
گره كور اقتصادى دنياى غرب
اين روزها اروپا نماد بازگشت ركود به اقتصاد جهان شده است. طي روزهاي اخير 
شاخص هاي مالي در اكثر بازارهاي جهان به شدت كاهش يافته و افول رشد اقتصاد 
جهان و تشديد بحران بدهي ها در اروپا بر شدت نگراني سرمايه گذاران افزوده است. 
شاخص استوكس اروپا 600 روز گذشته 4.1 درصد افول كرده و بيشترين كاهش در 
قيمت سهام بانك ها مشاهده شده است. ارزش يورو نيز با بيش از 1.2 درصد كاهش 

به زير 1.39 در برابر دالر رسيده است. 

در آسيا نيز شاخص ها طي دو روز اخير كاهش يافته اند. بازار اياالت متحده هم همچنان تحت تاثير وضعيت 
نامطلوب بازار كار است. بدين ترتيب هر روز احتمال بازگشت ركود به اقتصاد جهان افزايش مي يابد. بحران 
مالي كه در اروپا شروع شد، اكنون در اياالت متحده نيز مشاهده مي شود. رشد به شدت پايين اقتصادي و 

حجم عظيم بدهي هاي دولتي عواملي هستند كه اقتصاد جهان را به سوي ركود خواهند برد. 

اگر چه اروپا و آمريكا دو سال پيش از ركود خارج شدند، داده هاي اخير اقتصادي نشان مي دهد روند بهبود 
شرايط در هر دو سوي اقيانوس اطلس به شدت كند شده است. تشديد بحران بدهي ها در اروپا و ثابت 
اقتصادهاي  نگران كننده  حركت  نشانه هاي  تازه ترين  آگوست  ماه  در  آمريكا  در  شغلي  فرصت هاي  ماندن 

توسعه يافته به سوي ركود هستند.تا همين اواخر به نظر مي رسيد ....

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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ايران بايد به تعهدات 
بين المللي اش
 عمل كند

بعد از اينكه دكتر فريدون عباسي پيشنهاد نظارت 
5 ساله آژانس بر فعاليت هاي هسته اي ايران را در 
در  اشتون  كاترين  كرد  مطرح  تحريم ها  لغو  ازاي 

پيش  بايد  ايران  كرد  اعالم  پيشنهادوي  به  پاسخ 
خود  بين المللي  تعهدات  به  تحريم  لغو  هرگونه  از 

درباره فعاليت هاي هسته  اي خود عمل كند
به  ندارد  تمايل  اروپا  اتحاديه  مي رسد  نظر  به 
از  رفت  برون  براي  ايران  هسته اي  پيشنهادهاي 
دكتر  اينكه  از  بعد  كند.  توجهي  هسته اي  پرونده 
فريدون عباسي رئيس سازمان انرژي اتمي كشور 
ايران پيشنهاد نظارت 5 ساله آژانس بر فعاليت هاي 
هسته اي ايران را در ازاي لغو تحريم ها مطرح كرد. 
اتحاديه  خارجي  سياست  رئيس  اشتون  كاترين 

عباسي  فريدون  پيشنهاد  به  پاسخ  در  اروپا 
رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان اعالم كرد؛ 
تعهدات  به  تحريم  لغو  هرگونه  از  پيش  بايد  ايران 
خود  هسته  اي  فعاليت هاي  درباره  خود  بين المللي 
عمل كند. تاكيد اشتون بر پايبندي ايران به تعهدات 
هسته اي خود در حالي صورت مي گيرد كه پيش از 
اين فريدون عباسي پيشنهاد داده بود تحريم هاي 

ايران در ازاي نظارت 5 ساله آژانس لغو شود. 

 به نقل از خبرگزاري فرانسه مايكل مان، سخنگوي 
اتحاديه  خارجي  سياست  رئيس  اشتون،  كاترين 
اروپا روز سه شنبه با اشاره به اظهارات فريدون 
بين المللي اش  تعهدات  به  بايد  گفت: «ايران  عباسي 
تعهدات  به  ايران  پايبندي  درخواست  كند.»  عمل 
مطرح  اروپا  اتحاديه  سوي  از  حالي  در  خود 
مي شود كه مقامات كشورمان اعتقاد دارند فراتر از 
تعهدات آژانس عمل كرده اند. عدم توجه اروپايي ها 
كه  مي كند  تقويت  را  ظن  اين  ايران  پيشنهادات  به 
غربي ها چندان به فكر حل و فصل پرونده هسته اي 
در  پرونده  اين  دارند  تمايل  وبيشتر  نيستند  ايران 

وضعيت تنش آميز قرار داشته باشد. 

را  بيشتر  تكليف  آژانس  با  همكاري  در 
نمي پذيريم 

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران همچنين چهرشنبه 
ساله  نظارت 5  پيشنهاد  از  خود  منظور  مورد  در 
همكاري  «در  گفت:  تحريم ها  لغو  ازاي  در  آژانس 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي تكليف بيشتري را 
داشته  همكاري  آژانس  با  هميشه  ما  نمي پذيريم. 
كامل  همكاري هاي  اين  نيز  حاضر  حال  در  و  ايم 
ادامه دارد و حتي بيش از تعهدات خود با آژانس 

بين المللي انرژي اتمي همكاري كرده ايم.» 
رئيس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه در حال 
حاضر جبهه جديدي عليه جمهوري اسالمي ايران 
متفكر،  افراد  فيزيكي  «حذف  گفت:  است،  شده  باز 

به  مجهز  رهبري،  توان  داراي  حركت ساز،  عالم، 
عليه  جديد  جبهه  اين  اهداف  از  ديندار  و  معنويت 
سريع  و  رشد  به  رو  روند  مي خواهند  كه  ماست 
كشور در ابعاد علمي و فني را كند كنند و در جامعه 
و  دانشمندان  نكردن  همكاري  براي  كشور  علمي 
رعب  راهبردي  و  حساس  پروژه هاي  در  نخبگان 
و وحشت ايجاد كنند. به همين دليل آنها به حذف 
آورده اند،  روي  ما  دانشمندان  و  نخبگان  فيزيكي 
البته در اين راه هم موفق نخواهند بود. همان طور 

كه در جنگ تحميلي موفق نبودند.» 

پيشنهاد  به  تايمز  نيويورك  نگاه 
هسته اي ايران 

به  گزارشي  در  نيز  نيويورك تايمز  روزنامه 
اين  پرداخت.  عباسي  فريدون  پيشنهاد  بررسي 
روزنامه نزديك به دولت آمريكا با طرح ادعاهاي 
نوشت:  ايران  هسته اي   برنامه  عليه  بي اساس 
«مشخص نيست هدف عباسي از به كار بردن واژه 
ارائه  از  ايران  كه  سال هايي  از  پس  كامل  نظارت 
مدارك به آژانس بين المللي انرژي اتمي خودداري 
كرده، چيست. اين در حالي است كه تهران اجازه 
مصاحبه با مهم ترين دانشمندان هسته اي اش را نيز 
سفري  مقصد هاي  براي  محدوديت هايي  و  نداده 
از  پس  ترتيب  هر  به  است.  كرده  ايجاد  بازرسان 
سال 2009 كه تهران براي مذاكره بر سر پرونده 
هسته اي تمايل نشان داده بود، اين نخستين باري 
است كه يك پيشنهاد را روي ميز مذاكره مي گذارد 
اما اين پيشنهاد در حالي ارائه مي شود كه عباسي 
تاكيد  اورانيوم  غني سازي  فعاليت هاي  ادامه  بر 
مورد  بخش  همان  غني سازي  فعاليت هاي  دارد. 
ترديد فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي است 
كه غرب هدف از آن را دستيابي به سالح هسته اي 

عنوان مي كند.» 

به گزارش ديپلماسي ايراني اين روزنامه با اذعان به 

پافشاري ايران بر مواضعش آورده است:«آمريكا 
پافشاري  سر  بر  بارها  اروپايي اش  متحدان  و 
هسته اي  مذاكرات  فعاليت ها،  اين  ادامه  بر  تهران 
به  كرده اند.  رها  بي نتيجه  را  اسالمي  جمهوري  با 
همين دليل به نظر نمي رسد كه پيشنهاد عباسي با 
توجه به تاكيدي كه در خصوص ادامه غني سازي 
در آن وجود دارد، براي غرب چندان جذاب باشد. 
همانگونه كه پيشنهاد اخير روسيه نيز براي اياالت 
متحده و اروپا راضي كننده نبود چرا كه در طرح 
گام به گام روسيه كه به موجب آن تهران در مقابل 
تدريجي  لغو  مشوق  از  آژانس  سواالت  به  پاسخ 
تحريم ها بهره مند مي شد نيز سخني از لزوم تعليق 
غني سازي به ميان نيامده بود.» نيويورك تايمز در 
ادامه، ادعاهاي بي اساس غرب و مديركل آژانس را 
كرده  مطرح  كشورمان  هسته اي  برنامه  مورد  در 
و مدعي شده است: «پيشنهاد عباسي همچنين در 
روند  ايران  اخيرا  كه  است  شده  مطرح  شرايطي 
هسته اي  فعاليت هاي  از  توجهي  قابل  بخش  انتقال 
كرده  آغاز  را  قم  نزديك  زيرزميني  تاسيسات  به 
برخي  انگيزه  مي تواند  كه  است  اقدامي  اين  است. 
سياستگذاران در تل آويو كه سوداي اقدام نظامي 
سر  اسالمي  جمهوري  هسته اي  فعاليت هاي  عليه 

مي دهند را تقويت كند.» 

اين  تايمز  نيويورك  گزارش  پاياني  بخش  در 
طرح   با  تهران  تاكنون  كه  شده  مطرح  موضوع 
عملياتي آژانس در مورد ارائه مدارك يا اجازه به 
كرده  موافقت  كامل  بازرسي هاي  براي  بازرسان 
است اما در زمان اجرا، اين طرح ها معلق مانده اند. 
سوي  از  مطرح  سواالت  به  تهران  ديگر  سوي  از 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص ماهيت 
نداده  پاسخ  هسته اي اش  فعاليت هاي  تسليحاتي 
ايران  در  معمول  رويه  اين  به  توجه  با  و  است 
مي توان به دليل ترديد ها در مورد آنچه عباسي آن 

را نظارت كامل توصيف كرده، پي برد.

گزارش
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و باز هم تكرار سخن!

در ماه هاى اخير هفته نامه پرشين با مشكالت و مسائل مختلف مالى و اقتصادى، دست به 
گريبان بوده است. مشكالت مالى كه هر كدام، توانسته اند لطمه اى به سيستم كارى نشريه 
وارد سازند. اما مديريت مجموعه، همواره تالش نموده كه اين مشكالت خدشه اى به شيوه 
كارى و سياست هاى كلى نشريه وارد نساخته و هفته نامه را از هدف هايش دور ننمايد.

آگهى  نشريه؛  هاى  هزينه  تامين  محل  تنها  كه  اند  مطلع  خوبى  به  دوستان  و  خوانندگان 
هايى مى باشد كه هر شماره در آن منتشر مى شود و خود صاحبان آگهى ها هستند كه 
با پرداخت هزينه درج آگهى هايشان، گوشه اى از بار مالى نشريه را تامين مى نمايند كه 

خالصانه قدردان محبت ها و همراهى هايشان مى باشيم.
اما در مقابل دوستانى هستند كه با كم لطفى هاى خود، حتى پس از درج آگهى هاى مربوطه، 
باز هم از پرداخت هزينه هاى درج آنها خوددارى مى نمايند و يا اينكه حاضر به پرداخت 
هزينه مربوط نمى باشند. پيگيرى ها و تماس ها بى فايده است و رفتارها و برخوردها به 

گونه اى است كه گويى ما بدهكاريم و آنها طلبكار!
جاى بسى تاسف و دلخورى است كه نشريه اى با محتواى فرهنگى و اجتماعى كه سعى 
داشته همه توان و انرژى خود را صرف ارائه محصولى فرهنگى به خانواده هاى ايرانى و 
پارسى زبانان در ديار غربت، نمايد اينگونه با بى مهرى و بى محبتى، برخى از هموطنان 
در اين كشور مواجه شود. به گونه اى كه مجبور شده ايم براى جبران مشكالت مالى، از 
تعداد صفحات و برخى بخش ها كاسته تا بر بار آگهى ها بيافزايم؛ اما آنچنان كه هويداست، 
اين روند نيز بى نتيجه بوده است و مشخص نيست تا چه زمانى قادر خواهيم بود كه كوله 

بار مشكالت مالى را بر دوش كشيده و در راهى كه در پيش گرفته ايم؛ قدم برداريم.
بار  بتواند  نشريه  گرامى،  دوستان  فرهنگ  و  عزيزان  شما  تالش  و  همت  به  كه  اميدواريم 

ديگر جانى دوباره گرفته و از عهده مشكالت مالى و اقتصادى خود، برآيد.
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 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
كرده  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

شهرت بتى است كه در اكثر موارد با اجحاف كسب شده، عده اى بى آنكه سزاوار باشند 
آن را كسب كرده اند و گروهى نيز بى آنكه مستحق باشند آن را از دست داده اند.

اتللو، پرده دوم، صحنه سوم.

Reputation is an idle and most false imposition; oft got without mer-
it, and lost without deserving.
Othello, act 2, sc. 3.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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گزارش

برنامه هاى  
فرهنگى ايرانيان 

انگلستان
كنفرانس افتتاحى درباره 

اقتصاد ايران
9 تا 10 سپتامبر 2011  

***
رومى و صوفى

شنبه، 17 سپتامبر 2011 
***

كنسرت محسن نامجو
يكشنبه، 18 سپتامبر 2011 

***
شب كمدى براى صلح

دوشنبه، 19 سپتامبر 2011
***

نمايش كمدى ”ماتيك“
 كارى از فرزان دلجو

شنبه، 24 سپتامبر 2011
***

كنسرت دنگ شو
يكشنبه، 9 اكتبر 2011 

***
كارگاه آموزشى پيشرفته 

”فقط براى زنان“
 دكتر آزيتا ساعيان 
14 تا 16 اكتبر 2011 

***
كنسرت استاد محمدرضا 
شجريان و گروه شهناز

سه شنبه، 18 اكتبر 2011 
***

سمينار ”فقط براى زنان“ 
دكتر آزيتا ساعيان در لندن

21 تا 23 اكتبر 2011 
***

كنسرت اساتيد موسيقى 
ايرانى: كيهان كلهر و

 مجيد خلج
يكشنبه، 13 نوامبر 2011 

***
مراسم افتتاحيه دومين 

جشنواره فيلم ايرانى در لندن
جمعه، 18 نوامبر 2011 

***
دومين جشنواره فيلم ايرانى 

در لندن
18 تا 26 نوامبر 2011

عالقمندان مى توانند 
جهت اطالعات بيشتر به 

وب سايت هفته نامه پرشين 
مراجعه نمايند

persianweekly.co.uk/events

شاهد خاموش 
اتاق نخست وزير 
سابق بريتانيا

در نمايشگاهى از آثار هنرى اهالى دولت فاش شد 
 10 بريتانيا  سابق  وزير  نخست  براون  گوردون 

سال يك تابلو را به ديوار اتاقش آويخته بود.
تابلوهايى كه افراد به ديوار اتاق و خانه خود نصب 

مى كنند شخصيت آنها را نشان مى دهد. 
به  تابلويى  دولت  اهالى  هنرى  آثار  نمايشگاه  در 
نمايش گذاشته مى شود كه در آن پرى از بالشت 
زمان  در  تابلو  اين  مى شود.  ديده  فرويد  زيگموند 

وزارت گوردون براون بر ديوار اتاق كار او قرار 
شخصيت  درمورد  چيزى  چه  تابلو  اين  داشت. 

براون به ما مى گويد؟
بسيارى از بازديدكنندگان نمايشگاه در مورد اين 
تابلو صحبت خواهند كرد. شايد عجيب نباشد كه 
را  او  صدارتش،  زمان  در  براون  دشمنان  بگوييم 

يك «روان بيمار» توصيف مى كردند.
كورنليا  اثر  فرويد»  بالشت  از  «پرى  تابلو  انتخاب 
داشته  طنزآميز  تعبيرى  مى تواند  همچنين  پاركر 
باشد و به اين مسئله اشاره كند كه براون از سوى 

هم مسلكان خودش هم طرد شده بود.
به هر حال اين تابلو بخشى از نمايشگاه مجموعه 
گرداننده  كه  پاركر  است.  دولت  اهالى  هنرى  آثار 
اين نمايشگاه در گالرى وايت چپل هم هست، گفت: 
دوست  واقعا  را  تابلو  اين  او  كه  گفته اند  من  «به 
اتاقش  در  را  آن  سال   10 به  نزديك  و  داشته 
نگهدارى كرده است، اين مسئله خيلى عجيب است 
آثار  سرعت  به  دارند  عالقه  سياستمداران  چون 

هنرى اتاق خود را عوض كنند.»
او افزود: «اين تصوير سياه، عميق و تفكربرانگيز 
براون  ناخوشى  روزهاى  با  احتماال  و  است 
هنرى  اثر  كه  فكر  اين  از  است.  داشته  همخوانى 
و روانشناختى شاهد تمامى مسائل سياست روز 

بوده لذت مى برم.»
نمايشگاه پاركر شامل آثار هنرى از دفاتر دولتى 
براساس  آثار  اين  است.  دنيا  سراسر  و  بريتانيا 
رنگ قاب تابلوها در نمايشگاه چيده مى شوند و هر 

رنگ نشانه يك حزب باشد.
رنگى  كدهاى  براساس  را  «تابلوها  گفت:  پاركر 
مرتب مى كنيم تا طيف حزب هاى سياسى مشخص 
مى رسند  آبى  تابلو  به  وقتى  بازديدكنندگان  شود. 
قرمز  كد  و  رسيده اند  راستگرا  حزب  به  مى دانند 

نشانه چپگراها است.»
ديده  آوانگاردى  تابلوى  قرمز  كد  آثار  ميان  در 
دو  اثر  مضاعف»  «مرگ ريزى  نام  به  مى شود 

برادر به نام هاى جيك و دينوس چپمن. اين اثر كه 
نشان  را  جمجمه  دو  شده  طراحى  سال 1997  در 
دريايى  دزدان  معروف  نشان  شكل  به  كه  مى دهد 

كنار هم و روى دو استخوان قرار گرفته اند.
كه  مى شود  ديده  آبى»  «گره  هم  آبى  بخش  در 
نقاشى رنگ روغن اثر كنت مارتين در سال 1964 
بوده  نصب  ديوار  به  دارايى  وزارت  در  و  است 

است.
مجموعه آثار هنرى اهالى دولت شامل بيش از 13 
هزار و 500 اثر از دوران قرن شانزدهم تا زمان 
معاصر است. بيشتر اين آثار متعلق به هنرمندان 
و  فرويد  لوسين  ترنر،  ويليام  چون  بريتانيايى 

ديويد هاكنى هستند.
 16 از  شده  برگزار  لندن  در  كه  نمايشگاه  اين 
سپتامبر تا چهارم دسامبر پذيراى بازديدكنندگان 

است.

تلگراف / 4 سپتامبر / ترجمه: حسين عيدى زاده

رتبه دوازدهم ايران در ميان 
بيسوادان كشورهاى منطقه

از  انتقاد  با  سوادآموزي  نهضت  رئيس سازمان 
شكل نگرفتن عزم جدي در دستگاهها و ارگان هاي 
كشور،  در  بيسوادي  كن سازي  ريشه  براي  كشور 
رتبه پانزدهم ايران در بين 24 كشور منطقه از نظر 
سطح سواد را نامناسب دانست.باقر زاده با اشاره 
به آمار سواد آموزي در كشور گفت:  در سال 85 
در گروه سني باالي شش سال قريب به 9 ميليون 
800 هزار نفر اعالم كردند حداقل سواد را ندارند كه 

معادل بيش از 15 درصد جمعيت كشور بوده و در 
گروه سني باالي 

ميليون   4 از  بيش  به  عدد  اين  سال   50 زير  و   10
آموزي  سواد  نهضت  سازمان  مي رسيد.رئيس  نفر 
سال  شش  باالي  جمعيت  آمار  در  كرد:  اضافه 
كشور، بيش از چهار ميليون نفر در شهرها و بيش 
از پنج ميليون نفر مربوط به جمعيت روستايي بود.

اظهار  نفر  هزار   76 و  ميليون  يك  نيز  تهران  در 
جمعيت  يك  ما  باقرزاده،  گفته  كرده اند.به  بيسوادي 
تحصيل  ابتدايي  دوره  تا  كه  داريم  هم  كم سواد 
بيست  حدود  چيزي  بيسوادان  آمار  با  كه  كرده اند 

ميليون نفر را تشكيل مي دهند.

كانون فرهنگى و هنرى ايرانيان منچستر

انجمنى مستقل از اديان و 
سياست

هاى  زدن  كف  صداى  و  ويولون  كننده  مسخ  نواى  قطع 
خود  به  و  كشيد  باال  افكارم  اعماق  از  مرا  حضار  ممتد 
آورد. به محض خالصى از گيجى مبهمى كه جو پراشتياق 
رديف  در  كردم.  نگاه  اطراف  به  ميكرد  القاء  بمن  برنامه 
وسط سالن نشسته بودم ولى ناگهان خود را در جمعيتى 
چيده  هاى  صندلى  همه   ديدم.  نفرمحصور   90 بر  بالغ 
در  هم  نفر  چند  حتى  و  بود  شده  اشغال  سالن  در  شده 
انتهاى سالن ايستاده بودند.  در همين بين يكى از شركت 
خواندن  سرگرم  و  گرفت  قرار  ميكروفن  پشت  ها  كننده 
و  تنهايى  به  اى  اشاره  كه  شد  خود  هاى  سروده  از  يكى 
مى  دلم  بر  شعرش  واژه  واژه  داشت.   غربت  در  زندگى 
نشست و خاطراتى دور و نزديك  را در شريان هايم به 
جريانى مواج وا مى داشت. با اين وجود در حجم گسترده 
همبستگى موقتى كه كانون ايرانيان به ارمغان آورده بود 
سوزش درد غربت گم ميشد. در دل به بنيانگزاران كانون 
انبوه  به  مجددا  و  گفتم  آفرين  ايرانيان  هنرى  و  فرهنگى 
جمعيت كه در آن لحظه براى شاعر ابراز احساسات مى 
كردند نگاهى انداختم. فوج تشنگان هنر و ادب ايران مرا به 
وجد آورد.  نمى دانم آيا دوستانى كه در سال 2008 به 
منظور حفظ و معرفى فرهنگ و هنر ايران  پايه هاى اين 
انجمن را ساختند، تصور چنين استقبال پرشورى از شب 

هاى شعر و موسيقى كانون را مى كردند؟
مستقل از  كانون فرهنگى و هنرى منچستر انجمنى است 
ايران  داوطلبان  از  متشكل  كانون  اين  سياست.  و  اديان 
و  توانائى  دانش،  هنر،  انرژى،  وقت،  كه  است  دوستى 
سرمايه مالى خود را بدون چشمداشت نثار ماندگارى نام 
ايران مى كنند. با سپاس از تمامى دست اندركاران كانون 
منجمله آقايان: رحيم زاده، دكتر رضى، شاكرى، كثيرى، 

نامى و نيكخواه.

و  فرهنگى  كانون  دستاوردهاى  به  نگاهى 
هنرى ايرانيان منچستر

- برگزارى بيست و هفت جلسه شب شعر و موسيقى در 
و  ترين  موفق  از  يكى  برنامه  اين  ماه.  هر  دوشنبه  اولين 
پرطرفدارترين شاخه هاى فعاليت كانون بحساب مى آيد.

- تاسيس كتابخانه كانون با همكارى و حمايت كتابخانه 
مطالعات ايران در لندن. در حال حاضر بيش از دوهزار 

جلد كتاب در كتابخانة كانون به امانت گذاشته شده.  
هاى  بخش  شامل  كه  كانون  ماهنامة  شماره  نه  انتشار   -
داستان  ادبيات،  كانون،  هاى  فعاليت  گزارش  فارسى: 
دنباله دار، نكته ها، سالمت و بهداشت، تفريح و سرگرمى، 
آشپزى، جدول، توصيه بزرگان و نامه هاى خوانندگان و 
بخش هنر كه به  انگليسى و با هدف معرفى كتاب، سينما 
و برنامه هاى هنرى مربوط به ايران وقابل استفاده براى  

انگليسى زبان ها است، مى باشد.
يلدا،  شب  مهرگان،  چون  ملى  هاى  جشن  برگزارى   -

چهارشنبه سورى و نوروز. 
- برپايى كنسرت مستان،  كامكاران و ارائه ديباچه اى از 

پيدايش موسيقى ايرانى و هنر بداهه نوازى.  
شامل:  روز  دو  در  فردوسى   روز  بزرگداشت  مراسم   -
سياووش)،  داستان  (اجراى  خوانى  شاهنامه  مراسم 
جان  كتابخانه  از  بازديد  اختصاصى  تور  و  موسيقى 
رايلندز  جان  منچستر).  دانشگاه  به  (وابسته  رايلندز 
و  شده  شناخته  دنيا  هاى  كتابخانه  زيباترين  رديف  در 
كلكسيون كتابهاى قديمى آن شهرت جهانى دارد. در اين 
انگليسى  و  فارسى  زبان  دو  به  آن  توضيحات  كه  بازديد 
انجام شد، بازديدكنندگان نگاهى به كلكسيون شاهنامه  و 
قزوينى  از  المخلوقات  عجايب  جمله  از  قديمى  كتب  ديگر 
كلكسيون  آغاز  چگونگى  با  و  داشتند  نظامى  خمسه  و 

كتابهاى فارسى دركتابخانه جان رايلندز آشنا شدند.
- بازديد رسمى از اثر هنرى بنام صداى بادهاى كويرى 

برپا شده در اليم پارك.

  آدرس كانون فرهنگى و هنرى ايرانيان منچستر
Iranian Culture and Art 
Community in Manchester
Bamford streetو Stockport, SK1 3NQ
Website: www.arian.cc
Tel: 07984917000, Email: arian.cc

آيا شما نيز در برنامه هاى 
فرهنگى و اجتماعى ايرانيان
 در لندن شركت مى كنيد؟

 لطفا نظرات  و انتقادات 
خود را  در ارتباط با اين 
برنامه ها براى ما ارسال 
نمائيد تا در اين نشريه 

به چاپ برسد.
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افزايش تجاوز جنسي به 
كودكان در انگليس

آمار و ارقام جديدي كه گروه هاي حفاظت از كودكان انگليس منتشركرده اند، 
نشان مي دهد كه ميزان تجاوز به كودكان در انگليس در شش سال اخير با 
افزايش 60 درصدي روبه رو بوده است. براساس اين آمار و ارقام، شمار 
افرادي كه به كودكان و نوجوانان زير 16 سال در شش سال اخير تجاوز 
جنسي كرده اند از 1363 نفر درسال 2005 به 2 هزار و 135 نفر در سال 

2010 افزايش يافته است. 
گروه هاي حفاظت از كودكان اعالم كرده اند كه آماري كه وزارت دادگستري 
از  جنسي  استفاده  سوء  كه  است  آن  از  حاكي  است  كرده  منتشر  انگليس 

كودكان در انگليس رو به افزايش است. 

استثمار  افزايش  كه  باورند  اين  بر  منتقد  گروه هاي  گزارش،  اين  اساس  بر 
چون  اجتماعي  شبكه هاي  گروه هاي  طريق  از  آنالين  صورت  به  جنسي 

فيس بوك عامل افزايش تجاوز جنسي به كودكان است. 

اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه سطح محكوميت هاي اين چنيني در انگليس 
كه  كودكان  جنسي  آزار  جرايم  شمار  كه  طوري  به  است  افزايش  حال  در 
با  ميالدي  گذشته  سال  مي گيرد  قرار  بررسي  مورد  انگليس  دادگاه هاي  در 
نفر  و 916  هزار  سال 2009،  در  است.  شده  روبه رو  درصدي  افزايش 11 
در انگليس به آزار جنسي كودكان متهم شدند اما اين رقم در سال 2010 به 
2 هزار و 135 نفر افزايش يافته است. در سال 2008 و 2009، هزار و 916 
نفر به آزار جنسي كودكان متهم شده اند و پليس انگليس 21 هزار مورد آزار 

جنسي را به ثبت رسانده است. 
آمار و ارقامي كه موسسه آزادي اطالعات انگليس منتشر كرده است نشان 
مي دهد كه از ميان 21 هزار و 618 پرونده آزار جنسي در انگليس در خالل 
سال هاي 2008 و 2009، نوجوانان زير 18 سال بيشترين قربانيان آزار هاي 
جنسي تجاوزگران هستند. اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه يك نفر از هر 
7 قرباني آزار جنسي كودكان زير 10 سال و هزارنفر از آنها پنج سال يا 

زير پنج سال سن داشته اند.

بازداشت 6 ايراني با پاسپورت 
جعلي در فرودگاه قاهره

داشتن  دليل  به  را  ايراني  شش  قاهره،  فرودگاه  مسووالن 
پاسپورت هاي تقلبي بازداشت كردند.

به گزارش ايسنا، به گفته مقامات فرودگاه قاهره، اين افراد سعي 
داشتند با استفاده از پاسپورت هاي جعلي فرانسوي كه در تركيه 
با پرداخت مبلغ دو هزار دالر براي هر نفر خريداري كرده بودند، 
كرده اند،  اعالم  قاهره  فرودگاه  كنند.مسووالن  سفر  انگليس  به 
زمان بازرسي هاي نهايي پاسپورت هاي مسافران هواپيماي بي .

ام.آي به مقصد لندن، مسووالن امنيتي فرودگاه به شش تن از 
مسافران با پاسپورت هاي فرانسوي مظنون شدند كه با بررسي 
آنها  عكس  و  است  بوده  جعلي  پاسپورت ها  اين  شد  معلوم  آنها 
است.آنها  شده  الصاق  پاسپورت  روي  اصلي  صاحبان  جاي  به 
مي گويند كه اين افراد نهايتا اذعان كردند ايراني هستند و سعي 

داشتند به اين وسيله به اروپا بروند.
به گزارش روزنامه عربستاني الرياض، مسووالن فرودگاه بعد 
از بررسي هاي انجام شده دريافتند كه اين افراد دو روز پيش با 
پرواز چارتر از تركيه به فرودگاه برج العرب رسيده بودند كه با 
بررسي چمدان ها، پاسپورت ايراني اين افراد كشف و به تركيه 

بازگردانده شدند.

 رسوايى امپراتور رسانه ها 
وارد مرحله تازه اى شد

د  آو  «نيوز  سابق  سردبير  مايلر،  كالين   
سابق  قضايى  مدير  كرون،  تام  و  ورلد» 

«نيوز اينترنشنال» روز سه شنبه دربرابر 
حاضر  بريتانيا  پارلمان  فرهنگى  كميته 
صحبت هاى  در  پيشتر  دو  مى شوند.اين 
مرداك،  جيمز  گفته هاى  رسانه ها  با  خود 

و  كرده  نقض  را  مرداك  روپرت  فرزند 
شنود  برنامه  از  جيمز  بودند  شده  مدعى 
تماس هاى تلفنى مطلع بوده. قرار است اين 

دو مدارك خود را سه شنبه ارائه دهند.
حاضر  از  پس  كرون  تام  و  مايلر  كالين 
بخش  سابق  مدير  چپمن،  جاناتان  شدن 
كالك  دانيل  و  انترنشنال»  «نيوز  قضايى 
از مديران اين شركت رسانه اى در برابر 
كميته انتخابى مجلس مدارك خود را ارائه 
مى دهند.هر چهار نفر با سواالت متعددى 
تلفنى  تماس هاى  شنود  گستره  درمورد 
نشريات  مى شود  گفته  مى شوند.  روبرو 
از  بيش  تماس هاى  اينترنشنال»  «نيوز 
شنود  غيرقانونى  به طور  را  نفر  هزار  دو 
روز  سوالت  از  مهمى  بخش  مى كرده اند. 
سه شنبه پيرامون مسئله نامه سال 2007 
از  يكى  سابق  خبرنگار  گودمن،  كاليو 
نشريات «نيوز اينترنشنال» به لس هينتن، 
رسانه اى  شركت  اين  زمان  آن  رئيس 
است. هينتن از اين نامه چيزى به ماموران 
پليس نگفته است. در آن نامه گودمن كه 
سال 2006 به دليل شنود تماس هاى تلفنى 
به زندان افتاده بود، داليلى را به مقامات 

از  آنها  تا  بود  كرده  گوشزد  روزنامه 
اخراج او پشيمان شوند.

شنود  درمورد  گودمن  بلند  نامه  اين  در 
«نيوز  نشريات  توسط  تلفنى  تماس هاى 
كرده  صحبت  تفصيل  به  اينترنشنال» 
هم  شركت  كاركنان  ديگر  بود  نوشته  و 
آنها  و  مى كنند  شنود  را  مردم  تماس هاى 
در  او  باشند.  زندان  در  او  مثل  بايد  هم 
اطالع  با  را  شنود  است  كرده  اظهار  نامه 
و حمايت مديران شركت انجام داده است.

او  به  است  نوشته  خاتمه  در  گودمن 
چيزى  دادگاه  در  اگر  شده  داده  اطمينان 
شغل  نگويد  اينترنشنال»  «نيوز  درمورد 

خود را از دست نمى دهد!
جيمز  پسرش  و  مرداك  روپرت  اينكه  با 
بى اطالعى  اظهار  تماس ها  شنود  از  بارها 
كرده اند اما مديران سابق نشريات «نيوز 
گزارش هاى  هستند  مدعى  اينترنشنال» 

كاملى به آنها ارائه داده اند.
تا اين لحظه 15 نفر در اراتباط با پرونده 

شنود تماس هاى تلفنى دستگير شده اند.
ترجمه:   / سپتامبر   2  / هاليوودريپورتر 

حسين عيدى زاده
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كرزى جان خود را 
مديون آلمان هاست

رئيس  ميالدى  سال 2001  در  آلمان  مرزى  برون  اطالعات  سرويس 
جمهور امروز افغانستان را نجات دادند

سرويس  به  را  خود  جان  افغانستان  جمهورى  رئيس  كرزى  حامد 
هاى اطالعاتى آلمان مديون است . اين ادعايى است كه براى نخستين 
بار سايت اشپيگل بر روى خروجى خود قرار مى دهد تا در آستانه 
ماجراى تروريستى يازدهم سپتامبر يادى هم از اروپايى هايى كرده 
نكردند  گذارى  سرمايه  آمريكا  از  بيش  اگر  افغانستان  در  كه  باشد 
كمتر هم نبوده است . اشپيگل در اين خصوص مى نويسد: سرويس 
اطالعات خارجى آلمان به "بى ان دى" شهرت دارد كه در سال 2001 
موفق شد جان حامد كرزى رئيس جمهورى فعلى افغانستان را نجات 
دهد. گويا كارمندان اين نهاد اطالعاتى در حال شنود گفتگوى دو شبه 
كرزى  حامد  كشتن  براى  انها  نقشه  متوجه  كه  بودند  طالبان  نظامى 
در نوامبر سال 2001 شدند.عمليات به روى كار اوردن حامد كرزى 
در پاييز سال 2001 ميالدى از سخت ترين عمليات ها بود. غربى ها 
و امريكايى ها بسيار به وى خوش بين بودند. در بازه زمانى مورد 
ادعاى اشپيگل كرزى در رفت و آمد ميان استان محل گذراندن تبعيد 
اى  قبيله  رهبران  با  ديدار  براى  اروزگان  منطقه  و  پاكستان  در  خود 
رهبران  بود  قرار  گرفته  انجام  هاى  توافق  اساس  بر  بود.  مذاكره  و 
طايقه هاى مختلف با كرزى دست دوستى بدهند تا شايد تشريعى در 
روند انتقال قدرت رخ دهد. زمان اين ديدار هم چهارمين روز از ماه 
نوامبر سال 2001 اعالم شده بود. با اينهمه كسى در كوه و كمرهاى 
بودند  طالبان  نظاميان  شبه  اين  نبود.  كرزى  منتظر  خشن  افغانستان 
يك  بعدها  بودند.  كرده  كمين  كرزى  كشتن  يا  و  دستگيرى  براى  كه 
عضو طالبان تعداد شبه نظاميان كمين كرده را 700 نفر اعالم كرد. با 
اينهمه مردى كه بعدها رئيس جمهورى افغانستان نام گرفت به شكل 
معجزه آسايى از اين حمله جان سالم به در برد .ده سال پس از اين 
ماجرا اشپيگل اسنادى را رو مى كند كه نشان مى دهد مرد شماره يك 

افغانستان جان خود را مديون سرويس هاى اطالعاتى آلمان است. 

المانى  اطالعاتى  نهاد  اين  شنودهاى  نوامبر  ماه  از  روز  نخستين  در 
فرمان  هم  كالم  محور  دادند.  مى  گوش  را  طالبان  عضو  دو  گفتگوى 
براى  كرزى  سفرى  برنامه  متوجه  مالعمر  بود.  طالبان  رهبر  مالعمر 
ديدار با رهبران قبايل شده و به گفته يكى از اين اعضا اينگونه استدالل 

مى كند كه: دوست امريكايى را بايد كشت. زمانى كه اعضاى اين نهاد 
اطالعاتى متوجه اين گفتگو مى شوند مراتب را به همتاهاى خود در 

سرويس هاى اطالعاتى امريكا اطالع مى دهند.
امريكا هم براى محافظت از كرزى چندين مشاور امنيتى را در اختيار 
تيم همراه وى در اين سفر قرار مى دهد البته اين مشاوران از حجم 
طبق  كرزى  سفر  نبودند.  خبردار  كند  مى  تهديد  را  كرزى  كه  خطرى 
برنامه انجام مى گيرد و البته كمك هم به موقع مى رسد. شبه نظاميان 
طالبان درست در زمانى كرزى و تيم همراهش را محاصره مى كنند 
و  بيست   . رسند  مى  راه  از  ناتو  و  امريكايى  نظامى  هاى  جنگنده  كه 
شيوه  از  متحده  اياالت  دفاع  وزير  رامسفلد  دونالد  بعد  ساعت  چهار 
نجات پيدا كردن افسانه اى كرزى در اين حمله خبر مى دهد و البته 

اندك اشاره اى هم به نام آلمانى ها نمى كند.
حامد كرزى هم به گونه اى راوى اين ماجرا مى شود كه ردى از غربى 
ها ديده نشود.وى ادعا مى كند كه اين آمريكايى ها نبودند كه او را 
نجات دادند بلكه يك روستايى وفادار به وى بود كه نقش ناجى وى را 
ايفا كرد. البته حامد كرزى و همراهانش پس از اين حمله با اندكى نان 

و چاى سبز به كوه هاى اطراف فرار مى كنند. 

آيا سوريه به دنبال راه حل روسي 
به جاي راه حل عربي است؟ 

ادامه  خود  روند  به  اساسي  محور  دو  بر  همچنان  سوريه  تحوالت 
مي دهد. از يك طرف مخالفان بشار اسد همچنان به اعمال فشار خود 
بر اسد براي كناره گيري از قدرت ادامه مي دهند و از طرف ديگر اين 
مي كنند  تاكيد  اصالحات  روند  بر  همچنان  كه  هستند  دولتش  و  اسد 
و  رويداد  تازه ترين  در  اما  مي كنند  منتسب  خارج  به  را  معترضين  و 
در حالي كه قرار بود نبيل العربي، دبير كل اتحاديه عرب، ديروز به 
رسمي  خبرگزاري  زمينه  اين  در  شد.  لغو  سفر  اين  كند  سفر  سوريه 
سوريه ( سانا) در يك خبر كوتاه ضمن اعالم اين خبر، دليل لغو اين 
سفر را «مسائلي كه قبال به نبيل العربي اطالع داده شده» عنوان كرده 
است. همچنين اين خبرگزاري اعالم كرده كه دمشق موعد ديگري را 

براي سفر نبيل العربي به سوريه تعيين خواهد كرد. 
آنگونه كه برخي تحليلگران اعالم كرده اند دليل لغو اين سفر، طرحي 
بود كه نبيل العربي با خود به سوريه مي برد. حال آنكه مقامات سوريه 
از او خواسته بودند كه در صورت سفر به اين كشور طرحي را براي 

حل بحران سوريه ارائه نكند. 

برخي كارشناسان اعالم كردند كه اين طرح در حقيقت خواسته هاي 
كشورهاي غربي از سوريه است. انتظار مى رفت نبيل العربى در اين 
در  مخالفان  سركوب  آنچه  درباره  عرب  اتحاديه  نگرانى هاى  سفر 
سوريه خوانده شده را منتقل و براى اصالحات به منظور پايان دادن 
به بحران 8ماهه 13 پيشنهاد ارائه كند. طبق سندى كه ماه گذشته مورد 
انتخابات  بود،  قرار  گرفت  قرار  عرب  اتحاديه  خارجه  وزراى  توافق 
تعهد  براى  سوريه،  رئيس جمهورى  و  شود  برگزار  سال  سه  ظرف 
نسبت به اصالحاتى كه در نطق هايش قول آن را داده است تحت فشار 
باشد. اما سوريه ابتدا با خشم به اين پيشنهادها واكنش نشان داد و 
گفت كه اين پيشنهاد شامل عباراتى غيرقابل قبول و جانبدارانه است. 
شايد دليل ديگر لغو اين سفر به تحركات جديد روسيه براي حل بحران 
كردند،  اعالم  شنبه  سه  روز  خبرگزاري ها  كه  آنگونه  باشد.  سوريه 
يخائيل بوگدانوف معاون وزير امور خارجه روسيه روز دوشنبه با 
رياض حداد سفير سوريه در مسكو ديدار و گفت وگو كرد. لذا مي توان 
طريق  از  را  خود  مشكالت  تا  مي كند  تالش  سوريه  كه  داشت  انتظار 

طرح هاي روسيه و نه غربي – عربي حل و فصل نمايد. 
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ديكتاتور  دستگيري  گزينه هاي  باره  گزارشي در  
راري ليبي باتوجه به نمونه هاي تاريخي 

مسئله اي 
به نام شكار 

قذافي
بنجامين رانكل - ترجمه: ايرج جودت 

هم  اغلب  و  مي شود  تكرار  غريبي  شيوه  به  تاريخ 
سال  مي رود.در  انتظار  آنچه  از  سريعتر  بسيار 
به  حمله  از  پس  آمريكا  نظامي  نيروهاي   1989
كشوررا  اين  ارتش  ساعت  چند  ظرف  در  پاناما 

قرار  استقبال  مورد  پاناما  ملت  سوي  از  و  نابود 
گرفتند. عدم دستگيري سريع ژنرال مانوئل نوريگا 
اولين  بر  را  بدي  جو  پانامايي  تبهكار  ديكتاتور 
بود  كرده  حاكم  عمليات  از  بعد  خبري  كنفرانس 
عمليات  مي توان  آيا  مي پرسيدند:  نگاران  خبر  و 
زندان  ميله هاي  پشت  نوريگا  هنوز  كه  هنگامي  را 

نرفته است موفقيت آميز دانست؟ 

در سال 2003 پس از گذشت يك دهه از حمله به 

پاناما نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا با غلبه بر 
ارتش عراق بغداد را به تصرف خود درآوردند و 
حسين  صدام  يعني  حمله  اصلي  هدف  هم  اين بار 
بود. شده  ناپديد  و  گريخته  نيروها  چنگ  از 

عراق،  آزادي  از  اوليه  سرور  و  شادي  وجود  با 
ناباوري  كمال  در  و  نگراني  و  اضطراب  با  مردم 
شاهد تمجيد و تحسين صدام از سوي سني ها و 
ظاهر شدن عكس هاي وي بر روي ديوار شهرها و 
پيامهاي مقاومت نظير «صدام هنوز رهبر ماست» 

و «صدام قهرمان بر خواهد گشت» بودند. 
و  شد  اسير  عمليات  از  پس  دوم  هفته  در  نوريگا 
هيچ عمليات چريكي اي نيز در پاناما شكل نگرفت و 
صدام هم تنها هشت ماه توانست از چنگ نيروهاي 
شورش  مدت  اين  طول  در  و  بگريزد  ائتالف 
سني هاي در عراق باعث كشته شدن دهها هزار نفر 
و از ميان رفتن اتحاد عراقيها شد.در اين روزها كه 
ليبي آزاد شده است سرنوشت اين كشور مي تواند 
ديكتاتور  دستگيري  به  وابسته  زيادي  حدود  تا 
آغاز  ابتداي  ازهمان  باشد.  كشور  اين  مخلوع 
عمليات توسط نيروهاي وفادار به شوراي انتقالي 
در طرابلس و آزادي و تحكيم مواضع با پشتيباني 
ناتو و غرب سايه، پنهان و قدرتمند معمر قذافي به 
طور گسترده اي بر آينده ليبي مستولي شده است. 

ليبي  انتقالي  شوراي  رئيس  عبدالجليل  مصطفي 
چهارشنبه 24 آگوست اعالم نمود:«جنگ ليبي تمام 
نخواهد شد مگر وقتي كه قذافي مرده يا زنده بدام 
نابودي  و  ناآرامي  و  آشوب  بروز  از  ما  و  بيفتد 
ارزشهاي  جزو  و  يافته  پرورش  آن  در  وي  كه 
طرابلس  در  داري  خانه  زن  هراسانيم.»  اوست 
گفته  ژورنال  استريت  وال  روزنامه  گزارشگر  به 
است: «ما هميشه از او مي ترسيم و تا وقتي كه به 
زندان نيفتد يا سرش باالي دار نرود اين ترس با 

ما خواهد بود.» 

از  ممانعت  براي  قذافي  دستگيري  كالم  يك  در 
يك  به  دستيابي  و  شهري  جنگ  شدن  طوالني 
نتيجه استراتژيك در ليبي امري ضروري است و 
دو  جايزه اي  انتقالي  شوراي  كه  روست  همين  از 
كسي  براي  معادل 1350000دالر  ديناري  ميليون 
پيشنهاد  نيز  و  كرده  تعيين  كند  اسير  را  وي  كه 
عفو براي نزديكان و ياران ديكتاتور در صورتي 
نموده  ارائه  برسانند  به قتل  يا  دستگير  اورا  كه 
است. اكنون با در نظر گرفتن اين نكته كه استقرار 
گزينه  پيشرفته  و  سري  جنگهاي  ويژه  تفنگداران 
دو  هر  و  نيست  كنگره  و  اوباما  باراك  نظر  مورد 
متفق  ليبي  به  آمريكا  نيروهاي  اعزام  عدم  سر  بر 
را  قذافي  مي توان  چگونه  اينجاست:  سوال  القولند 
تعقيب  «تحت  عنوان  با  كتابم  در  من  كرد؟  شكار 
جرونيمو  از  سراسري  تعقيب هاي  زنده؛  يا  مرده 

سراسري  تعقيب  يازده  شيوه هاي  الدن»  بن  تا 
مطمئنم  و  داده ام  شرح  را  تاريخ  در  استراتژيك 
مي تواند  نموده ام  ذكر  كه  عواملي  آزمايش  كه 
هر  دستگيري  عمليات  در  موفقيت  يا  شكست  به 
من  كه  متغيري  شش  شود.  منجر  نظر  مورد  فرد 
سطح  از:  عبارتند  كرده ام  تمركز  آنها  روي  بر 
نيروي  شود،  گرفته  به كار  بايد  كه  تكنولوژي 
نظامي كارآمد، منطقه جغرافيايي، اطالعات انساني، 

نيروهاي بومي و مشاركت دو جانبه. 

در بررسي عوامل باال چهار نتيجه حاصل مي شود: 

اول: با وجود آنكه نيروهاي آمريكا تقريبا هميشه 
بر  جست وجو  عمليات  در  تكنولوژيك  مزيت  از 
و  كننده  تعيين  هميشه  برتري  اين  اما  خوردارند 

قطعي نيست. 
دوم: نيروي نظامي نخبه اهميت كمتري از نيروهاي 

نظامي بومي و قابل اعتماد دارد. 
سوم: گرچه منطقه جغرافيايي مي تواند بر عمليات 
ويژه تاثير گذار باشد اما تمركز بر منطقه اي خاص 

تضمين كننده موفقيت يا شكست نيست. 
حائز  نظرجغرافيايي  از  منطقه  چهارم:  باالخره  و 
يا  انساني  نظر  از  منطقه  تا  است  كمتري  اهميت 
بومي  مردم  از  اطالعات  كسب  ديگر  عبارت  به 
براي  همسايه  دولتهاي  جانب  از  پشتيباني  و 
بيشتري  اهميت  تاكتيكي  تعقيب  در  مشاركت 
دارد.اما در مورد ليبي و دستگيري قذافي رعايت 
جهت  غربي  نظاميان  است.اعزام  ضروري  نكاتي 
اساسي  عامل  انتقالي  دولت  نيروهاي  از  حمايت 
نيروي  تعدادي  چه  نيست.گر  قذافي  بازداشت  در 
نظامي بين المللي براي كمك به ثبات ليبي در دوران 
پس از جنگ الزم است اما اين نيروها بايد وظيفه 
كارشناسان  و  باشند  داشته  عهده  بر  را  آموزش 
به  مسلط  كه  ويژه  اطالعاتي  نيروهاي  و  فرهنگي 
زبان مردم منطقه باشند براي كسب اطالعاتي كه 
منجر به يافتن قذافي شود مهم تر است.بسياري از 
سربازان  به  كمك  در  اساسي  نقش  نيروها  همين 
بوليويايي در به دام انداختن ارنستو چه گوارا در 

دهه 70 ميالدي داشتند. 

نخواهد  كننده اي  تعيين  عامل  احتماال  نيز  جغرافيا 
بود زيرا قذافي مي تواند خود را در مناطقي از شهر 
كه  تاكتيكي  كند،  مخفي  طرابلس  نفري  ميليون  دو 
محمد فراح عيديدي شورشي سوماليايي آن را در 
موگاديشو به كار بست و موثر واقع شد. همچنين 
جمعيت  كم  صحراهاي  سمت  به  مي تواند  قذافي 
كوهها  در  منزوي  و  تنها  يا  برود  ليبي  جنوب 
زندگي كند.موضوع مهم بافت جمعيتي منطقه است 

كه قذافي خود را در آن پنهان مي كند. 

وي همانند صدام و نوريگا سالها بر مردم كشورش 
بسياري  جهت  همين  به  و  داشته  روا  ستم  و  ظلم 
محسوب  امن  پناهگاه  او  براي  ليبي  مناطق  از 
شده  گزارش  كه  آنطور  اگر  حال  نمي شود.به هر 
است كيلومتر ها تونل حفر شده در زير محل اقامت 
او در باب العزيزيه به سمت مناطق قبايلي وفادار 
به او در سرت يا صحراي جنوبي يا حتي زاغه هاي 
احتماال  وي  باشد  جنوبي  طرابلس  در  ابوسليم 

مي تواند كساني را كه به او پناه مي دهند بيابد. 

او  محلي  مردم  اگر  كه  است  داده  نشان  تاريخ 
كرده  درك  هود  رابين  يا  قهرمان  به عنوان  را 
در  عيديدي  فراح  نظير   – بياورند  باور  او  به  و 
سومالي يا بن الدن در افغانستان – اين امر مانع 
نخبه  نظامي  نيروي  تعداد  هر  راه  سر  بر  بزرگي 
خواهد  او  شكار  براي  اطالعاتي  ماهواره هاي  يا 
توسط  ليبي  تمام  كنترل  محض  به  اين  بود.بنابر 
مناطق  اين  سمت  به  او  راه  بايد  انقالب  نيروهاي 
صدد  در  آگاهانه  انتقالي  دولت  اكنون  شود.  قطع 
بر  وي  به  خيانت  به  قذافي  رژيم  اعضاي  ترغيب 
آمده تا هر چه سريعتر مانع مخفي شدن وي در 
را  اين  شود.  خودش  قبيله  يا  وفادار  قبايل  ميان 
نبايد فراموش كنيم كه صدام، نوريگا و ابو مصعب 
از  كه  شبكه هايي  سوي  از  همگي  نهايتا  الزرقاوي 

آنها حمايت مي كردند لو رفتند. 

دستگيري  شدن  طوالني  فرض  با  صورت  هر  در 
تشكيل  به  نسبت  سريعا  بايد  انتقالي  دولت  قذافي 
سمت  به  نيز  و  اقدام  آن  ساختار  تجديد  و  دولت 
نظر  از  تا  دارد  بر  گام  قبيله اي  گروههاي  اتحاد 
استراتژيكي قذافي و خانواده اش منزوي و به طور 
نهايت  شوند.در  حذف  سياسي  صحنه  از  كامل 
دچار  موسوليني  بنيتو  سرنوشت  به  قذافي  خواه 
شده و به دار آويخته شود يا همچون اسلوبودان 
ميلوشوويچ در دادگاه جنايات جنگي محاكمه شود 

دولت انتقالي و حاميان بين المللي آن با چالشي 
نگران كننده در بازسازي مجدد ليبي مواجهند. 

بستن  براي  تالشها  مخلوع  ديكتاتور  سريع  شكار 
كتاب 42 سال ديكتاتوري قذافي را تسهيل خواهد 
مقدمات  مي تواند  وي  اين صورت  غير  در  و  كرد 
خود  كنترل  بدون  حتي  را  مدت  طوالني  مقاومتي 
بر بدنه نيروهايش و از طريق عناصري از جامعه 
ليبي كه احساس كنند از جانب نظم سياسي جديد 
ناديده گرفته شده اند فراهم نمايد و اين به معناي 
بالقوه  پيروزي  آمدن  در  پاي  از  و  جدي  تهديد 

كنوني در ليبي است. 

منبع: فارين پاليسي

تركيه، قبرس را به حمله 
نظامي تهديد كرد 

وزير  باگيس،  اگمن  بين الملل:  گروه 
به  قبرس  به  اروپا  اتحاديه  در  تركيه 
اروپا  اتحاديه  اعضاي  از  يكي  عنوان 
حفاري هاي  صورت  در  كه  داد  هشدار 
جديد  گازي  ميادين  در  آزمايشي 
از  استفاده  قبرس  سوي  از  مديترانه 
اين  است.  محتمل  امري  نظامي،  گزينه 
نسبت  اروپا  اتحاديه  در  تركيه  نماينده 
در  طبيعي  گاز  جديد  ميادين  حفاري   به 
هشدار  قبرس  توسط  مديترانه  درياي 
در  كه  باگيس  ايسنا  گزارش  به  داد. 
گفت وگو با روزنامه زمان تركيه سخن 
قبرس  كه  صورتي  در  افزود:  مي گفت، 
همانطور كه برنامه ريزي كرده، بخواهد 
ميادين  از  برخي  در  آتي  هفته  چند  طي 
حفاري  به  اقدام  مديترانه  درياي  گازي 
نيروي  از  استفاده  صورت  آن  در  كند 
به  است.  محتمل  امري  تركيه  دريايي 
اظهارات  ولت،  آلماني  روزنامه  گزارش 

باگيس 

داوود  احمد  كه  شد  عنوان  حالي  در 
نيز  تركيه  خارجه  امور  وزير  اوغلو، 
سخن  تدابيري  اتخاذ  از  پيش  چندي 
آزادي  طريق  اين  از  تا  آورد  ميان  به 
حركت در بخش شرقي درياي مديترانه 
تضمين شود. گفتني است كه در شرق 
بر  بالغ  گازي  ذخاير  مديترانه  درياي 
دارد.  وجود  مترمكعب  تريليون   3/5 
ارزش اين ذخاير بالغ بر  4 ميليارد دالر 
قرار  غزه  ساحل  نزديكي  در  كه  است 
دارد. در همين زمينه رژيم صهيونيستي 
تاكنون  گذشته  ماه  شش  از  قبرس  و 
داده اند،  ترتيب  را  نزديكي  همكاري هاي 
در  همكاري ها  اين  كه  گونه اي  به 
دسامبر گذشته به انعقاد توافق نامه هاي 
دو  آبي  مرزهاي  درخصوص  مشترك 
اخيرا  براين  عالوه  شد.  منجر  طرف 
قراردادي بين دوطرف براي استفاده از 
درياي  شرقي  بستر  در  موجود  ذخاير 
مديترانه امضا شده است. به اين ترتيب 
يك شركت كه اجازه كاوش و استفاده 
را  صهيونيستي  رژيم  گازي  مناطق  از 
دريافت كرده قرار است در آينده براي 

قبرس نيز حفاري كند.

سوريه عذر العربي 
را خواست

سوريه عذر دبيركل اتحاديه عرب كه قرار بود روز گذشته 
به دعوت مقامات اين كشور راهي دمشق شود را خواست 
عنوان  به  وي  از  نمي تواند  فعال  كه  كرد  يادآوري  وي  به  و 
فرستاده برخي كشورهاي عربي پذيرايي كند و هر وقت كه 
زمان و موقعيت فراهم شد، وي مي تواند به عنوان دبيركل 

اتحاديه عرب سفر كند.
به گزارش خبرگزاري رسمي سوريه، سانا، دولت سوريه در 
پيامي به نبيل العربي، دبيركل اتحاديه عرب اعالم كرد كه به 
دليل شرايط موجود، اين كشور سفر وي را به وقتي ديگري 

موكول كرده و زمان جديد اين سفر بعدا اعالم خواهد شد.

منابع آگاه در اتحاديه عرب ادعا كردند كه لغو سفر العربي 
به دليل شروطي است كه مقام هاي سوريه براي وي تعيين 
كرده اند كه بر اساس آن دبيركل اتحاديه عرب نبايد هيچ گونه 
پيام يا طرحي را از سوي اتحاديه عرب در سوريه ارايه كند.

همين مساله باعث شد تا العربي در موضعي تند كه به نظر 
مي رسد حتي سفر وي در آينده به سوريه را هم تحت تاثير 

قرار دهد، گفت كه از اصالحات در سوريه نااميد شده است، 
اين در حالي است كه رييس جمهور سوريه روز گذشته در 
اين  در  سياسي  اصالحات  تداوم  براي  خود  حكم  تازه ترين 
كشور، قانون مجازات عمومي اين كشور خصوصا درباره 
قانون  اين  كرد.  اصالح  را  سوريه  در  تظاهرات  و  تجمعات 
مصوب سال 1949 است كه تاكنون تغييري در آن حاصل 
برخي  كه  حالي  در  نيز  ديپلماتيك  حوزه  در  بود.  نشده 
منابع آگاه در اتحاديه اروپا مي گويند بر آن هستند تا دور 
تازه تحريم ها عليه سوريه را شروع كنند، خانم جيانگ يو، 
بايد  گفت:  چهارشنبه  روز  چين  خارجه  وزارت  سخنگوي 
اصالحات  بتواند  تا  شود  داده  سوريه  به  بيشتري  وقت 
مداخله  عدم  طرفدار  كشورش  كه  وي  سازد.  عملي  را  خود 
سياسي در سوريه است، در ادامه گفت: طرف هاي سوري 
طريق  از  و  مشاركت  صلح  روند  در  سازنده  رفتار  با  بايد 

مسالمت آميز بحران كنوني را حل كنند.
از جانب ديگر سايت ها و منابع مخالفان دولت روز گذشته 
از حمله ارتش به شهر حمص خبر دادند كه طي آن هفت نفر 

كشته شدند.
دولت  مخالفان  خبري  منبع  مهم ترين  عنوان  به  الجزيره 
كه  شد  مدعي  گذشته  روز  آنها،  رسانه يي  ارگان  و  سوريه 
ولي  دارد  ادامه  سوريه  مختلف  شهرهاي  در  تظاهرات ها 
بشر  حقوق   ديده بان  و  نكرد  تاييد  را  خبر  اين  ديگري  منبع 
سوريه به عنوان يكي از ارگان هاي مخالفان، گزارش داد كه 

اعتراضات تنها در شهر حمص بوده است.
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ايران صادركننده نفت به اسپانيا 
با  ايران  كرد  اعالم  اسپانيا  انرژي  راهبردي  ذخاير  موسسه 
خام  نفت  كننده  تامين  بزرگ ترين  تني  هزار   741 صادرات 
مورد نياز اسپانيا در ماه ژوئن شناخته شده است. به گزارش 
فارس به نقل از نشريه پالتز، موسسه ذخاير راهبردي انرژي 
پااليشگاه هاي  كرد  اعالم  خود  گزارش  تازه ترين  در  اسپانيا 
اين كشور طي ماه ژوئن با 82.1 درصد ظرفيت خود مشغول 
به كار بودند. اين رقم در ماه مي  امسال به 76.9 درصد و 
است.  رسيده  درصد  از 90.9  بيش  به  سال 2010  ژوئن  در 
بر اساس اين گزارش ميزان واردات نفت خام اسپانيا در ماه 
ژوئن به كمتر از 4.166 ميليون تن رسيده است كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل با افت 6.2 درصدي روبه رو شده است. 
ميزان ذخاير راهبردي انرژي اسپانيا نيز تا پايان ماه ژوئن به 
6.644 ميليون تن رسيده است. اين رقم در ماه مي به 6.844 
ميليون تن و در مدت مشابه سال قبل نيز به 6.587 ميليون 

تن رسيده بود. 

ساخت خط لوله ايران در پاكستان 
يك روزنامه پاكستاني اعالم كرد ايران براي ساخت خط لوله 
انتقال گاز خود به پاكستان در داخل خاك اين كشور اعالم 
ايراني  ديپلمات  يك  فارس،  گزارش  به  است.  كرده  آمادگي 
ساخت  در  مشاركت  براي  تهران  تمايل  از  آباد  اسالم  در 
داد.  خبر  پاكستان  خاك  داخل  در  ايران  گاز  انتقال  لوله  خط 
ايران قراردادي را در زمينه فروش گاز به پاكستان به امضا 
رسانده است كه بر اساس آن هر يك از دو كشور بايد خط 
بخش  ايران  كند.  احداث  را  خود  خاك  داخل  در  الزم  لوله 
در  پاكستان  دولت  اما  كرده  تكميل  را  پروژه  اين  از  زيادي 
احداث خطوط لوله الزم در داخل خاك خود كه بيش از 800 
كيلومتر طول دارد با مشكالت فني و مالي مواجه است. اين 
كشور تا دسامبر 2014 بايد به تعهدات خود عمل كند و در 

غير اين صورت بايد به ايران غرامت بپردازد. 

كاهش سرمايه گذاري چين در ايران 
در  سرمايه گذاري  چين  دولت  نوشت  تحليلي  در  رويترز 
آن  رغم  به  اما  كرده  متوقف  را  ايران  گاز  و  نفت  حوزه 
روابط اقتصادي گسترده خود با ايران را حفظ كرده است. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، منابع آگاه اعالم كردند 
و  واشنگتن  كردن  آرام  راستاي  در  چين  دولت  تالش  اين 
است.  ايران  عليه  آمريكا  تحريم هاي  از  كشور  اين  دوري 
را  ايران  گاز  و  نفت  حوزه  در  سرمايه گذاري  چين  اينكه  با 
كاهش داده اما همچنان اصلي ترين خريدار نفت و گاز ايران 
است. يك كارشناس امور انرژي مقيم لندن تاكيد كرد كاهش 
جامعه  فشار  خاطر  به  بيشتر  ايران  در  چين  سرمايه گذاري 
از  آمريكا  كنگره  اخير  هفته هاي  در  تحريم هاست.  و  جهاني 
قبال  در  بيشتري  گيري  سخت  خواسته  كشور  اين  دولت 

تحريم نفت و گاز ايران داشته باشد.

استخراج نفت چين در افغانستان 
شركت ملي نفت و گاز چين اعالم كرد اين شركت يك قرارداد 
استخراج نفت در افغانستان را با مقامات اين كشور به امضا 
رسانده است. به گزارش فارس به نقل از شينهوا، شركت ملي 
نفت و گاز چين كه همزمان با چهار شركت ديگر بين المللي 
در مناقصه پروژه هاي نفتي افغانستان شركت داشت اجازه 
غرب  شمال  در  آمودريا  حوزه  سه  در  را  نفت  استخراج 
اوليه  برآوردهاي  براساس  است.  كرده  دريافت  افغانستان 
ميزان ذخاير نفتي اين ميادين بيش از 1.6ميليارد بشكه بوده 
مرزهاي  نزديكي  در  افغانستان  نفت  بزرگ  ميدان هاي  است. 
اين كشور با تركمنستان قرار دارد. وزارت معادن و صنايع 
كه  نفت خيز  ديگر  حوزه  دو  زودي  به  كرد  اعالم  افغانستان 
هرات  واليت  در  ديگري  و  مزارشريف  شهر  نزديك  در  يكي 
قرار دارد به مناقصه بين المللي گذاشته خواهد شد. بسياري 
افغانستان  در  سرمايه گذاري  از  خارجي  سرمايه گذاران  از 
و  نفت  ملي  شركت  دارند.  هراس  سياسي  بي ثباتي  علت  به 
براي  كه  است  كشور  اين  بزرگ  شركت  دومين  چين  گاز 
ابراز  افغانستان  طبيعي  منابع  استخراج  در  سرمايه گذاري 
چين  متالورژي  شركت  سال 2007  در  است.  نموده  آمادگي 
كابل  جنوب  در  مس  معدن  بزرگ ترين  از  بهره برداري  براي 

موافقتنامه همكاري با دولت كابل به امضا رسانده است.

يورو رسمي 1492،آزاد 1775 دالررسمي 1062، آزاد 1250

ارز ركورد شكست

قهر و آشتي بازار طال و ارز اين روزها به اوج رسيده است. يك روز 
قيمت سكه سر به فلك مي كشد روز ديگر نرخ دالر در بازار آزاد بيداد 
مي كند. انگار سكه و ارز در بازار كشور پس از قهر و آشتي هاي مكرر 
ديگر دچار چشم و هم چشمي شده اند. در روزهاي قبل قيمت سكه از 
مرز 1230تومان  از  هم  دالر  نرخ  و  كرد  عبور  تومان  هزار  مرز  500 
گذشت تا اينكه در روز چهارشنبه هر دالر در بازار آزاد تهران به مرز 
دالري   80 كاهش  با  جهاني  طالي  قيمت  هرچند  رسيد،  تومان   1250
مواجه شد و قيمت سكه نيز در بازار تهران به 595 هزار تومان كاهش 
يافت. اين اتفاقات سبب شده تا كارشناسان اقتصادي نگراني هايشان را 
از عملكرد بانك مركزي در اعمال سياست هاي پولي و بانكي در كنترل 
بازار ارز و سكه و حفظ ارزش پولي عنوان كنند. تالطمات نرخ ارز در 
مقابل  در  ريال  ارزش  تضعيف  مساله  به  تا  شده  باعث  اخير  روزهاي 
ارز هاي خارجي بطور جدي دامن زده شود تا آنجا كه اقتصاد ايران پس 
از تحمل ضرب شست قبلي در اجراي هدفمندي يارانه ها اين بار با مشكل 
ديگري در بخش پولي و بانكي كشور و چالش جدي تضعيف پول ملي 
با شكاف شديد ميان نرخ دولتي و آزاد دالر در پي نوسانات نرخ ارز و 

طال در سطح جهاني قرار گيرد.

اگرچه رييس كل بانك مركزي اعتقاد دارد كه اگر يك هفته به او فرصت 
از  سال  چهار  گذشت  با  اما  كرد  خواهد  نرخي  تك  را  ارز  نرخ  دهند 
رياست محمود بهمني در بانك مركزي دوباره تك نرخي كردن نرخ ارز 
به آرزوي اي در اقتصاد ايران تبديل شده است و شكاف بين نرخ ارز 
دولتي با نرخ بازار آزاد اين روزها سبب شده تا سفته بازان از آب گل 
آلود ماهي بگيرند. به هر شكل روز گذشته نرخ هر دالر در بازار آزاد 
به 1245 تومان رسيد كه بانك مركزي هم نرخ دالر در بازار اصلي را 
مانند روز قبل از آن 1062 تومان اعالم كرد. حتي نرخ يورو در بازار 
آزاد هم افزايش نشان داد و از 1760 تومان به 1775 تومان در روز قبل 
رسيد. با وجود اينكه بانك مركزي نرخ يورو را در اين روز كاهش داد و 
آن را 1492 تومان تعيين كرد كه در نتيجه پس از شوك قيمتي دالر در 
ماه هاي اخير اكنون هر دالر در بازار آزاد به نزديك 1250 تومان رسيده 
است. با اين حال باز هم محمود بهمني خوشبين است كه نرخ دالر را 
كنترل كند و مانع دو نرخي شدن بيش از اين اندازه شود. با وجود اينكه 
دولت وعده داده بود تا نه تنها مانع افزايش نرخ دالر شود بلكه با اجراي 
هدفمندي يارانه ها نرخ آن را كنترل كند تا شاهد كاهش ارزش پول ملي 
دالر  نرخ  اكنون  و  است  باخته  رنگ  نيز  دولت  وعده  اين  گويا  نباشيم. 
در بازار آزاد به 1245 تومان رسيده است. اين مساله گويا تنها به نفع 
دالالن و سفته بازان شده است تا از اين وضع براي كسب منفعت بيشتر 
سود بجويند. بطوري كه رييس خوش سخن بانك مركزي طي چهار سال 
اخير نتوانسته فضاي تك نرخي را بار ديگر بر بازار ارز كشور حاكم 
بازار  سياستگذار  فضاي  اقتصادي  كارشناسان  گفته  به  نتيجه  در  كند. 
و  سفته بازان  نفع  به  تازه يي  سفره  تنها  است.  شده  واژگون  كشور  ارز 
رانتخواران باز شده تا با كسب سودهاي هنگفت از اين بازار با تشديد 
ركود تورمي زمينه را براي مشكل اقتصادي سهمگين تري فراهم كنند. 
مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي هم در اين باره به 
غير  بازار  در  ارز  نرخ  گراني  ادامه  فعلي  شرايط  در  مي گويد:  «اعتماد» 
رسمي سبب تشديد ركود تورمي مي شود. اگرچه در حال حاضر وضع 
بازار طال و سكه نيز اينگونه است اما مردم مي توانند طال نخرند و اين 

اقتصادي  كارشناس  اين  نيست.  تاثيرگذار  آنها  زندگي  امور  بر  مساله 
معتقد است كه عدم خريد طال به اقتصاد لطمه يي وارد نمي كند اما گراني 
مي گذارد.  كشور  اقتصاد  بر  مستقيم  تاثير  دالر  بويژه  ارز  نرخ  روزانه 
تقوي با تاكيد براينكه در اقتصاد ركود زده افزايش قيمت نرخ ارز زنگ 
خطري است كه بايد به آن توجه جدي داشت، تصريح مي كند: در حال 
اختيار  در  پول  كه  عده يي  شده  باعث  طال  و  ارز  نرخ  نوسانات  حاضر 
دارند از اين فرصت استفاده كنند تا سود بيشتري عايدشان شود. تقوي 
مي افزايد: وقتي توليد در ركود قرار دارد و نمي توان از اين طريق سود 
در  را  پولشان  آنكه  به جاي  سرمايه دار  افراد  كه  است  كردطبيعي  كسب 
مسيري صرف كنند كه نه تنها سود نداشته باشند بلكه متضرر شوند، 
ترجيح مي دهند سرمايه خود را براي خريد ارز و سكه صرف كنند. اين 
كارشناس اقتصادي اعتقاد دارد كه وضع نابسامان بانك ها و پايين بودن

نرخ سود بانكي باعث شده تا اين وضع در سال جاري رخ دهد.

به گفته او در حال حاضر نرخ واقعي بهره منفي است و پايين تر از نرخ 
تورم قرار دارد اين مساله سبب شده تا سرمايه بجاي سپرده گذاري در 
بانك ها و در نهايت پشتيباني از توليد صنعت و كشاورزي از بازارهايي 

چون ارز سر در بياورد.

در  كشور  بانكي  و  پولي  مسووالن  عملكرد  درباره  دانشگاه  استاد  اين 
كنترل نرخ ارز مي گويد: اگرچه مسووالن بانك مركزي متوجه شده اند 
نبايد نرخ سود سپرده ها را پايين نگه دارند و به همين جهت آقاي بهمني 
اما  است  داده  اعتبار  و  پول  شوراي  به  را  سود  نرخ  افزايش  پيشنهاد 

بسيار دير است.

او مي افزايد: البته اين پيشنهاد بار اول پذيرفته نشد و شوراي پول اعتبار 
بهره  نرخ  شدن  منفي  كند  قبول  دولت  بايد  است.  كرده  مخالفت  آن  با 

واقعي به ضرر اقتصاد كشور تمام شده است.

سمت  به  هنگفت  سرمايه هاي  داشتن  اختيار  در  با  اندكي  عده  نتيجه  در 
طريق  اين  از  و  آمده اند  سكه  و  طال  چون  سرمايه گذاري  كاذب  بازار 
دالر  نرخ  كه  روزي  در  مثال  بطور  مي شود.  نصيبشان  كالن  سودهاي 
دولتي 1150 بود و در بازار 1230 فروخته مي شد در اين صورت دولت 

بابت هر دالر 80 تومان سود كرد.

اين مابه التفاوت قيمتي نيز معلوم است ديگر به نفع دولت تمام مي شود. 
تقوي ادامه مي دهد: اكنون دولت از اين طريق توانسته حداقل سود ببرد 
صنعت  و  مي برد  بسر  ركود  در  توليد  بخش  اقتصاد  كه  شرايطي  در 
جاري  هزينه هاي  شرايط  اين  از  دولت  آن وقت  است  خواب  در  كشور 

جامعه را تامين مي كند.

اين كارشناس اقتصادي مي گويد: اگر مسووالن بانك مركزي به معناي 
واقعي مانع سفته بازي در بازار شوند و ارز دولتي را به شكل مناسب 
زمينه  بود  اميدوار  مي توان  وقت  آن  كنند  توزيع  صرافي ها  طريق  از 

سفته بازي كاهش يابد.

و  مي شود  وضع  خوبي  قوانين  حاضر  حال  در  مي دهد:  ادامه  وي 
مسووالن وعده هاي خوبي مي دهند اما در ميدان اجرايي وقتي نظارت ها 
انتظار  نمي توان  دارد  وجود  قانون  زدن  دور  راه هاي  و  است  ضعيف 
عمل  خودشان  اهداف  جهت  در  سفته باز  و  طلب  فرصت  عده يي  داشت 

نكنند.

مانع  تا  مي كند  تزريق  بازار  ارز  كند  اعالم  دايما  مركزي  بانك  آن وقت 
مدتي  از  و پس  بوده  تماما مقطعي  راهكارها  اين  شود.  افزايش قيمت ها 
گران تر از قبل هم مي شود. تقوي معتقد است ادامه اين روند باعث سقوط 
اين  در  سهمگين  فاجعه  بروز  مانع  نمي توانيم  ديگر  و  مي شود  اقتصاد 

بخش كه همه بخش هاي جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد شويم.

در  كه  است  داده  رخ  ايران  اقتصاد  در  روزها  اين  حالي  در  مسائل  اين 
سه  بر  بالغ  هزينه يي  با  اقتصادي  كارشناسان  گفته  به  هشتم  دولت 
هشت  گذشت  با  اكنون  اما  شد  نرخي  تك  رسمي  ارز  نرخ  دالر  ميليارد 
سال بار ديگر نرخ ارز به نقطه اول برگشت و اين روزها شاهد دو نرخي 

شدن آن هستيم.

حال در اين شرايط كه مسووالن دولت دهم و در راس آن آقاي رييس 
را  ارز  نرخ  مي توانند  هفته  يك  در  تنها  هستند  مدعي  مركزي  بانك  كل 
تك نرخي كنند،بايد ديد با رشد هزينه ها و افزايش پول نفت و نوسانات 

ارز در جهان آيا باز هم مي توان به ارز تك نرخي بازگشت؟

اقتصاد

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

مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

افزايش احتمال 
بازگشت ركود به 
اقتصاد جهان

 اين روزها اروپا نماد بازگشت ركود به اقتصاد جهان 
در  مالي  شاخص هاي  اخير  روزهاي  طي  است.  شده 
افول  و  يافته  كاهش  شدت  به  جهان  بازارهاي  اكثر 
اروپا  در  بدهي ها  بحران  تشديد  و  جهان  اقتصاد  رشد 
شاخص  است.  افزوده  سرمايه گذاران  نگراني  شدت  بر 
استوكس اروپا 600 روز گذشته 4.1 درصد افول كرده 
و بيشترين كاهش در قيمت سهام بانك ها مشاهده شده 
است. ارزش يورو نيز با بيش از 1.2 درصد كاهش به 

زير 1.39 در برابر دالر رسيده است. 

در آسيا نيز شاخص ها طي دو روز اخير كاهش يافته اند. بازار اياالت 
است.  كار  بازار  نامطلوب  وضعيت  تاثير  تحت  همچنان  هم  متحده 
بدين ترتيب هر روز احتمال بازگشت ركود به اقتصاد جهان افزايش 
مي يابد. بحران مالي كه در اروپا شروع شد، اكنون در اياالت متحده 
عظيم  حجم  و  اقتصادي  پايين  شدت  به  رشد  مي شود.  مشاهده  نيز 
بدهي هاي دولتي عواملي هستند كه اقتصاد جهان را به سوي ركود 

خواهند برد. 

اگر چه اروپا و آمريكا دو سال پيش از ركود خارج شدند، داده هاي 
سوي  دو  هر  در  شرايط  بهبود  روند  مي دهد  نشان  اقتصادي  اخير 
در  بدهي ها  بحران  تشديد  است.  شده  كند  شدت  به  اطلس  اقيانوس 
آگوست  ماه  در  آمريكا  در  شغلي  فرصت هاي  ماندن  ثابت  و  اروپا 
تازه ترين نشانه هاي حركت نگران كننده اقتصادهاي توسعه يافته به 
جهان  اقتصاد  مي رسيد  نظر  به  اواخر  همين  هستند.تا  ركود  سوي 
هر چند كند، به سوي رونق حركت مي كند و تكيه اصلي اين حركت، 

اقتصادهاي نوظهور نظير چين، برزيل و هند بودند.

 آلمان كه اقتصادي صادرات محور دارد از رشد باالي اقتصادهاي 
ياد شده سودي باال مي برد. هلند و اتريش نيز وضعيتي مشابه آلمان 
يونان  نظير  اقتصادهايي  ضعف  مي شد  سبب  رشد  همين  و  داشتند 
و پرتغال و ايرلند چندان به چشم نيابد و بلوك يورو به حيات خود 
ادامه دهد اما اكنون واقعيت اين است كه رشد اقتصادي در چين، هند 
و برزيل به حدي باال نيست كه بتواند كل اقتصاد جهان را از ركودي 
جديد نجات دهد. از سوي ديگر مصرف كنندگان آمريكايي كه به دليل 
نرخ باالي بيكاري و ركود بخش مسكن در وضعيت نامطلوبي هستند 
نخواهند توانست به مصرف روي آورند. بدين ترتيب اقتصاد جهان 

موتوري قدرتمند براي رشد ندارد. 

توسعه  اقتصادهاي  كه  هستند  نگران  اين  از  سرمايه گذاران  برخي 
شدن  پير  حاصل  كه  شده اند  ضعفي  از  طوالني  روندي  وارد  يافته 

جمعيت و حجم عظيم بدهي هاست. 

تحليلگران افول شديد شاخص هاي مالي طي روزهاي اخير را حاصل 
نگراني  عوامل  اين  مهم ترين  از  يكي  اما  مي دانند،  گوناگون  عوامل 
در  اروپا  رهبران  توانايي  درباره  مصرف كنندگان  و  سرمايه گذاران 
غلبه بر بحران مالي است. پايان هفته جاري بانك مركزي اروپا ضمن 
بهره  نرخ هاي  درباره  قاره،  اين  اقتصاد  كنوني  وضعيت  به  اشاره 
درباره  آلمان  در  اساسي  قانون  دادگاه  نيز  و  گرفت  خواهد  تصميم 
قانوني بودن مشاركت اين كشور در برنامه كمك 440 ميليارد يورويي 

به كشورهاي بدهكار عضو بلوك يورو راي خود را صادر مي كند. 
اين هفته نيز بانك مركزي اروپا براي جلوگيري از افزايش نرخ سود 
اوراق قرضه ايتاليا و اسپانيا به خريد اين اوراق اقدام كرد. اگر نرخ 
سود باالي 5 درصد برود امكان پرداخت سود و حل بحران كنوني 
روشني  به  اروپا  مركزي  بانك  مي رود.  ميان  از  كشور  دو  اين  در 
نشان داده كه خريد اين اوراق قرضه را با نارضايتي انجام مي دهد. 
ژان كلود تريشه روز دوشنبه اعالم كرد ضروري است فورا بخش 
تالش ها  و  يونان  نجات  اما  شود  پرداخت  يونان  به  مالي  كمك  دوم 
است.  افتاده  خطر  به  اسپانيا  و  ايتاليا  شدن  غرق  از  جلوگيري  براي 
هفته گذشته مذاكرات بين يونان و وام دهندگان بين المللي به آن يعني 
صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا به نتيجه اي نرسيد زيرا به نظر 
مي رسد آتن نخواهد توانست به هدف تعيين شده براي كسري بودجه 
خود در سال 2011 برسد. از سوي ديگر بين هفده كشور عضو بلوك 
اختالف نظرهايي  كنوني  مشكالت  بر  غلبه  راه  بهترين  سر  بر  يورو 
پديد آمده است. در كشورهايي نظير يونان كه تدابير رياضت جويانه 
با ركود مصادف شده، نوعي خستگي از اصالحات مشاهده مي شود.
تحليلگران معتقدند مسئله اين نيست كه اروپا توان نجات مالي يونان 
و ديگر كشورهاي بدهكار عضو بلوك يورو را دارد يا نه. پاسخ اين 
پرسش مثبت است زيرا كسري بودجه اين بلوك در سال جاري تنها 
4.5 درصد توليد ناخالص داخلي آن است كه بسيار بسيار پايين تر 
از رقم مربوط به آمريكا، ژاپن يا بريتانياست. مسئله اين است كه آيا 
رهبران اروپا مي توانند ماليات دهندگان در آلمان و فرانسه را متقاعد 

كنند كه كمك به يونان و... به نفع تمام كشورهاست؟ 

طي حدود دو سال، بحران مالي گريبانگير اقتصادهاي كوچك بلوك 
يورو يعني ايرلند، يونان و پرتغال بود كه در كل شش درصد توليد 
ناخالص داخلي اين بلوك را تشكيل مي دهند اما هنگامي كه ايتاليا نيز 
اقتصاد  سومين  ايتاليا  زيرا  كرد  تغيير  چيز  همه  شد  بحران  درگير 

بزرگ بلوك يورو و عضو گروه هفت كشور صنعتي جهان است. 

هيچ كس معتقد نيست تالش ها براي نجات بلوك يورو متوقف مي شود 
اما رويدادهاي چند هفته اخير به همه نشان داده كه هر اقدام براي حل 
بحران، مشكالت خاص خود را به وجود مي آورد. برخي تحليلگران 
كه  فرانسه  و  آلمان  در  رياضت جويانه  سياست هاي  اجراي  معتقدند 
بيشترين حجم كمك مالي را بايد به كشورهاي بدهكار عضو بلوك 
يورو بكنند، اشتباه است و اين دو كشور بايد سياست هاي انبساطي 

اجرا كنند. 

اقتصاد

مكانيسم جديد مالي 
ايران و هند 

يك روزنامه هندي به نقل از منابع آگاه نوشت ايران 
و هند قصد دارند به مكانيسم جديدي براي پرداخت 
خبرگزاري  گزارش  به  يابند.  دست  ايران  نفت  پول 
بدهي  پرداخت  هند  تايمز  روزنامه  از  نقل  به  فارس 
چالش هاي  با  اخير  ماه هاي  طي  ايران  به  هند  نفتي 
هندي  آگاه  منابع  است.  شده  روبه رو  زيادي 
نگران  شدت  به  ايران  و  هند  مقام هاي  كردند  اعالم 
فشارهاي آمريكا بر تركيه هستند. شركت هاي نفتي 
هند هم اكنون پول نفت وارداتي از ايران را از طريق 
شركت هاي  مي كنند.  پرداخت  تركيه  بانك  هالك 
هندي نگران اين مسئله هستند كه فشارهاي آمريكا 
اين  شود.  تركيه اي  بانك هاي  همكاري  قطع  موجب 
هندي  صادركنندگان  برخي  كه  است  حالي  در 
شامل  صادراتي  كاالهاي  پول  به  نتوانسته اند  نيز 
اقدام  يابند.  دست  ايران  به  پالستيك  و  چاي  برنج، 
مبادالت  انجام  ممنوعيت  در  هند  مركزي  بانك 
در  آسيا  پولي  پاياپاي  اتحاديه  چارچوب  در  ارزي 
تجار  براي  را  زيادي  چالش هاي  گذشته  دسامبر 
آگاه  منابع  است.  كرده  ايجاد  هندي  شركت هاي  و 
مورد  هنوز  جديد  مكانيسم  اين  جزئيات  افزودند 
هند  و  ايران  اقتصادي  و  تجاري  مقام هاي  مذاكره 
ازاي  در  دارد  قصد  ايران  طرح  اين  براساس  است. 
بخش هاي  در  را  خود  پول  هند  به  صادراتي  نفت 
خاص اقتصادي هند از جمله نفت و گاز يا بازارهاي 
در  طرح  اين  كند.  سرمايه گذاري  هند  سهام  و  مالي 
بود.  خواهد  ايراني  شركت هاي  نفع  به  مدت  بلند 
را  خود  رسمي  موضع  هنوز  تهران  مقام هاي  البته 
نكرده اند.  اعالم  جديد  مكانيسم  اين  خصوص  در 
هند  كرد  اعالم  به تازگي  ايران  مركزي  بانك  رئيس 
تمامي بدهي پنج ميليارد دالري نفتي خود به ايران را 

پرداخت كرده است. 
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نامزدهاي نهايي جايزه 
ادبي بوكر اعالم شدند

شش نامزد نهايي جايزه بوكر 2011 در نشست 

خبري كه در دفتر مركزي بنياد من بوكر برگزار 
شد، معرفي شدند. 

ميلر،  دي  كلمان، اي  استيون  بارنز،  جوليان 
ادوجين  اسي  و  دويت  پاتريك  بيرچ،  كارول 
 2011 سال  بوكر  ادبي  جايزه  نهايي  نامزدهاي 

شدند. 
برگزار  ساالنه  كه  پوندي  هزار   50 جايزه  اين 
جاكوبسن،  هوارد  به  گذشته  سال  مي شود، 
نويسنده و روزنامه نگار بريتانيايي، براي رمان 

«سوال فينكلر» رسيد. 

روز 26 جوالي فهرست اوليه نامزدها شامل 13 
اثر معرفي شده بود. 

استال ريمينگتون، نويسنده و رئيس سابق ام اي5 
(سازمان جاسوسي انگليس) كه امسال رياست 
هيات داوران را بر عهده دارد گفت: «كم كردن 
فهرست اوليه به شش عنوان، ناگزير كار سختي 
بود.از اينكه چند كتاب عالي را از دست مي داديم 

به  آمد،  پيش  اجبار  وقتي  ولي  بوديم  متاسف 
عنوان،  شش  اين  كه  رسيديم  توافق  به  سرعت 

بهترين ها هستند.» 

ماتيو د انوكا، نويسنده و روزنامه نگار، سوزان 
و  نويسنده  مولين،  كريس  نويسنده،  هيل، 
سياستمدار و گبي وود، از روزنامه تلگراف از 

ديگر داوران جايزه بوكر 2011 هستند. 

جوليان بارنز پيش از اين سه بار نامزد دريافت 
اين جايزه شده ولي هنوز موفق به دريافت آن 
نشده است.اين نويسنده 65 ساله در سال 1984 
با رمان «طوطي فلوبر»، در سال 1998 با رمان 
«انگلستان، انگلستان» و در سال 2005 با رمان 
«آرتور و جورج» نامزد جايزه بوكر شده است. 

نخستين  با  كلمان  استيون  و  ميلر  دي  اي 
رمان هاي خود نامزد بوكر شده اند. 

نويسنده هاي  از  ادوجين  اسي  و  دويت  پاتريك 
چهار  هستند.  فهرست  اين  در  موجود  كانادايي 

نويسنده ديگر بريتانيايي اند. 

جايزه ادبي من بوكر كه گاهي به اختصار، بوكر 
ساالنه  ادبي  جوايز  از  يكي  مي شود  خوانده 
شده  نوشته  رمان  بهترين  به  كه  بريتانياست 
جامعه  نويسندگان  قلم  به  انگليسي  زبان  به 
تعلق  ايرلند  و  المنافع  مشترك  كشورهاي 

مي گيرد. 
براي  جايزه  اهداي  سال  در  بايد  رمان ها 
و  باشند  شده  منتشر  بريتانيا  در  نخستين بار 

ناشر آنها نويسندگان شان نباشند.

برنده نهايي جايزه بوكر 50 هزار پوند و هر يك 
از نامزدهاي نهايي، از جمله برنده، مبلغ 2500 
عنوان  به  را  خود  كتاب  از  نفيسي  چاپ  و  پوند 

جايزه دريافت خواهند كرد. 

7سپتامبر 2011 

فرهنگى

يم ي ز ر ي ب چ ي ز بربو پ

كتاب هايى كه 
خواننده را به 

ُچرت زدن وادار 
مى كند

فقط  كردم  كه  تالشى  همه  با   
اول  صفحه  سى  توانستم 
اذيت  خيلى  بخوانم،  را  كتاب 
ارزش  از  تهى  داستانى  شدم، 
و  سبك  هرگز  آن  نويسنده  كه 
استيل خاصى را در آن رعايت 
و  بستم  را  كتاب  بود،  نكرده 

قول دادم هرگز بازش نكنم!

مجبورمان  مدرسه  هم  شايد  و  دبيرستان  در 
مى كردند كتاب هاى تاريخى و كالسيك كشور 
اسمش  حتى  كه  ديگرى  كشور  هر  يا  خودمان 
كه  هايى  كتاب  بخوانيم.  بوديم،  نشنيده  هم  را 
خواندن  به  را  ما  درسى،  واحد  بهانه  به  صرفا 
آن مجبور مى كردند و گرفتن نمره قبولى از آن 
از  خروج  محض  به  و  بود.  كافى  برايمان  درس 
كه  نمى آورديم  خاطر  به  هرگز  امتحان  جلسه 

اصال داستان كتاب از چه قرار بوده است!

گاهى درك و يا از بر كردن آنها به قدرى سخت 
مى  حبس  زيرزمين  در  را  خودمان  بايد  كه  بود 
كرديم و با تكرار كلمات آن با صداى بلند شايد 
چيزى دستگيرمان مى شد. اما امروز كه به قدر 
كافى بزرگ شده ايم چطور؟ چرا در نيمه راه يا 
حتى در همان صفحات ابتدايى برخى كتاب ها را 

رها مى كنيم و ديگر سراغش نمى رويم؟

در كنار تمام ايرادهايى كه به آك بند ماندن كتاب 
كمك مى كند تلقين افكار منفى نويسنده به اثرش 
از بزرگترين عواملى است كه حتى روحيه هاى 
كند.  مى  دفع  هم  را  منفى  هاى  انرژى  پذيراى 
گذارى  عالمت  و  ته  و  سر  بى  هاى  پاراگراف 
هاى غلط، توصيف هاى طوالنى، سبك سخت و 
سنگين، داستان پردازى هاى بى ربط اول كتاب 
خواننده را وا مى دارد كتاب را در نيمه راه رها 
اينجا  در  كند.  مشغول  ديگرى  كار  به  را  خود  و 
نظراتى از چند منتقد و نويسنده صاحب نظر را 

با هم مى خوانيم:

آدلين ژورنت، روزنامه نگار حوزه سينما؛ درباره 
مارك  اثر  من»  هاى  عشق  من،  «دوستان  كتاب 

لوى 2006
«با همه تالشى كه كردم فقط توانستم سى صفحه 
اول كتاب را بخوانم، خيلى اذيت شدم، داستانى 
و  سبك  هرگز  آن  نويسنده  كه  ارزش  از  تهى 
استيل خاصى را در آن رعايت نكرده بود، كتاب 
را بستم و قول دادم هرگز بازش نكنم! ديگر هم 

كتابى از مارك لوى را باز نخواهم كرد.»

كتاب  درباره  طراح؛  و  روزنامه نگار  پام،  آنلور 
«خيرخواهان» اثر جاناتان ليتل 2006

مزخرف  و  بيهوده  جزييات  از  سرشار  «كتاب 
شب  كه  آور  چندش  توصيفات  است،  تاريخى 
كرده  مشغول  خود  به  را  من  ذهن  طوالنى  هاى 
صفحه  در  ماه  شش  گذشت  از  بعد  هنوز  بود. 
ام  حوصله  اگر  حاليكه  در  ام  افتاده  گير   220
گرفت بايد آن را بخوانم تا چيزى ازش سر در 

بياورم.»

اريك متود، سردبير روزنامه اكسپرس فرانسه؛ 
يوليزه  اثر  داشت»  خواهم  را  «آن  كتاب  درباره 

دو جويز 1922
«همه تابستان ها در تعطيالت هر بار 50 صفحه 
از كتاب را مى خوانم و تا تابستان بعدى آن را 
رها مى كنم شايد دليل خواندن اين كتاب از سر 
باشد  آن  معنى  بى  سبك  به  خنديدن  و  بيكارى 
وقتى به صفحه پنجاهم مى رسم آن را به گوشه 

اى مى اندازم و سراغ كتاب ديگرى مى روم. در 
عوض همه زمستان هاى زندگى ام را با خواندن 
كتاب هاى پروست به خاطره انگيز ترين روزهاى 

زندگى ام تبديل مى كنم.»

كتاب  درباره  روزنامه نگار؛  پليتى،  كارولين 
«شرط انسانى» اثر مالرو 1933

«هرگز به صفحه دهم اين كتاب نرسيدم داستان 
و  شود  مى  شروع  مرگ  از  اى  صحنه  با  كتاب 
من مجبور مى شوم چهار تا پنج بار همين چند 
چه  كه  نفهمم  هم  باز  و  بخوانم  را  اول  صفحه 
گذشت؟ سبك مالرو بسيار دافع است اين كتاب 

براى من نفرين شده است.»

سينما؛  حوزه  روزنامه نگار  دوران،  لو  مارى 
نيكالس  اثر  هستم»  تو  پشت  «من  كتاب  درباره 

فارگو 2006
«هرگز اين كتاب را به پايان نرساندم اين كتاب 
و  است  خيانتكار  زن  برابر  در  خشونت  درباره 
را  كار  سبك  اين  هرگز  نويسنده،  خود  درباره 

نمى پسندم...»

اين نظرات درباره كتاب هاى عنوان شده كه براى 
مثال آورده شده اند نمونه اى از خروارها نظرات 
مشابه هستند كه به اين ترتيب نمى توان آن را به 
ساليق شخصى ربط داد. تحقيقات نشان مى دهد 
هدف از نگارش برخى كتاب ها، ارضاى خواسته 
هاى فردى نويسنده است بى آنكه حق خواننده 

در آن رعايت شود.

برخى از اين كتاب هاى مانند كتاب هاى مرجع، 
هر  و  خورند  مى  خاك  ها  كتابخانه  در  ها  سال 
از گاهى خواننده به عناوين مختلف به سراغ آن 
كند.  مى  رهايش  كاره  نيمه  هم  باز  و  رود  مى 
كتاب،  نگارش  از  نويسنده  هدف  است  بديهى 
حرفى كه براى گفتن دارد، تجربه يا سواد او در 
بودن  قديمى  يا  معاصر  و  قلمش  سبك  نوشتن، 
كتاب تاثير به سزايى در جلب رضايت خواننده 
دارد. بايد خاطر نشان كرد بررسى هر كتاب از 
نظر منتقدان مختلف و نظرسنجى در ميان اقشار 
بى  اثرى  عنوان  به  كتاب  برآورد  باعث  جامعه 

فايده يا موفق مى شود.
اكسپرس/ هفتم سپتامبر/ ترجمه غزاله صابرى
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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
(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu

تلفن و فاكس 01895-470318     
  موبايل: 07828889395

info@translation-house.com :ايميل
www.translation-house.com :وب سايت

با  است  مجله يي   BookPage يا  كتاب»  «صفحه 
تيراژ چهارصد و 50 هزار نسخه كه اول هر ماه 

روي دكه هاي روزنامه فروشي امريكا مي آيد و به 
كتابفروشي ها  و  كتابخانه ها  در  رايگان  صورت 
پخش مي شود. اين نشريه كه براي نخستين بار در 
سال 1988 اعالم حضور كرد، در نقش يك كتابچه 
راهنما عمل مي كند و به معرفي جديدترين كتاب هايي 
در  آنچه  مي شوند.  منتشر  ماه  هر  كه  مي پردازد 
سردبيران  از  بورنه،  اليزا  گزارش  مي آيد،  زير 
مجله «صفحه كتاب» است؛ او كتاب هايي را معرفي 
مي كند كه قرار است اين ماه، يعني سپتامبر 2011 
در قفسه تازه ترين هاي كتابفروشي ها جاي بگيرند 

و شانس موفقيت زيادي دارند.

سرپناه/ نوشته هارالن كوين
«سرپناه» نخستين رمان نوجوان است كه هارالن 
منتشر  بزرگساالن  مشهور  نويسندگان  از  كوين، 
پسر  بوليتار،  ميكي  درباره  داستان  مي كند. 
نوجواني است كه با دختر عجيبي دوست مي شود 
به  را  سختش  روي  زندگي  رابطه،  اين  از  بعد  و 
او نشان مي دهد. دخترك بعد از توطئه يي از پيش 

تعيين شده، ناپديد مي شود و...

مسابقه/ نوشته كليو كاسلر
كليو كاسلر معروف كه تا به حال بيش از 50 كتاب 

نوشته، اين بار با يكي ديگر از داستان هاي كارآگاه 
رمان،  اين  ماجراي  است.  بازگشته  بل  ايزاك 

مسابقه يي است كه در سال 1910 برگزار مي شود 
تا نخستين خلباني را معرفي كند كه مي تواند طول 

كشور امريكا را در كمتر از 50 روز پرواز كند.

انتقام در بالترا/ نوشته كريستينا داد
و  رمانتيك  داستان هاي  با  كه  داد  كريستينا 
ادامه  در  را  كتاب  اين  است،  مشهور  تعليقي اش 
رمان «رازهاي بالترا» نوشته  است. داستان از اين 
قرار است كه خانم نويسنده جوان، بعد از موفقيت 
جايي  به  دومش  رمان  نوشتن  براي  اول،  كتاب 
با  آنجا  و  است  رفته  خلوت  و  هوا  و  آب  خوش 
در  كه  مي شود  آشنا  ديلوكا  خوش تيپ  برادران 

باغ هاي انگورشان به مشكلي برخورده اند.

الهه انتقام/ نوشته ژاكلين كولينز
سابق  بازيگر  و  نويسنده  كولينز،  جيل  ژاكلين 
آنها،  همه  كه  نوشته  رمان   27 تاكنون  ساله،   74
بدون استثنا در فهرست كتاب هاي پرفروش جاي 
داستان  هم  باز  او،  رمان  جديدترين  گرفته اند. 
شخصيت معروفش الكي سانتنگلو است. الكي در 
شهر وگاس، دلبري مي كند و براي انتقامي خونين 

برنامه  مي چيند.

تمام و كمال/ نوشته الن هاپكينز
الن هاپكينز 55 ساله، تا 49 سالگي چيزي ننوشته 
بود ولي از آن به بعد، يعني از سال 2004 تاكنون 
پرفروش  آنها  اغلب  كه  است  نوشته  رمان   13
باز  او،  آخر  كتاب  اصلي  شخصيت هاي  بوده اند. 
آخر  سال  دانش آموز  چهار  هستند؛  جوان ها  هم 
موضوع  آنها  كمال گرايانه  نظرات  و  دبيرستان 

«تمام و كمال» است.

از نيويورك تا داالس/ نوشته جي.دي.راب
نورا رابرتز 61 ساله، تا امروز 209 رمان نوشته 
رابرتز  نورا  مستعار  نام  جي.دي.راب،  است! 
معروف است كه از سال 1995 شروع به نگارش 
اين  و  كرده   in death  … كتاب هاي  مجموعه 
كتاب، چهل و يكمين نسخه از آنهاست. در آخرين 
كه  داالس  ايو  خانم  پركار،  نويسنده  اين  رمان 
با  است،  نيويورك  جنايي  بخش  پليس  هم  هنوز 
وحشتناك ترين پرونده قتلي روبرو مي شود كه در 

تمام طول خدمتش داشته است.

كشنده/ نوشته ساندرا براون
ساندرا براون هم از نويسندگان محبوب امريكاست 
كه از اوايل دهه 80 عالوه بر نام خود، با اسامي 
سنت  ارين  و  جوردن  لورا  رايان،  راشل  مستعار 
كالير هم كتاب مي نويسد. در آخرين رمان ساندرا 
براون، خواننده كتاب را مي خواند و فكر مي كند كه 
بيوه يي زيبا در دام يك قاتل زنجيره يي افتاده است 
ولي اينطور نيست. اصال داستان چيز ديگري است.

بخوانمرا/ نوشته نيل استفانسون
نيل استفانسون از نويسندگان تابوشكن امريكاست 
تفكر  رمان  حوزه  در  نوشته هايش  به خاطر  كه 
معروف است و داستان هايش تركيبي از رياضيات، 
كتاب  اسم  است.  هنر  تاريخ  و  فلسفه  رمزنگاري، 
 READ واژه  دو  از  آشفته  تركيبي   REAMDE
و ME است كه حماسه، تكنولوژي و ماجراجويي 
دور  گردشي  به  را  مخاطب  و  آميخته  هم  در  را 
دنيا دعوت مي كند. البته نه هر مخاطبي، چون كتاب 

بيش از هزار صفحه است.

رابطه/ نوشته لي چايلد
است  انگليسي  مشهور  جنايي نويسان  از  چايلد  لي 
حاال  نيويوركي اش،  همسر  با  ازدواج  از  بعد  كه 
تمام  اصلي  شخصيت  مي كند.  زندگي  امريكا  در 
است.  ريچر  جك  نام  به  پليسي  او،  رمان هاي 
اين بار، داستان در سال 1997 اتفاق مي افتد؛ جك 
عنوان  به  و  مي كند  دريافت  دستورهايي  ريچر 
از  مي گيرد.  عهده  به  ماموريتي  مخفي  پليس  يك 
با  شهر،  پليس  رييس  دوراكس،  اليزابت  طرفي 
اينكه شواهد كافي در پرونده قتل موجود است، از 
دستگيري قاتل امتناع مي كند. آيا اين قتل، ربطي به 

ماجراهاي سياسي پشت پرده دارد؟

دبي  نوشته  كريسمس/  درخت  كوچه   1225
ماكومبر

رمان نويس هاي  از  هم  ساله   63 ماكومبر  دبي 
 150 از  بيش  كه  امريكاست  محبوب  و  پركار 
از  نسخه  ميليون   140 دارد،  پرونده اش  در  كتاب 
و  رسيده اند  چاپ  به  دنيا  سراسر  در  كتاب هايش 
شده  تهيه  سريال  و  فيلم  او  رمان  چهار  روي  از 
كه  دارد  كوچكي  باغ  مورهاوس،  بت  خانم  است. 
با  او  مي دهد.  پرورش  كريسمس  درخت  آنجا 
دخترش زندگي مي كند و به خوبي و خوشي، در 
انتظار سال نو هستند كه زندگي شان با حضور يك 
سبد،  توي  مي ريزد.  هم  به  خانه شان  در  دم  سبد، 
چند توله سگ آواره است... در نهايت، بايد به اين 
ايراني،  كتابخوان  جامعه  كه  كنم  اشاره  هم  مورد 
نويسندگان  از  هيچكدام  با  رابرتز،  نورا  از  غير 
كتابخوان هاي  كه  حالي  در  ندارد؛  آشنايي  فوق 
انگليسي زبان در انتظار چاپ تك تك كتاب هاي باال 
نورا  كتاب هاي  بعضي  از  غير  چون  چرا؟  هستند. 
رمان هاي  انبوه  حجم  برابر  در  البته  كه  رابرتز، 
توليدشده توسط ايشان، اصال هم چشمگير نيست، 
از  كتابي  هيچ  براون،  ساندرا  از  عنوان  دو  يكي  و 
اين نويسندگان پرفروش و محبوب و البته پركار 
به زبان فارسي ترجمه نشده و به بازار كتاب ايران 

معرفي نشده است.

قفسه كتاب؛ 
داغ ترين هاي اين ماه

كارهاي تازه كشف شده آگاتا 
كريستي شنيده مي شود

كه  كريستي  آگاتا  از  نادر  كوتاه  داستان  دو 
براي  شد،  كشف  او  درگذشت  از  پس  سال   30

نخستين بار به صورت شنيداري منتشر شد.
كارها  اين  ميل،  ديلي  از  نقل  به  ايبنا  گزارش  به 
آن  از  پيش  تا  و  شده اند  كشف  تازگي  به  كه 
«دستگيري  عنوان  با  بودند،  نشده  منتشر  هرگز 
از  دو  هر  كه  سگ»  توپ  «حادثه  و  سربروس» 
قالب  در  هستند،  «پوآرو»  داستان هاي  مجموعه 
اين  دوي  هر  شدند.  منتشر  شنيداري  كتاب 
نقش  كه  هچت  ديويد  توسط  شنيداري  كتاب هاي 
هركول پوآرو را در مجموعه تلويزيوني آن بازي 
چند  كه  قصه  دو  اين  شده اند.  روخواني  كرده، 
دهه در اتاقي زير شيرواني خانه تابستاني خانم 
همراه  بودند،  مانده  باقي  گالمپتون  در  كريستي 
نكته هايي  و  ايده ها  از  پر  كه  او  يادداشت  دفتر 
مداد  با  همه  و  بود  قصه هايش  نوشتن  براي 
كتاب  دو  اين  شدند.  كشف  بودند،  شده  نوشته 

و  كريستي  آگاتا  جشنواره  حاشيه  در  شنيداري 
سوي  از  او،  تولد  سال  يكمين  و  صدوبيست  در 
انتشارات «آوديو گو» به بازار آمده اند.اين كارها 
كشف  آرشيو  متخصص  كوران  جان  وسيله  به 
شدند و در كتابي كه او با عنوان «يادداشت هاي 
اسرار»  خلق  سال  پنجاه  كريستي:  آگاتا  مخفي 
نوشته، براي نخستين بار در دسترس دوستداران 
«دستگيري  گرفتند.  قرار  كريستي  خانم  آثار 
از  قصه  دوازدهمين  براي  اصل  در  سربروس» 
مجموعه هركول پوآرو با عنوان «كارگاه هركول» 
را  آن  نهايت  در  او  اما  بود،  شده  گرفته  نظر  در 
بازنويسي كرد و تنها عنوانش را نگه داشت. در 
نسخه اصلي، هركول پوآور در ژنو در تعطيالت 
آتش  از  را  ذهنش  دارد  سعي  و  مي برد  سر  به 
اما  دارد.  نگه  دور  است،  قريب الوقوع  كه  جنگي 
يك ديدار شانسي با يك آشناي قديمي منجر به 
تحقيقاتي درباره ديكتاتور نازي و يك سگ خيلي 
پيش  سال  دو  كوتاه  داستان  مي شود.اين  بزرگ 
براي نخستين بار در روزنامه انگليسي ديلي ميل 

به صورت پاورقي منتشر شد.
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فيلم هاي خارجي كه 
راهي اسكار مي شوند

هلند، ايتاليا، بلژيك، يونان، روماني، لهستان، 
كره  ونزوئال،  آلمان،  فنالند،  اسپانيا،  تركيه، 
به  را  خود  نمايندگان  صربستان  و  جنوبي 
معرفي   2012 سال  اسكار  آكادمي  جوايز 

كردند.
«پسر  فيلم  كرد  اعالم  هلند  فيلم  آكادمي 
نمايندگي  به  پيترز»  «ماريا  ساخته  سوني» 
فيلم  بهترين  بخش  در  كشور  اين  از 
خواهد  حضور  اسكار  جوايز  غيرانگليسي 
داشت. به گزارش اسكرين ديلي، اين فيلم كه 
است،  پرفروش  رمان  يك  از  اقتباسي  اثري 
فرزند  چهار  كه  است  بيوه يي  زن  داستان 
دارد و به يك مرد اهل سورينام كه 17 سال 
كوچك تر از خودش است عالقه مند مي شود.

آكادمي فيلم ايتاليا فيلم «ما يك پاپ داريم» 
جوايز  به  را  مورتي»  «ناني  كارگرداني  به 
با  كه  «مورتي»  است.  كرده  معرفي  اسكار 
اين فيلم براي پنجمين  بار در بخش رقابتي 
جشنواره كن حضور داشت، آن را طي 15 
برد  دوربين  مقابل  فلورانس  و  رم  در  هفته 
ميليون   12 بودجه   با  را  كمدي  فيلم  اين  و 
چندي  داريم»  پاپ  يك  «ما  ساخت.  دالري 
پيش در قديمي ترين جايزه فيلم ايتاليا جايزه  
بهترين فيلم، جوايز بهترين فيلمنامه، بهترين 
تدوين و بهترين فيلمبرداري را نيز به خود 

اختصاص داد.
آكادمي فيلم بلژيك «پسري با يك دوچرخه» 

-ساخته برادران داردن ـ را به نمايندگي از 
خارجي  فيلم  بهترين  بخش  به  كشور  اين 
فيلم  اين  كرد.  معرفي   2012 اسكار  جوايز 
رها  تنها  كه  است  نوجواني  پسر  داستان 
شده و زني سعي دارد تا او را نجات دهد. 
اين فيلم در جشنواره كن اكران جهاني شد 

و جايزه بزرگ هيات داوران را كسب كرد.

فيلم «آتنبرگ» ساخته «آتنا راچل سانگاري» 
به نمايندگي از يونان به بخش بهترين فيلم 
خارجي جوايز اسكار 2012 معرفي شد. اين 
فيلم كه يكي از سه نامزد نهايي جايزه فيلم 
گذشته  سال  اروپاست،  پارلمان  «لوكس» 
و  بود  طال  شير  نامزد  ونيز  جشنواره  در 
هيات  ويژه  جايزه  تسالونيكي  جشنواره  در 

داوران را گرفت.
از  كريسان»  «مارين  ساخته  «مورگن»  فيلم 
سوي انجمن سينماداران روماني به جوايز 

اسكار 2012 انتخاب شد.

كارگرداني  به  تاريكي»  «در  تاريخي  درام 
جهاني  جنگ  موضوع  به  كه  هلند»  «آگنيژكا 
دوم پرداخته است به  عنوان نماينده سينماي 
اسكار  جوايز  در  حضور  براي  لهستان 
2012 انتخاب شده بود. اين كارگردان پيش 
از اين دو بار نامزد جايزه اسكار شده است 
كه اولين آن در سال 1986 در بخش بهترين 
فيلم خارجي براي فيلم «برداشت خشمگين» 
«اروپا ،  فيلم  براي   1992 سال  در  و  بود 
اقتباسي  فيلمنامه  بهترين  نامزد  اروپا» 
در  روزگاري  «روزي  فيلم  همچنين  شد. 
از  جيالن»  بيلگه  «نوري  ساخته  آناتولي»، 
كشور تركيه به آكادمي اسكار معرفي شده 
امسال  كن  جشنواره  در  كه  فيلم  اين  است. 
هيات  بزرگ  جايزه  و  بود  طال  نخل  نامزد 
مشترك  محصول  كرد،  كسب  را  داوران 
تركيه و بوسني است و با حمايت سازمان 
شده  تهيه  تركيه  دولتي  تلويزيون  و  راديو 
ميان  ساعته   12 كشمكش  داستان  است، 
به تصوير  را  دادستان  يك  و  پزشك  يك 
كشيده است. فيلم «جسمي كه در آن زندگي 
مي كنيم» ساخته پدرو آلمادوار نيز از سوي 
اسپانيا به آكادمي اسكار معرفي شده است. 
ميليون   13 حدود  در  بودجه يي  با  فيلم  اين 
بر  و  شده  تهيه  تريلر  آثار  گونه  در  دالر 
اساس فيلمنامه يي از «آلمادوار» و با نگاهي 
به داستان «رتيل» ـ نوشته «تيري ژانكوئه» 

فرانسوي ـ ساخته شده است. اين فيلم قصه 
ترسناك زندگي دكتر جراحي را به تصوير 
مرداني  از  انتقامجويي  درصدد  كه  مي كشد 
است كه دخترش را مورد سوء استفاده  قرار 
داده اند. «جسمي كه در آن زندگي مي كنيم» 
كن  جشنواره  طالي  نخل  نامزدهاي  از  يكي 
امسال بود كه جايزه هيات داوران جوان را 
گرفت. اين فيلم كه «آلمادوار» آن را داستان 
را  دشوار  شرايط  در  زندگي  و  انسانيت 
«باندراس»  همكاري  اولين  كرده،  توصيف 
كن،  حبس  «مرا  فيلم  از  پس  «آلمادوار»  و 
همچنين  است.   90 دهه  در  كن»  آزاد  مرا 
به  كوريسماكي»  «آكي  ساخته   جديدترين 
 2012 اسكار  جوايز  به  فنالند  از  نمايندگي 
در  كه   «Le Havre» فيلم  شد.  معرفي 
جشنواره كن امسال موفق به دريافت جايزه 
فيلم  جايزه   نامزدهاي  از  يكي  شد،  فيپرشي 
«سه»  فيلم  اروپاست.  پارلمان  «لوكس» 
سرشناس  كارگردان  تيكور»،  «تام  ساخته 
به  كشور  اين  نماينده  به عنوان  نيز  آلماني 
اين  است.  شده  معرفي  اسكار 2012  جوايز 
فيلم كه در جوايز فيلم آلمان جايزه بهترين 
كارگرداني را كسب كرد، يكي از نامزدهاي 
سال  ونيز  جشنواره  طالي  شير  جايزه 
فيلم  كره جنوبي  فيلم  شوراي  بود.  گذشته 
به  را  هون»  «جانگ  ساخته  مقدم»،  «خط 
آكادمي  و  كرد  معرفي  اسكار 2012  جوايز 
سنگ ها»،  «غرش  فيلم  نيز  ونزوئال  فيلم 
ساخته «آله خاندرو پاالسيوس» را به  عنوان 
نماينده خود انتخاب كرد و مراكش نيز فيلم 
را  زم»  «رشدي  ساخته  كشت»،  مرا  «عمر 
اسكار  جوايز  دوره  هشتادوچهارمين  به 
طعم  سينمايي «مونته ويديو -  فيلم  فرستاد. 
بخش  در  صربستان  نماينده  رويا»  يك 
و  هشتاد  انگليسي زبان  غير  فيلم  بهترين 
جايزه  است.  اسكار  جوايز  دوره  چهارمين 
اسكار بهترين فيلم خارجي در دوره گذشته 
ساخته  دانمارك  از  بهتر»  دنيايي  «در  به 
«سوزان بي ير» رسيد. سال گذشته 65 فيلم 
حضور  براي  جهان  مختلف  كشور هاي  از 
در هشتاد  و سومين دوره  جوايز اسكار در 
بخش بهترين فيلم غيرانگليسي كانديدا شدند. 
 26 اسكار  جوايز  دوره  چهارمين  و  هشتاد 
فوريه 2012 (دوشنبه هشتم اسفند به وقت 
برگزار  لس آنجلس  تيه تر  كداك  در  ايران) 
 24 روز  اسكار  نامزدهاي  اسامي  مي شود. 

ژانويه (چهارم بهمن) اعالم خواهد شد.

پاچينو: دنياي تئاتر را رها نكردم

در  يكشنبه  روز  ونيز  جشنواره  شصت و هشتمين  برگزاركنندگان 
به  را  فيلمساز»  براي  «افتخاري  جايزه  و  شواليه  نشان  مراسمي 
آل پاچينو، بازيگر صاحب نام سينما اعطا كردند. آل پاچينو كه اين 
جايزه را به دليل تاثير شگرفش بر سينماي معاصر دريافت مي كرد 
در اين دوره از جشنواره ونيز با جديدترين ساخته سينمايي اش 
ايسنا  گزارش  به  بود.  كرده  شركت  وحشي»  «سالومه  عنوان  با 
و به نقل از خبرگزاري فرانسه «آل پاچينو» درباره تجربه جديد 
اين  ساخت  علت  درباره  ايده يي  داد: «هيچ  توضيح  كارگرداني اش 
را  فيلم  اين  چه  براي  نمي دانم  و  شده ام  گيج  واقعا  ندارم.  فيلم 
ساختم.» او در ادامه به عالقه هم اندازه اش به سينما و تئاتر اشاره 
دنياي سينما،  به  ورود  با  ولز  اورسن  برخالف  گفت: «من  و  كرد 
تئاتر را فراموش نكردم. من ايده هاي سينمايي ام را از دنياي تئاتر 
چند  تاكنون  خودم  شخصي  عالقه  گرفته ام.براي  نمايشنامه ها  و 
تا  شده  موجب  كار  اين  نيافته اند.  نمايش  هرگز  كه  ساخته ام  فيلم 
عالقه ام به بازيگري دوچندان شود. در اين سن هنوز پيشنهادهاي 
سينمايي زيادي به من مي شود، اما من هميشه گفته ام كه گزيده كار 

هستم.»

مورفي، شانس اصلي اجراي اسكار 2012

مورفي  ادي  نام  اسكار 2012  برگزاري  زمان  به  شدن  نزديك  با 
بازيگر هاليوودي به عنوان اصلي ترين گزينه اجراي مراسم اعطاي 
كه «برت  شد  اعالم  گذشته  روز  شد.  مطرح  امسال  اسكار  جوايز 
جوايز  اعطاي  دوره  هشتادوچهارمين  اصلي  تهيه كننده  راتنر»، 
اسكار قصد دارد از «ادي مرفي» به عنوان مجري اين مراسم معتبر 
و پربيننده استفاده كند. به گزارش ايسنا و به نقل از اسكرين ديلي، 
تهيه كننده مراسم اسكار 2012 نام «ادي مورفي» را به  عنوان گزينه 
اصلي اجراي اين مراسم به آكادمي ارايه كرده است، اما تاكنون 
اعالم نام مورفي به عنوان مجري امسال قطعي نشده است. «ادي 
مورفي» آخرين بار در سال 2007 با فيلم «دختران رويايي» نامزد 
جايزه بهترين بازيگر مرد و در مراسم اهداي جوايز اسكار حضور 
داشت. سال گذشته «هيو جكمن»، ديگر بازيگر هاليوودي مجري 
مراسم جوايز اسكار 2011 بود. نامزدهاي نهايي هشتادوچهارمين 
دوره جوايز آكادمي اسكار روز 24 فوريه معرفي خواهند شد و 
مراسم اعطاي جوايز روز 26 فوريه همچون سال هاي گذشته در 

سالن تئاتر كداك لس آنجلس برگزار مي شود.
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اگر به عقب برگرديم و بازيگراني را بررسي كنيم كه كنترل حرفه شان 
را به دست گرفته اند، تهيه كننده شده اند و گاهي اوقات حتي خودشان 
كنارشان  در  كرده اند،  هم  كارگرداني  را  كرده اند  بازي  كه  فيلم هايي 
مي كشند  بلندي  آه  كه  مي بينيم  هم  را  قديمي  استوديوهايي  مديران 
و زير لب زمزمه مي كنند كه: «اين آدم هاي ديوانه مي خواهند كنترل 
تاريخ  مي كنند.»  خراب  اما  بگيرند  دست  به  خودشان  را  چيز  همه 
اشتباه  مي كنند،  نفي  را  موضوع  اين  كه  كساني  كرده  ثابت  سينما 
كرده اند. البته معموال و نه هميشه. بازيگري كه خودش را در يك فيلم 
سينمايي كارگرداني مي كند با اين وسوسه روبه رو مي شود كه كامال 
رابرت  استوايي»  فيلم «طوفان هاي  در  كند.  ارضا  را  خودخواهي اش 
داوني.جونيور جالب ترين و چالشي ترين نقش را بازي مي كند اما بن 
استيلر بيشترين كلوزآپ ها را به خودش اختصاص داده و اكثرا هم 
وسط قاب است. همان طور كه مي دانيد استيلر عالوه بر بازيگري در 
تهيه كنندگان  از  يكي  و  فيلمنامه نويسان  از  يكي  كارگردان،  فيلم،  اين 
فيلم است. شايد استيلر فكر مي كرده كه «مرد آهني» با بازي داوني 
به  زيادي  تمايل  ديگر  مردم  و  تركيد  خواهد  بمب  مثل  اول  نقش  در 
ديدن چهره او در فيلم ديگري نخواهند داشت. نگاهي مي اندازيم به 
ديگر بازيگراني كه خودشان را در فيلم هايشان كارگرداني كرده اند: 

جورج كلوني:پشت دوربين يك دموكرات واقعي است. در «شب بخير 
و موفق باشيد» و «اعترافات يك ذهن خطرناك» عالوه بر كارگرداني 
بازي هم كرد اما به خودش اجازه نداد براي بيشتر ديده شدن چيزي 
آخرين  در  باشد.  بيشتر  نقش  ظرفيت  از  كه  كند  اضافه  نقش ها  به 
فيلمش «كله چرمي ها» او نقش مركزي را داشت اما با اشتياق صحنه 
را با ديگر بازيگران تقسيم مي كرد. او يكي از خوددارترين بازيگر-

كارگردانان سينماست. 

كلينت ايستوود: يكي از قابل احترام ترين كارگردانان سينما كه امروز 
ديگر خيلي از آن قهرمان كم حرف  فيلم هاي وسترن اسپاگتي كه در 
اوايل كارش نقش شان را بازي مي كرد، فاصله گرفته. در اولين تجربه 
بازيگري-كارگرداني اش، فيلم «ميستي را برايم بنواز» در كلوز آپ ها 
بيشتر خودش را به رخ مي كشيد. او در طول سال هاي فعاليتش در 
سينما به ماليمت و نرمي و جاافتادگي رسيد. او در فيلم هاي موفقي 
مانند «پل هاي مديسون كانتي» و آثار ناموفقي چون «نيمه شب در باغ 
خوب و بد» هم درخشيد. «نابخشوده» كه او هم در آن بازيگر و هم 
كارگردان بود و «رودخانه مرموز» كه فقط كارگرداني اش را برعهده 

داشت، از خاطره هاي خوب سينمادوستان محسوب مي شوند. 

مل گيبسون: نظر عامه مردم را با فيلم «مصايب مسيح» به خودش 
را  كارگرداني اش  فقط  و  نمي كرد  بازي  آن  در  البته  كه  كرد  جلب 
گره  دل»  «شجاع  اسكاري  فيلم  با  نامش  بي شك  اما  داشت.  برعهده 
خورده است كه هم كارگردانش بود و هم نقش يك جنگجوي نيرومند 
با قلبي بزرگ را بازي مي كرد. سوفي مارسو كه او هم در «شجاع 
دل» نقش يك شاهزاده عاشق را بازي مي كرد، مي گويد: «مل گيبسون 
خيلي  ندارد  بازي  آنها  در  خودش  كه  صحنه هايي  كارگرداني  در 
روشنفكر است و با بازيگران خيلي باز و پذيرا برخورد  مي كند اما 
حضور  آنها  در  هم  خودش  كه  مي رسد  صحنه هايي  به  نوبت  وقتي 

دارد خيلي كمتر مهربان و بخشنده به نظر مي رسد.» 

كوين كاستنر: در اولين تجربه كارگرداني اش، «با گرگ ها مي رقصد» 
توانست جايزه اسكار را به دست بياورد. بعد از آن او كشمكش هاي 
زيادي با كارگردان «دنياي آب» كوين رينولدز كه رفيق قديمي اش هم 
بود، داشت. با ايستوود هم سر صحنه فيلم «دنياي كامل» به مشكل 
برخورد. بعد از اين دو فيلم خودش در فيلم «پستچي» زمام كارها را 
به دست گرفت و كارگرداني كرد كه يك فاجعه تمام عيار بود. البته 
خودش  اگر  ساخته.  كاستنر  هم  را  باز»  «مرزهاي  احترام  قابل  فيلم 
كارگرداني نكند بيشتر به بازي در فيلم هاي كارگردانان جوان عالقه 
نشان مي دهد. البته نزديكانش معتقدند كه اين بيشتر از آنكه از روي 

سعه صدرش باشد به خاطر خودخواهي اش است. 

برنده  كرد  كارگرداني  كه  فيلمي  اولين  براي  هم  او  ردفورد:  رابرت 
جايزه اسكار شد. يك درام قوي محصول سال 1980 با نام «مردم 
عادي». دوستداران مارتين اسكورسيزي هيچ وقت او را به خاطر اين 
فيلم نمي بخشند چون همان سال فيلم «گاو خشمگين» اسكورسيزي 
منظم  صورت  به  آن  از  بعد  ردفورد  بود.  اسكار  نامزدهاي  جزو 

فيلم هاي  براي  كرد  فيلمسازي  وقت  هر  اما  نداد  ادامه  را  كارگرداني 
مي گذرد»  آن  از  كه  «رودخانه اي  و  شو»  «كوييز  چون  متفاوتش 
كارگرداني  هم  خودش  كه  فيلم هايي  در  او  شد.  ستايش  و  تحسين 
كرده و همزمان در آنها بازي هم كرده است، موفقيت كمتري كسب 

كرده. / برگرفته از تهران امروز
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 در چند ساله اخير عرصه موسيقى ايران شاهد پديده اى است تازه 
و عجيب به نام محسن نامجو. نامجو شعر مى گويد، مى نوازد و مى 
خواند، بسيارى را با موسيقى خود به وجد مى آورد و باعث خشم 
برخى مى شود، طرفداران پر و پا قرصى به سوى خود مى كشد يا 
آن كه ديگرى را عليه خود مى شوراند. نامه آقاى عباس سليمى به 
شكوايه  طرح  و  تهران،  انقالب  و  عمومى  دادستان  مرتضوى،  جناب 
عليه محسن نامجو يكى از همان مواردى است كه بر نامجو آمد كه 

نامه نامجو توانست مسئله را در ظاهر امر ختم به خير كند. 

موسيقى نامجو تنها آن قارى محترم قرآن را نشوراند بلكه در عرصه 
موسيقى هم هستند كسانى كه چندان دل خوشى از نامجو و موسيقى 

اش ندارند. 

نه  قابل،  اى  نوازنده  «نه  را  نامجو  محسن  موسيقى  اهل  از  برخى 
تركيبات  به  «قادر  كه  دانند  مى  اى»  زبده  آهنگسازى  نه  و  خواننده 
«نامجو  اينان؛  نظر  به  است.  مختلف»  موسيقى  نوع  چند  بين  خالقانه 
تبليغاتى  باندهاى  همكارى  با  كه  است  نام  جوياى  آماتور  يك  فقط 
«ركود  هم  آن  علت  كه  رسيده»  آسا  برق  شهرتى  به  ايران  اينترنت 
باعث  كه  است  گرا  سنت  افراد  وجود  بخاطر  ايران  موسيقى  طوالنى 

چنين انتحار و ساختار شكنى موسيقايى شده است». 

باره  در  معين  حكمى  دادن  و  قضاوتهايى  چنين  مورد  در  قضاوت 
نامجو عالوه بر لزوم داشتن برخى تبحرها چون توانايى در موسيقى، 
احتياج به عنصر زمان نيز دارد . اگر نخواهيم قضاوتى در مورد هنر 
را  نامجو  گفت؛  اطمينان  به  توان  مى  را  چيز  يك  حداقل  كنيم،  نامجو 
آنقدر هست كه اين همه شور و شوريدن را برانگيزد. پس چيست در 
كالم و آهنگ و در يك كالم، در موسيقى او كه چنين شور و شوريدنى 

را برمى انگيزاند؟ 

از  اى  قطعه  تا  باشد  پرسش مناسب  اين  به  دادن  پاسخ  از  قبل  شايد 
باز  نامجو  موسيقى  و  كالم  سر  به  راه  تا  شود  نقل  نامجو  موسيقى 

شود. در ترانه هستى وى مى شنويم؛ 

« ... براى روز مبادا مباد كه باشيم ما بر هستى، ماندگارتر از هسته 
هلويى كه نيست شود از براى آمدن هسته ديگر در هستى، كه هست 
از  ماندگارتر  هستى،  بر  ما  باشيم  كه  مباد  مبادا  روز  براى  باشدمان 

هسته هلويى كه نيست شود از براى آمدن هسته ديگر در هستى 

... نه تنها همان هست بى هستى است كه هل مى دهدمان شتاب كنيم 
تا بمانيم در هستى يا نمانيم از هستى، مى دويم ما بى بدون بى هيچ 

هستى، گاوآهن گونه و مى دويم ما بى بدون بى هيچ هستى ...» 

در  كه  دهد  مى  نشان  را  ديدگاهى  و  تلقى  آن  خوبى،  به  سروده  اين 

شعر و موسيقى نامجو موج مى زند. عبارت «هستى بى هست» عبارتى 
زندگينامه  از  كه  چنان  نامجو  آموزش  برانگيز.  تامل  و  عجيب  است 
بوده،  موسيقى  زمينه  در  بيشتر  آمده،  سايتش  در  وى  خود  كوتاه 
جداى دوره كوتاه تحصيل در رشته� تئاتر در دانشكده سينما تئاتر، 
عبارت  ديگر،  سوى  از  است.  نشده  گفته  چيزى  فلسفه  زمينه  در  اما 
«هستى بى هست» براى آشنايان با فلسفه كامال تامل برانگيز است و 
برانگيزاننده اين تامل است كه مباحث فلسفى از هستى چه چيز را به 

بحث مى گذارد؟ يك هستى كه هست يا نيست؟ 

به  نيچه  تلخ  طعن  يادآورنده  نامجو  موسيقى  در  هستى  به  تعرض 
مطنطن گويى هاى فيلسوفان از هستى باشد، يك سفسطه گويى تهى 

از چيزى كه چون به آن رو آورى دود شده و به آسمان مى رود. 

در  كه  است  اين  حداقل  بدانيم،  نيچه  شأن  هم  را  نامجو  نخواهيم  اگر 
موسيقى نامجو همان نگاه و نقد به گذشته اى است كه نيچه به غرب 
داشت. تعجب نكنيم و اين گفته را بيانى اغراق آميز در مورد نامجو 
ندانيم. وجود نظر به فرهنگ و تاريخ ايرانى در موسيقى نامجو چيزى 

است كه خود وى به آن اقرار دارد. 

او در زندگينامه خود نوشتش مى نويسد؛ «منبع اين موسيقى و اشعار 
فرهنگ و تاريخ عظيم ايرانى است. اين قطعات موسيقى و اشعار غنايى 
كنند  مى  اخذ  آن  از  را  خود  معناى  و  دارند  توجه  ايرانى  فرهنگ  به 
دارد».  خود  در  را  سنت  و  مدرنيته  بين  منازعه  سال  صد  چهار  كه 
خودآگاهى به تاريخ و هويت مبتنى بر آن كه در موسيقى بيان نقادانه 
نيز  و  داده  تشكيل  را  نامجو  موسيقى  بارز  خصيصه  كرده  پيدا  اى 
همين امر است كه موسيقى او را به نقد اديبانه نيچه نزديك مى كند، 

با اين تفاوت كه نگاه نيچه به غرب است و اين يكى به ايران زمين. 

نامجو براى بيان نقادانه به هويت تاريخى اش روش خاصى برگزيده 
ام  جامعه  تناقضات  به  بخواهم  كه  گاه  آن  وى؛ «هر  نوشته  به  است. 
بخندم، به صورتى رسا و كامل از سبك بلوز و گامهاى موسيقيايى آن 
استفاده مى كنم. من آن را با سبك و گامهاى موسيقى ايرانى مخلوط 
از  مانده  رنج  كه  است  آمريكايى  سياهان  موسيقى  بلوز،  ام».  كرده 
زمان برده دارى را در خود دارد و به عبارت ديگر، بلوز دربردارنده 
نگاه منتقدانه اى به تاريخ و گذشته است كه اين نگاه را به زمان حال 

منتقل مى كند. 
نامجو با پى جويى اين خصيصه بلوز در موسيقى ايرانى تلفيقى به 
وجود آورده كه آن شور وشوريدن را به وجود آورده است. همچنان 
كه گفته شد، بحث از موفقيقت يا عدم موفقيت تلفيق نامجو احتياج به 
زمان دارد، اما او توانسته است كه نگاه نقادانه اش را با اين تلفيق در 
عدم  كه  است  اى  نكته  اين  كند.  بيان  نيز  ديگران  به  و  بيابد  موسيقى 
اى  اندازه  تا  و  نامجو  موسيقى  از  غفلت  موجب  تنها  نه  آن  به  توجه 
تحريف آن مى شود، بلكه موجب غفلت از نيازى مى شود كه امروزه 

در جريان است. 
وى  توسط  واژگان  برخى  كاربرد  از  نامجو  موسيقى  شنوده  شايد 
ناخشنود شوند و آن را موهن بدانند يا حتى موسيقى وى را ناشى 
از فقر موسيقيايى آن بدانند، اما نمى توان در نيازى شك كرد كه اين 
موسيقى از آن برخاسته است. به نظر انداختن به تاريخ و حفظ آن در 
اثر هنرى كه نه تنها اسير سنت گرايى نشود، بلكه بتواند با نقادى اين 
تاريخ به آن روح و معنايى تازه بخشد، نيازى نيست كه بتوان از آن 
غفلت كرد و به كنارى گذاشت. موسيقى نامجو، سواى هر ارزشيابى 
هنرى، براى برآوردن اين نياز خلق شده و اعجاب آن نيز در همين 
است. نامجو خود را بريده از تاريخش نمى داند و آگاه است كه نمى 
توان با بريدن از ريشه هاى تاريخى اثرى را خلق كرد، اما اين را نيز 

دريافته كه نياز امروزه با تبعيت از تاريخ برآورده نمى شود. 
نامجو توانسته راهى پيدا كند كه در آن از يك سو، ريشه هاى تاريخى 
حفظ شوند و از سوى ديگر، يافتن معنا و روحى تازه در آن پى جويى 
خود  با  را  بودن  بديع  و  است  تصنعى  هاى  تركيب  وراى  كه  شود 
دارد. از اين رو، موسيقى نامجو را مى توان زبانى دانست كه بيانگر 
وضعيت پى جويى زمانه خود است و بحرانى كه اين زمانه براى يافتن 
هويت در خود دارد را به عرصه نمايش مى گذارد. اين دست آورد 

چيزى نيست كه بتوان از آن غفلت كرد و آن را ناچيز شمرد.
 

دكتر سيد رحيم الرى 
 

موسيقى

تدريس خصوصى
كمانچه و ويولون

توسط كارشناس موسيقى
07904235833

به  بخواهم  كه  گاه  آن  "هر 
به  بخندم،  ام  جامعه  تناقضات 
سبك  از  كامل  و  رسا  صورتى 
موسيقيايى  گامهاى  و  بلوز 
را  آن  من  كنم.  مى  استفاده  آن 
موسيقى  گامهاى  و  سبك  با 
ايرانى مخلوط كرده ام". بلوز، 
آمريكايى  سياهان  موسيقى 
زمان  از  مانده  رنج  كه  است 
برده دارى را در خود دارد و به 
عبارت ديگر، بلوز دربردارنده 
و  تاريخ  به  اى  منتقدانه  نگاه 
گذشته است كه اين نگاه را به 

زمان حال منتقل مى كند. 
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كتاب كمدى زندگى مدنا 
منتشر شد

به مناسبت تولد 53 سالگى مدونا، يك كتاب گرافيكى ، 
كمدى كه زندگى مدونا و لحظات مهم و حساس زندگى 
 ، كشد  مى  تصوير  به  را  استار  سوپر  اين  اى  حرفه 

منتشر شد.
كتابهاى  مجموعه  نسخه  واترجديدترين  بلو  انتشارات 
مدونا  زندگى  به  زنان"را  قدرت   " نام  با  خود  كمدى 

اختصاص داده است.

اين كتاب مستند كمدى همه جنبه هاى زندگى مدونا از 
جمله دوران كودكى ، روابط و فيلمهاى مدونا را در خود 

جاى داده است.
مجموعه كتابهاى گرافيكى" قدرت زنان " تا بحال زندگى 
بسيارى از زنان مشهور و تاثير گذار دنيا كه در فرهنگ 
و تاريخ مدرن امروزى تاثيرى بسيار زيادى گذاشته اند 

را پوشش داده است.
كتاب كمدى زندگى هيالرى كلينتون ، سارا پالين و اپرا 
وينفرى از جمله كتابهايى است كه در اين مجموعه چاپ 
شده است . اواخر سال جارى كتاب كمدى زندگى " شر" 

منتشر خواهد شد .

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

خواننده ايتاليايى بر 
اثر تصادف درگذشت

 

به  اپرا  ايتاليايى  خواننده  ليچيترا  سالواتوره 
دليل آسيب ديدگى از ناحيه سينه در تصادفى 

جاده اى در سن 43 سالگى درگذشت.
بسيارى  كه  ليچيترا  خبرآنالين،  گزارش  به 
پاواروتى،  لوچيانو  راه  دهنده  ادامه  را  او 
در  پيش  ماه  مى دانستند  اپرا  بزرگ  خواننده 
موتور  با  سيسيل  جنوب  در  موديچا  شهر 

اسكوتر خود به ديوارى برخورد كرد. 
او در اين تصادف كاله ايمنى به سر نداشت، 
به  خون  رسيدن  در  اختالل  تصادف  دليل 
مغز و درنتيجه از كنترل خارج شدن موتور 
در  دوشنبه  روز  ليچيترا  است.  شده  اعالم 
بيمارستانى در كاتانيا درگذشت، او از زمان 
تصادف در 27 اوت (10 روز پيش) در اين 
والدينى  از  او  مى برد،  سر  به  بيمارستان 

ايتاليايى در سوييس به دنيا آمده بود.
و   1998-1999 سال  در  تنور  خواننده  اين 
اثر   «La Forza del Destino» اجراى  با 
به  ميالن  در  اسكاال»  «ال  سالن  در  ِوردى 

شهرت وسيعى در ايتاليا رسيد. 
اين  مرگ  بريانيه اى  در  اسكاال»  «ال  سالن 

«ليچيترا  نوشت:  و  گفت  تسليت  را  خواننده 
به  بود،  ايتاليايى  آواز  سنت  و  سبك  نماد 
 10 واژگان.  بيان  قبال  در  رويكردش  ويژه 
درخشان  بسيار  او  حرفه اى  فعاليت  سال 

بود.»
جهانى  شهرت  به   2002 سال  در  ليچيترا 
اثر  «توسكا»  اجراى  در  زمانيكه  رسيد، 
شهر  در  متروپاليتن  اپراى  در  پوسين 
نيويورك جايگزين پاواروتى شد، با تشويق 
و  شد  بدرقه  را  تماشاگران  و  منتقدان 

«پاواروتى جديد» لقب گرفت.
متروپاليتن  اپراى  مديركل  گلب،  پيتر 
بزرگترين  از  «يكى  را  اپرا  خواننده  اين 
نسل  در  تنور  سبك  مادرزاد  خواننده هاى 
خود» خواند و گفت: «مرگ نابه هنگام او براى 
طرفدارانش  و  نزديكان  و  دوستان  خانواده، 

در سراسر دنيا بسيار تلخ است.»

سالواتوره ليچيترا از زمان تصادف در كما 
هوشيارى  هم  لحظه  يك  براى  حتى  و  بود 
خود را به دست نياورد. مسئوالن بيمارستان 
خواننده  اين  خانواده  اعضاى  كردند  اعالم 
اجازه داده اند از اعضاى بدن او براى پيوند 

استفاده شود.
بى بى سى / 6 سپتامبر 

ريحانا مادر يكى از كودكان 
بى سرپرست هائيتى مى شود!

بنا به گزارشات رسيده ، ريحانا قصد دارد سرپرستى 
يك كودك را به عهده بگيرد.

مشهور  خواننده  اين   ، خبرى  منبع  يك  گفته  به  بنا 
بچه  آوردن  بدنيا  از  كه  بود  كرده  اعتراف  قبال“  كه 
مى ترسد ، قصد دارد سرپرستى يك كودك يتيم از 

كشور هائيتى را قبول كند .
كه  خواهد  مى  دلش  خيلى  او  گفت:“  خبرى  منبع  اين 
و  شود  هائيتى  سرپرست  بى  كودكان  از  يكى  مادر 
بى  و  فقير  ازكودكان  يك  گرفتن  فرزندى  به  براى 

سرپناه هائيتى با وكالى خود صحبت كرده است.“
”ريحانا كه چند سال پيش توسط كريس بروان مورد 
بين  بد  خيلى  مردها  به   ، گرفت  قرار  آزار  و  اذيت 
است و دلش نمى خواهد به اين زودى ازدواج كند و 

صاحب فرزند شود .“
” اما خيلى نياز دارد يك فرد ديگر مثل يك فرزند در 
زندگى او حضور داشته باشد و تنهايى او را پر كند.“

”ريحانا كه هميشه از حمايتهاى بى دريغ ”جى زد“ و 
زوج  اين  از   ، شود  مى  مند  بهره  همسرش ”بيانسه“ 
تعميدى  والدين  كه  است  كرده  درخواست  مهربان 

فرزند خوانده او باشند.“
” با ورود يك فرزند به زندگى ريحانا ، تحول زيادى 
در زندگى او ايجاد خواهد شد و او ديگر تنها نخواهد 

بود.“

خدمات ترجمه ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى،

دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : صورتحساب بانكى، شكايت نامه، 

دادخواه، وصيت نامه، گواهى ازدواج و طالق، 
گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز 

نمرات مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، 
سند خانه و ...

تايپ متون فارسى و انگليسى
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آرامش با قهوه يك روياست
بر پايه پژوهش تازه اي كه در مورد تاثيرات كافئين روي بدن و دستگاه 
قهوه  هوشياركننده  يا  انرژي بخش  تاثير  گرفته  صورت  انسان  عصبي 
دانشگاه  در  پژوهشگران  نباشد.  بيش  تصوري  و  تلقين  است  ممكن 
شرق لندن در تحقيقات خود به 88 داوطلب كه سن آنها بين 18 تا 47 
خود  اعتراف  به  كه  عده  آن  دادند.  قهوه  فنجان  دو  روز  در  بود  سال 
فنجان هاي  اين  نوشيدن  كه  گفتند  همه  دارند  اعتياد  قهوه  نوشيدن  به 
قهوه در آن مدت مشخص هم به انرژي و هوشياري ذهني آنها كمك 
داوطلبان  اين  به  را  حقيقت  پژوهشگران  كه  بود  اين  در  نكته  اما  كرد. 
داده  كافئين  بدون  قهوه  آنها  به  واقعي  قهوه  جاي  به  و  بودند  نگفته 
تاثير  از  عموم  برداشت  كه  مي كنند  ادعا  پژوهشگران  بنابراين  بودند. 
هوشياري بخش قهوه بيشتر يك تصور است. در جريان اين پژوهش 
از  داوطلبان  روحي  حاالت  و  واكنش  سرعت  مغز،  كاركرد  و  قابليت 
كه  عده اي  آن  مي گويند  پژوهشگران  شد.  آزمايش  و  بررسي  نزديك 
معموال قهوه مي نوشند با ديگران تفاوت چنداني نداشتند. فقط در مورد 
گفته  به  بودند.  حساس تر  ازديگران  كمي  وقت شناسي  و  زمان  گذشت 
ميزان  به  آن  كافئين  ماده  و  قهوه  كه  همگاني  تصور  اين  تاثير  آنها 
هوشيار و بيدار بودن ما مي افزايد از تاثير واقعي خود ماده كافئين در 

ذهن مصرف كنندگان قوي تر است. 
البته اين موضوع از نظر علمي كامال ثابت شده است كه كافئين يك ماده 
فعاليت زاست و تاثير آن روي مغز انسان حالت خستگي يا خواب آلودگي 
را كاهش مي دهد اما در مورد ميزان تأثيري كه اين نوشيدني به واقع 

دارد گويا اغراق شده است.  
از  ديگر  برخي  قهوه،  بخشيدن  هوشياري  ميزان  چندوچون  از  گذشته 
كه  است  مدعي  شده،  انجام  كافئين  ماده  تاثيرات  روي  كه  پژوهش ها 
نوشيدن چند فنجان قهوه در روز باعث به حركت در آوردن مجموعه 

چشمگيري  حد  در  كه  مي شود  مغز  در  زنجيره واري  فعاليت هاي 
مي تواند احتمال ابتال به بيماري آلزايمر را كاهش دهد. 

طالع بيني به 
سبك انگليسي

آماري  تحقيق  يك  در  انگليسي  محققان 
كامال جدي اما عجيب نشان دادند كه افراد 
را  مشاغلي  چه  آينده  در  ماه  هر  متولد 
انتخاب خواهند كرد. دانشمندان علم نجوم 

روي  از  بيني  طالع  كه  كرده اند  تاييد  بارها 
بيني  كف  يا  كواكب  و  ستارگان  حركت 
منظور  همين  به  شايد  ندارد.  علمي  ريشه 
پژوهشگران اداره ملي آمار انگليس در يك 
تحقيق كامًال جدي و با استفاده از اطالعات 
افرادي  تولد  ماه هاي  سرشماري  تازه ترين 
را كه در 19 شغل مختلف مشغول به كار 
هستند تجزيه و تحليل كرده و نوع ارتباط 
ميان ماه تولد و شغل آينده را تعيين كردند. 
بيشتر  مثال  براي  بررسي ها  اين  برپايه 
هستند،  دسامبر  ماه  متولد  دندانپزشكان 
پرورش  براي  فوريه  ماه  كه  درحالي 

هنرمندان ماه ايده آلي است. 

از  تولد  ماه هاي  و  مشاغل  ميان  ارتباط 
ديدگاه اداره آمار انگليس: 

ژانويه: (11 دي تا 11 بهمن) درصد باالي 
پزشكان عمومي و ماموران ماليات. 

مناسب  اسفند)ماه  تا 10  بهمن   12) فوريه: 
براي هنرمندان و كنترل كننده هاي ترافيك. 
مارس: (11 اسفند تا 11 فروردين) خلبانان 

و موسيقيدانان. 
ارديبهشت)   10 تا  فروردين  آوريل:(12 
و  متوسط  حد  از  پايين تر  هوشي  ضريب 
هم  شايد  هيتلر-  صدام،  ديكتاتور:  توليد 

نابغه شديد: چارلي چاپلين. 
چند  خرداد)   10 تا  ارديبهشت   11) مي: 
تعداد  و  بكهام  ديويد  جمله  از  فوتباليست 
و  كندي  اف  (جان  سياستمدار  بيشتري 

توني بلر). 
ژوئن: (11 خرداد تا 9تير) ماه ايده آل براي 

روساي شركت ها و برندگان نوبل. 
مناسب  مرداد)ماه   9 تا  تير   10) جوالي: 
و  آرايشگرها  قطار،  رانندگان  بناها،  براي 
معروف  عجيبي  راه هاي  از  كه  آدم هايي 

مي شوند. 
بازهم  شهريور)  تا9  مرداد   10  ) آگوست: 
تعداد زيادي بنا اما رئيس جمهور هم در اين 
و  اوباما  باراك  است:  شده  متولد  زياد  ماه 

بيل كلينتون. 

مهر)  8 تا  شهريور   10) سپتامبر: 
فوتباليست ها و افراد معروف دانشگاهي. 

براي  مناسب  آبان)ماه   9 تا  مهر   9) اكتبر: 
داشته  طوالني  عمر  مي خواهند  كه  كساني 
ماه  اين  متولدين  طورمتوسط  به  باشند. 
مارس  ماه  متولدين  از  بيشتر  روز   215

زندگي مي كنند. 

نوامبر: (10 آبان تا 9 آذر)اين احتمال وجود 
بيمار  يا  زنجيره اي  قاتل  يك  به  كه  دارد 

اسكيزوفرني تبديل شويد. 

دسامبر:(10 آذر تا 10 دي) متوسط تعداد 
دندانپزشكان در اين ماه زياد است.

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

گوناگون
همه راه ها به 
فضا ختم مي شود

به نظر مي رسد زمين براي برآورده كردن خواسته هاي 
انسان آنقدر كوچك شده كه همه ايده ها راه آسمان را 
در پيش گرفته اند. يكي از روياپردازي هاي بشر هميشه 
اين بوده كه روزي بتواند در فضا هم مثل زمين زندگي 
شرايط  خاكي  كره  ديگر  وقتي  و  باشد  داشته  مرفهي 
ادامه حيات نسل بشر را نداشت بتواند با خيال آسوده 
چندين كيلومتر نوري دورتر از جاذبه به زندگي ادامه 
بدهد. اين روزها همه راه ها به فضا ختم مي شود. هنوز 
و  خطاست  و  آزمون  مرحله  در  فضايي  توريسم  بحث 
هزينه ها آنقدر زياد است كه هر كسي از عهده اش برنمي 
آيد اما در همين اوضاع، رقابت براي فروش محصوالت 

بيشتر در جو زمين و حتي خارج از آن شروع شده. 

ژاپني ها كه به مطرح كردن ايده هاي عجيب و غريب شان 
اولين  ساخت  پيشنهاد  با  بار  اين  دارند  جهاني  شهرت 
پيتزا فروشي در ماه وارد گود شده اند. البته فرستادن 
 2001 سال  نيست.  جديدي  مسئله  زمين  مدار  به  پيتزا 
يك  ناسا  ماموريت  در  هات»  «پيتزا  مشهور  كمپاني 
ارسال  بين المللي  فضايي  ايستگاه  به  سبزيجات  پيتزاي 
كرد. به همين دليل شركت ژاپني رقيب تصميم گرفت به 
جاي پيتزا، خود پيتزا فروشي را به فضا ببرد. شركت 
اين  ساخت  طرح ريزي  كار  است  قرار  مائدا،  ساختماني 
كند.  آغاز  را  ماه  در  شكل  گنبدي  دوطبقه  رستوران 
در  متري  ساختمان 26  يك  در  رستوران  اين  كاركنان 
همين مكان زندگي خواهند كرد. اين شركت زنجيره اي، 
هزينه ساخت چنين پروژه اي را حدود 21.8 ميليارد دالر 
برآورد كرده كه از ميان آن مي توان به هزينه انتقال 70 
تن مواد ساختماني و تجهيزات پخت پيتزا به ماه با 15 
مشتري هاي  اولين  زياد  احتمال  به  كرد.  اشاره  موشك 
فضايي  هتل  به  كه  هستند  مسافراني  فروشي  پيتزا  اين 
فضايي  سازمان  كه  بود  قبل  مدتي  مي روند.  روسيه 
مدار  در  هتل  يك  ساخت  براي  را  برنامه  اش  روسيه 
تا  مي تواند  كه  كرد  اعالم  زمين  كيلومتري   350 حدود 
هفت مهمان را در چهار كابين جاي داده و از پنجره هاي 

بزرگ براي تماشاي زمين برخوردار خواهد بود. 
و  شود  بازگشايي   2016 سال  تا  است  قرار  هتل  اين 
فضايي  ايستگاه  به  نسبت  بيشتري  بسيار  راحتي  از 
بين المللي برخوردار باشد. به گفته روساي شركت ياد 
شده، اين هتل به افراد سرمايه دار و كاركنان شركت هاي 
سرويس  فضا  در  تحقيقات  انجام  براي  خصوصي 
هتل  مسافران  نيست  ذهن  از  دور  بنابراين  داد.  خواهد 
پيتزاي  يك  خوردن  هوس  مرتبه  يك  روسي  فضايي 
داغ به سرشان بزند و به پيتزا فروشي فضايي بروند. 
رفاه  براي  شايد  نيست  بعيد  چيز  هيچ  كه  آنجايي  از 
مشتري ها سرويس حمل ونقل رايگان هم در نظر گرفته 

بشود. 
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گوگل به آمازون مي رود
دوربين هاي گوگل مناطق دورافتاده جنگل هاي رمزآلود 
كرد  اعالم  گوگل  كشيد.  خواهد  تصوير  به  را  آمازون 
اين  خياباني  نماي  سرويس  خود،  جديد  طرح  اساس  بر 
آمازون  جنگل هاي   ،Street View به  موسوم  شركت 
را تحت پوشش قرار مي دهد. افراد با استفاده از «نماي 
نقاط  و  شهرها  از  مجازي  بطور  مي توانند  خياباني» 
نيز  را  جزييات  تمامي  و  كرده  بازديد  جهان  مختلف 
ويژه  دوربين هاي  گوگل  اساس،  اين  بر  كنند.  مشاهده 

خود را كه به صورت ??? درجه تصويربرداري مي كنند 
در  تصاوير  اين  مي فرستد.  آمازون  دورافتاده  نقاط  به 
گرفته  كار  به  ارث  گوگل  و  مپز  گوگل  سرويس هاي 
فعال  انجمن  يك  همكاري  با  را  كار  اين  گوگل  مي شود. 
جنگل هاي  مي دهد.  انجام  آمازون  از  حفاظت  حوزه  در 
انبوه آمازون به عنوان يك مكان رويايي، پررمز و راز 
و البته بسيار زيبا، نامزد قرار گرفتن در فهرست عجايب 
هفتگانه جديد است و با استفاده از نماي خياباني گوگل، 
عاشقان طبيعت و كساني كه مايلند اين جنگل هاي باراني 
را از نزديك ببينند، قادر خواهند بود بطور رايگان در اين 

تور مجازي شركت كنند.
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پايگاه اطالعاتي 4/2 ميليارد چشم در هند

كشور هندوستان پايگاهي عظيم از اطالعات به دست آمده از اسكن 4/2 ميليارد چشم و اثر انگشت 2/1 
ميليارد هندي را فراهم آورده است تا به واسطه آن به هر هندي هويتي بخشيده و به بهبود زندگي آنها كمك 
كند. اثر انگشت كارگران خارجي مزارع در دهلي نو براي استفاده در سيستم شناسايي هويت ملي اسكن 
مي شود. نام، سال تولد و آدرس كارگران ضبط مي شود سپس اثر انگشت آنها ذخيره شده و از آنها اسكن 
چشمي به عمل مي آيد. پس از انجام اين مراحل كارگران عددي 12 رقمي را دريافت مي كنند كه نخستين 
نشانه رسمي از وجود آنها در هندوستان به شمار مي رود. كارگران يا هر يك از شهروندان هندي مي توانند 
از اين عدد به همراه نسخه چاپ شده اثر انگشت خود براي معرفي خود در هرجاي كشور استفاده كنند، 
همچنين مي توانند با استفاده از آن از مزاياي رفاهي استفاده كنند، براي خود حساب بانكي افتتاح كنند يا 
از تلفن همراه در جايي بسيار دورتر از محل سكونتشان استفاده كنند، كاري كه براي بسياري از هندي ها 

غيرممكن به نظر مي آيد.
اين پايگاه اطالعاتي از شهروندان هندي بزرگ ترين پايگاه بيومتريك در جهان است، مجموعه يي باورنكردني 
متشكل از 2/1 ميليارد هويت اما فراتر از ابعاد بزرگ و حجم اطالعاتي كه در آن نهفته، اين هدف پروژه است 
كه از اهميت ويژه يي برخوردار است، هدف اين پروژه كاهش نابرابري طبقاتي متناسب با رشد اقتصادي 
هندوستان به واسطه ايجاد ارتباط ديجيتالي ميان هر يك از ساكنان اين كشور با توسعه و گسترش شديد 

و سريع هندوستان است.
در  تازگي  به  كه  مالي  فساد  بالقوه  خطرات  بروز  ميزان  از  مي تواند  همچنين  هندي ها  هويت  پايگاه  پروژه 
هندوستان منجر به تظاهراتي شده است نيز جلوگيري كند، براي مثال ايجاد سيستم الكتريكي نقل و انتقال 
و بهبود دادن بسياري از خدمات دولتي مي تواند از ميزان احتمال به سرقت رفتن مزاياي رفاهي شهروندان 
توسط برخي از مسووالن متخلف بكاهد. سيستم عددي جديد كه «آدهار» يا «بنياد» نام دارد مي تواند با 
استفاده از ابزار دستي بسيار ارزان قيمتي كه به شبكه تلفن همراه متصل است، هويت هر يك از شهروندان 
كه  است  واقعيت  اين  تاييد كننده  شكلي  به  پروژه  اين  كند.  تعيين  يا  تاييد  ثانيه  هشت  از  كمتر  در  را  هندي 
هندوستان در ارتقاي فقراي خود به سوي مسير سعادت و كاميابي ناموفق بوده است، شايد هندوستان 
دومين اقتصاد جهان با باالترين ميزان رشد باشد اما اين كشور بيش از 400 ميليون فقير دارد. بسياري بر 
اين باورند تكنولوژي مي تواند مشكالت موجود در هندوستان را برطرف كند زيرا مي تواند راهكاري براي 
حال  در  كه  افرادي  آورد،  وجود  به  را  محلي  مقامات  به  وابستگي  به  نياز  بدون  يكديگر  با  انسان ها  تعامل 
حاضر اصلي ترين دروازه بانان خدمات دولتي به شمار مي روند. دولت براي ساخت اين پايگاه از سيستم 
فناوري  پيشكسوتان  از  تعدادي  دولتي،  ماموران  از  گروهي كوچك  است:  كرده  استفاده  غيرعادي  تركيبي 
از «سيليكون ولي» و مشهورترين شركت هاي تكنولوژي بنگلور كه در بيشترين ميزان، تعداد آنها از 100 
نفر تجاوز نمي كند. ارايه هر يك از عددهاي 12 رقمي سه دالر هزينه دارد كه تاكنون 30 ميليون نفر براي 
دريافت آن اقدام كرده اند، البته تمامي مراحل ثبت نام و دريافت اين عدد رايگان است. پايگاه اطالعات هويت 
هندي ها از نظر بزرگي از بزرگ ترين پايگاه بيومتريك جهان كه به برنامه ويزاي امريكا اختصاص دارد نيز 
كرده  ذخيره  خود  در  را  انسان  ميليون  اطالعات 100  حاضر  حال  در  امريكا  ويزاي  پايگاه  است،  بزرگ تر 
است. هند براي ثبت اطالعات شخصي 2/1 ميليارد انسان، بايد 12 ميليارد اثر انگشت را جمع آوري كرده و 
4/2 ميليارد چشم را اسكن كند. بر اساس گزارش ان بي سي، مانند هميشه اين طرح نيز مخالفان خاص خود 
را دارد، عده يي از شهروندان هندي و فعاالن در زمينه حريم خصوصي معتقدند دولت مي تواند به سادگي از 
اين اطالعات براي رديابي شهروندان استفاده كند، اين در حالي است كه هندوستان از قوانين قدرتمندي براي 
اطالعات  مي گويند  دولتي  مقامات  سويي  از  اما  نيست  برخوردار  شهروندان  خصوصي  حريم  از  محافظت 
بسيار محدودي از قبيل نام، جنسيت، اثر انگشت و محل تولد در اين پايگاه ذخيره خواهند شد، اطالعاتي كه 

تنها مي توانند پاسخ بله يا خير را براي تعيين هويت يك فرد ارايه كند.

گوناگون
ايتاليايي ها پرحرف ترين 
كاربران تلفن همراه هستند

در  انگليس  مخابرات  سازمان  تحقيقات  نــــتايج 
كشورهاي گروه هفت نشان مي دهد كه ايتاليايي ها 
با 97 ميليارد دقيقه مكالمه با موبايل پرحرف ترين 
اروپا  در  هستند. آلماني ها  همراه  تلفن  كاربران 
قديمي  ثابت  تلفن هاي  به  را  دلبستگي  بيشترين 
دارند به طوري كه هنوز 65 درصد از شهروندان 
خانه  در  ثابت  تلفن  خط  يك  حداقل  داراي  آلمان 
يك  داراي  نفر  شش  تنها  نفر  هر 10  از  و  هستند 

به نظر  كه  است  درحالي  اين  است.  موبايل  تلفن 
همراه  تلفن  به  زيادي  اعتياد  ايتاليايي ها  مي رسد 
 155  .77 نفر   100 براي  كشور  اين  در  و  دارند 
سيم كارت ثبت شده است. وابستگي به تلفن همراه 
در هيچ يك از كشورهاي گروه هفت تا اين حد باال 
نيست به طوري كه در آلمان 35.129 سيم كارت 
براي هر 100 نفر و در انگليس 99. 125سيم كارت 
سازمان  گزارش  دارد.  وجود  نفر   100 براي 
تحقيقاتي  انجام  با   (Ofcom) انگليس  مخابرات 
در كشورهاي عضو گروه هفت نشان مي دهد: در 
نفر 66. 97  هر 100  براي  ايتاليا  در  سال 2003 
سيم كارت وجود داشت به طوري كه در مدت پنج 
رسيده  ثبت  به  درصدي   58  .11 رشد  يك  سال 
مشتركان  تعداد  از  رشد  اين  موازات  به  است. 
تلفن هاي ثابت كاسته شده است به طوري كه در 
حال حاضر 11/ 40 تلفن ثابت براي هر 100 نفر 
ايتاليايي ها   2003 سال  در  دارد.همچنين  وجود 
كردند  صحبت  خانه  تلفن  با  دقيقه  102ميليارد 
دقيقه  80ميليارد  به   2008 سال  در  رقم  اين  كه 
كاهش يافت. اين درحالي است كه ميزان صحبت 
با تلفن همراه از 52هزار دقيقه در سال 2003 به 
اين  در  رسيد.   2008 سال  در  دقيقه  ميليارد   97
ميان به نظر مي رسد كه شهروندان كانادايي عالقه 
 35 كه  به طوري  ندارند  همراه  تلفن  به  چنداني 

درصد از كانادايي ها هنوز تلفن همراه ندارند. 

هكر آيفون استخدام شد
مشهور  هكرهاي  از  يكي  جالب  اقدامي  در  اپل 
كه  هكر  اين  كرد.  استخدام  را  آيفون  گوشي 
هكرهاي  ميان  در  دارد  نام  آلگرا  نيكوالس 
وي  است.  مشهور  كامكس  به  مجازي  دنياي 
مي كند  اداره  هم  را  اختصاصي  وب سايت  يك 
كردن  هك  درباره  زيادي  اطالعات  آن  در  كه 
گوشي آيفون و شكستن قفل اين گوشي وجود 
گوشي  قفل  شكاندن  فرآيند  مي گويد:  وي  دارد. 
آيفون به سادگي گشت وگذار در وب با استفاده 
از مرورگر سفري اپل است. اين هكر خود خبر 
استخدامش در اپل را منتشر كرده و مي گويد از 
شركت  اين  در  را  كارش  است  قرار  ديگر  هفته 
شناسايي  به  موفق  بارها  تاكنون  وي  كند.  آغاز 
افزاري  نرم  آسيب پذيري هاي  و  مشكالت 
طريق  همين  از  و  شده  اپل   iOS عامل  سيستم 
گوشي آيفون و همين طور Pod Touch و حتي 
همه  از  آنها  كردن  هك  كه  را  پد  تبلت هاي اي 

دشوارتر است، دستكاري كرده است.

ساخت بزرگ ترين حافظه 
كامپيوتري جهان

شركت IBM قصد دارد با استفاده از 200 هزار 
گنجايش  با  حافظه يي  رشته  كامپيوتري،  حافظه 
كار  اين  با  و  آورده  وجود  به  را  پتافالب   120
جهان  در  حافظه  گنجايش  بيشترين  ركورد 
يك  برابر  پتابايت  يك  كند.  ثبت  خود  نام  به  را 
كوادريليون بايت يا هزار ترابايت اطالعات است. 
هارددرايوها  از  كاربران  از  بسياري  امروزه 
حال  در  البته  كه  مي كنند  استفاده  ترابايتي  يك 
ذخيره  براي  گنجايش  ميزان  بيشترين  حاضر 
اما  است.  ترابايت   8 خانگي  كاربران  اطالعات 
ذخيره  انبار  ساخت  حال  در  كرده  اعالم   IBM
 120 است.  پتافالب   120 گنجايش  به  اطالعاتي 
اين  است.  گيگابايت  ميليون   120 برابر  پتافالب 
كه  است  كامپيوتري  حافظه  بزرگ ترين  حافظه 
حافظه  اين  است.  شده  ساخته  جهان  در  تاكنون 
به اندازه يي است كه مي توان در آن 24 ميليون 

فيلم با كيفيت HD را ذخيره كرد.

طالي تقلبي ممنوع!
نيست.  طال  مي درخشد  آنچه  هر  است  واضح   
و  افسرده  بانكداران  از  است  كافي  فقط 
از  برخي  شدند  متوجه  كه  نااميد  سرمايه گذاران 
شمش هاي بزرگ طاليشان تقلبي است اين سوال 
دهند  توضيح  برايتان  كامل  بطور  تا  بپرسيد  را 
تنگستن  از  آن  داخل  و  طال  شمش ها  اين  رويه 
است. در همين زمينه خبر مي رسد شركت جنرال 
موتورز هم به تازگي مجموعه يي از ردياب هاي 
اولتراسونيك قابل حمل به نام فازور را به بازار 
فناوري  از  ردياب ها  اين  در  است.  كرده  عرضه 
مشابه  كه  شده  استفاده  بي ضرري  و  سالم 
چيزي است كه براي تحقيق و بررسي در مراحل 
رشد و تكامل جنين استفاده مي شود. به وسيله 
طال  شمش هاي  مي توان  موتورز  جنرال  دستگاه 
را بررسي كرده و هرگونه اشكال، حباب يا حتي 
مواد مختلف را شناسايي كرد. البته در اينجا بايد 
ذكر كنيم رسانه هاي سراسر دنيا سعي مي كنند 
شمش هاي  ساخت  در  تقلب  به  مربوط  خبرهاي 
امكان  زيرا  ندهند  پوشش  گسترده  بطور  را  طال 
با  اما  شود  دربازار  تشنج  موجب  امر  اين  دارد 
در  انسي  شمش 400  يك  ارزش  اينكه  به  توجه 
به  مي توان  امريكاست  دالر  هزار   700 حدود 
سادگي فهميد چرا تقلب در شمش هاي طال فزوني 

گرفته است. وزن تنگستن و ميزان جاذبه آن با 
طال شباهت بسيار زيادي دارد و به همين دليل 
مي كنند.  استفاده  آن  از  طال  شمش هاي  جاعالن 
 China اينترنتي  سايت  وب  مثال  عنوان  به 
محصوالتي  آشكار  بطور   Tungsten Online
از فلز تنگستن كه روكش طال دارند را با اين پيش 
فرض كه خريدار آنها را براي مقاصد غيرقانوني 
مصرف نمي كند، به فروش مي رساند. تنها تفاوت 
آنهاست.  سختي  ميزان  فلزات  ديگر  و  طال  ميان 
شمش ها  كردن  سوراخ  حتي  اواخر  همين  تا 
كه  مي شد  استفاده  آنها  بودن  اصلي  تاييد  براي 
و  نيست  اعتماد  قابل  و  مناسب  روش  اين  البته 
همين جاست كه ردياب اولتراسونيك قابل حمل 
دستگاه هاي  مي آيد.  ميدان  به  موتورز  جنرال 
خلق  تصاويري  كلي  بطور  اولتراسونيك  معمول 
نيست.  واضح  چندان  بيننده  براي  كه  مي كنند 
داراي  موتورز  جنرال   XS فازور  حال  درهر 
جست وجوگرپيكاني است كه به وسيله كامپيوتر 
كنترل مي شود و تصاويري ساده را خلق مي كند 
كه حتي اپراتورهاي تازه كار هم مي توانند معاني 
آن را به سادگي درك كنند. اين محصول براي 
شركت هايي كه تمايل به ذخيره فيزيكي طال دارند 
اين  با  مي رسد  نظر  به  است.  خوبي  بسيار  خبر 
موتورز  جنرال  شركت  جديد  محصول  اوصاف 
براحتي بتواند در ميان سرمايه گذاران بازارهاي 

كاال و بويژه طال جاي خود را باز كند.
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سيگنال گورو از مصرف 
سوخت خودرو مي كاهد

در  گازوئيل  و  بنزين  بهاي  افزون  روز  روند 
افزايش  نيز  هايپرمايلينگ  شده  سبب  دنيا  سراسر 
از  استفاده  با  رانندگي  معناي  به  عمل  اين  يابد. 
فناوري هايي است كه سوخت را به صورت بهينه 
فناوري هاي  موثر ترين  از  يكي  مي كنند.  مصرف 

هايپرمايلينگ كنترل سرعت هنگام رانندگي به جاي 
چراغ هاي  متاسفانه  است.  متداوم  شروع  و  توقف 
ترافيك از حركت مداوم خودرو جلوگيري مي كنند. 
پرينستون  و   MIT دانشگاه هاي  در  محققان 
داده هاي  كه  كرده اند  خلق  جديدي  سيستم  اكنون 
شبكه يي  روي  كه  ازدوربين هايي  را  الزم  بصري 
نصب  داشبورد ها  روي  كه  هوشمند  تلفن هاي  از 
كمك  راننده  به  و  كرده  جمع آوري  مي شوند، 
مي كنند سرعت را كنترل كند تا از توقف در چراغ 
كه  جديد  سيستم  كنند.  جلوگيري  بعدي  قرمز 
سيگنال گورو نام دارد در كمبريج و ماساچوست 
در  است.  شده  آزمايش  سنگاپور  در  همچنين  و 
ثابتي  جدول  داراي  ترافيك  سيگنال هاي  كمبريج 
در  سيستم  اين  كه  معتقدند  محققان  و  هستند 
به  را  راهنمايي  چراغ  تغيير  توانست  آزمايش ها 
دستگاه  اين  خطاي  ميزان  كند.  پيش بيني  درستي 

استفاده  شهر  اين  در  بود.  ثانيه  دوسوم  حدود 
كرد  كمك  رانندگان  به  گورو  سيگنال  سيستم  از 
مصرف سوخت را تا ميزان 20 درصد كاهش دهند. 
در سنگاپور مدت زمان چراغ هاي راهنمايي متفاوت 
به  مي كرد  تغيير  ترافيك  جريان  برحسب  و  بوده 
همين دليل ميزان خطا كمي بيشتر از يك ثانيه بود 
و در اماكن شلوغ اين ميزان به 2 ثانيه هم رسيد. 
را  گورو  سيگنال  پروژه  كه  فردي  كوكوميديس، 
در دانشگاه ها خبر خوش براي ساكنان امريكا آن 

است كه بيشتر چراغ هاي راهنمايي در اين كشور 
دستگاه  اين  اما صحت  هستند  ثابتي  جدول  داراي 
پيش بيني  همچنين  است.  ثانيه  نيم  و  دو  حدود  در 
خودروهاي  مي شود  سبب  مختلف  سيگنال هاي 
بيشتري بتوانند خود رابا اين سيستم تطبيق داده 
و داده هاي بيشتري جمع آوري كنند. كوكوميديس 
معتقد است خودروها مسوول 28 درصد مصرف 
انرِژي و 32 درصد انتشار گاز دي اكسيدكربن در 
امريكا هستند و حتي اگر بتوان درصد كوچكي از 
اين ميزان انتشار گازهاي گلخانه يي كاست، اين امر 
تاثير شگرفي روي ميزان مصرف انرِژي و كاهش 
محققان  داشت.  خواهد  كشور  اين  هواي  آلودگي 
دانشگاه MITو پرينستون جايزه بهترين تحقيق را 
براي اختراع سيستم سيگنال گورو دريافت كردند. 
كنفرانس  در  امسال  جوالي  ماه  در  جايزه  اين 

ماشين هاي كامپيوتري MobiSys اعطا شد.

تالش چين براي 
جلوگيري از انقالب هاي 

اينترنتي
به  چين  كمونيست  حزب  رهبران  از  يكي 
كه  داد  هشدار  كشور  اين  اينترنتي  كمپاني هاي 
اينترنت  در  موجود  اطالعات  بر  را  خود  كنترل 
سركوب  پكن  كه  است  درحالي  اين  كنند.  بيشتر 
مخالفان خود را افزايش داده و تالش مي كند مانع 
ظهور قيام هاي مردمي از طريق اينترنت به سبك 

قيام هاي خاورميانه در چين شود.
ليو كي، يكي از رهبران ارشد پكن در بازديد از 
معروف  وب سايت  يك  داراي  كه  سينا  شركت 

كمپاني هاي  كرد:  اظهار  است،  ميكروبالگ 
و  كنند  تقويت  را  خود  مديريت  بايد  اينترنتي 
بطور قاطع مانع انتشار و گسترش اخبار جعلي 
و مضر شوند؛ كمپاني هاي اينترنتي بايد در مقابل 
مقامات  كنند.  مقاومت  منفي  و  جعلي  اطالعات 
اينترنت  از  استفاده  به  را  مردم  چين  كمونيست 
براي اهداف آموزشي و تجاري ترغيب مي كنند، 
اما از پتانسيل اينترنت براي گسترش مخالفت ها 
در  مردمي  قيام هاي  تشديد  از  پس  هراسانند. 
از  استفاده  با  تونس  و  مصر  مانند  كشور هايي 
شبكه هاي اجتماعي نگراني مقامات چيني افزايش 
مخالفان  از  تن  صد ها  هم اكنون  پكن  است.  يافته 

خود را زنداني كرده است.

خودروهايي كه با روزنامه 
باطله حركت مي كنند

عظيم  ذخيره هاي  ديگر  امروز  فناوري  دنياي  در 
نفت و گاز نيست كه سبب مي شود كشوري پيشتاز 
اكنون  كند.  جمع آوري  بيشتري  ثروت  و  ترباشد 
جهان  جاي  همه  در  انرژي  ذخاير  اين  اتمام  خطر 
و  ننشسته اند  بيكار  دانشمندان  اما  است.  مشهود 
توليد  بيشتري  سوخت هاي  مي كنند  سعي  هرروز 
كنند كه عالوه بر آنكه حافظ محيط زيست باشند 

از تكيه بر سوخت هاي فسيلي بكاهند.
اميد واريم روزنامه هاي قديمي شما هم سرو كله 
چون  نشود  پيدا  زباله  دفن  زمين هاي  در  شان 
درآينده ممكن است از آنها فقط براي خمير كردن 
كاغذ استفاده نشود و در عوض ممكن است آنها به 
مخزني براي توليد سوخت هاي طبيعي تبديل شوند 
كه به وسيله محدوده از باكتري ها توليد مي شوند. 
دانشگاه  دانشمندان  اخيرا  كه  ميكروارگانيسم  اين 
نام   TU-103 كرده اند  كشف  را  آن  اورلئان  نيو 
گرفته است. اين باكتري سلولز (كه در روزنامه هم 
اين  و  كند  مي  تبديل  بوتانول  به  را  است)  موجود 

ماده هم مي تواند جايگزين گازولين شود.
تحقيقاتي  تيم  اعضاي  از  يكي  والنكار  هرشاد 
تمام  در  مي توان  را  سلولز  مي گويد:  باره  اين  در 
كه  است  موادطبيعي  از  يكي  و  يافت  سبز  گياهان 
به  دارد.  وجود  جهان  سراسر  در  گسترده  بطور 
بسياري  روياي  بوتانول  به  آن  تبديل  دليل  همين 
از كارشناسان است. فقط در امريكا ساالنه حدود 
دورريخته  كه  دارد  وجود  سلولزي  ماده  تن   322
بوتانول  توليد  براي  آنها  از  مي توان  مي شوندو 

را   TU-103 ماده  دانشمندان  كرد.  استفاده 
نخستين مرتبه در مدفوع حيوانات كشف كردند و 
ترتيب  اين  به  و  كردند  كشت  را  آن  زمان  آن  از 
روشي را ايجاد كردند كه سبب مي شد بوتانول از 
شد،  انجام  كه  آزمايشاتي  در  شود.  توليد  سلولز 
عنوان  به  باطله  روزنامه  از  استفاده  با  دانشمندان 
منبع سلولز براي توليد اين ماده به موفقيت بزرگي 

دست يافتند.
البته در گذشته باكتري هاي ديگري هم براي توليد 
بدون  محيط هايي  نيازمند  كه  شدند  توليد  بوتانول 
آنها  توليد  هزينه هاي  امر  همين  و  بودند  اكسيژن 

را مي افزود.
حضور  در  مي تواند   TU-103 ديگر  سوي  از 
داشته  مناسبي  عملكرد  و  يافته  نجات  اكسيژن 
مي شود  توليد  سلولز  از  هم  اتانول  هرچند  باشد. 
طبيعي  سوخت  بوتانول  كارشناسان  عقيده  به  اما 
برتري است زيرا مي توان آن را بدون هيچ تغييري 
در موتورهاي اتومبيل به كار برد. مي توان آن را 
كرد  استفاده  خودرو  كنوني  سوخت  سيستم  در 
و  مي كند  حفظ  خود  در  را  بيشتري  انرژي  چون 
مولين  ديويد  است.  كمتر  آن  خورندگي  خاصيت 
(بخش  توالن  دانشگاه  در  او  آزمايشگاه  كه 
انجام  مكان  سلولي)  و  مولكولي  زيست شناسي 
كشف  اين  مي گويد:  باره  اين  در  است  تحقيق  اين 
مي تواند از هزينه هاي توليد بوتانول طبيعي بكاهد.

به  مربوط  هزينه هاي  در  مي توان  برآن  عالوه 
سوخت نيز صرفه جويي كرد. بوتانول طبيعي كه 
انتشار  از  زيادي  حد  تا  مي شود  توليد  سلولز  از 
گازهاي گلخانه يي مي كاهد و تاثير مثبتي در محل 

دفن زباله ها دارد.

منبع قدرت خارق العاده 
تار عنكبوت شناسايي شد

دانشمندان دانشگاه فني مونيخ توانسته اند اسرار 

و  عنكبوت  تار  پروتئين هاي  درباره  را  بيشتري 
آشكار  مي دهد،  شكل  را  آن  قدرت  كه  مكانيزمي 
برابر  پنج  عنكبوت  تار  كششي  قدرت  كنند. 
بيشتر از فوالد بوده و حتي از بهترين بافت هاي 
تركيبي نيز نيرومندتر است. اين محققان به دنبال 
ذخيره  چگونگي  مانند  سواالتي  به  پاسخگويي 
آنها  تجمع  و  تار  غدد  در  پروتئين ها  نخستين 
در مسير تنيدن در عرض چند ثانيه براي شكل 
خارق العاده  ويژگي هاي  اين  با  تارهايي  به  دادن 
توانسته اند  آنها  باالي  نيروي  علت  همچنين  و 
مصنوعي  عنكبوت  تار  ساخت  سوي  به  گامي 
نزديك تر شوند. تارهاي عنكبوت از زنجيره هاي 
پروتئين  مولكول هاي  مكرر  توالي  از  طوالني 
در  ابريشمي  پروتئين هاي  اين  مي شوند.  تشكيل 
غدد ابريشمي به شكل بسيار متمركز براي زمان 
احتياج ذخيره مي شوند. اين زنجيره هاي طوالني 
با توالي مكرر مولكول هاي پروتئين در ابتدا منظم 
آنها  بگيرند.  قرار  هم  نزديكي  در  نبايد  و  نبوده 
هم  كنار  در  موازي  بطور  تنيدن  مسير  در  تنها 
شكل  را  مرسوم  بلورين  تارهاي  و  گرفته  قرار 

مي دهند.
انتقال  پشت  مكانيسم  كشف  براي  محققان 
هم  به  شبكه هاي  به  عنكبوت  تار  مولكول هاي 
باغچه يي  عنكبوت هاي  بررسي  به  پيوسته 
پرداختند. اين پژوهشگران پيش از اين توانستند 
كه  كنند  شناسايي  را  تنظيم كننده يي  عنصر 

بخش هاي  از  محكم  تار  جمع آوري  مسوول 
جداگانه است. اين عنصر پايانه حوزه C پروتئين 
در  تار  تشكيل  از  ماده  اين  دارد.  نام  ابريشم 
آنها  نمك  زياد  غلظت  دليل  به  ابريشم  مجراي 
غلظت  كه  تنيدن  مسير  در  اما  مي كند؛  جلوگيري 
نمك كمتر بوده و نيروهاي مطلق فراوان هستند، 
اين حوزه، ناپايدار و چسبناك مي شود. اين امر 
منجر به روي هم افتادن زنجيره ها و شكل گيري 

يك تار محكم عنكبوت مي شود.
كشف اهميت اين پايانه حوزه C نسبتا كوچك در 
مقايسه با طول كلي تار ابريشمي بسيار ارزشمند 
همان  اكنون  شد.  منتشر  نيچر  مجله  در  و  بود 
سوي  توانسته اند  و  گذاشته  فراتر  را  گام  گروه 
 N حوزه  پايانه  به  موسوم  دراز  تار  اين  ديگر 
طراحي  در  اساسي  نقشي  كه  كنند  شناسايي  را 
اين  دارد.  باال  كششي  قدرت  با  محكم  تارهاي 
محققان با بررسي راس انتهاي پروتئين هاي تار 
عنكبوت Latrodectus Hesperus دريافتند كه 
منشأ پايانه N در غدد ابريشم به شكل رشته هايي 
وجود دارد. تنها در مسير تنيدن، جفت هاي سر 
به دم شكل مي گيرند. فرآيند كنار هم قرار گرفتن 
نمك  غلظت  و   pH ميزان  در  تغيير  با  تارها  اين 
بين غدد ابريشم و كانال تنيدن تنظيم مي شود. در 
غدد ابريشم، ميزان pH 2 .7 و غلظت باالي نمك 
از تركيب نقطه منشأ پايانه N جلوگيري مي كند. 
با اين حال در مسير تنيدن، محيط اسيدي شده و 
نمك حذف شده و در اين زمان نوك تارها به هم 

نزديك مي شوند.
محكم تر  باعث  متقابل  پيوند  فرآيند  يك  آخر  در 
عنكبوت  تارهاي  نيرومندتر  كشش  و  شدن 
پي  در  ابتدا  كه  بلوري  تارهاي  اين  مي شود. 
شكل  به   C پايانه  حوزه  شده  كنترل  شدن  باز 
اتصاالت متقابل موازي در زنجيره هاي پروتئين 
ابريشم  پروتئين   N پايانه  حوزه  به  گرفته  شكل 
متصل مي شوند. به گفته دانشمندان تاكنون اين 
در  چندبنياني  به  موسوم  متقابل  پيوند  شكل 
يافته هاي  است.  نشده  اجرا  مصنوعي  پليمرهاي 
براي  مدلي  به  را  شيميايي  مواد  مي تواند  جديد 
ساخت مواد جديد با ويژگي هاي بهبود يافته ارايه 

دهد.
مغناطيسي  رزونانس  شيوه  از  دانشمندان  اين 
عنكبوت  تار  ساختار  تحليل  براي  هسته يي 
شرايط  در  عنكبوت  تار  قطعات  كردند.  استفاده 
معرض  در  و  شده  حل  عنكبوت  اندام  مشابه 
تكانه هاي امواج راديويي در يك ميدان مغناطيسي 

بسيار قوي قرار گرفتند.



1919 هفته نامه پرشين جمعه 18 شهريور ماه 1390 - شماره 214
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

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

فناورى
2016، سال سيستم ارتباطات 

فضايي به كمك ليزر
ساخت  مشغول  حاضر  حال  در  ناسا  دانشمندان 
سيستم ليزر بصري هستند كه نه تنها ميزان داده ها 
با  را  فضايي  ارتباطات  سرعت  بلكه  مي افزايد  را 
اطالعات  براساس  مي دهد.  افزايش  يك صدم  فاكتور 
سازمان فضايي امريكاسيستم جديد مرزهاي قدرت، 
كاهش  نيز  را  فضايي  ارتباطات  براي  وتوده  اندازه 
مي دهد. ناسا قصد دارد فناوري ارتباطات براساس 
تا  اجرا  كند  آزمايشي  بطور  آتي  سال  در 4  را  ليزر 
ارتباطات فضايي در نزديك زمين و ارتباطات انساني 
در عمق فضا و ماموريت هاي روباتيك را بيازمايد. 
سيستم هاي  وسيله  به  فضايي  ارتباطات  هم اكنون 

فركانس راديويي انجام مي شود.
زيادي  ميزان  به  را  داده ها  انتقال  نرخ  روش  اين   
محدود مي كند و عالوه برآن 90 دقيقه طول مي كشد 
يك تصوير با كيفيت باال به صورت اشعه به مريخ 
 Mbps  6 به  ليزري  جديد  سيستم  شود.  فرستاده 
انتقال Mbps 100 داده را ميسر مي كند و مي توان به 
كمك آن تصوير را به صورت اشعه در 5 دقيقه منتقل 
كرد. در ارتباطات نزديك زمين، سيستم هاي ليزري 

سرعت ارتباط را از مگا bps به گيگاbps مي رسانند. 
بابي براون، مهندس ارشد فناوري ناسا در اين زمينه 
حجم  سريع  بازگشت  بصري  ارتباطات  مي گويد: 
به  انسان  و  فضاپيما  فرستادن  همراه  را  داده  زياد 
ليزري  ارتباطات  مي كند.  فراهم  جديد  جبهه هاي 
همچنين اين امكان را فراهم مي كنند كه از تجهيزاتي 
استفاده كنيم كه نيازمند پهناي باند بيشتري هستند 
مانند تصويربردارهاي هايپراسپكترال كه تصاوير را 
محدوده طيف الكترومغناطيسي خود جمع آوري  در 
كه  نمايشي  ماموريت  در  ليزري  ارتباطات  مي كنند. 
مي شوند.  آزمايش  مي شود،  انجام   2016 درسال 
دالري  ميليون   175 بسته  از  بخشي  سيستم  اين 
پروژه هاي  است.  فضايي  فناوري هاي  توسعه  براي 
خورشيدي  فضانوردي  سيستم هاي  شامل  مشابه 
تجاري  هزينه  آن  كمك  به  دارد  اميد  ناسا  كه  است 

مسافرت هاي فضايي را بكاهد.
ارتباطات  نمايش  باشد  موفقيت آميز  پروژه  اين  اگر   
استفاده  امريكا  دولت  سازمان هاي  ديگر  در  ليزري 
خواهد شد و احتماال به ديگر آژانس هاي فضايي در 

سراسر دنيا نيز فروخته مي شود.
ساختمان  سبزترين  به  دنيا  آسمانخراش  بلندترين 

تبديل مي شود

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

آخرين دستاورد محققان درباره شكاف ديجيتالي جنسيتي

زنان كتابخوان الكترونيكي مردان
 تبلت را ترجيح مي دهند

آخرين مطالعات مركز تحقيقاتي نيلسن نشان مي دهد كه شكاف ديجيتالي جنسيتي جالبي در روش 

سازگاري زنان و مردان با ابزارهاي مدرن وجود دارد. براساس اين گزارش، 61 درصد از كاربران 
كتابخوان هاي الكترونيكي را زنان تشكيل مي دهند و اين آمار از سال گذشته بطور مداوم در حال 
افزايش است. از سوي ديگر، فقط 43 درصد از كاربران تبلت زنان هستند. اين تفاوت ها در واقع 
شكاف جنسيتي را درباره كاربري دو ابزار نشان مي دهد كه از نظر فناوري در يك سطح هستند. اين 
گزارش حاكي است كه بطور كلي تعداد كاربران زن ابزارهاي مدرن در حال افزايش است، چنانچه 
در سال 2010، فقط 46 درصد از كاربران كتابخوان هاي الكترونيكي و 39 درصد از كاربران تبلت ها 
را زنان تشكيل مي دادند. اين تحقيقات، همچنين شكاف جنسيتي بي سابقه يي را درباره گوشي هاي 
زودتر  خيلي  مردان  كه  مي دهد  نشان  هوشمند  گوشي هاي  كاربران  آمار  مي دهد.  نشان  هوشمند 
با  كردن  كار  براي  مردان  جسارت  ديگر،  عبارت  به  مي شوند.  سازگار  هوشمند  گوشي هاي  با 
گوشي هاي هوشمندي كه تازه به بازار مي آيند بيشتر از زنان است و در واقع، اين فناوري يك ميدان 
آماري مردساالري است. عالوه بر اين، ناشران گزارش داده اند كه از خريد باالي نشريات ديجيتالي 
درباره Nook، كتابخوان محبوب و رقيب كتابخوان الكترونيكي كيندل شركت آمازون، توسط زنان 

شگفت زده شده اند. اين ميزان حتي از نرخ فروش نشريات مربوط به آي پد بيشتر بوده است.

تعريف شكاف ديجيتالي جنسيتي
بحث شكاف ديجيتالي جنسيتي (Gender Digital Divide) كه معرف فاصله دسترسي و استفاده 
از فناوري هاي نوين اطالعات و ارتباطات بين زنان و مردان است، به كشورهاي در حال توسعه 
مربوط مي شود. با وجود ورود و افزايش فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي به كشورهاي در 
اين  در  مردان  و  زنان  بين  فناوري ها  اين  از  استفاده  و  دسترسي  ميزان  در  همچنان  توسعه  حال 
كشورها تفاوت هايي وجود دارد و ميزان دسترسي زنان به اين فناوري ها بسيار كمتر است. سوزان 
تلشتر (Susan Teltscher)، كارشناس تجارت و توسعه شكاف ديجيتالي را چنين تعريف مي كند: 
شكاف ديجيتالي يعني ماهيت دنياي فناوري هاي اطالعات و ارتباطات كه تحت سلطه مردان قرار 

دارد. كه اين تعريف از شكاف ديجيتال، خود مويد همان شكاف ديجيتالي جنسيتي است.

شكاف جنسيتي از كجا آغاز مي شود؟
اين يك حقيقت است كه تعداد مردان شاغل در فناوري به طرز قابل توجهي از زنان بيشتر است. 
سوي  به  را  اتهام  انگشت  غالبا  مي شود،  انجام  نابرابري  اين  علت  كردن  پيدا  براي  كه  كاوش هايي 
تبعيض جنسيتي در شركت ها، كالس هاي درسي مناسب تر براي مردان يا تفاوت استعداد ذاتي مردان 
و زنان مي گيرند. با اينكه امروزه زنان نيمي از نيروي كار را تشكيل مي دهند، تنها كسري از مشاغل 
پردرآمد و باكيفيت را به خود اختصاص مي دهند. فقط ?? درصد مهندسان، يك سوم شيميدان ها و 
يك چهارم حرفه يي هاي كامپيوتر و رياضيات زن هستند. طي دهه گذشته، تحقيقات زيادي درباره 
اين شكاف جنسيتي انجام شده است. دو تحقيقي كه نتايج آنها به وسيله دانشمندان جامعه شناس و 
اقتصاددان منتشر شده، نتايج تكان دهنده  و قابل تاملي در اين زمينه را نشان مي دهند. بطور خالصه 
دانشمندان متوجه شده اند كه توجيه اصلي اين شكاف، ترجيحات خود زنان است. البته پژوهشگران 
اينگونه  زنان  چرا  كه  نمي دانند  درستي  به  نيز  و  نيستند  فرهنگي  فشار  و  جنسيتي  تبعيض  منكر 
رفتار مي كنند. بطور مثال تحقيقات جاشوآ رزن بلوم (Joshua Rosenbloom)، اقتصاددان دانشگاه 
كانزاس در زمينه كم بودن فعاليت زنان در مشاغل مرتبط با فناوري نشان داد توانايي مردان و زنان 
نيست كه باعث تفاوت آنها در گرفتن كارها مي شد، فشار كاري و وقتي كه زنان بايد صرف خانواده 
مي كردند، عامل موثر نبود، عامل اصلي تفاوت عاليق زنان و مردان و ارزش گذاري متفاوتي بود كه 
آنها براي حرف مختلف قايل بودند. اين تحقيق نشان داد  مهم ترين عامل متمايز كننده مردان و زنان 
در رسيدن به مشاغل فناوري اطالعات و ارتباطات، ترجيح شخصي است. نتايج اين تحقيق حاكي از 

آن است كه «ترجيح شخصي» مسوول دوسوم شكاف بين مردان و زنان است.

Tecca :منبع

ماوس با قابليت اسكن تصاوير
LG يك ماوس جديد با قابليت اسكن كردن تصاوير 
ارايه كرد. اين محصول در نوع خود بي نظير است 
و مشابه ديگري از آن در بازار نيست. اين ماوس 
روي  آن  دادن  حركت  با  و  دارد  نام   LSM-100
تصوير مي توان آن تصوير را اسكن و روي مانيتور 
اسكن  قابليت  ليزري  ماوس  اين  كرد.  مشاهده 
ماوس  اين  داراست.  نيز  را   A3 سايز  تا  صفحات 

يك  و  كناري  دكمه  دو  ماوس ها  همه  مثل  ليزري 
دكمه چرخان وسط دارد، اما چيزي كه آن را متمايز 
طرف  در  كه  است  هوشمندي  اسكن  دكمه  مي كند 
چپ آن قرار دارد. با فشار دادن اين دكمه، ماوس 
قادر خواهد بود صفحات را با حداكثر سايز A3 و 
 PNG, JPEG, TIFF در انواع مختلف فايل ها مثل
محصول  اين  با  كند.  ذخيره   XLS و   BMP, PDF
پركاربرد احتماال يكي ديگر از دستگاه هايي كه شايد 
مي كنند،  اشغال  را  كاري  فضاي  يا  ميز  از  قسمتي 

حذف مي شود.
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سالم ترين 
كشورهاي 

جهان
حسين صرافي

داده  نشان  دانشمندان  مختلف  بررسي هاي 
در  بهداشت  و  سالمت  نظر  از  كشورها  بهترين 
منطقه اسكانديناوي قرار دارند و شامل ايسلند، 
كه  كشورهايي  ديگر  هستند...  فنالند  و  سوئد 
شرايط خوبي دارند، عبارتند از آلمان، سوئيس، 
استراليا، دانمارك، كانادا، اتريش، هلند، زالندنو، 
اتحاديه  آمريكا.  و  ساردنيا  جزيره  ژاپن، 
بين المللي بهداشت آمريكا، درباره داليل موفقيت 
نظام سالمت اين كشورها گفت: «سال هاست اين 
سيستم هاي  درباره  قوانيني  و  اصول  كشورها 
معتبر  مجله  دارند.»  ملي  بهداشتي  مراقبت هاي 
مي خوانيد،  ادامه  در  كه  گزارشي  در  فوربس 
كرده  معرفي  را  جهان  كشورهاي  سالم ترين 

است:
استراليا

در  جهان  سالمت  نظام هاي  بهترين  از  يكي 
از  استفاده  با  استرالياست. شهروندان اين كشور 
سيستم بيمه عمومي نگران دوران كهنسالي و از 
كار افتادگي نيستند. هواي استراليا به دليل اجراي 
بسيار  زيست  محيط  حفظ  سختگيرانه  روش هاي 
پاك است. وزارت بهداشت اين كشور با استفاده 
از روش هاي نوين پزشكي توانسته ميزان ابتال به 
بيماري سل را به 5 نفر در 100 هزار نفر برسانند.

* سوئد
قوانين زيست محيطي كه در سوئد اجرا مي شود، 
كمك فراواني به سالمت ساكنان اين كشور كرده 
است. آلودگي هوا در سوئد به قدري ناچيز است 
كه آن را در زمره 3 كشور پاك جهان قرار داده 
مرگ ومير  و  سل  بيماري  به  ابتال  ميزان   است. 
نوزادان در اين كشور به ترتيب 3 و 4 نفر در 100 

هزار نفر است. 
* فنالند

باالترين  اروپا  شمال  كشور  اين  پيش  سال   30
 5 بيمار   1000 هر  (از  را  مردان  مرگ ومير  آمار 
ابتال  علت  به  مي دادند)  دست  از  را  خود  جان  نفر 
آمار  كاهش  براي  داشت.  قلبي  بيماري هاي  به 
را  مردم  كشور  اين  دولت  مردان،  مرگ ومير 
اجرا  را  سالم  زندگي  روش هاي  تا  كرد  تشويق 
سبزي  و  ميوه  مصرف  ميزان  آن،  از  پس  كنند. 
مصرف  ميزان  و  افزايش  برابر   2 كشور  اين  در 
ميزان  اكنون  هم  يافت.  كاهش  شدت  به  دخانيات 
مرگ ومير به دليل ابتال به بيماري قلبي در فنالند 
به يك درصد كاهش يافته است كه موفقيت بزرگي 
اين  مي شود.  محسوب  بهداشتي اش  سيستم  براي 
بيماري  به  ابتال  آمار  پايين ترين  همچنين  كشور 

سل و مرگ ومير نوزادان را در اختيار دارد.
* آلمان

بيمارستان  به  مراجعه  براي  آلماني  شهروندان 
انتظار  به  نيازي  متخصص  پزشكان  با  مالقات  و 
كشور  اين  بيمه  شركت هاي  ندارند.  توصيه  و 
را  بيمارستان ها  به  بيماران  ذهاب  و  اياب  هزينه 
خدمات  عرضه  وجود  با  مي كنند.  پرداخت  نيز 
اين  شهروندان  آلمان،  بيمارستان هاي  در  مدرن 
خدمات  اين  باالي  بسيار  هزينه  علت  به  كشور 
مي كنند.  سفر  همسايه  كشورهاي  به  درمان  براي 
درصد   6/11 از  بيش  ساالنه  آلمان  فدرال  دولت 
ارتقاي  براي  را  كشور  داخلي  ناخالص  توليد  از 
تراكم  مي كند.  هزينه  عمومي  بهداشت  سيستم 

پزشكان نسبت به جمعيت اين كشور 4 به 1000 
نفر است كه رتبه پنجم سالم ترين كشورهاي جهان 

را كسب كرده است.
* جمهوري چك

ساكن  زنان  و  مردان  در  زندگي  به  اميد  شاخص 
كه  است  سال  و 71  ترتيب 66  به  چك  جمهوري 
دليل  به  اروپايي  كشور  اين  است.  پايين  بسيار 
به  ابتال  باالي  آمار  و  بهداشتي  محدود  امكانات 
شهروند 11  هزار  هر 100  ازاي  (به  سل  بيماري 
عمومي  بهداشت  سيستم  ضعيف ترين  مبتال.)  نفر 
دارد.  جهان  كشورهاي  سالم ترين  ميان  در  را 
برنامه ريزي  با  كشور  اين  بهداشتي  مقامات  اما 
آمار  توانستند  پزشكان  و  شهروندان  آموزش  و 

ميالدي   1990 سال  در  كه  را  كودكان  مرگ ومير 
13 مرگ به ازاي هر 1000نوزاد متولد شده بود، 

به 3 مرگ كاهش دهند.
* فرانسه

عمومي  بهداشت  سيستم  داشتن  دليل  به  فرانسه 
سالم ترين  فهرست  در  پاك،  هواي  و  مدرن 
كشور  اين  است.  گرفته  قرار  جهان  كشورهاي 
 15 ميان  در  را  شهري  فاضالب  سيستم  بدترين 
بيماري  به  ابتال  ميانگين  دارد.  جهان  سالم  كشور 
سل در اين كشور به ازاي هر 100 هزار شهروند، 

11 نفر است كه آمار بسيار بااليي است.
* زالندنو

جمعيت و آلودگي هاي زيست محيطي اندك، زالندنو 
را همانند ايسلند مكان مناسبي براي زندگي كرده 
فعاليت هايي  عاشق  كشور  اين  شهروندان  است. 
 ... و  كوهنوردي  ماهي گيري،  پياده روي،  مانند 
هستند. اين فعاليت ها به تندرستي شهروندان اين 

كشور كمك فراواني مي كند.
ولينگتون  دانشگاه  استاد  نورث،  سباستين  دكتر 
گفت: «زالندنويي ها ميوه، سبزي  و ماهي ارگانيك 
نيز  دانش آموزان  غذايي  رژيم  در  مي خورند. 
دريايي  غذاهاي  و  كيوي  سيب،  مانند  ميوه هايي 
تغذيه  متخصصان  و  پزشكان  دارد.»  وجود 
را  آنها  عمر  زالندنويي ها  غذايي  رژيم  معتقدند 

سال ها افزايش مي دهد.
* دانمارك

شهروندان دانماركي بين 42 تا 59 درصد از درآمد 
واريز  دولت  حساب  به  ماليات  عنوان  به  را  خود 
مي كنند. دولت پادشاهي اين كشور هم 8 درصد از 
درآمد مالياتي را صرف گسترش سيستم بهداشت 
بهداشت  سيستم  اين،  باوجود  مي كند.  عمومي 
نيست.  پيشرفته  كافي  اندازه  به  دانمارك  عمومي 
شهروندان دانماركي به علت كمبود پزشك، براي 
درمان بيماري هاي خود بايد مدت ها انتظار بكشند. 
شاخص اميد به زندگي در اين كشور شمال اروپا 

در زنان و مردان به ترتيب 71 و 69 سال است. 

* كانادا
تراكم  ميزان  كمترين  شمالي  آمريكاي  كشور  اين 
اين،  باوجود  دارد،  جمعيت  به  نسبت  را  پزشكان 
و  باالست  بسيار  آن  در  زندگي  به  اميد  شاخص 
به ازاي 100 هزار كانادايي، فقط 4 نفر به بيماري 
پزشكان  و  بهداشتي  سيستم  مي شوند.  مبتال  سل 
اين كشور بااستفاده از روش هاي مدرن پزشكي و 
آموزش هاي فراوان توانسته است ميزان مرگ ومير 

نوزادان را به 5 نفر در 1000 تولد برساند.
 * ايسلند

شاخص اميد به زندگي در ميان شهروندان زن و 

مرد ايسلندي به ترتيب 74 و 72 سال است. زندگي 
تا دهه 70 عمر به آنها فرصت مي دهد تا به كوه ها، 
كشورشان  درياچه هاي  و  آتشفشان ها  آبشارها، 
كشور  اين  كنند.  تماشا  نزديك  از  را  آنها  و  سفر 

پايين ترين ميزان آلودگي هاي 
بيماري  به  ابتال  ميزان  و  دارد  را  زيست?محيطي 
سل و مرگ ومير نوزادان 2 نفر در 100 هزار نفر 

است.
* اسپانيا

آمار ابتال به بيماري سل در سرزمين ماتادورها 
رتبه  كه  است  نفر  نفر، 11  هزار  هر 100  ازاي  به 
اول را در اين زمينه در ميان سالم ترين كشورهاي 
در  هوا  آلوده ترين  هم  اسپانيا  هواي  دارد.  جهان 
اميد  شاخص  نظر  از  اما  كشورهاست  اين  ميان 
را  خوبي  رتبه  نوزادان،  مرگ ومير  و  زندگي  به 

به دست آورده است.
* ژاپن

بررسي هاي سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد 
ژاپني ها به دليل مصرف فراوان ماهي و سبزي ها 
دكتر  مي كنند.  عمر  زمين  ساكنان  ديگر  از  بيشتر 
بهداشت  سازمان  تغذيه  متخصص  ديويس،  پائلو 
جهاني گفت: «هر وعده غذاي ژاپني ها مانند تكه?اي 
از تابلويي زيباست. غذا ها خوشمزه، زيبا و ساده 

هستند.»
او افزود: «ژاپني ها بزرگ ترين مصرف كننده ماهي، 
سس سويا و چاي سبز جهان هستند. آنها هرگز 
زياد غذا نمي خورند، چون معتقدند اضافه وزن و 

چاقي يكي از مهم ترين علل مرگ ومير است.»
* سوئيس

دولت سوئيس ساالنه بيش از 11 درصد از توليد 
ناخالص داخلي كشور را صرف بهبود و گسترش 
سيستم بهداشت عمومي كشور مي كند. اين كشور 
باالترين شاخص اميد به زندگي در زنان و مردان 
دارد.  اختيار  در  سال   75 و   71 با  ترتيب  به  را 
 4 نفر   1000 هر  ازاي  به  پزشكان  تمركز  ميزان 

كشورهاي  سالم ترين  ميان  در  كه  است  پزشك 
زمينه  در  است.  كرده  كسب  را  اول  مقام  جهان 
پاكيزگي هوا نيز سوئيس در رتبه پنجم كشورهاي 

جهان قرار دارد. 

* ساردنيا
قدمتي  كه  است  خودمختار  جزيره اي  ساردنيا 
چند صد ساله دارد. اين جزيره بهشت كهنساالني 
مي كنند.  زندگي  آنجا  در  خانواده شان  با  كه  است 
و  هستند  چوپان  جزيره  اين  ساكن  مردان  بيشتر 
مي كنند  پياده روي  كيلومتر   10 از  بيش  روزانه 
پنير،  زيتون،  روغن  تازه،  ميوه  سيب زميني،  و 
باقاالي پخته و سبزي هايي با برگ سبز مي خورند. 

پياده روي، رژيم غذايي سالم و آب و هواي سالم، 
ساكنان اين جزيره را تندرست كرده است.

* هلند
كشور گل هاي الله باالترين استانداردهاي زندگي 
آلودگي  ولي  كرده  فراهم  شهروندان اش  براي  را 
هوا، آب و خاك آن زياد است اما اجراي طرح هاي 
گسترده براي توسعه بهداشت عمومي نتيجه داده 
و ميزان ابتال به بيماري سل بسيار پايين (به ازاي 
هر 100 هزار شهروند 5 نفر به اين بيماري مبتال 
هستند) و شاخص اميد به زندگي در مردان و زنان 

اين كشور به ترتيب 70 و 73 سال است.
* اياالت متحده آمريكا

درصد   15 از  بيشتر  آمريكا  متحده  اياالت  دولت 
از توليد ناخالص داخلي اين كشور را در سيستم 
بهداشت عمومي هزينه كرده كه تاثير ناچيزي در 
ارتقاي سطح بهداشت عمومي بزرگ ترين اقتصاد 
جهان داشته است. وزارت بهداشت آمريكا در سال 
2006 اعالم كرد بيش از 16 درصد از شهروندان 
قرار  درماني  بيمه هاي  تحت پوشش  كشور  اين 
ميزان  پايين ترين  كشور  اين  اين،  باوجود  ندارند. 
مرگ ومير  و  سل  بيماري  به  ابتال  هوا،  آلودگي 
سالم  كشور   15 ميان  در  را  تولد  هنگام  نوزادان 

جهان دارد.
* اتريش

سرزمين دانوب، كمترين ميزان آلودگي هوا را در 
ميان سالم ترين كشورهاي جهان دارد. اين كشور 
با 8 بيمار مبتال به بيماري سل در ميان 100 هزار 
كشورهاي  سالم ترين  ميان  در  رتبه  باالترين  نفر، 
جهان را در زمينه مبارزه با بيماري سل به دست 
آورده است. اتريش با داشتن 3 پزشك براي هر 
نوزاد   1000 ازاي  به  نوزاد   4 مرگ  و  نفر   1000
تازه متولد شده، يكي از بهترين كشورهاي جهان 

از نظر سالمت است.
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انواع  مي  دهد  نشان  روان شناسان  اخير  ديافته هاي 
روان  سالمت  به  مي  تواند  طبعي  شوخ  از  خاصي 
براي  شوخ طبعي  انواع  از  برخي  اما  كند  كمك  ما 

بهداشت روان مضر است.
دوستانتان را وسط پارك دعوت كرده ايد به چاي. 
همراهتان پول بيشتري نبوده كه به چيز گران تري 
به  مي  خواستيد  ديگر  طرف  از  كنيد.  دعوتشان 
مناسبتي به چيزي مهمانشان كنيد. يكي از دوستان 
سيني چاي را كه مي  بيند برمي  گردد و مي  گويد: «اين 
چيه گرفتي گدا!» خوب ناراحت مي  شويد. جوري كه 
«شوخي  مي گويد:  جمع  ميان  جا  همان  مي  فهمد. 
شما  كنيد.  عوض  را  سناريو  حاال  بي جنبه».  كردم 
چاي را كه مي  آوريد مي  گوييد: «فروشنده گفت: آقا 
منتظرتونيم.  صبح  از  ما  هستين؟  فالن  آقاي  شما 
براتون  هند  از  مستقيما  آقايي  يه  رو  چاي ها  اين 
فرستاده. هر كدوم صد هزار تومن گمرك خورده 
كرده  حساب  پولشو  هندي  آقاي  اون  چون  ولي 
شما فقط 200 تومن بابت هر چاي به ما انعام بده!» 
يا  است  سالم تر  دوست تان  شوخ طبعي  نظرتان  به 
شوخ طبعي شما؟ روان شناس ها براي اين پرسش 

جواب هاي جالبي دارند.

شوخ طبعي يعني چه؟
شوخ طبع بودن يك ويژگي شخصيتي است. برخي 
آدم ها در طول ساليان زندگي جوري با محيطشان 
تعامل دارند كه شوخ طبع بار مي  آيند. احتماال فرويد 
جدي  خيلي  شوخي  مورد  در  كه  بود  كسي  اولين 
مكانيسم  يك  شوخي  كه  بود  معتقد  او  زد!  حرف 
بين  فرويد  است.  اضطراب  با  مقابله  براي  خوب 
شوخي و بذله گويي تفاوت قائل بود. بذله گويي در 
نظر او بافتن مهمالت براي فرار كردن از اضطراب 
دروني بود. يعني ما براي ديگران بذله گويي مي  كنيم 
تا موقتا فكرمان را از اضطرابي كه در آن موقعيت 
جور  يك  طبعي  شوخ  اما  كنيم  راحت  دارد  وجود 
نگاه طنزآميز به موقعيت اضطراب آور است. بعد از 
فرويد روان شناسان ديگري مثل مازلو شوخ طبعي 
را ويژگي افراد خودشكوفا مي دانستند. بعضي ديگر 
ذهني  توانايي  يك  كردن  شوخي  كه  بودند  معتقد 
شوخي  هنري  جنبه هاي  به  ديگر  بعضي  و  است 
توجه مي  كردند. به هر حال عموم روان شناسان در 
اين اعتقاد هم راي بودند كه شوخ طبعي يك مهارت 
افراد  مي  گفتند  آنها  استرس.  با  مقابله  براي  است 
شوخ طبع در موقعيت هاي تنش زا هم سعي مي  كنند 
دنبال چيزهاي خنده دار بگردند و وقتي كه بين گريه 
مي  كنند.  انتخاب  را  كردن  خنده  كنند،  گير  خنده  و 
افراد شوخ طبع باور دارند كه شوخي روش بسيار 
تحقيقات  است.  مشكالت  با  مقابله  براي  موثري 
كه  داد  نشان  بيستم  قرن  اواخر  در  روان شناسان 
و  افسردگي  خشم،  با  مقابله  باعث  تنها  نه  شوخي 
اضطراب مي  شود بلكه حتي سالمت جسمي  را هم 

بهبود مي بخشد.

4 تاثير شوخي بر سالمت روان
موجب  فرآيند  چهار  كه  دريافته اند  روان شناسان 
مي شود كه افراد شوخ طبع راحت تر با مشكالتشان 

كنار بيايند:
شوخي طبعي  كارآمدي:  خود  احساس  بردن  باال 
مشكالت  مقابل  در  اينكه  جاي  به  مي  شود  باعث 
يك  عنوان  به  را  آنها  آساني  به  شويم،  دستپاچه 

چالش در نظر بگيريم.
فاصله گيري موقت: شوخ طبعي باعث مي  شود ما به 
از  را  آنها  بگيريم،  فاصله  مشكالت  از  موقت  طور 
حل هاي  راه  به  و  كنيم  بررسي  گوناگون  جنبه هاي 

مساله فكر كنيم.
جلب حمايت اجتماعي: حتما شما هم قبول داريد كه 
مردم ترجيح مي  دهند كه بيشتر همراه و حامي  افراد 
اين  افسرده.  و  عبوس  تا  باشند  زنده  سر  و  شاد 
شوخ  افراد  از  اجتماعي  حمايت  كه  مي  شود  باعث 

طبع بيشتر باشد.

حفظ عزت نفس: شوخ طبعي نوعي تاييد خويشتن 
به  داريم  واقع  در  مي خنديم  خود  به  وقتي  است. 
و  دارم  دوست  را  خودم  «من  مي گوييم:  خودمان 
خودم را به عنوان شخصي جايز الخطا مي  پذيرم.»

شوخي هاي سالم، شوخي هاي ناسالم
در  نيست.  سادگي ها  همين  به  شوخي  قضيه  اما 
اوايل قرن بيست و يكم دو روان شناس باهوش به 
نام مارتين و لفكورت كه عمرشان را روي تحقيق 
در مورد شوخي گذاشته بودند دريافتند كه شوخي 
هم خوب و بد دارد. آنها چهار سبك خاص از شوخ 
طبعي را تشخيص دادند. شوخي هاي پيونددهنده و 
شوخي هاي  و  سالم  شوخي هاي  خودبزرگنمايانه، 
ناسالم  شوخي هاي  خودشكنانه،  و  پرخاشگرانه 

هستند.
شامل  شوخ طبعي  نوع  اين  پيونددهنده:  شوخ طبعي 
گرم  خالصه  و  ديگران  كردن  سرگرم  لطيفه،  گفتن 
شوخ  نوع  اين  از  كه  افرادي  است.  مجلس  كردن 
ديگران  با  را  رابطه شان  مي  كنند  استفاده  طبعي 
نوع  اولين  اين  مي  كنند.  مستحكم تر  طريق  اين  از 

شوخي سالم محسوب مي  شود. 
شوخ طبعي خودبزرگنمايانه: افرادي كه از اين نوع 
شوخ طبعي استفاده مي كنند، با استفاده از شوخي 
هست  واقعيت  در  كه  چيزي  از  را  خودشان  سطح 
در  مطلب  اين  اول  در  كه  مثالي  مي  برند.  باالتر 
همين  واقع  در  زديم  هند  از  سفارشي  چاي  مورد 
دوستانمان  به  ما  كه  وقتي  است.  شوخي  از  نوع 
هستيم  مركزي  بانك  رييس  مي گوييم  شوخي  به 
نوع  اين  از  بانكيم،  ساده  كارمند  يك  كه  حالي  در 
شوخ طبعي استفاده كرده ايم. يادتان باشد كه در اين 
نوع از شوخ طبعي طرف مقابل به هيچ وجه تحقير 
آنچه  از  بزرگتر  را  خودمان  ما  فقط  بلكه  نمي  شود 
هم  شوخ طبعي  از  نوع  اين  مي  دهيم.  نمايش  هست 
مثل شوخ طبعي پيونددهنده در كساني ديده مي شود 
و  افسرده  كمتر  دارند،  باالتري  رواني  سالمت  كه 
مضطرب مي شوند و با استفاده از شوخي بهتر با 

مشكالتشان كنار مي آيند.
ما  شوخي  نوع  اين  در  پرخاشگرانه:  شوخ طبعي 
ديگران  خنده  باعث  مقابل  طرف  تحقير  بهاي  به 
در  مي شود  زيادي  مثال هاي  متاسفانه  مي  شويم. 
اين مورد زد. گفتن كلمه «گدا» و «بي جنبه» در مثالي 
شوخي هاي  از  نمونه اي  آورديم  مطلب  اول  در  كه 
ما  طبعي  شوخ  از  نوع  اين  در  است.  پرخاشگرانه 
خصومتمان به طرف مقابل را در اليه هايي از طنز 
نشان  لفكورت  و  مارتين  تحقيقات  مي كنيم.  پنهان 
روان  سالمت  تنها  نه  شوخ طبعي  نوع  اين  كه  داد 
در  است.  مضر  آن  براي  بلكه  نمي بخشد  بهبود  را 
واقع اين افراد صميميت اجتماعي كمتر و خصومت 

بيشتري دارند.
شوخ طبعي  نوع  اين  در  خودشكنانه:  شوخ طبعي 
بخندند.  ديگران  تا  مي  كنيم  تحقير  را  خودمان  ما 
سگ  «ما  مثل  شوخي هايي  از  وفور  به  كه  كساني 
شما هم نيستيم»، «خنگ خدا منم» و «بايد برم پيش 
روان پزشك، خل شدم» استفاده مي كنند احتماال از 
افسردگي و اضطراب بيشتري رنج مي برند و عزت 

نفس پاييني دارند.
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كدام خنده ها گران تمام مي شود؟
نتايج يك تحقيق نشان مي دهد:

شادها زرد را دوست دارند؛ 
افسرده ها خاكستري را

استفاده  با  شدند  متوجه  دانشمندان  اليوساينس: 
شادي  و  افسردگي  ميزان  مي توانند  رنگ ها  از 
نشان  جديد  تحقيقات  بزنند.  تخمين  را  انسان ها 
مي دهد افراد افسرده و نااميد بيشتر حالت روحي 
خود را با رنگ خاكستري نشان مي دهند، اما افراد 

شادتر رنگ زرد را انتخاب مي كنند....

اين يافته ها كه به تازگي منتشر شده است مي تواند 
و  كودكان  وضعيت  بررسي  در  پزشكان  به 
بيماراني كه در برقراري ارتباط مشكل دارند كمك 
سوث منچستر  داشتگاه  از  ورول  پيتر  دكتر  كند. 
براي  جديد  روش  يك  «اين  گفت:  باره  اين  در 
استفاده  بدون  افراد  افسردگي  ميزان  اندازه گيري 

از زبان است.»

بهتر  خيلي  روش  اين  كه  است  اين  جالب  نكته 
ميزان  مي تواند  بيماران  از  سوال  پرسيدن  از 
از  هميشه  كند.  مشخص  را  آنها  افسردگي 
شده  استفاده  روحي  حاالت  تشبيه  در  رنگ ها 
به صورت  رنگ ها  روي  هيچ كس  تاكنون  اما  است 
سيستماتيك تحقيق نكرده بود. براي بررسي دقيق 
رنگ  هشت  همكاران اش  و  ورول  موضوع  اين 
قرمز، نارنجي، سبز، بنفش، آبي، زرد، صورتي و 
نوع  چهار  با  را  آنها  و  كردند  انتخاب  را  قهوه اي 
شماره گذاري  و  تقسيم بندي  متفاوت  رنگ  درجه 
و  سياه  سفيد،  رنگ ها،  اين  به  سپس  آنها  كردند. 
متفاوت  رنگ هاي  شدت  با  خاكستري  رنگ  چهار 
اضافه كردند و به اين ترتيب 38 رنگ متفاوت به 
 105 روي  را  تحقيقي  آنها  سپس  آوردند.  دست 
افسرده  فرد   108 و  نااميد  فرد   110 سالم،  مرد 

عالقه  مورد  رنگ  خواستند  آنها  از  و  دادند  انجام 
خود را انتخاب كنند. همچنين از آنها خواسته شد 
رنگي را كه نشان دهنده حالت روحي آنها در طول 

7 ماه گذشته بوده است، برگزينند.

سالم  چه  انسان ها  شد  مشخص  تحقيقات  اين  در 
از  بيش  را  زرد  و  آبي  رنگ  افسرده  چه  و  باشند 
شماره  آبي  رنگ  مي كنند.  انتخاب  رنگ ها  ساير 
28 محبوب ترين رنگ در ميان افراد سالم بود، در 
تيره تر  مقداري  كه  شماره 27  آبي  رنگ  كه  حالي 
از آبي 28 است بيشترين انتخاب را در ميان افراد 
افسرده و نااميد داشت. رنگ زرد شماره 14 نيز از 
رنگ هاي مورد عالقه هر دو گروه بود اما زماني 
مورد  رنگ  شد  خواسته  تحقيق  مورد  افراد  از  كه 
عالقه خود را براساس حالت روحي خود انتخاب 
كنند وضعيت كمي تفاوت پيدا كرد. در اين حالت 
رنگ زرد شماره 14 بيشترين انتخاب را در ميان 

افراد سالم داشت.

از  بيش  و  نااميد  افراد  از  درصد   30 به  نزديك 
را  خاكستري  رنگ  نااميد  افراد  از  درصد   50
كردند.  انتخاب  خود  روحي  حالت  توصيف  براي 
فردي  از  كه  زماني  در  شدند  متوجه  دانشمندان 
يك  با  را  خود  روحي  حالت  مي شود  خواسته 
رنگ ها  روشني  و  تيرگي  كند،  بيان  خاص  رنگ 
آبي  رنگ  مثال،  براي  مي كند.  پيدا  زيادي  اهميت 
روشن نشانه اي از افسردگي نيست، اما رنگ آبي 
در  نااميدي  و  افسردگي  بيان كننده  مي تواند  تيره 
روشن  و  تيره  ديگر،  عبارت  به  باشد.  انسان ها 
حالت  اين  در  آنها  خود  از  بيشتر  رنگ ها  بودن 
با  بتوانند  اميدوارند  كارشناسان  دارد.  اهميت 
و  افسردگي  ميزان  جديد  تكنيك  اين  از  استفاده 
نااميدي انسان ها را معين كنند و بتوانند روش هاي 

درماني دقيق تري براي اين بيماران به كار ببرند.
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با بشقاب غذا به 
جنگ سرطان برويد

هيچ ماده غذايي به تنهايي نمي تواند خطر ابتال به سرطان را كاهش 
دهد؛ اما تركيب صحيح غذاها و مواد غذايي مختلف ممكن است چنين 
تفاوتي را ايجاد كند. در هر وعده غذايي خود تعادل زير را رعايت 

كنيد:
حداقل دوسوم وعده غذايي را به غذاهاي گياهي و يك سوم مابقي 
را به پروتئين حيواني اختصاص دهيد. براساس تحقيق انجمن علمي 
در  است.  سرطان  با  مبارزه  براي  مهم  ابزاري  اين  امريكا  سرطان 
مرور  را  غذايي  وعده هاي  براي  انتخاب ها  بدترين  و  بهترين  ادامه 

خواهيم كرد:

با رنگ ها با سرطان بجنگيم
و  هستند  ضدسرطان  مغذي  مواد  از  سرشار  سبزيجات  و  ميوه ها 
ميزان  باشند،  بيشتري  رنگ  حاوي  سبزيجات  و  ميوه ها  اين  هرچه 
مواد مغذي موجود در آنها بيشتر است. اين قبيل مواد غذايي مي توانند 
خطر ابتال به سرطان را پايين بياورند و كمك كنند تا بتوان به وزن 
سالمت رسيده و در همان وزن باقي ماند. اضافه وزن خطر ابتال به 
سرطان هاي متعددي از جمله روده، مري و كليه را افزايش مي دهد. 

در طول روز ? وعده غذايي كه سالم تهيه شده باشد، مصرف كنيد.

صبحانه ضدسرطان
فوالت يك نوع مهم ويتامين  است كه مي تواند به جلوگيري از سرطان 
را  ماده  اين  مي توانيد  شما  كند.  كمك  سينه  سرطان  و  بزرگ  روده 
به وفور روي ميز صبحانه پيدا كنيد. يك صبحانه نيرومند از غالت 
مخصوص صبحانه كه با شير مخلوط مي شوند و يك محصول تهيه 
شده از آرد كامل گندم منبع خوب فوالت است. همچنين مي توان آن 

را در آب پرتقال، طالبي و توت فرنگي نيز يافت.

بيشتر از غذاهاي سرشار از فوالت استفاده كنيد
برد.  نام  مارچوبه  و  مرغ  تخم  از  مي توان  فوالت  منابع  ديگر  از 
شما همچنين مي توانيد اين ماده را در جگر مرغ، انواع لوبيا و تخم 
كنيد.  پيدا  كاهو  و  اسفناج  جمله  از  برگ دار  سبزيجات  و  آفتابگردان 
طبق مطالعات بهترين راه دريافت فوالت استفاده از قرص هاي مكمل 
از  كافي  ميزان  خوردن  وسيله  به  فوالت  بلكه  نيست  فوالت  حاوي 

ميوه ها، سبزيجات و غالت غني شده بهتر جذب بدن مي شود.

صرف نظر كردن از فست فودها
گاهي اوقات خوردن يك ساندويچ يا يك هات داگ در يك گوشه از 

يك پارك نه تنها خيلي لذت بخش خواهد بود بلكه آسيبي هم به شما 
فرآوري شده  گوشت هاي  مصرف  ميزان  كردن  كم  اما  نمي رساند. 
از قبيل همبرگر و هات داگ مي تواند به پايين آوردن خطر ابتال به 
سرطان روده بزرگ و معده كمك كند. همچنين استفاده از گوشت هاي 
دودي شده يا نمك سود شده مي تواند باعث شود در معرض عواملي 

كه بالقوه سرطان زا هستند، قرار بگيريد.

گوجه فرنگي هاي ضدسرطان
فرنگي  گوجه  در  قرمز  رنگ  ايجاد  باعث  كه  (رنگدانه يي  ليكوپن  آيا 
كامل  بطور  هنوز  است؟  دخيل  كار  اين  در  ديگري  چيز  يا  مي شود) 
معلوم نيست، اما برخي از مطالعات نشان داده است كه گوجه فرنگي  
در پايين آوردن ريسك ابتال به سرطان هايي از قبيل سرطان پروستات 
نقش مهمي دارد. همچنين محصوالت تهيه شده از گوجه  فرنگي مثل 
آب گوجه فرنگي، سس يا رب گوجه فرنگي بالقوه ضدسرطان هستند.

خاصيت ضدسرطاني چاي
سبز  چاي  بويژه  چاي  اما  نيست،  دسترس  در  قطعي  شواهد  اگرچه 
چاي  مختلفي  مطالعات  در  باشد.  قوي  ضدسرطان  يك  است  ممكن 
سبز باعث جلوگيري يا كند كردن روند پيشرفت سرطان روده، كبد 
و سينه شده است. همچنين تاثيرات مشابهي در بافت ريه و پوست 
دارد. در برخي از مطالعات گذشته از چاي به عنوان پايين آورنده 

خطر ابتال به سرطان مثانه، معده و پانكراس ياد شده است.

انگور و سرطان
انگور و آب انگور، مخصوصا انگور سياه و انگور قرمز حاوي ماده يي 
به نام رزوراترول (resveratrol) هستند كه ماده يي آنتي اكسيدان و 
ضدالتهابي قوي است. در بررسي ها مشخص شده است كه اين ماده 
سلول ها  در  شدن  سرطاني  فرآيند  آغاز  باعث  كه  آسيب  نوعي  از 
مي شود، جلوگيري مي كند. البته هنوز براي اينكه بطور قطعي بتوان 
گفت انگور يا آب آن مي تواند در جلوگيري از سرطان يا درمان آن 

مفيد باشد، شواهد كافي در دست نيست.

كاهش مصرف الكل برابر است با كاهش خطر ابتال به سرطان
سرطان هاي دهان، ناي، حنجره، مري، كبد و سينه همه با نوشيدن 
الكل مرتبط هستند. الكل همچنين ممكن است خطر ابتال به سرطان 
امريكا  سرطان  انجمن  ببرد.  باال  را  بزرگ  روده  مخصوصا  روده 
معتقد است حتي نوشيدن مقادير كم الكل احتمال ابتال را باال مي برد.

آب و ساير مايعات ممكن است مفيد باشند
در  بدن  از  دارد  امكان  بلكه  مي كند،  برطرف  را  تشنگي  نه تنها  آب 
در  آب  مي شود  باعث  كه  عاملي  كند.  محافظت  مثانه  سرطان  مقابل 
پايين آوردن خطر ابتال به سرطان مفيد باشد، اين است كه آب باعث 
رقيق شدن غلظت عوامل به وجودآورنده سرطان در مثانه مي شود. 
زياد  ادرار  ميزان  تا  مي شود  باعث  مايعات  زياد  نوشيدن  همچنين 
شده و زمان تماس عوامل سرطان زا با بافت داخلي مثانه كمتر شود.

لوبياهاي قدرتمند
لوبيا براي شما بسيار مفيد است، جاي تعجب نيست كه آنها مي توانند 
ضدسرطان هم باشند. آنها حاوي مقادير زيادي از موادي هستند كه 
جلوگيري  سرطان  به  منجر  آسيب هاي  مقابل  در  بدن  سلول هاي  از 
كرده  كند  را  تومورها  رشد  مواد  اين  آزمايشگاه  محيط  در  مي كنند. 
مي شود،  سلول ها  ساير  شدن  آلوده  باعث  كه  موادي  ترشح  از  و 

جلوگيري مي كنند.

خانواده كلم و سرطان
سبزيجات خانواده كلم شامل بروكلي، گل كلم، كلم و كلم پيچ هستند. 
اين اعضاي خانواده كلم مي توانند يك وعده غذايي عالي بوده و باعث 
شادابي ساالد شما  شوند. اما نكته بسيار مهم تر وجود تركيباتي در 
اينگونه سبزيجات است كه به بدن در مقابله عليه سرطان هاي روده، 

ريه، سينه و سرطان هاي ناحيه گردن كمك مي كند.

سبزي هاي برگدار با رنگ سبز تيره
سبزي هاي برگدار با رنگ سبز تيره از قبيل خردل سبز، كاهو، كلم پيچ، 
كاسني و اسفناج حاوي مقادير زيادي فيبر، فوالت و كاروتنوييدها 
هستند. اين مواد مغذي مي توانند به پيشگيري از سرطان هاي حفره 

دهان، حنجره، پانكراس، ريه، پوست و معده كمك كنند.

ادويه هاي محافظ
ادويه  تشكيل دهنده  اصلي  مواد  از  يكي   (curcumin) كوركومين 
هندي و زردچوبه و ضدسرطاني بالقوه است. تحقيقات نشان داده اند 
سلول هاي  سرايت  و  تكثير  و  سرطاني  شكل  تغيير  از  زردچوبه  كه 

سرطاني در تعداد زيادي از سرطان هاي مختلف جلوگيري مي كند.

روش پخت غذا
به  ابتال  خطر  ميزان  در  مي تواند  مي شود  پخته  گوشت  كه  روشي 
كردن  كباب  و  كردن  گريل  كردن،  سرخ  كند.  ايجاد  تفاوت  سرطان 
كه  مي شود  شيميايي  مواد  توليد  باعث  زياد  خيلي  دماي  در  گوشت 
خطر ابتال به انواع سرطان را باال مي برند. استفاده از ساير روش هاي 
پخت و پز كه عبارتند از: بخارپز كردن، آب پز كردن و پختن روي 
آتش ماليم، ظاهرا ميزان كمتري از اين مواد مضر را توليد مي كنند. 
سالم  سبزيجات  زيادي  مقدار  از  گوشت  كنار  در  كه  است  بهتر 

محافظت كننده در برابر سرطان استفاده شود.

انواع توت
توت فرنگي ها و تمشك ها حاوي نوعي ماده شيميايي گياهي به نام 
اسيد االجيك هستند. اين آنتي اكسيدان قوي مي تواند از جهات مختلفي 
مثل غيرفعال كردن سلول هاي سرطاني و كند كردن روند رشد اين 

سلول ها با سرطان مقابله كند.
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يك آزمايش 
ساده براي تعيين 
جنسيت نوزاد

پسر؟  يا  مي شود  دختر  شما  بچه 
نشان  جديد  پژوهش  يك  نتايج 
در  ساده  خون  آزمايش  يك  مي دهد 
هفته  حدود  مي تواند  آينده  مادران 
هفتم بارداري با دقتي شگفت آور به 

اين پرسش پاسخ بدهد...
اين  هنوز  گرچه  آسوشيتدپرس،  گزارش  به   
جنين  جنسيت  تعيين كننده  خون  آزمايش 
به وسيله پزشكان آمريكايي تجويز نمي شود، 
اما در چند سال گذشته به صورت آنالين در 
ادعاي  است.  بوده  مصرف كنندگان  اختيار 
در  آزمايشي  كيت  اين  توليدكننده  شركت 
جنين  جنسيت  دقيق  و  زودرس  تعيين  مورد 
به وسيله آن، پژوهشگران ژنتيك را برانگيخت 
دقيق تري  بررسي  مورد  را  موضوع  اين  تا 

قرار دهند.

بررسي ها  نتايج  پژوهشگران،  اين  گفته  به 
جنسيت  تعيين   خون  آزمايش هاي  نشان داد 
براي  جديدي  روش هاي  است  ممكن  جنين، 
شناسايي زنان در معرض خطر به دنيا آوردن 
با  «مرتبط  مشخص  بيماري هاي  با  نوزاداني 
اگر  بگذارند.  پزشكان  اختيار  در  را  جنسيت» 
اين  به  كه  دارد  جنسيتي  جنين  شد  معلوم 
انجام  به  نياز  نمي شود،  مبتال  بيماري ها  نوع 
اما  مي شود  برطرف  تهاجمي  درماني  اعمال 

در عين حال محققان نگران هستند والدين از 
اين آزمايش  ها براي انتخاب جنسيت جنين با 
سقط استفاده كنند. در هند باوجود ممنوعيت 
اعالم شده، از روش هاي تعيين جنسيت جنين 

استفاده  دختر  جنين هاي  انتخابي  سقط  براي 
مي شود. هزينه باالي به خانه بخت فرستادن 
دختران، يكي از عوامل ترجيح فرهنگي پسران 
نيز  چين  در  است.  كشور  اين  در  دختران  به 
و  فرزند  يك  از  بيش  داشتن  ممنوعيت  قانون 
به  وارث،  داشتن  براي  پسردارشدن  ترجيح 
سقط انتخابي جنين هاي دختر انجاميده است. 
عدم  وضعيت،  اين  نتيجه  كشور،   2 هر  در 

تعادل شديد جنسيتي در جمعيت بوده است.
اين  از  آمده  دست  به  نتايج  پژوهشگران  اين 
 DNAآن در  كه  را  جنسيت  تعيين  آزمايش 
شناسايي  مادران  خون  به  شده  وارد  جنيني 
دادند.  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  مي شود، 
يعني  بارداري،  هفتم  هفته  در  آزمايش  اين 
معمول  روش هاي  ساير  از  زودتر  هفته  يك 
دقت  درصد   95 با  نوزاد،  جنسيت  تعيين 
به  مي كند.  تعيين  درست  را  جنين  جنسيت 
گفته پژوهشگران دقت اين آزمايش با افزايش 
سن بارداري افزايش بيشتري هم پيدا مي كند. 

جنين  جنسيت  تعيين  مرسوم  روش هاي 
مي شود،  انجام  پزشكي  داليل  به  معموال  كه 
دهم  هفته  حدود  را  جنين  جنسيت  مي تواند 

بارداري مشخص كند.

آزمايش  كيت  يك  كاليفرنيا،  در  شركت  يك 
خون براي «تعيين زودرس» جنسيت جنين با 
نام «صورتي يا آبي» را به قيمت 25 دالر به 
صورت آنالين مي فروشد و مصرف كنندگان 
پس از ارسال نمونه، بايد 265 دالر هم براي 

شخص شدن نتايج بپردازند.
سال  هر  مي گويند  شركت  اين  مقامات 
آنها  مي رود.  فروش  به  كيت   1000 از  بيش 
خون  نمونه  صورتي  در  فقط  مي كنند  تاكيد 
ارسالي را آزمايش مي كنند كه زن با امضاي 
تعهدنامه اي موافقت كند از نتايج اين آزمايش 

براي انتخاب جنسيت جنين استفاده نكند.

اين شركت، اين كيت را به علت نگراني درباره 
استفاده براي انتخاب جنسيت جنين به هند يا 
پزشكي  روش هاي  از  يكي  نمي فروشد.  چين 
كند،  مشخص  را  جنين  جنسيت  مي تواند  كه 
«آمنيوسنتز» است كه معموال حدود هفته 16 
بارداري انجام مي شود و در آن با يك سوزن 
كشيده  بيرون  جنين  اطراف  مايع  از  مقداري 
مي شود تا از لحاظ وجود ناهنجاري ها مورد 
بررسي قرار گيرد. روش ديگر، «نمونه برداري 
از پرزهاي جنيني» است كه حدود هفته دهم 
بارداري انجام مي شود، با بررسي بافت جفت، 
قرار  بررسي  مورد  احتمالي  ناهنجاري هاي 
جنسيت  روش ها  اين  دوي  هر  در  مي گيرد. 
سونوگرافي  مي كنند.  مشخص  هم  را  نوزاد 
را  دقت  بيشترين  جنين  جنسيت  تعيين  براي 
در حدود هفته 13 بارداري دارد. 2 روش اول 
افزايش  را  خودبه خودي  سقط  احتمال  اندكي 

مي دهند.

سالمت

اتصال رگ هاي خوني
بدون بخيه!

به  موفق  امريكا  استنفورد  دانشگاه  پزشكي  دانشكده  محققان 
ابداع شيوه يي جديد براي اتصال رگ هاي خوني، بدون بخيه 
آسان تري  و  ايمن تر  سريع تر،  جايگزين  نظر  به  كه  شده اند 
براي شيوه هاي قبلي است. اين محققان در تحقيقات خود روي 
حيوانات از ژل پلوكسامر و مواد پليمري طبيعي چسب مانند، 
استفاده  خوني  رگ هاي  اتصال  براي  نخ  و  سوزن  جاي  به 
كردند و اين شيوه را آناستوموز عروق ناميدند. اشكال بزرگ 
خوني  رگ هاي  براي  آنها  از  استفاده  كه  است  اين  بخيه ها 
بخيه ها  است.  مشكل  بسيار  كاري  ميليمتر،  يك  از  كوچك تر 
ممكن است عوارضي به همراه داشته باشند كه «هيپرپالزي 
انتيما» كه در آن سلول ها به آسيب هايي كه توسط سوزن و 
واكنش  مي شود،  ايجاد  خوني  رگ هاي  داخلي  ديواره  در  نخ 

نشان داده و باعث باريك شدن آن ناحيه مي شوند.

جريان  انسداد  نتيجه  در  و  خون  شدن  لخته  خطر  امر  اين 
بتواند  كه  ماده يي  دريافتند،  محققان  مي دهد.  افزايش  را  خون 
به آساني از حالت مايع به حالت جامد تبديل شده و دوباره 
به حالت مايع بازگردد، براي استفاده در جراحي عروق ايمن 
بتواند  كه  دادند  تغيير  طوري  را  پلوكسامر  آنها  بود.  خواهد 
در اثر حرارت بدن به حالت جامد و قابل ارتجاع تبديل شود، 
جريان  داخل  آسيب،  ايجاد  بدون  شدن  سرد  صورت  در  اما 
كردن  بزرگ  براي  پلوكسامر،  آن  از  پس  شود.  حل  خون 
دودهانه يك رگ خوني قطع شده مورد استفاده قرار گرفت كه 
امكان چسباندن دقيق آنها به يكديگر را براي محققان فراهم 
مي ساخت. محققان از يك المپ هالوژن ساده براي گرم كردن 
شيوه  اين  محققان،  بررسي  طبق  كردند.  استفاده  نيز  ژل  اين 
پنج برابر سريع تر از شيوه هاي سنتي اثرگذار بوده و التهاب 

و زخم بسيار كمتري را ايجاد كرده است.

 2/0 تنها   - باريك  بسيار  خوني  رگ هاي  براي  شيوه  اين 
ميليمتر- نيز كاربرد دارد. نتايج اين تحقيقات، 28 آگوست در 

نشريه «nature medicine» انتشار يافته است.
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حمايت سرمربي منچستر از مورينيو 

فرگوسن: بارسلونا بهترين تيم 
تاريخ نيست

سر الكس فرگوسن اعالم كرد، بارسلونا بهترين تيم 
تمام ادوار نيست. سرمربي منچستر يونايتد كه براي 
دريافت جايزه تور ورگاتا به دانشگاه رم دعوت شده 
بود در گفت وگو با رسانه هاي ايتاليايي گفت:«: بارسا 
در ميان بهترين تيم هاي تاريخ جاي دارد ولي بدون 

مانند  بازيكناني  با  ميالن  نيست.  تيم  بهترين  شك 
و  دونادوني  روبرتو  آنچلوتي،  كارلو  بارزي،  فرانكو 
بود.  تيم ها  بهترين  از  يكي  نيز  خود  هلندي  بازيكنان 
تيمي كه تحت هدايت آريگو ساچي قرار داشت و در 
سال هاي 1989 و 1990 توانست دو بار پياپي قهرمان 

اروپا شود.» 
سرمربي منچستر ادامه داد: «در فوتبال همه حافظه ها 
بارسلونا  اينكه  مورد  در  همه  اكنون  است.  كوتاه 
يادآور  بايد  تاريخ است صحبت مي كنند.  تيم  بهترين 
شوم بارسا در حال انجام كاري است كه ميالن 20 
سال پيش انجام داده بود. به نظر من نمي توان تيمي 
را به عنوان بهترين تيم تاريخ معرفي كرد زيرا چنين 
تيمي وجود ندارد. تنها چيزي كه مي توان در ذهن نگه 
داشت اين است كه يك تيم در برهه اي از تاريخ خود، 
درباره  فرگوسن  است.»  داشته  فوق العاده اي  تركيب 
بهترين تيم هاي تاريخ گفت: «در اين زمينه مي توان به 
تيم رويايي هلند در دهه 70 ميالدي، بايرن مونيخ و 
سلتيك كه در سال 1967 توانست تيم پر قدرت اينتر 

را در بازي هاي اروپايي شكست دهد، اشاره كرد. 

مانند  مي كردند  بازي  سلتيك  در  كه  بازيكناني 
به  كيلومتري   25 ديد  قدرت  با  كه  بودند  انسان هايي 
دنيا آمده اند.» در اين مصاحبه از فرگوسن در مورد 
درباره  وي  كه  شد  سوال  نيز  مورينيو  اخير  رفتار 
سرمربي رئال مادريد با تعارف هاي فراواني صحبت 
به  رسيدن  براي  او  اشتياق  با  مشكلي  «هيچ  كرد: 
نيمكت  روي  بودم،  جوان  كه  زماني  ندارم.  پيروزي 
از  پيروزي  به  رسيدن  براي  بيشتري  بسيار  اشتياق 
حضور  زمين  كنار  در  همواره  مي دادم.  نشان  خودم 
داشتم و با حركت هاي دست و سر با بازيكنانم حرف 
به  را  او  كه  است  مورينيو  ذات  بگويم  بايد  مي زدم. 
انجام چنين كارهايي وامي دارد.»فرگوسن ادامه داد: 
«زماني  كه مورينيو سرمربي پورتو بود و براي بازي 
زيادي  شور  با  بود،  آمده  اولدترافورد  به  يونايتد  با 
در كنار زمين باال و پايين مي پريد. به خودم گفتم آيا 
مردم  مي دادم؟!  انجام  را  كارها  اين  او  مانند  نيز  من 
مي دانند  نيز  هواداران  و  مي كنند  درك  را  او  اشتياق 
تالش  كه  است  تيم  بازيكنان  و  آن ها  براي  خوزه  كه 

مي كند.»

ورزش

 2012 يورو  مقدماتي  ديدارهاي 
سه شنبه شب در شهرهاي مختلف اين 
قاره دنبال شد كه مهمترين حاصل آن 
و  هلند  اسپانيا،  صعود  شدن  قطعي 
اسپانيا  بود.  تورنمنت  اين  به  ايتاليا 
مرحله  ديدارهاي  تمامي  كه  هلند  و 
گروهي خود را با پيروزي پشت سر 
دشواري  چندان  كار  بودند  گذاشته 
براي كسب جواز حضور در جام ملت ها 
و  ليختن اشتاين  برابر  و  نداشتند 
اما  شدند  پيروز  راحتي  به  فنالند 
شب  جمعه  ديدار  همانند  ايتاليايي ها 
مقابل  گل  يك  با  فارو  جزاير  برابر 
اسلووني به برتري رسيدند. آتزوري 
يورو  راهي  پاتزيني  گلزني  لطف  به 
شد تا شايد در فاصله يك ساله تا اين 
را  تيمش  بتواند  پراندلي  رقابت ها، 
انگليس  پيروزي  دهد.  سامان  و  سر 
زمين  در  فرانسه  توقف  و  ولز  برابر 
روماني ديگر نتايج مهم اين شب بود. 

رضايت پراندلي 
اين  در  خود  بازي  هشت  در  كه  ايتاليايي ها 
مرحله تنها يك گل دريافت كرده اند، كسب جواز 
صعود را بيشتر مديون درخشش مدافعانشان 
 2012 يورو  در  قطعا  روند  اين  با  اما  هستند 
با  پيروزي  كه  چرا  شد  خواهند  مشكل  دچار 
حداقل نتيجه برابر جزاير فارو نمي تواند مورد 
چزاره  حال  اين  با  باشد.  تيم  هواداران  قبول 
جواز  كسب  و  تيمش  پيروزي  از  كه  پراندلي 
صعود خوشحال است به خبرنگاران گفت:«ما 
عملكرد خوبى داشتيم و بر بازى تسلط داشتيم. 
در  را  بازى  كنترل  كه  است  سخت  روزها  اين 
خوبى  عملكرد  واقعا  ما  ولى  بگيرى  دست 
داشتيم و بعد از گلزنى كامال كنترل بازى را در 
دست گرفتيم. ما گام به گام در حال پيشرفت 
داريم  زمان  ديگر  سال  يك  هنوز  ولى  هستيم 
تا خودمان را براى رقابتهاى يورو2012 آماده 

كنيم. » 

در  بالتزارتى  و  باوتلي  عملكرد  از  تمجيد  با  او 
خوب  هم  بالوتلى  مي افزايد:«بازى  مسابقه  اين 
به  درآرامش  كه  دهيم  اجازه  او  به  بايد  بود. 
بازى اى  اولين  در  بپردازد.  پيشرفت  و  رشد 
كه بالتزارتى به طور كامل براى تيم انجام داد، 
عملكرد  از  بار  اين  ولى  بودم  ترسيده  اندكى 
گروه  اين  ديدار  ديگر  در  بودم.»  راضى  او 
به  فارو  جزاير  برابر  يك  بر   3 صربستان  نيز 
براي  خوبي  بسيار  شانس  و  رسيد  پيروزي 

حضور در مرحله پلي آف خواهد داشت. 

هلند نيز در هلسينكي برابر تيم 10 نفره فنالند 
چندان كار دشواري نداشت و با 2 گل ميزبان 
صدرنشيني  چه  اگر  آنها  داد.  شكست  را  خود 
خود را قطعي نكرده اند اما با توجه به اينكه 24 
سوئد  مغلوب  اگر  حتي  كرده اند،  كسب  امتياز 
قرار  گروه  دوم  رده  در  و  شده  مجارستان  و 
گيرند نيز به عنوان بهترين تيم دوم راهي يورو 
نزديكي  رقابت  مجارستان  و  سوئد  مي شوند. 
براي رسيدن به دور پاياني دارند و اگر چه دو 
بازي  يك  مجارها  اما  هستند  امتيازي   18 تيم 
رودررو  ديدارهاي  در  و  داده اند  انجام  بيشتر 
نيز  اسپانيا  دارند.  كمتري  گل  تفاضل  سوئد  با 
به راحتي توانست صعود خود را جشن بگيرد. 
قابل  ليختن اشتاين  برابر  آنها  گله  شش  برد 

ششمين  دل بوسكه  شاگردان  تا  بود  پيش بيني 
پيروزي پياپي خود در گروه و در نهايت بليت 
لهستان و اوكراين را به دست آورند. جمهوري 
چك و اسكاتلند ديگر تيم هاي اين گروه هستند 
و  مي كنند  تالش  دومي  رتبه  كسب  براي  كه 
فاصله  ليتواني  برابر  پيروزي  با  اسكاتلندي ها 
دادند.  كاهش  امتياز  به 2  را  رقيب  اين  با  خود 
دل بوسكه هم در نشست خبري بعد از مسابقه 
گفت:« از اين نتيجه خوشحاليم. پيش از اين هم 
تا حدودي صعود ما به رقابت هاي يورو 2012 

تضمين بود اما با اين پيروزي صعود ما مسجل 
و نهايي شد. بازي خوبي را در اين ديدار ارائه 
داديم و از اين بابت خوشحاليم. تيم ملي اسپانيا 
كسي  تخريب  قصد  من  و  دارد  خوبي  اوضاع 
زير  بازيكنانم  تالش  نمي خواهم  و  ندارم  را 
در  كه  است  اين  مهم  مسئله  اما  برود،  سوال 
را  سختي  و  فشرده  بسيار  ميدان  يورو 2012 
تجربه خواهيم كرد، وقت زيادي نداريم و بايد 
از همه توانمان استفاده كنيم، به كمك مردم و 
رسانه ها نيازمنديم و بار ديگر تاكيد مي كنم كه 
تغيير  با  اسپانيا  فوتبال  در  بزرگ  تحول  اگر 
نخواهم  حرفي  هيچ  بگيرد  صورت  هم  مربي 
داشت. ما مثل گذشته بازي نمي كنيم و اين مرا 

نگران كرده است.» 

خوش شانسي كاپلو 
انگليس در ورزشگاه ويمبلي لندن به سختي از 
در  كه  بود  خوش شانس  و  كرد  عبور  ولز  سد 
فرصت  چند  حريف  مهاجمان  دوم  نيمه  اواخر 
خوب را از دست دادند. شاگردان كاپلو دومي 
خود در گروه را قطعي كرده اند و با يك تساوي 
را  خود  صعود  مي توانند  نيز  مونته نگرو  برابر 

جشن بگيرند. 

تيمش  كه  است  معترف  نيز  كاپلو  فابيو  خود 
نمايش چندان خوبي نداشته و با خوش شانسي 
3 امتياز اين ديدار را به دست آورده است:« :« 
بله، ما خوش شانس بوديم. اينجا در ويمبلى ما 
اعتماد به نفسمان را از دست مى دهيم. برخى از 
بازيكنان مى توانند دريبل كنند و به گل برسند. 
هميشه سه بازيكن در خط حمله مى خواهم تا 
اين  بازيكن  يك  تنها  بار  اين  ولى  كنند  گلزنى 
چنينى داشتيم. در بيست دقيقه اول خوب بازى 
نكرديم و در 15 دقيقه پايانى هم سختى زيادى 
كشيديم. پاس هاى خوبى را رد و بدل نكرديم و 
به خوبى پرسينگ را انجام نداديم. زمانى كه در 
ويمبلى بازى مى كنيم مى خواهيم با شجاعت 
برروى  بيشترى  فشار  و  كنيم  بازى  بيشترى 
حريف بياوريم. وقتى در مقدماتى جام جهانى 
مشكلى  خانه  در  وقت  هيچ  مى كرديم،  بازى 

تيم  شب،  شنبه  سه  بازى  در  ولى  نداشتيم 
مطلوب  نتيجه  كسب  براى  فشار  بدون  حريف 
برابر مونته نگرو  بازى مى كرد.»ديدار سوئيس 
تا حد زيادي مي تواند تكليف تيم دوم اين گروه 
دور  اين  در  سوئيسي ها  كند.  مشخص  نيز  را 
نتايج خوبي كسب نكرده اند و فاصله 3 امتيازي 
آنها با مونته نگرو باعث شده تا خطر نرسيدن 

به يورو را به خوبي حس كنند. 
آنقدر  روسيه  مهاجمان  نيز   B گروه  در 
در  تا  دادند  دست  از  را  گلزني  فرصت هاي 
نهايت برابر ايرلند جنوبي به تساوي رسيده و 
صعود شاگردان ديك ادووكات به تعويق بيفتد. 
روس ها البته در ادامه كار چندان دشواري پيش 
رو ندارند و برابر آندورا و مقدونيه مي توانند 
اتفاق  حال  اين  با  كنند.  كسب  را  الزم  امتياز   6
صفر  بر  چهار  شكست  گروه  اين  در  عجيب 
شد  باعث  كه  بود  ارمنستان  برابر  اسلواكي 

ايرلند  بين  دومي  عنوان  كسب  براي  رقابت  تا 
جنوبي، اسلواكي و ارمنستان داغ تر شود. 

فرانسوي ها در زمين روماني به مشكل خوردند 
و با تساوي بدون گل متوقف شدند تا بوسني و 
هرزگوين را در يك امتيازي خود ببينند. ديدار 
حساسيت هاي  مي تواند  تيم  دو  رودرروي 
بتواند  بوسني  اگر  و  باشد  داشته  زيادي 
بزرگي  شگفتي  كند،  مغلوب  را  بالن  شاگردان 
شرايط  فرانسه  سرمربي  زد.  خواهد  رقم 
مي داند:«  تيمش  توقف  دليل  را  زمين  نامطلوب 
خوب  اصال  تيم  دو  براى  ورزشگاه  شرايط 
كردن  حمله  دنبال  به  كه  تيمى  براى  ولى  نبود 
مى شد.  دنبال  تر  سخت  مراتب  به  كار  بود، 
تا  مى داد  ترجيح  رومانى  تيم  كه  مى كنم  فكر 
در  ديدار  اين  داشتم  دوست  بپردازد.  دفاع  به 
زمين بهترى برگزار مى شد. ما در گلزنى ناكام 
مانديم و اين مانع ا ز آن شد كه بتوانيم به سه 
حسرت  بابت  اين  از  بيابيم.  دست  بازى  امتياز 
بازى  شب  شنبه  سه  بازى  در  ولى  مى خوريم 
بر  خوبى  كنترل  ما  و  بوديم  شاهد  را  خوبى 
توپ و ميدان داشتيم.» در اين گروه بالروس، 
آلباني و لوكزامبورگ هيچ شانس براي صعود 
ندارند و روماني هم نمي تواند يك مدعي جدي 

لقب بگيرد. 
برتر  تيم  دو  يونان  و  كرواسي   F گروه  در 
باقي  صدرنشيني  تكليف  تنها  و  شده  معرفي 
مانده است. ساير تيم هاي اين گروه(گرجستان، 
مالت، لتوني و رژيم صهيونيستي) از هم اكنون 
در  اكتبر   7 روز  و  گرفته اند  لقب  شده  حذف 
تكليف  جدول  باالي  تيم  دو  رودرروي  ديدار 

صعود مشخص مي شود. 

نروژ  برابر  صفر  بر   2 پيروزي  با  دانمارك 
حاال  و  كرد  پيچيده تر  را   F گروه  سرنوشت 
نروژ  و  دانمارك  پرتغال،  امتيازي  تيم 13  سه 
جدالي جذاب براي صعود خواهند داشت البته 
دو  و  دارد  رو  پيش  ديگر  ديدار  يك  تنها  نروژ 
تيم ديگر شانس بيشتري براي موفقيت خواهند 

داشت. 

خوش شانسي كاپلو در 
ورزشگاه ويمبلى
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تعجب سرمربي روسيه از دستمزد محمد بنا 

كوگيا شويلى: 1500 
دالر؟! واقعا؟!

پس از اعتراض هاى گاه و بى گاه مربيان تيم 
هاى ملى، سرانجام كميته ملى المپيك پرداخت 

چند  به  تومانى  ميليون  پنج  ماهيانه  دستمزد 
را  مختلف  رشته هاي  در  داخلي  مطرح  مربى 
تصويب كرد اما با گذشت چند ماه هنوز اين 
مصوبه به مرحله اجرا نرسيده است. اين در 
حالى است كه دستمزد مربيان مطرح ايرانى 
با مربيان خارجى همسطح آنها قابل مقايسه 

نيست. 

كشتى  ملى  تيم  سرمربى  شويلى،  كوگيا 
حضور  براى  تيم  اين  همراه  به  كه  روسيه 
كرده  سفر  استانبول  به  جهانى  مسابقات  در 
گفت  پاى  تيمش  تمرينات  از  يكى  حاشيه  در 
و گو با خبرنگاران ايرانى نشست و در مورد 
روسى  و  ايرانى  مربيان  دستمزد  مقايسه 
به  ايرانى  خبرنگاران  وقتى  كرد.  صحبت 
تيم  سرمربى  بنا،  محمد  دالرى  حقوق 1500 
ملى كشتى فرنگى اشاره كردند، او با تعجب 
گفت: «اصال اين حرف شما را باور نمي كنم! 
ايران  مثل  تيمي  سرمربي  به  مي شود  مگر 
ادعاي  و  است  فرنگي  كشتي  جدي  مدعي  كه 
را  المپيك  و  جهان  طالي  مدال  چندين  كسب 
دارد چنين دستمزدى بدهند. او تحول عميقى 
هم  هنوز  من  و  كرده  ايجاد  شما  كشتي  در 
فكر مي كنم كه چندين برابر اين رقمى كه شما 

مى گوييد دستمزد دريافت مى كند.» 

تعجب سرمربي تيم ملي روسيه وقتي بيشتر 
محمد  ماهانه  حقوق  مبلغ  اين  فهميد  كه  شد 
بناست و او قرارداد مالي با فدراسيون ندارد. 

او مي گويد: «در روسيه مربيان و سرمربيان 
يك  فاصله  در  كار  شروع  از  قبل  ملي  تيم 
كلي  داد  قرار  يك  بعدي،  المپيك  تا  المپيك 
امضا مي كنند كه رقم مشخصي دارد. مثال يك 
تيم  در  كار  سال  يك  براي  روسيه  در  مربي 
ملي، بر سر يك رقم خاص به توافق مي رسد 

و آن را طى چند نوبت دريافت مي كند.» 

واكنش  در  فرنگى  كشتى  ملى  تيم  سرمربى 
به جست و جوى خبرنگاران ايرانى در مورد 
روسيه  كشتى  فدراسيون  با  قرادادش  مبلغ 
كشتي  فدراسيون  رئيس  و  من  «فقط  گفت: 
راز  يك  اين  مي دانيم.  را  مبلغ  اين  روسيه 
كاري است، نمي توانم آن را افشا كنم. دليلي 
قرارداد  رقم  هم  روسيه  مربيان  ساير  ندارد 
برابر  چندين  بدانيد  قدر  همين  اما  بدانند  مرا 
گيرم  مى  دستمزد  شما  ايران  ملى  تيم  مربي 
و به لحاظ مالي كامال تامين هستم. ما بعد از 
وزير  نخست  پوتين،  والديمير  از  المپيك  هر 
از  خودش  كه  سابق  رئيس جمهور  و  روسيه 
ورزشكاران حرفه اي اين كشور است، جوايز 

خيلي چشمگيرى دريافت مى كنيم.» 

ورزش
افشاگري بامدادي برنامه 90 درباره فجايع اقتصادي 

فوتبال ايران 

دالليسم بالى 
جان

 فوتبال ايران
اخاذى مربى از بازيكن و همزيستى 
مسالمت آميز مربى و مدير باشگاه، 
به  شدن  وارد  براى  پول  پرداخت 
آلوده  و  پوش  ملى  بازيكنان  دايره 
به  داورى  جامعه  از  بخشى  شدن 
از  اى  گوشه  تنها  دالليسم،  پديده 
پشت پرده هاى فوتبال ايران است. 
از  هفته  اين  برنامه  پايان  در  پور  فردوسى   عادل 
ملى  جهادى  در  تا  كرد  دعوت  ورزشى  رسانه هاى 
براى ريشه كنى پديده دالليسم آستين را باال بزنند 

فضاى  كردن  تطهير  براى  اى  رسانه  عزم  آيا  اما 
نگران كننده فعلى كفايت مى كند

 در روزهايى كه به دليل تعطيلى موقت بازيهاى ليگ 
مى  نظر  به  مبهم   90 هفته  اين  برنامه  پخش  برتر، 
شب  دوشنبه   90 عمومى،  انتظار  برخالف  رسيد، 
ترين  جنجالى  از  يكى  و  رفت  آنتن  روى  هفته  اين 
گذشته  سالهاى  طى  داد.  ارائه  را  خود  هاي  نمايش 
در برنامه هاى تلويزيونى به صورت نيش و كنايه به 
فساد در فوتبال ايران اشاره شده بود اما برنامه 90 
دالليسم  پديده  بررسى  به  مستقيما  بار  اولين  براى 
عمق  برانگيز،  تامل  پخش مستندات  با  و  پرداخت 
فساد و تباهى در فوتبال ايران را به تصوير كشيد. 
زبان  از  بيشتر  كه   90 برنامه  بامدادى  افشاگرى 
هر  شد  مى  روايت  فوتبال  سرشناس  هاى  چهره 
بيننده اى را شگفت زده مى كرد و حاال بايد منتظر 
واكنش مديران باالدست ورزش به اظهارات بى پرده 

اهالى فوتبال در برنامه 90 بود. 

ورودى هشت و نيم ميليونى اردوى تيم 
ملى! 

بحث و گفت و گو درباره تاثير دالليسم در فوتبال 
ايران با حضور رسول كربكندي در استوديو برنامه 
خوزستان  در  جاللي  مجيد  با  تصويري  ارتباط  و 
آغاز شد و دو مربى قديمى سعى كردند از فرصتى 
كه براى نور تاباندن به زواياى پنهان فوتبال ايران 
مجيد  ميان  اين  در  ببرند.  بهره  شده  شان  نصيب 
براى  را  بيشترى  اشتياق  فوالد  سرمربى  جاللى، 
برمال كردن رمز و رازهاى عجيب فوتبال ايران از 
خودش بروز مى داد. جاللى در توصيف نقش داللها 
در ناپاكى فضاى فعلى فوتبال ايران به ذكر دو روايت 
تامل برانگيز اكتفا كرد:« بعد از قهرمانى با پاس، يك 
روز دالل ها آمدند پيش من و گفتند بيا با ما همكارى 
ملى  تيم  سرمربى  كه  كنيم  كارى  مى توانيم  ما  كن. 
واقع  مظلوم  شما  مى كنيم.  تبليغات  برايت  بشوى. 
شده اى اما ما مى توانيم كارهاى زيادى برايت انجام 
دهيم. گفتم در مقابل اين كارهايى كه برايم مى كنيد، 
رفتى،  كه  تيمى  هر  به  گفتند  مى خواهيد؟  چه  من  از 
چه تيم ملى چه تيم باشگاهى، از هر 10 بازيكنى كه 
مى گيرى، دو تا بازيكن را ما به شما معرفى مى كنيم. 
من آن ها را بيرون كردم اما اين چيزى است كه به 
عادل  هاى  چشم  حالى كه  در  افتاده.»  اتفاق  مرور 
مجيد  بود،  شده  گرد  تعجب  فرط  از  پور  فردوسى 
مافيايى  شبكه  دواندن  ريشه  بحث  ادامه  در  جاللى 
فوتبال  مسابقات  نتايج  در  آنها  تاثير  و  فوتبال  در 
را مطرح كرد:« اين ها يك شبكه هستند. داور دارند، 
بازيكن و مربى و مسئول و همه چيز دارند. مگر دو 
بازيكن  وقتى  برخورد؟  به  نكردند  شروع  قبل  سال 

خارجى و 500 ميليون تومانى داللها را نخواستم ، 
آنها شروع كردند به كوبيدن من. آخرش هم گفتند با 

150 ميليون اين بازيكن را بردار. 
دو، سه فصل قبل هم با من تماس گرفتند وپيشنهاد 
يك  بگير.  را  بعد  بازي  و  بده  را  بازي  اين  دادند 
بازيكن  يك  بودم،  تيمى  يك  سرمربى  هم  ديگر  بار 
داشتيم كه تازه عمل كرده بود و شرايط بازى كردن 
نداشت. آن بازيكن به من اصرار كرد كه حتما چند 
همه  اين  چرا  گفتم  بفرستم.  زمين  به  را  او  دقيقه 
دعوت  ملى  تيم  به  است  قرار  گفت  مى كنى؟  اصرار 
مى كنند.  شلوغ  روزنامه ها  نكنم  بازى  اگر  و  شوم 
گفتم تو از كجا مى دانى قرار است به تيم ملى دعوت 

شوى ؟ گفت دعوت 
تيم  در  و  شد  هم  دعوت  بازيكن  آن  البته  مى شوم. 
ملى بازى هم كرد. آن بازيكن به من گفت سه و نيم 
كه  دادم  هم  ميليون  پنج  شدم،  دعوت  دادم  ميليون 
بازى كنم. اين ها واقعيت هايى است كه همه از آن 
خبر دارند.» در برنامه اين هفته 90 و در كشاكش 
امان  در  هم  ملى  تيم  جاللى  مجيد  هاى  افشاگرى 
نماند. مهدى تاج اما يك روز پس از مطرح شدن بحث 
تيم  اردوى  به  شدن  دعوت  ازاى  در  پول  پرداخت 
ملى، با صراحت از نقش كارمندان فعلى فدراسيون 
فوتبال در اين ماجرا خبر مى دهد:«در حال حاضر 
پرونده هاي زيادي در حال بررسي است كه بعضى 
بين  اين  در  شده اند.  نزديك  نهايي  نتيجه   به  آنها  از 
اسامي تعدادى از اهالي فوتبال، رسانه ها، مديران و 
حتي كارمندان فدراسيون مطرح است كه به محض 
محرز  صورت  در  شد.  خواهد  اعالم  يافتن  قطعيت 
را  آنها  رسيدگي  هيات  مذكور،  افراد  تخلف  شدن 
در  و  مي كند  محروم  فوتبال  عرصه  در  فعاليت  از 
صورت زياد بودن حجم تخلف اين افراد به مراجع 
قضايي ارجاع داده مى شوند.» تاج كه گفته مى شود 
فدراسيون  انتخابات  در  حضور  براى  را  خودش 
سردمدار  را  خودش  اكنون  كند  مى  آماده  فوتبال 
مبارزه با فساد در فوتبال ايران معرفى مى داند و 
باشگاه  مديران  مالى  تخلفات  پرونده  كند  مى  ادعا 
فوتبال  فدراسيون  تخلفات  كميته  در  ابتدا  ذوب آهن 
مفتوح شده است: «مسئله باشگاه ذوب آهن ابتدا در 
همين هيات رسيدگي به تخلفات كليد خورد اما بعدها 
به دليل گستردگي حجم تخلف ارگان هاي ذي صالح 
وارد كار شدند. در حال حاضرحراست فدراسيون 
به  رسيدگي  هيات  مصوبات  اجرايي  بازوي  فوتبال 

تخلفات حرفه اي است.» 

بازيكنم را بردار تا برايت پرچم بزنم! 
اهالي  و  كارشناسان  بى پرده  هاى  صحبت  پخش 
فوتبال درباره پديده دالليسم، يكى ديگر از آيتم هاى 
برنامه اين هفته بود كه عمق تباهى در فوتبال ايران 
يكى  صبا  سرمربى  ويسى،  كرد.عبداهللا  مى  ثابت  را 
دالل ها  آميز  تهديد  تماس هاى  از  كه  بود  كسانى  از 
پرده  صبا  نشان  و  بى نام  بازيكنان  و  خودش  با 
برداشت و گفت:« من امسال تيمم را با 50 ميليون 
بسته ام. بعضى از بازيكنانم حتى پول شام خوردن 
ميليون  پنج  و  هستند  شهرستان  بچه  چون  ندارند 
از قراردادشان را براى رهن خانه هزينه كرده اند. 
آن وقت عده اى دالل مى خواهند از اين ها و من باج 
بگيرند چون كسى را نداريم. به من گفتند كارى مى 
كنيم هفته سوم بركنارت كنند وحتى به مرگ تهديدم 
كردند. همين حاال هم اگر از صبا اخراجم كنند بايد 
نمى  مرا  كسى  چون  كنم  مربيگرى  دهاتم  در  بروم 
خواهد.» بعد از ويسى نوبت به ابراهيم قاسمپور كه 
از اتفاقات پشت پرده فوتبال ابران به فوتبال امارات 
جامعه  به  مافيايى  شبكه  نفوذ  تا  رسيد  برده  پناه 
مربيان  از  ها  خيلى  و  من  كند:«  مطرح  را  داورى 
ديگر چون خواستيم پاك بمانيم ، حذف شديم. يك 
هم  داور  چند  كه  تركيه  در  داشتم  نفت  با  اردويى 
آنجا بودند. آنها به من گفتند بازيكنى را بردار. من 
هم گفتم بيايد تست بدهد كه قبول نكردند. پيشنهاد 
آنها اين بود كه بازيكن ما را بردار تا ما در قبالش 

براى تيمت پرچم بزنيم.» 

روش جدى اخاذى از بازيكنان ليگ برترى 
يكى ديگر از بخش هاى بحث برانگيز برنامه دوشنبه 
شب، گفت وگو با بازيكنانى بود كه قبل از آغاز اين 
فصل با پاس قرارداد رسمى امضا كرده بودند اما 

به طور شگفت انگيزى از فهرست بازيكنان اين فصل 
بازيكن   ، قربانى  على  شدند.  گذاشته  كنار  تيم  اين 
آغاز  از  قبل  كه  بود  بازيكنانى  جمله  از  پيكان  فعلى 
فصل چند روزى هم با پاس تمرين كرد اما در نهايت 
به پيكان بازگشت. او در توصيف داليل عدم توافق 
با پاس در گفت و گو با خبرنگار برنامه نود ادعا كرد 
بعد از امضاى قرارداد رسمى ، فراز كمالوند مربى 
پاس قصد داشته90ميليون از مبلغ قراردادش كسر 
كند. لحظه اى كه قربانى نام فراز كمالوند را بر زبان 
و  شد  قطع  پخش  تكنيك  به وسيله  او  صداى  آورد، 
با  نتوانستند  تلويزيونى  مخاطبان  از  بسيارى  شايد 
لب خوانى به هويت اصلى فرد مورد نظر پى ببرند. با 
حضور داوطلبانه فراز كمالوند روى خط برنامه 90 
اما هويت كسى كه 90ميليون تومان از مبلغ قرارداد 
قربانى را طلب كرده بود براى بينندگان تلويزيونى 
آشكار شد و كمالوند كه براى ارائه دفاعياتش روى 
خط برنامه آمده بود با اين كار حركت خودش را در 
مظان اتهام قرارداد. مربى فعلى پاس همدان كه قبال 
گفته مى شد در دايره مربيان منشورى فدراسيون 
قربانى  على  ادعاى  به  پاسخ  در  دارد  قرار  فوتبال 
گفت:« چون احساس كردم منظور دوستان باشگاه 
شما  آمدم.  برنامه  خط  روى  همين  براى   ، باشد  ما 
طورى ماجرا را پيش مى بريد كه سوء برداشت مى 
شود. ما يك سرى قرارداد داخلى بستيم كه بعد هم 
پاره كرديم و ريختيم دور.» در اين لحظه على قربانى 
هم روى خط آمد و در مسير برنامه مشخص شد 
كه قرارداد اين بازيكن با باشگاه پاس رسمى بوده 
است و برگه قراردادش تحويل داده نشده. كمالوند 
با  نرسيدن  توافق  به  اصلى  دليل  داشت  اصرار  كه 
بازيكن مذكور را فنى جلوه دهد در توضيح اين ماجرا 
گفت:« من يك ساعت قبل از برنامه فهميدم اين ماجرا 
قربانى.  على  به  زدم  زنگ  و  شود  پخش  است  قرار 
قبول دارم درحق اين بازيكن ظلم شده، براى همين 
عليپور  آقاى  جلوى  هم  فوتبال  فدراسيون  در  حتى 
اما  بوديم  بسته  داخلى  قرارداد  قربانى  با  ما  گفتم 
باشگاه برگه را در اختيارش نگذاشته.» على قربانى 
هم روى خط ، قصه قراردادش را كه اولين بار در 
و  كرد  تكرار  دوباره  بود،  شده  منتشر  خبرآنالين 
گفت بعد از ثبت قراردادم گفتند بايد قراردادت را 90 
ميليون كم كنى. آن هم براى قراردادى كه ثبت شده 
ثبت  در  نقشى  هيچ  كرد  مى  اصرار  كمالوند  بود.» 
هم  حرف  اين  معناى  و  نداشته  بازيكن  اين  قرارداد 
داللى نيست اما قربانى قضاوت را به افكار عمومى 
واگذار كرد وگفت: «مردم دارند برنامه را مى بينند و 
معناى حرف هاى ما را مى فهمند.» كمالوند پرسيد: 
«يعنى ما از تو پول خواستيم» قربانى در پاسخ به 
او گفت:«پول نخواستيد يعنى كسى جراتش را ندارد 
كه اين خواسته را از من داشته باشد اما سرپرست 
در  را  قرارداد  كه  كرديم  زرنگى  ما  گويد  مى  تان 
اختيارت نگذاشتيم.» جالب اينكه فراز كمالوند در ال 
به الى دفاعيات عجيبى كه براى مبرا كردن خودش 
و باشگاه پاس از اتهام داللى ارائه مى داد، اعتراف 
كرد باشگاه پاس انواع تخلفات را انجام داده اما از 
كمالوند،  با  گفت وگو  از  قبل  نكرده.  طلب  پول  كسى 
سال  بازيكن   ، محمدى  حسين  امير  از  تصاويرى 
قبل مس سرچشمه در حالى كه با يك مربى حرف 
گذاشته  فيلتر  صدايش  روى  اما  شد  پخش  زد  مى 
گذشته  چه  ماجرا  اين  در  نشود  مشخص  تا  بودند 
است. فردوسى پور براى ثابت كردن خالف ادعاى 
نوار  ما  كمالوند  آقاى  گفت:«  او  به  خطاب  كمالوند 
كامل اين حرف ها را داريم ، مى توانيم پخش كنيم. 
ما  و  زديد  مى  حرف  بازيكن  اين  با  كه  بوديد  شما 
 ، بله  گفت:«  كمالوند  ؟»  كرديم  پخش  را  تصويرش 
من با او حرف زدم و گفتم كه قراردادش را پاره مى 
كنم. ما از اين كارها كرديم . آنجا هم مى دانيد كه 

مشكلى نيست!» 
از  هفته  اين  برنامه  پايان  در  پور  فردوسى  عادل 
ملى  جهادى  در  تا  كرد  دعوت  ورزشى  رسانه هاى 
براى ريشه كنى پديده دالليسم آستين را باال بزنند 
فضاى  كردن  تطهير  براى  اى  رسانه  عزم  آيا  اما 
از  مربى  اخاذى  مى كند؟  كفايت  فعلى  كننده  نگران 
مدير  و  مربى  آميز  مسالمت  همزيستى  و  بازيكن 
دايره  به  شدن  وارد  براى  پول  پرداخت  باشگاه، 
بازيكنان ملى پوش و آلوده شدن بخشى از جامعه 
پشت  از  اى  گوشه  تنها  دالليسم،  پديده  به  داورى 

پرده هاى فوتبال ايران است. 
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 افقي:

١- كسي كه رحم و شفقت نداشته 
باشد- گاوباز

ــير  ــي- خط س ــر صحراي ٢- كبوت
سيارات- به طور ناگهاني

ــر كردن-  ــت نمودن- خط ٣- تربي
طرح و صورت كار و عمل پيش بيني 

شده
ــي- صدا،  ــر- خداي ــوري- زه ٤- ف

نغمه
ــه كننده-  ــرف نداري- زمزم ٥- ح

اتاق قطار
ــث و  ــرو- كار عب ــص و يك ٦- مخل

بيهوده- شماره رمز
ــد  گوين ــي-  فرنگ ــاي  ازماه ه  -٧

توانستن است- عقايد
٨- صندوق قديم- خيرگي، حيرت- 

داالن
ــتاني-  باس ورزش  ــايل  وس از   -٩
سرودهاي حضرت داوود (ع)- آبزي 

مفيد و لذيذ
١٠- پس ندادني خسيس!- شهري 
در استان گيالن- از شهرهاي استان 
ــهر  ــه مركز آن زرين ش اصفهان ك

است
١١- آدم ناشي از سرگشادش مي زند- 

شهر چاقو- بچه مي كشد
ــل هند-  ــي- اه ــداد ترتيب ١٢- از اع

فرمان اتومبيل- گل نوميدي
١٣- حالل رنگ- وحشت- پرده داري 

خانه كعبه
ــه خانه بدن-  ــروردگار- تصفي ١٤- پ

مطالعه اجمالي
ــرژي- يكي  ــي ان ــادل فارس ١٥- مع
ــيار زيباي  ــهرهاي تاريخي و بس از ش

ايتاليا
 عمودي:

١- كم طاقت- از ورزش ها
ــخت،  ــرد معروف- س ٢- ب

ناگوار- گذرنامه
٣- معمولي- شاعر عاشق!- 
ــش  آت در  ــه  ك ــوري  جان

نمي سوزد
گل  ــده-  نخوان درس   -٤

دندان- پيچش مو- اهلي
ــاب و  ــو- ت ــن- الگ ٥- بالي

توان
ــياره بهرام-  ــان- س ٦- ده

عصر و دوره
ــر  ــاه- افس ــر، تب ٧- بي ثم
منطقه  ــي-  درياي ــروي  ني

تفريحي تهران
ــرب- واحد  ــاي ع ٨- روزه

مقاومت الكتريكي- فنا

ــكاري-  ــتاده خدا- گاز جوش ٩- فرس
شمشير

ــدن- تفنگدار سواره- دانه  ١٠- پير ش
خوشبو

ــاي غيرعادي بدن- ياقوت-  ١١- گرم
نشسته

ــاره به نزديك- پسوند حاصل  ١٢- اش
مصدر- اشاره به دور- به رو خوابيده

ــاورز- همين حاال- توانايي،  ١٣- كش
قدرت

ــت و ناپسند-  ١٤- ورزش چيني- زش
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر 

به حكم و ترتيبي كه... معين مي كند
ــردن و به كار انداختن-  ١٥- آماده ك

قابل حصول

 افقي:
ــب فرح و  ــم- موج ــه از چش ١- كناي

شادي
ــر- واحد- جار  ٢- حكومت عصر هيتل

زننده
٣- پند- طرز، روش- برآمدگي

ــرب-  ــت ع ــي- دس ــده جنگل ٤- درن
بي باكي- صالبت و سختي

ــتمراري- شيطان-  ــانه فعل اس ٥- نش
عضو دستگاه گوارش

ــدن- حرف  ــه دنيا آم ــروري- ب ٦- س
همراهي

٧- نانوا- سرباز همه فن حريف- مطيع
ــل  قاب و  ــي  جيب ــوت  ص ــش  پخ  -٨
ــم هادي  ــل- طناب تاب- هر جس حم

الكتريسيته
ــتان  اس در  ــهري  ش ــرازيري-  س  -٩
ــتان- ماده اي كه در برگ چاي  خوزس

وجود دارد
١٠- عود- سالن انتظار هتل- ميمون 

دنياي قديم
١١- پارچه زخم بندي- طرز و قاعده- 

به همان شكل و ترتيب
ــت- رسم مغولي- مساوي-  ١٢- دوس

ماضي بودن
ــزي-  مرك ــتان  اس در  ــهري  ش  -١٣

تفنگدار سواره- گوشه ها
ــداي به هم  ــمن- ص ــرار دش ١٤- ف
ــبك  خوردن دو چيز فلزي يا بلور- س

ادبي صائب
١٥- شهري خشك و كويري در ١٠٠ 
كيلومتري تهران و در استان البرز- به 
قاره اي كه پيرامون قطب جنوب زمين 

را دربرگرفته مي گويند
 عمودي:

١- گناه ها- سريالي از سعيد آقاخاني 
با بازي حميد لواليي

ــتلزام- قدر  ٢- مركز ويتنام- واژه اس
و قيمت

ــابي-  ــانگان نقص ايمني اكتس ٣- نش
سوار- التهاب كليه

ــتان  زمس در  ــردن-  ك ــش  پخ  -٤
ــالحي  ــوزانند- ميان چيزي- س مي س

آهني
ــي  ــه- آدرس- خميدگ ــراي اينك ٥- ب

كاغذ
ــي-  ــه ورزش ــه- پرتاب ــوز بيگان ٦- هن

شاداب
٧- از خود راضي- ديرباز- ميوه طبي

ــر  ــون- همس ــدام- ارغن ــوش ان ٨- خ
حضرت ابراهيم(ع)

ــتان  ــهري در اس ــاه- ش ــذر گي ٩- ب
مازندران- درد و سختي

١٠- شهري در استان لرستان- نجات 
دهنده- صفت مشبهه است 
ــر تركيب  ــه با كلمه ديگ ك

مي شود
ششلول-  قوم-  خادم   -١١

آشكار
ــوان  حي ــودي-  ناب  -١٢

وحشي- چارپا- بخشش
ــتان  اس در  ــهري  ش  -١٣
ــركت هاي  ــان- از ش اصفه
توليدكننده و عرضه كننده 
ــداي در  ــاي هيون خودروه

ايران- صدا
ــبب-  مس ــت-  محب  -١٤

نمايان
ــتماتيك-  بيوسيس  -١٥

ايوان آن مايه عبرت است
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� فروردين ماه: 
ديگران  با  ارتباطتان  در  را  مشكالتى  شايد  هفته  اين 
پايدار  حالت  اين  زياد  خوشبختانه  اما  شود  ايجاد 

نميماند. 
گاهى  آشنايان  و  دوستان  جمع  در  و  هفته  اين  در 
همه به شما عالقه دارند و گاهى محبوبيت تان را از 
نميتوانيد  هميشه  ؛  نباشيد  نگران  اما  دهيد  مى  دست 
برنده باشيد اما سعى خودتان را بكنيد حتمًا ديگران 

از زحمات شما قدردانى ميكنند.
� ارديبهشت ماه: 

اين هفته روحيه لطيفى داريد و اين موضوع ديگران 
را به شما جذب ميكند. 

سعى كنيد قولى ندهيد زيرا به خاطر حالت احساسى 

اى كه داريد مشكل مى توانيد از زير آن در برويد و 
اين موضوع ممكن است برايتان دردسر ساز شود ، 

قبل از هر نوع پاسخ مثبت خوب انديشه كنيد.
� خرداد ماه: 

اين هفته ممكن است عصبانى باشيد اما اگر من جاى 
بيشترى  فرصت  همكاران  و  دوستان  به  بودم  شما 
بى  هفته  اين  هم  آنها  بلكه  شما  تنها  نه  زيرا  ميدادم 

حوصله و عصبانى هستند! 
و  هستيد  مستقل  روحى  داراى  شما  خوشبختانه 
تنها  خودتان  با  مشكلى  هيچ  بدون  مدتى  ميتوانيد 

باشيد.
� تير ماه: 

اين هفته تمرين خواهيد كرد تا خستگى ناپذير باشيد 
كم  شما  انرژى  چون  ندارد  اى  فايده  هيچ  اكنون  اما 
حال  در  زيادى  تغييرات  هفته  اين  در  ؛  است  شده 

انجام است و شما مثبت مى انديشيد.
شايد همسرتان تغييرات را نپذيرد و به چيزهاى قديم 
استعداد  و  لياقت  كارتان  براى  شما  اما  دهد  اهميت 
مثبت  تغييرات  كه  دهيد  نشان  او  به   ، داريد  را  الزم 

هستند.
� مرداد ماه: 

اين هفته شما لبريز از انرژى پويا و اشتياق خواهيد 
بود و قدرت رويارويى با هر چيزى را داريد. 

قانع كردن مردم براى اين كه اوضاع را از نقطه نظر 
شما ببينند، همانند افتادن يك تنه درخت برايتان سهل 
و آسان است پس اطمينان حاصل كنيد كه بيش از آن 
از  بيش  و  باشيد  نپذيرفته  مسئوليت  توانيد،  مى  چه 

توانتان قول ندهيد. 
داريد  بودن  قدرتمند  احساس  چنين  هم  هفته  اين  در 
و نياز داريد كه روى برخى از انرژى هاى ذهنى تان 

كار كنيد تا از تحريك شدن اعصاب و حساسيت شما 
جلوگيرى كند.

� شهريور ماه: 
اين هفته سعى كنيد مراقب پول خرج كردن باشيد تا 

ولخرجى نكنيد.
مشكل اين جاست كه زمانى كه شروع به خرج كردن 
نمى  و  داريد  برمى  دست  كى  دانيد  نمى  كنيد  مى 
خواهيد هم بدانيد ؛ مى توانيد سرمايه گذارى كنيد و 

پول خوبى به دست آوريد.
� مهر ماه: 

در اين هفته ممكن است شما هيچ وقت اين قدر راجع 
به خود متفاوت فكر نكرده بوده ايد ولى دقيقًا كارى 

است كه ميتوانيد بكنيد.
مورد  در  صحبت  براى  نظيرى  بى  زمان  هفته  اين 
مسائل بزرگ است و بيش از همه مى توانيد خود را 
به جلو هل دهيد ؛ اما خيلى هم بلند پروازى نكنيد چرا 

كه در حال حاضر نميتوانيد معجزه اى انجام دهيد.
� آبان ماه: 

در اين هفته زياد سخت نگيريد و گرنه احساسات تان 
جريحه دار مى شود.

مطمئن  ها  آن  از  كه  چيزهايى  به  زياد  كنيد  سعى 
نيستيد اميدوار نشويد زيرا نااميد مى شويد ؛ از اين 
به  اما  شويد  مى  خوشحال  كنيد  كمك  ديگران  به  كه 

ارزش هاى خودتان هم اهميت دهيد.
� آذر ماه: 

اين هفته يك رابطه خاص در زندگى شما وارد ميشود 
ولى بداليلى زمان براى اين كه اين رابطه را به جلوتر 

بكشانيد زمان خوبى نيست. 
شايد يكى از شما از اين كه خود را وقف رابطه اى 
بكند وحشت دارد يا هنوز نياز داريد همديگر را بهتر 

بشناسيد ؛ به هرصورت، بايد قبول كنيد كه هر مسئله 
اى زمان خاص خودش را براى اتفاق افتادن دارد چه 

به برنامه شما جور در آيد يا نيايد.
� دى ماه: 

اين هفته سيارات به شما كمك ميكنند تا شما به دنبال 
موفقيت برويد. 

اين هفته به كارتان مى چسبيد و تصميم ميگيريد كه 
شروع به فعاليت كنيد ؛ چند هفته آينده فرصت هاى 
شروع  زودتر  قدر  چه  هر  اما  داشت  خواهيد  زيادى 

كنيد زودتر كار مناسب پيدا ميكنيد.
� بهمن ماه: 

در اين هفته با همه رفتار خوبى خواهيد داشت و مهم 
نيست كه چه نسبتى با شما داشته باشند . 

درك  بهتر  را  افراد  كه  است  مناسبى  زمان  هفته  اين 
كنيد ، به خصوص اگر اخيراً رفتارشان سوال برانگيز 
بوده است يا الزم است كه فضاى قابل تحمل ترى را 

بين خودتان ايجاد كنيد.
در اين هفته پيشرفت زيادى خواهيد داشت و خودتان 

نيز از اين همه موفقيت متعجب خواهيد شد.
� اسفند ماه: 

تعادل  كارتان  در  بيشتر  داريد  قصد  شما  هفته  اين 
ايجاد كنيد ؛ آگاه باشيد اگر بدهكارى داريد اكنون مى 

توانيد آن را بپردازيد.

اگر از كار بر كنار شده ايد كسى بايد بداند شما نمى 
عملكرد  شما  بلكه  شويد  منتظر  هميشه  براى  توانيد 
به  ميتوانيد  كنيد  تالش  كمى  اگر   ، ميخواهيد  مناسب 

خواسته تان جامه عمل بپوشانيد. 

جدول و سرگرمى






