
تكميل پازل تحريم ايران
گزارش  سريع تر  انتشار  براي  ايران  عليه  خود  شديد  اقدامات  پازل  كردن  كامل  راستاي  در  اوباما  دولت 
آژانس بين المللي انرژي اتمي از آنچه اهداف نظامي برنامه هاي هسته يي كشورمان ناميده مي شود و نيز 
بر  را  خود  فشارهاي  و  شده  عمل  وارد  ايران  هسته يي  برنامه هاي  نظامي  اهداف  از  بيشتر  شواهد  كشف 

آژانس بين المللي انرژي اتمي افزايش داد.

امريكا از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي درخواست كرده است تا اطالعات طبقه بندي شده يي كه 
مدعي تسليحاتي بودن اهداف هسته يي ايران است را منتشر كنند. اين اقدام بخشي از تالش اياالت متحده 
براي تحت فشار قرار دادن بيشتر ايران پس از ماجراي طرح ترور سفير عربستان است. اين در حالي است 
كه مقامات تهران بار ها اعالم كرده اند كه در برنامه ها ي هسته يي اهداف صلح آميز را دنبال مي كنند و در 
توطئه ترور سفير سعودي نيز نقشي نداشته اند. تصميم براي تحت فشار قرار دادن آژانس براي انتشار 
گزارشي انتقادي از برنامه هسته يي ايران كه در آن ادعاي نظامي بودن آن را مطرح كرده باشد از چندي 
پيش در دستور كار مقامات كاخ سفيد قرار گرفته بود اما از زماني كه امريكا مدعي نقش ايران در موضوع 
امنيت  شوراي  سخنگوي  ويتور،  تامي  مي شود.  دنبال  بيشتري  شدت  با  است  شده  عربستان  سفير  ترور 
اخيرا اعالم كرده است كه اياالت متحده بر اين باور است كه انتشار گزارش آژانس مي تواند به درك جامعه 
بين المللي درباره فعاليت هاي هسته يي ايران و تصميم گيري درباره آن كمك كند، چرا كه گفته مي شود در 

اين گزارش داليل ابراز نگراني آمانو درباره فعاليت هاي هسته يي ايران مطرح شده است...
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براى يك فرهنگ خسارت بزرگى است كه مردم آن با كتاب و كتاب خوانى ارتباط نداشته و براى يك فرد موفقيت 
بزرگى ست كه با كتاب خوانى مانوس و آموختن را سرلوحه زندگى خود قرار داده است.

در حال حاضر كتاب و كتاب خوانى از ملزومات زندگى امروز شهرى بوده و تقريبا مكانى را نمى توان يافت كه 
در آن اثرى از كتاب نباشد. اما سوال اين است كه چقدر كتاب خريده و مطالعه مى كنيم؟ با اندكى تامل و البته با 
تلخى بايد اعتراف كنيم كه رواج كتاب و كتاب خوانى در جوامع امروز ايرانيان داخل و خارج از كشور، نه تنها 
روند صعودى نداشته، بلكه حتى كمتر از آن چيزى ست كه انتظار مى رود. درد بزرگى كه هنوز در بين عوام شكل 
نگرفته اين است كه كتابى بخرند و در حين كار روزانه، در زمان استراحت و يا حتى در وسايط نقليه عمومى و 

... آن كتاب را بخوانند.
 البته ايجاد انگيزه براى اين كار محال نبوده و امكان پذير است چرا كه در كشورهاى مدرن امروزى اين مهم به 
شكل يك فرهنگ اجتماعى نمود پيدا كرده است. شكى نيست كه ترويج اين فرهنگ در جامعه ى ما نيز، چه از سوى 

خوانندگان و چه از سوى دست اندركاران و سياستگزاران فرهنگى توجه بيشترى نياز دارد. 
ارزيابى شرايط و امكانات حال حاضر فرهنگى نشانگر اين است كه امروزه كتاب و مطالعه كردن به عنوان يك 
گسترش  به  توجه  با  كه  اينجاست  سوال  اما  گيرد.  مى  قرار  استفاده  مورد  فرهنگى  بسترسازى  جهت  در  ابزار، 
روزافزون اينترنت و كتاب هاى گوياى اينترنتى در جوامع پيشرفته امروزى، آيا كتاب خوانى رو به افول نهاده 
است؟ با اندكى مطالعه پيرامون زندگى خود در اين جوامع مى توان به اين نتيجه رسيد كه نه تنها اين موضوع 

اهميت خود را در اين فرهنگ ها از دست نداده بلكه ابعاد گسترده ترى از لحاظ كمى و كيفى پيدا نموده است. 

و اما ما ايرانيان نيز با توجه به قدمت ديرين خود در تمامى عرصه هاى فرهنگى و علمى، نياز داريم تا كتاب را در 
واالترين جايگاه خود در جامعه و فرهنگ خويش قرار دهيم. به همين منظور نشريه پرشين هفته گذشته با تهيه 
گزارش از كتاب و كتابخوانى  ايرانيان در لندن سعى در برقرارى ارتباط مخاطبين با  فرهنگ كتاب و كتابخوانى 

نموده تا بتوانيم با همكارى شما هموطنان آموختن و يادگيرى را سرلوحه خود قرار دهيم .

اميدواريم كه بتوانيم در راهى كه قدم گذاشتيم با نظرات و پيشنهادات شما فرهنگ دوستان و هموطنان، كتاب و 
كتابخوانى را در جامعه اى كه در آن مهاجريم رواج داده تا به ارزش هاى واالى فرهنگى ميهنمان ارج نهيم.

عباس نجفى زرافشان

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

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

اين شناسنامه همه ماست
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معتبر،  هاى  سايت  از  مطالب  تمامى 
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشين درقبول يا رد آگهى ها صاحب اختيار 

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02071935592- 07811000455  

ها  آن  از  شوند،  ناشناس  حق  مردم  توده  اگر  و  است.  منشانه  دد  عملى  شناسى،  نا  حق 
هيوالى زشتى پديد مى آيد.

كوريوالنوس، پرده دوم، صحنه سوم.

Ingratitude is monstrous, and for the multitude to be in-
grateful, were to make a monster of the multitude.
Coriolanus, Act2, sc.3

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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برنامه هاى  فرهنگى 
ايرانيان انگلستان

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 
صفحه فيس بوك هفته نامه 

پرشين مراجعه نمايند
persianweekly.co.uk/events

دولت انگلستان
" پرس تي وي" را حذف مي كند؟

است  گرفته  تصميم  (آفكام)  بريتانيا  رسانه هاي  بر  نظارت  سازمان 
ديجيتال  پخش  سرويس  طريق  از  را  تي وي  پرس  برنامه هاي  پخش 
ماهواره اي برنامه هاي راديو و تلويزيون انگليس موسوم به «اسكاي»، 
حذف كند. اين خبري است كه طي روزهاي اخير واكنش هاي متعددي 
اين  مخاطبان  وي)،  تي  ايران(پرس  زبان  انگليسي  شبكه  سوي  از  را 
شبكه و همچنين عده اي از تحليلگران سياسي بين المللي به همراه داشته 
است. آفكام در حالي به متوقف كردن برنامه هاي شبكه پرس تي وي در 
انگليس به خاطر آن  چه مشكالت اداري در فعاليت پرس تي وي خوانده 
نقض  را  حركت  اين  وي  تي  پرس  مسئوالن  كه  گرفته  تصميم  است، 
خاص  افرادي  فزاينده  فشارهاي  نتيجه   در  و  انگليس  رسانه اي  قوانين 

در خانواده سلطنتي و دولت انگليس، مي دانند. 

در تازه ترين اظهار نظر در اين باره، اسماعيل سالمي، تحليلگر سياسي 
به پرس تي وي گفت: در پي ناكامي آفكام در به سكوت واداشتن پرس 
تي وي مستقر در تهران به خاطر گفت وگوي جنجال برانگيز با مازيار 
بهانه  به  تهران، «اكنون  در  بازداشتش  زمان  در  روزنامه نگار  بهاري، 
اين كه پخش محتواي برنامه هاي توليدي اين شبكه مستقر در انگليس 
تحت نظارت دفتر تهران است، تصميم به حذف اين شبكه از ماهواره 

«اسكاي» گرفته است.» اين در حالي است كه اين بهانه بدون توجه به 
اين حقيقت بيان شده است كه پرس تي وي همواره خود را به عنوان 

يك شبكه مستقر در تهران معرفي كرده است. 

سالمي نمونه ديگري از قربانيان تروريسم فكري را بركناري اوكتاويا 
گفت:  و  دانست  خاورميانه  امور  در  سي ان ان  سابق  ارشد  دبير  نصر، 
در  همدردي  و  احترام  اداي  خاطر  به  صرفا   2010 جوالي  در  نصر 
اين  شد.  بركنار  لبناني  روحاني  اهللا،  فضل  حسين  محمد  با  توئيتر 
ارشد  گزارشگر  توماس،  هلن  به  همچنين  بين المللي  مسائل  كارشناس 
پيشين كاخ سفيد مشهور به «بانوي خبرنگاري» اشاره كرد كه وي نيز 
پس از اين كه «عقيده قلبي خود را درباره فلسطين و اسراييلي ها ابراز 
كرد» قرباني تروريسم فكري شد و «در نهايت مجبور شد با حرفه خود 

خداحافظي كند.» 

تي وي  پرس  عليه  اقدامات  اين  از  آفكام  انگيزه هاي  درك  افزود:  وي 
انگلستان  پليس  وحشي گري  خبري  شبكه  اين  كه  چرا  نيست؛  دشوار 
عليه دانشجويان معترض، «هزينه هاي گزاف ازدواج سلطنتي» را افشا 
و از همه مهمتر اين كه همواره رژيم صهيونيستي را مورد انتقاد قرار 

داده و از موضوع فلسطين حمايت كرده است. 

با  كه  تي وي  پرس  شبكه  نظرسنجي  نتايج  براساس  حال  همين  در 
شركت 6605 نفر صورت گرفت، 77.82 درصد از پاسخگويان بر اين 
باورند كه هدف اوليه دولت بريتانيا از افزايش فشارها عليه اين شبكه 
خبري ايراني، ساكت كردن آن است، زيرا پرس تي وي از سياست هاي 
اشتباه انگليس در داخل و خارج از اين كشور، پرده بر مي دارد. 15 و 
16 صدم درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي نيز معتقدند كه 
بريتانيا در پي بي اعتبار كردن اين شبكه در اذهان عمومي بين المللي 
است. 7 و 2 دهم درصد نيز گفته اند، بريتانيا به دنبال حذف اين شبكه 
خبري از ماهواره اسكاي يا اعمال جريمه هاي مالي عليه پرس تي وي 

است. 

پوشش هاي  از  پس  بريتانيا  دولت  كرد:  اعالم  همچنين  وي  تي  پرس 
خبري پرس تي وي درباره مسائل مهم كسب قدرت در اروپا از جمله 
دانشگاه ها  شهريه  افزايش  عليه  غيرمنتظره  دانشجويي  اعتراض هاي 
تظاهرات  همچنين  و  بود  همراه  پليس  خشونت آميز  سركوب  با  كه 
صدها هزار نفر عليه سياست كاهش هزينه هاي عمومي از سوي دولت 
بريتانيا، تالش هايي را براي بدنام كردن پرس تي وي آغاز كرده است. 

روشنفكرى و مفهوم آن
ى  كتابخانه  در  آشورى  داروش  آقاى  سخنرانى  دوم  بخش 

كنزينگتون لندن

و  نيست  كهنى  بسيار  لغت  ما،  زبان  در  فكر  روشن  كلمه  اين 
گويا  است.  شده  پيدا  شهريور 1320  بيست  بعد  از  حقيقت  در 
چون  است.  برده  كار  به  را  آن  طبرى"  "احسان  هم  بار  اولين 
در ادبيات ماركسيست لنينيستى در جوار دهقانان و كارگران 
و زحمت كشان، يك قشر ديگرى هم به نام روشنفكران هستند 
داراى  اينها  و  شود  مى  گفته  ايتليگنسيا،  آنها  به  روسى  به  كه 
جوامع  تحول  چگونگى  تاريخ،  ى  درباره  روشنى  هاى  انديشه 
بشرى هستند. همچنين غايت تاريخ انسانى را مى شناسند كه 
حركتى  چنين  رهبرى  مقام  در  و  كرد.  حركت  سو  آن  به  بايد 
هستند كه مثال احزاب لنينى چنين ادعايى دارند و گروه الى كه 
رهبرى  را  نهضتى  واقع  در  و  هستند  روشنفكرى  سرامدان  از 
مى كنند كه هدف آن رسيدن به جامعه سوسياليستى و جامعه 
آزاد بشرى و همه ى آن چيزهايى كه مى دانيد به چنين مفهومى 
نسبت داده مى شود. و از طريق فعاليت هاى به انجام رسيده 
اما  روسيه،  ايتليگنسياى  همان  يا  روشنفكرى  مفهوم  مورد  در 
مفهوم باسابقه دار ترى در پشت اين مفهوم وجود دارد و آن 
است. منور الفكر هم همانطور كه از خود  مفهوم "منور الفكر" 
كلمه بر مى آيد به معناى روشنفكر و كسانى كه داراى انديشه 
روشن هستند، مى باشد. اين مفهوم از نيمه هاى قرن نوزدهم 
در زبان فارسى از طريق تركى عثمانى آمده است و به كسانى 
آنها  به  اروپايى  مدرن  هرحال  به  بادهاى  كه  شود  مى  اطالق 
در  فرانسه  انقالب  هاى  ايده  كسانيكه  خصوص  به  و  خورده 
ذهنشان كاشته شده بود و مى خواستند كه جامعه ى خودشان 
را با متر و معيارهاى جامعه مدرن تغيير بدهند. چيزى كه به 
آن مفهوم تجدد نيز گفته مى شد. و از آن جهت كه ترك ها به 
اروپا نزديكتر بودند و زودتر تأثير پذيرفتند و امواج فكرى كه از 
اروپا مى آمد، به خصوص از فرانسه ى بعد از انقالب آن، آنها 
اين مفاهيم را مثل مفهوم منورالفكر و بسيارى مفاهيم ديگرى 
كه در حوزه و قلمرو سياسى به كار مى رود مثل مفهوم "ملت" 
را ساختند. و از آنجا از طريق روشنفكران و يا ايرانيانى كه اهل 
قلم، فكر و ادب بودند و به استانبول و مراكز فكرى نوانديشان 
را  مفاهيم  اين  و  گرفته،  قرار  آنها  تأثير  تحت  رفتند،  مى  تركى 
از  بعد  تا  منورالفكر  مفهوم  اين  نتيجه  در  آوردند.  هم  ايران  به 
جنگ جهانى دوم در ايران در بين روشنفكران و منورالفكران 
دوران صدر مشروطيت و دنباله آن تا پايان دوره رضاشاهى 

رايج بود.
نخستين چيزى كه در اين مفهوم مشاهده مى شود تازگى آن 
است. تازگى اش با توجه به درك مدل اصلى آن در زبان هاى 
اروپايى ترجمه اى است از اِكلِره در زبان فرانسه و اِكلِرسيسمان 
در  اِناليتمِنت  مفهوم  به  ميگردد  بر  يا  روشنگرى  معناى  به 
اينتِلكُچوال  مفهوم  با  كند  مى  پيدا  ارتباطى  همچنين  و  انگليسى 
در انگليسى و اَنتلكتواِل در فرانسه يعنى كسانيكه با عقل ارتباط 
دارند و كار و شناسايى عقالنى مى كنند، اهل علم مدرن هستند 
و كسانيكه به يك معنايى از قرون وسطى و فضاى فكرى آن 
دوران خارج شدند. آنها وارد مدار ديگرى از انديشه شده اند كه 
اصطالحا" به آن اومانيسم به معنى انسان باورى كه همراه با 
علم باورى يا به اصطالح سايِنتيِزم است گفته مى شود. در واقع 
همه آن چيزهايى كه مجموعه جهان نگرى هاى مدرن شناخته 
مى شوند. در نتيجه ما با يك قشر اجتماعى تازه اى سر و كار 

داريم كه در تاريخ پيش از اين نبوده اند.
و  خسرو  ناصر  و  فردوسى  كه  بگوييم  توانيم  مى  ما  آيا  مثال 
سعدى هم روشنفكر بوده اند؟ آنها بدون شك مردمانى با فكر و 
فرهنگ و داراى انديشه اى عميق بوده اند. اما به يك مفهومى كه 
ما اين گروه جديد را مى شناسيم به آنها روشنفكر، نمى شود 
اطالق كرد. اگرچه آنها در ارتباط با ادبيات، فرهنگ و فكر بوده 
اند و در اينها مشترك اند، اما اين ادبيات و فكر و فرهنگ در چه 
جهتى بكار برده مى شود، اينها را از يكديگر متمايز مى كند. مثال 
آل احمد در جايى كه مى خواهد به پشت و پدران خود اشاره 
كند از ناصر خسرو اسم مى برد ولى واقعا" از ديد من ما نمى 
توانيم ناصر خسرو و آل احمد را در يك طبقه بندى بگذاريم. 
اگرچه هر دو، اديب، نويسنده، اهل فكر و مسائل فكرى هستند. 
يك نكته ى مهم در اين فرق اينست كه ما از قرن شانزدهم به 
اين طرف، با دوران رنسانس و بعد آن دوران، وارد جهانى مى 
شويم كه انسان به خودش و انديشه و ذهن خودش متكى مى 
شود و با كار و كوشش علمى و تحقيقى سعى مى كند كه از نو 

همه چيز را ببيند و بفهمد.

ادامه دارد...  

كنسرت كيهان كلهر و مجيد خلج  در لندن
 Purcell Room, the به گزارش هفته نامه پرشين، كيهان كلهر در تاريخ 13 نوامبر ساعت 19:45  در
Southbank Centre  به اجراى كنسرت خواهد پرداخت. در اين برنامه كه در ادامه ى تور اروپايى 
اين نوازنده ى كمانچه است، مجيد خلج (نوازنده ى تمبك)، على بهرامى فرد (نوازنده ى سنتور) و حسين 
عليشاپور (آواز) او را همراهى خواهند نمود. عالقه مندان به اين برنامه جهت اطالعات بيشتر به صفحه 

فيسبوك اين نشريه (Persian Weekly) مراجعه نمايند.

برپايى كالسهاى فلسفه هنر در گالرى حسين خسروجردى
روزهاى  خسروجردى  حسين  نقاشى  گالرى  در  هنر  فسلفه  كالسهاى  پرشين،  نامه  هفته  گزارش  به 
كه  جلسات  اين  در  ميشود  تشكيل  لندن  رويال  پارك  منطقه  در  بعدازظهر  ساعت 7/30  از  شنبه  پنج 
تعدادى  با  همراه  هنر"  نظرى"فلسفه  هاى  زمينه  در  دارد  عهده  به  را  آن  مديريت  اميرى  وريا  آقاى 
جوانان و عالقمندان به گفتگو و مناظره مى پردازند.  الزم به يادآوريست حسين خسروجردى نقاش و 
گرافيست معاصر ايرانى  مدتى است كه ساكن لندن شده و كالسهاى نقاشى و مجسمه سازى بصورت 
خصوصى  نيز در محل آتليه برگزار مى نمايند عالقمندان  مى توانند جهت شركت در اين جلسات با 

دفتر هفته نامه پرشين تماس حاصل فرمايند

هفته نامه پرشين به تعدادى همكار جهت تهيه خبر و گزارش 
براى اين نشريه نيازمند است. عالقمندان لطفا با دفتر هفته 

نامه پرشين به شماره 02074332516 تماس حاصل نمايند و 
يا درخواست خود را به ايميل اين نشريه  ارسال نمايند.

info@persianweekly.co.uk

"تروريسم دولتى، جنگ رسانه اى و جهان غرب"
"تروريسم دولتى، جنگ رسانه اى و جهان غرب" موضوعى است كه كانون توحيد لندن در جلسه اى در 
روز شنبه 22 اكتبر ساعت 19 الى 21 به آن مى پردازد. در اين برنامه "مسعود شجره" به عنوان يكى 
از فّعالين حقوق بشر مباحث جارى و اخير دولتهاى امريكا و ايران، ماهيت اصلى تروريسم جهانى و 

نقش رسانه ها در اذهان عمومى را مورد بررسى و تحليل قرار خواهند داد.

 فيلمهاى "بوربيجاده رنگ"
 و "كورسو" در لندن

آخر  براى  لندن،  اميد  فرهنگى  مركز 
فيلمهاى  نمايش  برنامه  هفته  اين 
ايرانى را تدارك ديده است. فيلمهاى 
به  "كورسو"  و  رنگ"  "بوربيجاده 
كارگردانى بابك خرم دين و "كوچه 
سرحدى  يلدا  كارگردانى  به  ها" 
در  نمايش  براى  كه  است  فيلمهايى 
اين  است.  شده  انتخاب  روز  اين 
برنامه روز شنبه 22 اكتبر ساعت 7 
فرهنگى  مركز  محل  در  ظهر  از  بعد 
برگزار  لندن  ايلينگ  منطقه  در  اميد 

خواهد شد. 
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آشوب "فكر عشق"، با 
"شهر آشوب" در لندن 
محسن غفارى

سرزمين  از  اى  ويژه  ميهمانان  گذشت،  كه  اى  هفته  در  لندن  شهر 
خواندن  و  عشق  صداى  نواختن  براى  كه  ميهمانانى  داشت.  ايران 
نواى مهر به اينجا آمده بودند. محمد رضا شجريان، نام و صدايى 

شهناز،  گروه  با  اكتبر   18 شنبه  سه  آشناست  آن  با  ايرانى  هر  كه 
 16 از  متشكل  گروهى  رسيد.  لندن  به  خود  اروپايى  تور  ادامه  در 
نفر به سرپرستى و رهبرى مجيد درخشانى همراه شجريان بودند. 

لندن،  سالنهاى  بزرگترين  از  يكى  در  شجريان  موسيقى  كنسرت 
برگزار شد. شايد شما نيز يكى از آن دسته  "رويال فستيوال هال" 
افرادى باشيد كه نتوانستند بليط برنامه را تهيه كنند، چرا كه بسيارى 
هاى  صندلى  تمامى  اينكه  دليل  به  نيز  كنسرت  اين  مندان  عالقه  از 
سالن از چند روز قبل از اجرا فروخته شده بود، از حضور در اين 
برنامه محروم بودند. شروع كنسرت مثل اكثر برنامه هاى ايرانيان 
قسمت  در  آمدند  دير  كه  هم  آنهايى  بود.  همراه  تاخير  دقيقه  با 20 
هاى مختلف ميان اجرا به داخل سالن آمدند و در بخش هاى آخر 
اجرا، به ندرت صندلى خالى ميان جمعيت حاضر پيدا مى شد. بخش 
اول كنسرت در دستگاه سه گاه با ياد پرويز مشكاتيان و بخش دوم 
شد.  اجرا  اصفهان  بيات  غالب  در  كه  داشت  را  عشق"  "فكر  عنوان 

حافظ، سعدى، هوشنگ ابتهاج و موالنا شاعرانى بودند كه شجريان 
توجه  با  بود.  كرده  استفاده  كنسرت  اين  اجراى  در  آنان  اشعار  از 
و  كنسرت  اين  در  خود  جديد  سازهاى  از  شجريان  ى  استفاده  به 

و  مخاطبان  از  بسيارى  طبعا"  و  مخالف  اى  عده  اخيرش،  اجراهاى 
عالقه مندان اش، موافق او بودند. اما خود شجريان فارغ از نقدها و 
همچنان  جديدش،  سازهاى  از  استفاده  درباره  موجود  هاى  حاشيه 
اصرار بر استفاده ى از آنها دارد و بر اين باور است كه نوازندگان 
بزرگ موسيقى ايرانى بايد از آنها استفاده كنند تا قابليت هاى آنها را 
كشف كنند. شه بانگ، شهر آشوب، صراحى، تندر، كرشمه، ساغر و 
سبو اسامى سازهاى جديد شجريان بود كه آنها را به دست اعضاى 
جوان گروه شهناز داده بود و آنها نيز با اين سازهاى جديد، صداى 
اين  در  استاد  صداى  كردند.  مى  همراهى  را  ايران  موسيقى  مرد 
كنسرت تنها نبود و مژگان شجريان، دختر وى نيز او را در بخش 
هايى با همخوانى همراهى مى كرد و نيز قسمت هايى را با تك خوانى 
صداى  از  دارد  قصد  شجريان  آقاى  ظاهرا"  داشت.  عهده  بر  خود 
او  به  اخيرش  هاى  برنامه  در  كه  چرا  كند  استفاده  بيشتر  دخترش 
بيشتر ميدان داده است تا او صداى خود را به معرض نمايش گذارد. 
صداى  از  استفاده  اوست،  دختر  مژگان  اينكه  از  جداى  سويى،  از 
زن در كارهاى اخير شجريان، نشان دهنده ى اعتقاد وى است كه 
در 30 سال اخير صداى زن، يعنى نصف جامعه ايران از موسيقى 
دوباره  احياى  در  سعى  كار  اين  با  ايشان  و  شده  حذف  كشورمان 
ساز  نو  سازهاى  از  استفاده  عالوه  به  او  اقدام  اين  دارند.  آن  ى 
وى، بازار نقد كارهاى شجريان را رونق بخشيده و عده ى بسيارى 
كارهاى  به  مند  عالقه  جمعيت  دارند.  آن  مورد  در  زيادى  حرفهاى 
استاد شجريان با گرمى بسيار و تشويق هاى فراوان در طول اجراى 
برنامه مثل هميشه مشوق او بودند تا با اين كار قدردان تالش هاى 
او در طى ساليان طوالنى فعاليت هنرى وى باشند. اين خواننده ى 
ايرانى كه در 71 سالگى خود به روى صحنه رفته بود با شروع اين 
تور از تركيه به كشورهاى مختلف ارورپايى مثل فرانسه، آلمان و 
ادينبورگ  در  لندن  از  بعد  آنها  ادامه  در  و  بود  كرده  سفر  اطريش 

اسكاتلند به اجراهاى خود ادامه داد. 
در پايان مراسم با تشويق هاى بدون توقف مردم، گروه دوباره بر 
روى صندلى هاى خود نشستند و دو قطعه ى "مرغ سحر" و "همراه 
شو عزيز" را براى مخاطبان خود اجرا نمودند كه جمعيت حاضر در 
سالن با همخوانى اين قطعات شورى به به اين اجراها دادند. در آخر 
نيز با تقديم شاخه گلهايى توسط گروه به شجريان، وى آنها را به 

سوى مردم حاضر در سالن پرتاب نمود. 
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قيامى عليه غول ها  
رهبران طرفدار سرمايه دارى در هيچ كجا درامان نيستند.نه در هند 

و نه در اياالت متحده
ديويد ايگناتيوس 
واشنگتن پست 15 اكتبر

آنچه كه در خصوص قيام وال استريت درخور توجه است شباهت 
ساير  در  گذشته  فصل  چند  در  كه  است  مردمى  هاى  خيزش  به  ان 
نقاط جهان بخصوص خاورميانه شاهد آن بوديم. تعجب آور است 
اما شايد بايد اين ناآرامى هاى اخير را بازتاب ديرهنگام بحران مالى 

سال 2008 بدانيم. نوعى بهار جهانى نارضايتى . 

اصلى  ميدان  در  كه  انها  است:  متفاوت  كامال  هم  با  شرايط  كه  البته 
مانهاتان دور هم جمع شدند شعارهايى متفاوت از جمع شدگان در 
ميدان تحرير قاهره بر زبان داشتند. اين شعارها حتى با نوشته هاى 
فساد  مخالفان  يا  و  يونان   ، تونس  در  معترضان  پالكاردهاى  روى 
مالى در دهلى نو متفاوت بود. اين جنبش ها عمدتا رهبرانى واحد و 
ايدئولوژى هاى مشخص نداشتند و بر همين اساس طبقه بندى آنها 

امرى دشوار است. 

داشت:  وجود  واحد  مولفه  چند  ها  اعتراض  اين  تمام  در  اينهمه  با 
سود  كه  باور  اين  كشيدن  تصوير  به   ، سياسى  سنتى  نخبگان  رد 
جهانى سازى به جيب ثروتمندان رفت و نه عامه مردم، نمايش خشم 
هاى  شبكه  افزون  روز  قدرت  البته  و  سياستمداران  مالى  فساد  از 

اجتماعى مانند فيس بوك.
پديده نئو پاپيوليسم از اينجهت حائز اهميت است كه تمامى مرزهاى 
سنتى سياسى را در هم مى شكند. جنبش اعتراضى تى پارتى شايد 
رنگ و بوى محافظه كارى داشته باشد اما همگان آن را اعتراضى 
به نخبگان در واشنگتن مى دانند. در وال استريت هم اعتراض ها به 
مخالفت با جريان سود دهى تعبير مى شود كه همه چيز را براى خود 

مى خواهد نه غير. 
جريان وال استريت و اعتراض ها در جهان عرب شايد با هم تفاوت 

دارد.  هم  هايى  شباهت  شك  بى  اما  باشد  داشته  ساختارى  هاى 
در  اخير  دهه  چند  در  جريان  ترين  مردمى  بسيارى  را  عربى  بهار 
خاورميانه مى دانند. موجى كه از تونس اغاز شد به مصر و ليبى هم 
رسيد. خيزش هاى عمومى كه به انفجارهايى بدون راهبر مى مانست 
، مرزهاى رايج و معمول كاپيتاليسم و سوسياليست را درهم نورديد 
و مسلمان و مسيحى را با خود همراه كرد. شايد در كشورى مانند 
مصر ساختار كلى نظام از هم پاشيده نشد اما هسته اين انقالب كه 

همان قيام عليه نخبگان سنتى بود بر جاى خود باقى ماند. 
اعتراض ها در اروپا هم نوعى مخالفت عمومى را در خود جاى داده 
متوسط  طبقه  خشم  شاهد  ما  فرانسه  حتى  و  ايتاليا  يونان،  در  بود. 

ستوه  به  اقتصادى  اصالحات  در  دولت  ناتوانى  دست  از  كه  بوديم 
امده بودند. در كشورهاى آلمان و انگليس هم شاهد اعتراض هايى 
بوديم كه بيشتر در ميان جمعيت مهاجر به چشم مى خورد. مردمانى 

كه دليلى براى وفادارى به فرهنگ كشورهاى پذيراى خود ندارند.

حتى در كشورهاى چين و هند هم شاهد ناآرامى هايى بوديم كه مى 
توانست با افزايش انتظارها همراه باشد. بر اساس گزارش سازمان 

مورد  هزار   87 ميالدى   2005 سال  در  كشور  اين  چين  ملى  امنيت 
اعتراض عمومى را تجربه كرده بود. اين به معناى روزى 238 تجمع 
امارها  اين  ثبت  چين  دولت  تاريخ  اين  از  پس  است!  اميز  اعتراض 
را متوقف كرد اما بى شك اين رقم كاهش چشمگيرى نيافته است. 
هندوستان نيز با افزايش ميزان اعتراض هاى مردمى روبه رو شده 
است. انا هزاره از مرشدهاى طيف گسترده اى از هندى ها است كه 

در اعتراض به فساد مالى دولتمردان دست به اعتصاب غذا زد. 

شايد تالش براى يافتن وجوه مشترك ميان اعتراض هاى جارى در 
اين كشورها اندكى غيرعادى به نظر برسد اما در تمامى اين كشورها 
عهده  از  كه  هستيم  رهبرانى  به  اعتراض  به  گرايش  نوعى  شاهد  ما 

حفظ عدالت اجتماعى و پاسخگويى برنمى آيند. 
از  نمادهايى  استريت  وال  هم  و  پارتى  تى  جنبش  هم  امريكا  در 
اعتراض به سيستم سرمايه دارى سنتى هستند. در جريان اعتراض 
هاى تى پارتى بى اعتمادى امريكايى ها به سيستم بانكدارى بزرگ 
به نمايش درآمد. سيستمى كه به سالهاى حاكميت توماس جفرسون 

و اندروس جكسون بازمى گردد.

جان  و  افزايش  حال  در  نئوپوپوليسم  هاى  جريان  نيز  اروپا  در 
اقتصادى  هاى  ناتوانى  افزايش  به  توجه  با  روند  اين  هستند.  گيرى 
دولتمردان اروپايى پررنگ تر هم مى شود. جمعيت در بسيارى از 
كشورهاى اروپايى رشد منفى دارد كه نشان دهنده كاهش جمعيت 
هزينه  خود  ماليات  پرداخت  با  بايد  سنتى  شكل  به  كه  است  كارى 
حمايت از بازنشستگان را در اختيار دولت قرار دهند. عالوه بر اين 
بر اساس آمار شوراى اطالعات ملى تا سال 2025 جمعيت مسلمانان 
رسيد.  خواهد  ميليون  تا 30  به 25  فعلى  ميليون  تا 18  از 15  اروپا 
حضور اين تعداد مسلمان در اروپا شكاف هاى فرهنگى را به وجود 

مى اورد كه اداره امور را براى دولتمردان سخت خواهد كرد. 

 1930 سال  ماجراهاى  و  تاريخ  تكرار  نگران  من  حاضر  حال  در 
هستم. در آن روزها امريكا رئيس جمهورى مانند فرانكلين روزولت 
داشت كه با چهره كاريزماتيك خود توانست شكاف ها را جمع كند. 
اين روزها اما خوش شانس نيستيم و اينچنين شخصيتى را در كاخ 

سفيد نداريم.   ترجمه : سارا معصومى
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تكميل قطعات پازل تحريم ايران

برنامه هاي  نظامي  اهداف  ادعاي  با  آژانس  بازرسان  بر  فشار 
هسته يي تهران

دولت اوباما در راستاي كامل كردن پازل اقدامات شديد خود عليه 
ايران براي انتشار سريع تر گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي از 
آنچه اهداف نظامي برنامه هاي هسته يي كشورمان ناميده مي شود 
هسته يي  برنامه هاي  نظامي  اهداف  از  بيشتر  شواهد  كشف  نيز  و 
بين المللي  آژانس  بر  را  خود  فشارهاي  و  شده  عمل  وارد  ايران 

انرژي اتمي افزايش داد.

امريكا از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي درخواست كرده 
بودن  تسليحاتي  مدعي  كه  شده يي  طبقه بندي  اطالعات  تا  است 
از  بخشي  اقدام  اين  كنند.  منتشر  را  است  ايران  هسته يي  اهداف 
پس  ايران  بيشتر  دادن  قرار  فشار  تحت  براي  اياالت متحده  تالش 
است  حالي  در  اين  است.  عربستان  سفير  ترور  طرح  ماجراي  از 
كه مقامات تهران بار ها اعالم كرده اند كه در برنامه ها ي هسته يي 
اهداف صلح آميز را دنبال مي كنند و در توطئه ترور سفير سعودي 
آژانس  دادن  قرار  فشار  تحت  براي  تصميم  نداشته اند.  نقشي  نيز 
براي انتشار گزارشي انتقادي از برنامه هسته يي ايران كه در آن 
در  پيش  چندي  از  باشد  كرده  مطرح  را  آن  بودن  نظامي  ادعاي 
كه  زماني  از  اما  بود  گرفته  قرار  سفيد  كاخ  مقامات  كار  دستور 
شده  عربستان  سفير  ترور  موضوع  در  ايران  نقش  مدعي  امريكا 
سخنگوي  ويتور،  تامي  مي شود.  دنبال  بيشتري  شدت  با  است 
شوراي امنيت اخيرا اعالم كرده است كه اياالت متحده بر اين باور 
است كه انتشار گزارش آژانس مي تواند به درك جامعه بين المللي 
درباره فعاليت هاي هسته يي ايران و تصميم گيري درباره آن كمك 
كند، چرا كه گفته مي شود در اين گزارش داليل ابراز نگراني آمانو 

درباره فعاليت هاي هسته يي ايران مطرح شده است.

به گزارش نيويورك تايمز، دولت اوباما از زمان روي كار آمدن 
تاكنون شواهدي را درباره داليل نگراني خود درباره فعاليت هاي 
درباره  ادعا هايش  از  تا  است  نكرده  منتشر  ايران  هسته يي 
در  اما  كند  پشتيباني  ايران  هسته يي  فعاليت هاي  بودن  تسليحاتي 
يكي  است.  كرده  گفت وگو  متحدانش  با  تفصيل  به  خصوص  اين 
از داليل خودداري امريكا از انتشار شواهد، ناكامي اياالت متحده 
در انتشار گزارش هاي مستندي است كه وجود تسليحات كشتار 
حمله  براي  بهانه يي  امر  همين  و  مي كرد  تاييد  را  عراق  در  جمعي 
به عراق شد. اما از آن پس اين شواهد مورد ترديد قرار گرفت. با 
اين وجود تاكيد علني و پافشاري مقامات امريكايي درباره دست 
عمق  نشان دهنده  عربستان  سفير  ترور  طرح  در  ايران  داشتن 

ترديد ها درباره ايران است.

اين روزنامه امريكايي نوشت كه دولت اين كشور پس از اتهام هاي 
اخير ايران درباره ترور سفير عربستان در واشنگتن براي تشديد 
تالش  در  كشور  اين  بين المللي  انزواي  افزايش  و  تهران  به  فشار 
درباره  آژانس  جديد  گزارش  سريع تر  چه  هر  انتشار  با  است 
دهد.  افزايش  را  كشور  اين  به  فشار  ايران،  هسته يي  برنامه هاي 
خبرگزاري  به  غربي  ديپلمات هاي  برخي  به تازگي  است  گفتني 
گزارش  در  اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  كه  گفته اند  رويترز 
جديد خود از فعاليت هاي هسته يي ايران در نظر دارد به صراحت 
جزيياتي از ابعاد برنامه هاي «نظامي – هسته يي» ايران را منتشر 
سازد. اين ديپلمات ها پيش بيني كردند انتشار اين گزارش فضايي 
جديد عليه ايران در سطح بين المللي به وجود خواهد آورد و اياالت 
متحده و متحدان غربي اش با استفاده از اين فضا خواهند كوشيد 
قطعنامه تحريمي شديد تري در شوراي امنيت ملل متحد به تصويب 
برسانند. امريكا همچنين در تالش است تا طرح تحريم بانك مركزي 
ايران را با حمايت همپيمانان خود، در سازمان ملل مطرح كند اما 
ارايه  نيازمند  سازمان  اين  اعضاي  آراي  آوردن  دست  به  براي 
اسناد و مدارك مستدل نسبت به تهديد صلح و امنيت بين الملل از 
سوي اين كشور است. آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار است در 
جلسه ماه نوامبر خود گزارش جديد درباره فعاليت هاي هسته يي 

ايران را در اختيار 35 عضو شوراي حكام قرار دهد.

جمهورى خواهان ايران 
را بهانه مى كنند؟  

مايكل كرولى/  نويسنده  تايم
ترجمه: سارا معصومى

آيا مخالفان باراك اوباما با طرح داستان ترور 
وى  كردن  قربانى  دنبال  به  عربستان  سفير 

هستند؟
داستان امريكايى ها در خصوص تالش ايران 
خاك  در  سعودى  عربستان  سفير  ترور  براى 
المللى  بين  اخبار  صدر  در  همچنان  آمريكا 
قرار دارد. موضع گيرى ها در قبال روايتى كه 
امريكايى ها براى تنگ كردن حلقه بر تهران در 
است.  متفاوت  اند  ساخته  المللى  بين  عرصه 
كه  كند  مى  ادعا  ماجرا  اين  به  نگاهى  در  تايم 
ايران  تحريم  انكه  از  بيش  داستان  اين  هدف 
باشد؛ تحت تاثير قرار دادن انتخابات رياست 

جمهورى امريكا در سال 2012 است.

رويارويى با مردى كه اسامه بن الدن را كشته و بسيارى از چهره 
هاى در راس القاعده را در سه سال گذشته ناكار كرده ، باب انتقاد 
خواهان  جمهورى  بر  را  اوباما  باراك  خارجى  سياست  حوزه  در 
كنند  مى  تالش  امريكايى  كاران  محافظه  فضا  اين  در  است.  بسته 
ابتدا  كنند.  متهم  داخلى  امنيت  مساله  به  توجهى  بى  به  را  اوباما 
سياست وى در قبال ليبى و دخالت در اين كشور مورد سوال قرار 
گرفت. پس از آن سقوط قذافى و نبود دولت واحد مساله مخالفان 
بود. در مصر هم همگان گمان مى كردند كه وى به دنبال دوستى 
با اخوان المسلمين است و اين در حالى بود كه اخيرا تحليل گران 
تا  كرد  حمايت  مبارك  حسنى  سقوط  از  اوباما  كه  كنند  مى  ادعا 
شمارند  انگشت  آورد.  كار  روى  مصر  در  را  نظامى  ديكتاتورى 
به  را  ديپلماسى  حوزه  در  اوباما  هاى  سياست  كه  راستگراهايى 
عربستان  سفير  ترور  طرح  ادعاى  از  پس  حتى  بگيرند.  انتقاد  باد 
از  بيش  راستگراها  امريكا  داخل  در  هم  ايران  توسط  امريكا  در 
اين  از  پيش  تا  خواهان  جمهورى  كردند.  اختيار  سكوت  سايرين 
انتقاد  باد  به  را  ايران  و  سوريه  قبال  در  اوباما  سياست  داستان 
گرفته بودند و اعتقاد داشتند كه وى از نخستين روز حضور در 
سالهاى  در  امريكا  عملكرد  از  متفاوت  هاى  مناسبت  به  سفيد  كاخ 
گذشته عذرخواهى كرده است . عالوه بر تمام اين انتقادها اصلى 
ترين تقصير اوباما از نظر جمهورى خواهان جانب اسرائيل را نگاه 
نداشتن بود. مخالفان اوباما ادعا مى كنند كه وى با تحت فشار قرار 
دادن بنيامين نتانياهو نخست وزير كشور اسرائيل براى مذاكره با 

فلسطين و پايان دادن به شهرك سازى ها در حقيقت اسرائيل را 
زير چرخ هاى اتوبوس پرتاب كرده است.

با تمام اين اوصاف انتشار ادعاى عجيب و غريب و حتى غيرقابل 
سفير  ترور  براى  ايران  برنامه  خصوص  در  ها  امريكايى  باور 
عربستان باز پرونده تهران را رو اورد. پرونده اى كه در چند ماه 
اخير به واسطه داستان بهار عربى خاك مى خورد به بمبى خبرى 
تبديل شد. جمهورى خواهان در چند ماه اخير چندان در خصوص 
ايران و برنامه هسته اى جنجالى اين كشور سخن به ميان نياورده 
بودند. هم داستان بهار عربى توجه انها را به خود جلب كرده بود و 
هم موفقيت اوباما در اعمال تحريم هاى همه جانبه عليه ايران مهر 

سكوت بر دهانشان كوبيده بود.

نويسنده تايم در ادامه اين مطلب به كارآمدى داستان ترور براى 
جمهورى خواهان در اين بازه زمانى پرداخته و مى نويسد: داستان 
كردند  مى  گمان  كه  ماند  مى  انهايى  بيدارى  زنگ  به  الجبير  عادل 
ياداور  ترور  داستان  است.  شده  بسته  سكوت  در  ايران  پرونده 
اخرين  از  پس  هاى  ناآرامى  البته  و  بود  ايران  اى  هسته  پرونده 
مك  جان  گذشته  شب  كشور.  اين  در  جمهورى  رياست  انتخابات 
كين رقيب باراك اوباما در انتخابات سال 2008 ميالدى در برنامه 
فاكس نيوز تريبون را در دست گرفت و تاكيد كرد كه تحريم هايى 
كه دولت باراك اوباما عليه ايران در اين سالها اتخاذ كرد تاثيرى 
بهترين  ترور  داستان  و  نداشته  كشور  اين  هاى  فعاليت  توقف  بر 

مصداق بر اين امر است .

و  سبك  به  كدام  هر  خواهان  جمهورى  كانديداهاى  ميان  اين  در 
سياق خود و بر اساس منافع نسبت به داستان ترور واكنش نشان 
مى دهند. ريك پرى از اين داستان براى تاكيد بيشتر بر امنيت ملى 

استفاده كرد. اين روزها در رسانه هاى امريكايى تكرار مى شود 
كه بر اساس نتيجه آخرين نظرسنجى ها، نيمى از امريكايى ها ايران 

را دشمن شماره يك خود مى دانند. 

مى  مطرح  را  سوال  اين  نهايت  در  تايم  براى  مطلب  اين  نويسنده 
در  ها  امريكايى  تا  شد  خواهد  اى  بهانه  ترور  داستان  آيا  كه  كند 
يك سال آتى به منظور متوقف كردن برنامه هسته اى ايران به اين 
ماه  چند  در  اى  هسته  كارشناسان  از  بسيارى  كنند؟  حمله  كشور 
گذشته مداوم تذكر داده اند كه ايران تاسيسات هسته اى خود را در 
زيرزمين مخفى كرده و بر همين اساس امكان هدف قرار دادن انها 
بسيار سخت است . با اينهمه جمهورى خواهانى هستند كه همچنان 
بر طبل جنگ مى كوبند. برخى از اين جمهورى خواهان تندرو هم 
مشاوران ميت رامنى هستند. نامزد نمايندگى جمهورى خواهان در 
سال 2012 ميالدى كه بر لزوم حضور پررنگ تر امريكا در منطقه 

خليج فارس تاكيد دارد.

باراك اوباما در واكنش به داستان ترور تاكيد كرد كه ايران بايد 
پاسخگوى رفتار خود باشد و اين در حاليست كه با ادامه اين روند 
سخت ترين پرسشى كه اوباما بايد در سال 2012 به آن پاسخ دهد 
اين است كه : ايران هسته اى يا حمله به ايران آقاى رئيس جمهور؟
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اقتصاد در زندگى واقعى

«نگاهي به اعماق تاريك 
اقتصاد بازار»
اوالف اشتوربك و نوربرت هرينگ

مترجم: جعفر خيرخواهان
قسمت چهارم

در كشورهايي كه فساد يك واقعيت زندگي است  مرگ يك بازيگر اصلي، 
ارزش سهام بنگاه را حتي به ميزانى بيشتر از آنچه كه مي توان انتظار 
تحوالت  تاثير  تحت  كامال  بررسي  نتيجه  اما  داد،  خواهد  كاهش  داشت 
از  مورد كاوى ها  اغلب  نيست.  نوظهور  و  توسعه  حال  در  بازارهاي  در 
از  است.  دسترس تر  در  آنها  داده هاي  كه  چون  بود  صنعتى  كشورهاى 
بين 123 مورد درگذشت، سه پنجم آنها در كشورهاي صنعتي رخ داد. 
و  حامي  مرگ  از  بيشتري  نسبت  به  كوچك تر  بنگاه هاي  اينكه  سرانجام 
تبيين  مى يافت.  كاهش  سهامشان  قيمت  و  ديدند  زيان  خود  پشتيباني 
نويسندگان اين است كه بنگاه هاي بزرگ داراي منابعي براي ايجاد شبكه 
كه  نيست  غيرمعمول  آمريكا  در  هستند.  سياستمداران  با  روابط  كامل 
يك شركت بزرگ در مبارزات انتخاباتي به حمايت مالي از دو نامزد يا 
حزب رقيب بپردازد. به اين ترتيب شركت هاي بزرگ، وابستگي كمتري به 

پشتيباني از يك فرد پيدا مي كنند.
بررسي  كنند  آزمون  را  خود  نتايج  استحكام  اينكه  براي  نويسندگان 
خانوادگي  روابط  كه  دادند  انجام  شركت هايي  بر  تمركز  با  مشابهي 
قيمت  افت  نتيجه:  داشتند.  درگذشته  ناگهان  سياستمداران  با  مستندي 
منحصرا  پيوندهاي  كه  بود  سازمان هايي  از  باالتر  اندكي  تنها  سهام، 
جغرافيايي داشتند. پس به اين واقعيت اشاره مي كند كه روابط جغرافيايي 

از اهميتى قابل مقايسه با روابط فاميلي برخوردار هستند.

قدرت موسسات رتبه دهي
موسسات رتبه دهي نقشى حياتي در تداوم اطالعات بهنگام به بازارهاي 
يك  اعتباري  ارزش  درباره  كه  را  چيزهايي  همه  آنها  مي كنند.  ايفا  مالي 
شركت يا كشور وجود داشته و مي دانند به سرمايه گذاران مي گويند. با 
اتكا به اين خدمات، سرمايه گذاران و به خصوص سرمايه گذاران كوچكتر، 
توانايي ارزيابي دقيق تر ريسك را پيدا كرده و بازارهاي اعتبار با عيب و 

ايراد كمتري فعاليت مي كنند.
اينها كه گفته شد همگى در تئوري وجود دارد، اما در عمل چندين مشكل 
در رابطه با موسسات اعتباري پيش مى آيد كه مارك كارلسون از فدرال 
شايد  اندكي  عده  ساخته اند.  مستند  ييل  دانشگاه  از  هايل  گالينا  و  رزرو 
تشخيص دهند كه موسسات رتبه دهي به خاطر ويژگي مدل كسب و كار 
به  نه  و  شركت  يك  اعتباري  ارزش  به  آنها  دارند.  قدرتمندي  نفوذ  آنها، 
مي دهند.  نمره  دارد  شده  گرفته  قرض  پول  بازگرداندن  در  كه  توانايي 
مورد دوم در واكنش به قضاوت يك موسسه تغيير نمي كند، اما ارزش 
تعيين  جديد  وام  گرفتن  و  معوقه  وام هاي  پرداخت  توانايي  را  اعتباري 
قبلي  بدهي  تا  مي گيرند  جديدي  وام هاي  غالبا  شركت ها  چونكه  مي كند، 
به  صورتي  در  فقط  اعتبارسنجي  موسسات  اما  كنند،  تسويه  را  خود 
چنين عملي رضايت مي دهند كه بنگاه رتبه اعتباري مناسبي دارد، و اين 
جايي است كه به اصطالح گربه دمش را گاز مي گيرد: زمانى كه موسسه 
كند،  تخريب  را  بنگاه  يك  اعتباري  جايگاه  كه  مي گيرد  تصميم  رتبه دهي 
چونكه  صرفا  معيني)-  محدوده هاي  (در  مي پيوندد  حقيقت  به  فكر  اين 
و  كرده  پيروي  موسسه  ارزيابي  از  اعتباردهنده،  بالقوه  نهادهاي  بيشتر 
از دادن اعتبار بيشتر به آن بنگاه خودداري مي كنند. در آن حالت، بنگاه 
مي گرفت  مثبت  اعتباري  رتبه  وقتي  كه  صورتي  در  مي شود  ورشكست 
مشكلي نداشت. به عبارت ديگر رتبه اعتباري مثبت مي توانست دقيقا به 

همان اندازه درست باشد.
با استفاده از زبان تخصصى اقتصاددانان، يعني اينكه تعادل يگانه عرضه 
باال  اعتباري  ارزش  براي  يكي  داريم-  تعادل  دو  بلكه  نداشته  تقاضا  و 
دخالت  امكان  رتبه بندي  موسسه  پايين.  اعتباري  ارزش  براي  ديگري  و 
در تصميم گيري راجع به اينكه تعادل در كجا قرار خواهد گرفت را پيدا 
خواهد كرد. پس موسسه رتبه بندي قدرت زيادي كسب مي كند كه مي تواند 
استفاده  رتبه بندي ها  دريافت كنندگان  و  سازمان  آن  نفع  به  قدرت  آن  از 
كند يا اينكه به نفع خود از آن سوء استفاده كند. براي مثال، اگر خدمات 
بعيد  هيچ  باشد،  نشده  جدا  هم  از  كافي  حد  به  رتبه بندي  و  مشاوره اي 
در  و  كند  منتشر  خوش بينانه اي  رتبه هاي  رتبه دهي،  موسسه  كه  نيست 
عوض تكاليف مشاوره اي براي آن شركت انجام دهد كه سود خوبى عايد 
موسسه مى كند. يا اينكه آنها رتبه بندي ها را بدون دريافت حق الزحمه براي 
شركت ها انجام دهند با اين اميد كه آن شركت ها سرانجام يك سفارش 
رتبه بندي پولي به آنها خواهند داد. مادامي كه رتبه بندي ها باوركردني به 
نظر مى رسد، هزينه اي براي موسسه رتبه دهي نخواهد داشت و نه حتي به 
وجهه آن خللى وارد مى كند چرا كه به علت پيش بيني خودمحقق شونده، 
ارزش اعتباري كسب و كارى كه رتبه بندي خوبي شده است مطابق آن 

باال خواهد رفت.

ادامه دارد...

اقتصاد

اين بار 2000 ميليارد يورو 
براي مهار بحران مالي!

به  دالر،  ميليارد   2760 معادل  يورو،  ميليارد   2000 اختصاص  خبر 
صندوق تثبيت مالي اروپا سبب شده است ارزش يورو پس از كاهش 
24 ساعت اخير رشد كند. اين روزها خبرهاي مثبت و منفي با چنان 
طبيعي ترين  سرمايه گذاران  سردرگمي  كه  مي شوند  منتشر  سرعتي 

مقامات  گذشته  هفته  پاياني  روزهاي  در  مي شود.  محسوب  واكنش 
بر  نوظهور،  و  يافته  توسعه  اقتصاد  بيست  گروه  اقتصادي  و  مالي 
بدهي ها  بحران  مهار  براي  يورو  بلوك  فراگير  برنامه  از  حمايت  سر 
دالر  برابر  در  يورو  ارزش  خبر  اين  انتشار  با  و  رسيدند  توافق  به 
به 1.39 رسيد. يك روز بعد در حالي كه شاخص هاي مالي و قيمت 
مواد خام در روند رشد قرار داشتند، وزير دارايي آلمان اعالم كرد 
ممكن است در نشست رهبران اتحاديه اروپا كه چند روز ديگر برگزار 
مي شود، توافقي مشخص بين اعضا حاصل نشود. بدين ترتيب ارزش 
يورو كاهش يافت. ديروز نيز اعالم شد رشد اقتصاد چين در سه ماهه 
سوم سال جاري 9.1 درصد يعني 0.1 درصد پايين تر از پيش بيني ها 
قيمت  يورو،  ارزش  كاهش  تداوم  و  خبر  اين  انتشار  با  است.  بوده 
فلزات اساسي بين 1.5 تا 3 درصد كاهش يافت. اما خبر توافق آلمان 
به  اضطراري  كمك هاي  صندوق  موجودي  افزايش  سر  بر  فرانسه  و 
كشورهاي بدهكار عضو بلوك يورو از حدود 450 ميليارد يورو به 

2000 ميليارد يورو سبب شد ارزش يورو افزايش يابد. 
اين رقم مي تواند نگراني هاي سرمايه گذاران از گسترش بحران بدهي ها 
مجموع  دهد.  كاهش  را  يورو  بلوك  عضو  بزرگ تر  اقتصادهاي  به 
بدهي هاي دولت هاي پرتغال، يونان و ايرلند حدود 600 ميليارد دالر 

است كه يك چهارم مبلغ در نظر گرفته شده براي صندوق تثبيت مالي 
بلوك يورو است. اسپانيا و ايتاليا نيز به ترتيب 820 و 2256 ميليارد 
دالر بدهي دارند. اما حال كه چنين مبلغي براي صندوق ياد شده در 
نظر گرفته شده سرايت بحران به دو اقتصاد بزرگ بلوك يورو بسيار 
بعيد است در نتيجه به نظر مي رسد مشكالت كنوني به تدريج در حال 
حل شدن هستند. حال بايد ديد رهبران اروپا در جلسه اتحاديه اروپا 
كنند.  مشخص  را  بحران  مهار  طرح  جزئيات  مي خواهند  شكل  چه  به 
البته روز گذشته موسسه رتبه سنجي موديز دو پله از رتبه اعتباري 
اسپانيا كاست. اين موسسه در باره كاهش رتبه اعتباري فرانسه طي 

سه ماه آينده نيز هشدارهايي مطرح كرده است. 

آسيا  در  است:  شكل  اين  به  جهان  اقتصاد  وضعيت  كلي  نماي 
چين  در  مي كاهد.  اقتصادها  رشد  از  تدريج  به  انقباضي  سياست هاي 
رشد اقتصادي از 9.7 درصد در سه ماهه اول سال جاري به 9.5 در 
و  است  يافته  كاهش  سوم  ماهه  سه  در  درصد  و 9.1  دوم  ماهه  سه 
انتظار مي رود در سه ماهه چهارم به 8.8 درصد برسد. البته تازمانيكه 
بزرگ  خطري  نرسد  درصد   8 از  پايين تر  به  كشور  اين  رشد  نرخ 

اقتصاد جهان را تهديد نمي كند.
در اياالت متحده شاخص ها نه نااميدكننده هستند نه كامال اميدواركننده. 
بازار كار همچنان با نرخ 9.1 درصد بيكاري مواجه است و از ابتداي 
سال 2012 برنامه كاهش كسري بودجه اجرا خواهد شد. در 12 ماه 
منتهي به سپتامبر سال جاري كسري بودجه 1300 ميليارد دالر بوده 
بودجه  كسري  از  مختلف  طرق  از  آينده  سال   10 طي  است  قرار  و 
كاسته شود. در اروپا نيز فعال موسسات رتبه سنج مشغول كاستن 
از رتبه اعتباري كشورها هستند و رهبران بلوك يورو تنها راه براي 
مهار بحران را افزايش صندوق كمك به كشورهاي بدهكار مي دانند. 
در  اقتصادي  شرايط  بهبود  روند  معتقدند  كارشناسان  از  بسياري 
اروپا و اياالت متحده بسيار تدريجي ادامه پيدا خواهد كرد اما احتمال 
رشد  كاهش  معتقدند  تحليلگران  برخي  است.  پايين  خيلي  ركود  بروز 
آمريكا  و  اروپا  اقتصادي  ضعف  اما  است  تدريجي  چين  اقتصادي 
ممكن است سبب شود كاهش نرخ رشد اقتصاد چين سرعت بيشتري 
پيدا كند. كارشناسان رشد 9.3 يا 9.2 درصدي را مناسب مي دانند اما 

نرخ 9.1 درصدي را تااندازه اي نگران كننده تلقي مي كنند. 
در خبرها همچنين آمده است رشد توليد صنعتي چين در ماه سپتامبر 
درصد   13.5 شاخص  اين  آگوست  ماه  در  است.  بوده  درصد   13.8
فعاليت هاي  از  معياري  كه  نيز  ثابت  سرمايه گذاري  بود.  كرده  رشد 
كرده  رشد  درصد   24.9 سپتامبر  تا  ژانويه  از  است  ساز  و  ساخت 
كه باالتر از انتظار كارشناسان بود. بدين ترتيب روند رشد اقتصادي 
در دومين اقتصاد بزرگ جهان ادامه مي يابد. اگر در اياالت متحده و 
اروپا نشانه هايي پايدار از بهبود نمايان شود اميد به سرمايه گذاران و 

مصرف كنندگان بازخواهد گشت. 

اسپانيا باز هم سقوط كرد  
 موسسه اعتبار سنجى مودى، رتبه اقتصادى اسپانيا را كاهش داد.

رتبة  كاهش  خصوص  در  مودى  اعتبارسنجى  آژانس  هشدار  از  بعد 
اقتصادى فرانسه، اين موسسه رتبة اقتصادى اسپانيا را كاهش داد. 
پيشتر نيز دو موسسة اعتبارسنجى استاندارد اندپورز و همچنين فيچ 

رتبة اقتصادى اسپانيا را كاهش داده بودند. 
اما اين بار مودى در مقايسه با ساير موسسات اعتبارسنجى، خشن 
ديگر،  موسسة  دو  كه  حالى  در  است.  كرده  عمل  تر  بيرحمانه  و  تر 
اند،  داده  قرار  اروپا  اقتصادى  قدرت  چهارمين  مقام  در  را  اسپانيا 
مودى جايگاه پنجم را براى اسپانيا در نظر گرفته است. مودى حتى 
يابد.  كاهش  هم  باز  اسپانيا  رتبة  دارد  احتمال  كه  است  كرده  تهديد 
مودى در توجيه اين اقدام خود اعالم كرده است كه اسپانيا در مقابل 
فشارهاى بازار بسيار شكننده و ضعيف عمل كرده و رشد اقتصادى 
اين كشور در سال 2012 تنها مى تواند 1 درصد رشد داشته باشد. 
آژانس مودى با ترسيم چشم اندازى منفى براى اقتصاد اسپانيا اعالم 
كرده است كه تشديد بحران اقتصادى ناحيه يورو مى تواند وضعيت 

اسپانيا را بدتر كند فيگارو/ 19 اكتبر 2011

رشد زير يك درصد اقتصاد انگليس 
اقتصادي  رشد  از  خود  پيش بيني  كاهش  با  تحقيقاتي  موسسه  يك 
انگليس اعالم كرد اقتصاد اين كشور در سال 2011 تنها 0.9 درصد 
در  منتشره  پيش بيني هاي  اساس  بر  فارس،  گزارش  به  مي كند.  رشد 
امروز، با وجود آخرين ترزيق پول بانك مركزي انگليس به ارزش 75 
ميليارد پوند به بازارها به منظور تحريك اقتصاد متزلزل اين كشور، 
بسيار  رشد  جاري  سال  در  و  بازايستاده  حركت  از  انگليس  اقتصاد 

كمي نسبت به انتظارات داشته است. 
به گزارش رويترز، موسسه ارنست اند يانگ كه گزارشات 3 ماهه اي 
پيش بيني  مي كند،  منتشر  انگليس  دارايي  وزارت  مدل هاي  در  را  خود 
درصد   0.9 به  را   2011 سال  در  كشور  اين  داخلي  ناخالص  توليد 

كاهش داده است. 
سال  در  كشور  اين  داخلي  ناخالص  توليد  پيش  ماه   3 موسسه  اين 

2011 را 1.4 درصد تخمين زده بود. 
نيز  انگليس   2012 سال  اقتصادي  رشد  يانگ،  ارنست اند  گزارش  در 
توسط اين موسسه از 2.2 درصد به 1.5 درصد كاهش يافت و نرخ 
بيكاري همچنان در حال افزايش است و به ركورد 2.7 ميليون نفر در 
بهار 2013 خواهد رسيد. بر اساس گزارش پاييزي اين موسسه، بعيد 
انگليس  مركزي  بانك  توسط  دارايي ها  خريد  دوره  دومين  كه  است 
بدهي  بحران  مورد  در  نگراني  وجود  علت  به  را  كشور  اين  اقتصاد 

منطقه يورو و تقاضاي بدون ثبات جهاني تكان دهد.

پكن ارزش يوان را تثبيت مي كند 
نوسانات  نگران  چيني  كنندگان  صادر  كرد  تاكيد  چين  وزير  نخست 
ارزش يوان نباشند و پكن ارزش يوان را تثبيت خواهد كرد. به گزارش 
فارس به نقل از رويترز، ون ژيابائو تصريح كرد دولت چين ارزش 
خود  كنندگان  صادر  از  تا  كرد  خواهد  تثبيت  معيني  حد  در  را  يوان 
يوان  ارزش  نگران  نبايد  چيني  كنندگان  صادر  بنابراين  كند  حمايت 
مهم ترين  يوان  ارزش  در  ثبات  برقراري  افزود  ادامه  در  وي  باشند. 
اولويت سياست هاي ارزي چين خواهد بود. اين مسئله موجب افزايش 
به  رو  روند  و  شد  خواهد  چيني  صادركنندگان  و  تجار  بين  اعتماد 
رشد صادرات چين را تقويت خواهد كرد. صادر كنندگان چيني نبايد 
نگران نوسانات ارزش يوان باشند. وي گفت چين قصد دارد در كنار 
افزايش صادرات ميزان واردات خود را از كشورهاي خارجي افزايش 
از  يكي  خارجي  تجاري  مبادالت  حجم  افزايش  كلي  طور  به  و  دهد 
مهم ترين اولويت هاي اقتصادي پكن خواهد بود. وي گفت بحران مالي 
جهان هنوز پايان نيافته است. بحران مالي فعلي نسبت به بحران 2008 
پيچيده تر و مشكل تر است. وي در ادامه خواستار تالش جهاني براي 
مقابله با سياست هاي حمايتي در عرصه تجارت بين الملل شد و گفت 
و  تجارت  عرصه  در  حمايتي  سياست هاي  جهان  كشورهاي  برخي 
سياست هاي  تشديد  كرده اند.  مخلوط  سياسي  مسائل  با  را  بازرگاني 
حمايتي در عرصه تجارت و بازرگاني موجب بدتر شدن بحران مالي 

و اقتصادي خواهد شد. 
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اقتصاد

هشدار درباره افزايش 
بهاي غذا در جهان

و  (فائو)  كشاورزي  و  خواروبار  سازمان 
افزايش  درباره  ملل  سازمان  غذاي  برنامه 
خواستار  و  داده  هشدار  غذايي  مواد  بهاي 
در  گرسنگي  با  مبارزه  براي  تالش ها  افزايش 
جهان شده است. برنامه غذاي جهاني كمپيني 
اينترنتي تحت عنوان «تغذيه يك كودك، تغذيه 
رويا» را با هدف تشويق بازديدكنندگان براي 
در  فقير  كودكان  براي  غذايي  كمك هاي  اهداي 

سراسر جهان راه اندازي كرد. 
كرده  اعالم  جهاني  بانك  آمار  استناد  به  فائو 
 70 حدود  غذايي  مواد  بهاي  افزايش  كه  است 
به  و 2011  سال هاي 2010  در  را  نفر  ميليون 
افزايش  مي گويد  فائو  است.  كشانده  كامل  فقر 
غذايي  مواد  تجارت  سياست  در  هماهنگي 
مي تواند نوسانات قيمتي را كاهش داده و روند 

تهيه مواد غذايي را تضمين كند. 
بان كي مون دبيركل سازمان ملل به مناسبت 
كه  داد  هشدار  پيامي  در  جهاني  غذاي  روز 
نوسانات بهاي مواد غذايي مي تواند قشر فقير 

جهان را به چالش بكشاند. 
مركز اطالعات سازمان ملل گزارش داده است 
كه گزارش داده است كه بسياري از مردم بيش 
مواد  تهيه  صرف  را  درآمدشان  درصد  از 80 
اطالعات  مركز  اعالم  براساس  مي كنند.  غذايي 
در  غذايي  مواد  بهاي  رشد  ملل،  سازمان 
سال هاي 2007 و 2008 حدود 80 ميليون نفر 
است.  كشانده  گرسنگي  به  را  جهان  مردم  از 
غذايي  مواد  بهاي  اخير  افزايش  داده ها،  برپايه 
مي تواند بيش از 70 ميليون نفر ديگر را به فقر 

كامل بكشاند.

گسترش جنبش 
وال استريت به ساير 
ايالت هاي آمريكا

جنبش اعتراضي وال استريت كه از ماه گذشته در منطقه وال استريت 
در نيويورك آغاز شده به ديگر ايالت هاي آمريكا گسترش يافته است. 
شبكه خبري سي بي اس آمريكا با اشاره به محبوبيت مردمي جنبش 
اعتراضي وال استريت اعالم كرد اين جنبش طي يك ماه عمر خود 
300 هزار دالر كمك نقدي و انبوهي از كمك هاي غيرنقدي از سوي 
اعتراضات  شروع  از  ماه  يك  گذشت  با  است.  كرده  دريافت  مردم 
در  زني ها  گمانه  شده،  قدرتمندتر  و  دارتر  ريشه  جنبش  كه  اكنون 
بيشتر  بخشي  انسجام  و  جنبش  براي  مشخص  اهداف  تعيين  مورد 
سازمان  از  يكي  استركل  است.جاستين  شده  مطرح  اعتراضات  به 
دهندگان اعتراضات كه براي كمك به جنبش از كليولند به نيويورك 
سلسله  ساختار  هرگونه  از  برخورداري  بدون  گفت:«ما  است،  آمده 
با  «برخي  افزود:  وي  هستيم.»  پيشروي  درحال  سرعت  به  مراتبي 
طرح مسائل تفرقه افكن در حال تضعيف جنبش هستند، اما جنبش 
بر اساس يك نظام تصميم گيري مشاركتي عمل مي كند و كسي حق 
تكروي ندارد.» به گفته استركل، جنبش در حال رايزني با مشاوران 
حقوقي براي اتخاذ تدابيري قانوني است تا بتواند در صورت اخراج 
اعتراضات  دهي  سازمان  براي  را  ديگري  مكان  زاكوتي  پارك  از 
خواب،  كيسه  بالش،  پتو،  قبيل  از  مردمي  كمك هاي  ببيند.  تدارك 
يك  همچون  اقالمي  و  اوليه  كمك هاي  جعبه  خوراكي،  كنسروهاي 
بسته كاموا و تعدادي عينك شنا، براي حفاظت از چشمان معترضان 
در مقابل اسپري فلفل در انبار گروه، جهت استفاده در اعتراضات 
معلمان  اتحاديه  سوي  از  انبار  محل  شده اند.  ذخيره  آينده  روزهاي 
نيويورك در اختيار جنبش قرار داده شده است. به گزارش فرانس 
پرس در همين رابطه صدها نفر از تظاهرات كنندگان و معترضان در 
چندين شهر آمريكا دستگير شده اند. هفته گذشته در شيكاگو 175 
آريزونا  ايالت  در  و  نفر   19 واشنگتن  در  تظاهرات كنندگان  از  نفر 
نكردند  توجه  محل  ترك  براي  پليس  هشدارهاي  به  كه  نفر   100
دستگير شدند. دستگيري ها بعضا با خشونت همراه بوده و درست 
يك روز بعد از آن بوده است كه هزاران نفر در سراسر جهان در 
و  حرص  و  سرمايه داري  اقتصادي  نظام  سياست هاي  به  اعتراض 
سراسر  در  بزرگ  راهپيمايي هاي  به  دست  بزرگ  شركت هاي  طمع 

جهان زدند. 

اما رويترز طي گزارشي از نحوه شكل گيري جنبش اعتراضي وال 
استريت نوشت هسته اوليه اين جنبش در متن شبكه هاي اينترنتي و 
وبالگ ها شكل گرفته است. در اين گزارش آمده است، جنبش «وال 
استريت را اشغال كنيد» در 13 جوالي با ايجاد 13 وبالگ با نوشته 
كافي  شتاب  با  جنبش  اين  شد.  آغاز  كنيد»  اشغال  را  استريت  «وال 

و يك تفكر قوي در مورد چگونگي استفاده از رسانه هاي اجتماعي 
ايجاد شد و اين جنبش واقعا اينگونه است. 

اما  است  رهبري  بدون  و  غيرمتمركز  اينكه  با  استريت  وال  جنبش 
هزاران نفر در سراسر جهان را تقريبا به وسيله اينترنت بسيج كرده 
است. اين جمعيت تا حد زيادي به وسيله توئيتر و همچنين پايگاه هايي 
آمدند.  گردهم  و  يافتند  ارتباط  يكديگر  با  ميت آپ  و  فيس بوك  مانند 
پليس  سنگين  حضور  به رغم  كه  كرد  اعالم  يورونيوز  ميان  اين  در 
لندن 200 نفري كه از دو روز پيش در مقابل كليساي جامع سنت پل 
خود  جايگاه  در  باقي ماندن  بر  همچنان  زده اند  چادر  شهر  اين  در 
اصرار دارند. شعار آنها سرمايه داري يعني بحران است و اكثر آنها 
را افراد بيكار و با درآمد پايين تشكيل مي دهند. يكي از معترضين 
در شهر لندن تاكيد كرد اگر قدرت در پول باشد يك درصد مردم از 
آن برخوردارند؛ اما نكته اصلي اين است كه اگر ما 99 درصد بقيه را 
متحد كنيم و به آنها بگوييم مهم نيست كه چقدر پول داريم مهم اين 

است كه اگر متحد باشيم تمام قدرت در انحصار ما درخواهد آمد. 
مقابل  خود  تحصن  به  هم  كنيد  اشغال  را  آلمان  به  موسوم  جنبش 
ساختمان بانك مركزي اروپا در فرانكفورت همچنان ادامه مي دهد. 
حتي شهر كوچك لوبليانا پايتخت اسلووني هم به نداي اعتراضات 
جهاني عليه نظام سرمايه داري پاسخ داده و معترضان از دو روز 

پيش مقابل بورس اين كشور چادر زده اند. 

فروش رافائل هاى فرانسوى 
به امارات قطعى شد  

 وزير دفاع فرانسه اعالم كرد كه فروش هواپيماهاى جنگى فرانسه 
به امارات متحده عربى در مرحله نهايى قرار دارد.

ژرار لونگه، وزير دفاع فرانسه صبح دوشنبه اعالم كرد كه فروش 
60 فروند هواپيماى جنگى رافائل به ابوظبى در مراحل نهايى قرار 
كشورهاى  به  را  خود  رافائل  هواپيماهاى  فرانسه  نيز  پيشتر  دارد. 
برزيل، مراكش، كره جنوبى و سنگاپور نيز فروخته بود. چند روزى 
است كه سرپرستى فروش هواپيماهاى جنگى رافائل به آلن ژوپه، 
تا  شده  سبب  امر  همين  و  است  شده  محول  فرانسه  خارجه  وزير 

روند فروش سرعت بيشترى به خود گيرد.

مشغول  كنون  تا   2008 سال  از  عربى  متحده  امارات  و  فرانسه 
مهمترين  از  رافائل  هستند.  رافائل  هواپيماى  خريد  براى  زنى  چانه 
در  حتى  كه  است  تاكنون  سال 1980  از  فرانسه  هواپيماهاى جنگى 
عمليات هوايى نيروهاى نظامى فرانسه در جنگ اخير ليبى نيز مورد 

استفاده نيروهاى ناتو قرار گرفت. 

گفتنى است كه امارات متحده عربى در كنسرسيوم رافائل سهم قابل 
توجهى دارند و از اين رو بدون واسطه طى سه سال اخير مشغول 
است.  رافائل  مدل  آخرين  خريد  براى  فرانسوى  مقامات  با  مذاكره 
امارات اميد دارد كه با 7 ميليارد يورو بتوانند 60 فروند رافائل را 
 9 گرفتن  به  ها  فرانسوى  كه  است  حالى  در  اين  و  بگيرند  تحويل 

ميليارد يورو اميد دارند. 

قوى  موتور  داراى  و  تن   9 معادل  وزنى  با  رافائل  جديد  مدل 
سنگما(شركت سافران) و رادار ساخته شده توسط شركت تيل است 
گفتنى  رود.  مى  شمار  به  فرانسه  جنگى  هواپيماهاى  بهترين  از  و 
است مصر، پاكستان و عراق نيز در صف خريد آخرين هواپيماى 
شده  برآورده  يورو  ميليون   20 هواپيما  اين  ارزش  هستند.  رافائل 
است. برزيلى ها نيز مدت زمان مديدى است كه در تالش براى خريد 

آخرين مدل رافائل هستند.  
چلنج/ 17 اكتبر2011
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60 درصد از 
كتاب هاي جهان 

تا سال 2020 
ديجيتالي مي شود

 60 كه  كرد  اعالم  كمبريج  دانشگاه  انتشارات 
 2020 سال  تا  جهان  چاپي  كتاب هاي  از  درصد 
دانشگاه  انتشارات  شد.  خواهند  ديجيتالي 
حال  در  و  شد  تاسيس   1534 سال  در  كمبريج 
چاپ  به  كتاب  عنوان  هزار   40 از  بيش  حاضر 
رسانده است كه 11 هزار عنوان آن به صورت 

الكترونيكي در آمده اند.

تايمز،  هندوستان  از  نقل  به  ايبنا  گزارش  به 
اين  ارشد  اجرايي  مامور  بورنه»  «استفن 
انتشارات گفت: در آينده تغييرات مهم و اساسي 
در فرمت هاي ديجيتالي كتاب ها رخ خواهد داد و 
حضور  شدن  كمرنگ  شاهد  حاضر  قرن  در  ما 
كتاب هاي چاپي در دنيا خواهيم بود. وي افزود: 
آينده كتاب هاي چاپي تغيير خواهد كرد و بيشتر 

آنها به صورت ديجيتالي ظاهر خواهند شد.
با پيشرفت دنيا و دسترسي به تكنولوژي، انتظار 
مردم باال رفته است و آنها دوست دارند سرگرم 
صنعت  در  تغييراتي  با  جز  امر  اين  و  شوند 
تاكيد  وي  نيست.  مقدور  انتشارات  و  اطالعات 
ديجيتالي  روش هاي  به  يادگيري  اكنون  كه  كرد 
وابسته است و بيشتر مردم از كامپيوتر استفاده 
مي كنند و ساعت ها وقت خود را با آن مي گذرانند. 
حتي در سيستم آموزشي، معلمان تغيير و تحول 
را از روش هاي آموزشي مرسوم به روش هاي 
ديجيتالي مشكل مي دانند اما بايد آن را بپذيرند. 
براي  آموزش  نقشه ها  و  ويديوها  عكس ها،  با 

كودكان بسيار مهيج مي شود.
بورنه گفت: مي توان با اجراي اين طرح از عنوان 
كرد.  استفاده  كشورها»  همه  براي  كتاب  «يك 
چنين طرحي با دستيابي به دستگاه هاي ديجيتالي 
امكان پذير است و خواننده مي تواند با فشار دادن 
يك دكمه زبان موردنظر را انتخاب كند و شايد 
صنعت ترجمه نيز در سال 2020 براي كتاب ها 
نقش بسيار كمرنگي پيدا كند. انتشارات دانشگاه 
حال  در  و  شد  تاسيس   1534 سال  در  كمبريج 
چاپ  به  كتاب  عنوان  هزار   40 از  بيش  حاضر 
رسانده است كه 11 هزار عنوان آن به صورت 

الكترونيكي در آمده اند.
صورت  به  كتابي  انتشار  از  پس  زود  خيلي 
مي شود  تهيه  هم  آن  الكترونيكي  نسخه  كاغذي 
قرار  خوانندگان  اختيار  در  آنالين  صورت  به  و 
كتابخوان  يك  به  دسترسي  با  افراد  كه  مي گيرد 
الكترونيكي مي توانند بگردند و كتاب الكترونيكي 
ممكن  زمان  كمترين  در  و  راحتي  به  را  آناليني 

آيا  كه  است  اين  سوال  اما  بخوانند.  و  كنند  پيدا 
محبوبيت  توانسته اند  الكترونيكي  كتاب هاي 

نسخه هاي چاپي را كمرنگ كنند؟
الكترونيكي  كتاب هاي  به  آسان  دسترسي  گرچه 
انرژي  حداقل  صرف  با  و  زمان  حداقل  در 
از  برخي  در  را  چاپي  نسخه هاي  از  استفاده 
از  بسياري  اما  داده  قرار  تحت الشعاع  كشورها 
نسخه  فاقد  كه  هستند  هم  كاغذي  نسخه هاي 
نداشته  تمايلي  هم  اگر  خواننده  و  الكترونيكي اند 
باشد مجبور است از نسخه كاغذي استفاده كند 
كه  زماني  خواننده  انتخاب  ديگر  عبارتي  به  و 
محدود تر  است  آنالين  صورت  به  كتابي  دنبال 
هنوز  كه  است  اين  نشانگر  امر  اين  و  مي شود 
اول  حرف  و  هستند  كامل تر  چاپي  كتاب هاي 
اگر  خواننده  كه  است  حالي  در  اين  مي زنند.  را 
در  ساعت ها  بايد  باشد  داشته  نظر  مد  را  كتابي 
ترافيك بماند تا به كتابفروشي يا كتابخانه برسد 
و كتاب مورد نظرش را پيدا كند و زمان بسياري 
را از دست مي دهد. گرچه كتاب هاي الكترونيكي 

اما  دارند،  كاغذي  نسخه هاي  بر  بسياري  مزيت 
بسياري  براي  هنوز  كاغذي  كتاب هاي  خواندن 
آنها  و  است  عالقه  مورد  و  محبوب  مردم  از 
دنبال  يا  ترافيك  در  ساعت ها  مي دهند  ترجيح 
كتاب محبوبشان در كتابفروشي ها يا كتابخانه ها 
باشند تا زماني طوالني به صفحه يي خيره شوند 

و كتاب بخوانند.
اين امر بيشتر درباره افرادي صدق مي كند كه با 
كامپيوتر كار مي كنند و اين فاكتور مي تواند عامل 
جاي  به  كاغذي  نسخه هاي  انتخاب  براي  مهمي 

كتاب هاي الكترونيكي براي آنها باشد.
از سوي ديگر كتاب هاي كاغذي هميشه جذاب تر 
هستند،  الكترونيكي  كتاب هاي  از  زيباتر  و 
به  تبديل  را  مصور  كتاب  يك  نمي توان  چراكه 
كه  است  حالي  در  اين  و  كرد  الكترونيكي  كتاب 
ايفا  مطالعه  در  اساسي  نقش  مصور  كتاب هاي 
مي كنند و بسياري از مردم از خواندن كتاب هاي 

مصور لذت مي برند.
نتيجه  اين  به  تحقيقاتشان  در  روانشناسان 
رسيده اند زماني كه خواننده روي جلد يك كتاب 
دست مي كشد و آن را مي بندد و به خواب مي رود 
تاثير شگرفي روي مغز و سيستم هوشياري وي 
آرامش  احساس  كتاب  جلد  كردن  حس  و  دارد 
همين  به  مي دهد.  افزايش  را  وي  ريلكسيشن  و 
بيماران  از  بسياري  به  روانشناسان  خاطر 
بخوانند.  كتاب  مي كنند  توصيه  استرس  داراي 
دارند  لذتبخشي  بوي  قديمي  كتاب هاي  همچنين 
كه به خواننده نشاط مي دهد. از سوي ديگر افراد 
مي توانند با كتاب هاي كاغذي ديوارها يا فضاي 
منزلشان را تزيين كنند اما اين امر با كتاب هاي 

الكترونيكي امكان پذير نيست.
داراي  چاپي  نسخه هاي  و  الكترونيكي  كتاب هاي 
مرزي  نمي توانيم  ما  و  هستند  مزايايي  و  معايب 
يك  كدام  كه  بگوييم  و  كنيم  انتخاب  آنها  براي 
هنوز  گفت  جرات  به  مي توان  اما  است.  بهتر 
محبوبيت  كه  است  نشده  اعالم  رسمي اي  آمار 

كتاب هاي چاپي را تحت الشعاع قرار دهد.

جايزه بوكر 2011 به چه 
كسى رسيد؟  

بارنز  جوليان  نوشته  پايان»  يك  از  «حسى   
امسال  بوكر  جايزه  برنده  بريتانيايى  نويسنده 

شد.

بارنز نويسنده موردعالقه كتاب فروشى هاست و 
گفت:  پوندى  هزار   50 جايزه  اين  بردن  از  پس 

«خوشحال هستم و خيالم راحت شد.»
 داوران امسال جايزه بوكر مدام مورد سرزنش 
قرار مى گرفتند زيرا در انتخاب نامزدهاى نهايى 
جايزه فقط «خوش خوانى» آثار مد نظرشان بود.
 استال ريمينگتن، رئيس امسال هيئت داوران كه 
 (MI5) بريتانيا  ملى  امنيت  اداره  سابق  رئيس 
گفت:  روزها  اين  در  نشر  دنياى  درمورد  بوده 
در  سابق  شوروى  اطالعاتى  سازمان  با  «انگار 

دوران اوج درگير بوديم.»
 او درمورد رمان جوليان بارنز كه پيش از اين 

گفت:  بوده،  بوكر  جايزه  دريافت  نامزد  بار  سه 
«اين اثر نشانه هاى يك اثر كالسيك انگليسى را 

در خود دارد.»
 ديگر نامزدهاى اين جايزه كارول بيرچ با رمان 
«كبوتر  با  كلمن  استفن  جامارك»،  «باغ وحش 
با  ميلر  اى دى  نويسنده)،  اول  (رمان  انگليسى» 
پاتريك  نويسنده)،  اول  (رمان  برف»  «دانه هاى 

دويت با «خواهران برادران» و اسى ادوگيان كه 
مثل دويت كاندايى است با رمان «نغمه دورگه» 

بودند.
دوست  دو  داستان  پايان»  يك  از  «حسى   
آخر  تا  مى گذارند  قرار  كه  است  هم مدرسه اى 
دنيا با هم رفيق بمانند اما يكى از آنها خودكشى 
جايزه  نام  به  كه  بوكر،  َمن  ادبى  مى كند.جايزه 
مهم ترين  از  يكى  مى شود،  شناخته  هم  بوكر 
بهترين  به  سال  هر  كه  دنياست  ادبى  جوايز 
شهروندان  نوشته  كه  انگليسى زبان  جديد  رمان 
مشترك  كشورهاى  و  ايرلند  جمهورى  بريتانيا، 

المنافع باشد، اعطا مى شود.

نويسندگان آمريكايي هم معترض هستند
به گزارش واشنگتن پست، صدها نويسنده آمريكايي با حمايت از جنبش مردمي وال استريت خواستار 
نويسندگان  اين  شدند.  آمريكا  متحده  اياالت  در  اجتماعي  و  اقتصادي  نابرابر  نظام  در  تغيير  ايجاد 
معترض در بيانيه اي كوتاه اعالم كردند كه حمايت و پشتيباني خود را از جنبش مردمي وال استريت 
كه بدون هيچ سازماندهي و كامال مردمي شكل گرفته اعالم مي كنيم و اميدواريم ديگر نويسندگان، 
امضا  فهرست  اما  بيانيه  بخش  جالبترين  بپيوندند.  ما  جمع  به  نيز  آمريكايي  منتقدان  و  هنرمندان 
كنندگان آن است كه اسم نويسندگان صاحب نام متعددي از جمله «نيل گيمن» نويسنده آمريكايي ژانر 
علمي-تخيلي، «نوام چامسكي» زبانشناس معروف، «مارگارت اتوود» نويسنده رمان هاي پرفروشي 
نظير «آدمكش كور»، «دورتي آليسون» نويسنده و منتقد ادبي و خالق رمان  «پوست»، «جوديت باتلر» 
فيلسوف و نويسنده كتاب «آشفتگي جنسيتي»، «جنيفر اگان» برنده جايزه ادبي پوليتزر و خالق رمان 
«فرشته نگهبان» و «گابريل بروانستين» نويسنده «مورد عجيب بنجامين باتن» ديده مي شود. در اين 
فهرست كه به حمايت مردم معترض و جنبش وال استريت توسط نويسندگان و مترجمان امضا شده 
نام بيشتر از 100 نويسنده ادبيات داستاني و غيرداستاني آمده است: الئورا آبراهام (نويسنده رمان 
دوباره»)،  (نويسنده «من  اگبيان  نانسي  (نويسنده «هابر»)،  آدامز  لورين  زنان»)،  و  شوهران  «كلوب 
ديويد اگرانوف (نويسنده كتاب «انقالب وگان و زامبي ها»)، رز آگوالر (نويسنده «بزرگراه هاي سرخ»)، 
آلترمن (نويسنده  جو آهران، استيو آلكوئيست (نويسنده «پيراهن اونس»)، دوروتي آليسون، اريك 
رمان  (نويسنده  اپلگات  دوبي  فاتسر،  «آتش»)،  اندرو  (نويسنده  آنتوستا  نيك  ليبرال»)،  «رسانه هاي 
«معروف ترين مرد آمريكا»)، شان اتوود (نويسنده «زمان سخت»)، كتي آرنولد (نويسنده «روشني هاي 
بزرگ»)،  «توطئه  (نويسنده  بابيك  وندي  خوشبختي ها»)،  «كمپاني  (نويسنده  اييور  آن  ما»)،  از  قبل 
آليس باخ (نويسنده «انتظار براي معجزه»)، نانسي باچراچ (نويسنده «مركز كائنات»)، النور جي بادر 
(نويسنده رمان «نفرت»)، جان رابين بيتز (نويسنده «شهرهاي صحرايي»)، برين برنالد (نويسنده كتاب 
(نويسنده  باس  ريك  «عشاق»)،  كتاب  (نويسنده  باسيليزر  ميكائيل  بارنز،  كريستوفر  اسالم»)؛  «نبوغ 
«چرا به غرب آمدم»)، ماتيو باتلز (نويسنده رمان «كتابخانه»)، اليف باتمن (نويسنده كتاب «صاحب»)، 
كلي بيچي (نويسنده كتاب «اساليد»)، اليسيون بيچلد (نويسنده كتاب «ديده بان»)، جان بير (نويسنده 
آنها  (نويسنده «چگونه  بل  مت  دختران»)،  كتاب «قبرستان  (نويسنده  بل  ديويد  زباله ها»)،  «سرزمين 
را پيدا كردم»)، توماس بلر (نويسنده «هنرمندي كه خواب است»)، كارن اي بندر (نويسنده «من مردم 
عادي را دوست دارم»)، هلن بديكت (نويسنده رمان «ملكه شن و ماسه»)، مارگو بردشوسكي (نويسنده 
كتاب «سنگ و روح»)، بستي برنر (نويسنده «زمان بندي»)، جين بروكس (نويسنده «برليان»)، جورج 

ماهر، كاترين چونگم و دان چارنز به چشم مي خورد. 
هفدهم  روز  از  است  يافته  شهرت  استريت»  وال  نام «جنبش  با  كه  استريت  وال  خيابان  اعتراضات 
سپتامبر در نيويورك شروع شد. اين اعتراض به دليل افزايش فساد اقتصادي و اجتماعي گروهي 
از صاحبان سرمايه در آمريكا به وجود آمد و موج آن به سرعت 70 شهر اياالت متحده آمريكا را 

درگير كرد. 
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به بهانه تولد ايتالو كالوينو نويسنده ايتاليايى

كالوينو نويسنده اى مبدع و نوآور

ايتالو كالوينو، يكى از بزرگ ترين نويسندگان ايتاليايى قرن بيستم، متولد 15 اكتبر 1923 است و 
بسيارى از آثار وى به زبان فارسى ترجمه شده است . او نويسنده، خبرنگار، منتقد و نظريه پرداز 
ايتاليايى است كه فضاى انتقادى آثارش باعث شده او را يكى از مهم ترين داستان نويس هاى ايتاليا 
در قرن بيستم بدانند. وى تا پنج سالگى در كوبا ماند، سپس به ايتاليا رفت و بيشتر زندگى خود را 

همان جا سپرى كرد. 
از  ادبيات  ى  رشته  در  كنراد  جوزف  ى  درباره  اى  نامه  پايان  نوشتن  با  سال 1947  در  كالوينو 
دانشگاه تورين فارغ التحصيل شد و سپس به همكارى با روزنامه ى محلى حزب كمونيست «لونيتا» 
پرداخت. در همان سال، پس از انتشار كتاب «راه النه عنكبوت» با مضمون نهضت مقاومت كه براى 
او جايزه ى «ريچنه» را به ارمغان آورد با برخى مشاهير ادبى ايتاليا از قبيل «ناتاليا گينزبرگ» و 

«اليو ويتورينى» آشنا شد. او در اين سال ها با مجالت كمونيستى مختلفى همكارى مى كرد. 
كالوينو در سال 1950 به اتحاد جماهير شوروى سفر كرد. يادداشت هاى اين سفر در روزنامه ى 
«لونيتا» چاپ شد و براى او جايزه به ارمغان آورد. در دهه ى پنجاه، كالوينو به نوعى تخيل ادبى تر 
نزديك به حكايت هاى پندآميز گرايش پيدا كرد كه در آن هجو اجتماعى و سياسى با تفننى طنزآميز 
همراه است. چند كتاب از جمله «شواليه ناموجود» و «مورچه آرژانتينى» را منتشر كرد و با نشريات 
كمونيستى و ماركسيستى همكارى كرد، تا اين كه در سال 1957 به شكل غيرمنتظره اى از حزب 
كمونيست كناره گيرى كرد و نامه ى استعفايش در نشريه ى «لونيتا» چاپ شد. كتاب «بارون درخت 

نشين» هم در همين سال منتشر شد. 
هاى  ديدگاه  به  متمايل  بيگانگان  ورود  براى  دوران  آن  در  موجود  هاى  گيرى  سخت  وجود  با 
كمونيست،توانست با دعوت بنياد «فورد» به آمريكا سفر كند و شش ماه آنجا بماند. كالوينو چهار 
ماه از اين شش ماه را در نيويورك گذراند و به گفته ى خودش كامال تحت تاثير دنياى جديد قرار 
گرفت. در اين مدت با «ايستر جوديت سينگر» هم آشنا شد، كه چند سال بعد در سفرى به كوبا، 
در هاوانا با او ازدواج كرد. كالوينو در اين سفر به زادگاهش كوبا نيز رفت و با ارنستو چه گوارا 
هم ديدار كرد. كالوينو در طول دهه ى 60 به همراه «اليو ويتورينى» نشريه ادبى «منابو» را منتشر 
كرد. از اين دوره به بعد، كالوينو بى آن كه از طنز دور شود و يا خوانش بسيار شخصى خود را از 
كالسيك ها را منكر شده باشد، به داستان هاى مصور و علمى ـ تخيلى با تركيب بندى شكل گرايانه 
روى آورد. در اين زمينه مى توان از «ماركو والدو»، «كمدى هاى كيهانى»، «كاخ سرنوشت هاى 

متقاطع» و «شهرهاى نامرئى» نام برد. 
مرگ ويتورينى در سال 1966، روى كالوينو كه يكى از معدود دوستان زندگيش را از دست داده 
بود تاثير عميقى گذاشت. پس از آن بود كه سفرهاى زيادى به پاريس داشت و با «روالن بارت» 
مالقات كرد، و فعاليت هايى در زمينه ى ادبيات كالسيك در دانشگاه سوربن و ديگر دانشگاه هاى 
فرانسه انجام داد. به اين ترتيب آثار چاپ شده از او در طول دهه ى 70 (از جمله «اگر شبى از شب 

هاى زمستان مسافرى») چاشنى يا درون مايه اى از ادبيات كالسيك دارند. 
ايتالو كالوينو در دهه ى 1960 به زادگاهش كوبا برگشت و در هاوانا با ارنستو چه گوارا ديدار كرد. 
اين نويسنده در اواخر دهه ى 60 به همراه ويتورينى نشريه معتبر «منابو» را منتشر كرد و عضويت 

در كارگاه داستان نويسى (اوليپو) را پذيرفت و از اين طريق با (رمون كنو) نيز آشنايى شد. 
كالوينو از پايان همين دهه با حفظ سبك اصلى و طنز خاص خود روى به ادبيات علمى ـ تخيلى 
و فانتزى آورد و داستان هايى چون «ماركووالدو»، «كمدى هاى كيهانى» و «شهرهاى نامريى» را 

نوشت. 
كالوينو در طول حيات ادبى خود در ژانرهاى گوناگونى قلم زده است، داستان كوتاه، رمان، مقاله 
و رساله علمى و ادبى نوشته و تحقيقات فراوانى كرده است. مشخصه ى بارز نوشته هاى او از 
هر سنخى كه باشد (كالوينويى) بودن آنها است چرا كه سبك و سياق خاص او در تمامى آثارش 

به چشم مى خورد. 
كالوينو نويسنده اى مبدع و نوآور است. خالقيت او در قصه نويسى از موضوع داستان تا طرح و 
چگونگى پرداخت آن اعجاب آور است. روالن بارت او و بورخس را به دو خط موازى تشبيه كرده 

و از كالوينو به عنوان نويسنده پست مدرن نام مى برد. 
اومبرتو اكو نويسنده و انديشمند هموطن كالوينو در مقاله اى تحت عنوان (نقش روشنفكران) از 
مسووليت  درك  مهم  كليدهاى  از  يكى  عنوان  به  آن  اصلى  پرسوناژ  و  نشين  درخت  بارون  كتاب 
اين  مهم  آثار  غالب  كند.  مى  توصيه  همه  به  را  كالوينو  آثار  مطالعه  و  برد.  مى  نام  روشنفكران 
نويسنده به زبان فارسى ترجمه و منتشر شده اند. در سال 1981 نشان افتخار فرانسه به او اعطا 

شد. او در 19 سپتامبر 1985 بر اثر خونريزى مغزى در سيه نا چشم از جهان فرو بست.

ادبيات

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

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

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

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

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

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

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
Translation (Persian, English, Dari, Pashtu)

تلفن و فاكس 01895-470318     
  موبايل: 07828889395

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

جايزه صلح نمايشگاه فرانكفورت به بوعالم صنصال رسيد
 بوعالم صنصال، نويسنده اهل الجزيره به دليل تالش هايش براى برقرارى دموكراسى در وطنش برنده جايزه 

ساالنه نمايشگاه كتاب فرانكفورت شد.
به گزارش خبرآنالين، صنصال جايزه صلح 25 هزار يورويى (35 هزار دالرى) را يكشنبه در فرانكفورت دريافت 
كرد، او پس از گرفتن جايزه گفت اين جايزه به مردم كشورش كه سعى مى كنند از چنگال «ديكتاتورى هاى 

متحجر و تكرارى» رها شوند، كمك مى كند.
 

جنبش  كرد  اميدوارى  ابراز  نويسنده  اين 
بهار عربى به الجزيره هم برسد و باالخره 
به وضعيتى  تا  شود  موجب «آزادى» آنها 

كامال مردم ساالر برسند.
 

گوئيدو وسترول، وزير امور خارجه آلمان 
«شايد  گفت:  صنصال،  به  تبريك  از  پس 
روزى ديد او از جامعه آزاد و دموكراتيك 

در جامعه الجزيره به حقيقت بپيوندد.»
 

دكتراى  و  است   1949 متولد  صنصال 
 50 از  را  رمان نويسى  او  دارد.  اقتصاد 
سالگى و پس از بازنشستگى شروع كرد. 
بود.  الجزيره  دولت  عاليرتبه  كارمند  او 
تغييرات بنيادين در نظام الجزيره او را به 

سمت نوشتن سوق داد.
 

نام  به  رمانش  اولين  با  سال 1999  و  مى نويسد  فرانسوى  زبان  به  را  رمان هايش  زبان  عرب  نويسنده  اين 
«سوگند بربرها» برنده جايزه بهترين رمان اول فرانسه شد. براساس اين رمان فيلمى ساخته شد. خورخه 

سمپرون، فيلمنامه نويس «Z» اقتباس سينمايى را نوشته بود.
 

صنصال در آثارش به وضعيت فعلى مردمان الجزيره از دريچه تاريخ و گذشته آنها نگاه مى كند. آخرين رمان 
او «كار نيمه تمام» نام دارد كه ماجراى دو برادر الجزيره اى است. اين دو كشف مى كنند پدر آنها نازى بوده و 

پس از جنگ جهانى دوم به الجزيره فرار كرده است.
 برخى كتاب هاى اين نويسنده در الجزيره ممنوع هستند.

اورهان  به  مى توان  مى شود  اهدا  كتابفروشان  انجمن  سوى  از  كه  جايزه  اين  پيشين  دوره هاى  برندگان  از   
پاموك، واسالو هاول و سوزان سونتاگ اشاره كرد.

 
آسوشيتدپرس / 16 اكتبر /
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نگاهي به كارنامه ملويل به مناسبت زادروزش 

تاريكى، «سكوت» و زخم
ميثم جاويدي 

« تماشاگر سينما بودن بهترين حرفه  دنياست. » 
ژان پير ملويل، شخصيت مستبد و مردانه اى داشت كه با آن كاله، 
پالتو يا بارانى و عينك آفتابى منحصر به فردش، همچنان جايگزينى 
در دنياى سينما ندارد. شوخ طبعى تلخ و گزنده او براى هر بازيگرى 
صبور،  نابغه،  بود.  مرعوب كننده  و  جذاب  بسيار  كار  حين  در 

آرام؛  و  ساكت  باوسواس،  خجالتى،  و  افتاده  منضبط؛  و  سخت گير 
جريان ساز، الگو، كمال گرا، متدين و معتقد بود. 

عشق هاى  بدبينى،  مرگ،  و  تنهايى  و  درد  و  زخم  سكوت،  تاريكى، 
فروخورده، سرنوشت هاى محتوم، دايره هاى سرخ پوچ تودرتو و . 
. . تنها برخى از صفات و تركيبات ضد و نقيضى است كه مى توانيم 
نام  ببريم.  به كار  فيلمسازى اش  جهان بينى  و  شخصيت  توصيف  در 
نويسنده   به  قلبى  شديد  عالقه  دليل  به  اما  بود  گرومباخ  پير  ژان  او 

مشهور آمريكايى «هرمان ملويل» نام خود را به «ملويل» تغيير داد. 
در   1917 سال  اكتبر  بيست  روز  شهير،  فيلمساز  ملويل  پير  ژان 
بريتانيا  جبهه  در  دوم  جهانى  جنگ  در  كه  او  شد.  متولد  پاريس 
قريحه   و  ذوق  به  باتوجه  جنگ،  از  بازگشت  از  پس  داشت،  حضور 
بااليش در سينما به فيلمسازى كمال گرا و مستقل تبديل شد. ملويل 
كه مثل ساير دوستان بزرگ موج نويى اش (ژان رنوار، ژان كوكتو، 
اصل  در  نداشت.  بودن  هنرى ساز  داعيه   گدار)  و  تروفو  كلر،  رنه 
ساخت  موج  كه  پنجاه  دهه   اواخر  بحبوحه  در  نبود.  هنرى ساز  هم 
فيلم هاى هنرى و روشنفكرى، فضاى ملتهب جامعه و سينماى اروپا 
و به ويژه فرانسه را در برگرفته بود (گدار «از نفس افتاده» مى ساخت 
و تروفو به فكر «چهارصد ضربه «اش بود!) همواره دلبسته  سينماى 
خاص خودش بود و با برخى از فصول درخشانى كه در فيلم هاى 
مهم كارنامه اش خلق مى كرد و اصرار بر نوعى اجرا و فرم روايى 
كليشه هاى  شكنِى  ساختار  به  دست  فيلم ها،  داستان  در  پرطمطراق 

فضاهاى  برخى  از  اغراق آميز  گونه اى  به  او  مى زد.  گنگسترى  ژانر 
تصنعى و انتزاعى در دكور و كادر، رنگ و ميزانسن هاى فيلم هايش 
بهره مى برد كه گويى هيچ ابايى ندارد تا سايرين به اين نكته پى ببرند 
كه بسيارى از صحنه ها و سكانس هاى آثارش را در استوديوى خود 

فيلمبردارى كرده است. 
سينماى ملويل الگو و شمايل سينمايى مردانه  است: آدم هاى او اغلب 
مردان به آخر خط رسيده اى هستند كه در دوران زوال شخصيتى 

و  مى زنند  وپا  دست  و  مى كنند  تقال  ناهمگون،  زمانه ا ى  در  و  خود 
سرانجام مشتاقانه به كام مرگ مى شتابند. اما نه مرگ حقيرانه اى كه 
اغلب آدم ها مجبورند آمدنش را با منت و اكراه قبول كنند بلكه مرگ 
مشتاقانه اى كه براى وصالش آغوش مى گشايند. اين يكدستى و كمال 
دنيايى كه او براى شخصيت  هاى سينمايى آثارش ترسيم مى كرد از 
او خالق ضيافت شناسى مى ساخت كه تاريكى را هميشه به روشنايى 
مطلق ترجيح مى دهد. پيش به سوى رستگارى آن هم از دل خروارها 

سياهى و پليدى! 
هويتى  و  شخصيت  كه  است  فيلمسازى   ملويل  ديگر  سوى  از 
انكار ناپذير به واژه «سكوت» بخشيده است. سكوت و تنهايى در آثار 
ملويل  زندگى .  در  سلوك  و  سير  نوعى  هستند.  خود «هدف»  ملويل 
ديد خوشى به اين جهان نداشت اين را از همين گفته به يادماندنى اش 
مى توان فهميد: «اگر در دنيا فقط دو نفر باقى مانده باشند، حتما يكى 
به ديگرى خيانت خواهد كرد.» او سينماگر شخصيت شناسى است كه 

حتى به موجودات بى جان نيز، جان و شخصيت مى بخشيد. به عنوان 
شخصيت هاى  روشن گرى  از  نمادى  ملويل  آثار  در  آينه  آينه:  مثل 
اوست. او از نمايش چهره شخصيت هايش در پيشگاه آينه و ورنداز 
كردن شان لذت مى برد. لحظات اينچنينى متعددى را مى توان با آلن 
پل  ژان  و  سرخ»  «دايره   در  مونتان  ايو  يا  «سامورايى»  در  دلون 

بلموندو در «كاله» به ياد آورد. 
استيليزه  ترين  حال  عين  در  و  صادقانه ترين  از  يكى  ملويل  دنياى 
جهان  در  خود  كه  ا ست  خالقى  او  سينماست.  تاريخ  جهان بينى هاى 
المان هاى  لحاظ  از  او  آثار  اغلب  زندگى  مى كرد.  فيلم هايش  همه  
زيبايى شناسانه  فرم و ساختار روايت، بسيار هوشمندانه تحت تاثير 
سينماى آمريكا و به ويژه فضاى سينماى گنگستري دهه  سى  هستند 
به  پاريس.  شهر  ويژه  به  و  فرانسه  بومى  موقعيت هاى  حفظ  با  اما 
نوعى حتي مى توان گفت سنت هاى گنگسترى فرانسه را او در سينما 
آفريده است. با اين وجود سينماى او از لحاظ درونمايه و بن مايه هاى 
اين سبك روايت، بسيار تحت تاثير آداب و سنن شرقى و به ويژه 
متاثر از فرهنگ ژاپن است تا جايى كه عشقش را به آيين بودا، هيچ 
كجا كتمان نكرده است و يكى از شاهكارهايش، «دايره سرخ»، با نقل 

قولى از بودا آغاز مى شود. 
ويران گر  سكوت  و  تنهايى  دلبسته  و  ديد  را  «سامورايى»  نمى شود 
«لئون  كشيش  عشق  به  ملتمسانه  نشد،  كاستلو يش  جف  شخصيت 
مورن كشيش» نگاه نكرد يا در فصل ترور سيمون سينيوره توسط 
و  متحير  او،  نگاه  ديدن  با  سايه ها»  «ارتش  در  هم مسلكانش  و  رفقا 
آزرده خاطر نشد يا از خلوص رفاقت  مردانه  سيليان در «كاله»، بهت 
زده نشد. اسطوره هاى قابل احترام بسيارى در سينما وجود دارند 
كه ملويل يكى از آنهاست. ملويل با آن كه در طول زندگى حرفه اى 
بيست و اندى ساله اش، تنها چهارده فيلم بلند سينمايى ساخت، ولى 
كماكان به عنوان يكى از برجسته ترين و تاثير گذارترين سينماگران 
و  مستقل  و  مولف  كلمه  دقيق  و  واقعى  معناى  به  و  سليقه  صاحب 
دارد.  محبوبيت  و  شهرت  فرد،  منحصر به  دنياى»  و  صاحب «جهان 
او بهترين فيلم هايش را در فرانسه و در استوديوى شخصى خودش 
استوديوى  داخل  هفتاد ساخت و تمام عمرش را  دهه  شصت و  در 
خودش مى گذراند. نمى شود شيفته  سينما بود اما عاشق سينماگرى 
نشد كه سينه چاك اين ساحت سحر انگيز است. هر فريم، هر قاب، هر 
كات و هر جمله و ديالوگى از آثارش همچون يك پيكره  به هم دوخته 
شده، به قلب و روح مان سنجاق شده است و هنوز اين قابليت را دارد 

كه ما را بهت زده مى كند. 
برگرفته از تهران امروز
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کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

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

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

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

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 07826018005
 تهران: 00982188514792

عرضه فيلم 
«جدايى نادر از 
سيمين» در فرانسه

سيمين»  از  نادر  «جدايى  فيلم  فشرده  لوح 
كه نماينده سينماى ايران در جوايز اسكار 
يورو  قيمت 19. 95  به  بود،  خواهد   2012

عرضه خواهد شد. 
براى  اخيرا  كه  سيمين»  از  نادر  «جدايى 
فنالند،  در  فيلم  هاى  جشنواره  در  نمايش 
ژاپن، نروژ و نيويورك آمريكا انتخاب شده 
است تاكنون درجشنواره هاى برلين، هنگ 
كنگ، بوينس آيرس، بخارست، ترانسيلوانيا 

و استانبول به نمايش درآمده است. 
برنده جايزه خرس طال بهترين فيلم و دو 
خرس نقره اى بهترين بازيگرى جشنواره 
 25 روز  از  جهانى،  اكران  ادامه  در  برلين 
دسامبر (4 دى) به طور هم زمان در ايتاليا 
و نروژ نمايش خواهد داشت و طبق برنامه 
آينده  سال  ژانويه   6 روز  از  شده  اعالم 
برزيل  سينماهاى  در  دى)   16) ميالدى 

نمايش خود را آغاز خواهد كرد. 
كشور   70 در  سيمين»  از  نادر  «جدايى 
سونى  كمپانى  و  يافت  خواهد  نمايش  دنيا 
پرده  به  را  فيلم  اين  سپتامبر  اواخر  كه 
اميدوار  برد،  خواهد  آمريكا  سينماهاى 
جايزه  نهايى  نامزدهاى  از  يكى  تا  است 

اسكار بهترين فيلم خارجى باشد. 
اين فيلم با بازى ليال حاتمى، شهاب حسينى، 
پيمان معادى، ساره بيات، سارينا فرهادى، 
كريمى،شيرين  بابك  شهبازى،  اصغر  على 
حضور  با  و  حسينى  كيميا  بخش،  يزدان 

مريال زارعى روايت مى شود.

قاتل مرا عاشق پيشه نكنيد  
قاتل  اينكه  از  «دكستر»  رمان هاى  نويسنده 
كشيده  تصوير  به  عاشق پيشه  كتابش  زنجيره اى 

شود، انتقاد كرد.
محوريت  با  رمان هايش  براساس  كه  لينزى  جف 
شخصيت دكستر سريال موفقى به همين نام ساخته 
شده، گفت: «اشتباه است اگر فكر كنيم دكستر آدم 

خوبى است.»
 

او از اينكه مردم اين قاتل سريالى را «عاشق پيشه» 
فرض كنند و به اشتباه خيال كنند او فردى «خوب» 

است ابراز نگرانى كرد.
فروندليچ،  پى.  جفرى  مستعار  نام  لينزى   
جنايى  رمان هاى  نويسنده  و  نمايشنامه نويس 
كتاب  نمايشگاه  جريان  در  او  است.  آمريكايى 
آثار  ترويج  براى  كه  مارسى   «Semaine Noire»

تريلر است اين سخنان را گفت.
 تا كنون شش جلد از مجموعه رمان هاى «دكستر» 

منتشر شده است، رمان اول «روياى محو دكستر» 
نام دارد كه سال 2004 منتشر شد. ماجراهاى اين 
متخصص  مورگان،  دكستر  داستان  رمان  شش 
كه  است  ميامى  جنايى  پليس  در  خون  رد  بررسى 
به  را  جنايتكاران  سريالى،  قاتلى  سبك  به  شب ها 

سزاى اعمالشان مى رساند.
 شبكه شوتايم براساس اين شخصيت سريال موفق 
و تحسين شده اى با بازى مايكل سى. هال در نقش 
ششم  فصل  اكنون  هم  كه  است  كرده  توليد  اصلى 
ششم  جلد  مى رود.  آنتن  روى  شب ها  يكشنبه  آن 

كتاب ها اين هفته منتشر مى شود.
 لينزى كه با وجود رضايت از سريال چندان از تلقى 
گفت:  نيست،  راضى  دكستر  شخصيت  از  بينندگان 
«برخى فكر مى كنند عدالت براى دكستر مهم است، 
عدالت اصال اهميتى براى دكستر ندارد، فقط كشتن 
خطرناك  چون  است  جذاب  او  است.  مهم  او  براى 
است. اشتباه است كه فكر كنيم او آدم خوبى است. 
از  عاشقانه اى  تصور  مردم  نيست،  خوب  اصال  او 
او دارند. او يك قاتل سريالى است. به اين دليل از 
خودش  اخالقى  كدهاى  چون  مى آيد  خوش مان  او 

را دارد.»
قاتالن  فقط  او  كه  است  اين  دكستر  اخالقى  كد   

سريالى ديگر را به قتل مى رساند.
در  دكستر  شخصيت  شكل گيرى  درمورد  لينزى   
هيالرى  گفت  او  داد،  توضيحاتى  نمايشگاه  اين 
كه  همينگوى  ارنست  خانواده  تبار  از  همينگوى، 
همسر نويسنده است او را تشويق كرد كه عناصر 
وارد  كتاب  مجموعه  اين  در  را  جنايى  رمان  اصلى 

كند.
در  سال   12 مدت  رمان نويسى  از  پيش  لينزى   
تا  كمدينى  و  بازيگرى  از  مختلفى  مشاغل  هاليوود 
نوازندگى و نمايشنامه نويسى تجربه كرده بود. او 
با همينگوى در هاليوود آشنا شد و همسرش او را 

تشويق كرد روى نوشتن تمركز كند.
هيچ  نوشت،  را  «دكستر»  جلد  اولين  لينزى  وقتى   
به  موفقيت  خيال  و  فكر  «اصال  نداشت،  خريدارى 
سرم نمى زد. همه ناشرهاى دنيا و كارگزاران ادبى 

شهر كارم را رد مى كردند.»
 در هشت سال گذشته ميليون ها نسخه از كتاب هاى 
«دكستر» در 38 كشور جهان به فروش رفته اند و 
لينزى روى جلد هفتم آن كار مى كند، او در اين جلد 

يكى از اعضاى خانواده دكستر را مى كشد!
 

سوگ در پوسان برنده شد
فيلم «سوگ» به كارگرداني مرتضي فرشباف از ايران 
شانزدهمين  نو»  «جريان  بخش  اصلي  جايزه  برنده 

دوره جشنواره بين المللي فيلم پوسان شد. 

جشنواره فيلم پوسان رقابتي نيست، با اين حال در 
«جريان  بخش  در  مي كند.  اهدا  جوايزي  بخش  چند 
پوسان  فيلم  جشنواره  دوره  اين  اصلي)  (بخش  نو» 
جايزه اصلي بطور مشترك به «سوگ» به كارگرداني 
آركناس  لوي  ساخته  «نينو»  و  فرشباف  مرتضي 

رسيد. 

فيلم)  منتقدان  بين المللي  (فدراسيون  فيپرشي  جايزه 
«سوگ»  دقيقه يي   84 فيلم  شد.  اعطا  «سوگ»  به  هم 
داستان دعواي شديد يك زوج جوان در نيمه شب در 
خانه يكي از نزديكان شان در شمال ايران است. آنها 
شبانه به تهران برمي گردند، اما فرزندشان را همراه 
كيومرث  مي افتد.  بدي  اتفاق  راه  در  و  نمي برند  خود 
بازيگراني  از  ملكي  اميرحسين  و  پاشا  شراره  گيتي، 
هستند كه در اين فيلم ايفاي نقش داشته اند و فرشباف 

خود در نگارش فيلمنامه مشاركت داشته است. 

جايزه بخش «فلش فوروارد» جشنواره پوسان 2011 
از  لومباردي  گوئيدو  ساخته  جنايي»  «آموزش  به 
به  كوتاه  فيلم  بهترين  بخش  جايزه  و  رسيد  ايتاليا 
«Thug Beram» ساخته ونكات آموزان از هند اعطا 
شد. چين، اندونزي، ژاپن، سريالنكا، ويتنام، فيليپين، 
كشورهاي  ديگر  تايلند  و  تايوان  هند،  كره جنوبي، 
پوسان  فيلم  جشنواره  بخش  اين  در  نماينده  داراي 

بودند.
 شانزدهمين جشنواره فيلم پوسان كه از آن به عنوان 
طي  مي شود  ياد  آسيا  سينمايي  رويداد  معتبرترين 

روزهاي 6 تا 14 اكتبر برگزار شد.
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نقاش مشهور خودكشى نكرده است  

نقاش  اين  مى كنند،  ادعا  زندگى»  «ونگوگ:  زندگينامه اى  كتاب  نويسندگان 
مشهور خودكشى نكرده است.

مى گويند  عمومى  اعتقاد  برخالف  اسميت  وايت  گرگورى  و  نايفه  استيون   
آنها  با  نقاش  كه  پسر  دو  «معيوب»  اسلحه  ناخواسته  شليك  اثر  بر  ونگوگ 

آشنايى داشته، كشته شده است.
 

فرانسه  در  سالگى   37 سن  در   1890 سال  هلندى  بزرگ  نقاش  ونگوگ، 
درگذشت. نويسندگان اين كتاب پس از 10 سال مطالعه آثار بيش از 20 محقق 

و مترجم به اين نتيجه رسيده اند.
 

كتاب  اين  نوشتن  براى  را  ونگوگ  ترجمه نشده  نامه  هزاران  مى گويند  آنها 
«ونگوگ:  اساس  و  پايه  را  يادداشت  هزار   28 درمجموع  و  كرده اند  مطالعه 

زندگى» قرار دادند.
 

ونگوگ در مهمان خانه اوبرژ روو زندگى مى كرد و براى نقاشى كشيدن پاى 
در  او  هستند  معتقد  بسيارى  مى رفت.  نزديكى  همان  در  گندم زارى  به  پياده 
همين گندم زار با شليك گلوله خودكشى كرد و پس از رسيدن به مهمانخانه 

فوت كرد.
 

قصد  به  او  كه  است  مشخص  ما  براى  «كامال  مى گويد:  نايفه  استيون  اما 
«چيزى  مى دهد:  ادامه  نويسنده  اين  است.»  نرفته  گندم زار  به  خودش  كشتن 
كه بسيارى از آشنايان ونگوگ به آن معتقد هستند اين است كه شليك اتفاقى 
از  محافظت  براى  او  اما  مى شود،  نقاش  مرگ  موجب  پسر  دو  اسلحه  گلوله 

بچه ها تقصير را به گردن مى گيرد.»
 

دهه  در  وقتى  مشهور  هنرى  مورخ  ريوالد،  جان  مى كند  اشاره  نويسنده  اين 
1930 از محل حادثه ديدار مى كند شرحى از اين ماجرا نوشته است كه حرف 

او و همكار نويسنده اش را تائيد مى كند.
 

اين دو مى گويند گلوله اى كه به ونگوگ شليك شده، باالى شكم او را سوراخ 
كرده و زاويه دار است، اين در حالى است كه در خودكشى گلوله بطور مستقيم 

و بدون زاويه بدن را سوراخ مى كند.
 

نايفه درمورد دو پسر ماجرا مى گويد: «اين دو را كه يكى لباس گاوچران ها 
را به تن داشته و اسلحه اى معيوب و خراب به دست و اداى گاوچران ها را 

در مى آورده، همه مى شناختند و اغلب دو پسر با ونگوگ به كافه مى رفتند.»
 

نفر  دو  اين  مى رسد  نظر  به  هم  «بعيد  مى افزايد:  زندگى»  «ونگوگ:  نويسنده 
هم  كتاب  نويسنده  ديگر  اسميت  وايت  داشته اند.»  را  نويسنده  كشتن  قصد 
به  مرگ  وقتى  اما  بوده،  مرگ  دنبال  به  ونگوگ  نمى رسد  نظر  «به  مى گويد: 
سمت او آمده از آن استقبال كرده است. اين كار را هم براى برادرش انجام 

داده، چون هميشه باعث زحمت برادرش بوده.»
 تئو ونگوگ، برادر نقاش هميشه حامى مالى برادرش بود و خرج و مخارج 
اين هنرمند را متقبل مى شد، اين مسئله براى ونگوگ نقاش سنگين بود. آثار 

ونگوگ در آن دوره خريدار نداشت.
 نويسندگان كتاب چند ادعاى جديد ديگر نيز دارند:

خانواده ونگوگ سال ها پيش از رضايت نقاش، سعى كردند او را در آسايشگاه 
روانى بسترى كنند.

ونگوگ دعواهاى شديدى با پدر كشيش خود داشت، و برخى از افراد خانواده 
او را متهم به قتل پدرش كردند.

بيمارى ونگوگ تركيبى از جنون و افسردگى ناشى از صرع است.
كتاب «ونگوگ: زندگى» روز دوشنبه منتشر شد و نويسندگان معتقد هستند 

اين كتاب نورى جديد به زندگى نقاش مى تاباند.
 

بى بى سى / 17 اكتبر 

19 هنرمند ايراني در آرت اكسپوي مالزي
19 هنرمند ايراني از جمله محمد احصايي، صداقت جباري و غالمحسين اميرخاني در پنجمين آرت اكسپوي مالزي،آثارشان را به 
نمايش مي گذارند. پنجمين آرت اكسپوي مالزي كه هر سال در مركز نمايشگاه هاي بين المللي كواالالمپور برگزار مي شود، امسال از 
28 اكتبر تا اول نوامبر ميزبان آرت اكسپوي هنر مالزي با حضور هنرمندان ايراني است. در اين اكسپو، دو گالري «شيراز» و «هنر 
و هويت» با آثاري از محمد احصايي، صداقت جباري، غالمحسين اميرخاني، علي شيرازي، اميرحسين ذكرگو، محمدعلي شيوايي 
(كاكو)، ابراهيم الفت، محمدرضا عموزاد، احمد كاشاني، عليرضا بحراني، فروزان رابطيان، هانيه گوينده، حسن گلبن، حسين اكبري، 
مهناز قاسمي، مهسا روستا و مسلم سنجابي حضور دارند. در اين دوره از آرت اكسپوي مالزي كه نخستين بار در سال 2007 
برگزار شد در كنار ايران كشورهاي ميانمار، چين، تايلند، هنگ كنگ، هند، اسپانيا، آلمان، مجارستان، ژاپن حضور دارند. سال گذشته 
اين اكسپو با 2000 اثر از هنرمندان كشورهاي فرانسه، اسپانيا، مجارستان، كره جنوبي، هند، ژاپن، چين، هنگ كنگ، ويتنام، تايلند، 

مغولستان، فيليپين و مالزي به معرض نمايش درآمد.

"جمال تو را عشق است" 
محسن غفارى

6 سال پيش وقتى آقاى خطاط مشغول اتود زدن كلمه على (ع) براى سفارش كارى بود، با خطى مواجه شد كه شايد بيشتر از همه 
خودش را ذوق زده كرد. خطى كه به همين بركت معلى نام گرفت و خالقش را در تاريخ خوشنويسى ايران جاودانه كرد. حاالحميد 

عجمى 45 ساله، هر جا كه نام خط معلى مى آيد، زنده مى شود و در خطش جان مى گيرد.

خالق معلّى، چهار سال شاگرد استاد خروش و دوازده سال شاگرد استاد اميرخانى بوده و تخصص و شيوه اصلى اش نستعليق 
است.

با اينكه دلمشغولى اصلى او خط و خوشنويسى است از سال 68 به جرگه گرافيست ها پيوست و از همان سال به بعد مشغول كار 
گرافيك شده است. كارى كه به گفته خودش بيشتر براى امرار معاش مجبور به انجامش است.

هنرى  ناظر  فرداست،  هنرى  فرهنگى  مؤسسه  مديرعامل  دارد.  و  داشته  هم  كوچكى  و  بزرگ  مديريتى  هاى  سمت  عجمى،  استاد 
مجتمع هنر و ادبيات در خدمت جنگ، مسئول آتليه گرافيك سوره حوزه هنرى و مسئول واحد خوشنويسى حوزه هنرى. عضو 
شوراى سياستگذارى مركز طبع و نشر قرآن كريم هم بوده و به تعبير خودش فكر مى كنم باشم . عضو انجمن خوشنويسان 
ايران، عضو فرهنگستان هنر و عضو شوراى تجسمى حوزه هنرى است و در حال حاضر رياست مركز هنرهاى تجسمى حوزه 

هنرى را برعهده دارد.
عجمى، ديپلم تجربى دارد و بدون در نظر گرفتن 114 تابلوى به نمايش درآمده در نمايشگاه، از سال 78 به بعد 55 اثر خلق كرده 

است. او همچنين 110 تابلوى نقاشيخط با نام مبارك حضرت على عليه السالم دارد كه هنوز به نمايش درنيامده است.
كارهاى گرافيكى عجمى به قدرى زياد است كه خودش هم تعدادشان را نمى داند. تنها 40 طراحى جلد را به خاطر دارد كه بيشتر 

آنها را با انتشارات نيستان و دوست صميمى اش سيد مهدى شجاعى كار كرده است.

نمايشگاه آثار هنرى و خطاطى هاى استاد حميد عجمى با نام " جمال تو را عشق است" در لندن افتتاح شد. اين نمايشگاه در ميكا 
گالرى لندن در روز سه شنبه 18 اكتبر گشايش يافت. تعداد بسيارى از تابلوهاى نقاشى و آثار خطاطى وى كه در نمايشگاه هاى 
قبلى به معرض ديد عالقه مندان گذاشته شده بود، حاال همه در يكجا و در زير يك سقف جمع شدند تا نشان دهند كه "جمال تو 
عشق است".اين عنوان انتخاب شده براى اين نمايشگاه توسط او بود. مزمون اصلى اين تابلوها عشق بود كه بسيارى از آنها به 
اسم يكى از پيامبران نام گذارى شده بود. "نقطه" پايه و اساس طرح هاى ابداعى حميد عجمى در تابلوهايش بود كه با استفاده ى 
مكرر و تكرار پى در پى آن، آثار خود را به وجود آورده بود. اين نمايشگاه تا سى و يكم اكتبر در ميكا گالرى لندن ادامه خواهد 
داشت و عالقه مندان مى توانند براى تماشاى كارهاى حميد عجمى به اين مكان مراجعه نمايند. افتتاحيه اين نمايشگاه به دليل تقارن 
آن با كنسرت آقاى شجريان، جمعيت قابل توجهى را با توجه به ارزش اين آثار گرد هم نياورده بود اما، با ادامه اين نمايشگاه 
در روزهاى آتى قطعا اين گالرى شاهد حضور بيشتر مخاطبان و دوستداران اين هنرمند و آثار او خواهد بود. جلسه اى نيز با 
موضوع هنر در تاريخ سى و يكم اكتبر، ساعت 18:30 بعد از ظهر در نشنال گالرى لندن با حضور حميد عجمى و امكان صحبت 

با اين هنرمند برگزار خواهد شد. 

نمايشگاه آثار هنرى و خطاطى استاد حميد عجمى در لندن
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رفتن  فرو  و  برآمدن  هنگام  باستان  ايران  در 
كرنا  و  كوس  و  طبل  نواختن  به  گروهى  خورشيد 
كه  آمده  يسناها  بخش  اوستا  در  پرداختند.  مى 
پزشكان بيماران خود را با موسيقى ايرانى درمان 
آئينى  موسيقى  نوع  سه  دوران  آن  در  كردند.  مى 

(دينى)، بزمى و رزمى مرسوم بوده است، همچنين 
ملى  و  تاريخى  روزهاى  و  طبيعت  هاى  جشن  در 
شد.  مى  اجرا  اى  ويژه  ايرانى  موسيقى  و  نواها 
به  هايى  ترانه  و  سرودها  هخامنشيان  دوران  در 
كردند  مى  اجرا  ها  جشن  و  ها  در جنگ  هوره  نام 
ايران  غرب  هاى  سرزمين  و  ايالم  در  امروزه  كه 
به  ساسانيان  دوران  در  است.  رايج  نام  همين  با 
ويژه بهرام گور و خسرو پرويز موسيقيدان هايى 

زيرنظر وزير دربار خرم باش كار مى كردند. 
خنياگران  و  نوازندگان  اين  بزرگ،  هاى  جشن  در 
در  كردند.  مى  اجرا  گوناگون  هاى  آهنگ  و  نواها 
لورى  هزار  ده  تعداد  گور  بهرام  آمده  شاهنامه 
به  مردم  پايكوبى  و  شادى  براى  هند  از  (خنياگر) 

ايران آورد. 
نبد هيچ مانند بهرام گور به داد و بزرگى و فرهنگ 
دوران  اين  هاى  موسيقيدان  مشهورترين  زور  و 
نكيساى  و  آفرين  بامشاد،  رامتين،  سركش،  باربد، 
نوايى  هفته  روز  هر  براى  باربد  بودند.  نواز  چنگ 

ساخت كه به هفت خسروانى معروف است. 
همچنين براى هر روز ماه سى لحن يا سى دستان 
و براى 360 روز سال غير از پنجه دزديده، 360 
آهنگ يا 360 دستان را ساخت. آهنگ جامه دران 
كه در رديف موسيقى ايرانى است از ساخته هاى 
نكيسا است كه با چنگ نواخته است. دستان ديگرى 
به نام دستگاه راست است كه باربد آن را ساخت 
و امروز جز دستگاه هاى هفتگانه موسيقى ايرانى 
نوروز  دستان  و  ها  آهنگ  به  بايد  همچنين  است، 
باالى  (ماه  بركوهان  ماه  خورشيد،  آرايش  بزرگ، 
كوهسار)، كين ايرج، سوگ سياوش و گنج باد، گنج 
كاووس، تخت تاقديس، فرخ روز، سوگ شيديز و 

باغ شيرين اشاره كرد. 

شور،  نام  به  دستگاه  هفت  داراى  ايرانى  موسيقى 
راست  و  چهارگاه  گاه،  سه  همايون،  نوا،  ماهور، 
بخش:  سه  داراى  ايرانى  آوازهاى  و  است  پنجگاه 
دستگاه، نغمه و گوشه است. در ايران بعد از اسالم 
اين  با  بود،  شده  نهى  اسالم  در  موسيقى  اينكه  با 
بزرگ  موسيقيدانان  و  اسالمى  دانشمندان  حال 
ايرانى درباره هنر موسيقى كتاب ها و نگارش هايى 
دارند. از آن جمله مى توان به بزرگان موسيقى در 

دوره اسالمى اشاره كرد: 

سازندگان  و  پيشگامان  از  فارسى:  نشيط   (1

موسيقى عربى در قرن اول هجرى بوده است. (80 
هجرى) 

اسحق  پسرش  و  (ارگانى)  موصلى  ابراهيم   (2
بودند.  عودنواز  فارس  ارگان  شهر  متولد  موصلى 
آراست،  ايرانى  آهنگ  به  را  عرب  شعر  ابراهيم 

پسرش  و  ساخته  موسيقى  نغمه  نهصد  او  گويند 
نيز نوشته هايى در باب اصول موسيقى نگاشته كه 
امروزه چيزى در دست نيست. (235 125 هجرى) 
3) زرياب: يكى از موسيقيدان هاى ايرانى و شاگرد 
ترين  برجسته  از  يكى  و  بوده  موصلى  اسحق 
در  عود  نوازندگان  و  موسيقيدانان  و  خوانندگان 
زمان هارون الرشيد بود. يكى از آثار اوفى االغانى 
يكى  سرخسى  ابوالعباس  هجرى)<4)   246) است. 
و  بوده  سرخس  مردم  از  و  ايرانى  نويسندگان  از 
است. (كتاب  باقى  او  از  كتاب  دو  موسيقى  درباره 
الموسيقى الكبير و كتاب الموسيقى الصغير) (286 

هجرى) 
ايرانى  بزرگ  دانشمند  رازى  زكرياى  ابوبكر   (5
خود  زمان  گوناگون  علوم  تحصيل  به  رى  در  كه 
الجمل  فى  كتاب  موسيقى  درباره  و  پرداخت  مى 
الموسيقى را نگاشته است. در جوانى نيز عود مى 
جغرافيدان  خرداديه  ابن  (313هجرى)6)  نواخت. 
درباره  و  اند  بوده  زرتشتى  نيايش  و  بوده  ايرانى 
موسيقى آثارى مانند آداب السماع، طبقات المغنين 
سازهاى  درباره  رساله اى  و  (درباره خوانندگان) 

زمان ساسانى نوشته است. (300 هجرى) 

سوم  قرن  دانشمند  بزرگترين  فارابى  ابونصر   (7
و چهارم هجرى است و در تمام علوم زمان خود 
مى  ارسطو  از  بعد  ثانى  معلم  را  او  و  بود  استاد 
دانند. فارابى موسيقى را در بغداد آموخت و سماع 
طبيعى ارسطو را چهل بار خوانده است و سازى 
موسيقى،  درباره  و  است  ساخته  نيز  قانون  شبيه 
آثارش عبارتند از: كتاب الموسيقى الكبير و المدخل 

الى صناعته الموسيقى و كتاب الموسيقى 

از  العلوم  مفاتيح  اثرش  در  خوارزمى  ابوعبداهللا   (8
اصول موسيقى و ابزار و سازها سخن گفته است. 

(370 هجرى) 
9) رودكى شاعر نامدار و موسيقيدان بزرگ ايرانى 

كه چنگ نيكو مى نواخت. (329 هجرى) 
10) ابوعلى سينا دانشمند برجسته ايرانى معروف 
زيسته.  مى  سامانيان  زمان  در  الرئيس  شيخ  به 
و  است  نوشته  رساله  در  كتاب  حدود 100  در  او 
در بخشى از موسيقى سخن گفته است و يكى از 
نوشته هاى او درباره موسيقى المدخل الى صناعته 

الموسيقى است. 
بزرگ  دانشمندان  از  يكى  ارموى  الدين  صفى   (11

ايرانى است كه حدود سال 613 هجرى در اروميه 
به دنيا آمد. عودنواز چيره دستى بود و آثارش در 
مورد موسيقى كتاب هاى االدوار و شرفيه درباره 

پرده بندى عود و گام هاى موسيقى است. 
12) قطب الدين محمودشيرازى نويسنده كتاب دره 
التاج كه بخش بزرگى از آن درباره موسيقى است 
در  او  رساله  درگذشت.  هجرى   710 سال  در  و 

تاريخ موسيقى ارزش زيادى دارد. 
علوم  در  بيشتر  جرجانى  شهرت  الجرجانى.   (13
ادبى و حكمت است و درباره موسيقى كتاب مقاليد 
در  و  است  گفته  سخن  ديگر  هاى  دانش  و  العلوم 

سال 816 هجرى درگذشت. 
و  خوشنويس  و  نقاش  مراغى،  عبدالقادر   (14
عودنواز ماهرى بوده است. از آثار او كتاب مقاصد 
االلحان و جامع االلحان درباره علم موسيقى است. 

(838 هجرى) 
15) احمدالمسلم الموصلى يكى از موسيقيدان هاى 
ايرانى است كه كتاب درالنفى فى فن الموسيقى را 
نگاشته  نظرى  موسيقى  و  موسيقى  هنر  درباره 

است. (1150 هجرى 

� برخى از سازهاى ايرانى در دوره پيش از اسالم 
به سه دسته رده بندى شده اند: 

الف) سازهاى بادى مانند نى و سرنا و 
ب) سازهاى كوبه اى (ضربه اى) مانند تنبك و... 

ج) سازهاى زهى مانند كمانچه و غچك و 

است  ايرانى  ى  ساز  اندرون،  وزن  بر  ارغنون:   �
را  سازايرانى  اين  گويند  قديمى.  بسيار  و  مشهور 
آمده  ها  نوشته  در  است.  كرده  وضع  افالطون 
ارغنون ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و نوازنده 
يك  به  و  بار  يك  به  را  چيز  يك  جملگى  كه  است 

آهنگ با هم بخوانند و بنوازند 
� بربط: ساز ى ايرانى است مرغابى شكل كه كاسه 
كوچك و دسته بلند دارد و عرب ها آن را گرفته، 
كوتاه  و  كوچك  را  دسته  بزرگ،  را  چوبى  كاسه 

كرده و آن را العود نام نهاده اند 
� بيشه: ساز ى ايرانى است بادى كه بيشتر شبانان 

از آن استفاده مى كردند. 
� توتك: بر وزن موشك ، ساز ى ايرانى است مانند 

نى كه چوپانان مى نوازند 
� تنبور: بر وزن زنبور، ساز ى ايرانى است مانند 

بربط. عرب ها به آن الطنبور مى گويند. 
همراه  مانند  دف  است  ايرانى  ى  ساز  جالجل:   �

سنج و دايره 
� چغانه: بر وزن ترانه، ساز ى ايرانى است كوبه 
اى شبيه قانون و برخى آن را همان قانون مى دانند 
� چنگ: از ساز هاى ايرانى پيش از اسالم است كه 
چشم  به  باستانى  هاى  نقش  و  فارسى  ادبيات  در 
معروف  هارپ  به  ساز  اين  اروپا  در  و  خورد  مى 

است 

� دنبره: ساز ى ايرانى است شبيه تنبور و معرب 
آن طنبوره است 

� دهل: ساز ى ايرانى است ضربه اى كه در زير 
بغل گرفته مى نوازند 

� رباب: ساز ى ايرانى است شبيه تنبور كه كاسه 
كاسه  روى  و  دارد  كوتاهى  دسته  و  بزرگ  اى 

پوست آهو مى كشند 
� رود: نام ساز ى ايرانى است قديمى كه در ادبيات 

فارسى همراه چنگ و رباب آمده است 
� زنگل: سازى است قديمى كه داراى زنگوله ها و 

جالجل هايى است 
� سرناى: سازى است بادى كه به آن ناى رومى 

نيز گفته مى شود 
صفحه  بر  كه  صدا  خوش  است  سازى  سنتور:   �
چوبى آن 9 تا 12 خرك با سيم هاى زرد و سفيد 

ديده مى شود و با مضراب مى نوازند 
� سه رود: ساز ى ايرانى است كه تركيب شده از 

سه ساز چنگ و رباب و بربط 
� شاخ و شانه: نام يك ساز ايرانى قديمى است 

� شاشك: بر وزن ناوك، سازى است معروف كه 
به آن رباب نيز گويند 

و  بادى  است  سازى  گاوسر،  وزن  بر  شاوغر:   �
نفيرش از كرنا كمتر است و به آن ناى رومين نيز 

مى گويند. 
به  كه  است  شهناى  آن  مخفف  كه  ناى:  شاه   �

سرناى رومى نيز معروف است 
� شش تا: نام سازى است كه به تنبور شش تار 

معروف است 
� شوشك: سازى است كه به آن رباب چهار رود 

نيز مى گويند 

� شهرود: سازى است مانند موسيقار كه ايرانيان 
و روميان در بزم و رزم نوازند 

نى  مانند  و  است  بادى  سازهاى  از  رود:  عجب   �
مى نوازند 

� عربانه: ساز ى ايرانى است شبيه دف و دايره و 
بعضى به آن دايره حلقه دار مى گويند 

� عود: همان بربط ايرانى است كه عرب ها نام آن 
را العود نهاده اند. 

� غيچك: نام سازى است معروف كه امروزه به آن 
كمانچه مى گويند 

يا  حلقه  دو  با  كه  بوده  ايرانى  ساز  نام  قانون:   �
زخمه با انگشتان مى نوازند. امروزه به كشورهاى 
عربى و تركيه راه پيدا كرده است. نوازندگان اين 
صفويه  و  سلجوقيان  و  تيموريان  دوران  در  ساز 
زياد بوده اند كه مى توان به حافظ قانونى، حافظ 
مضرابى و رحيم قانونى اشاره كرد كه نقش آنها 

در عالى قاپو اصفهان ديده مى شود 

و  بزرگ  هاى  نى  از  كه  است  سازى  موسيقار:   �
داراى  و  است  وصل  هم  به  مثلث  شكل  به  كوچك 
مى  شبانان  و  درويشان  كه  است  جالبى  صداى 

نوازند و نام پرنده اى نيز است 

و  ساخته  آهو  شاخ  از  كه  است  سازى  مولو:   �
داراى حلقه هايى نيز است 

نام  از  يكى  و  است  چنگ  ساز  از  نوعى  مهرى:   �
هاى چنگ است. 

نى  آن  به  كه  بادى  است  سازى  نام  مشك:  ناى   �
انبان نيز مى گويند. 

بادى  سازهاى  از  نيز  لبك  نى  و  بند  هفت  نى   �
ايرانى هستند 

خالقى  اهللا  روح  موسيقى  نظرى  كتاب  از  برداشت 
و فرهنگ نامه خرد و الحان موسيقى نوشته دكتر 

داريوش صفوت
  

 برگرفته از وب سايت  نت آهنگ
 

تدريس خصوصى
كمانچه و ويولون

توسط كارشناس موسيقى
07904235833

موسيقى
گذرى بر موسيقى و 

سازهاى ايرانى  
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خودرو با رنگ 
ديجيتالي

اكنون كه در آستانه دوران شخصي سازي 
دوران  در  كنوني  نسل  و  ايستاده ايم 
شده  شخصي سازي  جهاني  ارتباطات 
و  عقايد  مي تواند  فرد  هر  مي كند.  زندگي 

عاليق خود را براي همه بطور علني بيان 
فناوري هاي  تمام  از  كار  اين  براي  و  كند 
عقايد  بيان  كرد.  خواهد  استفاده  موجود 
سخنراني هاي  به  ديگر  اكنون  عاليق  و 
نمي شود.  محدود  طويل  و  عريض 
به  مورد  اين  در  نيز  روز  فناوري هاي 
كمك شما آمده اند. فناوري هايي كه هوش 
خواهند  شنونده يي  يا  بيننده  هر  سر  از 
ربود. چند سالي است كه آئوتو اسكين به 

بازارهاي استراليا عرضه شده است.

شركت  از  محصولي  اسكين  آئوتو   
ديسنتلي اكسپوزد است و نوعي بدنه رنگي 
و ديجيتالي براي خودروهاست. مي توانيد 
باال  تصويري  وضوح  با  را  هنري  آثار 
ببينيد.  دلخواهتان  خودرو  بدنه  روي 
آئوتو اسكين داراي اليه يي محافظت كننده 
رنگ  و  زده  كنار  را  آن  مي توان  كه  است 
كرد.  مشاهده  آن  زير  خودرورا  اصلي 
طرح هاي  خودرو   2500 از  بيش  تاكنون 

بطور  كرده اند.  تعويض  را  خود  بدنه 
اين  مشتريان  مي شود  تصور  معمول 
اما  باشند  تبليغاتي  شركت هاي  محصول 
خالق  بازارمحصوالت  برتعداد  هرروز 
افزوده مي شود و افزون بر آن مشترياني 
كه دوست دارند از وسايل و خودروهايي 
كم  نيز  كنند  استفاده  خالقانه  و  يگانه 
ميزان  به  توجه  با  محصول  اين  نيستند. 
 1500 حدود  در  قيمتي  طرح  پيچيدگي 
شركت  اين  دارد.  امريكا  دالر   3000 تا 
مي دهد  انجام  را  شما  درخواستي  طرح 
از  شركت  به  طرح  دومين  سفارش  با  و 
قيمت گفته شده كاسته مي شود. با 3هزار 
را  لوكس  خودروي  يك  مي توان  دالر 
دلخواهتان  ديجيتالي  طرح  با  كامل  بطور 
بپوشانيد. هزينه دريافتي شامل طرح هاي 
ديجيتالي  پوسته  نصب  و  توليد  خالقانه، 
روي خودروي جديد است. شايد امروزه 
تبليغاتي  بيلبوردهاي  جويانه ترين  صرفه 
خودروهاي هوشمندي باشند كه بدنه آنها 
مختلف  پنل هاي  تغيير  سيستم  به  مجهز 

بطور متوالي است. 

نشان  را  تصويري  هوشمند  خودروي 
مي دهد كه كيفيت بااليي دارد و هيچ گونه 
اطراف  زيست  محيط  در  نيز  منفي  تاثير 
برجسته  مشتريان  درميان  ندارد.  خود 
شركت هاي  به  مي توان  اسكين  آئوتو 
بزرگي مانند مك دونالدز، كوكاكوال، نوكيا 
و تلسا اشاره كرد. براي مديران تبليغاتي 
بود  دست نيافتني  آرزوي  نوعي  ايده،  اين 
پيكسل  هر  است.  شده  محقق  اكنون  كه 
به  رنگ ها  تمام  و  نمايش  صفحه  اين 
مشتريان  مي شوند.  تعيين  شما  دلخواه 
ايده  اين  از  استفاده  با  مي توانند  فردي 
طرح  نوبزنند،  طرحي  خودرويشان  به 
پوست پلنگ، گورخز يا تمساح، روايت يك 
داستان، همه و همه را مي توان در پوسته 
گذاشت.  نمايش  به  خودرو  ديجيتالي 
جوي  هوشمند  خودروي  به  نگاهي 
استراليا  در  راديويي  ايستگاه  يك  اف ام، 
بيندازيد. اين ايستگاه راديويي از طرح هاي 
با  و  گرفته  بهره  اسكين  آئوتو  هنرمندانه 
خيابان  در  را  بيننده  هر  توجه  آن  كمك 
حتي براي يك دقيقه به خود جلب مي كند.

ديپلماسي پينگ پنگ روباتي
وب سايت «مشابل» كه اخبار مربوط به تكنولوژي را پوشش مي دهد، 
با انتشار قطعه اي از فيلم بازي پينگ پنگ دو روبات مي نويسد كه به 
هنگام عرضه نرم افزار تشخيص صداي افراد توسط شركت اپل همه 
از احاطه تكنولوژي بر زندگي آدميان حرف مي زدند ولي نگاهي به فيلم 
پينگ پنگ روبات ها، آدمي را در مورد آينده انسان نگران مي كند. اين 
دو روبات به نام هاي «وو» و «كنگ» قامتي به اندازه انسان دارند و در 
يكديگر  برابر  در  فقط  نه  آنها  شده اند.  ساخته  چين  ژنجيانگ  دانشگاه 
بلكه با انسان نيز مي توانند پينگ پنگ بازي كنند و به خوبي مي توان ديد 
كه در به دست گرفتن راكت و زدن ضربه از زاويه هاي مختلف مهارت 
ژنجيانگ  دانشگاه  طوالني مدت  طرح  از  بخشي  روبات  دو  اين  دارند. 
براي ساختن روبات هايي كارآمد است كه در يك سيستم برنامه ريزي 
شده براي كارهاي توليدي مي توانند بسياري از كارهاي انسان را تقليد 

كنند. 
دو روباتي كه در اين آزمايش مشغول بازي پينگ پنگ هستند بسيار 
منعطف و پر تحرك به نظر نمي رسند اما نكته جالب اين است كه در هيچ 
مي توان  خاطر  همين  به  اشتباه نمي شوند.  دچار  توپ  زدن  از  موردي 
آنها را روبات هايي تلقي كرد كه در يك سيستم هماهنگ شده مي توانند 
به خوبي كار كنند. دليل دقت اين روبات ها وجود سي موتور جداگانه اي 
است كه همزمان فعاليت اين ماشين ها را كنترل كرده و هر بازوي اين 
روبات ها همزمان مي تواند هفت حركت متفاوت را انجام دهد. روبات ها 
را  توپ  حركت  و  كرده  حفظ  خوبي  به  را  خود  پيكر  تعادل  مي توانند 
كنند،  سرو  را  اول  توپ  مي توانند  روبات ها  دهند.  تشخيص  و  رديابي 
كاري كه خيلي از بازيكنان تازه كار پينگ پنگ براي آنجام آن مشكل 
نحوه  ضبط  و  بررسي  مشغول  صحنه  پشت  در  كارشناسان  دارند. 
حركت آنها هستند و دقيقا مشخص نيست كه چه بخشي از حركات آنها 

را كنترل و هدايت مي كنند. هنوز هيچ خبري در مورد احتمال شركت 
اين روبات ها در رقابت هاي بين المللي پينگ پنگ منتشر نشده است.

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

 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

طالي آلوده
پايان است و تنها راه  به  رو  محدود و  زمين  در  منابع ما 

ادامه حيات بشر بازيافت زباله هاست
هستيم،  نفت  قيمت  نوسان  شاهد  روز  هر  كه  حالي  در 
شركت هاي  كهنه،  پالستيك هاي  قيمت  روزافزون  افزايش 
استفاده  به  تشويق  را  جهان  سراسر  در  زباله  بازيافت 

هرچه بيشتر از اين منبع ثروت آلوده كرده است. 

فرهنگ قديمي توليد ضايعات توسط بشر مدت ها نمادي از 
گورستان هاي زباله بود اما امروزه اين محل هاي كثيف به 
معدن هاي پنهاني تبديل شده اند كه ذخايرشان خوشبختي 
مي آورد. بخصوص كه افزايش جمعيت كره خاكي مساوي 
كه  اينجاست  ماجرا  هولناك  بخش  زباله.  افزايش  با  است 
تمامي اينها كاهش منابع طبيعي زميني را در پي دارد كه 

روي آن زندگي مي كنيم. 

ابراز  با  بريتانيا  زباله  كنترل  ازمديران  يكي  جونز  پيتر 
سال  در  مي رود  «احتمال  مي گويد:  شرايط  اين  از  نگراني 
2020 بيش از 9 ميليارد نفر در اين سياره زندگي كنند، با 
اين حساب ميليون ها ماشين خواهيم داشت كه به سوخت 
نياز دارند. پس به احتمال زياد با جهاني مواجه خواهيم شد 
كه با كمبود منابع درگير است و در شرايطي كه گاز طبيعي 
مثل  كشورهايي  در  گاز  همان  و  نفت  قيمت  است  محدود 
ليبي، روسيه و عربستان سعودي آنقدر افزايش پيدا مي كند 
ناچار  به  نيازشان  مورد  سوخت  تامين  براي  جهانيان  كه 
شرايط  همين  رانندگان،  همين  پس  بپردازند.  گزافي  بهاي 

بغرنج ما را به استفاده از معادن زباله تشويق مي كند.» 

در  پالستيك  تن  ميليون   200 به  نزديك  بريتانيا  در  تنها 
گورستان هاي زباله جمع شده كه با نرخ كنوني پالستيك 
زباله هاي  اين  از  دارند.  پوند  ميليارد   60 حدود  ارزشي 
شدن  تبديل  يا  بازيافت  بازپرداخت،  براي  بعدها  ارزشمند 

به سوخت مايع استفاده مي شود. 

كيفيت  با  پالستيك هاي  قيمت  كارشناسان  اظهارنظر  طبق 
تا   200 تن  هر  براي   (HDP) پرتراكم  اتيلن  پلي  باالمانند 

گذشته  سال  يك  از  كمتر  كه  حالي  در  است،  پوند   300
ارزشي حدود 100 پوند داشته است. 

 (OECD) اقتصادي  گسترش  سازمان  كه  طور  آن 
پيش بيني كرده در سال 2030 دورريز زباله هاي خانگي به 
بيش از سه ميليارد تن خواهد رسيد. در حالي كه اين ميزان 
در سال 2005، 6/1 ميليارد تن يا به عبارتي براي هر نفر 

نزديك به يك كيلوگرم در روز بوده است. 
از  نيمي  ثروتمند  كشورهاي  از  بسياري  حاضر  حال  در 
اما  مي كنند.  ارسال  زباله  گورستان  به  را  خود  زباله هاي 
سازمان (OECD) معتقد است اين نرخ در سال 2030 تا 
ارتقاي  حال  در  دولت ها  چون  مي يابد  كاهش  درصد   40
مانند  موادي  ترتيب  اين  به  و  هستند  بازيافت  سيستم هاي 
محسوب  دورريختني ها  جزء  ديگر  كاغذ  و  شيشه  آهن، 
نمي شوند و از سوي ديگر پيش بيني مي شود تا آن زمان 
از سوزاندن زباله ها براي توليد جريان الكتريسيته يا گرما 

استفاده شود.
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رقابت دانشگاه هاي كره جنوبي 
براي واردات دانشجو

گلسا ميرباقري: كره جنوبي يكي از پيشرفته ترين 
اما  دارد  را  آسيا  عالي  آموزش  نظام هاي 
سختي  رقابت  حاضر  حال  در  آن  دانشگاه هاي 
تالش  كرده اند.  آغاز  دانشجويان  جذب  براي  را 

جمعيت  كنترل  براي  دولت 
جمعيت  يافتن  كاهش  باعث 
و  شده  كشور  اين  جوان 
اندازه  به  نمي توانند  دانشگاه ها 
نام  ثبت  دانشجو  خود  ظرفيت 
آنها  كالس هاي  اكثر  و  كنند 
جمعيت  است.كاهش  خالي 
را  كشور  اين  آموزشي  نظام 
دبستان ها  و  كرده  مختل  نيز 
ظرف  زيادي  دبيرستان هاي  و 

10 سال گذشته تعطيل و خيل عظيمي از معلمان 
آموزش  به  تازگي  به  بحران  اين  شده اند.  بيكار 
تا  تالشند  در  دانشگاه ها  و  است  رسيده  عالي 
براي حل آن چاره اي بينديشند. با توجه به آمار 
ارائه شده تعداد جوان هاي 18 ساله كره جنوبي 
حالي  در  است  نفر  ميليون   1  /3 جديد  سال  در 
كه در سال 1992 دو ميليون جوان 18 ساله در 
دو  در  مي آيد  نظر  به  داشت.  وجود  كره جنوبي 
دانشگاه ها  از  دانشجو  ميليون  آينده 21/ 1  سال 
فارغ التحصيل شوند و هيچ دانشجويي جايگزين 

آنها نشود. 
در سال جاري 707 دانشگاه كره جنوبي مجبور 
نبود  دليل  به  خود  رشته هاي  از  بعضي  لغو  به 
علت  به  دانشگاه  سه  و  شده  كافي  دانشجوي 
نبود دانشجو ورشكست شده اند. در حال حاضر 

وزارت آموزش عالي در حال انديشيدن تمهيداتي 
ورشكستگي  بحران  است.  دانشجو  جذب  براي 
از  و  است  جدي  بسيار  جنوبي  كره  در  دانشگاه 
زمان جنگ جهاني دوم به بعد در هيچ جاي دنيا 
حاضر  حال  در  است.  نداده  رخ  فاجعه اي  چنين 
دانشجو  جذب  درصدد  جنوبي  كره  دانشگاه هاي 
بازنشسته ها  براي  و  هستند  ديگر  كشورهاي  از 
اوقات  در  تا  شده  فراهم  شرايطي 
عالقه  مورد  رشته  در  بيكاري 
خود به تحصيل بپردازند. دانشگاه 
اوساكا سال گذشته به يك مهندس 
كرد.  اعطا  دكترا  مدرك  ساله   71
ساختن  با  نيز  فوكوكا  دانشگاه 
بسيار  و  مدرن  خوابگاه هاي 
كره  دانشجويان  دارد  قصد  زيبا 
تمام  كند.  جذب  خود  به  را  جنوبي 
يك  دانشگاه  اين  خوابگاه هاي 
نفره بوده و از هتل هاي 5 ستاره مجهز تر است. 
بعضي از دانشگاه ها هم هزينه تحصيل در خود 
پرداخت  با  اي ها  كره  و  رسانده اند  نصف  به  را 
5 هزار دالر در سال مي توانند به دانشگاه وارد 
چنين  وجود  كه  باورند  اين  بر  بعضي ها  شوند. 
سازنده  بسيار  دانشگاه ها  بين  شديدي  رقابت 
است و باعث باالرفتن سطح دانشگاه ها و امكانات 
تحصيالت  هزينه  كاهش  ضمن  در  مي شود.  آن 
مردم اين كشور  دانشگاهي سطح عمومي سواد 
را افزايش داده و باعث رشد كشور مي شود. به 
كشور  اين  به  خارجي  دانشجويان  ورود  عالوه 
و  مي شود  علمي  مبادالت  گرفتن  صورت  باعث 
دانشگاه هاي  رديف  هم  كره جنوبي  دانشگاه هاي 
آمريكا و انگلستان قرار مي گيرند و با هزينه كم 

تحصيلي مي توانند آنها را پشت سر بگذارند.

جهان در حال گسترش است
در حدود 100 سال پيش دانشمندان معتقد بودند كه جهان در حال رشد است واين پديده از زمان ظهور آن 

داشته  ادامه  امروز  به  تا  گذشته  سال  ميليارد  در 14  يعني 
رشد  نرخ  كه  مي كردند  تصور  دانشمندان  ابتدا  در  است. 
تعجب  موجب  آنچه  است.  كاهش  حال  در  آرامي  به  جهان 
بسياري از دانشمندان شد، انتشار خبري در اين اواخر بود 
در  توجه  قابل  سرعتي  با  جهان  رشد  نرخ  آن  براساس  كه 

حال افزايش است.
اين دستاورد چشمگير به 3 فيزيكدان تعلق داشت كه در دو 
كشور مختلف زندگي مي كنند و توانستند جايزه نوبل فيزيك 
امسال را به خود اختصاص دهند. نيمي از 10 ميليون كرون 
سائول  براي  امريكا)  دالر  ميليون   5/1 حدود  (در  سوئد 
پرلموتر در دانشگاه بركلي در كاليفرنيا فرستاده شد و نيم 
ديگر آن ميان برايان پي اشميت از دانشگاه ملي استراليا و 

آدام جي ريس از دانشگاه هاپكينز تقسيم شد.
ستاره شناسي  پروژه  تيم  رهبري  پرلموتر   1988 سال  در 
موقعيت  بصري  بطور  تا  گرفت  برعهده  را  شهاب ها 

در  را  شهاب سنگ ها  درباره  تحقيقاتي  تيم  نيز  اشميت  دهد.  تشخيص  هم  را  سنگ ها  شهاب  دوردست ترين 
سال 1994 با همكاري ريس تشكيل داد.

هر دو تيم به دنبال نوع خاصي از شهاب سنگ ها بودند كه به گونه Ia مشهورند. اينگونه شهاب سنگ ها از 
اندازه  در  فشرده  ستاره  سفيد نوعي  كوتوله  سياره هاي  وجود مي آيند،  به  سفيد  كوتوله  انفجارسياره هاي 
زمين هستند اما وزن آنها مانند خورشيد سنگين است. فقط يك گونه شهاب سنگ Ia مي تواند با سرعت نور 

از يك كهكشان برود (اين مدت زمان در حقيقت چند هفته است) .
دو تيم در كل 50 شهاب سنگ يافتند هرچند كه نور آنها ضعيف تر از آن چيزي بودكه انتظار مي رفت و به 
نظر مي رسد فاصله زياد آنها از زمين دليل اين امر باشد. اين موضوع به نوبه خود نشان مي دهد جهان 
در حال گسترش است. هر دو تيم وقتي بطور جداگانه با دستيابي به اطالعاتي مشابه به نتيجه يي يكسان 

رسيدند بسيار شگفت زده شدند.
هرچند تصور مي شود گسترش جهان براساس انرژي سياه باشد (هنوز ماهيت انرژي سياه براي دانشمندان 
ناشناخته است) . شايد دانشمندان ديگري كه در صف دريافت جايزه نوبل ايستاده اند بتوانند به اين سوال 

پاسخ دهند.

******
ستاره هاي چشم شما، كليد بينايي مجدد نابينايان!

خود  چشمان  جلوي  در  درخشاني  ستاره هاي  شاهد  مي شويد،  بلند  خود  جاي  از  سريع  خيلي  كه  زماني 
خواهيد بود كه شايد به بينايي مجدد افراد نابينا كمك كند. محققان موسسه فناوري ماساچوست در كمبريج 
قصد دارند با بررسي بخش مغزي مسوول اين نقاط ريز درخشان ،به نابينايان در دستيابي مجدد به بينايي 
به  ضربه  مانند  عامل  يك  با  مي پردازند  اطالعات  پردازش  به  كه  مغز  از  خاصي  بخش هاي  اگر  كنند.  كمك 
سر، فعال شوند، نورهاي ريزي در ديد انسان ايجاد مي شود. انسان مي تواند اين نورها را با چشم بسته و 
حتي در صورت نابينا بودن تجربه كند. محققان موسسه فناوري ماساچوست به تحريك اين نواحي مغزي 
در ميمون ها پرداختند تا شكل اين نورها را در منظر اين حيوانات شناسايي كرده و زمان بروز آنها را در 
خط بينايي اين حيوانات مشخص كنند. اين محققان ابتدا به ميمون ها آموزش دادند تا به دو نقطه بر روي 
يك صفحه رايانه خيره شوند و نگاه خود را به نقطه بزرگ تر ببرند. آنها سپس الكترودها را در قشر بينايي 
اوليه اين ميمون ها كه مسوول پردازش اطالعات بصري هستند، قرار دادند. در مرحله بعدي اين دانشمندان 
يكي از دو نقطه روي صفحه رايانه را برداشته و آن را از طريق تحريك يك بخش از قشر بينايي با يك نقطه 
نوراني جايگزين كردند. اگر ميمون ها نگاه خود را به سوي اين نقاط حركت مي دادند، بدان معني بود كه اين 
ستاره از اندازه بزرگ تر يا رنگ روشن تري از نقطه اول برخوردار است. هدف اين دانشمندان، جفت كردن 
تحريكات الكتريكي قشر بينايي با يك دوربين كوچك است كه به دانشمندان كمك خواهد كرد تا قشر بينايي 
را با الگوي فعاليتي تحريك كنند كه اطالعات به دست آمده توسط دوربين را تفسير كند و نوعي بينايي را 

به افراد نابينا هديه دهد.
******

عربستان بهشت هرزنامه نويسان
سمانتك  شركت  بررسي هاي  گرفت.  هرزنامه نويسان  بهشت  عنوان  به  را  روسيه  و  امريكا  جاي  عربستان 
نشان مي دهد در ماه سپتامبر يا (شهريور) از هر 2/183 ايميل ارسالي در امارات يكي آلوده به ويروس 
بوده است. اين در حالي است كه در ماه آگوست از هر 4/314 ايميل يكي در اين كشور آلوده به ويروس 
بوده است. بطور كلي آمار آلودگي به ويروس در كامپيوتر هاي فعال در منطقه خاورميانه در دو ماه اخير 

افزايش يافته و از يك ويروس در هر 9/662 ايميل 
در ماه آگوست به يك ويروس در هر 3/314 ايميل 
در ماه سپتامبر رسيده است. يك نكته جالب ديگر 
در اين گزارش ثبت نام عربستان سعودي به عنوان 
در  تنها  نه  اينترنتي  هرزنامه هاي  ميزان  بيشترين 
خاورميانه، بلكه در جهان است. از مجموع ايميل هاي 
ارسالي از مبدا عربستان در حال حاضر 84 درصد 
را هرزنامه ها تشكيل مي دهند. كارشناسان سمانتك 
فعاليت هاي  افزايش  تحوالت  اين  علت  معتقدند 
به  خاورميانه  در  سايبر  جنايتكاران  خرابكارانه 
خرابكارانه  فعاليت هاي  براي  بكر  منطقه يي  عنوان 

است. بطور كلي ارسال بدافزار از طريق ايميل در خاورميانه در ماه سپتامبر نسبت به ماه آگوست بيش از 
72 درصد افزايش يافته اما اين افزايش در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن تنها 7/23 درصد بوده است. 

افزايش استفاده از تكنيك هاي مهندسي اجتماعي نيز فريب دادن كاربران را ساده تر كرده است

گوناگون

تدفين رايگان براي اهدا كنندگان اعضاي بدن در بريتانيا 
بررسي  دست  در  را  طرحي  بريتانيا  پزشكي  مقامات 
دارند كه در صورت تصويب، براي كساني كه با اهداي 
مراسم  كنند  موافقت  مرگ  از  پس  خود  بدن  اعضاي 
تدفين رايگان برگزار خواهد شد. بريتانيا با كمبود جدي 
در  و  است  مواجه  بيماران  به  پيوند  جهت  بدن  اعضاي 
براي  كشور  اين  جمعيت  از  سوم  يك  تنها  حاضر،  حال 
به  كرده اند.  نام  ثبت  مرگ  از  پس  خود  اندام هاي  اهداي 
كه  حياتي»  اخالقيات  براي  نافيلد  «شوراي  رئيس  گفته 
يك نهاد مستقل براي ارزيابي جنبه هاي اخالقي مباحث 
پزشكي است، پرداخت هزينه تدفين كساني كه اعضاي 
قدرداني  نشانه  مي تواند  است  استفاده  قابل  آنها  بدن 

جامعه از تصميم آنان محسوب شود.

بازداشت صدها كودك در انگليس
صدها  سال  هر  مي دهد  نشان  كه  است  كرده  منتشر  مداركي  بريتانيا  در  كودكان  خيريه  سازمان  يك 

كودك در بنادر و فرودگاه هاي اين كشور توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت مي شوند. 
براساس گزارش ها، موسسه «انجمن كودكان» دريافته است كه امسال در فاصله ماه هاي مي تا اوت 
كه  مدتي  در  و  شده اند  بازداشت  داشته اند،  سال  زير 18  كه  نفر  به 700  نزديك  ماه)  چهار  مدت  (در 
بررسي هاي مربوط به اقامت آنها در بريتانيا انجام مي شد، براي ساعت ها در بازداشت به سر برده اند. 

گفته شده است كه يك چهارم اين افراد، تنها بوده اند و كسي آنها را همراهي نمي كرده است. 
«انور سولومون»، مدير سياستگذاري «انجمن كودكان» گفته است كه اين كودكان براي ساعات طوالني 
در شرايط نامناسبي نگهداري مي شوند و با افرادي سر و كار دارند كه اطالعات و تجربه چنداني براي 

برخورد مناسب با كودكان ندارند. 
گفته مي شود هيچ يك از اين كودكان براي بيش از 24 ساعت در بازداشت نبوده اند. 

دولت بريتانيا در سال 2010 ميالدي اعالم كرد كه به بازداشت كودكان به داليل مهاجرتي و نگهداري 
آنها در مراكز ويژه مهاجران پايان مي دهد، ولي موسسه «انجمن كودكان» گزارش داده است كه اين 
تصميم دولت در بنادر و فرودگاه ها اجرايي نشده است و در فاصله ماه مي تا پايان ماه اوت سال 2011 

ميالدي، 697 كودك در مبادي ورودي لندن و بنادر جنوب شرقي بريتانيا بازداشت شده اند. 
با در نظر داشتن ميزان بازداشت كودكان در مدت چهار ماه، اين موسسه نتيجه گيري كرده است كه 
احتماال در طول يك سال، تقريبا 2 هزار كودك در مبادي ورودي بريتانيا در شرايط نامناسبي بازداشت 
مي شوند. در عين حال، اين موسسه خيريه اضافه كرده است كه وزارت كشور بريتانيا اطالعات چنداني 

را درباره مدت يا داليل بازداشت و نيز سن اين كودكان ثبت نكرده است. 
«باب ريت ميير»، مدير اجرايي «انجمن كودكان» گفته است: «تعداد زياد كودكاني كه در جنوب شرق 
نظارت  بدون  اتفاق،  اين  مي رسد  نظر  به  كه  آن  ويژه  به  است.  وحشتناك  مي شوند،  بازداشت  كشور 

مناسب مقامات مركزي وزارت كشور انجام مي شود.»
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بريتانيايي ها دوست دارند گنجينه هاي 
ديجيتالي شان را به ارث بگذارند

وصيتنامه هاى انگليسى 
براي ميراث ديجيتالي

نسترن صائبي

بريتانيايي ها  انگليسي ها،  مطالعه  نتايج  بنابر 
رمزهاي عبور اينترنتي خود را در وصيتنامه شان 
موسيقي،  تا  مي گذارند  ارث  به  خود  وراث  براي 
اطالعات  كلي  به طور  و  ويديوها  عكس ها، 
ديجيتالي شان بعد از مرگ از بين نرود. تقريبا 11 
درصد از 2 هزار فردي كه در نظرسنجي مركز 
دانشگاه  در   (CAST) اجتماعي  و  خالق  فناوري 
لندن براي گزارش «نسل ابري» شركت كرده اند، 
براي  را  عبورشان  رمزهاي  كه  كرده اند  اعالم 
وراث خود به ارث گذاشته اند يا قصد اين كار را 
دارند. مركز CAST اين كلمات عبور را «ميراث 

ديجيتالي» خوانده است.

استيون تروپ، يكي از مشاوران حقوقي گاردنر 
سر  به  دوراني  در  گفت:  مورد  اين  در  تروپ 
موسيقي  مجموعه هاي  مالي  ارزش  كه  مي بريم 
و ارزش عاطفي مجموعه هاي عكس بسيار زياد 
است و اينها ارثيه ارزشمندي به شمار مي روند 
كه كسي مي تواند براي وراث خود به جا بگذارد. 
در واقع محتواي ديجيتالي هم اكنون ارزش مالي 
و عاطفي بسياري براي افراد دارد. كريس برائر 
ابري»  گزارش «نسل  نويسندگان  بارث  جنيفر  و 
و  موردي  مطالعه   15 جزييات  از  استفاده  با 
را  مفهوم هايي  مردم،  ميان  بزرگي  نظرسنجي 
يادگاري هاي  افراد  آن،  در  كه  كردند  بررسي 
شخصي و فرهنگي شان را در محيطي كه خدمات 
آنالين ابري ناميده مي شود و به جاي كامپيوتر 
نگهداري  دور  راه  كامپيوترهاي  در  شخصي 
در  مركز  اين  محققان  مي كنند.  ثبت  مي شوند، 
گذشته  در  كه  دريافتند  خود  مطالعات  از  بخشي 
و  عكس  موسيقي،  كه  مي خواستند  طبيعتا  افراد 
از  زندگي   طول  در  كه  را  ارزشمندشان  ويديوي 
آنها استفاده مي كردند، ذخيره كنند اما هم اكنون 
به دنبال راهي هستند تا آنها را براي وراث خود 

به ارث بگذارند.

ديجيتالي  محتواي  اين  كه  گويي  برائر،  گفته  به 
آنها  كه  مي دهد  نشان  و  آنهاست  هويت  گوياي 
ما  محققان  مي گويد:  برائر  بوده اند.  كساني  چه 
دريافتند كه «بومي هاي ديجيتال» هم اكنون به طور 
ذخيره  تعامل،  براي  ابري  خدمات  به  غريزي 
عالقه مندي هاي  و  داده ها  اشتراك گذاري  به  و 

شخصي شان اعتماد مي كنند. ايده ميراث ديجيتال 
گفته  ابري  خدمات  در  كه  گرفت  شكل  زماني  از 
آتش  نيز  شخصي تان  كامپيوتر  اگر  حتي  شد 
بگيرد، اطالعات تان از بين نمي رود، زيرا در جايي 

به غير از كامپيوتر شخصي ذخيره مي شوند. 

در واقع با خدمات ابري، كاربران با كامپيوترشان 
و  مي كنند  چك  را  ايميل شان  مي كنند،  كار 
را  ديگر)  ديجيتالي  گنجينه هاي  (يا  عكس هايشان 
در صندوق پست الكترونيكي شان ذخيره مي كنند. 
اما تا به حال فكر كرده ايد زماني كه كاربري فوت 
هويت و فعاليت هاي آنالين،  مي شود چه بر سر 
شبكه هاي  صفحات  و  ديجيتال  يادگاري هاي 
كه  است  مساله يي  اين  مي آيد؟  وي  اجتماعي 
مسووالن خدمات ابري به آن فكر مي كنند و قصد 
دارند كه اين گنجينه هاي ديجيتال را براي هميشه 
ثبت و ذخيره كنند. به طور مثال، فيس بوك زماني 
پروفايلش  صفحه  مي شود،  فوت  كاربري  كه 
كس  هيچ  را  وي  عبور  رمز  اما  مي دارد،  نگه  را 
عمال  وي  صفحه  از  نمي تواند  و  ندارد  ديگري 
استفاده يي كند. جالب اينجاست كه در نظرسنجي 
درصد   25 خالق،  و  اجتماعي  فناوري  مركز 
هيچ  ديگر   2020 سال  تا  كه  بودند  معتقد  افراد 
كس عكس چاپي از خود نخواهد داشت و 5/14 
هيچ  ديگر  سال 2020  تا  كه  معتقدند  نيز  درصد 

كتاب فيزيكي وجود نخواهد داشت.

شمع يادبود در فيس بوك
وقتي  فيس بوك،  مديران  از  كلي،  ماكس  نظر  از 
از  مي كند،  ترك  را  ما  و  مي رود  دنيا  از  كسي 
بيرون  ما  اجتماعي  سايت هاي  يا  ما  خاطرات 
را  آن  امكان  امر،  اين  براي  فيس بوك  نمي رود. 
كه  اعضايي  بستگان  و  دوستان  تا  كرده  فراهم 
را  خود  عزيزان  شخصي  صفحه  درگذشته اند، 
كنند.  حفظ  و  ثبت  يادبود  صفحه  يك  صورت  به 
پي  در  را  خود  تصميم  اين  فيس بوك  مسووالن 
اعضاي  از  برخي  شد  گفته  كه  كردند  اعالم  آن 
مورد  در  را  شده يي  به روز  اطالعات  فيس بوك، 
اگر  كرده اند.  دريافت  خود  درگذشته  دوستان 
از  يكي  درگذشت  مورد  در  گزارشي  فيس بوك 
حساس  اطالعات  كند،  دريافت  خود  اعضاي 
حذف  را  عضو  اين  صفحه  در  موجود  شخصي 
خواهد كرد. كاربران فيس بوك هنگامي كه خبر 
گزارش  را  سايت  اين  اعضاي  از  يكي  درگذشت 
مورد  اين  در  هم  را  معتبري  مدرك  بايد  مي كنند 
ارايه كنند، مثال آگهي ترحيمي كه در يك روزنامه 
هدف  كلي،  ماكس  گفته  به  است.  شده  منتشر 
يادبود  صفحه هاي  خلق  از  اجتماعي  شبكه هاي 
از  را  خود  خاطرات  بتوانند  مردم  كه  است  اين 
هم  را  ديگران  و  كنند  حفظ  و  ثبت  عزيزانشان 
در اين خاطرات سهيم كنند. بعد از اينكه صفحه 
شخصي يك عضو درگذشته فيس بوك به صفحه 
محدوديت هاي  و  شرايط  شود،  تبديل  يادبود 
كرد،  خواهد  تغيير  صفحه  اين  به  دسترسي 
امكان  شده،  تاييد  دوستان  تنها  كه  نحوي  به 
از  بخشي  داشت.  خواهند  را  آن  به  دسترسي 
آدرس  مانند  درگذشته  عضو  شخصي  اطالعات 
ايميل يا شماره تلفن و موبايل او در هنگام ثبت 
هم  او  پروفايل  و  مي شود  حذف  يادبود  صفحه 
پيشنهاد  كاربران  به  آن  در  كه  بخشي  در  ديگر 
ارتباط  خود  دوستان  با  كه  مي شود  يادآوري  و 

برقرار كنند، ظاهر نمي شود.

ماسكي دايمي از 
صورت تان بخريد

مبلغي  حاضرند  زيادي  مشتريان  مي رسد  نظر  به 
سرشان  تمام  يا  صورت  از  ماسكي  تا  كنند  خرج 
شركت  گفت  مي توان  حداقل  باشنديا  داشته  را 
ژاپني  شركت  اين  دارد.  اميدي  چنين   REAL-f

و  صورت  از  واقعي  بسيار  بعدي  سه  مدل هاي 
سرانسان را ارايه مي دهد كه از رزين وينل كلورايد 
ساخته شده اند. مهندسان REAL-f تكنيك ساخت 

اين ماسك ها را 3DPF مي نامند.

كند  تهيه  بعدي  سه  ماسكي  اينكه  براي   REAL-f
از  نظر  مورد  فرد  سر  يا  صورت  از  عكس  چند 
زواياي مختلف مي گيرد و آنها را روي رزين گفته 
شده كه در قالبي گسترده شده است، قرار مي دهد. 
ماسك ها  مي شوند  سبب  مدلسازي  تكنيك هاي 
بسيار واقعي به نظر بيايند براي مثال تمام اجزاي 
و  خوني  رگ هاي  مي شوند؛  نمايان  صورت  ريز 

اين  مي بندند.  نقش  قالب  در  نيز  پوست  منفذ هاي 
ماسك ها ضد آب بوده و رنگ شان از بين نمي رود 
به همين دليل دايمي هستند. مي توان به اين شركت 
انسان  سر  سه  بعدي  نمونه  يا  ماسك  يك  سفارش 

را داد.

هستند.  گران  بسيار  واقعي  و  زيبا  نمونه هاي  اين 
نخستين  براي  بعدي  سه  ماسك  سفارش  بهاي 
مرتبه در حدود 3920 دالر است و بهاي نسخه هاي 
بعدي 780 دالر خواهد بود. بهاي نسخه اول مدل 
تمام سر 5875 دالر و هريك از كپي هاي ديگر در 

REAL-fسفارش  خواهدبود.  دالر   1960 حود 
ماسك را در دو هفته و سفارش نسخه كامل سر 

را در 3 هفته انجام مي دهد.

چندان  ايده  اين  كه  كنيم  آوري  د  بايديا  البته 
سايت  مشتريان  اين  از  پيش  نيست.  جديد  هم 
از  بعدي  سه  مجسمه هاي   ThatsMyFace. com
صورت خود را براساس تصاوير ي كه به شركت 
مي فرستادند، دريافت مي كردند. ماسك هاي واقعي 
به نوعي ارزان تر هستند اما به نظر مي رسدكمتر از 

ماسك هاي REAL-f واقعي به نظر برسند.

هابل قلب راه شيري را نشانه گرفت
است،  رسانده  ثبت  به  هابل  تلسكوپ   NICMOS طيف نگار  و  فروسرخ  دوربين  كه  جديدي  تصوير   
است.در  شده  ثبت  شيري  راه  كهكشان  قلب  از  حال  به  تا  كه  است  تصويري  واضح ترين  و  شفاف ترين 

اين تصوير گروهي از ستاره هاي عظيم كه به تازگي 
كشف شده اند، مقادير زيادي از گازهاي داغ كيهاني 
در  فضا  از  مربع  نوري  سال  هزار   35 حدود  در  و 

تركيبي از عكس هاي مختلف ديده مي شوند.
واضح است كه اين تصوير تنها بعد زيبايي شناسانه 
غبارهاي  و  گازها  واسطه  به  كيهاني  مركز  ندارد، 
اما  است،  پنهان  انسان  ديدن  از  موجود  كيهاني 
پرده  اين  ميان  از  مي تواند  هابل  فروسرخ  دوربين 
ضخيم گازي چهره واقعي مركز كهكشان را آشكار 
و  داده  نمايش  را  آن  درون  ذرات  جزئي ترين  كند، 
روي ساختارهاي متنوع و فرايندهايي كه در هسته 

كه  مي شود  تبديل  آزمايشگاهي  به  كهكشان  مركز  شكل  اين  به  شود.  متمركز  وقوعند  حال  در  كهكشان 
اخترشناسان مي توانند در آن به مشاهده و تحليل رويدادهايي كه نه فقط در كهكشان راه شيري، بلكه در 
ديگر هسته هاي كهكشاني در سرتاسر جهان هستي در حال وقوعند، بپردازند. نور پس زمينه سرخ رنگ 
به واسطه گاز هيدروژن يونيزه شده ايجاد شده است كه با وجود اين رنگ هنوز مي توان تعداد زيادي از 
ستاره هاي عظيم را در سرتاسر تصوير مشاهده كرد، يافته يي كه براي اخترشناساني كه تصور مي كردند 
ستاره هاي عظيم در مركز كهكشان متمركز شده اند جديد به شمار مي رود. بر اساس گزارش ناسا، اگر در 
اين تصوير دقيق تر نگاه شود مي توان ابرسياهچاله عظيمي را كه در مركز كهكشان قرار دارد مشاهده كرد 

كه توسط حلقه هاي مارپيچي گازهاي كيهاني احاطه شده است.
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فناورى

سفر 250 ميليون 
توماني به مدار زمين

پايگاه  اولين  و  دالرى  ميليون  و 209  مجلل  ترمينال 
افتتاح  مكزيك  صحراى  در  جهان  توريستى  فضايى 
با  مى توانند  ثروتمند  توريست هاى  كه  جايى  شد، 
ميليون   253 به  نزديك  دالر(  هزار   200 پرداخت 

تومان) به مدار زمين سفرى كوتاه انجام دهند. 

«ويرجين  فضاپيماى  جايگاه  بزرگ  ساختمان  اين 
آماده سازى  براى  مكانى  و  كنترل  مركز  گلكتيك»، 
بود.  خواهد  فضايى  پرواز  آغاز  از  پيش  مسافران 
سال  ابتداى  تا  توريستى  پروازهاى  اين  است  قرار 
شركت  مدير  برنسون»  شوند.«ريچارد  آغاز   2013
ويرجين گلكتيك به همراه گروهى از هنرمندان براى 
افتتاح اين ترمينال با طناب از سقف به صورت معلق 
درآمده و بر روى ديواره هاى خارجى آن راه رفتند. 

در اين مراسم عالوه بر گروه زيادى از عالقه مندان 
فرماندار  مارتينز»  «سوزانا  فضايى،  سفرهاى  به 
مشهور  و  سابق  فضانورد  آلدرين»  «باز  و  مكزيك 

ناسا نيز حضور داشتند. 

اكنون و با تكميل شدن اين پايگاه و فرودگاه فضايى، 
شركت ويرجين به صورت كامل تمركز خود را بر 
روى تكميل آزمايشها بر روى راكتها و فضاپيمايش 
قرار خواهد داد. برنسون اميدوار است تا سال 2012 
به اندازه اى روى راكت ها و فضاپيماى اين شركت 
آزمايش هاى قدرتمند انجام شود كه پس از آن اين 
شركت بتواند پروازهاى تجارى خود به مدار زمين 
اين  هاى  بليط  نفر  از 450  بيش  كند.تاكنون  آغاز  را 
پيش  توريستى  فضايى  سفرهاى  براى  را  شركت 
مراسم  در  افراد  اين  از  نفر   150 كه  كرده اند  خريد 
افتتاحيه ترمينال و فرودگاه فضايى حضور داشتند. 

پيش  سال   6 حدود  در  گلكتيك  ويرجين  شركت 
مكزيكى  مقامات  با  فضايى  پايگاه  اين  ساخت  براى 
به توافق رسيدند و اكنون با تكميل اين پايگاه قدمى 
ديگر در راستاى محقق شدن روياى توريسم فضايى 
فرزندش  دو  همراه  به  است.برنسون  شده  برداشته 
فضايى  پايگاه  اين  از  پرواز  اولين  مسافران  اولين 
خواهند بود. ارائه خدمات تجارى عمومى اين پايگاه 
پس از دريافت مجوز از سازمان هوانوردى آمريكا 
آغاز خواهد شد. اين در حالى است كه سازمان ناسا 
نيز به تازگى قرارداد 4.5 ميليون دالرى را براى سه 
امضا  به  شركت  اين  با  تحقيقاتى  اختصاصى  پرواز 

رسانده است.

بازار داغ كاالهاي لوكس در ميانه بحران اقتصادي
اعتراض مردم نسبت به نظام غلط سرمايه داري از وال استريت نيويورك شروع شده و به تدريج 
به كانادا، انگليس و بعد ساير كشورهاي اروپا رسيد اما به نظر نمي رسد براي آنهايي كه به برندهاي 
مشهور جهان اعتياد دارند يا به اصطالح همان «مارك بازها»، اين ماجراها يا حتي بحران اقتصادي 
مهم باشد. كارشناسان با وجود بحران اقتصادي جهان، چشم انداز بازار كاالهاي لوكس را مثبت 
توسعه  حال  در  كشورهاي  بازارهاي  در  لوكس  كاالهاي  براي  تقاضا  كه  چرا  مي كنند،  ارزيابي 
همچنان رو به افزايش است.سود شركت ال وي ام اچ كه با محصوالت لويي وتون مشهور است در 
سه ماهه چهارم سال ميالدي جاري بيشتر از پيش بيني ها خواهد بود.شركت ال وي ام اچ، بزرگ ترين 
توليد كننده كاالهاي لوكس مي گويد، فروش تابستاني امسال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل 
15 درصد افزايش داشت.به اين ترتيب فروش اين شركت در اين دوره به شش ميليارد يورو رسيد.
شركت بريتانيايي بربري هم هفته گذشته از رشد فروش خود خبر داد و اطمينان خاطر داد كه هيچ 
مي گويد:  كارتيه  شركت  مديرعامل  فورناس،  ندارد.برنارد  وجود  فروش  روند  كاهش  از  نشانه اي 
«تجارت كاالهاي لوكس كمتر از ساير بخش ها تحت تاثيربحران اقتصادي قرار گرفته است. تنها به 
اين دليل كه شما كسب و كار خود را در مناطق بسيار خوبي كه آنها را مي شناسيد داريد و ناگهان 
تمام قاره آسيا با تقاضاي باال وثروتي كه در آن وجود دارد به مناطق فروش شما افزوده مي شود. 

بدين ترتيب مي توانيد ضعف موجود در ساير مناطق را جبران كنيد.»

سايبري  حمالت  درباره  نگراني ها  گيري  اوج  با 
در المپيك لندن

سناريوي احتمالي براي مقابله 
با حمالت احتمالي هكرها

از آنجا كه پيش بيني مي شود در زمان برگزاري 
وسيله  ميليون   ? از  بيش  لندن  در  رقابت ها 

همچنين  و  شوند  متصل  اينترنت  به  الكترونيك 
سايبري  حمالت  درباره  چين  المپيك  تجربه 
عمليات  مركز  به  موسوم  مركزي  شده  باعث 
 Technology Operations يا  فناوري 
 ??? تا  شود  تاسيس  لندن  شهر  در   Centre
كنترل  تحت  آن  در  موجود  سرور  كامپيوتر 
برگزاري  جريان  در  حرفه يي  متخصص   ???
?? روزه رقابت هاي المپيك و ?? روز برگزاري 
بر  عالوه  بگيرند.  قرار  پارالمپيك  رقابت هاي 
آني  ارسال  وظيفه   Atos نام  به  شركتي  اين، 
اطالعات مربوط به رقابت ها روي اينترنت و اين 
همچنين  داشت.  خواهد  عهده  بر  را  كامپيوترها 
تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري الزم در اين 
ورزشگاه محل برگزاري رقابت ها  زمينه در ?? 
نصب شده اند. در همين حين براي جلوگيري از 
هرگونه سوءاستفاده و حمله هكري، تالش شده 
سيستم ها  اين  آسيب پذيري هاي  و  حفره ها  تا 
شناسايي شوند، اما كماكان نمي توان بطور قطع 
و يقين از عدم آسيب پذيري نرم افزارها و سخت 
است  قرار  گفت.  سخن  استفاده  مورد  افزارهاي 
آزمايش ها و بررسي هاي فعلي در ?? ماه آينده 
همچنين  برگزار كننده  مقامات  يابند.  ادامه  هم 
مي گويند چند سناريوي احتمالي را براي مقابله 
گرفته اند.  نظر  در  احتمالي  هكري  حمالت  با 
با  دارند  قصد  لندن  تابستاني  المپيك  مقامات 
سايبري  حمالت  وحشتناك ترين  شبيه سازي 
بازي هاي  اين  كامپيوتري  سيستم هاي  به  ممكن 
خود  رقابت ها  بازگشايي  از  پيش  ماه  چند  مهم 
آماده  هكرها  احتمالي  حمالت  با  مقابله  براي  را 
«انكار  گسترده  حمله  شامل  حمالت  اين  كنند. 
رسمي  وب سايت  روي   DoS يا  سرويس» 

به  ويروسي  است  قرار  همچنين  است.  المپيك 
وارد  المپيك  سازمان دهندگان  كامپيوترهاي 
مقامات  تمهيدات،  اين  تمامي  وجود  با  شود. 
المپيك لندن مي گويند هيچ نوع اطالعي از وجود 
كامپيوتري  شبكه هاي  ندارند.  احتمالي  خطر 
تكميلي  اطالعات  و  امتيازات  ثبت  براي  المپيك 
شده اند،  ايجاد  رسانه ها  و  عموم  به  ارايه  براي 
اما يكي از مهم ترين نگراني هاي مقامات المپيك 

از كار افتادن سرورها يا قطعي برق نيست، بلكه 
سايبري  حمله  با  شدن  مواجه  اصلي  نگراني 

حساب شده و برنامه ريزي شده است.

 در سال 2008 طي برگزاري رقابت هاي المپيك 
سايبري  حمله  ميليون   12 با  روزانه  چين  پكن، 
تجربه  به  توجه  با  انگلستان  و  مي شد  مواجه 
تلخي كه چين آن را پشت سر گذاشته در تالش 
از  يكي  است.  رويدادي  چنين  با  مقابله  براي 
اصول كليدي براي حفظ سيستم هاي كامپيوتري 
از حمالت سايبري دور نگه داشتن آن از اينترنت 
است تا به اين شكل مسير حمله از خارج شبكه 
مسدود شود. در اين پروژه، رقابت هاي پيشين 
شبيه سازي شده و تيمي خيالي و 100 نفره به 
كرده  تزريق  ويروس  كامپيوتري  سيستم هاي 
گذشته  المپيك  از  مي كنند.  قطع  را  سرورها  و 
سايبري  حمالت  مقياس  و  طبيعت  حال  به  تا 
و  ناشناس  گروه هاي  است،  كرده  تغيير  بشدت 
Lulzsec حمالت سايبري جدي و مخربي را به 
حمالت  و  داده اند  انجام  مختلف  وب سايت هاي 
استاكس نت  ويروس  حمله  مانند  پيچيده تري 
را  هكرها  توانايي هاي  و  پيچيدگي ها  توانست 
المپيك  مقامات  رو  اين  از  بگذارد.  نمايش  به 
به  جدي  تصميم  رويدادها  اين  از  آگاهي  با 
پيشگيري از اين حمالت گرفته اند. در ماه آوريل 
«ديويد بالنكت»، وزير سابق بريتانيا هشدار داد 
دفاع  توانايي  كه  صورتي  در  المپيك  رقابت هاي 
نكند،  پيدا  توجهي  قابل  افزايش  كشور  سايبري 
قرار  ويرانگري  سايبري  حمالت  هجوم  مورد 

خواهند گرفت.

استفاده از سلول هاي جنيني 
براي درمان ممنوع شد

پژوهشگران كوشيده اند تا با استفاده از سلول هاي 
بنيادي جنيني بيماري هاي پاركينسون و نابينايي را 
درمان كنند دادگاه عالي اروپا استفاده از سلول هاي 

بنيادي جنيني را براي درمان ممنوع اعالم كرد. دليل 
روبه رو  سبز  صلح  گروه  استقبال  با  كه  حكم  اين 
است.  شده  عنوان  انسان  جنين  رفتن  بين  از  شده، 
دادگاه عالي اروپا براساس شكايتي كه در آلمان از 
سوي گروه صلح سبز ارائه شده بود، حكم صادر 
با  تا  بودند  كرده  تالش  پژوهشگران  پيش تر  كرد. 
بيماري هاي  جنيني  بنيادي  سلول هاي  از  استفاده 
پژوهشگران  كنند.  درمان  را  نابينايي  و  پاركينسون 
اظهار  علمي  امور  در  اروپا  عالي  دادگاه  دخالت  از 
اين  براساس  كه  دارند  آن  از  بيم  و  كرده  نگراني 
علوم  از  بخشي  توسعه  از  حقوقي،  احكام  نوع 
برخي  شود.  جلوگيري  بيست ويكم  قرن  در  تجربي 
را  حكم  اين  پزشكي  حوزه  دانشگاهي  چهره هاي  از 
عالي  دادگاه  خوانده اند.  ويرانگر  حتي  و  مضحك 
اروپا با صدور حكمي كه مي تواند پيامدهايي جدي 
است  كرده  اعالم  باشد،  داشته  پزشكي  علم  براي 
را  انسان  جنين  از  آمده  دست  به  پايه  سلول هاي 
كرد.  ثبت  انحصاري  امتياز  دريافت  براي  نمي توان 
ممكن  اروپا  عالي  دادگاه  راي  مي گويند  دانشمندان 
در  اروپايي  دانشمندان  تحقيقات  مسير  در  است 
زمينه استفاده درماني از سلول پايه مانع ايجاد كند 
كند.  هدايت  اروپا  از  خارج  به  را  تحقيقاتي  چنين  يا 
سلول هاي پايه جنيني قابليت تبديل به هرگونه بافتي 

روزي  كه  اميدوارند  دانشمندان  دارند.  را  بدن  در 
براي  راه هايي  پايه  سلول هاي  از  استفاده  با  بتوانند 
درمان بيماري هايي مانند پاركينسون، سكته مغزي، 
عارضه قلبي و ديابت كشف كنند. حكم دادگاه عالي 
يك  توسط  شده  ابداع  روش  با  ارتباط  در  اروپا 
دانشمند آلماني به نام «اوليور بروستل» براي تبديل 
به  انسان  جنين  از  آمده  به دست  پايه  سلول هاي 

سلول هاي عصبي صادر شده است. ناظران معتقدند 
كه راي دادگاه بر روند تحقيقات در مورد استفاده از 
سلول هاي پايه براي درمان مجموعه اي از بيماري ها 

تاثيري تعيين كننده خواهد داشت. 
روش  «يك  است:  آمده  اروپا  عالي  دادگاه  حكم  در 
منظور  به  انسان  جنين  از  استفاده  براي  مشخص 
درمان يا تشخيص بيماري را در صورتي مي توان 
روي  روش  اين  كه  كرد  ثبت  انحصاري  به صورت 
باشد.»دادگاه  مفيد  آن  براي  و  شود  اعمال  جنين 
ادامه حكم خود تصريح مي كند: «استفاده جنين  در 
انسان براي مقاصد تحقيقاتي را نمي توان به صورت 
امتياز انحصاري ثبت كرد.»در بيانيه دادگاه همچنين 
آمده است كه: «روشي كه شامل برداشت سلول پايه 
از بالستوسيست (جنين چند روزه) باشد و منجر به 
از بين رفتن جنين شود، قابل ثبت انحصاري نيست.» 
پزشكي  چشم  انستيتو  از  كوفي»  «پيت  پروفسور 
لندن كه در مورد استفاده از سلول پايه براي درمان 
را  اروپا  عالي  دادگاه  راي  مي كند،  تحقيق  نابينايي 
«مخرب» توصيف كرده است: «اين تصميم مي تواند 
باعث توقف پيشرفت تحقيقات در مورد استفاده از 
كه  شود  بيماري هايي  درمان  براي  پايه  سلول هاي 

فعال بدون درمان هستند.»
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به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت 
نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد

15 ميليون ايراني دچار 
اختالالت رواني هستند 

البته  كه  كشوري  مطالعات  و  بررسي ها  آخرين 
درصد  مي دهد 20  نشان  نيست،  جديد  هم  چندان 
روان پزشكي  اختالالت  از  نوعي  به  ايران  جمعيت 
پيامدهاي  از  معتقدند  كارشناسان  هستند.  دچار 
به  مراجعه  افزايش  اختالالت  اين  بروز  ناگوار 
دكتر  فالگيرهاست.  و  رمال ها  دعانويس ها، 
رواني،  سالمت  دفتر  مديركل  ناصحي  عباسعلي 
نگاه  نوع  از  بهداشت  وزارت  اعتياد  و  اجتماعي 
و  مي كند  انتقاد  روان  سالمت  حوزه  به  مسئولين 
معتقد است كه مسئولين و مديران و سياستگذاران 
روان  سالمت  اهميت  مورد  در  الزم  آگاهي  از 

برخوردار نيستند. 

اختالالت  بروز  ناگوار  پيامدهاي  از  يكي  شايد 
رواني در جامعه، افزايش مراجعات به افرادي است 
كه هيچ علم و تخصصي در زمينه روان پزشكي و 
نسبي  اقبال  از  متاسفانه  اما  ندارند  روانشناسي 
برخوردارند. اين افراد در قالب دعانويس، رمال و 
فالگير، از ساده انديشي برخي افراد نهايت بهره را 
برده و آنها را سركيسه مي كنند بدون اينكه عايدي 

نصيب مشتري خود كرده باشند. 

مطالعات كشوري نشان مي دهد حدود 10 درصد 
افراد  قبيل  اين  به  كشور  سال   64 تا   15 جمعيت 
ناصحي  عباس  دكتر  گفته  به  مي كنند.  مراجعه 
اعتياد  و  اجتماعي  رواني،  سالمت  دفتر  مديركل 
وزارت بهداشت، ميزان شيوع اختالالت رواني در 
زنان 26 و در مردان 16 درصد است. اين در حالي 
را  كشورمان  جمعيت  درصد   49 زنان  كه  است 
تشكيل مي دهند. ناصحي با اشاره به پايين بودن 
باعث  كه  خانم ها  در  جسمي  و  جنسي  بلوغ  سن 
مقايسه  در  خانم ها  گفت:  مي شود،  آنها  استرس 
با مردان نسبت به داروهاي ضد افسردگي پاسخ 
كمتري دارند و عوارض اين داروها در زنان بيشتر 
اجتماعي،  تبعيض هاي  همچنين  است.  مردان  از 
و  جنسي  سوءرفتارهاي  طالق،  از  ناشي  مسائل 
مسئوليت هاي شغلي در شيوع افسردگي در زنان 
دفتر  مديركل  كه  است  حالي  در  اين  است.  موثر 
سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت 
معتقد است كه در مورد پيشگيري از بيماري هاي 
زيرا  نيست.  باز  زياد  وزارتخانه  اين  دست  روان، 
قاطعي  پيشگيري  روش هاي  از  جسمي  مشكالت 
روان  اختالالت  از  پيشگيري  اما  برخوردارند 
و  نيست  جسمي  مسائل  از  پيشگيري  راحتي  به 
دوران  در  اقدامات  پيگيري  و  مستمر  كار  به  نياز 

بزرگسالي دارد. 

*************
دوستداران شيريني واقعا 

مهربان هستند
شمالي  داكوتاي  دانشگاه  روانشناسان  از  گروهي 
تمايل  كه  افرادي  دريافته اند  جديد  مطالعه  يك  در 
واقعا  دارند،  شيريني جات  خوردن  به  زيادي 
بيشتري  تمايل  و  هستند  مهرباني  انسان هاي 
براي محبت كردن و كمك كردن به ديگران دارند. 
كه  افرادي  دريافتند  مطالعه  اين  در  روانشناسان 
و  شور  چوب  به  را  شيريني  و  شكالت  خوردن 
كراكر نمكي ترجيح مي دهند، بيشتر تمايل دارند كه 
به ديگران و حتي غريبه هاي نيازمند، كمك  كنند و 
بعالوه در فعاليت هاي همياري اجتماعي و گروهي 

مثل پاكسازي شهرشان، بيشتر شركت مي كنند. 

روانشناسان  ديلي اكسپرس،  روزنامه  گزارش  به 
مي گويند: به اين ترتيب مي توان با شناسايي سليقه 
عالقه شان،  مورد  خوردني  نوع  انتخاب  در  افراد 
تمايل آنها را براي كمك به ديگران پيش بيني كرد.

 «بى فرهنگى» 
چه معنايى دارد؟  

 
  ناصر فكوهى  

  
كارى  «فرهنگ  اصطالح  يا  فرهنگ»  «بى  واژه 
ويژه  به  امروز،  فارسى  زبان  در  نداشتن»  را 
اقشار  ميان  در  خصوص  به  و  شهرها  در 
تحصيلكرده، به شكل گسترده اى به كار مى رود. 
يا  «داشتن»  از  و  «فرهنگ»  از  دائما  ترتيب  بدين 
«نداشتن» آن صحبت مى شود. اين البته در حالى 
از  دقيقى  تعريف  تواند  مى  كسى  كمتر  كه  است 
كه  ى  روش»  و  «راه  جز  نامد  مى  فرهنگ  آنچه 
به نظر او بايد به كار گرفته مى شده، اما نشده، 

بدهد.در اينجا مى توان گروهى از پرسش ها را 
خاص  مفهوم  اين  آيا  كه  آن  نخست  كرد:  مطرح 
جامعه و زبان ما است؟ در اين مفهوم چه معنايى 
نهفته است؟ و آيا داراى ارزش و اعتبارى علمى 

هست يا نه؟ 
پيش از هر چيز بايد بگوئيم ، كاربرد اين مفهوم و 
مفاهيم مشابه آن چه امروز و چه در گذشته در 
ساير جوامع نيز رايج بوده است. آنچه در جوامع 
قديم و باستانى بيشتر به چشم مى آيد، تاكيد آنها 
بر جدايى و تمايز افراد خودشان به مثابه «آدم» 
نه  مثابه «موجوداتى»  به  بيگانگان  و  واقعى  هاى 
ها،  يونانى  مثال  براى  است.  بوده  آدمى  چندان 
خود را «انسان» و سايرين را «بربر» مى ناميدند 
يكى  بودن  يونانى  با  را  زبان  و  منطق  و  عقل  و 
با  را  ديگران  نيز  باستان  ايرانيان  دانستند.  مى 
مى  اهريمنى  و  كردند  مى  تحقير  «انيرانى»  واژه 
پنداشتند. اين رويكرد در اغلب فرهنگ ها وجود 

مى  فرهنگى»  بينى  مركز  «خود  آن  به  و  داشته 
مراتب»  «سلسله  ها  فرهنگ  همه  در  البته  گويند. 
اجتماعى نيز گروهى از واژگان را براى تحقير يا 
تمجيد افراد نسبت به يكديگر به وجود مى آورند. 

و  مدرن  صنعتى  جوامع  گرفتن  شكل  با  اما 
شهرنشينى در دوران معاصر بود كه مفهوم «بى 
فرهنگى» يا برخوردارى از «فرهنگ باال» در برابر 
شكل  غيره  و  بودن»  «وحشى   ، افتادگى»  «عقب 
گرفت. نخست اشراف اروپائى بودند كه «فرهنگ» 
را  فقير  مردم  هم  و  دانستند  مى  خود  خاص  را 
نحثير و «بى فرهنگ» مى دانستند و هم مردمان 
فاقد  و  «وحشى»  و  «بدوى»  را  ديگر  كشورهاى 
فرهنگ مى شمردند. در نهايت نيز از ابتداى قرن 
بيستم ، هر چند وجود نوعى از «فرهنگ» را چه 
مردمان  در نزد  پايين دست و چه  مردم  در نزد 
جوامع ديگر پذيرفتند همواره آنها را با صفاتى به 
كار مى بردند نظير: «فرهنگ عاميانه» يا «فرهنگ 

ابتدايى». 
واژگانى كه در نظام هاى شهرنشينى بعدها رايج 
صورت  به  اجتماعى  كنشگران  ميان  و  شدند 
از  رفتند  كار  به  ديگران  «تحقير»  يا  و  «ناسزا» 
واقع  در  فرهنگى»  «بى  آيند.  مى  ريشه  همين 
معناى نوعى «عقب ماندگى» را مى دهد و كسى 
كه از ديگران به دليل «نداشتن فرهنگ« اين يا آن 
را  خود  تلويحى  صورتى  به  كند،  مى  انتقاد  كار، 
در  اغلب  واقعيت  اما  داند.  مى  فرهنگ  اين  داراى 
آن است كه نسبت دادن مفهوم «بى فرهنگى» به 
ديگرى لزوما به معناى برخوردارى از فرهنگ در 
نزد كسى كه اين واژه را به كار مى برد ، نيست. 
مثال اين امر را ما به صورت گسترده در اطراف 
خود مى بينيم. كسانى كه از ديگران در موقعيت 
آن  فرهنگ  فاقد  را  آنها  و  كنند  مى  گله  خاصى 
در  خود  دانند،  مى  رانندگى،  نمونه  براى   ، كار 
به  مشابه  هاى  موقعيت  در  يا  و  موقعيت  همان 

اين  نتيجه،  در  كنند.  مى  عمل  يكسان  اى  گونه 
گونه واژگان اغلب راهى براى سلب مسئوليت از 
خويشتن و رفتار خود، و انتقال مسئوليت آن به 
ديگرى است. در جامعه ما براى مثال استفاده از 
در  ديگران  حق  رعايت  عدم  و  چاپلوسى،  دروغ، 
و  ديگران  فرهنگى»  «بى  عنوان  تحت  موارد  اكثر 
ضرورت «همرنگ جماعت شدن» توجيه مى شود 

 .

معناى  مطلق،  صوتى  به  فرهنگى»  نهايت «بى  در 
چندانى ندارد، زيرا همه كنشگران در هر سطحى 
داراى  خاصى  هاى  چارچوب  يا  چارچوب  در 
همان  جز  چيزى  فرهنگ  اين  و  هستند  «فرهنگ» 
نظام هاى رفتارى و فكرى كه در جامعه بايد به 
آن عمل كنند، نيست. اما اين نظام ها در نزد همه 
افراد، يكسان نيست، هر چند جز در مواردى كه 
مى  باشيم،  روبرو  بيمارگونه  هاى  موقعيت  با 
سرمايه  سطح  كه  داشت  انتظار  همواره  توان 
گروه  يا  فرد  يك  در  را  اجتماعى  و  فرهنگى  هاى 
از طريق بهبود محيط او و بهبود تربيت خاص او 
ارتقا داد. در حقيقت تصور و يا توهم ذاتى بودن 
«بى فرهنگى» و يا غير قابل تغيير بودن آن ، يكى 
از بزرگترين اشتباهاتى است كه مى توان در اين 
اين  از  حاصل  هاى  چرخه  و  شد  مرتكب  حوزه 
تفكر مى توانند به آسيب هاى جدى و تنش هاى 

سخت اجتماعى منجر شوند. 

كنشگران اجتماعى در برخورد با يكديگر بيشتر 
حذف،  و  تحقير  يعنى  دافعه  ابزارهاى  از  آنكه  از 
كه  دارند  آن  به  نياز  كنند،  استفاده  ديگر  كنشگر 
اين  براى  ببرند.  بهره  همسازى  سازوكارهاى  از 
كار، هر كس بهتر است ابتدا از تحليل و تفكر بر 
علوم  در  را  روش  اين  كند.  آغاز  خود  موقعيت 
اجتماعى «بازتابندگى» مى نامند. به عبارت ديگر 
آنچه به مثابه يك «آسيب» در نزد ديگرى براى ما 
گران مى آيد، مى تواند به جاى آنكه به سادگى با 
محكوم كردن ديگرى و خارج دانستن خويش از 
آن حوزه آسيب، ما را به بررسى رفتار خويش 
در آن حوزه وادارد.و در اين صورت خواهيم ديد 
كه اگر «بى فرهنگى» در همان معناى عامى كه از 
آن فهميده مى شود، در جامعه اى وجود داشته 
به  اجتماعى(  كنشگران  همه  نزد  در  لزوما  باشد، 
جز استثنا هايى كه بيشتر قاعده را تاييد مى كنند) 
است و بنابراين اگر نياز و لزوم مقابله و از ميان 
شود،  مى  احساس  نيز  فرهنگى»  «بى  اين  بردن 
و  آن  شكل  ترين  دسترس  قابل  از  بايد  لزوما 
موثرترين راه آن، يعنى تغيير رفتار فردى و گروه 
هاى اجتماعى كه هر فرد متعلق به آن است كار را 
آغاز كرد و نه صرفا از نوعى «انتقاد» نسبت به 
ديگرى كه نه تنها هيچ تاثيرى بر نظام اجتماعى 
فرد  بيگانگى»  خود  «از  نوعى  سبب  بلكه  ندارد 

نسبت به موقعيت خويشتن مى شود.

برگرفته از سايت : خانه انسان شناسى ايران
 

   

توانايى فكرى و ضريب هوشى 
نوجوانان تغيير ناپذير نيست

علمى  نشريه  در  خود  تحقيقات  نتيجه  انتشار  با  پژوهشگران  از  گروهى 
كه  دهد  مى  نشان  جديد  شواهد  قبلى،  تصور  برخالف  كه  اند  گفته  "نيچر" 
توانايى ذهنى، قابليت فكرى و ضريب هوشى نوجوانان تغييرناپذير نيست 

و مى تواند بهبود يابد.
چهارده  با سن متوسط  سه نوجوان  و  از سى  نمونه اى  تحقيقات،  اين  در 

سال انتخاب و ضريب هوشى آنان اندازه گيرى شد و آزمايش مشابهى كه 
چهار سال بعد روى اين افراد صورت گرفت نشان داد كه ضريب هوشى 

حدود يك پنجم آنان به گونه اى قابل توجه افزايش يافته است.
گيرى  اندازه  براساس  نبايد  كه  اند  گرفته  نتيجه  پژوهشگران  از  گروه  اين 
ضريب هوشى در سنين پايين، بعضى از كودكان را ناتوان از پيشرفت در 
زمينه هاى علمى دانست زيرا امكان بهبود توانمندى آنان در سال هاى بعد 

وجود دارد.
ضريب  كه  كودكانى  مغزى  اسكن  آزمايش  انجام  تحقيقات،  اين  جريان  در 
هوشى آنان افزايش يافته بود نشان داد كه اندازه بخش هايى از مغز كه با 

قوه تكلم و حركت دست ها ارتباط دارد نيز بزرگتر شده است.
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى
منظر  از  كاوي  استفان  معروف  كتاب  بازخواني 

سالمت جسم و روان

7 عادت 
مردمان موثر

 ترجمه: محمدرضا جهاني پور

موثر»،  مردمان  عادت  «هفت  كتاب  پيش،  سال ها 
قرار  استقبال  مورد  شدت  به  كاوي،  استفان  اثر 
هرچند  شد.  خيلي ها  زندگي  الها م بخش  و  گرفت 
پيشرفت  و  بهره وري  مورد  در  اساسا  كتاب  اين 
فردي نگاشته شده اما مفاهيم كليدي آن مي تواند 

به  نيز  شادابي  و  سالمت  افزايش  براي  خوبي  به 
كار رود. بيشتر چيزهاي باارزش را در زندگي مان 
توليد،  براي  ما  توانايي  مي آوريم.  وجود  به  خود 
يك عامل اساسي در اعتباري است كه به زندگي 
خود  تجربه  توانايي  اين  افزايش  با  مي بخشيم. 
بيشتر  مي كنيم.  كامل تر  و  غني تر  زندگي  در  را 
دستاوردهاي ما از درون ريشه مي گيرند. هرچند 
اما  دارد  مهمي  نقش  نيز  ديگران  با  متقابل  روابط 
طرز فكر ما پايه و نيروي محرك آن چيزي است 
كه مي آفرينيم. براي آنكه با ديگران تعامل موثري 
شويم  نزديك تر  آرزوهايمان  به  و  باشيم  داشته 
دهيم.  تغيير  را  خودمان  ابتدا  كه  دارد  ضرورت 
عادات اول، دوم و سوم مهارت الزم براي تغيير 
و  پنجم  چهارم،  عادات  و  مي دهد  شما  به  را  خود 
برهم كنش هاي  ايجاد  براي  را  مهارت  اين  ششم، 
كارآمدتر با ديگران به كار مي گيرد. عادت هفتم نيز 
روحي  و  جسمي  قواي  بازيابي  فرصت  نوعي  به 
براي تأثيرگذاري بيشتر در اختيارتان مي گذارد...

چگونه تغيير كنيم؟

عادت اول: عامل باشيد
به جاي آنكه كاهش سالمتي را تقدير و سرنوشت 
خود بدانيد، دست به كار شويد. با كنار گذاشتن اين 
فكر كه شما به ناچار قرباني افزايش سن خواهيد 
عمل  سالمتي  حفظ  براي  خود  مسووليت  به  شد، 
برگزينيد.  زندگي  براي  سالم تر  روش  يك  و  كنيد 
بيش از يك دهه، زندگي من با خستگي و دلسردي 
اين  ديگران  كه  لحظه اي  از  سرانجام  بود.  عجين 
و  منفي  احساسات  ندانستند  طبيعي  را  وضع 
ذهنيت غلط قرباني بودن را كنار گذاشتم و تالش 

براي بهبود سالمتي ام را آغاز كردم. 

عادت دوم: به پايان فكر كنيد
مستقيم  نتيجه  سالمندي  در  شما  سالمتي  سطح 
در  اگر  است.  زمان  آن  تا  روزانه تان  رفتارهاي 
دوران  در  مطلوب  سالمت  از  برخورداري  پي 
فعال  بدني  لحاظ  از  مي خواهيد  و  هستند  پيري 
پرانرژي  و  سرزنده  و  شاداب  روحي  نظر  از  و 
آينده  روزهاي  و  امروز  كه  تصميم هايي  باشيد، 
آرزو  اين  تحقق  جهت  در  شدت  به  بايد  مي گيريد 
طوالني  سال هاي  علي رغم  كه  آنهايي  حتي  باشد. 
هم  باز  كرده اند،  بلندي  عمر  ناسالم،  رفتارهاي 
بهتر  خودشان  از  كاش  اي  كه  مي خورند  حسرت 
مراقبت مي كردند. پيشرفت بيماري و افت سالمتي 
است  ممكن  است.  تدريجي  و  آرام  فرآيند  يك 
اساس  همين  بر  و  نكنيد  سالمتي  كاهش  احساس 
به عادت هاي نادرست خود ادامه دهيد كه در اين 
ناتواني  و  بيماري  چنگال  در  سرانجام  صورت 
تخريب  كه  است  مشكل  خيلي  شد.  خواهيد  اسير 
را  ناسالم  رفتارهاي  سال ها  اثر  در  شده  ايجاد 

امروزمان  زندگي  سبك  بايد  پس  كنيم،  بازسازي 
به گونه اي باشد كه سطح سالمتي مورد انتظار ما 

را براي سال هاي بعد به ارمغان آورد.

عادت سوم: دور بعضي كارها خط بكش
بعضي  از  است  ممكن  سالم  سبك  يك  با  زندگي 
جهات محدود كننده، زمان بر و حتي مشكل باشد. 
اگر شما به دنبال يك سبك زندگي بسيار محدود 
كننده و مشكل باشيد، ممكن است از پا درآمده و 
مايوس گرديد و به همان رفتارهاي ناسالم سابق 
برگرديد. براي جلوگيري از اين امر با صرف وقت 
و همت، خردمندانه  روي جنبه هايي از سبك زندگي 
سالم تر تمركز كنيد كه مي توانند در بهبود وضعيت 
در  سالمتي  حفظ  باشند.  موثرتر  شما  سالمتي 
بعضي  از  چشم پوشي  مستلزم  باال  بسيار  سطح 
زياده روي  باشيد  مواظب  بايد  اما  خواسته هاست 
ادامه  براي  را  انگيزه  است  ممكن  مساله  اين  در 
در  ديروقت  تا  گاهي  مثال  براي  كند.  ضعيف  راه 
باال  را  شما  روحيه  مي تواند  بودن  دوستان  كنار 
برده به سالمتي تان كمك كند اما تا دير وقت پاي 
باز  و  وقت  شدن  تلف  باعث  نشستن  تلويزيون 
ماندن از كارهاي روز بعد شده و در كوشش شما 

براي سالمتي بيشتر خلل ايجاد مي كند.

چگونه ديگران را تغيير دهيم؟

عادت چهارم: برنده برنده فكر كنيد
اگر بخواهيد سبك زندگي سالم شما روي زندگي 
مقاومت  با  است  ممكن  بگذارد،  تاثير  هم  ديگران 
شما  براي  را  كار  خود  اين  و  شويد  مواجه 
مشكل تر مي كند. مهم ترين روابط شما با اعضاي 
خانواده تان است و طبيعي است كه آنها مهم ترين 
پشتيبان هاي شما براي رسيدن به سالمتي بيشتر 

براي  واقعي  برد  يك  بيشتر  سالمتي  هستند. 
ممكن  آن  به  دستيابي  براي  تالش  اما  شماست 
است چيزهايي را بر خانواده تحميل كند. حال اگر 
سالمت  برآييد،  موقعيت  اين  عهده  از  هوشمندانه 
بيشتر شما بالقوه يك برد براي خانواده تان است. 
براي مثال سبك زندگي سالم شما ممكن است بار 
مسووليت  آشپزي همسرتان را بيشتر كند و تمايل 
شما را به مشاركت در بعضي فعاليت هاي ناسالم 
اما  دهد.  كاهش  است  خانواده  عالقه  مورد  در  كه 
سالمت بيشتر باعث افزايش انرژي و بهبود خلق 
شما مي شود. اين امر خود براي اعضاي خانواده 
شما  ياري  براي  را  آنها  انگيزه  و  است  لذت بخش 
آنها  به  اگر  مي دهد.  افزايش  چالش ها  مقابل  در 
كمك كنيد تا فوايد زندگي سالم تر را درك كنند، به 
جاي آنكه در برابر آن مقاومت كنند، بيشتر مايل 

به پشتيباني از آن خواهند شد.

تفاهم  جوياي  آن گاه  بفهميد،  ابتدا  پنجم:  عادت 
باشيد

مقابل  در  است  ممكن  سالمتي  ارتقاي  مسير  در 
سوي  از  حتي  متناقضي  پيشنهادهاي  و  عقايد 
پزشكان و كارشناسان بهداشتي قرار گيريد. هنوز 
شگفت انگيز  و  پيچيده  عملكرد  تا  است  الزم  زمان 
خاطر  همين  به  كنيم.  درك  كامال  را  انسان  بدن 
بايد با ديگران ارتباط موثر و محتاطانه اي برقرار 
به  سالمتي  بهبود  براي  الزم  دانش  كسب  كرد. 
ديگران  از  آموختن  نيازمند  اجتناب ناپذيري  طور 
است. ضروري است كه يك تالش قوي براي فهم 
اطالعاتي كه به شما داده مي شود به عمل آوريد و 
به اطرافيان خود نيز فرصت درك آنها را بدهيد تا 
در نهايت به يك تفاهم برسيد. اگر مي بينيد مشكلي 
را  مشكل  آنها  منظر  از  شده  تحميل  اطرافيان  بر 
بررسي كنيد و خواسته هاي خود را به زور تحميل 
نكنيد. گاهي ممكن است اين مشكالت فراتر از آن 
چيزي باشد كه گمان مي كنيد، پس بايد به بينشي 

براي حل بهتر آنها دست يابيد.

عادت ششم: انرژي گروهي ايجاد كنيد
ما  مجهوالت  عظيم  مقدار  و  انسان  بدن  پيچيدگي 
جلوه  ممكن  نا  را  سالمتي  مسايل  از  بعضي  حل 
انرژي  ايجاد  با  چالش ها  اين  به  پاسخ  مي دهد. 
مي آيد،  آن  پي  در  كه  عظيمي  خالقيت  و  گروهي 
انگيزه ها،  به  احترام  با  بايد  است.  امكان پذير 
پيرامون  آنها  با  ديگران  عقايد  و  عالقه مندي ها 
ايده هايي  به  تا  كنيم  گفتگو  سالمتي  آرمان هاي 
جديد و فرصت هايي براي بهبود زندگي دست پيدا 
كنيم و اين خود مي تواند الهام بخش آنها براي باال 
بردن سطح سالمتي شان باشد. وقتي با دوستان و 
خانواده هدف هاي مشتركي پيدا كرديم، حل ساير 

مشكالت برايمان آسان تر مي شود.
شروع از نو

عادت هفتم: اره را تيز كنيد
يك  سمت  به  آگاهانه  پيشرفت  يعني  بودن  موثر 
را  الزم  ابزارهاي  قبل  عادت  شش  معين.  هدف 
جنبه هاي  در  توازن  يك  ايجاد  و  پيشرفت  براي 
شما  زندگي  اجتماعي  و  معنوي  فكري،  جسمي، 
كامل تر  شخص  يك  نتيجه  در  و  مي كند  فراهم 
تداوم  يعني  اره  كردن  تيز  مي شويد.  موثرتر  و 
پيشرفت با حفظ اين توازن. ماهيت چهار جنبه از 
جدايي ناپذيري  بخش   كه  است  به گونه اي  زندگي 
بدن  عملكرد  داشتن  نگه  هستند.  شما  سالمت  از 
و  معنويت  است.  زندگي  پايه  مطلوب  سطح  در 
در  زندگي  هدايت  باعث  ارزش ها  به  پاي بندي 
افزايش  و  بودن  فكور  مي شود.  درست  مسير 
دانايي به ما كمك مي كند راه را گم نكنيم و زندگي 
را در جهت مشخص شده پيش ببريم و در نهايت، 
كننده ترين  ارضا  از  يكي  اجتماعي  برهم كنش هاي 
جنبه هاي زندگي است كه هويتمان را تكميل نموده 

و ما را به سمت سالمتي بيشتر مي برد.
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در  مشكل  سوال،  يك  مدام  تكرار 
اختالل  و  متداول  كلمات  تلفظ 
اجتماعي  ارتباط  برقراري  در 
نشانه هاي  اينها  همه  عاطفي.  و 
زمان  مرور  به  كه  است  زوال عقل 
را  اطرافيانش  و  شخص  زندگي 

نابود مي كند...

عمده  داليل  از  يكي  آلزايمر  بيماري  به  ابتال   
طبق  است.  65سال  باالي  افراد  در  زوال عقل 
3/5ميليون  از  بيش  آلزايمر،  جهاني  انجمن  آمار 
 70 هر  در  و  مي برند  رنج  آلزايمر  از  آمريكايي 

ثانيه، يك نفر به اين بيماري مبتال مي شود. 

زوال  مختلف  انواع  يا  آلزايمر  مي كنيد  فكر  شايد 
اما  هستند  سالخوردگي  جدانشدني  بخش  عقل، 
برخي از مطالعه ها خبر از آن مي دهد كه با استفاده 
از رژيم هاي غذايي مخصوص مي توانيد از ابتال به 
بيماري هاي زوال و تخريب مغزي در امان بمانيد.

يكي از داليل عمده در ابتال به زوال عقل، التهاب هاي 
كه  را  موادغذايي اي  است.  بدن  در  طوالني مدت 
داراي مقدار چشمگيري از تركيب هاي ضدالتهابي 
از  تا  كنيد  اضافه  غذايي  تان  رژيم  به  هستند، 
رفتن  باال  با  كه  شناختي  اختالالت  به  دچارشدن 

سن زياد مي شود، جلوگيري كنيد. 

1.شكالت تلخ
براساس مطالعه هاي محققان نروژي، «فالونوييد» 
افزايش  باعث  دارد،  وجود  كاكائو  دانه هاي  در  كه 
را  بدن  و  مي شود  مغز  در  خون  گردش  ميزان 
از  يكي  كه  مغز  در  خون  جريان  كاهش  برابر  در 
محفاظت  است،  زوال عقل  به  ابتال  در  مهم  عوامل 
مي كند. پس شكالت هايي را انتخاب كنيد كه داراي 
مقدار بااليي كاكائو و ميزان كمتري شكر هستند 
باالي  تلخ  شكالت هاي  بگيريد.  بهتري  نتيجه  تا 
كاكائو  اينكه  با  است.  انتخاب  بهترين  درصد   70
اما  است  سودمند  تركيب هاي  از  غني  منبع  يك 
ميزان چربي اشباع شده در آن بسيار باالست. از 
خامه  مثل  چرب  مواد  با  مواقع  بيشتر  در  طرفي 
مصرف مي شود. پس بهتر است شكالت تلخ را به 

قسمت هايي كوچك و براي كل هفته تقسيم كنيد. 

ميوه ها،  بيشتر  در  فالونوييد  جايگزين:  غذاهاي 
ميوه  هرچه  مي شود.  يافت  ادويه ها  و  سبزيجات 
فالونوييد  ميزان  باشند،  رنگي تر  سبزي ها  و 
اين  كه  ديگري  غذاهاي  از  است.  باالتر  آنها  در 
و  سبز  چاي  به  مي توان  دارند،  را  سودمند  ماده 
گيالس اشاره كرد. چاي سبز مملو از فالونوييدي 
ديگر  از  است.  معروف  كاتاچين  نام  به  كه  است 
خاصيت هاي چاي سبز پايين آوردن خطر ابتال به 

سرطان و بيماري هاي اعصاب و مغز است. 

2.مارچوبه 
كره  در   2008 سال  در  كه  تحقيقاتي  نتايج  در 
جنوبي منتشر شد، آمده است كه افرادي كه كمبود 
ديگر  افراد  از  بيشتر  بار   5/3 دارند،  فوليك اسيد 
براي  شوند.  دچار  زوال عقل  به  كه  دارد  احتمال 
كافي  مقدار  به  حتما  بدنتان  شويد  مطمئن  آنكه 
رژيم  به  را  مارچوبه  مي كند،  دريافت  فوليك اسيد 
سبزرنگ  نيزه هاي  اين  كنيد.  اضافه  غذايي?تان 
بدنتان  نياز  مورد  فوليك اسيد  درصد   66 روزانه 

را تامين مي كنند.

فوليك اسيد  منابع  ديگر  از  جايگزين:  غذاهاي 

مي توان به مركبات، كلم بروكلي، گل كلم، چغندر، 
عدس و برگ هاي سبز سبزي هايي مانند اسفناج و 

شلغم سبز اشاره كرد. 

3.ماهي سالمون
طبق مطالعه هاي انجام شده در دانشگاه تافتس در 
بوستون آمريكا، خطر ابتال به آلزيمر و زوال عقل 
در افرادي كه به طور متوسط هفته اي 3 بار روغن 
ماهي هاي چرب مصرف مي كنند، 50 درصد كاهش 
پيدا مي كند. ميزان امگا 3 در خون اين افراد نسبت 
به آنهايي كه از ماهي در رژيم غذايي شان استفاده 
نمي كنند، بسيار باالتر است. ماهي سالمون منبعي 
و  بدن  موردنياز  چرب  اسيدهاي   ،3 امگا  از  غني 
و   D ويتامين  چون  مهمي  ويتامين هاي  همچنين 
هفته  در  بار   3 يا   2 كنيد  سعي  حتما  است.   B12
از ماهي هايي كه چرب هستند و ميزان روغن در 
آنها باالست، استفاده كنيد. اگر نگران آلودگي هاي 
از  هستيد،  دريايي  غذاهاي  در  زيست محيطي 

مكمل هاي روغن ماهي استفاده كنيد.

غذاهاي جايگزين: ماهي «كولي» و «ساردين» نيز 
منبع بسيار خوبي از امگا 3 هستند. 

4.گردو 
طبق تحقيق انجام شده توسط «جين مابر» در مركز 
تحقيقات مواد غذايي و طول عمر آمريكا، مصرف 
متعادل گردو در رژيم غذايي، باعث تقويت مغز و 
محققان  مي شود.  مسن  افراد  در  شناختي  توانايي 
بر اين باورند كه تركيب پولي فنول، امگا3 و ديگر 
مواد مفيد در گردو باعث اين تغييرات مي شود اما 
مقدار زياد آن اصال براي بدن مفيد نيست. در يك 
آزمايش به موش ها روزانه 7 تا 9 گردو داده شد. 
حافظه  توانايي  كه  كردند  مشاهده  مدتي  از  پس 
مقدار  آن  علت  كه  است  آمده  پايين  آنها  بلندمدت 

باالي امگا6 بود.
بر  گردو  دقيق  تاثير  اگرچه  جايگزين:  غذاهاي 
فرايند شناختي مغز هنوز واضح نيست اما بيشتر 
پزشكان و متخصان تغذيه مصرف انواع آجيل را 
روز  هر  نخوريد.  گردو  فقط  پس  مي كنند  توصيه 
يك مشت از آجيل هاي مخلوط، ميوه هاي خشك و 

انواع مغزها مثل فندق، پسته، كشمش، زغال اخته 
خشك و تمشك بخوريد.

5.گيالس 
تركيب هاي  كه  كرده اند  كشف  دانشمندان 
روشن  قرمز  رنگ  گيالس،  به  كه  آنتي اكسيداني 
مي دهد، داراي مقدار زيادي مواد ضدالتهابي است 
ضمن  در  مي كند.  عمل  مسكن  داروهاي  مانند  كه 
هيچ يك از تاثيرات مضر آنها را هم ندارد. گيالس 
مثل داروهاي صنعتي، معده را تحريك نمي كند و 
تركيب هاي موجود در آن، مانع از تجمع پالكت ها 

در خون مي شود.
غذاهاي جايگزين: ميوه هاي توت مانند مثل بلوبري، 
تمشك و توت فرنگي مملو از آنتي اكسيدان و مواد 

تومورهاي  كاهش  باعث  كه  هستند  ضدالتهابي 
مغزي، بروز آلزايمر و زوال عقل مي شود.

6.زردچوبه
مغز  در  پالك ها  تجمع  كه  مي دهد  نشان  تحقيقات 
كه  مي شود  مغزي  سلول هاي  بين رفتن  از  باعث 
در  آلزايمر  به  ابتال  داليل  از  يكي  موضوع  اين 
افراد است. طبق مطالعه هاي انجام شده، كوركينين 
موجود در زردچوبه باعث كاهش پالك ها در مغز 
مواد  اصلي ترين  از  يكي  كه  زردچوبه  مي شود. 
ضدالتهابي است، از دوران باستان مورد استفاده 
قرار مي گرفته است. زردچوبه در انواع ادويه هاي 
مخلوط و «كاري» به كار مي رود. در كشورهايي 
غذايي  اصلي  مواد  از  يكي  «كاري»  كه  هند  مثل 
آنها به شمار مي رود، مشاهده شده است كه افراد 

كمتري به زوال عقل دچار مي شوند.

مشابهي  خواص  نيز  زنجبيل  جايگزين:  غذاهاي 
انجام شده  مطالعه هاي  اينكه  با  دارد.  زردچوبه  با 
اما  است  محدود  مغز  روي  زنجبيل  تاثير  روي 
زنجبيل  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  دانشمندان 
به طور  كه  دارد  را  مغزي  التهابات  كاهش  توانايي 

غيرمستقيم يكي از داليل بروز زوال عقل است.
7.سيب

يك  روزي  حتما  كه  داريم  بيشتري  داليل  حاال 
شده  انجام  مطالعه هاي  براساس  بخوريم!  سيب 
در  موجود  كرستين  آمريكا،  كرونل  دانشگاه  در 
به  آخر  در  كه  صدماتي  از  را  مغز  سيب،  پوست 
نگه  امان  در  مي شود  منجر  زوال عقل  و  آلزايمر 
مي دارد. خوردن سيب خطر ابتال به سرطان را هم 

كاهش مي دهد.

غذاهاي جايگزين: كبر (گياهي خاردار كه از غنچه 
آن به عنوان چاشني استفاده مي كنند) يكي از مواد 
غذايي مرسوم در ناحيه مديترانه است و تاثيراتي 
هم  قرمز  پياز  به  مي توان  البته  دارد.  سيب  مانند 

اشاره كرد.
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محققان دريافتند

تمرينات تن آرامي، 
اختالالت خواب زنان 
باردار را بهبود مي بخشد

خواب  اختالالت  شيوع  مطالعه  با  پژوهشگران 
سوم  سه ماهه  در  باردار  زن  حدود 100  بين  در 
درماني  عنوان  به  آرامي  تن  تمرينات  دريافتند: 
اختالالت  بهبود  و  آرامش  كسب  جهت  مناسب 
اين  شدت  مي تواند  زنان  از  گروه  اين  در  خواب 

اختالل را كاهش دهد.

دوران  شايع  مشكالت  از  يكي  خواب  اختالل 
بارداري است كه مي تواند زمينه ساز بسياري از 
مشكالت قبل، حين و بعد از زايمان باشد، بنابر اين 
كاهش اختالالت خواب داراي اهميت زيادي براي 

گذراندن آرام دوران بارداري است.

تاثير  تعيين  هدف  با  را  مطالعه يي  پزشكان 
ماهه  سه  خواب  اختالالت  بر  آرامي  تن  تمرينات 
مراكز  به  مراجعه كننده  زنان  بارداري  سوم 
مطالعه  اين  داده اند.  انجام  درماني  بهداشتي 
بود.  كنترل  گروه  با  عرصه  در  كارآزمايي  يك 
تا   28 هفته  باردار  زنان  تمام  را  پژوهش  جامعه 
بهداشتي  مراكز  به  مراجعه كننده  بارداري   32
درماني تشكيل مي دادند. به 141 نفر نمونه از اين 
جامعه، پرسشنامه شاخص كيفيت خواب پتسبرگ 
 95 نهايت  در  كه  شد  داده  تكميل  جهت   (PSQI)
مراكز  به  را  شده  تكميل  پرسشنامه  آنان  از  نفر 
را  خود  تمايل  و  داده  عودت  درماني  بهداشتي 

جهت شركت در پژوهش اظهار كردند.

بلوك بندي  صورت  به  پژوهش  نمونه هاي  سپس 
تصادفي به دو گروه آزمون (47 نفر) و كنترل (48 
نفر) تقسيم شدند. به گروه آزمون ضمن دو جلسه 
و  تمرينات  كاست  نوار  يك  آرامي،  تن  آموزش 
راهنماي نوشتاري جهت استفاده روزانه در منزل 
داده شد. گروه كنترل فقط توصيه ها و آموزش هاي 
سه  از  پژوهش  اين  در  كردند.  دريافت  را  روتين 
ساختار  پرسشنامه  و   ،PSQ1 پرسشنامه  ابزار 
يافته تعيين عوامل احتمالي مرتبط با اختالل خواب 
آرامي  تن  درجه بندي  مقياس  اندازه گيري  ابزار  و 
 ،SPSS استفاده شد و نتايج با استفاده از نرم افزار
مستقل،  و  زوج  تي  آزمون هاي  و  توصيفي  آمار 

فيشر و كاي اسكوئر تجزيه و تحليل شد.

 يافته ها نشان داد: تن آرامي بر اختالل خواب سه 
ماهه سوم بارداري تاثير داشته و فراواني آن را 
موارد  كه 1/51 درصد  بطوري  است،  داده  كاهش 
از  پژوهش  به  ورود  بدو  در  كه  بارداري  زنان 
اختالل خواب رنج مي بردند، پس از انجام تمرينات 
بيانگر  همچنين  يافته ها  يافتند.  بهبودي  آرامي  تن 
 9/80 در  خواب  اختالل  شدت  كه  بود  مطلب  اين 

درصد نمونه هاي پژوهش كاهش يافته است.

نتايج حاكي از آن است كه با توجه به اينكه اختالل 
و  است  شايع  بارداري  سوم  سه ماهه  در  خواب 
تمرينات تن آرامي بطور قابل مالحظه يي بر شدت 
تمرينات  لذا  است،  داشته  تاثير  آن  فراواني  و 
كسب  جهت  مناسب  روشي  عنوان  به  آرامي  تن 
باردار  زنان  در  خواب  اختالالت  بهبود  و  آرامش 

توصيه مي شود.

7 خوراكي ضدآلزايمر

دوسـت و دشـمـن 
مـغـزتـان را بـشـنـاسـيـد
ترجمه:نگار ساساني
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10 راهكار طبيعي 
براي كنترل قند خون

شمار  مي دهد  نشان  آمارها  كه  شرايطي  در 
به  جهان  كشورهاي  اكثر  در  ديابت  به  مبتاليان 
چگونگي  از  آگاهي  است،  افزايش  به  رو  سرعت 

براي  طبيعي  شيوه هاي  به  بويژه  خون  قند  كنترل 
اهميت  افراد،  زندگي  كيفيت  بهبود  و  سالمت  حفظ 
بيشتري پيدا كرده است. هر چند كنترل قند خون 
به  اگر  اما  مي رسد  نظر  به  دشوراي  كار  ابتدا  در 
طبيعي  و  استاندارد  شيوه هاي  با  و  اصولي  روش 
صورت گيرد، معموال به سادگي امكان پذير خواهد 
بود. سايت اينترنتي كامن سنس در مقاله يي در اين 
باره آورده است: هرچند يك بدن سالم مي تواند از 

ميزان  اما  كند  توليد  گلوكز  نيز  چربي  و  پروتئين 
كربوهيدرات ها  قند خون اساسا به مقدار مصرف 
بستگي دارد. در اين مقاله ده راهكار طبيعي براي 
كنترل  به  كه  است  شده  توصيه  خون  قند  كنترل 
در  خون  گردش  دستگاه  از  حفاظت  و  فشارخون 

برابر بيماري هاي عروقي نيز كمك مي كنند.

اين راهكارها عبارتند از:

-1  30 دقيقه ورزش در روز كه به كنترل قند خون 
و بهبود حساسيت بدن به انسولين كمك مي كند.

-2 انتخاب رژيم هاي غذايي كه حاوي كربوهيدرات 
پايين باشند. كربوهيدرات ها به سرعت قند را وارد 
عوامل  از  دليل  همين  به  و  مي كنند  خون  جريان 

موثر در بروز «هايپوگليسميا» و ديابت هستند.

فيبر  حاوي  غذايي  مواد  زياد  حجم  مصرف   3-
خوراكي كه ميزان قند خون را ثابت نگه مي دارند 
كاهش  نيز  را  قلبي  بيماري هاي  به  ابتال  خطر  و 

مي دهند.

-4 استفاده از غالت صد درصد سبوس دار كه قند 
نتيجه  در  و  مي دارند  نگه  سالم  سطح  در  را  خون 

خطر ابتال به ديابت را كاهش مي دهند.

بااليي  قند  كه  خوردني هايي  مصرف  از  پرهيز   5-
دارند مثل كربوهيدرات هاي تصفيه شده و همچنين 
محدود كردن مصرف كافئين و پرهيز از مصرف 
كنترل  در  را  بدن  توانايي  مواد  اين  كه  چرا  الكل 

قندخون دچار اختالل مي كنند.

ماهي  روغن  مثل  مفيد  چربي هاي  مصرف   6-
امگا – 3 و پرهيز از مصرف چربي هاي بد شامل 
كه  شده  اشباع  چربي هاي  و  ترانس  چربي هاي 

سالمت قلب را به خطر مي اندازند.

-7 تقسيم وعده هاي غذايي به 4 تا 6 وعده در روز 
كه البته بايد حجم كمتري هم داشته باشند تا از اين 

طريق به ثبات قند خون كمك شود.

-8 گنجاندن منابع غذايي پروتئيني به رژيم غذايي 
براي كمك به ثابت نگه داشتن ميزان قندخون.

نگه  و  وزن  كردن  كنترل  براي  بيشتر  تمرين   9-
داشتن آن در حد سالم چرا كه حتي درصد  اندكي 
خطر  كاهش  در  توجهي  قابل  تاثير  وزن،  كاهش 

بروز ديابت دارد.

 B، 10 استفاده از مكمل هاي با كيفيت مثل ويتامين-
C كمپلكس و ساير ريزمغذي هاي سالم كه همگي 
در متعادل نگه داشتن قند خون نقش موثري دارند.

سالمت

عواملي كه مانع كاهش وزن مي شوند

چرا نمي توانيد 
وزن تان را كم كنيد؟

هستيد  افرادي  دسته  آن  از  هم  شما  آيا 
سالم  تغذيه  كردن،  ورزش  وجود  با  كه 
خوردن  براي  خود  ولع  شديد  كنترل  و 
دسرهاي خوشمزه، باز هم نتوانسته ايد 
مشكل  اما  دهيد؟  كاهش  را  وزنتان 

كجاست؟
توصيه  امريكا  در  عمومي  بهداشت  كارشناسان 
و  غذايي  الگوي  كردن  محدود  كه  مي كنند 
زندگي،  اخير  سال  چند  در  كردن  ورزش  حتي 
بلكه  نيستند  وزن  كاهش  براي  كافي  فاكتورهاي 
تالش براي الغر شدن بايد روندي مداوم باشد كه 

تمام عادات روزانه زندگي را شامل شود.

سايت اينترنتي مديسين نت در اين مقاله به شش 
عامل اصلي اشاره كرده است كه مانع از عملكرد 
و تاثير مناسب برنامه هاي كاهش وزن مي شوند. 

اين عوامل عبارتند از:

خوردن  از  شما  شايد  غلط؛  غذايي  رژيم    1-
غذاهاي سرخ كرده و ادويه دار خودداري كنيد اما 
آيا جايگزين مناسبي مانند غالت سبوس دار براي 
مي كنيد  تصور  اگر  بعالوه  گرفته ايد؟  نظر  در  آن 
مي توانيد  غذايي  وعده  دو  يا  يك  نخوردن  با  كه 
به رژيم الغري خود كمك كنيد بايد بدانيد كه اين 
كار فقط منجر به پرخوري در طول روز مي شود. 
در  وعده  سه  فرد  هر  براي  غذايي  برنامه  بهترين 
روز غذاي اصلي همراه با ميان وعده هاي مغذي و 

مناسب بين اين سه وعده است.

مي كنيد  تصور  اگر  قلبي؛  فعاليت  بودن  پايين   2-
روز  در  كردن  ورزش  براي  مشخص  زمان  يك 
كافي است بايد بدانيد كه براي دستيابي به نتيجه 
دلخواه و مناسب نياز دارد فعاليت بدني خود را تا 
كه  بطوري  دهيد  افزايش  درصد  تا 85  حدود 65 

ضربان قلبتان تند شده و به حداكثر برسد.

-3 مصرف زياد كالري مايع؛ مصرف زياد هر نوع 
كالري مايع مثل الكل، چاي، قهوه يا آب ميوه هاي 
شيرين مي تواند تمام زحمات شما را براي كاهش 
از  مي شود  توصيه  بنابراين  بدهد.  هدر  وزن 
آب  يا  چرب  بدون  شير  مثل  سبك  نوشابه هاي 

سبزيجات استفاده كنيد.

به  تالش ها  اين  تمام  نهايت  در  اراده؛  نداشتن   4-
كاهش  برنامه هاي  انجام  تداوم  براي  شما  اراده 
اين  براي  كافي  اندازه  به  اگر  دارد.  بستگي  وزن 
هستيد،  منفعل  تالشگر  يك  يا  نداريد  انگيزه  كار 
نخواهيد  نتيجه  به  كه  كنيد  باور  را  ما  توصيه 
رسيد. با قلب و ذهن خود روي تالش تان متمركز 
شويد اما هيچگاه اراده را با زياده روي و افراط 
اشتباه نگيريد گاهي اوقات كاهش اراده نشانه اين 
است كه بدنتان به استراحت و زماني براي بهبود 

يافتن از فشارها و استرس ها نياز دارد.

قالبي  هر  در  استرس  حد؛  از  بيش  استرس   5-
براي  اصلي  مانع  يك  رواني  چه  و  جسمي  چه 
ثمربخشيدن برنامه هاي كاهش وزن است. استرس 
موجب توليد هورمون كورتيزول در بدن مي شود 
كه حاصل آن كاهش مقاومت انسوليني و افزايش 
از  پيشگيري  براي  است.  بدن  در  چربي ها  تجمع 
استرس از تكنيك هاي آرامش بخش استفاده كنيد.

استرس  مثل  هم  بي خوابي  نامناسب؛  خواب   6-
افزايش  را  چربي  ذخيره كننده  هورمون  توليد 
خواب  الگوي  اختالل  نوع  هر  عالوه  به  مي دهد. 

مي تواند موجب اضافه وزن شود.

ابداع لنزي كه عملكرد چشم 
انسان را تقليد مي كند

محققان نروژي موفق به ساخت لنزي ويژه دوربين 
موبايل ها شده اند كه مي تواند عملكرد چشم انسان را 
معموال  موبايل  گوشي هاي  دوربين  كند.  شبيه سازي 
دليل  و  ندارند  شهرت  باال  كيفيت  با  تصاوير  ثبت  به 
تمركز  با  لنزهايي  وجود  كيفيت،  بودن  پايين  اين 
ثابت درون اين دوربين هاست. دوربين هاي تلفن هاي 
همراه با استفاده از دريچه ديافراگم كوچكي كه دارند 
كاربرد  ويژگي  اين  اما  مي كنند  حفظ  را  ميدان  عمق 
همچنين  مي دهد.  كاهش  نور  كم  شرايط  در  را  آنها 
قدرت زوم اين لنزها منجر به اتالف مقادير زيادي از 
شارژ باطري خواهد شد. با اين همه اكنون دانشمندان 
توليد  موبايل ها  ويژه  كم مصرفي  لنزهاي  نروژي 
است.  انسان  چشم  مشابه  آن  عملكرد  كه  كرده اند 
 SINTEF مطالعاتي  سازمان  دانشمندان  از  گروهي 
آغاز  را  پروژه  اين  روي  مطالعه  پيش  سال  چندين 
فناوري  اين   PoLight شركت  همكاري  با  و  كردند 
موبايل  جهاني  كنفرانس  در  را  آن  و  كرده  ارايه  را 
تركيبي  بسته  شامل  دوربين  اين  گذاشتند.  نمايش  به 
كوچك  بسيار  صفحه هاي  از  متشكل  كوچكي  نوري 
با  فلزي  آلياژي  و  ژالتيني  ماده يي  پليمر،  شيشه اي، 
جزييات  اينكه  وجود  با  است.  انعطاف پذيري  قابليت 
محققان  است،  نشده  بيان  كامل  دوربين  اين  عملكرد 
مي گويند اين دوربين شامل حلقه يي خارجي از مواد 
است كه از قابليت انقباض و انبساط برخوردار بوده 
حلقه  اين  مي كند.  مصرف  زيادي  انرژي  ندرت  به  و 
با انقباض و انبساط خود به لنز ژالتيني كه درونش 
قرار دارد كمك مي كند تا تغيير حالت دهد. صفحه هاي 
شيشه يي نيز در بخش خارجي اين لنز قرار مي گيرند 
تا از آن محافظت كنند. بر اساس گزارش گيزمگ، اين 
نخستين لنز مايعي نيست كه براي ابزارهاي شخصي 
و  تروفوكال   ،ASTAR شركت  است.  شده  توليد 
Adspecs نيز نمونه يي از لنز مايعي را ويژه موبايل ها 

ابداع كرده اند.
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يوگا شناسى
 

  ترجمه:دكتر على مالئكه 

و  تنفسى  هاى  تمرين  هستيد؛  آشنا  يوگا  با  احتماال   
حال  در  يوگا  است.  گرفته  منشاء  هند  از  كه  كششى 
حاضر به بخشى از ساير تمرين ها براى تناسب اندام 
مانند دويدن روزانه يا انجام تمرين هاى هوازى تبديل 

شده است... 

يك نظرخواهى اخير نشان مى دهد 15 ميليون آمريكايى يوگا انجام 
سال  طول  در  را  آن  امتحان  قصد  ديگر  نفر  ميليون  و 35  دهند  مى 

دارند. 

يوگا در شكل سنتى آن با عقايد مذهبى هندو همراه بود. كلمه «يوگا» 
در زبان سانسكريت به معناى «اتحاد» است كه احتماال به اتحاد بدن 
و ذهن اشاره دارد، اما يوگايى كه در كشورهاى غربى مانند آمريكا 
رواج پيدا كرده است، جنبه مذهبى ندارد. البته بسيارى از كالس هاى 
يوگا هنوز با يك مراقبه كوتاه مدت آغاز مى شوند. مربى به افراد 
سرشان  در  كه  افكارى  و  بكشند  عميق  هاى  نفس  گويد  مى  كالس 

جريان دارد، ناديده بگيرند و روى تنفسشان متمركز شوند. 

بدنى  معين  هاى  وضعيت  در  قرارگرفتن  شامل  يوگا  جسمى  بخش 
سختى  ميزان  كه  است  عضالت  قدرت  تقويت  و  كشش  ايجاد  براى 
بدنى  هاى  وضعيت  يوگا،  هاى  سبك  از  برخى  در  دارد.  تفاوت  آنها 
طورى طراحى شده اند كه به اصطالح عرقتان را دربياورند و شما را 
به فعاليت شديد وادارند. سبك هاى ديگر حتى شما را به نفس نفس 
را  شما  يوگا  هاى  سبك  ترين  سخت  مربيان  حتى  اندازند.  نمى  هم 
تشويق مى كنند «به بدنتان گوش دهيد» و از وضعيت هاى بدنى كه 
فشار زيادى بر شما مى آورد، پرهيز كنيد و قبل از شروع كالس، هر 

بيمارى و مشكل پزشكى اى كه داريد، به مربى تان بگوييد. 

� منافع بهداشتى يوگا 
طرفداران يوگا مى گويند اين تمرين ها استرس را كاهش مى دهند و 
با كاهش استرس ممكن است بهتر بخوابيد، فشار خونتان پايين بيايد 
و فوايد بهداشتى گوناگونى داشته باشد. آنها معتقدند يوگا راه خوبى 
به  ادعاها  اين  است.  عضالت  پذيرى  انعطاف  و  قدرت  افزايش  براى 
طوركامل در كارآزمايى هايى هاى بالينى بررسى نشده است اما به 
نظر نمى رسد غيرمنطقى باشد. بسيارى از انواع تمرين هاى ورزشى 

استرس را كاهش مى دهند، پس چرا يوگا اين گونه نباشد؟ 

اما اينكه يوگا درمان موثرى براى بيمارى هاى خاصى مانند كمردرد 
چند  آن  نتايج  كه  بررسى  يك  است.  متفاوتى  سوال  نه،  يا  است  هم 
شد،  منتشر   (JAMA) آمريكا  پزشكى  انجمن  نشريه  در  پيش  سال 
نشان داد تمرين هاى يوگا مى تواند به افراد مبتال به «نشانگان تونل 

مچى» كمك كند. 

از  آمريكا  جايگزين  و  مكمل  پزشكى  ملى  مركز  حاضر  حال  در 
كارآزمايى هاى بالينى درباره تاثير يوگا روى چند بيمارى از جمله 
حمايت  ريه  مزمن  انسدادى  بيمارى  و  خوابى  بى  اس،  ام  كمردرد، 

مى كند. 

� يوگا به چه كسانى توصيه نمى شود؟ 
افراد دچار مشكالت مفصلى ناشى از ابتال به برخى از بيمارى هاى 
زيرا  دهند  انجام  يوگا  نبايد  مارفان»  «نشانگان  مانند  همبند  بافت 
كشش زياد حين تمرين هاى يوگا مشكل هاى مفصلى را تشديد مى 

كند. براى مبتاليان به اين بيمارى ، پياده روى، تاى چى و شنا مناسب 
تر است. به طوركلى درد مفصل نشانه اى است كه بايد به آن توجه 
كرد. اگر هنگام تمرين هاى يوگا مفصل زانو يا رانتان صدا مى كند يا 

درد مى گيرد، بهتر است فعاليت جسمى ديگرى انتخاب كنيد. 

� هاتها يوگا 
يوگا  در  بدن  قرارگيرى  هاى  وضعيت  ترين  رايج  شامل  يوگا  هاتها 
است. شكل هاى متنوعى از هر يك از اين وضعيت ها ايجاد شده و 
ممكن است آميزه هاى گوناگونى از سبك ها با عنوان «هاتها يوگا» 
يا «يوگاى مبتديان» آموزش داده شود. شش وضعيت بدنى ساده در 

يوگا در زير معرفى مى شود. 

1) يوگاى قدرت 
كه  است  ترى  قديمى  روش  براساس  يوگا  پرطرفدار  سبك  اين 
«اوشتان گا» ناميده مى شود و گاهى در كالس هاى يوگا هم به اين 
وضعيت  در  طوالنى  مدتى  براى  نيست  الزم  شود.  مى  خوانده  نام 
بمانيد،  باقى  شده  داده  نشان   1 شكل  در  كه  اى  نمونه  مانند  هايى 
ضربان  تا  دهيد  تغيير  را  تان  بدنى  وضعيت  سرعت  با  توانيد  مى 
اين  بدنى  هاى  وضعيت  در  بدن  قراردهى  هدف  يابد.  افزايش  قلبتان 
رفتن،  شنا  مانند  وضعيتى  در  بدن  داشتن  نگه  باال  مانند  يوگا  سبك 
افزايش قدرت و استقامت است. اين سبك يوگا غربى شده ترين سبك 

يوگاست و براى افرادى طراحى شده كه مى خواهند فعاليت جسمى 
سختى انجام دهند. افرادى كه تازه فعاليت ورزشى را شروع كرده 
اند و آمادگى بدنى ندارند، بهتر است اين سبك يوگا را انجام ندهند. 

2) يوگاى كريوه پاه الئو 
با  معموال  ها  كالس  دارد.  مراقبه  بر  بيشترى  تاكيد  يوگا  سبك  اين 
متمركزشدن بر تنفس آغاز مى شوند و بعد تمرين هاى كششى و 
اين  در  شود.  مى  انجام  گوناگون  هاى  وضعيت  در  بدن  قراردادن 
سبك يوگا وضعيت هاى بدنى با توالى سريعى تغيير داده مى شود، 
بنابراين به نفس نفس مى افتيد و شكلى از ورزش هوازى را انجام 
خواهيد داد. در انتهاى هر جلسه به مراقبه بپردازيد و از تكنيك هايى 
عميقى  عضالنى  بخشى  آرامش  شود  مى  تصور  كه  كنيد  استفاده 
ايجاد كنند. اگر به مراقبه عالقه اى نداريد يا انجام آن برايتان سخت 

است، بهتر است اين سبك يوگا را انجام ندهيد. 

3) يوگاى انتگرال 
در اين سبك يوگا بر تمرين هاى تنفسى تاكيد مى شود. ممكن است 
از  يك  هر  تناوب  به  كه  حالى  در  بخواهد  شما  از  كالس  در  مربى 
سوراخ هاى بينى تان را مى بنديد، از بينى تان نفس بكشيد. نظريه در 
اين سبك يوگا اين است كه آرامش بخشى عضالنى يا ريلكسيشن با 
تمرين هاى تنفسى مربوط است. در يوگاى انتگرال، بدن در وضعيت 
هاى استاندارد قرار مى گيرد و به مراقبه مى پردازيد. در اين سبك 
يوگا بايد بتوانيد دستورات مربى درباره چگونگى تنفس و متمركز 

شدن را انجام دهيد. 

4) يوگاى بيه كرام 
اين نوع يوگا در شرايطى مانند سونا و در اتاقى بسيار گرم با درجه 
اين  در  نظريه  شود.  انجام  گراد  سانتى  درجه  حداقل 7/37  حرارت 
سبك يوگا اين است كه گرما مزايايى از جمله افزايش انعطاف پذيرى 
باشد  داشته  حقيقت  نظريه  اين  چه  دارد.  خون  گردش  بهبود  و  بدن 
سبك  اين  كرد.  خواهيد  زيادى  عرق  تمرين  اين  انجام  حين  نه،  چه 
يوگا فعاليت جسمى سختى است و هنگام انجام آن بايد به سرعت از 
وضعيتى به وضعيت ديگر تغيير موقعيت دهيد. اگر در انجام يوگا يا 
انجام تمرين هاى جسمى مبتدى هستيد، فشارخون باال يا مشكالت 
قلبى داريد؛ باردار هستيد يا باالى 65 سال سن داريد، به علت تحمل 
انجام  را  يوگا  سبك  اين  نبايد   ، باال  هاى  حرارت  درجه  بدنى  كمتر 
دهيد. هركس تمرين هاى يوگاى بيه كرام را انجام دهد، بايد بيشتر از 

حد معمول آب بنوشد تا از كم آبى بدن جلوگيرى شود. 

5) يوگاى آى ين گار 

بدنى  هاى  وضعيت  در  طوالنى  هاى  مدت  براى  يوگا  سبك  اين  در 
خاص مانند شكل 6 قرار مى گيريد. نظريه اين سبك يوگا اين است 
كه با انجام اين تمرين ها و احتماال با كمك مربى مى توانيد دقيقا به 
موقعيت درست بدنى برسيد. دد يوگاى آ ين گار از تجهيزات ساده 
اى مانند بلوك، پتو و كمربند بيش از ساير انواع يوگا استفاده مى 
هوازى  هاى  تمرين  انجام  و  بيشتر  بدنى  تحرك  هدفتان  اگر  شود. 

است، اين سبك يوگا براى شما مناسب نيست. 

6) يوگاى سووآ روپ ها 
داده  تغيير  طورى  سبك  اين  در  هاتهايوگا  كالسيك  هاى  وضعيت 
شده است كه بر عضالت ستون فقرات متمركز باشند. وضعيت هاى 
شوند  مى  اجرا  معينى  توالى  در  هم  همراه  يوگا  سبك  اين  در  بدنى 
تا سفتى عضالت برطرف و تنش آنها آزاد شود. اين وضعيت هاى 
وخيم  مشكالت  دچار  اگر  كنيد.  حفظ  دقيقه  چند  براى  بايد  را  بدنى 
پشت هستيد، قبل از انجام يوگاى «سووآروپ ها» با فيزيوتراپيست 

يا پزشك مشورت كنيد.
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مردي 100 ساله، 42 
كيلومتر ماراتن را دويد

اول  متولد  كه  انگلستان  تبعه  سينگ»  «فوجا 
توانست  است،  هند  در  ميالدي  آوريل 1911 

به عنوان نخستين انسان 100ساله در تاريخ 
دوي ماراتن، مسافت 42 كيلومتري اين دو را 
در تورنتوي كانادا، به پايان برساند. او مسير 
ماراتن را در 8 ساعت و 11 دقيقه و 6 ثانيه 
طي كرد. زماني كه «فوجا سينگ» به كيلومتر 
به  مجبور  مي آمد  نظر  به  رسيد،  مسابقه   35
توقف خواهد شد، اما مسابقه را ادامه داد تا 

از خط پايان گذشت. 

انتهاي  خط  از  كه  بود  دونده اي  آخرين  او 
42 كيلومتر مسير مسابقه عبور كرد. «فوجا 
شروع  سالگي   89 سن  از  را  دويدن  سينگ» 
كيلومتر   16 تا   13 بين  روز  هر  و  كرده 
 52 و  قد  متر  سانتي   170 تقريبا  او  مي دود. 

كيلوگرم وزن دارد و گياهخوار است. 

اين مرد استثنايي تاريخ ورزش، هفته گذشته 
در مسابقاتي در پيست دو و ميداني ورزشگاه 
حومه هاي  از  اسكاربورو،  «بريچمونت» 
دونده  يك  عنوان  به  بود  توانسته  تورنتو، 
دوهاي  در  بي سابقه  ركورد  چند  ساله،   100
ركوردي  بگذارد.  به جا  متر   5000 تا   100
به  گذاشت،  جا  به  خود  از  سينگ»  كه «فوجا 
گينس»  جهاني  «ركورد هاي  در  زياد  احتمال 
است  ماراتني  هشتمين  اين  شد.  خواهد  ثبت 
كه «سينگ» 100 ساله دويده است. او پيش از 
اين در ماراتن ساالنه تورنتو در سال 2003 
در رده 90 سال به باال ركورد 5 ساعت و 40 
دقيقه و يك ثانيه را در اين رشته به نام خود 
ثبت كرده است. «سينگ» مي گويد تا زماني كه 

زنده است، خواهد دويد.

ماراتن  بين المللي  مسابقه  از  دوره  اين  در   
داشتند  شركت  نفر  هزار  از 22  بيش  تورنتو 
با  كنيايي  ساله   38 دونده  مونگارا»  «كنت  و 
براي  ثانيه   5 و  دقيقه   9 و  ساعت   2 زمان 
رسيد.  قهرماني  به  متوالي  سال  چهارمين 
اتيوپي  از  دونده،  اين  رقيب  داويت»  «شامي 
با اختالفي نامحسوس اما زماني مشابه، دوم 

شد. 

دو  ژيليس»  «اريك  و  سائت»  كول  «ريد 
حدود  اختالف  با  ترتيب  به  كانادايي  دونده 
به  امسال،  مسابقه  قهرمان  با  دوثانيه  و  يك 
با  دو  اين  رسيدند.  چهارم  و  سوم  مقام هاي 
كانادا  نمايندگان  عنوان  به  خود،  ركوردهاي 
تابستاني  المپيك  بازي هاي  در  شركت  براي 

2012 لندن برگزيده شدند.

تاريخ ورزش

بهترين و بدترين 
مربيان ليگ برتر 

فوتبال  
 

   حجت اله اكبرآبادى 

تيمى  با  تهران  نفت  تيم  سرمربى  فركى،  حسين 
با  و  امروز  تا  است  گرفته  عالى  اى  نتيجه  متوسط 
پيشتاز  توانست  يازدهم،  ليگ  از  هفته   10 گذشت 

جدول بهترين مربيان باشد. 
در مقابل فركى، حميد استيلى، سرمربى پرسپوليس 
نيز در رديف مربيان ناكام قرار مى گيرد كه با تيمى 

پرستاره نتوانسته است نتايج الزم را بگيرد. 
هرچند در يك نگاه بايد ليگ يازدهم را ليگى فشرده 
و فرسايشى دانست كه روند اتفاقات در آن پردامنه 
خواهد بود؛ اما به هر حال گذشت 10 هفته از ليگ 
از  اى  تازه  هاى  ارزيابى  تواند  مى  اى،  هفته   34
عملكرد مربيانى ارائه دهد كه هريك مى خواهند در 
كانون رقابت و توجه از يكديگر پيشى بگيرند. «جام 
جم» با نگاهى به عملكرد مربيان تا پايان هفته دهم، 
مورد  متوسط  و  ناكام  موفق،  دسته   3 در  را  آنان 

توجه قرار داده است. 

� مربيان موفق 
1) حسين فركى: تيمى را تحويل گرفت كه فصل قبل 
از نامزدهاى سقوط به ليگ دسته يك محسوب مى 
ايران  فوتبال  باسابقه  مربيان  از  كه  فركى  اما  شد؛ 
از  نفت  باشگاه  كه  آن  از  پس  آيد،  مى  حساب  به 
بحران ايجاد شده براى انتقال به اراك عبور كرد و 
در تهران ماندگار شد، با وجود آن كه مثل ديگر تيم 
ها فصل بدنسازى و آماده سازى را سر وقت آغاز 
نكرد، تيم را با هدايت خوب در جاده موفقيت قرار 
همدلى  و  وحدت  تيمى،  انسجام  با  تهران  نفت  داد. 
فعل  ادعا  بدون  كه  بازيكنانى  بين  در  شده  ايجاد 
خواستن را خوب صرف مى كنند تا اينجاى كار كه 
10 هفته از ليگ سپرى مى شود با 6 برد، 3 مساوى 
و يك باخت، 16 گل زده در مقابل 9 گل خورده، با 
21 امتياز به تنهايى در صدر جدول جاى دارد. در 
كه  است  داده  نشان  اينجا  تا  فركى  حسين  حقيقت 
داشتن  اختيار  در  و  استفاده  در  تنها  تيمى  موفقيت 
خالصه  زياد  هاى  كردن  خرج  پول  و  ها  ستاره 
تيمى  كار  در  موفقيت  عامل  فوتبال،  در  شود.  نمى 
حساب شده، استفاده از تاكتيك هاى روز و همدلى 
اين  ها  نفتى  كه  شود  مى  خالصه  تيمى  تعصب  و 
سرمربى  و  داده  نشان  بخوبى  امروز  تا  را  ويژگى 

تيمشان را سرآمد مربيان موفق قرار داده اند. 

نيمه  از  وقتى  كه  جوانى  مربى  ويسى:  عبداهللا   (2
هاى فصل نهم تيم صباى قم را تحويل گرفت، هيچ 
كرد؛  بازنمى  حساب  چندان  تيمش  و  او  روى  كس 
نوع  و  ظاهرى  هاى  شباهت  دليل  به  كه  ويسى  اما 
معروف  ايران  فوتبال  گوارديوالى  پپ  به  رفتارش 
شده، نه تنها جايگاه صبا را در ليگ حفظ كرد؛ بلكه 
براى حضور در ليگ دهم نيز بدون اتكا به نام ها 
تالش كرد با تشكيل تيمى جوان در كنار تنها چند 
بازيكن باتجربه كه تعداشان از 4، 5 نفر تجاوز نمى 
كند، هسته تيمى قابل احترام و غيرقابل پيش بينى 
را تشكيل دهد. شايد وقتى در هفته اول تيم صبا در 
مدعى  تراكتورسازى  تبريز،  امام  يادگار  ورزشگاه 
حادثه  حساب  به  را  اين  ها  خيلى  داد،  شكست  را 
گذاشتند؛ اما صبا با ويسى روند موفقيت هاى خود 
را ادامه داد تا امروز با 19 امتياز حاصل از 6 برد، 
يك مساوى و 3 باخت رده چهارم جدول را به خود 
اختصاص دهد. آنچه باعث مى شود در اين مرحله 
نويى  قلعه  امير  و  مظلومى  پرويز  از  باالتر  را  وى 
قرار دهيم، اين است كه او با تيمى متوسط، جوان 
و خالى از ستاره به اين نتايج ارزشمند دست يافته 

است. 

3) امير قلعه نويى: استاد جمع و جور كردن تيم ها و 
قرار دادن آنها در سريع ترين زمان ممكن در رديف 

تيم هاى مدعى است. قلعه نويى كه براى دو فصل 
متوالى سپاهان را قهرمان ليگ نهم و دهم كرد، براى 
هواداران  تا  آمد  تراكتورسازى  به  يازدهم  فصل 
قهرمانى  سوداى  نويى،  قلعه  با  تبريزى  پرشور 
در  لحاظ  به  تراكتورسازى  هرچند  باشند؛  داشته 
و  استقالل  پاى  به  خوب  هاى  مهره  داشتن  اختيار 
از  هفته   10 كه  اينجا  تا  اما  رسد؛  نمى  پرسپوليس 
ليگ سپرى مى شود، ريتم و آهنگ خوبى را از خود 
نشان داده است تا با 19 امتياز، رتبه سوم جدول 
را به خود اختصاص دهد؛ هرچند تراكتورسازى تا 
اينجا 3 شكست را نيز در پرونده خود مى بيند؛ اما 
بايد يقين دانست كه قلعه نويى براى برآورده كردن 
آرزوى آذرى ها، از هيچ فرصت و كوششى دريغ 

نخواهد كرد. 

4) پرويز مظلومى: با اين كه استقالل در حال حاضر 
با 20 امتياز رده دوم جدول را به خود اختصاص 
على  كه  تيمى  از  انتظارها  ترديد  بى  اما  است؛  داده 
تا  شده  جيب  به  دست  آن  براى  كلى  زاده  اهللا  فتح 
بازيكنان خوب و مورد نياز را جذب كند، آن چيزى 
جذب  است.  بسته  نقش  ليگ  تابلوى  بر  كه  نيست 
حمودى،  على  تيموريان،  آندرانيك  رحمتى،  مهدى 
خسرو  و  زندى  فريدون  على،  وليد  كرار،  جاسم 
حيدرى در كنار حفظ ستاره ها و بازيكنان اثرگذار 
شده  شناخته  مربى  با  همكارى  طور  همين  و  تيم 
تيمى  استقالل  از  آلمانى،  هنكه  ميشاييل  چون  اى 

ياد  كهكشانى  عبارت  با  آن  از  ها  خيلى  كه  ساخت 
گذارى،  سرمايه  اين  وجود  با  ها  آبى  اما  كردند؛ 
مسووليت  ها  خيلى  تا  اند  نگرفته  كهكشانى  نتيجه 
تيم  سرمربى  مظلومى  پرويز  متوجه  را  مساله  اين 
بدانند؛ كسى كه از فصل پيش تا امروز مورد حمايت 
مديرعامل باشگاه قرار داشته است تا بلكه استقالل 
در فصل دهم، شرايط قهرمانى را براى خود احراز 
كند. از اين منظر پرويز مظلومى پايين تر از فركى، 

ويسى و قلعه نويى قرار مى گيرد. 

� مربيان ناكام 
حميد  ترديدى،  و  شك  هيچ  بى  استيلى:  حميد   (1
گيرد؛  مى  قرار  ناكام  مربيان  سرليست  در  استيلى 
كسى كه ادعا دارد پرسپوليس را خوب مى شناسد 
و مى خواهد با اين تيم ارائه گر بازى هايى زيبا در 
كنار گرفتن نتايج الزم باشد، در حال حاضر تيم را 
با 12 امتياز در رده نازل دهم قرار داده است. اين 
نتايج ضعيف در حالى جلوى نام پرسپوليس نوشته 
شده كه به طور طبيعى پرسپوليس اين فصل از تيم 
كريمى،  على  حضور  است.  تر  قوى  گذشته  سال 
و  اوالدى  مهرداد  كاظميان،  جواد  نصرتى،  محمد 
محمد  چون  هايى  مهره  كنار  در  معمازاده  ميثاق 
مازيار  بادامكى،  حسين  رضايى،  غالمرضا  نورى، 
وحيد  و  رضايى  شيث  فشنگچى،  اميرحسين  زارع، 
هاشميان، نه تنها حالل مشكالت پرسپوليس نبوده 
است؛ بلكه سرخ پوشان با تن دادن به 4 شكست و 
3 مساوى، هواداران را نيز از خود نااميد كرده اند 
تا انگشت اتهام همگان به سوى سرمربى تيم باشد. 
استيلى كه مى گفت 5 هفته براى جمع و جور كردن 
وعده  اين  به  تنها  نه  خواهد،  مى  زمان  پرسپوليس 

و  گروهى  كارهاى  لحاظ  به  بلكه  نكرده؛  عمل  خود 
تاكتيكى نيز نتوانسته است كار خاصى انجام دهد تا 

دامنه انتقادها به عملكرد او باال باشد. 

2) مجيد جاللى: تئوريسين فوتبال ايران كه امسال 
مى خواست با فوالد خوزستان حرف هاى زيادى را 
در ليگ براى گفتن داشته باشد، تا اينجا ناموفق عمل 
امتياز  با 12  يازدهم  رتبه  در  ايستادن  است.  كرده 
چيزى  آن  باخت،   4 و  تساوى   3 برد،   3 از  ناشى 
نبوده كه از آقا معلم فوتبال ايران انتظار مى رفته 

است. 

شرايطى  در  را  ليگ  امسال  سايپا  صالح:  مجيد   (3
آغاز كرد كه مى خواست با يار ديرين خود و دستيار 
مربى شناخته شده اى چون منصور ابراهيم زاده، 
رويكرد به مربيان جوان را مورد توجه قرار دهد، 
نشان  چندساله  اين  طى  نيز  صالح  مجيد  كه  بويژه 
داده بود مربى بادانشى است و ارزش اين را خواهد 
باشگاه  مسووالن  وثوق  و  اعتماد  مورد  كه  داشت 
را  كهن  مايلى  محمد  كه  سايپايى  گيرد؛  قرار  سايپا 
كه  خوبى  امكانات  به  توجه  با  تا  بود  كرده  جواب 
در اختيار دارد، با قدرت در ليگ حاضر شود؛ اما تا 
امروز اين جابه جايى جواب نداده و سايپا با 3 برد، 
2 تساوى و 5 باخت با 11 امتياز در رده سيزدهم 
جدول ايستاده است كه به طور طبيعى براى اين تيم 

جايگاه خوبى نيست. 

4) على دايى: راه آهن با توجه به حضور محمدحسن 
انصارى فرد در راس هرم مديريتى خود و با وجود 
گزينه  بهترين  باشگاه،  شدن  خصوصى  پروژه 
كه  آن  ضمن  تا  ديد  دايى  على  تيم،  هدايت  براى  را 
شرايط تازه اى را پيش روى مربى جدا شده سرخ 
ها قرار مى دهد، از انگيزه هاى كارى دايى و شهرت 
تيمى  نتايج  به  دستيابى  جهت  در  محبوبيتش  و 
كردن  اضافه  وجود  با  دايى  اما  كند؛  بردارى  بهره 
نفرات شناخته شده اى چون حسين كاظمى، حسين 
كعبى و عليرضا عباسفرد، هنوز نتوانسته است به 
يك  كند.  برآورده  را  انتظارها  و  رسيده  تيمى  ثبات 
امتيازى   9 ذخيره  باخت،   3 و  تساوى   6 پيروزى، 
است  داده  قرار  آهنى  راه  روى  پيش  را  نامطمئنى 
كه از پتانسيل خوبى برخوردار است و يقينا نبايد 

اكنون در رده شانزدهم جدول باشد. 

� مربيان متوسط 
مس  سرچشمه،  مس  تيم   6 امروز  تا  كه  هرچند 
سپاهان  و  گيالن  داماش  بوشهر،  شاهين  كرمان، 
مربيان اوليه خود را توافقى و قهرى كنار گذاشته اند 
تا با اصغر شرفى، بالژويچ، فيروز كريمى، ابراهيم 
قاسمپور و كريم قنبرى (موقت) ادامه دهند؛ اما بايد 
(ذوب  زاده  ابراهيم  منصور  از  دهم  هفته  پايان  تا 
(صنعت  پيروانى  غالمحسين  جدول)  ششم  آهن، 
(شهردارى  يسيچ  ميودراگ  و  جدول)  هفتم  نفت، 
متوسطى  مربيان  عنوان  به  جدول)  هشتم  تبريز، 
نام برد كه قطعا ادامه بازى ها و نتايجى كه كسب 
در  نزولشان  يا  ارتقا  در  تواند  مى  كرد،  خواهند 
جايگاه مربيان ليگ برتر فوتبال ايران نقشى تعيين 

كننده را ايفا كند.
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 افقي:

ــاطي-  ــورت اقس ــي به ص ١- بده
مجموعه اي از دعاها و مناجات امام 
چهارم شيعيان زين العابدين علي بن 

الحسين(ع)
٢- رده اي از بندپايان- سم خورده

٣- ميراب- ترسناك- واگير
٤- نهنگ- مرطوب- قيصر- نكاشتن 

كوتاه مدت كشتزار
٥- راز- يكتا- امر به نواختن

٦- باالي كوه- انگور خشكيده- دانه
ــرو- محاكمه- بعضي از آن  ٧- بي آب

كوه مي سازند
ــبو- كامًال محرمانه-  ٨- گلي خوش

غير بليغ
ــي و  ــه از كوچك ــان- كناي ٩- گريب

تواضع- گياه چارپايان
ــس بويايي-  ــد تنيس- ح ١٠- واح

داراي شور و هيجان
ــاره- شيوه و روش- ترش و  ١١- اش

شيرين
١٢- نيرنگ- پژوهش كردن- ضربه 

سر فوتباليست- ساز ايراني
ــين  ــده خانگي- نوعي ماش ١٣- كوبن
ــه دار درختي  ــاورزي- جانور كيس كش

استراليا
ــخن  ــي- دزديده به س ١٤- فرمانرواي

ديگران گوش دادن
ــز- مرگ  ــنتي تبري ــيريني س ١٥- ش

ناگهاني
 عمودي:

١- جمع وسوسه- طبق قانون اساسي 
پس از رهبري بزرگترين مقام رسمي 

كشور است
ــيما- با  ٢- برنامه پرمخاطب صدا و س

پاخت تباني است- متاع
ــي  ــاف- ماه ــتر لح ٣- آس

خطرناك- جمع روح
ــر  ــي- كبوت ــو راه ٤- عض
دشتي- چيز- قصد، آهنگ

ــيماني-  پش ــاش-  نق  -٥
خميدگي كاغذ

ــتاده،  ايس ادراك-   -٦
و  ــاري  پافش ــت-  بي حرك

يكدندگي
ــدن-  ــم ش ــا و يتي ٧- تنه
ــفيد كه از سيب  گردي س
ــود-  مي ش گرفته  ــي  زمين

جهانگرد
٨- پرنده كوكو- دروازه- به 

هم پيوسته
ــهري  ش ــون-  تاكن  -٩

دراستان كردستان- ضد فتق
١٠- چراغ دريايي- خستگي، خسته- 

امر به رفتن
ــن-  آهني ــوردن-  خ ــكان  ت  -١١

خوشحال
ــع- پهلوان  ــس- طم ــي نف ١٢- تنگ
رويين تن يونان- تكرارش كنيد عوعو 

سگ مي شود
ــاس  الم ــخن-  همس و  ــق  مواف  -١٣
ــغ  ــت- دري ــوع آن اس ــن ن خالص تري

خوردن
١٤- نام گاگارين- رشك برنده- شهر 

و بندر پرجمعيت و زيباي سوئد
١٥- گل چهار فصل- كشاورزي

 افقي:
ــي از ابوعبداهللا  ــگ- اثر حماس ١- نن

مرزباني
٢- از جاذبه هاي زيباي استان گيالن 
در ٢٥ كيلومتري شهر سياهكل- تازه 

بنا شده
٣- غريو- پوشيده- نام دخترانه

ــار كتيرا-  ــي- خ ــل فراموش ٤- مقاب
فرصت- عبادتگاه راهب

ــهري در جنوب  ــد- ش ٥- آب مرواري
غربي ايران- نوعي از خودروي لندرور

ــوزد-  ٦- جانوري كه در آتش نمي س
اكنون- چيز

٧- از رنگ ها- پول خرد فرانسه- تيم 

يوناني
ــا-  ــكان- گلزن بارس ٨- رودي در بال

كشتي حمل بنزين
ــد و فروش- حمله ناگهاني-  ٩- خري

سبيل
١٠- ماه سرياني- هجوم- مزد

ــك و خواننده-  ــده اي كوچ ١١- پرن
هنگام عصر- سوداي ناله

ــرو  ــالت- س ــك غ ــاقه خش ١٢- س
كوهي- مساوي- گردو

ــرب- بلندمرتبه-  ــهرهاي ع ١٣- ش
مدد

و  ــدرن  م ــاعر  ش ــگ-  هماهن  -١٤
را  او  ــه  ك ــي  امريكاي ــگار  روزنامه ن
پديدآورنده شعر آزاد امريكا مي دانند

١٥- سرمربي فرانسه در جام جهاني 
ــا اين تيم  ــوايي ب ــته كه با رس گذش
ــار رفت- جمله  ــابقات كن از دور مس

قرآني
 عمودي:

١- تندرستي- اثري از ابن مقفع
ــرار- معادل ده هزار متر- كار  ٢- اص

عبث و بيهوده
٣- برومند- تند و زود- حمله

ــت- نور كم-  ــمت راس ٤- يازده!- س
نوعي خودروي كره اي

كاخ  ــزد-  ي ــتان  اس در  ــهري  ش  -٥
هندوستان- رود فرانسه

ــش ضلعي-  ــوا- ش ــي از ه ٦- گرفتن
تحسين فرنگي

ــهرهاي  ــره جنوبي- از ش ــول ك ٧- پ
استان تهران- سبزه زار

ــردن- نژاد  ــل ك ــكار- باط ٨- راه آش
روسي

ــي  ــش رنگ ــتم هاي نماي ٩- از سيس
ــوري در قاره سياه- از  تلويزيون- كش

حروف مقطعه قرآن
ــا-  ــدري در ايتالي ١٠- بن
دريايي-  ــروي  ني ــرباز  س

بدن
١١- ضمير متكلم وحده- 
ــاه  ــت- پادش ــدون امني ب

هخامنشي
ــرب- واحد  ١٢- خواب ع
انتقال صفات ارثي- زور و 

سنگيني- بلي در مكالمه
ــدن-  ــج رها ش ١٣- از رن

همنام- از حروف يوناني
ــگزار-  ١٤- جنون- سپاس

بيماري اختالل كليه
ــان  يوه از  ــري  اث  -١٥
ــيقيدان  موس ــتراوس  اش

اتريشي- خرج زندگي
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طالع بينى هفته

� فروردين ماه: 
به جاى اين كه كارهاى مثبت را علنى انجام دهيد 
در پشت پرده اين كار را ميكنيد كه البته به انتخاب 
خودتان بستگى دارد ؛ اگر ديگران مشكالتى دارند 
تا قبل از اينكه از شما كمك نخواسته اند خودتان 

را دخالت ندهيد. 

� ارديبهشت ماه: 
ميشويد  نفر  يك  ادبانه  بى  رفتار  متوجه  هفته  اين 
اما بهتر است با وى به آرامى و منطقى رفتار كنيد.

در اين هفته مجددا با محبوب تان به همديگر قول 
ميدهيد و دوباره با هم عهد مى بنديد و به تمايالت 
احساسى تان ميرسيد و كدورت ها را دور ميريزيد.

� خرداد ماه: 
خانه  به  هميشه  از  زودتر  ميكنيد  سعى  هفته  اين 

برويد تا در كنار همسرتان باشيد. 
رفته  باال  احساستان  شك  بدون  حاضر  حال  در 
است و ميتوانيد باوفاترين و دوست داشتنى ترين 
همسر باشيد ، در اين هفته يك شب ميتوانيد براى 
درست  سوپرايزى  هستند  مهم  برايتان  كه  كسانى 

كنيد. 

� تير ماه: 
اى  العاده  فوق  ايده  اى  مسئله  مورد  در  هفته  اين 
به ذهنتان خطور ميكند ؛ اگر مشغول انجام كارى 
هستيد سعى كنيد آن ايده را فراموش نكنيد تا بعدا 
انجام  به  را  ان  و  كنيد  فكر  موردش  در  خوبى  به 

برسانيد.

� مرداد ماه: 
جناب شير! همه ميدانند كه شما قلب بزرگى داريد 

و اين هفته اين امر واضحتر است. 
و  سخاوتمنديد  بسيار  كه  هستيد  حالتى  در  شما 
تا  ميگذريد  خودتان  از  رضايت  و  خوشحالى  با 
به ديگران كمك كنيد ؛ اگر كسى محتاج يك فنجان 
چاى و كمى همدردى است در يك چشم به هم زدن 

شما آن جا خواهيد بود. 

� شهريور ماه: 
اين هفته خوب است فعاليتهايى را انجام دهيد كه از 

انجام آنها لذت 

ببريد ؛ ميتوانيد با افرادى معاشرت كنيد كه برايتان 
مهم هستند. 

� مهر ماه: 
خوش  اى  روحيه  شما  ديگر  يكبار  هفته  اين  در 
مشرب و اجتماعى پيدا كرده و ميخواهيد هر جايى 
كه ميرويد مانند خورشيد بدرخشيد و اگر ميتوانيد 
كه انتخاب كنيد كه وقتتان را با چه كسى بگذارنيد، 
يا  و  غيرمعمول  كمى  كه  هستيد  كسانى  به  مايل 

بسيار با فرهنگند. 
دنبال  به  و  مجرديد  كه  هستيد  مهرى  متولد  اگر 
بسيار  شخصى  هفته  اين  احتماال  ميگرديد  عشق 

جذاب را مالقات خواهيد كرد. 

� آبان ماه: 
از  و  بكشيد  بزرگى  هاى  نقشه  ميتوانيد  هفته  اين 
آنجايى كه اعتماد به نفس بااليى داريد هر چه قدر 
ايده  حتى  ؛  است  بهتر  باشد  بزرگتر  هايتان  نقشه 
هاى كه قبال بى اهميت بودند اكنون اهميت زيادى 

پيدا ميكنند. 

� آذر ماه: 
اين هفته زمان عالى براى اين است كه بدنبال آنچه 
حال  در  ميرسد  نظر  به  چون  برويد،  ميخواهيد 

حاضر مانعى در كار نيست. 
به كسى يا چيزى پشت نميكنيد، ولى  گر چه شما 
خواسته  دنبال  به  فقط  است  بهتر  حاضر  حال  در 

هاى خود باشيد حتى اگر كمى خودخواهانه به نظر 
ميرسد. 

� دى ماه: 
مسئول  و  رهبر  كه  دارد  نياز  شخصى  هفته  اين 
فعاليت هاى شما باشد ، اگر تصميم گرفتيد كه اين 
نقش را به فردى بدهيد ، چنانچه برنامه ها مطابق 

ميلتان نبود، ايراد نگيريد. 
اين هفته حتى اگر هم پيشنهاداتى بدهيد يا با نقشه 
هاى ديگران كنار بياييد باز هم راضى نخواهيد بود. 

� بهمن ماه: 
تمام  وگرنه  باشيد  تعصب  بى  كامال  هفته  اين 

فرصت هايتان از دست خواهد رفت. 
اگر هم اكنون از اين فرصتها با خبر هستيد حتما 
بايد بدانيد كه براى استفاده از آنها بايد ريسك كنيد 
اما اگر يك بهمنى واقعى باشيد از اين كه به طرف 

ناشناخته ها برويد بسيار خوشحال خواهيد شد. 

� اسفند ماه: 
اين هفته مراقب پول نقد خود باشيد، يعنى تشخيص 
گرانى  چيز  هر  براى  تان  خانواده  و  شما  كه  دهيد 
حد  در  اگر  اما   ، نه  يا  داريد  كافى  اندازه  به  پول 
فكرتان خريد كنيد و اولين چيزى را كه به چشمتان 
خورد نخريد بايد بدانيد كه بهترين را تهيه خواهيد 

كرد. 

جدول و سرگرمى






