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سازمان ملل باید خود را با 
“تهدید های جدید” تطبیق بدهد

»مرد مورچه ای« به پروژه جدید 
»انتقام جویان« می پیوندد 

کم هم زیاد است
صفحه 22 

  »جان فاوریو«، 
كارگردان مشهور 

هالیوود، به 
طرفداران كمپانی 

مارول وعده داد كه 
یكی از قهرمانان 

فیلم جدید »انتقام جویان«، مرد مورچه ای 
خواهد بود. »جان فاوریو«، كارگردان فیلم  

»مرد كهنی« در مصاحبه با روزنامه...

سازمان  مشكل  مختلف،  گزارشات  اساس  بر 
نگرش  و  رویكرد  همواره  كه  است  این  ملل 
خود  و  داشته  امنیتی  مسائل  به  نسبت  مثبتی 
به  نمی سازد.  منطبق  و  تهدیدها سازگار  با  را 
نقل از رادیو بین المللی فرانسه، “دیوید ونس” 
ملل  سازمان  دبیر كل  امنیتی  معاون  مقام  در 
اداره  در  نقص  و  ناتوانی  گونه  هر  مسئولیت 

امور را كه ممكن است... 

مینیمالیسم با كاهش دادن آگاهی های 
حسی خارج از از ذهن ،میدان اندراج و 

حدس و گمان و تخیل را برای ذهن خواننده 
فراخ مینماید. به اعتبار زبان شناسی برای 

رسیدن ...
.

صفحه14اقتصاد

تورم و بیكاری مهمترین نگرانی 
شهروندان اروپایی است

می  نشان  اروپا  در  ها  نظرسنجی  ترین  تازه 
وضعیت  به  نسبت  اروپایی  شهروندان   ، دهد 
اقتصادی خود ناامید هستند و تورم و بیكاری 
مهمترین نگرانی آنها به شمار می رود . به نقل 
از خبرگزاری شینهوا ، نتایج تحقیق و بررسی 
بهار  در  بارومتر  یورو  استاندارد  موسسه 
شهروندان  اعتماد  میزان   ، است  حاكی   ۲۰۰۸
اقتصادی  وضعیت  به  نسبت  اروپا  اتحادیه 

كشورهای خود نسبت به پاییز ...

صفحه 24

برندگان واقعي یورو 2008
سوئیس و اتریش میزبانان یورو ۲۰۰۸ به دنبال قهرماني یا حتي به دست آوردن موقعیتي خوب در رقابت ها نبوده اند. 
این كشورها هدف هاي دیگري را دنبال كرده اند كه مهم ترینشان باال بردن رونق اقتصادي و جذب گردشگر بیشتر بوده 
است. هر دو تیم میزبان در همان دور مقدماتي حذف شدند.به گزارش رویترز، تیم اتریش با وجودي كه حذف شد، بیش 
از توان خود ظاهر شد و حاال مي تواند سر خود را باال نگاه دارد. فوتبال اتریش در رده بندي فیفا در مكان 9۲ جهاني 
قرار دارد. بر این اساس در جمع 16 تیم یورو ۲۰۰۸ ضعیف ترین تیم بود و از آن انتظاري نمي رفت. پیش از شروع 
رقابت ها بخت قهرماني اتریش یك به 1۰۰ بود. در جمع 16 تیم بجز اتریش، تنها تیمي كه خارج از فهرست 3۰ تیم برتر 
جهان قرار داشت، سوئیس بود و به این ترتیب براي سوئیس نیز بختي قائل نبودند.اشپیگل در تحلیلي از یورو ۲۰۰۸ 
نوشت: »جدا از این كه چه تیمي قهرمان رقابت ها مي شود، اتریش و سوئیس برنده شده اند. سفر صدها هزار هوادار 
فوتبال به این دو كشور، جایزه اي بزرگ براي آنها بوده است. برگزاري یورو ۲۰۰۸ بیش از 35۸ میلیون دالر به اقتصاد 
سوئیس و 369 میلیون دالر به اقتصاد اتریش تزریق كرده است. این پول كجا خرج خواهد شد؟ كیم هالیوود، سخنگوي 

بخش گردشگري اتریش ....

بانک انگلیسی هستیم 
نه ایرانی

استاد دانشگاه تگزاس آمریكا

باید با ادبیات ثابت کنیم که ایرانی هیچ فرقی 
با اشخاص دیگر دنیا ندارد
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نصرت رحمانی
سال  در  رحمانی  نصرت 
شد  متولد  تهران  در   13۰۸
دبستانی  آموزشهای  دوره 
همین  در  را  دبیرستانی  و 
شهر به پایان رساند و سپس 
وارد مدرسه پست و تلگراف 
كار  به  سپس  شد  تلفن  و 
به  سپس  پرداخت  رادیو  در 
و  پرداخت  نگاری  روزنامه 
شعر  صفحات  مسوول  بعد 

مجله زن روز شد خود او در جایی در زندگی نامه اش 
می نویسد :

نصرت رحمانی هستم , زاده و پروریده تهران...حرفه ام 
قلمزنی است همین

عشق«  »آبروی  و  سیاه«  »بیوه ی  شعر  مجموعه ی 
)عاشقانه ها( نیز از بعد از درگذشت او ازسوی خانواده اش 
توسط انتشارات نگاه و پوینده منتشر شدند. »مردی كه 

در غبار گم شد« نیز اتوبیوگرافی این شاعر است

این روزها 
اینگونه ام ، ببین:

دستم، چه كند پیش مي رود، انگار
هر شعر باكره اي را سروده ام 
پایم چه خسته مي كشدم ، گوئي
كت بسته ا زَخم هر راه رفته ام 

                                    تا زیر هركجا
حتي شنوده ام 

هربار شیون تیر خالص را 

 اي دوست 
این روزها 

با هركه دوست مي شوم احساس مي كنم
آنقدر د وست بوده ایم كه دیگر 

                                     وقت خیانت است 

انبوه غم حریم و حرمت خود را
از دست داده است 

دیریست هیچ كار ندارم 
                            مانند یك وزیر

وقتي كه هیچ كار نداري
تو هیچ كاره اي

من هیچ كاره ام : یعني كه شاعرم 
گیرم از این كنایه هیچ نفهمي

این روزها 
اینگونه ام :

فرهاد واره اي كه تیشه ي خود را
                                           گم كرده است 

آغاز انهدام چنین است 
اینگونه بود آغاز انقراض سلسله ي مردان

یاران
وقتي صداي حادثه خوابید
برسنگ گور من بنویسید:

- یك جنگجو كه نجنگید
                     اما ...، شكست خورد

با شاعران معاصر
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری

چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیر مسئول
ع . نجفی

هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان
 سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانی صحیح گام بر می دارد

تمامی مطالب سایت از مقاالت رسیده و 
سایت ها و خبرگزاریهای معتبر با ذکر

 نام نویسنده مقاله انتخاب و به چاپ می رسد 
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سرآغاز
تخت  سنگهای  بر  شده  حكاكی  تصاویر  در 
جمشید هیچكس عصبانی نیست. هیچكس سوار 
بر اسب نیست. هیچكس را در حال تعظیم نمی 
خورده  شكست  و  سرافكنده  هیچكس  بینید. 
نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ 
تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای 
ایرانیان این است كه هیچگاه برده داری در ایران 
مرسوم نبوده است در بین صدها پیكره تراشیده 
شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یك تصویر 
برهنه و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم كه 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستیم  نژادی  چه  از 

باشیم.

لطفا جهت بهبود كیفیت این هفته نامه  نظرات، 
پیشنهادات و انتقادات خود را

  با دفتر هفته نامه و یا
شماره تلفن ۰7733113137 در میان بگذارید

سرمقاله
بدون تردید همگان می دانند  كه در دنیای كنونی با توجه به گسترش روز افزون دانش 
و اطالعات در زمینه های مختلف از یك سو و هجوم سیل آسای فن آوریهای مدرن و 
ابزارهای جدید ارتباطی همانند اینترنت و ماهواره از سوی دیگر، جای بسی تامل و درنگ 
را ربوده است و همگان در این عرصه با شتاب و سرعت برق آسایی در حركت و از همه 
مهمتر به نوعی در رقابت اند؛ اما نكته ای كه در این بین تا حدودی ذهن را مشغول می 
سازد، نوع و نحوه رقابت این رسانه ها در جامعه آشفته خارج از كشور است. به عنوان 
مثال زمینه سازی برای شكل گیری و سمت و سوق دادن اذهان عمومی به مسائل حاشیه 
ای خاص در جهت تخریب رقبا، یا عدم اشراف علمی و تخصصی در حوضه حرفه ای 
باعث می شود كه نحوه رقابت در مسیر نا مطلوبی چون نیازهای مادی و منافع شخصی 

یا گروهی قرار بگیرد. 
نكته ای كه در این میان اغلب این رسانه ها را به خود مشغول می دارد، كمبود نویسندگان 
و خبرنگاران اهل فن می باشد كه عالوه بر اشراف علمی و عملی بر حرفه خویش، باید 
از درایت كافی نیز برخوردار باشند تا بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. حال 
آنكه می توان با به كار گیری جوانان با استعداد و تربیت افراد متخصص و صاحب نظر، 
خأل كمی و كیفی رسانه را پر نموده و شاهد عرصه رقابت سالم و منطقی بین رسانه ها 
بود. در غیر این صورت بعد از مدتی از این رسانه ها جز یك حركت كلیشه ای و تكرار 
مالل آور چیزی باقی نخواهد ماند و در نهایت این رسانه به جای اجرای تعهدات حرفه 
ای و رسالت رسانه ای خود، تبدیل به ابزاری برای تبلیغ  تجاری یا سیاسی خواهد شد؛ 
اما رقابت سالم ارزشی است همانند دموكراسی، آزادی، شادی، اطمینان و رضایت خاطر 
كه اعتماد متقابل را برای انسان به همراه می آورد و باعث رشد شخصیت اجتماعی می 
گردد مضاف بر آنكه با پایان دادن به فرمانروایی نا بخردانه، افراد متخصص و دلسوز 

را مجال فعالیت می دهد.

پرشین
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بانک انگلیسي هستیم 
نه ایراني

پس از گذشت سه روز از تصویب تحریم هاي جدید اتحادیه اروپا علیه بزرگ ترین بانك ایران در اروپا، فرانسه تاكید كرد اعمال تحریم هاي 
شدیدتر كشورهاي اروپایي در مواجهه با برنامه هسته یي ایران نباید پایان فشارهاي بین الملي بر برنامه هسته یي این كشور باشد.وزارت 

خارجه فرانسه با تاكید بر اینكه تمام اعضاي 
اتحادیه اروپا باید این تحریم ها را علیه تهران 
اعمال كنند، افزود؛ البته محدودیت هاي جدید 
مسافرتي و مالي اتحادیه اروپا بر شركت ها 
پایان تحریم ها  منزله  به  ایراني  و اشخاص 
آني  آندره  پاسكال  ایسنا  گزارش  به  نیست. 
همچنین  فرانسه  خارجه  وزارت  سخنگوي 
بر  فشار  همچنان  طریق  بدین  كرد؛  تصریح 
ایران را باید حفظ كنیم تا تهران را به تعلیق 
غني سازي اورانیوم متقاعد كنیم. ۲7 عضو 
هاي  تحریم  گذشته  دوشنبه  اروپا  اتحادیه 
موجب  به  كه  رساندند  تصویب  به  یي  تازه 
آن محدودیت هاي مالي و مسافرتي بیشتري 
نسبت به قبل علیه ایران اعمال مي شود. در 
همین راستا دارایي هاي بانك ملي به عنوان 
كشور  سه  در  كه  ایران  بانك  ترین  بزرگ 
آلمان، انگلیس و فرانسه شعبه دارد، مسدود 
فعالیت  ادامه  دیگر حق  شده و شعبه هایش 
را  هامبورگ  و  پاریس  لندن،  شهرهاي  در 

ندارند. ایران پس از موافقت كشورهاي اروپایي با این تحریم ها ضمن انتقاد از رویه اروپا، تصمیمات اعضاي اتحادیه را، تنگ نظرانه خواند. 
در همین حال شعبه بانك ملي در لندن در اعتراض به تحریم هاي تازه اتحادیه اروپا بیانیه یي صادر كرد. این شعبه با تاكید بر اینكه تحریم 
هاي اروپا علیه بانك ملي را در دادگاه هاي اروپا و همچنین انگلیس زیر سوال خواهد برد، متذكر شد؛ تحریم هاي اتحادیه اروپا علیه این بانك 
 Melli( را در دادگاه هاي انگلیس و اتحادیه اروپا به چالش مي كشد.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاري رویترز، شعبه بانك ملي در لندن
Bankplc( گفت از دادگاه هاي انگلیس درخواست خواهد كرد تا بازنگري حقوقي در این روند انجام شود. این شعبه در عین حال تصریح 
كرد درخواست دستور موقت تعلیق در اجراي تحریم ها را به دادگاه هاي این كشور ارائه مي دهد. بانك ملي در ادامه بیانیه خود با بیان اینكه 
تحریم ها علیه این بانك نامتناسب و تبعیض آمیز است، خاطرنشان كرد عالوه بر دادگاه لندن در دادگاه اروپایي »فرست اینتس« نیز شكایت 
مي كند تا مشروعیت این تصمیم را زیر سوال ببرد. در ادامه این بیانیه آمده است؛ شعبه بانك ملي در لندن به عنوان یك بانك انگلیسي به 
لحاظ حقوقي و ساختاري از شعبات ما،در این بانك متمایز است. این بانك به تمامي تحریم هاي مربوطه )علیه ایران( پایبند است و به این كار 
ادامه خواهد كرد و سابقه یي بي خدشه در پایبندي به مقرراتش در انگلیس دارد. اعالم برائت تلویحي شعبه لندن بانك ملي از ایراني بودن 
ساختار شعبه اش در حالي صورت مي گیرد كه گوردون براون نخست وزیر انگلیس هفته گذشته اعالم كرد لندن اقدام اتحادیه اروپا علیه 
بانك ملي و شعب آن را مطرح كرده است.وزارت خزانه داري انگلیس نیز در اطالعیه یي به بانك هاي این كشور دستور داده است هرگونه 
سرمایه بانك ملي را كه در اختیار دارند، مسدود كنند.از سوي دیگر خاویر سوالنا رئیس سیاست خارجي اتحادیه اروپا هم مجدداً تاكید كرد 
قدرت هاي بزرگ به سیاست دوسویه شامل تحریم و دیپلماسي در قبال ایران و فعالیت هاي هسته یي اش ادامه خواهند داد. نماینده 1»5 
اوایل هفته گذشته بسته دوم این گروه را براي حل و فصل پرونده هسته یي، تحویل مقامات ایران داد و به همراه سایر اعضاي گروه 1»5 
منتظرند ایران پاسخ خود را به پیشنهادهاي درون بسته بدهد. به گزارش رویترز سوالنا همچنین تصریح كرد؛ تهران هنوز به پیشنهادهاي 
پنج عضو دائم شوراي امنیت و آلمان پاسخي نداده است. دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس نیز گفت؛ پاسخ سریع ایران به دومین بسته را 

مي خواهیم. وي با تاكید بر اینكه رویكرد 1»5 فقط انزوا نیست، افزود؛ معتقدم سیاست ما در قبال ایران هنوز مي تواند كارآمد باشد.

حمایت بیل کلینتون از اوباما
پیروزی  از  حمایتش  بار  اولین  برای  كلینتون  بیل  آمریكا  سابق  جمهور  رئیس 
كلینتون  بیل  همسر  كلینتون  كرد.هیالری  اعالم  را  اوباما  باراك  دموكرات  حزب 
بود. گفتنی است  انتخابات ریاست جمهوری  اوباما در  از بزرگترین رقبای  یكی 
در زمان رقابت، بیل كلینتون بارها اوباما را مورد انتقاد قرار داده بود.سخنگوی 
از  كند.اوباما  می  همكاری  اوباما  پیروزی  برای  وی  داشت:  اظهار  كلینتون  بیل 
هوادارانش خواست تا كمك كنند ده میلیون دالر )5 میلیون پوند( بدهی هیالری 
ایلی  بپردازند.سناتور  را  بود  انتخابات  در  وی  از شكست  ناشی  كه  را  كلینتون 
نویز از آنها خواست برای پرداخت حداقل نصف بدهی كمك كنند.باراك اوباما و 

هیالری كلینتون در روز جمعه با یكدیگر مالقات می كنند در حالی كه بیل كلینتون در اروپا خواهد بود و حضور نخواهد داشت. كلینتون 
برای اینكه اوباما رئیس جمهور بعدی آمریكا باشد در هر كاری همكاری خواهد كرد. براساس یك نظرسنجی اكثر هواداران كلینتون به 

اوباما رأی خواهند داد و تنها 11 درصد از طرفداران هیالری به مك كین رأی می دهند.
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سیاست و بین الملل

آمریكا حضور دیپلماتهای خود در تهران 
را مورد بررسی قرار داده است

یك مقام وزارت خارجه آمریكا گفت: آمریكا گشایش یك بخش حافظ منافع در 
تهران را كه كاركنان آن آمریكایی باشند مانند آنچه كه در كوبا باز شده در 

دست بررسی قرار داده است. 
افزود  :  من می  این مقام وزارت خارجه آمریكا  به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
دانم كه این موضوع مورد بحث قرار گرفته است  .  اما در مورد نحوه فعالیت این 

بخش اطالعی ندارم  .  
این مقام افزود  :  من فكر نمی كنم كه كسی در آنجا وجود داشته باشد كه فعال 
در حال پیشبرد آن باشد  .  روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه گزارش داد كه 
دولت آمریكا در حال بحث در مورد این اقدام است كه باعث حضور آمریكا در 
ایران بدون از سرگیری روابط دیپلماتیك رسمی بین دو كشورباشد كه در سال 
 19۸۰  پس از به گروگان گرفته شدن  5۲  دیپلمات آمریكایی در تهران قطع شده 
است  .  واشنگتن پست نوشت  :  تصمیم گیری در این مورد ممكن است ظرف چند 

هفته انجام شود  .  هیچكس به طور رسمی این گزارش را تایید نكرده است  .  
در همین حال وزیر امور خارجه آمریكا گزارش های منتشر شده مبنی بر اینكه 
واشنگتن در حال بررسی پیشنهاد راه اندازی دفتر حافظ منافع در ایران است 
تكذیب نكرد. كاندولیزا رایس در هواپیمای حامل وی به “برلین” برای شركت 
در كنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره 

بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریكا در تهران، این موضوع را تكذیب نكرد. 
وی گفت: قصد ندارم درباره بحث های داخلی آمریكا اظهار نظری كنم. 

با  می تواند  چگونه  كه  است  این  پی  در  پیش  مدت ها  از  آمریكا  افزود:  رایس 
آنها  كه  داریم  دبی  در  كنسولگری  ما  گفت:  وی  باشد.  داشته  تماس  ایرانی ها 
می توانند روادید خود را تهیه كنند اما می دانیم كه ایرانی ها برخی اوقات برای 
ایرانی های  داریم  قصد  كرد:  نشان  خاطر  رایس  دارند.  مشكل  دبی  به  رفتن 
كردن  دراز  برای  راه هایی  به  هستیم  و مصمم  كنند  دیدن  آمریكا  از  بیشتری 
تام   “ این در حالی است كه  پیدا كنیم.  ایرانی ها دست  دست دوستی به سمت 
كیسی” سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا تاكید كرد كه هیچ چیز جدیدی 
برای اظهار نظر درباره روابط دیپلماتیك بین ایران و امریكا ندارد. وی گفت: 
»ما بدون شك همواره در جستجوی این هستیم كه بهترین راه برای اداره كردن 
دیپلماسی چیست.« كیسی با این حال خاطر نشان كرد، در وضعیت سوئیس به 
عنوان حامی و نماینده آمریكا در ایران در مرحله كنونی هیچ تغییری به وجود 

نیامده است.

آموزش زبان انگلیسی و مكالمه
IELTS, CAE, Business English

07963521706
learn2talk@yahoo.co.uk

سازمان ملل باید خود را با “تهدید های 
جدید” تطبیق بدهد

بر اساس گزارشات مختلف، مشكل سازمان ملل این است كه همواره رویكرد 
و نگرش مثبتی نسبت به مسائل امنیتی داشته و خود را با تهدیدها سازگار 
و منطبق نمی سازد. به نقل از رادیو بین المللی فرانسه، “دیوید ونس” در مقام 
معاون امنیتی دبیر كل سازمان ملل مسئولیت هر گونه ناتوانی و نقص در اداره 
امور را كه ممكن است منجر به وقوع حمالت مرگبار تروریستی 11دسامبر 
كاركنان  از  نفر   17 شدن  كشته  و  الجزیره  در  ملل  سازمان  مقر  به  گذشته 

ابراهیمی”  از سوی “اخضر  بر اساس گزارش منتشره  باشد، برعهده می گیرد.  افراد مسلح شده  این سازمان در پی حمله 
دیپلمات الجزایری و فرستاده ویژه “كوفی عنان” به عراق، سازمان ملل باید خود را برای مواجهه با خطراتی جدید جنبش های 
افراط گرایانه از جمله شبكه تروریستی القاعده ، آماده كند و خود را با تهدیدات این گروه ها تطبیق دهد. طبق این گزارش، 
سازمان ملل دیگر توسط “پرچم آبی اش” حمایت نمی شود و هم اكنون بیش از بیش هدف گروه های افراط گرا به ویژه القاعده 
قرار دارد. شبكه تروریستی القاعده برای كشتن بلندپایه ترین مقام سازمان ملل 1۰ هزار دالر جایزه پیشنهاد كرده است. پس از 
حمله تروریستی به مقر سازمان ملل در بغداد در سال ۲۰۰3 كه طی آن ۲۲ نفر از جمله “سرگیو ویرا دوملو” نماینده سازمان 
در عراق كشته شدند، این سازمان امنیت خود را مورد بررسی كامل قرار داد. با این حال ۴ سال پس از این اتفاق، دولت 
الجزیره و سازمان ملل اقدام به اجرای برخی تدابیر امنیتی كردند كه طبق گزارشات رسیده این تدابیر “ناكافی و غیربسنده” 
با  امنیتی داشته و دارد و خود را  بود. طبق اسناد موجود، سازمان ملل همواره رویكرد و نگرش مثبتی نسبت به مسائل 
تهدیدها سازگار و منطبق نمی سازد. اما با استناد به گزارشات مختلف می توان گفت، مشكل اساسی و اصلی در این میان این 

است كه سازمان ملل متحد تصویر و وجهه بی طرفی و عینیت خود را از دست داده است. 

نسل جدید موشک های روسیه در راهند
ژنرال ویتالی لینیك معاون فرمانده نیروهای استراتژیكی موشكی روسیه اعالم كرد كه دفاع موشكی روسیه یكی از مطمئن 
مجموعه  شدن  حذف  با  همزمان   RS-۲۴ جدید  نسل  پیمای  قاره  های  موشك  وی  گفته  به  بود.  خواهد  و  بوده  ها  ترین 

نیروهای  اختیار  در  دارند،  قرار  نظامی  كشیك  در  كه  كنونی  موشكی  های 
استراتژیكی موشكی قرار خواهند گرفت. به گزارش نووستی ژنرال روسی 
تأكید كرد كه ما مجموعه های موشكی خود را بسیار با احتیاط مصرف می 
كنیم و مدت طول عمر مصرف آنها را تمدید می نماییم. تمدید مهلت استفاده 

با دریافت مجموعه های موشكی جدید متناسب است.
 یوری ساالمونوف مدیر و طراح ارشد انستیتوی فناوری های حرارتی مسكو 
كه تولید كننده اطالع داد امسال آزمایش های مشترك پروازی موشك های 
RS-۲۴ با كالهك جدا شونده به پایان می رسد. وی تأكید كرد امسال قرار 
با  به همراه   RS-۲۴ ای امور تجربی-سازه  یعنی  است كه مهمترین مرحله 
آزمایشات پروازی به پایان برسد. وی گفت: طی سه ماهه چهارم قرار است 
كه این مرحله از آزمایشات به پایان برسد و اگر نتیجه مثبت باشد آزمایشات 
در همین مرحله خاتمه می یابند و مطابق برنامه تسلیحاتی ما باید از سال 
آینده این امور را به نظامیان تحویل دهیم. آنطور كه پیش از این ژنرال نیكالی 

ساالوتسوف فرمانده نیروهای استراتژیكی موشكی روسیه اعالم كرده بود 
در آینده به همراه موشك های قاره پیمای »ار اس 1۲ ام۲« )مجموعه »توپول-ام«( كه هم اكنون در اختیار نیروهای قرار گرفته، 
موشك های قاره پیمای »ار اس ۲۴-« با كالهك های جدا شونده پایه اصلی نیروهای تهاجمی ما را تشكیل داده و اجازه می 
دهند كه روسیه با اطمینان امنیت خود و متفقانش را تا اواسط قرن ۲1 میالدی تأمین كند. قرار است كه موشك های قاره 
پیمای »ار اس۲۴-« جایگزین مدل های قدیمی »ار اس1۸-« و »ار اس۲۰-« شود. در حال حاضر نیروهای استراتژیكی موشكی 
روسیه مجهز به مجموعه های موشكی توپول-ام ثابت و سیار هستند. اولین مجموعه »توپول-ام« ثابت )»ار اس1۲-ام« یا 
بنا به استاندارد ناتو SS-X۲7( در سال 1997 و اولین مجموعه سیار آن در دسامبر سال ۲۰۰6 به حالت كشیك نظامی در 
آمدند. موتور این موشك می تواند سرعتی به مراتب بیش از مدل های قبلی برای آن تأمین كند. به غیر از این ده ها موتور 
كمكی و تجهیزات هدایتی مسیر پروازی را برای این موشك مهیا می سازند كه برای دشمن غیر قابل پیش بینی است. به اعتقاد 
طراحان »توپول-ام«، پالس های الكترومغناطیسی بر این موشك كامال بی تأثیر است. در ضمن امنیت هسته ای و طول عمر 

استفاده از این مجموعه یك و نیم برابر افزایش یافته است. 

کشف اجساد 22 عضو قبیله ای ربوده شده 
توسط طالبان در پاکستان

این  اعالم كرد كه ساكنان منطقه ای در شمال غربی  پاكستانی  از مقامات  یكی 
توسط  دوشنبه  روز  كه  را  محلی  صلح  كمیته  یك  عضو   ۲۲ اجساد  كشور 
شبه نظامیان طالبان ربوده شده بودند، كشف كردند. به نقل از رویترز، “بركت 
در  شهری  ساكنان  كه  گفت  پاكستان  در  محلی  مسئوالن  از  یكی  مروت”،  اهلل 
شمال غربی پاكستان امروز جسد ۲۲ نفر از اعضای قبیله ای ربوده شده در روز 
دوشنبه در این منطقه را پیدا كردند. شبه نظامیان وفادار به “بیت اهلل محسود”، 
یكی از سركردگان طالبان در پاكستان روز دوشنبه جاده ای در منطقه “جنداهلل” 
كه به منطقه  قبیله ای پشتون در وزیرستان جنوبی منتهی می شد را مسدود كرده 
و حدود ۲7 نفر از مردان قبیله ای حامی دولت را ربودند. بر اساس این گزارش، 
ساكنان این منطقه امروز صبح جسد ۲۲ تن از افراد ربوده شده را در “جنداهلل” 
یافتند. مروت گفت: برخی از این افراد بر اثر شلیك گلوله و برخی دیگر نیز بر اثر 
جراحات ناشی از ضربات چاقو از پای درآمده بودند. وی افزود: كشته شدن این 

افراد تقریبا حتمی بود، چون آنها دشمنی دیرینه ای را با محسود داشتند.
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دهكده ای در ابعاد 
لندن

بلندگو

»بی فرهنگی« صفتی است كه ما ایرانیان بسیار به كسانی كه رفتار و عادات 
ناشایستی دارند نسبت می دهیم. حال آنكه فرهنگ به مجموعه آداب و رسوم 
یك ملت گفته می شود كه این آداب و رسوم می تواند با معیارهای مختلف 
و از دیدگاه های گوناگون خوب یا بد و درست یا نادرست تلقی شود. این 
نحوه قضاوت، شخصی است. در جوامع چند ملیتی مانند انگلستان، باید در 
نظر داشت كه این قضاوتها موجب آزردگی دیگران نشود. زمانی كه با زبان 
آموزان بین المللی گرد آمده از جای جای این كره خاكی در یك كالس، زبان 
جای  به  فرهنگها  مقایسه  در  كه  بیاموزید  گفت:»  می  معلمی  آموختیم،  می 
خوب یا بد، عبارت متفاوت بودن را بكار برید چون اگر شما فرهنگ خود را 
بهتر از فرهنگ دیگران می دانید، دیگران نیز ممكن است فرهنگ خود را بهتر 
از فرهنگ شما بدانند.« تفاوت فرهنگ ملتها، تفاوت دیدگاه ها، سطح فكر و 
درك، میزان رشد شخصیتی و حتی ادب ملتها را نشان می دهد اما اخالقیات 
تقریبًا در تمام فرهنگها یك ارزش است هرچند ممكن است كه عكسش صادق 
نباشد. یعنی بعضی ارزشهای یك فرهنگ ممكن است اخالقی نباشد. گاهی نیز 
اخالقیات در فرهنگهای مختلف نمادهای گوناگون دارد كه برای افراد خارج از 
آن فرهنگ ممكن است در نگاه اول بی اخالقی یا بد اخالقی تلقی شود. برای 
یا به نام كوچك خطاب  انداختن در حضور یك بزرگتر  پا  پا به روی  مثال 
كردن او، در فرهنگ ملل شرقی غیر اخالقی و بی ادبی است در حالی كه در 
فرهنگ ملل غرب چنین رفتاری، مفهوم خاصی ندارد و نمی توان ایشان را 
یا در واقع نداشتن چنین فرهنگی، ملتی  به دلیل رعایت نكردن چنین آدابی 
بی ادب دانست چرا كه آنها معیارهای دیگری برای احترام گذاری دارند. این 
واقعیت را شما زمانی می توانید دربابید كه وارد بافت فرهنگی زندگی مردم 
شوید.پس، اخالق با فرهنگ متفاوت است؛ اگرچه اخالق می تواند در فرهنگ 
نمود پیدا كند ولی فرد بی اخالق یا بد اخالق را نمی توان بی فرهنگ نامید. 
از فرهنگ بسیار كهن برخورداریم؛  ایرانیان هستیم كه  شاهد كالم خود ما 
فرهنگی كه از تطاول تاریخ و تحریف حریفان پیروز و سربلند بیرون آمده 
است و بارقه های اخالقی بسیاری نیز درخود دارد ولی ما ایرانیان، امروزه، 

اخالق و ادب در رفتار و گفتارمان چندان كه باید به چشم نمی خورد.
از بزرگترین ضعفهای ما ایرانیان دوگانگی شخصیتی و رفتاری ماست. این 
دوگانگی زننده ترین خصلتی است كه بیش از هر چیز روابط شخصی مان 
را تحت تأثیر قرار داده است. آیا هرگز به این پرسش اندیشیده ایم كه چرا ما 
ایرانیان با آنكه مردمی خونگرم هستیم و رفتاری دوستانه داریم، به سختی 
می توانیم دوستی را برای خود حفظ كنیم؟ شاید مسئله از آنجا نشأت می 
دارند.  ما  از  دیگران  كه  تعریفی است  ما معیار شخصیت  باور  در  گیرد كه 
یعنی ما باور داریم كه فردی فرهیخته، روشنفكر، تحصیل كرده، خوش اخالق 
و مهربان، فهمیده، ورزشكار، اهل مطالعه، صاحب قلم و اندیشه و هر چیز 
دیگری هستیم اگر دیگران ما را اینگونه بشناسند و اهمیت نمی دهیم كه آیا 
اگر فردی از آن افراد جامعه كه همیشه ما را با كراوات دیده است، روزی 
از در خانه مان در آید و ما را با پایجامه و زیر پیراهن ببیند، باز هم ما را 
همان شخص شخیصی خواهد یافت كه بیرون از منزل می یابد؟ دالیل الزم 
به  ندادن كاری، معمواًل پاسخهایی است كه  یا  انجام دادن  و كافی ما برای 
پرسشهایی مانند »چه كسی می بیند؟« یا »از كجا می فهمند؟« می دهیم. از 
این روست كه از مبادرت كردن به مزاحمتهای تلفنی، بی شرمیهای اینترنتی، 
فرارهای قانونی، ناهنجاریهای اجتماعی و هر كار ناشایستی كه منجر به فاش 
شدن هویتمان نشود، ابایی نداریم.از سوی دیگر، بسیاری از اوقات، راحتی و 
آسایش را در حریم شخصی زندگیمان از خود وخانواده خود سلب می كنیم، 
فرزندان و دوستان خود را به خاطر بعضی رفتارهای سلیقه ای شان كه هیچ 
مفهوم زشت یا زیبایی ندارد می آزاریم و گاهی حتی از انجام خیلی كارهای 
درست و اخالقی امتناع می كنیم تا مبادا سوء تعبیری پیش آید و دیگران در 
موردمان بد بیندیشند! بگذریم از اینكه بعضی هم از لبه دیگر بام فرو افتاده 
اند و به اصطالح دست راست و چپ و جسارتًا میز غذا و سنگ مستراح را 
اشتباه گرفته اند و به اسم آزادی و تجدد و تمدن و هر اسم و رسمی كه نشان 
از ما بهتر بودن است، مسائلی كه نباید را به درون جمع می آورند و موجب 
خدشه دار شدن حرمت همگان و همه چیز می شوند.اینها همه بیانگر ضعف 
شدید شخصیتی است كه همه ما ایرانیان به نوعی از آن رنج می بریم. ضعفی 
كه از ترجمه و تقلید و تكرار نشأت گرفته است. ضعفی كه سعی می كنیم آن 
القاب و مقامها و ظاهرهای ساختگی بپوشانیم. ضعفی كه با تحصیل  با  را 
علوم و فنون و اخذ مدرك و درآمدهای باال نیز رفع نمی شود. تنها عالج این 
شخصیتهای ضعیف و توخالی، خودباوری و بازگشت به یك اصالت است 

اما این اصالت چه می تواند باشد و آن خودباوری چگونه باوری؟

سیاست های براون آینده لندن به عنوان 
مرکز تجاری جهان را به 

خطر انداخته است
روزنامه انگلیسی تلگراف اعالم كرد در اثر سیاست های نادرست نخست وزیر 
این كشور آینده شهر لندن به عنوان مركز مهم تجارت جهانی به شدت با تهدید 
روبرو شده است . به نقل از روزنامه تلگراف ،بر اساس تازه ترین نظر سنجی و 
تحقیق انجام شده آینده شهر لندن به عنوان مركز مهم تجارت جهانی به شدت با 

تهدید روبرو شده است . 
بر اساس تحقیقی كه توسط بانك مركزی انگلیس و موسسه كی پی ام جی انجام 
شده است ، بازرگانان و كارشناسان شركتهای بزرگ تجاری جهان بر این باورند 
بحران بازارهای مالی بین المللی تاثیر زیادی بر كاهش قدرت رقابتی شهر لندن 
داشته است. به عقیده این افراد آینده شهر لندن به عنوان مركز تجارت جهانی 
به خطر افتاده است . كوتاهی دولت انگلیس در اجرای اصالحات مالیاتی ، كمبود 
مهارتهای شغلی و بازرگانی و محدودیت های اعمال شده در بخش حمل و نقل 

نیز به این مشكالت دامن زده است .  بر اساس این گزارش ، 6۰ درصد صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ انگلیسی نیز نسبت 
به كاهش قدرت تجاری لندن نسبت به سایر شهر های بزرگ جهان هشدار داده اند . این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر 
افزایش یافته است . از هر 1۲ بازرگان بزرگ تنها یك نفر بر این باور است كه قدرت رقابت شهر لندن ارتقاء یافته است كه این 
رقم طی سه سال اخیر بی سابقه است . بیش از ۲۸ درصد بازرگانان انگلیسی نیز نسبت به آینده تجاری شركتهای خود اظهار 
ناامیدی می كنند كه این رقم نسبت به مارس گذشته 5 درصد رشد نشان می دهد .  به اعتقاد كارشناسان ، سیاستهای نادرست 
دولت براون موجب شده تا لندن قدرت رقابت خود در برابر نیویورك ، شانگهای و دهلی نو را تا حدی از دست بدهد . این 
گزارش می افزاید: فضا و شرایط كسب و كار در لندن به مراتب سخت تر از گذشته شده است . 9۰ درصد بازرگانان انگلیسی 

بر این باورند كه سیاستهای نادرست دولت در زمینه حمل و نقل به فعالیتهای تجاری آنها ضربه زده است . 

مردم عاشق دموکراسی
باردیكتاتوری  زیر  هرگز  انگلیس  دموكراسی  عاشق  مردم 
زمان  بمب افكن  خلبان  رفت؟  خواهند  نه،  یا  رفت  نخواهند 
جنگ دوم جهانی كه حاال ۸۲ ساله است روزی به من گفت 

اگر هیتلر به اینجا می آمد ادبش می كردیم.
همچنان كه مایكل وایت می گوید مردم انگلیس علی رغم این 
در  فراوانی  طرفداران   193۰ دهه  در  فاشیسم  كه  حقیقت 
دیكتاتوری  كه  می كنند  افتخار  مساله  این  به  داشت  انگلیس 

را تحمل نخواهند كرد.
، ما در كشوری سكوالر و نسبتا آزاد زندگی می كنیم.  بله 
این را از هر زن جوان افغانی كه مشغول تحصیل دركالجی 
در انگلیس است، سوال كنید باور خواهید كرد اما شواهدی 
در گوشه و كنار وجود دارد كه نشان می دهد دولت انگلیس 
البته نه فقط در عراق یا  در سركوبی و اختناق دست دارد 
این دیكتاتوری  انگلیس. نشانه های  اینجا در  افغانستان بلكه 

نوظهور را به سادگی می توان در رسانه هایافت.
به این ترتیب در پلكان دیكتاتوری، دولت انگلیس در كجا قرار دارد؟ ما چقدر به زیمبابوه تحت حكومت حزب »زانو« نزدیك 
هستیم. تا چه حد از مثال نروژ فاصله داریم؟ گمان می كنم وقتی سازمان های امنیتی می گویند افراطیون خطرناكی در كشور 
هستند كه می خواهند به جامعه ما آسیب برسانند باید حرف شان را باور كنیم. اثبات این ادعا را در 7 ژوییه ۲۰۰5 شاهد بودیم 
اما تدابیری كه دولت انگلیس در پیش گرفته »تا ما را حفظ كند« به تدریج شرایط و احساس كامال متفاوتی در جامعه ما به وجود 

آورده است. 
انگلیس به آرامی دارد از دموكراسی به سمت استبداد و خودكامگی می رود. به نظر می رسد پیش بینی های نویسندگانی مانند 
جورج اورول، آلدوس هاكسلی و ری براد بوری درباره پلیسی شدن جامعه انگلیس دارد به حقیقت می پیوندد. حوادث هفته 

گذشته لندن تشابهات بسیاری در ذهن من داشتند. 
بستن كل محله حوالی نخست وزیری انگلیس برای دیدار جورج بوش، رئیس جمهور آمریكا مرا به یاد این انداخت كه چگونه هر 

بار كه فیدل كاسترو از یك طرف هاوانا به طرف دیگر این شهر می رود، خیابان های اصلی را می بندند.
در روش بسیاری از مسووالن بی. بی. سی برای كنار گذاشتن بحث های مربوط به فقدان آزادی های مدنی در انگلیس نیز چیزی 

ناخوشایند وجود داشت. تلویزیون های اتحاد شوروی هم به همین شكل به مخالفان حمله می كردند. 
این نوعی ترور شخصیت مخالفان به وسیله رسانه های دولتی حتی نگران كننده تر است زیرا وقتی اعتبار و حیثیت یك سیاستمدار 
را نابود می كنید، می توانید به زندگی او هم خاتمه دهید مثل یك اسب مسابقه كه پایش شكسته باشد.درحالی كه حزب كارگر 
انگلیس ملت های آفریقایی را برای عدم پذیرش استاندارد طالی مورد نظر تونی بلر برای مداخله گرایی لیبرال تحقیر می كند، خود 

حزب كارگر از انجام همه پرسی درباره اتحادیه اروپایی كه وعده انجام آن را داده بود، اجتناب می كند.
هر درخواستی از طرف مردم از رهبران حزب احتماال به حساب مداخله غیرقابل تحمل مردم گذاشته خواهد شد.به این ترتیب، 
اگر من به عنوان یك شهروند و افراد دیگر مانند من با شیوه ای كه به ما حكومت می كنند، موافق نباشیم برای پس گرفتن رضایت 
خود از شیوه حكومت بر خود به كجا باید برویم؟ من نمی خواهم صرفا به محافظه كاران یا لیبرال دموكرات ها رو بیاورم بلكه 

قرارداد جدیدی با كشورم به عنوان یك شهروند می خواهم، قراردادی كه به آزادی های مدنی من احترام بگذارد.

فیل هال / ترجمه: علی كسمایی 
منبع: گاردین  



9 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

27 June 2008  -  1387 جمعه 7  تیر  
سال اول -  شماره پنجاه و یکم

شرکت خدمانی 
مسافرتی گلوبال در 
وود گرین افتتاح شد.

با خبرنگار هفته  مدیریت شركت گلوبال طی مصاحبه ای كه 
ایرانی  هموطنان  برای  كه  كردند  اشاره  داشتند  پرشین  نامه 
مقیم انگلستان تسهیالت ویژه ای قائل شده اند كه روند تهیه 
ی بلیط و سایر نیازهای آنان را بهبود بخشیده و خدمات این 
شركت را در كوتاهترین زمان و با بهترین شكل به مسافران 

عزیز ارایه می دهد. 

Way to save  در منطقه ی 
Hendon افتتاح شد. 

این سوپر ماركت كه نیازی به معرفی ندارد جدیدترین شعبه 
كه  است  بازگشایی كرده   Hendon منطقه ی  در  را  ی خود 
هموطنان عزیز مقیم لندن می توانند كلیه ی مایحتاج خود را 

در طول روز از این مركز خریداری نمایند.

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به 
صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. آگهی های شما موجب ارتقاء 

کیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

هزینه های مردم انگلیس در بخش انرژی سه 
برابر شد

با  انرژی  بخش  در  این كشور  مردم  های مصرفی  هزینه  كرد  اعالم  میرور  انگلیسی  روزنامه 
افزایش سه برابری طی سه سال گذشته به نزدیك 15۰۰پوند در سال رسیده است. به نقل از 
نشریه میرور ،دولت انگلیس با افزایش فشار افكار عمومی و رسانه های این كشور برای مقابله 

با افزایش قیمت آب ، برق و گاز روبرو شده است . 
كارشناسان اقتصادی انگلیس بر این باورند كه هزینه تامین انرژی هر خانوار انگلیسی تا پایان 
سال ۲۰۰۸ به بیش از 15۰۰ پوند خواهد رسید . هزینه متوسط تامین انرژی خانوارهای انگلیسی 
طی سال ۲۰۰۴كمتر از 5۸۰ پوند بود كه این رقم اكنون به بیش از 1۰۴۸ پوند رسیده است . پیش 
بینی می شود با افزایش ۴۰ درصدی قیمت برق و گاز در انگلیس ، این رقم تا پایان امسال به 
1۴67 پوند افزایش یابد . ملكم ویكز وزیر انرژی انگلیس نیز در مورد رشد فزاینده هزینه تامین 
انرژی در این كشور هشدار داد . هم اكنون بیش از ۴ میلیون خانوار انگلیسی با فقر انرژی روبرو 

هستند . اگر قیمت برق و گاز در انگلیس تا پایان امسال ۴۰ درصد افزایش یابد ، این تعداد به شش میلیون خانوار افزایش خواهد یافت . 

اروپای چندپاره 
 

رویای  كه  فرانسه  است.  پریده  اروپا  اتحادیه  مقامات  از چشم  كه خواب  است  چند روزی 
ریاست آرامی را بر اتحادیه اروپا در سر می پروراند اكنون خود را در گردابی می بیند كه 
از رای منفی ایرلند به پیمان لیسبون و تبعات آن ناشی شده است. آنهایی كه می خواستند 
رفراندوم پیمان لیسبون در ایرلند را جشنی برای اتحاد كامل اروپا تلقی كنند، ناگهان خود 
را در قلب مجادالت پایان ناپذیری دیدند كه وضعیت اتحادیه اروپا در آینده را در هاله یی از 
ابهام فرو می برد و لزوم گرفتن تصمیمات جدید تا سال ۲۰۰9 میالدی را به وضوح نشان 
می دهد. مدتی بود كه اختالف گذشته اروپایی ها- مثاًل اختالف عمیق آنها در خصوص جنگ 
عراق- به فراموشی سپرده شده بود.ژاك شیراك، گرهارد شرودر و تونی بلر كه به عنوان 
رهبران وقت فرانسه، آلمان و انگلیس در قلب این اختالفات، راه خود را پیش می برند اكنون 
از حامیان مداخله نظامی در عراق، مثل سیلویو  البته برخی  دیگر بر سر قدرت نیستند؛ و 
راس  در  هنوز  دانمارك  و  هلند  وزیران  نخست  نیز  و  باروسو  مانوئل  برلوسكونی، خوزه 
قدرت قرار دارند. اما با وجود آنكه مدت زیادی از این اختالف نظرها می گذرد، اروپا هنوز 
به رویكرد واحدی در بسیاری از زمینه ها- به خصوص مسائل نظامی- نرسیده است. اروپا 
نمی داند چگونه باید به رویكرد نظامی جدید و باثبات برسد؛ و البته چگونگی همكاری امنیتی 
با امریكا هم هنوز به درستی توسط سران اروپایی مشخص نشده است.در میان كشورهای 
اروپایی، فرانسه و انگلیس بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مسائل 

نظامی می كنند اما سایر كشورهای اروپایی تمایل ندارند چنین بودجه یی را به امور دفاعی و نظامی اختصاص دهند و حاضر نیستند ریسك 
اعزام سربازان خود به افغانستان یا جاهای مشابه آن را بپذیرند. به همین جهت است كه اكنون دیگر خطابه های سران اروپایی برای ترغیب 
این كشورها به در پیش گرفتن چنین رویكردی كاماًل بی نتیجه مانده است. در چنین شرایطی، اگر انگلیس و فرانسه در خصوص دكترین نظامی 

مناسبی برای اروپا به توافق برسند، احتمال آن وجود دارد كه تغییراتی نیز در رویكرد فعلی اروپا به وجود بیاید. 
نكته جالب در این خصوص این است كه ژنرال شارل دوگل خواهان كاهش فعالیت های فرانسه در فرماندهی نظامی ناتو بود اما حاال شاهد آن 
هستیم كه نیكال ساركوزی رئیس جمهور فرانسه می خواهد به كلی این رویكرد را تغییر و نقش آفرینی نظامی فرانسه را افزایش دهد. در این 
میان، انگلیس كاماًل برای اتحادیه اروپا مشكل ساز است زیرا از یك سو، حزب محافظه كار و مطبوعات این كشور به شدت با توسعه همكاری 
های دفاعی و نظامی انگلیس با اروپا مخالفند و از سوی دیگر، این مساله نه تنها اروپا، بلكه امریكا را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. در 
همین حال كارنامه اروپا در زمینه مسائلی كه به همكاری مشترك نیاز داشته اند چندان درخشان نیست. مثاًل در منطقه بالكان، اروپا نتوانست 
به رویكردی برسد كه مانع از هرج و مرج و آشوب شود. این وضع دقیقًا تا زمانی كه امریكا در بحران كوزوو مداخله كرد، ادامه یافت و 
اروپا عماًل به تنهایی كاری از پیش نبرد. اكنون كه یك دهه از آن زمان می گذرد، امریكا و كشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، استقالل كوزوو را 
به رسمیت شناخته اند اما حتی در این مساله هم اروپا نتوانسته رویكرد واحدی را به نمایش بگذارد زیرا كشورهای مهم دیگری در اتحادیه 
اروپا- مثل اسپانیا، یونان، رومانی و اسلواكی- كوزوو را به رسمیت نمی شناسند. در مورد دیگری از این اختالفات، یونان مانع عضویت 
مقدونیه در اتحادیه اروپا و فعالیت آن در ناتو شده است. دامنه چنین اختالفاتی به خارج از اروپا هم كشیده شده و مثاًل اسپانیا مشغول البی 
با كشورهای امریكای التین شده تا آنها هم استقالل كوزوو را به رسمیت نشناسند. تمام این اختالفات و رویكردهای متفاوت، این ظن را قوی 
می كند كه امكان رسیدن اتحادیه اروپا به یك دیپلماسی واحد بسیار كم است. این در حالی است كه افزایش قیمت سوخت نیز به شدت سران 
اروپایی را نگران و راه تصمیم گیری درست آنها در عرصه انرژی را سد كرده است.در همین حال اتحادیه اروپا نمی داند چه رویكردی را باید 
در مناسباتش با روسیه در پیش بگیرد. مسائلی مانند بحران بالكان، تامین انرژی و مداخله در گرجستان، اوكراین و كشورهای حوزه بالتیك 
از جمله مواردی هستند كه اتحادیه اروپا و روسیه در آنها رویكرد مشابهی ندارند. از یك سو، سران انگلیس، سوئد یا لهستان در مقابل روسیه 
موضع می گیرند و از سوی دیگر، سوسیال دموكرات های آلمانی موضع مهربانانه یی با روسیه دارند. در این میان هیچ یك از سران اروپا 
نمی توانند به این سوال پاسخ دهند كه رویكرد اتحادیه اروپا در ماه های آینده در قبال روسیه چگونه خواهد بود؟ تمام این مشكالت نشان می 
دهند اروپا باید فعاًل به بررسی خألهای موجود در داخل اتحادیه اروپا بپردازد و سپس به دنیای خارج توجه كند. حاال هر دو كاندیدای ریاست 
جمهوری امریكا- جان مك كین و باراك اوباما- اعالم كرده اند خواهان گسترش و تعمیق مناسبات كشورشان با اروپا هستند. اما تا روی كار 

آمدن چهل وچهارمین رئیس جمهور در امریكا راه زیادی باقی نمانده است. اروپا باید عجله كند.

منبع؛ ایندیپندنت 
دنیس مك شین  

وزیر خارجه انگلیس بر گزینه 
دیپلماسی در قبال ایران تاکید کرد

وزیر امور خارجه انگلیس در مقاله ای كه 
به قلم وی در یك روزنامه فرامنطقه ای 
در  دیپلماسی  گزینه  بر  رسید  چاپ  به 
میلیبند”  “دیوید  كرد.  تاكید  ایران  قبال 
امروز  شماره  در  كه  مقاله ای  در 
چاپ  به  تریبیون”  “هرالد  روزنامه 
روش های  خواندن  مخرب  با  رسید 
دیگر در قبال ایران بر گزینه دیپلماتیك 
در قبال این كشور تاكید كرد و افزود: 

من معتقدم دیپلماسی ما در قبال ایران هنوز كاربرد دارد. این 
وزیر انگلیسی در ادامه در حالی كه سعی می كرد پیشرفت های 
گفت:  دهد  جلوه  كم رنگ  را  هسته ای  فناوری  زمینه  در  ایران 
دستیابی به مهارت در غنی سازی اورانیوم كار دشواری است 
و ارزیابی ما این است كه ایران تا رسیدن به این مرحله راه 

طوالنی در پیش دارد.
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پیاز داغ 
این ستون را جدی نگیرید

کاریابی و ماموریت 007
آقایان، نشریه منشی الزم داره ... حتی اگر حسابدار الزم نداشته 
باشه، منشی رو دیگه به جان عزیزت الزم داره. ما هم از همه 
جا بیخبر اومدیم آگهی چاپ كردیم. نوشتیم منشی میخوایم. 
از  بو كرده؟ خالصه  نكرده.  بو  خب آدم كف دستش رو كه 
اقصی نقاط بریتانیا منشی بود كه سرازیر شد به دفتر نشریه 
اون خوباشو سوا  از  االن یكی  و ما هم كلی ذوق كردیم كه 
میكنیم بیاد كار كنه. آقا چشمت روز بد نبینه. اولی معلوم شد 
كه از طرف معاندین اومده، دومی محاربین، سومی مجاورین، 
چهارمی مخابرین و مناطقین و حزب راست و چپ و باال و 
پایین و سیا و كا گ ب و موصاد و االستخبارات ... حتی آخری 
هم از طرف القاعده اومده بود ... نگو اینا به بهونه منشی بازی 
میخوان بیان ببینن ما سانتریوفوژ هامونو كجا نگه میداریم. 
اما مگه الكی؟ عمو پیاز داغ با درایت و زیركی تمام مشت همه 
و  میگه  برگردوند.  به خودشون  كرد و حقه شونو  وا  شونو 

مكروا و مكر اهلل و اهلل خیر الماكرین. صفا كردی؟ جون من؟

بانک مّلینگ
خب. شما بفرمایین كه از كجا میشه فهمید یك بانك كجاییه؟ 
یعنی مال كدوم كشوره؟ مثال میرن بانك ملی لندن رو میبندن، 
بعد میگی چرا بستی میگه چون ایرانیه. حاال بانك ملی شعبه 
لندن ایرانیه؟ تو شعور نداری مردك؟ بانكی كه تو لندن باشه 
شعبه  ملی  بانك  ببره،  رو  ریختت  شور  مرده  میشه؟  ایرانی 
میدان چاروادار تو اوشقون تپه باال، میشه ایرانی. بانك ملی 

شعبه لندن میشه انگلیسی.
 تو اینقدر سرت نمیشه؟ نشنیدی به مال نصرالدین گفتن بچه 
با شلوارك برم میدون  كجایی، گفت هنوز زن نگرفتم. خوبه 
استانبول جلو سفارتت بگم اینجا لندنه شلوارك پوشیدن هم 
آزاده؟ خودت یه بار پاشو بیا ببرمت جلو ساختمون پالسكو، 
اونجا هم جیگر داری اینطوری قر و قمیش بیا تا بزنن نافت از 

یقه ت بیاد بیرون. اجنبی ...

باز هم رستوران 
بودن؟  باز كرده  اون رستورانه شامپاین  تو  یادته  دفعه  اون 
خواهر.  كنم  تعریف  واست  بیا  شده؟  چی  میدونی  دفعه  این 
رستوران ب هست ... ذلیل مرده ها چند شب پیش آهنگ عربی 
گذاشتن، تیریپ بلی دنس، فاطی بیا وسط اوووووه ... یا حبیبی 
بلد  كارا  این  از  كه  من  نــــه   ... نه  من  نه   ... دست  دست   ...

نیستم. 
اصال من نمیرم اونجور جاها ... فقط اونشب رفتم. اونم میدونی 
چی شد؟ نیست كه االن قیمت همه چی باال رفته، مثال پیاز گرون 
این رستوران ب قیمت  داغ داره ورشكست میشه،  پیاز  شده 
هاشو اصال باال نبرده. اینه كه منم رفتم از كجا میدونستم از 
این برنامه ها راه میندازن؟ من گفتم رستوران میریم، سنگین 

متین عین بچه آدم پا میشیم میایم.

 بشكن باال بنداز تو برنامه نبود كه ... رفتم دیدیم اوه اوه. چه 
خبره!! جون تو دیگه نمیرم. نه به خدا نمیرم. اما بهشتی بود 

جون تو.

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل 
معرفی نمایید. آگهی های شما موجب ارتقاء کیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

مسمومیت با ارسنیک دلیل مرگ 
اسب مسابقه  

  
اند  دریافته  دانشمندان   AP:
مشهور  مسابقه  اسب  كه 
اثر  بر  »فارلپ«  استرالیایي 
كشته  ارسنیك  با  مسمومیت 
شد. به این ترتیب رازي كه 75 
را  سواري  اسب  دنیاي  سال 
درگیر خود كرده بود فاش شد. 
اش  مسابقه   51 از  كه  »فارلپ« 

در 37 مسابقه قهرمان شده بود، ناگهان در منلوپارك كالیفرنیا در 
193۲ پیش از یك مسابقه جان داد. چند روز پیش از مرگ، این 
اسب در مسابقات مكزیكو نیز قهرمان و یكي از پول سازترین و 
گران قیمت ترین اسب هاي مسابقه امریكا شده بود. تا مدت ها 
با ارسنیك مطرح بود  او  از مرگ فارلپ، احتمال مسمومیت  پس 
اما كمبود مدارك و شواهد مانع از اثبات موضوع شد. دكتر ایوان 
كمپسون از دانشگاه جنوب استرالیا با مورد آزمایش قرار دادن 
چند تار مو از یال این اسب دریافت ۴۰ ساعت پیش از مرگ فارلپ 
مقدار زیادي ارسنیك وارد خون او شده بود. مجسمه تاكسیدرمي 
شده فارلپ در موزه ملبورن نگهداري مي شود. كمپسون افزود؛ 
»با توجه به اینكه وجود مقداري ارسنیك در مواد غذایي و داروها 
عمد  قتل  حادثه  این  نیست  هنوز مشخص  دارد  وجود  اسب  و... 
بوده یا یك اوردوز تصادفي، اما اینكه مرگ بر اثر ارسنیك اتفاق 

افتاده مسلم است.«  

حراج نامه کودک 15 ساله به هیتلر  
 

در  آلماني  ساله   15 پسربچه  یك  كه  تیزي  و  تند  نامه  تلگراف؛   
زمان نازي ها و در تحسین آنها نوشته بود در بریتانیا به حراج 
نام  به  آلماني  آموز  دانش  یك  را  نامه  این  شد.  خواهد  گذاشته 

»گونتر هیمفل« به عنوان هدیه 
پنجاهمین سالگرد تولد آدولف 
هیتلر در 1939 خطاب به وي 

نوشته است.
دفترچه  واقع  در  كه  نامه  این 
و  است  یي  صفحه   ۲۰ یي 
نام  پیشوا«  تولد  »پنجاهمین 
دارد و به تازگي یافته شده در 
قیمت  به  شروپشایر  حراجي 

15۰ پوند عرضه خواهد شد.دانش آموز مذكور بابت نوشتن این 
این نامه، هیتلر »بهترین  نامه باالترین نمره را دریافت كرده. در 
رهبري كه آلمان به خود دیده« لقب گرفته و براي او عمري بسیار 
طوالني آرزو شده است.متخصصان این نامه را سمبلي از دستگاه 
تبلیغاتي قدرتمند نازي ها مي دانند كه حتي دانش آموزان را نیز 
متخصص  وود  وست  ریچارد  است.  داده  مي  قرار  ابزار  چنین 
اسناد تاریخي مي گوید؛ »این نشانه یي كوچك است كه نشان مي 
دهد نازي ها با چه تاكیدي با تبلیغات مواجه مي شدند و روش 
پسربچه  حتي  كه  طوري  به  شناختند،  مي  را  آن  از  گیري  بهره 
یي 15 ساله كه باید درگیر مسائل كودكانه خود باشد، این طور 
دكتر  درگیر مي شود.«  ها  نازي  طلبانه  قدرت  بازي سیاسي  در 
كریستف میك از دپارتمان تاریخ دانشگاه ماویك مي گوید؛ »این 
نامه نشان مي دهد چقدر مردم آلمان در آن زمان هیتلر را دوست 
داشته و به وي امیدوار بوده اند. در بخشي از نامه انبوه افرادي 
تشریح مي شوند كه تولد هیتلر را جشن گرفته اند و او را بهترین 
رهبر براي خود مي دانند.حتي در بخشي از نامه به دوست هیتلر، 
»بنیتو موسولیني« بزرگ نیز اشاره مي شود و نویسنده آرزو مي 

كند این دو بتوانند صلح را در جهان برقرار كنند.«  

چت بي خطر آقاي رئیس جمهور  
 

اینترنت  كاربران  تعداد  باالترین  اینكه  راستاي  در  دیلي؛  چاینا   
جهان در چین به سر مي برند، رئیس جمهور این كشور هوجین 
حزب  سایت  هاي  روم  چت  در  حضور  با  گرفت  تصمیم  تائو 

كمونیست، حزب حاكم این كشور با مردم چت كند. او در مجموع 
تنها 5 دقیقه وقت براي این كار صرف كرد و از میان ۲۰۰ سوال 

توانست  آنها  تاي  دو  به  مطرح شده 
به  مربوط  اول  سوال  دهد.  پاسخ 
در  جمهور  رئیس  آقاي  كه  بود  این 
زمان حضور در اینترنت چه مي كند.
اخبار  »اول  داد؛  پاسخ  تائو  هوجین 
و  خوانم  مي  را  خارجي  و  داخلي 
سپس به پیشنهادات و انتقادات مردم 
درباره حزب مان رسیدگي مي كنم.« 
آقاي  آیا  كه  بود  این  نیز  دوم  سوال 

اینترنت  در  كه  مردم  پیشنهادات  و  مشكالت  به  جمهور  رئیس 
مطرح مي شود ترتیب اثر مي دهد یا نه. رئیس جمهور نیز پاسخ 
ایده ها و  اینترنت براي ما بسیار مهم هستند و به  داد؛»كاربران 
رئیس  آقاي  نیست  معلوم  داریم.«  بسیاري  توجه  شان  انتقادات 
جمهور سواالت بي خطر را انتخاب كرده است یا سواالت همگي 
همین قدر بي خطر بوده اند. آیا واقعًا شهروندان چیني هیچ سوال 

دیگري از حاكمان شان ندارند؟،  

پلیس سوار بر اتومبیل راننده مست 
 

گروه ترجمه؛ یك راننده مست روسي پس از برخورد با یك پلیس 
راهنمایي و رانندگي در شرایطي كه این پلیس موفق شد خودش را 
روي سقف اتومبیل این فرد نگه دارد حدود یك كیلومتر رانندگي 
كرد. به گزارش پلیس ناحیه خاباروسك فرد متخلف تنها زماني 
از  بار  هشت  بیچاره  پلیس  كه  شد  خودرویش  توقف  به  حاضر 
تیراندازي راننده هیچ  این  البته در  اسلحه كمري اش شلیك كرد 
آسیبي ندید و در حال حاضر در زندان در انتظار حكمش است. 
این در حالي است كه پلیس راهنمایي و رانندگي هم تنها اندكي از 

ناحیه بازوي راست آسیب دیده است. 
  

سفر تحصیلي دختر، پدر را به دادگاه 
کشاند 

 
ندارد  حق  او  كرده  اعالم  كه  دادگاهي  حكم  به  كانادایي  پدر  یك 
دختر دوازده ساله اش را از رفتن به یك سفر تحصیلي باز دارد 
اعتراض كرد. این در حالي است كه این دختر همراه با دوستانش 

به این سفر رفته.
نامادري اش دچار  با  این دختر  ماه مه زماني كه  این ماجرا در 
دخترش  به  پدر  شد  منجر  مساله  این  و  شد  آغاز  شد  اختالف 
اجازه رفتن به یك سفر تحصیلي سه روزه كه به مناسبت پایان 
تحصیالت دوره ابتدایي برنامه ریزي شده بود را ندهد. پس از این 

ماجرا دختر به خانه مادرش رفت.
جدا  هم  از  كنند  مي  زندگي  كبك  ایالت  در  كه  دختر  این  والدین 
شده و نگهداري از وي بر عهده پدرش است. هفته گذشته دادگاه 
مي  پدرش  اجازه  عدم  رغم  به  دختر  این  كرد  اعالم  كبك  عالي 
این سفر تحصیلي برود و دختر هم همراه همشاگردي  به  تواند 
داشته  اظهار  پدر  وكیل  بیودین  كیم  شد.  سفر  این  راهي  هایش 
راي این دادگاه مطمئنًا در آینده مشكالت زیادي را براي خانواده 
هاي كبكي ایجاد خواهد كرد. او در این باره گفت؛ »این مساله كه 
است.  خطرناك  واقعًا  گیرند  مي  قرار  خانواده  برابر  در  كودكان 
كودكان باید یاد بگیرند به والدین خود احترام بگذارند. قاضي این 
پرونده حق نداشت چنین رایي صادر كند. همچنین مادر كودك هم 
این حق را نداشته در این مساله دخالت كند.« اما ماریام گراسبي 
این سادگي  این قضیه به  وكیل خانواده در مونترال معتقد است 
والدین حضانت  از  یكي  اگر  نیست.او مي گوید؛ »در كبك  ها هم 
قانوني بچه را برعهده داشته باشد بدین معني نیست كه دیگري 
هیچ حقي در قبال فرزند ندارد. والدین باید با هم در مورد مسائل 

بچه تصمیم گیري كنند.«
لوسي فورتین وكیل این دختر بچه هم مدعي شده؛ »این سفر تنها 
یك بار در زندگي این دختر اتفاق مي افتاد. او اگر امسال به این 

سفر نمي رفت هرگز نمي توانست چنین سفري را تجربه كند.«
به گفته او این پرونده، پرونده یي خاص بوده و صدور این راي 
كه  خود  والدین  علیه  بتوانند  هم  دیگر  كودكان  شود  نمي  باعث 
چنین تنبیهات ساده یي برایشان در نظر مي گیرند به دادگاه ها 
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از روز و روزگاري كه موجود زبان دراز و فضولي به نام اینترنت 
به  فارسي جان سالم  یا  پارسي  ادب  و  زبان  فرهنگستان  )از دست 
در برده!( پا به عرصه وجود گذاشته، روزگار بعضي ها را سیاه و 
برخي دیگر را سپید كرده است! این موجود بامزه یا بي مزه، خیلي ها 
اما خودش  او را سر كار برده اند،  را سركار گذاشته و خیلي ها هم 
تنبل  این موجود  نمي دهد!  قد  این چیزها  به  ندارد، چون عقلش  خبر 
پرور، باعث شده بسیاري از استعدادهاي داشته و نداشته ، كور و 
طبیعي  به طور  استعدادها  این  از  خیلي  كه  نماند  ناگفته  شوند،  كچل 
از نظر معلومات! پس منظور  كچل هستند، چه به لحاظ كاكل و چه 
عقل  ریزش  بلكه  نیست،  زلف  ریزش  كچل،  واژه  از  ناخنك  صاحب 
است! به هرحال این موجود ویروس پرور و ویروس پذیر، با ورود 
خود به این عالم خاكي، ویروس تنبلي را بد جوري شایع كرده است، 
طوري كه چند صباح دیگر اثري از سواد و عقل باقي نخواهد ماند. از 
وقتي كه این زبان بسته حراف، قدم نحسش را به ساحت مطبوعات 
گذاشته، تخم استعداد و تحرك تقدیم ملخ شده است! خوش یا بد به 

حال ملخ ها!
دیگر روي كاكل مطبوعات گرد تنبلي پاشیده شده و كاریش نمي توان 
كرد. با ورود اینترنت جماعت به عرصه ادبیات، فرزندان خوانده یا 
اینترنتي وارد گود شدند كه نور علي  نام سایت هاي  به  ناخوانده اي 
درآورده،  تخم  از  سر  تازه  جماعت  مطبوعاتچي  براي  البته  نورند! 
كعبه آمال است و براي قلمزنان قدیمي و استخوان دار، عین وبال! به 
هر تقدیر این موجود وارد كارزار شده و كاري هم از دست احدي 
ساخته نیست. البته زیاد هم بد نیست، چون از لحاظ اقتصادي، براي 
صاحبان جراید صرف مي كند، بدجوري هم صرف مي كند. عن قریب 
است كه مثل كارخانه هاي تمام اتوماتیك كه ماشین بنز و غیره تولید 
مي كنند، این نوع موجودات قدم به كارخانه مطبوعات گذاشته و  همه 
را  بگیرند و خیال همه  بي كفایت خود  یا  كفایت  با  را در دست  چیز 

راحت كنند!
چه  بشوند،  هم  مطبوعات  بگذار  شده  اتوماتیك  چیز  همه  كه  حاال 

بهتر!
مطبوعات  اهالي  به  كه  كمكي  سواي  خبري  سایت هاي  این  بگذریم، 
آنان  به  خبري  خوراك  هم  و  كرده  تنبل  را  آنان  هم  یعني  مي كنند، 
روي  اشتباهاتي  عمد،  از  همواره  خستگي،  رفع  براي  مي رسانند، 
سایت خود مي فرستند تا ما را به وجد آورده و لبخند یا قهقهه بزنیم. 

دستشان درد نكند كه همه رقمه هواي ما را دارند!
ارسال  خود  سایت  روي  بامزه اي  اشتباه هاي  روز  دو  یكي  این  در 

كرده اند. به عنوان مثال سباستین باخ شده كریستین باخ!
شاید این كهنگساز بزرگ نام هاي دیگري داشته كه ما از آن اطالعي 
افزایش  را  ما  اطالعات  خواسته  خبر  نویسنده  همین  براي  نداشتیم، 

دهد! دست و دلش درد نكند!
به دست اندركاران شهرداري چي و  تا  را وادار مي كند  ما  خبر دیگر 
به مسؤوالن و مردم شهر دماوند،  به خصوص  بگوییم،  تبریك  بقیه 
چون آنان صاحب یك سالن سیصد نفري شده اند! من به عنوان مالك 
و همه كاره ناخنك، براي اینكه فكر نكنند بخیل هستم به همه آنان، به 

ویژه ارسال كنند گان خبر تبریك مي گویم!
شهرهاي بزرگ و كوچك ما همیشه براي داشتن یك استودیوم ده، 
یعني گذاشتن  این خبر،  براي همین  له مي زنند،  له  نفره  بیست  هزار 
یك برنامه شعر در سالني سیصدهزار نفره در شهرستان سرماخیز 
حسادت  مسؤوالنش  و  شهر  این  به  همه  شد  خواهد  باعث  دماوند، 
یك  آنان  براي  تا  بچسبند  را  خود  شهر  مسؤوالن  یقه  و  بورزند 
استودیوم یك میلیون نفره یا بیشتر بسازند! چون هر كه بامش بیش، 
برفش بیشتر! صاحب ناخنك از تمام اهالي ایران  مي خواهد، این خبر 
را جدي نگیرند، كاري هم با مسؤوالن محترم شهرشان نداشته باشند. 
به احتمال قریب به یقین، این سالن نوساز سیصد هزار نفري توسط 
اگر  است.  شده  راه اندازي  و  احداث  خبرگزاري  این  دست اندركاران 
كمي تحمل داشته باشید، مطمئنًا این خبرگزاري دست و دل باز، براي 
شما هم چنین استودیوم هایي خواهد ساخت، بزرگ تر و جادارتر از 
این سالن سیصدهزار نفري! كافي است دندان مبارك خود را قدري 
را صاحب  این  نمي كشد.  طول  زیاد  دارید،  نگه  سفیدتان  جگر  روي 

قدرقدرت ناخنك به شما مي گوید، حرف هایش حرف است!!

شكایت كنند. 

اخراج از مدرسه به خاطر نجات 
جان خود 

 
اینكه  خاطر  به  چین  در  دبیرستاني  در  معلم  یك  ترجمه؛  گروه 

در زمان وقوع زلزله هولناك ماه 
گذشته قبل از شاگردانش كالس 
مدرسه  از  كرده  ترك  را  درس 
اخراج شد. عمل این معلم همچنین 
هاي  انتقادات گسترده رسانه  با 
محلي و كاربران اینترنتي مواجه 
شده است.»فن میزونگ« كه دبیر 
دبیرستان  یك  در  چیني  زبان 

خصوصي در ناحیه زلزله زده دوجیاجین در جنوب غربي استان 
سیچوان است در چت روم هاي اینترنت به »فن فراري« مشهور 
شده این در حالي است كه این معلم در یك اظهارنظر طوالني به 
صورت آنالین از اقدامش دفاع كرده. در زلزله ۸ ریشتري 1۲ مه 
در چین بیش از هفتاد هزار نفر از جمله هزاران دانش آموز كه 

پشت میزهاي درس بودند جان خود را از دست دادند.
نوشته؛  اقدامش  درباره   Tianya پرطرفدار  در وب سایت  »فن« 
»در آن لحظه مرگ و زندگي تنها مي توانستم زندگي ام را فداي 
دخترم كنم. حاضر نبودم زندگي ام را حتي براي مادرم فدا كنم. 
پله  به  را  خودم  و  كردم  احساس  را  شدیدي  تكان  آن،  یك  در 
از ساختمان  را  كه خودش  بوده  نفري  اولین  رساندم.«»فن«  ها 
زلزله  این  در  البته  رسانده  مدرسه  فوتبال  زمین  به  دبیرستان 
ندادند. دست  از  را  خود  جان  فن  كالس  شاگردان  از  یك  هیچ 

از این حادثه فن را از مدرسه اخراج  وزارت آموزش چین پس 
كرد البته آنها این مساله را تصمیم مدرسه محل خدمت این معلم 
اعالم كرده اند. این در حالي است كه »فن« مدعي شد مسووالن 
وزارت آموزش چین را به خاطر این مساله تحت پیگرد قانوني 
قرار خواهد داد.اظهارنظر »فن« در سایت Tianya با عصبانیت 
بسیاري از چیني ها مواجه شده است.یكي از كاربران این سایت 
در پاسخ به »فن« نوشته؛ »من معلمان بسیاري را مي شناسم كه 
در این زلزله به خاطر نجات جان شاگردان خود مردند، اما تو 
در آن لحظه فقط به فكر خودت بودي نه هیچ كس دیگر.«پس از 
وقوع زلزله وبالگ نویسان چیني نهضتي علیه كساني كه نسبت 
به قربانیان و حادثه دیدگان بي تفاوت بوده اند، آغاز كرده اند.

شارون استون هنرپیشه هالیوود پس از اظهاراتش مبني بر اینكه 
چیني ها پس از ناآرامي هایي كه در تبت ایجاد كرده اند در این 
زلزله سزاي كار خود را دیده اند به شدت مورد انتقاد چیني ها و 

وبالگ نویسان قرار گرفت. 
  

نجات معجزه آسا 
 

از  و  بود  پنجره  كردن  تمیز  كارش  كه  مردي  تایمز؛  نیویورك 
نجات  آسایي  به طرز معجزه  یي  طبقه  و هفت  یك سقوط چهل 
یافته بود، حاال یك شگفتي دیگر را رقم زده است؛ او اكنون مي 
تواند راه برود. آلیسیدس مورنو سي وهفت ساله كه یك مهاجر 
اكوادوري است به باالي یك آسمانخراش رفته بود تا شیشه ها 
را تمیز كند، اما كابل اتصال او درست عمل نكرد و باعث شد او 
برادر سي  این حادثه  در  كند.  حدود صد و شصت متر سقوط 

مشكل  دچار  بود  كار  مشغول  او  موازي  كه  هم  ادگار  او  ساله 
شد و او هم سقوط كرد. هر دو برادر بر روي سقف شیشه یي 
ادگار كشته شد  این حادثه  از برج سقوط كردند كه در  قسمتي 
او  بود،  بد  بسیار  او  ماند، هر چند وضعیت  زنده  آلیسیدس  اما 
با پارگي ریه، شكستگي هاي متعدد استخواني، ناراحتي كلیه و 
صدمه به سر به بیمارستان منتقل شد. طي شش هفته، شانزده 
عمل جراحي روي او انجام گرفت و ۲۴ واحد خون به او تزریق 
شد تا در نهایت در آغاز هفته هفتم بستري بودن از كما خارج 
شد و هفته بعد از آن توانست صحبت كند. وي دو ماه پس از این 
حادثه از بیمارستان به خانه منتقل شد و حاال شش ماه پس از 
این حادثه به كمك درمان هاي كمكي و فیزیوتراپي توانسته روي 
پاي خودش بایستد و چند قدم راه برود. روزاریو مورنو همسر 
او پس از اولین راه رفتن وي از پزشكان و پرستاراني كه در این 
انجام  مدت تمام تالش خود را براي زنده نگه داشتن همسرش 
داده بودند، تشكر كرد و گفت؛ »من از خدا تشكر مي كنم كه این 
معجزه را براي ما انجام داد. از این مردان و زناني كه شش ماه 
تمام تالش كردند تا همسرم را به زندگي بازگردانند واقعًا تشكر 
مي كنم و مطمئن هستم تا آخر عمر خوبي هاي آنها را فراموش 

نخواهیم كرد.« دكتر فیلیپ بازي 
فوق تخصص مراقبت هاي ویژه در بیمارستان مركزي نیویورك 
در مورد نجات این مرد گفت؛ »واقعیت این است كه ما پزشكان 
معمواًل كساني را كه از ده طبقه بیشتر سقوط مي كنند، ویزیت 
نمي كنیم چرا كه آنها مستقیمًا به سردخانه منتقل مي شوند... از 
دید پزشكي چنین سقوطي مثل سقوط از یك هواپیما بدون چتر 

نجات و سپس زنده ماندن است.« 

مزایده »صرف ناهار« با 
ثروتمندترین مرد جهان

امكان صرف ناهار با ابر میلیاردر آمریكا در»سانفرانسیسكو« به 
مزایده اینترنتی گذاشته شد. »وارن بافت« سپتامبر ۲۰۰۸ میالدی 
شناخته  جهان  مرد  ثروتمندترین   ، سرمایه  دالر  میلیارد   6۲ با 
شد.حاال عالقمندان به صرف ناهار با این مرد می توانند با قیمت 
پایه ۲5 هزار دالر در مزایده اینترنتی شركت كنند و پیش بینی 
می شود پیشنهاد نهایی به مراتب بیشتر باشد. برنده مزایده می 
تواند هفت نفر را برای صرف نهار با »وارن بافت« همراه خود به 
رستوران ببرد.سال گذشته میالدی دو تاجر با پرداخت 65۰هزار 
گزارش  كردند.  صرف  میلیاردر  این  با  غذا  وعده  یك  دالر، 
ایسكانیوز می افزاید، گفته می شود سود این مزایده در اختیار 

بنیاد خیریه »گالید« سانفرانسیسكو قرار می گیرد.

مادربزرگ، دنیا را پیاده دور زد 
سفر دور دنیای »روز سوال پاپ« مادربزرگ 61 ساله انگلیسی 
با پای پیاده پایان یافت. »روز« كه 3۸ سال پیش دور كره زمین 
بر  از مرگ شوهرش  پیموده بود ۲۰۰۴ میالدی پس  قایق  با  را 
پای   ، ماجراجو  زن  گرفت.این  ای  تازه  تصمیم   ، سرطان  اثر 
آروزیش  به  سال  چهار  از  پس  و  پرداخت  جهانگردی  به  پیاده 
رسید.او در سفر 3۲ هزار كیلومتری اش از اروپا، آمریكا، كانادا 
،گرینلند، ایسلند ، سیبری و ... گذشت و ۴5 جفت كشف پاره كرد. 
مادربزرگ شجاع ، یك بار در روسیه با خودرویی برخورد كرد 
و از حمله گرگها نیز در امان نماند اما به هر حال جان به در برد. 

این زن انگلیسی با استقبال پرشور مردم به كشورش برگشت.
 ۴۸ بریتانیایی  ساله   ۴۰ مرد  گارسیه«  رابرت  »بریتون  تر  پیش 
هزار كیلومتر به دور دنیا دوید و نام خود را در كتاب ركوردهای 
جهانی »گینس« جاودانه كرد. او از جنگلها، صحراها و كوه های 
زیادی گذشت و سخت ترین مرحله سفرش را گذر از هیمالیا به 
خاطر هوای بسیار سرد، خواند. این مرد یك فیلم 3۰۰ ساعته از 

ماجراجویی خود تهیه كرد تا بتواند ادعایش را ثابت كند.
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سواد 
رسانه ای 

چیست؟
دكتر شكرخواه 

سواد رسانه ای یك نوع درك متكی بر مهارت است كه میتوان براساس 
انواع تولیدات رسانه ای را  از یكدیگر تمیز داد،  انواع رسانه ها را  آن 
از یكدیگر تفكیك و شناسایی كرد. به نظر من هدف اصلی سواد رسانه 
ای میتواند این باشد كه بر اساس آن بتوان محصول نهایی یك رسانه 
یك  مثابه  به  رسانه  یك  محتوای  بین  آیا  كه  شناخت  جنبه  این  از  را 
محصول نهایی با عدالت اجتماعی رابطه ای وجود دارد یا خیر. سواد 
رسانه ای آمیزه ای از تكنیكهای بهره وری مؤثر از رسانه ها و كسب 
بینش و درك برای تشخیص رسانه ها از یكدیگر است. ]سواد رسانه 
ای در فصلنامه رسانه[ در واقع اگر زمانی به نقطه ای از تعارض با یك 
رسانه برسیم، سواد رسانه ای میتواند مانع قطع ارتباط با رسانه شود 
و ارتباط با رسانه های متفاوت و تبدیل رابطه یكسویه و انفعالی به یك 
رابطه فعال تر را توصیه كند. نظام رسانه ای دارای سلسله مراتب است 
و اجزای آن قابلیت تعقیب و شناسایی را دارد، همچنین هر رسانه ای 
دارای محصول نهایی است یعنی مانند یك كارخانه تمام اجزای آن اعم 
از زیرساختها، نرم افزارها، نیروی انسانی و غیره دست به دست هم 
میدهند تا یك تولید و محصول نهایی را با اهداف از پیش تعریف شده 
تحویل مصرف كننده دهند. محصول نهایی یك رسانه میتواند در خدمت 
تثبیت یك طبقه یا در خدمت قدرت حاكمه باشد؛ طبقه و قدرتی كه رهایی 
بخش و آزادی بخش نیست. بنابراین چنین محصول نهایی رسانه ای 
نمیتواند در خدمت عدالت اجتماعی عمل كند، بلكه در خدمت نیروهایی 
میتوان  زبان  دیگر  به  هستند.  اجتماعی  عدالت  سلب  درصدد  كه  است 
پرسید كه آیا آگاهی و اطالعاتی كه از رسانه ها به دست میآوریم به 

صالح اجتماع هست یا خیر یا اینكه صرفا در خدمت یك طبقه است. 

مهارت های سواد رسانه ای 
ابتدا دو مثال: 

ده ساله در حال دویدن  فیلم پسركی فرضا  یك  در  اگر  اول:  مثال   )1
باشد و در همان هنگام دویدن تبدیل به یك مرد چهل ساله شود، برای 
كسی كه فیلم زیاد دیده است؛ اتفاق عجیبی نیست. او متوجه خواهد شد 
كه این پالن یك فالش بك بوده است. اما برای كسی كه اصال فیلم ندیده 
باشد ممكن است همان پالن یك فالش بك ایجاد سردرگمی كند و لذا از 

خودش بپرسد آن پسرك چه شد؟ و این مرد چهل ساله كیست؟ 
مسلط  هایی  مهارت  و  دانش  به  تدریج  به  سینما  های  تماشاگر حرف 
شده كه بر اثر آن نمادهای و موتیف های دیداری در سینما را به خوبی 

میشناسد. 
۲( مثال دوم: اگر بخواهیم در كابین خلبان یك هواپیما بنشینیم و آنرا 
بتوانیم  تا  داریم  ها  مهارت  از  ای  مجموعه  به  نیاز  درآوریم  پرواز  به 
به  و  كرده  كنترل  كشانده؛  پرواز  به  آورده؛  در  حركت  به  را  هواپیما 
مقصد برسیم. مگر غیر از این است؟ سواد رسانه ای هم به مهارت های 
خاصی نیاز دارد. با این تفاوت كه در مورد درك و نقد سینما و هواپیما 
زودتر به نقش مهارت های خاص پی میبریم، فقدان مهارت به عدم درك 
فیلم و به سقوط و مرگ منجر خواهد شد. در مورد استفاده از رسانه 
ها ممكن است بر این گمان باشیم كه از مهارت كافی برخوردار هستیم، 
ملوان  ملوان ماهر و یك  به مهارتهای یك  اینجا موضوع  كه  در حالی 
تازه كار شبیه است. هر چه در دریای توفانی ماهرتر و آگاه تر باشیم، 
میدانیم تا چه عمقی باید پیش رفت و چگونه از زیر امواج عبور كرد و 

به ساحل رسید 

در  امروز  داریم؟  نیاز  ای  رسانه  سواد  به  چرا 
دنیایی زندگی میکنیم که خواه ناخواه در شرایط 
ما  پیرامون  فضای  دارد،  قرار  ای  رسانه  اشباع 
ما  همراه  تلفن  وقتی  است  اطالعات  از  سرشار 
به صدا درمیآید در اطالعات موجود در فضا پل 
ما  یا زمانی که یک مودم  ارتباط شده است،  این 
نشانه  میکشاند  اینترنت  انتهای  بی  جهان  به  را 
ای است بر حاکمیت اشباع رسانه ای و اینکه ما 
رژیم  یک  فضایی،  چنین  برابر  در  که  داریم  نیاز 
مصرف رسانه ای اتخاذ کنیم و در انتخاب هایمان 
دقت کنیم ، درست مثل غذایی که مراقب کلسترول، 
ویتامین و مواد دیگر موجود در آنها هستیم، در 
باید  مقدار  دانست چه  باید  ای هم  فضای رسانه 
دیداری،  از  اعم  مختلف  های  رسانه  معرض  در 
شنیداری و نوشتاری بود و چه چیزهایی از آنها 

را برداشت. 

ضرورت و فایده سواد رسانه ای 
چرا به سواد رسانه ای نیاز داریم؟ امروز در دنیایی زندگی میكنیم كه 
پیرامون  فضای  دارد،  قرار  ای  رسانه  اشباع  شرایط  در  ناخواه  خواه 
ما سرشار از اطالعات است وقتی تلفن همراه ما به صدا درمیآید در 
اطالعات موجود در فضا پل این ارتباط شده است، یا زمانی كه یك مودم 
ما را به جهان بی انتهای اینترنت میكشاند نشانه ای است بر حاكمیت 
اشباع رسانه ای و اینكه ما نیاز داریم كه در برابر چنین فضایی، یك 
 ، كنیم  دقت  هایمان  انتخاب  در  و  كنیم  اتخاذ  ای  رژیم مصرف رسانه 
درست مثل غذایی كه مراقب كلسترول، ویتامین و مواد دیگر موجود 
در آنها هستیم، در فضای رسانه ای هم باید دانست چه مقدار باید در 
معرض رسانه های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری بود و 

چه چیزهایی از آنها را برداشت. 
به عنوان مثال زمانی كه در بزرگراه های اطالعاتی حركت میكنیم، سواد 
رسانه ای میتواند به ما بگوید چه مقدار از وقتمان را در چه سایتهایی 
- اعم از شناخته شده و ناشناخته - و چه مقدار از آنرا فرضا در چت 
روم ها بگذرانیم. بنابراین میتوان گفت كه هدف سواد رسانه ای تنظیم 
یك رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه - فایده است: در برابر رسانه ها چه 
چیزهایی را از دست میدهیم و چه چیزهایی را به دست می آوریم و به 
عبارت بهتر؛ در مقابل زمان و هزینه ای كه صرف میكنیم چه منافعی 
در نهایت به دست میآوریم. شاید بتوان گفت اصلی ترین هدف سواد 
رسانه ای این است كه یك نوع استفاده مبتنی بر آگاهی و با فایده از 

سپهر اطالعاتی اطراف داشته باشیم. 
 سطوح سواد رسانه ای 

سازی  معنی  و  ها  رسانه  كاركرد  نحوه  درك  قدرت  ای  رسانه  سواد 
در آنها است. سواد رسانه ای را میتوان دسترسی، تجزیه و تحلیل و 
تولید ارتباط در شكلهای گوناگون رسانه ای و مصرف انتقادی محتوا 

دانست. 
سه جنبه سواد رسانه ای عبارتند از: 

الف( ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه ای و یا به عبارت 
بهتر تعیین میزان و نحوه مصرف غذای رسانه ای از منابع رسانه 

ای گوناگون 
ب( آموزش مهارتهای مطالعه یا تماشای انتقادی 

اقتصادی رسانه ها که در  اجتماعی، سیاسی و  ج( تجزیه و تحلیل 
نگاه اول قابل مشاهده نیست. 

كاركردهای  با  مقابله  دنبال  به  تر؛  امروزی  ای  رسانه  سواد  واقع  در 
فرهنگی؛  هژمونی  تامین  كه هدف شان  است  غالب  بزرگ  های  رسانه 
تعمیم فلسفه سیاسی و حفظ قدرت هائی است كه خود این رسانه ها 
محصول آنها هستند. به نظر میرسد كه سواد رسانه ای به عنوان دافعه 
این فضا و در ستیز با گفتمان غالب رسانه های بزرگ در شرایط اشباع 
رسانه ای؛ در اینترنت نسبت به سایر رسانه ها سریعتر رشد كرده و به 
نوعی میتوان آنرا نوه دیجیتال نقد رسانه ای كالسیك به حساب آورد 

البته تسلط به یك زبان خارجی؛ مهارت استفاده از كامپیوتر و مهارت 
بهرهوری مناسبتر  به  میتوانند هم  از فضای سایبرنتیك  استفاده  های 
از مباحث سواد رسانه ای در اینترنت منجر شوند و هم به سور كلی 

خودشان جزو مهارتهای سوادرسانه ای به شمار میآیند. 
از آنجای بدون سواد رسانه ای، نمیتوان گزینش های صحیح از پیامهای 
انتشاراتی  و  مدنی  آموزشی،  نهادهای  من  گمان  به  داشت؛  ای  رسانه 
باید به این امر كمك كنند. نهادهای آموزشی مثل آموزش و پرورش، 
دانشكدهها و آموزشگاههای مختلف میتوانند مفهوم سواد رسانه ای را 
مفاهیم  میتوانند  انتشاراتی هم  نهادهای  و  نمایند  ارائه  كتب درسی  در 
ساده شدهای از این بحثها را در دستور كار خود قرار دهند؛ نهادهای 
نیز  میكنند  نمایندگی  را  تخصصی  جمعی  یك  هر  كه  صنفی  و  مدنی 
میتوانند اعضای خود را تحت آموزش مستمر در زمینه سواد رسانه 

ای قرار دهند. 
به عنوان نمونه روزنامه نگاری كه از راه تجربی این حرفه را آموخته با 
روزنامه نگاری كه آموزش آكادمیك را نیز به این تجربه اضافه كرده 
است، از جنبه سواد رسانه ای و مقهورسازی مخاطب؛ تفاوتهای عمدهای 
با یكدیگر دارند. پس بین فردی كه مسلح به مطالعات سواد رسانه ای 
است با فردی كه بهرهای از سواد رسانه ای نبرده، تفاوت بسیار زیادی 
وجود دارد. سواد رسانه ای همچنین كمك میكند تا قضاوتهای صحیح 
تری از محیط پیرامون خود داشته باشیم پارامترهایی كه سوادرسانه 
ای در اختیار میگذارد باعث میشود تا درك عمیق تری از آنچه می بیننم، 
میشنویم و میخوانیم داشته باشید. به طوریكه فاقدان سواد رسانه ای 
را میتوان طعمه های اصلی در فضاهای رسانه ای به شمار آورد. یكی 
دیگر از اهداف سواد رسانه ای نشان دادن اضافه بار اطالعاتی است. 
در شرایط اشباع رسانه ای و در فضای موجود افراد در معرض حجم 
به  نیازی  آنها  از  به برخی  به هیچ وجه  از اطالعاتی هستند كه  باالیی 
آنها ندارند. به عنوان مثال امروزه بسیاری از نوجوانان ماركها و عالئم 
تجاری جهان را به خوبی می شناسند، اما این اطالعات در هیچ زمینهای 
به كار آنها نمی آید نه قدرت خرید دارند و نه قدرت مصرف ولی چون 
در معرض آگهی های پیاپی قرار دارند، در این زمینه اطالعات دارند. 
نیازهایمان استفاده  پیام ها و اطالعات اطرافمان براساس  از  باید  پس 
در  هم  را  امكان  این  ای  نشویم. سوادرسانه  دچار سردرگمی  تا  كنیم 

اختیار میگذارد 
 نیاز به تولید ادبیات 

باید در عرصه آموزش رسانه ای و سواد رسانه ای تولید ادبیات كنیم. 
لن مسترمن  آرای  مطالعه   . است  حاكم  اصل   1۸ آموزش رسانه ای  بر 
میتواند در این زمینه مفید باشد. او كه از برجسته ترین متفكران حوزه 
بین المللی آموزش های رسانه ای است؛ پیش از این كتابی منتشر كرده 
بود كه به سرعت به كتابی درسی در عرصه آموزش رسانه ای تبدیل 
شد. این كتاب كه Teaching the Media نام داشت در سال 19۸5 به 
او  حاال  شد.  عرضه  رسانه ای  آموزش  به  مربوط  مباحث  عالقه مندان 
كتاب دیگری دارد كه انتشارات شورای اروپا آن را منتشر كرد. نام این 
 Media Education in( 199۰ اثر آموزش رسانه ای در اروپای دهه
s Europe;۰39#&199۰( است. نویسنده این مقاله از جمله كسانی است 
كه ترجیح می دهد از عبارت آموزش رسانه ای )Media Education( به 

جای اصطالح سواد رسانه ای )Media Literacy( استفاده كند 
تكرار میكنم باید در عرصه آموزش رسانه ای و سواد رسانه ای تولید 
ادبیات كنیم تا در گام اول مشخص شود دامنه و چارچوب سواد رسانه 
ای چیست؛ باید ترجمه كنیم تا بتوانیم زمینه یك مطالعه تطبیقی را فراهم 
كنیم و به معیارهایی برای تعقیب اهداف سواد رسانه ای دست پیدا كنیم. 
وضعیت سواد رسانه ای در غرب به دلیل آن كه تكنولوژی های مدرن 
تمركز و غلظت بیشتری دارند، باعث شده تا تئوریسین ها و مخاطبان 
بنابراین  كنند،  درك  را  ای  رسانه  سواد  به  نبودن  مسلح  خطر  زودتر 
مطالعات و تجارب بسیار خوبی هم در این زمینه دارند كه میشود از 
آنها استفاده كرد. همچنین حمایت نهادهای آكادمیك از طریق گنجاندن 
مفاهیم سواد رسانه ای در كتب درسی دانش آموزان، و دروس دانشكده 

های ارتباطات میتواند مفید باشد. 
حتی خود رسانه ها به خصوص روزنامهها نیز با توجه به جغرافیای 
منعكس  را  ای  با سواد رسانه  مرتبط  مفاهیم  میتوانند  مخاطبین شان، 
نقد  طریق  از  ای  رسانه  سواد  ادبیات  به  میتوانند  نیز  منتقدین  كنند، 
سینمایی و نقد ادبی دامن بزنند و حتی فصلنامه رسانه نیز میتواند با 

همین گونه حركتها در این زمینه مفید واقع شود.

رسانه
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سرمایه های نفت در شمال آفریقا
برآوردهای صندوق جهانی پول و یك مركز مالی بین المللی نشان می دهد طی سال های 
انجام شده  بعد حجم سرمایه گذاری های مستقیم  به  از سال ۲۰۰۲  گذشته خصوصًا 
اردن،  همچون مصر،  كشورهایی  آفریقا خصوصًا  و شمال  خاورمیانه  كشورهای  در 
پایان  تا  یافته است.حجم سرمایه گذاری های فوق  افزایش  الجزایر  تونس، مراكش و 
چهارماهه اول سال ۲۰۰۸م 1۰۰ میلیارد دالر برآورد شده است. این در 
حالی است كه بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان خواهان همكاری 
بیشتر در سطح دولت ها و بخش خصوصی اند تا با سرمایه گذاری 
مناسب اموال فوق تكامل اقتصادی محقق شود.براساس برآوردهای 
فوق افزایش درآمدهای نفتی كشورهای شورای همكاری خلیج فارس 
تا  این كشورها را وادار كرده  از سال ۲۰۰۲ طرف های مسئول در 
كنند.براساس  پیدا  گذاری  سرمایه  برای  را  مناسبی  های  استراتژی 
خلیج  كشورهای  های  گذاری  پول سرمایه  المللی  بین  اعالم صندوق 
فارس در مصر ۲5 درصد مجموع سرمایه گذاری های این كشور را 
انجام  های  گذاری  سرمایه   ۲۰۰7 سال  در  و  دهد  می  تشكیل 
شده در مصر 11 میلیارد دالر بود كه اكثر آنها در بخش های 
عمرانی، امالك، بخش ارتباطات و گردشگری سرمایه گذاری 
شده است.شش درصد از مجموع سرمایه گذاری های كشور 
تونس یعنی 1/ 6 میلیارد دالر سهم كشورهای عضو شورای 
همكاری خلیج فارس بوده است.اما سهم كشور مراكش از سرمایه 
گذاری های كشورهای عربی ۲/ ۸ میلیارد دالر یعنی حدود 15 درصد مجموع سرمایه 
گذاری های انجام شده در این كشور طی سال ۲۰۰7 بوده است.شایان ذكر است طی 1۰ 
سال گذشته كشورهای حوزه خلیج فارس مبلغ ۲9 میلیارد دالر در طرح های عمرانی و 
گردشگری تونس سرمایه گذاری كرده اند.براساس اعالم صندوق بین المللی پول سهم 
بورس های قاهره، عمان و دارالبیضا از سرمایه گذاری های انجام شده بیشتر از سایرین 
بود.طبق برآوردهای انجام شده جدید حجم تجارت میان اعراب از دو میلیارد دالر فراتر 
این در حالی است كه حجم سرمایه گذاری های كشورهای عربی در خارج  نمی رود. 
طی سال ۲۰۰7 ، 1۸ تریلیون دالر بوده است.آمارهای فوق حاكی از شكاف موجود در 
بودجه های تجاری، صادرات و واردات است كه طی 1۰ سال آینده از 15 میلیارد بیشتر 
خواهد بود. این در حالی است كه 1۰ سال از امضای توافقنامه تجارت آزاد عربی و به 
مرحله اجرا درآمدن آن می گذرد.براساس آمارهای موجود مبادله تجاری میان مصر و 
مراكش در سال ۲۰۰7 حدود 6۰ میلیون دالر و لبنان و مصر 96 میلیون دالر بوده است و 
سرمایه گذاری های خاص میان كشورهای عربی از سال 1995 الی ۲۰۰6 از 6۰ میلیارد 
دالر فراتر نرفته است و این مسئله صحت عدم تحقق اهداف توافقنامه های امضا شده 

تجارت عربی را به اثبات می رساند.
مترجم: اسد شكورپور   
منبع: مؤسسه اقتصادی امارات

آخرین نرخ های روز ارز
 

اقتصاد

قیمت نفت به باالی 1۳7 
دالر در هر بشكه 

رسید
نفت  بازار  های  نگرانی  تداوم  دنبال  به 
در مورد عرضه، قیمت این محصول با 
افزایش نیم دالری به باالی 137 دالر 

در هر بشكه رسید. 
بشكه  هر  قیمت  بلومبرگ،  از  نقل  به 
نیویورك  بازار  نفت سبك آمریكا در 
برای تحویل در ماه اوت با ۴۸ سنت 
.روز  رسید  دالر   ۲۲/137 به  افزایش 
دالر  نفت3۸/1  این  قیمت  نیز  گذشته 

افزایش پیدا كرده بود. 
هر بشكه نفت برنت دریای شمال نی 

زدر روز سه شنبه با ۰6/1 دالر افزایش 
به 97/136دالر رسید. 

كارشناسان كاهش عرضه نفت نیجریه و 
تداوم نگرانی ها از كاهش بیشتر نفت این كشور 

علیه  جدید  بانكی  های  محدودیت  اعمال  احتمال  همراه  به 
قیمت  افزایش  از جمله دالیل  را  اروپا  اتحادیه  ایران توسط 

نفت عنوان كرده اند. 
بر اساس این گزارش شركت نفتی شل اعالم كرده است به 
به تعهدات  تواند  این شركت نمی   ، علت حمالت تروریستی 
خود برای صادرات نفت نیجریه عمل كند . شركت شورون 
تاسیسات  بزرگترین  از  یكی  تعطیلی  به  مجبور  نیز  آمریكا 

تولید نفت خود در نیجریه شده است. 
دیوید مور كارشناس كامن ولس بانك استرالیا در این باره 
بازار  گذشته  هفته  طی  نیجریه  تولید  كاهش  از  پس   : گفت 

هنوز نگران عرضه نفت است . 

ده میلیون میلیونر 
با ۴1 تریلیون دالر 

ثروت در جهان
موسسه تحقیقاتی مریل لینچ اعالم كرد با افزایش 
ثروت 6۰۰ هزار نفر به باالی یك میلیون دالر در 
پایان  در  جهان  میلیونرهای  جمعیت   ۲۰۰7 سال 

این سال از مرز ده میلیون نفر فراتر رفت. 
تعداد  لینچ،  مریل  تحقیقاتی  موسسه  از  نقل  به 
میلیونرهای جهان در سال ۲۰۰7 با افزایش شش 
بی  رقم  به  آن  از  قبل  سال  به  نسبت  درصدی 

سابقه 1/1۰ میلیون نفر رسید. 
در این سال 6۰۰ هزار نفر بر تعداد میلیونرهای 
 7/6 كل جمعیت جهان  است.  افزوده شده  جهان 

میلیارد نفر تخمین زده شده است. 
نفر  میلیون  ده  ثروت  كل  گزارش  این  اساس  بر 
میلیونر جهان در پایان ۲۰۰7 بالغ بر ۴1 تریلیون 
دالر برآورد شده است كه این رقم نسبت به سال 
قبل از آن 9 درصد افزایش داشته است. متوسط 
دالر  میلیون  نیز چهار  نفر  میلیون  ده  این  ثروت 

اعالم شده است. 
در  میلیونرها  تعداد  گزارش  این  اساس  بر 
برزیل  و  چین  هند،  توسعه  حال  در  كشورهای 
رشد باالیی داشته است. جمعیت میلیونرهای هند 
در سال ۲۰۰7 در مقایسه با سال قبل از آن ۲3 

درصد رشد داشته است. 
تعداد  بیشترین  جهان  كشورهای  میان  در 
سه  هر  از  دارد.  اختصاص  امریكا  به  میلیونرها 
میلیونر جهان یك نفر، امریكایی است.این در حالی 
است كه از هر ده میلیونر جهان یك نفر در آفریقا، 

خاورمیانه یا امریكای التین زندگی می كند. 

ایرانی ها کمتر از یک میلیارد دالر 
در امارات سرمایه گذاری کردند

وزارت اقتصاد امارات در گزارشی اعالم كرد ایرانی ها با آوردن 76۰ میلیون دالر سرمایه 
به امارات در سال ۲۰۰7 به عنوان پنجمین سرمایه گذار بزرگ در این كشور پس از اتباع 

انگلیس، ژاپن، هند و امریكا شناخته شدند. 
به نقل از وزارت اقتصاد امارات، این كشور در سال ۲۰۰7، 6/1۸ میلیارد دالر سرمایه 
خارجی جذب كرد كه بیشتر این رقم از كشورهای غیر عربی وارد این كشور شده است. 
ایران كه همه غیر عربی  انگلیس، ژاپن، هند، امریكا و  بر اساس این گزارش پنج كشور 

هستند بزرگترین سرمایه گذاران در امارات طی سال ۲۰۰7 شناخته شده اند. 
مجموع سرمایه گذاری این كشورها در امارات طی این سال 5/13 میلیارد دالر اعالم شده 
است كه این رقم معادل 66 درصد كل سرمایه های وارده شده به این كشور بوده است. 
انگلیس از نظر حجم سرمایه گذاری ها در رتبه اول قرار گرفته است. در  در این سال 
این رقم  كه  امارات شد  وارد  این سال  در  انگلیس  از  میلیارد دالر سرمایه   5/۴ مجموع 

معادل ۲۴ درصد كل سرمایه های وارد شده به این كشور است. 
ژاپن با ۸/3 میلیارد دالر، هند با دو میلیارد دالر، امریكا با 1۴/1 میلیارد دالر و ایران با 

76۰ میلیون دالر به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند. 
میزان سرمایه گذاری های انجام شده از سوی ایران در امارات طی سال ۲۰۰7 معادل ۴ 

درصد كل سرمایه گذاری ها بوده است. 
در حالی وزارت اقتصاد امارات از سرمایه گذاری كمتر از یك میلیارد دالر ایرانی ها در 
امارت خبر می دهد كه برخی معتقدند هر ساله حجم عظیمی از سرمایه ها از ایران به 

مقصد امارات انتقال می یابد. 
با 67۰ میلیون دالر نیز به ترتیب در رتبه های  با 6۸۰ میلیون دالر و عربستان  كویت 

بعدی قرار گرفته اند. 
بر اساس این گزارش دو رقمی شدن نرخ تورم در امارات تا حد زیادی تمایل سرمایه 

داران برای سرایه گذاری در این كشور را كاهش داده است.

تورم و بیكاری مهمترین 
نگرانی شهروندان 

اروپایی است
می  نشان  اروپا  در  ها  نظرسنجی  رتین  تازه 
وضعیت  به  نسبت  اروپایی  شهروندان   ، دهد 
بیكاری  و  تورم  و  هستند  ناامید  خود  اقتصادی 
. به نقل  مهمترین نگرانی آنها به شمار می رود 
بررسی  و  تحقیق  نتایج   ، شینهوا  خبرگزاری  از 
موسسه استاندارد یورو بارومتر در بهار ۲۰۰۸ 
اتحادیه  شهروندان  اعتماد  میزان   ، است  حاكی 
كشورهای  اقتصادی  وضعیت  به  نسبت  اروپا 
خود نسبت به پاییز ۲۰۰7 به شدت كاهش داشته 
است . بیش از ۴6 درصد شهروندان اروپایی بر 
این باورند كه شرایط اقتصادی آنها طی 1۲ ماه 
آینده به مراتب بدتر خواهد شد . این رقم در پاییز 
۲۰۰7 كمتر از ۲6 درصد بوده است . یك سوم 
اروپایی ها نیز معتقدند شرایط اقتصادی اروپا به 
همبن وضعیت خواهد بود و تنها 16 درصد پیش 
بینی می كنند شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت 
، 37 درصد شهروندان  گزارش  این  اساس  بر   .
را  بیكاری  نیز  درصد   ۲۴ و  تورم  نیز  اروپایی 
اقتصادی  مسائل  ترین  كننده  نگران  و  مهمترین 
اروپا ارزیابی می كنند . مارگوت والستروم معاون 
كمیسیون اروپا در این باره گفت : نتایج این تحقیق 
و بررسی ، وضعیت مشكالت اقتصادی اروپا را 
به خوبی نشان می دهد . مقامهای اقتصادی اروپا 
زندگی  ، سطح  مناسب  اتخاذ سیاستهای  با  باید 
میزان   . دهند  ارتقا  را  مردم  مادی  و  اقتصادی 
اروپا  اتحادیه  در  از عضویت  مردمی  حمایتهای 
به كمتر از 5۲ درصد رسیده است . این رقم پاییز 

سال گذشته بیش از 5۸ درصد بود .
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Alliance 
با و کالی با تجربه و کارآزموده 

در خدمت جامعه ایرانی

تأثیر افزایش قیمت 
نفت بر اقتصاد جهانی

تأثیر  تحت  كشورها  داخلی  اقتصادهای  همانند  نیز  جهانی  اقتصاد 
گیرد و دچار ركود، رونق و ركود همراه  قرار می  متغیرهای مختلفی 
با تورم یا اصطالحًا ركود تورمی می شود، با این تفاوت كه این دوران 
اقتصادی از اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد داخلی كشورها به راحتی 
سرایت می كند در حالی كه عكس آن، یعنی سرایت نوسانات اقتصادی 
امكانپذیر  راحتی  به  و  سرعت  به  جهانی  اقتصاد  به  كشورها  تك  تك 
اقتصاد جهانی  در  هر چه سهم كشوری  كه  این موضوع  البته  نیست. 
اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد، مانند  بیشتر باشد و می تواند 
اقتصاد امریكا و یا اروپا در كل و یا اقتصاد چین، كماكان صادق است. 
حتی جهت تأثیر تغییر برخی متغیرها بر اقتصاد داخلی متفاوت و حتی 
تأثیرپذیری  سهم  یا  و  دارد  جهانی  اقتصاد  بر  كه  است  جهتی  عكس 

اقتصادهای داخلی متفاوت است. 
از جمله این متغیرها، تغییرات قیمت نفت خام است. شاید تغییرات قیمتی این ماده حیاتی و تجدیدناپذیر 
در سه دهه پیش قابل پیش بینی و تأثیرات آن نیز قابل برآورد بوده است اما اكنون پیش بینی های 
میزان تغییرات به مرحله عدم اطمینان وارد شده اند و بنگاه های پیش بینی كننده جهانی نیز قادر نیستند 
و اعتراف نیز كرده اند كه بسیاری از مدل های پیش بینی تسلیم انتظارات قیمتی و عوامل كاماًل تصادفی 
البته این وضعیت كاماًل قابل توضیح است. در سه دهه پیش شاید امكان تشدید شایعات و  شده اند. 
اثرگذاری آن بر بازارها و قدرت تأثیرگذاری برخی شركت های چندملیتی در سایه تجارت الكترونیك و 
عصر انقالب اطالعات وجود نداشت، در حالی كه اكنون شاهد این حقیقت هستیم كه قبل از بروز تغییرات 
حتی به مخیله صاحبنظران نیز افزایش چنین حدی در قیمت نفت خام خطور نمی كرد و تنها پس از آن 
تفسیرهای اقتصادی جهت توضیح تغییرات بازار ابراز می شوند. حال در چنین وضعیتی چه باید كرد 
اگر افزایش قیمت نفت خام قابل پیش بینی نباشد و حتی دالیل پشت پرده افزایش قیمت نفت خام سال 
های بعد نمایان شوند، چه باید كرد و چه پیش بینی هایی در خصوص اقتصاد جهانی می توان داشت 
بر سر كشورهایی با اقتصادهای كوچك و ضعیف و یا كشورهای در حال توسعه ولی صادركننده نفت 

خام چه خواهد آمد مطمئنًا تأثیرات فعلی افزایش قیمت نفت خام سریع تر و متفاوت تر و حتی شدیدتر 
از دوران قبل است. 

در سه دهه پیش امیدهایی بر سر راه كنترل قیمت و تأثیرات منفی آن وجود داشت، مانند افزایش تولید، 
صرفه جویی ها و معرفی جانشین های نفت خام، اما اكنون بسیاری از این راه حل ها امتحان شده اند 
و اقتصاد جهانی درمقابل برخی از این راه حل ها حتی مقاومت می كند و دیگر پادزهرها عمل نمی كنند. 
بنابراین باید خیلی محتاط بود و تمهیدات الزم را برای دوره های بعدی افزایش ها آماده كرد. همانگونه 
كه اشاره شد تأثیر افزایش قیمت نفت خام بر اقتصادهای داخلی متفاوت است. ارمغان افزایش قیمت نفت 
خام برای كشورهای واردكننده نفت، افزایش هزینه های تولید، افزایش قیمت تمام شده كاالها و خدمات 

و نهایتًا كاهش تقاضا، كاهش اشتغال و بروز ركود همراه تورم می باشد. 
ارمغان افزایش قیمت نفت خام برای كشورهای صادركننده نفت، افزایش سرشار درآمدهای نفتی است 
و به دنبال آن افزایش نقدینگی و تقاضای كل اقتصاد و نهایتًا تورم ناشی از تقاضا به همراه افزایش 
تولید و كاهش بیكاری در دور اول می باشد. در دور دوم، ركود ایجاد 
كاهش  را  كشورها  این  غیرنفتی  صادرات  دیگر،  كشورهای  در  شده 
می دهد كه این امر بیكاری را افزایش می دهد و در دور سوم، تورم 
وارداتی ناشی از افزایش هزینه های تولید كشور مقابل اقتصاد كشور 
می  ایجاد  را  از عرضه  ناشی  تورم  و  می سازد  مختل  را  واردكننده 
كند. حال برآیند این تغییرات مثبت و منفی تولید و اشتغال چه خواهد 
بود مسلمًا در سابق این برآیند برای كشورهای صادركننده نفت رشد 
اقتصادی مثبت و برای كشورهای واردكننده نفت، رشد اقتصادی منفی 
و برای اقتصاد جهانی رشد اقتصادی منفی را پدید می آورد، چنانكه 
در دو شوك اولیه نفتی )سال های 197۲ و 197۸( جهان شاهد آن بوده 
است. اكنون تأثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر اقتصادهای صادركننده 
نفت مانند كشورمان نیز تأثیر منفی می گذارد. تورم وارداتی تأثیر افزایش درآمدهای نفتی كشور را نه 

تنها خنثی می سازد بلكه از آن پیشی می گیرد و عامل بسیاری از معضالت اقتصادی می شود. 
بنابراین در وهله اول، ركود اقتصاد جهانی، افزایش تورم جهانی و افزایش نرخ بیكاری جهانی مهم ترین 
نتایج افزایش قیمت جهانی نفت خواهد بود و در وهله دوم، سرایت این ركود به اقتصادهای داخلی و 
تشدید این معضالت خواهد بود. در این میان هر كشوری درصدد كاهش و خنثی سازی اثرات منفی 
این ركود می باشد. برخی با تغییرات نرخ مالیات ها، برخی با كاهش نرخ بهره، برخی با كنترل تجارت، 
برخی با تغییر تكنولوژی های تولید، برخی با جایگزینی مواد دیگر به جای نفت خام و فرآورده های 
آن، برخی با صرفه جویی های مصرف داخلی، برخی با به كارگیری دیگر حامل های انرژی مانند گاز 
طبیعی، انرژی بادی و خورشیدی و حتی هسته ای، به مقابله با این موضوع پرداخته اند، در كشورمان 
نیز تركیب مختلفی از این راهكارها مورد استفاده قرار گرفته و می گیرند. حال باید امیدوار باشیم تا 
با كمك عزم ملی و پایداری عمومی اتفاق نظر واحدی در مورد راهكارها ایجاد و با حمایت عامه مردم 

پیاده شوند تا از این مرحله بحرانی با حداقل تأثیرات منفی خارج شویم.

شمار مشترکان اروپایی 
شبكه های نسل سوم از 
صد میلیون نفر گذشت

بر اساس اعالم یك موسسه ی تحقیقاتی، شمار مشتركان شبكه های 
نسل سوم اپراتورهای تلفن 
مرز صد  از  اروپایی  همراه 
میلیون نفر گذشت. تا پایان 
مجموع  91۰/۸  از  می  ماه 
تلفن همراه  میلیون مشترك 
نفر  میلیون  اروپا،  1۰1/5 
نسل  شبكه های  مشترك 
كه  بودند   3G  یا سوم 
ضریب نفوذ  11/1 درصدی 
این  در  می شود.  محسوب 
دستگاه های  تنها  تحقیقات 
آورده  حساب  به  تلفنی 
شده كه به طور فعال برای 
سرویس های داده یا صوت 
مورد  آن ها  دوی  هر  یا  و 

استفاده بودند. 
گزارش،  این  اساس  بر 

اپراتورهای تلفن همراه برای ادامه ی رشد در بازارهای اشباع شده 
كاهش  یا  شدن  راكد  به سمت  تلفنی  مكالمات  از  حاصل  درآمد  كه 
می روند، به طور روزافزون به دنبال سرویس های داده هستند كه بر 
روی شبكه های نسل سوم فراهم می شوند. اطالعات این موسسه ی 
تحقیقاتی نشان می دهد كه درصد مشتركان تلفن همراه نسل سوم 
در سوئد باالترین بوده و در نروژ و ایتالیا باالی  ۲5 درصد است و 

به دنبال آن ها كشورهای پرتقال، استرالیا و اسپانیا قرار دارند.

Miss Nathan
و آقای دکتر ناصر ادیبی

متخصص در امور:
 مهاجرت و سرمایه گذاری، خرید و 

فروش امالک تجاری و مسکونی، حل 
مشکالت مالک و مستاجر و 

مشکالت خانوادگی

80 WILLESDEN LANE
LONDON - NW6 7TA 

Tel: 02073284111 
Fax: 02076245566

alliance solicitors@yahoo.co.uk
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“جمجمه بلورین” اسپیلبرگ صدر 
جدول را پس گرفت 

چهارمین فیلم مجموعه “ایندیانا جونز” با ۲5 میلیون دالر فروش 
در 5۸77 سینما و 6۲ كشور، صدر جدول را از “اتفاق” ام. نایت 
شیاماالن پس گرفت و برای سومین بار پرفروشترین فیلم بازار 
جونز  “ایندیانا  فروش  مجموع  كرد  اعالم  ورایتی  المللی شد.  بین 
و قلمرو جمجمه بلورین” استیون اسپیلبرگ به 39۲ میلیون دالر 
رسیده كه 1۰۰ میلیون دالر بیشتر از بازار آمریكای شمالی است. 
نیمی  است.حدود  شده  دالر  میلیون   6۸3 فیلم  این  جهانی  فروش 
از فروش این هفته “قلمرو جمجمه بلورین” در بازار ژاپن حاصل 
شد و فیلم در هفته اول اكران در این كشور 1/13 میلیون دالر به 
دست آورد. فیلم جدید اسپیلبرگ در بریتانیا نیز ۸/۲ میلیون دالر 
فروخت و مجموع فروش خود را به 6/7۴ میلیون دالر رساند.“هالك 
شكست ناپذیر” به كارگردانی لوئی لتریه با بازی ادوارد نورتن در 
دست  دالری  میلیون   ۴/۲3 فروش  به  سینما   ۴7۰۰ و  كشور   5۰
این فیلم 3/63 میلیون دالر شده  المللی  یافت. مجموع فروش بین 
است. این در حالی است كه “هالك” هنوز در چند بازار مهم مانند 
فرانسه، آلمان و ژاپن اكران نشده است. كمدی “جنسیت و شهر” 

با بازی سارا جسیكا پاركر همچنان در بازاربین المللی موفق است. این فیلم در 5۲ كشور و 655۴ سینما ۴/۲1 
میلیون دالر فروش داشت و مجموع فروش خارجی خود را به 17۰ میلیون دالر رساند كه حدودا ۴۰ میلیون 

دالر بیشتر از فروش آن در بازار آمریكای شمالی است.
بین  بود. مجموع فروش  میلیون دالر  پاندا” در 1۸ كشور و ۲۸6۰ سینما 19  فو  “كنگ  انیمیشن  فیلم  فروش 
المللی این فیلم 66 میلیون دالر شده است. درام افسانه ای علمی “اتفاق” ساخته ام. نایت شیاماالن كه هفته پیش 
پرفروشترین فیلم دنیا بود، این هفته در 6۴ بازار و 55۰۰ سینما ۲/1۴ میلیون دالر به دست آورد كه 56 درصد 

كمتر از هفته قبل است. فروش بین المللی این فیلم 57 میلیون دالر شده است.
فیلم كمدی “سر به سر زوهان نگذار” با بازی آدام سندلر در 11۰۰ سینما و 11 كشور ۸/7 میلیون دالر فروش 
داشت و فیلم خانوادگی “وقایع نگاری نارنیا: شاهزاده كاسپین” اندرو آدامسن در 3۲ كشور 3/7 میلیون دالر 
فروخت و مجموع فروش خود را به 137 میلیون دالر رساند. كمدی جاسوسی “اسمارت را بگیرید” با بازی 
استیو كارل و آن هاتاوی همزمان با آمریكا در 1۰۸۲ سینما و 13 بازار كوچك افتتاح شد و 7/5 میلیون دالر 
فروخت. استودیو برادران وارنر توزیع كننده فیلم “اسمارت”، تا پایان رقابت های یورو ۲۰۰۸ این فیلم را در 

بازارهای عمده اروپایی اكران نخواهد كرد. 

۳0نما

نگاه اغراق  آمیز به گرم 
شدن جهان و انتقال 

ویروس مرگبار
فیلم هایی چون “۲۸ روز بعد” و “روز پس از فردا” به مضامینی چون انتقال ویروس و گرم 
این  پرداخت سازندگان  نوع  اما  نیست،  بی ربط  كل موضوعی  در  كه  می پردازند  جهان  شدن 

فیلم ها اغراق شده و دور از واقعیت است. 
سینمای فاجعه از جذابترین ژانرهای سینمایی است و آثار شاخص این ژانر با انگشت گذاشتن 

روی مضامین حساس و كنجكاوی برانگیز اغلب در جلب توجه تماشاگران موفق بوده اند.
در این بین مسائل مطرح شده در این فیلم ها خواه ناخواه زمینه انجام بحث های علمی و اظهار 
یا  فیلم ها  این  علمی  دیدگاههای  موارد  از  بسیاری  در  می آورد.  فراهم  را  كارشناسان  نظر 
مجموعه های تلویزیونی اغراق آمیز و دور از واقعیت است كه نمونه آن سه فیلم “۲۸ روز بعد”، 

“مركز زمین” و “روز پس از فردا” و مجموعه تلویزیونی 5/1۰ است.

 ۲۰۰۲: “۲۸ روز بعد” روان را تسخیر می كند، اما دانشمندان نظر دیگری دارند
فیلم ترسناك و پساآخرالزمانی “۲۸ روز بعد” ساخته دنی بویل درباره یك پیك دوچرخه سوار 
است كه پس از ۲۸ روز در بیمارستانی در لندن از حالت اغما بیرون می آید و پا به خیابان های 
سوت و كور می گذارد. به زودی مشخص می شود شامپانزه ها ناقل ویروسی وحشتناك هستند 

كه به راحتی منتقل می شود و قربانیان آلوده را به قاتالن عنان گسیخته تبدیل می كند.
هر چند فرض اولیه داستان فیلم بسیار هولناك است، اما دانشمندان می گویند هیچ ویروسی با 
این سرعت شایع نمی شود و چنین نشانه هایی ندارد. ضمن اینكه هیچ ویروسی در همه افراد 
آلوده باعث بیماری نمی شود. با این حال فیلم هشت میلیون دالری “۲۸ روز بعد” با بازی الكس 
پالمر و سیلیان مرفی بسیار موفق بود و ۸3 میلیون دالر در دنیا فروخت. دنباله این فیلم سال 

۲۰۰7 با عنوان “۲۸ هفته بعد” ساخته شد.

 ۲۰۰3: “مركز زمین” توجهات را به میدان الكترومغناطیسی زمین جلب كرد
هسته  ناشناخته،  دالیل  به  آمیل  جان  كارگردانی  به  زمین”  “مركز  علمی  افسانه ای  فیلم  در 
مركزی كره زمین از چرخش باز ایستاده و در نتیجه میدان الكترومغناطیسی زمین عامل تعیین 
كننده خود را از دست می دهد. این اتفاق مشكالت بسیار ایجاد كرده، از جمله پرندگان روی 

ساختمان ها سقوط می كنند، پل گلدن گیت خراب می شود و ...
همه چیز می تواند بدتر شود مگر متخصصان ژئوفیزیك و دانشمندان به مركز زمین سفر و 
میدان  كه  است  این  داستان  اولیه  كنند. فرض  فعال  را  دوباره هسته  اتمی  بمب  یك  انفجار  با 
حتی  و  تغییر  دستخوش  حدود  این  در  یا  یكبار  سال  هزار   1۰۰ هر  زمین  الكترومغناطیسی 
زیر زمین  مایل  برابر فشارهای شدید 17۰۰  در  نمی تواند  انسانی  هیچ  اما  معكوس می شود. 
تاب بیاورد و دانشمندان می گویند “مركز زمین” درباره اهمیت میدان الكترومغناطیسی زمین بر 

زندگی روزمره اغراق می كند.
با این حال این فیلم توجهات را به یك نظریه جنجالی بیشتر كرد كه همزمان با توزیع فیلم منتشر 
اكهارت،  نیرو می گیرد. آرون  از یك راكتور هسته ای طبیعی  شد و بر مبنای آن مركز زمین 
هیالری سوانك، دلروی لیندو و استنلی توچی در فیلم “مركز زمین” نقش آفرینی كرده اند كه با 

بودجه ای در حدود 6۰ میلیون دالر ساخته شد و 73 میلیون دالر فروخت.

 “روز پس از فردا” با استفاده از علم هواشناسی به اغراق روی می آورد
فیلم آخرالزمانی و افسانه ای علمی “روز پس از فردا” ساخته رولند امریش، دو سال پیش از 
آنكه ال گور با فیلم مستند “یك حقیقت تلخ” تماشاگران را سر عقل بیاورد، برای ایجاد آگاهی 

درباره خطرات گرم شدن جهانی به علم هواشناسی متوسل شد.
شمال  قطب  یخ های  سریع  شدن  ذوب  اما  دارد،  غیرطبیعی  ابعادی  هالیوودی  داستان  این 
چیزی نیست كه در واقع به سرعت اتفاق بیفتد و باعث وقوع سونامی و سرازیر شدن آب در 
خیابان های نیویورك شود. با این حال دانشمندان می گویند تغییرات ظریفتر و كهسته تر نظیر 
ذوب شدن یخ، باال رفتن سطح آب اقیانوس و توفان های شدید می تواند در آینده دور پیامدهای 

فاجعه آمیز داشته باشد.
فیلم 1۲5 میلیون دالری “روز پس از فردا” با بودجه ای 1۲5 میلیون دالری با بازی دنیس كواید 
و جیك جیلنهال ساخته شد و در آمریكا تقریبا 1۸7 میلیون دالر و در سطح بین المللی 356 

میلیون دالر فروش داشت.

 ۲۰۰۴: مجموعه تلویزیونی “5/1۰” دانشمندان را به خنده انداخت
مجموعه  آن  نمونه  بدهد.  روی  نقره ای  پرده  روی  تنها  علمی  فجایع  تمام  كه  نیست  اینطور 
تلویزیونی “5/1۰” به كارگردانی جان الفیا با بازی كیم دالنی، بو بریجز و جان شنایدر است كه 
به شكل باورنكردنی به زمین لرزه می پردازد. زمین لرزه 5/1۰ ریشتری كه كالیفرنیا را به دو 
قسمت تقسیم می كند كامال غیرواقعی است، چرا كه به اعتقاد كارشناسان گسل های این ایالت 

بیش از حد كوچكند.
لوسی جونز كارشناس زمین لرزه به اسوشیتدپرس گفت: این مجموعه تلویزیونی كامال با همه 

آن چیزی كه ما درباره زمین لرزه می دانیم ناسازگار است. 

هشت فیلمساز جهانی درام اپیزودیک »8« را می سازند
هشت فیلمساز مطرح جهان از جمله »گاس ون سنت«،»جین كمپیون« و »ویم وندرس« فیلم اپیزودیك و هشت 

بخشی را با عنوان »۸« كارگردانی می كنند. این فیلم یك درام اجتماعی است كه پس از تولید، نخستین نمایش 
این پروژه كه هركدام  ، دیگر كارگردانان   Imdb بنا به اعالم  جهانی خود را در فرانسه تجربه خواهد كرد. 
»جان  برنال«،  گارسیا  »گائل  از:  عبارتند  ساخت،  خواهند  شخصی شان  دیدگاه  با  را   »۸ فیلم»  از  بخش  یك 
كارگردانان  خود  توسط  آثار  این  اكثر  فیلمنامه  سیساكو«.  »عبدالرحمان  و  نوا«  نایر«،»كاپسر  كاونن«،»میرا 
منتخب به نگارش در می آید، اما داستان برخی از این فیلم های كوتاه توسط نویسندگانی چون »ایرن دیگنام« 
انگلیسی و فرانسوی  و »رجینی آبادیا« آماده ی ساخت می شود. فیلم »۸« درمدت زمان 1۰۰ دقیقه به زبان 
دركشور فرانسه مقابل دوربین می رود. ازجمله بازیگرانی كه دراین پروژه ی سینمایی به نقش آفرینی خواهند 

پرداخت می توان به »كریس  هایوود«، »اینگوار ایگرت« و »مارتامك گوناگلی« نام برد. 
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»مرد مورچه ای« به پروژه جدید 
»انتقام جویان« می پیوندد 

 
  »جان فاوریو«، كارگردان مشهور هالیوود، به طرفداران كمپانی مارول وعده داد 

كه یكی از قهرمانان فیلم جدید »انتقام جویان«، مرد مورچه ای خواهد بود. 
فیلم   كارگردان  فاوریو«،  »جان 
با  مصاحبه  در  كهنی«  »مرد 
گفت:  تودی«  »یواس ای  روزنامه 
مارول  كمپانی  طرفداران  به  باید 
به  كه  بدهم  را  خوش  خبر  این 
احتمال زیاد »مرد مورچه ای« یكی 
جویان«  »انتقام  فیلم  قهرمانان  از 
كمپانی  چند  هر  بود،  خواهد 
»مارول« هنوز در این باره رسما 
وی  است.  نكرده  اعالم  چیزی 

افزود: هم اكنون عالوه بر »مرد مورچه ای«، روی حضور قهرمانانی چون »هالك« 
و »مرد كهنی« در این فیلم نظرات مختلفی وجود دارد. 

»فاریو« گفت: البته باید این را هم بگویم كه »ادگار رایت« هم اكنون به شدت درگیر 
پروژه »ScottPilgrim« است و فیلمنامه »مرد مورچه ای« ممكن است تا اواسط 

سال ۲۰۰9 هم به اتمام نرسد. 
بنا براین گزارش،كمپانی مارول تاریخ اكران فیلم »انتقام جویان« را سال ۲۰11 

میالدی اعالم كرده است.  

آکادمی اسكار برای معرفی فیلم های 
غیرانگلیسی تا اول مهر ماه مهلت داد

آكادمی اسكار از 96 كشور جهان برای معرفی  نمایندگان خود به بخش بهترین 
فیلم غیرانگلیسی اسكار دعوت كرد. آكادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریكا روز 

گذشته از 96 كشور دعوت كرد تا بهترین فیلم های 
بهترین  نامزدهای  بخش  در  برای حضور  را  خود 
فیلم غیرانگلیسی هشتادویكمین دوره جوایز اسكار 
معرفی كنند. به گزارش ورایتی، فیلم ها برای آن كه 
از سوی آكادمی اسكار مورد بررسی قرار بگیرند، 
می بایست از تاریخ اول اكتبر ۲۰۰7 تا 3۰ سپتامبر 
به  باشد و حداقل  اكران شده  ۲۰۰۸ در آن كشور 
مدت هفت روز بر روی پرده  سینماها نمایش داده 
شده باشد. از هر كشور تنها یك فیلم باید به آكادمی 
اسكار معرفی شود كه بر اساس قوانین می بایست 
به زبانی غیراز انگلیسی بوده و زیرنویس انگلیسی 
تا  حداكثر  باید  موردنظر  كشورهای  باشد.  داشته 
فیلم های   ) ماه سال جاری  مهر   ( اكتبر ۲۰۰۸  اول 

موردنظر خود را به آكادمی اسكار معرفی كنند. 
سال گذشته فیلم »خائنان« از اتریش موفق به دریافت جایزه اسكار بهترین فیلم 
غیرانگلیسی شد. هشتادویكمین دوره  جوایز اسكار روز ۲۲ فوریه ۲۰۰9 در سالن 

تئاتر »كداك« لس آنجلس برگزار خواهد شد. 

»غبار زمان« آنجلو پلوس تا پایان امسال 
آماده نمایش می شود

نام  صاحب  كارگردان  پلوس«  آنجلو  »تئودور  فیلم،  جدیدترین  زمان«  »غبار 
كه  فیلم  این  فیلمبرداری  می شود.  آماده  امسال  اواخر  در  نمایش  برای  یونانی 
دومین بخش از سه گانه »علفزار گریان« است از ژانویه )دی ماه( سال گذشته 
كوتاه  های  وقفه  دچار  تاكنون  آن  تولید  روز  اما  شد؛  آغاز  روسیه  كشور  در 
مدت گردیده است. در درام »غبار زمان« بازیگرانی چون »ویلیام دافو«، »ایرنه 
ژاكوب«، »هاروی كتیل« حضور دارند. »غبار زمان« نخستین فیلم انگلیسی زبان 
از سه گانه »علفزار گریان« داستان زندگی یك  آنجلوپلوس است و بخش دوم 
زوج را در بستر حوادث تاریخی قرن گذشته تا عصر حاضر را به تصویر می 
كانادا،  قزاقستان،  روسیه،  در كشورهایی چون  زمان«  »غبار  فیلمبرداری  كشد. 
آمریكا، آلمان، ایتالیا و یونان انجام خواهد گرفت. این فیلم قرار بود با بودجه ای 
1۲ میلیون دالری در جشنواره كن ۲۰۰۸ آماده شود، اما تعلل تعدادی از سرمایه 
با كندی مواجهه  را  آن  تولید  بودجه روند  تزریق  »غبار زمان« در  فیلم  گذاران 
كرده است. آنجلو پلوس خالق آثاری چون »گام معلق لك لك«، »نگاه اولیس« و 
»چشم اندازی در مه« با فیلم »ابدیت و یك روز« در سال )199۸( برنده نخل طالی 

جشنواره فیلم كن شده است.

ریدلی اسكات به دنبال کریستین بیل
و  »گالدیاتور«  های  فیلم  كارگردان  اسكات،  ریدلی 
»گانگسترآمریكایی« قصد دارد كه كریستین بیل بازیگر فیلم »قطار 
سه و دقیقه به یوما« را برای نقش آفرینی در پروژه جدیدش، فیلم 
افسانه ای »ناتینگهام« برگزیند. »ناتینگهام« نسخه سینمایی جدید 
یس  و  ساپروس  و  ریف  اتان  نویسندگی  به  هود  رابین  افسانه 
است كه اكنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و اسكات آن را 
برای اكران در سال ۲۰۰9 در آمریكا آماده خواهد نمود. اسكات 
فیلم  این  برای حضور در  را  بیل  در حالی می خواهد كریستین 

برگزیند كه نقش رابین هود را برای او در نظر گرفته است. 
در فیلم »ناتینگهام« شخصیت رابین هود از آنچه در نسخه های 
قبلی این افسانه بوده، تاریك تر و خطرناك تر به نمایش درخواهد 
آمد. تاكنون حضور راسل كرو برای ایفای نقش رابرت تورنهام، 
ماید  نقش  بازی  برای  نیامیلر  سی  و  ناتینگهام  ستمگر  حاكم 
ماریون كه در مركز توجه حاكم و رابین هود قرار می گیرد، در 

این فیلم قطعی شده است. همچنین بازیگران دیگری از جمله وانسا رد گریو، ویلیام هرت و سا اورسی رونان به این پروژه 
خوا هند پیوست. فیلمبرداری »ناتینگهام« تا پایان تابستان ۲۰۰۸ آغاز خواهد شد. 

برگزیدگان آکادمی فیلم های تخیلی، ترسناک و علمی معرفی شدند
»ساترن«  جوایز  اعطای  مراسم  آمریكا  داستانی  علمی  و  ترسناك  تخیلی،  فیلم های  اكادمی 
در سال ۲۰۰۸ را برگزار كرد. در بخش بهترین فیلم علمی داستانی، »مرزعه شبدر« جایزه  
اول را دریافت كرد. در بخش بهترین فیلم تخیلی، »شگفت زده« اثر برتر انتخاب شد. جایزه 
بهترین فیلم ترسناك به »سوئینی تاد؛ آرایشگر شیطان صفت خیابان فلیت« تعلق گرفت. در 
بخش بهترین فیلم اكشن و ماجراجویانه هم فیلم ضدایرانی »3۰۰« جایزه  اول را دریافت كرد. 
این فیلم همچنین جایزه  بهترین كارگردانی را برای »زاك سیندر« به همراه آورد. به گزارش 
ورایتی، جایزه بهترین بازیگر مرد به »ویل اسمیت« برای فیلم »من یك افسانه ام« رسید و 

»آمی آدامز« برای فیلم »شگفت زده« بهترین بازیگر زن شناخته شد. 
همچنین »خاویر باردم« برای فیلم »سرزمینی برای پیرمردها نیست« جایزه  بهترین بازیگر 
نقش مكمل را دریافت كرد. »راتاتوی« بهترین اثر انیمیشن انتخاب شد و »وعده های شرقی« 

نیز جایزه بهترین فیلم بین المللی را گرفت.

کلونی »سقوط باب« را می سازد
كنندگی  تهیه  هالیوود،  مطرح  بازیگر  كلونی  جورج 
برعهده  را  دنی زوكر  نوشته  باب«  فیلم كمدی »سقوط 
یك  »اعترافات  فیلم  دو  كارگردان  مقام  در  او  گرفت. 
ذهن خطرناك» و »شب بخیر و موفق باشید« را نیز در 
بهترین  رشته  دو  در  دوم  فیلم  برای  كه  دارد  كارنامه 

كارگردان و فیلمنامه غیراقتباسی نامزد اسكار شد. 

برجسته  بازیگر  كلونی  جورج  ورایتی،  گزارش  به 
هالیوود به عنوان تهیه كننده كمدی سیاه »سقوط باب« 
در این پروژه ، حضور دارد. كمدی »سقوط باب« نوشته 
دنی زوكر درباره  زندگی زناشویی مردی است كه پیش 
از بستن چشمانش برای آخرین بار درحین سقوط از یك 

ساختمان، گذشته خود را مرور می كند. 

این كمدی است كه در طول فیلم  باب شخصیت اصلی 
پروژه   این  كارگردان  كند.  می  روایت  را  خود  زندگی 
هنوز مشخص نشده است. دنی زوكر” نویسنده كمدی 
»سقوط باب« اثر ارزشمندی چون »انباشته شده« را در 

كارنامه هنری خود دارد. 

جورج كلونی ستاره ۴7 ساله هالیوود اخیرا فیلم كمدی 
روی  بازیگر  و  كارگردان  عنوان  به  را  چرمی ها«  »كله  

پرده سینماها داشت كه به لحاظ تجاری موفق نبود.
این بازیگر معروف سال ۲۰۰6، برای بازی در فیلم »سیریانا« اسكار بهترین بازیگر مرد نقش مكمل را از آن خود كرد و 

سال گذشته نیز با فیلم »مایكل كالیتون« نامزد دریافت اسكار بهترین بازیگر بود. 
وی »پس از خواندن بسوزان« برادران كوئن را آماده نمایش دارد كه فیلم افتتاحیه جشنواره ونیز است. »مردانی كه به بزها 

خیره می شوند« به كارگردانی گرانت هسلو از دیگر پروژه های آینده اوست.



18www.persianweekly.co.uk
  جمعه 7 تیر June 2008  -  1387 27هفته نامه پرشین

سال اول -  شماره پنجاه و یکم

 info@persianweekly.co.uk  

قصه تلخ 
دختران 

مدل صنعت 
پوشاک و مد

نویسنده: آنتونیا - زربیسیاس 

آنتونیا زربیسیاس )Antonia Zerbisias( : بانوی روزنامه 
نگار و وبالگنویس كانادایی و برنده چند جایزه ملی در حوزه 

وبالگنویسی و روزنامه نگاری.

سالهاست که مدیران شرکت های طراحی لباس 
و پوشاک زنانه، برای نمایش کارهایشان از 
دختران الغر اندام و کشیده و زیبارو به عنوان 
مدل استفاده میکنند. البته به دنبال موفقیت 
های تجاری آنان، از این دختران معصوم برای 
تبلیغات آرایشگاه ها و باشگاه ها و عطر و 
خودرو و سایر محصوالت مصرفی نیز بهره 
حقایق  به  اشاره  با  نویسنده  میشود.  برده 
فراسوی این صنعت نظیر وادار کردن مدل ها 
به استفاده از رژیم های غذایی طاقت فرسا، 
و  سکسیتر  لباسهای  از  روزافزون  استفاده 
وقیح تر، دور انداختن مدلهای قدیمی و تالش 
برای یافتن دختر کانی الغرتر و ناشناس تر، 
در کنار جذب گسترده دختران مهاجر اروپای 
شرقی و آمریکای التین به این صنعت، معتقد 
است، آنچه این عروسک های زیبای صنعت 
مد قادر به درک آن نیستند، این حقیقت است 
که در زندگی ما جایی برای نقش بازی کردن 

وجود ندارد. 

اینك به پایان عصر مدل ها نزدیك شده ایم. هرچند هنوز هم 
دختران بر روی سكوهای نمایش لباسهای طراحان پوشاك 
مد، در حال خرامیدن هستند. ما شاهد تشابهات زیادی میان 
این دختران بسیار الغر و جوان در شهرهای نیویورك و لندن 
و پاریس هستیم. این عروسكهای خوش خرام با چهره هایی 
برآمده  و  كلفت  لبهایی  هایی درشت،  داشتنی، چشم  دوست 
و هیكل هایی درشت مشابه نژاد اسالو، همچنان به فعالیت 
مشغولند. به همین خاطر اگر یكی از این افراد را ببینید، گویی 

كه همه آنها را دیدهاید. 

نکته اصلی چیست؟ 
ارتقا دهند و  این دختران قرار نیست كه جایگاه طراحان را 
البته این وضعیت به این معنا نیست كه آنان را باید برهنه تر 
نمود. این دختران معصوم به سادگی و همانند یك دستمال 
كثیف، جای خود را به دیگری میدهند. درست همانند كاری 
كه یك فروشنده پس از چند روز با یك مانكن پالستیكی قرار 

داده شده در دكور مغازهاش انجام میدهد. 
بر خالف دهه های پیشین كه این مدل ها نه تنها در سكوهای 
مجالت،  جلدهای  قرمز،  فرشهای  روی  بر  بلكه  مد،  نمایش 

و  آرایشی  محصوالت  عرضه  های  فروشگاه  تبلیغاتی،  صفحات 
باشگاه ها و آرایشگاه ها هم ظاهر میشدند، این دختران دیگر فاقد 
قدرت شده اند، به گونه ای كه حتی توانایی كنترل اندام هایشان را 
ندارند؛ و دیگر نمیتوان برای آنها هیچ وزنی )با تمام ابعاد آن( قائل 

شد. 
هفته  شماره  در  تایمز«  »نیویورك  روزنامه  كه  كنم  یادآوری  باید 
گذشته اش این چنین نوشته بود: »ما در میان این مدلها، به ندرت 
شاهد حضور زنان دورگه و یا سیاهپوست هستیم.« روزنامه های 
»واشنگتن پست« و »ایندیپندنت« هم پرده از این وضعیت برداشته 
اند كه در بازار مد ما شاهد افول تدریجی تنوع  و یادآوری نموده 

هستیم. 
از  بیش  گذشته،  مارس  ماه  در  میالن  لباس  شوی  در  اگرچه  مثاًل 
۲۰۰۰ مدل وجود داشت، اما چتی میگوید كه در میان آنان كمتر از 
تعداد انگشت دست می توانستید مدلهای آسیایی و یا سیاه را ببینید. 
نمایش های مد  )WWD( هم در بررسی  البته مجله پوشاك زنان 

فصل پاییز امسال به این نكته اشاره كرده بود. 
اما چرا؟ زیرا این مدلها باید دیده شوند و در عین حال نباید توجه 
بینندگان را به خود جلب كنند. چرا كه به عنوان مثال، یك زن سیاه 
میتواند افكار بیننده را بیش از آنچه كه باید، به خود مشغول نماید. 

خواست  به  بنا  كه  چرا  كرد،  پوشی  چشم  مهم  نكته  یك  از  نباید 
یك  از  باید  بخش،  این  به  وارد شده  دختران  مد،  صاحبان صنعت 
سوپراستار شناخته شده، به كارگرانی بی نام و ناشناخته كه نان 
ترك  دختران  كه  شاهدیم  ما  گردند.  تبدیل  میخورند،  را  خود  بدن 
تحصیل نموده از دبیرستانها و یا مهاجران فقیر اروپای شرقی و یا 
آمریكای التین، به دلیل تالش برای امرار معاش و یافتن شغل، در 

دام این صنعت میافتند. 
گذاشته  كنار  زنان  از  یكی  كه  آمادی  ماگالی  خانم  دیگر،  از سوی 
شده از این صنعت است، در مورد بازار مد چنین می گوید: »یكی از 
ویژگی های جذاب این صنعت در دنیای امروز این است كه دختران 
انداخته  دور  تجارت میشوند و خیلی زود هم  این  وارد  به سرعت 
میشوند… این دختران جوان، مثل یك زباله به سرعت مچاله شده و 

با مدلهایی تازه وارد تعویض میشوند.« 
من به خوبی به یاد میآورم كه در دوره نوجوانی، با مشاهده مجالت 
ادواری مد آرزو میكردم كه قیافه ای شبیه الندنر جین شریمپتون 
دهه  آن سالهای  در  داشتم.  توییگی  نظیر  مو و صورتی  آرایش  و 
 ،Vogue شصت میالدی، وروشگا ملكه آلمانی صنعت مد در مجله

الگوی چهره همه زنان آمریكایی به شمار میرفت. 
كمی بعد هم الورن هوتون به معروفیتی جهانی دست یافت. بعدها نیز 
تصویر بورلی جانسون اولین مدل سیاه پوست، بر روی جلد مجالت 
مد )آمریكا( نقش بست. بعدها ما شاهد به صحنه آمدن مدلهایی نظیر 
راسل  آیمن،  لیبروك،  كیلی  آلت،  كارول  روسو،  رنه  گراهام،  كارن 
هانتر، پاولینا پریزكوا، كلودیا شیفر، اله ماكپرسن، استفان سیمور ، 

آمبر والتا، تیرا یانكز، شالوم هارلو و دیگران بودیم. 
در آن سالها، مدلها به زمین و زمان فخر می فروختند و ستاره های 
زمین بودند. آنها برای كاالهای بازار، تقاضا ایجاد میكردند و شما 
در هر جایی می توانستید چهره های آنان را ببینید. حتی هنگامی كه 
سایز لباسهای آنان كوتاه تر و كوتاه تر میشد، بسیاری فكر میكردند 

كه مدلهای بر تن كننده این لباس ها، كوتاه قدتر شده اند. 
امروزه ما شاهدیم كه ستاره های فیلم های هالیوود، به قراردادهای 
تبلیغاتی محصوالت آرایشی و پوشاك روی آورده اند و چهره هایی 
این  آیا  دارند.  عیار  تمام  ای  سلطه  مد  صنعت  بر  زو  راسل  نظیر 

شرایط به خروج طراحان پوشاك از صحنه منتهی نخواهد شد؟ 
همه میدانند كه دختران فعال در این صنعت باید همراه با رژیم های 
غذایی سخت و طاقت فرسا و گرسنگی دست و پنجه نرم كنند. حداقل 
افراط در رژیم های  به دلیل  افراد در 1۸ ماه گذشته  این  از  نفر   3
با  همواره  باید  آنان  اند.  داده  از دست  را  توصیه شده، جان خود 
با  هایشان  اندام  نمودن  متناسب  برای  تالش  و  كوتاهتر  لباسهایی 
ها،  افتتاحیه  و  مراسم  در  تا  بكوشند  شده  طراحی  جدید  لباسهای 

بتوانند نمایش خود را به بهترین صورت انجام دهند. 
با بزرگتر شدن این دختران كوچك، آنان مشاهده میكنند كه مدیران 
این صنعت، همواره چشم به ورود دختركانی الغرتر و كشیده تر 
دارند. آنها درمی یابند كه بازوهایی استخوانی و زانوانی ناصاف و 
برآمده، مورد توجه هستند و باید سینه ها و سرشانه هایی سكسی 
تر از دیگران داشته باشند. به عالوه، آنان شاهد این حقیقت هستند 
ظاهر  خاطر  به  تنها  كه  هستند  صامتی  و  نام  بدون  دختركان  كه 

برازنده و معده های خالیشان ارزش گذاری میشوند. 
نقش  برای  جایی  زندگی  در  كه  است  حقیقت  این  نمیبینند  كه  آنچه 

بازی كردن وجود ندارد.

WWW.thestar.com :منبع

زنان
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وحید اسالم زاده 

یكی از مهمترین ابعاد جهانی شدن، فرهنگی است كه از آن به جهانی 
چون:  موضوعاتی  آن  زیرعنوان  یا  میشود  تبیین  فرهنگی  شدن 
فرهنگ جهانی، جهانی شدن و فرهنگ، فرهنگ های بومی و فرهنگ 

جهانی، چند فرهنگ گرایی و... به بحث گذاشته می شود. 
شكل  بر  شدن،  جهانی  مخالفان  و  موافقان  امروزه  حال،  این  با 
گیری یك فرهنگ جهانی اذعان دارند ولی مخالفان معتقدند كه این 
فرهنگ   – مختلف  تعبیرهای  با   – جز  فرهنگ جهان گستر، چیزی 
آمریكایی، فرهنگ غربی و نیز به قول منتقدان مدرنیته؛ )چیزی جز( 
سیطره فرهنگ مدرن بر جهان معاصر نیست؛ جهانی كه از فرهنگ 
های گوناگون ساخته شده و فرهنگ جهانی، فرایندی جز نفی آنها 

نیست. 

نیستند  موافق  تحلیل  این  با  جهانی،  فرهنگ  موافقان  حال  این  با 
آنها در عوض بر این نظرند كه جهانی شدن فرهنگ به معنای نفی 
فرهنگهای بومی نیست؛ بلكه بیشتر بر استقالل و خودپایندگی آنها 
تاكید دارد. آنها معتقدند كه فرهنگ جهانی، از تعامل میان فرهنگهای 
مختلف سرچشمه گرفته است. مطلب حاضر كه بیشتر با نگاه دوم 
نگاشته شده اما در جریان بحث به دیدگاه اول نیز اشاره دارد ، در 
نهایت میكوشد تا یك جمعبندی از مباحث مطرح در این حوزه به 

دست دهد. 
جهانی شدن دیالكتیكی است كه در عین فرا قاره  ای و فراملی بودن، 
قاره ای و ملی است. بدین معنا كه فرهنگ، اجتماع و آداب و رسوم 
یك ملت برای تمامی جهانیان نیز اهمیت دارد. این تقابل )خوب بودن 
تو خوب بودن من است( نه تنها رشد و پیشرفت جامعه را در بر 
دارد، بلكه آن صلح و همزیستی ای را كه بسیاری از اندیشمندان، از 

باستان تا معاصر خواستارش هستند به ارمغان می آورد. 
با فرهنگ و آداب و رسومی كه  جهانی شدن فرهنگی یعنی »من« 
در آن رشد یافته ام، در هر كجای جهان پذیرفته شده و می توانم 
زندگی كنم. این تصویری ایده آلی از جهانی شدن فرهنگی نیست، 
و مهمترازآن واقعیتی است كه در دل آن نهفته است. جهانی شدن 
فرهنگی، جهان وطنی نیست، اما جهان، وطن همگان است. اگر جهان 
وطنی به معنی این است كه هر كجا رفتم رنگ و لعاب همانجا را 

بپذیرم، جهانی شدن فرهنگی به این معنا نیست. 
و  نامد  می  پیچیده  ارتباط  ابتدا  را  شدن  جهانی  تاملینسون  جان 
ارتباط پیچیده یعنی اینكه جهانی شدن شبكه ای است كه به سرعت 
وابستگی  و  پیوندها  از  میشود  متراكم  همیشه  و  مییابد  گسترش 
های متقابلی كه وجه مشخصه زندگی اجتماعی مدرن به شمار می 
ُمد،  المللی  بین  رمزهای  )بازار جهانی،  پیچیده  ارتباط  دنیای  رود. 
تقسیم جهانی كار، اكو سیستم مشترك( هزاران هزار كنش روزمره 
كوچك و میلیونها نفر را با سرنوشت افراد دوردست و ناشناخته 
این  تمام  زند.  احتمالی سیاره زمین گره می  با سرنوشت  و حتی 
كنش های فردی در بافت فرهنگی معناداری از زیست جهان های 
محلی ومعمولی انجام می گیرد كه در آن رمزهای لباس و فرق های 

ظریف مد، هویت شخصی و فرهنگی را می سازند. 
معنای اصلی اهمیت فرهنگ برای جهانی شدن در آن است كه این 
»كنشهای فرهنگی« به چیزی تبدیل می شوند كه پیامد جهانی دارد. 
بی تردید، پیچیدگی این زنجیره پیامدها در عین حال ابعاد سیاسی، 
نكته  اما  گیرد،  برمی  در  را  شدن  جهانی  تكنولوژیك  و  اقتصادی 
این است كه برای تفسیر» ارتباط پیچیده«، وجود »عنصر فرهنگ« 

اجتناب ناپذیر است. 
پس از چند دهه گسترش روزافزون جهانی شدن، برخی صاحبنظران 
به این باور رسیده اند كه زمان پایان فرهنگها فرارسیده است و تنها 
باید یك فرهنگ باقی بماند؛ فرهنگ جهانی. شاید با شتاب فراوان 
جهانی شدن این نظر منطقی بود، اما فرهنگها هیچ گاه به نقطه پایان 
نمی رسند. پس از فروكش كردن شتاب اولیه جهانی سازی، ملیتها 
و فرهنگهای ملی به اهمیت و جایگاه خود بازگشتند، با این تفاوت 

كه به كلیت و محتوای دیگری برگشتند. 

پس از چند دهه گسترش روزافزون 
جهانی شدن، برخی صاحبنظران به 
اند که زمان پایان  این باور رسیده 
تنها  و  است  فرارسیده  فرهنگها 
باید یک فرهنگ باقی بماند؛ فرهنگ 
فراوان  شتاب  با  شاید  جهانی. 
بود،  منطقی  نظر  این  شدن  جهانی 
اما فرهنگها هیچ گاه به نقطه پایان 
کردن  فروکش  از  پس  رسند.  نمی 
شتاب اولیه جهانی سازی، ملیتها و 
جایگاه  و  اهمیت  به  ملی  فرهنگهای 
خود بازگشتند، با این تفاوت که به 

کلیت و محتوای دیگری برگشتند. 

یان آرت شولت این دگرگونی کلی و مهم را به چهار بخش تقسیم 
می کند: 

1( جهانی شدن تا حدود زیادی موجب تجدید جهت گیری سرمایه 
داری و فعالیتهای دولت ها شده، در نتیجه این روند موجب تقویت 
برخی دگرگونی ها در شكل ملتها شده است. بویژه، رشد فضاهای 
ملت  و  دولت  میان  پیوندهای سنتی  به تضعیف  گرایش  فراجهانی 
را نشان می دهد. بنابراین، دنیای معاصر، عالوه بر دولت ملی از 
مجموعه گسترده ای از قوم – ملتها، ملتهای منطقه ای وملت های 

فراجهانی تشكیل شده است. 
۲( جهانی شدن موجب تقویت ظهور چارچوب های هویت غیر ملی 
نیز شده است، بویژه، روابط جهانی موجب تقویت رشد برخی از 

همبستگی های بی قلمرو شده است. 
افزایش  از دهه 196۰ موجب  قلمروگرایی  3( گسترش سریع فوق 

عالیق جهان وطنی به جامعه انسانی شده است. 
۴( جهانی شدن در رشد هویت های دورگه و جوامع متداخل در 

عرصه سیاست دنیا نقش داشته است. 
دیوید هلد و جان مك گرو دو دیدگاه درباره جهانی شدن فرهنگ 
مطرح كرده اند، یكی دیدگاه مخالفان به نام شكاكان، دیگری موافقان 
كه  ملتهایی  از  بسیاری  كه  معتقدند  گرایان. شكاكان  نام جهان  به 
براساس هسته های قومی ماقبل مدرن تشكیل شدند، اسطوره ها 
و خاطرات، ارزشها و نمادهای آنها، فرهنگ و مرزهای ملتهایی را 

شكل دادند كه نخبگان امروزی درصدد تقویت آن برآمدند. 
بخش قابل توجه هویتی كه ملی گرایان برای حمایت از آن مبارزه 
می كنند، بستگی به كشف و بهره برداری از تاریخ قومی یك جامعه 
و  ارزشهای سیاسی  دنیای  در  آن  تمایز  كردن وجوه  برجسته  و 
نیرویی  ملی گرایی  دیدگاه شكاكان  از  دارد.  نقیض  فرهنگی ضدو 
است كه دولت ها را به ملتها پیوند می زند، ملی گرایی هم وفاداری 
فرهنگی و روانشناختی پیچیده افراد را برای هویتها و جوامع ملی 
خاص توصیف میكند و هم طرح تاسیس یك دولت را می ریزد كه 

در آن یك ملت خاص مسلط است. 

مدافعان فرهنگ ملی اشاره می كنند كه هیچ منبع مشترك خاطرات 
جهانی، هیچ شیوه تفكر جهانی مشترك و هیچ تاریخ عمومی ای كه 
مجموعه  ندارد.فقط  متحد شوند وجود  آن  طریق  از  بتوانند  مردم 
گوناگونی از معانی و سیستمهای سیاسی وجود دارد كه هر نوع 

آگاهی جهانی جدید باید از طریق آنها برای بقا مبارزه كند. 
به دیدگاه  نقطه نظرات متفاوت و مخالفی نسبت  اما جهان گرایان 
گرایان  اعتقاد جهان  كه  نظر می رسد  به  دارند. هرچند  فوق  های 
پاسخ مناسبی به انتقاد شكاكان ندارد. به اعتقاد جهان گرایان ظهور 
دولت ملی و طرحهای ملی گرایانه موجب تشدید تكوین فرهنگی و 
تعامل در داخل مرزهای محدود شد. گسترش قدرتهای اروپایی در 
خارج با پیشرفت های حمل ونقل و ارتباطات، به ویژه منظم شدن 
جهانی  جدید  های  شكل  تثبیت  به  تلگراف،  و  مكانیكی  ونقل  حمل 

شدن فرهنگی كمك كرد. 

جهانی شدن فرهنگی یعنی »من« تاملی در فرهنگ جهانی شدن
که  رسومی  و  آداب  و  فرهنگ  با 
در آن رشد یافته ام، در هر کجای 
توانم  می  و  شده  پذیرفته  جهان 
زندگی کنم. این تصویری ایده آلی 
از جهانی شدن فرهنگی نیست، و 
در  که  است  واقعیتی  مهمترازآن 
شدن  جهانی  است.  نهفته  آن  دل 
اما  نیست،  وطنی  جهان  فرهنگی، 
جهان، وطن همگان است. اگر جهان 
هر  که  است  این  معنی  به  وطنی 
کجا رفتم رنگ و لعاب همانجا را 
به  فرهنگی  شدن  جهانی  بپذیرم، 

این معنا نیست. 
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این پیشرفت های تكنولوژیك به گسترش غرب 
كمك كرد و به فلسفه های سكوالر كه در اواخر 
بویژه   – شدند  ظاهر  نوزدهم  و  هجدهم  قرن 
داد  امكان   – سوسیالیسم  و  لیبرالیسم  علوم، 
جوامع  همه  در  تقریبًا  را  فرهنگی  شرایط  كه 
دنیا درهم آمیزند و دگرگون كنند. امروزه در 
جهانی شدن فرهنگی چیزی كه بیش از مقیاس 
توسط  آن  هدایت  است،  توجه  خور  در  آن 

شركتها است نه كشورها. 

عنوان  به  شركتها  كه  معتقدند  جهانگرایان 
جهانی  اصلی  كنندگان  توزیع  و  تولیدكنندگان 
شدن فرهنگی جانشین دولت ها و حكومتهای 
از  والرشتاین  اند.ایمانوئل  شده  ایدئولوژیك 
آن دسته صاحبنظرانی است كه به قول هلد و 
مك گرو، شكاك است. وی معتقد است كه دلیل 
اصلی برای شك و تردید اولیه در مورد مفهوم 
كه  است  احساس  این  از  ناشی  فرهنگ جهانی 
است  مرزهایی  تعریف  مسئله  فرهنگ،  تعریف 
كه اساسًا سیاسی اند؛ یعنی مرزهای سركوب 

و دفاع در برابر سركوب. 
كه  مفهوم  این  به  باشند،  اختیاری  باید  مرزها 
این مسئله كه كجا باید مرزها را ترسیم كرد، به 
لحاظ منطقی چندان تابع اصول محكم و دقیقی 

نیست )و شاید هرگز نباشد(. 
فرهنگ خواند  را سیال شدن  آن  میتوان  آنچه 
با  همواره واقعیتی اجتماعی بوده است و تنها 
تراكم فزاینده سكونت گاه های انسانی تشدید 
شده است. حدود صد هزار سال پیش از میالد، 
تشكیل  كوچكی  های  دسته  از  احتمااًل  بشریت 
زندگی  یكدیگر  از  دور  فواصل  در  كه  می شد 
لحاظ  از  ها  دسته  این  از  یك  هر  كردند.  می 
این كه  اما تصور  فرهنگی نسبتًا همگن بودند، 
ما امروزه در دسته های همگن فرهنگی زندگی 
تعداد  نقطه تالقی  فرد  ندارد. هر  كنیم مفهومی 

زیادی از ویژگیهای فرهنگی است. 

اگر رشته ای از گروه های متشكل از اشخاصی 
را تصور كنیم كه هر یك ویژگی های خاصی را 
دارا باشند كه در فردی واحد یافت می شود، هر 
یك از این گروهها مركب از فهرست متفاوتی از 
اشخاص خواهند شد. با این حال شكی نیست 
خواهد  وجود  نیز  توجهی  خور  در  تداخل  كه 
داشت. باز این به آن معناست كه هر فرد، در 
واقع، آمیزه منحصر به فردی است از مشخصه 
های فرهنگی. اگر از استعاره ای از هنر نقاشی 
فرهنگی  منظره  كه  گفت  توان  می  گیریم،  بهره 
اگر واحدی كوچك را در  جمعی حاصل، حتی 
نظر بگیریم، مخلوطی ظریف از رنگهای بسیار 

فراوان است. 

خون  »تزریق  به  نیاز  جوامع  كه  فكر  این 
فرایند  از موضوعات مهم  فرهنگی« دارند یكی 
كنونی  شرایط  در  جوامع  است.  شدن  جهانی 
گرفته  قرار  شدیدی  فشار  تحت  شدن  جهانی 
حال  همان  در  و  كنند«  حیات  »تجدید  كه  اند 
قول  به  یا  كنند،  كمك  جهان  حیات  تجدید  به 
ماركسیست ها، جهان در خود را به جهان برای 
خود تبدیل كنند. این امر یكی از مبانی سیاسی 
پایه  همینطور  و  ملی  قلمرو  در  فرهنگ  شدن 
انگیز دولت مدرن در حیطه  های نفوذ مناقشه 

زندگی اجتماعی است. 
در پایان تعریف بسیار جالب و اساسی رونالد 
رابرتسون از جهانی شدن فرهنگ مفید خواهد 
جوامع،  بر  فشار  متضمن  شدن  جهانی  بود. 
یا  »نهان«  سنتهای  از  اعم  سنتها،  و  تمدنها 
صحنه  كردن  دگرگون  جهت  در  »اختراعی« 
جهانی – فرهنگی همسو با باورها و نمادهایی 

است كه با هویت خودشان مقارنت دارد.

  

مأمور اداره جاسوسی پیروز شد
اكران  تازه  فیلم كمدی  سینماهای آمریكا در هفته گذشته شاهد رقابت دو 
»گورو عشق«  و  بگیرید«  را  »اسمارت  های  فیلم  میان  رقابتی  بودند.  شده 
كه با پیروزی »اسمارت را بگیرید« به پایان رسیده و این فیلم صدرنشین 
از  بهتر  عنوانی  نتوانست  عشق«  »گورو  فیلم  اما  شد.  ها  پرفروش  جدول 
چهارمی به دست آورد. كمدی تریلر »اسمارت را بگیرید« كه با فروش 3۸ 
مبنای  بر  ایستاده،  جدول  صدر  در  اكران  نخست  هفته  در  دالری  میلیون 
یك مجموعه تلویزیونی به همین نام در دهه ،196۰ ساخته شده است. فیلم 
پیتر سگال داستان مكس ول  سینمایی »اسمارت را بگیرید« به كارگردانی 
اسمارت، یك مأمور اداره جاسوسی مخفی دولت آمریكا را به نمایش می 
گذارد كه با كمك همكارش، با نیروهای دشمن، مبارزه می كند. استیو كارل، 
آن هاتاوی، دوئین جانسن، آلن آركین و ترنس استپ از بازیگران این فیلم 
هستند. همچنین فیلم »هالك شكست ناپذیر« كه رتبه دوم جدول را از آن خود 
كرده، در هفته دوم اكران، مجموعًا فروش 97 میلیون دالری به دست آورده 
است. این فیلم اكشن با بازی ادوارد نورتن، داستان یك دانشمند متخصص 

علم ژنتیك را روایت می كند كه در تالش است تا دلیل تبدیل خود به یك غول 
سبز را كشف كند. اما در این راه با مشكالتی مواجه می شود. لویی لتریه 
این فیلم را مقابل دوربین برده و لیو تایلر، تیم روث، ویلیام هرت و كریستینا 
كابوت نیز در این فیلم به نقش آفرینی می پردازند. در ردیف سوم جدول، 
فیلم انیمیشنی »كونگ فو پاندا« جای گرفته كه در دومین هفته نمایش، فروش 
كل 155 میلیون دالری داشته است. این فیلم داستان یك خرس پاندای تنبل 
به نام پورا شرح می دهد كه گروهی از استادان كونگ فو به او آموزش می 
نماید. مارك  اهریمنی، محافظت  پلنگ  برابر یك  از »دره صلح« در  تا  دهند 
اند. جبك  به عده گرفته  فیلم را  این  آزبورن و جان استیونسن كارگردانی 
لیو، آنجلینا جولی، دیوید كراس و  بلك، داستین هافمن، جكی چان، لوسی 
با  عشق«  »گورو  كمدی  هستند.  پاندا«  فو  »كونگ  روگن صداپیشگان  ست 
جدول  فیلم  چهارمین  نمایش،  هفته  نخستین  در  دالری  میلیون   13 فروش 
گورو  نام  به  آمریكایی  مردی  درباره  میرز  مایك  بازی  با  فیلم  این  است. 
پیتكا است كه خارج از كشورش، میان گوروها بزرگ شده است. وقتی او 
به آمریكا بازمی گردد، با مشكالتی روبرو می شود. ماركو شنابل این فیلم 
بن  تیمبرلیك،  جاستین  مالكو،  رومانی  آلبا،  جسیكا  و  كرده  كارگردانی  را 

كینگزلی نیز در نقش های مختلف آن حضور دارند.
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کم هم زیاد است

به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

ادبیات و اندیشه

اعتراف یک نویسنده  نروژی به قتل و 
شرح جزییات آن

به حال  تا  كه  نروژی  نویسنده  هشتاد و چهار ساله   »مارجیت ساندمو« 
قتلی  شرح  به  گفت وگویی  در  كرده،  منتشر  رمان  هفتاد  و  صد  از  بیش 
»گاردین«  روزنامه   است.  شده  مرتكب  را  آن  نوجوانی  در  كه  پرداخت 
برای  وی  و  داده  انجام  نروژی-سوئیسی  نویسنده   این  با  گفت وگویی 
اولین بار چنین ماجرایی را با جزئیات تمام، مطرح كرده است. »مارجیت 
آثارش  و  است  تاریخی«  »افسانه های  معروف  نویسندگان  از  ساندمو« 
اروپای شمالی  كتاب  پرفروش های  جزء  امروز  به  تا   19۸۰ سال های  از 

محسوب می شوند. 
»ساندمو« به موضوعات تاریخی، افسانه ای و عاشقانه عالقه مند است و 
در داستان هایش بارها به پدیده های ماوراءالطبیعه پرداخته است. اروپای 
قرون وسطی بستر روایی بیشتر داستان های »ساندمو« است و در این بین 
كشور نروژ و ایسلند بیشترین مكان داستانی را در كتاب های وی به خود 

اختصاص می دهند. »ساندمو« نویسندگی را از سال 196۴ آغاز كرد. 
»گاردین« به مناسبت انتشار ترجمه  انگلیسی رمان »مسحور« به سراغ این 

نویسنده رفته و درباره  زندگی و آثارش با او گفت وگو كرده است. 
وی در این گفت وگو می گوید كه در سن یازده سالگی در دفاع از خود در 
مقابل مردی كه می خواسته به او تعرض كند، این آدم را كشته است. این 
روزنامه همچنین به روحیه  افسانه ای این نویسنده اشاره می كند. »مارجیت 
نام  به  نجاتی  فرشته   سال هاست  كه  می گوید  رابطه،  همین  در  ساندمو« 
»ویرجیل« از او مراقبت می كند. وی همچنین در این گفت وگو گفته است؛ 
من روانی نیستم اما آدم ها را از زوایای دیگری می بینم. من قادرم كه ارواح 
و آدم  كوتوله ها را ببینم. »ساندمو« مدتی است كه در لندن به سر می برد و 

درباره  كتاب جدیدش كه به انگلیسی ترجمه شده، سخنرانی می كند. 
»گاردین« درباره  شروع نویسندگی »ساندمو« می نویسد: نویسندگی را در 
نقاش  و  سینما  بازیگر  را  مدتی  آن  از  قبل  و  كرده  شروع  سالگی  چهل 
و مجسمه ساز بوده است. با این حال برخالف نوشتن رمان های زیاد و 
فروش باالی آن ها، منتقدان زیادی در جهان آثار »ساندمو« را نمی پسندند 
اما وی در این باره، می گوید: این آدم ها فكر می كنند كه می دانند مردم چه 
سلیقه ای دارند و به جای آن ها تصمیم می گیرند و این اصال خوب نیست. 
مثال می گویند كه این كتاب اصال خوب نیست. اما حرفشان اصال برای من 
اهمیتی ندارد و به این فكر نمی كنم كه خیلی هایشان می گویند كه كتاب های 

من ادبیات جدی نیست. برای من خواننده  كتاب هایم مهم اند. 
نیز جالب است و  به گفته  »گاردین« زندگی شخصی »مارجیت ساندمو« 
همان  از  را  آثار شكسپیر  باشد. »ساندمو« خواندن  رمانی  مایه   می تواند 
شكسپیر خوانی اش  درباره   و  كرد  شروع  سالگی  هشت  در  و  كودكی 

می گوید: من عاشق كشت و كشتارهای كتاب های این نویسنده هستم. 
در جنگل زار  دوازده سالگی  یا  یازده  در  كه  می كند  تعریف  وی همچنین 
نزدیك خانه اشان قدم می زده كه فروشنده   دوره گردی قصد تعرض به او 

را داشته است. 
وی در این باره می گوید: ناگهان بسیار خشمگین و دیوانه شدم. سنگ نوك 

تیزی را برداشتم و به سرش زدم و او مرد. 
وی در ادامه توضیح می دهد كه پس از كشتن این مرد او را در گودالی 
خاك كرده تا كسی جسد را پیدا نكند. سپس برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ 
از این ماجرا در گفت وگویی حرف زد و گفت: سال های سال است كه این 
ماجرا را پنهان كرده ام و زندگی ام به جهنمی تبدیل شده است. بارها به 
بیمارستان های روانی زیادی رفته ام و هیچ بار نگفته ام كه چه كار كرده ام 

و مادرم هم بویی از ماجرا نبرد. 
اما پلیس سوئیس با شنیدن این ماجرا از زبان »مارجیت ساندمو« واكنش 

خاصی از خود نشان نداد. 
وی گفت كه در طول این تابستان قصد استراحت دارد و سپس می خواهد 

دوباره رمان بنویسد و الاقل سه ایده  جدید در ذهن دارد. 
به  دارد  زمانی قصد  كه چه  پرسیده  »ساندمو«  از  حال  این  با  »گاردین« 
مردم  كه  وقت  هر  است:  گفته  پاسخ  در  وی  كه  دهد  خاتمه  نویسندگی 
تصمیم گرفتند كه كتاب های مرا نخوانند، من هم تصمیم می گیرم كه دیگر 

ننویسم. نویسندگی همه  زندگی من است. 

بحثی در خصوص مینیمالیسم در ادبیات ... 

 رامین سلطانی

از ذهن  از  آگاهی های حسی خارج  دادن  با كاهش  مینیمالیسم 
خواننده  ذهن  برای  را  تخیل  و  گمان  و  حدس  و  اندراج  ،میدان 
فراخ مینماید. به اعتبار زبان شناسی برای رسیدن به داللت های 
گوناگون زبان ، نیازی به كاربرد بیش از حد دالهای مختلف نبوده 
و این نهایت معنای ایجاز است. به این ترتیب مخاطب در درك 
حس نهفته در متن باید تخیل خود را به كار اندازد و این شاید 
یكی از كاركردهای ادبیات است.به نظر می رسد مینیمالیسم ابتدا 
به ساكن تركیبی ترساننده و غریب است كه خواننده جوان و نا 
آشنا را مرعوب میكند. بعد وقتی اندكی آشنایی حاصل شد غالبًا 
و  سهل  بدلیل  شاید  این  نمیآید.  وجود  به  آن  از  درستی  درك 
ممتنع بودن مقوله مینیمالیسم باشد كه در ابتدای امر خواننده و 

نویسنده نوپا را به اشتباه ـ گاه سهمگین ـ دچار میكند. 
یك  عنوان  به  مینیمالیسم  معاصر  نویسندگان  از  یكی  عقیده  به 
ژانر در ادبیات داستانی و هنر نقاشی و برخی دیگر از هنرهای 
بر  بدوی  انسان  از  بازمانده  آثار  به  در رجوع  ریشه   ، غربیان 
میشود  وقتی  مثاًل  دارد.  سفالین  ظروف  بدنه  و  غارها  دیوار 
كهویی را با چند خط كشید و نشان داد چرا بیش از چند خط 
كشیده شود؟ )1( و یا وقتی میتوان با تعداد معدودی واژه و چند 
جمله ساده ، حسی، تصویری یا ایدهای را منتقل كرد، چه لزومی 
بی  از خوان  و  فرسایی كرده  قلم  نویسنده چندین صفحه  دارد 
دریغ واژه ها بی حساب و كتاب خرج كند؟ گیرم بر خزانه خللی 
وارد نمیشود اما وقت و حوصله خواننده چه میشود؟ و آیا حس 
و تصویر یا ایده در ال به الی این گونه استفاده بی حد و حصر 

از واژگان به محاق نمیرود؟ 

اگر تعاریف و اطالق های مختلف و تفاسیری را كه از مینیمالیسم 
اساسی  بسیار  پرسش  یك  با   )۲( بگیریم  نظر  در  دارند  وجود 
روبرو میشویم. گفته اند مینیمالیسم محصول غرب است. اشاره 
كرده اند برخی از حكایات عوفی و بسیاری از حكایات سعدی و 
عبید زاكانی نیز نمونه اعالی مینیمالیسم به شمار میروند. سخن 
در  مینیمالیسم  آمدن  بوجود  زمینه  پیش  اگر  كه  است  این  در 
ادبیات غرب خاصه آمریكا را بپذیریم كه رشد سریع و جهانگیر 
فنآوری و نقصان و كمبود فراغت انسان غربی موجد آن بوده ، 
پس علت به وجود آمدن حكایات عوفی و سعدی و عبید زاكانی 
كه به یك اعتبار در نهایت اوج مینیمالیسم به شمار میروند چه 
میتواند بود و هایكوهای ژاپنی به كدام دلیل ، علت و پیش زمینه 
ولی  شد  منكر  را  مذكور  علت  نمیتوان  البته  اند؟  آمده  بوجود 
كردن  برگزار  راحتی  و  سادگی  این  به  را  مینیمالیسم  ماجرای 
مسائل  كه  است  واضح  و  میبرد  راه  انگاری  ساده  به  بیشتر  ؛ 

ادبی و  انواع  پدید آمدن  به  و قضایای مربوط 
هنری اینچنین سهل و ممتنع نمیتواند بود. 

میتوان ریشه های فلسفی مینیمالیسم را در اندیشه های پدیدار 
ادموند هوسرل ردیابی كرد. جریان  ادراكات حسی  شناختی و 
با كالم و  كه  دارد  این مساله  به  تمام  تام و  مینیمالیسم عنایت 
را  واقعه  یا  شی  یك  تمامیت  از  گوشهای  میتوان  فقط  تصویر 
قطعه  یك  خواندن  واسطه  به  كه  آگاهی  آن  یعنی  داد  انعكاس 
مكتوب یا دیدن یك تصویر حاصل میشود كامل نیست، بلكه ذهن 
انسان جاهای خالی و سایه ها را كه در دو بعد مخفی هستند، پر 
میكند و آگاهی را به سمت كامل شدن سوق میدهد. هوسرل این 
عمل را اندراج یا filling مینامد. به مفهوم پر كردن جاهای خالی 
محسوسات توسط ذهن. به عقیده هوسرل یك گونه درك حسی 
هماره شامل حدسها، دریافتها و اندراج هایی است كه فراتر از 

آنچه چشم میبیند، میباشند.)3( 

بنابراین مینیمالیسم با كاهش دادن آگاهی های حسی خارج از از 
ذهن ،میدان اندراج و حدس و گمان و تخیل را برای ذهن خواننده 
فراخ مینماید. به اعتبار زبان شناسی برای رسیدن به داللت های 
مختلف  دالهای  حد  از  بیش  كاربرد  به  نیازی   ، زبان  گوناگون 
نبوده و این نهایت معنای ایجاز است. به این ترتیب مخاطب در 
درك حس نهفته در متن باید تخیل خود را به كار اندازد و این 

شاید یكی از كاركردهای ادبیات است. 
به لحاظ ادبی مینیمالیسم را فرزند خلف فرمالیسم قلمداد كرده 
اند. میدانیم كه فرمالیسم از لحاظ ادبیات و زیباشناسی، رسیدن 
به صور اصیل و ادبیات تام را در تنوع و نوآوریهای مكرر و بی 

پایان در عرصه فرم و صورت جستجو میكند. 

ایجاد شكلهای جدید ، شیوه های بدیع و تجربه های نو در این 
، راه را بر هرگونه فعالیت  به جنبه فلسفی آن  با عنایت  مساله 
ذهن در عرصه یك فرم فرار و ناپایدار باز میكند. علیرغم آنكه 
توصیف ها در داستان مینیمال فوق العاده كم و در حد حداقل 
عناصر  كلیه  میشود  سعی  همه  این  با  بیشتر،  نه  و  است  نیاز 
ضروری و حیاتی متن در همین صورت فرار و موجز بیان گردد 
و این امر نیز گزیری ندارد مگر آنكه دایمًا از شكلی به شكل دیگر 

تغییر كند و گرنه دچار ایستایی و یكنواختی خواهد شد. 

كمال  به  را  ایجاز  و  اختصار  از  استفاده  دلیل  پو  آلن  ادگار   
اینكه  برای  كه  معنا  این  میداند.به  داستان كوتاه  تاثیر  رسانیدن 
یك داستان بیشترین و مشخص ترین تاثیر را بر خواننده بگذارد 
باید به ایجاز مناسب و نیز محدودیت مكان دقت شود. امروزه 
می توان با این بحث كه هدف داستان كوتاه صرفًا تاثیر نیست 
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

مجموعه کامل اشعار یداهلل 
رویایي مجوز نشر گرفت 

؛نشر نگاه قصد دارد براي 
مجموعه  بار  نخستین 
رویایي  یداهلل  اشعار  كامل 
براي  صفحه   7۰۰ در  را 
چاپ  به  مندان  عالقه 
رویایي  آثار  از  برساند. 
شده،  منتشر  تاكنون  كه 
مي توان به »بر جاده هاي 
تهي«، »شعرهاي دریایي«، 

تنها«  لغت  آن  »در جست وجوي  قبر« و  »هفتاد سنگ 
اشاره كرد.

نمایش آثار »فرح اصولي« 
در دوبي، آلمان و لندن 

امسال  طي  اصولي  فرح 
آثارش  آینده،  سال  و 
نمایشگاه  سه  در  را 
امارات،  كشورهاي  در 
نمایش  به  لندن  و  آلمان 
اصولي  گذاشت.  خواهد 
در  امسال  زمستان  اواخر 
دوبي  گروهي  نمایشگاه 
 1۰ همراه  به  احتمااًل 
مي  شركت  دیگر  نقاش 
سال  براي  اصولي  كند. 
دو  در  شركت  نیز  آینده 

نمایشگاه سه نسل زنان هنرمند نقاش ایران در لندن و 
جشنواره بزرگ هنر ایران را در برنامه دارد.

کنسرت پري ملكي در تهران
با  خنیا  گروه  كنسرت 
صداي پري ملكي روزهاي 
جاري  تیرماه   ۲۲ تا   ۲۰
تهران  در  تاالر وحدت  در 
این  در  شود.  مي  برگزار 
گروه جالل امیر پورسعید 
با رباب و كوزه، آوا ایوبي 
با  پویا سرایي  تارباس،  با 
با  علیپور  مسلم  سنتور، 
با  علیپور  میالد  كمانچه، 

تار، بامداد ملكي با تنبك، نیما نیكطبع با دف و دایره، 
حمیرا  كسمایي،  فاروق  ملكي،  پري  همخوانان  صداي 
مظاهري، نیما نیكطبع و آوا ایوبي را همراهي مي كنند.

دانشگاه  افتخاري  دکتراي 
مونترال براي طاهربن جلون؛ 

روز  كانادا  مونترال  دانشگاه 
خود  افتخاري  دكتراي  پنجشنبه 
و  نویسنده  جلون  بن  طاهر  به  را 
شد.  اهدا  گنكور  آكادمي  عضو 
این نویسنده 6۴ ساله بابت رمان 
»شب مقدس« جایزه ادبي »گنكور« 
19۸7 را دریافت كرده است. وي 
نویسندگان  مشهورترین  از  یكي 

فرانسه زبان به شمار مي آید كه آثارش به ۴3 زبان 
زنده دنیا از جمله فارسي ترجمه شده است.

چهره ها

موضع گیری همسر شاملو به حراج وسایل شاعر
       

آیدا سركیسیان - همسر احمد شاملو - درباره ی به حراج گذاشته شدن وسایل این شاعر از سوی سیاوش شاملو - فرزندش - موضع گیری كرده 
است. همسر شاملو در یادداشتی كه با عنوان »حرف هایی از سر ناگزیری« نوشته، آورده است: مسأله به سال ها پیش برمی گردد كه تصمیم گرفتم 
آثار شاملو و هرچه را كه بویی از شاعر در خود داشت، حفظ كنم و خانه ام به همان صورت كه با شاملو در آن می زیستیم، به یادگار بماند برای 

مردم و دوستدارانش. به جای سهم فرزندان شاملو از ماترك نیز، مبلغ تعیین شده 
را به آن ها بپردازم. این امر بارها در جلساتی با حضور فرزندان، دوستان، وكال و 
ناشران مطرح شد. سیاوش شاملو این پیشنهاد را پذیرفت؛ بنابراین من طی سال 
79 تا ۸۴ در چند نوبت مبالغی به ایشان پرداختم و خرداد ۸۰ نیز لیستی كامل 
و تفكیك شده  تهیه كردم كه در آن، تمام وسایل شخصی شاملو، آثار او، هدایا و 
آثار هنرمندان كه در خانه ی ما امانت بود )با ذكر نام هدیه دهندگان( به روشنی 
مشخص شده بود. كپی این لیست را به جناب سیاوش و سیروس شاملو و چند 
تن از وكال دادم. متأسفانه جناب سیاوش به رغم دریافت مبلغی حتا بیش از سهم 
 خود، در شهریور ۸3، برای تقسیم ماترك شكایتی علیه من به دادگاه تسلیم كرد 
تفكیك و  بدون  لیستی  لیست حذف كرد و  از آن  را  امانت  و  و عنوان های هدیه 
مشخصه  را به عنوان فهرست اموال پدر به دادگاه ارائه داد. آیدا شاملو در ادامه 
یادآور شده است: در این پنج سال، بارها برای من احضاریه و اخطاریه آمد؛ اما 
من كه به فرزندان شاملو گفته بودم هرآن چه می خواهند، به یادگار بردارند، در 
جلسات دادگاه شركت نكردم و سكوت كردم. تا این كه سال پیش كار به مزایده ی 

اموال شاعر انجامید. پیش از مزایده  )۲7 آبان ۸6( در خانه ی سیاوش، تفاهم نامه ای امضا كردیم تا »خانه  ـ موزه ی بامداد« را رسمیت بخشیم. همچنین 
ـ  موزه به سیاوش وكالت دهم. متأسفانه ایشان حرمت ندانست و پیش از سال روز میالد بامداد )در  توافق كردم برای پی گیری امور تأسیس خانه  
1۸ آذر(، در گفت وگویی درباره ی من مطالبی اهانت آمیز و شبهه برانگیز عنوان كرد. او همچنین اشاره كرده است: گفته ها و نوشته های سیاوش و 
برادرش، جناب سیروس، در این هشت سال در جهت خوارداشت شاملو و من و برای تخریب اذهان عمومی بوده است. باعث شرمساری است كه 
برای ناشران، هنرمندان و محققینی كه در زمینه ی ادبیات و شعر شاملو آثار تحلیلی نگاشته اند، ایجاد مزاحمت كرده  و به شاملو، من و حتا بسیاری 
افراد معتبر و صاحب نام توهین  مستقیم كرده و تهمت ها زده  است؛ اهانت هایی كه به هیچ روی قابل گذشت نیست. همسر شاملو در پایان نوشته است: 
آن اهانت ها و توهین ها بس نبود، یادگارهای شاعر را نیز به مزایده گذاشتند و امروز در اذهان و اخبار چنان وانمود می كنند كه انگار من قصد فروش 
آن یادگارها را داشته ام و ایشان به نجات اموال پدرش برخاسته  و اموال پدر را خریداری كرده تا از پراكندگی آن جلوگیری شود و پس از آن همه 
آزار، داعیه دار راه اندازی موزه ی پدر شده  است! با شرمندگی از بیان ناگزیر مطالبی كه در شأن ما و او نبوده و نیست. وسایل شخصی احمد شاملو 

در حراج روز یكشنبه، دوم تیر، 55۰ میلیون تومان فروخته شد. 
در حالی كه سال گذشته از منتفی شدن این حراج و راه اندازی موزه ای به نام شاملو خبر داده شده بود، مزایده در دادگستری كرج برگزار شد و 

سیاوش شاملو - فرزند شاعر - كل اجناس را با 55۰ میلیون تومان خریداری كرد، تا به گفته ی خود، موزه ای را به نام شاملو راه اندازی كند. 
اما ع. پاشایی مزایده را پایان كار ندانست و گفت: كارها از لحاظ حقوقی ادامه دارد. پاشایی به عنوان دوست و كسی كه در كنار آیدا سركیسیان، 
به عنوان سرپرست انتشار آثار شاملو فعالیت می كند، در این باره به ایسنا توضیح داد: بخشی از آثاری كه این جا فروخته شد، به صورت امانت 
نزد شاملو بود. آثار نقاشانی چون: ایران درودی و چند نقاش دیگر، در این حراج فروخته شدند كه آن ها مایل نبودند آثارشان فروخته شود؛ بلكه 
می خواستند در موزه ی شاملو بمانند. حتا مجسمه ی تندیس شاملو كه امروز فروخته شد، متعلق به پارسا، كازرونی و گلبن است. آن ها برای ساخت 
این تندیس به استاد مددی پول داده بودند و این اثر به صورت امانت نزد شاملو بود. بعد از مرگ شاملو، آن ها ترجیح دادند این اثر در خانه ی شاملو 

بماند و فكر می كردند در موزه قرار خواهد گرفت. 

این نظر آلن پو به چالش پرداخت. به همین دلیل است كه در آثار  با  ؛ 
حداقلی  زیباشناسی  و  كشف   ، مینیمالیستی  جنبش  پیشرو  نویسندگان 
امور مربوط بدان شده است. خصوصیات ساختاری  تاثیر و  جایگزین 

داستانهای مینیمالیستی را چنین برشمرده اند : 
 داشتن طرح ساده و سر راست 

 محدودیت در زمان و مكان 
 بیان روایت در زمان حال 
 نشان دادن واقعه بیرونی 

 عدم داللت های معنایی بسیار زیاد 
 بیان داستان به زبان و تحریر تصویری 

 استفاده از حداقل عناصر داستانی )بیشتر از گفتگو و دیالوگ استفاده 
میشود( )۴( 

به این ترتیب میتوان بحث كرد كه حجم داستان مینیمال برخالف آنچه 
تصور میشود خصیصه اصلی داستان مینیمالیستی نیست و شاید یكی 

از ویژگی های دست چندم به شمار آید. 
اشاره گردید كه بسیاری گفته اند حكایات عوفی و سعدی و عبید زاكانی 

از نمونه های قابل توجه آثار مینیمالیستی میباشند. 
اگر مساله را از دیدگاه پو مطرح كنیم تا حدودی میتوان این حكم را قبول 
كرد ولی مساله این است كه تفاوت بنیادین حكایت و داستان مینیمال این 
است كه غالب حكایاتی موجود در آثار بزرگان تاریخ ادبیات فارسی ، 
فاقد ساختار و عناصر داستانی به معنای اخص كلمه هستند. یعنی در این 
حكایات هدف ارائه داستان و نقل داستان نبوده بلكه مراد انتقال مفهوم و 
پیامیست غالبًا اخالقی ، فلسفی، دینی و … و گوینده به هیچ وجه به جنبه 
های حسی و زیباشناختی و ادبی حكایت و روایت یا داستان خود توجه 
ندارد و اگر چنین حالتی پیش آمده بیشتر از سر اتفاق و حادثه بوده تا 

توجه تام و تمام نویسنده. 
با این همه بسیاری از حكایات فارسی نیز وجود دارند كه به معنای اخص 
به خاستگاه  اما توجه  مینیمالیستی می گنجند.  تعریف داستان  كلمه در 
های این حكایات نیز حاكی از آن است كه سرچشمه و آبشخور این دو 

نوع ادبی با هم متفاوت بوده و غالبًا كاركرد جداگانه نیز پیدا میكنند. 
اما اگر بخواهیم اطالق و داللت مینیمالیسم را در ادبیات كالسیك فارسی 
جستجو كنیم ، باید به قالب قطعه در شعر فارسی توجه كرد. قطعه قالبی 
عمل  آزادی  از  فارسی  شعر  كالسیك  قوالب  دیگر  نسبت  به  كه  است 
بیشتری برخوردار بوده و شاعر و نویسنده مجال فراختری جهت طرح و 
بسط سخن خویش در اختیار دارد. قطعه با اعتبار محتوا؛ وحدت موضوع 
و رفتار با كالم، قالبی بسیار پر امكان و غنی است.)5( دیگر ویژگی های 
قطعه این است كه شاید چون بدنبال گفتن داستان و بیان اندیشهای است 
، از زبان فاخر و ادیبانه قصیده و زبان محتاط و محدود غزل دور و به 
زبان محاوره نزدیك میشود.)6( در زبان قطعه توصیف ها ساده و سر 
راست و خشك است و شاعر بدون حاشیه رفتن و روده درازی كردن با 
لحنی محاورهای و عامیانه در چند بیت محدود ، داستان ، پند یا اندیشه 
خود را بیان میكند و شعر را به پایان میرساند، یعنی از طرف دیگر راه را 
بر ادامه داستان و نتیجه گیری احتمالی از آن برای خواننده و شنونده باز 
و باقی میگذارد. توصیف ها در دسترس و محسوس و صمیمی هستند 
و زبان از بیرون واقعه یا داستان را روایت میكند. رفتار ساده با كالم و 
زبان خصوصیت اصلی آن است و تا حدود بسیار زیادی قالب قطعه را 

به آنچه امروزه داستان مینیمالیستی میگوئیم ، نزدیك میكند.
  

پی نوشتها:
1ـ موحد ،ضیاء،سعدی،تهران،انتشارات طرح نو،1373 خ،ص175.

۲ـ گوهرین ، كاوه ،كوتاه و ساده مثل حقیقت،هفته نامه پیام زنجان،سال 
دوازدهم،شماره ۲۸3،ص6.

3ـ موحد،پیشین،ص175و176.
مینیمالیستی،مجله  داستانهای  شناسی  جزینی،جواد،ریخت  ۴ـ 

كارنامه،شماره 6،تیر و مرداد 137۸ خ، ص۴3 – 3۴.
5ـ موحد،پیشین،ص1۸۰.
6ـ همو، پیشین،ص1۸3. 
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گزارش

اخبارفرهنگی و هنری

سخنرانی »شفیعی کدکنی«،»باطنی« و 
»کریمی حكاک« در تورنتو 

كشورهای  از  ایرانی  مطالعات  حوزه  پژوهشگران  و  ایران شناس  فارسی،  ادبیات  و  زبان  استادان 
مختلف جهان 1۰ تا 13 مرداد در شهر تورنتو كانادا، گرد هم می آیند. 

مطالعات  المللی  بین  دوساالنه  كنفرانس  هفتمین  مكتوب،  میراث  مركز  عمومی  روابط  از  نقل  به 
ایرانی)ISIS(، كه از 31 جوالی تا 3 آگوست ۲۰۰۸ در كانادا برگزار می شود، در پنل های متعددی با 

حضور استادان و پژوهشگران مطالعات ایرانی و زبان فارسی برنامه ریزی شده است. 
از جمله این آنها می توان به پنل های »آموزش زبان فارسی« با حضور رامین صراف، آزیتا مختاری و 
انوشا صدیقی، »زبان شناسی اجتماعی و روان شناسی زبان فارسی« با سخنرانی محمدرضا باطنی از 
دانشگاه تهران، مهرداد نغزگوی كهن، یاسمن رأفت، »زبان شناسی تاریخی و تطبیقی« و هنر و سیاست 

عصر صفوی با حضور ابوالعالء سودآور اشاره كرد. 
بنا بر این گزارش پنل »گفتگو در هزاره شاهنامه به زبان فارسی« را محمدرضا شفیعی كدكنی از 

دانشگاه تهران به همراه احمد كریمی حكاك از دانشگاه مریلند به ایراد سخن خواهند پرداخت. 
در پنل »زبان شناسی نظری محمدمهدی واحدی« از دانشگاه تربیت مدرس و در پنل »كرمان؛ تصویری 
میراث  سازمان  از  كرمانی  فریبا  و  الزهراء  دانشگاه  از  احمدی  نزهت  رقابت«  و  تجارت  از  مدنی« 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در این جلسه سخنرانی خواهند كرد. 
»از هم گسیختگی ادبی« عنوان پنلی است كه با سخنرانی علی میرانصاری از دائرهالمعارف بزرگ 

اسالمی با موضوع »تغییر تصویر زنان در نمایشنامه های فارسی« برگزار می شود. 
ازعناوین دیگر پنل ها »قرائت متون عرفانی فارسی« با شركت مهدی تورجی از دانشگاه كولگیت و الیزا 
تسبیحی از دانشگاه كونكوردیا با موضوع »مثنوی معنوی« موالنا، »عشق و آرزو در شعر فارسی 
دانشگاه  از  لوسنسكی  پاول  و  دانشگاه شیكاگو  از  گبای  الیاس  لویس،  فرانكلین  با سخنرانی  قدیم« 

ایندیانا است. 
ماتیاس اندریاس فریتز از دانشگاه آزاد برلین، كازئو موری موتو از دانشگاه توكیو و حبیب برجیان، 
برجیان  پنل »ظرایف زبان شناسی« سخنرانی می كنند كه موضوع بحث  فارسی در  پژوهشگر زبان 

»موقعیت گویش گرگانی در میان زبان های ایرانی« است. 

استاد دانشگاه تگزاس آمریكا

باید با ادبیات ثابت کنیم که ایرانی 
هیچ فرقی با اشخاص دیگر دنیا ندارد

»محمدرضا قانون پرور« گفت: در شرایط فعلی باید با ادبیات بار مثبت فرهنگ ایران را جاری و ساری 
كنیم. باید ثابت كنیم كه ایرانی هیچ فرقی با اشخاص دیگر دنیا ندارد. ما همه انسانیم و هیچ تفاوتی 

نداریم. 
»محمدرضا قانون پرور« استاد دانشگاه تگزاس آمریكا و مترجم رمان »فال خون« در مراسم رونمایی 
از ترجمه اش  بیان داشت: حدود ۲5 سال پیش یك ترجمه بسیار ضعیف از یك اثر ایرانی به دست من 
رسید )كه گمان می كنم ناشرش هم خود حوزه بود( كه سال های سال به دلیل شیوه نگارش انگلیسی 
آن مضحكه دوستان آن جا بوده، یعنی هر موقع آن ها می خواستند تفریح كنند متن انگلیسی این كتاب 

را می خواندند. 
وی ادامه داد: مسئله مهمی را كه ما باید در ترجمه داستان مدنظر قرار دهیم مسئله جهانی بودن داستان 
است، بدین معنی كه چه داستانی را در كجا می توان منتشر كرد و آیا اصاًل هواداری دارد یا خیر؟ برای 
مثال سه چهار سال پیش یك دانشجوی مصری پیش من آمد و از من خواست تا به او كمك كنم كه 
رمان »اهل غرق« نوشته »منیرو روانی پور« را به عربی ترجمه كند و در مصر منتشر نماید و وقتی از او 
پرسیدم گفت حال وهوای زندگی مردم جنوب ایران كه در این رمان وجود دارد باب طبع مصری ها است 

و به این دلیل است كه من قصد دارم این كار را انجام دهم و دیدم كه واقعًا حرف منطقی هم می زند. 
»قانون پرور« تصریح كرد: من با توجه به این كه چندین سال است در جامعه آمریكا زندگی می كنم نبض 
آن جامعه را در دست دارم و می توانم دریابم كه آیا فالن اثر را می توان در آنجا ترجمه كرد یا خیر؟ 
باید توجه داشته باشیم كه در ترجمه داستان، زیاد پاورقی نیاوریم از آن جهت كه داستان را نابود 
می كند. ما باید سعی كنیم بومیت را در آثار حفظ كنیم. خواننده انگلیسی زبان هنگام خواندن یك ترجمه 

مثاًل فارسی باید بفهمد كه این اثر از یك زبان دیگر ترجمه شده است. 
استاد ادبیات فارسی دانشگاه تگزاس بیان كرد: در دنیای تجاری امروز من به عنوان یك مترجم باید 
داستانی را انتخاب كنم كه خواننده بیشتری داشته باشد و نفوذ كالمم را باید القا كند. مثاًلَ به جای این 
كه 5۰ نفر خواننده فقط در یك دانشگاه داشته باشد 5 هزار نفر آن را بخوانند. در شرایط فعلی كه در 
هر رسانه ای حرف های واهی منفی در خصوص ایران می زند باید با ادبیات بار مثبت فرهنگ ایران را 
جاری و ساری كنیم. باید ثابت كنیم كه ایرانی هیچ فرقی با اشخاص دیگر دنیا ندارد. ما همه انسانیم 

و هیچ تفاوتی نداریم. 
این مترجم افزود: تعداد ترجمه های ادبیات مدرن فارسی از دهه اول قرن بیست تعداد محدودی است و 

پس از انقالب هم كه انگشت شمار است اما نباید با عجله كاری را انجام داد. 
وی با اشاره به این كه نشر در آمریكا سخت ترین كار در این حوزه است، گفت: باید از هر توانایی و 
رابطه ای برای چاپ اثر استفاده كرد. انتشار كتاب در آمریكا بسیار هزینه بر است مثاًل در آمریكا یك 
كتاب دویست صفحه ای باید تیراژ دو هزار نسخه بین ۲۰ تا 3۰ هزار دالر درمی آید و مسئله این است 
كه این دو هزار نسخه در عرض یك سال و دو سال هم به فروش نمی رود. نزدیك به بیست سال است 
كه من كتابی را در تیراژ دو هزار نسخه ترجمه كرده ام ولی هنوز شاهدیم كه همان مقدار باقی مانده 

و دارد فروش می رود. 
قانون پرور بیان داشت: من به ادبیات به عنوان یك محصول تجاری نگاه نمی كنم. برای مثال هوشنگ 
مرادی كرمانی بازاریابی كرده كه می توان اثر او را در همه جا عرضه كرد. من می پرسم آیا داستان 

مرادی كرمانی دویست سال دیگر هم باقی خواهد بود؟ بدون رودربایستی بگویم نه. 
وی در خصوص اوضاع فروش كتاب »فال خون« در آمریكا گفت: هنوز زود است كه حرفی زده شود. 
چون حدود دو ماه است كه كتاب چاپ شده اما فكر می كنم در بین دانشگاهیان بازار خواهد داشت. 
این كتاب عالوه بر دانشجویان ادبیات به درد دانشجویان علوم سیاسی هم خواهد خورد. اما پیشگویی 
می كنم كه كتاب »قصه های سبالن« كه هنوز هم منتشر نشده، اگر خوب تبلیغ شود فروش باالیی خواهد 

داشت. 

ترجمه ی ابراهیم گلستان از انتشار بازماند
از  گلستان  ابراهیم  ترجمه ی  با  »كشتی شكسته ها«  داستان  مجموعه ی 
انتشار بازماند. مجموعه ی »كشتی شكسته ها« شامل پنج داستان: »آن روز 
شب كه شد« از ویلیام فاكنر، »برف های كلیمانجارو«ی ارنست همینگوی، 
»در تبعید« آنتوان چخوف، »شیطان و دانیل وبستر« استیفن وینست بنه 
پیش  گلستان، سال ها  ترجمه ی  با  كرین،  استیفن  از  »كشتی شكسته ها«  و 
پیش  یك سال  از  بازتاب نگار،  نشر  مدیر  گفته ی  به  كه  بود،  منتشر شده 
در انتظار دریافت مجوز انتشار بوده، و به تازگی با حذف دو داستان از 
مجموعه، ناشر از چاپ آن منصرف شده است. »هاكلبری فین« مارك تواین 
اثر دیگری است با ترجمه ی گلستان، كه سال ها پیش منتشر شده و از یك 
 سال پیش در انتظار دریافت مجوز انتشار است. پیش تر نیز مجموعه های 
داستان »شكار سایه« و »جوی و دیوار و تشنه«ی گلستان كه از سوی 
نشر یادشده برای كسب مجوز ارائه شده بودند، به گفته ی ناشر، به علت 

حذف بخش های زیادی در ممیزی، از انتشار بازماندند. گلستان قبال اعالم كرده به انتشار آثارش در 
ایران عالقه مند است، اما پس از چاپ یكی از كتاب هایش كه با اصالحاتی منتشر شد، اعتراض خود را 
نسبت به این موضوع عنوان كرد. ابراهیم گلستان ۲۲ مهرماه سال 13۰1 در شیراز به دنیا آمد. فعالیت 
ادبی را با ترجمه ی داستان هایی از همینگوی و فاكنر آغاز كرد و نخستین مجموعه ی داستانش را با نام 
»آذر، ماه آخر پاییز« در 13۲۸ منتشر كرد. از دیگر آثارش به »مد و مه«، »خشت و آیینه«، »خروس«، 
»اسرار گنج دره ی جنی« و ترجمه ی نمایش نامه ی »دون ژوان در جهنم« برنارد شاو و »زندگی خوش 
كوتاه فرنسیس مكومبر« از ارنست همینگوی می توان اشاره كرد. گلستان همچنین با ساخت فیلم هایی 
همچون »موج و مرجان و خارا«، »یك آتش«، »خواستگاری« و »تپه های مارلیك«، به عنوان یك فیلم ساز 

شاخص مطرح شد.

بزرگداشت مصطفی 
کمال پورتراب در 

فرانسه
مدرس   ، پورتراب  كمال  مصطفی  بزرگداشت  مراسم 
پیشكسوت موسیقی ایران در فرانسه برگزار می شود. 

در این بزرگداشت كه به همت سفارت ایران در فرانسه 
از  و موسیقیدانانی  هنری  های  برگزار می شود چهره 

ایران و فرانسه حضورخواهند داشت.
با اجرای موسیقی و  این مراسم كه همراه  همچنین در 
پخش نماهنگی از فعالیت های پوتراب است از یك عمر 
در  پورتراب  استاد  پژوهشی  و  آموزشی  های  فعالیت 

زمینه هنرموسیقی تجلیل به عمل می آید.
سال گذشته طی مراسمی كه درفرانسه برگزار شد از یك عمر فعالیت هنری عزت اهلل انتظامی در زمینه 

هنر سینما قدردانی به عمل آمد.
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چون شب سي و هشتم بر آمد
یك سرگذشت  هر  كه  باید  گفتند  یكدیگر  با  غالمان  جوانبخت، چون  ملك  اي  گفت : 
خویش بیان كنیم نخست آنكه فانوس در دست داشت حكایت آغاز كرد و گفت: مرا 
در پنج سالگي از دیار خویش به در آوردند و به چاُوشي بفروختند. او را دختري بود 
سه ساله. من با آن دختر هم بازي بودم و از براي دختر مي خواندم و مي رقصیدم تا 
اینكه من دوازده ساله شدم و دختر نه ساله گردید و دختر را از من منع نمي كردند 

و پوشیده اش نمي داشتند. 
روزي من نزد دختر رفته دیدم كه در جاي خلوت نشسته. گویا از گرمابه به درآمده 
با هم  از وي همي آمد. پس  َعنَبر و ُمشك  مانند ستاره مي درخشید و بوي  بود كه 
ُمالِعبه كردیم. آلت من راست شد و در حین ُمالعبه پردة بكارتش بدرید. چون من 
این را دیدم بیرون گریختم. مادر دختر نزد وي آمد و آن حالت دیده حیران شد و 
به فكرت فرو رفت. پس از ساعتي به كار دختر تداُركي كرد و راز را از پدر دختر 
این  بر  ماه  دو  اینكه  تا  همي كرد  مهرباني  و  مالطفت  نیز  من  با  و  داشت  پوشیده 
بگذشت. آنگاه مادر دختر را به جواني دالك كه سر پدر دختر تراشیدي كابین كرد 
و مِهر را از مال خود بداد و جهیز فراهم آورد. ولي با همة اینها پدر را بر حال دختر 
آگاهي نبود و در فراهم آوردن جهیز دختر شتاب مي كردند تا روزي مرا غافل كرده 

بگرفتند و آلت مردي مرا ببریدند. 
چون هنگام عروسي شد، مرا به آن دختر خواجه سرا كرده با او بفرستادند. هر وقت 
كه دختر به خانة پدري مي آمدي و یا به گرمابه رفتي من نیز با او مي رفتم و كار او را 
پوشیده داشتند و در شب زفاف كبوتري كشتند و خون او را به جاي خون بكارت به 
زنان بنمودند. دختر دیرگاهي به خانة آن دالك بماند و من از بوس و كنار او بهره مند 
مي شدم. پس از آن دختر و شوهر و مادرش بمردند و من بي خداوند ماندم و بدینجا 

آمده با شما یار گشتم. سبب بریده شدن آلت مردي من این بود والسالم.

حكایت كافور،  غالم دوم
پس غالم دو گفت: من هشت ساله بودم كه مرا از والیت خویش به بازرگاني بفروختند 
و من در سالي یكدفعه دروغ به آن بازرگان مي گفتم و به سبب آن دروغ او را با 
مشتري  كه  سپرد  دالل  به  مرا  مانده  ناگزیر  بازرگان  مي انداختم.  جنگ  به  یارانش 
از براي من بجوید. دالل مرا بازار برده ندا در داده كه این غالم را بَِشرِط ِعیب كه 
مي خرد. بازرگاني پیش آمد و از عیب من جویان شد. دالل گفت كه: سالي یكبار دروغ 
همي گوید. بازرگان گفت:  با عیبي كه دارد به چند درم خواهي فروخت. دالل گفت: به 
ششصد درم. پس بایِع و مشتري با هم ساز گشتند. بازرگان درمها شمرده مرا به 
ُحجره برد و جامه اي مناسب به من بپوشانید. چندي پیش او بماندم تا سال نو بر آمد 
و آن ساِل مباركي بود و بهاري خرم داشت. بازرگانان هر روز یكي ضیافت مي كرد 
تا نوبت ضیافت به خواجة من افتاد. با بازرگانان به باغي كه خارج شهر بود برفتند. 
خوردني و نوشیدني بخوردند و نوشیدند و صحبت و منادِمت همي كردند تا هنگام 
ظهر شد. خواجه ام را به چیزي حاجت افتاد با من گفت: بر استر بنشین و به خانه رو 

و از خاتون فالن چیز بستان و زود باز گرد. من فرمان بردم. 
چون به خانه نزدیك شدم. فریاد زدم و گریان گشتم. مردم محله بر من گرد آمدند. 
چون آواز مرا خاتون و دختران خواجه بشنیدند در بگشودند و از سبب آن حالت باز 
پرسیدند. گفتم: خواجه ام با یاران خود به پاي دیوار كهنه اي نشسته بودند و دیوار 
بر ایشان بیفتاد. من چون این حالت بدیدم سوار استر گشته زود بیامدم كه شما را 
این بشنیدند گریبانها چاك زدند و همسایگان  بیاگاهانم. زن و فرزند خواجه چون 
بدیشان گرد آمدند و زن خواجه ام به خانه اندر شد. طاقهاي خانه را در هم شكست و 
ظرفهاي چیني بیرون انداخت و تصویرهاي خانه را گل اندود كرد و تیشه به من داده 
گفت:  این فواره ها بشكن و این درها و منظرها بركن. من پیش رفته با او یار گشتم. 
خانه را خراب كرده چیزها را تلف همي ساختیم تا اینكه آنچه به خانه اندر شكستني 
بود بشكستیم و كندنیها بر كندیم و طاق و سقف غرفه ها از هم فرو ریختیم و من 
فریاد »یا َسیِّدا« همي زدم. پس خاتون و دختران خواجه با روي گشاده به در آمدند 
و گفتند: اي كافور، ما را به مكان خواجه داللت كن تا او را از زیر خاك به در آورده 
به تابوتش بگذاریم. من پیش افتاده واَسیِّدا گویان و آنها به دنبال من با روي گشاده 
خروشان و گریان روان شدیم و هیچ مرد و زن و كودك در شهر نماند كه همه بر 
ما جمع آمدند و ایشان را كوچه به كوچه همي گردانیدم. هركس نشنیده بود باخبر 

مي شد تا اینكه خبر به والي رسید.
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب سي و نهم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، چون خبر به والي رسید والي سوار شد و بیل ْداران با خود 
برداشته در پي من روان شد و من خاك بر سر كنان فریاد واَسیِّدا مي زدم تا اینكه 

به باغ اندر شدیم. 
خواجه ام چون دید كه من بر سر و سینه همي زنم و واَسیَِّدتي همي گویم مبهوت شد و 
گونه اش زرد گردید و گفت: اي كافور این چه حالت است؟ گفتم : چون به خانه رفتم، 
دیدم كه دیوار خانه خراب شده و خاتون و فرزندانش در زیر خاك مانده اند. خواجه 
گفت: خاتون خالص نشد؟ گفتم: نخست خاتون بمرد. خواجه گفت: دختر كوچك من 
خالص نگشت؟ گفتم: الواهلل. خواجه گفت: استِر سواري من چون شد؟ گفتم: دیوار 
خانه و طویله همه از هم فرو ریختند و هرچیز كه به خانه و طویله بود به زیر خاك 
پارة  از آدمیان و گوسفندان و مرغان چیزي زنده نماندند و همگي  اندر بماندند و 
گوشت شده اند. اكنون از خانه و خانگیان هیچ بر جا نمانده و گوسفندان و مرغان و 

چهارپایان را گربه ها و سگان پاك خورده اند. 
خواجه چون سخنان من بشنید جهان به چشمش سیاه شده خودداري نتوانست كرد 
و بر پاي خاستن نتوانست. جامه هاي خویشتن بدرید و ریش بكند و دستار بینداخت 
و َطپانچه بر سر و روي خویشتن همي زد تا اینكه خون از سر و رویش برفت و فریاد 
»وا َولَدا« و »وا زوَجتا« بركشیده گفت:  اي یاران تا اكنون چنین مصیبت را جز من كه 
دیده؟ بازرگانان نیز كه یاران او بودند، فریاد بركشیدند و گریستند و خواجه ام از باغ 

به در آمد و از بسكه طپانچه بر سر و روي خود زده بود راه رفتن نمي توانست.
چون بازرگانان از باغ بر اثر خواجه بیرون شدند، گردي بدیدند و فریادها بشنیدند. 
چون نیك نگریستند گروهي دیدند كه همي آیند و والي شهر در میان ایشان سوار 
است و پیونداِن بازرگاْن خروشان و گریان با روهاي گشاده همي آیند. چون نزدیك 

شدند، نخستین كس كه خواجه او را دید خاتون و فرزندان خواجه بودند. از دیدن 
ایشان شگفت مانده بخندید و حالت باز پرسید و ایشان نیز چون خواجه را بدیدند 
گفتند: شكر خدا را كه ترا زنده دیدیم. پس فرزندان بازرگان خویشتن را در پاي 
پدر بینداختند و در دامنش آویختند و گفتند: بر تو و یاران تو از افتادن دیوار چه 
رسید؟ خواجه با ایشان گفت:  از خرابي خانه بر شما چه رفت؟ ایشان گفتند: حمد 
خداي را، تندرست هستیم و به خانة ما نیز آسیبي نرسیده ولكن غالم تو كافور سر 
برهنه و جامه دریده به خانه آمد و »واسیداه« همي گفت. ما از سبب باز پرسیدیم 
گفت: خواجه در باغ به پاي دیواري نشسته بود، دیوار بیفتاد و بمرد. خواجه گفت:  
سبحان اهلل، كافور همین ساعت خروشان و فریاد كنان و »وا َسیَِّدتا« گویان آمد، من 
سبب باز پرسیدم گفت:  خاتون و فرزندانش جملگي بمردند. آنگاه خواجه نگاه كرد 
دید كه دستار در سر ندارم و گریان و خروشان خاك بر سر مي كنم. بانگ بر من 

زد و گفت:  اي ناپاك و اي پلیدِك سیاه، این چه حادثه است بر پا كرده اي؟ به خدا 
سوگند پوست از تو باز گیرم و گوشت از استخوان تو جدا سازم. گفتم: به خدا 
سوگند هیچ كار به من نتواني كرد كه تو مرا با همین عیب خریده اي و جمعي گواه 
نیمه  اینكه گفتم  یكبار دروغ مي گویم و  منند كه تو دانسته اي كه من در سالي 
دروغ بود، چون سال به آخر رسد نیمة دیگر بخواهم گفت. خواجه بانگ بر من 
زد كه: اي بدتریِن غالمان. اینهمه آشوب كه كردي هنوز نیمه دروغ است و نیمة 
دیگر هم خواهي گفت، از من دور شو كه ترا آزاد كردم. گفتم: اگر تو آزادم نكني 

نخواهم رفت تا سال به انجام رسد و نیمه دروغ بگویم، چون دروغ تمام گویم 
آنگاه مرا به بازار برده به هر قیمتي كه خریده اي و هر عیب كه شرط كرده اي 
باز به همان قیمت و همان شرط بفروش و مرا آزاد مكن كه صنعتي ندارم 
تا معاش بگذرانم و این مسئلة شرعّیه بود كه با تو گفتم و فقیهان نیز در باِب 

آزادي بندگان این را یاد كرده اند. 
القصه ما بگفتگو اندر بودیم كه والي با جماعت بسیار گروه گروه برسیدند. خواجه ام 
نزد والي رفته ماجرا بیان كرد و گفت: این پلیدك مي گوید اینكه گفته ام نیمه دروغ 
است. چون مردم این را بشنیدند از این دروغ در عجب ماندند و دشنام به من داده 
 نفرین همي كردند، ولي من ایستاده خندان بودم و مي گفتم كه: خواجه مرا چگونه 
تواند كشت كه مرا با این عیب خریده است. چون خواجه به خانه باز آمد سراي 
خود ویران یافت و بیشتر آن خانه را من خراب كرده و بس چیزهاي قیمتي كه 
را كافور شكسته.  او گفت كه: فالن ظرف و چیني  با  بودم. زن خواجه  شكسته 
خواجه خشمناك شد و گفت: تاكنون چنین تخمة ناپاك ندیده بودم و هنوز نیمي 
دروغ گفته. اگر نیمة دیگر نیز بگوید چگونه خواهد شدن! یقین است در آن نیمة 
دیگر جنگ میان مردم شهر و یا جنگ میانة دو شهر خواهد بود. پس از آن خواجه 
از غایت خشم شكایت پیش والي برد و او مرا شكنجه كرد و چندان تازیانه به من 
زد كه از خویش برفتم. آنگاه مرا پیش دالك برد و هنوز به خود نیامده بودم كه 
آلت مردي من ببریدند و داغها بر تن من نهادند. چون به خود آمدم خواجه با 
من گفت: چنانكه تو بهترین مالهاي مرا تلف كردي، من نیز به گماِن تو بهترین 
اعضاي ترا ببریدم. آنگاه مرا به دالل داده به قیمت گران بفروخت و من پیوسته 
این  و  همي انداختم  آشوب  مي رفتم  كه  جائي  هر  به  و  مي كردم  پا  بر  فتنه ها 
خواجه به آن خواجه همي فروخت تا اینكه خلیفه مرا بخرید. پس از آن دروغ 

نگفته و آشوب نكرده ام و خلیفه از من راضي است. 
آن دو غالم به سخن كافور بخندیدند و گفتند: تو پلید بن پلید هستي. آنگاه غالم 

ِسیُّمین را گفتند تو نیز حكایت خویش بیان كن.
گفت: اي عموزادگان، اینكه شما گفتید طرفه حدیثي نبود. سبب بریده شدن آلت 
مردي من بس طرفه و عجیب است و حكایت من بس دراز است و اكنون وقت 
حدیث گفتن نیست كه بامداد نزدیك است و چنین صندوق به دزدي آورده ایم. 
بسا هست كه صبح بدمد و ما به سبب این صندوق در میان مردم رسوا شویم 
و بكشتن رویم. شما همین ساعت برخیزید تا كارها به انجام رسانیم و از شغل 
خویشتن فارغ شویم. آنگاه سبب بریده شدن آلت خود بازگویم. پس شمع پیش 
بكندند و صندوق گذاشته  از بهر صندوق  اندر جائي  به میان چهار گور  گرفته 
ناپدید  ایوب  بن  غانِم   از چشم  و  رفتند  بیرون  مقبره  از  و  ریختند  بر وي  خاك 

گشتند. 
چون مقام از ایشان خالي شد و غانم تنها ماند، خاطرش بدانچه در صندوق بود 
مشغول شد و با خود مي گفت: آیا به صندوق اندر چیست؟ پس صبر كرد تا َفجر 
بدمید و جهان روشن گردید. غانم از درخت به زیر آمد و خاك از روي صندوق 
دور همي كرد تا صندوق پدیدار شد. پس صندوق به در آورده و سنگي گرفته قفل 
آن را بشكست و صندوق باز كرد. دختر ماهروي به صندوق اندر بیهوش افتاده 
دید كه جامة فاخر و زیورهاي زرین و َقاّلده هاي ُمَرّصع داشت و گوهرهاي چند به 
قالده اندر بود كه یكي از آنها در قیمت برابر َگنِج ُخسُرواني بود. پس غانم آن زیبا 
صنم را از صندوق به در آورد و بر پشت بخوابانید. چون نسیم بر او بوزید و هوا 
به مغزش فرو شد، عطسه اي زد و پاره اي َبنگ از گلویش به در آمد. ولي چنان بنگ 
افتادي. چون آن ُزهره جبین  بود كه اگر پیل آن را بخوردي دو شبانه روز بیخود 
چشم باز كرد گفت:  واي بر من، مرا از میان قصر ها و غرفه ها و باغها بدینجا كه آورد 
و به میان چهار گور چرا بگذاشت؟ غانم بن ایوب گفت: اي خاتون، نه قصرها دیده ام 
و نه غرفه ها و نه ترا به میان گورها آورده ام، ولكن خدایتعالي مرا بدینجا آورد؟ تا 
ترا نجات دهم. آن ماهروي گفت: كه مرا بدینجا آورد؟ غانم گفت:  اي خاتون، سه تن 
خواجه سرایان سیاه ترا به صندوق اندر بیاوردند. پس ماجرا بیان كرد و از حكایت 
پري پیكر باز پرسید. دخترك گفت: اي جوان، شكْر خداي را كه مرا به چون تو نیكو 
خصال برسانید. اكنون برخیز و مرا در صندوق نه و در سر راه بایست و چهارپائي 
كرایه كرده صندوق بر آن بار كن و به منزل خویش برسان كه این كار بر تو سودها 
بخشد و عاقبْت نیكو خواهد بود و چون به خانة تو برسم حكایت خود باز گویم. 
غانِم  بن ایوب شادمان شد و از مقبره به در آمده از مردي اَستري كرایه كرد و به 
مقبره اش بیاورد. دختر به صندوق گذاشته صندوق بر استر بنهاد. چون دختر بسي 
خداوند ُحسن بود و زر و گوهِر بي اندازه داشت، غانم شادان و فرحناك مي رفت و 

صندوق همي برد تا به خانة خویش برسید. صندوق برآورده بگشود.
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
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کاباره لیدو
کاباره لیدو با غذاهای خوشمزه و محیط کامال صمیمی در سالنی مجلل آماده 

پذیرایی از لحظات شادی بخش شماست 
همه شب موزیک زنده و آخر هفته با رقص زیبای عربی 

شب های خوشی را برای شما تدارک دیده است
لیدو آماده پذیرایی از  جشن ها و عروسی های شما در سالن 

مجلل لیدو همراه با  موزیک زنده وپذیرایی شاهانه

با مدیریت جدید و کادر مجرب

حضور دوباره سید کریم مژده به افغان های عزیز
سید نادر زیرک هنرمند محبوب افغان هر دوشنبه شب در رستوران لیدو

مژده به آذری زبانان عزیز
بزودی شبه های ویژه برای آذری زبانان لندن همراه با موزیک و رقص آذری 

 و با حضور احسان خواننده محبوب لندن
با صدای گرم و دلنشین رزا
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موسیقی

مروری بر 
نیم قرن فعالیت 

هنری اکبر 
گلپایگانی

اكبر گلپایگانی در دهم بهمن ماه سال 131۲ در تهران متولد شد.   
صدای خوش در خانواده گلپایگانی موروثی بوده است به طوری كه گفته 
می شود پدر بزرگ ایشان دارای صدایی خوش و غرایی بوده است. پدر 
آقای گلپا هم به علت صدای خوشش به حاج حسین بلبل شهرت داشته است 
اكبر گلپایگانی در دهم بهمن ماه سال 131۲ در تهران متولد شد. صدای 
می  گفته  كه  طوری  به  است  بوده  موروثی  گلپایگانی  خانواده  در  خوش 
شود پدر بزرگ ایشان دارای صدایی خوش و غرایی بوده است. پدر آقای 
گلپا هم به علت صدای خوشش به حاج حسین بلبل شهرت داشته است.در 
سالهای بسیار دور كه گلپا كودكی بیش نبوده است, تعزیه یكی از سرگرمی 
ها و همچنین جایی برای شنیدن صداهای خوش و متفاوت و آشنایی با 

دستگاه های موسیقی ایرانی بوده است. 
او در پنج سالگی مادر خود را از دست می دهد و این حادثه غم انگیز در 
ای  ساله  پنج  كودك  زمان  آن  در  كه  روحیه وی  بر  بدی  تاثیر  زمان  آن 
بوده گذاشته بود.خود ایشان در خاطراتشان در این مورد می گویند، در 
آن زمان برای سالمتی مادرم اذان خواندم و تا یك ماه هر روز مناجات 
می خواندم.در سال 131۸, گلپا وارد دبستان فرهنگ می شود ودر آنجا به 
عنوان قاری قرآن در كالس، درس آوای دل انگیزش را با صوت ملكوتی 

قرآن معرفی می كند. 
قاری قرآن و تعزیه خوان  تعدادی  با  با آشنایی  فعالیتها, وی  این  از  پس 
و كار كردن زیر نظر آنها اصول اولیه آوازخوانی را می آموزد.در سال 
13۲۰وی به طور جدی و منظم تعلیم موسیقی و دستگاه ها را نزد پدر آغاز 
می كند.در سال 13۲6 ایشان اولین تجربه شركت در یك گروه اركستر كر 
را پیدا می كند و در سال 13۲7 در انجمن موسیقی مدرسه نظام عضو می 
شود و اما از سال 13۲۸ به بعد كم كم با اساتید طراز اول موسیقی آشنا 

می شود و تعلیم را زیر نظر این اساتید آغاز می كند. 
 از استادان ایشان می توان به این اساتید اشاره کرد: 

مرحوم حسن یكرنگی )از شاگردان اقبال آذر( ، استاد دكتر نور علی خان 
برومند )از شاگردان درویش خان( ، استاد اسماعیل قهرمانی )از شاگردان 
، استاد حاج  ، استاد یوسف فروتن  ابوالحسن صبا  ، استاد  میرزا عبداهلل( 
محمد مجرد ایرانی ، استاد عبداهلل دوامی ، استاد ادیب خوانساری ، استاد 

حسین طاهرزاده ، استاد سلیمان امیر قاسمی و ... 
دیگر  از طرف  و  اول  اساتید طراز  این  از سالها شاگردی  گلپا پس  جناب 
دوستی عمیق با هنرمندانی چون بنان ، قوامی ، محجوبی ، عبادی ، شهناز 
... از لحاظ دستگاه ها و مایه ها و ردیف  ، بهاری ، كسایی و  ، تجویدی 

موسیقی ایرانی به باالترین درجه ممكن دست می یابد. 
وی سپس در اثنای سالهای 1335 به بعد فقط در محافل خصوصی و با 
ساز اساتیدی چون صبا ، برومند ، قهرمانی ، فروتن و محجوبی آوازهایی 
با غزلهای ناب حافظ و سعدی اجرا می كرده است. تا اینكه در سال 1335 
اجرای  برای  بهاری  استاد  و  برومند  استاد  و  ایشان  از  یونسكو  سازمان 
آواز و موسیقی ایرانی دعوت به عمل می آورد و در این سال این 3 استاد 
بزرگوار به عنوان اولین هنرمندان ایرانی برای اجرای كنسرت به خارج از 
ایران دعوت می شوند كه اجرای دو آواز گلپا در دستگاه سه گاه و مایه 
بیات اصفهان با تار نور علی برومند و كمانچه اصغر بهاری با دو غزل از 

سعدی بسیار جذاب و شنیدنی است. 
در سال 1337 وی از سوی زنده یاد داود پیرنیا )مبتكر برنامه وزین برنامه 
گلها( به رادیو و گلها دعوت می شود و از این سال به بعد آثار متععد ایشان 
در برنامه های گلها پرتو افشانی می كند. آوای ملكوتی و بی بدیل گلپا در 
اجرای آواز ایرانی به قدری جذاب و دلنشین بود كه همه اساتید اذعان دارند 
كه در آن سالها اكبر گلپایگانی مردم را با آواز آشتی داد و مردم شیفته 
آوای آوازهای وی با آن تحریرهای جذاب و بدیع و تكرار نشدنی می شدند 
كه در ادامه به قسمتی از این محبوبیت و تاثیر به سزای ایشان در نقش 
اعتالی آواز اشاره می شود اما قبل از آن به تعدادی از كارهای پایه ای وی 

در زمینه گوشه ها و دستگاه های موسیقی ایرانی اشاره ای گذرا كنیم: 
آقای گلپایگانی عالوه بر اجرا كردن بی نقص و استادانه گوشه ها و دستگاه 
ها ،كارهای بسیار پایه ای و اجرایی در موسیقی ما انجام داده است كه حق 
بسیار بزرگی بر گردن موسیقی ما دارد. وی در مصاحبه ای با روزنامه 
شرق چنین گفته است: من روی دستگاه راست پنج گاه خیلی كار كرده ام 
و قصد دارم چیزی نزدیك به 7۰ گوشه ناشناخته در این دستگاه را كه پیدا 
كرده ام چاپ و منتشر كنم. در كتاب زمزمه های پایدار از جناب گلپا سوال 
شده است :كارشناسان موسیقی ایرانی معتقدند كه در بین خوانندگان شما 
تسلط بیشتری به مركب خوانی دارید. گلپا :.... یعنی با سبكی كه من روی 

خواندن راست پنجگاه پیاده كردم می توانم به هر دستگاهی كه می خواهم 
بروم .این همان كار مدالسیون یا گدار و مركب خوانی است كه من آن را به 
نام خود به ثبت رسانیده ام.یعنی دراجرای راست پنجگاه خیلی راحت می 

توانم به شور،دشتی،سه گاه یا چهار گاه یا هر مایه و گوشه دیگر بروم... 
اما در مجله موسیقی قرن ۲1 نیز از گلپا چنین سوال شده است:نظرتان در 
مورد مركب خوانی چیست؟ امروزه هر كس آمده مثال یك ماهور بخواند.
داد و شكسته و هرچی كه بوده را می خواند و ماهور را تا آخر می رود.

حاال من هم برای شما یك ماهور می خوانم.از ماهور به سلمك می روم 
بعد به شوشتری و از شوشتری به منصوری و از آنجا به چهارگاه و از 
اینجا به لیلی و مجنون و از اینجا دوباره به ماهور بر میگردم.این یك مركب 
خوانی است.یاد گرفتن این كه كاری ندارد.اما من در این میان كار دیگر می 

كنم كه آن كار مشكل است. 
ببینید وقتی من ماهور را شروع می كنم و می روم به شوشتری و چهارگاه 
و لیلی و مجنون و... آن وقت یك سه گاه می خوانم.این مشكل است چرا 
برای اینكه آنچه كه قبال خوانده بودم گوشه بودند اما وقتی كه وارد سه 
گاه شدیم یعنی اینكه از یك دستگاهی وارد دستگاه دیگر شده ایم.در جای 
دیگر این مجله، آقای گلپا می گوید : من هم یك لحظه بیكار ننشستم. چه 
ایران و خارج دو دستگاه مهم را كه برای جوانان خیلی مشكل جلوه  در 
داده و بزرگ كرده اند را با مدالسیونهای جدیدی درست كردم.راست پنج 
آنها را درس می دهم.مدالسیونهایی  نوا را می گویم.االن هم دارم  گاه و 

كه در سه گاه و شور و بیات اصفهان بود پایه ای 
درست كردم. راست پنج گاه را آنطور به هنر آموزان 
درس می دهم كه آنها با خواندن راست پنج گاه و 
نوا تمام دستگاههای موسیقی ایرانی و گوشه ها را 

فرا گیرند... 
افتخارات  از  تعدادی  به  گذرا  نگاهی  نیست  بد  اما 

جناب آقای گلپا داشته باشم: 
1( اجرای آواز در سازمان یونسكو )سال 1335( به 
در  كه  ایرانی  خواننده  اولین  و  سازمان  این  دعوت 

خارج از ایران كنسرت داشته است. 
تنها  و  گلها  برنامه  در  آواز  بیشترین  اجرای   )۲
گلها  های  برنامه  سلسله  تمام  در  كه  ای  خواننده 

شركت داشته است 
دعوت  به  بنا  آواز  و  ایرانی  موسیقی  تدریس   )3
در  كالیفرنیا  یوسی.ال.ا  بیلدینگ  میوزیك  دانشكده 

سال 13۴۰ 
سال  در  لندن  دایان  رویال  در  برنامه  اجرای   5-
135۲ )اجرای برنامه در حضور و در كنار برترین 
خوانندگان جهان از هر كشوری - در این برنامه از 
هر كشور برترین خواننده برای اجرای برنامه اعزام 
دعوت  گلپایگانی  آقای  جناب  ایران  از  كه  بود  شده 

شده بود( 
از  آواز  در رشته  هنر  افتخاری  دكترای  دریافت   )6
ایرانی  اولین  گلپا  )استاد  آمریكا  كلمبیای  دانشگاه 
افتخاری هنر در  است كه موفق به دریافت دكترای 

زمینه موسیقی می باشد( 
7( دریافت دكترای افتخاری اقتصاد و هنر از سازمان 

یونسكو در سال 13۸1 ، 
افتخاری و اسكار هنر موسیقی  ۸( دریافت دكترای 
مجارستان.  بوداپست  دانشگاه  از   13۸۴ سال  در 
سال  در  هنر  مدال  و  افتخاری  دكترای  دریافت   9-
این سازمان  13۸۴ از سازمان ملل متحد و نماینده 

پروفسور مازیتینی. 
1۰( گنجاندن آوای آواز آقای گلپا در یك فیلم جهانی 
“مده آ” ساخته كارگردان مشهور ایتالیایی “پازولینی” 
یك  در  صدایش  كه  است  ایرانی  خواننده  تنها  )وی 

فیلم جهانی گنجانده شده است.( 
11( انتخاب به عنوان محبوبترین خواننده سال 13۸۰ در بین تمام خوانندگان 
ایرانی داخل و خارج از كشور و انتخاب ترانه عشق پاك )من تو را آسان 

نیاوردم به دست( به عنوان برترین كهنگ سال. 
1۲( شكست ركورد پرفروش ترین كاست )كاستهای ایشان در سال 13۸۲ 
پر فروش ترین آثار سال شد و به ركوردی تكرار نشدنی دست یافت آن 

هم پس از ۲5 سال دوری ایشان ( 
اما در پایان اظهار نظر تعدادی از اساتید برتر موسیقی درباره آقای اكبر 

گلپایگانی. 
استاد غالمحسین بنان و استاد اسدا... ملک 

اسدا... ملك در كتاب مردان موسیقی ص 395 چنین می گوید: من می دیدم 
كه استاد صبا و برومند چه سوالهایی از گلپا در باره گوشه های سخت 
و مهجور آواز ایرانی می كردند و تا وی صحیح نمی خواند سراغ گوشه 
و آواز دیگر نمی رفتند.گلپا صدایی شش دانگ دارد.خاتمه صدای او یك 
لرزش بسیار زیبا دارد.وی در ردیف شناسی و مدالسیون )مركب خوانی( 
با كمال قدرت اجرا می كرد.و چنین ادمه می دهد :یادم هست در منزل یكی 
از دوستان بنان و گلپا شروع كردند به خواندن در مایه افشاری.من هم كه 
ویولون را برده بودم مشغول جواب دادن به آنها بودم.قریب دو ساعت این 
دو نفر مركب خوانی كردند.تمام گوشه های نوا خوانده شد.با مدالسیون 
آنرا خواند.من  ادامه  بنان هم  پنجگاه رفت و  به راست  گلپا  بسیار زیبایی 
بنان  و  خواند  می  ندارند.اكبر  من  ساز  به  احتیاجی  نفر  دو  این  كه  دیدم 
به جای من جواب او را با گوشه ای دیگر می داد.ساز را زمین گذاشتم.
به  این حد  تا  دانستم  و گفت:نمی  كرد  گلپا  به  رو  بنان  یاد  زنده  اینجا  در 
گوشه های موسیقی مسلط هستی و به مركب خوانی تا این اندازه وسیع و 

گسترده تسلط داری. 
▪ استاد علی تجویدی 

با  ایرانی همراه  اصیل  آوازهای  اجرای  در  نوین  ای  ایجاد سبك و شیوه 
صدایی رسا و تحریرهایی بدیع و استادانه در ردیف ها و گوشه های آن 
الجرم  كه  بود  برخوردار  دلنشینی  و  جذابیت  چنان  از  )گلپا(  توسط شما 
برگوش دلها نشسته و آواز ایرانی را كه تا آن زمان عامه مردم كمتر بدان 

توجهی می كردند مورد توجه و اقبال عمومی قرار داد و... 
▪ استاد جلیل شهناز 

كه  براین  عالوه  و  دارم  دوستش  كه  است  هنرمندانی  از  گلپایگانی  آقای 
صدای كم نظیری دارد زحمت زیادی در راه اعتالی آواز ایران كشیده است 
و به طور خالصه می توانم بگویم گلپا هنرمندی واقف، وارد مانند آقایان 

بنان، قوامی، تاج و ادیب صاحب سبك است. 
▪ استاد بیژن ترقی 

صدای گلپا به واقع تحولی عظیم و چشم گیر در سبك خوانندگی كشور 
ایجاد كرد.در ایامی كه همه اعم از پیر و جوان بیشتر به ترانه های رادیو 
دل بسته بودند وچنان توجهی به آواز نداشتند صدای گلپا با چنان استقبال 
وشور و حال روبرو شد كه از هر خیابان و جلوی هر میدان و مغازه ای كه 

رد می شدیم طنین صدای گلپا عابرین را از حركت باز می داشت و... 
به   13۴1 درسال  روزی  یكشنبه  عصر   6 نریمان:ساعت  منصور  استاد 
اند.علت  تا چیزی تهیه كنم كه دیدم همه مغازه ها بسته  58 بازار رفته بودم 

حه 
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مه 
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سفری به آالشت سوادكوه
 

كولر ماشین بی وقفه كار می كند، اما از گرمای ظهر تابستانی تهران نمی كاهد؛ گرمایی كه تو را به سفر 
به سرزمینی در میان كوه های البرز می كشاند، سرزمینی در میان ابرها و كوه های سبز. سفری برای 
تجربه سكوت و صدای جیرجیر برق در دكل های فشارقوی. برای رسیدن به مقصد، جاده فیروزكوه 
تنها انتخاب است. پس قدم در راهی می گذاری كه دوستداران تنگه ساواشی، هر جمعه با تورهای یك 
روزه برای دیدن آبشار و كتیبه های باستانی طی می كنند. اما مقصد، ساواشی نیست. جاده پر است از 
كامیون هایی كه به جلگه شمالی می روند. قسمت هایی از جاده هم در دست تعمیر است و در فاصله 

های مختلف، بولدوزرها سرگرم تعریض جاده اند. 

نه دیزی های رستوران »چهل چشمه« و نه قزل آالهای »نمرود« هیچ یك ماشین را متوقف نمی كند. 
برای رسیدن به مقصد باید از جاده ای كوهستانی و پرپیچ و خم گذشت و سفر در تاریكی در این جاده 
مخاطره آمیز است. در زیر آفتاب سوزان، كوه های اطراف جاده سبزتر از گذشته خودنمایی می كنند. 
می گویند علتش بارش باران و برف است. بعد از گذشتن از فیروزكوه، افق تغییر می كند. كوه است 
و مه و آسمان.اینجا »گدوك« است. گدوك همیشه مه آلود؛ گردنه ای كه در گرم ترین روزهای سال، 
انجیرپزان مازنی ها، هم مه آلود و سرد است. نزدیك تر، مه به استقبالت می آید. آرام و سنگین، درهم 

می پیچد و می رود تا در انتهای ذهن 
و جانت خانه كند. باالتر در میان مه، به 
رستوران های گدوك می رسی. كسانی 
دانند كه  اند می  به سفر رفته  كه زیاد 
بهترین رستوران های بین راهی آنهایی 
است كه رانندگان كامیون در آن توقف 
می كنند و معمواًل آنجایی كه اتوبوس 
ها می ایستند، كیفیت خوبی ندارند. اما 
تقریبًا  متفاوتند.  های گدوك  رستوران 
توان  می  آن  در  را  ماشینی  نوع  هر 
بنز  و  پیكان  اتوبوس،  كامیون،  دید. 
فرقی ندارد. دوغ های محلی گدوك به 
آب  از  معجونی  خورد.  می  همه  ذائقه 
ماست  با  معطر  های  سبزی  و  معدنی 
محلی. آش دوغ محلی هم هست كه در 
سرمای نافذ گدوك، گرما را به درونت 

میهمان می كند. 

تونلی  انتهای  در  بگذری،  كه  اینجا  از 
كه دروازه شمال است، به ورسك می 
»ورسك«  كهن  راه  معروف  پل  رسی. 
كه  عروسی  همچون  راست،  در سمت 
می  رهگذران  به  رو  باشد،  گرفته  رو 
به  كه  است  ییالقی  ورسك  نمایاند. 
رویه  بی  و سازهای  با ساخت  تازگی 
های  خانه  است.  داده  چهره  تغییر 
و  زده  بیرون  ها  از دل سنگ  سیمانی 
نمای كوه را خراب كرده اند. اما هنوز 
هم روزهای تعطیل، دختران و پسران 
جوان زیادی برای كوهنوردی به اینجا 
می آیند. بعد از ورسك، كم كم درختان 
می  پدیدار  شمالی  های  جنگل  و  انبوه 
شوند. تابلوی خوشامد به پل سفید را 

كه دیدی، بدان نزدیك شده ای. بعد از ایست بازرسی پلیس راه، دست چپ، خروجی آالشت. وارد جاده 

كه شوی، راه خروجی به معادن زغال سنگ در سمت راست قرار دارد و تابلوی جاده می گوید كه تنها 
35 كیلومتر با آالشت فاصله داری. در طول مسیر، سیاهی زغال سنگ، خاك كوه را خاكستری كرده 
است. 1۰ كیلومتر آن طرف تر روستایی است كه در زبان محلی به آن »لîل بند« می گویند. »لîل« در 
زبان مازندرانی به معنی »پشه« است و محلی ها می گویند كه بعد از این ده، چون ارتفاع زیاد می شود، 

پشه ها نمی توانند از این روستا باالتر بروند. 
1۰ كیلومتر دیگر كه رفتی به آپون می رسی و در مقابلت كوهی است كه تا نوك قله اش جاده مارپیچ 
ادامه دارد. این جاده معروف آالشت است كه در كتاب راهنمای سفر به مازندران از آن اسم برده اند. 

هر چه باالتر بروی، فاصله پیچ های جاده كمتر می شود. یك سو دره است و سوی دیگر كوه. دلهره 
در جانت می افتد. نگران می شوی كه نكند جایی، در سر پیچی، جاده بپیچد اما راننده فراموش كند. اما 
زیبایی های جاده تو را از ترس دور می كند و به خود می كشاند. رود است و پونه وحشی و چشمه 
هایی كه در كنار جاده از دل كوه سر برآورده اند. بعد از آخرین پیچ دنیا را فتح می كنی و بر بلندای 
كوه های اطراف، راهی را كه آمده ای می بینی؛ جاده ای را كه بی شباهت به زندگی نیست. در انتهای 
این جاده، بعد از گذشتن از روستای »لیند« به دوراهی می رسی كه یكی تا آن سوی رشته كوه البرز 
ادامه دارد و سر از جلگه شمالی درمی آورد و دیگری در درون كوه به پایان می رسد. آالشت در بن 
بست كوه ها قرار گرفته و آخرین شهر سوادكوه است. كوچه های سنگفرشی اش تنگ است و در میان 
اغلب آنها جوی های باریك آب روان. بومی ها به این شهر می گویند »االشت« به معنی پرستشگاه عقاب. 
هرچند كارشناسان هنوز در مورد معنی آن به توافق نرسیده اند. در ورودی شهر، خرابه های باند فرود 
هلی كوپتر را می بینی كه سال هاست دیگر از آن استفاده نمی شود و هتلی كه قاب خالی پنجره هایش 

خبر از انزوای شهر می دهد. 
آن سوتر، در پایین پایت، دره ای است كه روستایی در آن خودنمایی می كند و در فاصله ای دور از آن، 
خانه ای تك افتاده است كه با جاده ای مارپیچ به ده وصل می شود. روستایی ها به آن »دختر پاك« می 
گویند و معتقدند دختر پاك مدفن بانویی واالقدر است و مردان حق نزدیك شدن به آن را ندارند. ماری 
سمی نگهبان عبادتگاه است و هرگاه كه مردی بخواهد قدم در این جاده بگذارد، با مرگ روبه رو می 

شود. هر جمعه دختران و زنان حاجت مند به این زیارتگاه می روند تا از دختر پاك مراد بگیرند. 
دكتر »پرویز ورجاوند«، كارشناس میراث فرهنگی، این عبادتگاه را یكی از المان های آیین ناهید می 
داند و می گوید: »تاكنون تحقیق مستندی در مورد این محل انجام نشده است و هنوز نمی توان این 
دیدگاه را كه آالشت، یكی از محل های پرستش میترا یا ناهید بوده رد یا تایید كرد.« آالشت در شیب 
دره قرار گرفته است و در قسمت باالیی شهر، مناره مسجدش با معماری منحصربه فرد خودنمایی می 
كند.صبح به صبح، ابرها از آسمان به زمین می آیند؛ آرام و سنگین، به نوبت به دستبوسی مادر خاك 
در آالشت می روند. آنگاه بی صدا به جایگاه آسمانی خود بازمی گردند تا خورشید ذوب شان كند. 
سرمای وحشی زمستانی، آالشت را از سكنه خالی می كند و اهالی برای قشالق به روستای »لفور« می 
روند اما همیشه یك خانواده یا یك زن به عنوان نگهبان باقی می ماند. زنان آالشتی محور خانواده اند 
و همچون كوه های محل زندگی شان، مغرورانه در مقابل سختی های زندگی می ایستند. اگر در كوچه 
های آالشت قدم می زنی، به یاد داشته باش كه به هر زنی كه رسیدی آرام سرت را پایین بیندازی و 

سالم كنی، اینجا شهر زنان است.   

یك سفر توریستی به شرح زیر واگذار می شود
> Your getaway package includes the following:
> ~5 days and 4 nights in Orlando, Florida
> ~7 day economy car rental
> ~4 days and 3 nights in Daytona Beach, Florida
> ~4 days and 3 nights in the Bahamas
> ~5 days and 4 nights in Cancun, Mexico

> ~5 days and 4 nights in Spain

لطفا جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 077۳۳11۳1۳7 تماس حاصل نمائید.
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Marble & Mosaic Centre

500 White Hart Lane, London N17 7NA

Tel: 0208 889 3877   Mob: 07956410948

قبل از هر گونه اقدامی ابتدا قیمت های ما را مقایسه کنید
چسب آماده برای کاشی 16 کیلویی 7 پوند

چسب فوری کاشی 20 کیلویی 9 پوند
چسب فوری چند منظوره 20 کیلویی 12 پوند

چسب کاشی و سرامیک 25 کیلویی 8 پوند 

آیا به فکر نوسازی خانه خود هستید؟ 
با انواع طرح های انتخابی برای هر ذوق و سلیقه ای در خدمت شما عزیزان می باشیم

با قیمت های بسیار مناسب به صورت عمده با امکان انتخاب طرح های گوناگون مرمر، 
موزاییک، گرانیت و کاشی

همچنین کمدهای مخصوص حمام و دستشویی با نارل ترین قیمت ها

دریافت تمامی شارژهای شما از بانکها بابت وامها و کردیت کارتها
دریافت تمام هزینه های خدماتی بعد از دریافت خسارت شما از بانگ 

GL    BAL Travel UK Ltd

Global Travel UK Ltd. 429 Lordship lane London N22 5DH 

Tel: 020 8888 8944   Fax: 020 8888 8968

آیا به فکرمسافرت تابستانی خود هستید؟ 
شرکت مسافرتی گلوبال در منطقا وود گرین آماده مشاوره و 

تهیه بلیط شما به تمام نقاط دنیا می باشد

قیمت ارزان بلیط های هواپیمایی به ایران
email: info@globaltravelukltd.com
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500 White Hart Lane, London N17 7NA

Tel: 0208 889 3877   Mob: 07956410948

آیا بانک شما بابت وامPPI و کردیت کارت، شما را شارژ کرده است؟

چرا هزینه اضافی؟

دریافت تمامی شارژهای شما از بانکها بابت وامها و کردیت کارتها
دریافت تمام هزینه های خدماتی بعد از دریافت خسارت شما از بانگ 
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 8683

جهت مشاوره با همكاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگیرید
Global Travel UK Ltd. 429 Lordship lane London N22 5DH 

Tel: 020 8888 8944   Fax: 020 8888 8968
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علوم پزشكی و بهداشت

۴ باور اشتباه 
درباره ریزش مو

به  باید  می ریزد،  موهایش  روز  هر  كه  كسی  می گویند   1-
موی  ریزش  هر  نه!  كند.  مراجعه  مو  و  پوست  متخصص 
روزانه ای غیرطبیعی نیست. برای این  كه بدانید كدام ریزش مو 
طبیعی است و كدام غیرطبیعی، باید به ۲ نكته توجه كنید: نكته 
اول این كه عمر متوسط هر مو روی سر بنده یا شما 1۰۰۰ 
كمی  حاال  مو  پیاز  هزار   1۰۰ كه،  این  دوم  نكته  و  است  روز 
كمتر یا بیشتر روی سر هر یك از ما وجود دارد. حاال این ۲ 
نكته را بگذارید كنار هم.نتیجه چه می شود؟ بله، ریزش مو تا 
روزی 1۰۰ عدد هم غیرطبیعی نیست. كشیدن آرام یك دسته 
از موها روش ساده ای است برای تعیین طبیعی یا غیرطبیعی 
بودن ریزش مو. اگر با كشیدن حدود 1۰۰ تار مو مشروط بر 
این كه طی ۲۴ ساعت گذشته سرتان را شسته باشید بیش از 
5 تار مو كنده شود، احتماال دچار یك ریزش موی غیرطبیعی 

شده اید و باید به پزشك مراجعه كنید.
مو  ریزش  بر  تاثیری  هیچ  سیگار  می كنند  تصور  برخی   ۲-
ندارد.دقیقا برعكس! سیگار یكی از شایع ترین علل ضعف مو و 
ریزش آن بویژه در آقایان است كه منجر به تجمع چربی زائد 
در اطراف پیاز مو شده و راه رسیدن مواد غذایی به پیاز مو 

را مسدود می كند.
-3 محلول موضعی ماینوكسیدیل، یكی  دو ماهه اثر می كند و 

بخشی از موهای از دست رفته را بازمی گرداند.
تلقی  موثری  نسبتا  داروی  پزشكان،  نزد  اگرچه  دارو  این 
می شود؛ اما شرط تاثیرش مصرف طوالنی مدت )بلكه مصرف 
مادام العمر( است. تداوم مصرف این دارو آن قدر اهمیت دارد 
كه پزشكان هشدار می دهند معموال بین 3 تا 6 ماه پس از قطع 

این دارو، ریزش مو دوباره برمی گردد. 
ماینوكسیدیل منجر به ضخیم شدن موها و افزایش خونرسانی 
و  باعث رشد  ترتیب،  این  به  و  مورد مصرف  شده  ناحیه  در 
این  كه  شد  غافل  نباید  هم  نكته  این  می شود.از  موها  تقویت 
دارو نقشی بیشتر از یك مكمل درمانی ندارد. درمان بیماری 
زمینه ای با تشخیص پزشك به همراه مراقبت صحیح از موی 

سر، بهترین و موثرترین درمان است.
پیوندشده بسیار سخت و طوالنی مدت  از موهای  -۴ مراقبت 

است؟
خیر، موهای پیوند شده پس از گذشت ۴۸ ساعت قابل شستشو 
بوده و پس از این مدت، حتی قابلیت شستشوی روزانه هم پیدا 
خواهد كرد. بخیه های ناحیه عمل را نیز معموال پس از 1۰ تا 1۴ 
روز برمی دارند. 3 تا 5 ماه بعد، اغلب موهای پیوند شده شروع 
به رشد می كنند و تا آخر عمر نیز به رشدشان در همان اندازه 
طبیعی )نیم اینچ در ماه( ادامه می دهند. بهترین تراكم نیز یك 

سال پس از پیوند مو دیده می شود.
كه  است  مشاهده  قابل  روز   9 تا  معموال  جراحی  عمل  محل 
پدیدار  روی سر  بر  نقطه ای شكل  دلمه  مدت، صدها  این  طی 
می شوند اما پس از ریزش این دلمه ها، پوست سر كامال طبیعی 
به نظر می رسد. پزشكان با بهره گیری از تكنیك های پیشرفته، 
حتی خط رویش مو را نیز با ظرافت مطلوبی بازسازی می كنند 
مورد  فرد  این  آیا  داد  تشخیص  نمی شود  اصال  كه  نحوی  به 
عمل قرار گرفته است یا نه. چشم اندازهای پیش روی پزشكان 

و بیماران نیز بسیار روشن تر از گذشته است.
دكتر محمد كیاساال ر 

تامالتی در 
باب ماساژ 

درمانی
ما نمیدانیم چه كسی برای اولین بار از ماساژ استفاده كرد و چرا. اما 

میدانیم كه ماساژ یك هنر قدیمی است كه به طلوع تمدن بازمیگردد. 
كلمه ماساژ massage ریشه یونانی دارد و به معنی »كار با دستها 
میالد  از  قبل   ۴۰۰ سال  در  بقراط  است.  خمیر«  دادن  ورز  مانند 
مینویسد: »پزشك باید در خیلی چیزها تجربه داشته باشد، كه یكی از 
آنها قطعا ماساژ دادن است.« طب در ۲۴۰۰ سال گذشته راه درازی را 
آمده است و پزشكان دیگر توجهی به دستانشان برای درمان بیماران 
ندارند. ماساژ هم راه درازی را پیموده است. ماساژورها دیگر تنها 
به عنوان متخصصان پرارزش برای رختكنهای ورزشكاران در نظر 
میشود.  نگریسته  آنها  به  درمانگر  چشم  به  بلكه  نمیشوند،  گرفته 
ماساژ قابل احترام است اما آیا واقعا نقش درمانی دارد؟ ماساژ به 

شیوه امروزی 
زمانی  یعنی  گرفت،  پا  آمریكا  در   1۸5۰ سالهای  در  ماساژدرمانی 
هنریك  »پر  وسیله  به  شده  معرفی  تكنیك  نیویوركی  پزشك  دو  كه 
لینك« سوئدی را به آمریكا آوردند. در طی دو دهه بعدی بسیاری از 
بیمارستانها و كلینیكها ماساژ را به بیمارانشان توصیه كردند و گاه 
پزشكان شخصا مبادرت به پیاده كردن این روش نمودند. همانطور 
فیزیوتراپها  و  پرستاران  میشد،  پیچیدهتر  روز  به  روز  پزشكی  كه 
این وظیفه را بر عهده گرفتند. بعدها خود آنها نیز به كارهای دیگر 
پرداختند و ماساژدرمانی در سالهای 193۰ كامال كنار گذاشته شد. 
اما از سالهای 197۰ دوباره حركتی به سوی گذشته شكل گرفت و 
این بار ماساژدرمانی به عنوانی شعبهای از طب مكمل وارد صحنه 

شد. 
 فنون ماساژدرمانی 

پزشكان ماساژ را دستكاری بافتهای نرم بدن میدانند كه سبب كاهش 
ناراحتی و تنش و ارتقای سالمتی و بهبود میشود. این تعریف یك 
تعریف گسترده بوده و حداقل ۸۰ نوع متفاوت ماساژ را در بر میگیرد. 
یكی از این انواع، ماساژ سوئدی است كه هنوز بر اساس نظامی كه 
لینگ ابداع كرد انجام میشود و گستردهترین روش به كار رفته در 
آمریكا است. ماساژ سوئدی بدین شكل انجام میشود كه ابتدا فرد با 

لباس و یا لباس زیر روی یك تخت مخصوص دراز میكشد. ماساژور 
شود،  لمس  ندارد  دوست  كه  بدنش  از  بخشهایی  مورد  در  معموال 
میپرسد. بدن روغن مالی میشود. البته نور مالیم، موزیك و شمع نیز 

با این مراسم همراه هستند كه استفاده از آنها اختیاری است. 
در ماساژ سوئدی از تكنیكهای متفاوتی استفاده میشود. مثال روش 
از  دادن  ورز  روش  در  باشد.  قوی  یا  مالیم  میتواند  كه  ضربهای 
استفاده  دایرهای  صورت  به  فشار  اعمال  برای  شست  و  انگشتان 
كف  از  درمانگر  روش  این  در  است.  مالشی خشنتر  روش  میشود. 
دست، و یا حتی ساعد یا بازو برای وارد كردن نیرو استفاده میكند. 
در روش شالقی ضربات سیلی مانند به طور ریتمیك و یا به شكل 

تلنگر به منظور تحریك بافتهای عمقی وارد میشوند. 
ماساژدرمانگرها در آمریكا سوابق آموزش متفاوتی دارند. بسیاری 
انجمن  وسیله  به  شده  وضع  استانداردهای  اساس  بر  آنها  از 
»كمیته  قبیل  از  نهادهایی  دیدهاند.  آموزش  آمریكا  ماساژدرمانی 
اعتباربخشی ماساژدرمانی« بر كار آنها نظارت داشته و در بسیاری 
ایالتها ماساژدرمانگرها نیاز به دریافت پروانه كار دارند. ماساژ  از 
صددرصد سوئدی معموال در محدوده خصوصی چشمه آب معدنی، 
كلوب سالمت، ورزشگاه، یا كلینیك انجام میشود. درمانگرها همچنین 
ممكن است تختهای قابل حمل را به خانه متقاضیان ببرند. یك جلسه 
معموال به مدت 3۰ الی 6۰ دقیقه طول میكشد. ماساژهای كوتاهتر و 
ارزانتر در بسیاری از مكانها از فرودگاهها و هتلها گرفته تا مراكز 
معمولی  لباسهای  با  مشتریان  این شرایط  در  میشوند.  انجام  خرید 
دیگر  انواع  از  بسیاری  مینشینند.  ماساژ  مخصوص  صندلی  روی 
ماساژ نیز وجود دارد كه هركدام اهداف و ادعاهای خاص خود را 
ورزشی،  ماساژ  عضالنی،  عصبی-  ماساژ  شامل  انواع  این  دارند. 
درمانی  عضله  و  صورت  عضالت  ماساژ  عمقی،  بافتهای  ماساژ 
هستند. دست كاریهای بافت نرم همچنین در بسیاری از سایر روشها 

صورت میگیرد. 
 ادعاهای طرفداران ماساژدرمانی 

كرده،  قوی  را  بدن  ماساژ  كه  دارند  عقیده  ماساژدرمانی  طرفداران 
بافتهای صدمه دیده را قادر میسازد به حالت طبیعی بازگشته و خود 
را ترمیم كنند. نظریههای زیادی برای توضیح این سودمندی ادعایی 
خارج  گردش خون،  بهبود  به  میتوان  جمله  آن  از  است،  ارائه شده 
شدن سموم از بدن، كاهش تنش، خواب بهتر، و فوایدی برای سوخت 
و ساز و دستگاه ایمنی یاد كرد. پر و پا قرصترین طرفداران ماساژ 
ادعا میكنند كه ماساژ میتواند به بهبود عملكرد تقریبا تمامی بخشهای 

بدن كمك كند. 
 بررسیهای علمی چه میگویند 

بر خالف كاربرد گسترده ماساژ، تنها شمار اندكی بررسیهای علمی 
درمانی  كاربردهای  رایجترین  كردهاند.  ارزیابی  را  آن  اثربخشی 
شامل كاهش ناراحتیهای عضالنی و رفع تنش هستند. اگرچه بسیاری 
از مردم از ماساژ برای درمان دردها و گرفتگیهای عضالنی پس از 
آسیبها  بازتوانی  یا  ورزشی  حركات  بهتر  انجام  منظور  به  ورزش، 
این روش  برتری  میكنند، مستندات علمی چندانی در مورد  استفاده 
بر روشهای روانشناختی و تقویت اعتماد به نفس وجود ندارد. طبق 
نتایج به دست آمده از یك بررسی، ماساژ ممكن است برای كمردرد 
مداوم بدون علت مشخص سودمند باشد. مطالعهای دیگر اثربخشی 
آن را بر كاهش تنشهای ذهنی تایید كرده است اما این روش برتر 
بررسی  چند  باالخره  است.  نبوده  بخش  آرام  كاست  نوارهای  از 
ناراحتی حاصل  كاهش  در  میتواند  ماساژ  كه  میدهند  نشان  كوچك 
از فیبرومیالژی ) یك ناراحتی با دردهای پراكنده عضالنی در بدن 
كه علت دقیق آن معلوم نیست(، اضطراب و دلهره شدید هنگام اعمال 
برخی شیوههای درمانی و عالئم میگرن موثر باشد. همچنین درباره 
فواید متعدد آن در طب كودكان و بیماریهای زنان و زایمان ادعاهایی 

شده است. 
 باالخره چه باید كرد 

برای این كه اثربخشی ماساژ در پیشگیری یا درمان بیماریها ثابت 
این  روند  متاسفانه  است.  بیشتری  بسیار  بررسیهای  به  نیاز  شود، 
تحقیقات دشوار، كند و پرهزینه است. حتی با وجود یافتن عالقه به 
راه  ماساژدرمانی  محدودیتهای  و  فواید  كامل  درك  تا  مكمل،  طب 
زیادی باقی است. اما برای بهرهمند شدن از ماساژ نیازی نیست كه 
تا اعالم نظر دانشمندان صبر كنید. تنش، ناراحتی عضالنی، واكنش 
فرد به وقایع بیرونی و درونی هستند. ممكن است دانشمندان نتوانند 
بهبود  را  بدنتان  كاركرد  یا  ماساژ ساختمان  آیا  كه  بگویند  به شما 
پزشكی  درمانهای  كنار  در  این روش  از  میتوان  اما  نه.  یا  میبخشد 

استفاده كرد. ماساژ تقریبا هیچ ضرری ندارد. 
بنابراین شما میتوانید پول و وقت خود را برای این كار خرج كنید، 
پس امتحان كنید. بسیاری از مردم پس از آن احساس بهتری دارند. 
اگر شما یكی از آنها هستید میتوانید هر وقت بدان نیاز داشتید، به 

سراغش بروید.
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صندلی روباتیک ویژه  کتابخانه ها
یی  ویژه  روباتیك  صندلی  محققان 
مراجعه  حضور  از  پس  كه  اند  ساخته 
كننده در كتابخانه، وی را در البه الی 
قفسه ها و هر جایی كه وی حركت كند، 
دنبال می كند تا در زمان الزم روی آن 
بنشیند. این صندلی روباتیك به وسیله 
یك مبتكر هلندی طراحی و ساخته شده 

است و تنها با نزدیك شدن كارت های ویژه مجهز به تراشه، فعال 
شده و مراجعه كننده به كتابخانه را در نقاط مختلف سالن دنبال می 

كند.
پس از آنكه مراجعه كننده كارت را به صندلی نزدیك كرد، صندلی 
به صورت خودكار به دنبال وی به راه افتاده و كاربر می تواند در 
بار كه بخواهد روی آن بنشیند.  مدت حضور در كتابخانه هر چند 
پس از پایان حضور مراجعه كننده در كتابخانه، صندلی روباتیك به 
صورت خودكار به نقطه استراحتگاه خود بازگشته تا برای استفاده 

های بعدی مجدداً شارژ شود. 

ماجراهای اختراعات آلمانی ها از 
MP۳ و فاکس تا ...

فرمت  آنها  جمله  از  هستند،  اروپا  در  ابداع  قهرمانان  آلمانی ها 
اغلب  در  اما  آوردند،  به وجود  را  فاكس  و   MP3 رمزبندی صوتی

مواد شركت های خارجی از اختراعات آنها سود برده اند.
چه كسی به یاد می آورد كه آزمایشگاهی پژوهشی در شهر ارالنگن 
فرمت  همان  دارد،  اختیار  در  را   MP3 امتیاز  حق  آلمان  جنوب  در 
مشهوری كه برای شركت های اپل و مایكروسافت ثروت فراوان به 
بار آورد.به گزارش خبرگزاری فرانسه ماتیاس راس، مدیر بازاریابی 
موسسه فرانهوفر می گوید: “این ایده را استادی در ارالنگن در پایان 

دهه 197۰ ارائه كرد.”
برنارد گریل، یكی از شش نفری كه كه فرمت MP3 را اختراع كردند، 
در این باره می  گوید: “رقابت بسیار شدیدی بود، 15 نفر برای ثبت 

بین المللی درخواست داده بودند.”
نهایتا آلمان برنده این مسابقه شد، اما گریل می گوید: “در پنج سال 
اول استقبال چندانی از MP3 به عمل نیامد، به ما می گفتند این فرمت 

بیش از حد پیچیده است.”
می خواستند  كه  بودند  كوچكی  شركت های  مشتریان  “اولین 
ایستگاه های رادیویی را به هم پیوند دهند، برای مثال در بازی های 

المپیك 199۲ در آلبرت ویل.”
تنها هنگامی كامپیوترها قدرتمندتر شدند و اینترنت توسعه پیدا كرد، 
یورو  میلیون ها  اكنون  امتیاز  كرد.این حق  پیدا  طرفدار  واقعا   MP3
نصیب موسسه فرانهوفر می كند. اما راس می گوید هیچ گروه صنعتی 

عمده ای در المان از این ابداع سود نبرده است. 
موتور هیبرید )موتور دارای منابع دوگانه انرژی( ر ابتدای دهه 197۰ 
در آلمان ساخته شد، مدت ها پیش از آنكه شركت ژاپنی تویوتا با قرار 

دادن در ماشین پریوس )Prius( محصولی پرفروش از آن بسازد.
فاكس نیز سرنوشت مشابهی داشت كه در دهه 195۰ كسی در مورد 
مفید بودن آن قانع نشد، یا تكنولوژی LCD برای تلویزیون های با 
برای شركت شیمیایی  زیادی  منافع  آن  امتیاز  كه حق  صفحه تخت 
مرك به بارآورد، ولی عمدتا تولیدكنندگان آسیایی آن را به كار بردند.

شركت ارنست و یانگ، یك گروه مشاوره تجاری در یك بررسی كه 
نتایج آن در این ماه در آلمان منتشر شد، می گوید: “ما اختراعاتی 

داریم، اما فاقد سرمایه  گذار هستیم.”
آلمان بیشترین میزان حق امتیاز را در جهان در اختیار دارد، و ژاپن 

و آمریكا در رده های بعدی قرار می گیرند.
اولیور كاپل كه كتابی در مورد ابداعات آلمانی ها نوشته است، در این 
باره می گوید: “MP3 اختراع بزرگی بود،اما با ساختار صنعتی آلمان 
مصرفی  الكترونیكی  ابزارهای  ساخت  در  دیگر  كه  نداشت”  تطبیق 
فعال نیست.ارنست و یانگ می گوید: “آلمان را كشوری ابداع گر باید 
به حساب آورد، اما بیشتر به ابزارهای ماشینی و اتومبیل توجه دارد 

تا تكنولوژی های جدید”
بر اساس آمار موسسه اقتصادی IW مستقر در كلن درآمد بالقوه 
پتنت های پنهان موجود در آلمان حدود ۸ میلیارد دالر است. علت این 

امر هر چه كه باشد، یك هشدار یكسان را مطرح می كند.
یا  جمعیت  افزایش  می كردیم  فكر  گذشته ها  در  “ما  می گوید:  كاپل 

تقویت بخش صنعتی شغل ایجاد می كند.” 
بدل  رشد  اصلی  عامل  به  كه  است  ابداع  گذشته،  چند سال  در  “اما 

شده است.”

ساخت یک کامیون غول پیكر در 
ژاپن با چرخ چهار متری

ش
 ، معدنی  و  كشاورزی  آالت  ماشین  سازنده  كوماتسو  ژاپنی  ركت 

كه  ساخت  پیكری  غول  كامیون 
چرخ آن چهار متر ارتفاع دارد. 

چهارشنبه  روز  گزارش  به 
كامیون  این   ، آساهی  روزنامه 
را  بار  تن   3۲7 حمل  توانایی  كه 
است  كامیونی  بزرگترین  دارد، 
تاكنون  كوماتسو  شركت  كه 
آساهی  از  نقل  به   . است  ساخته 
، این كامیون غول پیكر 6/15 متر 

درازا، 37/7 متر ارتفاع و 9/6 متر پهنا دارد. 
نیمه دوم سال  از  “ایی 96۰”  نام  با  قرار است  باربری  كامیون  این 

جاری میالدی به بازار عرضه شود. 
بزرگترین كامیون باربری كه كوماتسو تاكنون ساخته است ، توانایی 
حمل ۲9۲ تن بار را داشت . شركت كوماتسو به تازگی برای نخستین 
كه  است  گازوییلی ساخته  با سوخت  هیدرولیكی  بیل  در جهان  بار 
موتور آن از نوع هایبرید می باشد. به گفته دست اندركاران استفاده 
از فن آوری هایبرید در موتور این بیل هیدرولیكی مصرف سوخت 
این بیل هیدرولیكی “پی سی ۲۰۰” نام  را ۲5 درصد كمتر می كند. 
دارد و قرار است از اوایل تابستان آینده با ارزش حدودی ۲7 میلیون 

ین وارد بازار شود.

بطری پالستیكی و آب جایگزین 
المپ می شوند!

شده  موفق  برزیلی  مخترع  یك 
پالستیكی  بطری  یك  كمك  با  است 
نیاز  بدون  آب  و  كلر  از  تركیبی  و 
را  خانه  روشنایی  برق،  جریان  به 

تامین كند. 
شده  موجب  انرژی  جهانی  بحران 
راه  دنبال  به  دانشمندان  كه  است 
انرژی  تامین  برای  جدیدی  حلهای 
روشنایی  انرژی  خصوص  به 

باشند. در همین راستا یك مخترع برزیلی روشی را یافته است كه می 
تواند جایگزین روشهای روشنایی با المپهای برقی فعلی شود. 

در این روش جدید می توان با كمك یك بطری پالستیكی كه محتوی 
تركیبی از كلر و آب است روشنایی خانه را بدون نیاز به جریان برق 
تامین كرد.تركیب داخل این بطری نوعی مایع درخشان است كه بدون 
نیاز به باتری و یا برق شهری می تواند نور سردی معادل یك المپ 
در  این بطری  براساس گزارش سالر،  كند.  از خود ساطع  6۰ وات 
یك قسمت آب معدنی در یك قسمت آب شیر و در قسمت سوم مایع 
شوینده ضدعفونی كننده برپایه “كلر” با عنوان “كلروكس” پر شده 
است. هنگامی كه این بطری در معرض نور خورشید قرار بگیرد یك 
این  توانایی تركیب كردن  واكنش فتوشیمیایی صورت می گیرد كه 
سه مایع را دارد به محض آنكه این مایعات با یكدگیر تركیب شدند 

همانند یك المپ 6۰ وات می درخشند.

تولید نسل جدید هواپیماهای سبز
هواپیمای  نخستین  اسپانیایی  دانشمندان  آزمایشی،  برنامه  یك  در 
پرواز  به  كشور  این  آسمان  در  را  جهان  هیدروژنی  دار  سرنشین 
درآوردند. این هواپیمای كوچك از سوی متخصصان شركت بوئینگ 
هواپیمای  آزمایشی،  برنامه  این  طی  است.  شده  ساخته  و  طراحی 
مادرید،  جنوب  آسمان  در  آمیز  موفقیت  پرواز  سه  شده  ساخته 
پایتخت این كشور انجام داد. به گفته متخصصان این هواپیما به كمك 
پیل های سوختی هیدروژنی پرواز می كند و گرما و آب تنها موادی 
هستند كه از آن خارج شده و وارد محیط زیست می شوند. به گفته 
این آزمایش های موفقیت آمیز راه را  بوئینگ،  متخصصان شركت 
برای تولید نسل جدیدی از هواپیماهای سبز هموار می كند. گزارش 
ها حاكی از آن است كه در زمان برخاستن از باند فرودگاه، باتری 
های ویژه هواپیما انرژی تقویتی اضافی برای آن فراهم كردند اما در 
زمان پرواز در هوا، هواپیما صرفًا از پیل های سوختی هیدروژنی 

خود برای شناور ماندن در آسمان استفاده كرد.

اختراعات 
تصادفی

ما همیشه تصور می كنیم مخترعان و مكتشفان، برای اختراع 
یا اكتشاف چیزی اول برنامه ریزی می كنند و سپس با تالش و 
كوشش بی وقفه به آن دست پیدا می كنند.در حالی كه همیشه 

این طور نیست. 
گاهی اوقات برخی از اتفاقات تصادفی یا به اشتباه در بعضی 
از آزمایش ها ذهن خالق دانشمندان را به خود مشغول می كند 
و مسیر مطالعات و تحقیقاتشان را عوض می كند تا به نتایج 
تازه ای برسند. شاید تعجب كنید اگر بدانید بسیاری از وسایلی 
كه امروزه از آن استفاده می كنیم به همین شیوه ساخته شده 

اند.

 ساخارین
در  است  مصنوعی  كننده  شیرین  ماده  اولین  كه  ساخارین 
سال 1۸79 به طور تصادفی توسط محققی به نام »كنستانتین 
فالبرگ« كه در آزمایشگاه دانشگاه »جان هاپكینز« كار می كرد 
از  قبل  كرد  فراموش  فالبرگ  كه  این صورت  به  شد.  ، كشف 
صرف ناهار دست هایش را بشوید. اتفاقًا آن روز در جریان 
آزمایشات مقداری از یك ماده شیمیایی روی دست او ریخته 
به  است  گرفته  دستش  در  كه  نانی  شد  متوجه  فالبرگ  بود. 

صورت غیرعادی طعم شیرین گرفته است.
نهایت در  او چند سال روی ساخت ساخارین كار كرد و در 
سال 1۸۸۴ حق امتیاز آن را گرفت و ساخارین را به صورت 

انبوه تولید كرد. 
این شیرین كننده مصنوعی در جریان جنگ جهانی اول كه شكر 

جیره بندی شده بود به محبوبیت زیادی دست پیدا كرد.

 ماکروفر
در سال 19۴5 ، »پرسی اسپنسر« مشغول انجام آزمایش هایی 
روی یك لوله خأل كه »مگنترون« نامیده می شد بود كه ناگهان 
متوجه شد شكالتی كه در جیبش بوده آب شده است. اسپنسر 
آزمایش دیگری روی ذرت انجام داد. وقتی ذرت ها در دستگاه 
جدید تبدیل به پاپ كورن شدند او فهمید كه این دستگاه قابلیت 
به وجود آوردن یك انقالب جدید در زمینه تكنولوژی را دارد.

ماكروفر در سال 195۰ به تولید انبوه رسید اما به علت حجم 
زیاد و قیمت باال مورد اقبال عمومی قرار نگرفت. به مرور تا 
و  یافت  كاهش  آن  وزن  و  و حجم  دستگاه  قیمت   1967 سال 
از  بسیاری  آشپزخانه  به  ماكروفر  شد  موجب  مسئله  همین 

مردم راه پیدا كند.

 کرن فلكس)برشتوک(
در سال 1۸9۴ دكتر »جان هاروی« سرپرست آسایشگاهی در 
میشیگان بود. او و برادرش ویل هاروی تصمیم داشتند ماده 
غذایی بسازند كه هم برای بیماران مفید و مغذی باشد و هم با 
رژیم سفت و سخت آسایشگاه هماهنگ باشد. آنها یك روز به 
صورت تصادفی مقداری گندم آب پز را در معرض هوای آزاد 
قرار دادند. بعد از گذشت مدتی گندم پخته شده حالت بیات پیدا 
كرد. دكتر هاروی وقتی متوجه این قضیه شد به جای آن كه 
آن مواد را دور بریزد، آنها را پرس كرد تا ورقه هایی از خمیر 
تولید كند ولی چون خمیر بیات و خشك شده بود، موقع پرس 

شدن خرد و تبدیل به پولك های ریز شد. 
دكتر هاروی پولك ها را تفت داد تا آنها به شكل كورن فلكس 
امروزی دربیایند. پس از امتحان كردن این روش روی ذرت و 
گرفت  را  فلكس  كورن  تولید  امتیاز  هاروی  دكتر  سایر غالت، 
را  فلكس  تولید كورن  كارخانه  هاروی  ویل  در سال 19۰6  و 
تأسیس كرد.البته چون ویل برای خوشمزه تر كردن كرن فلكس 
خاطر  به  هاروی  دكتر  كرد،  اضافه  شكر  كمی  آن  دستور  به 

پائین آمدن ارزش غذایی آن از همكاری با او سر باز زد.
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هرج و مرج و گرانی را باش درگیری احمدی و بوش            
گویند ترا در اندیشه آخرت باش خود شاد و سرخوش گویند  
هی نشستی گفتی ایکاش           گذشته گذشت، منتظر آینده باش

درگیرند برای امرار معاش                   آداب را ول کن فکر خودت باش
حوصله کن گوش به زنگ باش تمامی رموز روزی شود فاش  

با این همه کالش تامل کن           کمی فکر تدبیر باش
به هر سازی مده گوش           بگذر و بی خیال باش

به رفع غم سختکوشی           به جور و جفا صبور باش
بیا و پر شور باش ناجی آید روزت شود خوش  

روشنی رسد، گوارا، نوش            با پرشیا پر امید باش
ختم در کمین شاد کنی بهوش باش مبادا که پرشیا کنی فراموش  



39 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

27 June 2008  -  1387 جمعه 7  تیر  
سال اول -  شماره پنجاه و یکم

پنج توصیه ثروتمندترین 
مرد جهان برای موفقیت

قسمت سوم

و  گسترده  بدنامی  موجب  باشد،  پایین  خدمات  كیفیت  چنانچه 
بنابراین  است.  فراوان  اینترنت  گستره  زیرا  شود؛  می  شكست 
عرضه  توان  ما،  تجاری  سازمان  و  شركت  دیجیتالی  نظام  باید 
خدمات ویژه شخصی به مشتریان را داشته باشد ، این فرصت را 
فراهم كند كه اطالعات را جانشین داراییهای عینی نماید و همچنین 
و  تصویری  صوتی،  ابزار  كاربرد   ، ما  دیجیتالی  نظام  زیربنای 

حركتی )ویدیویی( را در آینده ممكن سازد. 

عنكبوتی«  تار  زندگی  »الگوی  با  ما  كه  كند  می  توصیه  گیتس 
سازگار شویم كه در آن شبكه جهانی از راه اینترنت با هم پیوند 
می خورد. در »الگوی زندگی تار عنكبوتی« گیتس حركت در شبكه 
اینترنت همانند حركت عنكبوت در تور خود است كه میتواند در 
ما  به  بنابراین توصیه گیتس  كند.  با شتاب حركت  همه جهات و 
الگوی زندگی تار  اینترنتی را بشناسیم و  این است كه بازرگانی 
عنكبوتی را به كار گیریم تا در شبكه اینترنت در همه جهات و با 

شتاب حركت كنیم. 
كمك  به  را  خود  مشتریان  با  سویه  دو  ارتباط  باید  ما  بنابراین 
اینترنت از همین امروز آغاز كنیم و ابزارها و نظامهای دیجیتالی 
الگوی  به  سنتی  نظام  از  آوردن  روی  هنگام  به  كه  را  مشتریان 

اینترنتی نیاز دارند ، برآورد كنیم. 

به نظر گیتس فن آوری »الگوی تار عنكبوتی« ایجاب میكند كه نظام 
دیجیتالی ما باید این امكان را داشته باشد كه ما با افراد حرفهای 
ارتباط  »برون سازمانی« مانند وكیالن دادگستری و حسابداران 
مستقیم و پیوسته داشته باشیم و همچنین در این نظام دیجیتالی 
بیشتر به كارهای اصلی و شایستگیهای ویژه سازمان بپردازیم و 

بقیه كارها را به پیمانكار بدهیم. 

و  باشید  »نخستین«  كاری  و  كسب  هر  در  كه  گوید  می  گیتس 
شركت  رقابتی  موقعیت  تا  شوید  وارد  بازار  به  دیگران  از  پیش 
را بهبود بخشید. اما نكته ای كه گیتس در این میان مطرح میكند ، 
این است كه »شتاب« و »نخستین« بودن در كسب و كار بیشتر 
كه  كنیم  قانع  را  دستاندركاران  باید  یعنی  فنی؛  تا  است  فرهنگی 
ادامه كار پیروزمندانه سازمان، در گرو حركت پرشتاب همگانی 
رسیدن  برای  كه  میكند  توصیه  همین خصوص  در  گیتس  است. 
فرآورده  ارزان  بهای  و  برتر  كیفیت  سرمایه،  سریع  برگشت  به 
میان  در  و  كنیم  استفاده  دیجیتالی  داده های  از جریان روان  ها 
سازندگان، تامین كنندگان، بخش فروش و دیگر فعالیتها … ارتباط 
سنجیدهتر  چه  هر  را  برنامهریزی  تا  سازیم  برقرار  الكترونیكی 
نماید و به تغییرات پیشآمده در تولید، در همان نوبت هشت ساعته 

كاری، واكنش نشان دهد. 
▪ توصیه سوم: دانش و آگاهی را به خدمت اندیشه های راهبردی 

درآورید 
توصیه سوم بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان و غول كامپیوتری 
قرن بیست و یكم، برای موفقیت در كسب و كار این است كه دانش 
و آگاهی را به خدمت اندیشه های راهبردی درآوریم و برای این 

منظور گیتس، رعایت نكات زیر را ضروری می داند: 
1( خبرهای ناگوار را با شتاب پخش كنید 

گیتس عقیده دارد كه یكی از ویژگیهای هر مدیر خوب اینست كه 
چگونگی  و  بیاید  كنار  آنها  با  بد،  خبرهای  انكار  جای  به  بتواند 
خبرها را به خوبی شناسایی كند. پس مدیران عامل، باید خبرهای 
بد را جستجو و پذیرش كنند و سازمان را به پاسخگویی مناسب 
بدان تشویق كنند و به این مهم اطمینان داشته باشند كه خبرهای 
بد نیز همانند خبرهای خوش در مدیریت خریدار دارد. همچنین به 
نظر گیتس توانایی یك شركت در میدان رقابت به توان پاسخگویی 
یا  و  )خوب  نشده  ریزی  برنامه  رخدادهای  برابر  در  آن شركت 
بد( بستگی دارد، گیتس توصیه می كند باید اشتباه های ارزشمند 
–تجربه های شكست خورده در راهی درست- را ارج بنهیم و به 

آنها پاداش دهیم. 

آی تی

تجارت 
الكترونیک را از 
کجا شروع کنیم؟

زمانیكه نظریه CIX برای اولین بار در سالهای اولیه حیات 
وب مطرح شد، هنوز میلیاردرهای امروز جهان چون لری 
و  است  انتظارشان  در  ای  آینده  چه  كه  دانستند  نمی  پیج 
روزی با گوگل جزء ثروتمندان جهان خواهند بود. نظریه 
CIX معتقد بود كه اینترنت می بایست از خاصیت سیاسی 
صرف خارج شود و قدم به سمت تجارت و اقتصاد عمومی 
بر دارد. این نظریه آنچنان خردمندانه بود كه افق برتریهای 
اقتصادی را با گذشت زمان پدیدار كرد، تا جایی كه امروز 
هر كسی كه به دنبال سرمایه گذاری مطمئن، با ریسك كم 
و سودآور است و در عین حال می خواهد ره صد ساله را 
آسان و بی دردسر طی كند، به سراغ تجارت الكترونیك می 
آید، تجارتی كه تنها یك حرف e به آن اضافه شده است، اما 
همین یك حرف یعنی دنیایی شگرف و متفاوت كه به جرئت 
می توان گفت این e كوچك به معنی رهایی از تمامی قید و 
شرط های دست پاگیر سنتی است، بدون آنكه خدشهای به 

قانون و حریم دیگری وارد شود. 
تعریف شما از تجارت الكترونیك یا همان e-commerce چیست؟ 
كند؟  می  معاش  امرار  چگونه  تاجر  یك  چه؟  یعنی  اصال  تجارت 
اصال تاجر به چه كسی می گویند؟ قرار نیست حتما زمانی كه با 
لفظ تجارت مواجه می شوید، چهره یك مرد میانسال با موهای جو 
گندمی و دكمههای براق سر آستین را به خاطر بیاورید كه كمتر از 

ارباب صدایش نمی كنند. 
لزوما قرار نیست یك تاجر از ابتدا میلیونر باشد چرا كه اگر قرار 
بود ثروت و دارایی بیانگر نقش و جایگاه یك نفر باشد چه بسا كه 
متخلفان اجتماعی مانند سارقان حرفه ای و اختالس كنندگان، تجار 
خبره به شمار می رفتند. اما همه چیز به این سادگی ها هم نیست. 
تجارت ،ذهن خالق، ریسك پذیری و آیندهنگری را می طلبد. در غیر 

این صورت بهتر است، كار اداری را ترجیح دهید. 
از  چای  مستقیم  یا  و  واسطهای  فروش  خریدو  از  كردن  تجارت 
یك تولید كننده معنی می دهد، تا خرید و فروش یك قطعه لوازم 
صنعتی. اما آیا هر كسی كه دست به خرید فروش می زند ،یك تاجر 
اینگونه باشد كه می بایست همه مردم كره خاكی یك  اگر  است؟ 
تاجر باسابقه باشند_ نه _شیوه خرید فروش و چگونگی ارتباطات 
در بازار، تعیین كننده هویت اصلی شماست. تاجر كسی است كه 
با هوش و ذكاوت خود رفتار بازار و همكاران و نیز رقبای خود 
را زیر نظر میگیرد و از اشتباهات آنان به نحوه احسن به نفع خود 
بازی شطرنج،  مانند  دقیقا  كند.  استفاده می  پیشرفت خود  وبرای 
قانون بازی این است كه اگر مهره حریف را نزنید قطعا او شما را 
می زند، حال ممكن است عمدا اسب خود را در معرض خطر قرار 
دهید تا با یك حركت اشتباه از سمت حریف خانه های جلوی شاه 

باز شود و وزیر شما كار را تمام كند. كیش...مات_ 
اما یك كاسب چنین طرز تفكری ندارد، در جامعه ما یك بقال كاسب 
به شمار می رود، در صورتی كه شغل ها تعیین كننده نیستند، بلكه 
از سوی دیگر  از موارد است.  كننده بسیاری  تعیین  اخالق كاری 
پول در آوردن از هر راهی برخالف اصول كاری و حرفه ای یك 
تاجر است. قرار نیست هر كسی كه جنسی را در برابر پول گزافی 
كه  مواد مخدر  فروشندگان  كه  كنیم، چرا  تلقی  تاجر  فروشد،  می 
بنیانهای سالمت روحی و روانی و جسمی یك جامعه را با خطر 
مواجه می سازند گزافترین معامالت روز جهان را انجام می دهند. 
به صورت خالصه می توان گفت هرگز در مرام تاجر، هدف وسیله 
را توجیه نمیكند و اصول اخالقی او را به یك چهره محبوب و قابل 

احترام تبدیل میكند. 
تجارت  اما  شناختید؛  خوبی  به  را  تاجر  و  تجارت  كنم  می  فكر 
هوش  همان  های  نشانه  الكترونیك  تجارت  چیست؟  الكترونیك 
استفاده  با  كه  .چرا  گفتم  این  از  پیش  كه  است  تاجر  یك  سرشار 
سنجیده از نا پایداری به دو فاكتور زمان و مكان در فضای مجازی، 
نه تنها هزینه سرمایه گذاری را كاهش داده و به صورت شگفت 
آوری زمان را برای خود نگاه داشته است، بلكه به سود سرشار و 
راندمان كاری و تجاری باالیی نیز دست یافته است و این تنها راز 

موفقیت فعلی اوست. متاسفانه در كشور ما اكثرا گمان می كنند، 
خرید یك كاال از فروشگاههای اینترنتی یعنی تجارت الكترونیك و 
این در صورتی است كه اگر یك فروشگاه الكترونیك یعنی تجارت 
الكترونیكی،پس تا االن ما از كدام هوش و استعداد بی نظیر تاجر 

صحبت می كرده ایم؟ 
تجارت الكترونیك یك موقعیت كامال استثایی ا ست كه به ما امكان 
می دهد تا با قدرت خارق العاده ارتباطات در علم فناوری اطالعات 
مفید  و  به خرید فروشهای سریع  كامپیوتری  انواع شبكه های  با 

بپردازیم. 
تجارت الكترونیكی امكان معامله هر كاال و سرویس قابل فروش را 

به صورت مجازی به ما می دهد. 
از  فروش  این  خواه 
انجام  اینترنت  طریق 
طریق  از  خواه  و  شود 
تله تكست و نكته حائز 
كه  اینجاست  اهمیت 
و  گفتگوها  ها،  نواسطه 
و  كننده  گیج  بحثهای 
قبیل  این  از  بر و  زمان 
چشمگیری  طور  به 

حذف می شود. 
تجارت  امروزه  البته 
سمت  به  الكترونیك 
شده  معطوف  اینترنت 
همین  از  پس  است، 
ترین  مهم  از  یكی  رو 
توسعه  تجارتهای 
تجارت  دست  به  یافته 
تبلیغاتی  موقعیتهای  و  ها  كادر  معامله  كال  و  فروش  الكترونیك 
در صفحات وب است. برای شروع تجارت به صورت الكترونیك 
ابتدا  است  ،بهتر  شماست  نظر  مد  بیشتر  آن  اینترنتی  مطمئنم  كه 
دقیق  و خارجی، شناخت  داخلی  قوانین  تجارت،  دقیق  از شناخت 

اینترنت، سرمایه گذاری و اخذ مشاورههای الزم شروع كنیم. 
هزینه  با  تنها  آنكه  صرف  به  اینترنتی،  فروشگاه  یك  اندازی  راه 
ای حدود 15۰هزار تومان می توانیم محصوالت خود را از طریق 
اینترنت به فروش برسانیم، كافی نیست و قطعا در طوالنی مدت و 
المللی در كشور با مشكالت  تایید استاندارد های بین  با ورود و 

حاد و پیچیده ای مواجه خواهیم شد. 
عامل اصلی این ضررهای احتمالی، 1 - بخش دولتی به علت كنترل 

نكردن فعالیت 
بخشهای اجرایی برابر با یك استاندارد بین المللی و در عین حالی 
بومی و ۲ - بخش خصوصی به علت تمایل به سودجویی از ضعف 
خواهد  الكترونیك  تجارت  از  كنندگان  استقبال  و  مخاطبان  دانش 
بود. اما فراموش نكنید خود شما نیز یكی از مقصر ان اصلی این 
زیانها خواهید بود، چرا كه با عجله به آنچه كه خود هنوز دانشی از 

آن نداشته اید وارد شدهاید. 
ایران  در  الكترونیك  تجارت  بازار  ضعف  نقاط  بارزترین  از  یكی 
همین فروشگاه های طرف قرار داد پست هستند. ضعف در بنیاد 
این نوع معامله گری آن قدر دیده می شود كه تنها سفارش از طریق 
اینترنت صورت می گیرد وطرفین معامله)مشتری و فروشنده(برای 
اینكه مطمئن شوند كه مثال این سفارش یك شوخی نبوده است و 
اینكه سفارش حتما به او می رسد به تماس تلفنی متوسل می  یا 
شوند. نهایتا بعد از تائیدها و طی این فرایندهای عجیب مامور پست 
پس ازگذشت زمان نسبتا طوالنی - حدود 7 روز - سفارش را به 

دست مشتری می رساند و همان لحظه هزینه را دریافت می كند. 
چرا  كنید  می  خرید  مطمئن  شما  است،  جالبی  ایده  اول  نگاه  در 
كه  روزی  كنید  فرض  اما  پردازید.  می  تحویل  زمان  را  هزینه  كه 
قرار است سفارش را در منزل تحویل بگیرید به هر دلیل در خانه 
نباشید، تكلیف چیست؟ بله، مرسوله برگشت می خورد. می دانید 
قبول  از  است  بوده  خانه  در  كه  فردی  است  ممكن  چون  چرا؟_ 
دریافت سفارش و نیز پرداخت هزینه خودداری كند و نهایتا یك 
فاجعه شكل میگیردكه برخی برای حفظ منافع خود از آن به عنوان 

بومیسازی شدن تجارت الكترونیك نام می برند_ 
از  پر  و  ابتدایی  فرایندهای  این  برای حذف  هایی  راه  قاعدتا  البته 
توانند  می  براحتی  بزرگ  و  معتبر  شركتهای  دارد.  وجود  ایراد 
كارتهای اعتباری و پرداختی كوچكی را طراحی كنند كه بسادگی 
زیر  های  فروشگاه  و  فروشگاههای خود  در محیط  استفاده  قابل 
مجموعه آنها باشد. كارت های پرداخت الكترونیك كه البته بیشتر 
در  موجود  كارتهای  دبیت  آنها  مشابه  و  دارند  شباهت  حواله  به 
بازار جهانی هستند، تنها با این تفاوت كه كارتهای دبیت مورد تایید 
پیشنهادی، داخلی و ویژه مشتریان  اما كارتهای  بانك ها هستند، 

هر شركت .
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خرید اجناس و 
حقوق شما 

Buying Goods & Your Rights 

مستقل از اینكه جنسی را كه خریده اید نو است یا دست دوم و یا آن را از مغازه خریده اید یا در بازار 
و یا از كاتالوگ و یا از هر طریق دیگری، این جنس باید از كیفیت رضایت بخشی برخوردار باشد. 

كیفیت رضایت بخش به چه معنی است؟ این با توجه به میزان قیمت، نحوه ای كه جنس توصیف شده 
است و فاكتورهای ذیربط دیگر مانند طول عمر جنس مربوطه تعیین می شود. 

با توجه به این فاكتورها، اجناس باید: 
برای منظوری كه خریده شده اند قابل مصرف باشند. 

در ظاهر و حالت نهایی رضایت بخش باشند. 
از عیوب خرد برطرف باشند. 

از ایمنی و دوام برخوردار باشند. 
از خصوصیاتی برخوردار باشند كه بعنوان مثال فروشنده درباره آنها گفته و یا بر روی بسته بندی 

و برچسب آنها ذكر شده است. 

اگر بعد از خرید شما متوجه نقصی در جنسی كه خریده اید شدید باید در اولین فرصت با فروشنده 
تماس بگیرید و او را از وضعیت مطلع كنید. اگر عیبی كه وجود دارد چیزی است كه بسیار آشكار بوده 
است و شما باید قبل از خرید می توانستید از آن مطلع شوید و یا قبل از خرید به شما گفته شده و با 
این وجود تصمیم گرفتید آن را بخرید در آنصورت بعد از خرید نمی توانید نظرتان را عوض كنید و 

مدعی شوید كه جنس خریداری شده از كیفیت رضایت بخشی برخوردار نیست. 

شما چه كاری می توانید انجام دهید 

حقوق قانونی تان برای حفاظت از شما در مقابل فروشنده است، مستقل از اینكه او صاحب مغازه 
باشد یا یك دكه. به سادگی به این گونه توجیهات فروشنده كه می گوید “عیب از كارخانه است” قانع 

نشوید. 
شما الزم نیست بجای دریافت وجه نقد در قبال پس دادن جنسی كه خریده بوده اید رسید اعتباری 

)credit note( دریافت كنید. 

اگر شما با تعمیر جنسی كه خریدید موافقت كنید این مانعی بر آن نیست كه در صورت رضایت بخش 
نبودن تعمیر نتوانید پول خریدتان را پس بگیرید. 

شما با امضاء ورقه دریافت جنسی كه خریدید از حق برگردان آن محروم نمی شوید. 

یا  و  كنید  بررسی  خریدید  كه  را  اجناسی  تا  بودید  برخوردار  قبولی  قابل  زمان  مدت  از  شما  اگر 
برای مدتی بیش از مدت آزمایش این اجناس از آنها استفاده كردید و پس از چنین دوره ای یا آنها 
خراب شده اند و یا مطابق آنچه كه گفته شده عمل نكردند در آنصورت شما دیگر نمی توانید آنها را 

بازگردانید ولی می توانید تقاضای خسارت بكنید. 
شما می توانید تقاضای خسارت برای كاهش كیفیت اجناس خریداری شده و یا هر صدمه ای كه در 
اثر استفاده و یا عدم استفاده آنها رخ داده است، بكنید. این اغلب بصورت تعمیر رایگان، جایگزینی آنها 

و یا كاهش در قیمت فروش رخ می دهد. 
با وجود اینكه رسید خرید اجناس تنها مدرك برای تقاضای خسارت نیست اما توصیه می شود كه 
رسیدهای خرید تان را نگه دارید. شما همینطور می توانید به بیالن حساب بانكی تان رجوع كنید در 

صورتیكه در آن جزییات مربوط به خرید ثبت شده باشد. 
اگر شما از طریق كارت اعتباری خرید كردید 

اكثریت  توسط  و  هستند  استفاده  قابل  براحتی   )credit cards( اعتباری  های  كارت  كه  آنجا  از 
فروشندگان چه در بریتانیا و چه در خارج پدیرفته می شوند، این كارت ها متداول ترین نوع اعتبار 
از  این یكی  این طریق خریده شده باشد، در آن صورت  از  هستند. اگر جنسی عیب داشته باشد و 

مواردی است كه در باال ذكر شده است. 

اگر شما برای خرید یك جنس و یا استفاده از نوعی خدمات از كارت اعتباری استفاده كردید و یا 
قیمت از 1۰۰ پوند به باال است و خرید را با كمك قرض گرفتن از یك موسسه مالی تامین كردید، در 
آنصورت اگر اشكالی در كار پیش آید می توانید تقاضای بازپرداخت كامل هزینه خرید را از موسسه 
این وضعیت در صورتی  بكنید.  است،  داده  وام  به شما  یا  و  را صادر كرده  اعتباری  كارت  كه  ای 
صادق است كه شما یك بیعانه 1۰۰ پوندی را بدوا با كارت اعتباری پرداخت كردید و بقیه قیمت خرید 
 charge cards, را بصورت نقد تسویه كرده اید. این موضوع درباره كارت های غیر اعتباری مانند

debit cards, switch cards صادق نیست. 
سازمان هایی كه می توانند به شما كمك كنند 

سایت های انترنتی زیر اطالعات الزم برای استفاده مراجعه كنندگان را بصورت سراسری در انگلستان 
تامین می كنند: 

 Http://www.ConsumerComplaints.org.uk
 /Http://www.consumercomplaints.org.uk

 >/Http://tradingstandards.org.uk >http://tradingstandards.org.uk

برای اطالعات عمومی و مشاوره درباره اینكه با چه كسی برای ارسال شكایات خود باید تماس بگیرید 
لطفا با »اداره تجارت منصفانه« )Office of Fair Trading - OFT( تماس بگیرید. شماره تلفن تماس: 

۰۸۴57 ۲۲ ۴۴ 99؛ آدرس ای میل برای تماس

 >enquiries@oft.gsi.gov.uk >mailto:enquiries@oft.gsi.gov.uk :
 This document was provided by Islington Law centre. www.islingtonlaw.org.uk
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روانشناسی

عالئم هشدار دهنده 
افسردگی

 قسمت سوم 
 برگرفته از سایت تخصصی افسردگی و اضطراب روانیار

۴(حالتهای روحی دشوار 
تحریك پذیری: 

علتهای  پذیری  تحریك  اند.  كرده  تجربه  را  حالت  این  همه  تقریبًا 
یك  بد،  خواب  سردرد،  یك  باشد.  داشته  میتواند  بیشماری 
صورتحساب پیش بینی نشده، فرا رسیدن وقت دندانپزشك، و هر 
عامل استرسزای دیگری میتواند باعث آن شود. اّما هنگامی كه دلیل 
واضحی برای این كه چرا یك چیز كم اهمیت و كوچك باعث ناراحتی 
میشود وجود نداشته باشد و این حالت روزها و هفته ها در فرد باقی 

بماند، به احتمال زیاد افسردگی عامل آن است. 
خشم: 

خشم نهایت تحریك پذیری است. یك فرد افسرده ممكن است بابت 
انفجار برسد. اگر  یا حتی هیچ چیز به حالت  یك چیز كم اهمیت و 
خشم دوام یافت یا ترساننده شد در اسرع وقت به فكر چاره باشید. 

 اضطراب و نگرانی: 
این به چند طریق ممكن است وجود داشته باشد. برای مثال، فردی 
نگرانی  روزمره،  عادی  موضوعات  بعضی  درباره  است  ممكن 

وسواسی داشته باشد: 
به  آیا  كنم؟  درست  غذایی  چه  شام  برای  نشده؟  تمام  هایم  قرص 
ماشینم بنزین زدم؟ مشكل دیگری از این حالت موقعی است كه فرد 

در مورد تمام موضوعات اضطراب داشته باشد: 
بهتر است صبح  نیاید چی؟  امروز  اگر  كنم.  تلفن  لوله كش  به  باید 
خیلی زود از خانه بروم، چون ممكن است ترافیك سنگین باشد یا 
عمومی  است شكل  ممكن  اضطراب  شود.  پنچر  ماشینم  راه  وسط 
باشد. معمواًل فرد  افكار عجوالنه  با  باشد و همراه  نیز داشته  تری 

مضطرب در حالت بی تصمیمی به سر می برد. 
 بدبینی: 

داشتن نگاهی منفی نسبت به همه چیز: هیچكس مرا دوست ندارد. 
امروز هم روز بد دیگری در پیش خواهد بود. شانسی برای استخدام 
افسردگی وجود داشته  از  ناشی  بدبینی  ندارم. در حالتی كه  شدن 
دلیلی وجود  میآید:  در  آمیزی  مبالغه  به صورت  بافی  منفی  باشد، 
ندارد كه روز بدی در پیش باشد، بعضی ها شما را دوست دارند، و 

اگر افسرده نبودی شانس خوبی برای گرفتن كار داشتی. 
پرداخت  صورتحسابها  شده،  انباشته  كثیف  لباسهای  تفاوتی:  بی 
نشده و شما بی خیال هستید. دوستی به شما تلفن میكند و مشكلش 
را با شما در میان میگذارد. اّما شما فقط ساكت نشسته اید و گوش 

می كنید و حرفهای او هیچ احساسی را در شما برنمی انگیزد. 
خود انتقادی: 

جلوه  بزرگ  را  اشتباهاتش  افسرده  فرد  اّما  میكند.  اشتباه  هر كس 
زشت  »من  به  تبدیل  میرسم.«  نظر  به  خسته  امروز  »من  میدهد. 
هستم« میشود. »من در محاسبه موجودی حسابم اشتباه كرده ام.« 
به »من در ریاضیات كودن هستم.« تبدیل میشود. منفی بافی بیش از 

حد درباره خود از عالئم افسردگی است.

5( تغییر در الگوهای فكری 
گرچه عالئم زیر همگی تحت عنوان »تغییر در الگوهای فكری« دسته 
بندی شده اند اّما هر یك از آنها می توانند آثار قابل مالحظه ای بر 
روی رفتار انسان داشته باشند. این عالئم چون بیشتر بر روی نحوه 
تشخیص  قابل  زودتر  همكاران  توسط  گذارند  می  تاثیر  كردن  كار 

می باشد: 
عدم تمركز: 

این به دو شكل امكان پذیر است. یكی این كه صرف نظر از این كه 
چقدر سعی میكنید نتوانید روی كاری كه در دست دارید یا كتابی كه 
در حال مطالعه اش هستید یا صحبت های سخنرانی كه در جلسه 
اش حضور دارید و یا روی رژیم غذایی كه در پیش گرفته اند تمركز 
از موضوعی منحرف  توجه شما  دیگر، ممكن است  از سوی  كنید. 
شود بدون آن كه خودتان آگاهی داشته باشید تا وقتی كه ناگهان به 
خود آئید. مثاًل ناگهان متوجه شوید كه ۲۰ دقیقه است كه روی همین 
صفحه كتاب مانده اید. اّولی رنج آور و ناراحت كننده است و دومی 
میتواند مشكالت زیادی برای فرد به وجود آورد. به هر حال، عدم 

تمركز، وضعیت مهمی است كه باید مورد بررسی قرار گیرد. 

دیدگاه کال راجرز 
در مورد عزت نفس

جلیلوند
 

روان  كارآمدترین  و  نفوذترین  با  از  راجرز 
و  شناسی  پدیدار  او  روش  است.  شناسان 
نام  اصواًل  است.  گرایی  انسان  دیدگاهش 
پدیدار  باشد,  می  قرین  “خود”  مفهوم  با  وی 
شناسان بر خالف روان كاوان بر انگیزه های 
بر دیدگاه ذهنی  تكیه می نمودند  نا خودآگاه 
فرد و درباره آنچه تاكنون در جال وقوع است 
تاكید می ورزند. در پدیده شناختی اعتقاد بر 
این است كه اگر چه دنیای واقعی ممكن است 
ولی  باشد  موجود  است  ممكن  واقعی  دنیای 
موجودیت آن را نمی توان شناخت و یا تجربه 
كرد بلكه می توان بر اساس ادراكات فرد, از 
این میان موجودیت را تصور و دریافت كرد. 

از اینرو انسان فقط بر اساس ادراكاتش از اشیا و بر اساس تصوری كه 
از آن دارد رفتار خواهد كرد )شفیع آبادی و ناصری, 1365. ص151(. 

راجرز خود درباره رویكرد پدیدارشناختی می گوید: 
“چارچوب درونی داوری هر انسانی مناسب ترین زاویه دید برای فهم و 

درك رفتار اوست” )اتكینسون, 137۸, ص 1۰1(. 
اعتماد به تجربه های شخصی و گرایش فطری به حركت در  اعتقاد و 
جهت رشد, بالندگی و كمال, راجرز را به ارائه روش درمانی “مراجعه 
مدار]1[ یا درمان “بی رهنمود” وا داشت كه موفقیت های بسیاری را به 
با روان  تا بدانجا كه نظریه های راجرز درباره شخصیت  دنبال آورد. 
هسته  باشد.  نمی  تفكیك  قابل  كه  است  یگانه  و  آمیخته  چنان  درمانی 
مركزی شخصیت به نظر راجرز “خود” است كه مفاهیم دیگر پیرامون 
آن قرار می گیرند. خود با خویشتن شامل تمام افكار, ادراكات , ارزش 
هایی است كه من را تشكیل می دهد. من شامل “آنچه هستم” و “آنچه 
می توانم اتجام دهم”, می شود این خویشتن ادراك شده به نوبه خود 
بر ادراك فرد از جهان م هم بر رفتار او تاثریر می گذارد. فرید كه از 
كه  فردی  با  مقایسه  در  باشد  برخوردار  مثبت  و  قوی  پنداره  یك خود 
خودپنداره ضعیف دارد نظر گاه كاماًل متفاوتی نسبت به جهان خواهد 
داشت )اتكینسون, 137۸, ص1۰۰(. تشكیل خود پنداره حاصل و پیامد 
ارزیابی تجربه هاست و افراد اساسًا میل دارند به نحوی رفتار كنند كه 
باخهود انگاره آنان همخوان و همساز باشد و تجربه ها و احساساتی كه 

با خود پنداره شخص همسازی ندارند تهدید كننده اند. 
می  كه  تصوری  آن  یعنی  است  آرمانی  دیگر خویشتن, خویشتن  جنبه 
واقعی  خویشتن  به  آرمانی  خویشتن  چه  هر  بنابراین  باشیم  خواهیم 
و  تر  راضی  فرد  و  یابد.  می  كاهش  بالقوه  اضطراب  باشد,  تر  نزدیك 
خشنود تر خواهد بود. راجرز نظریه اش را در زمینه شخصیت و رفتار 

بر اساس خود پدیده ای بر فرضیه هایی مبتنی می نماید: 
الف( هر فرد موجودی بی همتا است و تنهای كسی است كه می تواند 
بفهمد تجارب او گونه ادراك شده و برایش چه ممعنایی دارد؟ كسی است 

كه مطابق همان معنا و ادراك رفتار خواهد كرد. 
ب( ارگانیسم یك تمایل ذاتی و اصلی دارد, آن تمایل به تحقق بخشیدن و 
حفظ و تعالی خویشتن است و این پایه و اساس فعالیت های او را تشكیل 
می دهد. تحت تاثیر این تمایل ارگانیزم در جهت رشد ”خود كفایی]۲[، بقا 
و تعالی نفس، خود رهبری]3[، خود نظمی]۴[، خود مختاری]5[، استقالل، 
ناصری،  و  آبادی  )شفیع  كند  می  نفس]6[ حركت  بر  تسلط  و  مسؤلیت 

1375، ص 15۲(. 
با رشد فرد پرورش خود آغاز می شود كه فعالیت بخشیدن آن از جنبه 
های فیزیولوژیكی متوجه جنبه های روانی می شود به عبارتی آن گاه كه 
بدن و اندامها شكل خاص خود را یافته و كامل شد، رشد و كمال متوجه 
)از قوه به فعل رساندن(  این گرایش تحقق خود  شخصیت می شود و 
فرد  یكتای  استعدادهای  و  ویژگیها  پرورش  و  شدن  خود  روند  بیانگر 
است و مبین میل ذاتی وی بسوی آفرینندگی است )شولتس، 1376، ص 
119(. راجرز كه نماینده برحسته روان شناسی انسانی است برای رشد 
و پرورش نوزاد آدمی به خانواده و محبتی كه كودك باید دریافت نماید 
آرمانی(  وخود  واقعی  )خود  خود  از  كودك  تصور  دارد.  خاص  تأكید 
حاصل تعامل او با دیگران است كه در وهله اول خانواده اهمیت زیادی 
پیدا می كند. كودك محتاج توجه مثبت]7[ و محبت بال شرط است كه این 
نماینده نیازی فراگیر است كه كیفیت آن در روابط مادر و كودك متبلور 
اگر متوجه یك حنبه  نپسندد )حتی  را  مادر، كودك خود  اگر  می شود. 
رفتار باشد( این عدم تأیید نشانه نپذیرفتن و نپسندیدن همه جنبه های 
وجود خود از جانب كودك تلقی می شود و چنانچه نیاز توجه مثبت در 
كودك ناكام ماند كودك برای دریافت توجه مثبت تالش می كند. در این 
حالت راجرز آن را ”توجه مثبت مشروط]۸[“ می خواند. در این وضعیت 
عشق و محبتی كه كودك دریافت می كند به رفتار درست توست و لذا 
كودك باید از رفتار یا تفكری كه پسند مادر نیست پرهیز نماید. انجام 

دادن رفتارهای ممنوع باعث می شود كه كودك احساس گناه و حقارت 
كند )چون خالف انتظار مادر عمل كرده است( و احساس حقارت، حالت 
تدافعی را در كودك پی می ریزد و در نتیجه آن محدود شدن آزادی فرد 
یا حقیقتی است )شولتس، 1376، ص  و عیان نشدن كامل ماهیت خود 
119(. بنابراین اولین شرط پرورش و رشد خود، توجه مثبت، مشروط، 
در دوره شیر خوارگی است و سخصیت سالم اصواًل زمانی شكل می 
گیرد كه مادر بدون توجه به چگونگی رفتار كودك، به او عشق و محبت 
نشان می دهد. كودكانی كه با احساس توجه مثبت نامشروط پرورش 
البته معنای توجه  یابند در هر شرایطی خود را ارزشمند می دانند  می 
مثبت نامشروط این نیست كه كودك آزاد باشد، هر چه می خواهد انجام 
می  مادر  راجزز  اعتقاد  به  نباشد.  كار  در  مانعی  و  داشتم  باز  و  دهد 
تأیید  مورد  را  های خاصی  رفتار  تواند 
قرار ندهد بدون اینكه برای دریافت عشق 
بنابراین  بگذارد  شرطی  و  قید  محبت  و 
را  مشروط  غیر  مثبت  توجه  كودك  اگر 
تجربه و احساس نماید هیچ گونه شرایط 
ارزش در او بوجود نمی آید و در نتیجه 
توجه و احترام به خود نیز بدون قید و 
شرط خواهد بود. در فرایند تحقق خود، 
رفتار  برانگیزنده  نیروی  ترین  اساسی 
خودشكوفایی  راجرزر  بنظر  آدمی، 
تحقق  به  تمایل  و  گرایش  آن  و  است 
بخشیدن، شكوفا ساختن و بالفعل نمودن 
استعدادها و نیروی بالقوه می باشد. این 
افزایش  موجب  ”خود“  تحقق  به  تمایل 
خود محتاری و خودكفایی برای خالق بودن می شود. تمایل به تحقق 
یابی  ارزش  مورد  تجربایت  تمام  وسیله  بدان  كه  است  معیتری  خودر 
قرار می گیرد. در این فایند تمام تجاربی كه در جهت تعالی وبقای خود 
هستند بطور مثبت ارزش گذاری و فرد در پی آن بر می آید و این خود 
موجب رضایت خاطر می شود و تجاربی كه در جهت خالف اتعالی است 
ارزش گذاری منفی و فرد از آنها می گریزد و در نهایت انیكه امایل به 
تحقق، كلید اصلی نظریه شخصیت راجرز است كه به تشكیل سازمان 
”خود“ منجر می شود )شفیع آبادی و ناصری، 1365، ص 156(. اصول 
و یافته های مشاور غیر مستقیم در درمان، وارد حیطه آموزش كالس 
و تدریس نیز گردیده است. الگوهای تدریس فردی كه در آن دانش آموز 
بر  آن  در  كه  گیرد  می  الهام  راجرز  نظرات  از  دهد  می  قرار  محور  را 
سالمت عاطفی و اقلی هر چه بیشتر دانش آموز از طریق خود پنداری، 
وافع گرایی، اعتماد به نفس و ابزار عكس العمل هایی همدردانه و همدالنه 
به دیگران، تدارك آموزشی كه مبتنی بر نیازها و آرزوهای خود دانش 
آموزان باشد و نیز مسؤل و تصمیم گیرنده در فرایند یادگیری تأكید می 
شود كه منظور از آن، آموزش به روش غیر مستقیم می باشد از این نوع 
آموزش می توان برای توجه به كیفیات و احساسات فردی دانش اموزان 
ارتباط  قرار كردن  بر  آنان و  دادن  برای شركت  ایجاد فرصت هایی  و 
مثبت با آنان استفاده كرد )جویس، 1379، ص 3۴۸(. معلم و نقش وی 
در جریان یادگیری، غیر مستقیم و تسهیل كننده است كه دارای روابط 
فردی با دانش آموزان می باشد و رشد آنان را هدایت می كند الگوهای 
آموزش غیر مستقیم، تسهیل یادگیری را در كانون توجه خود قرار می 
دهد و هدف آن كمك به دانش آموزان در حصول یكپارچگی فردی اثر 
بخش و ارزیابی واقعی خود است. راجرز، گرایش فعلی در آموزش و 
پرورش را كه تبدیل افراد به اشخاص همرنگ و متحجری كه تحصیالت 
شان ”تكمیل شده است“ نه افرادی كه دارای آفرینندگی آزاد بوده را به 
نتوانسته  انتقاد می گیرد و آموزش و پرورش را متهم می كند كه  باد 

قدرت آفرینندگی را تعالی بخشد. 
از دیدگاه راجرز، فرد نه تنها تمایلی به حفظ خود]9[ و ارتقای خود]1۰[، 
بلكه نیاز به تحقق خویشتن دارد به عبارتی خواهان آن است كه خویش 

را درجهت، تمامیت، وحدت، كمال و خود مختاری سوق می دهد. 
انگیزه اصلی آفرینندگی نیز همان گرایش انسان در به فعلیت در آوردن 
این  مستلزم  این  و  باشد  می  بشود“  ”خود  بالقوه  نیروهای  تا  خویش، 
است كه هر كس بر تجربه های خویش تكیه كند چرا كه اعتماد به اینكه 
مفهوم اولیه و نخستین راجرز، سازواره )ارگانیزم( است كه محل همه 
تجربه است كه تشكیل ”میدان – پدیداری]11[ را می دهد. میدان پدیداری 
چارچوب و مرجع فرد است كه چگونگی رفتار به آن بستگی دارد و هدف 

آن نیز شكوفا ساختن خود است لیكن دو نیاز ویژه دارد: 
الف( نیاز به توجه مثبت: 

این نیاز می تواند مشروط یا غیر مشروط باشد همانطور كه ذكر شد 
الزمه رشد خود، تأمین توجه مثبت غیر مشروط است كه در سال های 

اولیه زندگی، اهمیت بیشتری دارد. 
ب( نیاز به توجه خود: 

احساس  و  نماید  تصور  خوب  را  خویشتن  فرد،  كه  است  این  منظور 
نخست  اول  وهله  در  خود  به  توجه  بپذیرد.  را  خود  و  كند  ارزشمندی 
از جانب دیگران است ولی سرانجام خود  مستلزم دریافت توجه مثبت 
باید مسقل از آنچه دیگران فكر می كنند بر ارزش های شخصی متكی 
شود و به یك قضاوت درونی نسبتًا ثابت و پایداری از خویشتن برسد 

)همان منبع ص 3۰5(.
[1]. Client- centred- therapy
[3]. Self- actualization [4]. Self- direction [5]. Self- regu-
lation [6]. Autonomy [6]. Self- arrangement[7]. Positive 
regard [8]. Conditional positive regard[9]. Self- mainte-
nance [10]. Self- enhancement[11]. Phenomental field 
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحیح و تضمین موفقیت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسی 

کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    
  REPs )registered exercise professionals(

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

اندکي زهر مار در ظرف عسل 
 آرش حقیقي

»فوتبال جنگ است.« این اسم فصل دوم كتاب »فوتبال برابر دشمن« نوشته سایمون كوپر است كه 
انقالبي در ورزشي نویسي برپا كرد. شاید خیلي ها به خصوص در سال هاي اخیر به دنبال ارتباطي 
نزدیك بین جنگ و فوتبال گشته اند كه خودآگاه یا ناخودآگاه احساس مي كردند باید چیزي مشترك 
بین این دو پدیده باشد. خود سایمون كوپر در یادداشتي كه هفته پیش نوشته بود هم اشاره یي به 
دیگر عماًل مربیان  پدران ملت حاال  پایان رسیدن عصر میهن پرستي و  به  با  كه  این حقیقت داشت 
فوتبال هستند كه به نماد كشورشان بدل مي شوند. نیاز اساطیري انسان به سه عنصر بنیادین عشق، 
جنگ و ایمان با ساختارها و اشكال مختلف در طول تاریخ قابل رویت است و آدمي هرگز نمي تواند 
بدون آنها مفهومي به زندگي اش بدهد.اما جدا از نزدیكي جنگ و فوتبال و ادغام آنها درهم جریاني 
هم به صورت موازي بین این دو پدیده در الیه هاي زیرین هوش و حواس مردم به راه مي افتد كه 
بعضي اوقات تبعاتي فاجعه بار همراه دارد. یورو 9۲ كه در سوئد برگزار شد را به یاد دارید؟ در آن 
زمان جنگ بالكان به اوج خود رسیده بود و اصاًل همین جنگ بود كه دانمارك را به جاي یوگسالوي 
راهي مرحله نهایي تورنمنت كرد. در اوج كشتار و درگیري بین صرب ها، كروات ها و مسلمانان این 
منطقه سوژه فوق العاده یي براي كاریكاتوریست هاي خالق جهان فراهم شد. اینكه این سوژه چقدر 
به واقعیت نزدیك بود بحثي طوالني دارد اما به هر سو حس كلي این بود كه حتي این سالخي ها هم 
به واسطه یورو كمي تعدیل شده بود و كاریكاتورهایي مي دیدیم با این مضمون؛ »خب، رفیق فوتبال 
كه تموم شد، آتیش كن بریم.« انگار فوتبال گسستي هرچند مقطعي در تاریخ نگاري حمام خون بالكان 
ایجاد كرده بود. اما به نظر مي رسد 16 سال پس از آن روزها تفكر غالب مردم جهان به سمت و 
سویي مي رود كه این بازي ها عماًل حكم آبي روي آتش براي جنایتكاران جنگي و سالخان تاریخ را 
پیدا كرده است. وقتي سرمقاله روزنامه تایمز از مارتین ساموئل )دبیرسرویس ورزشي روزنامه( و 
عكس یك روزنامه گاردین از بازي اسپانیا و ایتالیا است كمي به این فكر فرو مي رویم كه با متمركز 
شدن بخش عظیمي از جمعیت جهان روي یورو ۲۰۰۸ این فرصت را به قدرت طلبان و حكمرانان مي 
دهد كه با سر و صداي كمتري به راه خود پیش روند و سایه نشین شوند. شاید این روند كلي جهان 
باشد. شاید اگر یك بار دیگر حكومتي فاشیستي چون ژنرال فرانكو و دار و دسته اش روي كار بیاید 
دیگر همه روشنفكران اروپا در كنار هم اسلحه به دست نگیرند و براي آزادي اسپانیا نجنگند و یك 
»به من چه« تكلیف همه را روشن كند. حرف زدن از روي تلخ یورو در اوج حساسیت و شیریني آن 
شاید چندان خوشایند نباشد اما حقیقت دارد. همین كه تنها چند دقیقه هم دوربین را بچرخانیم هم در 

این روزها غنیمت است. 

افشین قطبی سرمربی پروازی پرسپولیس؟
آنكه  برای  پرسپولیس  مدیره  هیأت  اعضای 
از طرفی خودی نشان دهند و از سوی دیگر 
دهند،  جلوه  طبیعی  را  كاشانی  حبیب  نبود 
مذاكرات خود را با افشین قطبی آغاز كردند 
تا وی را به عنوان سرمربی فصل بعد روی 

نیمكت پرسپولیس بنشانند.
علی  محمد  سوی  از  مستقیمًا  دستور  این 
دارد. نیز  مالی  آبادی صادر شده و تضمین 

پرسپولیس  باشگاه  نماینده  دلیل  همین  به 
دوستان  از  یكی  با  بدنی  تربیت  سازمان  در 
تا  كرده  برقرار  تماس  قطبی  افشین  صمیمی 
به  كند  صحبت  قطبی  با  كانال  این  از  بتواند 
هر صورت نماینده باشگاه موفق شد با قطبی 
باشگاه  مدیره  هیأت  پیغام  و  كند  صحبت 
قطبی  بازگشت  برای  آنها  رضایت  بر  مبنی 
قطبی  برساند.  گوشش  به  را  پرسپولیس  به 
نیز پس از شنیدن حرف های نماینده باشگاه 
گفت: من هم دوست دارم به پرسپولیس باز 
گردم اما برای بازگشت ۴ شرط مهم دارم كه 

همه آنها باید انجام شود.
اول اینكه به غیر از حضور افشین پیروانی من 
باید یك دستیار خارجی با خود به پرسپولیس 

بیاورم این شرطم باید اجرایی شود. دوم، اجاره یك منزل مسكونی با تمام امكانات در دوبی برای 
همسرم است. همچنین باید هر ۲ ماه یك هفته در كنار همسرم در دوبی باشم. سومین شرط من بستن 
ببنندم. چهارم بحث  قرارداد  قیمت سال گذشته  با همان  ندارم  است. من دوست  مالی خوب  قرارداد 
بازیكنان است. باید بتوانم بازیكنان مورد نظرم را جذب كنم و آنها را كه نمی خواهم از تیم كنار بگذارم.

نماینده باشگاه نیز با قبول همه این شرط ها به قطبی گفت: فعاًل استراحت كن و هروقت خواستی به 
تهران برگرد چرا كه پیروانی می تواند به تنهایی تیم را تمرین دهد. 

پس از این تماس نماینده باشگاه تمام شرط و شروط قطبی را در جلسه هیأت مدیره پرسپولیس كه 
دیروز برگزار شد عنوان كرد و اعضا قرار شد در این خصوص تصمیم گیری كنند. طبق شنیده های 
ما رضایت نسبی در این خصوص به وجود آمده اما نام سرمربی پرسپولیس - كه به احتمال فراوان 
همین قطبی است - روز دوشنبه اعالم می شود البته اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و قطبی سرمربی نشود 
هیأت مدیره باشگاه به دنبال گزینه های خارجی خواهند رفت و اگر بازهم در جذب سرمربی خارجی 

ناموفق باشند »افشین پیروانی« به عنوان سرمربی از باشگاه حكم خواهد گرفت.  

دلیریان: فعال المپیكي ها را 
معرفي نمي کنیم

حضور و عملكرد فرنگي كاران در تورنمنت بین المللي جام آزوماش اكراین هم پربار بود و هم 
مدیر  دلیریان،  محمد  گره گشا. 
تیم هاي ملي كشتي فرنگي پس 
آزوماش  جام  از  بازگشت  از 
از  رضایت  اظهار  با  اكراین 
از معرفي  عملكرد فرنگي كاران 
كشتي  المپیكي هاي  قطعي 
با  گفت:  و  كرد  امتناع  فرنگي 
زیادي  حدود  تا  كه  آن  وجود 
به  اما  شده اند  مشخص  نفرات 
زماني  فاصله  در  كه  آن  دلیل 
مختلفي چون  باقیمانده مسائل 
آسیب دیدگي  و  مصدومیت 
 ، تمریني  حریف  نبود  و 
معرض  در  را  ملي پوشان 
آمادگي  و  روحي  افت  و  خطر 

جسماني قرار مي دهد بنابراین در نظر داریم با حفظ موجودیت نفرات اردونشین در زمان مقتضي 
اعضاي تیم ملي را معرفي كنیم تا همه اردونشینان با انگیزه و نظم به تمرینات خود ادامه بدهند.

مدیر تیم هاي ملي كشتي فرنگي، حضور در جام آزوماش را براي همه نفرات بویژه حمید سوریان 
بسیار مفید و موثر دانست. با وجودي كه مردان فني كشتي فرنگي با مصلحت اندیشي خود از 
المپیكي  بدانید كه 5 مسافر  از ما نشنیده، ولي مسلم  اما  المپیكي طفره رفتند  معرفي ملي پوشان 
كشتي فرنگي را باید در چهره حمید سوریان ، علي محمدي ، سامان طهماسبي ، قاسم رضایي و 

مسعود هاشم زاده جستجو و معرفي كرد. 
در حالي كه كمیته ملي المپیك روز 1۰ تیر را آخرین مهلت براي معرفي ملي پوشان تعیین كرده 
است، اما كادر فني هنوز به طور رسمي ملي پوشان را به جامعه كشتي و رسانه ها اعالم نكرده 

است.
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     در حاشیه مسابقات یوفا 2008

آلمان درفینال، وداع ترکیه جسور
تیم ملی فوتبال آلمان چهارشنبه شب ۲5 ژوئن در مرحله 
شهر  جاكوب  سن  استادیوم  در   ۲۰۰۸ یورو  نهایی  نیمه 
بازل سوئیس تیم ملی سخت كوش و جسور تركیه را با 
نتیجه 3 بر ۲ شكست داد و به مرحله فینال جام ملت های 
اروپا صعود كرد. تركیه در این دیدار چهره یك تیم از پیش 
باخته را نداشت و حتی می توانست پیروز این دیدار باشد.

با  این دیدار  ، نیمه نخست  به گزارش خبرگزاری رویترز 
تهاجم تیم تركیه آغاز شد و در همان دقایق اولیه آلمان در 
سایه این تیم قرار گرفت. در دقیقه 13 شوت كاظم كاظم به 
تیر دروازه برخورد كرد و آلمان از دریافت یك گل مسلم 
تیر  به  بار دیگر شوت شنتورك  یافت.در دقیقه ۲۲  نجات 

افقی دروازه آلمان خورد اما این بار اوگور بورال با تیزهوشی توپ برگشتی را از میان پاهای ینس لمان وارد دروازه 
كرد و تركیه یك بر صفر پیش افتاد. آلمان ها پس از دریافت این گل به خود آمده و از جناحین دست به حمالتی زدند. 
برتری تركیه فقط ۴ دقیقه به طول انجامید.در دقیقه ۲9 شوایناشتایگر روی سانتر عالی پودولسكی دروازه روشتو را 
گشود و نتیجه را یك بر یك مساوی كرد.تركیه دوباره دست به حمله زد اما نیمه نخست با همین نتیجه خاتمه یافت.

در نیمه دوم تورستن فرینگس وارد زمین شد تا بلكه سروسامانی به خط دفاعی آلمان دهد. دو تیم بازی متعادلی 
را از خود نشان دادند و دروازه های هر دو تیم چندین بار تهدید شد. در دقیقه 79 میروسالو كلوزه روی توپی كه 
به سوی دروازه تركیه سانتر شده بود از اشتباه مسلم روشتو كه از دروازه بیرون آمده بود استفاده كرده و با 
ضربه سر دومین گل آلمان را وارد دروازه خالی تركیه كرد. انتظار می رفت بازی با همین نتیجه خاتمه یابد كه در 
دقیقه ۸6 شنتورك روی پاس صبری گل مساوی تركیه را به ثمر رساند و نتیجه ۲ بر ۲ شد.این دیدار مهیج باید به 
وقت اضافه كشیده می شد اما فیلیپ الم بازیكن آلمان كه در این مسابقه بارها مرتكب اشتباه شده بود در دقیقه 9۰ 
روی پاس توماس هیتزسپرگر و تعلل خط دفاعی تركیه گل سوم و پیروزی بخش آلمان را به ثمر رساند .سرانجام 
این دیدار زیبا با نتیجه 3 بر ۲ به سود تیم آلمان خاتمه یافت تا این تیم به فینال یورو ۲۰۰۸ راه یابد.دیدار آلمان 
و تركیه یك بازی مهیج و دیدنی بود كه در آن هیچ یك از دو تیم رو به ضد فوتبال نیاورده و پیش بینی نتیجه آن 
بسیار دشوار بود. تركیه در این دیدار مانند سایر دیدارهایش چهره ای جسور از خود نشان داد تا یاد بازی های این 
تیم در این دوره جام ملت های اروپا در اذهان باقی بماند.دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی پنجشنبه شب ۲6 ژوئن بین 
تیم های اسپانیا و روسیه شگفت آفرین در استادیوم ارنست هاپل شهر وین برگزار می شود و برنده آن در دیدار 

فینال به مصاف آلمان خواهد رفت.

مخالفت یوفا با کاهش محرومیت 
دروازه بان ترکیه  

 »ولكان« دروازه بان تیم ملي فوتبال تركیه 
كه در بازي برابر جمهوري چك به دلیل 
مهاجم  كولر  یان  روي  ناشایست  حركت 
حریف دو جلسه از حضور در بازي هاي 
تیمش در رقابت هاي جام ملت هاي اروپا 
)یورو ۲۰۰۸( محروم شده بود در دادگاه 
فرجام خواهي یوفا هم راه به جایي نبرد. 
اعالم  یي  بیانیه  اروپا طي  فوتبال  اتحادیه 
به  یوفا  فرجام خواهي  دادگاه  هیات  كرد؛ 
درخواست فدراسیون فوتبال تركیه مبني 
بان  دروازه  ولكان  محرومیت  كاهش  بر 
تیم ملي فوتبال این كشور از دو جلسه به 
یك جلسه پاسخ منفي داد. بنابراین كمیته 
انضباطي اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( هیچ 
به  نسبت  خود  تصمیم  در  تغییري  گونه 
محرومیت دوجلسه یي این بازیكن نخواهد 
در  از حضور  ولكان  ترتیب  این  به  و  داد 
بازي  و   ۲۰۰۸ یورو  نهایي  نیمه  مرحله 
برابر آلمان محروم خواهد بود. این به این 
معناست كه روشتو رچبر ستاره تركیه یي 
ها در دیدار برابر كرواسي باید در بازي 
برابر آلمان هم از دروازه تیم ملي فوتبال 

تركیه محفاظت كند.  
  ۴6 سكته قلبي پس از گل 

فابرگاس  

اسپانیایي  هواداران  از  نفر   ۴6 از  بیش    
پیروزي  به  منجر  پنالتي  از  پس  درست 

اسپانیا برابر ایتالیا راهي بیمارستان شده 
هستند.  ویژه  مراقبت  تحت  همچنان  و  اند 
گل سسك فابرگاس در پي مهار دو پنالتي 
باعث شكسته شدن  كاسیاس  توسط  مهم 
ایتالیا  ناپذیري  شكست  ساله   ۸۸ طلسم 
دوست  فوتبال  مردم  و  شد  اسپانیا  برابر 
جشن  ها  خیابان  در  روز  دو  تا  اسپانیا 
گرفتند. روزنامه هاي اسپانیایي این میزان 
سابقه  كم  را  فوتبال  خاطر  به  قلبي  سكته 
مورد   5۰ از  پس  را  آن  و  كرده  توصیف 
سكته قلبي در جام جهاني ۲۰۰۲ در رتبه 

دوم قرار دادند.  
حمله قلبي مادر کاسیاس پس از 

درخشش پسرش  
 

پس  كاسیاس  ایكر  مادر  كارمن  دل  ماریا 
ایتالیا  و  اسپانیا  هاي  تیم  بازي  پایان  از 
منتقل  مادرید  شهر  در  بیمارستاني  به 
دفع  و  خود  درخشش  با  كاسیاس  شد. 
ضربات پنالتي ایتالیا، راه را براي صعود 
اسپانیا به مرحله نیمه نهایي جام ملت ها 
هموار كرد ولي در همین لحظه مادر وي 
دچار حمله قلبي شده و راهي بیمارستان 
مادر  معالج وضعیت  پزشك  گفته  به  شد. 
از سه روز  و پس  نیست  كاسیاس وخیم 
مي تواند بیمارستان را ترك كند. كاركنان 
موضوع،  این  از  اطالع  با  بیمارستان  این 
یك روز پس از بستري شدن خانم كارمن، 
افتخار  به  كوچكي  جشن  وي  با  همراه 
ترتیب  بیمارستان  در  كاسیاس  درخشش 

دادند.  
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تعجب نكنید! سوئیس و اتریش برنده شدند

برندگان 
واقعي 

یورو 2008
جهانگیر چراتي

سوئیس و اتریش میزبانان یورو ۲۰۰۸ به دنبال قهرماني یا حتي 
به دست آوردن موقعیتي خوب در رقابت ها نبوده اند. این كشورها 
هدف هاي دیگري را دنبال كرده اند كه مهم ترینشان باال بردن رونق 
اقتصادي و جذب گردشگر بیشتر بوده است. هر دو تیم میزبان در 
با  اتریش  همان دور مقدماتي حذف شدند.به گزارش رویترز، تیم 
وجودي كه حذف شد، بیش از توان خود ظاهر شد و حاال مي تواند 
سر خود را باال نگاه دارد. فوتبال اتریش در رده بندي فیفا در مكان 
تیم یورو ۲۰۰۸  این اساس در جمع 16  بر  دارد.  قرار  9۲ جهاني 
شروع  از  پیش  نمي رفت.  انتظاري  آن  از  و  بود  تیم  ضعیف ترین 
تیم   16 جمع  در  بود.   1۰۰ به  یك  اتریش  قهرماني  بخت  رقابت ها 
بجز اتریش، تنها تیمي كه خارج از فهرست 3۰ تیم برتر جهان قرار 
داشت، سوئیس بود و به این ترتیب براي سوئیس نیز بختي قائل 
نبودند.اشپیگل در تحلیلي از یورو ۲۰۰۸ نوشت: »جدا از این كه چه 
برنده شده اند.  اتریش و سوئیس  رقابت ها مي شود،  قهرمان  تیمي 
سفر صدها هزار هوادار فوتبال به این دو كشور، جایزه اي بزرگ 
میلیون  از 35۸  بیش  یورو ۲۰۰۸  برگزاري  است.  بوده  آنها  براي 
دالر به اقتصاد سوئیس و 369 میلیون دالر به اقتصاد اتریش تزریق 
كرده است. این پول كجا خرج خواهد شد؟ كیم هالیوود، سخنگوي 
بخش گردشگري اتریش مي گوید: بیشترین بهره را صنایع خدماتي 
 11 فقط   ۲۰۰۸ یورو  برگزاري  زمان  در  برد.  خواهند  هتلداري  و 
هزار شغل موقت براي خدمات دهي به مسافران ایجاد شد. اتریش 
مي خواهد نشان دهد كه مي داند این توفیق را چگونه جشن بگیرد. 

جذب گردشگر با فوتبال 
 ۲۰۰۸ یورو  رقابت هاي  برگزاري  از  اتریش  و  سوئیس  كشور   ۲
اتریش سود بیشتري  اندازه سود نمي برند. به نظر مي رسد  به یك 
خواهد برد. مقام هاي وین، سالزبورگ، اینسبروك و كالگن فورت 
مي گویند یورو ۲۰۰۸ سبب شده است ما جاذبه شهرهاي خود را 
ملي  اداره  ،  رئیس  استولبا  پترا  دهیم.  نشان  خوب  گردشگران  به 
گردشگري اتریش مي گوید: این فرصت و وظیفه را پیدا كرده  ایم تا 
خود را به طور كامل نشان دهیم. با فوتبال توانسته   ایم مهماناني را 

جذب كشور خود كنیم كه پیش از این به اینجا سفر نكرده بودند.
از  اتریش  اندازه  به  مي گوید  سوئیس  اقتصاد  قدرت  و  وسعت 
میزباني اقامت ها منفعت نخواهد برد. سوئیس در دهه هاي اخیر یكي 
از قوي ترین اقتصادهاي جهان را داشته است؛ حدود ۴/1 میلیون 
و سوئیس  اتریش  به   ۲۰۰۸ یورو  انگیزه  و  بهانه  به  كه  گردشگر 
سفر كرده  اند، كار هتل ها، رستوران  ها و اماكن دیدني را در این دو 
به سوئیس  گردشگران  و سفر   ۲۰۰۸ یورو  داده  اند.  رونق  كشور 
53۰ میلیون یورو به درآمد ناخالص ملي این كشور افزوده است؛ 
میلیارد   ۲9۰ ساالنه  ناخالص  درآمد  با  مقایسه  در  رقم  این  البته 
به دست آوردن  با  ناچیز است، ولي سوئیس  این كشور  یورویي 

میزباني یورو ۲۰۰۸ به دنبال هدف هاي بلند مدتي بوده است. 
سوئیس سعي كرده است مسابقات را در وضعیتي مطلوب برگزار 
و تسهیالت  امكانات  و  منظم  از ورزشگاه ها، همه چیز  كند. خارج 
در  كه  داده  نشان  سوئیس  است.  گردشگران  دسترس  در  زیادي 
البته  و  است  گذاشته  تمام  سنگ   ۲۰۰۸ یورو  مسابقات  برگزاري 
المپیك  قصد دارد این موفقیت را به رخ مقام هاي كمیته  بین المللي 
بكشد زیرا شهر ژنو یكي از میزبانان سوئیسي یورو ۲۰۰۸ به دنبال 
كسب میزباني بازي هاي المپیك زمستاني ۲۰۰۸ است.مارك مولر،  
یكي از مقام هاي سیاسي ژنو مي گوید: ما چهره شهر خود را نشان 
داده ایم و مي توانیم حتي یك رویداد بزرگ چون المپیك زمستاني 
را هم سازمان دهیم و برگزار كننده آن شویم. شعارمان این است 
اروپا، مردم  امیدواریم تجربه میزباني جام ملت هاي  نتوانیم؟   چرا 
شهر ژنو را هم متقاعد كند كه مي توانیم المپیك زمستاني را نیز به 
این خوبي برگزار كنیم. در جمع ۸ شهر میزبان یورو ۲۰۰۸ ژنو 
گروهي  مرحله  از  مسابقه   3 فقط  بود.  گردشگر  بیشترین  میزبان 
در ورزشگاه ژنو به نام »استاد دو ژنو«  برگزار شد. با این حال، 
335 هزار نفر در خیابان ها و بیرون ورزشگاه به تماشاي این سه 

مسابقه از طریق صفحه هاي بزرگ پرداختند.

ایستگاه راه آهن به جاي هتل 
سوئیسي ها از مدت ها پیش خود را آماده پذیرایي از مهمانان  یورو 
آمده است. شاید  این حال، مشكالتي پیش  با  بودند.  ۲۰۰۸  كرده 
ژنو كمترین مشكالت را داشت؛ اما وضع شهر برن كمي متفاوت 
شكل  به  هلندي  تیم  صداي  و  سر  پر  هواداران  را  شهر  این  بود. 

تازه اي در آوردند. ایستگاه راه آهن این شهر در مدت حضور تیم 
هلند در برن، به رنگ نارنجي در آمده بود. سوئیسي ها كه هجوم 
گسترده خارجي ها بویژه هلندي ها به شهر برن و دیگر شهرهاي 
میزبان رقابت ها را پیش بیني نكرده بودند، به مسافران اجازه دادند 
در ایستگاه هاي راه آهن تمام شب را بگذرانند ؛ البته در ژنو این گونه 
نبود. شمار زیادي از هواردان فوتبال كه اتاقي در هتل هاي 3 شهر 
بازل، برن و زوریخ پیدا نكردند ، ایستگاه راه آهن محل اقامت آنها 
فوتبالي  مسافران  از  مملو  شهر   3 این  ایستگاه  انتظار  سالن  شد. 
بود كه شب را همانجا مي خوابیدند. كریستوف مومنتالر، سخنگوي 
هتل ها  همه  گفت:  لوماتن  روزنامه  به  برن  شهر  گردشگري  اداره 
ایتالیا،  تیم هاي  حضور  است.  شده  پر  برن  شهر  اقامتگاه هاي  و 
فرانسه، هلند و روماني مسابقات شهر برن را بسیار پرهیجان كرده 
بود.بنابراین صدها هزار هوادار فوتبال از این كشورها و دیگر نقاط 

اروپا به برن هجوم بردند.

خیابان در نقش ورزشگاه 
را  تازه اي  یورو ۲۰۰۸ چهره  میزبان  ۸ شهر  گذشته  در روزهاي 
پیدا كردند. شهرهاي آرام آلپ، شلوغ، پر سر و صدا و رنگارنگ 
با پرچم هاي رنگي و پیراهن تیم ملي  شده بودند. هواداران تیم ها 
كشور خود همه جا دیده مي شدند.اینسبروك اتریش نیز چهره اي 
متفاوت یافت. خبرنگار شین هوا از اتریش چنین گزارش داده است: 
احاطه  را  آن  برفین  كوه هاي  كه  است  آلپي  شهري  اینسبروك، 
كرده اند.جام ملت هاي اروپا این شهر آرام را پر سر و صدا كرده 
است. در میداني در پایین شهر كنار رود این )Inn( یك صفحه عظیم 
دیگر  و  اتریش  از  فوتبال  پا كرده اند و هواداران  بر  را  تلویزیوني 
كشورها با اشتیاق تمام مسابقات را تماشا مي كنند. در میان آنها 
كساني را مي بینیم كه پرچم هاي روسیه و اسپانیا را تكان مي دهند. 
اسپانیایي ها آواز مي  خوانند. صداي آنها در خیابان هاي اینسبروك 
طنین افكنده است.یك اتریشي مي گوید: فضایي كه اینجا ایجاد شده، 
براساس گزارش سازمان  دارم.  را دوست  آن  قشنگ است و من 
هزار   ۲3۰ مسابقات  این  روز  اولین  در  فقط  مسابقات،  دهندگان 
هوادار خارجي فوتبال به سوئیس و اتریش هجوم بردند.در میان 
به  دارند، مردي  تلویزیوني  به صفحه عظیم  كه چشم  نفر  هزاران 
چشم مي خورد كه دختر خردسالش را روي دوش خود قرار داده 
به تماشاي مسابقه است.او مي گوید: من هوادار  تمام تمركزش  و 
فوتبال نیستم. من در حال قدم زدن بودم كه به اینجا رسیدم. حاال 
از فوتبال خوشم آمده است! این یك كارناوال است. دختر ۲ ساله 
با تعجب به جمعیت نگاه مي كرد، نه صفحه نمایش فوتبال. پدر در 
حالي كه مي  خندید گفت: البته دخترم تماشاگر فوتبال نیست، شاید 
در خیاباني  آن طرف تر  فوتبال شود.چندصدمتر  آینده هوادار  در 
آنجا  بسته اند.  را  خیابان  موانع  ایجاد  با  است  تجاري  مركزي  كه 
هم صفحه اي عظیم به چشم مي خورد كه جمعیت زیادي مشغول 
انواع  اینجا  فروشگاه هاي  در  هستند.  فوتبال  مسابقه  تماشاي 
و   ۲۰۰۸ یورو  به  مربوط  پرچم  و  پیراهن  اسباب بازي،  رنگارنگ 
تیم هاي شركت كننده به فروش مي رسد. یك پلیس آلماني مي گوید: 
ما از كشورمان به اینجا آمده آیم تا به همكاران اتریشي خود براي 
وجود  آرامش  كامال  اینجا  اما  كنیم ،  كمك  اینسبروك  امنیت  حفظ 

دارد، نیازي به ما نبود.

یورو 2008 به نفع انگلیسي ها
گزارش  بر  بنا  و  نیافت  راه   ۲۰۰۸ یورو  نهایي  مرحله  به  انگلیس 
گاردین، اقتصاد این كشور با راه نیافتن به این رقابت ها، حدود ۲ 
میلیارد پوندي  از سودي ۲  به عبارتي  یا  میلیارد پوند ضرر كرد 
از یورو ۲۰۰۸ منفعت  انگلیس  محروم شد. در عوض باشگاه هاي 
و  فیفا  بین  گذشته  ژانویه  ماه   The Post. IE گزارش  به  بردند. 
یوفا توافقي حاصل شد كه براساس آن باشگاه هایي كه بازیكنان 
ملي پوش آنها در تورنمنت هاي بین المللي شركت مي كنند، مبلغي را 
بابت بازیكنان خود دریافت خواهند كرد.در جام ملت هاي اروپا ۴۴ 
بازیكن شاغل در فوتبال انگلیس از 17 باشگاه حضور داشته اند. هر 
یك از این باشگاه ها براي یك روز حضور هر بازیكن خود در یورو 
۲۰۰۸ مبلغ ۴ هزار یورو دریافت مي كنند. هر چه تیمي به مراحل 
در  بیشتري  مدت  بازیكنانش  كه  است  این  معنایش  برود،  باالتر 
رقابت ها مي مانند و آنهایي كه تیمشان صعود كرده، به باشگاه هاي 
هم وضع  آلماني  باشگاه هاي  البته  مي رسانند.  منفعت  بیشتر  خود 
خوبي دارند؛ زیرا 57 بازیكن از این باشگاه ها قدم به یورو ۲۰۰۸ 
و  آرسنال  از  گفت  باید  انگلیسي  تیم هاي  درخصوص  گذاشتند. 
چلسي هر كدام 7 بازیكن در رقابت ها شركت كردند، لیورپول 5 و 

منچستریونایتد ۴ بازیكن در یورو ۲۰۰۸ داشتند. 
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75 اروپایی مظنون به قاچاق انسان 
بازداشت شدند. 

نیروهای پلیس در كشورهای مختلف اروپایی در عملیاتی مشترك 75 مظنون 
انتقال مهاجران غیرقانونی به شمال اروپا را بازداشت كردند. بر اساس این 
گزارش،عملیات موسوم به عملیات بغداد كه هدف آن مبارزه با ورود مهاجران 
غیر قانونی بویژه كردهای عراقی اعالم شده است بر اساس اطالعات بدست 
آمده از تحقیقات گسترده درباره یك شبكه پیچیده قاچاق انسان از عراق و 
افغانستان و نیز كشورهای دیگر به انگلیس،ایرلند و كشورهای اسكاندیناوی 
بازداشت  پاریس  در  مظنونان  سوم  یك  به  نزدیك  است،  گفتنی  شد.  اجرا 

شدند 

بقایای ده جسد روز گذشته در یک کارگاه 
ساختمان در مسكو کشف شد.

 كارگران ساختمانی در هنگام كار در مركز مسكو موفق به كشف بقایای جسد 
ده نفر شدند كه تاكنون علت و زمان مرگ آنان مشخص نشده است. بنابراین 
گزارش، این ساختمان نیمه كاره درمجاورت یك ساختمان قدیمی متعلق به 
سده 1۸ تا 19 میالدی است ولی تاكنون مشخص نشده است قدمت اجساد 
كشف شده نیز به آن دوران بازمی گردد. گفتنی است، در اكتبر سال گذشته 
)مهر۸6( نیز یك گور دسته جمعی متعلق به سده 17 میالدی در زیرزمین یك 

منزل در مسكو كشف شده بود.

اجساد ۳ کوهنورد پس از چند ماه کشف شد
اجساد 3 كوه نورد انگلیسی كه از ماه دسامبر سال گذشته )۲۰۰7( در نزدیكی 
قله كریستال ناپدید شده بودند، سرانجام كشف شد. اجساد این كوهنوردان در 
نزدیكی قله كریستال كه یك منطقه ویژه اسكی بازی است توسط جویندگان 
این افراد كشف شد. بنابراین گزارش، این افراد 3 مرد اهل »سیاتل« آمریكا 
بودند كه سوار بر برف نورد قصد عبور از قله را داشتند. گفتنی است، هنوز 
كالبد شكافی بر روی این افراد صورت نگرفته اما احتمال می رود كه آنها بر 

اثر ریزش بهمن مدفون شده باشند.

۳8 سال حبس مجازات هک کردن 
اطالعات رایانه

رایانه مدرسه اش راهی  اتهام هك كردن اطالعات  به  دانش آموز آمریكایی 
حبس خواهد شد.دانش آموز آمریكایی به جرم هك كردن اطالعات كامپیوتری 
مدرسه اش به منظور تغییر نمره با 3۸ سال حبس مواجه است. اداره پلیس 
اهل  دبیرستانی  ساله   1۸ آموز  دانش  این  كرد  اعالم  آمریكا  كانتی  ارنج 
اش  مدرسه  كامپیوترهای  اطالعات  كردن  هك  برای  تالش  هنگام  كالیفرنیا 
شناسایی و دستگیر شد، وی قصد داشت نمره های درسی اش را تغییر دهد. 
بنابراین گزارش، این دانش آموز خاطی با همدستی دوستش به مدرسه رفته 
و نمره خودشان و دیگر دانش آموزان را دستكاری كرده اند. این گزارش می 
افزاید، این دانش آموز كه با قید ضمانت 5۰ هزار دالری آزاد شده، به دلیل 
69 فقره هك كردن اطالعات كامپیوترهای دیگر، احتماال با حداكثر 3۸ سال 
حبس روبروست. یادآور می شود، متهم همچنین با دستكاری نتایج امتحانات 

ورودی به دانشگاه، خود را جزء پذیرفته شدگان قرار داده است.
  پیر زن انگلیسی به علت آتش سوزی ناشی از استفاده كیسه گرمازا، به جای 

كیسه آب گرم، در رختخوابش كشته شد. 

مرگ پیرزن انگلیسی با کیسه گرمازا
یك پیرزن انگلیسی با كیسه گرمازای مایكروویوی كه جایگزین كیسه آب داغ 
كرده بود در رختخوابش آتش گرفته و كشته شد. براساس این گزارش، این 
پیرزن ۸۲ ساله ساكن لیدز انگلیس با استفاده كردن از این كیسه گرمازای 
این  داد.  از دست  به ارزش 95/1۴ پوند در رختخوابش جان خود را  مدرن 
گزارش حاكیست، استفاده از این نوع كیسه ها در سال گذشته ۲۰۰7 نیز شش 
حادثه آفریده بود و به همین دلیل مقامات نسبت به استفاده از این كیسه ها 

به نام هوتی هشدار داد
. گفتنی است، این كیسه های گرمازا باید برای هر بار مصرف داخل مایكروویو 
گذاشته شود كه گرم كردن بیش از حد آن و نیز استفاده بیش از زمان نوشته 

شده روی كیسه، موجب آتش گرفتن آن می شود. 

بازداشت یک خبرنگار به اتهام ارتكاب قتل هایی که 
خود گزارش کرده بود

تهیه كرده و  آنها گزارش  قتلی است كه خودش در مورد  ارتكاب 3  به  پلیس مقدونیه خبرنگاری را دستگیر كرد كه مظنون 
جزئیاتی از قتل ها را فاش كرده بود. 

به  متهم  كه  است  خبرنگاری  تانسكی”  سی،”والدو  بی  بی  از  نقل  به 
“كیچوو”  غربی شهر  در جنوب  كهنسال  زن   3 قتل  و  تجاوز، شكنجه 
را  جزئیاتی  وی  كه  شد  مشكوك  وی  به  زمانی  مقدونیه  پلیس  است. 
در اخبار خود منتشر كرد كه پلیس آنها آن را فاش نكرده بود. این در 
حالی است كه عده دیگری به علت ارتكاب دو قتل اول محكوم شده اند. 
قتل سوم ماه گذشته رخ داده بود. پلیس اعالم كرده كه تا كنون اتهام 
مشخصی علیه آقای “تانسكی” 56 ساله مطرح نشده است اما مظنون 
هستند كه وی پس از ربودن این زنان كهنسال و تجاوز به آنها، قربانیان 
“ایوو  است.  میگذارده  پالستیكی  كیسه های  در  و  كرده  قطعه  قطعه  را 
كوتفسكی” سخنگوی پلیس اعالم كرد:” وی همچنین مظنون به ربایش 
زنی 7۸ ساله است كه هنوز هم یافته نشده است. جسد همه قربانیان 
در حالی یافته شده كه برهنه بوده و با كابل تلفن خفه شده اند.” به گفته 

پلیس نقاط مشتركی بین قربانیان وجود داشته كه از جمله آن كهنسال بودن، تحصیالت پایین و شغل مشترك بوده است. همه 
زنان قربانی، نظافتچی بوده اند و همگی اهل یك محله شهر “كیچوو” بوده اند. 

سردبیر “تانسكی” در گفتگویی گفت:”همه ما از شنیدن این خبر شوكه شده ایم. من او را به ویژه به خاطر آرام و ساكت بودنش 
می شناختم و هیچگاه فكر نمی كردم بتواند چنین كاری را انجام دهد.” 

کشف ماری جوانا در هندوانه
پلیس ایالت آریزونا بیش از ۲5۰۰ كیلوگرم ماری جوانا را به كمك سگهای تربیت شده پلیس از داخل هندوانه كشف كرد.

به نقل از شبكه خبری سی ان ان حاكیست، پلیس ایالت آریزونا روز گذشته بیش از ۲5۰۰ كیلوگرم ماری جوانا را به كمك 
سگهای تربیت شده پلیس از داخل هندوانه كشف كرد. بنابراین گزارش، قاچاقچیان با پنهان كردن این مواد قصد انتقال و قاچاق 
آن از مكزیك به آریزونا را داشتند. بر اساس این گزارش، پلیس پس از كشف این مواد ارزش آنها را حدود ۸ میلیون و 3۰۰ 
هزار دالر برآورد كرد. این گزارش حاكیست، راننده تراكتور دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به اداره پلیس منتقل شد. گفتنی 
است، در آوریل سال گذشته پلیس آریزونا 3 هزار و ۴1۸ پوند ماری جوانا را در میان كیسه های خیار و یكهزار و 3۴۰ پوند 

دیگر را نیز در میان گوجه فرنگی كشف كرد. 

پیوند 2 دست پس از 28 سال
زن كلمبیایی پس از ۲۸ سال زندگی بدون دست در روز پیش )31 خرداد( دو دست خویش را باز یافت.  زن كلمبیایی كه در سن 
19 سالگی بر اثر انفجار، هر دو دست خود را از ناحیه مچ از دست داده بود بار دیگر صاحب دست شد. بنابراین گزارش، در 
اواخر سال ۲۰۰6 میالدی یك زن بر اثر تصادف جان خود را از دست داد و هر دو دست وی طی یك جراحی شگفت انگیز به 
این زن كلمبیایی پیوند شد. بنابراظهارات پزشكان، پس از گذشت یك سال و نیم از جراحی این زن و انجام فیزیوتراپی و تالش 
پزشكان بار دیگر این زن می تواند مانند یك فرد عادی به زندگی خود ادامه دهد. گفتنی است، پزشكان اظهار داشتند: جراحی 

این زن 95 درصد موفقیت آمیز بوده و از این پس می تواند بدون نگرانی به زندگی خود ادامه دهد. 

فرار کودکان بازیگوش از طبقه ۳5 به خیابان!
دو خواهر و برادر خردسال كه تالش می كردند دور از چشم مادرشان از لوله یك برج ، پایین بیایند بدجوری گرفتار شدند. 

به گزارش ایسكانیوز مادر هنگ كنگی كه در طبقه سی و پنجم یك برج زندگی می كند در خانه را قفل كرد تا دختر و پسرخردسالش 
بیرون نروند و با خیال راحت بخوابد. این خواهر و برادر كه به ترتیب شش و هشت ساله اند هنگام بازیگوشی تصمیم گرفتند به 
خیابان بروند و چون راه خروج را بسته دیدند از لوله روی دیوار آویزان شدند و »سر« خوردند. یك رهگذر به محض دیدن این 
صحنه با آتش نشانی تماس گرفت و كمك خواست.همان موقع همسایگان نیز از ماجرا باخبر شدند و توانستند پیش از حضور 
كمك رسانان، دختربچه را كه تا طبقه بیست و هشتم پایین آمده بود به داخل ساختمان بكشند. همچنین پسر بازیگوش كه در 
طبقه بیست و پنجم گیر كرده بود با استفاده از نردبان آتش نشانی نجات یافت و همراه خواهرش به بیمارستان فرستاده شد تا 

زخم های سطحی آنان مداوا شود.

حل معماي 25 ساله مفقود شدن دختر ایتالیایي  
 معماي ناپدید شدن یك دختر ایتالیایي با پیدا شدن شاهدي جدید، پس از ۲5 سال حل شد. به گزارش بي بي سي مدارك جدید 
به دست آمده در رابطه با این پرونده نشان مي دهد دختر ایتالیایي كه در سال 19۸3 در 15 سالگي ناپدید شده بود توسط یك 
گروه تبهكار ربوده شده و خالفكاران پس از به قتل رساندن وي جسد را داخل ماشین مخلوط كن سیمان انداخته اند. این مدارك 
جدید توسط یك زن كه عضو شبكه تبهكاري مردي به نام »ماگلیانا« در ایتالیا است به دست آمده است.این دختر فرزند یكي از 
كارمندان واتیكان بوده و گمان مي رود گانگسترها با ربودن این دختر قصد داشتند مقامات ایتالیایي را براي آزاد كردن یكي از 
اعضاي باندشان تحت فشار قرار دهند اما هنگامي كه به هدف خود نرسیدند دختر را داخل ماشین مخلوط كن سیمان انداختند تا 
مدركي از جنایت آنها باقي نماند. این شاهد عیني مدعي است همراه با این دختر، جسد یك پسر 11 ساله نیز در ماشین مخلوط 

كن سیمان انداخته شده بود.  
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محاکمه جنایتكاری که از تهران به قبرس گریخت
مردی كه در حالت مستی ، دوستش را با شیشه نوشابه ، به دل 

گور فرستاد امروز در دادگاه كیفری تهران محاكمه شد. 
فریادهای یك مرد جوان در كوی مجاور خیابان »دماوند« تهران 
، شامگاه 1۸ تیر ۸5 مردم را وحشتزده كرد.همان موقع افسران 
پلیس  همراه  و  شدند  باخبر  جنایت،  از  نو  1۲۸تهران  كالنتری 

جنایی اداره آگاهی مركز و بازپرس كشیك به قربانگاه رفتند.
به رو شده بودند  ج« 35 ساله رو   – با جنازه »مهدی  آنان كه 
ساله    ۴5 الف«   – متوجه شدند»ابوالفضل  ها  تحقیق  جریان  در 
پس از سركشیدن مشروب و طی درگیری مستانه، دوستش را 

كاردآجین كرد. 
از  پایتخت   ۲7 ناحیه  داسرای  بازپرس   ، قبرس  به  او  فرار  با 
ماه  سه  سرانجام  و  خواست  كمك   – اینترپل  بین الملل–  پلیس 

بعد»ابوالفضل« كه به ایران برگشته بود تسلیم پلیس شد.
مرد چاقوكش در بازجویی ها، به جنایت اعتراف كرد: من و دوستم، آن شب مشروب خوردیم و به 
دنبال دعوای بچه گانه، درگیر شدیم.من مست بودم و نمی دانم چند ضربه با شیشه نوشابه به مهدی 
زدم. پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری تهران رسید و ابوالفضل ، پای میز عدالت نشست. 
در نشست رسیدگی به این پرونده كه روز چهارشنبه در شعبه 7۴ به ریاست قاضی »حسینی كوه 
كمره ای« و با حضور چهار مستشار برگزار شد نماینده دادستان گفت:نظر به به رضایت بی قید و 
شرط اولیای دم ، از آنجا كه جنایت ، منجر به اخالل در نظم جامعه شده است از جنبه عمومی برای 

ابوالفضل » اشد مجازات« می خواهم.
سپس مجرم در جایگاه ویزه قرار گرفت و توضیح داد: آن شب عازم قبرس بودم كه پیش مهدی رفتم 
و با او مشروب خوردم. مهدی چند ماهی بود كه مشكل مالی داشت، به همین خاطر عصبی بود و داد 

و فریاد كرد.دوستم به شیشه های نوشابه كنار خیابان خورد و غرق خون شد.
 قاضی: در بازجویی ها گفته بودی مهدی می خواست چهار میلیون تومان از تو بگیرد تا او هم به 

قبرس برود اما وقتی بی اعتنایی ات را دید با هم درگیر شدید. در این باره چه می گویی؟
 مجرم: مهدی بی كار بود و می خواست به قبرس بیاید اما از من پول نخواتست. او خودش گیج بود 

كه به شیشه های نوشابه خورد.
 قاضی: شواهد نشان می دهد تو او را به سوی شیشه ها هول دادی و سپس دو ضربه به گردنش 

زدی.
 مجرم: مست بودم و چیزی به خاطر ندارم.

سپس یاورزاده )وكیل متهم( به دفاع پرداخت: پزشكی قانونی اعالم كرده در مرگ قربانی ضربه های 
موكلم فقط 6۰ درصد موثر بوده و ۴۰ درصد علت جان سپردن مهدی ، ناشی از بیماری قلبی بوده 
است. از همین رو ، عمل موكلم مطابق با بند »ب« ماده ۲95 قانون مجازات اسالمی است و برایش 
درخواست تخفیف مجازات دارم.گزارش ایسكانیوز می افزاید، در پایان این نشست ، رییس دادگاه و 
چهار مستشار ، وارد شور شدند تا حكم صادر كنند.ابوالفضل به سه تا 1۰ سال زندان محكوم خواهد 

شد.

محاکمه دختر چاقوکش برای آخرین بار
دختری كه نامزد غیر رسمی اش را از پا درآورد و پیش از اجرای حكم اعدام، رضایت خانواده داغدار 

را گرفت از جنبه عمومی جرم در دادگاه كیفری تهران محاكمه شد. 
»سمیه - ن« ۲۴ ساله ۲۲ مهر ۸۴ نامزدش »مجید الف« را با كارد از پا در آورد و روز بعد دستگیر 
شد.در نشست پیشین رسیدگی به پرونده كه در شعبه 7۴ دادگاه كیفری به ریاست قاضی »حسینی كوه 

كمره ای« برگزار شد ابتدا نماینده دادستان به دفاع از كیفرخواست پرداخت. 
»حیدری« اعالم كرد:روز جنایت، سمیه و شوهر خواهرش )خدایار( با مجید ۲1 ساله دیدار كردند اما 

این دختر به دنبال درگیری خونبار، مردی را كه به او عالقه مند بود قربانی خشم خود كرد.
وی ادامه داد: سمیه، بدن نیمه جان مجید را به خانه اش رساند و سپس او را به همراه خانواده اش 
به بیمارستان برد. مرد نگون بخت پس از چند ساعت بر اثر شدت خونریزی جان باخت و سمیه۲3 

مهر13۸۴ با شكایت اولیای دم دستگیر شد.
به  پایتخت   ۲7 ناحیه  دادسرای  بازپرس  حضور  در  چاقوكش  دختر  داد:  توضیح  دادستان  نماینده 
آدمكشی اعتراف كرد و بازداشت موقت شد. اكنون با توجه به اظهارات شاهدان، اقرار سمیه و دیگر 

مدارك موجود برای او تقاضای اشد مجازات دارم.
سپس پدر و مار مجید در جایگاه ویژه قرار گرفتند و گفتندخون فرزندشان به ناحق ریخته شده و سمیه 

باید به اعدام محكوم شود.
دختر عصیانگر در دفاع از خود ، اظهار داشت: قتل عمد را قبول ندارم. من و مجید قرار ازدواج گذاشته 
بودیم اما حاضر نبود به قولش وفا كند.احساس می كردم به دختر دیگری دل بسته است و در آخرین 
مالقاتمان ۲۴ ساعت مهلت دادم تا تكلیفم را روشن كند و مرا به عقد خود درآورد. من نمی خواستم 

مجید را بكشم و تالش می كردم چاقو را از دستش خارج كنم كه ناگهان...
قاضی »كوه كمره ای« و مستشاران، پس از شور به انشای رای پرداختند و »سمیه« به مرگ محكوم 

شد. حكم به تایید قضات شعبه 33 دیوان عالی كشور رسید و ضرباهنگ اعدام این دختر نواخته شد.
ماه گذشته اما با تالش قاضی »عصمت اهلل جابری« رییس دایره اجرای احكام دادسرای جناییی تهران 
از  دیه  گرفتن  با  و  كرد  رحم  »سمیه«  جوانی  به  داغدار  خانواده  سرانجام  »پورمكری«  همكارش  و 
خونخواهی گذشت. گزارش ایسكانیوز می افزاید، چون جنایت »سمیه« منجر به اخالل در نظم عمومی 
شده بود پرونده به شعبه 7۴ دادگاه كیفری تهران فرستاده و او دوشنبه، طبق ماده 61۲ قانون محاكمه 
شد. وكیل مدافع این دختر اظهار داشت: موكلم سه سال زندانی بوده و درخواست تخفیف در مجازات 
دارم. همچنین از تمام كسانی كه برای نجات سمیه كمك مالی كردند قدردانی می كنم. در پایان این 

نشست، سمیه به پنج سال زندان محكوم شد.

خواستگار قالبي در نقش پزشک محقق  
مردي كه به بهانه انجام تحقیقات روي دو موش، گردنبند یك پرستار را دزدیده است از سوي پلیس 
تحت تعقیب قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ما چندي پیش زني به دادسراي ناحیه 11 تهران مراجعه 
كرد و گفت؛ مردي كه مدتي از آشنایي اش با او مي گذرد گردنبند طالیش را به خاطر انجام تحقیقات 
علمي روي دو موش از وي امانت گرفته اما متواري شده است. در پي شكایت این زن كه پرستار یكي از 
بیمارستان هاي بزرگ تهران است پرونده یي در این رابطه تشكیل شد و در اختیار بازپرس زكي پور- 
رئیس شعبه سوم- قرار گرفت. این پرستار كه فهیمه- ۴7 ساله- نام دارد به بازپرس پرونده گفت؛ 
مدتي است شوهرم فوت شده و من به تنهایي زندگي مي كنم. چندي قبل با یكي از بیماران بیمارستان 

كه ادعا مي كرد دندانپزشك است، آشنا شدم.

 او اكبر نام داشت و فرد خوبي به نظر مي رسید. به تدریج رابطه من و اكبر صمیمانه شد و روزي او 
از من دعوت كرد تا به نگارخانه یي روبه روي پارك الله بروم تا با هم گفت وگو كنیم. اكبر آن روز 
در مورد مسائل مختلف با من صحبت كرد. از جمله اینكه گفت او نیز تنها زندگي مي كند و در آخر هم 
از من خواست با وي ازدواج كنم. من هم گفتم اگر به این كار تمایلي دارد باید به خانه ام بیاید و رسمًا 
خواستگاري كند. چند روزي گذشت و او باالخره روز ۲6 خردادماه به خواستگاري من آمد. او كمي 

نگران به نظر مي رسید.

 وقتي در این رابطه از او سوال كردم، گفت؛ براي چند روز دیگر 15 میلیون تومان چك دارد و به همین 
خاطر به پول نیازمند است. من هم براي اینكه بتوانم مشكلش را حل كنم شماره حسابش را گرفتم و 
فرداي آن روز 65۰ هزار تومان به حسابش واریز كردم. این زن ادامه داد؛ اكبر در روز خواستگاري 
گفت مشغول انجام تحقیقات روي دو موش است و عالوه بر پول به مقداري طال نیز براي این كار 

احتیاج دارد. 

او با دیدن گردنبند طالیي كه به گردن داشتم از من خواست آن را به وي امانت بدهم. او قول داد سه 
روز بعد گردنبند را پس خواهد داد. اما از آن روز به بعد اكبر ناپدید شد و دیگر خبري از او ندارم و هر 
چه با وي تماس گرفتم به تلفن هایم پاسخي نداد. پس از اظهارات این زن بازپرس زكي پور تحقیقات 
خود را در این باره آغاز كرد و به ماموران پایگاه هشتم پلیس آگاهي دستور داد این مرد شیاد را 

بازداشت كنند.  



48www.persianweekly.co.uk
  جمعه 7 تیر June 2008  -  1387 27هفته نامه پرشین

سال اول -  شماره پنجاه و یکم

 info@persianweekly.co.uk   

کتک کاری 
»هوو« ها بر 

سر ارثیه
خسرو مبشر

افشای راز ازدواج دوم یك مرد قبل از مرگش به درگیری و كتك 
كاری دو هوو بر سر تقسیم ارثیه انجامید.

چندی قبل دو زن به نام های آسیه، 51- ساله- و منیژه ۴3- ساله- 
برای تسلیم دادخواست حصر وراثت به شعبه ۲76 دادگاه خانواده 

تهران مراجعه كردند.
گفت:  دادگاه  قاضی  به  دادخواستی  ارائه  با  اول-  همسر   - آسیه 
مهریه  با  بودم  ای  ساله   ۲۰ دختر  كه  زمانی  قبل،  31 سال  حدود 
3۰۰ هزار تومانی همراه علی كه راننده تاكسی بود پای سفره عقد 
نشستم! زندگی خوبی داشتیم. علی هم بسیار خانواده دوست بود 
همسرم پس از مدتی تاكسی را فروخت و با چندتن از دوستانش 
یك نمایشگاه خودرو در تهران دایر كردند. او از كارش راضی بود. 
پس از مدتی ما با كمك پدرم كه پول نیمی از یك آپارتمان را به ما 

داده بود، صاحب خانه شدیم.
همسرم با كمك های مالی پدرم موقعیت های خوبی بدست آورد، 
تا این كه یك نمایشگاه بزرگ ماشین در شمال تهران دایر كرد. در 

این سال ها ما صاحب یك خانه ویالیی در منطقه الهیه، یك باغ در 
لواسان و چند مغازه شدیم.

این اموال را هم برای آینده دو فرزندمان نگه داشته بودیم. تا این 
كه حدود شش ماه پیش همسرم بر اثر سكته قلبی در بیمارستان 
بستری شد و پزشكان پس از آزمایش ها و بررسی های الزم اعالم 

بستری  بیمارستان  در  باید  كامل  درمان  زمان  تا  شوهرم  كردند 
بستر  در  همسرم  كه  بود  گذشته  ماجرا  این  از  روز  چند  باشد. 
بیماری رازی را برایم فاش كرد. اما قبل از افشای این راز از من 
قول گرفت ناراحت نشوم و جنجال به پا نكنم من هم قسم خوردم 
كه طبق خواسته اش عمل كنم. بدین ترتیب شوهرم راز تلخ زندگی 
اش را برایم بازگو كرد و گفت: حدود پنج سال قبل برای عیادت یكی 
از دوستانم به بیمارستان رفته بودم كه همانجا با زنی به نام منیژه 
آشنا شدم. او همسرش را در حادثه ای از دست داده بودبنابراین 
پس از اطالع از مشكالت زندگی اش او را به عقد خود درآوردم. از 
این زن هم یك پسر سه ساله دارم. بنابراین از تو می خواهم او را 

مانند خواهرت دوست داشته باشی و او را حمایت كنی.
بنابراین بخاطر قولی كه به شوهرم داده بودم تلفنی با منیژه تماس 
گرفتم. او نیز برای دیدن همسرم به بیمارستان آمد. همانجا برای 
اولین بار همدیگر را دیدیم. منیژه كه شوكه بود با گریه گفت: وقتی 
ندارد. به همین  از من خواستگاری كرد گفت همسر و فرزند  علی 
خاطر به عقدش درآمدم. من نمی خواستم زندگی زن دیگری را تباه 
یك سانحه تصادف  در  فرزندش  دو  و  بود همسر  گفته  علی  كنم. 

كشته شده اند.
آسیه در ادامه گفت: سرانجام معالجات پزشكان مؤثر واقع نشد و 
شوهرم در بیمارستان جان سپرد. من هم به خاطر سوگندی كه یاد 
كرده بودم خواستم از اموالی كه با خون دل جمع آوری كرده بودم 
سهم منیژه را بدهم. اما او نپذیرفت و گفت باید همه اموال علی طبق 

قانون تقسیم شود.
بعد هم بر سر تقسیم اموالی كه بخشی از آن را با كمك پدرم خریده 

بودیم با »هوویم« به جر و بحث پرداختیم.
نیز  ـ  دوم  زن  ـ  منیژه  كشید.  كالنتری  به  كارمان  دلیل  همین  به 
درباره دادخواست سهم ارث خود به قاضی دادگاه گفت: اظهارات 
آسیه دروغ محض است چرا كه شوهرم هنگامی كه زنده بود بارها 
به من گفته بود همه اموالش متعلق به من و پسرم است. با این حال 
پس از اطالع از زندگی گذشته همسرم نمی خواهم در حق هوویم 
كرده  زندگی  كنار همسرم  در  او هم 3۰ سال  كنم چراكه  اجحاف 
بود. بنابراین او و فرزندش نیز باید به حق قانونی شان برسند اما 
»هوویم« می خواهد با زیركی باغ دماوند و یك آپارتمان گران قیمت 

را تصاحب كند. من هم چنین اجازه ای را به او نمی دهم.
قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات دو »هوو« به آسیه - همسر 
ارائه  ادعای خود مدارك مستند  باید درباره  اول- علی گفت: شما 
دهید، وگرنه همه اموال آن مرحوم باید در دادخواست حصر وراثت 

قید و طبق قانون بین همه ورثه تقسیم شود.
را  دادگاه  جلسه  بود  شده  ناراحت  بشدت  كه  آسیه  ترتیب  بدین 
این دو  اما  از دادگاه بیرون آمد.  او  نیز به دنبال  ترك كرد. منیژه 
زن ناگهان مقابل مجتمع قضایی خانواده به خاطر اختالف بر سر 
تقسیم ارثیه شوهرشان باهم به مشاجره لفظی و سپس كتك كاری 

پرداختند كه دو زن توسط حاضران از هم جدا شدند.
بودن  ناقص  دلیل  به  را  پرونده  این  به  رسیدگی  ادامه  نیز  دادگاه 

دادخواست حصر وراثت به جلسه دیگری موكول كرد.

برگرفته از روزنامه ایرانماجرا

سراب خوشبختی
عروس خانم جوان كه به خاطر حفظ آبروی خود و خانواده اش، قبل 
از عروسی مهریه 1۰۰۰ سكه »طال«ی خود را بخشیده بود برای دفاع 

از حقوق از دست رفته اش به دادگاه خانواده مراجعه كرد.
شیما - ۲۴ ساله - كه با چشمانی اشكبار مقابل قاضی معافی، رئیس 
یك  در  گذشته  سال  گفت:  بود،  ایستاده  خانواده  دادگاه   ۲66 شعبه 
میهمانی شبانه با محسن آشنا شدم. هر دو دانشجوی سال آخر بودیم. 
پس از چند جلسه مالقات حضوری و مكالمه های تلفنی به یكدیگر عالقه 
مند شدیم. محسن پسر خانواده ای ثروتمند است. بنابراین در ناز و 
نعمت بزرگ شده است. پدر و مادرش هم توجه بیش از اندازه ای به او 
داشتند و تمام امكانات رفاهی زندگی را در اختیارش گذاشته بودند. در 
دوران آشنایی و نامزدی، محسن با خودروهای گران قیمت به دیدنم 
می آمد. از سوی دیگر من كه خانواده ای متوسط دارم از كودكی در 
حسرت یك زندگی ایده آل و رؤیایی بودم. بنابراین خیلی زود مجذوب 
ظواهر و ثروت خواستگارم شدم. 3 ماهی از آشنایی مان گذشته بود 
كه محسن پیشنهاد ازدواج داد. من كه غافلگیر شده بودم موضوع را 
با خانواده ام در میان گذاشتم، اما پدرم بشدت مخالفت كرد. او اعتقاد 
برایمان مشكالت جبران  آینده  اختالف طبقاتی دو خانواده در  داشت 
ناپذیری خواهد داشت. اما باالخره با پا درمیانی مادرم موافقت پدرم 
نیز جلب شد. چند روز بعد محسن همراه پدر و مادر و تنها خواهرش 
با یك سبد گل رز بزرگ به خانه مان آمدند. پدر محسن مردی مهربان 

ازدواج مان  با  اما مادر و خواهر محسن  با پدرم طرح دوستی ریخت.  و خونگرم بود كه خیلی زود 
مخالف بودند. آن شب مادر محسن تا پایان مراسم خواستگاری سكوت معناداری كرد. در حالی كه با 
اخم روی مبل قدیمی خانه ما تكیه داده بود. پس از رفتن میهمانان، پدرم مرا به گوشه ای كشاند و در 
گوشم گفت: »دخترم صالح نمی دانم با این خانواده وصلت كنیم. چون ما با آنها از نظر سطح طبقاتی و 
فرهنگی اختالف های زیادی داریم.« اما من با اصرار و پافشاری پدرم را راضی به وصلت كردم. ولی 

ای كاش به خاطر احساسات زودگذر و توقعاتم با زندگی و آینده ام بازی نمی كردم. 

سرانجام یك ماه پس از آن در مراسمی باشكوه به عقد محسن درآمدم و با موافقت دو خانواده قرار 
شد تا پایان فارغ التحصیلی من در خانه پدرم بمانم و پس از آن به خانه بخت برویم. دوران شیرین 

نامزدی به خوبی و شیرینی گذشت تا این كه هر دو فارغ التحصیل شدیم.
محسن اصرار داشت هر چه زودتر جشن عروسی را برپا كنیم، اما پدرم مخالفت كرد و گفت محسن 
باید شغل مناسبی داشته باشد. پدر محسن هم برای جلوگیری از مخالفت پدرم، پول هنگفتی به عنوان 
سرمایه در اختیار پسرش قرار داد تا زندگی مان را آغاز كنیم. همان روزها نیز پدرم برای تهیه جهیزیه 
آبرومند خودش را بازخرید كرد و با تمام دریافتی اش برایم جهیزیه خرید. اما روزی كه می خواستیم 
جهیزیه ببریم مادرشوهرم با دیدن وسایل زندگی ام با زخم زبان و كنایه 
گفت: شما می خواهید آبروی چندین ساله خانواده ما را ببرید. این جهیزیه 
در شأن عروس خانواده ما نیست. من هم به خاطر عشق و عالقه به زندگی 
ام سكوت كرده و قضیه را با محسن در میان گذاشتم. محسن هم با دیدن 
جهیزیه ام گفت: من از همسر آینده ام توقع چنین جهیزیه ای ندارم. از آن 
روز به بعد مادر شوهرم به بهانه جویی پرداخت. محسن هم از مادرش 
مادر محسن تصمیم  آبرویم سكوت كردم.  برای حفظ  دفاع كرد. من هم 
بنابراین می خواست  تا تیشه به ریشه زندگی نوپای ما بزند.  گرفته بود 
به هر علتی جشن عروسی را به هم بزند. من هم از سر سادگی، ملتمسانه 
او هم  نكند و  آبرویم چنین كاری  تا برای حفظ  از مادرشوهرم خواستم 
از من خواست مهریه 1۰۰۰ سكه طال  و  ام سوءاستفاده كرد  از سادگی 
را ببخشم تا آنها جهیزیه قابل توجهی خریده و دور از چشم دوستان و 
اقوام آن را به خانه ما منتقل كنند. من هم فریب حرف های مادرشوهرم را 
خوردم و برای حفظ آبروی خانوادگی ام، ورقه ای مبنی بر دریافت مهریه 
ام را امضا كردم. چند روز پس از آن در مراسم باشكوهی به خانه بخت 
اما ای كاش چنین پیشنهادی  رفته و زندگی مشترك مان را آغاز كردیم 
را نپذیرفته بودم. خیلی زود به اشتباه خودم پی بردم. چرا كه در همان 
با  اعتیاد پنهان همسرم به مواد مخدر شدم.  روزهای اول زندگی متوجه 
فاش شدن موضوع اعتیاد همسرم زندگی برایم تلخ شد. چون من آرزوی 
رؤیاهای شیرین زندگی را داشتم. محسن هر روز بداخالق و عصبی می 
شد. دائم مرا به باد كتك می گرفت. از صبح تا شب هم می خوابید. تحمل ناسزاگویی هایش را نداشتم. 
مدتی بعد از او خواستم جدا شویم. او هم براحتی پذیرفت و با تمسخر گفت: »تو آزادی. عروس بی 
مهریه یعنی عروس آزاد.« با شنیدن این حرف احساس كردم دنیا روی سرم خراب شده است. چون 
خودم زندگی ام را تباه كرده بودم.قاضی دادگاه پس از بررسی پرونده تازه داماد را احضار كرد تا در 

وقت تعیین شده در این باره توضیح دهد.
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 خوراک بامیه و 
بادمجان

 مواد الزم
 بامیه خرد شده؛ 1۰ عدد

 سیب زمینی خرد شده؛ ۲ عدد
 بادمجان ورقه شده؛ ۲ عدد

 گوجه فرنگی خرد شده؛ ۴ عدد
 تخم مرغ؛ ۲ عدد

 ادویه و نمك؛ به اندازه كافی
 روش پخت

تمام مواد را به جز تخم مرغ ریز كنید. بامیه و 
بادمجان و سیب زمینی را هر كدام جداگانه سرخ 
كرده، و با هم قاطی میكنیم و با گوجه فرنگی تفت 
میدهیم. وقتی موادمان به اندازه كافی سرخ شد 
)به اندازه 1۰ دقیقه كافی است(، تخم مرغ را در 
یك ظرف هم میزنیم و روی مواد غذایی میریزیم. 
ما  غذای  گرفت،  را  خودش  هم  مرغ  تخم  وقتی 

برای سرو آماده است. 

جون من 
ببخشید

اتاق  قفل شده  باشد: سكوت، جوابهای سـربـاال،درب  اینگونه می  وضعیت 
خواب، پریشـان خـاطـری، در ایـن شرایط میخواهید موی سر خود را بكنید، 
رك بگوییـم، دیگر فكری بنظرتان نمیرسد و نمی دانید چه بكنید.عذرخواهی 
از همسر یا نامـزدتان ممكن است مشكل بنظر برسد بخصوص زمانی كه بر 
سر موضوعی با هم چندین بار مخالفت كرده باشید. ممكن اسـت در خـود 
توان گفتن “متاسفم” را نبینید و شاید هم هركاری را كه فكر میكردید به او 

میفهماند از كرده خود پشـیـمـان هستید را انجام داده اید. 
در این قسمت چندین روش جهت عذرخواهی مطرح شده است كه تـوسـط 
خاتمه  قضیه  به  تجارب  از  گرفتن  عبرت  و  اختالفات  نمودن  فصل  و  حـل 

خواهد داد. 
1( انتقاد را با گشاده رویی بپذیرید 

گوش دادن به حرفهای همسرتان یك موضوع مهم برای پایان دادن به جر و 
بحث بشمار میرود. مجادله هایی كه هر دوی شما تصور میكنید، حق با شما 
است و مشكل مربوط به هر جفتتان می باشد. این بـخصوص زمانی صدق 

می كند كه قبال” نیز مكررا” بر سر موضوع فعلی بحث كرده باشید. 
وقتی وی از شما انتقاد میكند، كمربندتان را از رو نبندید. اینطور نشان دهید 
كه حرف او را می فهمید، همانگونه كه انتظار دارید هنگامیكه شما صحبت 
می كنید، او نیز متـوجه منظورتان شود. باز فكر كنید، نظر خودتان را بدهید، 

ایده او را لحاظ نموده و جلو روید. 
۲( آنتراك دهید 

در اوج یك مجادله، فشار خونتان باال میرود، تپش قلبتان بیشتر میشود، و 
ممكن اسـت چیزهای بگویید كه لزوما” از بیان آنها منظوری ندارید. همیشه 
به “مكانی خـلوت” نـیـاز دارید كه در آن از هم جدا شده، آرام گرفته و افكار 
خود را جمع نمایید. البته هنـگامیـكه خیلی عصبانی هستید، از ماشینتان به 

عنوان یكی از آن مكان ها استفاده نكنید. 
سعی نمایید كمی قدم زده و یا بدوید. یا به آشپزخانه رفته كمی از ظـروف 
نشـسـته را بشویید. انرژی خود را معطوف فعالیتهای مفیدتر و سودمند تر 
كنیــد و در عیـن حـال بـه همسر خود مقداری فرصت دهید تا با خودش 
تنها باشد. برگشتن به بـحـث و مـجـادلـه بعد از یك استراحت كوتاه باعث 
با دیدی باز تر و فكری آزاد تر نگریسته و  می شـود در مورد مـوضوع 
امیدی بیشتری برای رسیدن به یك نـتـیـجه عـملی و منطقی در شما ایجاد 

شود. 
3( گذشته را یادآوری نكنید 

اگر می خواهید به نیتی در آینده دست پیدا كنید، با پیش كشیدن گذشته ها 
به هیـچ كجـا نخواهید رسید. مهم نیست كه او بار آخر فالن چیز را گفته و 

یا شما چه گفتید. با هم عهد كنید كه گذشته ها گذشته. 
بچیزی اكنون در حال روی دادن است توجه كنید. آتش آور معركه شدن 
توافق  به  تر  زود  گذشته  كردن  فراموش  با  برد.  نخواهد  جـایی  به  راهـی 

خواهید رسید. 

۴( دست یازی نمایید 
اگر به آرامی در مورد موضوعی بحث میكنید و همسرتان به یكباره صدایش 
را باال برده و از كـوره در رفـت، كـافی است به طرفش رفته و او را نوازش 
كه  بفهمد  بگذارید  دهید.  قرار  او  دستان  در  آرامی  به  را  خود  دست  كنید. 
این فقط یك مجادله بی اهمیت است و شمـا برای شنیدن صحبتهای او در 
كنارش هستید. بعالوه نوازش نشان دهنده این اسـت كـه شما به او اهمیت 

داده و دشمن او نمی باشید. 
▪ توجه: او را بگونه ای جنسی نوازش نكنید. 

5( جوی رسانا جهت ارتباط ایجاد كنید 
روشن  شمع  عدد  چند  میرود،  خواب  اتاق  به  قهر  حالت  به  او  حالیكه  در 
كـرده، یك نوشابه باز نموده، چند بالش روی زمین انداخته و از همسرتان 
بخواهید برای بحث و گفتگـو نزد شما بیاید. او اتاقی را كه با سوسو زدن 
شعله های لطیف شمع روشـن مـی شـود را محلی مناسب برای تبادل نظر 
و اندیشه یافته و از حالت تدافعیش كاسته خواهد شد. محیط اطراف تاثیر 
مستقیمی روی احساسات ما دارد. عصبـانـیـت یـك احـساس خشن است 

اما با مراقبت همراه با توجه محبت آمیز، همیشه میتوان آرا كنترل نمود. 
6( مشكلترین كلمه را بزبان آورید 

ما  باشدكه  پیشنهاداتی  دشوارترین  از  یكی  میتواند  واقعی  عذرخواهی  یك 
ارائه مـیكنیم. برخالف تصور عموم، همه افراد قادر به زبان آوردن این كلمه 
6 حرفی بوده و تا بحال هیچ كسی بعد از گفتن آن غش نكرده است. می 
توانید پیش از اینكه تسلیم شده و بگویید “متـاسـفـم”، به بحث و جدل ادامه 
دهید اما بهتر است با بیان این كلمه آب را روی آتش ریخته و خیلی سریعتر 

قائله را ختم دهید. 
تقصیر را نباید فقط به گردن آقایان انداخت. گاهی اوقات خانها نیز میـخـواهـند 
فـقط حرف خودشان را به كرسی بنشانند. اما تا زمانیكه نتوانید كوتاه آمده 
و عذرخواهـی نمایـیـد، بخصوص هنگامیكه برایتان دشوار است، نمی توان 

گفت كه انسانی اعتذاری میباشید. 
7( جمله ای دلپذیر به او بگویید 

احسـاسـی سـوئی  اثرات  و  بوده  كنده  بسیار خسته  مـیتـواند  یك مجادله 
بود،  باید روشن و صادق  اینكه  با  باشد.  داشته  به همراه  را بطور موقتی 
گاهی اوقات ابراز حقیقت باعث بروز صدمه میگردد. بعد از مجادله و جر و 
بحثی طوالنی، وقت كوتاهی را اختصاص دهید به اینكه به یكدیگر یادآوری 
كنید كه آن فقط یك اختالف نظر معمولی بوده و اگر چه ممكن است برخی 
از عقاید همسرتان باعث اذیت و آزاد شـما شـود، امـا در عـوض بسیاری 
یا  او، عشقش به فرزندانتان  از محاسـن دیگر وی را مانند خوش مشربی 
جدیتش، دوست دارید. در اینصورت همسر شما نیز به احتمال زیاد دست 

به مقابله بمثل خواهد زد. 
گاهی اوقات فراموش كردن حرفهای آزار دهـنده كسی كه دوستش دارید 
مشكل به نـظر میرسد. اما اگر چیزی قابل تعریف را با آن بیامیزید، روبرو 

شدن با مسئله بسیار آسان تر خواهد شد. 
۸( بگویید كه دوستش دارید 

بسیار تاكید می كنیم- همیشه، همیشه، همیشه هنگامی كـه مـی خواهید به 
دارید.  بگویـیـد كـه دوسـتـش  به همسرتان  حالت آشتی و صلح برگردید 
ایـنـكـه احساس شما نسبت به همسرتان هیچگاه و تحت  اطـمیـنـان دادن 
هیچ شرایطی تغییر نخواهد كرد، در دست یابی به یك نتیجه صلح آمیز و 

ماندنی نقش بسیار با اهمیتی خواهد داشت. 
9( برای عصر برنامه ریزی كنید 

از  فكـرتان  شدن  آزاد  برای  شـد،  آرام  اوضـاع  خـانه  در  ایـنـكه  از  بعد 
مجادله بـرای انجام یك فعالیت تفریحی آماده شوید. اگـر هـمـسـرتـان قبـال 
بـرای رزرو بـلیـط سیـنــما و یا گرفتن تاكسی اقدام می كرد، این بار شما 
پیـش دستـی نموده و این كارها را انجام دهیـد. او تحث تاثیر این اعمال نو 
ظهور شما قرار خوهد گرفت و این به شما فرصتی می دهـد تـا بتوانید از 

این تغییر رفتاری لذت ببرید. 
نامرتب” مورد خـطاب  و  تنبل  “آدمی  توسط همسرتان  زمانی  است  ممكن 
قرار گرفـتــه و سریعا” نیز این موضوع را فراموش نموده باشید. اما در 
مورد زنان وضعیت متفاوت است آنها بسیار سخت می تـوانـنـد سخنی كه 
برایشان گران تمام شده است را از ذهنشان خارج نمایند. با پیشقدمی در 
پیشنهاد دادن یك فعالیت تفریحی، بخصوص بـعد از جــر و بحث، نتنها ذهن 
كه  میـفـهمانید  به همسرتان  بلكه  میكنید،  دیگر  را مشغول موضوعی  خود 

هنوز هم دوست دارید وقتتان را با او بگذرانید. 
▪ ببخشایید، اما همیشه فراموش نكنید 

اتفاق را  ایـن مـعنا نـیست كـه بـگویید متـاسفید و آن  تنها به  عذرخواهی 
كـه  گـردد  می  باعث  فراموشی  حقیقت،  در  كنید.  فراموش  همیشـه  برای 
تان  رابطه  به  دوباره  سرایت  و  بازگشت  مسـتـعـد  نـظـر  مـورد  مسئـله 
آزادانه در  بـحـث و گـفـتـگوی منطقی و  بـرای  با وقـت گـذاشـتـن  شود. 
مورد مشكالت، در عین حالی كه میـدانـید طرف مقابلتان را دوست دارید، 
خواهید توانست اختالف نظرها را تـبـدیل به وسـیـله ای بـرای پیـشـرفت و 

ابـزاری آموزنده گردانید. 
خـود  از  اسـت.  شـما  دوسـت  بهترین  همسرتان  كه  باشید  داشته  بیاد 
باشد؟  باید  اینگونه  یك دوست  با  من  یا صحبت  رفتار  آیا طـرز  بپـرسید: 

آنگاه درآینده به اختالفات بگونـه ای دیگر خواهید نگریست.

برای دوام و استمرار 
هرچه بیشتر  هفته 
نامۀ پرشین، ما را 

به صاحبان  مشاغل 
معرفی نمایید. آگهی 
های شما موجب ارتقاء 
کیفیت این هفته نامه 

خواهد شد.  
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نكات خانه داری
از بوی نم: حتما  1( جلوگیری 
بارها برای تان اتفاق افتاده كه 
ماندگی هوای  یا  و  نم  بوی  از 
در  باشید.  شده  كالفه  خانه 
بسیار  كار  چاره  اینصورت 
آسان است. كافیست یك ظرف 
نسوز را تا نیمه آب كنید و یك 
عدد لیموترش را با پوست در 
آن رنده كنید، سپس این ظرف 
قرار  متوسط  حرارت  روی  را 
عطر  بزودی  بجوشد.  تا  دهید 
شما  خانه  فضای  تازه  لیموی 
می  ضمنا  كرد،  خواهد  پر  را 
توانید بجای لیموترش از نارنج 

یا  اسانس خوراكی  اینكه چنانچه  دیگر  راه  كنید.  استفاده 
غیرخوراكی دارید، چند قطره از آن را در نعلبكی پیركس 
بریزید و روی ظرفی قرار دهید تا بتوانید زیر آن یك شمع 
با گرم شدن  از چند لحظه  گرد گوچك روشن كنید. پس 

اسانس، عطر آن همه جا را پر می كند.
۲( برطرف كردن رسوب سماور و كتری: برای برطرف 
محلولی  كتری،  یا  سماور  در  شده  ایجاد  رسوب  كردن 
از آب و سركه به نسبت مساوی را داخل آنها ریخته و 
یا  1۲ساعت  برای  را  سماور  یا  كتری  سپس  بجوشانید. 
آن،  در  شده  ذكر  محلول  همراه  بیشتر 
از طی شدن مدت الزم،  بعد  دارید.  نگه 
می  آن جدا  از جداره  براحتی  رسوب 
شود، آنگاه با آب كامال داخل آن را 

بشویید.
3( تمیزكردن میز شیشه ای: با 
بلیمو  آ  كمی  كاغذی  دستمال 
كشیم  می  شیشه  روی  را 
كنیم،  می  پاك  را  ها  لكه  و 
با كاغذ روزنامه آن  سپس 
شفاف  كرده،  خشك  را 
كوچك  خراش  كنیم.  می 
توان  می  را  شیشه  روی 
كمی  مقدار  گذاشتن  با 
برای  آن  روی  خمیردندان 

مدتی برطرف كرد

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

»نفربر«های 
استاندارد

تا چه حد به این موضوه فكر كرده اید كه چه كفشی برای پوشیدن 
مناسب است؟ یا اینكه چقدر سعی كرده اید تا كفشی كه برای خود 
می خرید عالوه بر شیك بودن و مورد پسند بودن تان، استاندارد هم 
باشد؟ به هر روی فراموش نكنید كه دقت در انتخاب كفش)یا به قول 
دوستی نفربر!( و توجه به رعایت اصول استاندارد در تولید آن، یكی 
از ضروری ترین نیازها برای حفظ سالمتی افراد است. اغلب مردم 
به  نه  و  كنند  زیبایی، رنگ و طرح آن دقت می  به  انتخاب كفش  در 
استاندارد بودن آن، و این مسئله باعث به خطر افتادن سالمتی افراد 
در دراز مدت می شود. انتخاب كفش در وهله اول باید براساس نوع 
استفاده ای كه از آن می شود صورت بگیرد و همانطور كه زمستان 
كفش مخصوص خودش را می خواهد، تابستان نیز كفش مخصوص 

همین فصل را می خواهد. 
 كفش استاندارد چه نوع كفشی است: 

»جنس خوب«، »پاشنه  یك كفش استاندارد سه مشخصه بارز دارد; 
استاندارد« و »قالب و پنجه استاندارد.« 

 رویه كفش: رویه بیشتر كفش های موجود در بازار یا رویه ای از 
چرم طبیعی دارند یا از پالستیك و یا چرم مصنوعی تهیه می شوند. 
بوی  اسپری  ها  كفش  روی  تولیدكنندگان،  از  بعضی  هم  تازگی  به 
با  محصول  انتخاب  در  را  خریداران  و  افشانند  می  چرم  مصنوعی 
مشكل رو برو می كنند. البته مشخص است كه »چرم طبیعی«، بعلت 
و  بیرون  میان  هوا  تبادل  امكان  بافتش،  در  طبیعی  منافذ  بودن  دارا 

داخل كفش را فراهم آورده و باعث تنفس پا می شود. 
به همین دلیل ساده، بهترین رویه برای كفش همان رویه چرم طبیعی 
است. رویه های مصنوعی بعلت تبادل نكردن هوا، باعث بوی بد پا و 

عرق كردن بیش از حد پا می شوند. 
 زیره كفش: زیره كفش های موجود در بازار دو نوع زیرهPo و زیره

Pvc هستند. كه زیره هایPo سبك تر، راحت تر و در برابر سایش 
مقاوم تر بوده و دوام آنها بیشتر است. ظاهر این زیره ها توپر بوده 
و در حالت خم كردن انعطاف بیشتری دارند. به هنگام خرید كفش 
باید به این نكته نیز دقت كرد كه كف زیره نباید صاف باشد بلكه باید 

آج دار باشد تا از لیزخوردن جلوگیری كند. 
آن  انتخاب  در  هم  كفش  پنجه  استانداردهای  به  توجه  كفش:  پنجه   
از نظر قالب بندی، فضای پنجه كفش باید طوری  بسیار مهم است. 
باشد كه به انگشت های پا فشار وارد نكند. كفش هایی كه پنجه آنها 
تیز است باعث می شوند انگشت های پا روی هم بیفتند. این كفش ها، 
انگشتان پا را تحت فشار قرار داده و آنها را بدفرم می كنند. البته این 
مسئله در خانم ها شایع تر است بطوریكه انحراف شست پا در خانم 
ها 9برابر آقایان است. همچنین جلوی كفش باید به گونه ای باشد كه 

پنجه های پا از هم باز بشود. 
 تنه كفش: تنه كفش كه در واقع چارچوب روی كفش است و دور پا 
و  كند  مقاومت  وارده  برابر فشارهای  در  براحتی  گیرد،  را دربرمی 

شرایط آناتومیكی پا را حفظ كند. 
كفش،  انتخاب  در  مهم  بسیار  نكات  از  دیگر  یكی  كفش:  پاشنه   

پاشنه دار بودن آن می باشد. كفش های »پاشنه تخت« چون 
راه  هنگام  و  ندارد  پاشنه  در  گیری  ضربه  حالت 

شوند.  می  پاشنه  درد  باعث  رفتن 
حتما  باید  پاشنه  كفش،  در  پس 

كفش  اما  باشد  داشته  وجود 
به طریق  هم  بلند  پاشنه  های 

درد  و  آزار  سبب  دیگری 
زنان  البته  شوند.  می  پا 
از  بیشتر  مردان  1۰برابر 

درد پا شكایت دارند و دلیل 
آن نیز پوشیدن كفش هایی با 
تیز  پنجه  با  بلند  پاشنه بسیار 

است كه به انگشتان پا فشار می 
آورند. به خانم ها توصیه می شود كه 

نپوشند زیرا هرچه  باشد  از 3سانتیمتر  بلندتر  پاشنه اش  كفشی كه 
پاشنه كفش بلندتر باشد فشار وارده بر كف پا بیشتر می شود. 

باعث  و  منتقل شده  ها  پنجه  به  نهایت  در  و  پا  به جلوی  فشار  این 
پیامدهای  از جمله  اینكه  دیگر  انگشتان می شود.  به  آسیب رسیدن 
مستقیم عوارض پوشیدن كفش های پاشنه بلند و غیراستاندارد می 
توان به عوارضی مانند »انحراف انگشت شست پا«، »میخچه«، »تاول 
و خمیدگی انگشتان«، »دردهای مزمن كمر«، »دردهای مفاصل، زانو، 

پاشنه« و «خستگی های زودرس« اشاره كرد. 
كفش های تابستانی)صندل(: با آغاز فصل تابستان و گرم تر شدن 
هوا كفش های موسوم به كفش های تابستانی یا صندل وارد بازار 
می شود نكته مهم درباره این نوع از كفش ها اینست كه پا به هنگام 
باز  پشت  كه  هایی  كفش  در  بماند.  ثابت  حالت  یك  در  باید  حركت 
هستند هنگام حركت، یك انرژی صرف بیرون نیفتادن آنها از پا می 
شود و این كفش ها باعث خستگی بی مورد می شود. لذا توصیه می 
شود كه اگر قصد پیاده روی های طوالنی تر از ۲۰دقیقه را دارید به 

هیچ وجه صندل نپوشید. 
 توصیه هایی برای خرید كفش 

1( خرید كفش باید بعدازظهر باشد، زیرا بطور طبیعی پای افراد صبح 
نیز  آن  دلیل  و  است  بعدازظهرها  از  تر  كوچك  سایز  نیم  حدود  ها 
اینست كه پاها بعدازظهر متورم تر شده و به تبع آن سایزشان بزرگ 

تر می شود. 
۲( دقت مورد سایز كفش باید به دو نكته توجه شود: اول اینكه در 
انتخاب كفش حتما باید آن را پوشید و اتكا به نمره های درج شده 
اینكه  دوم  نیست.  كافی  آن  بودن  اندازه  از  اطمینان  برای  آن  روی 
باید به این نكته توجه كرد كه اندازه پای افراد با افزایش سن، كم و 
زیاد شدن وزن و حتی بارداری تغییر می كند، لذا مالك قرار دادن 

سایزهای قبلی در انتخاب آن كار صحیحی نیست. 
در  است  ضروری  كفش  لنگه  دو  هر  پوشیدن  خرید،  هنگام  در   )3
بیشتر افراد سایز یكی از پاها، بزرگتر از دیگری است لذا ین افراد 
انتخاب كفش، پای بزرگتر را مالك قرار دهند، نه  الزم است كه در 

پای كوچك تر را. 
۴( راه رفتن با كفش در همان زمان خرید بسیار مهم است و اگر كفش 

بند دارد باید بندهای آن را بست و با آن چند قدم راه رفت. 
5( كفش مناسب كفشی است كه انگشت شست پا، براحتی 

لبه جلوی  و  انگشت شست  بین  و  كند  آن حركت  در 
نیم  حدود  سانتیمتر كفش،  یك  تا 

وجود  فاصله 
داشته باشد.

مقدار  فرنگی  گوجه  پختن  هنگام   
خیلی كمی شكر به اندازه یك نوك 
انگشت به آن اضافه كنید.طعم گوجه 

فرنگی حفظ خواهد شد. 
 خیار ساالد را با پوست خورد كنید.

پوست خیار طعم جالبی به ساالد شما 
می بخشد. 

 مقداری جوش شیرین داخل آب سماور 
یا كتری ریخته آن را بجوشانیدجرمها 

برطرف می شود. 
 لیمو را پیش از آبگیری مدت 15 دقیقه 
درون آب داغ بیندازید،آب آن تقریبا دو 

برابر خواهد شد. 
سفت  و  خشك  از  گیری  جلو  برای   
شدن پنیر، روی طرف بریده شده آن 

كره یا روغن بمالید . 
 برای آنكه زرده تخم مرغ درست در 
وسط تخم مرغ قرار گیرد،هنگام پختن 
تخم مرغ ها در آب،آنها را بهم بزنید. 

زدید،مدت  آرد  را  مرغ  آنكه  از  پس   
اینكار  كنید.  سرد  را  آن  ساعت  یك 
باعث خواهد شد كه هنگام سرخ كردن 
هم  از  چسبیده  بهتر  آن  مرغ،پوشش 

نپاشد. 
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فال هفته

متولدین فروردین:  تو مي تواني و توانایي آن 
را داري كه از آنچه تجربه كرده اي به نحو احسن براي 
كارها و روابط خود در آینده استفاده كني. این دو هفته 
بهترین فرصت براي تجدید روابط با كساني است كه 
كم كم از تو دور شده اند. باید گذشته ها را در گذشته 
جا بگذاري تا همه اتفاقات یك بار دیگر، اما این بار به 
میل تو اتفاق افتد. از تفكرات مثبت همه استفاده كن و 
به كساني كه به تو كمك كرده اند پشت نكن. اگر در این 
دو هفته پیامي دریافت كردي سعي كن احساس واقعي 
خود را بیان كني تا از سوءتفاهمي كه امكان دارد رخ 

بدهد، جلوگیري كني.

افراد  همان  اینكه  با  اردیبهشت:  متولدین    
اما همه چیز دقیقأ   ، اند  همیشگي اطراف تو را گرفته 
همانگونه به نظر مي رسد پیش نمي رود. باید نگاهت 
متفاوت باشد. سعي كن این نكته را درك كني كه گاهي 
اوقات در برخي ارتباطات فامیلي ممكن است بر ضد 
تو عمل شود. در هفته آینده اتفاقي برایت رخ مي دهد 
كه مي تواند به سود تو تمام شود. بیش از اندازه به 
لیاقت تمام فرصت هایي  خودت سخت گیر نباش، تو 
كه در سر راهت قرار مي گیرند، را داري. براي داشتن 
یك رابطه خوب با نزدیكترین فرد زندگي ات سعي كن 

شادي ها و غم هاي او را مال خود بداني.

متولدین خرداد: فرصت هایي برایت پیش مي 
اینك  اید. گویي  نداشته  را  انتظارش  آید كه هیچ وقت 
شانس به شما روي آورده است و شانس با شماست 
و مي توانید به نحو احسن آنچه را كه از مدتها قبل در 
به مرحله عمل برسانید. در  بودید،  انجام دادنش  فكر 
حال حاضر هیچ كاري را بالدرنگ انجام ندهید و سعي 
مطالعه  شان  درباره  خوب   ، آنها  انجام  از  قبل  كنید 
نامه  تان حكمفرماست،  زندگي  بر  كامل  آرامش  كنید. 
اي سراسر شوق انگیز به دستتان مي رسد كه احساس 

بسیار خوبي را براي شما پدید مي آورد.

   متولدین تیر: در حال حاضر زمان تحمیل 
نقطه نظرات به خانواده نیست، بگذارید زمینه مناسب 
استقبال  كامأل مورد  پیشنهاد شما  این  بسا  شود. چه 
آنها قرار گیرد. بهترین راه ها در حل و فصل مسائل 
عاطفي، صبر و حوصله است. با كسي كه طرف عاطفي 
از مسائل كه به نظر شما پیچیده و  شماست، بعضي 
معماگونه است را مطرح مي كنید و این مسائل را به 
پیش مي  براي شما  مثبتي  وقایع  گذارید.  بررسي مي 
آیند كه باید با یك دید عاقالنه به آنها بنگرید تا تصمیم 
راه  خود  به  نگراني  و  ترس  بیم،  بگیرید.  اي  عاقالنه 

ندهید كه تمام مسائل به نفع شما تمام خواهد شد.

متولدین مرداد: سعي كن موقعیت پیش آمده   
هاي  باشي ساعت  كه حاضر  زماني  تا  كني.  را درك 
طوالني صرف انجام كاري بكني، یقین بدان كه موفقیت 
بیشتر  را  تمركزت  كني  سعي  باید  بود.  خواهد  تو  با 
كني، وقتي در جمعي حاضر میشوي باید مقصود خود 
زیاد  از حرف زدن  اما سعي كن  كني  بیان  را واضح 
پرهیز كني. رابطه تو با نزدیكترین فرد زندگي ات یك 
رابطه با احترام متقابل است سعي كن این حفظ احترام 

همواره بر جا بماند.

متولدین شهریور: وقتي مسائلي پیش مي آید 
مي  عصبي  نمیشود،  ات  زندگي  در  تغییر  موجب  كه 
است.  پایمال شده  تو  حق  كني  مي  احساس  و  شوي 
سعي كن از الگوهاي خوبي كه تو را از دردسر دور 
ترا دچار  تأثیرات منفي كه  از  تبعیت كني و  مي كنند، 
تو  به  كه  دوستاني  نمایي.  دوري   ، كنند  مي  دردسر 
با  كه  دهي  انجام  را  كارهایي  تا  كنند  مي  وارد  فشار 
عقل خودت سازگار نیستند، شاید اصأل دوست واقعي 

تو نباشند.

متولدین مهر: خوابهاي خوبي كه اخیرأ دیده 
اي واقعأ ممكن است جامه حقیقت به خود نگیرند. در 
مسئله  یك  به  داري  روي  پیش  كه  اي  هفته  دو  اوایل 
فوق العاده برخورد خواهي كرد. فكر نكن كه هنوز در 
خوابي و داري خواب مي بیني، آنچه كه در صبح آن 
به  را  خودت  شغل  دارد.  واقعیت  افتد  مي  اتفاق  روز 
سختي در آغوش بكش چون این همان چیزي است كه 
واقعأ به آن نیاز داري . این دو هفته تنها موردي است 
در زندگي ات كه حق داري تحت تأثیر احساسات خود 
نشان  بیشتري  انگیزه  كارهایت  در  چه  هر  كني.  عمل 
همراه  به  را  بهتري  پیامدهاي  برایت  قدر  همان  دهي، 

خواهد داشت.

متولدین آبان: اگر گل امید در باغچه زندگي   
خود بكارید و عشق و محبت را جایگزین كینه و نفرت 
نخواهد  وجود  بدبیني  براي  دلیلي  هیچ  دیگر  بكنید، 
از  كنید:  تكرار  بار  چند  روزي  را  عبارت  این  داشت. 
آشتي  عشق  با  خوشتر.  نشنیدم  عشق  سخن  صداي 
كنید و دید خود را نسبت به زندگي تغییر دهید . هیچ 
مي دانید این فكر و اندیشه شماست كه در مقابل رفتار 
العمل  عكس  تواند  مي  زننده  و  ناخوشایند  گفتار  و 
مناسب نشان دهد. روزهاي خوبي را پیش روي دارید 

با دید مثبت به وقایع بنگرید.

 متولدین آذر: باید این نكته را بدانید كه الزم 
هر  باشند.  دایره  روي  ما  مگوي  اسرار  تمامي  نیست 
مهم  آگاهي  و  دانستني  نكات  و  نكنید  بیان  را  چیزي 
نكنید.  آشكار  مناسب  زمان  و  وقت  در  جز  را  تان 
كوشش هاي خود را مضاعف كنید كه كارهاي مانده 
و معوقه در اسرع وقت به ثمر بنشینند. به طرف مقابل 
تان فرصتي بدهید تا حسن نیت خودش را ثابت كند. 
تغییراتي كه در آینده برایتان پیش مي آید ممكن است 
در جهت مصالح و منافع شما باشد. البته به شرطي كه 
استفاده  دارند،  را  دانایي الزم  از كساني كه تجربه و 

كنید و با آنان مشورت نمائید.

  متولدین دی: با امید در ایمني خواهید بود 
و آرام خواهید ماند. آرامش را در باطن خود بوجود 
به  را  احساس  این  دیگران  با  برخورد  در  و  آورید 
بسیار  آن  به  ها  انسان  ما  كنید.آنچه  منتقل  نیز  آنها 
نیازمندیم، امیدواري به زندگي است. آنچه پیداست و 
مایه دلخوشي این است كه باید روند زندگي خود را 
از یكنواختي نجات دهید. سعي كنید آنچه را به سختي 
را آساني  به دست مي آورید  یا  اید،  به دست آورده 
با همكاري  باش،  با خودت روراست  ندهید.  از دست 
روزمره، به شدت خودت را خسته كرده اي، سعي كن 

از حجم كارت كم كني.

متولدین بهمن: دست به كارهایي زده اي كه 
به سود تو نبوده است. هرگاه به خدا مي اندیشي، در 
باطن  ضمیر  از  را  ناصواب  اندیشه  هرگونه  حال  آن 
خود بیرون كن. بعد از مدتي این روش ملكه ذهن تان 
مي شود و به این ترتیب راه ورود هر گونه فكر منفي 
و آزاردهنده را مي بندید.بدون داشتن برنامه موفقیت 
در دسترس نخواهد بود . اگر هم بدون تالش به جایي 
برسید چون برایش زحمتي متحمل نشده اید، بنابراین 
قدرش را نمي دانید و زود آن را از دست خواهید داد.

 متولدین اسفند: نتیجه كارها و تالش خود را 
به زودي دریافت خواهید كرد . در گرفتن تصمیم تأمل 
و یا درنگ كنید كه عجله كار شیطان است. به گذشته 
را  رفته  از دست  فرصتهاي  و غصه  غم  و  نكنید  فكر 
نخورید. باید بدانید بحران هاي زندگي پایدار نیستند و 
به زودي برطرف خواهند شد. بي جهت نگران هستید، 
بدهید،  تان  زندگي  و  خود  به  تكاني  و  بكنید  حركتي 
مطمئن باشید موفق خواهید شد. شما عمأل در زندگي 
براي  نزدیكي،  دوست  كنید.  مي  خوشبختي  احساس 

شما خبرهاي مسرت بخشي را مي آورد.

سفید بازی را شروع می کند و در 3 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Nde6+  Bxe6   Nxe6+   Qxe6 
Rd8# 

 سفید بازی را شروع می کند و در2
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل              
d4     exd3 
Bxd3# 

به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

فروش و نصب برنامه های جدید و 
 Spyware و  Virus پاکسازی

در محل شما

078 8997 7623

حسابدار خود باشید
با ارائه ساده ترین شیوه های 
حسابداری شما را یاری می 
كنیم تا حقوق حسابدارتان را 

برای خود پس انداز كنید.
077 6828 2448

شوخی با مطبوعات ایران صمد شکارچی 
خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران ۴5 روزه مجوز می گیرند.

بیچاره خارجی ها فكر كرده اند علی آباد هم یك شهر است.

پروتكل كشوری درمان معتادان به زودی ارایه می شود.
تا پروتكل بیاید ارایه شود معتادان یا مرده اند یا ایدز گرفته اند.

حقوق كارگران زیر چكمه ی سرمایه داری لگدكوب شده است.
ز سم ستوران در آن پهن دشت       حقوق فقیران لگدكوب گشت

هر 1۸ ثانیه یك زن قربانی خشونت خانوادگی می شود.
پس بی زحمت هر 1۸ ثانیه یك فاتحه بخوانید.

وبا به زندان رفت.
به درك! حقش اعدامه.

زلزله جنوب فارس را باز هم لرزاند.
بلرزاند، ما كه توی شمالیم جامونم محكمه محكمه.

مسوولین فارس بی حال هستند.
خدا نكند! هال هر كدامشان به اندازه ی زمین فوتبال است. هال ندارند!؟

از كجا معلوم می شود كه جوان هستیم؟
از بی حالی، افسردگی، سرخوردگی، ناامیدی و بیكاری.

یك گاو در ایران چهار قلو زایید.
عجب گاو خری بوده كه شعار شعار فرزند كمتر زندگی بهتر را نشنیده گرفته 

است.
گوشت را چطور به فرزندانمان بدهیم؟

فكر می كنم با قطره چكان!

مدیران باید با مردم بودن و مردمی زندگی كردن را یاد بگیرند.
بعدش چطور زندگی كنن؟

قیمت ها در سال آینده كنترل می شوند.
بزك نمیر بهار میاد كمبزه با خیار میاد!

صادرات هفت ماهه استان 1۴۰ درصد افزایش یافته است.
9 ماهه كه شد معلوم می شود.

دو بیتی
تمام هستی ام با َزرَورق رفت بیا پوال كه جانم از رمق رفت  

كه دختر خاله از پیشم َدَمق رفت فتادم در میان دام شیطان  

تلنُگر
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شماره تلفن های ضروری 

در لندن
اورژانس          999

 كانون ایرانیان                                   ۰۲۰77۰۰717۴
كانون ایران                                             ۰۲۰۸7۴63۲69 
جامعه ایرانیان                                         ۰۲۰۸7۴۸66۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰9۸۲167۰5۰11-7
سفارت ایران در لندن                               ۰۲۰7۲۲53۰۰۰ 
وزارت كشور انگلستان                             ۰۸۴56۰۰۰91۴ 
اطالعات پرواز هیترو            ۰۸7۰۰۰۰۰1۲3 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰۲۰۸56۴9۸۰6
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰۸-۴55555۰

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    ۰۲۰76۲۰۰1۰۰
رستوران اپادانا                                ۰۲۰76۰33696 
رستوران اریانا                                        ۰۲۰7۲669۲۰۰
رستوران البرز                                    ۰۲۰76۰۲9۰۴۰ 
رستوران الونك 1                             ۰۲۰76۰3113۰

رستوران الونك ۲                                    ۰۲۰7۲۲9۰۴16 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸96۴۴۴77
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰39595
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰۸۴5۸9۰۸3
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰7۲6۲۴۰15
رستوران پاریس                                      ۰۲۰7۲۸9۲۰۲3
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰۸۴5۲9۲۲6
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰7۲5۸3651
رستوران حافظ)1(                                   ۰۲۰7۲۲9939۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰7۴31۴5۴6     
رستوران ددی                                         ۰۲۰76۰۲1۲11
رستوران دیار                                         ۰۲۰۸9۲۰97۴۴ 
رستوران ژینو                                         ۰۲۰۸۸۴717۴۰ 
رستوران شهرزاد                                    ۰۲۰73711919

رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰۸3۴6559۲
رستوران كندو                                         ۰۲۰77۲۴۲۴۲۸    

رستوران صفا                                         ۰۲۰77۲3۸331
رستوران كلبه                                         ۰۲۰77۰6۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸5637۰۰7
رستوران نیمكت                                      ۰۲۰۸۸۸969۸9
رستوران یاس                                         ۰۲۰76۰391۴۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸99۸9۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸3۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        
  ۰۲۰۸۸3۸۰۰۰7

رستوران اریانا                                      
 ۰۲۰7۲669۲۰۰

رستوران ایتالیایی                     ۰۲۰۸3۴9۴۴۰۰     
رستوران صدف                                      

۰۲۰7۲۴3۸۴۴۴
رستوران زرتشت                                    

  ۰۲۰76۰3۲379
رستوران لیدو                                         

 ۰۲۰۸95۲۴7۴۸
سفره سرای مهدی ۲
سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰۲۰۸۴۴55775  
اهواز                                            ۰۲۰۸77۸5361
انزلی                                        ۰۲۰۸۴5۸1۲۲1
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸۴516616
بهار                                         ۰۲۰76۰35۰۸3
بیژن                                         ۰۲۰7۴35۲37۰
پرارا                                       ۰۲۰76۰36۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰7۲7۲۲665
تفتان                                       ۰۲۰77317۸19
تهران                                      ۰۲۰7۴3536۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰7639۸۰۰7
جردن                                          ۰۲۰۸۴۲65۴۴۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰76۰3۸9۰9 
خیام                                          ۰۲۰7۲5۸3637 
زمزم                                        ۰۲۰۸۴5۲۴۰۰۴

فردیس                                     ۰۲۰۸۸6161۸7  
سارا               ۰۲۰7۲۲9۲۲۴3
ستاره                                      ۰۲۰۸۸635۲51
ساواالن                                                  ۰۲۰۸3۴7۸۸۲۲
سپید                                       ۰۲۰۸969797۰ 
سلیمان                                                   ۰۲۰76۲۴۲957 
سهند                                                  ۰۲۰۸3۴33۲79 
سرور                                               ۰۲۰۸97۴6۰۸۸ 
سیب                                                  ۰۲۰۸399۲۸3۲ 
علی                                    ۰۲۰۸566936۰ 

مازندران                                    ۰۲۰57995۰۰
ماهان                                          ۰۲۰۸963۰۰1۲

منصور                                           ۰۲۰۸95۲5637 
محصوالت ایران                              ۰۸963۰۰۲۰۲۰
هرمز                                                      ۰۲۰۸۴55۸1۸۴
وحید                                             ۰۲۰۸97۴9997 
قنادی رضا                                ۰۲۰76۰3۰9۲۴ 
قنادی عسل                               ۰۲۰77۰6۲9۰5

  

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران ایران ما
رستوران پارسیان
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton

توزیع میگردد

آموزشگاه رانندگی فرح

Mobile: 079 5165 3838

Hendon در مناطق
Finchley - Barnet 

با رزرو کردن هر 10 جلسه 
تعلیم رانندگی یک جلسه 
بصورت رایگان دریافت 

خواهید کرد
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نیازمندیها

حمل و نقل فارس
Removal

انتقال اثاثیه منازل، آفیس، قطعات و باکس به تمام نقاط لندن و 
انگلستان در کوتاهترین مدت با قیمت مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834
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 به یک نفر پیتزا شف در
 ناحیه و چند نفر موتور
 سوار برای  پیتزا و چند
 نفر برای پخش لیفلت در

 .ناحیه نیازمندیم
Kings Cross 

8208258 0795

تدریس خصوصی
ریاضیات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوی مهندسی

 07828182645

راننده ون جهت 
همكاری در 

مارکت نیازمند 
است

ترجیحا ساکن غرب 
لندن

07759512443

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

رنگ کار حرفه ای
نقاشی ساختمان پذیرفته 
می شود.  با قیمت مناسب 

و کیفیت عالی

    07908860087
07856694710

به یک منشی جهت 
کار در یک شرکت 
فرهنگی ترجیحا 

ساکن شمال لندن 
نیازمندیم

0208۴5۳7۳50

یک باب مغاز پیتزا شاپ 
در ناحیه در دو طبقه 
مجهز با کلیه وسایل 
پیتزا شاپ نو با قیمت 

بسیار خوب نقد و اقساط 
به فروش می رسد.

079۳0۳15175

به یک خانم جهت 
امور نظافتی منزل 

در حوالی
 Queensbury Station 

نیازمندیم

07939383939

طراحی وب سایت 
ثبت شرکت ها - کارت 

تجاری - مشاوره 
تجارتی

و طراحی آگهی های 
تبلیغاتی و خدمات 

بیشتر
079۴7711۴95

یک فلت یک خوابه 
جهت اجاره در 

منطقه
Upton Park

شرق لندن
با تمامی امكانات رفاهی

07791274834

به چند نفر بازاریاب 
کامال حرفه ای 

نیازمندیم

0208۴5۳7۳50

لیفلت ها و 
آگهی های خود 

را به همراه 
هفته نامۀ 

پرشین پخش 
نمایید. 

 به یاد داشته
 باشید با صرافی

 های معتبر
 پولهای خود را
ارسال نمائید

کلیه خدمات ساختمانی 
پذیرفته می شود

نقاشی، کاشی کاری، 
لمینت فلورینگ، پارتیشن، 

نصب سرویس حمام و 
آشپزخانه

 No Job too Small 
 075 2852 ۳07۳

طراحی

وب 
سایت

07733113137

مكانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 0759۴۳۴797۳
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نیازمندیها

Office: 02083571418
Mobile: 07912214445 – 07809827688

Email: info@ioccltd.com - www.iocconstruction.com

IOC Construction Ltd
با سابقه طوالنی در امورات ساختمانهای مسکونی، تجاری، 

پزشکی هتل ها، مغازه ها، طراحی داخلی و خارجی از پایه ریزی 
تا اتمام ساختمان سقف و شیروانی

 کلیه امور برقی – لوله کشی نصب تهویه مطبوع و شوفاژخانه

لطفآ از Website ما دیدن كنید

Personal Service & Supervision
Demolition
Renovation, Refurbishment & 
Conversions
Framing & structural work
Remove existing garage
 & built new garage
General Carpentry & Join

New Kitchen: design and supplies & fit
New & repair Utility Service
Mechanical & Plumbing & Gas 
Appliance Works
New Bathroom and powder room: 
supply & fit, Finishes, Flooring
Garden Landscaping

شرکت ساختمانی
Commercial - Business - Hotels - Restaurants

 جهت  درج آگهی در هفته نامه با شماره تلفن های
07811000۴55 -  0208۴5۳7۳50  تماس بگیرید

Canopies
Ducting
Fresh Air Ventilation
Fans carbon filters silencers 
stainless steel works
Cabinet
Sinks
Tables
Cold rooms
Shelves
Remote control security gates
Fence
Grills
Balustrades
Railing

Staircase
Door shutters
Restaurant, Take away Equip-
ment & Fitting:
Cookers
Grills
Fryers
Mixers
Dough Maker
Fridges
Tandoor
Pizza Oven
Stock pots
Kebab machine

01415565740
08452234497
02089615577

Mobile: 07940523970 – 07895959159
73B Sutherland Road, Walthamstow, London, E17 6BH 

www.cew-soltan.co.uk

صنایع فلزی و استیل کاری سلطان
Soltan Metal Work

سازنده انواع : کاناپی، اجاق باشی، میز، شلف، کانتر، هواکش، 
کانال، کابینت، سینک، کرین فیلتر و ...

سازنده انواع درهای برقی و کنترل از راه دور، اسکلت ساختمان، 
راه پله، در و پنجره،تنور نانوایی، کرکره، فنس و ..

كارخانه گالسكو

ایده های غیر ممکن را 
امکان پذیر می سازیم  
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مراسم ازدواج در 
آذربایجان 

در آذربایجان جنوبی كه ریشه های فرهنگی و اجتماعی بس دیرینه ای دارد ، آداب و رسوم بسیار ویژه 
و جذابی در زمینه ازدواج جریان دارد . این آداب و رسوم و نحوه اجرای آنها از سالهائی بس دور تا 
كنون ادامه داشته است . ازدواج برای خلق آذربایجان جنوبی مفهومی مقدس داشته و واحد خانواده 

از اهمیتی فوق العاده برخوردار 
میباشد. 

به  ،خود  احترام  و  تقدس  این 
مؤسسه  این  و  ازدواج  مراسم 
پایه ای زیبائی و شكوه  مهم و 
فراوانی میبخشد .در آذربایجان 
عموما  ازدواج  مراسم  جنوبی 
به یك شكل برگزار میشود .در 
این دیار زیبا در ماههای مقدس 
معموال  رمضان  و  محرم،صفر 
نمیپذیرد.در  صورت  ازدواج 
آذربایجان  مناطق  از  بعضی 
در  الخصوص  علی  و  جنوبی 
با  ازدواج  قصبات  و  روستاها 
مراسم خواستگاری آغاز شده و 
نوعروسان بدین ترتیب انتخاب 
میشوند. این بخش كه در زبان 
شده  نامیده   “ “الچیلیك  تركی 
اهمیت  از  ازدواج  مراسم  در  و 

مراسم  این  در  میگردد.  انجام  آینده  داماد  مادر وخواهران  توسط  ،معموال  است  برخوردار  فراوانی 
نزدیكان داماد آینده ترانه هائی نیز میخوانند و عروس را بنوعی خواستگاری میكنند .بعنوان مثال : 

 ال آلمایا گلمیشم /  شال آلمایا گلمیشم /  گوزل گؤز بی اوغالنا /  یار آلمایا گلمیشم 
در بعضی از مناطق آذربایجان جنوبی خواستگاران با ضیافتی كه محور آنرا غذاهای لذیذی همانند 
خورشت و پلو تشكیل میدهد ،پذیرائی میشوند . سپس بزرگان و سالمندان هر دو طرف گرد هم آمده 
و در مورد شرایط عقد و روز آن به توافق میرسند . در آذربایجان جنوبی به این مراسم روز نشان 
گفته و در آن بزرگان خانواده داماد آینده به خانه نوعروس دعوت میشوند تا در مورد مهریه به بحث 
و تبادل نظر بپردازند . در بعضی از خانواده های كوچ نشین آذربایجان جنوبی هنوز سنت اخذ “ شیر 
بها “ بمورد اجرا گذاشته میشود . بعد از اخذ پاسخ ثبت كله قندی كه از طرف خانواده داماد آورده 
شده شكسته شده و نوك كله قند نیز به مادر عروس داده میشود . بعد از مراسم روز نشان ،نوبت به 

خرید زیورآالت،پارچه ها و هدایائی میرسد كه در روز عقد بین طرفین رد و بدل میگردد. 
عقد و یا نكاح مابین عروس و داماد در روزی كه معنای خوبی داشته و از طرف خانواده ها مورد 
قبول قرار گیرد بسته میشود .این مراسم معموال در حضور نزدیكان و خویشاوندان داماد و عروس 
و با وساطت ماموری رسمی در خانه نوعروس برگزار میگردد. بهنگام قرائت خطبه عقد ، پارچه ای 
سفید رنگ بر روی سر داماد و عروس قرار گرفته و دو تكه قند برای آغاز زندگی شیرین و ادامه آن 

بهمین شكل بیكدیگر سابیده میشوند. 
در گذشته دختران و پسرانی كه از همدیگر خوششان میآمد ،برای دیدار یكدیگر شبها بخارج خانه 
میآمدند. نامزدها و عاشقها برای همدیگر ترانه و بیاتی خوانده و بدین شكل شب را سحر مینمودند 
.در شبهای چهارشنبه سوری نیز نامزدین داماد پشت بام خانه ها رفته و از آنجا شال و یا دستمالی 
را بداخل خانه محبوبشان میانداختند. شهریار شاعر بزرگ آذربایجان در این مورد چنین میسراید : 

 بایرامدی ، گئجه گوشو اوخوردو /  آدخلی گیز بیگ جورابینی توخوردو 
 ای نه گؤزل قایدادیر شال سالالماخ /  بیگ شالینا بایرام سنین باغالماخ 

نوعروس درهر عیدی كه در خانه داماد آینده بگذراند ،هدایای فراوانی دریافت مینماید . در آذربایجان 
جنوبی بعد از مراسم عقد خانواده ها همدیگر را برای اولین بار به خانه همدیگر دعوت میكنند كه به آن 
“ایاق آچما” میگویند .در واقع با این مراسم خانواده ها با همدیگر بیشتر آشنا شده و رفت و آمدشان 
تسهیل میگردد . قبل از برگزاری مراسم عروسی خصوصیت قابل توجه دیگری و جود دارد بدین 
ترتیب كه ؛ باید از خانواده های خویشاوندی كه عزادار میباشند اجازه گرفته شود .بعد از این امر 
خانواده ها دور هم جمع شده و عروسی با شادی بسیاری آغاز میگردد . در خانه داماد گوسفندی 
قربانی شده و با گوشت آن از میهمانان پذیرائی میگردد .  بعد از ضیافت شام نوبت به موسیقی و 
نمایش  به معرض  را  فرهنگی خود  و ظرافت  قهرمانیهای خود  آذربایجان  تركهای  تا  میرسد  رقص 
بگذارند. بسیاری از مدعوین بسالمتی عروس و داماد به نوازندگان پول میبخشند كه بدان “ شاباش 
“ میگویند. در بعضی از مناطق آذربایجان جنوبی این پول جمع آوری شده به داماد داده میشود .در 
بعضی از عروسیها نیز عاشقان با ساز خود پا به صحنه گذاشته و با سرودن ترانه های حماسی 
،گرم و شاد فضائی خاص ایجاد مینمایند . در میان دوستان نزدیك داماد دو نفر بعنوان “ساقدوش” 
و “سولدوش” انتخاب شده و از طرف پدر داماد به آنها هدیه داده میشود . در این میان در خانواده 
های داماد و عروس جشن و پایكوبی همچنان ادامه یابد . قبل از حركت نوعروس بخانه داماد پدر 
عروس در نزد خویشاوندانش در گوش دخترش چنین میگوید :” صاحب دختران و پسران بسیاری 
گردی ،ثروتمند و خوشبخت باشی ،به حرف پدر شوهر و مادر شوهرت گوش بدی ،روزهای خوشی 

داشته باشی ....انشااهلل” . 
 مراسم عروسی 

در ساعات دیر شب دوستان نزدیك داماد نوعروس را طی با جشن و پایكوبی به خانه ای كه داماد 
در آن آنست میآورند . بهنگام بردن نوعروس از خانه پدری به خانه داماد ترانه های جالبی خوانده 
میشود. وقتی نوعروس بدرب خانه داماد میرسد ، بیحركت میایستد تا بزرگ خانه آمده و با دادن 
هدایائی ورودش بخانه را مبارك سازد . نوعروس بعد از ورود بخانه بر روی صندلی نشسته و بر 

روی سرش كاسه ای كوچك بنام “دوواخ “میگذارند كه معموال ساقدوش آنرا گرفته و فرار میكند . 
برای اخذ مجدد این كاسه و یا دوواخ باید به ساقدوش نیز هدایائی داده شود . فردای شب عروسی و 
یا چند روز بعد خویشاوندان با هدایائی بسیار بخانه داماد میایند خانه داماد نیز از این خویشاوندان با 
غذاهای عالی پذیرائی مینماید .  در آخر باید گفت كه تمامی این مراسم و آداب رسوم زیبای آذربایجان 
جنوبی امروزه در نتیجه شرایط اقتصادی و اجتماعی رنگ و روی خود را از دست داده و بیشتر 
در مناطق روستائی قابل مشاهده میباشند . دیگر در جامعه ماشینی امروزی حتی وسط خیابانها نیز 
بعضا میتوان آشنائی و حتی خواستگاری دختران و پسران را مشاهده نمود . بنظر این آداب و رسوم 
نیز همانند سفره های پرزرق و برقمان كه جای خود را به پیتزاها و ساندویچها داده اند به ازدواجهائی 
سریع كه پایائی زیادی نیز ندارند ،میدهد. با همه این احوال تركهای آذربایجان همواره به آداب و 

رسوم خود پایبند بوده و خواهند بود.

را پرسیدم گفتند مگر خبر نداری امشب گلپا می خواند.درست عین همین جمله را به كار بردند.دیدم همه از فقیر و 
غنی می دوند تا زودتر خودشان را به منزل برسانند تا صدای ایشان را از رادیو بشنوند. ایشان از همان اولین قدم 
به عنوان بهترین خواننده این مرز وبوم كارش را شروع كرد.چطور عرض كنم كه به دیگران برنخورد همه خوب 
هستند ولی ایشان در آن زمان چنان خدمتی به احیای موسیقی ایران كردند كه ما موزیسین ها مرتب تالش می كنیم 
تا بتوانیم یك قدم ایشان را برداریم.از خصایص آقای گلپا تعلیم شاگردانی بود كه مثل خود ایشان به تقلید اعتقادی 
نداشته اند. مثال همین االن كه دوست عزیزمان آقای ... شاگردانی دارند.همه دارند یك جور می خوانند .وقتی شما 
رادیو را روشن می كنید و صدای شاگردان ایشان را می شنوید ابتدا گمان می كنید خود ایشان هستند تابعد به 
اشتباه خودتان پی می برید.اما هیچ یك از شاگردان آقای گلپایگانی نمی توانند حتی 6۰ درصد از ایشان تقلید كنند. 
یكی دیگر ازخصایص گلپا این است كه با یك گوشه یك برنامه را اجرا می كند.ببینید گوشه بختیاری شش هفت خط 
بیشتر نیست و در عرض چند ثانیه تمام میشود.شوشتری هم همین طور.ولی وقتی ایشان شوشتری را در همین 

اندازه است می خواند نیم ساعت طول می كشد بدون اینكه مطلبی تكرار شود.و... 
▪ استاد پرویز یاحقی 

گلپا خواننده ای برجسته و دارای سبك است و مانند آقایان بنان،قوامی و ادیب خوانساری یكی از بهترین خوانندگان 
آواز ایران است.ایشان یكی از بهترین صداها را دارد.حالت و وضعیت خاص صدای ایشان همیشه مورد عالقه 
مردم بوده است.ایشان بیشترین برنامه هایش را با همكاری من،استاد مرتضی محجوبی و استاد حبیب اله بدیعی 
انجام داده است.كارهای ایشان در برنامه گلها بسیار شاخص است.به خاطر صاحب سبك بودن این هنرمند بود 
كه مردم بهترین لقب ها مانند سلطان آواز ایران،مرد حنجره طالیی و گل سرسبد آواز ایران را به او دادند.صدای 

گلپا مثل طال بود و... 
 استاد فریدون حافظی 

از خصایص گلپا این است كه عالوه بر قشنگ خواندن یك آرتیست به تمام معناست.من با خیلی از خوانندگان 
دوست بودم و برنامه اجرا كردم.افرادی مانند بنان و قوامی كه روحشان شاد باد.ولی گلپا یكی از ستارگان برجسته 
آواز ایران است.سبكی كه گلپا آورد سبك نویی بود.من متاسفم كه در اوج خوانندگی اش یك مرتبه زمین زده شد 

و... 
 استاد فرهنگ شریف 

هرچند كه اساتید گرانقدری مانند بنان،قوامی،ادیب خوانساری وجود داشتند و از صدای خوشی برخوردار بودند 
اما آقای گلپایگانی آمد و با صدای گرم و زیبایش طوفانی به پا كرد.از اولین روزهایی كه ایشان كارش را آغاز 
كرد،ساز من آن صدای گرم را همراهی كرد.به جرئت می توان گفت گلپا اولین خواننده ای بود كه با گلها شروع كرد 
و مدت هفده سال تمام بر آن تكیه زد.خواننده ای كه مردم را با آواز آشتی داد و سبب رونق آن شد.صدای گلپا در 
وهله اول به دل می نشیند و بعد بر روح انسان اثر می گذارد و همواره در یاد شنونده باقی می ماند و برای همین 

است كه مردم آوازهای او را زمزمه می كنند.حدود چهار دهه است كه نسل های متفاوت این مملكت او را به خاطر 
سپرده اند.این ماندگاری نزد مردم یك كشور به عمری نزدیك پنجاه سال كار ساده ای نیست و... 

 استاد امین اله رشیدی 
در مصاحبه با كتاب گشت و گذاری در موسیقی سنتی ایران - جلد دوم صفحه 331 ، از ایشان سوال شده آقای 
رشیدی در موسیقی سنتی ایران صدای كدام خواننده را بیشتر می پسندید؟ رشیدی:اكثرا قابل احترامند و دارای 
صدایی خوش و از ارزش واالیی برخوردارند و در استادی و تسلطشان در اجرای دستگاه های موسیقی تردیدی 
نمی توان داشت.اما از میان همه این عزیزان و استادان از اولین ها تا این اواخر آوایی كه به دلم نشست از آقای 

گلپایگانی بود. و بعد می گوید: 
شاهد آن نیست كه موئی و میانی دارد /   بنــده طـلــعـت آن بـاش كه آنـی دارد 

 استاد منوچهر جهانبگلو 
اصوال در آن سالها اكبر گلپایگانی با درخشش فوق العاده چنان تمام نظرها را به سوی خود جلب كرده بود كه با 
وجود او تصور این كه كس دیگری بتواند مطرح شود تصوری محال به نظر می رسید.اهل موسیقی گمان می كردند 

كه الاقل تا 5۰ سال دیگر هیچ خواننده ای مجال اظهار وجود نخواهد یافت. 
▪ استاد فضل اهلل توكل 

او گویی برای این آفریده شده تا برای دلش و خدایش بخواند.چنانچه توانست با ارائه سبك و شیوه خاص خود و 
اجراهای دلپذیر مردم را از موسیقی معمولی و پایین دوباره با آواز اصیل آشتی دهد.نمونه بارز این ادعا اجرای 
خوب او در آواز” مست مستم ساقیا دستم بگیر” است. گلپایگانی هنرمندی است دوست داشتنی، متواضع، با سواد، 
اهل مطالعه و با اخالق كه توانسته است با نسلهای بعد از خودش هم ارتباط برقرار كند.خاطره صدای گلپا هیچ گاه 

از ذهن مردم پاك نمی شود. 
▪ محمد گلریز )برادر جناب گلپا( 

او در سطح یك خواننده و مدرس در جهان شناخته شده و به دعوت كشورهایی مثل انگلیس ، آمریكا ، فرانسه، هلند 
، چین و ژاپن برنامه هایی به شكل آموزشی اجرا می كند. در همین چند سال گذشته آوازی در راست پنج گاه در 

لس آنجلس اجرا كرد كه در سازمان یونسكو تدرسی می شود ... 
در مورد استاد گلپا اساتید دیگری نیز اظهار نظر كرده اند كه بیان آنها از حوصله این مقاله خارج است. 

برای استاد اكبر گلپایگانی از درگاه خداوند متعال آرزوی عمری طوالنی و مستدام را خواهانیم و امیدواریم ایشان 
سالهای سال در نهایت صحت و سالمتی باشند تا جامعه هنر از وجود ایشان همچنان بهره مند باشد و امیدواریم 

حاال پس از گذشت بیش از ربع قرن، آوای ایشان از صدا و سیمای كشور عزیزمان ایران پخش شود.
 منابع:  ]1[ مجله موسیقی قرن ۲1 شماره 1  - ]۲[ مجله جدول ویژه موسیقی ، پاییز 1377   - ]3[ كتاب مرغ 

- ایران ملودی  شباهنگ 
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S P E C I A L I S TS I N PAT I S S E R I E & W H O L E F O O D S

شيرينى  و خشکبار

LtdTAVAZO
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East Azarbaijan, Tabriz
As it was mentioned the three Islands of 
Ashk Daqi, Espeer and Arezoo of Lake Oru-
mieh are also in the vicinity of the province 
of East Azarbaijan.
Handicrafts, Music, and Foods 
The province of East Azarbaijan is reputed 
for its handicrafts in Iran namely a variety 
of carpets, rugs, Gelims (coarse carpet), 
Jajeem (loosely woven cloth), satchels, 
shawls, earthenware, ceramic vessels, bas-
kets, wooden articles, materials woven out 
of silk or wool, embroidered fabrics, cro-
chet articles, towels, blankets, local shoes, 
silverware and jewelry. Nuts and dry fruits 
are also important items of this area and are 
highly favored everywhere.East Azarbaijan 
is well known for its colorful and variety 
in cuisine. Breakfast is accompanies with a 
wide range of jams, cream, a variety of fresh 
bread and…. For lunch and dinner a num-
ber of dishes made out of meat, vegetables 
accompanied by a variety of pickles. To 
name a few of the 'Aash' of a kind of soup: Aash Sheer, Aash Dooq, Aash Aanar, Aash Maast, 
Koofteh or Meat-Balls such as Koofteh Tabrizy, Turkey, and Koofteh Farangi. Other dishes 
are Badamjan Shekam Pareh, a variety of Kookoos and the famous 'Chelo-Kabab and Kabab 
(Turkish) to name a few. From ancient times the music of East Azarbaijan owed its fame to 
the presence of the 'Ashiqs' who were self made artisans contributed to the local music by 
composing lyrics and displaying their ability on the musical instruments in use. They per-
formed in various ceremonies thereby securing an income too. Beside this special form of 
music other tunes are also played by different performs, being the music played throughout 
the other parts of Iran.
Music in Azarbaijan has been influenced by classical western and Russian music. The dances 
of Azarbaijan have from the very beginning intermingled with their life style, that is the folk-
lore native mythology. The most famous of these traditional dances are: Lesgie, Chooban, 
Zoorkhaneh, Finjan-Finjan, Koosagelin, Vasf-e-Hal, Minjeq-Salma, Dolma-Dolma and Al-
ma-Atmaq to name a few.

Backpack
Majid Nourian Part 3

Peyrovani named 
Perspolis coach
Former Iranian national soccer captain Afshin 
Peyrovani is named as a coach of his former 
club, Premier League champion Persepolis. 
The decision to have the 38-year-old na-
tive of Shiraz join Persepolis was confirmed 
Wednesday afternoon by the club’s board of 
directors, Fars news reported. 
Peyrovani’s Squad will begin training under 
his supervision on Saturday. 
The club’s officials are expected meet again to 
select a head coach and technical staff for the 
team. 
Last May, Persepolis won the Iranian Premier League Championship to become the first 
club to hold to title for a second time. The team, however, lost its head coach, Afshin Qotbi, 
at the end of the premier league due to personal family problems.

3 Films At Czech Fest
Three Iranian films will be screened at 
the 43rd edition of Karlovy Vary Inter-
national Film Festival (KVIFF) slated 
for July 4-12 in the Czech Republic.
Acclaimed director Majid Majidi’s ’The 
Song of Sparrows’ will be screened in 
the event’s Horizons section, Mehr 
News Agency reported.
The film earned Reza Naji the Silver 
Bear for best actor award at the 58th 
Berlin International Film Festival, Ber-
linale.Prior to its win at the Berlinale, the film also took the best director, editing, original 
score and makeup prizes at the 26th Fajr International Film Festival.
Award-winning Iranian filmmaker Hana Makhmalbaf ’s ’Buddha Collapsed Out of Shame’ 
will be featured in the ’Another View’ section of the event.
The film depicts the agonies of a toiling Afghan schoolgirl and her efforts to continue her 
education when the former Taliban rulers of Afghanistan began to demolish the world’s 
precious Buddha sculptures in Bamyan in 2001.
’Cyanosis’ directed by Rokhsareh Qaem-Maqami, is another entry to the event. The 35-min-
ute documentary is about the daily routines of an itinerant painter. Some 235 feature and 
documentary films will be presented at this year’s KVIFF, 56 of which will be making their 
world, international or European premieres.
The festival will begin on July 4 with Barry Levinson’s ’What Just Happened?’.

Barks Will Recite Molana Poems
Renowned American writer and poet Coleman Barks plans to recite poems by renowned 
Iranian poet and mystic Molana Jaleleddin Rumi at the 2008 Sunken Garden Poetry Festi-
val. Accompanied by the award-winning cellist and composer 
Eugene Friesen, Barks will recite a number of verses by the 
celebrated Persian poet, Presstv said.
The bestselling author of ’The Essential Rumi’, ’The Soul of 
Rumi’, ’Rumi: The Book of Love’ and ’Rumi: Bridge to the 
Soul’, Barks was recently awarded an honorary doctorate in 
Persian language and literature by Tehran University.The poet 
has been a student of Sufism since 1977 and taught poetry 
and creative writing at the University of Georgia for thirty 
years. He has also published numerous translations of Molavi 
poetry. Barks’ performance will be on June 25 at Hill-Stead 
Museum in Farmington, Connecticut, USA.

Iran makes Nader 
Ebrahimi documentary 
The Iranian filmmaker Hassan Fathi is making a 
documentary about the life and works of the late 
writer and director Nader Ebrahimi. 
“Nader Ebrahimi was a great man, who promoted 
Iranian arts and culture. The documentary is a 
tribute to him for all he taught us,” said the direc-
tor, Hassan Fathi. 
A number of Ebrahimi’s close friends will co-oper-
ate with Fathi, helping him to gather information 
and do research. 
Nader Ebrahimi died at the age of 73 in Tehran 
after a long battle with brain tumor. 
He wrote nearly 100 books and numerous papers 
and research articles. His first book A Home for 
Night was published in 1963.
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Iran Cultural Week 
begins in Paris
UNESCO is holding Iran cultural Week to commemorate the 60th anniversary of 
the incorporation of the country into the organization. 
The event displays folkloric clothing along with photographs introducing Iran’s his-
torical, cultural and natural attractions. 
Iranian mythical themes and ancient literature are also introduced through static 
theater; a book fair presents 50 titles in various languages including Persian, English 
and French. 
An exhibition will introduce Iran’s ancient monuments and artifacts including the 
Persepolis capitals, the Gate of all Nations, Naqsh-e Rostam, ancient rhyta and in-
scriptions. 
Iran’s eco-tourism attractions and ancient scripts will be introduced with a stamp 
exhibition displaying 50 stamps that show Iranian traditions and handicrafts. It will 
also offer a handcrafts exhibition and introduce Iranian painting, calligraphy and 
enamel. 
The event commenced in Paris on June 24 with the participation of delegations 
from various countries and will run until the 27th in commemoration of 60 years of 
Iran’s membership in UNESCO. 
“Culture is the edifice of relations between nations; people like Roudaki knew noth-
ing of the limitations of politics and cared not about politics,” said Afghanistan’s 
permanent Delegate to UNESCO, Mohammad Zahir Aziz, in an inaugural speech 
for the event. 
Believed to have been born blind in the 9th century CE, Iran’s Roudaki is considered a founder of Persian classical literature and one of the 
first poets to use the newly devised Persian alphabet, which is a transcription of the Pahlavi language. 
“Great poets spoke of human dignity and culture and this is what the world now needs most,” he added about the influence of culture in 
developing understanding among nations. 
Persian and its varieties have official-language status in Iran, Afghanistan and Tajikistan. 
“We (Iran and Afghanistan) have a bright future full of peace and cooperation [because of our cultural similarities].” 

 Shajarian to Hold
Charity Show
Prominent Iranian vocalist Mohammad Reza Shajarian plans to hold a calligr -

 phy exhibition and donate the proceeds to complete the Art Garden project in
.Bam, Kerman province
 The exhibit, which is open to the public from Saturday until July ۴, will have on
display some ۸۰ calligraphy works donated to the maestro by Ali Reza Kadkh -
.daei

 The event’s inaugural ceremony will be held at Niavaran Cultural Complex on
.Friday, Fars News Agency said
The exhibit will be organized by Shams Gallery in cooperation with Artistic D -
.partment of Iran’s Academy of Arts

 Shajarian also plans to donate part of the proceeds of his June concerts for the
 renovation of the mausoleum of renowned Iranian poet and mystic Shams
.Tabrizi in Khoy, West Azarbajian province

Armenia to award Iran’s Mehrjui 
Armenia’s Golden Apricot International Film Festival is slated to honor the prominent Iranian 
filmmaker Dariush Mehrjui in Yerevan. Mehrjui will receive the festival’s lifetime achievements 
award and a number of his best works will be screened in the event’s Retrospective section. 
Dariush Mehrjui’s Cow, Hamoon, Pear Tree, Postman and Santoori will be screened during the 
8-day event. The 5th Yerevan International Film Festival will be held from July 13 to 20, 2008 in 
the Armenian capital.
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