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1 پدرام 
ابراهیمی

درروزبزرگداشت
فردوسیَجوگیر
شدموگفتمتامیدان
فردوســیبروموبا
مجسمهاشعکسی
بــرای و گرفتــه
دوستانمبهاشتراک
بگذارمتاالیکیگیردوکامنتیپذیرد.

درایســتگاهدانشــگاهشــریف2
ســواراتوبــوستندروشــدم.
اتوبوسکــهراهافتاد،پســرکناریام
بهدوستشگفت:»شــنیدیآنجلینا
جولیچیکارکرده؟«وتااینراگفت،
پیرمردبغلدستیاشلبگزیدوگفت:
»خجالتنمیکشیجلویمنپیرمرد؟

منجایپدرتوام!«

کمکمبویعرقآقایروبهرویی3
کهپشتشبهمنبود،قرارازکف
منربودوبامشــتگرهکــردهگفتم:
»آقابهنظرتونبهترنیســتازاسپری
اســتفادهکنیــد؟«ســرشروکمی
چرخاندوگفت:»جون؟!اســپری؟«
گفتــم:»ازهمیناکهتــوداروخانهها
هست.«برگشــتوباناراحتینگاهم
کرد.درچشمانشمحرومیتعجیبی
دیدهمیشد.بهاوگفتم:»منظورماین
اسپریهایپرپشتکنندهمویسربود
کهآنهمحاالکهازروبهرومیبینمتان

اصالبهآننیازیندارید.«

یکدفعــهصدایآهنــگاخبار4
رادیودراتوبوسپخششد.همه
ساکتشدندوبرایشــنیدناخباربا
شوقوامیدبهسمتباالچشمدوختند.
چانههامیلرزیدواشــکدرچشمها
حلقهزدهبــود.گویندهاخبــارگفت:
»نخستینســامانهتولیدبرقاززباله،
درکشــورامروزدرابتدایجادهآبعلی
بهبهرهبرداریرســید...«منکهفکر
نکنماینافتتاحهایمتعددشهرداری
ربطیبهانتخاباتداشتهباشدولیاگر
خداینکردهاینطورباشد،احتماالبعد
ازســامانهتولیدبرقازآشغال،کارگاه
تولیدنفتازلجن،گازازکثافت،بنزین

ازبیشعور،گازوییلازنفهم...

رسیدیمایستگاهپارکدانشجو.5
ناگهانآنآقایمسنازحالرفت!

نکته آخر هفته: 
بهراستیچگونهعکسخودمبامجسمه
فردوســیرارویشــبکهاجتماعــی
بگذارم،وقتــیآدمایمیلخودشرا
هــمنمیتواندچککند؟!میترســم
MyComputerدوســهروزدیگر
همباالنیاید.همینطوریپیشبرویم
بعیدنیستچندصباحیدیگر،صبحاز
خواببیداربشویموببینیمدروپنجره
خانهمانراازبیرونِگلگرفتهاندودیگر
راهیبرایارتباطبابیروننداریم؛حتی

همینبیرونخودمان!

فردوســیعزیز
سالمیازامروز
بــهتوکــهاهل
دیروزوهنوزی.
میگویندامروز
روزتوســتوتو
اهلدیــروزی،
اماهرروزباهنوزتوســرمیکنیم.
ســالهادرکنــاراســمتبودیم
وخواندیمبســیرنجبــردمازاین
سالسیورنجنامهاتشدگنجما.
منهممثلخیلــیازتصویرگران
وطنیآرزویاینراداشتمکهتورا
وداســتانهایترابهتصویربکشم.
کشــیدمولیماندهتــویگنجه.
گنجتمامنشــدنیاتمثلســبد
عیسایناصریاســتکههرچهاز
آنبیرونمیکشــند،همچناندر
وگوهرمیبخشــد.هرکســیتورا
برایخودشطلبمیکند.هروقت
جهانوطنیشدیم،توراپسزدیم
وهروقتدلمانبــرایوطنتپید
برایتسینهچاککردیم!مثلحاال
کهاهلسیاستویکُخردهفرهنگ
تورابیرقخودکردهاندوکســانی
کهسالهاعربتباریرادادزدهاند
یکبارهعاشقکوروشوداریوشو...
آرشورســتمتوشدند!چهکسانی
میدانندکهتــوفراترازمرزوخاک
میاندیشــی؟تورانیوایرانیکهاز
تبارفریدونبودند،درســتیِزباهم
اندوهتورابرانگیخــتوغمخواری
آدمیزادحسرتهمیشهتوشد.مگر
نههمینتراژدیغمانگیز»فرود«که

اینبنمایههارادرخوددارد؟
بهبازیگریمانداینچرخمست

بهبازیبرآردهفتاددست
زمانیبهخنجرزمانیبهتیغ

زمانیبهبادوزمانیبهمیغ
اینتکهازشعرتپیشانینوشت
متنفیلمنوشته»فرودوسیاوشان«
است.چهقدردراینسالهاآرزوی
ساختهشــدناینفیلمراداشتهو
دارم.همینشــدتادرانتهایسال
90کهدیگرنتوانســتمجلویشور
وشــوقمرابگیرم-برادرانگرفتند
البته–ودســتبهرنگوبومقلم
بردمبعدازسالها.اینطوریشدکه
تابلوهایسیاوشانمشدنمایشگاهی
درتهرانومهرماهسردسالپیشم

راگرمکرد.
امابایدبگویمفردوســیبهتراز
جانکهمنفقطبهتواکفتانکردم
وهمانطورکهخــودتمیدانی،
بهجاهــاوچیزهایدیگرهمســر
زدموخواندم.ازاینرومنسیاوش
وفرودخــودمراســاختمواینرا
ازخــودتویادگرفتــم.مگرچنین

نکردی؟درزمســتاِنزمســتاِنما
ازدیدنجرقههــایدلخوشکنک
فرهنگیوهنریخوشــنودشدم.
بازشــدنگالریهادربابلوآملو
ســاریو...منرابهوجدآورد.تابا
کمکدوســتانمازنیامدروالیت
محرومشدهامآثارنقاشــیامرابه
تماشــابگذارم.آنهــمدرگالری
جوانانخوشذوقبابلسری،گالری

»خورشیدآرامشدریا«.
جایتخالی،اســتقبالبســیار
خوبیشــد.شــبافتتاحیهخوبی
بــودپرشــورومهربانانــه.قرارم
هستتادرشــبپیشازاختتامیه
سیاوشخوانیداشــتهباشیم.متن
»آتشســیاوش«راکهدرسال72
نوشتهبودمبرایدوستانمازنیام
خواهیمخواند.زحمــتاینکاربا
دوســتانخوبم،رویــاتیموریانو
مسعودرایگانعزیز،است.اینمتن
فیلم-تئاتریاستکهماندهوامید
کهبتوانمبســازمش.اگربشوددر
تهرانهمآنرابهتماشــاخواهیم

گذاشت.
دیگرجانمبرایــتبگویدکهدر
اینروزهــادرطولهفتهبیشــتر
تماشــاگرانتابلوهایــمدربــاره
سیاوششاهنامهتوحرفمیزنند.
خیلیهاازهمیــنایرانیهانامتو
رامیداننــدولیشــاهنامهتورایا
نخواندهاندیاسرسریخواندهاندو
مثلدورانگذارازقاجاریهبهپهلوی،
درستیزبافرهنگسامیحاکمبه
نامونشــانههایتواکتفامیکنند.
فقطواکنشنشانمیدهندوازفهم
احتمالیآثارتووبنیادهایاسطوره

وامیمانند.
برایهمیناستکهاینآرزویم
اســتکهبتوانمداســتانفرودو
سیاوشرابسازمتاتاریخسینمای
ماکهبهپسوندایرانیمفتخراستاز
ساختهشدنداستانهایملیاش
بازنماند.داستانهایملیکهالبته
درمحدودهآبوخــاکنمیماند
چونهرداســتانبنیادیبشریبه
نهادهاوپایههایازلیوابدیهستی

آدمینگاهدارد.
منبــهعنوانیکــیازفرزندان
وشــاگردانتودرامروزیادترادر
جانمدارموکارمرادرتداومتقالی
عظیمتوقرارمیدهم،البتهدرحدو
توانخودم.نیازینیستکهبخواهم
توراازگزندبادوبارانوحشــرات
آدمینمادوربــدارم.چونخودت
دربیکرانگیســیرمیکنیواین
ماییمکهنیازمندتوییموازمرورتو
لذتمیبریموریشههامانراجلوی

دیدگانمانمیبینیم.

عادلبزدودهدربارهنمایشجدیدشگفت: هنر آنالین
»هدفازبازتولیدنمایشعروسکی»آهایتو
دیگهکیهستی«یادازهمکارانمدرآناثرکهاکنوندیگر
درمیانمانیستند؛یعنیاثرکامبیزصمیمیمفخمدرمقام
طراحصحنه،بیژننعمتیشریفدرمقامطراحوسازنده
عروسکهاوحمیدحمزهدرجایگاهشاعرنمایشاست.«
ویادامهداد:»ایناثر20ســالپیشباهمکاریکانون
پرورشفکریکودکانونوجوانانبهصحنهآمدودرآن
زمانتاثیراتبسیاریداشت؛نمایشصددرصدعروسکی
وباشیوهعروسکیسایهاجرامیشود.«بزدودهبااشارهبه
اینکهعروسکهاوصحنهنمایشتمامامتعلقبهاجرای
20سالپیشاثراست،تصریحکرد:»80درصدعروسکها
کامالسالمهستندومابقیرانیزدردستتعمیرداریم.«

شروین پاشاییلحظه ها و کلمه

روالن توپور- فرانسهکارتون

ابوالقاسم خان فردوسی روزت هنوز مبارک 

غزل

در   بی. آر. تی 

تاجالملوکآیرملو -زناولرضاشاه-فوالدی نسب*کاوه 
دربــارهتهــران
قاجاریوتغییراتی
کهرضاخاندرآن
ایجــــادکـــرد،
میگویــد:»...از
شــمالهمتهرانمحدودمیشــدبه
خندقهایدروازهدولتوپلچوبی...بعدا
رضاشاهدستوردادخندقهاراپرکردندو
درشــمالتهرانرویهمــانخندق
خیابانیوسیعبهسبکخیابانهایاروپا
ســاختندکهبهنامرضــاآنراخیابان
شــاهرضامینامیدند.«)نقلازروزنامه
شرق،شماره1122،تاریخ1389/9/7(
آنهاییکهبهتاریختهرانعالقهدارندو
یکیازتفریحاتشانبازیبانامهایقدیمو
جدیدمحلههاوخیابانهایآناســت،
خوبمیدانندکهاینخیابانشاهرضا
همانخیابانانقالبامروزیاست.کمی
بعدرضاخاندرمنتهاالیهشمالغربی
همینخیابانجدیِدبهسبکفرنگ،باغ
جاللیهرابهشیوهخودشکهبسیارشبیه
شــیوهدونکورلئونهبود)همان»بهش
پیشنهادیمیدمکهنتونهردشکنه«
معروف(بهقیمتیارزانازحاجرحیمآقای
اتحادیهتبریزیخریــدوبهاینترتیب
شرایطبرایاحداثدانشگاهتهرانفراهم
شد؛دانشگاهیکهطرحجامعاولیهاشرا
آندرهگدارفرانسویداد.احداثدانشگاه
تهراندرآنمنطقهاولینگامبودبرای
تبدیلخیابانشاهرضادرهمهسالهای
بعدازآنوحتیوقتیکهنامششــد
انقالب،بهقطبمدرنفرهنگیپایتختو
بگذاریدبگویمکشور؛بهخصوصکهاز
اوایلدهه40شمســیهــمدانهدانه
کتابفروشیهاییدراینخیابانتاسیس
شــدوبرمرکزیتفرهنگیاینمحور

شهریصحهگذاشت.
دربارهارتباطمیانشهروفرهنگ،
بزرگاناندیشــهوعلمفراوانســخن
گفتهانــد:دربــارهاینکهشــهرآیینه
تمامنمایفرهنگوباورهایمردمانش
استوحتیدردورانمدرنکهنهادهایی
متولیشهرشدهاند،بازهماینمردماند
کهبهســاخِتشهرشــکلمیدهندو
نانوشتهقرارمیکنندکهفالنمقولهیا
فضایاعرصهرابهرسمیتبشناسندیا
نه،یادربارهاینکهفرهنگوادبعمومی
مردمشهررامیشوددرعرصههایشهری
دید-بیهیچواسطهای-یادربارهاینکه
تاریختحوالتســاختاریوفضاییهر
شهری،رسالهایاستمصوردرتبیین
سیرتحوالتفکری،فرهنگیواجتماعی
شهروندانش،یادربارهاینهرشهریچقدر
شبیهمردمشاستوهرمردمیچقدر
شبیهشهرشانواینرابطهدیالکتیک
شهرومردمهرگزتمامینخواهدداشت.

حاالمیخواهمجوردیگریبهماجرا
نگاهکنــم:روزگاریدورتــادورتهران
حصاریبوده.بهشمیگفتهاند»حصار
ناصری«وکناراینحصارخندقیچون
ماردورشــهرچنبرهزدهبوده.رضاخان
میرپنجکهشاهمیشود،تصمیمبهتوسعه
کالبدیشهرمیگیرد.کنارشکریمآقای
بوذرجمهریایراهمداشتهکهباسیاست
مشتآهنین،شهرراازحصارسنتزده
قجرهاخالصکندودروازههایحصار
را-بیتوجهبهارزشهایتاریخیشان-
بکوبدوچرخمدرنیزاســیونرابهپیش
براندوخندقراپرکندوخیابانکشــی
کندوعوارضشهریوضعکندوغیره.
چهاشهفتجوشیکهتویشهیچجوره
نمیشودسرهراازناسرهجداکرد...وبهاین
ترتیببودهکهخیابانشاهرضارویتهی
خندقشمالیآنزمانتهرانبنامیشود؛
آنهمبهسبکوســیاقفرنگی.بعدها
رضاخانبهثمنبُخسزمینیراازچنگ
یکیازمالکانبزرگتهراندرمیآورد
وکناراینخیاباِنبناشدهبرتهی،اولین
دانشگاهمدرنایرانراپایهگذاریمیکند
وباریفرهنگیبرایاینخیابانبهارمغان
میآورد.وبازبعدترها-بهخاطرنزدیکی
بهدانشگاه-کتابفروشهایتهرانازبازار
وبهارستانوخیابانشاهکوچمیکنند
بهاینمحورشــهری.اینطوریهاست
کهشــهروندانتهرانیبیآنکهبدانند،
بهتدریجوبهشکلینمادینهمانکاری
رامیکنندکهبایدبکنند-کهدیالکتیک
شهرومردمبهشانتحمیلمیکند-و
مهمترینمحورفرهنگیمدرنشهرشان
یامهمترینمحورفرهنگیشهرمدرنشان
رارویتهیهــایبرجاماندهازخندقی

سنتیبنامیکنند.
ازایــنزاویهکــهمیایســتموبه
انقالبامروزنگاهمیکنم،دیگرتعجب
نمیکنمکهقلبتپنــدهفرهنگاین
مملکت،محوریکهروزگاریبســتر
شــاهرگفرهنگتهرانوایرانبوده،
امروزدربازینابرابرســوداوسرمایهو
سیاستبهاینراحتیمغلوبوتبدیل
شدهبهخیابانیمملوازدکانهاییبرای
عرضهکتابهایدرسیوکمکدرسی
ودیگرهیچ.ومیدانــمهمکهماندهها،
باوجوددســتوپاییکــهمیزنند،به
همینزودیهادراینباتالقسوداگری
وبیفرهنگیفروخواهندرفت؛ازبنایی
کهبرتهیبناشده،چهانتظاریهست
جزفروریختن؟جزویرانشــدن؟این
تراژدینیست،کمدیایاستموزیکال،
همراهباصدایموتوراتوبوسهایتندرو،
بوقماشینهایعاصیازترافیک،فریاد
شهروندانخشنوشعارهاییکهدرهوا
گمشدهاند.بهنظرمیرسدبهترهمان
باشدکهکمکمکبهکریمخانزندپناه

ببریم.*معمار

فرهنگ، روی تهی

بازگشت گاو خشمگین به وال استریت

نمایشی با عروسک های 20ساله 
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  نشریات جهان  

نامزدهایاصالحطلب)آقایانعارف،پزشکیانوروحانی(بایدتاآخرینروز
تبلیغاتدرکنارهاشمیازبرنامههایتبلیغاتیتلویزیوناستفادهکنندودرآخرین

روزبهنفعهاشمیکناربروندتاازحداکثرزمانبرایتبلیغاتاستفادهکنند.
بهار| این هم دیدگاهی است. 

اینآقایلنکرانیکیهکــهدرکمالبیادبیدربارهآقایهاشــمیوبرخی
حامیانشدرانتخاباتهشتسالپیشگفتهاگر»هاشمی2005«رادراینترنتسرچ
کنیدروزهمانباطلمیشود،بدنیستاینآقابهعکسبرخیحامیاناحمدینژادکه

خودشوزیراوبودههمنگاهیبیندازد.
بهار|  این بزرگوار نورســیده باید برای جلب توجه راه دیگری 
در پیش بگیرد. تخریب هاشــمی ابزاری بود که هشت سال پیش 
دوست سابق ایشــان در انتخابات به آن چنگ انداخت ولی چشم 
و گوش مردم دیگر از این حرف ها پر شده و حاال دیگر فهمیده اند 

چه خبر است. 

ازآقایمصباحیزدیکهیکروحانیاســتانتظارمیرودبهاینپسرجوان
وزیراسبقبهداشتکهنامزدموردعالقهشاناستتوصیهکنندحرمتافرادبهویژه

بزرگانرانگهدارد.
بهار|  این آقای جوان که فرمودید ظاهرا فراموش کرده بعد از هشت سال 
مردم فهمیده اند آدم هایی از این جنس نتیجه کار و رفتارشان برای مردم 

معلوم شده است. 

کارینداریمکینامزدشدهشــمابهترمیدونیدکهتارویههاعوضنشود
رییسجمهوريبعدیهیچکارینمیتونهانجامبده.

بهار|  باالخره رییس جمهوری آینده باید برخی رویه های نادرست را 
تغییر دهد. 

بهتراستبرایســالهایبعدقانوننامنویسینامزدهایریاستجمهوری
تغییراتاساسیدادهشود.686نفرنامنویسیکردهاندازکودکتاپیرمرد.بیسوادو
باسواد.بررسیموشکافانهوخیلیدقیقیبهتراستانجامشود.بااینکارهاشأنمقام

ریاستجمهوریپایینآوردهشده.
بهار|  حق با شماست ولی حرمت امام زاده را متولی نگاه می دارد. گاهی 
آن ها که به مقام می رسند اعمال و رفتارشــان به گونه ای است که برای  

بسیاري  این توهم را ایجاد می کند می توانند رییس جمهوري  شوند. 

تیتروعکستوندربارهآیتاهللمصباحولنکرانیخیلیجالببود.
بهار|   این جالبی را مدیون جالب بودن سوژه های تیتر و عکس هستیم. 
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الو بهار

هرهفتهدرجهاننشریاتمعروفیمنتشرمیشوندکهمیلیونها
تیراژدارندودربسیاریازکشورهاطرفدارانخاصخودراداشتهدومان سهند

وخواندهمیشوند.ازاینهفتهدرصفحهآخربهاربهبررسیتیتر
یکاینمجلههامیپردازیم.دراینشمارهمجلهسیاسی»تایم«،
مجلهاقتصادی»اکونومیست«،مجلهادبیوطنز»نیویورکر«،
نشــریه»آیتی)پیســیورلد(«ودوهفتهنامه»نشــنال

جئوگرافی«معرفیمیشوند.

تیترآخرینشمارهمجلهتایمبهنسلنوجوانامروزدنیا
میپردازدکههمهچیزرابرایخــودمیخواهندومنو
برایمناهمیتبیشتریدرزندگیآنهاپیداکردهاست.
درکاوراستوریاینمجلهمیخوانیمطبقتحقیقیکیاز
دانشگاههایآمریکانسلجدیدزیر17سالآمریکا58درصد
بیشترنسبتبههمساالن20ســالپیشازخوددچار
خودشیفتگیهستند.دراینیادداشتآمدهاستنوجوانان
آمریکاییبهطورمتوسطهرهفتهدوعکسازخودرادر
شبکههایاجتماعیآپلودمیکنندونظردهیدیگرانودوستانبسیاربرایشانمهماست.
یکروانپزشکبهروزنامهنگارمجلهتایمگفتهشمارنوجوانانیکهبهدلیلبیاهمیتییا
الیکنشدنعکسهاومطالبشاندرفضایمجازیدچارافسردگیمیشوند،روبهافزایش
است.درپایاننظریکیازنوجوانانکهدراینآمارگیریشرکتکردهاستجالببهنظر
میرسد.اوبهروانپزشکخودگفتهازنظراوپدرومادرشانسانهاییعقبماندههستند
کهحتینحوهخریدیکآهنگازاینترنترابلدنیستندوهمچنینمادربزرگخودرابه

فسیلزندهتشبیهکردهاست.

هفتهنامهادبیوطنزنیویورکردرجلداینشمارهبهشوخی
باکمپانیاپلونیوتنپرداختهاست.بهطورمعمولکاور
اینمجلهتوضیحینداردودرداخلباکارتونیدنبالهداربه
خواننده،منظورازتصویررویجلدنشاندادهمیشود.اما
همانطورکهدراینکاورمیبینیدباالهامازافتادنسیب
برسرنیوتنشاهدچرخدندههاییهستیمکهسیبهایی
رویسرکسانیکهزیرایندرختمينشستندميافتد؛
درختيکهبهجایشاخوبرگ،چرخدندهداردواینافراد
ایدهجدیدیبهذهنشانمیرسد.امااینســیبهاییکهرویاینچرخدندهمیافتند
داستانجالبیدارندکهدرکارتونکاورآننشاندادهمیشود.کاریکاتوریستیدرحالفکر
برایطراحیجلدمجلهنیویورکراستولیپسازمدتیتالشبهنتیجهنمیرسدوکاغذ
رامچالهمیکندوازپنجرهبیرونمیاندازد.اینکاغذبهکبوتریدرحالپروازمیخوردو
اینکبوتررویمردیسقوطمیکندولباسشراکثیفمیکند،مردلباسشرادرمیآورد
ودواندوان)اشارهبهارشمیدسکهوقتیایدهایبهذهنشرسیدلختازحمامبهبیرون
پرید(بهسمتیمیرود.دراینمیانبهخانمیبرمیخوردودرکارتونبعدیماریازآسمان
سیبیبرایآنهامیآوردتابخورند)اشارهبهشیطانکهانسانراگولزدوباخوردنمیوه
بهشتیبهزمینتبعیدشد(ولیمردوزنازخوردنسیببهدلیلعشقامتناعمیکنندو
مارمجبورمیشودسیبراخودشبخورد.ازقضاهمانپرندهایکهرویمردسقوطکرده
بودبهمارحملهمیکندوشیطانمجبوربهباالآوردنسیبمیشودوسیبدوبارهازپنجره
کارتونیستاولداستانبهســراومیخوردواوایدهرویجلدنیویورکرراپیدامیکندو

درختیمیکشدکهچرخدندهداردوسیبهاییرویسرانسانهامیریزدتاایدهجدیدی
برایزندگیشانپیداکنند.

هفتهنامهاقتصادیاکونومیســتحــاویخبرهای
خوبیبرایفعاالنبازارسرمایهدرقلباقتصادیدنیا،
والاستریت،است.رویجلداینشمارهازاینمجله
تصویرآشنایگاوخشــمگینرامیبینیمکهنماد
خیزشبازارورونقخریدوفروشدربورسنیویورک
است.بهدنبالانتشارآماربیکاریدرآمریکابهمیزان
هفتدرصدکهپایینترینآماردر12سالگذشته
بود،شــاهدبهتکاپوافتادندوبارهبورسنیویورک
بهعنوانبزرگترینمرکزدادوستددرجهانبودیم.درگزارشویژهاینشمارههم
اکونومیستبابررسیصنعتبانکداریدرجهانوانتشارکردارهایسرمایهگذاری
ســپردههایمردمدراینبانکهاآمارحیرتانگیزیازروندخطادراقدامبانکها
منتشرمیکندوآیندهروشــنیرابرایصنعتبانکداریدرصورتعدمچرخش
رویکردهانمیبیند.دراینگزارشبانکهایمطرحجهانراپهلوانهایپوشالیبه
تصویرمیکشندکهتنهابهانتشارآمارهایتیلیاردیگردشهایخودمیپردازند

ولیاشارهایبهضررهایحاصلازسرمایهگذاریهایاشتباهخودنمیکنند.

ایننشریهدرشمارهماهمیخودگزارشیدارداززندگی
مردمافریقاواینکهحدود70درصدکشورهایاینقاره
منابععظیممعدنیومنابعطبیعیدارندولیبهدلیل
حکومتهایفاسدوخودکامهبســیاریازمردمازآن
بهرهاینمیبرند.دراینگزارشآمدهکهجدبسیاریاز
کودکاناینقارهتاحدود120سالعمرمیکردندولیدر
حالحاضرمتوسطسنعمردراینقارهبه40سالرسیده
وطبقگزارشیونیسفروزانه15کودکزیرپنجسالدر
اینقارهازگرسنگیمیمیرند.تیتریکاینمجلهبررویعکسکودکمعصومیازنژاد

سیاه،باعنوان»آیااینکودکمیتواند120سالعمرکند«،جایگرفتهاست.

پرتیراژترینمجلهحوزهفناوریاطالعــاتورایانه،در
آخرینشمارهخودبهمعرفی101سایتعظیماینترنتی
پرداختهاســتکهخدماتمهمیبهکاربراناینترنتی
ارائهمیکنند.درگزارشمجلهپیسیورلددربارهاین
سایتها،بااشارهبهنابغههاییکهپشتصحنهاینسایتها
مشغولبهکارهستند،پردهازاسراربعضیازاینسایتها
برداشتهمیشود.طبقمعمولدرصدراینلیستگوگل
قراردارد.گرچهبسیاریازمردمازگوگلتنهابرایسرچ
اینترنتیاستفادهمیکنندولیدرحالحاضراینسایتنزدیکبه25خدمتپولسازدیگر
ازجملهایمیل،مپ،داکیومنت،شبکهاجتماعیوالبتهنرمافزاراندرویدرامدیریتمیکند.
فیسبوک،یاهو،سایتخبریبیبیسی،سایتهایخبریسیانانورویترز،سایت
شبکههایتلویزیونیدیسکاوری،تویتروسایتبلومبرگازدیگرسایتهایمهمدرفهرست
منتشرشدهاینمجلهاست.میزانبازدید،کیفیتطراحیسایت،زمانآپلودمطالبومیزان
کلیکشدنصفحاتاینوبسایتهاازدالیلقرارگرفتنآنهادراینفهرستهستند.
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