
هشدار اتحاديه هاى صنفى به دولت
رهبران اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس نسبت به ادامه سياست هاي رياضت اقتصادي دولت ائتالفي 
و  صنفي  اعتصابات  ها،  سياست  اين  تغيير  عدم  صورت  در  كه  اند  كرده  تاكيد  و  داده  هشدار  كشور  اين 

نافرماني مدني تنها راه پيش روي كارگران خواهد بود.
 اجالس ساالنه كنگره اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس موسوم به 'تي يو سي' قرار است روز دوشنبه 
در لندن آغاز به كار كند و محور اصلي اين اجالس سه روزه مخالفت با سياست هاي رياضت اقتصادي 

دولت و كاهش اعتبارات خدمات عمومي و رفاهي خواهد بود. 
سياست  كه  كرد  تاكيد  اجالس  اين  آستانه  در  انگليس  هاي كارگري  اتحاديه  دبيركل كنگره  باربر'  'برندان 
كاهش بودجه خدمات عمومي و رفاهي خطر بازگشت مجدد ركود به اقتصاد انگليس را افزايش مي دهد و 

به همين دليل دولت بايد اين سياست خود را تغيير دهد. 
وي گفت: دولت بايد يك سياست جايگزين را بر اساس ماليات منصفانه، اصالح نظام بانكي و تشويق رشد 

اقتصادي ارائه كند. 
 آلمان كه اقتصادي صادرات محور دارد از رشد باالي اقتصادهاي ياد شده سودي باال مي برد. هلند و 
و  يونان  نظير  اقتصادهايي  ضعف  مي شد  سبب  رشد  همين  و  داشتند  آلمان  مشابه  وضعيتي  نيز  اتريش 
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...
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موج تازه اعتصابات و 
اعتراضات صنفي در 
انگليس در راه است

كارگري  و  صنفي  هاي  اتحاديه  رهبران   - لندن 
رياضت  هاي  سياست  ادامه  به  نسبت  انگليس 
داده  هشدار  كشور  اين  ائتالفي  دولت  اقتصادي 
اين  تغيير  عدم  صورت  در  كه  اند  كرده  تاكيد  و 
مدني  نافرماني  و  صنفي  اعتصابات  ها،  سياست 

تنها راه پيش روي كارگران خواهد بود.
و  صنفي  هاي  اتحاديه  كنگره  ساالنه  اجالس 
كارگري انگليس موسوم به 'تي يو سي' قرار است 
محور  و  كند  كار  به  آغاز  لندن  در  دوشنبه  روز 
سياست  با  مخالفت  روزه  سه  اجالس  اين  اصلي 
اعتبارات  كاهش  و  دولت  اقتصادي  رياضت  هاي 

خدمات عمومي و رفاهي خواهد بود. 
'برندان باربر' دبيركل كنگره اتحاديه هاي كارگري 
كه  كرد  تاكيد  اجالس  اين  آستانه  در  انگليس 
رفاهي  و  عمومي  خدمات  بودجه  كاهش  سياست 
را  انگليس  اقتصاد  به  ركود  مجدد  بازگشت  خطر 
اين  بايد  دولت  دليل  همين  به  و  دهد  مي  افزايش 

سياست خود را تغيير دهد. 
بر  را  جايگزين  سياست  يك  بايد  دولت  گفت:  وي 
و  بانكي  نظام  اصالح  منصفانه،  ماليات  اساس 

تشويق رشد اقتصادي ارائه كند. 
آقاي باربر افزود: جامعه انگليس در حال حاضر 
را  اقتصادي  رياضت  سياست  ترين  گيرانه  سخت 

از دهه 1920 ميالدي تاكنون تجربه مي كند. 
وي هشدار داد كه در صورت عدم توجه دولت به 
مختلف  مناطق  اصناف،  و  كارگران  هاي  خواسته 
كشور در پاييز امسال با اعتصابات و اعتراضات 
صنفي و كارگري گسترده اي مواجه خواهند شد. 

انگليس  كارگري  هاي  اتحاديه  كنگره  دبيركل 
اظهارداشت: دولت اهداف ظالمانه و غلطي را براي 
سال  چهار  طي  بودجه  كسري  مشكل  از  رهايي 
ارائه كرده است كه فشار اصلي آن بر دوش اقشار 

پايين و متوسط جامعه خواهد بود.
 

بودجه  كسري  كاهش  براي  انگليس  ائتالفي  دولت 
160 ميليارد پوندي ساالنه اين كشور يك برنامه 
آن  اساس  بر  كه  است  كرده  اعالم  را  ساله  چهار 

بطور متوسط حدود 20 درصد از بودجه سازمان 
ها و وزارتخانه هاي دولتي بويژه در بخش خدمات 

عمومي كاسته مي شود. 
و  كارگران  سهم  افزايش  ها،  ماليات  افزايش 
تعديل  و  بازنشستگي  حق  پرداخت  در  كارمندان 
هاي  برنامه  ديگر  از  دولتي  هاي  بخش  در  نيرو 

دولت براي مقابله با كسري بودجه است. 
با  امسال  تيرماه  در  معلمان  از  نفر  هزار  صدها 

سياست  به  نسبت  روزه  يك  اعتصابي  برگزاري 
تغييرات  بويژه  و  دولت  اقتصادي  رياضت  هاي 
بازنشستگي  هاي  صندوق  براي  آن  پيشنهادي 
معلمان اعتراض كردند. اتحاديه هاي معلمان اعالم 
كرده اند كه در ماه نوامبر(آبان-آذر) مجددا دست 

از كار خواهند كشيد. 

'يونايت'  كارگري  اتحاديه  رهبر  كالسكي'  مك  'لن 
سراسري  اجالس  برگزاري  آستانه  در  نيز 

برگزاري  خواستار  انگليس  كارگري  هاي  اتحاديه 
اعتصابات سراسري و نافرماني مدني براي مقابله 

با سياست هاي سختگيرانه اقتصادي دولت شد. 
گفت: ما همه  وي در مصاحبه اي با 'بي بي سي' 
مخالفت  اعالم  براي  را  اعتراضي  هاي  روش 
مدنظر  عمومي  اعتبارات  كاهش  سياست  با  خود 
شامل  تواند  ها مي  روش  اين  و  داد  خواهيم  قرار 
اعتصابات سراسري، نافرماني مدني و حتي 'اقدام 

مستقيم' باشد. 
كارگران  حقوق  به  دولت  حمالت  اگر  افزود:  وي 
و  ثباتي  بي  شاهد  آينده  در  ما  كند  پيدا  ادامه 

ناآرامي خواهيم بود. 
از سوي ديگر موسسه مطالعات مالي انگليس (آي 
اف اس) روز دوشنبه با انتشار گزارشي نسبت به 
عواقب منفي كاهش بودجه خدمات رفاهي و بخش 

هاي عمومي دولت، هشدار داد. 
جورج  اگر  كرد:  اعالم  پژوهشي  موسسه  اين 
سياست  اجراي  به  انگليس  دارايي  وزير  اوزبورن 
سال  سه  طي  دهد،  ادامه  خود  اقتصادي  رياضت 
آينده سطح زندگي مردم بطور متوسط حدود 10 

درصد كاهش خواهد يافت. 
'بيشترين آسيب هاي اين سياست هاي سختگيرانه 

نيز متوجه اقشار كم درآمد جامعه خواهد بود.' 
در حالي كه مقامات دولت انگليس اجراي سياست 
با  مقابله  راه  تنها  را  اقتصادي  گيرانه  سخت  هاي 
كسري بودجه و بدهي عمومي دولت و جلوگيري 
از سقوط اقتصاد اين كشور مي دانند ولي برخي 
عميق  و  سريع  كاهش  كه  معتقدند  كارشناسان  از 
به  بودجه مي تواند اقتصاد انگليس را كه  كسري 
تازگي دوره ركود را پشت سرگذاشته به ركودي 

عميق تر گرفتار كند. 
انگليس  ائتالفي  دولت  اقتصادي  رياضت  سياست 
كه در همان سال نخست با كاهش اعتبارات عمومي 
بازنشستگي  هاي  صندوق  به  دولتي  هاي  كمك  و 
هاي  مخالفت  با  اخير  هاي  ماه  طي  بوده،  همراه 
گسترده اتحاديه هاي صنفي و كارگري اين كشور 

مواجه شده است. 
انگليس  كارگري  و  صنفي  هاي  اتحاديه  اعضاي 
يك  جاري  سال  فروردين)  (ششم  مارس  ماه   26
تظاهرات اعتراضي بزرگ را با حضور 500 هزار 
نفر در شهر لندن برگزار كردند و خواستار توقف 
كشور  اين  در  عمومي  خدمات  اعتبارات  كاهش 

شدند.

گزارش
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آيا خود را نقد ميكنيد؟

هفته تمام شد و همه، خسته از يك هفته دوندگى، به برآورد كرده و نكرده خويش ميپردازيم. گاه نا تنها 
خود، كه ديگران نيز به بر آورد كارهاى ما ميپردازند. خواسته باشيم يا نه ، از قضاوت كردن و قضاوت 
شدن، ناگزيريم و نا گريز. ولى چگونه به قضاوت خود و ديگران مينشينيم؟  راستى، چه گونه كارنامه 
خود را در يك هفته، يك ماه، يك فصل يا يك سال مرور ميكنيد؟ آيا خود را نقد ميكنيد؟ ديگران چه 
گونه شما، عملتان و دست آورد هاى شما را بررسى ميكنند؟ با عدالت؟ با بى  رحمى؟آن چنان كه رسم 
است، مى توان رفتار و فعاليتهاى اجتماعى ديگران را به بته "نقد" كشيد. كارهاى جدى همچون نمايش 
آثار هنرى، كتاب، نمايش، نمايشگاه نقاشى و هنرهاى زيبا، سينما و ديگر جلوهاى هنرى. ميتوان بدون 
غرض ورزى، از نيك و بد يك كار، اجراى آن، كيفيت و كاستيهاى آن گفت و شمرد با دليل و حجت. يك 
نقد خوب، ارزشهاى پنهان يك كار را نمايان مى كند، به عامل آن، اهميت و ارزش كارش را مى نماياند، 
به ديگران وسوسه ديدار، تجربه  كار را منتقل ميكند. يك نقد خوب، نقات قوت و ضعف را زير ذره بين 
ميبرد به مخاطب و شعور او احترام ميگذارد و به افزايش آن فكر ميكند. براى يك منتقد خوب، موضوع، 

مخاطب و صاحب كار، مثلث با اهميتى  است كه با توجه به تمام ابعاد، اضالع و زوايا شكل ميگيرد.

ولى  چه آسان دست به قلمان به ورطه "انتقاد" ميافتند! تيغ نفرت و غرض ورزى بر ميكشند تا پيكر 
كار و گاه صاحب كار را بدرند. در اين رفتار، هيچ كس، بهره اى نميبرد جز نويسنده كه خود را آسوده 
كرده است. خالق اثر، زخم خورده بر جا ميماند، خواننده متحير و سرگردان ميشود و اثر بدون نگاهى 
صحيح، بالتكليف و سرگردان ميشود.بدين ترتيب، نقد رفتاريست، آگاهانه، مسئول، روشنفكرانه و پر از 
تخصص و انديشه و انتقاد، يك تخليه روانى  كه در بهترين شكل آن، بسيار آزار دهنده! جا به جا گرفتن 
نقد  و انتقاد، منحصر به فرهنگ ما نيست. اين دو مقوله ظريف را بايد به خوبى شناخت و از مضرات آن 
پرهيز كرد. سعى  اين هفته نامه آن است كه صرف نظر از انتشار اخبار هنرى، در جهت اعتالى اطالعات 
و همچنين بارور كردن فرهنگ پيرامون آن بكوشد. باشد كه با نشر نقد مناسب از جانب مخاطبين و 
موثرى  فرهنگى  مجموعه  هستند،  هنر  پشتوانهاى  مهمترين  كه  هنر  صاحبان  دقت  و  توجه  عالقمندان، 

شكل بگيرد تا همه شاهد بارورى روز افزون كيفييت و انديشه در عرصه هنر و جز آن باشيم.
سردبير

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
كرده  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

مى باشد.
Printed by: Web Print UK

يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02071935592- 07811000455  

ابله گمان مى كند عاقل است، ولى عاقل مى داند كه خود ابلهى بيش نيست.
آنچه دلخواه توست، 

پرده پنجم، صحنه اول

The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to 

be a fool. As you like it, 
Act V, sc.1.

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

07811000455

گزارش

برنامه هاى  
فرهنگى ايرانيان 

انگلستان
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

افتتاح بزرگترين مركز 
خريد اروپا در شرق لندن

محسن غفارى 

نزديكتر  لندن  المپيك  بازيهاى  به  كه  روز  به  روز 
اين  ى  ويژه  هاى  برنامه  و  ها  پروژه  شويم،  مى 

رويداد بزرگ ورزشى يك به يك افتتاح مى شوند تا 
هر كدام به اندازه ى سهم خود بازار اقتصادى يخ 
زده اروپا را گرما بخشند. روز سه شنبه سيزدهم 
لندن  فيلد  وست  مركزخريد  شعبه  دومين  سپتامبر 
خود  درهاى  لندن  شرق  در  واقع  استراتفورد  در 
كه  خريد  مركز  اين  گشود.  خريداران  روى  به  را 
امكاناتى  با  اروپاست  در  خريد  مركز  بزرگترين 
رسما  را  خود  كار  بزرگ  مساحتى  و  نظير  بى 
سيصد  از  بيش  مجموعه  اين  امكانات  نمود.  آغاز 
سالن  چهارده  رستوران،  هفتاد  هتل،  سه  مغازه،  
مى  شامل  را  انگلستان  كازينو  بزرگترين  و  سينما 
قشرها  تمامى  از  مردم  و  خريداران  حضور  شود. 
و سنين مختلف در افتتاحيه اين مجموعه نكته قابل 
تاملى بود كه در اين مراسم جالب به نظر مى رسيد. 
بطوريكه مردم از ساعت ها قبل از باز شدن درب 
بودند  كشيده  صف  خريد  مركز  اين  بيرون  در  ها 
اول  نفرات  جزو  مجموعه،  اين  به  خود  ورود  با  تا 
گرفتن  دست  در  با  جوانى  ميان  اين  در  اما  باشند. 
به  دقيقا  هستم»  اولين  «من  عنوان  تحت  پالكاردى 

اين  هاى  درب  پشت  ساعت  چهار  و  بيست  مدت 
مجموعه ايستاده بود تا با ورود خود به اين مركز 
از  پوند  پنجاه  مبلغ  خريدار،  اولين  عنوان  به  خريد 
فروشگاه اپل به صورت رايگان هديه دريافت كند. 
اين هيوالى ساخته شده از استيل و شيشه كه در 
كار  به  مشغول  را  نفر   25000 آن  ساخت  مراحل 
اختيار  در  را  مناسبى  شغلى  فرصت  بود،  كرده 
با  افتتاحيه  مراسم  گذاشت.  خواهد  نفر   18000
شد  آغاز  لندن  شهردار  جانسون  بوريس  حضور 

ستاره  شرزينگر  نيكول  هنرنمايى  با  ادامه  در  كه 
پاپ آمريكايى و اجراى برنامه توسط او و گروهش 
انجام شد. اما افتتاح اين پروژه ى عظيم نيز بدون 
حادثه نبود. در فاصله اى كه شهردار لندن مشغول 
بود،  لندن  راديويى  هاى  شبكه  از  يكى  با  مصاحبه 
فاصله  در  مجموعه  اى  شيشه  سقف  از  قسمتى 
كه  ريخت  فرو  شهردار  آقاى  با  نزديكى  بسيار  ى 
خوشبختانه كسى از مردم آسيب نديد و تكه هاى 
شيشه به زمين برخورد كردند. وى كه از بروز اين 
حادثه تعجب كرده بود در ادامه مصاحبه اش خاطر 
نشان كرد كه من مطمئن هستم عوامل ساخت اين 
مركز خريد، كار خود را به بهترين نحو ممكن انجام 
آخر  در  است.  بوده  حادثه  يك  فقط  اين  و  اند  داده 
نيز بسيارى از مردم حاضر در آنجا دليل حضور 
خود را در اين مجموعه پيدا كردن شغل دانستند و 
خود،  كارى  هاى  رزومه  با  بتوانند  بودند  اميدوار 
شغل مورد عالقه خود را در يكى از قسمت هاى اين 

غول بازارهاى اروپا به دست آورند.
عكس: آناهيتا

نمايش آثار صادق تيرافكن و دو 
هنرمند از خاورميانه در امريكا

آثار  عراقي،  و  پاكستاني  هنرمند  دو  و  تيرافكن  صادق 
موزه  در  (الكما)  لس آنجلس  در  نمايش  از  پس  را  خود 
از  غير  به  گذاشتند.  نمايش  به  هوستون  معاصر  هنرهاي 
چيدماني از تيرافكن، يك نقاشي از شازيا سكندر (هنرمند 
عراقي)  (هنرمند  مطر  احمد  از  كالژي  عكس  و  پاكستاني) 

در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شده است.

هنرمندان  اين  آثار  نمايش  كنار  در  و  نمايشگاه  اين  در 
به  گذشته  سده هاي  به  مربوط  هنري  شاهكار  تعدادي 
از  پرتره يي  به  مي توان  آنها  جمله  از  كه  درآمده  نمايش 
دوره  مطرح  (نقاش  بابا  ميرزا  كار  قاجار،  فتحعلي شاه 
قاجار) اشاره كرد كه مربوط به سال 1213ه . ق و متعلق 
به مجموعه كتابخانه سلطنتي لندن است. همچنين يك تابلو 
حضور  به  را  ايراني  سفير  جهان  «شاه  عنوان  با  ديگر 
اين  شاهكارهاست.  اين  جزو  ميالدي)   1633) مي پذيرد» 
آثار به صورت تور به شهر لس آنجلس و هوستون رفته 

و بعد هم در كشور قطر به نمايش در مي آيند.

دريافت ايميل هكر 
21 ساله ايراني

اشاره  با  گزارشي  در  آمريكا  تايمز  نيويورك  روزنامه 
اين  از  ايميلي  كه  نوشت  ايراني  جوان  هكر  يك  فعاليت  به 
و  انگيزه ها  ايراني  هكر  اين  آن  در  و  كرده  دريافت  هكر 
داليل خود را براي هك كردن سايت هاي غربي و سرقت 
گواهي هاي امنيتي 531 سايت مشهور ارتباطي و امنيتي، 
اعالم كرده است. به گزارش عصر ايران نيويورك تايمز 

مي نويسد: اين هكر ايراني كه در  ايميلش خود را هومودو 
دولت  كه  است  نوشته  خود  پيغام  در  كرده  معرفي  هكر 
گوگل،  چون  سايت هايي  فعاليت هاي  دارد  حق  ايران 
اين  نوشته  به  كند.  رصد  و  كنترل  را  و...  ياهو  اسكايپ، 
روزنامه هكر ايراني در پيغام خود نوشته است: من همه 
و  مي كنم  باز  را  اينترنت  در  شده  گذاري  رمز  اطالعات 
دولتم اين قدرت را مي دهم تا همه آنها را كنترل كند.  به 
نيويورك تايمز مي نويسد كه اين هكر ايراني مدعي است 
كه 21 سال دارد و مشغول تحصيل در رشته نرم افزار 
كامپيوتر است.اين روزنامه آمريكايي در ادامه به نقل از 
اين هكر ايراني مي نويسد كه او حامي حكومت ايران است 
و از دشمنان ايران بيزار است و به همين سبب فعاليت هاي 
اينترنتي  فعاليت هاي  درآوردن  كنترل  تحت  براي  را  خود 
در  تايمز  نيويورك  است.  كرده  متمركز  ايران  دشمنان 
ادامه با خطرناك خواندن اقدامات اين هكر ايراني وي را 
مسئول اصلي سرقت گواهي هاي 531 سايت مهم از جمله 
گوگل در اوايل ژوئن سال جاري ميالدي دانسته است.اين 

روزنامه آمريكايي مي نويسد كه 

بر اساس تحقيقات انجام شده احتماال اين هومودوهكر از 
اين  و  است  كرده  هك  را  سايت ها  روسيه  در  كامپيوتري 
در  اينكه  يا  باشد  روسيه  در  وي  كه  دارد  وجود  احتمال 
از  دور  راه  از  كنترل  صورت  به  روسيه  از  خارج  مكاني 
كامپيوتري در داخل روسيه استفاده كرده است، اما بنا بر 
اين گزارش برخي نيز اعتقاد دارند كه وي اساسا نمي تواند 

يك مهندس كامپيوتر جوان ايراني باشد.

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.

پيدايش تا بينهايت در خانه 
فردوسى لندن

در  صحبت  و  تمركز  هدف  با  نشستى  پرشين  گزارش  به 
سير  انسان،  و  زمين  موجودات  كائنات،  پيدايش  مورد 
محيط  نگهدارى  طريق  از  آن  بقاء  رابطه  و  انسان  تكاملى 
صلح  و  عدالت  و  روان،  و  روح  و  جسم  سالمت  زيست، 
فردوسى  خانه  در  بينهايت  تا  پيدايش  از  قبل  از  دنيا  در 
الى   18:30 ساعت  از  سپتامبر   18 يكشنبه  روز  در  لندن 
21:00 به صورت رايگان و براى عموم برگزار مى گردد. 
سخنران اين برنامه آقاى دكتر خسرو طاهرى متخصص 
اطفال، رشد و نمو و طب پيشگيرى اعالم شده كه برنامه را 

به زبانهاى فارسى و انگليسى برگزار خواهد نمود.

تاخير 6.5 ميليون ساعته 
متروى لندن !

شوراى شهر لندن در گزارشى اعالم كرد، لندنى ها 
در  را  ساعت  ميليون   6.5 از  بيش  گذشته  سال  در 

متروى اين شهر گذرانده اند.
به  نسبت  درصدى  بيست  رشدى  از  كه  آمار  اين 
شهرى  مقامات  گفته  به  دارد  حكايت   2009 سال 
لندن به دليل افزايش ساعات تاخير فعاليت متروى 
مهم ترين  كارشناسان  گفته  است.به  بوده  شهر 
مسافر  پر  خط  چهار  در  كه  تاخير  ايجاد  عوامل 
مترو همچون، «جوبيلى»، «ويكتوريا»، «ديستريكت» 
و  قطارها  فنى  نقص  بود  داده  روى  و «متروپليتن» 

نبود تجهيزات بوده است.

تاخيرات   ، اينكه  بيان  با  لندن  شهر  شوراى  رييس 
شهرر  اين  اقتصاد  بر  منفى  آثارى  آمده،  وجود  به 
و  حمل  سازمان  از  دليل  همين  به  افزود:   داشته 
را  صنعتى  ايرادات  تا  كرديم  درخواست  لندن  نقل 
در  گسترده  اعتصاب هاى  شكل گيرى  به  منجر  كه 
با  را  آن  رابطه  و  كرده  پيگرى  را  بوده  شهر  اين 
تاخيرات به وجود آمده به دست آورد.شايان ذكر 
است از سال 2004 به بعد و پس از به روز شدن 
حركت  در  تاخير  لندن،  متروى  خطوط  برنامه هاى 
دنبال  به  را  درصدى   27 كاهشى  ساالنه  قطارها 
ژانويه  تا  اوت 2010  ماه هاى  فاصله  در  اما  داشت 
به  در  اهمال  دليل  به  ديگر  بار  معضل  اين   ،2011
روز رسانى منظم برنامه هاى حركتى قطارها، نمود 

پيدا كرد.
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توفان كاتيا بريتانيا را 
درنورديد 

توفان كاتيا در بريتانيا منجر به لغو شدن بيش از 10 هزار سفر 
دريايي و كشته شدن يك نفر در اين كشور شد. بر اساس گزارش 
بوده  توفاني  قوي ترين  توفان  اين  بريتانيا،  هواشناسي  سازمان 
است كه طي 15 سال گذشته در اين كشور بروز كرده است. سرعت 
توفان كاتيا 125 كيلومتر در ساعت گزارش شده است. بر اساس 

خطرهاي  ايجاد  به  منجر  كاتيا  توفان  بريتانيايي،  مقامات  گزارش 
بسيار زيادي براي شهروندان بريتانيايي شده است. مقامات اين 
كشور حتي قدم زدن در خيابان هاي بريتانيا را خطرناك دانسته اند. 
توفان كاتيا سبب اختالل در زندگي مردم اسكاتلند، ايرلند و انگليس 
شده است. قدرت اين توفان به گونه اي است كه قادر به ريشه كن 
كردن درختان اين منطقه شده است. پليس شمال انگليس گزارش 
داده است كه راننده اي به دليل سقوط درخت بر روي خودرويش 
در بزرگراه دورهام در انگليس جان خود را از دست داده است. 
بروز  سبب  اسكاتلند  و  ايرلند  شمال  در  شديد  باران هاي  بارش 

مشكالت جاده ايي دراين مناطق شده است. 

بازداشت پنج نفر در بريتانيا
 به جرم برده داري

پليس بريتانيا 24 نفر را پيدا كرده است كه گمان مي رود برخالف 
ميل خود در يك مكان تنگ و آلوده واقع در يك پاركينگ كاروان هاي 
مسافرتي نگه داشته مي شدند. پليس روز گذشته به اين محل در 
منطقه بدفورد شاير در جنوب شرقي انگلستان يورش برده و چهار 
هستند  داري  برده  جرايم  ارتكاب  به  مظنون  كه  را  زن  يك  و  مرد 
اتباع  از  كه  را  افراد  اين  است  كرده  اعالم  پليس  كرده اند.  دستگير 
كه  كرده  پيدا  شرايطي  در  هستند،  روماني  و  لهستان  انگلستان، 
از  برخي  بدن  حتي  و  بوده اند  محبوس  آلوده»  و  «تنگ  مكاني  در 
آنها با مدفوع پوشيده شده بوده است. در گزارش پليس همچنين 
آمده است كه بيشتر اين افراد از سوء تغذيه رنج مي برده اند. پليس 
مي گويد گمان مي رود برخي از اين افراد به مدت 15سال در اين 
محل حبس بوده اند. تحقيقات پليس نشان مي دهد كه بعضي از اين 
افراد در مواردي وادار به كار كردن در خارج از بريتانيا شده اند. 

پليس همچنين از اين محل، اسلحه، مواد مخدر و مقاديري پول نقد 
پيدا كرده است. در يورش پليس به اين محل در حدود 100 مامور 
پليس شركت داشتند. پليس مي گويد مرداني را كه در يورش روز 
گذشته به اين محل پيدا كرده، به يك بيمارستان منتقل كرده است 
تا تحت خدمات درماني و اجتماعي الزم قرار بگيرند. شان اونيل، 

سر بازرس پليس در اين مورد مي گويد: «مرداني كه امروز در اين 
مقام  اين  داشتند.»  قرار  بدي  جسمي  شرايط  در  كرديم  پيدا  مكان 
پليس در ادامه مي افزايد: «محلي كه اين افراد در آنجا بودند به شكل 

غيرقابل باوري كثيف،آلوده و تنگ بود. شرايط كار و زندگي اين 
افراد شبيه برده ها بوده است. بعضي از آنها تنها چند هفته در آنجا 
بوده اند ولي بعضي حدود 15 سال از زندگي خود را در اين شرايط 
گذرانده بودند.» پليس مي گويد به دليل تعداد قربانيان و مظنونان 
پليس  ويژه  نيروهاي  كمك  از  محل،  ابعاد  همچنين  و  پرونده  اين 
براي انجام عمليات خود استفاده كرد . پليس افزوده است كه دقيقا 
نمي داند چه تعدادي در سال هاي گذشته در اين شرايط نگهداري 

مي شده اند. تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه دارد.

والدين  يونيسف  نوشت:«  گاردين 
مقصر  زمينه  اين  در  را  انگليسى 
هاى  ساعت  آنها  چون  داند،  مى 
مى  كارخود  سر  بر  را  بيشترى 
جديد  با  را  خود  فرزندان  و  مانند 
اجناس  كاالهاو  مارك  ترين 

مشغول مى كنند.»
روزنامه گاردين   

درتاريخ14سپتامبر(23شهريور)
تله  در  انگليسى  كودكان  نوشت:« 

مادى گرايى افتاده اند.»
اين  به  اشاره  ضمن  يونيسف 
حقيقت ، والدين انگليسى را در اين 
آنها  چون  داند،  مى  مقصر  زمينه 
سر  بر  را  بيشترى  هاى  ساعت 
كارخود مى مانند و فرزندان خود 
كاالهاو  مارك  ترين  جديد  با  را 
اجناس مشغول مى كنند. يونيسف 
هشدار داد كه كودكان انگليسى به 
مادرهايشان  و  پدر  اينكه  خاطر 
نمى توانند براى انها وقت بيشترى 
بگذارند مجذوب مارك هاى جديد 

كاالها و مادى گرايى شده اند.

«اكنون  كرد:  اضافه  گاردين 
كودكان انگليسى گرفتار تله مادى 
نيستند  قادر  و  اند  شده  گرايى 
زمان كافى اى را با خانواده خود 
سپرى كنند اما به جاى ان سرگرم 

و مشغول خريد برند جديد كاالها 
شده اند.

اين روزنامه انگليسى خاطر نشان 
در  يونيسف  قبل  سال  كرد:«سه 
جهان،  صنعتى  كشور   21 ميان 
كشور انگليس را در رتبه آخر از 
نظر توجه والدين به فرزندان قرار 

داد. »
روزنامه گاردين افزود:«در تحقيق 
گسترده اى كه محققان انجام داده 
كه  اند  رسيده  نتيجه  اين  به  اند 
اسپانيايى  و  سوئدى  كودكان 
كودكان  از  بهتر  وضعيتى 
انگليسى دارند، آنها دريافته اند كه 
سوئدى  كودكان  خوشحالى  علت 
بودن  زياد،  تفريح  اسپانيايى  و 
حرف  و  خانواده  كنار  در  بيشتر 

زدن با آنها است.»

به نوشته گاردين؛ اكنون سازمان 
انگليس  دولت  از  يونيسف  جهانى 
در  كه  هايى  روش  تا  خواسته 
شود  مى  اجرا  اسپانيا  و  سوئد 
كودكان  اوضاع  تا  دهد  اادامه  را 
مثال  شود،  بهتر  كشور  اين  در 
كاالها  اين  تبليغات  سوئد  همانند 
آنها  از  كودكان  كه  وسايلى  و 

استفاده مى كنند را ممنوع كند. »

سازمان جهانى يونيسف خبر داد؛

كودكان انگليسى گرفتار تله 
مادى گرايى شده اند
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حمله اى كه همه را غافلگير كرد
حمله به سفارتخانه آمريكا در كابل هم امريكايى ها را شوكه كرد 

و هم حامد كرزى را دلسرد 
آنچه در سيزدهمين روز از ماه سپتامبر سال 2011 در كابل افغانستان رخ داد تا مدت ها در اذهان باقى خواهد ماند و 
البته آغازگر موجى از انتقادها و اما و اگرها در خصوص خروج نيروهاى امريكايى از اين كشور تا پايان سال و واگذارى 
مسئوليت هاى امنيتى به دولتمردان افغان شد. نيروهاى امريكايى بر اساس برنامه اعالم شده در فاصله زمانى سال جارى 

تا پايان سال 2014 ميالدى افغانستان را ترك خواهند كرد.
پيش از اين حادثه نيز شك و ترديدهاى فراوانى در اين خصوص وجود داشت كه اكنون به اوج خود رسيده است . روزنامه 
گاردين در اين خصوص نوشت:" ماجراى كابل نشان داد كه شبه نظامى گرى در افغانستان همچنان زنده و پويا است. 
"البته بايد از هم اكنون مراقب باشيم كه در خصوص تعبير و تفسيرهاى اين حادثه از هم اكنون دچار افراط و تفريط 

نشويم.
نخستين دليل براى پرهيز از قضاوت هاى زودهنگام اين است كه هنوز هيچ كس در خصوص ماهيت واقعى گردانندگان 
اين حمله اطالع موثقى در دست ندارد. امريكايى ها عمدتا تمام گروه هاى شبه نظامى فعال در افغانستان را در يك مجموعه 
قرار مى دهند و نام " طالبان " را بر روى آن مى گذارند. اما حقيقت اين است كه افغانستان ميزبان چندين و چند گروه 
شبه نظامى است كه حقانى ها و حزب اسالمى گلبدين حكمتيار دو مورد از آنها هستند. ابتدا براى هرگونه قضاوت بايد 
عامل اين حمله را مشخص كنيم و سپس نتيجه گيرى كنيم كه آيا اين حمله در روند شبه نظامى گرى و رويكرد آن تغييرى 

ايجاد كرده است يا خير؟

شناسايى عامالن اين حادثه از اهميت فوق العاده اى برخوردار است چرا كه پس از اين حمله موجى از تحليل ها با اين 
محوريت به راه خواهد افتاد كه اين حمالت نشان دهنده استيصال طالبان در باز احياى قدرت است . شايد اين تحليل هم 
چندان نادرست نباشد. البته تحليل مقابل هم اين است كه طالبان با اين حمله نشان داد قدرت خود را مجددا به دست آورده 

و قدرت ناتو را زير سوال برده است. 
دومين مساله اين است كه ما هيچ گونه اطالعاتى در خصوص توانايى ها، سازمان دهى و رهبرى گروهى كه اين عمليات 
را سامان دهى كرده است نداريم. بر اساس اطالعات اوليه اين حمله كار گروه حقانى بوده است اما تا چند روز اينده ما 
اطالعات بيشترى در خصوص تسليحات به كار گرفته شده و هماهنگى هاى منتهى به اين حمله خواهيم داشت.اين اطالعات 
ريز است كه مى تواند پاسخ به اين پرسش ما باشد كه آيا بر مهارت شبه نظاميان در افغانستان افزوده شده است و آيا 

اين گروه ها تجهيزات مدرن ترى در اختيار دارند يا خير.

در حال حاضر قطعى ترين نتيجه گيرى اين است كه آنچه در كابل در دو روز گذشته رخ داد در حقيقت بيش از انكه 
خسارت مالى به بار اورده باشد نوعى تخريب روانى بود. حمالت انجام گرفته به سفارت اياالت متحده در كابل حتى يك 
كشته و يا زخمى هم به دنبال نداشت و تنها چهار كارمند افغان ان زخمى شدند. اما خبر اين حمله به راحتى مى تواند نقش 
تخريبى خود را بازى كند. حمله به منطقه اى فوق امنيتى در كابل پيامى هم براى امريكايى ها و هم براى افغان ها بود. البته 

اين پيام توسط رسانه هاى حاضر و فعال در كابل بيش از اندازه هم در بوق و كرنا رفت.

نخستين  اين  است.  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  آمادگى  خصوص  در  ها  دغدغه  افزايش  هم  حمله  اين  نتايج  از  ديگر  يكى 
اكنون  نداشت.  همخوانى  هم  با  چندان  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  عملكرد  هم  قبلى  موارد  در  و  نبود  دست  اين  از  حمله 
سوال اينجاست كه در مورد اخير تا چه اندازه عملكرد افغان ها با نيروهاى ناتو همخوانى داشت؟ سربازان افغان چگونه 
تيراندازى كردند و هدف گيرى هاى آنها چگونه بود؟ آيا پس از چندين سال برقرارى آرامش نسبى در كابل بايد به سيستم 

اطالعاتى و امنيتى در كابل شك كرد؟

اين ها سواالتى است كه بايد پاسخ داده شود تا بتوان در خصوص توانايى نيروهاى امنيتى افغان و امكان واگذارى قدرت 
به انها پس از عقب نشينى نيروهاى امريكايى تصميم گرفته شود. اگر نيروهاى امنيتى و اطالعاتى افغانستان بتوانند ارامش 
نسبى را در پايتخت برقرار كنند مى توان به موفقيت آنها در ساير حوزه ها هم اميدوار بود و اگر نتوانند بايد در خصوص 

اين كارآمدى در ساير مناطق هم شك كرد. 
فارين پاليسى 13 سپتامبر / ترجمه: سارا معصومى

ابهام در مورد آزادى دو 
آمريكايى زندانى در ايران

 

در حالى كه احمدى نژاد در گفت و گو با شبكه ان. بى.سى آمريكا از آزادى دو تبعه آمريكايى 
طى چند روز آينده خبر داد، قوه قضائيه اعالم كرده كه درخواست آزادى اين دو تحت 

بررسى است و تنها منبع خبررسانى در اين باره قوه قضائيه است.
 سفير عراق در ايران اعالم كرده كه جالل طالبانى رئيس جمهور عراق با مقامات ايران 
تماس گرفته و خواستار عفو و آزادى دو كوهنورد آمريكايى شده است. اين درخواست 
پس از تماس خانواده شين بائر و جاش فتال با جالل طالبانى به منظور ميانجيگرى در 

پرونده اين دو صورت گرفته است.
مقامات  نظر  توانست  نهايت  در  گفت: «طالبانى  شرق  روزنامه  به  تهران  در  عراق  سفير 
حكم  اين  هرچند  كند،  دريافت  را  فتال  جاش  و  بائر  شين  عفو  حكم  و  جلب  را  عالى  رتبه 

همچون سارا شورد همراه با قرار وثيقه 500 ميليون تومانى است».

سارا شورد ديگر كوهنورد آمريكايى كه به همراه شين بائر و جاش فتال دستگير شده 
بود، با وساطت پادشاه عمان آزاد شد.

محمود احمدى  نژاد نيز روز سه شنبه 23 شهريور در جريان گفت وگو با شبكه ان. بى.سى 
 نيوز از آزادى دو تبعه آمريكايى متهم به جاسوسى طى دو روز آينده خبر داد.  همچنين 
مسعود شفيعى، وكيل شين بائر و جاش فتال اعالم كرد كه شعبه 36 دادگاه تجديدنظر با 

آزادى وكالنش با قرار وثيقه موافقت كرده است.
روابط  از  نقل  به  فارس  خبرگزارى  شهريور   24 چهارشنبه  روز  ساعات  اولين  در  اما 
عمومى قوه قضائيه نوشت درخواست آزادى دو تبعه آمريكايى در حال بررسى است. 
رسانه ها  برخى  خبر  تكذيب  «ضمن  است:  آمده  قضائيه  قوه  عمومى  روباط  دراطالعيه 
درباره آزادى دو آمريكايى متهم به جاسوسى، اداره كل روابط عمومى و تشريفات قوه 
قضاييه اعالم مى دارد درخواست وكالى مدافع دو متهم در رابطه با صدور قرار وثيقه و 
آزادى آنان از سوى قاضى پرونده در دست بررسى است و اطالع رسانى در اين زمينه 
از سوى قوه قضاييه صورت خواهد گرفت و هرگونه اطالع رسانى در اين باره از ناحيه 

ساير افراد موجه نيست».
همزمان، يك سايت نزديك به اصولگرايان (باشگاه خبرنگاران) از قول مسعود شفيعى، 
وكيل آمريكايى هاى زندانى نوشت كه شعبه دادگاه 36 دادگاه تجديدنظر پس از بررسى 
پرونده آنها حكم دو سال حبس دادگاه قبلى را به قرار وثيقه 500 ميليون تومانى تبديل 
كرده، اما اين وثيقه هنوز به صندوق دادگسترى واريز نشده است. به گفته وى به مجرد 

تهيه اين وثيقه از سوى خانواده هاى شين بائر و جاش فتال آنها آزاد خواهند شد.

كش و قوس يك پرونده
خبر تبديل قرار بازداشت دو تبعه آمريكايى در حالى منتشر شد كه بر اساس راى دادگاه 
بدوى صادره از سوى شعبه 15 دادگاه انقالب در 30 مردادماه، دو تبعه  آمريكايى هر كدام 
به تحمل 8 سال حبس محكوم شده بودند. جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقالب 
تهران در اين روز در يك نشست خبرى درباره صدور آراى قضايى براى دو آمريكايى 
متهم به جاسوسى از سوى دادگاه انقالب گفت: «هر يك از متهمان به هشت سال حبس 
آبادى  دولت  جعفرى  گفته  به  است.»  شده  ابالغ  متهمان  به  دادگاه  راى  و  شدند  محكوم 
«بر اساس قانون، متهمان مى توانند ظرف 20 روز از زمان صدور راى به راى صادره 

اعتراض كنند و در غير اينصورت حكم، نهايى تلقى مى شود.»

على اكبر صالحى وزير امور خارجه ايران روز 15 مرداد در پاسخ به پرسشى درباره 
مطالب مطرح شده مبنى بر اينكه آيا دو تبعه آمريكايى كه در ايران بازداشت هستند در 
پايان ماه مبارك رمضان آزاد مى شوند، گفته بود: «پرونده قضايى اين اتباع آمريكايى 
روند خود را طى مى كند. اميدواريم محاكمه آنان به گونه اى پيش رود كه منجر به آزادى 

آنها شود.»
در كوه هاى  در حالى كه  مرداد 1388  هشتم  روز  فتال  و جاش  بائر  شورد، شين  سارا 
مرزى ايران و كردستان عراق مشغول كوهنوردى بودند توسط نيروهاى سپاه پاسداران 
دستگير شدند. دادگاه در مرداد ماه سال جارى اين سه نفر را به اتهام ورود غيرقانونى 

به خاك ايران و نيز جاسوسى به 8 سال زندان محكوم كرد.
سارا شورد در شهريور 89 به دليل بيمارى و با وثيقه اى 500 هزار دالرى آزاد 

شد و به آمريكا بازگشت. 
منبع: دويچه وله
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روايت همسر كندي از مارتين لوتر
براى اولين بار نوار مصاحبه اى از همسر جان اف كندى، رئيس 
گزارش  به  شد.  منتشر  سال   48 از  پس  آمريكا  پيشين  جمهورى 
اف  جان  همسر  كندى،  ژاكلين  بى. بى. سى،  شبكه  از  نقل  به  ايسنا 
كندى، رئيس جمهورى اسبق آمريكا در مصاحبه خود با مشاور 
و  سياهان  رهبر  لوتركينگ،  مارتين  بود:  داشته  اظهار  كاخ سفيد 
كه  كندى  ژاكلين  است.  نفرت انگيز  مردى  آمريكا  مدنى  فعاالن  از 
ليندون  از  كندى  اف  جان  است:  گفته  درگذشت،   1994 سال  در 
جانسون، معاون رئيس جمهورى نيز بيزار بود. همسر كندى در 
اين مصاحبه به شدت از رهبران جهان انتقاد مى كرد. همسر رئيس 
كه  بود  گفته  خود  مصاحبه  در  همچنين  آمريكا  پيشين  جمهورى 
چگونه همسرش تهديد به ترور خود را به شوخى مى گرفت. اين 
مصاحبه چهار ماه پس از ترور جان اف كندى در 1963 در تگزاس 
انجام شد. وى با مشاور كاخ سفيد توافق كرده بود كه اين مصاحبه 
چندين سال پس از مرگ وى منتشر شود. متن اين مصاحبه روز 
چهارشنبه تحت عنوان «گفت وگوى تاريخى درباره زندگى با جان 
از  نقل  به  مصاحبه  اين  در  كندى  همسر  شد.  منتشر  كندى  اف 
كه  است  وحشتناك  نيز  موضوع  اين  تصور  بود:  گفته  همسرش 
ليندون، رئيس جمهور آمريكا شود. همسر كندى همچنين با انتقاد 
رابرت  شوهرش  برادر  كه  بود  گفته  لوتركينگ  مارتين  از  شديد 
لوتركينگ  كه  بود  گفته  وى  به  آمريكا  وقت  دادستان  كل  كندى، 
در مراسم تدفين جان اف كندى مست كرده و اسقف اعظم را به 

سخره گرفته است. 

العرب در برابر الجزيره
قصد  كرد  اعالم  شنبه  سه  روز  سعودى  شاهزاده  طالل  بن  وليد 
دارد شبكه 24 ساعته العرب را در سال آينده راه اندازى كند. العرب 
به  كرد.  خواهد  رقابت  العربيه  و  الجزيره  اى  منطقه  شبكه  دو  با 
چاپ  العربى  القدس  روزنامه  رسانى  اطالع  پايگاه  ايرنا،  گزارش 
اين  كه  كرد  اعالم  سعودى  ميلياردر  طالل  بن  وليد  نوشت:  لندن 
شبكه با مديريت وى در سال 2012 براى همراهى با بهار عربى 
و ادامه ترويج آزادى بيان در جهان عرب آغاز به كار خواهد كرد. 
شاهزاده وليد در كنفرانسى خبرى در مقر گروه خود موسوم به 
كينگدام هالدنيگ در جده اعالم كرد ، منطقه شاهد تحوالت گسترده 
شبكه  و  آورد  وجود  به  مهمى را  تغييرات  مى تواند  كه  است  اى 
العرب اين تحوالت را همراهى خواهد كرد. وى اعالم كرد : العرب 
از  عرب  جهان  در  مطبوعات  و  بيان  آزادى  ترويج  به  دارد  قصد 
طريق پوشش واقعى ، متوازن و معتبر اخبار منطقه اى كمك كند. 
پنج  روزانه  بخش  جديد  شبكه  اين  العرب،  شبكه  بيانيه  براساس 
و  داد  خواهد  اختصاص  مالى  و  اقتصادى  اخبار  به  را  ساعته اى 
براساس  پى  ال  بلومبرگ  آمريكايى  گروه  همكارى  با  را  كار  اين 
توافقنامه اى كه بين دو طرف به امضا رسيده است انجام مى دهد.

واكنش مردم تركيه به تشبيه 
اردوغان به ميمون

هلند  مجلس  نماينده  توسط  ميمون  به  تركيه  وزير  نخست  تشبيه 
و افزودن كلمه مقدس ”اسالمى“ به اين تشبيه با واكنش گسترده 

مردم مسلمان تركيه روبرو شد.
به گزارش فارس پايگاه خبرى تى وى 5 تركيه، اظهارات زشت و 
توهين آميز ريموند درون نماينده حزب راستگراى افراطى ”آزادى 
هاى“ هلند در پارلمان اين كشور در يك برنامه تلويزيونى در مورد 
رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه با واكنش مردم مسلمان 

اين كشور روبرو شد.

عبارت  اردوغان  مورد  در  تلويزيونى  برنامه  اين  در  نماينده  اين 
توهين آميز ”ميمون اسالمى باز هم خود را نشان داد“ را بكار برد.

وزير  واكنش  با  بالفاصله  درون  ريموند  آميز  توهين  اظهارات 
كشور هلند و نيز احزاب سياسى مخالف قرار گرفت. وزير كشور 
سخنان  از  ها 66“  ”دمكرات  حزب  رهبر  سوال  به  پاسخ  در  هلند 

توهين آميز ريموند درون ابراز تاسف كرد.

اين در حالى است كه سخنان زشت و موهن درون در ميان مردم 
مسلمان تركيه نيز با واكنش روبرو شد.

و  زشت  اظهارات  اين  به  واكنش  در  تركيه  شهروندان  از  يكى 
خطاب  و  ميمون  واژه  كنار  در  مقدس ”اسالمى“  واژه  از  استفاده 
كردن اردوغان با اين صفت خاطرنشان كرد كه عليرغم اينكه وى 
طرفدار اردوغان نيست، ولى وقتى يك كافر به هويت يك مسلمان 
كه  شماييد  اين  كه  گفت  كافر  اين  به  بايد  مى كند،  درازى  زبان 
نظريه از نسل ميمون بودن را پذيرفته ايد (نظريه داروين)، ولى ما 

مسلمانان معتقديم كه از نسل آدم و حوا هستيم

القاعده هنوز هست!
القاعده  كرد:  تصريح  پترائوس  ديويد  ژنرال 
شبه جزيره عرب (مستقر در يمن) به عنوان 
افراطى  نظامى  شبه  گروه  ترين  خطرناك 
خبرگزارى  از  نقل  به  است.  شده  نمايان 
مدير  پترائوس،  ديويد  ژنرال  رويترز، 
به  (سيا)  آمريكا  مركزى  اطالعات  سازمان 
همراه جيمز كلپر، رئيس اطالعات ملى آمريكا 
در نشست كميته اطالعاتى مجلس نمايندگان 
با  نشست  كرد.اين  شركت  آمريكا  سناى  و 
اطالعاتى  جامعه  در  تغييرات  بررسى  هدف 

پس از حمله 11 سپتامبر 2001 برگزار شد.
رئيس سيا گفت: پس از مرگ اسامه بن الدن، 
براى  خوبى  فرصت  آمريكا  القاعده،  رهبر 
القاعده  دارد.  پاكستان  در  القاعده  شكست 
و شبكه هاى وابسته به آن همچنان تهديدى 
جدى براى امنيت آمريكا محسوب مى شوند. 
مرگ بن الدن نشان داد كه اين گروه آسيب 
سال   10 طى  ما  هاى  تالش  با  و  پذيراست 

گذشته تا حدودى تضعيف شده است.
انجام  بايد  بسيارى  كارهاى  كرد:  تاكيد  وى 

شود. ما بايد به مدت طوالنى مبارزه با شبكه 
قرار  خود  كار  دستور  در  را  افراطى  هاى 
 10 گذشت  با  كرد:  تصريح  دهيم.پترائوس 
سال از حمالت 11 سپتامبر، آمريكا همچنان 

با خطر افراط گرايان مواجه است. القاعده و 
شبكه هاى مرتبط به آنها حوزه فعاليت خود 

را به خارج از جنوب آسيا منتقل كرده اند.
الدن  بن  اسامه  مرگ  كه  گفت  همچنين  وى 

ضربه مهلكى به اين شبكه تروريستى وارد 
پس  كرد:  تصريح  ادامه  در  سيا  كرد.رئيس 
شنيده  اظهارنظرهايى  القاعده  رهبر  مرگ  از 
تروريستى  تهديد  اينكه  بر  مبنى  شد  مى 
پايان يافته است و تروريست ها در آستانه 
شكست قرار دادند. حال بايد بگويم كه چنين 

برداشتى بسيار خطرناك است.
مجلس  اطالعاتى  كميته  رئيس  راجرز،  مايك 
مى  نظر  به  اينگونه  گفت:  آمريكا  نمايندگان 
براى  را  خود  هاى  تاكتيك  القاعده  كه  رسد 
كار  به  آنها  است.  داده  تغيير  حمالت  انجام 
ها  كاميون  در  كوچك  هاى  بمب  گذاشتن 
كميته  اند.رئيس  آورده  روى  هواپيماها  و 
در  ارتقا  وجود  با  گفت:  نيز  سنا  اطالعاتى 
سال   10 ظرف  آمريكا  اطالعاتى  جامعه 
تروريستى  هاى  گروه  كه  گفت  بايد  گذشته 
اند.اين  داده  تغيير  را  خود  هاى  تاكتيك  نيز 
جاى  به  تا  داد  ترجيح  القاعده  افزود:  مقام 
را  خود  هاى  شاخه  دشمن،  يك  با  مبارزه 
و  سومالى  يمن،  عراق،  در  و  داده  گسترش 

شمال آفريقا نفوذ كند.
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ايران نوزدهمين قدرت اقتصادي 
مجمع جهاني اقتصاد اعالم كرد ايران با توليد ناخالص داخلي 
818 ميليارد دالري بر اساس قدرت خريد، باالتر از كشورهاي 
لهستان، هلند، عربستان و سوئد به عنوان نوزدهمين اقتصاد 
بزرگ دنيا شناخته شده است. به گزارش فارس مجمع جهاني 
پذيري  رقابت  گزارش  به  موسوم  خود  گزارش  در  اقتصاد 
را  اقتصادي  قدرت  ميزان  نظر  از  جهان  كشور   142 جهاني 
معرفي كرده است. اين گزارش بر پايه ميزان توليد ناخالص 
داخلي هر كشور براساس قدرت خريد تهيه شده است. بر اين 
اساس آمريكا قدرتمندترين اقتصاد جهان را در اختيار دارد. 
ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2010 بالغ بر 
14.65 تريليون دالر اعالم شده است. پس از اين كشور، چين 
قدرت  اساس  بر  داخلي  ناخالص  توليد  دالر  تريليون   10 با 
خريد دومين اقتصاد بزرگ جهان و ژاپن با 4.3 تريليون دالر 
اساس  بر  شده اند.  شناخته  بزرگ  اقتصاد  سومين  عنوان  به 
اين گزارش ايران نوزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته شده 
است و باالتر از كشورهايي مثل لهستان با رتبه 20، هلند با 
رتبه 21، آرژانتين با رتبه 22، عربستان با رتبه 23، مصر با 
رتبه 26، بلژيك با رتبه 30، سوئد با رتبه 32، اتريش با رتبه 
ناخالص  توليد  است.  گرفته  قرار   49 رتبه  با  پرتغال  و   35
بر  بالغ   2010 سال  در  خريد  قدرت  اساس  بر  ايران  داخلي 
818.7 ميليارد دالر اعالم شده است. كشورهاي هند، آلمان، 
روسيه، انگليس، برزيل، فرانسه، ايتاليا، مكزيك، كره جنوبي، 
ترتيب  به  تايوان  و  استراليا  تركيه،  اندونزي،  كانادا،  اسپانيا، 
در رتبه هاي چهارم تا هجدهم قرار گرفته اند. توليد ناخالص 
داخلي تايوان كه يك پله باالتر از ايران قرار گرفته است 821 
قدرت هاي  ميان  در  ايران  جايگاه  است.  بوده  دالر  ميليارد 
اقتصادي جهان در سال 2010 نسبت به 2 سال گذشته نزول 

داشته است.

ايران قيمت نفت خود در 
بازارهاي جهاني را افزايش داد

ايران قيمت انواع نفت صادراتي خود در بازارهاي جهاني را 
از 88 سنت تا 2.3 دالر افزايش داد. به گزارش فارس، ايران 
قيمت هاي رسمي نفت خام خود را براي تحويل در ماه اكتبر 
افزايش داده است. به گزارش رويترز، ايران قيمت نفت خود 
در مديترانه را بيشتر از بازارهاي آسيا و شمال  غرب اروپا 
سبك  نفت  قيمت  ايران،  نفت  ملي  شركت  است.  داده  افزايش 
ايران براي تحويل در ماه اكتبر در بازار آسيا را 88 سنت در 
هر بشكه، در اروپا 1.35 دالر و در مديترانه 2.3 دالر افزايش 
داده است. قيمت نفت سنگين ايران در آسيا نيز 1.7 دالر، در 
اروپا 1.2 دالر و در مديترانه 2.05 دالر در هر بشكه افزايش 
داده شده است.افزايش قيمت نفت ايران به دنبال افزايش قيمت 
نفت عربستان به وقوع پيوسته است. در اوايل اين ماه شركت 
نفتي «آرام كو» عربستان قيمت هاي نفت خود براي تحويل در 
ماه اكتبر را افزايش داد كه سبب افزايش بيشتر قيمت ها در 

اروپا به نسبت آسيا شد.

چين بايد ارزش پول ملي خود 
را افزايش دهد 

وزير امور خارجه فرانسه ضمن انتقاد از اين مسئله كه چين 
ارزش پول خود را پايين نگاه داشته است تاكيد كرد به دولت 
چين فشار وارد مي آورد تا ارزش يوان را افزايش دهد. وزير 
تقويت  موجب  قوي  يوان  كرد  تصريح  فرانسه  امورخارجه 
يورو خواهد شد. درحال حاضر به خاطر بدهي زياد برخي 
خطر  در  يورو  اروپا  اتحاديه  عضو  ضعيف  كشورهاي  از 
سقوط قرار گرفته است. آلن ژوپه در اين سفر با وزير امور 
خواهد  ديدار  چيني  ديگر  پايه  بلند  مقام  چند  و  چين  خارجه 
كرد. پكن مدت هاست ارزش يوان را به شدت كنترل مي كند. 
اين مسئله انتقاد آمريكا و برخي كشورهاي ديگر را در پي 
ارزش  مصنوعي  طور  به  كه  مي كنند  متهم  را  چين  و  داشته 
در  چيني  صادركنندگان  تا  داشته  نگه  پايين  را  پولش  واحد 
شكست  كرد  تصريح  ژوپه  آلن  گيرند.  قرار  برتري  موقعيت 
به  اروپا  مشترك  پولي  اتحاديه  و  اروپايي  واحد  پول  يورو 
ضرر ثبات اقتصادي و مالي منطقه خواهد بود. وي گفت ما 
نبايد اجازه دهيم يورو با شكست و بن بست روبه رو شود 
چون اين مسئله به ضرر رشد و رونق اقتصادي كل منطقه 
در  يورو  منطقه  اعضاي  تمامي  گفت  وي  بود.  خواهد  يورو 
مسير اقتصادي و مالي متحد و هم پيمان هستند. وي در ادامه 
به مقام هاي يونان هشدار داد بايد به تعهدات بين المللي خود 
با  پول  بين المللي  صندوق  و  اروپا  اتحاديه  تا  باشند  پايدار 

اعطاي كمكهاي مالي بيشتر به اين كشور موافقت كنند.

اقتصاد

حركت عظيم سرمايه ها 
از غرب به آسيا

روز جمعه گذشته اعالم شد نرخ تورم در چين طي ماه آگوست از 6.5 
درصد ماه جوالي به 6.2 درصد كاهش يافته است و اين امر به باور 
تحليلگران، فشارها براي ادامه سياست هاي انقباضي را كاهش خواهد 
داد. توليد صنعتي يعني مهم ترين معيار ماهانه بازده اقتصادي چين نيز 
13.5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. ماه جوالي رشد 
توليد صنعتي 14 درصد بود. اقتصاد چين هنوز با موانع و چالش  هاي 
بزرگ روبه رو است. نرخ تورم همچنان باالست و به همين دليل دولت 
از  دارد.  بر  انقباضي  سياست هاي  از  دست  راحتي  به  نمي تواند  چين 
طرف ديگر اگر نرخ رشد اقتصادي با سرعت باالتري كاهش يابد باال 
انبساطي  سياست هاي  نتواند  دولت  شد  خواهد  سبب  تورم  نرخ  بودن 
اتخاذ كند. البته افول نرخ تورم در ماه گذشته ميالدي اين باور را در بين 

اقتصاددان ها پديد آورده كه دولت چين بيش از اين به افزايش نرخ هاي 
بهره اقدام نخواهد كرد. بدين ترتيب اگر در اياالت متحده و اروپا رشد 
كالن  سياست هاي  در  خاصي  تحول  نيابد،  كاهش  شدت  به  اقتصادي 

اقتصادي چين مشاهده نخواهد شد. 

چين  اقتصاد  اروپا،  و  آمريكا  در  اقتصادي  نامطلوب  وضعيت  رغم  به 
اين  اقتصاد  جاري  سال  دوم  ماهه  سه  در  دارد.  مالحظه  قابل  رشدي 
كشور 9.5 درصد نسبت به سه ماهه دوم سال 2010 رشد كرده است 
و اين امر نقطه اميدي براي اقتصاد جهان محسوب مي شود اما ترديدي 
وجود ندارد كه كند شدن رشد اقتصاد جهان تاثيراتي بر اقتصاد چين 
بر جا مي گذارد و به همين دليل دولت چين براي آنكه رشد اقتصادي 
اين كشور به شدت كاهش نيابد به اجراي سياست هاي انقباضي ادامه 
نخواهد داد. انتظار مي رود طي ماه هاي آينده نرخ تورم در چين كاهش 

بيشتري پيدا كند زيرا هم تقاضاي كمتري براي كاالهاي چيني در خارج 
وجود دارد و هم قيمت مواد خام وارداتي كاهش يافته است.وضعيتي كه 
چين با آن رو به رو است يعني متعادل كردن سياست هاي انقباضي و 
حفظ رشد اقتصادي، در ديگر اقتصادهاي آسيايي نيز مشاهده مي شود. 
اقتصادهاي در حال توسعه آسيايي كه رشد بااليي دارند بايد بين مهار 
تورم و حفظ رشد اقتصادي نوعي تعادل و سازگاري به وجود آورند. 

با توجه به افول رشد اقتصاد جهان بانك هاي مركزي در كره جنوبي، 
فيليپين، مالزي و اندونزي روز پنج شنبه تصميم گرفتند نرخ هاي بهره 
كاهش  از  نشانه اي  كه  است  حالي  در  اين  و  كنند  حفظ  تغيير  بدون  را 
كالسيك  چالش  يك  با  كشورها  اين  نمي شود.  مشاهده  تورم  نرخ 
سياست هاي پولي مواجه هستند يعني در حالي كه نرخ رشد اقتصادي 
در حال كاهش است بايد به مهار تورم اقدام كنند. بدين ترتيب بانك هاي 
مركزي در موقعيتي دشوار قرار دارند. سياست هايي كه اقتصادهاي در 
حال توسعه اتخاذ مي كنند با تاخير همراه است و به همين دليل نوعي 
ابهام درباره آينده وجود دارد. وضعيتي كه در اقتصادهاي نوظهور و 
در حال توسعه وجود دارد دقيقا با وضعيت اقتصادهاي توسعه يافته 
در تضاد است. در گروه دوم نرخ تورم پايين است و به سبب كاهش 
شديد رشد اقتصادي، بانك هاي مركزي تالش مي كنند از طريق اجراي 
سياست هاي مختلف به رشد اقتصادي بيفزايند. ژان كلود تريشه رئيس 
بانك مركزي اروپا پس از نشست اين بانك كه در آن نرخ هاي بهره بدون 
حدي  از  كندتر  يورو  بلوك  اقتصاد  رشد  كرد  اعالم  شدند  حفظ  تغيير 
است كه پيش تر تصور مي شد و تهديد تورم كمتر از گذشته است. روز 
پنج شنبه بانك مركزي انگلستان نيز نرخ هاي بهره را بدون تغيير حفظ 
كرد زيرا نشانه هايي از كاهش رشد اقتصادي در اين كشور مشاهده 
پي درپي  ماه  سومين  براي  بهره  نرخ هاي  نيز  جنوبي  كره  در  مي شود. 
جنوبي 5.3  كره  در  تورم  نرخ  ماندند.  باقي  ثابت  درصد  حد 3.24  در 
درصد است. اما در بين اقتصادي نوظهور، برزيل بزرگ ترين اقتصاد 
آمريكاي جنوبي هفته گذشته نرخ هاي بهره را كاهش داد و اين در حالي 
است كه در اين كشور نرخ تورم 7.23 درصد است. در آفريقاي جنوبي 
بانك مركزي با مشكلي مشابه ديگر اقتصادهاي نوظهور روبه رو است. 
در  و  نوظهور  اقتصادهاي  در  مركزي  بانك هاي  معتقدند  اقتصاددانها 
حال توسعه در وضعيت انتظار به سر مي برند زيرا اقدام نكردن نسبت 

به اقدام اشتباه خطراتي كمتر در پي دارد. 

كه  مي كند  تهديد  را  آسيايي  اقتصادهاي  ديگر  خطري  حاضر  حال  در 
اقتصادهاي  آسيا.  به  غرب  از  سرمايه ها  عظيم  حركت  از  است  عبارت 
كاهش  را  بهره  نرخ هاي  هستند  مواجه  ركود  خطر  با  كه  يافته  توسعه 
حجم  رشد  باالست.  اقتصادها  اين  در  نيز  سرمايه ها  ميزان  داده اند. 
به  نقدينگي  اين  انتقال  امكان  مي شود  سبب  كشورها  اين  در  نقدينگي 
اقتصادهاي  در  اقتصادي  رشد  و  بهره  نرخ هاي  يابد.  افزايش  آسيا 
به  سرمايه ها  جريان  بنابراين  است  غرب  از  باالتر  بسيار  آسيايي 
در  مالي  بازارهاي  آنكه  سبب  به  يافت.  خواهد  ادامه  قاره  اين  سوي 
اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه آسيايي از عمق كافي براي جذب 
اين نقدينگي اضافه برخوردار نيستند، خطر تشكيل حباب در بخش هايي 
از اقتصادهاي ياد شده افزايش مي يابد. البته جريان كنوني سرمايه ها به 
شدت جريان پايان سال 2010 نيست. در آن زمان اجراي سياست هاي 
انبساطي به ويژه برنامه 600 ميليارد دالري تحرك اقتصادي در اياالت 
محده سبب شد افراد با نرخ  پايين بهره پول از بانك ها بگيرند و با نرخ 
باال در اقتصادهاي آسيايي سرمايه گذاري كنند. اكنون نيز دولت آمريكا 
برنامه 447 ميليارد دالري ايجاد فرصت هاي شغلي و رونق بخشيدن 
به اقتصاد را به كنگره داده و خواستار تصويب آن است. اين برنامه 
افزايش  آمريكا  اقتصاد  در  را  نقدينگي  حجم  تصويب  صورت  در  نيز 
در  بهره  نرخ هاي  افزايش  سياست  كه  است  حالي  در  اين  داد.  خواهد 
آسيا با هدف مهار تورم به افزايش جذابيت اقتصادهاي ياد شده براي 

سرمايه گذاران غربي منجر مي شود.

ارزانترين بنزين در ونزوئال و 
گرانترين بنزين در نروژ

مختلف  كشورهاى  در  بنزين  قيمت  خصوص  در  گزارشى  در  رويترز 

جهان نوشت در كاراكاس پايتخت ونزوئال ارزانترين بنزين جهان توزيع 
مى شود.

 رويترز در ادامه افزود ونزوئال ارزانترين قيمت بنزين در جهان را در 
هاى  رده  در  ليبى  و  عربستان  كشور  دو  ونزوئال  از  پس  دارد.  اختيار 

دوم و سوم قرار دارند.

قيمت بنزين در تركمنستان و امارات نيز ارزان است و اين دو كشور از 
اين نظر در رتبه هاى چهارم و پنجم قرار گرفته اند. از ديگر كشورهايى 
شده  ذكر  آنها  نام  قيمت  ارزان  بنزين  صاحب  كشور   10 ميان  در  كه 
كشورهاى عربى كويت، قطر، مصر، عمان و الجزاير هستند كه به ترتيب 

رتبه هاى ششم تا دهم را از آن خود كرده اند.
اسلو  شهر  در  جهان  بنزين  ترين  قيمت  گران  گزارش  اين  اساس  بر 
شهر  اين  در  بنزين  ليتر  هر  قيمت  و  رسد  مى  فروش  به  نروژ  پايتخت 
100 سنت است. اين گزارش كه بر پايه مطالعه اى تحليلى صورت گرفته 
پس از آن انجام شده كه انگليسى ها به باال بودن قيمت بنزين در اين 

كشور اعتراض كردند.
بر اساس اين مطالعه قيمت بنزين در انگليس 90 سنت در هر ليتر است 

كه سومين بنزين گران جهان محسوب مى شود.



99 هفته نامه پرشين جمعه 25 شهريور ماه 1390 - شماره 215
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

مذاكرات بين چين و ايتاليا بر سر خريد اوراق قرضه ايتاليا از سوي 
پكن سبب شد روز گذشته ارزش يورو اندكي رشد كند اما ارزش پول 
واحد اروپايي بار ديگر كاهش يافته است. در چند روز گذشته بحران 
بدهي هاي دولتي در اروپا ارزش يورو را تحت فشار قرار داده و اين 
روند نگراني هايي را در رهبران اروپا به وجود آورده است. نگراني 
اصلي، بازگشت دوباره ركود اقتصادي به اروپاست كه باعث بروز 
مشكالت بزرگ براي كشورهاي اين قاره و نيز شركت هايي مي شود 
كه كاالهاي خود را به كشورهاي اروپايي صادر مي كنند. تالش هاي 
زيادي براي بازگرداندن اعتماد به سرمايه گذاران و مصرف كنندگان 
اروپايي و تقويت ارز واحد اروپا از سوي رهبران اين قاره صورت 
گرفته اما به نظر مي رسد نگراني سرمايه گذاران از وضعيت كنوني 
و چالش هاي پيش روي اقتصاد بلوك يورو بيش از آن است كه اين 

تالش ها بتواند آن را از ميان ببرد.
كشور  هفت  گروه  عضو  كشورهاي  دارايي  وزراي  گذشته  هفته   
دولت هاي  سوي  از  شده  اتخاذ  تدابير  از  حمايت  هدف  به  صنعتي 
اروپايي جلسه اي برگزار كردند و در آن وعده دادند از بانك ها حمات 
كنند. اكنون به نظر مي رسد استراتژي جديدي براي حمايت از اروپا 
تدوين شده است. هدف از تدوين اين استراتژي نيز بازگرداندن اعتماد 
به بازارهاست.به باور كارشناسان اگر رهبران اروپا به وعده هايي كه 
در زمينه كمك به كشورهاي دچار بدهي دولتي داده اند پايبند نباشند، 
اعتماد از ميان رفته به افق وضعيت اقتصادي اروپا احيا نخواهد شد. 
به  مالي  كمك  اقساط  پرداخت  در  اختالل  احتمال  اخير  هفته  دو  در 
يونان باعث شده شاخص هاي مالي در بازارهاي جهان به شدت افول 
كنند. وضعيت بد اقتصاد آمريكا نيز بر شدت نگراني سرمايه گذاران 
حل  باره  در  زيادي  ابهام هاي  نيز  كشور  اين  در  زيرا  است  افزوده 

مشكالت مالي وجود دارد.
هدف نخست رهبران اروپايي، اجراي طرح هاي رياضت  اقتصادي به 

منظور كاهش بدهي هاي دولتي و كسري بودجه 

پيش  ماه  چند  است.  آينده  سال هاي  در  يورو  بلوك  عضو   17 در 
رهبران يونان، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا كه بيشترين بدهي دولتي را 
دارند طرح هاي رياضت  اقتصادي را تدوين كردند. حتي فرانسه نيز 
كاهش  براي  تدابيري  كرد  اعالم  است  يورو  بلوك  قوي تر  عضو  كه 

كسري بودجه خود اتخاذ خواهد كرد. 

هدف دوم رهبران اروپا، استفاده از صندوق نقدينگي اضطراري براي 
كمك به كشورهاي ضعيف تر و دچار بدهي است تا اين كشورها طي 
سال هايي كه در حال اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي هستند در 
تعهدات  به  عمل  توان  اگر  و  گيرند  قرار  حمايت  مورد  لزوم  صورت 
مالي خود را نداشتند به منابع مالي مورد نياز دسترسي داشته باشند. 
غير از كمك 110 ميليارد يورويي كه قرار است به يونان اعطاء شود 
و 14 ميليارد يوروي آن پرداخت شده، كشورهاي اروپايي در حال 
دولتي  بدهي  دچار  كشورهاي  براي  مالي  امنيت  شبكه  يك  تشكيل 
هستند كه وجوه آن حدود 750 ميليارد يورو است. اين ميزان پول 
حدود سه چهارم كل بدهي هاي دولتي 4 كشور يونان، اسپانيا، ايرلند 
و پرتغال است. طي هفته هاي اخير واكنش بازارهاي مالي نسبت به 
استراتژي رهبران اروپا چندان مثبت نبوده و نگراني ها همچنان باقي 
در  بدهي  دچار  كشورهاي  پايبندي  به  نسبت  سرمايه گذاران  است. 
اروپا در بلند مدت به تدابير رياضت جويانه مطمئن نيستند و مي دانند 
بازارهاي  در  حضور  از  بزرگ  زياني  شود،  ركود  وارد  اروپا  اگر 
سرمايه گذاران  هراس  تاثير  از  نمونه هايي  شد.  خواهند  متحمل  مالي 
بر بازارهاي مالي طي چند هفته گذشته ديده شده است. به همين دليل 

بيشترين حد احتياط را در رفتار سرمايه گذاران مشاهده مي كنيم. 
يونان  در  اقتصادي  رياضت  سياست هاي  معتقدند  تحليلگران  برخي 
و تعدادي از كشورهاي ديگر بلوك يورو در نهايت بي فايده خواهند 
بود زيرا اين كشورها از لحاظ شاخص هاي بنيادين ناتوان هستند و 
راه حل اصلي تغيير ساختار بازپرداخت بدهي ها و ايجاد منابع جديد 

در  مي رسد  نظر  به  البته  است.  شده  ياد  كشورهاي  براي  درآمدي 
نهايت اگر هيچ راه حلي وجود نداشته باشد بهتر خواهد بود يونان از 
اتحاديه پولي خارج شود تا خارج از قيد و بندهاي بلوك يورو بتواند 

به اوضاع خود سامان دهد. 
از طرف ديگر 20 كشور صنعتي جهان از تاثير منفي وضعيت اروپا 
بر اقتصاد جهان نگران هستند. به نفع همه است كه اروپا وارد ركود 
نشود و به همين دليل اين گروه در اجالس خود حمايت همه جانبه اش 
مركزي  بانك  شود  بدتر  شرايط  اگر  كرد.  خواهد  اعالم  اروپا  از  را 
اروپا بايد نرخ هاي بهره را بيش از پيش كاهش دهد و به خريد ميزان 
باالتري از اوراق قرضه دولتي كشورهاي دچار بحران اقدام كند. اما 
اين راه نيز معايب خاص خود را دارد. ژان كلود تريشه، رئيس بانك 
مركزي اروپا در نشست روز پنج شنبه اعالم كرد به دليل وضعيت 
بد اقتصاد بلوك يورو نرخ هاي بهره در حد 1.5 درصد حفظ خواهند 
شد. رياضت اقتصادي به رغم ضروري بودن از رشد اقتصاد اروپا 
مي كاهد. حال همه نگاه ها به سوي مصرف كنندگان است. اگر اعتماد 
از  ايتاليا  قرضه  اوراق  از  باال  حجمي  خريد  حتي  بازنگردد،  آنها  به 

سوي چين نيز نخواهد توانست مشكل را براي بلند مدت حل كند.

اقتصاد

واردات غله از اوكراين 
روز  در 9  كردند  اعالم  اوكراين  تجاري  منابع 
گندم،  تن   15200 ميالدي  جاري  ماه  نخست 
59000 تن جو و 7100 تن ذرت از اين كشور 

به ايران صادر شده است.

تجارت  اطالعاتي  شركت  فارس،  گزارش  به   
با  «پرواگرو»  اوكراين  كشاورزي  محصوالت 
اعالم  محلي  بندرهاي  مقدماتي  اطالعات  ارائه 
جاري  ماه  نخست  روز  در 9  كشور  اين  كرد: 
155 هزار تن گندم، 121 هزار تن جو و 7 هزار 
آمار  اساس  بر  است.  كرده  صادر  ذرت  تن 
«پرواگرو»، بزرگ ترين محموله گندم به ميزان 
65 هزار تن به عربستان و 62 هزار و 900 تن 

جو به اين كشور صادر شده است. 

بر اساس اين آمار، ايران 15 هزار و 200 تن 
گندم، 59 هزار تن جو و 7 هزار و 100 تن ذرت 
 27 اوكراين  است.  كرده  وارد  كشور  اين  از 
هزار تن گندم به پرتغال، 26 هزار و 900 تن 
به اسپانيا صادر كرده است. وزير كشاورزي 
اين كشور گفت: اوكراين در سال جاري، كمتر 
از 51 ميليون تن غالت برداشت نخواهد كرد. 
بيش  و  گندم  تن  ميليون   22 شامل  غالت  اين 
آمار  اساس  بر  است.  ذرت  تن  ميليون   20 از 
تا 12  غالت  تن  ميليون  كشاورزان 35.6  وي، 
غالت  برداشت  كل  كرده اند.  برداشت  سپتامبر 
ميليون  با 39.2  برابر  سال 2010  در  اوكراين 
 24 تا  دارد  نظر  در  اوكراين  است.  بوده  تن 
صادر   2011 سال  پايان  تا  غالت  تن  ميليون 

كند. 

اقتصاد بلوك يورو 
به سوي ركود 
پيش مي رود؟
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امريكايي ها در انتظار كتاب 
3 جلدي «موراكامي»

جديدترين  مي كنند  پيش بيني  امريكايي  كتاب فروشان 
ژاپني  سرشناس  نويسنده  موراكامي»  «هاروكي  اثر 
از  متقاضيان  كه  شود  روبه رو  استقبالي  چنان  با 
بكشند.  صف  فروشي ها  كتاب  برابر  در  شب  نيمه 
رو  همين  از  گاردين،  از  نقل  به  ايبنا  گزارش  به 
نياز  به  پاسخ  براي  امريكايي  كتابفروشي هاي 
موراكامي  رمان  جديدترين  خريد  براي  متقاضيان 
منتشر  كشور  اين  در  بزودي  كه   «1Q84» عنوان  با 
كار  نيمه شب  تا  كه  كرده اند  برنامه ريزي  مي شود، 
كنند. اين در حالي است كه بسياري از منتقدان كتاب 
و سايت هاي هوادار موراكامي از مدت ها پيش اشتياق 
اين  كرده اند.  اعالم  كتاب  اين  رسيدن  براي  را  خود 
كتاب توسط «جي رابين» و «فيليپ گابريل» دو مترجم 
هميشگي آثار موراكامي، به صورت همزمان ترجمه  
نظرهايي  اختالف  بروز  موجب  امر  همين  و  شده 
رابين  يافت.  پايان  موراكامي  خود  دخالت  با  كه  شد 
يكي از مترجمان اين كتاب موراكامي را نويسنده يي 
و  دارد  دوست  را  كشورش  مردم  كه  خواند  جهاني 
بيان  را  ذهني اش  دنياي  لحظه  لحظه  حس  مي تواند 
كرد  اعالم  نيز  آساهي  مجله  با  مصاحبه  در  او  كند. 
«طنز و سبك پااليش شده» ادبي نويسندگان امريكايي  
چون جان ايروينگ و ريموند كارور را به خوبي در 

كتاب  وقتي  پيش  سال ها  مي بيند.  موراكامي  آثار 
انگليسي  به  موراكامي  كوكي»  پرنده  «روزشمار 
يك  كه  باشد  مطمئن  نمي توانست  كسي  شد،  ترجمه 
نويسنده ژاپني بتواند چنين جايگاهي در بازار جهاني 
كتاب به دست آورد. اما اكنون همه منتظرند كه ببينند 
بازار  روانه  را  كتابي  چه  اين  از  پس  نويسنده  اين 
زبان  به   2009 سال  نخستين بار   «1Q84» مي كند؟ 
در  و  شد  روبرو  زيادي  استقبال  با  و  منتشر  ژاپني 
يك ماه اول يك ميليون نسخه از آن به فروش رسيد. 
در  نيز  و  كشور  اين  كتاب  بازار  در  ماه ها  كتاب  اين 
جلد  داشت.  جاي  جنوبي  كره  پرفروش هاي  فهرست 
نخست اين رمان كه ماه مه (ارديبهشت) 2009 منتشر 
نخستين  برابر   6 بر  بالغ  فروشي  به  توانست  شد، 
و  شود  نايل  پاتر  هري  هفت گانه  مجموعه  جلد 
مخاطبان خود را به دنبال ارجاعات فرهنگي نويسنده 
«جزيره  نمايشنامه  از  تصويري  ارايه  چنانكه  بكشد 
ساخالين» اثر آنتون چخوف در اين رمان موجب شد 
تا ناشر ژاپني آن اين نمايشنامه را در تيراژ 5 هزار 
موراكامي  رمان  عنوان  حتي  كند.  بازار  روانه  نسخه 
به  است  اورول  جورج   1984 رمان  از  برگرفته  كه 
اورول  داستاني  اثر  از  ديگر  جلد  هزار   10 انتشار 
منجر شد. دو جلد اول رمان «1Q84» 18 اكتبر (26 
مهرماه) در يك جلد به زبان انگليسي منتشر مي شود 
و جلد سوم آن نيز 25 اكتبر (3 آبان) به بازار مي آيد.

فرهنگى

رسوخ 11 سپتامبر 
در ادبيات

حوادث  درباره  بسياري  كتاب هاي 
شده اند،  نوشته  سپتامبر  يازده 
آثار،  اين  از  يك  كدام  براستي  اما 
اين  كه  است  دوره يي  توصيف كننده 

حمالت در آن اتفاق افتاده است؟
داده  پايگاه  در  كتاب «بوكرز»،  موسسه  گفته  به 
الكترونيكي  و  چاپي  كتاب هاي  آمار  كه  چاپي 
مي كند،  ثبت  را  امريكا  در  توزيع شده  و  منتشر 
تاكنون ??? اثر نوشته شده اند كه بطور مستقيم 
به اين حادثه مربوط هستند يا از آن، به عنوان 
عشق،  زمينه  در  ادبي  بيان  براي  دستاويزي 
اريكا  گفته  به  كرده اند.  استفاده  فقدان  يا  زندگي 
حوادث  چنين  تايمز،  مجله  ادبي  دبير  واگنر، 
بطور  كه  مي توانند  داده اند  نشان  تاريخي 
باشند.  خيالپردازي  براي  بزرگي  زمينه  معمول 
اين  اگر  كه  مي پرسند  خود  از  مي گويد:«همه  او 
اتفاق براي من مي افتاد چه مي شد؟ چه كار بايد 
به  كه  است  داستان نويس  وظيفه  اين  مي كردم؟ 
طول  در  تراژدي  غالبا  كند.»  فكر  ديگران  جاي 
داخلي  جنگ  است.  شده  هنر  خلق  مبداء  تاريخ، 
اسپانيا الهام بخش همينگوي براي كتاب «زنگ ها 
بمباران  بود.  درمي آيند»  صدا  به  كه  براي 

درسدن، كورت ونه گات را بر آن داشت تا كتاب 
«سالخ خانه شماره پنج» را بنويسد. خونين ترين 
بورودينو  نبرد  در  كه  بشريت  جنگ  تاريخ  روز 
را  تولستوي  داد،  رخ  ميالدي   ???? سال  در 
برآن داشت كه شاهكار خود «جنگ و صلح» را 
بيافريند. حمالت يازده سپتامبر، دنيا و نگرش ما 
به آن را بشدت تحت تاثير قرار داد. منطقي است 
عنوان  به  حوادث  اين  از  هم  داستان نويسان  كه 
سال   10 ولي  كنند،  استفاده  كارشان  دستمايه 
است  شده  نوشته  داستاني  آيا  اتفاق،  آن  از  بعد 
كه بيش از همه خيال انگيز باشد و كاري كند كه 
ياد  به  ما،  زمان  داستان  عنوان  به  هميشه  براي 
همچنان  جست وجو  كه  مي رسد  نظر  به  بماند؟ 
آن  از  پس  سال   10 كه  است  جالب  دارد.  ادامه 
شده اند،  سپرده  فراموشي  به  قهرمانانش  اتفاق، 
درباره  خيالپردازي  امكان  واگنر،  گفته  به  ولي 
مي گويد:  او  ندارد.  انقضاء  تاريخ  حوادثي  چنين 
زيادي  زمان  سال   10 داستان نويس،  نظر  «از 
اگر  مثال،  عنوان  «به  مي كند:  اضافه  او  نيست.» 
شما به داستان هاي ديكنز توجه كنيد، به نظرتان 
نويسنده  زمان  در  داستان ها  اين  كه  مي رسد 
درباره  اغلب  او  كه  حالي  در  افتاده اند.  اتفاق 
كودكي خود مي نويسد كه زماني نزديك به حدود 
چهل سال پيش از تاريخ نگارش است.» «جنگ و 
صلح»، 50 سال پس از حمله ناپلئون به روسيه 
نوشته شد. كتاب «فرشتگان قاتل»، نوشته مايكل 
شارا كه داستاني تخيلي درباره جنگ گتيسبورگ 
است، ??? سال پس از خود واقعه به رشته تحرير 
 (Catch-22) «مخمصه»  كتاب  برعكس،  درآمد. 
اثر جوزف هلر، در سال ???? ميالدي و تنها ?? 
سال بعد از پايان جنگ جهاني دوم نوشته شد. به 
انگليسي  نوين  ادبيات  استاد  ساترلند،  جان  گفته 
در دانشگاه لندن، وقايع جاري و داستان نويسي 
آنها،  رابطه  نوع  ولي  مربوطند،  هم  به  نوعي  به 
«پينگ پنگي» نيست و تخيل الزاما پاسخي مستقيم 
نمي دهد. براي آنهايي كه دوست دارند تصويري 
بسيار بزرگ از ادبيات را مطالعه كنند، تحوالت 
اجتماعي-تاريخي يك نقطه توجه خاص است. به 
وجود  انگشت شماري  داستان هاي  مثال،  عنوان 
دارند كه در خالل جنگ هاي بزرگ نوشته شده 
دارند  را  چيزي  طعم  داستان ها  اين  تمام  باشند. 
(پس انديشه)  كاهل»  «فكر  آن  به  فرانسوي ها  كه 
مي گويند. آيا تولستوي مي توانست جنگ و صلح 
در  شكست  بنويسد؟  ناپلئون  جنگ  خالل  در  را 
جنگ ويتنام و بحران نفتي ???? منجر به آن شد 
دستمايه  با  فيلم هاي  و  داستان ها  از  سيلي  كه 
ريشه  آنها  تمام  دستمايه  بگيرد.  شكل  فاجعه 
در وقايع معاصر با خود داشت با اين وجود به 
وحشت  بود.  خيال انگيز  تصوري  غيرقابل  شكل 
از حادثه يازده سپتامبر، چيزي نيست كه بتوان 
در دانشگاه ها تدريس كرد. اما هر كسي مي تواند 
واقعه  اين  از  بعد  كه  آثاري  همه  در  را  آن  اثر 
نوشته شده اند حس كند. اثري فراگير و دور از 

دسترس، اما به ندرت مستقيم.

ريچارد هميلتون، پدر 
پاپ آرت درگذشت

سرشناس  هميلتـون»،نقــاش  «ريـچـــارد 
نـقاش  هميلتون،  ريچارد  درگذشت.  انگليسي 
در  مي شود،  ناميده  پاپ آرت»  «پدر  كه  انگليسي 
سالگي   89 سن  در  سه شنبه  روز  اوليه   ساعات 
نيويورك  در  «گوگوشيان»  گالري  درگذشت. 
از  هنرمند  اين  درگذشت  بهانه  به  را  نمايشگاهي 
آثار او برپا كرده است. به گزارش ايسنا، هميلتون 
در سال 1922 در لندن به دنيا آمد و از دهه 50 در 

دنياي هنر به شهرت رسيد. او به خلق نقاشي هايي 
شوكه كننده و با موضوعات سياسي معروف بود. 
يكي از شناخته شده ترين آثار وي جلد آلبوم گروه 
موسيقي «بيتلز» به نام «آلبوم سفيد» بود. اما وي 
فقط 200 پوند براي طراحي جلد اين آلبوم دريافت 
اين  «گاردين»  روزنامه  با  مصاحبه يي  در  و  كرد 
كرد.  تعجب  ابراز  و  خواند  «پست»  را  حركت 
بر  كار  به  را  بسياري  سال هاي  همچنين  هميلتون 
روي مصور كردن رمان معروف «اوليس» جيمز 
نقاشي  در  هميلتون  جايگاه  كرد.  صرف  جويس 
پاپ آرت هم تراز با جايگاه «اندي وارهول»، هنرمند 

سرشناس امريكايي، محسوب مي شود. 

پوران فرخزاد كتابي درباره رباعي معاصر نوشت
نقد  در  را  اثري  اخيرا  مي گويد،  فرخزاد  نوشت.،  معاصر  رباعي  بررسي  و  نقد  در  كتابي  فرخزاد  پوران 
 50 آثار  مجموعه،  اين  در  كه  داد  توضيح  او  است.  كرده  تاليف  معاصر  رباعي  از  گزينشي  و  بررسي  و 
رباعي سراي معاصر بررسي و ارايه شده است تا از رهگذر آن، نگاهي ديگر به رباعي پس از انقالب نيمايي 
داشته باشيم. به اعتقاد اين شاعر و پژوهشگر، در شرايطي كه با گسترش  قالب هاي جديد شعر فارسي، به 
نوعي رباعي به محاق رفته بود، طي يكي دو دهه اخير، اين قالب كهن ايراني احيا شده و جان تازه يي گرفته 
است. فرخزاد پيش تر هم از نگارش كتابي پژوهشي درباره «فرهنگ مغانه در ادبيات فارسي» خبر داده و 
گفته بود: اين كتاب حجيم در حوزه فرهنگ مغانه در ادبيات كالسيك ايران است. در آن با بررسي شعرهاي 
30 شاعر كالسيك ايراني سعي كرده ام ، به تبيين فرهنگ مغانه در ادبيات فارسي بپردازم. فرهنگ مغانه از 
آموزه هاي ايران باستان است كه به دليل بي اعتنايي و بي مهري در محاق فراموشي قرار گرفته است. در اين 
اثر به تفكيك در هر فصل، آثار 30 شاعر كالسيك را از اين منظر مورد بررسي قرار داده ام و همچنين در 
بخشي به ريشه هاي فرهنگ مغانه در ايران باستان مي پردازم. پوران فرخزاد متولد بهمن سال 1312 است 
و از جمله آثار او به «زن از كتيبه تا تاريخ» (دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان در دو جلد)، «اوهام 
سرخ شقايق» (گزيده يي از اشعار زنان جهان)، «نيمه هاي ناتمام؛ سيري در شعر زنان از رابعه تا فروغ»، «زن 
شبانه موعود» (نشان زن در آثار سهراب سپهري)، «كسي كه مثل هيچ كس نيست» درباره فروغ فرخزاد، 
مجموعه شعر «خوشبختي در خوردن سيب هاي سرخ»، مجموعه داستان «ديداري در پاييز»، مجموعه رباعي 
«جنگ مشوش»، داستان هاي بلند «در پس آينه» و «آتش و باد» و همچنين رمان «در انتهاي آتش و آيينه » 

مي توان اشاره كرد.
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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؟ 
مدارك خود (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 
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براساس برآوردى كه خبرگزارى آسوشيتدپرس 
سراسر  در  گسترده  تحقيقات  است  كرده  منتشر 

از  نفر  هزار   119 كم  دست  مى دهد  نشان  جهان 
جمله 3 هزار آمريكايى با عنوان ترويست در 66 

كشور جهان دستگير شدند.
هم  تروريسم  و  «اسالم  خبرآنالين،  گزارش  به 
اقدامات  با  كشورها  از  بسيارى  و  نيستند  معنى 
با  ارتباطى  هيچ  و  مخالفند  افراطى  تروريستى 
تروريست  عنوان  با  بى جهت  اما  ندارند  القاعده 
كه  است  اى  جمله  اين  شوند»؛  مى  متهم  پرورى 
فرانسوا برنارد هوگ، نويسنده كتاب «تروريسم، 
خود  سايت  وب  صفحه  در  تبليغات»  و  خشونت 
براى معرفى اين كتاب قرار داده است. وى در اين 
اثر اين سئوال را پرسيده است كه با شنيدن نام 
تروريست چه چيزى در ذهن ما تداعى مى شود؟

و  المللى  بين  ارتباطات  موسسه  محقق  اين 
استراتژيكى در كتابش به تحقيق درباره تروريسم 
و ريشه هاى آن پرداخته و تعريف خاصى با اين 
مضمون از آن ارائه داده است: «عمليات گروهى 
مخفى كه سوء قصدهايى را بر اساس ايدئولوژى 
هدف هايى  گرفتن  نشانه  با  خود  خاص  هاى 

سمبوليك طراحى و اجرا مى كنند.»

تروريستى  هاى  طرح  از  بسيارى  اساس  اين  بر 
و  كنند  نمى  دنبال  را  خاصى  هدف  هرگز  مدرن 

برگرفته از كينه هاى كهنه هستند.

هاى  عمليات  كند  مى  تاكيد  كتاب  اين  در  وى 
انتقام  براساس   14 قرن  پايان  از  تروريستى 
پشتوانه  هيچ  و  مى شوند  طراحى  شخصى 

ايدئولوژيكى ندارند.

فرانسوا برنارد هوگ تروريسم دولتى را بر پايه 
آمريكا  كه  كند  مى  تعريف  سياسى  اهداف  تحقق 
كتاب  اين  در  است.  بوده  قهرمان  آن  در  كنون  تا 
آمده است كه برخى جريانات تروريستى با اهداف 
دنبال  به  و  گيرد  مى  شكل  اجتماعى  و  اقتصادى 
كوچكترى  اجتماعات  در  خود  خاص  هدف  آن، 
عمليات هاى خود را اجرا مى كنند اما آيا انتقام از 
يك جنايت تروريستى بايد به سريالى تمام نشدنى 
پى  در  پى  و  متوالى  نبردهاى  يا  و  شود؟  تبديل 
كند  خلق  شده  ريزى  برنامه  جنايات  قالب  در  را 
جنايت  از  انتقام  اين  قربانيان  شمار  كه  جايى  تا 

تروريستى نيز باالتر رود...؟!
فرانسوا برنارد هوگ، پيشنهاد مى كند تا محققان به 
هدف هاى سمبوليك و ايدئولوژى هاى گروههاى 
براى  كه  دريابند  تا  بيانديشند  بيشتر  تروريستى 
از  زيادى  جماعت  نبايد  آنها  اهداف  كردن  خنثى 
در  وى  دهند.  قرار  حمله  مورد  را  بيگناه  مردم 
اين كتاب با تبيين اهداف گروههاى تروريستى و 
اصرار بيهوده سياست ها بر حل اين بحران تاكيد 
كرده است كه راه حل ها و عالج هاى موثر ترى 

براى نابودى تروريسم وجود دارد.
شد:  آور  ياد  محقق  و  نويسنده  اين  مثال  طور  به 
بسيار  الدن  بن  شدن  كشته  از  پيش  تا  القاعده 
ضعيف و آرام شده بود اما مرگ سركرده القاعده 
خشمى را در ميان آنها برافروخت كه خود دليل 
روزها  اين  تروريستى  هاى  عمليات  از  بسيارى 

است.

براساس برآوردى كه خبرگزارى آسوشيتدپرس 
سراسر  در  گسترده  تحقيقات  است  كرده  منتشر 
از  نفر  هزار   119 كم  دست  مى دهد  نشان  جهان 
جمله 3 هزار آمريكايى با عنوان ترويست در 66 
كشور جهان دستگير شدند و 35 هزار نفر نيز به 
متهم  سپتامبر   11 حادثه  از  بعد  از  عنوان  همين 
هستند. آمارى 10 برابر بيشتر از دهه گذشته در 
تروريست  عامل  سپتامبر   11 حادثه  يعنى  دنيا، 
شده  بيگناه  افراد  از  زيادى  شمار  شدن  خوانده 

است.
لوموند/12 سپتامبر/ ترجمه غزاله صابرى

آسوشيتدپرس منتشر كرد:

 تعداد دستگيرشده هاى سراسر
 جهان با عنوان تروريست

«كشتن مرغ مقلد» محبوب ترين 
رمان در انگلستان

مرغ  «كشتن  رمان 
«هارپر  نوشته  مقلد» 
محبوب ترين  عنوان  لي» 
انگلستان  در  را  رمان 
بيش  آورد.  دست  به 
در  نفر  هزار  شش  از 
در  كتاب  جهاني  شب 
محبوب ترين  نظرسنجي 
و  كردند  شركت  رمان 
اين لقب را از ميان بيش از هشت هزار كتاب به 
«كشتن مرغ مقلد» اعطا كردند. كتاب هارپر لي در 
اين نظرسنجي بزرگ آثار مطرحي چون «ارباب 
«بلندي هاي  تاكلين»،  آر.  آر.  «جي.  حلقه ها»ي 
و  «غرور  و  برونته»  «اميلي  قلم  به  بادگير» 
داد.  شكست  را  آستين»  «جين  شاهكار  تعصب» 
به گزارش ايسنا، در اين رتبه بندي اثر آستين با 
حالي  در  اين  كرد.  كسب  را  دوم  مقام  راي   521

است كه اين كتاب در سال 2007 رتبه اول را در 
اين نظرسنجي به دست آورده بود. در نظرسنجي 
اخير مجموعا 676 نفر «كشتن مرغ مقلد» را بهترين 
كتاب براي خواندن، قرض و هديه دادن دانستند. 
هارپر لي در سال 1960 با اين كتاب جايزه  معتبر 
همچنين  وي  آورد.  دست  به  را  «پوليتزر»  ادبي 
در  تالش هايش  خاطر  به  و  كتاب  اين  نوشتن  با 
زمينه ادبي، مدال آزادي رياست جمهوري امريكا 
را در سال 2007 دريافت كرد. رمان مدرن كودك 
«ماركوس زوساك» به نام «دزد كتاب» در رتبه  
«جين  با  برونته»  «شارلوت  آن  از  پس  و  سوم 
نيز  را  پنجم  مقام  نشست.  چهارم  مقام  در  اير» 
«آدري نيفنگر» با «همسر مسافر زمان» به دست 
آورد. فهرست 10 كتاب برتر امسال انگلستان با 
قرار گرفتن «ارباب حلقه ها»ي تالكين به فهرستي 
تركيبي از رمان هاي كالسيك و مدرن تبديل شد. 
كهكشان»  مسافران  راهنماي  «كتاب  رمان هاي 
بادگير» اميلي  آدامز، «بلندي هاي  نوشته داگالس 
و  موريه  دو  دافنه  ماندگار  اثر  «ربكا»  برونته، 
«بادبادك باز» نوشته خالد حسيني نيز رتبه ششم 

تا دهم اين فهرست را كسب كردند.

آشفته بازارى 
براى نام آور شدن
مجدالدين كيوانى
 دكتراى آموزش زبانهاى خارجى از
 دانشگاه ويلز انگلستان

بايد بين آنچه در گذشته به عنوان سرقت ادبى و 
يا انتحال مطرح بوده با كتابسازى آشكار، تمايزى 
قائل شد. به اين معنا كه نويسنده بدون ذكر نام 
و  معنا  نقل  بدون  و  اقتباس  وى  از  را  كار  كسى، 
تجزيه و تحليل، موضوعى را كه مؤلف در اثرش 
گفته و خالصه و نتيجه گيرى كرده، استفاده  كند. 
هرچند كه در ظاهر، كسى متوجه نمى شود كه اين 

اثر را اين شخص خلق نكرده است.

انتحال ادبى يعنى اين كه نامى از نوشته در منبع 
ذكر نمى شود، يعنى در حقيقت نوشته اى است كه 
اما  يافت،  مى توان  ديگران  آثار  در  را  ريشه اش 
بايد  كتابسازى  آمدن  وجود  به  داليل  برخى  از 
نخست به سهل الوصول بودن نشر، تعداد ناشران 
و تعداد مجالتى كه به دنبال مطلب هستند، اشاره 
كرد. بنابراين وسواسى كه در گذشته براى نشر 
مطلب بود، ديگر وجود ندارد و دوم اين كه افراد 
صاحب  مى خواهند  شايستگى  و  صالحيت  بدون 
كتاب  در  را  خود  اسم  كه  زمانى  و  شوند  نام 
و  مى كنند  كسب  اعتبارى  ببينند،  مى  چاپ شده 
ديگر زحمت نمى كشند كه چيز تازه اى تأليف كنند.

ناشر، اين اثر را با جلد زيبا چاپ مى كند و اكثر 
اين  مطالعه  بدون  مى خرند  را  كتاب  كه  افرادى 
اصلى  دليل  خالصه  طور  به  و  مى كنند  را  كار 
كتابسازى را بايد نخست در دسترس بودن نسبتًا 
ساده نشريات، يعنى ناشران و مجالت فراوان كه 
دنبال مطلب هستند، دانست و دوم اين كه افرادى 

و  شوند  نام  صاحب  مى خواهند  صالحيت  بدون 
از بازار آشفته براى نام آ ور شدن استفاده  كنند.

و  ضرر  خريدار  به  اقتصادى  نظر  از  كتابسازى 
محتواها  وقت ها،  بعضى  و  مى سازد  وارد  زيان 
يكى و تنها روى جلد عوض شده، متن را جابجا 
كرده، ولى در اصل همان مطلب است! در برخى 
موارد نيز ويرايش هايى كه مولف براى آن خون 
دل خورده با يك چاپ جديد و دو نسخه زيرنويس 
يا معنى لغت به چاپ مى رسد. دوم سطح علمى در 
كشور پايين مى آيد و مطالب مبتذلى در مطبوعات 

نوشته مى شود.

علمى  دقيق  نقد  مشكل،  اين  حل  راه هاى  از  يكى 
بى غرض است؛ يعنى كتابى را نقد كنيم، نه براى 
دفاع از كتاب و نه براى دشمنى. در حال حاضر 
خالى  پژوهشگرانه  و  علمى  نقد  نشريه  يك  جاى 
به  اثر.  به  حمله  نه  و  باشد  تعريف  نه  كه  است 
چاپ  كه  كتابى  باشند  آگاه  ناشران  خصوص 
قرار  انتقاد  مورد  ناشر  و  ندارد  اهليت  كرده اند 
خواهد گرفت كه خودش هيأت تحريريه را انتخاب 

خواهد كرد تا اثرش را بررسى كنند.

در دنيا حق تأليف و استفاده از مآخذ خيلى جدى 
بررسى  مقاالت  حق التأليف  و  مى شود  گرفته 
مى شود و حق استفاده از آن به صورت مختصر 
و كلى بدون اجازه مولف و ناشر ممنوع است و 
نمى رود،  كار  به  اجازه  بدون  هم  جمله  يك  حتى 
ندارد  وجود  موضوعى  چنين  ما  كشور  در  اما 
سال،  در  نپيوسته ايم.  كپى رايت  به  هنوز  ما  و 
كتاب هاى بسيارى ترجمه و يا عينًا افست مى شود 
خيلى  و  هست  هم  ناشران  بين  بى قانونى  اين  و 
راحت نويسندگان، بدون هيچ باكى از هم مطالب 
اعتراض  ناشر  به  نه  باره،  اين  در  و  مى گيرند  را 
در  نبايد  دولت  البته  نويسنده.  به  نه  مى شود، 
ضوابط دخالت كند، ولى دادگسترى بايد مقرراتى 
بگذارد كه اگر كسى مطلبى نقل كرد با اجازه اش 

باشد./ خبر آنالين
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او هميشه زنده است و دنياى 
سينما را ترك نكرده

«پرتقال  فيلم  اكران  و  ساخت  سال  چهلمين  مناسبت  به  اسپيلبرگ  استيون 
كوكى»، اثر ماندگار و معروف «استنلى كوبرك»، به تمجيد از اين فيلم ساز 

نابغه دنياى سينما پرداخت.
ترك  را  سينما  دنياى  هرگز  كه  است  كارگردانى  كوبريك  كرد،  اعالم  وى 
نكرده. او در كنار همه ماست. هميشه هنگام ساخت فيلم او را در ذهن ام 

تجسم مى كنم.»
تايمز،  آنجلس  لس  روزنامه  گزارش  به 
كوكى»  «پرتقال  فيلم  درباره  اسپيلبرگ 
هرگز  زمان  گذشت  وجود  با  فيلم  «اين  گفت: 
ارزش اوليه خود را از دست نداده است. اين 
عبرت  داستانى  كوبريك  آثار  همه  مانند  فيلم 
انگيز دارد كه در زمان اكران، يك اثر انقالبى 
ارزش  به  زمان  گذشت  شد.  مى  محسوب 

شاهكار كوبريك افزوده است.»
فيلم  بهترين  عنوان  به  كه  كوكى»  «پرتقال 
است،  معروف  سينما  تاريخ  روانشناسانه 
محصول سال 1971 اقتباسى از كتاب «آنتونى 

بورخس» است كه نمايش آن در كشورهاى ايرلند، سنگاپور، مالزى، اسپانيا 
و كره به مدت دو دهه ممنوع بود.اين فيلم نامزد چهار جايزه اسكار بهترين 
فيلم، كارگردانى، فيلم نامه و تدوين بود كه نسخه بازسازى شده آن امسال 
در جشنواره كن نمايش يافت.داستان اين فيلم درباره «آلكس»، جوان شرور 
و خالف كارى است كه به اتهام قتل زنى به زندان مى افتد و در آنجا تحت 
درمان روش جديدى براى اصالح خالف كاران قرار مى گيرد. هنگام اكران 
اين فيلم در انگلستان به خاطر تقليد برخى از جوانان از كارهاى شخصيت 
اول فيلم (آلكس)، كارگردان فيلم از پخش آن در انگلستان جلوگيرى كرد و 

اين فيلم پس از مرگ كارگردان در آنجا اكران عمومى شد.
«استنلى كوبريك» كه چهار دهه از عمر سينمايى اش را در انگلستان سپرى 
كرد، به دقيق بودن بيش از حد و نمايش همه جزئيات در فيلم هايش شهرت 
دارد. وى در فيلم سازى مقررات و محدوديت هاى خاص خود را كه متمايز 

از هاليوود بود، اعمال مى كرد.
اين كارگردان آمريكايى از معدود فيلم سازان «كمال گرا» در تاريخ سينما 
است و برخى منتقدان وى را در كنار «اورسن ولز»، از نوابغ دنياى سينما 
مى دانند كه از خالق ترين و تاثيرگذارترين كارگردانان تمام ادوار سينما بود 
كه تعدادى از بهترين و درعين حال جنجالى ترين فيلم هاى تاريخ سينما را 
ساخت.«كوبريك» براى اولين بار در سال 1951 براى ساخت مستند «روز 
براى  را  او  ى  انگيزه  موفقيت  اين  نشست.  كارگردانى  صندلى  روى  نبرد» 
مستند  بعد  سال  دو  و  كرد  ترغيب  پرنده»  با نام «كشيش  دومين مستندش 
سوم خود «ملوانان» را ساخت. اين سه فيلم تنها دستاوردهاى «كوبريك» در 

عرصه فيلم هاى مستند بودند.
و  «ترس  نام  با  سال 1953  در  را  اش  داستانى  بلند  فيلم  اولين  «كوبريك» 
عالقه» ساخت كه با وجود تمجيد منتقدين، در گيشه چندان موفقيتى نداشت. 
كارگردان  بهترين  جايزه  كه  ساخت  را  قاتل»  فيلم «بوسه  بعد  سال  دو  وى 

سال را از جشنواره لوكارنو براى او به همراه آورد تا اينكه در سال 1956 
اولين فيلم حرفه اى او با حضور بازيگران و عوامل حرفه اى در «قتل» رقم 

خورد.
يكى از ويژگى هاى بارز فيلم سازى «كوبريك»، عالقه ى فراوان او به اقتباس 
از آثار ادبى بود. «راه هاى افتخار» (1957) براساس رمانى از «همفرى كاب» 
با بازى «كرك داگالس» از جمله ى اين فيلم هاست. اين فيلم جايزه «ربان 
نقره اى» بهترين كارگردانى و بهترين فيلم خارجى را از جوايز فيلم ايتاليا 

كسب كرد.
«كوبريك»  سال 1960،  در  «اسپارتاكوس»  تاريخى  و  پرهزينه  فيلم  از  پس 
فيلم «لوليتا» را براساس كتاب معروف «والديمير ناباكوف» ساخت. اين فيلم 
جشنواره  شيرطالى  نامزد  سال  همان  در 

ونيز شد.
در سال 1964 بود كه «كوبريك» فيلم «دكتر 
استرنج الو» را به سينما آورد؛ نوعى كمدى 
سياه همراه با طنز تلخ. اين فيلم نامزد اسكار 
بهترين  و  كارگردانى  بهترين  و  فيلم  بهترين 
جايزه  الو»  استرنج  «دكتر  بود.  نامه  فيلم 
بهترين  و  كارگردانى  بهترين  اى  نقره  ربان 
فيلم  جوايز  ترين  قديمى  از  را  خارجى  فيلم 

ايتاليا كسب كرد.
بهترين  از  يكى  «كوبريك»  بعد،  سال  چهار 
فيلم هايش را به روى پرده سينما فرستاد؛ 
«يك اديسه فضايى؛2001» براساس رمانى از «آرتور.سى كالرك»، نويسنده 
ى نام دار آمريكايى. اين فيلم كه ديدگاه «كوبريك» درباره دنياى صنعتى و 
عصر ماشينى را به تصوير مى كشيد، نامزد اسكار بهترين كارگردانى بود 

و توانست جايزه بهترين جلوه هاى ويژه را از اسكار بگيرد.
براساس  را  كوكى»  «پرتقال  يادماندنى  به  فيلم   1971 سال  در  «كوبريك» 
و  شر  و  خير  نبرد  در  كاوى  و  كند  كه  ساخت  بورخس»  از «آنتونى  كتابى 
اوج بدبينى او به انسان است. اين فيلم تحسين برانگيز نامزد اسكار بهترين 
در  پيش  چندى  فيلم  اين  بود.  نامه  فيلم  بهترين  و  فيلم  بهترين  كارگردانى، 

صدر فهرست جنجال آميزترين فيلم هاى تاريخ سينما قرار گرفت.
براساس  ليندون»  بود. «برى  ادبى  اقتباس  يك  بازهم  بعدى «كوبريك»  فيلم 
دست  هنگام  انسان  بودن  ظرفيت  بى  داستان  تاكرى»،  «ويليام  از  كتابى 
يافتن به ثروت را نشان مى دهد. اين فيلم نيز اگرچه مانند بسيارى از آثار 
«كوبريك» نامزد اسكار بهترين كارگردانى، بهترين فيلم و بهترين فيلم نامه 

بود، اما توانست جايزه بافتا بهترين كارگردانى را براى او به همراه آورد.
را  سينما  مندان  عالقه  سال  پنج  اش  بعدى  فيلم  ساخت  براى  «كوبريك» 
براساس  را  «درخشش»  ترسناك  فيلم   1980 سال  در  تا  نشاند  انتظار  به 
رمانى از «استفن كينگ» بسازد. اين فيلم با بازى درخشان «جك نيكلسون»، 

ترسناك ترين فيلم تاريخ سينما محسوب مى شود.
هفت سال بعد، «كوبريك» فيلم تحسين برانگيز «غالف تمام فلزى» را درباره 
جنگ ويتنام به تصوير كشيد. آخرين فيلم اين نابغه سينما در سال 1999 و 
با فاصله 12 سال بعد از فيلم قبلى ساخته شد؛ «چشمان كامال بسته» با بازى 
جايزه  كسب  به  موفق  ونيز  جشنواره  از  كه  كيدمن»  و «نيكول  كروز»  «تام 
شد. «كوبريك» پيش از اكران عمومى اين فيلم در 7 مارس 1999 درگذشت. 
«استنلى كوبريك» در سال 1997 شير طالى افتخارى ونيز را به پاس يك 

عمر دستاورد سينمايى دريافت كرد.

درخت زندگى، درخت 
مشترك همه ما 

بابك خرم دين

كه  است  شاهكارى  مارليك،  ترنس  ساخته  زندگى»  «درخت  فيلم 
نبايد از دست داد. درختى تنومند به كهنگى آغاز جهان، درختى كه 
با «بيگ بنگ» به وجود آمده و تا ابد به رشد خود ادامه خواهد داد . 
درختى كه در عميق ترين اليه هاى وجود ما ريشه دوانده، خاطره، 
گذشته، حال، آينده، بى زمانى و بى مكانى. درختى كه نوع بشر در 
زير سايه ى آن به زندگى با تمام پيچيدگى هايش ادامه خواهد داد.

و  كوبريك  اثر  فضايى)  اديسه  يك   ،2001) از  است  تركيبى  فيلم 
دنياى  از  سفرى  به  را  تماشاگر  كه  تاركوفسكى،  اثر  (سوالريس) 
هر دو دنيا،  بيرون به جهان درون مى برد. سفرى اديسه وار به 
در  است.  توام  دوربين  حركات  با  آن  سياليت  كه  سيال  سفرى 
صحنه هاى متعددى از فيلم به نظر مى آيد كه ما از نقطه ى ديد يك 
قاصدك به تماشاى زندگى نشسته ايم. شناورى و سيال بودن را 

تدوين فيلم شاهد هستيم.
و  خانواده  زندگى  به  مجدد  بازگشت  و  طبيعت  به  متعدد  برشهاى 
اينكه مارليك مدام به ما الهام گرفتن از طبيعت را يادآور مى شود 

و يكنوع فاصله گذارى ايجاد مى كند.
شان  را  او  ميانسالى  نقش  (كه  است  جك  فيلم  محورى  شخصيت 
پن و نوجوانى او را هانتر مك كراكى بازى مى كنند)، پسر بزرگ 
او  مادر  و  پيت)  (برد  اوبراين  آقاى  او  پدر  اوبراين،  ى  خانواده 
(جسيكا چستين) به همراه دو برادرش آدرال (الرامى اپلر) و استيو 
آقاى  كنند.  مى  زندگى  پنجاه  ى  دهه  تگزاس  در  شريدان)  (تاى 
اوبراين مستعد در موسيقى، هارسپيكورد مى نوازد و در شركتى 
صنعتى كار مى كند و در تربيت بچه هايش بسيار سخت گير است. 
دوگانگى  بطوريكه  دارد.  دوگانه  شخصيتى  ها،  آدم  اكثر  مثل  او 
خود را با جذابيت خود و منفور بودن شخصيت اش به تما شاگر 
نشان مى دهد. در مقابل مادر او بسيار ايده آل ترسيم شده ، بسيار 
صبور، متين، بزرگوار، مهربان و خالصه تمام صفات مادرانه را 

در خود جمع كرده است. 
فيلم با خبر مرگ آرال برادر كوچكتر جك آغاز مى شود و ما دليل 
آورى  ياد  با  است  ميانسال  كه  جك  اكنون  و  دانيم  نمى  را  مرگ 
در  خود  نوجوانى  دوران  به  را  ما  برادر  مرگ  و  گذشته  خاطرات 
براين  او  خانواده  زندگى  از  مقطعى  شاهد  ما  و  برد  مى  تگزاس 
از ديد او هستيم و بدون شك بسيارى از تماشاگران تجربه هاى 
مشتركى را با جك در فيلم پيدا مى كنند و لذت مى برند. روابطى با 
پدر و مادر، برادرانش، نزديك شدن حس بلوغ، كينه داشتن از پدر 
و عصيانگرى، و حس رهايى پدر به سفر صورت مى گيرد كه مى 

تواند بر جذاب بودن كار براى تماشاگر تاثير گذار باشد.
و در نهايت جك موفق مى شود در ناكجا آبادى بى زمان برادرش 
نوجوان  جك  با  ميانسالى  در  جك  نيست،  مرگى  انگار  بيابد،  را 
(خودش) با مادرش، پدرش، برادرانش روبرو مى شود. صحنه اى 
كه ياد آور سكانسهايى از «توت فرنگيهاى وحشى» اثر برگمان و 

«سوالريس» اثر تاركوفسكى را براى مخاطب تداعى مى كند.
در  را  يكديگر  همه  كه  اتوپيايى  شايد  رويايى،  مكانى  ال  الزمان، 
آغوش مى گيرند و به يكديگر عشق مى ورزند و جاودانه گى را 

تجربه مى كنند. 
اين متن را با قطعه اى از«شياطين» اثر داستايفسكى به پايان مى 

برم:
در واالتر از عشق چيست؟ عشق واالتر از وجود است. عشق تاج 
تارك هستى است. چطور ممكن است كه هستى در پيشگاه عشق 
سر فرود نياورد؟ جايى كه عشق او دل مرا روشن و آنرا از شادى 
سرشار كرده باشد. آيا ممكن است كه او من و شعاع عشق را در 
من خاموش كند و ما را به هيچ مبدل سازد؟ اگر خدا باشد من بايد 

جاودانه باشم.»
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اولين هاى 
سينماى ايران  

 
سينماتوگراف  دستگاه  نخستين  ورود 
شمسى  هجرى   1279 سال  در  ايران  به 
توسط مظفرالدين شاه سر آغازى براى 
سينماى ايران به حساب مى آيد، هر چند 
تا  عمومى  سينماى  سالن  اولين  ساخت 

سال 1291 اتفاق نيفتاد. 
و  نشد  ساخته  ايرانى  فيلم  هيچ   1309 سال  تا 
اندك سينماهاى تاسيس شده به نمايش فيلم هاى 
داشتند  فارسى  زيرنويس  مواردى  در  كه  غربى 
مى پرداختند. نخستين فيلم بلند سينمايى ايران به 
اوانس  توسط   1309 سال  در  رابى»  و  «آبى  نام 
معتضدى  بابا  خان  فيلمبردارى  با  اوگانيانس، 

ساخته شد. 

� اولين فيلم 
«آبى و رابى» در سال 1309 به كارگردانى اوانس 
اوگانيانس ساخته شد، تهيه كننده آن ساكوارليذره 
اين  معتضدى.  خان  بابا  خان  آن  فيلمبردار  و  بود 
فيلم سياه و سفيد و صامت بود و ماجراهاى خنده 
مختلف  هاى  موقعيت  در  وكوتاه  بلند  مرد  دو  دار 
را روايت مى كرد. فيلم روز جمعه 12 دى 1309 
ساعت دو بعد از ظهر در سينما ماياك به نمايش 
درآمد. «آبى و رابى» پانصد و شصت تومان خرج 
برداشت و حدود هفت هزار تومان عايد اوگانيانس 
كرد. بخشى از اين فيلم كمدى را حركات دو مرد 

كوتاه و بلند مضحك تشكيل مى داد و بخشى از 
فيلم  براساس  رابى»  و  «آبى  بود،  نقاشى  نيز  آن 

«پات پاته شون» دانماركى ساخته شده بود. 

� اولين كارگردان 
اوانس اوگانيانس متولد 1279 يا 1280 به روايتى 
در عشق آباد، جمهورى تركمنستان، و به روايتى 
هم  اوهانيان  اوانس  نام  به  وى  است.  مشهد  در 
شناخته و معروف است كه البته تلفظ درست نام 

او را بهتر نشان مى دهد. 
تجارت  رشته  در  را  تحصيالتش  اوگانيانس 
را  سينما  و  آباد  عشق  در  را  حقوق  تاشكند،  در 
همراه  به   1308 سال  در  و  داد  انجام  مسكو  در 
آكتور  آقا  «حاجى  فيلم  (بازيگر  ِزما  دخترش 
 1309 سال  در  كرد.  مهاجرت  ايران  به  سينما») 
مدرسه  اولين  كه  را  سينما  آرتيستى  مدرسه 
سينمايى در ايران بود با نام پرورشگاه آرتيستى 
سينما را در تهران تاسيس كرد و در همين سال 
تدوينگر  و  بازيگر  كارگردان،  نويسنده،  عنوان  به 
و  نام «آبى  به  را  ايران  سينماى  تاريخ  فيلم  اولين 

رابى» را ساخت. 
را  پرسفيلم  استوديو   1311 سال  در  اوگانيانس 
او،  فيلم  دومين  اقتصادى  شكست  كرد.  تاسيس 
«حاجى آقا آكتور سينما» موانعى جدى را در جهت 
سال  در  شد.  موجب  اوگانيانس  اهداف  پيگيرى 
سينمايى  مدرسه  يك  تاسيس  براى  او  از   1317
و  دعوت  اين  قبول  با  وى  و  شد  دعوت  كلكته  در 
سفر به هند اولين مدرسه سينمايى را در كلكته هند 
در سال 1318 براى اين كشور تاسيس كرد. وى 
مدت  اين  در  و  داشت  اقامت  هند  در  سال  چندين 
عضويت  آسيا  اكتشافات  و  اختراعات  آكادمى  در 

داشت و در آن فعاليت مى كرد. 
در سال 1326 به ايران بازگشت. وى قصد داشت 
نيز  خردساالن  و  بانوان  به  سينما  آموزش  براى 
كالس تشكيل دهد كه هيچگاه موفق نشد. در سال 

گرفت  سينما  در  مجدد  فعاليت  به  تصميم   1333
كه با ناكام ماند. حاصل اين فعاليت فيلمى بود با 
 1338 سال  ماند.در  ناتمام  كه  سفيد»  «سوار  نام 
كه  «كودتاى 1299»  عنوان  با  نوشت  اى  فيلمنامه 
نتوانست آن را تبديل به فيلم كند. او در سال 1340 
در تهران درگذشت و در قبرستان ارامنه تهران به 

خاك سپرده شد. 

� اولين فيلم ناطق 
فيلم  امپريال  استوديو  محصول  ُلر»  «دختر  فيلم 
(بمبئى) به تهيه كنندگى اردشير ايرانى و فيلمنامه 
ناطق  فيلم  اولين  سپنتا  عبدالحسين  كارگردانى  و 
سينماى ايران است. در اين فيلم روح انگيز كرمانى 
هاى  نقش  سپنتا،  عبدالحسين  و  نژاد)  (سامى 
اصلى را بازى مى كردند. فيلم سياه و سفيد بود 
و داستان جعفر و گلنار را روايت مى كرد كه به 
دنبال عالقه اى كه بهم پيدا مى كنند شرارت را در 

يك منطقه از بين مى برند. 
تهيه فيلم هفت ماه طول كشيد و در دى ماه 1312 
در و سينماى ماياك و سپه به روى پرده رفت. اين 

فيلم در هند فيلمبردارى شده بود. 

� اولين بازيگر زن سينماى ايران 
تير  سه  روز  در  نژاد  سامى  انگيز)  (روح  صديقه 
و  شد  متولد  كرمان  استان  در  بم  شهر  در   1295
در سال 1308 به همراه همسرش دماوندى كه در 
استوديو امپريال فيلم بمبئى به كار اشتغال داشت 
به هندوستان مهاجرت كرد و پس از 18 سال به 

ايران بازگشت. 
به دليلى استقبالى كه از فيلم «دختر لر» در اكران 
عمومى صورت گرفت، سامى نژاد در فيلم «شيرين 
و فرهاد» ساخته عبدالحسين سپنتا نيز بازى كرد. 
تحصيالت وى سيكل اول دبيرستان و پيشه اصلى 

او پرستارى بود. 
شديد  انتقاد  مورد  سينما  در  بازى  دليل  به  وى 

خانواده اش قرار گرفت و مجبور شد مدتى را در 
انزوا بگذراند. او در سال 1349 در مستند «سينماى 
ايران: از مشروطه تا سپنتا» ساخته محمد تهامى 
نژاد جلوى دوربين قرار گرفت و از گذشته اش و 

چگونگى ورودش به سينما سخن گفت. 
روح انگيز سامى نژاد در طبقه پايين خانه اى دو 
طبقه واقع در خيابان پاسداران تهران، سروستان 
دهم  چهارشنبه  عصر  او  كرد.  مى  زندگى  ششم 
سالگى   81 سن  در  تهران  در   1376 ارديبهشت 
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بهشت زهرا به خاك سپرده شد. 

� اولين فيلم رنگى 
فيلم «گرداب» در سال 1332 در قطع 16 ميليمترى 
و  خردمند  حسن  نويسندگى  و  كارگردانى  به 
شد.  عرضه  بازار  به  ملك مطيعى  ناصر  بازيگرى 
«گرداب» را هوشنگ محبوبيان در پارس فيلم تهيه 
مهين  از  بودند  عبارت  آن  بازيگران  ديگر  و  كرد 
ديهيم، هوشنگ بهشتى، زينت نورى، عبداله بقائى، 
و  فيلم  (خواننده  شفيعى  منوچهر  قدكچيان،  احمد 
بازيگر) و على كيائى. «گرداب» با دوربين اوريكون 
فيلمبردارى و براى رنگى شدن به آمريكا فرستاده 

شد. 

� اولين كتاب سينمايى 
نام  به  است  اى  فيلمنامه  سينمايى،  كتاب  نخستين 
«شاه ايران و بانوى ارمن» كه ذبيح اله بهروز آن 

را نوشته و سال 1310 منتشر شده است. 

� اولين نشريه سينمايى 
امتياز «سينما و نمايشات» اوائل سال 1308 به نام 
على وكيلى صادر شد اما اولين شماره «سينما و 
نمايشات» به مديريت و سردبيرى اسحاق زنجانى 
 1309 مرداد  در  وزيرى  قطع  در  صفحه   48 در 

منتشر شد.  
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نگاهى كوتاه 
به جنبش 
مينيماليسم

و   1950 دهه  اواخر  از  آرت  مينيمال 
متحده  اياالت  در   1960 دهه  اوايل 
آمريكا آغاز شد. نقاشى هاى و مجسمه 
هاى مينيمال معموال از اشكال هندسى 
شده  تشكيل  ديگر  ساده  هاى  شكل  يا 
نيز  ديگرى  هاى  نام  روزها  آن  اند. 
بود  شده  پيشنهاد  جنبش  اين  براى 
 ABC هنر  روشمند،  نقاشى  جمله  از 
و  اهداف  بيانگر  كه  سريالى  هنر  و 

انديشه اين هنر بودند. 
اكسپرسيونيسم  با  مخالفت  در  جنبشى  عموما  را  مينيماليسم 
بود.  حكمفرما   50 دهه  هنر  بر  كه  جنبشى  دانند؛  مى  انتزاعى 
تجربيات  خواستند  مى  انتزاعى  اكسپرسيونيسم  سبك  نقاشان 
همان  در  كه  هايى  روش  طريق  از  مستقيما  را  خود  احساسى 
و  سريع  هاى  تكان  مانند  رسيد  مى  ذهنشان  به  اثر  خلق  لحظه 
شديد قلمو يا قثطره هاى از رنگ كه بر بوم مى چكاندند، ابراز 
كنند. اين كار ضمير ناخودآگاه نقاش را در اثر خلق شده سهيم 
مى كرد. آنها به ناخودآگاه انسان اجازه مى دادند كه در خلق 

اثر شركت كند و آن را مهم ترين انگيزه و قدرت مى دانستند. 
به  اينكه  از  بيش  آرت  مينيمال  طرفداران  ديگر  سوى  در 
احساسات شخصى و بيان انها عالقه مند باشند، نگاهشان به يك 
روش منطقى و مفاهيم فيزيك عمومى مانند تصاعد هاى رياضى 
هاى  طراحى  و  راست  هاى  خط  ها  مينيماليست  بود.  جاذبه  و 
صنعتى بسيار استفاده مى كردند و استفاده از هنرشان را براى 
محصوالت تجارى ممنوع كرده بودند. شايد بتوان گفت كه هنر 
مينيمال دو ويژگى عمده دارد؛ استفاده از قوانين فيزيك در خلق 
آثار و استفاده از استعاره ها و نشانه ها. با تكيه بر هيمن اصل 

آنها روى سطوح بسيار بزرگ كار خود را عرضه مى كردند. 
بسيارى از قوانين حوزه مينيماليسم را دونالد جود مجسمه ساز 
آمريكايى، كسى كه از طريق مقاله هاى انتقاديش هم به اندازه 
كارهاى هنرى اش تاثيرگذار بود، برقرار كرد. مجسمه هاى جود 
شده  ساخته  سرى  صورت  به  و  هندسى  اشكال  از  استفاده  با 

است. 
بسيارى از كارهايى كه تا ميانه دهه 1960 انجام داد به صورت 
پالستيكى  و  فلزى  هاى  مستطيل  و  ها  مكعب  از  هايى  سرى 
براى  كه  رنگى  توسط  آنها  از  بسيارى  و  است  شده  ساخته 
اتومبيل ها استفاده مى شود رنگ شده اند. مجسمه هاى دونالد 
جود گاهى به ديوار نصب مى شد يا مستقيما روى زمين قرار 
ميگرفت. او عقيده داشت حذف كردن پايه ها و وسايلى كه به 
كمك  اثر  با  مخاطب  بيشتر  ارتباط  به  نباشند  مربوط  مجسمه 

بسيارى مى كند. 
فرانك استال نقاش آمريكايى با نقاشى هايى كه با راه راه هاى 
باريك مى كشيد، و تاريخ قديمى ترين نمونه آنها به سال 1959 
چندى  كرد.  مينيمال  نقاشى  تعريف  به  بسيارى  كمك  رسد،  مى 

بعد استال شكاف هايى را در خط ها ايجاد كرد. 
شكافهايى روى محيط بوم به چشم مى خورد. بوم هاى او بر 
اساس منطق نقاشى و تركيب ها ساخته مى شد و به شدت از 
مينيماليستى  فكر  اين  ثبت  به  آثار  اين  گرفت.  مى  تاثير  نقاشى 
كه هنر بايد براساس منطقى كه هر اثر مى طلبد توليد شود نه 
براساس يك روش از پيش تعيين شده و عوامل بيرونى. استال 
گوينده يكى ار جمالت بسيار معروف مينيماليست هاست:«همان 

چيزى را مى بينيد كه مى بينيد.» 
مينيماليست هاى مهم ديگر را سل لويت Sol LeWitt مجسمه 
كارل  رنگ  سفيد  بعدى  سه  هاى  شبكه  –خالق  آمريكايى  ساز 
اضافه  شئى  هيچ  بدون  را  فلزى  هاى  كاشى  كه  –كسى  آندره 
اى مستقيما روى زمين قرار داد و دن فالوين كه با المپ هاى 

فلورسنت كار مى كرد تشكيل مى دهند. 

سازانى  مجسمه  و  كلى  السورث  و  بائر  جو  آمريكايى  نقاشان 
چون تونى اسميت و رابرت موريس نيز كارهاى تاثيرگذارى به 

روش استفاده از اشكال هندسى با لبه هاى تيز انجام داده اند. 
سابقه  بى  نقاشان  بين  هم  چندان  ها  مينيماليست  روش  اين 
 1960 دهه  اوايل  در  كه  ساز  –مجسمه  اسميت  ديويد  نيست. 
عمده كارهايش را با استفاده از دايره و مربع خلق مى كرد و اد 
رينهارت نقاشى كه بيشتر با بوم هاى سياه رنگش كه به مربع 
مهمترين  از  تن  دو  شود،  مى  شناخته  شدند  مى  تقسيم  هايى 

پيشگامان اين راه هستند. 
البته اين دونفر با اينكه از شكل هاى هندسى در كارهاى خود 
عنوان  به  بيشتر  و  نبودند  مينيماليست  كردند  مى  استفاده 
شوند.  مى  شناخته  انتزاعى  اكسپرسيونيسم  سبك  هنرمندان 
مشهودى  تاثير  مينيماليسم  جنبش  گيرى  اوج  با  آنها  همزمانى 

روى كار آنها گذاشته است. 

Surreal Minimalism by David Pompa

روس  نقاش  مالويچ  كاسيمير  سفيد»  روى  سفيد  هاى  «مربع 
پيت  آلمانى  نقاش  مانند  تورى  هاى  نقاشى  و   1918 سال  در 
موندريان كه اولين نمونه اين نقاشى ها را در سال 1920 كشيد، 

نمونه هاى قديمى تر طرز تفكر مينيماليستى است. 

مرزهايش  رسيد،  پايدارى  به  مينيماليسم  كه  زمانى  درست 
شروع به از بين رفتن كرد. قبال در اواسط دهه 60، افرادى خود 
با  خواندند،  مى   (process پراسس  يا   ) مينيماليست  پست  را 
استفاده از مفاهيمى ناپايدار مانند آنتروپى، شانس و حتى گاهى 
سليقه شخصى، لبه هاى تيز را اندكى نرم تر كردند. هنرمندان 
پست مينيماليست مانند ريچارد سرا، برى لوا و رابرت موريس 
كارهاى  و  كردن  پراكنده  كردن،  پاره  دادن،  موج  از  استفاده  با 
تصائفى ديگر با اشيايى چون سرب، نمد و بلبرينگ، تند و تيزى 

و ديسيپلين و نظم مينيماليسم را به چالش كشيدند. 
هيزر،  مايكل  و  اسميتسون  رابرت  مانند  ديگر  سازان  مجسمه 
شكل  تغئير  با  و  بردند  طبيعت  ميان  به  را  مينيماليسم  مفاهيم 
دادن دشت ها (به خصوص در جنوب غربى آمريكا) به خلق آثار 

عظيمى پرداختند كه به هنر خاك معروف شدند. 

نمونه هاى ديگر مينيماليسم را مى توان در مجسمه هاى كوچم 
اوا هس مجسمه ساز آمريكايى ديد و در نقاشى هاى درخشان 
اگنس مارتين نقاش كانادايى – آمريكايى كه قسمت هاى شبكه 
هردو اين زنان  اى كارهايش را به وضوح با دست مى كشيد. 
مينيماليسم را به عنوان زيربناى كارهايشان پذيرفته اند اما به 
شخصيت فرديشان نيز اجازه حضور در آثارشان را داده اند. 

در  آندره  و  جود  مينيماليسم،  جنبش  نخستيم  هنرمندان  بين  از 
بقيه  ماندند.  وفادار  روش  اين  به  كه  هستند  كسانى  اندك  بين 
از جمله لويت و استال به مرور فرديت و پيچيدگى بسيارى در 

كارهايشان دخيل شد.

تجسمى

تدريس خصوصى
كمانچه و ويولون

توسط كارشناس موسيقى
07904235833

تابلو چهار ميليون پوندى مانع 
خودكشى نقاش شد

پرتره پسرى جوان اثر لوسين فرويد كه گفته مى شود مانع خودكشى اين 
نقاش شد ماه آينده حراج مى شود.

اين تابلو زندگى فرويد فقيد را دوباره روشن كرد و حاال انتظار مى رود به 
قيمت چهار ميليون پوند به فروش رود.

اين پرتره «َسر پسر» نام دارد و يكى از شنا خته شده ترين آثار اوليه فرويد 
است. در اين تابلو چهره چارلى الملى را مى بينيم، پسرى كه در نزديكى 
نقاشى هاى  او  چهره  براساس  فرويد  و  مى كرد  زندگى  لندن  در  نقاش 

بسيارى كشيده است.
بود  «وظيفه ام  گفت:  روزها  آن  يادآورى  با  و  است  ساله   79 حاال  الملى 

مراقب فرويد باشم چون دوستانش و حتى فرانسيس بيكن نقاش دل نگران 
بلك وود،  كارولين  با  رابطه اش  چون  بود  وحشت زده  فرويد  بودند.  او 
كارولين  بود.»  نامساعد  درمجموع  زندگى اش  و  زمان  آن  در  همسرش 

بلك وود سوژه نقاش در تابلوى مشهور «دختر كتابخوان» است.
افزود:  گرفت،  صورت  تابلو  حراج  مناسبت  به  كه  مصاحبه  اين  در  الملى 
مى ترسم  باش  مراقبش  خدا  رضاى  محض  گفت  من  به  بيكن  «فرانسيس 

خودش را از پشت بام پرت كند پايين. در واقع من پرستار او بودم.»
فرويد كه ژوئيه امسال درگذشت، سال 1952 چند ماه پيش از كشيدن «سر 
پسر» به همراه كارولين بلك وود كه از خاندان گينس بود به پاريس رفته 
بود. سوتبى كه اين تابلو را به حراج مى گذارد در مشخصات تابلو نوشته 
است اين اثر در پاريس كشيده شده و بوم آن در جريان سفر هوايى فرويد 

از لندن به پاريس خريدارى شده است.
يادآورى  با  الملى  بود.  صميمى  رفيق  بيلى  او  برادر  و  الملى  با  فرويد 
خاطراتش از فرويد گفت: «پس از اينكه از گردش در خيابان ها برمى گشتيم، 
نشست.  خواهم  همانجا  ساعت ها  مى دانستم  و  مى نشستم  صندلى  روى 
روى  كنى  استراحت  اينكه  براى  گاهى  و  مى شد  نقاشى  مشغول  فرويد 
مى كرد  كار  دست ها  طراحى  روى  هم  وقتى  مى كرد.  كار  پس زمينه 

مى توانستى چشمانت را ببندى.»
ازدواج فرويد با بلك وود پس از چند سال به بن بست رسيد. بلك وود براى 
تحصيل بازيگرى در سال 1957 به نيويورك رفت و از فرويد طالق گرفت. 
اين طالق روى روحيه نقاش بسيار تاثير گذاشت و نزديكان او احتمال مى 

دادند او خودكشى كند.
هرچيزى  درمورد  بازنمى ايستاد.  زدن  حرف  از  «فرويد  داد:  ادامه  الملى 
مى توانست  داشت.  درخشانى  حافظه  بزند.  حرف  مدت ها  مى توانست 
حرف  خيلى  ورزش  اين  مورد  در  هم  من  كند،  صحبت  بوكس  درمورد 
و  بوكس  به  راجع  اطالعات  همه  اين  چطور  مى داند  خدا  فقط  مى زدم. 
مشت زنى داشت.»ميشل مكولى، معاون بخش هنرهاى معاصر در سوتبى 
گفت عالقه مجموعه داران به خريد آثار فرويد از زمان مرگ او بيشتر شده 
است، او افزود: «اين اتفاق تازه افتاده است و چنين اشتياقى عجيب نيست. 
واقع بينانه اى  تخمين  و  دارد  ارزش  پوند  ميليون  چهار  حدودا  تابلو  اين 
است.»سال 2005 فرويد درمورد دوران جدايى از بلك وود گفت: «به نظرم 
مى رسيد تنها راه موجود براى درست كار كردن اين بود كه با دقت تمام 
همه چيز را نظاره كنم... به همين دليل چشم هايم دچار مشكالت بسيارى 
شدند.»به هر حال رفاقت فرويد با الملى از اينكه فرويد به فكر خودكشى 
بيفتد جلوگيرى كرد. تابلو «سر پسر» يكى از چند تابلويى است كه نقاش 

معروف معاصر در آن دوران كشيده است.
اينديپندنت / 12 سپتامبر 
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 «گاريچى» 
توفانى آغاز كرد

 آلبوم «گارى چى 4» به خوانندگى ليل وين در اولين هفته 
صدرنشين  نسخه  هزار  فروش 964  با  شدنش  عرضه 
شد. بدين ترتيب «گاريچى 4» به دومين آلبوم سال از 

نظر فروش باالى هفته اول بدل شد. رتبه اول در اختيار 
ميليون   1.1 فروش  با  گاگا  ليدى  شدم»  زاده  «اينطور 
نسخه در هفته نخست است. البته ليل وين براى رسيدن 
به اين ركورد به سبك گاگا آلبوم خود را به قيمت 99 

سنت در فروشگاه آمازون عرضه نكرد.
نشد  موفق  وين  ليل  خوب  بسيار  فروش  اين  وجود  با 
ركورد قبلى خود را بشكند، «گاريچى 3» در اولين هفته 
فروش خود در سال 2008 به فروش يك ميليون نسخه 
اول  هفته  در  آلبوم  اين  فروش  ديگر  طرف  از  رسيد. 
موفق  رپ  آلبوم  ديگر  فروش  برابرر  دو  حدود  چيزى 
امسال يعنى «مراقب تاج و تخت باش» با صداى جى-

زى و آنيِى وست بود كه كار خود را با 436 هزار نسخه 
شروع كرد.

از  دانلود  طريق  از   «4 «گاريچى  اينترنتى  خريد  ركود 
سايت آى تيون باالتر از 300 هزار نسخه بود و باز هم 

موفق شد «تاج و تخت» را شكست دهد.
با  آتشين)  سرخ  (فلفل هاى  پپر»  چيلى  هات  «رد  گروه 
اولين آلبوم خود در پنج سال گذشته به نام «در كنار تو 
هستم» با فروش 229 هزار نسخه در رتبه دوم ايستاد. 

 «Stadium Arcadium» نام  به  گروه  اين  قبلى  آلبوم 
كار خود را با فروش 442 هزار نسخه شروع كرده بود.

«21» با صداى آدل انگار قصد ندارد از نزديكى به صدر 
درصدى  رشد 88  با  آلبوم  اين  كند،  خداحافظى  جدول 
فروش به لطف حضور آدل در مراسم جوايز ويديويى 
ام تى وى به فروش 154 هزار نسخه رسيد و سوم شد. 
هزار   80 فروش  و  سقوط  پله  دو  با  هم  تخت»  و  «تاج 
نسخه چهارم شد. آلبوم «هيچ چيز به جز ضرباهنگ» 
شد.  پنجم  نسخه  هزار   56 فروش  با  گوئِتا  ديويد  كار 
به  سال 2009  فرانسوى  بزرگ  دى جى  اين  قبلى  آلبوم 
شروع  هفتادم  رتبه  با  را  خودش  كار  عشق»  «يك  نام 

كرد بود!
«شب هاى  آلبوم  با  كانترى  سبك  خواننده  اوون  جيك 
پابرهنه با جين آبى» با فروش 55 هزار نسخه و رتبه 
ششم شروع كرد، اين بهترين عملكرد آلبومى از اوون 

تا به امروز است.
با  و  آمد  باال  جدول  در  پله  هفت  بيانسه  صداى  با   «4»
شد.  هفتم  رشد)  درصد   87) نسخه  هزار   39 فروش 
جوايز  در  حضورش  مديون  را  فروش  اين  بيانسه 

ويديويى ام تى وى و انتشار خبر باردارى اش است.

«آلبوم س.ر.خ.» كار گِيم با فروش 39 هزار نسخه (60 
صداى  با  است»  مهم  بسيار  هشتم، «آنچه  افت)  درصد 
باربارا استرايسند با فروش 37 هزار نسخه (69 درصد 
افت) نهم و گلچين «بله اين را موسيقى مى نامم 39» با 

فروش 38 هزار نسخه (18 درصد افت) دهم شدند.
لرى  هيو  استريت،  جرج  از  آلبوم هايى  هفته  اين  در 
به  لمبرت  ميراندا  و  «هاوس»  محبوب  سريال  بازيگر 

بازار عرضه مى شوند.

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

بنياد امى وينهاوس
 راه اندازى شد.

اين  كه  وينهاوس  امى  پدر   ، وينهاوس  ميچ 
بنياد خيره را به ياد اين خواننده متوفى ، راه 
اندازى كرده است اميدوار است كه خانواده 
اين خوانند آهنگ موفق "بازگشت به سياهى 
" بتوانند با راه اندازى اين خيريه غم و اندوه 
كنند.جسد  تبديل  مثبت  عمل  يك  به  را  خود 
امى وينهاوس در تاريخ 23 ژوئيه 2011 در 

خانه اش در شهر لندن پيدا شد.

بنياد   ": نوشت  خود  تويتر  صفحه  در  ميچ 
امى وينهاوس در تاريخ 14 سپتامبر  افتتاح 
شد. ما اندوهمان را به يك عمل مثبت و خير 

تبديل خواهيم كرد."
اگرچه در همان مراحل اول راه اندازى ، اين 
بنياد با مشكل مواجه شد و تاسيس آن كمى 
به تاخير افتاد اما بالخره اين مشكل حل شد 

و زمان دقيق افتتاح آن مشخص شد . 

اين بنياد خيريه به جوانان معتادى كه قصد 
خواهد  كمك  كنند  ترك  را  اعتيادشان  دارند 

كرد.
تاسيس  در  نفر  يك  گفت:"  پيش  چندى  ميچ 
اين بنياد مشكل ايجاد كرده است . كمكهاى 
مالى مردم مرتبا" براى ما فرستاده مى شود 
و  است  مشخص  نا  هنوز  بنياد  وضعيت  اما 
ما واقعا" نمى دانيم كه با اين كمكها چه كار 

بايد بكنيم."
جسد  از  كه  شناسى  سم  آزمايشات  نتايج 
نشان  آمد  عمل  به  ساله   27 خواننده  اين 
داد كه امى در هنگام مرگ مواد مخدر و يا 
است.  نكرده  استفاده  قانونى  غير  داروهاى 
امى وينهاوس در طول زندگى حرفه اى اش 
و  مخدر  مواد  به  اعتيادش  مشكل  با  دائما" 

الكل دست و پنجه نرم مى كرد.

مدنا بزودى يك آلبوم 
جديد منتشر مى كند

كرد  تاييد  هاليوود  مشهور  خواننده  اين 
اين  به  مربوط  كارهاى  حاضر  حال  در  كه 
براين  بنا   ، است  كرده  آغاز  را  جديد  آلبوم 
انتظار مى رود كه مدنا تا پايان سال جارى 
واقع  نيويورك  در  كه  خود  استوديوى  در 
آهنگهاى  كردن  ضبط  مشغول   ، است  شده 
توسط  كه  آلبوم  اين  باشد.  جديد  آلبوم  اين 
آلبوم  دنباله  شد  خواهد  تهيه  اربيت  ويليام 

سال 2008 مدنا با نام ”آب نبات ” است .
مدنا در فستيوال فيلم ونيز به خبرنگاران يك 
اوليه  كارهاى  گفت:“من  سوئدى  تلويزيون 
ام  كرده  آغاز  استوديو  در  را  جديدم  آلبوم 
سال  پايان  تا  برگردم  نيويورك  به  وقتى  و 
ضبط  را  آلبوم  اين  آهنگهاى  همه  جارى 

خواهم كرد.
كه  كردند  سئوال  ازمدنا  خبرنگاران  وقتى 
طرفداران اوبايد چه انتظارى از آلبوم جديد 
او داشته باشند ، اين خواننده مشهور پاسخ 

داد:“يك موسيقى خيلى بهتر“
كل  و  فوريه  ماه  در  آلبوم  اين  آهنگ  اولين 

آلبوم دو ماه بعد ازآن منتشر خواهند شد.
 ، اوسيرى  گاى  جارى  سال  ژوئن  ماه  در 
اين  كه  كرد  تاييد  مدنا  هاى  برنامه  مدير 
خواننده 53 ساله در ماه ژوئيه به استوديو 
آهنگهاى  ضبط  كار  و  گشت  خواهد  باز 

دوازدهمين آلبوم خود را آغاز خواهد كرد.
او در صفحه تويتر خود نوشت :“مدنا از ماه 
آينده به استوديو مى رود تا ضبط آهنگهاى 

آلبوم جديدش را آغاز كند.
او تهيه كننده بسيار خوب و مناسبى را براى 
.هنوز  است  كرده  انتخاب  جديدش  آلبوم 
سئواالت زيادى درباره نوع آهنگهاى آلبوم 
پس  است  مانده  باقى  پاسخ  بى  مدنا  جديد 

منتظر خبرهاى بعدى باشيد .

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

020 7433 2516
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فرانكو هم مثل هيتلر نقاشي چيره دست بود
تاثير  تاريخ،  بزرگ  ديكتاتورهاي  قلب  قساوت  مي رسد  نظر  به 
بعد  نداشته.  شان  هنردوستانه  لطيف  روحيه  روي  چنداني 
فرانسيسكو  ژنرال  كه  شده  كشف  تازگي  به  هيتلر،  آدولف  از 
زيادي  ساعت هاي  روز  هر  و  داشته  دست  هنر  در  هم  فرانكو 
را به نقاشي روي بوم اختصاص مي داده. تفريحات مخفي اين 
ديكتاتور فاشيست و عالقه پنهانش به آثار هنري، در كتابي كه 
توسط فرانكو به چاپ رسيده فاش شده است. در ميان آثاري 
مربوط  تصوير  جالب ترين  شده  چاپ  كتاب  در  تصويرشان  كه 
به خودنگاره اي است كه در آن ژنرال با لباس فرم نظامي يك 

دوربين دوچشمي در دست دارد. 

زمان  تا  سال 1939  از  را  اسپانيا  كه  مردي  بوم  روي  نقاشي  آخرين 
مرگش به جنگ داخلي كشاند، تصوير قايقي است كه در آب هاي توفاني 
در حال غرق شدن است.نوه فرانكو در كتاب عنوان كرده پدربزرگش به 
دليل توصيه دوست و پزشك شخصي اش ويسنته جيل، براي آرامش 

روحي و خالص شدن از استرس هاي بي پايان شبانه، نقاشي مي كرد.
تمركز اين كتاب روي نمايش جنبه ماليم تر ديكتاتوري است كه اسپانيا 
را با كمك ارتش چندپاره كرد و نزديك به چهار دهه با قساوت تمام 

قدرت اين كشور را در دست داشت. 
فرانكوي جوان توضيح داده كه وقتي با هم براي ماهيگيري يا شكار 
بيرون مي رفتند، پدر بزرگ قصه هاي دوست داشتني زيادي از دوران 
شروع  عبارت  اين  با  هميشه  داستان ها  و  مي كرد  تعريف  جواني اش 
مي شد: «وقتي من جوان بودم...». شايد ذوق هنري فرانكو هم مثل هيتلر 
آكادمي  در  تحصيل  براي  بار  دو  نازي  ديكتاتور  بود.  شده  سركوب 
هنرهاي عالي وين اقدام كرده بود كه هر مرتبه هم درخواستش را رد 

كردند. 
14 سپتامبر 2011 

شغل آينده ؟ انتخاب با 
ماه تولد شماست!

ماه  با  مستقيم  ارتباط  شما  آينده  شغل 
تولدتان دارد و برخى شانس بيشترى براى 

بعضى شغلها دارند. 
براساس تحقيقات دفتر آمار ملى انگلستان ، 
ماهى كه هر كودك به دنيا مى آيد مى تواند 
گذار  تاثير  او  اى  حرفه  آينده  بر  نوعى  به 
دنيا  به  دسامبر  ماه  در  كه  كودكى  باشد. 
آمده بيشتر احتمال دارد دندانپزشك شود 
و كسى كه در ماه ژانويه متولد شده تمايل 
به شر خر شدن و نقد كردن چك ها دارد. 
شوندو  مى  هنرمند  بيشتر  فوريه  متولدين 
بيشتر  را  خلبانى  هم  مارس  ماه  متولدين 
متولدين  حال  رعين  د  كنند.  مى  انتخاب 
كمترين  شانس  مى  و  آوريل  هاى  ماه 
براى  كسب شغلهاى پردرآمد چون بازيكن 

فوتبال ، پزشك متخصص و يا دندانپزشك 
دارند.البته اين بخشى از يك تحقيق گسترده 
و  بوده  مختلف  هاى  ماه  متولدين  بروى 

نتايج جالب ديگرى هم بدست آمده است.
كودكانى كه در بهار بدنيا مى آيند ريسك 
و  آسم  و  آلزايمر  به  ابتال  براى  بزرگترى 
بچه  باقى  از  شايد  و  دارند  اسكيزوفرنى  
باشند.بنا  تر  تنبل  مدرسه  در  كالس  هاى 
از  مادر  استفاده  ميزان  تحقيقات  اين  به 
تاثير  باردارى  هاى  ماه  در  خورشيد  نور 
نور  دارد.كمبود  نتايج  اين  بروى  مستقيم 
دى  ويتامين  كمبود  به  تواند  مى  خورشيد 
اوليه  هاى  ماه  در  آن  نبود  و  شود  منجر 
زندگى  بر  مدت  بلند  تاثيرات  جنين  زندگى 

او خواهد داشت.
دانشگاه  اساتيد  از  يكى  فاستر  راسل 
گويد:«شايد  مى  زمينه  اين  در  آكسفورد 
مسخره به نظر برسد كه ماه تولد شما مى 
تواند شغل آينده تان را تحت تاثير قرار دهد 
اما عالوه بر آن عملكرد شما در مدرسه ، 
تركيب بدن شما در بزرگسالى ، قد شما ، 
تعداد سالهاى زندگى تان و نام بيماريهايى 
كه در زندگى به آن مبتال مى شويد همگى 

به ماه تولد تان بستگى دارند!

هافينگتون پست /8 سپتامبر

 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
سه هفته حبس در كليسا

يك كشيش به همراه 60 نفر از پيروان كليسايى در كوبا 
كرده اند.  حبس  كليسا  داخل  را  خود  كه  است  روز   21
پليس از سه هفته گذشته در اطراف كليسايى كه كشيش 
را  خود  گذشته  هفته  چند  در  آن  پيروان  از  نفر   60 و 
گزارش هاي  در  است.  شده  مستقر  كرده اند،  حبس 
كرده اند  منتشر  كوبا  خبري  رسانه هاي  كه  متفاوتي 
به  كليسا  داخل  نفر   60 از  نفر   19 است كه  شده  گفته 
سن قانوني نرسيده اند. همچنين گفته شده است كه چهار 
روز  از  كه  هستند  اشخاصي  ميان  در  نيز  باردار  زن 
نشده اند.  خارج  كليسا  اين  از  آگوست  ماه  بيست و يكم 
داده  خبر  اختصاصي  گزارشي  در  نيز  كوبا  تلويزيون 
است كه اين افراد به ميل خود در اين كليسا مانده اند و 
تنها به برگزاري مراسم دعا و مناجات مشغول هستند. 

هيچ يك از گزارش هاي منتتشر شده مشخص نكرده اند 
كه چرا اين گروه از كليسا خارج نمي شوند. با اين حال 
از  كليسا  اين  كشيش  مي گويند  محلي  ساكنان  برخي 

محفوظ  براي  كه  است  كرده  درخواست  خود  پيروان 
ماندن از يك بالي طبيعي كه به زودي رخ خواهد داد، از 
ترك كردن كليسا خودداري كنند. برخي گزارش ها نشان 
مي دهد كه كليساي پروتستان اين كشيش را كه «بروليو 
خود  مقام  از  وي  اما  است  كرده  طرد  دارد  نام  هررا» 
كناره گيري نكرده است. گفته مي شود كودكان حاضر در 
اين كليسا نيز از رفتن به مدرسه و خروج از كليسا امتناع 
وضعيت  بررسي  براي  نيز  پزشكي  گروه  يك  كرده اند. 
كليسا  وارد  توانسته  جمع  اين  در  حاضر  باردار  زنان 
شود. يكي از كساني كه فرزندانش در اين كليسا حضور 
دارند مي گويد: «همسر و فرزندانم طبق معمول به كليسا 

رفتند. من خبر نداشتم كه قرار است در كليسا بمانند. 

به  كه  خواستم  آنها  از  شدم  مطلع  ماجرا  اين  از  وقتي 
خانه برگردند  اما آنها مي گويند كه زندگي خود را وقف 
كليسا كرده اند.» بسياري از خانواده هاي اين افراد از آنها 
خواسته اند كه كليسا را ترك كنند و به زندگي عادي خود 
تا  كليسا  اين  در  حاضر  افراد  از  هيچ كدام  اما  بازگردند. 
به حال به اين درخواست خانواده هاي خود پاسخ مثبت 

نداده اند.

كره به دنبال توريست هاي 
خوش خوراك

اهميت جلب گردشگر و رونق بازار توريسم اين روزها 
براي  بخصوص  مسئله  اين  و  است  غيرقابل انكار 
مثال  به عنوان  دارد.  ويژه اي  اهميت  آسيايي  كشورهاي 
كره جنوبي مدت هاست پروژه هاي خاصي براي آوردن 
كه  كرده  برنامه ريزي  اروپايي  كشورهاي  گردشگران 
اي ها  كره  هدف  آخرين  شده اند.  اجرا  آنها  از  بسياري 
تغيير فرهنگ غذايي اين كشور است تا از هماهنگ كردن 
انواع غذاها به يك فرهنگ خاص غذايي دست پيدا كنند و 
به اين ترتيب براي بازديدكنندگان خارجي از سئول، يك 

تور غذاهاي مختلف سازمان بدهند. 
فرهنگ غذايي كره در مقايسه با كشورهاي همسايه نظير 
چين و ژاپن با استانداردهاي غربي فاصله بسيار دارد. 

هرسال  و  است  بين المللي  شهر  كالن  يك  سئول 
جهانگردان بيشتري به خود جذب مي كند. به همين خاطر 
غذا يك عامل كليدي در ارائه تصوير جهاني از كشور به 

حساب مي آيد. 
توسعه  هدفش  و  كرده  درك  را  مسئله  اين  جنوبي  كره 
طبع  باب  غذايي  فرهنگ  ارائه  براي  رستوران ها 

خارجي هاست. 

دربازار ماهي در سئول، ما هيون جين كانگ كه يك مدير 
جوان است را مي بينيم كه از فرهنگ غذايي جديد كره اي 
غذايي  فرهنگ  در  بازبيني  شعارش  او  مي كند.  صحبت 
سنتي كره براساس مدل هاي غربي است. به اين ترتيب 
آموزش مديران جوان رستوران هاي كره جنوبي، هرچه 
ادوارد  نمونه اش  يك  مي شود.  تكميل  خارج  در  بيشتر 
آمريكا  در  كار  متعدد  سال هاي  از  پس  كه  است  كوان 
كه  جايي  يعني  بازگشت،  سئول  به  سرانجام  دوبي،  و 
توانست شخص مشهوري شود. به نظر او براي تغيير 

در امور آشپزخانه، اولين مسئله مشكل زبان است. 
نمي كند  صادر  خارج  به  غذايي  محصوالت  جنوبي،  كره 
غذاي  زنجيره اي  رستوران هاي  از  نمونه هايي  اكنون  اما 
در  بتواند  مي رود  اميد  كه  دارد  وجود  كره اي  فوري 

سراسر جهان گسترش يابد. 
اكنون  سئول  بر  عالوه  فوري،  غذاي  رستوران هاي  اين 
انتظار  و  دارد  وجود  نيز  سنگاپور  و  لس آنجلس  در 
سنتي  غذايي  فهرست  در  يابد.  راه  نيز  اروپا  به  مي رود 
كره، حتي نام برخي غذاها و ظروف آنها تغيير كرده و 
مي رسد.  فروش  به  سريع تر  سالم»،  «غذاي  برچسب  با 

جوانان كره اي مشتاق جذابيت هاي تازه اند. 
تالش براي شناخته ترشدن غذاها در جهان، بدون اينكه 
هويت غذا تغيير كند، چالشي است براي آشپزخانه هاي 

كره اي كه مي خواهند راهي بين سنت و مدرنيته بيابند. 
13 سپتامبر 2011 

تولد بچه گربه هاي درخشان 
مقاوم در برابر ايدز

برابر  در  مقاوم  و  درخشان  گربه هاي  بچه 
به  كه  است  دانشمنداني  كشف  آخرين  بيماري 

دنبال درمان ايدز هستند. 
به  مجهز  و  كرده  پيدا  تغيير  گربه ها  اين   DNA
برابر  در  مقاومت  توانايي  كه  هستند  ژن هايي 
درخشندگي شان  و  دارند  را  وي  اچ آي  ويروس 
به دليل وجود همين ژن هاي اصالح شده اي است 

كه از عروس هاي دريايي گرفته شده اند. 
گربه  ژن هاي  از  درصد  از 90  بيش  كه  آنجا  از 
انسان   DNA در  حاضر  ژن هاي  با  منطبق 
علم  دنياي  كه  مي رود  انتظار  بنابراين  هستند، 
برچسب  شود.اين  مواجه  بزرگ  انقالب  يك  با 
اين  كه  مي دهد  اجازه  دانشمندان  به  فلورسانت 
اندام هاي  با  تعامل  زمان  در  را  جديد  ژنهاي 

مختلف رديابي كنند. 

اين بچه گربه ها در سالمت كامل به سر مي برند 
اين  مي توانند  شوند  بزرگ  اينكه  محض  به  و 
ژن هاي ضد ايدز را به نسلهاي بعد منتقل كنند. 
دانشمندان آمريكايي تاكيد كردند كه اين تكنيك 
انسان  در  ايدز  بيماري  درمان  براي  مستقيما 
بهتر  درك  به  اما  شد  نخواهد  استفاده  گربه  يا 
مكانيسم هاي توسعه يك سيستم دفاعي موثر در 

برابر اين بيماري كمك خواهد كرد. 
عملكرد  همان  با  گربه اي  ايمني  نقص  ويروس 
ويروس نقص ايمني انساني سبب بروز بيماري 
در  ويروس ها  اين  مي شود.  گربه ها  در  ايدز 
به  كه  را  پروتئين هايي  سانان  گربه  و  انسان 
طور طبيعي از بدن دفاع مي كنند مورد حمله قرار 
آسيب  بيماري ها  به  نسبت  را  بدن  و  مي دهند 
از  گروه  اين  تالش  دو  و  بيست  مي كنند.  پذير 
دانشمندان در نهايت به تولد پنج بچه گربه منتهي 
شد كه سه تايشان نجات پيدا كردند.اين گربه هاي 
جهش يافته قرار است به زودي بارور بشوند تا 
ژن هايشان از طريق زاد و ولد هم انتقال پيدا كند.
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 ريشه كني «نفرت آنالين»

سه سال پيش، بعد از واقعه خودكشي يكي از هنرپيشه هاي محبوب كره جنوبي به دليل آزار و اذيت اينترنتي، 
مقامات اين كشور تصميم به اتخاذ سياست هاي راديكال  براي ريشه كني «نفرت آنالين» گرفتند. اين مساله 
فضاهاي  اين  در  زيرا  داشت،  محبوب  سايت هاي  ديگر  و  وب  پورتال هاي  ارايه دهندگان  با  مستقيم  رابطه 
مجازي كاربران ديگر قادر به استفاده از نام مستعار نبودند و بايد از نام واقعي خود استفاده مي كردند. 
اين در حالي است كه ماه گذشته بعد از كشف يك رخنه  بزرگ امنيتي، اين دولت اعالم كرد كه ممكن است 
سيستم ثبت نام كاربران با هويت اصلي شان را به كلي رها كند. زيرا در اين حمله اينترنتي، هكرها اطالعات 
مراحل  در  كه  بودند  مجبور  كاربران  سايت  اين  در  كردند.  سرقت  را  اينترنت  كاربر  ميليون   35 شخصي 
ثبت نام هويت اصلي خود را ثبت كنند. در واقع اين مساله يك پارادوكس را در كره جنوبي به وجود آورده و 
دولت اين كشور در تصميم گيري اين ماجرا كامال دچار دوگانگي شده است. در واقع، اين تجربه كره جنوبي 
نشان مي دهد كه «سياست استفاده از نام واقعي در اينترنت» ايده  مسخره يي بيش نيست و تهديدات حريم 
خصوصي تنها دليلي است كه براي استفاده از اين سيستم به شمار مي رود. گمنامي آنالين براي مخالفان 

سياسي ضروري به نظر مي رسد؛ همانطور كه در طغيان جهان عرب نقش بسزايي داشت.

در اياالت متحده، ديوان عالي كشور مصوبه يي در قانون اساسي براي حفاظت از ناشناس ماندن كاربران 
در اينترنت مطرح كرد، اما بعدا معلوم نيست كه به چه دليلي محدوديت هاي مربوط به اين ناشناس ماندن 
رشد كرد! ماه گذشته، هانس پيتر فردريش وزير كشور آلمان با اشاره به پرونده آندرس بهرينگ بريويك 
مي كرد،  وبالگ نويسي   Fjordman مستعار  نام  با  كه  نروژي  تروريست   ،(Anders Behring Breivik)

اعالم كرد: وبالگ نويسان بايد هويت واقعي خود را فاش كنند.
وي افزود: بطور معمول، افراد با استفاده از نام خود در جايگاه خاصي قرار مي گيرند. پس چرا بايد از اين 

امر بديهي يعني استفاده از هويت واقعي افراد استفاده نكرد؟

اين صحبت ها بعدا توسط اريك اشميت، مدير اجرايي گوگل رمزگشايي شد. وي ماه گذشته در يك كنفرانس 
رسانه يي در ادينبرگ اعالم كرد: اگر ادراك دقيقي در اينترنت داشتيم كه در آن مي توانستيم فرد واقعي را از 
يك فرد ساختگي يا يك هرزنامه نويس تشخيص دهيم، آن زمان اينترنت محيط بهتري براي كاربران مي شد.

وي در مراسم مربوط به گوگل پالس، شبكه اجتماعي جديد گوگل افزود: در صورتي كه افراد نخواهند از نام 
واقعي شان در محيط مجازي استفاده كنند، نمي توانند در اين شبكه اجتماعي عضو شوند.

شنيدن اين حرف، آن هم از مدير اجرايي يك غول اينترنتي واقعا دلسرد كننده است، آن هم از شركتي كه 
ادعاي ايجاد «اينترنت باز» را بر مبناي آن ناشناس بودن هويت كاربران دارد.

اين حقيقت را نمي توان كتمان كرد كه اگر شركت كنندگان در بحث هاي اينترنتي از نام واقعي شان استفاده 
كنند، فضاي مجازي به فضاي متمدن تري تبديل خواهد شد. در ضمن، اين امر درست است كه آزار و اذيت 
اينترنتي كار بسيار ناشايستي است. اما شايد ناشناس بودن دليل اصلي اين ماجرا باشد. به عنوان مثال 
درباره تهديد به مرگ آنالين، بايد اين سوال را مطرح كرد كه زهره چشم گرفتن از يك فرد در دنياي واقعي 
خطرناك تر است يا تهديد به مرگ از طريق ايميل؟ نمونه اين پديده پرونده يك مرد كاليفرنيايي است. وي به 
دليل ارسال بيش از هشت هزار پيام توييت ناشناس كه در آن يكي از رهبران بودايي و گروهش را تهديد 
كرده بود، دستگير شد. اين پرونده نشان داد كه مقامات امريكايي اگر واقعا بخواهند، هم اكنون نيز ابزارهاي 
الزم براي ريشه كن كردن مجرمان ناشناس و سوءاستفاده كنندگان را در دسترس دارند. شواهد بيشتري 
نيز در دسترس است كه نشان از موجوديت اين ابزارها دارد. از جمله دستگيري اعضاي يكي از بدنام ترين 

حلقه هاي هكر كه با نام «ناشناس» عمليات هك خود را انجام مي دهند.
به همين دليل به نظر مي رسد كه حمايت اشميت از استفاده از هويت واقعي كاربران اينترنت بيشتر جنبه 
تجاري دارد تا جنبه مبارزه با جرايم سايبر و گوگل با پشتيباني از اين امر قصد دارد اطالعات بيشتري 
درباره كاربرانش داشته باشد، زيرا اين اطالعات بيشتر به درد تبليغات و كسب وكارهاي ديگرش مي خورد 

تا به درد حمايت از حريم خصوصي آنها!
منبع: نيويورك تايمز

گوناگون
دكتر واتسون روباتي براي 

درمان بيمارها

مشهور  ابررايانه  از   WellPoint نام  به  شركتي 
دادن  شكست  به دليل  تازگي  به  كه   IBM شركت 
بااليي  شهرت  به  هوش  مسابقه  يك  در  انسان ها 
به عنوان  تا  كرده  دعوت  است،  كرده  پيدا  دست 

نوعي پزشك به تشخيص بيماري ها بپردازد. 

واتسون،  توانايي  ييل  دانشگاه  محققان  شايد 
ابررايانه مشهور شركت IBM كه به تازگي غلبه 
اثبات  به  را  انساني  هوش  بر  مصنوعي  هوش 
اما  باشند  كرده  رد  را  قضاوت  امر  در  رسانده، 
اين ابررايانه اكنون مي تواند استعداد خود را در 

حرفه اي ديگر مورد آزمايش قرار دهد. 
شركت هاي  بزرگ ترين  از  يكي  توسط  واتسون 
بيمه درماني در آمريكا به كار گرفته شده است تا 
در تشخيص انواع بيماري ها و تجويز درمان در 

اين شركت فعاليت داشته باشد. 

 34.2 حاضر  حال  در  كه   WellPoint شركت 

باالي  پردازشي  سرعت  از  دارد  عضو  ميليون 
واتسون و پايگاه داده هاي اطالعاتي درماني خود 
واتسون  به  بيماران  از  موجود  اطالعات  درباره 
گزينه هاي  ميان  از  بتواند  تا  كرد  خواهد  كمك 

درماني و دارويي گزينه درست را انتخاب كند. 
مختلف  منبع  سه  اطالعات   WellPoint برنامه 
را با يكديگر تركيب خواهد كرد: اطالعات پرونده 
پزشك  توسط  كه  الكترونيكي  اطالعات  و  بيمار 
و  داروها  سابقه  شده اند،  ثبت  بيمارستان  يا 
كتابخانه  و  بيمه  شركت  در  بيمار  درمان هاي 
مجله هاي  و  كتاب ها  درباره  واتسون  كه  عظيمي 

پزشكي و دارويي در اختيار دارد. 

به گفته شركت IBM در نهايت واتسون مي تواند 
از ميان اين درياي اطالعاتي بخش مورد نياز خود 
خود  سوال  پاسخ  ثانيه  چند  در  و  كرده  جدا  را 
گزينه  چند  واحد  آن  در  شكل  اين  به  و  بيابد  را 
ارائه  بيماري ها  درمان  و  تشخيص  براي  متخلف 
اطمينان  ميزان  اساس  بر  گزينه ها  اين  كه  دهد 

رايانه رتبه بندي خواهند شد. 
اين  به  دسترسي   WellPoint شركت  گفته  به 
معمولي  رايانه  يا  حمل  قابل  ابزار  هر  از  برنامه 

امكانپذير خواهد بود. 
بيماران  است  كرده  اعالم  شركت  اين  همچنين 
نبايد نگران اين موضوع باشند كه شايد واتسون 
براي كاهش ميزان خدمات بيمه به بيماران مورد 
براي  نهايي  تصميمات  زيرا  بگيرد  قرار  استفاده 
براساس  تنها  درماني  بيمه  خدمات  از  استفاده 

تصميمات واتسون نخواهند بود. 

طرح آزمايشي اين برنامه در چند مركز سرطاني، 
آزمايش هاي  و  پزشكي  دانشگاهي  مراكز 

غده شناسي از سال آينده آغاز خواهد شد. 

13 سپتامبر 2011
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هواپيماهاي بدون سرنشين 
فرودگاه دار شدند

شركت هاي  جذب  جهت  تالش  در  ولز  دولت 
بدون  هواپيماهاي  آزمايش  براي  هواپيمايي 
فرودگاه  نخستين  بازگشايي  به  دست  سرنشين، 
روستايي  مناطق  در  هواپيماها  اينگونه  مختص 
نخست  گامي  مي تواند  مقامات  گفته  به  كه  زده 
كنترل  هواپيماهاي  دادن  قرار  هم  كنار  براي 
باشد.  هوايي  فضاي  يك  در  روباتيك  و  انساني 
به  اخيرا  انگلستان  غيرنظامي  هوانوردي  اداره 
فرودگاه هاي ولز غربي در ايبرپورث و يك فضاي 

فرودگاه  يك  ساخت  براي  مربع  مايل  هوايي 500 
عمومي  خلبانان  است.  داده  كاربري  اجازه  بي نام، 
كرده  پرواز  منطقه  اين  در  مي توانند  هوانوردي 
از  نيز  سلطنتي  هوايي  نيروي  خلبانان  همچنين  و 
اجازه الزم براي اجراي ماموريت هاي تمريني در 
نزديكي آنها برخوردارند. دولت ولز اميدوار است 
بتواند  سرنشين  بدون  هواپيماهاي  فرودگاه  كه 
از  حاضر  حال  در  كه  را  خصوصي  شركت هاي 
در  جز  امريكا  در  آزمايشي  ماموريت هاي  انجام 
فضاهاي هوايي نظامي محدود محروم هستند، به 

اين منطقه جذب كند.

قرار  غربي  ولز  فرودگاه  متري   1250 پرواز  باند 
است به پروازهاي آزمايشي هواپيماي جديد ارتش 
اختصاص   WK450 واچ كيپر  به  موسوم  انگليس 
يابد كه براي انجام ماموريت هاي شناسايي، نظارت 
و هواشناسي و ساير پروژه هاي هدف گذاري توليد 
تاكنون  سرنشين  بدون  هواپيماي  اين  است.  شده 
فضاي  است.  كرده  پرواز  ايرلند  درياي  روي 
هوايي جديد حدود 64 متر به محيط داخل كشور 
و تا چندين جوامع روستايي ولز با جمعيت حدود 
فرودگاه  اين  يافت.  خواهد  گسترش  نفر  هزار   10
سرنشين  بدون  هواپيماي  آزمايش  براي  همچنين 

ايتاليايي «فالكو» مورد استفاده قرار گرفته است.

براي لمس تلفن همراه 
وضو بگيريد

هالل  ديدن  درباره  سعودي ها  جدال  كه  درحالي 
دارد،  ادامه  هنوز  فطر  سعيد  عيد  و  شوال  ماه 
طهارت  ضرورت  درباره  جديد  فتوايي  صدور 
قبل از لمس دستگاه هاي الكترونيكي حاوي قرآن، 
است.  كرده  پا  به  كشور  اين  در  جديد  جنجالي 
شيخ محمد بن صالح المنجد، يك مفتي سعودي در 
فتوايي عجيب تاكيد كرد كه قبل از دست زدن به 
تلفن همراه يا دستگاه هاي الكترونيكي حاوي قرآن 
صفحه  در  المنجد  شيخ  گرفت.  وضو  بايد  كريم، 

پس  كه  كرد  تاكيد  اجتماعي  شبكه هاي  در  خود 
عبدالرحمن  با «شيخ  گرفته  صورت  بحث هاي  از 
صورت  در  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  البراك» 
دستگاه  صفحه  روي  قرآن  درآمدن  نمايش  به 
الكترونيكي، آن دستگاه حكم كتاب قرآن را پيدا 
مي كند و در صورت محو شدن آن اين حكم نيز 
لغو مي شود. پايگاه الوطن در اين باره نوشت، با 
بين  بسياري  جدل هاي  و  بحث  فتوا،  اين  انتشار 
شد،  آغاز  موضوع  اين  با  ارتباط  در  سعودي ها 
به صورتي كه برخي تاكيد كرده اند، با توجه به 
اين فتوا اگر تصوير قرآن روي صفحه تلويزيون 
به نمايش درآمد، تلويزيون نيز حكم كتاب قرآن 
را پيدا مي كند و فقط افراد با وضو مي توانند به 

آن دست بزنند.

هديه نوكيا و مايكروسافت 
به خانواده گوشي هاي 
Belle هوشمند سيمبين

توليدي  برنامه هاي  نرم افزاري،  به روزرساني هاي 

هوشمند  گوشي هاي  همه  براي  را  مايكروسافت 
سيمبين Belle نوكيا به ارمغان مي آورد.

نوكيا امروز از به روزرساني هايي در آينده نزديك 
كه  داد  خبر   Belle سيمبين  سيستم عامل  براي 
تبديل  را  هوشمند  گوشي هاي  سري  جديدترين 
كاري  و  كسب  هر  براي  همراه  كار  دفتر  يك  به 
 Microsoft مي كند. اين به روزرساني هاي رايگان
كه  دارد  نام  مايكروسافت)  (نرم افزارهاي   Apps
يك سري از نرم افزارهاي توليدي مايكروسافت را 
به گوشي هاي هوشمند سازگار نوكيا ارايه مي دهد 
كه  جامع  امنيتي  و  مديريتي  امكانات  به  را  آنها  و 
وجود   Belle سيمبين  گوشي هاي  در  هم اكنون 
دارد مي افزايد. اين نرم افزارها كه نياز به هيچ گونه 
زيرسازي يا مجوز كاربري اضافي ندارند، مزيت 
گوشي هاي  نخستين  به  بي درنگ  را  فوق  تجاري 
سيمبين Belle و نيز ارزش افزوده قابل توجهي در 
نوكيا  تجاري  گوشي هاي  كنوني  مشتريان  اختيار 
كه قابل ارتقا به سيمبين Belle هستند قرار مي دهد. 
 Business بخش  نايب رييس  كوچيكار،  پورنيما 
Mobility نوكيا گفت: «كار، بخش مهمي از سبك 
براي  دستاوردها  و  تمايالت  شخصي،  زندگي 
درست  مي رود.  شمار  به  دنيا  مردم  از  بسياري 
براي  روزانه  امكانات   Belle سيمبين  كه  همانطور 

نيز  ما  مي دهد،  گسترش  را  اجتماعي  تبادالت 
كاري  زندگي  مديريت  براي  امكاناتي  مي خواستيم 
توسعه  كارمندان  و  اشخاص  براي  خصوصي 
تعهد  از  ديگري  نمونه   Microsoft Apps دهيم. 
نوآوري  و  ارزش  ارايه  ادامه  براي  نوكيا  مداوم 
به كاربران سيمبين است.» پت فاكس، مدير ارشد 
بازاريابي و برنامه ريزي دفتر مايكروسافت در اين 

باره مي گويد: «نرم افزارهاي توليدي مايكروسافت 
براي گوشي هاي سيمبين به مشتريان كمك مي كند 
تا با اسناد و خدمات مايكروسافت آفيس هنگامي 
عرضه  بمانند.»  ارتباط  در  نيز  هستند  راه  در  كه 
Microsoft Apps از سه ماهه چهارم 2011 آغاز 
نظير  مشاركتي  و  توليدي  ابزارهاي  و  مي شود 
 Microsoft Lync™ 2010 Mobile، Microsoft
 OneNote™، Microsoft PowerPoint
 Microsoft Document و   Broadcast
 Microsoft به  (دسترسي   Connection
SharePoint را فراهم مي كند) را براي گوشي هاي 
به روزرساني  مي آورد.  ارمغان  به   Belle سيمبين 
بعدي در اوايل سال 2012 امكانات نرم افزاري را 
نهايي  به روزرساني  كه  حالي  در  مي دهد،  توسعه 
 Microsoft نرم افزارهاي   ،2012 اول  نيمه  در 
عنوان  به  را   PowerPoint و   Word، Excel
نرم افزارهاي بومي مايكروسافت براي نخستين بار 
در محيطي خارج از پلت فرم ويندوز معرفي مي كند. 
Microsoft Apps با به روزرساني نرم افزاري از 
ارايه  كامپيوتري  دانلود  يا  گوشي  اينترنت  طريق 
 ،C نوكيا7   ،N8 نوكيا  گوشي هاي  در  و  مي شود 
 ،X نوكيا7   ،E نوكيا6   ،E نوكيا7   ،6-01C نوكيا 
و   600 نوكيا   ،700 نوكيا   ،701 نوكيا   ،700 نوكيا 

نوكيا Oro اجرا مي شود.

با تاخير صورت گرفت

آغاز مونتاژ آيفون 5
كه  را   5 آيفون  مونتاژ  ظاهرا  اپل  سازندگان 
آغاز  شود،  معرفي  اكتبر  ماه  در  است  قرار 
كه  داد  گزارش  ماكوتاكارا  چيني  منبع  كرده اند. 
كارخانه هاي فاكسكان و پگاترون مونتاژ آيفون 
5 را براي عرضه آن در اوايل اكتبر در امريكا و 
اواخر اكتبر در آسيا آغاز كرده اند. برنامه زماني 
اين  نشده اند.  اعالم  هنوز  ديگر  بازارهاي  براي 
گزارش مدعي شده كه دستگاه ها بعد از مونتاژ 
شدن، بسته بندي نمي شوند زيرا اپل براي نصب 
نيست  آماده  هنوز  آنها  در   iOS 5 سيستم عامل
بنابراين اين كار در تاريخ ديرتري انجام مي گيرد. 
گزارش هاي منتشره در اوايل ماه آگوست حاكي 
از اين بود كه اپل 10 ميليون دستگاه آيفون 5 را 
تحويل  شركت  اين  و  داده  سفارش  پگاترون  به 
آنها به اپل را از ماه سپتامبر آغاز خواهد كرد. بر 
اساس گزارش ديجي تايمز، توليد قطعات آيفون 
زمان،  آن  از  و  بود  شده  آغاز  جوالي  ماه  از 
قطعات مرموز متعددي گزارش شده كه احتماال 
براي به كارگيري در آيفون 5 ساخته شده بودند.

*******
كوچك ترين موتور الكتريكي 

تك مولكولي جهان
ماساچوست  ايالت  در  تافنر  دانشگاه  محققان 
موتور  نخستين  ساخت  به  موفق  امريكا 
الكتريكي تك مولكولي جهان شده اند كه مي تواند 
پزشكي  حوزه هاي  در  وسيعي  كاربردهاي 
موتور  اين  عرض  باشد.  داشته  مهندسي  و 
كه  حالي  در  است؛  نانومتر  يك  تنها  الكتريكي 
ركورد جهاني فعلي يك موتور الكتريكي مولكولي 
200 نانومتر است. محققان قادرند كه با استفاده 
پايين  دماي  در  روبشي  تونلي  ميكروسكوپ  از 
برق  با  را  مولكولي  موتور  يك   (LT- STM)
پيشين  مولكولي  موتورهاي  قدرت  كنند.  كنترل 
شيميايي  واكنش هاي  طريق  از  و  نور  توسط 
 LT-STM ،تامين مي شود؛ اما در اين موتورها
به جاي نور از الكترون ها براي ديدن مولكول ها 
سرفلزي  از  تحقيقاتي  تيم  اين  مي كنند.  استفاده 
روي ميكروسكوپ براي ايجاد يك بار الكتريكي 
يك  روي  كه  سولفيد  متيل  بوتيل  مولكول  در 
سطح مسي رسانا قرار مي گيرد، استفاده كردند. 

و  كربن  اتم هاي  سولفور،  حاوي  مولكول  اين 
دو  شبيه  چيزي  شكل گيري  براي  را  هيدروژن 
بازو با چهار كربن در يك سمت و يك كربن در 
سمت ديگر انتشار مي دهد. اين رشته هاي كربن 
براي چرخيدن در اطراف رابط سولفور مس آزاد 
مولكول،  دماي  كنترل  طريق  از  محققان  هستند. 
مي توانند بطور مستقيم چرخش مولكولي را تحت 
يا  كلوين  درجه   5 حدود  دماي  دهند.  قرار  تاثير 
450 درجه فارنهايت براي رديابي حركات موتور 
مناسب است. محققان در اين دما مي توانند تمام 
داده ها  و  كرده  دنبال  را  موتور  چرخش هاي 
به  تحقيقات  اين  نتايج  كنند.  تحليل  و  تجزيه  را 
 Nature NanotechnologY صورت آنالين در

انتشار يافته است.

*******
نوشته  هايتان تصوير 

مي شوند
كارآمد  واقعا  كامپيوتري  هر  جديد  فناوري هاي 
ترسيم  يا  نوشتن  مشغول  شما  اگر  اما  هستند 
است  ممكن  باشيد  استايلوس  صفحه  روي 
استفاده از آن چندان جالب نباشد با اينحال شما 
فقط مي توانيد هرآنچه را كه انجام مي دهيد روي 
صفحه نمايش ببينيد. طرح هايي كه با چرخش اين 
هستند.  كودكانه  بسيار  مي شوند  رسم  سيستم 
ترديد  بي  مداد  و  خودكار  با  كاغذ  روي  نوشتن 
انجام  را  آنچه  مي توان  چطور  اما  است.  آسانتر 
اسكن  را  آن  كنيد؟  منتقل  كامپيوتر  به  مي دهيد 
كار  اين  مي توان  خب  صفحه؟  به  صفحه  كنيد؟ 
 APEN A3 را انجام داد اما اكنون مي توانيد از
روي  را   APEN مي تواند  فرد  كنيد  استفاده  نيز 
صفحه كاغذ قرار دهد سپس با جوهر روي همان 
دريافت  يا  رسيور  بنويسد.  يا  كند  رسم  كاغذ 
اين  و  مي كند  كنترل  را  خودكار  وضع  كننده 
اطالعات را به تصويري ديجيتالي از آنچه كه در 
صفحه مي گذرد تبديل كند. داده به صورت زنده 
تلفن هاي  اندروييد  سيستم  يا  بلوتوث  وسيله  به 
هوشمند به كامپيوتر منتقل مي شوند. در حافظه 
اين دريافت كننده صد صفحه ذخيره مي شود. با 
آنچه گفته شد مي توان APEN A3 را در كالس 
كامپيوتر  يا  همراه  تلفن  كه  جايي  هر  يا  درس 
اين  مي توان  همچنين  كرد.  استفاده  نيز  نيست 
دستگاه را با سيم به كامپيوتر وصل كرده و از 
در  آن  قيمت  كرد.  استفاده  ماوس  عنوان  به  آن 

بازار امريكا 99/129 دالر است.
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فناورى
فروش گوشي هاي 

هوشمند از مرز يك 
ميليارد خواهد گذشت

جهان  كشورهاي  از  بسياري  در  همراه  تلفن  گذشته،  دهه 
يكي  به  امروزه  اما  مي رفت،  شمار  به  لوكس  وسيله  يك 
در  است.  شده  تبديل  انسان ها  زندگي  الينفك  اجزاي  از 
شدند  تغييرات  دستخوش  نيز  دوربين ها  روند،  اين  ادامه 
هميشگي  همراهان  از  يكي  به  قيمت  گران  ابزارهاي  از  و 
تلفن هاي همراه تبديل شدند. امروزه تقريبا تمامي تلفن هاي 
همراه مجهز به دوربين عكسبرداري و فيلمبرداري هستند 

و بدون هيچ هزينه عملياتي تمام لحظات را ثبت مي كنند.
ساالنه  فروش   ،iSuppli مركز  جديد  تحقيقات  براساس 
اسم  كارشناسان  برخي  نظر  از  (كه  هوشمند  گوشي هاي 
در  و  است  شده  انتخاب  آنها  براي  بي مسمايي  كامال 
تا  هستند  شخصي  كامال  كامپيوترهاي  ابزارها  اين  واقع 
ميليارد  يك  مرز  از   2015 سال  تا  هوشمند)  گوشي هاي 
دستگاه خواهد گذشت و رشد ميزان عرضه اين گوشي ها 
5/32درصد  به  امسال   ،2009 سال  در  8/15درصد  از 
رسيده و پيش بيني مي شود كه اين ميزان در سال 2015 به 
4/54درصد برسد. اين در حالي است كه در دهه گذشته، 
به  افراد  ارتباطي  ابزار  مهم ترين  شخصي  كامپيوترهاي 
شمار مي رفت و افراد زمان بسياري را پشت كامپيوترهاي 
خود مي گذراندند. اما اين روند هم اكنون درباره تلفن هاي 
روز  به  روز  تلفن همراه  صنعت  مي افتد.  اتفاق  همراه 
و  كردند  رو  خود  كاربران  براي  نكردني  باور  قابليت هاي 

در اين سير صعودي نقش بسزايي داشتند.
كاسته  شخصي  كامپيوترهاي  «فروش  چون  اخبارهايي 
حالي  در  شده،  تبديل  اخبار  بيشتر  تيتر  به  است»،  شده 
نبايد  زيرا  است.  نداده  رخ  واقعي  دنياي  در  اتفاق  اين  كه 
فراموش كرد كه گوشي هاي هوشمند همان كامپيوترهاي 

مينياتوري شبكه شده هستند و در واقع، هر سال از اين 
دهه كامپيوترهاي بيشتري فروخته شده است و هر سال 
نيز به تعداد آنها افزوده مي شود. زيرا تبلت ها و نت بوك ها 
همان كامپيوتر هاي شخصي هستند كه به تناسب پيشرفت 
فناوري تغيير شكل داده اند. به راحتي مي توان گفت كه به 
لطف فروش بسيار گوشي هاي تلفن همراه و از سوي ديگر 
بشدت  بشري  دانش  سطح  ابزارها،  اين  قيمت  آمدن  پايين 
باال رفته است. افراد براحتي به دنياي اطالعات دسترسي 
دارند و مي توانند براحتي با ناداني و جهل، استثمار، نژاد 
زندگي  كيفيت  و  كنند  مبارزه  مذهبي  نابرابري  و  پرستي 

خود را باال ببرند.
به گزارش iSuppli، طراحي گوشي هاي با قيمت پايين تر 
اطالق  گوشي هايي  به   ،iSuppli كارشناسان  عقيده  به  كه 
دارند،  كمتري  حافظه  و  محدود  ويژگي هاي  كه  مي شود 
توسط  مي برند-  بهره  روز  پيشرفته  فناوري هاي  از  اما 
ميزان  كه  شد  خواهد  باعث  جهان  در  گوشي  سازندگان 
ميليون   478 امسال  كه  هوشمند  گوشي هاي  فروش 
دستگاه  ميليارد   03/1 به   2015 سال  در  بود  دستگاه 
برسد. موسسه تحقيقاتي گارتنر نيز اعالم كرد كه فروش 
گوشي هاي موبايل در سراسر دنيا در سه ماهه دوم 2011 
دوره  با  مقايسه  در  كه  رسيد  دستگاه  ميليون   7/428 به 
نشان  را  5/16درصدي  افزايش  گذشته  سال  در  مشابه 
74درصدي  افزايش  هوشمند  گوشي هاي  فروش  مي دهد. 
داشت و 25درصد كل فروش در سه ماهه دوم 2011 را 
نشان مي دهد كه 17درصد بيشتر از دوره مشابه در 2010 
است. گارتنر اعالم كرد كه كاربران در بازارهاي توسعه 
يافته به دنبال گوشي هاي هوشمند رده معمولي و متوسط 
تعرفه هاي  و  تبليغات  دليل  به  عمدتا  كه  هستند  اندروييد 
بررسي ها  اگرچه  است.  توليدكنندگان  و  اپراتورها  متنوع 
غربي  اروپاي  در  گوشي ها  اين  فروش  كه  مي دهد  نشان 
در هر دوره كاهش مي يابد. به دنبال زلزله ژاپن، تقاضاي 
خريد گوشي در سه ماهه دوم 2011 با 4/4درصد كاهش 

نسبت به سال گذشته به 1/421 ميليون رسيد.
Gizmag :منبع

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. 
 موبايل : 07951598670

ساخت نخستين فرودگاه فضايي جهان
الس كروسس  شهر  شمال  كيلومتري  در70  جهان  خصوصي  فضاپيماهاي  فرودگاه  نخستين 
نيومكزيكو، در حال ساخت بوده و قرار است آشيانه و هدايتگر اجاره يي فضاپيماهاي خصوصي 

گردشگري شركت «ويرجين گالكتيك» باشد.

فرودگاه فضايي امريكا كه در حال ساخت است، در مساحتي به اندازه 18 هزار هكتار، بنا و از يك 

باند فرود سه كيلومتري با عرض 60 متر تشكيل شده و مي تواند مسووليت جريان ترافيك سفر 
توريست ها به مدار پايين زمين را با استفاده از محصوالت ويرجين گالكتيك و سيستم هاي فضايي 
«وايت نايت 2 » و «اسپيس شيپ 2» بر عهده بگيرد. آشيانه فضاپيماي اين ترمينال كه تقريبا تكميل 

شده، به امكانات محيط عصرفضايي افزوده است.
اين  ساخت  يك  فاز  امريكا،  فضايي  فرودگاه  رسانه يي  ارتباطات  رييس  ويلسون،  ديويد  گفته  به 
فرودگاه تا 90درصد تكميل شده كه مهلت اتمام آن تا پايان 2011 است. به گفته ويلسون، فاز يك 
اين فرودگاه به ساخت باند فرود بزرگ آنكه در حال حاضر تكميل شده، تاسيسات آشيانه پرواز 
مورد استفاده شركت ويرجين گالكتيك، راه هاي داخلي، حصاركشي، سيستم الكتريكي، سيستم آب 

و فاضالب و مركز گنبدي شكل عمليات فضايي اختصاص يافته است.
فاز دو ساخت اين جايگاه كه برنامه ريزي آن آغاز شده، به ساخت و ساز پاياني تاسيسات مجتمع 
پرتاب عمودي، مراكز بازديد و خوشآمدگويي و يك بخش بازديد در حياط اصلي فرودگاه اختصاص 
يافته است. اين بخش قرار است تا پايان سال 2013 تكميل شود كه بعد از آن اين فرودگاه كامال 
مركز  ترمينال،  پرواز  آشيانه  از  مي توانيد  شما  بازديدكننده،  يك  عنوان  به  بود.  خواهد  كار  آماده 
و  عمودي  پرتاب  جايگاه هاي  سوخت،  ذخيره  و  آب  تصفيه  تاسيسات  فضايي،  فرودگاه  عملياتي 
همچنين باند طوالني آن ديدن كنيد. از ديگر پيچيدگي هاي اين فرودگاه مي توان به چشم انداز ساخت 
يك هتل مجلل در نزديكي اين جايگاه اشاره كرد كه شركت ويرجين گالكتيك قصد دارد با ساخت آن 

به ميزباني مسافران، دوستان و خانواده آنها بپردازد.
در حال حاضر فرودگاه فضايي امريكا تنها مي تواند خودروهايي تا ارتفاع تقريبي هفت متر و عرض 

5/1 متر را اسكان دهد.

باتري موبايل در 
كفش شما است!

از  زودي  اين  به  نتوانيد  شما  است  ممكن 
كفش هاي تلفن مانند Get Smart استفاده كنيد 
موبايل  كه  برويد  پيش  آنجا  تا  است  ممكن  اما 
كفش هايتان  از  را  نيازش  مورد  نيروي  شما 
تايلور،  اشلي  جي  و  تام كروپنكين  كند.  دريافت 
مديسون  ويسكانسن  دانشگاه مهندسي  محققان 
كه  كرده اند  اختراع  كفش  داخل  را  سيستمي 
انرژي حاصل از راه رفتن را جمع آوري مي كند. 
در حال حاضر اين انرژي به صورت گرما از بين 
فناوري  كمك  با  مي كند  ادعا  گروه  اين  مي رود. 
اختراعي شان مي توان 20 وات الكتريسيته توليد 
كرده و آن را در يك باتري قابل شارژ ذخيره 
كرد. جزييات فناوري جمع آوري انرژي خاص 
است و گفته مي شود شامل مرحله يي است كه 
«معكوس الكترووتينگ» نام دارد. (وتينگ شامل 
سطوح  رطوبتي  خواص  بخشي  بهبود  فرايند 
است)  الكتريكي  مدار  يك  كمك  با  هيدروفوبيك 
كشف  خود  را  فرايند  اين  كروپنكين  و  تايلور 
به كمك  را  انرژي مكانيكي  مرحله  اين  كرده اند. 
انرژي  به  مايعات  خواص  كنترل  دستگاه  يك 
قطره  هزاران  آن  در  كه  مي كند  تبديل  الكتريكي 
ريز متحرك (كه مربوط به مايعي غير سمي و 
نانو  تركيبات  عصاره هاي  با  مي شوند)  ارزان 
فرايند  اين  مي شود  گفته  مي شوند.  تركيب  باهم 
توانايي توليد انرژي تا ميزان يك كيلو وات در 
محدوده  با  برآن  عالوه  داراست.  را  مربع  متر 
و  مي كند  كار  مكانيكي  نيروهاي  از  وسيعي 

مي تواند جريان ها و ولتاژهاي مختلفي را توليد 
كند. باتري مورد نظر بدون وجود هوا در كفش 
نصب مي شود تا در برابر آب و گردو غبار از 
بتواند  باتري  اين  آنكه  براي  كند.  محافظت  آن 
دستگاه هاي  ديگر  يا  همراه  تلفن  به  را  انرژي 
متحرك برساند دو سيم موقت طراحي شده اند. 
استفاده  دنبال  به  زمينه  اين  در  محققان  هرچند 
از پارچه هاي رسانا و دستگاه هاي انتقال انرژي 
بي سيم هستند. در كنار انرژي رساني مستقيم به 
يك  عنوان  به  مي تواند  دستگاه  اين  تلفن همراه، 
منبع متحرك واي فاي نيز درآيد كه تلفن را به 
اينكه  به  توجه  با  مي كند.  متصل  بي سيم  شبكه 
منبع واي فاي مورد نظر هميشه در نزديكي تلفن 
همراه است اين امر به افزايش عمر باتري تلفن 
نيز كمك شاياني مي كند. دليل اين امر را مي توان 
براي  است  الزم  همراه  تلفن  داد،  توضيح  چنين 
تماس با دستگاه فقط اشعه هاي كم قدرتي مانند 
بلوتوث را ساطع كند و تنها در هنگام فرستادن 
از  طوالني  مسافت هاي  در  پرقدرت  اشعه هاي 
استفاده  خود  باتري  در  شده  ذخيره  انرژي 
مي كند (انرژي اين باتري هم بطور مرتب با راه 
رفتن فرد افزوده مي شود). كروپنكين ادعا مي كند 
اين اختراع كمك مي كند باتري تلفن ها 10 برابر 
بيش از حالت معمول عمر كنند. فناوري دانشگاه 
ويسكانسن اكنون در مرحله ورود به بازار است 
و شركت كروپنكين و تايلور قصد دارد آن را به 
بازار عرضه كند. اين محصول براي موفقيت در 
بازار بايد با رقيب ديگري دست و پنجه نرم كند. 
دستگاه  ساخت  مشغول  كاجاكاري  ويل  دكتر 
دستگاه  اين  كفش هاست.  براي  الكتريك»  «پيزو 
همزمان با قدم برداشتن صاحبش انرژي توليد 

مي كند.
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گردشگرى

10 جايى كه 
قبل از ُمردن 
بايـد ديـد

مرگ  از  پيش  بايد  كه  است  جاهايى  ها  «اين 
برندگان  بلير،  ناتاشا  و  گريوز  جادا  ببينيد»، 
گردشگرى  حيطه  نويسندگان  «بهترين  جايزه 
در سال هاى 2006 و 2009» مطلبى نوشته اند 
جهان  جاهاى  زيباترين  ها  «اين  آن  عنوان  كه 
اند  آورده  خود  مطلب  در  ها  آن  است.  هستند» 
از همين امسال برنامه ريزى كنيد تا طى 5، 10 
يا 15 سال همه اين نقاط را ببينيد، آن گاه است 
كه مى توانيد بگوييد زيباترين جاهاى جهان را 

ديده ايد، اين شما و اين 10 پيشنهاد عالى... 

� آگاهانه سفر كنيد 
بعضى ها معتقدند، سفر «زنگ تفريح» زندگى است 
و عده اى معتقدند كه سفر «خودزندگى» است اما 
نمى  جدى  چندان  را  سفر  ما  كه  رسد  مى  نظر  به 
ماشين  يا  تلويزيون  يك  خريد  براى  مثال  گيريم، 
لباسشويى از چند نفر تحقيق مى كنيم ولى آيا تا 
مشورت  بنگاهى  با  سفر  يك  انجام  براى  حال  به 

كرده ايم؟ 
دارد  وجود  دفاترى  دنيا  نقاط  از  بسيارى  در 
مشورت  و  رسانى  اطالع  ها  آن  اول  اولويت  كه 
گويند،  مى  شما  به  ها  ن  آ  است.  سفر  حوزه  در 
مقصدى كه انتخاب مى كنيد چه نيازهايى از شما 
را برطرف مى كند؛ موضوعى كه در ايران چندان 
رونق پيدا نكرده است. مثال خيلى ها براى چندمين 
تكرارى  مسير  همان  از  و  روند  مى  شمال  به  بار 
غذا  تكرارى  رستوران  همان  در  كنند،  مى  عبور 
مى خورند و شايد هم از اقامت تكرارى نيز رنج 
كرد  تحقيق  هم  سفر  براى  است  بهتر  پس  ببرند. 
هاى  بنگاه  عهده  بر  امر  اين  رسد  مى  نظر  به  كه 
از  بعد  هاى گردشگرى است.  و آژانس  مسافرتى 
ماه رمضان موج دوم سفرها آغاز مى شود، شايد 
شما هم مسافر باشيد. پيشنهاد جدى ما اين است 
كه حتما پيش از سفر مشورت كنيد؛ شما به تنهايى 
سفر مى كنيد يا با خانواده، براى تفريح مى رويد 
اهميت  شما  براى  تاريخى  هاى  جذابيت  خريد،  يا 
دارد يا طرفدار دنياى مدرن هستيد و ده ها سوال 

ديگر را بدانيد و بعد مسافرت كنيد. 

10) پارك ملى «درياچه پليتوريچ» در كرواسى 
هنرمندى رنگ و نور طبيعى 

به طور معمول توريست هاى سراسر جهان، حتى 
آن هايى كه حرفه اى هستند چيز زيادى در مورد 
اين درياچه نمى دانند. اين درياچه، درواقع از 16 
درياچه كوچك و چند جزيره بسيار كوچك در دل 
آن ها و آبشارهاى فوق العاده در گوشه و كنار 
آن شكل گرفته است. در طول روز شما طيف باور 
نكردنى از رنگ هاى آبى و سبز گرفته تا نقره اى 
و قرمز را در اين محل به طور طبيعى خواهيد ديد. 
فصل تابستان براى تماشاى زيبايى هاى حضور 
حيوانات در اين محل كه در قلب كواسى واقع است 
اين  به  زمستان  در  اگر  اما  است،  مناسبى  فصل 
پارك سر بزنيد، از مشاهده تصويرهاى عجيب و 
غريب شكل گرفته با يخ شگفت زده خواهيد شد. 
يكى از توريست هايى كه به اين منطقه سفر كرده 
صداى  و  رنگ  از،  اى  العاده  فوق  تجسم  را  آن 

طبيعت توصيف كرده است. 

9) بورو بادور، اندونزى 
در طلوع و غروب آفتاب شگفت زده شويد 

اين بنا به صورت مكان مقدس بودائيان در مركز 
[ واقعا  داند  نمى  كسى  اما  است  درآمده  جاوه 

يونسكو،  اطالعات  براساس  است.  شده  ساخته   i
در  جاوه،  ساليندراى  سلسله  پادشاهان  از  يكى 
فاصله بين سال هاى 750 تا 840 ميالدى اين بنا 
اين  از  بردن  لذت  براى  خب  اما  است  ساخته  را 
كافى  بدانيد.  تاريخ  مورد  در  زياد  نيست  الزم  بنا 
اوج  در  كه  رنگى  خاكسترى  هاى  سنگ  به  است 
شاهكار  يك  تا  اند  گرفته  قرار  هم  كنار  سليقه 
معمارى را خلق كنند دقيق نگاه كنيد. هر بخش از 
مجموعه بناها و مجسمه ها براساس اصول دين 
بودايى ساخته شده است. به رغم سال ها درگيرى 

نظامى در اطراف اين مجموعه بناها، هيچ كدام از 
اين بناها و مجسمه ها آسيب نديده است. بهترين 
زمان براى بازديد از بورو بادور در ماه مى است؛ 
زمانى كه هوا در اوج لطافت و تميزى است. حتما 
در  خورشيد  غروب  و  طلوع  شاهد  تا  كنيد  تالش 

اين مكان جادويى باشيد. 

8) تاج محل، هندوستان 
عظمت جزئيات 

هندوستان  در  تاريخى  بناى  اين  درمورد  احتماال 
كه  سنگ  با  سفيد  و  سرخ  بنايى  ايد؛  شنيده  زياد 
طراحى و عظمت آن شگفت زده تان مى كند. اين 
بنا درواقع بناى يادگارى است كه يكى از شاهان 
شمال  در  همسرش  خاطره  بزرگداشت  براى  هند 
محبوبش  همسر  كه  مغول  شاه  اين  ساخت؛  هند 
«ممتاز محل» را از دست داده بود بهترين معماران 
عصر خود را به خدمت گرفت تا اين بنا به يكى از 
مشهورترين بناهاى جهان بدل شود. بهترين زمان 
مارس  تا  اكتبر  هاى  ماه  منطقه  اين  به  سفر  براى 
پياده  نتوانيد  كه  نيست  گرم  قدر  آن  هوا  كه  است 
روى در اطراف اين بنا داشته باشيد. يادتان باشد 
دهند  مى  پيشنهاد  توريست  امر  كارشناسان  همه 
يك روز، از صبح زود تا غروب آفتاب را در اين 
محل بگذرانيد تا بازى رنگ و نور را در اين فضاى 
متخصص  فارمر،  دكتر  كنيد.  حس  كامال  غريب 
توريسم مى گويد: «آنچه در تاج محل جلب توجه 
مى كند عظمت بنا يا قرينه بودن شگفت انگيز يا آن 
مناره هاى زيبا نيست بلكه جزئيات شگفت انگيزى 
شكل  خالقيت  اوج  در  ها  آن  از  هركدام  كه  است 
گرفته اند. اين محل بنايى عظيم است كه از هزاران 

جزئيات فوق العاده سنگين شكل گرفته است.» 

7) جزاير مرجانى، استراليا 
3 هزار گونه گياهى و جانورى زيرآب 

جزاير مشهور استراليا كه به نام جزاير مرجانى، 
ساحل شگفتى ها و بهشت سنگى هم شهرت دارد 
گويند  مى  حتى  نيست،  خاص  منطقه  يك  درواقع 
كل سواحل استراليا كه بالغ بر 200 هزار كيلومتر 
مربع است را مى توانيد جزو اين سواحل حساب 
كنيد. جالب است بدانيد تنها موجود زنده اى كه از 
غول  مرجانى  جزاير  همين  است  رويت  قابل  فضا 
پيكر است. به هر نقطه از اين جزاير كه نگاه كنيد 

از سواحل عسلى رنگ، درياى آبى و جزاير غول 
آساى سبز رنگ شگفت زده خواهيد شد اما يادتان 
باشد زيبايى اصلى روى آب نيست، زير آن است، 
يك ماسك غواصى بگيريد و به زير آب برويد تا 
و  عجيب  جانورى  و  گياهى  گونه  هزار   3 حدود 
كنند  مى  زندگى  مرجانى  جزاير  اين  در  كه  غريب 
اكتبر،  تا  ژوئن  هاى  ماه  حدفاصل  كنيد.  كشف  را 
براى  محل  بهترين  استراليا،  در  كوئيزلند  سواحل 
هاى  ماه  در  است؛  طبيعت  عظمت  از  بردن  لذت 
ديگر، گرما و سرما تا حدودى شما را اذيت خواهد 

كرد. 

6) گرندكانيون، آمريكا 
منظره اى از فيلم هاى وسترن 

احتماال منظره هاى بسيارى از گرندكانيون را در 
مناطق  اما  ايد،  ديده  اكشن  يا  وسترن  هاى  فيلم 
وسيع  قدر  آن  گرندكانيون  بيابانى  كوهستانى 
هستند كه نمى توان عظمت آن ها را در عكس ها 
و فيلم ها به تصوير كشيد. در منطقه گرندكانيون، 
عظيم،  هاى  صخره  سنگى،  هاى  كوه  رودخانه، 
چشم اندازهاى طبيعى و درختان و گياهان عجيب 
و غريب را كنار هم پيدا مى كنيد. تئودوروزولت، 
دوم  جهانى  جنگ  زمان  در  آمريكا  جمهور  رئيس 
يك  براى  حتى  بايد  ها  آمريكايى  «تمام  بود:  گفته 
بار هم كه شده گرندكانيون را ببينند.» بهتر است 
كه در تابستان به اين پارك حفاظت شده آريزونا 
مى  تا  مارس  هاى  ماه  در  كه  است  بهتر  نرويد، 
تا  كنيد  سفر  منطقه  اين  به  نوامبر  و  سپتامبر  يا 

گرمازده نشويد. 

5) قصر ورساى، فرانسه 
باغى به نام مارى آنتوانت 

زندگى  محل  ورساى  هاى  قصر  مجموعه  زمانى 
حاال  اما  بود،  فرانسه  هاى  شاهزاده  و  ملكه  شاه، 
اين مجموعه شگفت انگيز معمارى به شكل موزه 
اى سمبليك درآمده است. در بازديد از اين مكان 
برانگيز  اعجاب  هاى  باغ  و  تاالرها  از  توانيد  مى 
ديدن كنيد. تاالر وسيع و زيباى موسوم به تاالر 
آن  در  اول  جهانى  جنگ  ختم  قرارداد  كه  ها  آينه 
مارپيچ  آن  در  كه  فرانسوى  هاى  باغ  شد،  منعقد 
از  عجيب  هاى  گل  انواع  و  العاده  فوق  سبز  هاى 
باسيان  اند،  آمده  گرد  آن  در  جهان  مختلف  نقاط 
دى آپولون يا چشمه آپولون و باغ موسوم به باغ 
مارى آنتوانت مكان هايى است كه همگى مى توانند 
بهترين  تابستان  اوايل  كنند.  زده  شگفت  را  شما 
زمان براى بازديد از اين منطقه است به خصوص 
كه نمايشگاه ها و كنسرت هاى موسيقى زيادى در 

اين مقطع در آن برگزار مى شود. 

4) ماچوپيچو، پرو 
هماهنگى طبيعت و انسان 

ماچوپيچو را شهر عجايب مى شناسند، شايد حاال 
ناميد،  شهر  يك  را  هكتارى   12 منطقه  اين  نتوان 
اين  نظير  بى  هاى  مارپيچ  و  ها  بالكن  ها،  باغ  اما 

منطقه عظيم هر بازديدكننده اى را شگفت زده مى 
مى  قرار  ابرها  دل  در  كوهستانى  منطقه  اين  كند. 
اوروبامبايرو،  هاى  كوه  دل  در  منطقه  اين  گيرد. 
است  اينكاها»  گمشده  «شهر  معروف  شهر  همان 
آن  در  خورشيد»  «مجسمه  مشهور  مجسمه  كه 
از  ردپايى  منطقه،  اين  هرحال  به  داشت.  قرار 
تاريخ تمدن عجيب اينكاهاست كه هر بيننده اى را 
و  مورخ  مفتسوبيستا،  دكتر  دارد.  وامى  تعجب  به 
به  كردن  نگاه  با  شايد  گويد:«  مى  مشهور  سياح 
عكس هاى ماچوپيچو فكر كنيد كه اين نشانه هايى 
از يك تمدن ويران شده است اما وقتى پا به آنجا 
مى گذاريد افسون مى شويد، اين ناحيه هماهنگى 
انسان  دست  هاى  ساخته  و  طبيعت  باورنكردنى 
سحر  را  ها  انسان  تمام  ماچوپيچو  محيط  است. 

مى كند...» 
3) مجسمه رامسس دوم، 

مجسمه هايى باورنكردنى 
دوم  رامسس  فرعون  حكومتش،  سال   67 طى 
يادگارهاى بسيارى از خود به جا گذاشت كه شايد 
دل  در  شده  ساخته  مجسمه  ها  آن  مشهورترين 
مجسمه  را  آن  كه  است  مصر  جنوب  در  ها  كوه 
در  ها  مجسمه  اين  نامند؛  مى  فرعون  سنگى  هاى 
كنار شهر ابوسيبل قرار دارد و به همين دليل به 
 4 ها  مجسمه  اين  شوند.  مى  ناميده  هم  اسم  اين 
آن  عظمت  كه  هستند  تخت  روى  نشسته  مجسمه 
منطقه  اين  در  اما  كند  مى  زده  شگفت  را  شما  ها 
شما مى توانيد آثار باستانى ديگرى هم ببينيد كه 
مصر  باستانى  ارتش  هاى  پيروزى  دهنده  نشان 
بر ارتش هاى ليبى، سوريه و نومياست. در كنار 
اين مجسمه ها مجسمه نفرتى تى، محبو ب ترين 
اين  ديدن  زمان  بهترين  هست.  هم  فرعون  همسر 
در  كه  است  اكتبر  تا 20  فوريه  از 20  ها  مجسمه 
آن نورخورشيد به گونه اى به مجسمه ها مى تابد 
كه بهترين منظره را پيش چشم شما قرار مى دهد. 

2) ديوار بزرگ، چين 
بزرگ ترين ساخته دست بشر 

توانند  مى  جو  از  باالتر  از  فضانوردان  گويند  مى 
ديوارچين را با چشم غيرمسلح ببينند، اما مسئله 
را  شما  نبايد  نكته  اين  نيست،  ها  سادگى  اين  به 
از بازديد از ديوار چين پشيمان كند. اين ديوار 6 
هزار كيلومترى در شمال چين عظيم ترين ساخته 
اين  طول  در  است.  كنون  تا  تاريخ  آغاز  از  بشر 
مى  را  طبيعى  هاى  محيط  اقسام  و  انواع  ديوار 
بينيد، بخشى از آن تنها در فاصله يك ساعتى پكن 
و  است  جنگلى  مناطق  دل  در  ديگر  بخش  است، 
بخشى در دل بيابان قرار گرفته است. در هر فصل 
از  توانيد  مى  كنيد  سفر  منطقه  اين  به  كه  سال  از 
زيباى هاى آن ها استفاده كنيد، اما يادتان باشد كه 
در برخى ماه هاى سال، به خصوص در تعطيالت 
چين، ميزان بازديدكننده ها در مناطقى كه به طور 
عام توريست ها را به آنجا مى برند آن قدر زياد 
است كه شلوغى ممكن است نگذارد شما لذت كامل 

را از اين منطقه ببريد. 

1) نورشمالى، قطب 
سينماى طبيعت 

آن  در  بشر  كه  است  طبيعى  پديده  يك  صرفا  اين 
هيچ نقشى ندارد. اين اتفاق وقتى مى افتد كه ذرات 
برخورد  زمين  مغناطيسى  قطب  به  خورشيدى 
ها  رنگ  از  باورنكردنى  اى  مجموعه  و  كند  مى 
پديده  اين  توان  مى  نوعى  به  دهند.  مى  تشكيل  را 
كه  دانست  رنگ  و  نور  از  عظيم  كمانى  رنگين  را 
ميان زمين و آسمان پلى مى زند. دكتر ماگتوس و 
هدالر، متخصص زمين شناسى مى گويد: «در يك 
شب تاريك و ساكت به تماشاى اين نور بنشينيد 
تا كامال شگفت زده شويد، تقريبا تمام كسانى كه 
شرايطى  چنين  در  را  شمالى  نور  بار  اولين  براى 
شوند.»  مى  ميخكوب  خود  جاى  در  بينند  مى 
بهترين جاها براى ديدن اين نور منطقه آالسكا، يا 

كاليارى در كانادا هستند.
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از ميان گناهان هفت گانه مسيحيت كه «هيرونيموس 
بوش» نقاش و «ديويد فينچر» فيلمساز بدان پرداخته 
اند، تاكنون به خشم، حسادت، آز و اسراف پرداخته 
ام. اكنون به تنبلى مى پردازم تا به يارى پروردگار 
بخشنده مهربان در نوبت در پى، به پرخورى و در 

پايان، غرور بپردازم.
اما ستيز با سستى و ايستادن در برابر تنبلى، تنها 
نمى  ذهن  و  چشم  پيش  مسيحيت  هاى  آموزه  در 
حتى  و  آسمانى  مذاهب  و  اديان  بيشتر  بلكه  نشيند 
بيكارى،  پرورى،  تن  تنبلى،  با  رويارويى  به  زمينى 
بى عارى و ولگردى پرداخته اند. تنبلى يك ويژگى 
آدميان است كه مى تواند هم بخش هاى سرشتى و 
هم بخش هاى پرورشى داشته باشد، هرچند بنيان 
آدميان  فقط  نه  و  زنده  موجودات  چيره  و  نخست 
ژنتيك  هاى  زنجيره  چرخش  و  پيچش  جانوران،  و 
هايى  بخش  بر  توان  نمى  هرگز  اما  هست  و  بوده 
پرورشى  و  رشدى  ساز  سرنوشت  اى  اندازه  تا 
آدميان و جانوران (دست كم پستانداران) چشم و 

ذهن فرو بست.
(ديجيتال)  فراصنعتى  و  صنعتى  زندگى  متاسفانه 
تسهيالت  و  تجهيزات  كردن  فراهم  با  امروزى 
و  امكان  تنبلى،  پرورش  و  رشد  براى  پرشمار 
احتمال فراوانى پديد آورده است تا آدمى با كمترين 
تكان به هيكل خود، تنها با چند كليك روى صفحه 
كارهاى  همراه،  تلفن  با  تماس  چند  و  رايانه  كليد 
روزمره خويش را از خانه انجام دهد و غذا را بى 
همان  بر  و  بستاند  در  دم  شدن  راست  و  خم  هيچ 
ميز كار رهسپار معده و شكمبه سازد! اين آفت در 
ميهن ما و ديگر ملل خاورميانه كه اغلب ما همچون 
و  بامدادى  همگانى  ورزش  به  كودكى  از  فرنگيان 
گزندتر  پر  ايم،  نشده  پيوسته  و  سرشته  شامگاهى 
بوده و بى گمان در روند كنونى، طى دو سه دهه 
پيش رو، نرخ گرفتگى رگ هاى قلب، ديابت و... را 

چندين و چند برابر خواهد ساخت.
در  چه  نيز،  ايرانيان  ما  ملى  كهن  هاى  آموزه  در 
در  چه  و  آموز  عبرت  هاى  المثل  ضرب  چارچوب 
قواره كنايه هاى پند و اندرزآلود، به موارد فراوانى 
شدت  به  پرورى  تن  و  تنبلى  به  كه  خوريم  برمى 
كژى  سرچشمه  و  ريشه  را  سستى  و  شده  تاخته 
و كاستى شناسانده اند. ناكوشايى و بى كنشى در 
هر يك از شخصيت هاى دوازده گانه و شخصيت 
مختلط ممكن است پيش چشم و ذهن ديگران آشكار 
و هويدا شود، اما تنبلى بيشتر از آنكه يك اختالل 
اخالقى  و  معنوى  مشكل  يك  باشد،  پزشكى  روان 
و  لوس  است.  ژنتيك  تا  پرورشى  و  رشدى  بيشتر 
ننر  جوان  و  نوجوان  به  كودك  آوردن  بار  الابالى 
اى  بيمارگونه  حاالت  چنين  كه  انجامد  مى  لوس  و 
روان  يك  محور  اختالالت  از  بسيارى  از  تواند  مى 
راستى  به  باشد.  تر  بدفرجام  و  ناگوارتر  پزشكى 
بخشى از افزايش چشمگير اخير نرخ خودكشى نمى 
تواند برآمد چنين فرزندساالرى نابهنجارى باشد؟ 
سر  دو  با  پيوستارى  خود  (كه  كاهلى  و  سستى 
بهنجار (هنجارى) تا نابهنجار و بيمارگونه دارد) در 

چهاردسته  گانه  دوازده  هاى  شخصيت  از  يك  هر 
و  معنا  تواند  مى  دى»  و  سى  بى،  «اى،  شخصيتى 
براى  باشد.  داشته  جداگانه  و  ديگرگون  مفهومى 
نمونه مى توان به تفاوت ميان طفره رفتن هاى كمال 
گرايانه شخصيت منضبط چارچوب مند (وسواسى 
اجبارى) با طفره رفتن هاى پوچ انگارانه شخصيت 
در  دو  هر  كه  كرد  اشاره  (دپرسيو)  افسرده  منتقد 

دسته (كالستر) دى قرار مى گيرند.
سبك  اصالح  و  شيوه  ساختن  مدارانه  دانش 
در  گام  ترين  بنيادى  گمان  بى  فرزندپرورى، 
نخستين  همان  از  پرورى  تن  و  تنبلى  از  پيشگيرى 
ماه ها و سال هاى رشد و پرورش آدمى است اما 
چيره شدن چنين حاالتى، پايان كار و فرجام ناگوار 
به  شناختى»  «رفتاردرمانى  و  نيست  ناپذير  چاره 
خوبى از طريق تكنيك هاى «كنش مندسازى (فعال 
روى،  پياده  ورزش،  همچون  رفتارى»  سازى) 
بولينگ،  شنا،  شامگاهى،  يا  بامدادى  سبك  دويدن 
از  درمانى  حركت  مديتيشن،  و  يوگا  دارت،  پرتاب 
همه  و  همه  و...  موزون  حركات  و  موسيقى  طريق 
مى توانند در چيره شدن بر بيمارى معنوى، روحى 
روانى و اخالقى تنبلى و تن پرورى سودمند باشند.

و  فرهنگ  و  پرورش  و  آموزش  ساختار  اصالح 
آموزش عالى، به همبسته و پيوسته ساختن دانش 
آموزان و دانشجويان به ورزش همگانى و قهرمانى 
آنان  دادن  عادت  راستاى  (در  گروهى  اردوهاى  و 
سوارى،  دوچرخه  شنا،  دويدن،  روى،  پياده  به 
ورزش  ديگر  و  اسكى  سوارى،  اسب  كوهنوردى، 
هاى همانند پيوسته روزانه يا هفتگى) از راهبردهاى 

نخست بنيادين است.
و  تربيتى  پرورشى،  راهبردهاى  چنين  برگزيدن 
دانشگاه  و  دبيرستان  دبستان،  دوران  در  اخالقى 
زبده  آلمانى،  و  روس  ژاپنى،  جوانان  از  كه  است 
پديد  دوم  جهانى  جنگ  جنگجويان  ترين  رزمنده  و 
آورد و اين همان آموزه كهن ملى اين مرز پر گزند 

است:
«ز نيرو بود مرد را راستى

ز سستى، كژى آيد و كاستى»
متاسفانه در پى نبود الگوى درست و دانش مدارانه 
روزها  اين  گذشته،  هاى  دهه  در  فرزندپرورى 
بيمارى «تنبلى و تن پرورى» در ميان نسل نوجوان 
برجسته  و  چشمگير  برندپرست،  دنيازده  جوان  و 
ريشه  گمان  بى  كه  نشيند  مى  ذهن  و  چشم  پيش 
در اختالل روانپزشكى «بحران هويت» برخاسته از 
فرزندساالرى هاى نابجاى دو دهه گذشته 70و 80 

خورشيدى دارد.
طراحى  راستاى  در  راهكارگزينى  و  راهبردنويسى 
و انجام يك «رفتاردرمانى شناختى جمعى ملى» با 
روان»  و  تن  سازى)  (فعال  مندسازى  «كنش  آماج 
مى تواند پايانى هميشگى بر طفره رفتن هاى سستى 
سر  پشت  به  بخشيدن  شتاب  براى  فراگير،  گرايانه 
گذاشتن چالش ها و كشمكش هاى سرنوشت ساز 

پيش رويمان باشد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com
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دكتر بهنام اوحدى
روان پزشك و روان درمانگر 

خيلى سريع از 
اضطراب دور شويد 

 
آن  و  طرف  اين  مرتب  كه  آيد  مى  پيش  مواقع  بعضى 
طرف مى دويد، حتى 20دقيقه وقت براى تمدد اعصاب 
بسيار  شغلى  مصاحبه  يك  قرار  شايد  نداريد.  زمان 
فشار  كه  ديگرى  موقعيت  هر  يا  باشيد،  داشته  مهم 
روانى زيادى بر شما وارد مى كند را بگذرانيد. در اين 
وضعيت احتماال به دنبال راهى مى گرديد تا بتوانيد بر 

اعصاب خود مسلط شويد.
� ديد پيرامونى

مقابل  درست  كه  اى  نقطه  به  و  خود  مقابل  ديوار  به 
شماست، نگاه كنيد. اين كار را ادامه دهيد و كمى تمركز 
كنيد. بعد از كمى متوجه مى شويد همان طور كه شما 
تيره  كمى  اتاق  بقيه  ايد،  كرده  تمركز  نقطه  اين  روى 
مى  تونلى  ديد  اصطالحا  آن  به  كه  شود  مى  مبهم  يا 
تلويزيون  تماشاى  براى  تونلى  ديد  اين  از  ما  گويند. 
به  كه  وقتى  كنيم.  مى  استفاده  كامپيوتر  از  استفاده  يا 
صفحه نمايش تلويزيون يا كامپيوتر نگاه مى كنيد، فقط 
آن صفحه نمايش را مى بينيد. حتى وقتى كه با كسى 
صحبت مى كنيد و روى صحبت خود تمركز داريد فقط 
چشم ها يا قسمتى از صورت طرف مقابل را مى بينيد 
و بقيه صورت را ناديده مى گيريد. اين نگاه تونلى كه 
سبب تمركز ما بر يك چيز خاص مى شود، با نگرانى، 
راهى  اما  است.  همراه  و...  استرس  آدرنالين،  افزايش 
وجود  اطراف  چيزهاى  به  كردن  نگاه  براى  هم  ديگر 
دارد كه بهتر است آن را اكنون تجربه كنيد. نگاه خود 
را روى آن نقطه نگه داريد و شروع به گسترش دامنه 
آنچه  به  بيشتر  و  بيشتر  كنيد  سعى  و  بكنيد  خود  ديد 
در اطراف آن نقطه وجود دارد، توجه كنيد، به زودى 
مى توانيد چيزهايى را در اطراف خود ببينيد. اين نوع 
سعى  اگر  حال  ناميم.  مى  پيرامونى  ديد  را  كردن  نگاه 
كنيد ديد پيرامونى را در خود تقويت كنيد، متوجه مى 
شويد كه نفس هاى شما آرام تر و عميق تر مى شوند، 
عضالت صورت شما شل مى شود و حتى مى توانيد 
مى  سر  به  استرس  شرايط  در  كه  خود  اطرافيان  به 
خود  چشمان  به  اكنون  بدهيد.  آرامش  احساس  برند، 

در  پيرامونى  ديد  برگردد.  عادى  حالت  به  دهيد  اجازه 
سخنرانى در يك جمع عمومى به شما كمك مى كند. اين 
روش نه تنها به شما آرامش مى دهد، بلكه مى توانيد 
كل شنوندگان را ببينيد و تحركات و عكس العمل هاى 

آنها را زير نظر داشته باشيد.
� روى تنفس خود تمركز كنيد

چشم هاى خود را ببنديد و بر تنفس خود تمركز كنيد. 
تاثير  خود  تنفس  ريتم  در  نكنيد  سعى  وجه  هيچ  به 
به  شما  تنفس  مدتى،  از  بعد  احتماال  هرچند  بگذاريد. 
ناخودآگاه  امر  يك  تنفس  گردد.  مى  باز  عادى  حالت 
است اما شما مى توانيد آن را به صورت ارادى كنترل 
كنيد. توجه كردن به يك كار ناخودآگاه مانند تنفس مى 

تواند سبب ايجاد تغيير در عملكرد اعضاى بدن شود.
� تمركز

داشته  توجه  خود  بدن  از  قسمت  كدام  به  شما  اينكه 
باشيد، در احساسات شما تاثيرگذار است. تمام توجه 
خود را به چند سانتى متر زير ناف خود و در مركز 
بدن بين شكم و پشت معطوف كنيد. يعنى درست مركز 
بدن در همين حالت مستقيما به جلو نگاه كنيد و به ديد 

پيرامونى
فرو رويد. به بدن خود اجازه دهيد شل و آرام باشد و 
مطمئن باشيد زانوهاى شما قفل نشده است، شما مى 
توانيد اين تمركز را در نقطه مركزى بدن در هر شرايط 

مكانى و زمانى داشته باشيد.
� باالى سر خود شناور شويد

بعضى مواقع در شرايط فوق العاده هيجانى بهترين راه 
جدا شدن از خود است! اين روش به شما كمك مى كند 
ببينيد.  ديگر  جهت  از  را  چيزهايى  و  شويد  تر  آرام  تا 
يك راه جالب اين است كه در باالى سر خود به حالت 
معلق در آييد به طورى كه بتوانيد از باال به خود نگاه 
كنيد. اكنون اين روش را امتحان كنيد: تصور كنيد در 
باالى سر خود در حال پرواز هستيد و مرتب باالتر مى 
رويد از باال به جسم خود نگاه كنيد تا اينكه به ارتفاعى 
متوجه  كنيد.  مى  آرامش  احساس  كامال  كه  رسيد  مى 
خواهيد شد كه هر چه باالتر مى رويد، احساس مى كنيد 
بيشتر از خود جدا شده ايد. شما مى توانيد خاطرات و 
تصورات خود را در اين روش دخالت دهيد حتى مى 
توانيد در تصورات خود همراه با ديگران در باالى سر 
خود پرواز كنيد. عكس العمل ديگران را نسبت به خود 

و عكس العمل خود را نسبت به ديگران مشاهده كنيد.
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چگونه بدون 
غرغر كردن 

اخالق بد 
همسرتان را 
عوض كنيد

مرد زندگى تان را عاشقانه دوست داريد اما 
دارد  وجود  او  رفتار  در  كوچكى  ايرادهاى 
خانه  كه  اين  مثال  دهد،  مى  آزار  را  شما  كه 
نامرتب است يا هميشه براى تان كادوهايى 
كه  زمانى  شايد  و...  خرد  مى  آزاردهنده 
اهميتى  تان  براى  چندان  بوديد  نامزد 
نداشت كه او در خانه خيلى نامنظم و كثيف 
سقف  يك  زير  او  با  كه  زمانى  از  ولى  است 
مى  آزارتان  شدت  به  مسئله  اين  ايد  رفته 
دهد. قبل از هرچيز بايد بدانيد، به طور حتم 
مردها  شود.  نمى  درست  غر  با  چيز  هيچ 
خيلى راحت صحبت ها و دليل هاى منطقى 
را قبول مى كنند چون مسلما آ ن ها نيز نمى 
اينجا  در  دهند.  آزار  را  همسرشان  خواهند، 
راه اصالح 8 تا از بدترين عادت هاى آقايان 
هيچ  ها  ن  آ  در  كه  ايم  آورده  شما  براى  را 

غرزدنى براى اصالح وجود ندارد.

� عادت بد يك
تميزى را به شوهرتان ياد بدهيد

ها  خانم  از  بسيارى  هاى  گاليه  از  يكى  شايد 
اين  مثال  است  خانه  در  همسرشان  بودن  نامرتب 
كه بعد از استفاده از دست شويى آن را تميز نمى 
كند و براى خانم هيچ چيز بدتر از مواجه شدن با 

يك دست شويى كثيف نيست.

دوست  كه  بداند  او  دهيد  اجازه  اول  حل:  راه   �
هايش  كارى  كثيف  و  برويد  راه  او  پشت  نداريد 
دست  او  از  بعد  هميشه  اينكه  مثال  كنيد  تميز  را 
شويى را تميز كنيد. دوم اين كه سعى كنيد، با او 
چه  بايد  شما  كه  اين  مثال  و  برسيد  توافق  يك  به 
كارى انجام دهيد و او چه وظيفه اى در خانه دارد. 
اينگونه او نيز بهتر مى تواند انتظارات شما را بداند 

و آ ن ها را عملى سازد.

� عادت بد 2
برگشت به دوران نامزدى

تان  براى  مدام  او  آشنايى،  و  نامزدى  دوران  در 
كادو مى خريد، گل هديه مى داد، كامال حواسش 
را  شما  كه  كرد  مى  سعى  هميشه  و  بود  شما  به 
خوشحال كند وبا همين كارها باعث شد شما اورا 
انتخاب كنيد. ولى بعد از ازدواج تمام بيرون رفتن 
هاى تان محدود به رستوران محله شده و شايد 
سالى يك بار براى تولد، رستورانى خاص برويد. 
افتاد؟  عاشقانه  هاى  قرار  آن  براى  اتفاقى  چه 
رفتارهاى  آن  ازدواج  از  بعد  مردان  از  بسيارى 
پرشور خود را از دست مى دهند و فراموش مى 

كنند كه اين رفتارها چقدر براى شما مهم است.

خالق  بايد  شما  كه  است  جايى  اينجا  حل:  راه   �
تئاتر  يا  خوب  كنسرت  يك  توانيد  مى  مثال  باشيد! 

شما  دوى  هر  براى  كه  اى  برنامه  هر  يا  جالب 
هيجان انگيز است را انتخاب كنيد وبا يك پيامك به 
او پيشنهاد دهيد و حتى براى اين كه روز و ساعت 
و  بنويسيد  كاغذ  يك  روى  نرود  يادش  را  برنامه 
به ميزش بچسبانيد. مردها دوست دارند، به طور 

روشن خواسته شما را بدانند.

� عادت بد 3
رك به او بگوييد كارهايش را بكند

ايد  بوده  مجبور  مدام  ايد  كرده  ازدواج  وقتى  از 
و  گوشه  از  را  او  كثيف  هاى  جوراب  و  ها  لباس 
خوانده  نيمه  هاى  روزنامه  كنيد،  جمع  خانه  كنار 
شده او را مرتب كنيد، از اطراف خانه ليوان هاى 
خالى چايى اش را برداريد و اين كارها ديگر براى 

تان تبديل به يك عذاب شده است.

� راه حل: اول از همه با خود فكر كنيد كه آيا او 

هميشه اينگونه رفتار مى كند وشما را مجبور مى 
كند كه وسايلش را جمع كنيد يا گاهى و فقط اين 
بار است كه شما ناراحت شده ايد و قبال مشكلى 
تان  براى  چقدر  كه  بگوييد  او  به  سپس  نداشتيد، 
تمام  دار  خانه  يك  به  تبديل  كه  است  آزاردهنده 
وقت شده ايد و از او بخواهيد كه تغييرى در اين 
نظرتان  به  حل  راه  اين  شايد  كند.  ايجاد  وضعيت 
بسيار ساده و پيش پاافتاده باشد ولى باور كنيد 
كه تاثير دارد. مردان تا وقتى شما به طور روشن 
انتظار و خواسته تان را مطرح نكنيد آن را عملى 
نمى كنند. اين بار اين روش را امتحان كنيد مثال به 
او بگوييد: «براى من بسيار آزاردهنده و ناراحت 
كننده است كه هميشه فقط من مسئول جمع آورى 
كمد  در  را  تميز  هاى  لباس  اگر  باشم.  ها  لباس 
كثيف  هاى  لباس  سبد  در  را  كثيف  هاى  لباس  و 
حرف  در  كنى. »  مى  من  به  بزرگى  كمك  بگذارى 
تواند  مى  او  كمك  كه  دهيد  نشان  كامال  تان  هاى 
چقدر خوشحال تان كند و بعد از اين كه خواهش 

شما را هم عملى كرد از او تشكر كنيد.

� عادت بد 4

موبايل را كنار بگذار آقاى شوهر

اعضاى  كه  نيست  قديم  مثل  ديگر  روزها  اين 
خانواده در يك محيط صميمى و بدون دغدغه دور 
هم جمع مى شدند و با هم حرف مى زدند. امروزه 
وجود  و...  اينترنت  تلفن،  مثل  زيادى  چيزهاى 
دارند كه حواس را پرت مى كنند و در نتيجه نمى 
توان با تمركز كامل باهم صحبت كرد، اين مشكل 
جايى بيشتر مى شود كه شوهر شما يك گوشى 
او  معموال  باشد.  داشته  هم  فن  آى  مثل  هوشمند 
هيچگاه گوشى را زمين نمى گذارد و مدام در حال 

بازى و... با گوشى است.

� راه حل: اول از همه اجازه دهيد او بفهمد شما از 
اين كه مدام ببينيد او سرش در گوشى است اصال 
لذت نمى بريد و بيشتر ترجيح مى دهيد كه هنگام 
متوجه  وقتى  كند.  نگاه  شما  صورت  به  صحبت 
شود كه اين عادتش شما را آزار مى دهد آمادگى 

آن را پيدا مى كند كه آن را كم كند. در اين حالت 
شما مى توانيد با روش هاى مبتكرانه اى اين عادت 

را از او دور كنيد.

� عادت بد 5
از او بخواهيد گوش كند

كه  است  اين  ها  خانم  رايج  هاى  گاليه  از  يكى 
نمى  گوش  ها  آن  هاى  حرف  به  شان  شوهران 
دهند. اين مشكل از جايى آغاز مى شود كه خانم 
براى  انتظارشان  يا  خواسته  كنند،  مى  گمان  ها 
اغلب  در  حقيقت  در  اما  است  روشن  مقابل  طرف 
اين  كه  است  ممكن  البته  نيست.  اينگونه  موارد 
عادت بد نيز در شوهر شما وجود داشته باشد كه 
وقتى حرف مى زنيد عكس العمل مناسبى نداشته 
باشد اما انصاف داشته باشيد، شايد او واقعا نداند 

كه واكنش درست چيست.

اگر  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  را  اين  حل:  راه   �
هركارى  باشد  داشته  دوست  را  شما  شوهرتان 
براى خوشحال كردن تان مى كند. بنابراين مطمئن 

شويد كه احتياج و خواسته تان را به روشنى براى 
او مطرح كرده ايد و قرار نيست او خود چيزى را 

متوجه شود بلكه شما بايد اول از او بخواهيد.

� عادت بد 6
براى شوهرتان داستان بگوييد

دارد  دوست  را  هديه  و  كادو  نوع  يك  كسى  هر 
ظريف  و  ساز  دست  وسايل  ها  خانم  از  بعضى 
پر  و  زيبا  كادوهاى  ها  بعضى  دارند،  دوست  را 
آب و رنگ دوست دارند، بعضى ديگر نيز ترجيح 
مى دهند، چيزى هديه بگيرند كه احتياج دارند مثل 
گران  كادوهايى  هم  بعضى  يا...  خانه  وسيله  يك 
قيمت. بنابراين به مردان حق دهيد كه به درستى 
ندانند شما چه نوع كادويى دوست داريد و در واقع 
ممكن است نظر آ ن ها با شما در مورد يك كادوى 

خوب متفاوت باشد.

يعنى  بسازيد  داستان  يك  او  براى  حل:  راه   �
دوستان  از  يكى  آن  در  كه  بسازيد  خاطره  يك 
دوستش  اصال  كه  خريده  شما  براى  كادويى  تان 
نداشتيد مثال يك پشتى صندلى هديه داده درحالى 
زيبا  كيف  يا  كفش  يك  داديد،  مى  ترجيح  شما  كه 

هديه بگيريد.

� عادت بد 7
ببينى  را  محبوبت  تيم  هاى  بازى  دارى  حق  فقط 

عزيزم

ورزشى  تيم  چند  يا  يك  طرفدار  مردها  بيشتر 
شما  با  آشنايى  از  قبل  شان  عالقه  اين  و  هستند 
ازدواج  از  بعد  تفاوت  اما  است  داشته  وجود  نيز 
اين است كه چون مسئوليت هاى بيشترى در قبال 
خانواده دارند به نظر مى آيد كه در ديدن مسابقه 
ها زياده روى مى كنند در صورتى كه قبال نيز به 

همين مقدار مسابقه ها را تماشا مى كردند.

و  هيجان  از  دور  به  آرام  خيلى  حل:  راه   �
كه  بگوييد  او  به  عصبانيت  بدون  يا  احساسات 
ورزشى  مسابقات  كاناپه  روى  او  كه  هايى  زمان 
ناراحتى  و  تنهايى  احساس  شما  كند،  مى  نگاه  را 
دهيد:  پيشنهاد  او  به  را  حل  راه  سپس  كنيد.  مى 
از او بپرسيد به چه تيم هايى عالقه دارد و حتما 
بايد بازى آ ن ها را تماشا كند، سپس با هم قرار 
بقيه  و  ببيند  را  ها  تيم  اين  بازى  فقط  كه  بگذاريد 
وقتش را به خانواده اختصاص دهد. يك فكر ديگر 
هم مى تواند اين باشد كه به او پيشنهاد دهيد، به 
فرزندان تان فوتبال يا هر ورزش مورد عالقه اش 
را بياموزد. آن وقت، وقت كمترى مقابل تلويزيون 

و وقت بيشترى را با بچه ها مى گذراند.

� عادت بد 8
به ظاهر خودش بى اهميت است

حقيقت اين است كه بسيارى از مردان متوجه نمى 
تى  رنگ  مثال  كه  نيست  مهم  شان  براى  يا  شوند 
شرت شان با شلوارشان هماهنگ نيست يا اصال 

تميز نيستند.

مردان  از  بسيارى  خوشبختانه  حل:  راه   �
خوشحال مى شوند كه كسى در اين زمينه كمك 
شان كند به خصوص اگر بدانند كه خوش تيپى و 
مرتبى شان شما را هم خوشحال مى كند، به جاى 
اين كه از او ايراد بگيريد و قيافه تان را كج و معوج 
كنيد با او در مقابل كمد لباس هايش برويد و يك 
لباس مناسب پيشنهاد دهيد و سپس به او بگوييد 
كه چه مرد خوش تيپ و فوق العاده اى شده است.

 
برگرفته از ايده آل

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



2323 هفته نامه پرشين جمعه 25 شهريور ماه 1390 - شماره 215
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

اخبار روزانه را در سايت هفته نامه مى توانيد دريافت كنيد
www.persianweekly.co.uk

سه چهارم 
مبتاليان 
نمي دانند

 آلزايمر دارند
داده  تشخيص  دير  بسيار  اغلب  آلزايمر 
از  خود  مبتاليان  سه چهارم  و  مي شود 
پژوهشگران  ندارند.  آگاهي  ابتال  اين 
كالج كينگ لندن در گزارش آلزايمر در 
سال 2011 از دولت ها خواسته اند دست 
به موقع  تشخيص  براي  اقداماتي  به 

بزنند. 

از  بيماران  همه   كه  است  اين  بد  خبر 
در  كه  نيستند  بهره مند  شانس  اين 
پي  خود  بيماري  به  اوليه  مراحل  همان 
سوي  از  آلزايمر  جهاني  گزارش  ببرند. 
حاوي  شده،  منتشر  لندن  كينگ  كالج 
گزارش  اين  در  است.  موضوع  همين 
گفته مي شود كه 28ميليون نفر از مردم 
بي  آنكه  هستند،  آلزايمر  به  مبتال  جهان 
اين  باشند.  آگاه  موضوع  اين  از  خود 
به  مبتاليان  كل  سه چهارم  معادل  رقم 
آلزايمر  به  مبتاليان  كل  است.  آلزايمر 
عدم  مي شود.  نفر  ميليون   36 بر  بالغ 
آگاهي از ابتال به آلزايمر باعث مي شود 
نكند،  آغاز  موقع  به  را  درمان  بيمار  كه 
اطالعات كسب نكرده و راهنمايي نشود. 
زمينه  در  پيشرفت    گذشته  سال هاي  در 
درمان آلزايمر چشمگير نبوده است، اگر 
چه بشر بيش از هر زمان ديگر به چنين 

پيشرفتي نياز دارد. بر پايه  اين گزارش، 
در كشورهاي صنعتي 20 تا 50 درصد 
بهر ه مند  درست  تشخيص  از  بيماران 
حال  در  كشورهاي  در  اما  مي شوند 
توسعه اين رقم بالغ بر حدود 10 درصد 
از بيماران مي شود. به باور آنها، اقدامات 

مثتبي وجود دارد كه در صورت انجام 
مي توان  آلزايمر،  اوليه  مراحل  در  آنها 
كرد.  كند  را  بيماري  پيشرفت  روند 
اقتصاد  به  آلزايمر  به موقع  تشخيص 
پژوهشگران  مي كند.  كمك  هم  كشورها 
بار  زودهنگام،  تشخيص  مي گويند 
را  درمان  و  بهداشت  سيستم هاي  مالي 
كاهشي قابل مالحظه مي دهد. تشخيص 
به  صنعتي  كشورهاي  در  به موقع 
براي  يورو   7500 صرفه جويي  معناي 
درمان  متوسط  هزينه   است.  بيمار  هر 
جهان  كل  در  آلزايمري  بيمارهاي 

شده  محاسبه  سال  در  يورو  24هزار 
گزارش  دو  در  پژوهشگران  است. 
آلزايمر  بيماري  به  مربوط   بين المللي 
كه  بودند  كرده  پيش بيني  گذشته،  در 
شمار مبتاليان به اين بيماري در هر 20 
سال دو برابر مي شود. برهمين اساس، 

يعني  جاري  سال  در  اعال م شده  شمار 
تا  مي تواند  آلزايمر  به  مبتال  36ميليون 

سال 2050 به 115 ميليون نفر برسد. 

معادل  آلزايمر  بيماري  درمان  هزينه  
است.  جهاني  ناخالص  توليد  يك درصد 
به نوشته  نويسندگان گزارش آلزايمر در 
سال 2011، اگر اين بيماري يك كشور 
 بود، اين كشور هجدهمين اقتصاد بزرگ 

دنيا به حساب مي آمد. 

دويچه ووله- 14 سپتامبر 2011

سالمت
بر اساس يافته هاي محققان امريكايي و اروپايي

نوشيدن روزانه 3 ليوان شير، خطر حمله 
قبلي را تا 18درصد كاهش مي دهد 

در  واگنينگن  دانشگاه  و  امريكا  در  هاروارد  دانشگاه  محققان  اخير  يافته هاي 
تا  را  قلبي  حمله  خطر  چرب،  كم  شير  ليوان  سه  نوشيدن  داد،  نشان  هلند، 

18درصد كاهش مي دهد.
اين پ ژوهش 30 مرداد امسال (23آگوست 2011) در نشريه «امريكن جورنال» 
كه از معتبرترين مراجع تغذيه يي جهان به شمار مي رود، به چاپ رسيد، شامل 

17 مطالعه از امريكا، اروپا و ژاپن است.

از  لبنيات،  و  شير  مي گويد:  لبنيات  جهاني  پايگاه  فني  مدير  شواتيزر،  سيدني 
مغذي ترين و سالم ترين غذاهاي موجود به شمار مي روند كه سرشار از مواد 

مغذي طبيعي از قبيل كلسيم، پتاسيم، پروتيين و... هستند.
باليني»  «تغذيه  امريكايي  مجله  در  كه  ديگر  شده  انجام  مطالعه  يك  يافته هاي 
انتشار يافت، نيز نشان داد، مصرف كلسيم لبنيات با رژيم غذايي كه منجر به 

كاهش وزن مي شود، ارتباط دارد.

دو  بمدت  داشتند،  وزن  افزايش  كه  زني  و  مرد  از 300  بيش  مطالعه،  اين  در 
سال مورد آزمايش قرار گرفتند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد، گروهي كه 
38درصد  بودند،  كرده  دريافت  لبنيات  مصرف  طريق  از  را  كلسيم  بيشترين 
بيش از عده يي كه كمترين ميزان كلسيم را از اين طريق دريافت كرده بودند، 

كاهش وزن داشته اند.

يك پژوهش ديگر درباره لبنيات كه در سال 2010 صورت گرفت، بر اين باور 
بر  كشيد.  بطالن  خط  مي شود،  قلبي  بيماري  به  ابتال  موجب  لبنيات  كه  قديمي 
اين اساس، پژوهشگران امريكايي 25 مورد مطالعاتي را كه شامل 350 هزار 
مصرف  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  و  دادند  قرار  آزمايش  مورد  مي شود،  نفر 
چربي هاي اشباع شده رژيمي با خطر بيماري هاي قلبي- عروقي ارتباطي ندارد.

شد،  مشخص  سوئدي  مرد  و 366  هزار   23 روي  آزمايش  يك  طي  همچنين 
مرگ  يا  خطر  مي تواند،  شده،  توصيه  ميزان  از  بيش  كلسيم  روزانه  مصرف 
اين  نتايج  دهد.  كاهش  25درصد  تا  را  سرطان  و  قلبي  بيماري هاي  از  ناشي 

پژوهش نيز در مجله امريكايي «بيماري هاي همه گير» به چاپ رسيده است.
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هفتمين ستاره 
عصر مدرن

سيامك خاجي 

نوواك ژوكوويچ با قهرماني در رقابت هاي تنيس اوپن آمريكا يكي 
تكراري  فينال هاي  به  و  زد  رقم  را  خود  ورزشي  فصول  بهترين  از 
«رافا-روژه» خاتمه داد. اين تنيسور صرب كه در اواسط فصل به 

كرده  صعود  ورزش  اين  بهترين هاي  رده بندي  جدول  نخست  رتبه 
بود چهارمين گرنداسلم فصل را با اقتدار فتح كرد و ركوردي ديگر 
در كارنامه خود به ثبت رساند. او در ديدار نهايي 3 بر يك و با نتايج 
6 بر2، 6بر4، 6بر7 و 6بريك برابر رافائل نادال به پيروزي رسيد و 
تا يكي از هفت بازيكن تاريخ تنيس در عصر مدرن باشد كه توانسته 

در طول يك فصل 

3 گرنداسلم اين ورزش را تصاحب كند. 

ادامه فرمانروايي 
بسياري معتقدند ژوكوويچ برخالف نادال مي تواند مدت ها در صدر 
ويالندر،  متز  كند.  فتح  نيز  را  ديگري  جام هاي  و  گرفته  قرار  جدول 
كه  نيويورك  در  قهرماني  اين  كسب  تنيس  گرنداسلم   7 قهرمان 
درخشان  راه  آغاز  را  مي شود  محسوب  ژوكو  گرنداسلم  چهارمين 
اين ستاره صرب تبار دانسته و مي گويد:«او يك پله باال رفت و به نظر 
من اين تازه آغاز راه موفقيت هاي اوست. او توفان را شروع كرده و 
به نظر نمي رسد به اين زودي ها سلطه اش در تنيس به پايان برسد.» 
اين جوان 24 ساله در طول ماه هاي اخير با مصدوميت هاي زيادي 
نيز  فينال  مسابقه  در  حتي  و  شده  روبه رو  كمر  و  دنده  ناحيه  در 
كاهش  براي  مسكن  از  و  كرده  استفاده  پزشكي  تيم  از  شد  مجبور 
درد خود استفاده كند. او در نيمه نهايي و در مصافي جذاب موفق شد 
روژه فدرر را شكست داده و به سختي جواز حضور در فينال را به 
دست آورد. قهرمان امسال اوپن استراليا و ويمبلدون كه در طول 
سال ركورد 64 پيروزي و تنها 2 شكست را به ثبت رسانده و در 
چنين  گفت:«در  مسابقه  پايان  در  كرده  فتح  را  تورنمنت  مجموع 10 
را  قدرتمند  حريفاني  با  رويارويي  انتظار  بايد  مسابقات  از  سطحي 
داشته باشيد. اين پيروزي ها اعتماد به نفس الزم را به شما مي دهد 
كه توانايي قهرماني در جام هاي مهم و پيروزي در ديدارهاي دشوار 
چنداني  تغيير  من  بازي  شيوه  گذشته  سال هاي  طول  در  داريد.  را 
نداشته و تنها تغيير در ذهنم به وجود آمده كه به خود باوري الزم 
دو  در  شايد  كه  مي زنم  ضربه  توپ  به  گونه اي  به  حاال  رسيده ام. 
يا سه سال گذشته چنين ضربه هايي نمي زدم اما حاال شرايط فرق 
كرده و مي دانم كه توانايي رسيدن به موفقيت را دارم. سعي كردم تا 
بازي هجومي تري ارائه داده و حتي در نيمه نهايي و فينال نيز از اين 

شيوه استفاده مي كنم.» 
ژوكو در ديدار نيمه نهايي دست به كار بزرگي زد و با اينكه دو ست 
در  حتي  و  كرده  جبران  را  خود  فاصله  توانست  بود  عقب  فدرر  از 
ست پنجم نيز زماني كه حريف به يك امتياز براي پيروزي در مسابقه 
نياز داشت با يك فورهند ريسكي، بازي را به سود خود برگرداند و 
استعداد باالي خود را نشان داد:«تا پيش از اين بيشتر منتظر اشتباه 
حريفانم بودم تا امتياز بگيرم. چنين حس مثبتي نداشتم اما حاال به 

اين باور رسيده ام كه مي توانم در هر مسابقه اي پيروز شوم.» 

دردهاي فراوان 
خود  قهرماني  نخستين   2008 سال  در  كه  صرب  تنيسور  اين 

درباره  گرفت  جشن  استراليا  اوپن  فتح  با  را  گرنداسلم ها  در 
كمرم  و  دارم  مشكل  دنده  ناحيه  مي گويد:«از  مصدوميت هايش 
مي شوم.  درد  دچار  نيز  پا  ناحيه  از  اوقات  گاهي  مي كند.  درد  نيز 
حس  بيشتر  را  دردها  اين  مي زنم  سرويس  زماني كه  خصوص  به 
مي كنم. به همين دليل سعي مي كنم دقت بيشتري در ضرباتم داشته 

باشم تا اينكه آنها را سرعتي بزنم.» 

شد  پيروز  راحتي  به  نادال  برابر  ديدار  نخست  ست   2 در  ژوكو 
اما ست سوم را واگذار كرد تا كار برايش كمي دشوار شود:«بايد 
نظر  از  نادال  سوم  ست  از  پس  چون  مي بردم  را  بازي  سرعت  به 
فيزيكي بسيار بهتر از من بود و اين مي توانست كار مرا دشوار كند. 
مي دانستم كه اگر بازي طول بكشد برايم دردسرساز خواهد شد.» 
به اين ترتيب او خيلي زود از حريف اسپانيايي پيش افتاد و نادال 
كه مي دانست نمي تواند برابر حريف قدرتمند خود مقاومت كند عمال 
در دو گيم آخر منتظر پايان مسابقه بود و تالش زيادي براي كسب 

امتياز نداشت. 

او كه در كارنامه اش 10 قهرماني گرنداسلم ها ديده مي شود با تمجيد 
از نمايش ژوكو مي گويد:«در اين فصل او فوق العاده بود. سطح بازي 
پسر  اين  اما  ناراحتم  بسيار  لحظه  اين  در  مسلما  بود.  باال  واقعا  او 
نمايشي عالي داشت و تنها مي توانم به نوواك تبريك بگويم. تكرار 

كاري كه او در اين فصل انجام داد تقريبا غيرممكن است.» 
در  فدرر  قهرماني   16 ركورد  بتواند  است  اميدوار  كه  نادال 
اين  از  يكي  در  تنها  امسال  بشكند  را  مختلف  گرنداسلم هاي 
برابر  مصاف ها  ساير  در  و  بود  موفق  گاروس)  تورنمنت ها(روالن 
ژوكوويچ مغلوب شد. البته در اوپن فرانسه نيز خوش شانس بود كه 
پيروزي  به  جهان  كنوني  يك  شماره  مرد  برابر  نيمه نهايي  در  فدرر 
رسيد وگرنه شايد همين قهرماني هم نصيب مرد اسپانيايي نمي شد. 
نادال در اين باره مي گويد:«او نسبت به قبل اشتباهات كمتري انجام 
او  است.  دشواري  بسيار  كار  وي  بر  غلبه  دليل  همين  به  و  مي دهد 
اعتماد به نفس كافي براي موفقيت در تورنمنت ها را دارد و در هر 
ضربات  كند.  تبديل  امتياز  به  را  ضرباتش  چگونه  كه  مي داند  لحظه 
حتي  و  نشده اند  قوي تر  گذشته  به  نسبت  بك هندش  و  فورهند 
كه  است  اين  اساسي  نكته  بلكه  نكرده،  تغييري  نيز  سرويس هايش 
در  بايد  چگونه  مي داند  و  آورده  دست  به  را  الزم  نفس  به  اعتماد 

رقابت هاي مختلف به پيروزي برسد.» 

مسابقه   6 در  او  نيست.  گذشته  مثل  ديگر  نادال  براي  اوضاع  البته 
تورنمنت هاي  فينال  در  آنها  تمامي  كه  ژوكوويچ  برابر  خود  اخير 
مختلف بوده، شكست خورده و هنوز نتوانسته روند ناكامي هايش را 
به پايان برساند. به اين ترتيب نمي توان انتظار داشت به اين زودي ها 
او بتواند جايگاه خود در رده نخست جدال را از حريف صرب پس 
آيا  كه  هستند  سوال  اين  پاسخ  دنبال  به  كارشناسان  حاال  بگيرد. 
و  تكرار  را  گذشته  سال هاي  در  فدرر  افتخارات  مي تواند  ژوكوويچ 

نام خود را در تاريخ تنيس جاودانه كند. 

فرگوسن: 
روني پله  اروپايي است 

بازي مهاجم ملي پوش منچستريونايتد از ديد 
سرمربي اين تيم به اسطوره فوتبال برزيل و 

جهان بسيار شبيه است. 
فرگوسن  سر آلكس 
وين  كه  است  معتقد 
است  بازيكني  روني 
خصوصياتش  كه 
به  شبيه  بيشتر 
تكنيكي  ستارگان 
آمريكاي  توپ  به  پا 
تا  است  جنوبي 
سبك  به  نزديك 

ستارگان اروپايي باشد: «از نظر تكنيكي وين 
تكنيكي  بازيكنان  به  شبيه  بيشتر  را  روني 
مثل  اينكه  تا  مي بينم  آرژانتيني  يا  برزيلي 
سلطان  بازي  اگر  باشد،  اروپايي  ستاره هاي 
مي شويم  متوجه  بياوريم،  خاطر  به  را  پله 
زمين  در  زياد  چقدر  مهاجم   يك  عنوان  به  او 
مي جنگيد، وين روني هم شبيه به او است. از 
تقسيم  و  سرعت  سخت كوشي،  پشتكار،  نظر 
مي بينم.  پله  و  روني  ميان  شباهت هايي  قوا 
پله  كه  باشد  نكته  اين  در  تفاوت  تنها  شايد 
تيره پوست است و روني كامال پوستي سفيد 

دارد.»
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براي اين مدال طال چند سال زحمت كشيده بودم

 حرف هايي دارم كه پس 
از بازگشت خواهم زد

تا  شد  طال  دومين  صاحب  ايران  كشتي 
وضع  بهترين  به  جدول  در  كشتي  موقعيت 
لحظات  همان  در  و  سو  آن  از  البته  و  برسد 
ناگهان محمد بنا دچار اسپاسم كبد شود و از 
حال برود. دستان پرتوان اميد نوروزي طاليي 
ديگر را براي مردم ايران به ارمغان آورد تا 
كشتي فرنگي به روزهاي خوبش ادامه دهد. 
اميد نوروزي پس از كسب دومين مدال طالي 
ايران در مسابقات جهاني استانبول، حسابي 
شبانه روزي  تالش  سال  چند  است:  سرحال 
را پشت سر گذاشتم تا بتوانم قهرمان جهان 
شوم. منتظر چنين روزي بودم و به استانبول 
آمده بودم تا با تمام وجود كشتي بگيرم. او 
به  گفت:  خود  مبارزه  سخت ترين  درباره 
در  كره جنوبي  با  كشتي ام  سخت ترين  نظرم 
به  فينال  از  بايد  آن  از  پس  بود.  نيمه نهايي 
شكر  را  خدا  كنم.  ياد  دشوار  ديداري  عنوان 
شوم  جهان  قهرمان  توانستم  كه  مي كنم 
راه  در  كشورم  كشتي  ملي  تيم  به  كمكي  و 
را  ايران  تيم  شرايط  نوروزي  بكنم.  قهرماني 
كشتي گير  دو  افزود:  و  دانست  خوب  بسيار 
خوردند.  اشغالگر  رژيم  به  قرعه كشي  در  ما 
سه  داده ايم  مسابقه  كه  وزني  چهار  در 
هستيم.  هم  قهرماني  مدعي  و  گرفته ايم  مدال 
بگيرد  طال  مدال  هم  عليزاده  فرشاد  اميدوارم 
و تيم ملي كشتي فرنگي ايران براي نخستين 
بار قهرمان جهان شود. كادر فني هم زحمات 
بسيار زيادي براي اين تيم كشيده است كه از 

آنها نيز تشكر مي كنم.

برخورد شديد با 
كوكاييني هاي

بازيكنان  با  مي خواهد  فوتبال  فدراسيون 
كند.  برخورد  بشدت  ايران  فوتبال  كوكاييني 
سازمان  اخالقي  منشور  ستاد  دبير  عليپور، 
بازيكن  مي شود  گفته  اينكه  درباره  ليگ 
دوپينگي ليگ كوكايين مصرف كرده و اينكه 
فوتبال  در  بازيكنان  از  تعدادي  شده  شايعه 
آورده اند،  رو  كوكايين  مصرف  به  ايران 
موثقي  اطالعات  باره  اين  در  «من  مي گويد: 
و  پزشك  دوستان  از  اما  نكرده ام  دريافت 
و  اطالعات  زمينه  اين باره  در  كه  كساني 
ما  اختيار  در  مي كنم  خواهش  دارند  اسنادي 
شنيده ها  اساس  بر  نمي توانيم  ما  دهند.  قرار 
تصميم بگيريم. بهتر است دوستان به ما در 
چنين  اگر  نكنيد  شك  كنند.  كمك  زمينه  اين 
برخورد  او  با  بشدت  ما  شود  پيدا  موردي 
خواهيم كرد. خدا را شكر االن تيم هاي ما در 
داخل و خارج از ايران در معرض تست گيري 
مواردي  چنين  هم  ما  دست  از  اگر  هستند. 
اين  كشور  از  خارج  در  بي شك  دربرود 
دوپينگي  بازيكن  درباره  افتاد.  نخواهد  اتفاق 
و استفاده او از كوكايين بنده هنوز اطالعات 

خود را كامل نكرده ام.»

خبري شوكه كننده براي 
كشتي فرنگي ايران

هاشم زاده،  مسعود  نوشتند  خبرگزاري ها 
ايران  ملي  تيم  كيلوگرم  وزن 120  كشتي گير 
به  آذربايجان  ملي  تيم  كشتي گير  عنوان  به 
روي تشك رفت و كشتي گرفت. اين اتفاق در 
حالي رخ داد كه طي چند روز اخير فدراسيون 
هاشم زاده  نمي دهد  اجازه  شد  مدعي  كشتي 
براي كشوري به غير از ايران كشتي بگيرد. 
با اين همه كشتي گير ايراني براي آذربايجان 
كه  است  بار  دومين  براي  اين  گرفت.  كشتي 
يك كشتي گير ايراني براي آذربايجان كشتي 
مي گيرد. قبل از اين سامان طهماسبي هم به 
اين  براي  هم  هنوز  و  بود  رفته  آذربايجان 

كشور كشتي مي گيرد.

ورزش

مصاحبه تورس دردسر ساز شد
«الليگا»ي اسپانيا  رسمي  سايت  با  چلسي  مهاجم  تورس»  «فرناندو  مصاحبه 
بايد  او  است.  كرده  ايجاد  برتري  ليگ  تيم  اين  در  او  براي  دردسرهاي جدي 
درباره انتقادي كه در اين مصاحبه از هم تيمي هايش داشته به مسئوالن اين 
باشگاه توضيح بدهد. تورس در مصاحبه با سايت رسمي الليگاي اسپانيا در 
هفته گذشته كه با اندكي تاخير در سايت شخصي او به زبان انگليسي منتشر 
شد، انتقادهايي از هم تيمي هايش در چلسي مطرح كرد. اين بازيكن اسپانيايي 
كه قرارداد 50 ميليون پوندي او براي انتقال از ليورپول و پيوستن به چلسي 
ركورد نقل وانتقاالت ليگ برترانگليس را شكست در مصاحبه با سايت الليگا 
«بازيكنان مسن تر» چلسي را «بسيار كند» خوانده و در عين حال «خوان ماتا»  
بود.  ضروري  او  با  قرارداد  امضاي  بود  گفته  و  ستوده  را  جديدش  تيمي  هم 
« آندرس وياس بوآس» سرمربي چلسي در اين باره از تورس توضيح خواسته 
و او در پاسخ مدعي شده است كه در سايت شخصي اش سخنانش به دقت به 
انگليسي برگردان نشده است. در حال حاضر باشگاه چلسي در پي دستيابي به 
نسخه اسپانيايي اين مصاحبه است و وياس بوآس هم به تورس هشدار داده 
كه در آينده بايد دست از اظهارنظرهاي مزورانه بردارد:«درصدد هستيم فايل 
صوتي اين مصاحبه را پيدا كنيم. مي خواهيم بدانيم نسخه اسپانيايي هم دقيقا 

همان چيزي است كه متن انگليسي مي گويد يا نه.»

بنا، سلطان طال 
پس از كسب مدال طال توسط نوروزي و عبدولي، محمد بنا سرمربي تيم ملي 
كشتي فرنگي يك آمار شگفت انگيز را از خود به جا گذاشت. با احتساب پنج 
مدال طالي جهاني حميد سوريان و مدال طاليي كه امير علي اكبري از مسابقات 
جهاني سال گذشته صيد كرده بود، حاصل دوران مربيگري محمد بنا در تيم 
ملي كشتي فرنگي ايران شش مدال طال بود كه با دو مدال طاليي كه طي دو 
روز گذشته توسط عبدولي و نوروزي كسب شد، تعداد مدال هاي طالي كشتي 
فرنگي ايران در دوران مربيگري محمد بنا به هشت رسيد. اين آمار در حالي 
به ثبت رسيده قبل از حضور بنا در تيم ملي، كشتي فرنگي ايران در تمام ادوار 

گذشته تنها دو مدال طال كسب كرده بود. 
دوره  در  فرنگي  كشتي  تاريخ  طالي  مدال  ده  از  مدال  هشت  حساب  اين  با 
مربيگري محمد بنا كسب شده و اين يعني سهم داشتن سرمربي فعلي تيم ملي 
حالي  در  بنا  محمد  ايران.  فرنگي  كشتي  تاريخ  موفقيت هاي  از  درصد   80 در 
ملي  كميته  مصوبه  از  ماه  سه  حدود  كه  مي زند  ورق  را  فرنگي  كشتي  تاريخ 
المپيك مبني بر پرداخت حقوق پنج ميليون توماني به مربيان مدال آور تيم ملي 

گذشته و هنوز ريالي به حساب او واريز نشده است.

سقوط هواپيماي حامل تيم باشگاهي هاكي روي يخ روسيه

 تراژدي هاى هوايي
سقوط يك هواپيماي مسافربري در روسيه فاجعه جديدي را براي جامعه جهاني 

ورزش رقم زد و اين بار بازيكنان يكي از تيم هاي هاكي روي يخ روسيه جان 
خود را از دست دادند. بازيكناني كه خود را براي فصل جديد ليگ هاكي آماده 
بودند  مينسك  عازم  رقابت ها  اين  در  خود  مسابقه  نخستين  براي  و  مي كردند 
تصور نمي كردند چنين سرنوشتي در انتظارشان باشد. اين هواپيما اندكي پس 
از پرواز از فرودگاهى در شهر ياروسالول در شرق مسكو دچار سانحه شد و 
آتش گرفت. در اين هواپيماي جت ياك 42 كه چهارشنبه شب دچار حادثه شد، 
43 نفر جان خود را از دست دادند كه 37 نفرشان ورزشكاران و مربيان اين 
تيم و بقيه نيز خدمه پرواز بودند. تيم هاكى لكوموتيو ياروسالول كه از تيم هاى 
مطرح روسيه است و سه بار در سال هاى 1997، 2002 و 2003 قهرمان ليگ 
شده است، با اين هواپيما عازم مينسك بود تا بازى افتتاحيه فصل جديد ليگ 
را با تيم دينامو مينسك برگزار كند. افتتاحيه اى دلخراش و مرگبار كه روسيه 

را در بهت فرو برده است. 

شده  كشته  جوان  بازيكنان  از  يكي  مادر  نبود.  فاجعه  اين  تلفات  تنها  اين  البته 
شد  قلبى  سانحه  دچار  هواپيما  سقوط  خبر  شنيدن  از  پس  نيز  حادثه  اين  در 
و جان خود را از دست داد. بسياري از بازيكنان اين تيم سابقه بازي در ليگ 
معتبر NHL آمريكا را در كارنامه داشته اند و بازيكناني از كشورهاى اوكراين، 
ميان  در  نيز  چك  جمهورى  و  سوئد  بالروس،  لتونى،  كانادا،  اسلواكى،  آلمان، 
كشته شدگان هستند. براد مك كريمون، سرمربى كانادايى تيم نيز كه سال ها در 
ليگ آمريكا حضور داشته و در تيم هاي مطرح اين كشور مربيگري كرده نيز 

در اين فاجعه جان خود را از دست داد. 

رسانه هاى آلمانى نيز عكس ها و تصاوير رابرت ديتريش، 25 ساله كه عضو 
كرده اند  منتشر  را  است  باخته  جان  سانحه  اين  در  و  بود  كشور  اين  ملى  تيم 
او  است.  سوئد  از  ليو  استفان  جان باختگان،  جمع  در  بازيكن  مشهورترين  اما 
در المپيك زمستانى 2006 تورين همراه با تيم ملى سوئد روى سكوى نخست 

ايستاد. 

فاجعه مونيخ 
تيم هاي  حامل  هواپيماي  سقوط  در  تلخ  اتفاقات  معروفترين  از  يكي  شايد 
ورزشي، مربوط به باشگاه منچستريونايتد است كه در سال 1958 در مونيخ 
بود كه جان هشت بازيكن اين تيم را گرفت. ديويد گيل، مدير اجرايي باشگاه 
منچستريونايتد پس از اطالع از اين فاجعه با ارسال نامه اي به باشگاه لكوموتيو 
اين حادثه را تسليت گفت. او در اين نامه نوشته است:«شنيدن اين خبر باعث 
اندوه تمامي پرسنل باشگاه منچستريونايتد شد. اين فاجعه شوك بزرگي براي 
اميدوارم  بود.  مونيخ  در   1958 سال  تلخ  تراژدي  ياد آور  ما  براي  و  ورزش 
با قدرت بتوانيد اين اتفاقات را پشت سر گذاشته و در آينده دوباره به تيمي 

قدرتمند تبديل شويد.» 

محسوب  تلخ  اتفاقي  همچنان  يونايتد  هواداران  از  بسياري  براي  مونيخ  حادثه 
مي شود. بازيكنان اين تيم پس از پايان ديدار برابر ستاره سرخ بلگراد در راه 
شاگردان  از  نفر  و 8  شدند  حادثه  اين  دچار  كه  بودند  خود  شهر  به  بازگشت 
روزهاي  يونايتد  دوران  آن  در  دادند.  دست  از  را  خود  جان  بازبي»  مت  «سر 
درخشاني را سپري مي كردند و اين اتفاق باعث شد تغييرات عمده اي در باشگاه 
ايجاد شده و شياطين سرخ نتوانند روند موفقيت هاي خود را ادامه دهند. حتي 
در نخستين مسابقه پس از اين فاجعه تركيب جديد يونايتد از دو بازيكن نجات 
يافته از حادثه، دو بازيكن كه به صورت اضطرارى خريدارى شده بودند، چهار 

بازيكن تيم ذخيره ها و سه بازيكن نوجوان تشكيل شده بود. 

در روز 4 ماه مي سال 1949 نيز ديد ناكافي خلبان هواپيماي ايتاليايي باعث شد 
تا 18 بازيكن تيم فوتبال تورينو كشته شده و يكي از بهترين تيم هاي آن زمان 
فوتبال ايتاليا از بين رفت. تورينو كه در آن زمان قهرماني هاي متعددي در ليگ 
ايتاليا به دست آورده بود و 5 فصل پياپي جام قهرماني را به خانه برده بود، 
ناگهان با اين اتفاق با افتي شديد مواجه شد و ديگر نتوانست سال هاي طاليي 
خود را تكرار كند. تورينو كه براي برگزاري ديداري دوستانه برابر بنفيكا راهي 
پرتغال شده بود در بازگشت تنها 3 بازيكني كه به دليل مصدوميت اين سفر را 
از دست داده بودند را در اختيار داشت و بازسازي اين تيم مدت ها طول كشيد. 

آمريكايي ها نيز از اين حوادث در امان نماندند و در سال 1961 تيم اسكيت اين 
در  برمي گشت  كشورش  به  پراگ  در  جهان  قهرماني  رقابت هاي  از  كه  كشور 
بلژيك سقوط كرد و 19 ورزشكار كشته شدند. يازده سال بعد در اروگوئه نيز 
ورزشكاران دچار بدبياري شده و هواپيماي متعلق به نيروي هوايي اين كشور 

كه حامل تيم راگبي مونته ويدئو بود هيچگاه به مقصد نرسيد. 

در سال 1993 فوتبال زامبيا اگر چه اميد چنداني براي حضور در جام جهاني 
نداشت اما زمانيكه براي ديدار برابر سنگال در مرحله  مقدماتي راهي اين كشور 
مي شد دچار سانحه شد و به دنبال سقوط هواپيماي حامل اين تيم 18 ملي پوش 
اين كشور جان خود را از دست دادند. اين هواپيما كه با 30 مسافر مشغول 
پرواز شد ناگهان دچار آتش سوزي شد و به دنبال آن با از كار افتادن موتورها 

مرگي تلخ براي فوتباليست هاي زامبيايي رقم خورد. 

شش سال قبل از آن نيز هواپيماي حامل تيم فوتبال «آليانزا ليما» پرو كه در آن 
زمان صدرنشين ليگ اين كشور بود در اقيانوس آرام سقوط كرد و از ميان 
44 مسافر اين پرواز تنها يك نفر توانست جان سالم به در ببرد. به اين ترتيب 
آليانزا مجبور شد دست به دامن بازيكنان جوان و حتي بازنشسته خود شده و 

به زحمت ليگ را به پايان برد.
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 افقي:

و  ــوف  فيلس  – ــه  خان ــقف  س  - ١
ــي و برنده جايزه  ــنده انگليس نويس

نوبل ادبي ١٩٥٠
ــه  كلم ــار  اختص  – ــتورها  دس  -٢

سانتيمتر مكعب – ميوه كرك دار
ــم سوخته – بعضي ها از چاه  ٤- پش
ــخيص ندهند – نفس خسته –  تش

جمع هديه
٥- تا زماني كه – تبهكار و آدمكش 

– ميزان عمر
ــه جنگ –  ــؤالي – اله ٦- كلمه س

سرباز نيروي دريايي
ــي چرخدار كودك – الك  ٧- صندل

– حرف تنفر
ــپانياي  اس  – ــي  نظام ــد  واح  -٨
ــوه مجريه جز در  ــرب – اعمال ق ع
ــتقيمًا  ــوري كه در اين قانون مس ام
ــذارده، از طريق  ــر عهده رهبري گ ب

رئيس جمهور و... است
ــغال – بهتان زدن –  ٩- مرادف آش

وسيله سنجش
١٠- نام مادر حضرت مهدي(عج) – 

دوستي و محبت – مته
ــر ابراهيم  ــاه – همس ــه كوت ١١- لحظ

نبي(ع) – نشان دادن
١٢- نعمت نازل شدني – مظهر زيبايي 
ــنگ است براي  در طبيعت – هر چه س

چنين پايي است – نيز
ــد كردن – نوعي سالح پرتابي  ١٣- رش

ضدتانك – شوريده، درهم
ــتي – جيره  ــزدور – كبوتر دش ١٤- م

مقرر
ــت و در  ١٥- مركز مالزي – پاداش اس

دل ساختمان جا مي گيرد
 عمودي:

ــز و تخصيص منابع  ١ - مديريت تجهي
در بازار پول – درخشان

ــوت، نغمه – ورزش  ٢- ص
ذهني – شهرت طلب

ــتين قوم ايراني –  ٣- نخس
استقامت  دو  مسابقه  نوعي 

– خواب خوش
ــت زبان  ــي – درخ ٤- فان
ــك – بلند، واضح –  گنجش

نقش هنري
ــك –  ــوش – مترس ٥- آغ

جمع اجنبي
ــي – تاج –  ــي زينت ٦- گل

گروه مردم چادرنشين
٧- امتحان – خجستگي – 

بيماري پوستي
ــخ و بن – اتومبيل –  ٨- بي

مالمت كننده
٩- جانوري كه به صخره ها مي چسبد – 

از گياهان دارويي – اردوگاه
١٠- پدربزرگ – همدم – ديكته

ــده –  ١١- نام دخترانه – گردآوري ش
راز

ــه – اهريمن – تكرار  ١٢- صريح اللهج
ــود – گوي  ــگ مي ش ــو س ــد عوع كني

گريبان
ــر از نام هاي دختران –  ١٣- يكي ديگ

دست دراز كردن – ضمير مؤدبانه
١٤- كشور ساعت! – گريز – زردك

ــهري در  ــي – ش ١٥- مدرك كارشناس
استان تهران

 افقي:
ــاي فوتبال  ــز چين – از تيم ه ١ - مرك

معتبر كرواسي در جام هاي اروپايي
٢- پر و لبريز – آرزوها – باطل كننده

ــبزي معطر – رب النوع زيبايي –  ٣- س
بنوسياه

٤- دو يار بلند قد – فر و شكوه – برابر 
– جانور كيسه دار درختي استراليا

٥- ثالثه مصر – جهان پس از مرگ – 
كلمه اخطار و تنبيه

ــرزش –  ــت – آم ــك اس ــان ن ٦- هم
تفسيركننده

ــازي – خادم  ــت دادن – بازس ٧- زين

قوم
ــزار گرم –  ــد – نوعي جنگ اف ٨- عاب

تكرار شده
ــارع – جاي ورق  ــانه فعل مض ٩- نش

زدن خاطرات – نوازنده
١٠- جمع شيء – دوستي – زاپاس

ــگاه  ــي – عبادت ــه اينترنت ١١- صفح
مسلمانان – زندگاني

ــتي –  ــردي – صدمه – دوس ١٢- س
حرف ربط

ــون – پايتخت  ــج – نوعي جن ١٣- فل
دومينيكا

١٤- سرهنگ فرنگي – گورگاه – مرد 
عارف

ــي – گاو  ــد امين ــي از احم ١٥- فيلم
تبتي

 عمودي:
ــتان  ــار تاريخي و ديدني اس ١ - از آث
داراي  ــه  ك ــي  آپارتمان  – ــان  اصفه
ــا يك پلكان  ــي در دو طبقه ب اتاق هاي

داخلي باشد
ــنگ ترازو –  ٢- مار خطرناك – پارس

هويدا
٣- عشوه – نوعي درختچه گرمسيري 

يا استوايي – هوو
ــتاز – يكي از  ــش – عدد پيش ٤- گوي
صنايع دستي بافتني ايران – گياه ناژو

ــازمان نظامي  ــي – س ــرس فلك ٥- خ
سنتي ايران – ساكن

ــه – اندازه  ــته – جاندان ٦- مايع نشاس
گرمي يا سردي

ــدن – داروغه – نوعي  ــت ب ٧- بن بس
گل خوشبو

 – ــكار  آش  – ــتوري  دس ــه  جمل  -٨
قهوه خانه فرنگي

٩- پشت سر – سم خورده 
– درد و سختي

١٠- فرزند – غذاي محلي 
اردبيل – ادعا

١١- دوباره كاري – حشره 
سمي – فرار حيوان

١٢- لحظه – چله كمان – 
آب عربي – سبيل

ــا –  ــعه اي در فض ١٣- اش
حكومت – صداي افسوس 

ــي –  ــته پژوهش ١٤- نوش
ــن  كهن تري  – ــوي  اندرزگ

بخش اوستا
 – ــي  پوش ــم  چش  -١٥

پايتخت ايسلند
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� فروردين ماه: 
اين هفته ممكن است شما ترجيح دهيد كه كيفيت روش كار خود 
را تقويت بخشيد، به اين صورت كه با شتاب و به سختى وظيفه 
اى را انجام دهيد تا به وظيفه و مسئوليت ديگرى هم برسيد ، 
متاسفانه به اتمام رساندن كارها به اين معنى نيست كه شما آن 

كار را به خوبى انجام داده ايد. 
كارهايى  و  برگرديد  كه  نگذاريد  اين  براى  زمانى  هفته  اين  اگر 
كه تابحال انجام داده ايد را بررسى كنيد، ممكن است زمانيكه 
بعدا اشكاالت كارتان را متوجه بفهميد نااميد شويد كه مجبور 
هستيد به عقب برگرديد و كارى را كه قبال به پايان رسانده ايد 

دوباره انجام دهيد.
� ارديبهشت ماه: 

اين هفته يافتن قدمى مطمئن باعث ميشود شما در مسابقه اى 
برنده شويد، اما بايد از افتادن در دامى كه شما را به اين فكر 
مياندازد كه ديگران در مورد شما قضاوت ميكنند اجتناب كنيد. 
ممكن است احساس كنيد كه ديگران از شما ميخواهند كه سريع 
تر كار كنيد اما االن بايد شجاعت و جرات اين را پيدا كنيد كه 
براى خودتان بايستيد و اجازه دهيد همه بدانند كه شما هر چه 
در توان داشته ايد انجام داده ايد و بهترين كار ممكن را انتخاب 

كرده ايد. 
خوشبختانه، آنها در نهايت زمانيكه به اهدافتان برسيد متوجه 

ميشوند كه شما چقدر مفيد و فعال هستيد.
� خرداد ماه: 

اين هفته در يك تسلسل ماندن ميتواند براى شما ايجاد دردسر 
و مشكل كند، به خاطر اينكه ذهن تان سرگردان شده و براى تان 
تمركز روى يك كار بسيار سخت خواهد بود اما شما فشارى 
كه ديگران روى شما وارد ميكنند را حس ميكنيد و تمام تالش 
تان را ميكنيد تا اين مشكل را حل كرده و اين فشار را از روى 

دوش خود برداريد. 
با وجوداين ، كوتاه ترين راه ميتواند شما را كامال از مسيرتان 
سخت  خودتان  به  زياد  شده  كم  تمركزتان  اگر   ، كند  منحرف 
خود  تمركز  تا  كنيد  سعى  فقط  نكنيد،  تلف  را  زمان  و  نگيريد 
چه  ببيند  تا  كنيد  حركت  جلو  به  و  برگردانيد  كارتان  روى  را 

پيش ميآيد.
� تير ماه: 

فشار  در  را  شما  تا  ميكنند  سعى  ديگران  زمانيكه  هفته  اين 
بگذارند تا سخت تر كار كنيد شما احساس كامال ناخوشايندى 
تا  ميدهيد  ترجيح  بيشتر  شما   ، بكنيد  كارى  نميتوانيد  اما  داريد 
خودتان  اختيار  با  خودتان  اينكه  تا  باشيد  ديگران  كنترل  زير 

كار كنيد.
متاسفانه، احتماال نياز داريد كه فعال سركشى هاى درون تان را 
سركوب كنيد و بهترين كارى كه ميتوانيد براى به پايان رساندن 
وظايف تان انجام دهيد ؛ خوشبختانه، تالش بى پايان شما اين 

هفته از نظرها دور نميماند و به هدف تان نيز خواهيد رسيد.
� مرداد ماه: 

اين هفته معموال براى شما سخت است كه بخواهيد احساسات 
خود را مهار كنيد و آنها را تحت كنترل داشته باشيد ، حتى با 
وجود اينكه شما در ارائه بهترين كارى كه ميتوانيد توانا هستيد 
در  زياد  احتمال  به  هفته  اين  اما  ميكنيد  عمل  خوب  بسيار  و 

وانمود كردن موفق نخواهيد شد. 
قلب تان را با كارايى و بازده بيشتر براى كار نپوشانيد ؛ شما 
ميتوانيد همانطور كه با احساسات خود روراست هستيد كارتان 

را نيز به نحو احسنت انجام دهيد.
� شهريور ماه: 

اين هفته ادراك و احساس شما ممكن است بسيار دقيق باشد 
معنى  به  اين  اما 

گيريهاى  نتيجه  و  استنتاج  پايه  بر  ميتوانيد  شما  كه  نيست  اين 
خود عمل كنيد.

مشكل اينجاست كه شما ميتوانيد عيب و ايرادها را ببينيد، هم در 
خودتان و هم در ديگران، بهتر از اين كه بتوانيد ببينيد چه چيزى 
درست است اما اين هفته مشاهدات شما ممكن است آن طور كه 

فكر ميكنيد متعادل نباشند. 
يك سياست زيركانه ميتواند ادامه گر يك مشاهده باشد، اما قبل 
از اينكه هر نوع تصميمى بگيريد چند روزى صبر كنيد و بگذاريد 

امور بهتر به نظر برسند.
� مهر ماه: 

به  خوبى  ايده  اول  وهله  در  ديگران  به  افكارتان  بيان  هفته  اين 
نظر ميرسد اما وقتى كه ظاهر ميشود ميبينيد بسيار مشكل تر 
تان  همكاران  به  اگر  شايد   ، ميكرديد  را  فكرش  كه  است  آن  از 
بگوييد كه چقدر عالى كار ميكنند و اينكه چقدر از كار كردن با 

آنها لذت ميبريد راحت تر باشد. 
هيچ راه حل ديگرى رضايت بخش نيست، اما هنوز شما مدام 
در پى پيدا كردن راههاى جايگزين هستيد ؛ اگر كاركردن را تا 
فردا به تاخير بيندازيد، ميتوانيد كمى فشار را از خود دور كنيد.

� آبان ماه: 
در اين هفته شما احتماال بايد برنامه هايتان را لغو كنيد چنانكه 
دستور  اينكه  خاطر  به  ميشود  مشخص  هم  هفته  طول  در 
پذيرى  انعطاف  اجازه  خودتان  به   ، مييابند  تغيير  شما  كارهاى 
بيشترى بدهيد براى اينكه اگر ميبينيد تعهدات قبلى تان ديگر به 
پيشبرد اهداف بلند مدت شما كمكى نميكنند آنها را كنسل كنيد. 
نگران  ميرسند  نظر  به  نااميد  شما  شيوه  تغيير  از  ديگران  اگر 
نشويد و فقط آن كارى را بكنيد كه دل تان ميگويد درست است 
، حتى اگر كسى را مايوس ميكند ؛ به نيازهاى خود توجه كنيد 
كه باعث گسترده شدن روابط شما با ديگران در طوالنى مدت 

ميشود.
� آذر ماه: 

اين هفته اگر شما به اين نياز داريد كه به فرضيه اى بچسبيد، 
كه  باشد  حدى  تا  فقط  كنيد  سعى  و  نكنيد  طوالنى  زياد  را  آن 
بدانيد آگاهى و اطالعات مورد نياز براى كار را فراهم آورده ايد. 
با  را  خود  افكار  يابيد  دست  حقايق  همه  به  اينكه  از  قبل  اگر 
ديگران درميان بگذاريد، غير حرفه اى به نظر ميرسيد يا حتى 
بدتر ممكن است احمق جلوه كنيد ، اگر فرصت الزم براى پيدا 

كردن حقيقت را نداشتيد، آن وقت ميتوانيد موضوع را با رييس 
تان يا همكاران تان يا يك بزرگتر در ميان بگذاريد.

� دى ماه: 
اين هفته اعتماد كردن به درك مستقيم خود يا بينش تان بسيار 
بسيار  حقايق  است  ممكن  اينكه  خاطر  به  ميرسد،  نظر  به  مهم 
پيچيده به نظر برسند و فهميدن اينكه كدام يك درست و كدام 

غلط كمى سخت باشد. 
اگر طبق روال هر روز پيش برويد و بخواهيد آن گونه مسايل 
را تجزيه و تحليل كنيد احتماال در دريايى از جزييات گيج كننده 
غرق خواهيد شد و ممكن است حتى به بهترين راه حل موجود 

نيز نرسيد. 
؛  دهيد  قرار  دركنارى  را  آن  بعد  و  كنيد  بررسى  را  اطالعات 
شما  مشكل  جواب  بهترين  درنهايت  احتماال  شما  تالش  آخرين 

خواهد بود.
� بهمن ماه: 

براى  كافى  اندازه  به  بفهميد  كه  است  سخت  هفته  اين  در 
يادگرفتن آنچه كه مورد نياز است جستجو كرده ايد يا نه؛ تا به 
عمق حقيقت دست يابيد ، به هر حال، بعضى اوقات، بهتر است 
تا دست از بررسى هاى خود بكشيد و آنچه را كه تا حاال ياد 

گرفته ايد را به عمل درآوريد و از آن استفاده كنيد. 
يك باره شما ميپذيريد كه رسيدگيها و تحقيقات شما يك چاله 
نامحدود است و ميخواهيد چرخ هاى فكرى خود را از چرخيدن 
بازداريد و به كار برگرديد و ارزش اطالعات و آگاهى را در حل 

مشكل درك ميكنيد.
� اسفند ماه: 

اين هفته حتى اگر شما با مسئوليت تازه اى دست و پنجه نرم 
كنيد، ميخواهيد قل از اينكه كنترل اوضاع از دست شما خارج 
شود آن را كامال به پايان برسانيد ، مشكل اين است كه ممكن 
است فردى در مقابل كارى كه قصد داريد انجام دهيد قضاوت 

نادرست و غير منصفانه اى داشته باشد. 
به جاى اينكه تالش كنيد تا ديگران را تغيير دهيد، كارى بكنيد 
كوششهاى  درباره  اگر  ؛  كند  خشنود  و  سرگرم  را  خودتان  تا 
اخيرتان احساس خوبى داريد، به خاطر اين است كه اخيرا براى 

كارى كه خوب انجام داده ايد مورد تاييد قرار گرفته ايد. 

جدول و سرگرمى






