرزا حسين طبيب زاده معروف به كمال بعد از سخت گيرى هايى كه 
در تبريز ديد و مدرسه اش نيز بسته شد به مصر مهاجرت نمود و 
در سال 1323 هجرى اقدام به انتشار مجدد روزنامه كمال در قاهره 
نمود. او تا سال 1329 هجرى قمرى در آن جا بود كه بعد از آن به 
گرفت.  عهده  بر  را  تبريز  روزنامه  اداره  تبريز  در  و  بازگشت  ايران 

اكنون نمونه هايى از روزنامه كمال در اختيار مى باشد. 

6) مجله رستاخيز 
اين مجله به مديريت و صاحب امتيازى عبداهللا رازى در سال 1342 
هجرى قمرى مطابق 1302 هجرى شمسى به صورت ماهيانه و به 
زبان فارسى در قاهره مصر تاسيس و به مدت حدودا سه سال جمعا 
گرايش  جريده  اين  در  است.  شده  منتشر  مرتب  غير  شماره  در 18 
خاص و تندى راجع به احياى مفاهيم و آيين زردشتى مشاهده مى 
شود. در شماره اول و سوم آن راجع به هدف مجله آمده است كه 
دانستن  و  ايران  ادبيات  و  تاريخ  بودن  زنده  از  هدفشان «عبارتست 

عادات و آداب ايرانيان از زمان قديم الى كنون و...» 
و  اقتصادى  ادبى،  علمى،  اى،  مجله  عنوان  به  رستاخيز  حال  اين  با 
فلسفى معرفى شده است. مدير اين مجله گرايش هوادارانه ويژه اى 
به رضاخان پهلوى هم دارد چنان كه بعدها پس از تعطيلى مجله هاى 

رستاخيز و سودمند، گويا مجله «عصر پهلوى» را منتشر ساخت. 
مجله رستاخيز به دليل مواضع تند اسالم گريزانه موجب واكنش هاى 
اجتماعى در ايران و به ويژه در ميان روحانيون گرديد كه منجر به 
تعطيلى آن شد. در اين رابطه سواد نامه اى موجود است كه «جامعه 
ديانت قزوين» آن را خطاب به ميرزا ابوعبداهللا زنجانى (مولف كتاب 
گوياى  و  اند  نوشته  زنجان  شهر  آن  علماى  ديگر  و  القرآن)  تاريخ 
مورد منازعه و مسئله دار بودن مجله رستاخيز است و كليشه آن در 
پايان اين مقاله درج شده است. دسترسى به اين نامه را مديون ميرزا 

صادق ضيايى فرزند عالمه ميرزا ابوعبداهللا زنجانى هستيم. 

7) مجله سودمند 
مجله  شدن  تعطيل  از  پس  سودمند  نامه  مجله  يا  سودمند  مجله 
رستاخيز توسط مدير آن عبداهللا رازى در سال 1305 هجرى شمسى 
به جاى رستاخيز در 56 صفحه به قطع خشتى در قاهره مصر روى 
كاغذ بسيار خوب و با چاپ اعلى منتشر شده است و در همان شماره 
اول قول داده است: «به هيچ وجه من الوجوه مطالب سياسى و مذهبى 

درج نخواهد گرديد» 
و اظهار اميدوارى كرده كه «در ايران در ميان جوانان جدى و با ذوق 

به خوبى رواج گيرد و به مانعى برنخورد». 
در  آن  شماره  كه 18  شده  منتشر  شماره  مجموعًا 24  مجله  اين  از 
مصر و 6 شماره آن در تهران منتشر شده است. چرا كه از آذرماه 

1309 شمسى محل اداره آن از قاهره به تهران منتقل شده است. 
نيز  آن  شماره  شش  كه  اند  نوشته  هاشمى»  صدر  محمد  «مرحوم 
به اسم عصر پهلوى منتشر شده كه متأسفانه نگارنده نتوانستم به 

نسخه اى از آن دسترسى پيدا كرده و رويت نمايم. 

منبع: فصلنامه «ياد» بهار 1386

رسانه
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امى وينهاوس سوزانده شد!
در مراسم تشيع جنازه ، خانواده امى وينهاوس صبور 

و شجاع بودند.

خاخامى كه مراسم تشيع جنازه امى وينهاوس را انجام 
داد ، صبر و شجاعت خانواده او را ستود.

بعد از مرگ غم انگيز امى وينهاوس در روز شنبه 23 
از  يكى  از   ، امى  مادر  و  پدر   ، جنيس  و  ميچ   ، ژوئيه 
خاخامهاى يهودى با نام فرانك هلنر درخواست كردند 
تا مراسم مذهبى تشيع جنازه اين خواننده 27 ساله را 
مراسم،  اين  در  حضور  هنگام  در  فرانك   . دهد  انجام 
قرار  او  خانواده  استقامت  و  صبر  تاثير  تحت  واقعا" 

گرفت .

سخت  فرزند  مرگ   . بودند  صبور  واقعا"  گفت:"آنها  او 
ترين و غم انگيزترين اتفاق دنيا است. من فكر مى كنم 
آنها مطمئن بودند كه او خودش دلش مى خواست از اين 

دنيا برود و به آرامش ابدى برسد."

و  دست  مخدر  مواد  به  اعتياد  مشكل  با  سالها  كه  امى 
پنجه نرم مى كرد به پدر و مادرش گفته بود كه دلش 
مى خواهد بعد از مرگش سوزانده شود تا خاكستر او به 
خاكستر مادر بزرگ محبوبش بپيوندد و از نظر خاخام 
هلنر نيز انجام وصيت امى و سوزاندن جسد او ، كار 

درستى بود.

در  گفت:"  استاندارد  ايوينينگ  لندن  روزنامه  به  او 
جنبشهاى آزاديخواهانه دنياى امروز ، سوزاندن جسد 
پذيرفته شده است. از آنجا كه مادر بزرگ امى  كامال" 
نيز سوزانده شده بود آنها دلشان مى خواست خاكستر 
به  جنيس  و  باشند."ميچ  داشته  باهم  را  آنها  دوى  هر 
همراه پسرشان الكس و يكى از دوستان نزديكشان با 
لندن  كمدن  ميدان  در  واقع  امى  خانه  به  جيم  تايلر  نام 
شمالى رفتند تا يكى از سنتهاى يهودى با نام "شيوا" را 
اجرا كنند. طبق اين سنت خانواده عزادار بايد يك هفته 

براى متوفى خود سوگوارى كنند.

جنيفرلوپز هنوز هم به عشق 
خوش بين است!

جنيفر لوپز از آن دسته آدمهايى است كه هميشه و در 
همه حال به عشق خوش بين هستند.

اگرچه اين بازيگر و خواننده تا بحال سه ازدواج ناموفق 
از  خود  جدايى  اخيرا“  و  است  گذاشته  سر  پشت  را 
همسرش مارك آنتونى را رسما“ اعالم كرده است اما 
كه  است  مطمئن  و  است  بين  خوش  عشق  به  هم  هنوز 
دوباره شادى و عشق را تجربه خواهد كرد. آنتونى و 
جنيفر كه دو فرزند دوقلوى سه ساله با نامهاى مكس و 

امى دارند ، 7 سال پيش باهم ازدواج كرده بودند.
زندگى  تصميم  ترين  سخت   ، مارك  از  گفت:“جدايى  او 
خانواده  اين  كه  خواست  مى  دلم  واقعا“  من   . بود  من 
براى هميشه حفظ شود و پايدار بماند . اين بزرگترين 
خيلى  رويا،  اين  به  رسيدن  براى  من  و  بود  من  روياى 
تالش كردم . هر دوى ما تالش كرديم. اما بعضى وقتها 
ناراحت  واقعا“  موضوع  اين  و  است  فايده  بى  تالشها 
خوش  عشق  به  هميشه  من  اما  است.  دردناك  و  كننده 
بين هستم . من به عشق اعتقاد دارم و و زندگى با عشق 

هنوز هم بزرگترين روياى زندگى من است.“
در مصاحبه اى كه قبل از اعالم رسمى جدايى مارك و 
جنيفر انجام شده بود ، داور برنامه امريكن آيدل گفته 
بود كه او و همسرش به سختى تالش مى كنند تا بين 

كار و زندگى خانوادگى شان تعادل برقرار كنند.
او در اين مصاحبه گفت:“ تعادل برقرار كردن بين كار و 
زندگى خانوادگى هر روز سخت تر مى شود. وقتى كه 
تازه ازدواج كرده بوديم و هنوز بچه دار نشده بوديم ، 
بيشتر اوقات مى توانستيم با هم باشيم و همراه يكديگر 
نمى  كار  زياد  من  زمان  آن  در   . كنيم  سفر  جا  همه  به 
كردم و به همين دليل وقت بيشترى داشتم.در سالهاى 
اول ازدواجمان من در چند تور همراه مارك بودم و در 
آن دوران يك فيلم مشترك هم بازى كرديم.اما حاال همه 

چيز خيلى سخت شده است .“
ضر خيلى چيزها تغيير كرده و كارها و مسئوليتهاى ما 
بيشتر شده است . همانطور كه گفتم در سه سال اول 
 . كرديم  مى  يكديگر  صرف  را  وقتمان  همه  ازدواجمان 
در آن زمان من زياد كار نمى كردم و بيشتر وقتم را 
در اختيار مارك قرار مى دادم. اما بعد از آن ما صاحب 
فرزند شديم و بيشتر وقتمان را وقف فرزندانمان كرديم 

و من هم دوباره كار كردن را شروع كردم.“

موسيقى

آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

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

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

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

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

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

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

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

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

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

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.
co.uk

ليدى گاگا كتاب منتشر 
مى كند!

در اين كتاب جديد تصويرى ،عكسهاى 
مختلفى از ليدى گاگا چاپ خواهد شد.

اين كتاب كه مانند يك "گفتگوى تصويرى 
ترى   ، او  وعكاس  پاپ  ستاره  اين  بين   "
نوامبر   22 تاريخ  در  و  است  ريچادسون 
كه  دارد  مقدمه  يك   ، شد  خواهد  منتشر 
توسط خود اين خواننده نوشته شده است. 
ترى ريچادسون تا به حال حدود 10 هزار 

عكس از ليدى گاگا گرفته است.
اين  انتشار  ،خبر  سنترال  گرند  انتشارات 
كتاب  اين  در  گفت:"  و  كرد  تاييد  را  كتاب 
350 عكس سياه و سفيد و رنگى از ليدى 
در  عكسها  اين  شد.  خواهد  چاپ  گاگا 
ريچاردسون  ترى  توسط  و  ماه   10 طول 
 ، ماه  اين10  طول  در  است.  شده  تهيه 
در  محدوديتى  هيچ  بدون  ريچاردسون 

خواننده  اين  زندگى  لحظات  و  روزها  همه 
پاپ حضور داشته است و از صحنه هاى 

مختلف زندگى او عكس گرفته است."
از ماه آگوست سال 2010 تا مراسم گرمى 
در ماه فوريه سال 2011 كه 26.66ميليون 
آخرين  در  همينطور  و  داشت  بيننده  نفر 
ميانگين  بطور  كه  پاپ  ستاره  اين  تور 

 ، بود  تماشاگر   90.000 ميزبان  روز  هر 
گاگا  ليدى  كنار  در  همواره  ريچاردسون 
حاضر بود و از پشت صحنه هاى زندگى 

حرفه اى و شخصى او عكس مى گرفت.
ليدى گاگا اخيرا" درباره عالقه اش به امى 
اين   . است  كرده  صحبت  هم  وينهاوس 
ژوئيه   23 شنبه  روز  ساله   27 خواننده 
گفت:"امى  او  گذشت.  در  ناگهانى  بطور 
اما  شناختم  نمى  نزديك  از  را  وينهاوس 
از  يكى  "من  داشتم."  دوست  را  او  خيلى 
بودم  او  مشتاق  و  متعصب  طرفداران 
رقصنده  يك  فقط  نيويورك  در  من  .وقتى 
بزرگ  اى  ستاره  واقعا"  او  بودم  معمولى 
كه  بود  آنهايى  از  يكى  امى  براين  بنا  بود. 

مدنا هم كارگردان شد!
اولين تجربه كارگردانى مدنا با نام " دابليو . اى " در فستيوال فيلم ونيز افتتاح خواهد شد.

اين فيلم درام كه داستان آن درباره ادوارد هشتم ، پادشاه انگلستان و همسرش واليس سيمپسون است ، اولين 
تجربه فيلمسازى اين ستاره 52 ساله است و در ماه سپتامبردر جشنواره ونيز براى اولين بار به نمايش گذاشته 

خواهد شد . اين فيلم در بخش خارج از مسابقه اكران مى شود و در رقابتهاى اين جشنواره شركت نخواهد كرد.
شركت  جمله  از  بادگير"  بلنديهاى  كالسيك"  داستان  از  آرنولد  آندريا  اقتباس  و   " جاسوس  سرباز،   ، خياط  فيلم" 
كنندگان اين رقابتها هستند.دارن آرنوفسكى ، كارگردان فيلم " قوى سياه" يكى از اعضاى هيئت داوران اين رقابتها 
خواهد بود و جايزه شير طاليى كه يكى از معتبرترين جوايز سينمايى دنيا است ، به برنده بزرگ اين جشنواره اعطا 
خواهد شد.در فيلم" دابليو . اى " كه مدنا در هنگام ساختن آن ماجراهاى بسيارخوب و بزرگى را تجربه كرده است 

، ابى كرنيش ،اسكار ايزاك و جيمز فاكس هنرنمايى مى كنند.
مدنا گفت:" داستان فيلم" دابليو . اى" درباره يك عشق پاك و حقيقى است و از خودگذشتگى هايى را كه اغلب در يك 

رابطه عاشقانه حقيقى اتفاق مى افتد ، به تصوير مى كشد."
" من مدتها بود كه مى خواستم اين فيلم را بسازم و زنده كردن شخصيتهاى اين داستان قديمى واقعا" براى من 
ماجرجويى بزرگ و هيجان انگيزى بود."حق پخش اين فيلم در اختيار كمپانى وين استين قرار گرفته است اما تاريخ 

دقيق اكران آن هنوز مشخص نشده است.



جمعه 14 امرداد ماه 1390 -  شماره 209هفته نامه پرشين1616
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

قيمت مهم تر است يا معروفيت مارك
از  خاصي  مارك  يك  به  كمتر  خريداران  كه  شده  ديده  اخيرا 
جاي  خاص  مارك  با  كاال  آن  واقع  در  هستند.  وفادار  كاالها 
خود را به كاالي ديگري با قيمت ارزان تر داده است. يك تيم 
تحقيقاتي در فروشگاهي بزرگ دوربين هايي نصب كرده اند تا 
بتوانند نحوه خريد كردن را ضبط و ثبت و در نهايت بررسي 
از  بسياري  دوربين ها  از  آمده  به دست  اطالعات  در  كنند 
عادات خريد كردن ما نشان داده شده است مثال مشتريان در 

راهروهاي بزرگ تر و پهن تر بيشتر خريد مي كنند. 

زن ها وقت بيشتري براي خريد مي گذارند تا مردها و به جز 
مارك  به  وفاداري  داده،  پس  امتحان  و  معروف  مارك هاي  يكسري 
خاصي ديده نمي شود. آنچه در اين بررسي ها نشان داده مي شود اين 
است كه بسياري از مردم در همان فروشگاه ها و در حين قدم زدن 
در ميان راهروها تصميم مي گيرند كه چه چيزي بايد بخرند. مردم در 
ميان راهروها قدم مي زنند. مارك هاي مختلف را مي بينند و هركدا م كه 
حال  در  فروشگاه ها  اكثرمحصوالت  مي كنند.  انتخاب  را  بود  ارزان تر 

رقابت با يكديگر براي جذب مشتري هستند.
دركنار  آنها  انتخاب ها،  تجمع  نحوه  مشتريان،  كردن  خريد  نحوه   
علت  خاص،  به  كاالهاي  برخي  از  استقبال  خاص، عدم  محصولي 
بي عالقگي،  مورداستفاده نبودن  يا حتي قرار نگرفتن در جاي مناسبي 
و  مديران  تصميم گيري  در  مي تواند  موارد  اين  فروشگاه،  همه  از 
نشان  حتي  دوربين ها  اين  تصاوير  باشد.  مفيد  توليدي ها  صاحبان 
مي دهد كه يك خريدارگاهي بر سر انتخاب يك محصول با دو مارك 
مختلف ترديد دارد و اين ترديد قطعا بين پايين بودن قيمت يك مارك 
يا تاكيد مشتري به يك مارك خاص است. دراين هنگام شايد بسياري 
از اوقات قيمت پايين تر يك مارك بتواند حرف آخر را براي مشتري 

بزند. 

نشستن زياد درد سر 
ساز مي شود

نشستن  كه  كرده اند  اعالم  محققين 
بيماري  باعث  روز  درطول  زياد 
ديابت  و  قلبي  مشكالت  مي شود. 
مي دهد  افزايش  شدت  به  را   2 نوع 
مرگ  به  منجر  مي تواند  نتيجه  در  و 
پياده روي  يك  با  نكنيد  فكر  و  شود 
منفي  اثرات  بي خيال  مي تواند  كوتاه 
دانشمندان  شويد.  زياد  نشستن هاي 

يعني  انسان ها  زندگي  كه  دارند  اعتقاد 
ساعت   23/  5 و  فيزيكي  فعاليت  دقيقه   30
ديگر بدون حركت بودن قطعا آن وضعيت 
ما  به  را  هستيم  دنبالش  به  كه  مناسبي 
فعاليت  افزايش  بر  هميشه  ما  نمي دهد. 
جسماني تاكيد مي كنيم. تحرك وعدم تحرك 
در  دارند.  تاثير  بسيار  سالمتي  بر  دو  هر 
واقع تنها افزايش تحرك براي سالمت مهم 
نيست بلكه كاهش بي تحركي به همان ميزان 
اهميت دارد. شايد الزم باشد اين اصطالح 
فرهنگي خود را تغيير دهيم. از اين پس به 
جاي اينكه بگوييم «بنشينيم و با هم حرف 
بزنيم» بگوييم «بياييد قدم بزنيم و صحبت 

كنيم.» 

است  ممكن  زياد  نشستن  ديگر  سوي  از 
باعث ضعيف شدن ماهيچه ها و استخوانها 
شود. همچنين نشستن زياد اثر منفي جديد 
بر متابوليسم بدن دارد. چربي خون را باال 
مي برد و كلسترول خوب را پايين مي آورد. 
پژوهشي جديد نشان داده است كه افرادي 
يا  تلويزيون  پاي  ساعت   4 از  بيش  كه 
سال 125  طول 4  در  مي نشينند،  كامپيوتر 
در صد بيشتر از ديگران با مشكالت قلبي 
قديمي تر  تحقيقاتي  در  مي شوند.  رو  به  رو 
بيشتري  تحرك  كه  كودكاني  بود  آمده 
بيشتري  تحصيلي  پيشرفت هاي  از  دارند، 

تحرك  عدم  بزرگساالن  در  و  برخوردارند 
دارند  مستقيم  نسبت  هم  با  افسردگي  و 
داشته  ادامه  بايد  هنوز  تحقيقات  اين  اما 
نيست  مشخص  هنوز  مثال  كه  چرا  باشد 
بزرگساالني كه نيم ساعت ورزش مي كنند 
و بقيه ساعات مي نشينند هم به همان ميزان 
دچارافسردگي مي شوند يا خير. تغيير عادت 
اما  است  دشوار  بسيار  حتما  زياد  نشستن 
يك راه حل اين است كه موقع نشستن حتما 
است  الزم  االن  آيا  كه  بپرسيم  خودمان  از 
محل  به  رسيدن  براي  مثال  يا  بنشينيم  كه 
دوچرخه  ماشين،  جاي  به  نمي توانيم  كار 

سواري يا پياده روي كنيم؟
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گوناگون
اقتصادهاي نوظهور 

دنياي فعلي
 1 0

كشور نوظهور در زمينه اقتصاد اينها هستند: 

رده  نوع  هر  نخست  رده  در  چين  نام  شنيدن  چين:   .1
تعجب  چندان  ديگر  باشد،  اقتصادى  اگر  ويژه  به  بندى، 
توليد  باالترين  حاضر  حال  در  ها  چينى  نيست.  آور 
 4/99 ميزان  به  آمريكا  از  پس  را  دنيا  ملى  ناخالص 

تريليون دالر در اختيار دارند. 

اقتصاد  دومين  دنيا،  پرجمعيت  كشور  دومين  هند:   .2
نوظهور هم هست. هندى ها با 467 ميليون نفر نيروى 
كار، بين تمامى كشورهاى جهان در رده دوم قرار دارند. 

3. روسيه: ميانگين درآمد ماهانه روس ها كه در سال 
هاى نه چندان دور كمتر از 500 دالر بود، حاال به حدود 
1000 دالر در ماه رسيده است. دوازدهمين قدرت برتر 
سومين  ملى،  ناخالص  توليد  لحاظ  به  دنيا  اقتصادى 

اقتصاد برتر نوظهور هم هست. 

لحاظ  به  قهوه،  و  فوتبال  سرزمين  اقتصاد  برزيل:   .4
مى  شمار  به  برتر  قدرت  هشتمين  ملى،  ناخالص  توليد 
ناخالص  توليد  در  درصدى  رشد 5  با  كشور  اين  رود. 
سطح  در  اقتصادى  رشدهاى  ترين  سريع  از  يكى  ملى، 

جهان را داشته است.

5. تركيه: اصالحات گسترده اقتصادى كه از سال 1983 
در اين كشور آغاز شد، زمينه اين رشد در اقتصاد تركيه 
اقتصادهاى  ديگر  با  تركيه  نزديك  كرد.روابط  فراهم  را 
فروش  براى  گسترده  بازارهاى  ايجاد  باعث  نوظهور 

كاالهاى ترك در اين كشورها شده است. 

اقتصاد  يازدهمين  مكزيك،  اقتصاد  امروزه  مكزيك:   .6
برتر دنياست. بعد از دهه 1990، اقتصاد و فن آورى با 

سرعت هرچه تمام تر در اين كشور توسعه پيدا كرد. 

7. اندونزى: اندونزي در سال هاى اخير با همت دولتش 
به رشد بسيار بااليى دست يافته است. خدمات عمومى، 
صنعت و كشاورزى از جمله پايه هاى اقتصاد اندونزى 

به شمار مى روند. 

اقتصاد  جهان،  اقتصادهاى  ديگر  برخالف  لهستان:   .8
در  ششم  رتبه  و  باالست  درآمد  با  اقتصادى  لهستان، 
اروپا را به خود اختصاص داده است.تنها كشورى كه 
رشد  از  نديده،  خود  به  كاهش  ملى  ناخالص  توليد  در 

اقتصاد بسيار سريعى برخوردار است. 

كشور  عربى،  متحده  امارات  عربى:  متحده  امارات   .9
كوچك حاشيه خليج فارس و از جمله كشورهايى است 

كه تغييرات سريعى را در اقتصاد خود ديده است. 

10 . تايلند: مهمترين دليل جاى گرفتن تايلند در جمع 10 
قدرت اقتصادى برتر نوظهور صادرات اين كشور است. 
صادرات اين كشور به ديگر كشورها 2/3 توليد ناخالص 

ملى اين كشور را تشكيل مى دهد. 
30 جوالي 2011 
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لباس قارچي براي 
جسد انسان

به  را  ايده هايي  دانشمندان  يا  هنرمندان  بعضي 
واقعيت تبديل مي كنند كه درك آن براي افراد ديگر 
مثال  عنوان  به  است.  باور  غيرقابل  و  سخت  كمي 
حال  هر  به  انسان  جسد  مي دانند  همه  كه  زماني 
بعد از مدتي توسط موجودات مختلف و زير خاك 
لباسي  ندارد  دليلي  مي رود،  بين  از  و  شده  تجزيه 

ويژه اين كار را براي شخص مرده انجام بدهد. 

لباسي  لي»  ريم  به نام «جائه  مخترع  و  هنرمند  يك 
تدريج  به  را  انسان  جسد  كه  كرده  ابداع  ويژه 
نوع  چند  از  لباس  اين  مي كند.  تجزيه  و  مي خورد 
به  را  جسد  يك  مي توانند  كه  شده  تشكيل  قارچ 

تدريج تجزيه و به خاك تبديل كند. 

اين قارچ ها معموال روي چوب و بدنه درختان در 
جنگل مي رويند. تنها كافي است كه اين لباس را به 
تن يك جسد بپوشانند تا قارچ ها وارد عمل شوند 
و جسم را تجزيه كنند. «لي» كه يكي از دوستداران 
كمك  را  كار  اين  از  هدف  است،  طبيعت  سرسخت 
به تجزيه سريع تر جسد انسان به مواد سازگار با 

خاك و طبيعت اعالم كرده. 

بقاياي اين فرآيند تجزيه، تركيبي غيرسمي است كه 
به آساني به خاك برمي گردد و آسيبي به بهداشت 
لباس  اين  طراح  نمي كند.  وارد  زيست  محيط 
مي گويد قارچ ها توانايي فوق العاده اي در تجزيه و 
تبديل مواد سمي به مواد مفيد و بدون ضرر دارند 
و هدفش اين بوده تا كاري كند كه اين روند بهتر و 

سريع تر انجام بشود. 

مشخص نيست كه چه مدت زمان طول مي كشد تا 
يك جسد در اين لباس تجزيه شود و احتماال 

به سادگي داوطلبي هم پيدا نمي شود كه جسد خود 
را پس از مرگش طعمه اين لباس قارچي كند. 

سايت سى نت - 31 جوالي 2011

30 سالگي سيستم 
عامل داس

از  بعد  اتفاق  يك  تنها  تجاري،  مبادالت  تاريخ  در 
ماجراي متقاعد كردن روسيه براي فروش آالسكا 
به اياالت متحده قرار مي گيرد. سيستم عامل داس 
را تقريبا تمام كاربران باتجربه رايانه به ياد دارند. 
صفحه سياه نوستالژيك اين سيستم عامل كه اين 
روزها ديگر فقط نام آن باقي مانده، 30 ساله شد. 

در  را  معامله  يك  1981،مايكروسافت  جوالي  در 
 QDOS نام  به  عامل  سيستم  يك  خريد  مورد 
پاترسون  تيم  با  كثيف)  و  سريع  عامل  (سيستم 
رايانه  از  استفاده  براي  را  عامل  سيستم  اين  كه 
شخصي در خانه تهيه كرده بود، نهايي كرد. بعد از 
نام  مايكروسافت،  توسط  عامل  سيستم  اين  خريد 

اين سيستم عامل به MS-DOS يا همان 

تغيير   Microsoft Disk Operating System
رايانه هاي  روي  كوتاهي  مدت  از  بعد  و  كرد  پيدا 
سال  در  بي ام»  «آي  شد.  بازار  روانه  «آي بي ام» 
1981 از مايكروسافت تقاضاي يك سيستم عامل 
و  كرد  خود  شخصي  رايانه هاي  توليد  خط  براي 
در آن زمان يك قرار داد در اين مورد بين اين دو 

شركت منعقد شد. 

شركت  در   1988 سال  تا  نيز  پاترسون  خود 
مايكروسافت كار مي كرد و اكنون او يك شركت به 
نام فن آوري هاي پاترسون در سياتل دارد كه به 
توسعه سخت افزار براي شركت هاي كوچك با نرم 
افزار هاي متناسب اقدام مي كند. البته خود سيستم 
اضمحالل  شرف  در   1994 سال  در  داس  عامل 
به نفع  بارديگر  تاريخ  ويندوز 95،  آمدن  با  كه  بود 
ويندوز7،همراه  تا  و  خورد  رقم  مايكروسافت 
داس  است.  بوده  ويندوز  عامل  سيستم  هميشگي 
عامل  سيستم هاي  گسترده ترين  از  يكي  مدت ها  تا 
محسوب مي شد اما مايكروسافت توسعه آن را در 

سال 2000 متوقف كرد. 

سايت الموندو- 31 جوالي 2011 

دل تان جوان باشد

با  مردم  شادي  ميزان  شنيده ايم  هميشه 
يك  در  مسئله  اين  مي كند.  تغيير  سن شان 
نظرسنجي عمومي به دست آمده است اما 
مطالعات موارد ديگري را هم نشان مي دهد. 
اين  به  بستگي  بيشتر  شادي  ميزان  اينكه 
مي كنند. تعريف  چگونه  را  شادي  كه  دارد 

ميزان  چه  به  و  مي بينند  چه  رادر  شادي 
در  شادي  آنجايي كه  از  دارند.  نياز  شادي 
است  مرتبط  هيجان  بيشتربا  جوان ترها 
ولي براي مسن ترها ميزان رضايت آنها با 
شادي ارتباط مستقيم دارد. مطالعات نشان 

مي دهد كه دو نوع شادي وجود دارد. 

همراه  صلح  و  آرامش  با  شادي  نوع  يك 
است و ديگري با هيجان. اين تفاوت بيشتر 
به خاطر اهميت دادن به آينده يا حال است. 
و  است  آينده  جوان ترها  اصلي  دغدغه 
باشند.  هيجان  دنبال  به  كه  است  منطقي 
حال  زمان  مسن ترها  اصلي  دغدغه  ولي 
است. براي همين رضايت بخش بزرگي از 
با  پژوهشي  مي دهد.  تشكيل  را  آنها  شادي 
 20 10ساله،  مختلف  سني  گروه  حضور5 
ساله، 30 ساله، 40 ساله و 50ساله انجام 

از  استفاده  پژوهش ها  دراين  و  است  شده 
نوشته هايشان،  در  بخش  شادي  كلمات 
 ميزان شادي از ديدن صحنه ها و فيلم هاي 
زيبا و غيره در 5گروه بررسي شده است 
با اينكه اين آزمايش ها كامال متفاوت بودند 
براي  آمد.  دست  به  مشابهي  نتايج  ولي 
درجات  با  شادي  درصد   60 جوانترها 
صورتي  بوده.در  درارتباط  هيجان  مختلف 
به  شادي  80درصد  مسن ترها  براي  كه 
است.  داشته  بستگي  آنان  رضايت  ميزان 
بيشترين  هيجان  كوچك  بچه هاي  در 
به  رفتن  دارد.مثل  آنها  شادي  در  را  سهم 
دست  گرفتن  گاهي  وحش.  باغ  يا  مسافرت 
بر  او  شادي هاي  به  توجه  و  كودك  يك 
به  مي گذارد.  تاثير  بزرگ تر  يك  روحيه 
عبارت ديگرگاهي در كنار جوان ترها بودن 
شود.  جوان  هم  دل تان  كه  مي شود  باعث 
البته الزم به ذكر است كه شادي بسته به 
جنس هم متغيراست. آن تعريفي كه مردان 
دارند  زن ها  كه  تعريفي  با  دارند  شادي  از 
متفاوت خواهد بود. اين امر در بين جوامع 
از  مي رسد.  نظر  به  متفاوت  هم  مختلف 
بپذيريم  پژوهش  براساس  اگر  ديگر  سوي 
كه جوان ترها شادي را در هيجان مي دانند 
و مسن ترها در رضايت، اين ميزان هيجان و 
رضايت بين افراد مختلف قطعا متغيراست. 
اينها همان ويژگي هايي است كه افراد را از 
يكديگر متمايز مي سازد. آنچه كه مهم است 
آن است كه افراد خود بايد كشف كنند كه 
چه چيزهايي باعث شادي آنها مي شود  و با 

آن زندگي زيباتري داشته باشند.

گوناگون

عجيب ترين هتل دنيا 
افتتاح مي شود

كره  پايتخت  يانگ،  پيونگ  در  ريوگيونگ  هتل 
معماري  پروژه هاي  عجيب ترين  از  يكي  شمالي 
جهان محسوب مي شود و البته يكي از زشت ترين 
ساختمان  احداث  جهان!   معماري  سازه هاي 
سال  در  اما  شد  آغاز  ميالدي   1987 از  هتل 
هزينه هاي  زيرا  شد  رها  نيمه كاره  پروژه   1993
بازسازي و مرمت آن براي اين شهر فقرزده و 
شايد بتوان گفت براي اين كشور بسيار سنگين 

بود.
بلوك  نخستين  آنكه  از  پس  سال  بيست  اكنون 
شد،  گذاشته  خود  جاي  در  هتل  ساختماني 
مي توان به نوعي ادعا كرد كه مرحله ساخت آن 
شيوه  به  ريوگيونگ  هتل  است.  رسيده  پايان  به 
بروتاليست  سبك  تخيلي  علمي-  ساختمان هاي 
(نوعي سبك معماري نوگرا كه در دهه 1950به 
وجود آمد) دهه 80 ميالدي طراحي شده است كه 

محبوب ديكتاتورهاي آن زمان بود.

 هتل 105 طبقه يي ريوگيونگ 330 متر ارتفاع دارد 
و بنابرآن بود كه يكي از بلندترين ساختمان هاي 
احداث شده در خارج از امريكا باشد، نوعي نماد 
موفقيت كره شمالي در برابر امريكا. اما متاسفانه 
جماهير  (يااتحاد  روسيه  ميالدي   1992 در 
آن  همراه  و  پاشيد  هم  از  زمان)  درآن  شوروي 
شمالي  كره  اقتصاد  از  مالي  حمايت هاي  تمام 
پيشرفت  از  هزينه  پر  پروژه  اين  و  رفت  بين  از 

بازماند زيرا بدون آن هم كشور با سرعتي باور 
بمدت 15  مي رفت.  فقر  گرداب  سوي  به  نكردني 
سيماني  بناي  وجود  يانگ  پيونگ  ساكنان  سال 
بر  حتي  كه  بنايي  مي كردند،  انكار  را  شده  رها 
بازديدكنندگان  و  داشت  سلطه  شهر  آسمان 
غربي به هيچ روي نمي توانستند رانندگان تاكسي 
بزنند.  آن  احداث  محل  به  سري  كنند  مجبور  را 
مكان هتل به يكي از مسيرهاي پرطرفداري تبديل 
را  آن  ارث  گوگل  در  اينترنتي  كاربران  كه  شد 

جست وجو مي كردند.
بود.  گرفته  نام  نابودي  هتل  پروژه  اين  اكنون   
انجام  به  مربوط  گزارش هايي   2008 سال  در 
فعاليت هايي پراكنده در محل ساختمان مي رسيد. 
كره  زيرا  بود  برانگيز  تعجب  حدودي  تا  امر  اين 
مي زد  تخمين  خود  شمالي  نيمه  رقيب  جنوبي، 
كه هزينه تعمير و اتمام هتل در حدود يك تا دو 
مشخص  آن  از  پس  باشد.  امريكا  دالر  ميليارد 
ميليون  مصري 400  كام  اوراس  شركت  كه  شد 
دالر از هزينه هاي اتمام هتل را تقبل كرده است. 
داد  گزارش   Business Insider گذشته  هفته 
اما  است  شده  تمام  ساختمان  خارجي  نماي  كه 
هتل  و  دارد  ادامه  همچنان  داخلي  نماي  در  كار 
جونگ  كيم  بزرگداشت  براي   2012 سال  در 
اين  شد.  خواهد  افتتاح  شمالي)  كره  (رهبر  دوم 
متحرك  رستوران  پنج  و  اتاق  هزار  سه  با  هتل 
در كشوري كه مردمش در شرايط بد اقتصادي 
بسر مي برند و صنعت جهانگردي آن هم رونقي 
ياد  به  بايد  اما  است.  تعجب برانگيز  بسيار  ندارد 
پديده هاي  و  حوادث  كشور  شمالي  كره  داشت 

تعجب برانگيزاست!



جمعه 14 امرداد ماه 1390 -  شماره 209هفته نامه پرشين1818
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk تكنولوژى

تعمير انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 
در محل كار و يا منزل - نصب ويندوز 

برنامه هاى گرافيكى
 مالتى مديا- شبكه -  نصب آنتى 

ويروس - اپل و ماكروسافت
07411991305

گوگل پالس تا چه حد 
اميدواركننده است؟

اولين تجربه گوگل در ارائه سايت اجتماعى گرچه 
كامل نيست، اما اميدواركننده است.

نسخه هاى  باشد  خواسته  آنكه  بدون  شركت  اين 
(هم چون  ديگرش  سرويس هاى  مينيماليستى 
تازه  سايت  اين  براى  را  گوگل)  تقويم  و  جى ميل 
هم تجويز كند، سايتى اجتماعى ايجاد كرده كه به 

كاربران امكانات تازه اى مى دهد.

اين   . دارد  شدن  بهتر  براى  جا  گوگل پالس  البته 
داشته  كاربر  ميليون   25 از  بيش  تاكنون  سايت 
حتى   - ديگرى  اجتماعى  سايت  هر  از  سريعتر  و 
سريعتر از فيس بوك - به اين آمار رسيده است 
به  گوگل پالس  مديران  نگاه  رقابت  اين  در  .قطعا 
سايت فيس بوك به عنوان جدى ترين رقيبشان بوده 

دوستان  گرفتن  قرار  هم  كنار  امكان  آن ها  است. 
هم سليقه را به كاربران داده اند و با اين كه پيش از 
اين فيس بوك چنين گزينه اى را در اختيار كاربران 
گوگل پالس  عالقه مندان  گفته  به  اما  بود،  گذاشته 

جذابيت هاى بيشترى برايشان داشته است.

به  كاربران  از  دعوت  با  كرده  تالش  گوگل پالس 
تقسيم  و  دوستانشان  فعاليت هاى  كردن  دنبال 
امكانات  اخبار  فيد  در  عالقه شان  مورد  محتواى 
جديد  گزينه ها  اين  بدهد.  كاربران  به  تازه اى 
جذب  در  آن ها  جديت  نشان دهنده  تنها  و  نيست 
گوشه اى از 750 ميليون كاربر فيس بوك و تثبيت 
موقعيت شان به عنوان رقيبى تازه است، ولى هنوز 
موفق  ميزان  چه  تا  تالش ها  اين  نيست  مشخص 

خواهند بود.

پيش از اين، اريك اشميت مدير اجرايى گوگل هم 
در گفت وگويى با روزنامه گاردين تاييد كرده بود 
اجتماعى  شبكه هاى  بازار  به  دير  آن ها  شركت 

تا  سايتها  كردن  شخصى  و  هويت  و  شده  وارد 
حد ممكن  از عوامل اصلى براى كاربران و ميزان 
نفوذ سايت در بين عالقه مندان از عوامل مهم براى 

آگهى دهندگان به شمار مى رود.

بود  خواهد  مشكل  گوگل  براى  اشميت   گفته  به 
بين  از  را  گروه  دو  هر  نگرانى هاى  راه  ابتداى  در 
از 200  بيش  گوگل  تجارى  ارزش  اين كه  با  ببرد. 
كاربر  ميليون ها  و  شده  زده  تخمين  دالر  ميليارد 
از اين سايت براى جستجو مطالب مورد نظرشان 
شايد  كه  بابت  اين  از  گوگل  اما  مى كنند،  استفاده 
عصر سودآورى از جستجوى اينترنتى فرا رسيده 

باشد احساس خطر مى كند.

بن گومز هم كه مدت ها در بخش هاى مختلف شرك 
اين  با  گفت وگو  در  بوده  كار  به  مشغول  گوگل 
روزنامه اشاره مى كند با تمام امكاناتى كه سايت 
مى دهد،  مختلف  زمينه هاى  در  كاربران  به  گوگل 
است  جستجو  عبارت  با  مترادف  گوگل  نام  هنوز 

عنوان  به  مى تواند  اجتماعى  اطالعات  همه  حاال  و 
اليه هاى جديد در دسترسى به اطالعات عمل كند. 

شده  ملحق  شركت  اين  به   1999 سال  در  كه  او 
شبكه  سايت هاى  شدن  محبوب  «با  مى گويد: 
براى  جستجو  در  بزرگ  تحولى  شاهد  اجتماعى 
سيستم  اين  در  بوديم.  عالقه مان  مورد  داده هاى 
اطالعات به شكلى شفاف تر و كاربردى تر به دست 
كاربر مى رسند، اما نكته مهم اين جاست كه روند 
مطرح  اصلى  محور  عنوان  به  همچنان  جستجو 

است.»
براى  هوشمندانه  تالشى  گوگل پالس  هرحال  به 
شمار  به  اجتماعى  شبكه  در  تازهاى  ابزار  ايجاد 
بخشيدن  رونق  براى  كاربران  تمركز  اما  مى رود، 
ميليون   750 بوك  فيس  سايت  از  كوچ  و  آن  به 
كه  بوده  چيزى  از  كندتر  تازه  خانه  اين  به  نفرى 

تصور مى شد.

سوشيال بيت / 2  اوت

بعد از خودكشي هاي پي در پي فاكسكان و ناتواني 
مديران در جلوگيري از آن

فاكسكان به جاي 
نيروي انساني روبات 
استخدام مي كند

محصوالت  كه  تايوان  فاكسكان  فناوري  گروه 
مونتاژ  را  اپل  آي پد  و  آيفون  جمله  از  دنيا  مهم 
خودكشي  متعدد  موارد  با  است  چندي  مي كند، 

كه  مي شود  گفته  است.  شده  مواجه  كارمندان 
كارگران اين كارخانه به دليل شرايط كاري سخت 
و فضاي نامساعد كاري از يك طرف و كم بودن 
حقوق كارگران از سوي ديگر دست به خودكشي 
اين  مديران  كه  شده  باعث  مساله  اين  مي زنند. 
مراحل  در  روبات ها  از  بگيرند  تصميم  كارخانه 

توليد استفاده كنند. 

به گفته مقامات اين كارخانه، قرار است يك ميليون 
روبات را در عرض سه سال آينده به كار بگيرند 
تا به اين ترتيب هزينه كارگران نيز كاهش يابد. به 
گفته مقامات فاكسكان، اين اقدام در راستاي افزايش 
طرح اتوماسيون (خودكار سازي) شركت هاي چيني 
به دليل مسائل مربوط به نيروي انساني و همچنين 
شركت هاي  كارگران  خودكشي  ميزان  افزايش 
انجام  فناوري  تا  گرفته  خودروسازي  از  صنعتي 
فاكسكان  مثل  مقاطعه كار  كارخانه هاي  مي گيرد. 
و  پاكارد  هيولت  دل،  همچون  غولي  مشتريان  كه 
توليد  از  بخش هايي  كه  دارند  قصد  دارد،  را  نوكيا 
بازارهاي  يا  چين  داخلي  شهرهاي  به  را  خود 
نظر  در  هچنين  آنها  كنند.  منتقل  ديگر  نوظهور 
دارند كه سرمايه گذاري كالني را در بخش تحقيق 
يك  مدير  بين،  دن  گفته  به  دهند.  انجام  توسعه  و 
شركت سرمايه گذاري در حوزه فناوري در شنرن 
چين، حقوق كارگران روز به روز افزايش مي يابدو 
پرداخت  به  قادر  شركت ها  كه  است  سريع  آنقدر 

آن نيستند.

 بين مي گويد: اتوماسيون روندي است كه بسياري 
از حوزه هاي صنعتي از جمله وسايل الكترونيكي، 
مسير،  اين  در  مطمئنا  گرفته اند.  پيش  در  را  آن 
برخي شركت ها فكر مي كنند كه مراحل توليدشان 
كه  زماني  تا  اما  بسپارند،  كشور  از  خارج  به  را 
زنجيره تامين در داخل كشور است، راحت تر اين 
است كه تمام مراحل توليد در داخل كشور انجام 
شود. به گزارش اخبار تجاري چين به نقل از تري 
گو، مدير فاكسكان، اين شركت قصد دارد كه يك 
ميليون روبات را تا سال 2014 به كار بگيرد. اين 
در حالي است كه هم اكنون 10 هزار روبات در اين 
كارخانه وجود دارد و انتظار مي رود تا سال آينده 

تعداد آنها به 300 هزار برسد.

خودكشي هاي پي در پي
مه  تا  ژانويه  از  كه  است  اين  از  حاكي  گزارش ها 
سال جاري، با خودكشي 12 كارمند فاكسكان، 10 
عواملي  داده اند.  دست  از  را  خود  جان  آنها  از  تن 
كرده اند  بيان  معضل  اين  براي  كارشناسان  كه 
و  كم  حقوق  كاري،  سخت  شرايط  كه  است  اين 
شيوه هاي خشن مديريتي حاكم بر اين شركت، به 
است.  شده  منجر  آن  كارمندان  برخي  شديد  ياس 
اخيرا  مشكل،  اين  از  جلوگيري  براي  شركت  اين 
سعي كرده است با نصب يك سري موانع فيزيكي، 
مديران  بگيرد.  خود را  جلوي خودكشي كارمندان 

حفاظ ها،  اين  نصب  با  كه  اميدوارند  كارخانه  اين 
از  پريدن  وسيله  به  خودكشي  فكر  كارمندان 
پشت بام ساختمان را از سر خود بيرون كنند. موج 
كاركنان  از  يكي  كه  شد  آغاز  زماني  خودكشي ها 
فاكسكان كه مسوول ارسال بار بود، سال گذشته 
خود را كشت، چون يكي از دستگاه هاي آيفون گم 
شركت  اين  به  آنكه  از  بعد  مي گويد  اپل  بود.  شده 
در  كاري  شرايط  كه  شد  شكايت   2006 سال  در 
فاكسكان نامناسب است، تحقيقاتي را انجام داد و 
بوده  بي اساس  شكايت ها  كه  رسيد  نتيجه  اين  به 
است  داده  نشان  اپل  تحقيقات  حال،  اين  با  است. 
از  برخي  سفارشات،  تحويل  و  ساخت  اوج  در  كه 
توسط  شده  تعيين  مجاز  حد  از  بيش  كارمندان 
مديريت فاكسكان، ساعت كاري داشته اند و حدود 
يك  حتي  شركت  اين  كارمندان  كل  از  چهارم  يك 

روز در هفته را هم تعطيل نبوده اند.

استخدام راهب
قصد  كه  كرد  اعالم  پيش  چندي  تايوان  فاكسكان 
زمينه  در  را  مددكار  و  مشاور  هزار  دو  دارد 
كه  است  گفتني  كند.  استخدام  رواني  بهداشت 
به  مربوط  محصوالتش  عمده  كه  كارخانه  اين 
محبوب  ابزار  همچنين  و  اپل  شركت  محصوالت 
يك  حدود  مي شود،  آي پد  و  آيفون  همانند  جهان 
باعث  افراد  اين  خودكشي  و  دارد  كارمند  ميليون 
در  كارمندان  با  رفتار  نحوه  درباره  است  شده 
كارخانه هاي فاكسكان ابراز نگراني شود. تري گو، 
موسس فاكسكان تاكيد داشته است كه شركتش با 
كارمندان خود همچون برده برخورد نمي كند و در 
از  دستمزد،  عنوان  به  ناچيز  مبلغي  پرداخت  ازاي 
آنها انتظار ندارد ساعت هاي طوالني كار پر زحمت 

انجام دهند.

راهبان بودايي از جمله افرادي هستند كه به عنوان 
فاكسكان  استخدام  به  رواني  بهداشت  مشاوران 
تحقيقات  اينكه  با  مي شود  گفته  آمد.  خواهند  در 
را  فاكسكان  در  كاري  شرايط  محلي،  مسووالن 
ندانسته،  كارمندان  اخير  خودكشي هاي  باعث 
جدي  نگراني  را  آنها  نابهنگام  مرگ  فاكسكان 

توصيف كرده است.
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فناورى

ستاره شناسان به 
دنبال اكسيژن

توده يي  در  است  شده  موفق  هرشل  رصدخانه 
منظومه  به  نزديك  فاصله يي  در  پيش ستاره يي 
اين  واقع  در  بيابد.  اكسيژن  مولكول هاي  شمسي، 
در  اكسيژن  مولكول هاي  كه  است  نخستين باري 
فضا كشف شده و هيچ نظر رد يا سوءظن و بدبيني 
مدت  اكسيژن  اين  يافتن  نمي شود.  ابراز  آن  درباره 
زمان زيادي طول كشيده است، اما همچنان سواالت 
مولكول ها  اين  مانده اند.  باقي  بي جواب  بسياري 
از  اينكه  با  شده اند.  يافت  اوريون  نام  با  توده يي  در 
مدت ها پيش احتمال مي رفت مولكول هاي اكسيژن در 
پيشين  تحقيقات  اما  يافت  شوند،  فضا  گرم تر  مناطق 
بوده  متصل  يكديگر  به  كه  اكسيژن  اتم  دو  دنبال  به 
بي نتيجه  حال  به  تا  بسازند،  را  اكسيژن  مولكول  و 
بوده  است.حتي ميزان اكسيژني كه اكنون يافت شده، 
همين  و  است  شده  پيش بيني  ميزان  از  كمتر  بسيار 
مساله اين سوال را پيش مي آورد كه: «بقيه اكسيژن 

كجاي اين توده سرد پنهان شده است؟»
و  ناسا  زيرميليمتري  امواج  ستاره شناسي  ماهواره 
اكسيژن  دنبال  به  دو  هر  سوئد  از  اودين  ماموريت 
مولكولي هستند و گزارش داده اند ميزان آن در فضا 
احتماالتي  از  يكي  است.  انتظار  حد  از  كمتر  بسيار 
كه براي توضيح اين وضع ارايه شده، اين است كه 
اتم هاي اكسيژن به شكل دانه هاي بسيار ريز منجمد 
شده و در فضا پراكنده مي شوند و بعضي نقاط به 
شكل يخ آب درمي آيند و به همين دليل دور از چشم 
داشته  صحت  مساله يي  چنين  اگر  مي مانند.  باقي 
بخار  جهان  تر  گرم  مناطق  در  بايد  يخ  پس  باشد، 
شده و به شكل گازي در بيايد و همين امر بايد باعث 

شود.  آن  آمدن  چشم  به  و  اكسيژن  مولكول  تشكيل 
در  هرشل  پروژه  مسوول  دانشمند  گلداسميت،  پل 
پاسادناي  در  واقع  ناسا،  جت  پرتابه هاي  آزمايشگاه 
كه  است  بين المللي  تيمي  اعضاي  از  يكي  و  كاليفرنيا 
در جهان به دنبال مولكول هاي اكسيژن مي گردند. او 
استفاده  هرشل  قرمز  مادون  ابزار  از  همكارانش  و 
كردند؛  جهتگيري  اوريون  سوي  به  را  آن  و  كرده 
چون طبق محاسبات آنها، ستاره هاي در حال زايش 
توليد  خود  اطراف  در  فراواني  غبار  و  گرد  و  گرما 
از  استفاده  با  هرشل  اكسيژن  پروژه  تيم  مي كنند. 
موفق  باالخره  دستگاه  اين  مادون قرمز  فركانس  سه 
متوجه  آنها  بيابد.  اكسيژن  مولكول هاي  از  ردي  شد 
هيدروژن،  مولكول  ميليون  يك  هر  ازاي  به  شدند 
مي شود.  يافت  توده  اين  در  اكسيژن  مولكول  يك 
مي كند  روشن  مساله  «همين  مي گويد:  گلداسميت 
پنهان  كجا  احتماال  اكسيژن  مولكول هاي  از  قسمتي 
نكرده ايم  پيدا  آن  از  عظيمي  حجم  هنوز  اما  شده اند. 
آن  منطقه  اين  خصوصيات  كدام  نمي دانيم  حتي  و 
آن  در  بايد  چرا  و  مي كند  نقاط  ديگر  از  متفاوت  را 
مولكول اكسيژن يافت شود. ظاهرا جهان هنوز اسرار 
بسياري دارد.» اكسيژن در تمام اشكال خود، سومين 
مواد  اصلي ترين  از  يكي  و  جهان  در  فراوان  عنصر 
تشكيل دهنده سياره ما است. اكسيژن در جو، درياها 
وابسته  آن  به  حيات  و  مي شود  يافت  زمين  خاك  و 
تنفس  مولكولي  شكل  به  را  آن  ما  كه  چرا  است؛ 
ادامه  همچنان  فضا  در  جست وجو  اينكه  با  مي كنيم. 
خواهد داشت، اما يكي ديگر از اعضاي تيم هرشل اين 
موفقيت را بسيار عظيم دانسته و مي گويد: «به لطف 
هرشل، حاال مدرك قاطعي مبني بر وجود اكسيژن به 
شكل مولكولي در فضا داريم. هنوز سواالت بي جواب 
خارق العاده  توانايي هاي  ولي  مانده اند،  باقي  زيادي 
هرشل حاال ما را قادر مي سازد تا كم كم راهي براي 

جواب دادن به اين معماها بيابيم.»
منبع: ساينس نيوز

طراحي دكوراسيون 
داخلي با نيويورك تايمز

 بدون شك طراحي فضاي داخلي اماكن مختلف 
و  بازديدكنندگان  در  زيادي  تاثير  مغازه ها  و 
به  مي تواند  زيبا  طراحي  يك  دارد.  مشتريان 
و  خاص  زبانزد  را  آن  و  دهد  رونق  فروشگاه 
آن  از  را  مشتريان  تمام  ديگر  طرحي  كندو  عام 
اجراي  براي  كنند  تصور  همه  شايد  كند.  بيزار 
يك دكور داخلي زيبا به هزينه بسيار زيادي نياز 
است. اما بايد به ياد داشت كه مهم تراز بودجه 
مالي، ايده نوين و خالق است كه رونق فروشگاه 
را تضمين مي كند و هرچيزي، حتي روزنامه هاي 
بدل  خالقانه  طرحي  به  مي توانند  نيز  باطله 
است  استراليايي  شركت  يك  آئسوپ  شوند. 
پوست  از  مراقبت  به  مربوط  محصوالت  كه 
اواخر  درهمين  شركت  اين  كند.  توليدمي  را 
نخستين فروشگاه خود در امريكا را افتتاح كرد 
كه يك كيوسك زيبا و چشمگير در ايستگاه گرند 
براي  كه  مكان  اين  در  است.  نيويورك  سنترال 
تمام ساكنان نيويورك نامي آشناست، طراحان 
كيوسك آئسوپ هزاران تن نسخه روزنامه هاي 
نيويورك تايمز را روي هم قرار دادند تا پايه يي 
بسازند.   ... و  پوست  نرم كننده  كرم هاي  براي 
براي انجام اين كار دنيس پافيتيس مدير شركت 
بيش  بروكلين  اهل  معمار  يك  باربور  جرمي  و 
معمول  فرآيند  بايد  كه  باطله  روزنامه  از 1800 
اين  به  را  مي شد،  انجام  شان  درباره  بازيافت 
طرح  درباره  آئسوپ  مدير  دادند.  انتقال  مكان 
اين  مي گويد:  سنترال  گرند  ايستگاه  كيوسك 
شده  نوشته  واژه هاي  به  توجه  با  دكوراسيون 
است  قرار  است.  شده  انتخاب  شهر  تاريخچه  و 
فروشگاه  سه  كيوسك  براين  عالوه  آئسوپ 
كندو  افتتاح  سيتي  نيويورك  شهر  در  نيز  ديگر 
همگان منتظرند ببينند در هر كدام از فروشگاه ها 
طراحان خالق شركت از چه ايده نويني استفاده 
يكي  آئسوپ  فروشگاه  دو  آتي  ماه  در  مي كنند. 
در نوليتا و ديگري در نزديكي دانشگاه اين شهر 

افتتاح مي شوند.

لباس هاي خنك كننده به 
كمك ژاپني ها مي آيند

خسارات وارد آمده به واحد هسته يي فوكوشيما 
داييچي در ژاپن مردم مناطق شمالي اين كشور 
خود  انرژي  مصرف  تا  است  كرده  مجبور  را 
مصرف  كاهش  با  دهند.  كاهش  درصد   15 را 
الكتريسيته بسياري از مردم به دنبال روش هاي 
جايگزين براي خنك شدن در گرماي طاقتفرساي 
تابستان هستند. در اين ميان يكي از شركت هاي 
توليد كننده پوشاك لباسي تهيه كرده است كه در 
آن مجموعه يي خنك كننده، صاحب لباس را خنك 
دارد  نام  كوچوفوكو  كه  شركت  اين  مي كنند. 
خنك كننده  فن  با  تشك هايي  و  بالش  بلوز،  كت، 
پنكه  از  استفاده  كت ها  بلوزو  در  مي كند.  توليد 
توليد كننده  اين  وجود  اين  با  است  مشكل  كمي 
براي  بازار  روزافزون  تقاضاي  نمي تواند  ژاپني 
نيز  پنكه يي  خود  در  كه  خنك كننده يي  لباس هاي 
دارند را پاسخ دهد. كوچوفوكو كه ترجمه تحت 
اللفظي آن به معناي لباس هاي خنك كننده است، 
پس از زلزله و سونامي در مارس سال جاري 
با تقاضاي روزافزون مردم روبرو شده است. 
تابستان  اين  در  كه  مردمي  عنوان  به  ژاپني ها 
مشكل  با  بايد  اكنون  شده اند  كالفه  گرما  از  داغ 
همين  و  كنند  نرم  وپنجه  دست  نيز  الكتريسيته 
حتي  كه  كاالهايي  براي  تقاضا  شده  سبب  امر 
كشد.  فلك  سربه  كند،  خنك  را  آنها  دقيقه يي 
دارد  وجود  پنكه  دو  شركت  اين  كت هاي  در 
در  را  آنها  از  حاصل  خنك  هواي  مي توان  كه 
تنظيم  مختلف  سرعت هاي  با  و  مختلف  جهات 
برتن  لباس ها  مي شوند  سبب  پنكه ها  كردالبته 
صاحبانشان كمي پف كرده به نظر بيايند. اما اين 
موضوع براي كساني كه با كمك آن از شر گرما 
راحت مي شوند، بي اهميت است. اكنون در حدود 
كارخانه  محصوالت  از  ژاپن  در  كارخانه  هزار 
در  كه  مي كنند  استفاده  كوچوفوكو  پوشاك 
اتومبيل سازي،  غول هاي  نام  مي توان  آنها  ميان 
شركت هاي توليد كننده استيل، شركت هاي مواد 

غذايي و ساختماني را مشاهده كرد.

مدرسه فارسى صمد بهرنگى
مدرسه زبان فارسى صمد بهرنگى ترم پائيزى خود را از روز شنبه 10 سپتامبر 2011 

در محل جديد خود آغازخواهد كرد.

آموزش زبان فارسى براى فارسى زبانان از سطح آمادگى
. A Level و   GCSE   تا   

 .  GCSE آموزش رياضى در سطح
برنامه هاى متنوع  فرهنگى و ورزشى .

 A و ( GCSE) مدرسه صمد بهرنگى مركز رسمى امتحانات جى سى اس اى
level  فارسى ميباشد و اين امتحانات زير نظر سازمان OCR  توسط مدرسه 

بهرنگى و در مدرسه بهرنگى  بر گزار مى گردد.
مدرسه صمد بهرنگى داراى يك كادر آموزشى ماهر و با تجربه مى باشد ( 

آموزگارانى با بيش از 15 سال تجربه آموزگارى در ايران و در انگلستان). در 
اين مدرسه از شيوه هاى پيشرفته آموزشى استفاده ميشود.

آدرس جديد مدرسه:
Bounds green School
Bounds Green Road, London N11 2QG

نزديكترين ايستگاه آندرگراند: 
Bounds Green Station

مدرسه در 100 مترى آندرگراند واقع شده و داراى پاركينگ مى باشد.
اتوبوسهاى: 184,299,102,221

تلفن كانون: 02077000477               
جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

02077000477  با كانون ايرانيان لندن تماس بگيريد. 
 موبيل : 07951598670

بي ام دبليو i3 را به بازار مي فرستد
خودروهاي  جديد  مجموعه  كانسپت  از  پرده برداري  با  دارد  قصد  اكنون  بي ام دبليو  كارخانه 
الكتريك i همه را شگفت زده كند. خودروهاي تمام الكتريك مجموعه i در سال 2013 وارد بازار 
مي شوند و پس از آن از خودروي هيبريد i8 در 2014 پرده برداري مي شود. هردو خودرو چهار 

از  آنها  در  و  بوده  نفره 
و  پيشرفته  فناوري هاي 
ساخته  بدنه  مانند  به روز 
شده از فيبر كربن استفاده 
بدنه ها  اين  است.  شده 
در  و  بوده  سبك  بسيار 
نتيجه عملكرد خودرو بهتر 
بيشتري  مسافت  و  شده 
توليد  كند.  طي  مي تواند  را 
 i مجموعه  خودروهاي 
محصوالت  در  عطفي  نقطه 
حساب  به  كارخانه  اين 
جديد  خودروهاي  مي آيد. 
بطور استثنايي در مصرف 

انرژي صرفه جويي مي كنند اما با اين حال عملكرد بااليي دارند. خودروهاي معمولي تر i8 داراي 
موتور 3 ليتري 6 سيلندر هستند. بطور موازي موتوري الكتريكي كه 349 اسب بخار نيرو فراهم 
مي كند نيز در خودرو نصب شده است. استفاده از بدنه فيبر كربني سبب مي شود خودرو بسيار 
سبك شود و همين امر سرعت خودرو را در 6/4 ثانيه از صفر كيلومتر به 60 مايل در ساعت 
مي رساند. اين خودرو همچنين مي تواند با استفاده از موتور الكتريك خود 22 مايل را طي كند. 
خودروي i3 حتي از نمونه گفته شده هم برتر است. اين خودروي تمام الكتريك براي استفاده در 
محيط شهري طراحي شده است و مي تواند با شارژ كامل باتري 98مايل را طي كند. جالب آنكه 
در يك ساعت 80 درصد باتري شارژ مي شود و راننده مجبور نيست مدتي طوالني براي شارژ 
باتري صرف كند. وزن اين خودرو بدون مسافر 275 كيلوگرم سبك تر از نيسان ليف است كه 
اين امر مديون بدنه فيبر كربني آن است و البته ارتفاع آن نيز حدود 60 سانتيمتر كوتاه تر است 
كه براي عبور و مرور در مارپيچ هاي شهري بسيار مناسب است. i3 نخستين خودروي توليدي 
در جهان است كه از فناوري فيبر كربني در اين مقياس استفاده مي كند. موتور الكتريكي آن داراي 

125 كيلووات قدرت است.
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در طول تاريخ مطبوعات چاپى، شايعه جزئى از 
تلويزيون  و  راديو  ورود  با  كه  بوده،  رسانه ها 
بيشتر  گذشته  از  بيشتر  آن  انتشار  سرعت 
انتشار  سرعت  اينترنت،  وجود  با  نيز  اكنون  و 
از  برخى  به  زير،  در  است.  شده  حيرت آور  آن 
تاريخ  در  شده  منتشر  شايعه هاى  مشهوترين 

مطبوعات مى پردازيم.

حمله موجودات فضايى به آمريكا
در سال 1948 ميالدى و در سال هايى كه جهان 
و  بود  شده  رها  دوم  جنگ جهانى  از  تازگى  به 
پيامدهايى آن هنوز مردم جهان را درگير خود 
تايمز،  نيويورك  مشهور  روزنامه  بود،  كرده 
خبرى به نقل از نيروى هوايى امريكا پخش كرد 

جامعه  در  وصفى  قابل  غير  آشفتگى  موجب  كه 
امريكا شد. 

آمريكا  هوايى  نيروى  كه  بود  قرار  اين  از  خبر 
موجوات  جارى،  هفته  در  است  قرار  شده  مطلع 
حمله  آمريكا  به  «يوفوها»  به  مشهور  فضايى 
به  اول  حمله  بود  آمده  خبر  توضيح  در  كنند. 
ايالت آالسكا صورت خواهد گرفت و بعد از آن، 
موجودات فضايى به ساير ايالت هاى اين كشور 

حمله خواهندكرد. 

مردم  وحشت  محلى  راديو  در  خبر  اين  انتشار 
شخصى  شد  مشخص  اينكه  تا  كرد.  بيشتر  را 
بوده،  خبر  اين  پخش  مسئول  روزنامه،  در  كه 
است؛  كرده  منتشر  را  آن  سردبير  اطالع  بدون 
آن هم براى اثبات اين نكته به يكى از دوستانش، 
را  بى اساسى  خبر  هر  آمريكا  مردم  چگونه  كه 
مذكور،  روزنامه نگار  مى كنند.  باور  راحتى  به 
توسط پليس فدرال دستگير شد و خبر از سوى 
مردم  سال ها،  تا  اما  شد،  تكذيب  رسانه ها  همه 
امريكا خبر حمله قريب الوقوع موجودات فضايى 

را باور داشتند.

زنده بودن آدولف هيتلر بعد از جنگ  جهانى دوم
دومين شايعه مشهور نيز مربوط به دوران پس 
از جنگ جهانى دوم و به خبر روزنامه بريتانيايى 
در  روزنامه  اين  مى شود.  مربوط  تلگراف  ديلى  
شواهد  براساس  كرد  ادعا  ميالدى   1951 سال 
اصل  در  هيتلر  به  منسوب  جمجمه  آناتومى، 
كشته   1946 سال  در  كه  است  زنى  به  متعلق 
شده و رئيس  نازى هاى آلمان احتماًال در جايى 

در آمريكاى جنوبى مخفى شده است.

انتشار اين خبر موجى از هراس، در كشورهاى 
و  برانگيخت  نازيسم  دوران  آلمان  با  درگير 
به  كوچك  محافل  ايجاد  با  برخى  نيز  آلمان  در 

آلمان  داشتن  اعتقاد  زيرا  پرداختند.  شادمانى 
گذشته  اقتدار  به  هيتلر  بازگشت  مى تواندبا 

بازگردد. 

اطالعات  سرويس  شايعه،  اين  انتشار  از  بعد 
محض  كذب  را  مذكور  خبر  انگلستان  مركزى 
خواند و داليل سازمان امنيتى انگليس در مورد 
انگليس  انتشار  براى  را  وى  حتمى  خودكشى 
تا  خواند  مستدل  را  خود  داليل  و  كرد  امتناع 
انگليس،  دولتى  مسئوالن  فشار  اثر  در  كه  آنجا 
به  مجبور  روزنامه،  ارشد  كاركنان  و  سردبير 
استعفا شدند، اما تا زمان حضور اين روزنامه، 
نه تنها حاضر به پس گرفتن شايعه خود نشده 
اشاره  نيز  كذايى  جمجمه  به  مواقعى  در  بلكه 

داشته است. 

ترور استالين به دست يكى از محافظينش
در دورانى كه ژوزف استالين ديكتاتور معروف 
شرق،  بلوك  بر  آهنين  مشت  با  شوروى 
در  وى  هفته اى  چند  غيبت  مى كرد،  فرمانروايى 
سال 1951 ميالدى باعث شد يكى از راديوهاى 
خبر  شوروى  كمونيست هاى  مخالفان  به  متعلق 
كشته شدن توسط يكى از محافظينش را انتشار 
دهد. اين شايعه به سرعت در روسيه منتشر شد 
و باعث شورش هاى پراكنده اى در روسيه عليه 
فكر  كه  چرا  شد،  روسيه  ديكتاتورى  حكومت 
مى كردند كار شوروى پس از رفتن استالين تمام 
حضور  با  استالين  ژوژف  بعد  روز  چند  است. 
مسلح  نيروهاى  رژه  از  مسكو  سرخ  ميدان  در 
تمامى  اعدام  دستور  و  كرد  بازديد  سرخ  ارتش 
شورشيان داد. با وجود اين مردم خبر دروغين 
مى گفتند  و  داشتند  باور  همچنان  را  وى  ترور 
شخص حضور يافته در ميدان سرخ مسكو بدل 

وى بوده است.

منطقه اى مرموز به نام مثلث برمودا
در دهه پنجاه ميالدى و در پى ناپديد شدن شش 
فروند هواپيماى نيروى دريايى آمريكا، همراه با 
اقيانوس  از  منطقه  دراين  آنها  سرنشينان  تمام 
اطلس، چند راديوى خبرى امريكا گزارش يكى از 
دانشمندان نيروى هوايى امريكا را دراين مورد 

منتشر كردند. 

اقيانوس  از  قسمتى  در  مى كرد  ادعا  گزارش 
اطلس و نزديك مرز آبى كوبا و ايالت فلوريداى 
آمريكا ، منطقه اى به شكل مثلث وجود دارد كه 
شدن  كشيده  باعث  مرموز،  نيروهاى  از  جمعى 
منطقه  آن  در  كشتى ها  شدن  غرق  و  هواپيماها 
سراسر  در  نادرست  خبر  اين  انتشار  مى شود. 
دنيا به حدى بود كه هنوز هم بسيارى ازمردم 

چند  دارد.  وجود  واقعًا  منطقه  اين  دارند  اصرار 
ساخته  آن  درباره  نير  سينمايى  فيلم  و  مستند 
شد و حتى ادعا شد معادن زيادى از فلزات در 
آن منطقه و زير كف دريا وجود دارد كه باعث 

ايجاد انرژى گرانشى مى شود.

ظهور حضرت مسيح (ع) درايالت پنسيلوانيا
چاپ  آلماناك  روزنامه  ميالدى   1968 سال  در 
شد  باعث  كه  كرد  منتشر  را  كذبى  خبر  آمريكا، 
حراج  را  خود  زندگى  آمريكا  مردم  از  بسيارى 
كنند و از شغل خود استعفا دهند. خبر اين بود 
مكان  و  كرد  خواهد  ظهور  مسيح  زودى  به  كه 
ايالت  روستاهاى  از  يكى  در  نيز  وى  ظهور 

پنسيلوانيا خواهد بود. 

اين خبر كه به نقل از يكى از كشيش هاى معروف 
اين ايالت نقل شده بود باعث هجوم يكباره مردم 
شايعه  زودباور،  مردمان  و  شد  ايالت  اين  به 
مذكور را هرچه بيشتر پخش كردند و شروع به 
بذل و بخشش اموال خود كردند. بعد از گذشت 
يك هفته خبرى از ظهور مسيح نشد و آنچه باقى 
ماند ادعاى خام از يك كشيش و مردم مال باخته 
مى كنند  ادعا  آمريكا  مردم  از  برخى  هنوز  بود. 
مسيح قرار بوده در تاريخ مذكور ظهور كند، اما 
بنا به داليلى كه فقط خودش مى داند، ظهورش را 

به تأخير انداخته است.

وقوع زلزله اى بزرگ در قاره اروپا
در سال 1963 ميالدى در فرانسه يك زمين شناس 
و لرزه نگار مشهور ادعا كرد به روش هاى نوينى 
فاصله  با  را  زلزله  ها  است  قادر  كه  يافته  دست 
چند روز از وقوع آن پيش بينى كند. آن چه باعث 
از  قسمت هايى  و  فرانسه  در  عمومى  وحشت  
كرد  ادعا  همچنين  وى  كه  بود  اين  شده  اروپا 
زلزله  اى بزرگ در بخش هايى از اروپا به زودى 
روى خواهد داد كه باعث كشته شدن بسيارى از 

مردم خواهد شد.

فيگارو  روزنامه  در  ابتدا  زلزله  وقوع  شايعه 
كانال هاى  و  راديوها  آن  از  بعد  و  منتشر 
تلويزيونى شروع به انتشار خبر مذكور كردند. 
سراسيمه  و  وحشت زده  اروپا،  مردم  از  برخى 
زلزله   بالى  از  تا  كردند  سفر  آسيا  و  آمريكا  به 
در امان بمانند. برخى نيز مال و اموال خود را 
به  و  فروختند  ارزان  قيمت هاى  با  و  سرعت  به 
قاره هاى ديگر رفتند تا پس از وقوع زلزله اى كه 
خود  سرزمين  به  باشد  خانمان سوز  بود  قرار 
و  نداد  رخ  زلزله اى  هفته  چند  از  بعد  بازگردند. 
زمين شناس مشهور نيز ادعا كرد در محاسبات 

خود اشتباه كرده است.

مشهورترين 
شايعات 
جهان 
كدامند؟

جامعه

ميالدى   1968 سال  در 
چاپ  آلماناك  روزنامه 
را  كذبى  خبر  آمريكا، 
شد  باعث  كه  كرد  منتشر 
آمريكا  مردم  از  بسيارى 
زندگى خود را حراج كنند و 
از شغل خود استعفا دهند. 
زودى  به  كه  بود  اين  خبر 
كرد  خواهد  ظهور  مسيح 
در  نيز  وى  ظهور  مكان  و 
ايالت  روستاهاى  از  يكى 

پنسيلوانيا خواهد بود. 
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فكر  يا  هستيد  شاد  افراد  جزو  خودتان  نظر  به  آيا 
اجازه  زندگي  سنگين  مسووليت هاي  كه  مي كنيد 
شادبودن را به شما نمي دهد؟ بهتر است كه به جاي 
فكركردن به جواب اين سوال آزمون زير را انجام 
چقدر  شادي تان  سطح  كه  بشويد  متوجه  تا  بدهيد 

است...
 شما مي توانيد براي هر سوال، 6 نوع پاسخ متفاوت 
داشته باشيد و در نهايت با جمع كردن امتيازهايي 
كه كسب كرده ايد جواب آزمون را در مورد خودتان 

تفسير كنيد:

سـوال هـا
ديگران  و  خودتان  براي  كه  مي كنيد  فكر  چقدر   1

مهم هستيد؟
2 چقدر احساس باارزش بودن داريد؟

3 چقدر احساسات خوب و اميدواركننده داريد؟
4 چقدر احساس مي كنيد كه كارها بدون شما انجام 

نمي شوند؟
و  خاص  اهداف  دنبال  به  زندگي تان  در  چقدر   5

دست يافتني هستيد؟
6 چقدر فكر مي كنيد كه آدم قابل احترامي هستيد؟

7 چقدر فكر مي كنيد امكان رسيدن به اهدافتان در 
زندگي زياد است؟

8 چقدر فكر مي كنيد كه قدرت تفكر شما روي بهبود 
زندگي تان تاثير دارد؟

9 چقدر فكر مي كنيد كه خودتان را دوست داريد؟

تـفـسـيـر آزمـون

نااميد  و  ناراحت  اينقدر  چرا  واقعا   :6 تا   0 امتياز 
مشاور  يك  به  زود  خيلي  كه  است  بهتر  هستيد؟! 
روان شناس مراجعه كنيد و از همين فردا هم سبك 
تزريق  به  شما  زندگي  دهيد.  تغيير  را  زندگي تان 

شادي واقعي و فوري نياز دارد!

و  يأس  از  وحشتناكي  به طور  شما  تا 13:  امتياز 7 
موضوع  اين  و  مي بريد  رنج  زندگي  از  نارضايتي 
با  شما  نيست.  خوب  روان تان  سالمت  براي  اصال 
بر  مشكل  به  زندگي تان  در  نااميدي  از  سطح  اين 

خواهيد خورد!

آدم  كه  داريد  دوست  شما   :21 تا   14 امتياز 
و  خود  از  رضايت  سطح  اين  اما  باشيد  شادي 
زندگي تان نمي تواند باعث غرور و سربلندي شما و 
نشان دهنده شادبودنتان در زندگي باشد. برخي از 
مسايلي كه باعث دور شدن شما از شادي شده اند، 
بسيار پيش پا افتاده و قابل حل هستند بنابراين از 

همين امروز اين مسايل را شناسايي كنيد و موانع 
داشته  ياد  به  بزنيد.  كنار  را  شادي تان  به  رسيدن 
به  نگاه كردن  ديگران،  خطاي  از  گذشتن  كه  باشيد 
زندگي زيردستان، قانع بودن به داشته ها در زندگي 
همسر  با  صحبت كردن  ساعت  دو  يكي  روزي  و 
در  را  شما  شادي  سطح  مي تواند  مادر  و  پدر  يا 
زندگي تان به مراتب باالتر از چيزي كه هست ببرد.

امتياز 22 تا 31: بيشتر افراد جوامع مختلف در اين 
هستند  زندگي شان  در  رضايت  و  شادي  از  سطح 
گيج  زندگي مان  در  آدم ها  ما  معموال  اينكه  دليل  به 
تصميم  راحتي  به  نمي توانيم  و  هستيم  سردرگم  و 
بگيريم كه كدام راه به صالحمان است و در نهايت 
اين  در  كه  انسان هايي  مي شود.  رضايت مان  باعث 
سطح از رضايت قرار دارند، معموال از نوعي ترس 
رنج  كارهايشان  دادن  انجام  و  تصميم گيري  براي 
مي برند و همين ترس، اجازه شاد بودن را به آنها 
كردن  عوض  از  معموال  گروه،  اين  افراد  نمي دهد. 
مبادا  مي ترسند  هم  خود  خودروي  حتي  يا  خانه 
مناسبي  خودروي  يا  خانه  ديگر  آنها،  فروش  با 
يك  كه  مي خواهيد  شما  اگر  بنابراين  نكنند!  پيدا 
به  رسيدن  و  دروني  رضايت  نظر  از  گردن  و  سر 
به  نسبت  زندگي  در  نظرتان  مورد  موفقيت هاي 
ديگران باالتر باشيد، بهتر است كه كمي به خودتان 
بيرون  ترستان  پيله  از  امروز،  همين  از  و  بياييد 
تا  ببريد  باال  را  ريسك پذيري تان  قدرت  و  بياييد 
زندگي تان  طول  در  بيشتري  رضايت  و  شادي  به 

برسيد!

هستيد  شادي  آدم  معموال  شما   :41 تا   32 امتياز 
اما گاهي هم از دست زمين و زمان شكايت داريد. 
بهتر است هميشه اين نكته را به خاطر بسپاريد كه 
زندگي، باال و پايين دارد و اگر بتوانيد كمي خودتان 
را با شرايط زمانه، بيشتر وفق بدهيد. حتما هميشه 
آدم شادي خواهيد بود و اين شادي باعث رسيدن 
شما به اهداف بزرگ تان در زندگي هم خواهد شد. 

امتياز 42 تا 48: شما بيشتر وقت ها، آدم خيلي شادي 
هستيد و ديگران هم به خاطر همين روحيه شادتان، 
شما را دوست دارند و هميشه دور و برتان هستند. 
و  خستگي  باعث  زياد  خيلي  كار  اوقات  گاهي  اما 
خيلي  بايد  بنابراين  مي شود.  شما  كوره دررفتن  از 
روحيه  كوره دررفتن ها  از  اين  كه  باشيد  مراقب 
شادتان را تحت تاثير قرار ندهد و اطرافيانتان را از 
شما نرنجاند. بهتر است كه وقتي خسته هستيد،  به 
پارك  به  دوستان،  يا  خانواده  جمع  در  بودن  جاي 
برويد و كمي قدم بزنيد يا حتي يك ساعت بخوابيد!

شما  مي گوييم.  تبريك  شما  به   :54 تا   49 امتياز 
جزو شادترين افراد روي كره زمين هستيد كه هيچ 
چيزي نمي تواند شادي و خوشي شما را خراب كند 
اعتمادبه نفس  شما  بدهد.  قرار  تحت تاثير  را  آن  يا 
بباليد!  خودتان  به  بابت  اين  از  بايد  و  داريد  بااليي 
به  خانوادگي  يا  دوستانه  جمع هاي  در  بودنتان 
معناي قرارداشتن يك بمب خنده در ميان آنهاست 
و به همين خاطر هم ديگران از صميم قلب عاشق 

شما و روحيه شادتان هستند.
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روانشناسى

نـمـره شـادي شـمـا 
چـنـد اسـت؟

ترجمه:ندا احمدلو

ترجمه: سميه مقصودعلي

5 روش بـراي 
داشـتـن يـك كـودك 

خـوشـبـخـت

بودن  هم  با  لذت  و  زندگي  شوق 
براي بچه ها دوست داشتني است...

كودكان  به  مي توان  چطور  مي دانيد  آيا  اما   
لذت  زندگي  از  و  باشند  خوشبخت  كه  آموخت 

ببرند؟

1. عشقتان را نشانش دهيد: هر چه به فرزندتان 
او  داشتن  از  و  دارد  دوستش  كه  بگوييد 

خوشبخت هستيد باز هم كم است. فرزند شما در 
هر شرايطي بايد مطمئن باشد كه دوستش داريد. 
اين موضوع به او اعتمادبه نفس كافي براي بزرگ 

شدن را مي دهد.

شما،  به  نگاه  با  كودك  باشيد:  خوبي  الگوي   .2
زندگي كردن را مي آموزد. اگر شما احساس عدم 
ناالن  و  كنيد  غرغر  مدام  باشيد،  داشته  موفقيت 
خوشبختي  احساس  هرگز  شما  كودك  باشيد، 
بايستيد،  مشكالت  مقابل  اگر  اما  كرد.  نخواهد 
دنبال راه حل ها باشيد و به نگراني ها لبخند بزنيد، 

فرزند شما توانايي خوشبخت بودن را مي يابد.

3. به او اعتمادبه نفس بدهيد: وقتي احساس قدرت 
عمل  مقاوم تر  زندگي  مشكالت  برابر  در  كنيد 
را  فرزندتان  اعتمادبه نفس  اينكه  براي  مي كنيد. 
باال ببريد از او انتقادهاي سازنده بكنيد. تشويق 

بعد از هر موفقيت نبايد فراموش شود.

هر  در  دهيد:  او  نشان  را  ليوان  پر  نيمه   .4
نشان  را  ماجرا  مثبت  جنبه  كنيد  سعي  موقعيتي 
بيماري  دليل  به  است  قرار  اگر  دهيد.  فرزندتان 
اين  دهيد  ياد  او  به  شويد  بستري  رختخواب  در 
بياموزد.  جديدي  مسائل  تا  است  خوبي  موقعيت 
نگاه مثبت انداختن به زندگي احساس خوشبختي 

را در انسان بيشتر مي كند.

5. معاشرت با ديگران را يادش دهيد: انسان تنها 
فرزندتان  به  بودن  شاد  براي  نيست.  خوشبخت 

بياموزيد كه با ساير افراد معاشرت كند.
كارهاي  تا  كنيد  دعوت  خانه  به  را  او  دوستان 
با  بودن  كودكي  همان   از  و  دهند  انجام  گروهي 

گروه و روابط اجتماعي را بياموزد.

famili.fr :منبع
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آي عشق!
 چهره آبي ات پيدا نيست

بايد  كه  شكننده  و  ظريف  بسيار  است  گلي  عشق، 
اين  در  فقط  شود.  آبياري  و  تقويت  محافظت، 

صورت است كه مي توان آن را قوي و محكم كرد. 
او  خود  مانند  نيز  كودك  وجود  در  نهفته  عشق 
بسيار شكننده است. فكر مي كنيد اگر كودكي را به 

حال خودش رها كنند، زنده خواهد ماند؟ 
هر كودكي كه به دنيا مي آيد، بيشترين عشق ممكن 
در  را  انساني  ظرفيت  از  فراتر  عشقي  حتي  گاه  و 
عشق  از  لبريز  او  وجود  دارد.  نهفته  خود  وجود 

است. گويي از جنس عشق ساخته شده است. 
انسان موجودي بسيار ناتوان و بي دفاع است. اگر 
كودكي را به حال خودش رها كنند،  شانس زنده 
و  مي ميرد  او  مي رسد.  صفر  به  تقريبا  او  ماندن 
اين دقيقا همان اتفاقي است كه براي عشق مي افتد. 
عشق هم اگر تنها بماند، مي ميرد و اين اتفاقي است 

كه افتاده، عشق را تنها گذاشته اند. 
در  هميشه  والدين  طرف  از  شدن  طرد  خطر 
هميشه  والدين  بعضي  دارد.  وجود  كودكان  ذهن 
شدن  رانده  و  كردن  طرد  به  تهديد  را  فرزندشان 
مي كنند: «اگر حرف شنو نباشي،  اگر درست رفتار 
نكني،  مي اندازيمت بيرون!» خب، طبيعي است كه 
كودك مي ترسد. طرد شدن؟ آن هم در اين دنياي 
وحشي؟ اينجاست كه كودك شروع به سازش و 
كنار آمدن مي كند و به تدريج تبديل به آدمي كلك 
و حقه باز مي شود كه براي رسيدن به هدف هايش 

تقلب مي كند.

ريا مي كنيم براي زندگي كردن
او نمي خواهد بخندد ولي وقتي مادر را مي بيند و 
وارد  ديگر  اينجا  مي خندد.  مي خواهد،  شير  دلش 
همين  از  ريا  الفباي   _ مي شويم  رويي  دو  دنياي 
در  انزجار  احساس  رفته رفته  مي شود.  شروع  جا 
احترامي  و  محبت  زيرا  مي دواند  ريشه  كودك  دل 
نوميدي  و  ياس  احساس  دل  در  نمي كند.  دريافت 
عشق  هست،  كه  طور  آن  او،  به  زيرا  مي كند 
نمي ورزند. فقط در صورت انجام كارهاي خاصي 
كه پدر و مادر به آن اعتقاد دارند لطف و محبت 
كه  مي گيرد  نتيجه  پس  شد.  خواهد  حالش  شامل 
همان  به  كودك  و  دارد  شروط  و  شرط  عشق، 
صورت كه هست، شايسته  عشق نيست. ابتدا بايد 
شايستگي خود را ثابت كند و آنگاه از عشق پدر و 

مادر بهره مند  شود.
كند  ثابت  را  خود  شايستگي  اينكه  براي  بنابراين   
كرده،  دروغين  و  تصنعي  رفتارهاي  به  شروع 
ارزش هاي ذاتي و دروني خود را از دست مي دهد. 
احساس  و  مي رود  بين  از  به تدريج  او  نفس  عزت 
گاهي  حتي  شايد  مي كند.  ناشايستگي  و  بي لياقتي 
اوقات اين فكر به سرش بزند كه: «آيا اينها والدين 

آورده  راه  سر  از  را  من  نكند  هستند؟  من  واقعي 
به  زيرا  مي كنند  بازي  نقش  دارند  احتماال  باشند؟ 
نيست.»  كار  در  حقيقي اي  عالقه   و  عشق  من  نظر 
چشم ها  در  را  خشم  كريه  صورت  بار  هزاران 
اتفاق هاي  براي  هم  آن  مي بيند،  والدين  چهره  و 
كامال  خشمي  چنين  بروز  او،  نظر  در  ناچيز. 
و  كند  باور  نمي تواند  است.  نامتناسب  و  بي مورد 
چنين رفتارهايي را غيرمنصفانه مي پندارد ولي در 
نهايت بايد تسليم شود،  بايد سر خم كند و جبر 
و ضرورت موجود را بپذيرد. اين چنين است كه 
بين  از  ورزيدن  عشق  براي  او  گنجايش  به تدريج 

مي رود. 
محتاج  عشق  مي كند.  رشد  عشق  با  فقط  عشق 
عنوان  به  بايد  را  اين  است.  عاشقانه  بستري 
داشت.  ياد  به  اصل  بنيادي ترين  و  مهم ترين 
و  رشد  به  قادر  عاشقانه  بستري  در  تنها  عشق، 
فزوني است. عشق تحت تأثير امواج و بازتاب هاي 
پدر  اگر  مي يابد.  پرورش  محيط،   در  عاشقانه 
به  فقط  نه  هم  آن  بورزند،  عشق  دو  هر  مادر  و 
فضاي  در  عشق  اگر  نيز،  يكديگر  به  بلكه  كودك، 
از  موجودي  چون  هم   كودك  باشد،  جاري  خانه 
سوال  اين  هيچ گاه  و  مي كند  رفتار  عشق  خميره  
كه:«عشق چيست؟» برايش پيش نمي آيد. او معني 
عشق را از همان اول درمي يابد زيرا عشق تبديل 
به شالوده و خميره وجود وي مي شود. نمي شود 
وجود  تعريفي  عشق  براي  كرد؛  تعريف  را  عشق 
ندارد. عشق همچون تولد،  مرگ و زندگي،  يكي از 
آن چيزهاي توصيف ناپذير است كه نمي شود آن 

را تعريف كرد.

و چنين نيست عشق
عشق  مي توانند  زماني  فقط  مي كنند  فكر  مردم 
بورزند كه شخص دلخواه خويش، يعني كسي كه 
از نظر آنها سزاوار عشقشان باشد را يافته  باشند. 
كه  باشيد  مطمئن  است!  اشتباه  فكري  طرز  چنين 
مردم  كرد.  نخواهيد  پيدا  را  شخصي  چنين  هرگز 
كه  بورزند  عشق  حاضرند  زماني  فقط  مي گويند 
مرد يا زن ايده آل و كاملي را بيابند، اين هم خيال 
بافي است. هرگز چنين مرد يا زني را پيدا نخواهيد 
كرد زيرا مرد يا زن كامل اصال وجود ندارد. اگر 
براي  كه  باشيد  مطمئن  باشد،   داشته  وجود  هم 
زحمت  و  شد  نخواهد  قايل  اهميتي  شما  عشق 

درگير شدن با آن را به خود نخواهد داد! 

زندگي اش  تمام  كه  شنيده ام  را  مردي  داستان 
در  زني  جستجوي  در  اينكه  براي  ماند،  مجرد  را 
منتهاي كمال بود. وقتي كه هفتاد سالش شد، يك 
در  را  سرزمين  اين  تمام  «تو  پرسيد:  او  از  نفر 
واقعا  آيا  گذاشتي؛  پا  زير  كامل  زن  جست وجوي 
پيدا كني؟ حتي يك نفر را؟»  نتوانستي چنين زني 
«پيرمرد بسيار غمگين شد. گفت: «چرا. يك بار به 
تمام  به  كامل  زن  يك  كردم،   برخورد  زني  چنين 

معنا.»
او  با  چرا  شد؟  چه  پس  پرسيد:«خب،  شخص  آن 
ازدواج نكردي؟» چهره پيرمرد از قبل هم غمگين تر 
شد. گفت: «واهللا چه بگويم؟ او هم در جست وجوي 

مرد كامل بود.» 

كمال مطلق تنها خداست
عشق،   بستر  در  كردن  رشد  و  شدن  جاري  براي 
ربطي  هيچ  عشق  نيست.  مطلوب  كمال  به  نيازي 
عشق  صرفا  عاشق  انسان  ندارد.  مقوله  اين  به 
نفس  زنده  انسان  يك  كه  همان طور  مي ورزد، 

مي كشد، مي نوشد، مي خورد و مي خوابد. 
از  كه  است  انساني  واقعي،  معناي  به  زنده  انسان 
صميم قلب عشق مي ورزد. تو هيچ وقت نمي تواني 
بگويي: «فقط در صورتي حاضرم نفس بكشم كه 
هوا تميز و عاري از هر گونه آلودگي باشد». همه  
كه  ديگري  جاي  هر  يا  تهران  آلوده  شهر  در  ما 
هوايي كثيف و مسموم دارد، به نفس كشيدن ادامه 
مي  دهيم و نمي توانيم به اين دليل كه هوا آن طور 
كه دلمان مي خواهد نيست، از اين كار اجتناب كنيم.

 زماني كه واقعا گرسنه باشي، هر چه گيرت بيايد 
باشي،  مرگ  حال  در  تشنگي  از  اگر  مي خوري. 
تقاضاي آب ميوه نمي كني بلكه هر آشاميدني كه 
دستت بيايد مي نوشي، حتي آبي كه به سالمت آن 
نيز  واقعي  معناي  به  زنده  انسان  نداري.  اطمينان 
از  جزيي  ورزيدن  عشق  مي ورزد.  عشق  صرفا 
اعمال حياتي اوست. بنابراين هيچ گاه در پي كمال 
مطلوب نباش. در غير اين صورت، عشق در زندگي 
تبديل  تو  نتيجه  در  و  كرد  نخواهد  پيدا  جريان  تو 
به موجودي سرد و عاري از احساس خواهي شد. 
هستند،  مطلوب  كمال  دنبال  به  تنها  كه  آدم هايي 
به طور طبيعي بي احساس و روان رنجور مي شوند. 
بيابند،  هم  معشوقي  يا  عاشق  اگر  حتي  افراد  اين 
كامل  لحاظ  هر  از  مقابل،   طرف  كه  دارند  توقع 

باشد و چنين توقعي به نابودي عشق مي انجامد.

ترجمه: حسين صرافي/پاسخي تازه به پرسشي قديمي

چـرا پاستـا 
محبـوب تـرين غـذاي 

دنيـاسـت؟

بررسي نهادهاي بين المللي نشان داده اند پاستا محبوب ترين غذاي 
جهان و جزو الينفك رژيم غذايي بيشتر ساكنان كره زمين است اما 
راز محبوبيت عالم گير اين غذا در چيست؟ در حالي كه بيشتر مردم 
جهان ميان گونه هاي مختلف پاستا - فتوچيني، فوسيلي و فارفال 
- تفاوتي قائل نيستند، تعداد زيادي از عاشقان پاستا، بشقاب پر از 

اسپاگتي بلونز شان را با لذت فراوان مي خورند...

بريتانيايي ها با تركيب موادي مانند ماهي تن، پاستا و ذرت، غذاي 
اما  داشت  فراواني  طرفداران  كه  مي كردند  درست  خوشمزه اي 
غذاي  اين  بلونز،  اسپاگتي  امروز  تا  ميالدي   1960 دهه  ابتداي  از 
خوشمزه را شكست داده و جزو الينفك رژيم غذايي خانواده ها و 

كودكان اين كشور شده است.

بررسي نهادهاي معتبري مثل «آكسفام» نشان مي دهد پاستا، برنج 
و پيتزا را پشت سر گذاشته و در بيشتر كشورهاي جهان از جمله 
برزيل، آفريقاي جنوبي، گواتماال، فيليپين، كشورهاي اتحاديه اروپا، 

آمريكا و... پرطرفدارترين ماده غذايي است.

سازمان تجارت جهاني، چندي پيش با انتشار گزارشي اعالم كرد 
ونزوئال با پشت سر گذاشتن ايتاليا بزرگ ترين مصرف كننده پاستا 
در  پرو  و  شيلي  تونس،  مانند  ديگر  كشورهاي  و  است  جهان  در 
رتبه هاي ديگر قرار دارند. تحليلگران بازار موادغذايي با اشاره به 
رشد فروش پاستا از 13 ميليارد دالر در سال 2003 به 16 ميليارد 
دالر در سال 2010، پيش بيني مي كنند فروش جهاني اين محصول 

در سال 2015 با افزايشي 3 ميلياردي به 19 ميليارد دالر برسد.
فروش اين ماده غذايي در سال 2009 در بريتانيا به 282 ميليون 
پوند رسيد. تحليلگران بازار معتقدند به زودي فروش اين ماده غذايي 
در اين كشور اروپايي به 800 ميليون پوند برسد. دكتر ونست چيپ، 
از انجمن غذاهاي ايتاليايي بريتانيا مي گويد: «اين غذا به دليل قيمت 
ارزان و قابليت استفاده در غذاهاي گوناگون بسيار محبوب است.»

كنيد  درست  پاستا  با  لذيذي  غذاهاي  مي توانيد  «شما  مي افزايد:  او 
نظر  از  پاستا  ضمن،  در  باشد.  شكم پر كن  و  مقوي  خوشمزه،  كه 
ذخيره  را  آن  مدت ها  مي توان  و  است  مقرون به صرفه  اقتصادي 

كرد.»

و  لندن  دانشگاه  ايتاليايي  مطالعه هاي  استاد  ديكي،  جان  پروفسور 

نويسنده كتاب تاريخچه غذاهاي ايتاليايي مي گويد: «پاستا محصولي 
است.»  كرده  فراواني  كمك  خانواده ها  اقتصاد  به  و  است  صنعتي 
نيز  لندن  دانشگاه  غذايي  مواد  مطالعه هاي  استاد  النگ،  تيم  دكتر 
معتقد است پيشرفت هاي تكنولوژيك و انقالب صنعتي قرن نوزدهم 
امكان فروش جهاني انواع پاستا را فراهم كرد. او مي افزايد: «داليل 
محبوبيت پاستا و تبديل آن به پديده اي فرهنگي، تمايل مردم به اين 

غذاي لذيذ و عالقه به زندگي ايتاليايي بوده است.»

را  آن  و  بوده اند  عالقه مند  غذا  اين  به  نيز  رومي ها  و  يوناني ها 
اين  به  ماركوپولو  سفر  از  پس  نيز  باستان  چين  مردم  مي پختند. 
رژيم  وارد  را  غذايي  ماده  اين  ميالدي   1295 سال  در  سرزمين 
غذايي شان كردند. محبوبيت اين ماده غذايي در روزگاران باستان 
به مرحله اي رسيد كه اعراب نيز با استفاده از روش توليد پاستا، 
نودل هاي تيره رنگي با استفاده از نوعي گندم كه بافتي سخت دارد 
و سرشار از پروتئين است، توليد كردند. استاد دانشگاه لندن ادامه 
داد: «ما دوست داريم پاستا را مثل سيب زميني بدانيم اما اين غذا 
براي نشان دادن اشرافيت افراد مورد استفاده قرار مي گرفته است.» 
با آغاز قرن بيستم ميالدي و مهاجرت تعداد زيادي از ايتاليايي ها 
افزايش  روزبه روز  پاستا  دوستداران  شمار  جهان،  نقاط  اقصي  به 

يافت.

«پاستا  مي گويد:  ايتاليايي  رستوران دار  كارلوچي،  آنتونيو 
تاريخچه اي طوالني دارد و با استفاده از مواد مختلف تهيه مي شود 
اما ايتاليايي ها آن را با گوجه فرنگي طبخ مي كنند. مردم كشورهاي 
پاستا  عاشقان  ايتاليا  در  اما  هستند  اسپاگتي  طرفدار  بيشتر  ديگر، 
600 نوع از آن را به شكل ها و طعم هاي مختلفي مي چشند.» با اينكه 
كه  است  سرسختي  منتقدان  داراي  دارد،  جهاني  محبوبيت  پاستا 

تالش مي كنند از اعتبار اين غذاي لذيذ بكاهند.

منبع: بي.بي.سي
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هنگام  كه  است  مهم  خيلي  مي دانيم،  كه  همان طور 
از  درستي  و  دقيق  توصيف  پزشك،  به  مراجعه 
دردي كه از آن رنج مي بريم، به پزشك ارايه بدهيم. 

فهرست زير هشت نكته است كه مي توانيد با اشاره 
داشته  خود  درد  از  واضح تري  توصيف  آنها  به 

باشيد.

1 محل درد: به طور دقيق كجاي شما درد مي كند؟ 
آيا مي توانيد محل درد را با انگشت مشخص كنيد؟ 

آيا درد در ناحيه مفصل است و يا اطراف آن؟

ديگر  نقاط  به  آن  محل  از  درد  آيا  درد:  انتشار    2
منتشر و به اصطالح «پرتاب» مي شود؟ در اين باره 

بايد تا حد امكان دقيق توضيح دهيد.

فرض  طور  اين  بايد  درد  نوع  بيان  در  درد:  3 نوع 
كنيد كه اگر فردي تا به حال واژه «درد» را نشنيده 
را  خود  درد  چيست،  آن  معني  كه  نداند  و  باشد 
چطور براي او توضيح مي دهيد؟ براي اينكه بتوانيد 
دردتان  تشبيه  و  توضيح  براي  مناسبي  عبارات  از 
استفاده كنيد، مي توانيد به مقاله مربوط به انواع درد 

در شماره گذشته سالمت مراجعه كنيد.

طور  به  پزشكي  امور  متخصصان  درد:  4 شدت 
معمول براي تعيين شدت درد از بيمار مي خواهند 
البته  كند.  درجه بندي   10 تا  يك  از  را  خود  درد  تا 
برداشت هاي گوناگوني از درد نوع 10 وجود دارد. 
برداشت من از 10 دردي است كه فرد ترجيح بدهد 
به جاي تحمل درد، بميرد. البته در اين باره، هم بايد 
به زمان حال و هم هنگامي كه درد شروع شده و 
همچنين شديدترين و ضعيف ترين حالت درد اشاره 

كنيد.

5 زمان و طول مدت درد: آيا شدت و نوع درد در 
بار  هر  مي كند؟  فرق  شب  يا  روز  متفاوت  اوقات 

چقدر طول مي كشد؟

زمان  يك  از  دقيقا  شما  درد  آيا  درد:  شروع   6
طور  به  يا  و  شد  شروع  ناگهاني  و  خصوص  به 
خاصي  اتفاق  آيا  كرده ايد؟  درد  احساس  تدريجي 
آن شروع  از  پس  درد شما  كه  ياد مي آوريد  به  را 
شده باشد؟ آسيب ديدگي، حركت بدني غيرمتعارف، 
نيش حشره و يا حتي استفاده از دارو يا مكمل هاي 
دسته  اين  از  گياهي  داروهاي  يا  ويتامين  غذايي، 

اتفاقات هستند.

طور  به  بدني  فعاليت هاي  درد:  تخفيف  و  تشديد   7
دانستن  اما  مي كنند  بدتر  را  درد  وضعيت  معمول 
گرفتن  قرار  خاص  حالت هاي  يا  حركات  چه  اينكه 
بدن، درد را تشديد مي كنند و مهم تر از آن دانستن 

تسكين  را  آن  حالت هايي  و  حركات  چه  اينكه 
نمي كنند،  كمك  آن  شدت  به  حداقل  يا  و  مي بخشند 
مي تواند بسيار مفيد باشد. در اين باره مي توانيد اين 
مسايل را در نظر بگيريد: آيا با هر حركت مفصل، 
دهد  حركت  را  آن  شما  (چه  مي شود؟  تشديد  درد 
حركت  براي  شما  وقتي  فقط  يا  و  ديگري)  چه  و 
مفصل از ماهيچه هايتان كمك مي گيريد، درد بيشتر 
روي  آوردن  فشار  يا  و  تماس  هر  با  آيا  مي شود؟ 
آيا  مي كنيد؟  بيشتري  درد  احساس  درد،  محل 
ماليدن محل درد، آن را بهتر مي كند؟ تا به حال چه 
كاري براي درد خود كرده ايد؟ آيا تاثيري هم داشته 
باقي  چقدر  آن  تاثير  است،  مثبت  جواب  اگر  است؟ 
مي ماند؟ آيا چيز ديگري هست كه درد را تقويت و 

يا تضعيف كند؟

آيا  داشته ايد؟  تب  تازگي  به  آيا  جانبي:  عاليم   8
احساس لرز داشته ايد و يا ناگهان عرق كرده ايد، آيا 
احساس ضعف مفرط يا هر گونه ضعفي كرده ايد؟ 
آيا جوش يا كهير زده ايد؟ آيا مبتال به اسهال و يا 
يبوست شده ايد؟ آيا متوجه خون در مدفوع يا ادرار 
خود شده ايد؟ هنگام دفع ادرار احساس درد يا هر 
عارضه غير طبيعي ديگري مي كنيد؟ آيا تنفس شما 
دچار مشكل نشده است؟ تپش قلب نداريد؟ احساس 
از  كدام  هر  وجود  صورت  در  نمي كنيد؟  سرگيجه 
ظاهر  زماني  چه  كه  دهيد  توضيح  بايد  عاليم  اين 
مي شوند، آيا وجود و بروز آنها به طور دقيق هنگام 
كدام  اينكه  تشخيص  است  ممكن  البته  است؟  درد 
دشوار  شما  براي  هستند،  مهم  جزئيات  اين  از  يك 
باشد. پس ما به شما پيشنهاد مي كنيم هيچ موردي 
را ناديده نگيريد و تشخيص مهم و يا بي ربط بودن 

جزئيات و عاليم گوناگون را به پزشك بسپاريد.

webmd.com :منبع

... و دهان و دندان
 پير مي شوند

دنبال  آينه  در  گذاشته ايد  سن  به  پا  تازگي  به  اگر 
سفيدتان  موهاي  يا  چشم  زير  در  بيشتر  چروك هاي 
مي گرديد، بدانيد كه اينها تنها بعضي تغييرات به وجود 
سن  به  پا  ما  كه  طور  همان  است.  شما  بدن  در  آمده 
مي گذاريم، دهان و دندان هايمان هم فرسوده مي شوند.

طي ساليان، مراحل طبيعي زندگي مانند جويدن يا تميز 
كردن دندان ها سبب مي شود دندان ها به مرور فرسوده 
شدن  ساييده  صورت  به  گاهي  فرسودگي  اين  شوند. 
منجر  آنها  طول  شدن  كوتاه  به  كه  دندان هاست  سطح 
مي شود و گاهي هم مي بينيد كه دندان هاي شما تيره تر 
از گذشته به نظر مي رسند. اين امر به دليل اين است 
كه ميناي سطح دندان كه اليه محكم و سفيدي است، به 
تدريج نازك شده و اليه زيرين آن كه عاج دندان است 
و رنگ زردي دارد، نمايان مي شود. همچنين بسياري 
وجود  دندان هايشان  روي  بيشتري  جرم  مسن  افراد 
نيست  دندان ها  شدن  پير  دليل  به  امر  اين  البته  دارد. 
بلكه به علت اين است كه افراد مسن ناتواني هايي پيدا 
آنها  براي  را  كشيدن  نخ  يا  زدن  مسواك  كه  مي كنند 

دشوار يا حتي غيرممكن مي سازد.

سوغات سالمندي
تحليل  سن  رفتن  باال  با  زمان  مرور  به  نيز  لثه ها 
مي روند و ريشه هاي دندان ها به تدريج نمايان خواهند 
شد. همين امر مي تواند سبب حساس شدن دندان ها و 

همچنين بروز پوسيدگي در ريشه دندان ها شود. 
خشكي دهان هم جزو تغييرات شايع در سنين باال است. 
مصرف  علت  به  موارد  بسياري  در  دهان  خشكي  اين 
بزاق،  شدن  كم  دليل  به  شرايط  اين  در  است.  داروها 
دندان ها به طور طبيعي پاك نمي شوند و ذرات غذايي 
و باكتري ها به مدت طوالني روي آنها باقي مي مانند و 
دندان ها مستعد پوسيدگي هاي بيشتر مي شوند. بعضي 
چشم  به  مسن  افراد  در  نيز  چشايي  حس  در  تغييرات 
مصرف  نتيجه  مي تواند  هم  مشكل  اين  كه  مي خورد 
چشايي  حس  در  تغيير  همين  باشد.  داروها  بعضي 
باعث مي شود غذاها به دهان افراد مزه نكند و آنها به 
همين دليل از خوردن غذاها امتناع مي كنند و در نتيجه 

دچار ضعف بدني مي شوند.

غفلت موجب پشيماني است
پس  شده ايد،  پير  چون  كه  كنيد  فكر  شما  شايد 
بدانيد  اما  داد  خواهيد  دست  از  هم  را  دندان هايتان 
اعضاي  ساير  از  مواظبت  همانند  نيست!  طور  اين  كه 
بدن، مواظبت از دندان ها نيز مي تواند دليل باقي ماندن 
در  شود.  افراد  عمر  پايان  تا  يا  و  آنها  مدت  طوالني 
علت  دندان ها،  به  رسيدگي  از  غفلت  موارد،  بسياري 
منظم  ويزيت هاي  با  پيري!  نه  آنهاست  رفتن  دست  از 
خون ريزي  كه  شويد  متوجه  شما  شايد  دندانپزشكي، 
از لثه يا درد لثه شما به علت بيماري هاي لثه است كه 
قابل درمان هستند. پس همه مشكالت را به گردن پيري 
نيندازيد. همچنين با راهنمايي الزم از طرف دندانپزشك 
و  نادرست  عادات  تغذيه،  درباره  مي توانيد  شما 
حتي  بگيريد.  موثري  كمك  پيش سرطاني  تست هاي 
نزد  چندي  از  هر  بايد  نداريد،  دهان  در  دنداني  اگر 
دندانپزشك برويد تا دندان هاي مصنوعي شما بررسي 
يا  هستند  مناسب  شما  دهان  براي  هنوز  آيا  كه  شوند 
نه؟ لثه ها و استخوان هاي فك هم بررسي شوند تا اگر 

مشكلي وجود دارد سريع تر رسيدگي شود.
به  متعلق  شايد  كه  داريد  دهان  در  ترميم هايي  شما 
اين  است  ممكن  زمان  مرور  به  باشد.  پيش  ساليان 
دندان   سطح  از  يا  شوند  شكستگي  دچار  ترميم ها 
فاصله بگيرند كه اين محل ها سبب تجمع باكتري ها و 
غذاها مي شود و دندان ها دچار پوسيدگي خواهند شد. 
دندانپزشك مي تواند با تعويض اين ترميم ها، شما را از 

عوارض بعدي آن دور نگه دارد.

... و در نهايت
از  مي توانيد  داريد،  مشكل  جويدن  براي  شما  اگر 
جاي  به  كمپوت ها  و  خام  جاي  به  پخته  سبزي هاي 
ميوه هاي تازه استفاده كنيد. اگر دندان مصنوعي داريد، 
حتما شب ها آن را از دهانتان خارج كنيد و حتما بعد از 
هر وعده غذا آن را بشوييد. اگر سيگاري هستيد، ترك 
شما  به  مي تواند  هم  كهنسالي  دوران  در  حتي  سيگار 
براي داشتن بدني سالم تر كمك كند. مسواك زدن، نخ 
فلورايد،  حاوي  دهان شويه هاي  از  استفاده  و  كشيدن 
مناسب  غذايي  رژيم  و  دندانپزشكي  منظم  ويزيت هاي 
مشكالت  بسياري  از  رهايي  كليدهاي  مي توانند  هم 

دوران پيري باشند.

نكاتي كه بايد هنگام توصيف درد به پزشكتان 
بگوييد

8 نكته 
دردناك
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هيدينك از آبي هاي لندن مي گويد 

چلسي بايد به 
منچستر نگاه كند

براي  آبراموويچ  رومن  گزينه هاي  از  يكي  كه  هيدينك  گاس 
آنچلوتي  كارلو  جانشيني  و  چلسي  تيم  نيمكت  روي  نشستن 
تركيه  ملي  تيم  با  همكاري اش  به  گرفت  تصميم  سرانجام  بود 
متمول  مالك  توصيه هايي را براي  وجود  با اين  دهد اما  ادامه 
چلسي  باشگاه  به  طريق  اين  از  تا  داده  ارائه  باشگاه  روسي 
هفتمين  در  كه  چلسي  باشگاه  رئيس  به  هيدينك  كند.  كمك 
توصيه  داده  انجام  را  نصب  و  عزل  هفتمين  حضورش،  سال 
كرد: «اگر به باشگاهي مانند منچستريونايتد نگاه كنيد متوجه 
مي شويد كه تنها عامل موفقيت و درخشش اين تيم ثبات است. 
و  دارد  نياز  آن  به  هم  چلسي  باشگاه  كه  است  فاكتوري  اين 
بايد سعي كند در سال هاي آينده در تيم ثبات ايجاد كند. فكر 
درك  را  مطلب  اين  بايد  چلسي  باشگاه  در  كه  كساني  مي كنم 
كنند تاكنون به لزوم آن پي برده اند و تنها الزم است كه اين 
ملي  تيم  پيشين  شود.»سرمربي  اجرايي  باشگاه  در  موضوع 
گفت:  آنچلوتي  اخراج  از  انتقاد  با  تركيه  كنوني  و  جنوبي  كره 
«كارلو زمان حضورش در چلسي دو جام قهرماني به دست 
آورد. واقعا بي رحمانه است كه يك مربي دو جام براي يك تيم 
آورده باشد و سپس اخراج شود. آنچلوتي در دو سالي كه در 
چلسي حضور داشت خوب كار كرد. باشگاه در حال حاضر 
به فكر جذب بازيكنان جوان و بااستعداد افتاده و اين موضوع 
مي تواند موفقيت را در آينده براي اين باشگاه تضمين كند.»در 
حالي كه بسياري از رسانه هاي انگليسي از هيدينك به عنوان 
يكي از گزينه هاي جانشيني آنچلوتي نام برده بودند اين مربي 
هيچ  كس  كرد:«هيچ  تكذيب  را  لندني  سران  با  مذاكره  نامدار 
تماسي با من نگرفت و اصال موضوع حضور من در باشگاه 
چلسي صحت نداشت. من با فدراسيون فوتبال تركيه قرارداد 
داشتم. من هم صريحا به او گفتم كه اگر مسئله اي وجود داشته 
باشد من مستقيم موضوع را در ميان خواهم گذاشت، اما واقعا 
چيزي پيش نيامده و به همين دليل من حرفي براي گفتن ندارم. 

او هم به من گفت لطفا به رفتن فكر نكن.» 
سرمربي تيم ملي تركيه در پاسخ به اين سوال كه چرا بيشتر 
روي نيمكت تيم هاي ملي مي نشينيد، گفت: «زماني كه يك مربي 
چند سال هدايت يك تيم ملي را بر عهده دارد با خودش فكر 
مي كند كه ديگر بس است و بايد هدايت يك تيم باشگاهي را بر 
عهده بگيرد، اما زماني كه چند سال سرمربي يك تيم باشگاه 
وضعيت  كند.  مربيگري  ملي  تيم  در  بايد  كه  مي كند  فكر  است 
نيمكت  روي  نشستن  كل  در  اما  است،  گونه  همين  به  هميشه 
بازگشتش  احتمال  درباره  هيدينك  دارم.»  دوست  را  ملي  تيم 
به باشگاه چلسي هم گفت: «من دارم پير مي شوم. تا زماني كه 
احساس كنم انرژي الزم براي مربيگري تيمي مانند چلسي را 
دارم به اين موضوع فكر مي كنم. البته اين موضوع به اين معني 
كار  آينده  پيش بيني  گرفته ام.  بازگشت  به  تصميم  كه  نيست 
بسيار دشواري است.» سرمربي پيشين چلسي درباره حضور 
وياس بوآس روي نيمكت آبي هاي لندن هم عنوان كرد: «يادم 
مي آيد زماني كه 33 ساله بودم بازيكن مسني بودم كه در زمين 
چمن بازي مي كردم. همبازي من بازيكني در حد و اندازه هاي 
جورج بست بود. بواس مي تواند به عنوان مربي موفق باشد. 
همه چيز به خود او بستگي دارد و اينكه با بازيكناني كه شايد 
از او بزرگ تر هم هستند چگونه برخورد كند.» هيدينك در پايان 
كرد  اشاره  لمپارد  و  تري  مانند  بازيكناني  حضور  اهميت  به 
و گفت: «زماني كه من در رئال مادريد بودم مشكالتي در تيم 
آن  اما  كنم  برخورد  آن  با  داشتم  قصد  من  كه  داشت  وجود 
زمان فرناندو هيرو در تيم من حضور داشت و به من گفت كه 
همه چيز را حل خواهد كرد و واقعا اين كار را انجام داد. در 

حال حاضر تري و لمپارد هم چنين وظيفه اي در تيم دارند.»

ورزش

مقدماتي  مرحله  قرعه كشي  مراسم 
در  شب  شنبه  برزيل   2014 جام جهاني 
ماراتن  تا  شد  برگزار  ريودوژانيرو  شهر 
كه  مهم  رقابت  اين  در  حضور  براي  تيم ها 
است،  ورزش  اين  تورنمنت  معتبرترين 
بر  عالوه  مراسم  اين  در  شود.  آغاز  عمال 
مربيان و نمايندگان تيم هاي ملي، ستاره هاي 
رونالدو،  جمله  از  برزيل  فوتبال  سرشناس 
حضور  گانسو  و  نيمار  زاگالو،  ماريو  پله، 
داشتند. تيم هاي حاضر در قاره هاي مختلف 
تنها  و  شدند  قرعه كشي  منطقه  پنج  در 
بودن  كم  دليل  به  كه  بود  آمريكاي جنوبي 
قرعه  به  نيازي  دوره  هر  مانند  تيم ها  تعداد 
كشي نداشت و 9 تيم حاضر در غياب برزيل 
براي كسب جواز حضور در اين رقابت ها در 
رودرروي  دوره اي  صورت  به  و  گروه  يك 

هم قرار مي گيرند. 

جذابيت هاي رقابت در اروپا 

بازي هاي  پايان  در  آمريكاي جنوبي  در 
راهي  مستقيما  برتر  تيم   4 گروهي  مرحله 
ديدار  در  پنجم  تيم  و  مي شوند  جام جهاني 
پلي آف به مصاف تيم پنجم قاره  آسيا خواهد 
رفت. در منطقه آفريقا نيز تيم ها در 10 گروه 
چهار تيمي قرار گرفته و تيم هاي برتر راهي 
ديدارهاي پلي آف مي شوند. در نهايت 5 تيم 
دست  به  را  برزيل  در  حضور  جواز  برتر 
مي آورند. منطقه كونكاكاف نيز 3/5 سهميه 
دارد كه پس از پايان دور مقدماتي، تيم ها در 
3 گروه چهار تيمي به مصاف هم مي روند. 
صعود  مستقيما  گروه  سه  هر  اول  تيم هاي 
مي كنند و بهترين تيم دوم به پلي آف مي رود 
تا با تيم برتر قاره اقيانوسيه روبه رو شود. 

بود  خواهد  اروپا  قاره  به  نگاه ها  بيشتر 
براي  گروه   9 در  حاضر  تيم   53 جايي كه 
كسب 13 سهميه ممكن رودرروي هم قرار 
مستقيما  گروه ها  نخست  تيم   9 مي گيرند. 
جواز صعود را به دست مي آورند و بهترين 
8 تيم دوم در ديدارهاي پلي آف 4 تيم ديگر 

را معرفي خواهند كرد. 

و  كرواسي  حضور  قاره  اين  يك  گروه  در 
را  زيادي  جذابيت هاي  مي تواند  صربستان 

ايجاد كند. دو تيمي كه از تجزيه يوگسالوي 
سابق شكل گرفته اند حاال بايد براي حضور 
گيرند.  قرار  هم  رودرروي  جام جهاني  در 
چندان  نيز  گروه  اين  تيم هاي  ديگر  البته 
حتي  و  اسكاتلند  بلژيك،  و  نيستند  راحت 
ولز كه همواره در رقابت هاي مقدماتي ناكام 
بوده، مي توانند براي اين دو تيم دردسرساز 

شوند. 

در گروه دوم، ايتاليا تنها برابر ارمنستان و 
جمهوري  دانمارك،  دارد.  آساني  كار  مالت 
چك و بلغارستان هركدام مي توانند پتانسيل 
به دردسر انداختن آتزوري را داشته باشند. 
از  را  تيم  توانسته  چه  اگر  پراندلي  چزاره 
بحران يك سال گذشته نجات دهد اما هنوز به 
دوران طاليي بازنگشته و سرمربي آتزوري 
به خوبي اين را مي داند:«ما ايتاليايي هستيم 
و هدف مان اول شدن در اين گروه است. چه 
يك  وقتى  ماست؟  حريف  سخت ترين  تيمى 
تيم را انتخاب مى كنيد ريسك شكست مقابل 
تيم هاى گروه را باال مى بريد. تمام تمركز من 
جام جهانى  مقدماتى  رقابت هاى  روى  اكنون 
آغاز  تا  زيادى  زمان  هنوز  اروپاست.  در 
مانده  باقى  جهانى  جام  مقدماتى  رقابت هاى 
است اما مهم اين است كه ما هدف خود را 

از هم اكنون مشخص كرده ايم.» 

سوم  عنوان  كه  آلمان  سه  گروه  در 
از  و  آورده  دست  به  را  گذشته  جام جهاني 
دوره  فتح  مدعيان  از  يكي  عنوان  به  آنها 
تيم  دو  با  مي برند  نام  رقابت ها  اين  بعدي 
براي  جذابي  رقابت  ايرلندجنوبي  و  سوئد 
ساختن  با  لو  يواخيم  داشت.  خواهد  صعود 
در  قدرتمند  حضوري  دنبال  به  جوان  تيمي 
برزيل است و به نظر نمي رسد شاگردان او 
كار دشواري در دور گروهي داشته باشند. 
البته حضور اتريش در اين گروه را نيز نبايد 

ناديده گرفت. 

تا  گذشته  دوره  در  فن مارويك  برت  هلند 
نتوانست  نهايت  در  و  رفت  پيش  جام  فينال 
از پس اسپانيا برآمده و در رتبه دوم قرار 
گرفت. آنها حاال در گروهي نسبتا آسان با 
تركيه، مجارستان، روماني و استوني ديدار 
روبه رو  خاصي  حادثه  با  اگر  و  مي كنند 

لقب  گروه  صدرنشين  مي توانند  نشوند 
گيرند. البته تركيه با گاس هيدينك مي تواند 
سد راه نارنجي ها شود اما روي كاغذ، آنها 
بايد به فكر حضور در پلي آف باشند. جالب 
تيمش  صعود  از  اينكه  با  فن مارويك  اينكه 
مي داند:«  دشوار  را  گروهش  است،  مطمئن 
مى رسد  نظر  به  سختى  گروه  اول  درنگاه 
اگر به حريفانمان نگاه كنيم مى بينيم كه همه 
خوبى  فوتبال  مى توانند  كه  هستند  تيم هايى 
را ارائه كنند. آخرين بارى كه در آمستردام 
سختى  مسابقه   ، كرديم  بازى  تركيه  با 
داشتيم و در مورد رومانى هم همين قضيه 
خيلى  را  مجارستانى ها  ما  مى كند.  صدق 
مقابل  دوبار  قبل  سال  مى شناسيم.  خوب 
آنها قرار گرفتيم ولى در كل به نظر مى رسد 
كه قرعه غير قابل عبورى نداريم و مى توانيم 

از گروه مان صعود كنيم.» 

گروه پيچيده 

گروه پنجم را مي توان يكي از پيچيده ترين ها 
كار  سوئيس  و  اسلووني  نروژ،  و  دانست 
اسلووني  دارند.  صدرنشيني  براي  سختي 
را  روسيه  توانست  گذشته  جهاني  جام  در 
جام  در  هم  سوئيس  كند.  حذف  پلي آف  در 
جهاني قبلي، تنها شكست اسپانيا را رقم زد. 
گروه  تيم هاي  ديگر  ايسلند  و  قبرس  آلباني، 
هستند كه تكليف تيم نخست به آنها بسيار 

وابسته است. 

پرتغال و روسيه در گروه شش تنها تيم هاي 
ايرلند  جمله  از  تيم ها  ساير  و  هستند  مدعي 
و  صهيونيستي  رژيم  آذربايجان،  شمالي، 
ديدار  چند  چشم  به  بايد  تنها  لوكزامبورگ 
تداركاتي مناسب به اين رقابت ها نگاه كنند. 

سيد  در  كه  است  تيم هايي  از  يكي  يونان 
سيد  به  را  فرانسه  و  گرفته  قرار  نخست 
براي  خوبي  شانس  حاال  آنها  فرستاد.  دوم 
كه  شرطي  به  دارند  برزيل  در  حضور 
اسلواكي را پشت سر گذاشته و البته برابر 

بوسني نيز دچار مشكل نشوند. 

كار  هشتم  گروه  در  كاپلو  فابيو  با  انگليس 
براي  آنها  و  ندارد  رو  پيش  سختي  چندان 
كسب جواز صعود بايد دو ميزبان مشترك 
يورو 2012 را پشت سر بگذارند. لهستان و 
نيز  صدرنشيني  به  حتي  مي توانند  اوكراين 
فكر كنند چرا كه مونته نگرو كه در مقدماتي 
يورو نيز با سه شيرها همگروه هستند و در 
ويمبلي اين تيم را متوقف كردند نيز در اين 
گروه قرار دارد. با اين حال نبايد حرف هاي 
را  گروه  اين  بودن  دشوار  درباره  كاپلو 

چندان جدي تلقي كرد. 

اين  تيمي  پنج  گروه  تنها  كه  نهم  گروه 
اسپانيا  دارد؛  جدي  مدعي  دو  رقابت هاست 
پس  اسپانيايي ها  شك  بدون  فرانسه.  و 
جام جهاني  و   2008 يورو  در  قهرماني  از 
به  نسبت  بيشتري  بسيار  شانس  گذشته، 
فرانسوي ها  دارند.  بالن  لوران  شاگردان 
خوبي  نمايش  چندان  اخير  سال  چند  در  كه 
به  نيز  را  فنالند  و  بالروس  حتي  نداشته اند 
عنوان  كسب  براي  خود  جدي  رقيب  عنوان 

دوم گروه مي دانند.

قرعه كشي مرحله مقدماتي جام جهاني 2014 برزيل 

ماراتن كسب سهميه

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



2525 هفته نامه پرشين جمعه 14 امرداد ماه 1390 - شماره 209
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

 CFA واكنش رسانه هاي بحرين به نامه ايران به

ما هم در ايران بازي نمي كنيم
در  جهاني 2014  جام  مقدماتي  گروهي  مرحله  كشي  قرعه  از  پس 
يكي  به  دارد  حضور  آن  در  ايران  ملي  تيم  كه  آسيا،  گروهي  قاره 
از پرحاشيه ترين گروه ها تبديل شده است. فدراسيون فوتبال ايران 
در نامه اي از كنفدراسيون فوتبال آسيا خواسته بود به دليل ناامني 
و  شود  منتقل  بي طرف  كشور  يك  به  تيم  اين  با  بازي  بحرين  در 
ايران  و  كرده  مطرح  را  مشابهي  درخواست  هم  بحريني ها  حاال 
تيم  گرفتن  قرار  نت»  «العربيه  سايت  نوشته  به  مي دانند!  ناامن  را 
ملي فوتبال بحرين در كنار ايران در گروه E مقدماتي جام جهاني 
داشته  دنبال  به  را  بحرين  ورزشي  محافل  واكنش  برزيل   2014
نت»  «العربيه  با  گفت وگو   در  بحريني  مربي  امين،  عبدالعزيز  است. 
مي گويد: «فيفا براي جلوگيري از ايجاد تنش و ناآرامي نبايد اين دو 
تيم را در يك گروه قرار مي داد. بحريني ها مي ترسند همان اتفاقي 
تكرار  ديگر  بار  داد،  رخ  تهران  در  عربستاني  باشگاه هاي  براي  كه 
شود. مطمئنم كه تماشاگران بحريني از به دست گرفتن تصاوير و 
سردادن شعارهاي توهين آميز خودداري خواهند كرد اما نمي توانم 
تماشاگران ايراني را تضمين كنم. چرا كه آنها پيش از اين به چنين 
اقدامي دست زده اند.» روزنامه الوطن بحرين هم در واكنشي مشابه 
كرد  انتقاد  ايران  با  كشور  اين  فوتبال  ملي  تيم  شدن  گروه  هم  به 
به  پرداخت.  بحرين  فوتبال  فدراسيون  سرزنش  به  شدت  به  و 
فيفا  از  بايد  بحرين  فوتبال  فدراسيون  بحريني،  روزنامه  اين  نظر 
آن  ببرد،  بي طرف  مكاني  به  را  تيم  اين  بازي هاي  كه  مي خواست 
و  روسيه  و  بالروس  همچون  كشورهاي  فدراسيون هاي  كه  گونه 
ارمنستان و آذربايجان به خاطر اختالف و تنش سياسي بازي هاي 
نگرفتند.  قرار  گروه  يك  در  اصال  يا  بردند  ديگر  مكاني  به  را  خود 
واكنش روزنامه ها و محافل ورزشي بحرين نسبت به بازي كردن 
در ايران در حالي مطرح مي شود كه كنفدراسيون فوتبال آسيا بارها 
اعالم كرده تخلفي در ورزشگاه هاي ايران صورت نگرفته است و 

حساسيت عرب ها بي مورد است.

طنز با دلقك بازي فرق مي كند 
آقاي دايي 

فتح اهللا زاده: آماده ام از دايي سيلي بخورم
سريع  واكنش  استقالل  باشگاه  جشن  در  دايي  علي  صداي  تقليد 
گردانندگان  براي  گفت  دايي  داشت.  دنبال  به  را  راه آهن  سرمربي 
داده  انجام  را  حركت  اين  كه  كسي  و  است  متاسف  مراسم  اين 
عذرخواهي  دايي  از  اين  از  پيش  كه  اهللا زاده  فتح  داد.  لقب  «دلقك» 
مي دهد:  پاسخ  دايي  انتقادات  به  تندتري  لحن  با  بار  اين  بود  كرده 
كسي  اداي  و  كرد  صدا  تقليد  ايشان  دارد.  فرق  دلقك بازي  با  «طنز 
را در نياورد. در همين برنامه صداي عادل فردوسي پور هم كه از 
تقليد شد اما او موضع نگرفت.  تلويزيون است  بزرگان مجري در 
دايي به يكي از دوستان گفته در اين برنامه اداي لكنت زبان او را 
اجرايي  مقام  باالترين  عنوان  به  من  نيست.  اينطور  اما  آوردند  در 
باشگاه استقالل عذرخواهي كردم و از آن آقا خواهش مي كنم كه به 
برنامه پرسپوليسي ها هم برود و صداي من را تقليد كند. من چون 
خودم هنري هستم و كار طنز را دوست دارم از تقليد صدا ناراحت 
عذرخواهي  دليل  همين  به  و  شد  ناراحت  دايي  علي  ولي  نمي شوم 
براي  مراسمي  اگر  مي كنم  خواهش  كاشاني  حبيب  از  كردم. 
پرسپوليس گرفت حتما صداي من را تقليد كنند. هر روز كاريكاتور 
ما در روزنامه ها چاپ مي شود. يكي از روزنامه هاي ورزشي در يك 
ستون ثابت خود هر روز از من مطلب طنز مي نويسد اما ناراحت 
حال  اين  با  مي كند.  فرق  هجو  با  طنز  دارم  قبول  هم  من  نمي شوم. 
صحنه اي كه صداي علي دايي تقليد شد را براي دايي مي فرستم تا 
بازيكنان  از  يكي  كه  توتي  فرانچسكو  رم  در  بداند.  را  قضيه  اصل 
كه  من  مثل  مي كند.  صحبت  خاصي  لهجه  با  ايتالياست  در  بزرگ 
لهجه آذري دارم، در ايتاليا به دليل اين لهجه لطيفه هاي زيادي براي 
يك  قالب  در  را  لطيفه ها  اين  تمام  بازيكن  اين  كردند.  درست  توتي 
كتاب منتشر كرد و عوايد فروش اين كتاب را به امور خيريه بخشيد. 
اين هم يك جور بزرگواري است. اگر عذرخواهي هم براي علي دايي 

كافي نيست من صورتم را جلو مي آورم تا او سيلي بزند.»

ورزش

بن همام يك بار ديگر رشوه دادن را رد كرد 

اگر مي توانستند اعدامم مي كردند
محمد بن همام،رئيس پيشين كنفدراسيون فوتبال آسيا در برنامه اي 
تلويزيوني كه بخش ورزش شبكه الجزيره ترتيب داده بود، شركت 
كرد و بار ديگر اتهام هاي اخير را رد كرد و آن را درس اروپايي ها به 
غير اروپايي ها ناميد. رئيس پيشين كنفدراسيون فوتبال آسيا تاكيد 
كرد كه در اتهام هاي اخيرهيچ دليل واضح و روشني وجود ندارد. او 
گفت كه تمام آن ها به انتخابات رياست فيفا ربط دارند و هيچ ارتباطي 
با حقيقت ندارند. بن همام گفت: «در روزهاي سخت و اندوهگيني به 
سر مي برم و شكايت خود را نزد خداوند مي برم. به من اتهام مي زنند 
و  رسمي  مناسبات  در  من  داده ام.  رشوه  كونكاكاف  اعضاي  به  كه 
عمومي آنها را مالقات كردم و بعد از آنكه آنجا را ترك كردم، عده اي 
ناشناس هداياي همچون لپ تاپ و بسته هايي كه حامل 40 هزار دالر 
همام  بن  به  متعلق  اين  گفتند  و  دادند  كونكاكاف  اعضاي  به  را  بود 
است. اين در حالي است كه روحم نيز از اين قضيه خبر ندارد.» بن 
همام در اين برنامه كه با عنوان «بن همامـ  ساعت حقيقت» پخش شد، 
گفت: «ديدارم با اين 25 فدراسيون فقط در خالل برنامه انتخاباتي و 
در مناسبات عمومي بود. آنچه كه شاهد آن هستيم به يك چيز بر 
مي گردد و آن ديكتاتور بودن بالتر است. آنچه كه شاهد آن هستيم، 
درس اروپايي ها به غير اروپايي ها است. آن ها نداي دموكراسي سر 
مي دهند اما وقتي كه مسئله به خود آن ها ربط پيدا مي كند، راه ديگري 
و  جانب دارانه  تفسيرهاي  انتخابات  خالل  در  مي گيرند.  پيش  در  را 
تعصب آميزي را شنيديم، از جمله اينكه اروپايي ها مي گفتند فوتبال 
و باشگاه ها و بازيكنان اروپايي احتياجي به غير اروپايي ها ندارند.» 
اين شيخ قطري ادامه داد: «براي چندمين بار مي گويم هيچ كمك مالي 
به كسي نكرده ام. شكايتم را به پيشگاه خداوند مي برم. خداوندا؛ از 
شما نمي خواهم كه قضايت را بر گرداني، بلكه لطافت و مهرباني را 

در آن مي خواهم.»او با بيان اينكه تصميم فيفا شديدترين حكم درباره 
وي بوده است، گفت: «اگر آن ها مي توانستند حكم اعدامم را مي دادند، 
در قضيه رشوه هميشه رشوه دهنده و رشوه گيرنده وجود دارد. 
اگر من رشوه دهنده هستم، پس رشوه گيرنده كجاست؟ چرا او را 
نيز محاكمه و مجازات نمي كنند. هيچ كس وجود ندارد كه بگويد بن 
كه  مي گردد  بر  اين  به  موضوع  تمام  است،  داده  رشوه  او  به  همام 
جاك بليزر، رئيس اتحاديه كونكاكاف گفت كه اتحاديه كارائيب فقير 
است اما ما پي برديم كه اصال مسئله اين نيست و اتحاديه كارائيب 
فقير نيست. از آنجا بود كه اين اتفاق افتاد. بار ديگر تاكيد مي كنم كه 
به  مالي  كمك  هيچ  آنكه  بدون  برگشتم،  و  رفتم  كارائيب  اتحاديه  به 

آن ها كنم.» 
بين المللي  دادگاه هاي  به  مراجعه  و  خواهي  فرجام  مسئله  درباره  او 
گفت: «بن همام هيچ گاه در ورزش خسته نخواهد شد و تمام تالش 
خود را براي پيراستن اسم و شهرتش به كار خواهد گرفت. زندگي 
برايم متوقف نشده است اما در سخت ترين مرحله آن قرار گرفته ام.» 
فوتبال  كنفدراسيون  رياست  كرسي  براي  رقابت   درباره  همام  بن 
آسيا گفت: «هر گاه شتر زمين مي خورد و ضعيف مي شود، چاقوها 
براي سر بريدنش زياد مي شوند. براي از دست دادن كرسي رياست 

تاسف نخواهم خورد، خير خداوند در اين است.» 
بن همام درباره علت نامزدي اش براي رياست فدراسيون بين المللي 
فوتبال فيفا گفت: «بعد از 42 سال فعاليت ورزشي، مناسب دانستم 
كه در پايان براي رياست بزرگ ترين و مهم ترين نهاد فوتبالي اقدام 
كنم، چرا كه توانايي و شايستگي الزم را در خود مي بينيم و مي توانم 
رقابت   به  مي توانستم  اگر  كنم.  خدمت  فوتبال  به  شكل  بهترين  به 
كه  زماني  تا  داشتم.  پيروزي  براي  زيادي  شانس  دهم،  ادامه  خود 
بر  نشستن  احتمال  باشند،  داشته  وجود  بالتر  سپ  مانند  اشخاصي 

روي كرسي رياست فيفا وجود ندارد.»

هافبك چلسي عاشق بازي كردن است 

لمپارد: هنوز پير نشده ام
مطمئن  قراردارد  چلسي  باشگاه  با  ديگر  سال  دو  كه  لمپارد  فرانك 
عملكرد  قراردادش  پايان  تا  مانده  باقي  مدت  اين  در  مي تواند  است 
قابل قبولي را به نمايش بگذارد. لمپارد 33 ساله كه در آستانه دهمين 
روزنامه  به  وضعيتش  است،  درباره  چلسي  در  حضورش  سالگرد 
سان گفت: «فكر مي كنم موضوع سن و سال در دنياي امروز فوتبال 
ندارند  بازيكنان  كيفيت  به  كاري  مردم  است.  داشته  زيادي  تغييرات 
برايش  مي شود  زندگي اش  سوم  دهه  وارد  بازيكن  يك  كه  همين  و 
مي نويسند كه پيرشده و ديگر نمي تواند بازي كند اما بازيكنان زيادي 
بوده اند كه نشان داده اند حتي در اين سن و سال مي توانند بازيكن با 
كيفيتي باشند.» هافبك خالق لندني ها كه 10 سال پيش با قراردادي 
داد:  ادامه  شد،  چلسي  راهي  وستهام  از  پوند  ميليون   11 ارزش  به 
«فصل گذشته در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا رايان 
اين  و  گذاشت  نمايش  به  ما  تيم  مقابل  را  فوق العاده اي  بازي  گيگز 
عملكرد خوب او در شرايطي رخ داد كه رايان 37 ساله بود.» لمپارد 

با بيان اينكه يك بازيكن مي تواند در دهه هاي پاياني فوتبالش موفق 
بگيرد،  نظر  در  خوبي  به  را  شرايط  تمام  بازيكني  «اگر  گفت:  باشد، 
بتواند انگيزه اش را حفظ كند، بدنش را آماده نگه دارد، مراقب خودش 
باشد و كارها را به صورت صحيح انجام دهد، مي تواند پس از سي 
سالگي بهترين بازي هاي ممكن را به نمايش بگذارد. تلفيق جالبي در 
اين سن و سال براي من وجود دارد. از يك طرف من عاشق فوتبال 
و  هستم  جهان  فوتبال  اول  سطح  در  داشتن  حضور  و  كردن  بازي 
باشم  سهيم  تيم  موفقيت  در  مي توانم  مي بينم  وقتي  ديگر  طرف  از 
و جام قهرماني به دست بياورم لذت مي برم.»لمپارد در پايان گفت: 
«براي من تفاوتي ندارد كه در سال هاي پاياني دوران بازيگري ام در 
تيم هاي درجه چندم بازي كنم. اما بازي در سطح اول شرايطي دارد 
كه باعث مي شود آن را دوست داشته باشم. اين ذهنيت در من ايجاد 
بتوانم  تا  باشم  داشته  قرار  خود  شكل  بهترين  در  بايد  كه  مي شود 
بازي كنم. در غير اين صورت از رقابت خارج خواهم شد و شانسي 
براي بازي كردن نخواهم داشت. اين نيروي محركه من است؛ تالش 

براي بهترين بودن.»

كاپلو به دنبال پايان خوش با انگليس 
جام  در  انگليس  ملي  تيم  ضعيف  نتايج  وجود  با  كه  كاپلو  فابيو 
جهاني 2010 آفريقاي جنوبي از نيمكت اين تيم جدا نشد، قصد دارد 

دست  به  آينده  در  كه  موفقيت هايي  با 
خودش  از  را  موفقي  كارنامه  مي آورد 
پيش روي   هدف  دو  بگذارد.  برجاي 
مرحله  و   2012 يورو  مقدماتي  انگليس 
ديگري  و  آينده  سال  در  آن  نهايي 
جهاني 2014برزيل  جام  مقدماتي  مرحله 
به  نسبت  اميدواري  ابراز  با  كاپلو  است. 
«فكر  گفت:  انگليس  ملي  تيم  در  آينده اش 
تيم  در  من  حضور  سال  آخرين  مي كنم 
ملي انگليس سال خوب و توام با خاطرات 
انجام  را  تالشم  تمام  باشد.  خوشايندي 
شرايط  مي توانم  كه  جايي  تا  مي دهم 
به  رسيدن  براي  من  ببخشم.  بهبود  را 

موفقيت مطالعه مي كنم، تيمم را آماده مي كنم و روي جزئيات متمركز 
مي شوم. اميدوارم پايان كار من در تيم ملي انگليس، توام با موفقيت 
و رسيدن به يك جام قهرماني باشد. به اين مسئله اميد زيادي دارم 
چرا كه معتقدم تيمي كه روحيه پيروزي دارد، براي برد و قهرماني 

وارد ميدان مي شود نه براي شكست و دست خالي ماندن.» 
انتخاب  براي  فيفا  بندي  زمان  از  انتقاد  با  انگليس  ملي  تيم  سرمربي 
فيفادي و برگزاري ديدارهاي دوستانه عنوان كرد: «بايد درباره اين 
مسئله از فيفا سوال كرد. معموال فيفادي بايد اولين چهارشنبه پس از 
آغاز ليگ باشد، اما با اين زماني كه براي بازي هاي دوستانه تعيين 
شده است، من اصال فرصت ندارم كه بخواهم بازي هاي ليگ را تماشا 

و بازيكنان موردنظرم را انتخاب كنم. در اين صورت متوجه نمي شوم 
كه بازيكنان در فصل جديد فوتبال چه شرايطي دارند و كداميك آماده 
هستند.» كاپلو درباره شرايط تيم ملي انگليس براي رسيدن به جام 
جهاني هم گفت: «پيش از اين هم گفته بودم كه يكي از مشكالت تيم 
برتر  ليگ  بازيكنان  كه  است،  اين  انگليس  ملي 
خسته  كه  مي شوند  اضافه  ملي  تيم  به  زماني 
ديداري  از  بعد  ندارند.  را  الزم  شادابي  و  هستند 
كه با سوئيس داشتيم و با تساوي 2 بر 2 به پايان 
رسيد هم اين موضوع را گوشزد كردم. بازيكنان 
ديدارهاي بسيار زيادي را در ليگ برتر و ساير 
رقابت هاي اروپايي برگزار كرده اند و براي بازي 
در تيم ملي شرايط مناسبي ندارند. بازي هاي ليگ 
بازيكنان  مي شود.  انجام  زيادي  فشار  با  برتر 
دوندگي بسيار زيادي دارند و حتي زماني كه تيم 
بازيكنان  تمام  است  عقب  حريفش  از  گل  چند  با 
براي  و  دارند  جنگندگي  بازي  دقيقه  آخرين  تا 
پايان  در  كاپلو  مي كنند.»  تالش  گل  به  رسيدن 
«بازيكنان  گفت:  انگليس  ملي  تيم  آينده  به  نسبت  اميدواري  ابراز  با 
را  تيم  اين  آينده  مي توانند  كه  كرده اند  پيدا  راه  ملي  تيم  به  جواني 
رقم بزنند. بازيكناني مانند ويلشر، گيبس، كارول، هندرسون، جونز، 
بود.  خواهد  آنها  آن  از  ملي  تيم  آينده  كه  ولبك  و  واكر  اسمالينگ، 
برخي از بازيكنان در حال حاضر اين كيفيت و شرايط را دارند كه در 
تيم بازي كنند و عده اي هم مي توانند درسال هاي آينده شرايط بازي 
كردن را پيدا كنند.» تيم ملي انگليس در مرحله مقدماتي يورو 2012 
وضعيت خوبي دارد و در مرحله مقدماتي انتخابي جام جهاني 2014 
برزيل هم در گروه هشت قاره اروپا با تيم هاي مونته نگرو، اوكراين، 

لهستان، مولداوي و سن مارينو همگروه است.
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 افقي:

١ - سخت نيست – يكي از نشانه هاي 
حتمي منجي از ديدگاه شيعيان است 
ــانه در ماه  ــات اين نش ــا بر رواي كه بن

رمضان رخ مي دهد
ــاه و گنديده –  ــعر نو – تب ٢- پدر ش

گوشت كبابي
ــرار – قطار  ــاد، برق ــوه گر – آب ٣- عش

زيرزميني
٤- آرزوها – عضوي در صورت – شير 

بيشه 
٥- عريان – آخر چيزي - تاالر

ــه حرارت –  ــباب منزل – درج ٦- اس
تكيه كردن – سفيد آذري

ــبو –  ــي – گلي خوش ٧- آرام خودمان
شتر عرب

ــش – هتك  ــول زدن – بخش ٨- آمپ
ــي كه به حكم  ــت و حيثيت كس حرم

قانون دستگير شده .... است
ــه فرموده  ــت – ب ــرآغاز شكس ٩- س
ــه ... از بهترين  ــام كاظم(ع) كمك ب ام

صدقه هاست – عضو درخت!
١٠- شهر توت – نقاش مدعي رسالت – 

حرف خوردني! – واحد شمارش اسب
١١- يخچه – دستورها – مخفف كاه

ــبز –  ــي نزديك به س ــاه – رنگ ١٢- گن
روايت كننده

١٣- پايه و شالوده – جنبش، حركت – 
پادشاه مادها

١٤- شهري در استان خوزستان – شهر 
روي آب - باجه

١٥- لقبي كه به رهبر ديني بودائيان تبت 
داده مي شود - رديف

 عمودي:
١ - علم اطالع رساني – كوشش كننده

٢- گرسنه نيست! – قهرمان 
جنگل – انگشت نماي خلق

٣- جمع امين – نهال نازك 
– رغبت، گرايش

ــد آرامش و امنيت –  ٤- فاق
نت مخمور – صداي مرغابي 

– پاداش نيكي يا بدي
ــا – پرنده اي خوش  ٥- پارس

آواز – كالم چوپان
ــتر بي كوهان –  ٦- رده – ش

دست ١٠ تا دارد!
ــي انگور –  ــر – نوع ٧- خاط

سپرده شده، واگذار شده
٨- رشك ورزيدن – مارال – 

خبرگزاري كشورمان

٩- كادو – نوعي پارچه نخي نازك كه در 
گذشته از آن چادر و چارقد مي دوختند 

– نوعي بستني
١٠- صداقت – رشته پهن - تولد

١١- لقب فرگوسن – نامراد - سمبل 
ــادر وطن – ميان چيزي – نوعي  ١٢- م

رنگ مو - صفار
١٣- ايالت – ميوه ساوه - نااميد

١٤- بي باك – به سرزمين هم مي گويند 
- زراعت

ــي – از  ــروان دين حضرت موس ١٥- پي
ــتان زابل  ــتاني شهرس آثار ديدني و باس

مربوط به دوره قاجار

 افقي:
ــت  پايتخ  – ــزي  چي از  ــاره اي  پ  - ١

هندوراس
ــتاره ناهيد –  ــا – جرأت، س ــا برج ٢- پ

هزينه ها
ــني ها – متداول  ٣- گياهي از تيره سوس

- شدني
ــتي – رونمايي – قسمتي  ٤- فرمان كش

از اوستا
٥- خمره بزرگ – آهنگر – گياه پيچنده

ــاطي – صالبت  ٦- بدهي به صورت اقس
– اكنون - صدمه

ــتاد  ــي – تخلص اس ــدوه – ديده بان ٧- ان
همايي

ــه ها – كارش سفيد  ٨- امتداد – انديش

كردن ظروف مسي است
در  ــه  ك كاري   – ــن  روغ ــرف  ظ  -٩
ــا مخالفان و براي  رويارويي بامخالف ي
ــاختن آن انجام گيرد – راه  خاموش س

راست يافته
ــردرگم  ــاي آلماني – امان از س ١٠- آق
ــوم -  ــخص نامعل ــه ش ــاره ب آن! – اش

جوانمرد
١١- بدكار – به هدر دادن – از حروف 

يوناني 
ــكوه –  ١٢- چغندر پخته – بزرگي، ش

برمال كردن
١٣- زن بسيار زيبا – نابود – ريسماني 

كه به سر و گردن اسب مي بندند
١٤- گردش هاي فلك – نه سرد نه گرم 

– نام دخترانه
ــفه اخالق كه بر  ١٥- نظريه اي در فلس
انديشه متفكراني چون جرمي بنتهام و 
ــتوارت ميل استوار است – ندا  جان اس

دهنده
 عمودي:

١ - كتابي از نورمن ميلر - برگستوان
ــار –  ــل ب ــور حم ــع – آسانس ٢- مطي

پيشواي هندي
ــت مولير فرانسوي  ٣- از آثار ژان باتيس

– شن نرم – روسيه سابق
ــتي مخصوص براي حركت ميان  ٤- كش
ــوا – صداي  ــخ و درياي منجمد – بين ي

برگ خشك – آموزش 
ــد – مخفف  ــق – كارگاه هنرمن ٥- تفري

راه
ــيمان – پول ريختن به  ٦- نظريه – پش

حساب 
ــف گوهر – هم معني – اعتقاد،  ٧- مخف

عقيده
٨- پرحرفي! – بله نجار! – رهبر خونخوار 

قوم هون
ــاري يا  ــتي رفت ــرانه – درس ٩- نام پس

ادعايي – گويشي در كشورمان
ــاس  ــا – لب ــاك پ ١٠- پوش
ــل  فع ــانه  نش  – ــتر  بي آس

استمراري
ــي  ١١- مفقود – ميل ورزش

– نوعي نارنگي
 – ــردن  ك ــرش  ت رو   -١٢
ــرف الفباي  ــيزدهمين ح س
ــي – تخته اي كه روي  فارس
ــاگردهاي مكتب  ــه ش آن ب

تعليم مي دادند - جت
ــرد  م  – ــن  بي دي  -١٣

شمشيرزن – قاره كهن
ــي  اوگوبت از  ــري  اث  -١٤
ــت -  ايتاليايي – پيرايه دس

پيروان
ــتگاه نوار  ــزد – دس ١٥- م

قلب 
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طالع بينى 
� فروردين ماه

گرفته  اگر  كه  نكنيد  فراموش  ؛  بدرخشيد  اجتماع  در  بايد  شما 
كه  روزهايى  ؛  ماند  خواهيد  عقب  چيز  همه  از  باشيد،  تودار  و 
با  شدن  صميمى  براى  خوبى  بسيار  فرصت  داريد،  رو  پيش 
اكنون  هستيد،  مجرد  اگر  شماست.  جديد  همكاران  و  دوستان 
زمان مساعدى براى انتخاب همسر دلخواه تان تان را اجرا كنيد 

و با اميدوارى و ديد مثبت در مورد عملى شدن آنها بينديشيد.
؛  است  شده  شما  كسالت  باعث  اطرافتان،  محيط  در  يكنواختى 
سعى كنيد اين هفته تغييراتى در پيرامون تان به وجود بياوريد 

تا روحيه تان هم تغيير كند.
� ارديبهشت ماه

در اين هفته سعى كنيد دلتنگى هاى خود را كنار بگذاريد و از 
جريان زندگى تان لذت ببريد و اجازه ندهيد كه غم و اندوه و 
افسردگى بر شما غلبه كند. يك پيشنهاد بسيار ايده آل براى كار 
با مشورت ديگران و سنگين و  ميشود ؛  به شما  معامله اى  يا 
سبك كردن شرايط تان و البته توكل به خدا پيشنهاد را قبول 
كنيد كه سود چشمگيرى برايتان خواهد داشت. در اين هفته يك 
كه  ندهيد  دست  از  را  خود  صبر  ؛  ميكنيد  پيدا  عاطفى  درگيرى 
مساعد  جوابى  منتظر  شد.  خواهد  درست  چيز  همه  انشاءاهللا... 
اگر  ضمن  در  ؛  هستيد  خود  نزديك  دوستان  از  يكى  طرف  از 
ميخواهيد در اين ماه مشكالت شما مرتفع شود حتما با خانواده 

تان مشورت داشته باشيد. 
� خرداد ماه

خوشحال باشيد كه به زودى پول مرده تان، زنده خواهد شد ؛ 
سعى كنيد كمى بيش از پيش رازدار باشيد تا روابط خانوادگى 
و دوستانه تان به خطر نيفتد ؛ در اين هفته يك مهمانى در پيش 
و  تجمالت  زيرا  نكنيد  اذيت  زياد  را  خودتان  ؛  داشت  خواهيد 

اسراف، موجب گرمى و نزديكى دل ها نميشود. 
بيشتر مواظب سالمت تان باشيد ؛ كار بيش از حد، استراحت 
ميتواند  پول،  آوردن  دست  به  براى  وقفه  بى  تالش  و  ناكافى 

سالمتى شما را به مخاطره بيندازد.

احساس  خود  در  شديدى  رقابت  شما  كه  ميگويند  ستارگان 
ميكنيد ؛ احساس رقابت با همكاران، همسن و سال ها و... اگر 
در حد متعادل به اين احساس بها دهيد، موجبات پيشرفت شما 

را فراهم مى آورد. 
� تير ماه

مدتى است كه نگران بيمارى يكى از نزديكان تان هستيد ؛ در اين 
هفته به عيادت او برويد و براى سالمت او دعا كنيد ؛ در نهان 
خود به فردى غبطه ميخوريد ، البته دوست نداريد اين موضوع 

را باور كنيد اما حقيقت اين است كه اين قضيه، واقعيت دارد.
گاهى اوقات تمام وقت و انرژى خود را صرف خانواده ميكنيد 
اما بد نيست كمى هم به خودتان برسيد و جورى زندگى نكنيد 
بيش  كردن  توجهى  بى  افسوس  بخوريد،  افسوس  آينده  در  كه 
از حد به خود يا خوشگذرانى خارج از اندازه! بعضى وقت ها 
امتحان كردن چيزهاى جديد ميتواند سوژه هيجان انگيزى براى 

چند وقت باشد.
� مرداد ماه

راه  در  خوشى  و  خوب  بسيار  اتفاقات  و  خبرها  هفته  اين  در 
داريد ؛ سعى كنيد شادى هايتان را با ديگران قسمت كنيد. 

تبديل  داريد  دوستش  كه  كسى  براى  را  روزها  اين  كنيد  سعى 
براى  بيشترى  وقت  و  كنيد  ماندنى  ياد  به  روزهاى  از  يكى  به 

معاشرت بگذاريد. 
چند وقتى است كه كسالت به سراغ شما آمده است و آدم بهانه 

گيرى شده ايد. 
را  پرتان  و  بال  زير  اطرافيان  كه  نكنيد  نگاه  فردا  و  امروز  به 
گرفته اند و نميگذارند تنها بمانيد ؛ اگر در رفتارتان تغيير رويه 
 ، بدهيد  ادامه  گرفتن  بهانه  و  كردن  غرغر  به  همچنان  و  ندهيد 

تمام اطرافيان از گردتان پراكنده خواهند شد.
� شهريور ماه

فال  به  را  آنها  حضور  ؛  ميشوند  زندگيتان  وارد  جديدى  افراد 
نيك گرفته و سعى كنيد خصوصيات مثبت را از آنها ياد بگيريد. 
بدون شك نميخواهيد به شما يادآورى شود كه در گذشته داراى 
اشتباهاتى در مسائل مالى بوده ايد ؛ مراقب پول تان باشيد و 
آن را بيهوده خرج نكنيد. ديگر وقت آن رسيده كه سكوت را در 
مورد مسئله مهمى كه اين روزها فكرتان را بدجورى به خودش 
مشغول كرده، بشكنيد و حقـايق را فاش كنيـد ؛ رازدارى بيش از 
حد گاهى اوقات به ضرر شماست و شخصيت و ابروى شمـا را 

خواهد  سوال  زير 

برد. 
� مهر ماه

درگيرى  ؛  باشيد  خونسرد  خود  زندگى  لحظات  تمام  در  بايد 
شغلى شما زياد است، شايد هم خود را به شدت درگير مسائل 
كه  نزديكان  از  يكى  با  شما  هاى  صحبت   ، ايد  كرده  تحصيلى 

مدتى است دچار مشكالت مالى شده، ميتواند به او كمك كند. 
در روزهاى گذشته در جمعى قرار گرفته ايد كه گفته هاى كسى 
از اعضاى اين جمع شما را ناراحت كرده و در پس پاسخ دادن 
به او هستيد ولى اين امر نميتواند شما را راضى كند پس بهتر 

است اين كار را به گذشت زمان واگذار كنيد. 
از يك دوست قديمى نشانى به دست آورده ايد كه اين امر بسيار 
شما را خوشحال كرده، او را پيدا كنيد و تالفى اين سال هاى 

جدايى را درآوريد، او نيز در پى شماست. 
� آبان ماه

مال و اموال براى شما شخصيت به همراه نخواهد داشت پس 
با داشتن آنها احساس غرور نكنيد كه اين احساس ميتواند به 
شما  زندگى  در  مسائل  بعضى   . شود  سركوب  شما  در  شدت 
وجود دارد كه نسبت به آنها بى اهميت هستيد ؛ رويه خود را 
توجه  است،  آفرين  نقش  زندگيتان  در  آنچه  به  و  كنيد  عوض 
داشته باشيد ؛ فكر انجام معامله اى ذهن شما را مشغول كرده، 
شايد  كنيد.  نظر  دقت  به  خود  اطراف  به  و  نزنيد  آب  به  بيگدار 
هم  آن  جبران  و  بكشاند  بيراهه  به  را  شما  كه  برداريد  قدمى 
براى شما مشكل باشد ؛ براى حركت در مسيرى پيچيده خود را 
آماده كنيد و مطمئن باشيد كه قدم برداشتن در اين راه، شما را 

به سرمنزل سعادت خواهد رساند. 
� آذر ماه

به  و  دارد  وجود  تان  درون  در  گنگى  احساس  كه  است  مدتى 
دنبال چيز يا كسى هستيد و مدام به فكر پيدا كردن آنيد. 

در هفته قبل با دوستى قديمى مالقات كرده ايد كه در طى اين 
عملى  به  قادر  شما  ولى  كرده  درخواستى  شما  از  او  مالقات 
كردن آن درخواست نيستيد ؛ اين مطلب را با خود او در ميان 

بگذاريد و از گفتن اين حرف هيچ نگران نباشيد.
فرصت  ولى  هستيد  عاطفى  رابطه  يك  منتظر  كه  است  مدتى 
آن پيش نيامده ؛ بايد قدم اول را خودتان برداريد در غير اين 
صورت راه به جايى نخواهيد برد ؛ البته بايد توجه داشته باشيد 
تالش  بايد  است  انتظارش  در  آنچه  به  رسيدن  براى  انسان  كه 

كند پس از هيچ تالشى دريغ نكنيد. 
� دى ماه

صحبت هاى رك و صريح شما ممكن است ديگران را ناراحت 
در   ، ميدهد  انسان  دست  كار  گويى  رك  مواقع  بعضى  ؛  كند 
ولى  هستيد  داشتنى  دوست  بسيار  خود  خانوادگى  جمع  ميان 
همين صحبت هاى صريح شما ممكن است براى خانواده شما 
مشكالتى به همراه داشته باشد. از طرف دوستان و نزديكان، 
خود  مشغول  بسيار  را  شما  كه  ايد  كرده  دريافت  پيشنهادى 
كرده است ؛ چرا دست دست ميكنيد؟ در اين مورد با افرادى كه 
قبال چنين پيشنهاداتى داشته اند مشورت كنيد و از آنان كمك 
بخواهيد. در اين راه مجبور به انجام هيچ كارى نيستيد بنابراين 
راه را براى خود سخت و دشوار نكنيد ؛ از دست كسى ناراحت 

هستيد اما اين ناراحتى را بروز ندهيد. 
� بهمن ماه

نتيجه آن كار  بسيار نگران  ايد كه  داده  قبل كارى انجام  مدتى 
هستيد ؛ سعى كنيد نگرانى را از خود دور كنيد چون به هر حال 

شما بايد نتيجه كار خود را دريافت كنيد. 
هاى  فعاليت  به  را  شما  پاداش  اين  كه  ميكنيد  دريافت  پاداشى 
بعدى خود اميدوار ميكند ؛ در مورد مسائل كارى خود با عده 
اى دچار اختالف هستيد ؛ با آنها قرارى بگذاريد و صحبت هاى 
آنها را هم بشنويد و افكار خودتان را نيز براى آنها بازگو كنيد. 
مطمئن باشيد كه به اين صورت بيشتر به نتيجه خواهيد رسيد 
؛ بيش از حد تحت تاثير گفته هاى ديگران قرار ميگيريد ؛ تجربه 
هم  زياد  ديگران  هاى  گفته  كه  كرده  ثابت  شما  به  گذشته  هاى 

نميتواند در روند زندگى شما تاثير داشته باشد . 
� اسفند ماه

كسى براى كمك نزد شما مى آيد، بايد دست او را بگيريد و او را 
كمك كنيد ؛ اين كار ميتواند مشكل او را حل كرده و خوشحالى 
به همراه داشته باشد. براى يكى از كارهاى عقب افتاده خود بايد 
سريع تصميم بگيريد ؛ با يك سبك سنگين كردن ساده ميتوانيد 
لحظات  تمام  از  و  ندهيد  هدر  را  وقت  پس  برسيد  نتيجه  به 
استفاده كنيد. به مهمانى دعوت ميشويد كه در آن افراد جديدى 
را مالقات ميكنيد و در اين بين صحبت هايى رد و بدل ميشود 
كه ميتواند شما را به آينده اميدوارتر كند ؛ در اين هفته مسير 
زندگى عاطفى خود را كه مدتى از ادامه آن بازمانده بوديد، ادامه 

دهيد كه روزهاى روشنى در پيش است. 

جدول و سرگرمى






