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خواننده گرامی برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان  معتبر معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .

ادبیات

مردم»درُقدرت« یا »برُقدرت«؟
 وقتي از »قدرت« سياسي سخن مي گوييم، آن را چگونه چيزي مي شمريم؟ آيا »قدرت« به خودي 
خود »خير« است يا »شر«؟ آيا »قدرت« سياسي »شر«ي است که تا جاي ممکن مي بايد از آن 
اجتناب کرد؟ يا »خير«ي است که آن را نه براي »منفعت شخصي« بلکه براي »منفعت عمومي« 
مي بايد خواست؟ چه انسان يا انسان هايي را شايسته داشتن »قدرت« مي شمريم؟ کساني که اهل 
به »قدرت« آلوده نمي کنند، مردماني  آيا کساني که خود را  يا »ثروت« و »زور«؟  »انديشه«اند 
آلوده اند؟ و سرانجام، چه راه هايي  بدان  از کساني اند که خود را  پاک تر و حکيم تر  عادل تر و 
براي نظارت بر »قدرت« و مهار آن در اختيار جامعه قرار دارد؟ آيا کساني که »در قدرت«اند 
کساني  يا  به کس  را  »قدرت«  مي توانيم  آيا  قدرت«اند؟  »بر  که  کساني  يا  افرادي شايسته ترند 
واگذار کنيم و خود دل آسوده در پي خواسته هاي شخصي مان روان شويم؟ اينها پرسش هايي 
است که دست کم ۲۵۰۰ سال ذهن انسان متفکر را به خود مشغول کرده است و پاسخي که 
به آنها داده شده است نظام هاي فکري و فلسفي و سياسي متفاوتي را به وجود آورده است. 
يادآور  اين پرسش ها پاسخ داده شود، فقط مي خواهيم  به  البته، قصد آن نيست که  اينجا،  در 
شويم که وقتي از رابطه »روشنفکران« و »قدرت« سخن مي گوييم، خواه ناخواه پاسخي ناگفته و 
نينديشيده يا گفته شده و انديشيده براي هريک از پرسش هاي باال داريم. اما قبل از اينکه به اين 
پرسش بپردازيم که »روشنفکران« چه »رابطه «اي با »قدرت« دارند، مي بايد ابتدا روشن کنيم که 
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عملکرد  بويژه  ايران  اخير  حوادث 
زيادی  بسيار  شباهت  دولتمردان، 
شخصيتهای  و  رخدادها  به 
اثر  کيشوت«  »دن  معروف  رمان 
اين  است.  کرده  پيدا  سروانتس 
اسپانيايی  جهانگرد  و  نويسنده 
و  انديشه  بيان  به  داستان  اين  در 
ممکن  که  پردازد  می  تجربياتی 

است در آينده نيز ...

بانک  دادخواست  اروپا  اتحاديه  دادگاه 
بانک  اين  اموال  آزادی  برای  لندن  ملی 
را رد کرده است.روز پنجشنبه، 9 ژوئيه 
)18 تير(، شعبه دوم بخش بدوی دادگاه 
اختالفات  به  رسيدگی  مرجع  اروپا، 
دادخواست  اروپا،  اتحاديه  در  حقوقی 
آزاد  حکم  صدور  برای  لندن  ملی  بانک 
کردن دارايی های مسدود شده بانک را 

ناموجه خواند و به اين ترتيب ...

آخرین لحظه

درگیری در اطراف دانشگاه تهران
با وجود تالش نيروهای امنيتی برای ممانعت از برگزاری تجمعی به مناسبت دهمين سالگرد 
حوادث 18 تير، اخباری درباره شليک گاز اشک آور به سمت معترضان در اطراف دانشگاه 
تهران منتشر شده است.منابع مختلف خبری از حرکت چند صد نفر از معترضان به سمت 
دانشگاه تهران خبر دادند که شعار “مرگ بر ديکتاتور” سر داده بودند. خبرگزاری فرانسه 
که پيش از بروز اين حادثه، فضای اين منطقه از شهر تهران را پر تنش و متاثر از حضور 
نيروهای ضدشورش توصيف کرده بود، از شليک گاز اشک آور به سمت معترضان و تالش 
نيروهای امنيتی برای متفرق کردن معترضان خبر داده است.خبرگزاری رويترز هم از زبان 
يک شاهد عينی از شعار دادن تجمع کنندگان در حمايت از ميرحسين موسوی خبرداده است.
رويترز به نقل از ديگر شاهدان عينی اعالم کرد نيروهای امنيتی در برخی از ميادين ديگر 

شهر تهران حضوری گسترده دارند.

روزهای  سايه  است  سخت   
سنگين و سياه را از دل آدم هايی 
مادرشان  حتی  شکنجه  زير  که 
کرد.  خاک  فروختند،  هم  را 
خوشبختی  احساس  هرگز  آنها 
روح  اين  اينکه  براي  نمي کنند، 
زخمي  شکنجه  زير  که  است 
مي شود، گاهي اين طرف و آن... 



جمعه 18 تیر ماه 1388   -  شماره 104هفته نامه پرشین2

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل کار شما 
دریافت کرده یا تحویل دهند.

مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگليس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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ایران در محاصره 
خس و خاشاک

به گزارش خبرنگار پرشين اوضاع جوی و اقليمی ايران در يک ماه 
به کلی دگرگون شده است. چند روزی است که گرد و غبار  اخير 
فضای پايتخت و بخشهايی از کشور را فرا گرفته و اين نواحی را به 
تعطيلی کشانده است. غلظت آلودگی هوا به حدی بوده که مسئولين 

تنفس در آن هوا را بسيار زيان آور ديده اند 
هر چند که گفته می شود اين گرد و غبارها از 

کشورهای همسايه به ايران آمده است.
 دو هفته پيش از اين نيز بعد از انتخابات شاهد 
طوفانهای خس و خاشاک در شهرهای بزرگ 
برای مهار  تا جايی که دولت  ايم  بوده  کشور 
آن شرايط امنيتی ايجاد کرد. اين شرايط امنيتی 
در  دارد.   ادامه  نيز  همچنان  کمتری  شدت  با 
گفته می شود  نيز  ايران  دولتی  محافل خبری 
از طريق  و  اروپا  از سوی  هم  اين طوفان  که 

کانالهای تلويزيونی به ايران رسيده است.
در روزهای اخير بسياری از اقشار و بخشهای  
اين اوضاع جوی  مختلف جامعه دست خوش 
صدا  تحريم  پی  در  شجريان  استاد  اند.  شده 
و سيما طی مصاحبه ای با بی بی سی نشان 
داد که فضای موسيقيايی کشور نيز به خس و 
خاشاک آلوده شده است. از پيش از انتخابات 

سينما  بازيگران  بويژه  هنرمندان  تمامی  تقريبا 
و نويسندگان با تهيه فيلم يا حضور در ستادهای انتخاباتی درگير 

فعاليتهايی شده بودند که اکنون به 
خس و خاشاک پيوسته اند.

نوع  از  آلودگی  همين  خاطر  به 
جهت  اقدامات  و  خاشاکی  و  خس 
جلوگيری از سرايت آن، احتمال دارد 
که اين هنرمندان عزيز، مجبور شوند 
به طور داوطلبانه از حرفه خود کناره 
گيری کنند همانطور که علی کريمی و 
کناره  ملی  تيم  از  کيا  مهدوی  مهدی 

گيری کردند.
از  فوتبال  ملی  تيم  بازی  آخرين  در 
سری مسابقات مقدماتی جام جهانی، 
با بستن مچبند  بازيکنان  از  تنی چند 
مردم  با  را  همدردی خود  های سبز 
و  خس  خون  شدن  ريخته  به  نسبت 
اين  که  بودند  کرده  ابراز  خاشاکها 
به  منجر  آنها  دوستانه  انسان  اقدام 
کناره گيری داوطلبانه آنها از تيم ملی 
ايران  فوتبال  فدراسيون  است.  شده 
خيلی  از  عزيزان  اين  که  است  گفته 

را  خاشاک  و  خس  به  خود  پيوستن  فوتبال،  مسابقه  برگزاری  از  پيشتر 
اعالم کرده بودند. افشين قطبی سرمربی تيم ملی ابراز داشته که نسبت به 

بازگرداند ن بعضی از آنها اقدام خواهد کرد.
در ميان خس و خاشاکی که در طی وقايع بعد از انتخابات، بدون دخالت 
نا شناس  افراد  توسط  اتهام  تفهيم  يا  و  ارائه حکم  بدون  انتظامی،  نيروی 
اند،  بازداشت و به کارگاههای توليد اعترافات وزارت اطالعات برده شده 
روحانيون  و  دانشگاه  استادان  حقوقدانان،  سياستمداران،  از  کثيری  جمع 
بين  در  تحميلی  جنگ  يادگارهای  بعضی  حضور  همچنان  دارند.  وجود 
دستگير شدگان نشان می دهد که حتی هشت سال دفاع مقدس نيز به نوعی 

به  خس خاشاک آلوده بوده است.
های  خانواده  با  ديدار  در   - ايران  جمهور  رئيس  آخرين   - خاتمی  محمد 
دستگير شدگان، به رغم آنکه شورای نگهبان بر صحت 
و سالمت انتخابات تأکيد مؤکد داشته است، اين انتخابات 
را کودتای مخملی عليه جمهوريت دانست. اکبر هاشمی 
رفسنجانی که به دنبال دستگيری دختر و نوه اش، خود 
از خانواده دستگيرشدگان محسوب بود، ضمن غيبتهای 
مکرر در نماز جمعه، اخيراً نيز اعالم داشته است: »هيچ 
اين  نيست.«  راضی  موجود  شرايط  از  بيداری  وجدان 
سخنرانيهای  در  ای  خامنه  علی  آقای  که  حاليست  در 
اخيرشان به دفعات تصريح کرده اند که فضای سياسی 
به  است.  بسيار سالم و رضايت بخش  اجتماعی کشور 
نظر می رسد که آقايان خاتمی و رفسنجانی هم به خس و 
خاشاک پيوسته باشند و اين اقدامشان در روزهای آينده 

جلوه بيشتری پيدا کند.
سازمان  اروپا،  پارلمان  نظير  المللی  بين  جوامع  واکنش 
ايران  در  آنچه  به  نسبت  الملل  بين  عفو  و سازمان  ملل 
می گذرد، حاکی از آن است که مشکل خس و خاشاک 
سياستها  البته  که  است  حاضر  عصر  جهانی  پديده  يک 
شده  اتخاذ  آن  رفع  برای  متفاوتی  موضعگيريهای  و 
نظريه  صاحب   - نژاد  احمدی  محمود  باالخره  و  است. 
و  از خس  منظورش  که  داشته  ابراز   – و خاشاک  خس 
خاشاک، ملت ايران نبوده است. وی که به تازگی خود را نماد تغيير دانسته، 

توضيحات اضافه تری در اين خصوص ارائه نکرده است.

هفته نامه پرشین
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 
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آزاد است.مسئوليت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا 

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد
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در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال 
تعظیم نمی بینید. هیچکس سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی 
در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره 
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و دارای چه اصالتی می باشیم.*****

آخرین اخبار را می توانید در وب گاه هفته نامه 
پرشین مالحظه نمائید

امور آگهی ها و تبلیغات: 02081232357 - 07811000455

توضیح ضروري 
شماره تلفن هفته نامه 

پرشين  به 
۰۲۰81۲3۲3۵7 تغيير کرد

با شاعران معاصر

پروین 
اعتصامی

خورشيدی   1۲8۵ اسفند   ۲۵ در  اعتصامی  پروين 
اعتصامی  يوسف  پدرش  آمد.  دنيا  به  تبريز  شهر  در 
آشتيانی )اعتصام الملک( از سکنه شفت گيالن و اصالتًا 
آشتيانی بود و مادرش اختر فتوحی )درگذشته13۵۲( 
از اهالی آذربايجان بود]1[. پروين تنها دختر خانواده 
بود و چهار برادر داشت.اعتصام الملک، پدر پروين از 
]نيازمند  بود.  مشروطه  دوران  مبارزان  و  نويسندگان 
منبع[ او در سال 1۲91 به همراه خانواده اش از رشت 
به تهران مهاجرت کرد؛ به همين خاطر پروين از کودکی 
و  شد  آشنا  فرهنگی  چهره های  و  مشروطه خواهان  با 
ادبيات را در کنار پدر و استادانی چون دهخدا و ملک 
زبان های  کودکی،  دوران  در  آموخت.  بهار  الشعرای 
فارسی و عربی را زير نظر معلمان خصوصی در منزل 

و زبان انگليسی را در مدرسه امريکايی ها فراگرفت.
با   1313 تيرماه  در  سالگی   ۲8 سن  در  پروين 
پسرعموی پدرش فضل اهلل اعتصامی )رئيس شهربانی 
وقت کرمانشاه( ازدواج کرد ولی اين ازدواج، در مرداد 
131۴ به جدايی انجاميد. در همين سال ها بود که پروين 
در کتابخانهٔ دانشسرای عالی به عنوان کتابدار به کار 
مشغول شد]۲[.پروين به تشويق ملک الشعرای بهار در 
مرگ  ولی  کرد]3[،  منتشر  را  خود  ديوان   131۵ سال 
ضربه  سالگی،   63 سن  در   1316 ماه  دی  در  پدرش 
هولناک ديگری به روح حساس او وارد کرد که عمق آن 
را در مرثيه ای که در سوگ پدر سروده است، به خوبی 

می توان احساس کرد:
پدر آن تيشه که بر خاک تو زد دست اجل  

تيشه ای بود که شد باعث ويرانی من 
پروين اعتصامی عاقبت در تاريخ 1۵ فروردين 13۲۰ 
در  بيماری حصبه  به  ابتال  اثر  بر  3۵ سالگی  در سن 
تهران درگذشت و در حرم حضرت معصومه در قم در 

مقبرهٔ خانوادگی به خاک سپرده شد.

اينکه خاک سيهش بالين است
اختر چرخ ادب پروين است
گر چه جز تلخی ز ايام نديد

هر چه خواهی سخنش شيرين است
صاحب آن همه گفتار ، امروز

سائل فاتحه و ياسين است
دوستان به که ز وی ياد کنند

دل بی دوست دلی غمگين است
خاک در ديده بسی جان فرساست

سنگ بر سينه بسی سنگين است
بيند اين بستر و عبرت گيرد

هر که را چشم حقيقت بين است
هر که باشی و ز هر جا برسی

آخرين منزل هستی اين است
آدمی هر چه توانگر باشد

چون بدين نقطه رسد مسکين است
اندر آنجا که قضا حمله کند

چاره تسليم و ادب تمکين است
زادن و کشتن و پنهان کردن

دهر را رسم و ره ديرين است
خرم آن کس که در اين محنت گاه

خاطری را سبب تسکين است
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درخواست سارکوزي براي 
آزادي یک زن فرانسوي 

 رئيس جمهوري فرانسه خواستار آزادي فوري يک مدرس زن 
ايران  در  اتهام جاسوسي  به  پيش  هفته  يک  که  فرانسوي شد 
بي اساس و  را  اتهام  اين  نيکال سارکوزي  بود.  بازداشت شده 

غير واقعي دانست. 
فرودگاه  در  ايران  از  خروج  هنگام  ساله،   ۲3 رايس  کلوتيلد 
بازداشت شده است.به گفته وزارت خارجه فرانسه، اين خانم 
زبان  اصفهان  دانشگاه  در  دانشگاهي  پنج ماهه  سفر  يک  در 
آسوشيتدپرس،  گزارش  به  است.  مي کرده  تدريس  فرانسه 
دارد  انتظار  که وي  پاريس گفت  در  به خبرنگاران  سارکوزي 
که اين شهروند فرانسوي به زودي آزاد شود ولي جزئياتي در 
اين مورد ارائه نداد. در بيانيه وزارت خارجه فرانسه آمده است: 
»فرانسه دستگيري يک دانشگاهي فرانسوي در روز اوليه ژوئيه 
توسط ايران را قاطعانه محکوم مي کند. اتهامات جاسوسي که 
نيست.«  قانع کننده  کرده اند  طرح  او(  )عليه  ايراني  مقام هاي 
شهروند فرانسوي درحالي بازداشت شده است که دستگيري 
شماري از اعضاي ايراني سفارت بريتانيا در تهران باعث تنش 
وزير  کوشنر  برنار  است.  شده  تهران-لندن  روابط  در  شديد 
خارجه فرانسه نيز در اين مورد گفت: »اتهام جاسوسي که به 
وي وارد شده بي معني و بي اساس است.«وي افزود: »وي مانند 
ديگران به تماشاي تظاهرات صدها هزار نفري در ايران رفته و 
از اين تظاهرات عکس گرفته است.«وي افزود: »با احضار سفير 
بي درنگ  رايس  کلوتيلد  که  است  شده  خواسته  وي  از  ايران، 
آزاد شود.« منابع ديپلماتيک فرانسوي گزارش داده اند که خانم 
رايس که به عنوان دستيار استاد در دانشگاه اصفهان تدريس 
فرودگاه  در  بيروت  به سوي  تهران  از  هنگام عزيمت  مي کرد، 
بازداشت شد.ظاهرا اين شهروند فرانسوي در محل تظاهراتي 
ايران در  انتخابات رياست جمهوري  نتيجه  که در اعتراض به 
دليل هم  به همين  و  داشت  بود حضور  برگزار شده  اصفهان 
برخي  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به  است.  شده  بازداشت 
جاسوسي  اتهام  کردن  وارد  دليل  که  گفته اند  فرانسوي  منابع 
و  بوده  ايران  تحوالت  مورد  در  ايميل هايي  مبادله  رايس  عليه 
او  به  اتهام  اين  دادن  نسبت  دليل  فرانسه  خارجه  امور  وزير 
تلفن همراه  از تظاهرات توسط  را گرفتن و ارسال عکس هايي 
که  است  آمده  فرانسه  خارجه  وزارت  بيانيه  است.در  دانسته 
دولت فرانسه بازداشت خانم رايس را به اطالع تمامي متحدان 
اين کشور در اتحاديه اروپا رسانده و خواستار همبستگي آنها 

در اين زمينه شده است

کلینتون: ممکن است آمریکا خواستار 
تحریم شدیدتر ایران شود 

تماس مستقيم  به کارآيی سياست  آمريکا نسبت  امور خارجه  وزير 
با ايران ابراز ترديد کرده و از تالش برای تشديد تحريم عليه ايران 
در  آمريکا،  خارجه  امور  وزير  کلينتون،  است.هيالری  گفته  سخن 
مصاحبه با ايستگاه تلويزيونی گلوبوويژن، که يک شبکه تلويزيونی 
ونزوئالئی است، با اشاره به آنچه که برخورد خشونت آميز دولت 
اخير  انتخابات  نتيجه  به  معترضان  آميز  مسالمت  تظاهرات  با  ايران 
خوانده، گفته "ممکن است در شرايط کنونی، و با توجه به مشکالتی 
که در ايران وجود دارد، تالش برای تماس مستقيم آمريکا با ايران، 

روشی عملی نباشد."
خانم کلينتون گفت که با توجه به شرايط کنونی، "ممکن است اياالت 
متحده از جامعه بين المللی بخواهد برای وادار کردن رژيم ايران به 
تغيير روش خود، در وضع تحريم های شديدتر، به آمريکا بپيوندند."

در پاسخ به سئوالی در مورد روابط نزديک دولت هوگو چاوز، رئيس 
جمهوری ونزوئال، و محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران، خانم 
کلينتون گفت که "در چند هفته اخير مشاهده کرده و ديده ايم که دولت 
]ايران[ به دموکراسی احترام نمی گذارد و در برابر تظاهرات مسالمت 
آميز شهروندان خود نسبت به تخلفات انتخاباتی به خشونت متوسل 
می شود."وی افزود "در چنين وضعيتی، فکر نمی کنم متحد شدن با 
ای  اقدام هوشمندانه  ندارند  قبول  را  آن  هم  که شهروندانش  رژيمی 

باشد."

ایران

دن کیشوت 
ایرانی

احسان صادقيان

عملکرد  بویژه  ایران  اخیر  حوادث 
به  زیادی  بسیار  دولتمردان، شباهت 
رخدادها و شخصیتهای رمان معروف 
پیدا  سروانتس  اثر  کیشوت«  »دن 
و جهانگرد  نویسنده  این  است.  کرده 
بیان  به  داستان  این  در  اسپانیایی 
که  پردازد  می  تجربیاتی  و  اندیشه 
ممکن است در آینده نیز برای کسانی 
مطالعه  را  ایران  امروز  وقایع  که 

خواهند کرد عبرت آموز باشد.
دن کيشوت پيرمرد تنها و افسرده ايست که کارهای نابخردانه ای 
انجام می دهد. کالم و شعارهای پر افتخاری دارد ولی اعمالش در 
تضاد با گفتارش بسيار مضحک می نمايد. مثاًل يک تنه و شجاعانه 
اشاره  مورد  که  حالی  در  است  دشمن  انبوه  سپاه  با  نبرد  آماده 
اش يک گله گوسفند است؛ دليرانه به ديو پليديها حمله می کند اما 
واقعيت ديو ذهنی او يک آسياب بادی است يا مثاًل به عنوان يک 
نجيب زاده درباره عشق پاک و مقدس سخن سرايی می کند ولی 
معشوقش يک زن هرجايی گناهکار است. اين رمان چهارصد ساله 

اکنون روی صحنه سياسی ايران در حال اجراست.
به  که  مخدوشی  انتخابات  با  نژاد  احمدی  نمايش،  اينجای  به  تا 
کودتای نرم تشبيه می شود قدرت را به دست گرفته و مدعی شده 

که انتخابات ايران دموکراسی غرب را به چالش انداخته است! ويا 
در شرايطی که با وجود اختالفهای شديد درون ساختار حکومت 
منطنقه  کشورهای  ترس  و  غربی  دولتهای  نگرانيهای  همچنين  و 
از قدرت يابی غير متعهدانه ايران، کشور در خطر جنگ داخلی و 
خارجی قراردارد، او با ادبيات کوچه و بازار برای دولتهای جهان 
خط و نشان می کشد! صحنه گردان هم از مقامی باال تر، به نيابت از 
مردم جهانيان را تهديد می کند؛ مردمی که خود پيشاپيش خواستار 
دنيا  از سوی کشورهای  نژاد  احمدی  به رسميت نشناختن دولت 
و  شود  می  طنز  ادبيات  غنای  موجب  تضادهايی  چنين  اند!  شده 
از داليل مهم موفقيت رمان دن کشيوت می  تلخ  شايد همين طنز 
شود؛ گذشته از اينکه اين رمان مناسبتهای اجتماعی و شيوه های 
گفتاری اقشار مختلف جامعه قرن هفده اسپانيا را نيز روايت می 
کند. اتفاقًا شيوه های گفتاری احمدی نژاد و اعضای هيأت دولت هم 
که امروزه حتی به صدا و سيما نيز کشيده شده، نشانگر اخالقياتی 
که حکومت روحانيون داعيه آن را دارد، نيست و دست مايه ای 
برای مردم شوخ طبع شده است. اين شوخ طبعی ايرانيها گاهی به 
و خمپاره  نارنجک  با  افغانی  آواره  های  بچه  بازی کردن  اندازهء 
های عمل نکرده، خطرناک است اما مگر کار ديگری می توان کرد؟

دن کيشوت پس از خواندن شرح حال شواليه ها خود را به شکل 
يک شواليه در می آورد و برای کسب افتخار در جنگ عليه پليديها، 
به هر بهانه دشمنی برای خود تصور می کند. يکی از آن دشمنان 
فرضی، در نمايش روی صحنه ايران، شايد خود ميرحسين موسوی 
بود که تصور می شد تا وقتی آيت اهلل خامنه ای در قيد حيات است 
و  مبارزه  اين تصور  اصاًل  و شايد  نگردد.  باز  اجرايی  کار  به  او 
مقابله با دشمنان خيالی از همان لحظه شکوفايی ايده صدور انقالب 
صورت گرفته باشد؛ انقالبی که برای صدورش هيچ مشتری وارد 
کننده ای، حتی در ميان کشورهای همکيش و آيينمان پيدا نشد و 
حاکميت را بر آن داشت تا ساده ترين وقايع و کوچکترين دست 
آوردهای کشور را مورد حسرت جهانيان بداند. در اين ميان فقط 
خيل عظيم مهاجران قانونی و غيرقانونی در ديگر کشورهای جهان 
عمال و به چشم می بينند که آنچه جهانيان برای ما می بارند رشک 
است يا اشک؛ در اين ميان مهمترين خطری که ملت را تهديد می 
کند، نادانی است و بزرگترين دشمن پيش رويشان قدرتی است که 
سعی می کند مردم را در بی خبری فرو برد. البته خطرهای ديگری 

هم در راه است.
ديد  گرفت چون  اسرائيل  واقع  در  را  نژاد  احمدی  پيروزی  جشن 
برگهای  تمام  ايران  به  اش  در خصوص حمله  اغنای جهان  برای 
هم   – آمريکا   – نيز متحد بزرگش  اخيراً  برنده را در دست دارد. 
با طرح او موافقت کرده و هم طی مذاکره با روسيه، در برداشت 
موانع احتمالی برسر راه قدم بر می دارد. اکنون اين دن کيشوت 
ايرانی با يک دشمن واقعی روبرو است اما بدون پشتوانه مردمی 
و بدون حمايت جوامع بين المللی. ايران پيش از اين هم هشت سال 
با دست خالی در مقابل تمامی دنيا ايستادگی کرد. آن استقامت به 
لوث  از  را  بود که خاک وطنشان  از جان گذشتگی مردمی  خاطر 
گذشتگيهای  خود  از  خاطر  به  خونشان شستند؛  با  بيگانه،  وجود 
زنانی بود که شوهر و پسران و دامادهای خود را يک به يک جلوی 
گلوله گذاشتند؛ و اين همه را کردند چون حاکميت را از خود می 
را  جنگی  ادوات  ترين  مدرن  اکنون  ايران  اينکه  فرض  با  دانستند. 
هم در اختيار داشته باشد، آيا ارتش و سپاهی که به دليل تنشهای 
آن  افسران  و  سربازان  همه  و  است  متزلزل  درون  از  سياسی 
خانواده ای دلسرد از حاکميت و چشم نگران عزيزانشان در پشت 
دفاع  به کشور  از کوچکترين تعرضی  توانست  دارند، خواهد  سر 
کند؟ اگرچه سروانتس پايان اين رمان را چهار قرن پيش نوشته اما 

تماشای نمايش آن تا به آخر خالی از لطف نيست.
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موفقیت یک محقق ایرانی در ارائه 
روشی جدید برای درمان ناباروری 

محقق ايرانی موسسه سلولهای بنيادين شمال شرق انگلستان با استفاده از سلولهای بنيادين موفق به 

ارائه شيوه درمانی جديدی بر پايه توليد اسپرم انسانی از سلول بنيادی جنينی شده است که می تواند 
بر روی اختالالت ناباروری تاثيری بسزايی داشته باشد. 

به گزارش خبرنگار پرشين به نقل از خبرگزاری مهر، محقق ايرانی موسسه سلولهای بنيادين شمال 
شرق انگلستان به همراه گروهی از محققان موفق شد با استفاده از سلولهای بنيادين جنين انسانی را به 
وجود آورد. در اين شيوه به صورت تئوری با ايجاد تغييراتی در ساختار اسپرم می توان تخم را بارور 

کرده و جنين را به وجود آورد.
دکتر کريم نيرنيا محقق ايرانی اين موسسه معتقد است طی 1۰ سال آينده با استفاده از اين شيوه می 
توان به زوجهای جوانی که توانايی باروری ندارند کمک کرد تا کودکانی با خصوصيات ژنتيکی خود 

به وجود آورند. 

اين اولين باری است که در جهان با استفاده از سلولهای بنيادين می توان سلولهای بارور کننده انسانی 
به وجود آورد. اين شيوه در حال حاضر دوره آزمايشی بر روی موشها را سپری می کند.

دکتر نيرنيا که به واسطه موفقيت خود در اين پروژه با مناقشات فراوانی در رابطه با امکان استفاده از 
چنين شيوه ای مواجه شده است، اظهار داشت اسپرم توليد شده در اين روش کامل نيست اما از تمامی 

خصوصياتی که برای شکل گيری يک جنين به آن نياز خواهد بود، برخوردار است.

به گفته نيرنيا در اين شيوه سلولهای بنيادينی که دارای کروموزومهای XY زنانه و مردانه هستند به 
وجود می آيد. با استفاده از ليزر سلولهای بنيادين مردانه از ديگر سلولها جدا شده و در محيطی مجزا 
رشد داده شد. با گذشت زمان محققان مشاهده کردند که اين سلولها به تدريج تغيير حالت داده و به 

سلول باروری در انسان تبديل شدند.
به گفته نيرنيا آزمايش اوليه اين شيوه بر روی موشها نشان داد که تحقيقات بيشتری بايد بر روی آن 
انجام گيرد زيرا تمامی موشهايی که به اين شيوه متولد شدند، مدت کوتاهی پس از تولد جان دادند. اما 
به اعتقاد وی اين شيوه طی دهه های آينده می تواند در درمان ناباروری در افرادی که به داليل مختلف 

از جمله شيمی درمانی دچار اختالل شده اند مورد استفاده قرار گيرد.
نيرنيا در رابطه با مناقشاتی که در انتظار اين شيوه درمانی است اظهار داشت: هر فناوری را می توان 
در راه درست يا نادرست مورد استفاده قرار داد. اين يکی از مشکالت تمامی نوآوری ها در جهان است. 

انرژی هسته ای را می توان هم برای توليد الکتريسيته و هم برای توليد بمب مورد استفاده قرار داد. 

نبايد توسط دانشمندان بلکه بايد توسط  "قضاوت درباره استفاده از چنين شيوه ای  ادامه دادک  وی 
قانون انجام گيرد که اين امر هم از دامنه مسئوليتهای ما خارج است. مسئوليت ما توليد درمانهای جديد 

و موثر برای افراد نابارور است."
تحت قوانين باروری انسانی و رويان شناسی، استفاده از سلولهای مصنوعی از سال ۲۰۰8 برای درمان 
باروری ممنوع شده است. بر اساس اين قوانين توليد اسپرم در آزمايشگاه ها مجاز است اما استفاده 
از آن برای توليد جنين نيازمند مجوز بوده و در عين حال جنين توليد شده بايد پس از 1۴ روز نابود 

شود.
با اين حال ابداع دکتر نيرنيا با واکنشهای مثبت و منفی فراوانی مواجه شده است. برخی دانشمندان اين 
ابداع را نوآوری قابل تحسين و برخی آن را زياده روی و دخالت در امور طبيعی می انگارند. همچنين 

به زودی قضاوتهای اخالقی درباره اين شيوه درمانی نيز آغاز خواهد شد.
 

اعتصاب غذای معترضان 
لندنی به انتخابات ایران در 

مقابل عفو بین الملل
تعدادی از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران، در مقابل دفتر سازمان عفو 
بين الملل در لندن تحصن کرده و دست به اعتصاب غذا زدند. اين اعتصاب غذا از روز دوشنبه 
شروع شده است. نادر يکی از اعتصاب کنندگان می گويد "مسئله مهم اين است که حرکت مهمی 
به نام حرکت جنبش سبز شکل گرفته که حرکتی کامال ملی است و ارتباط به هيچ سازمان، دسته 

و گروه سياسی ندارد. حتی خود آقای موسوی در بيانيه شماره نه گفتند که از اين به بعد اين موج 
حرکت سبز است که مرا به طرف خودش می کشد. مردمی که رای شان ناديده گرفته شده و حتی 
رای نداده و سيستم را قبول ندارند همه با هم در کنار هم به نام جنبش سبز با هم متحد شدند." 

از  ايران پس  را درمورد وضعيت  هايی  گزارش  بشر  فعاالن حقوق  و  المللی  بين  های  سازمان 
انتخابات منتشر کرده و معتقدند معترضين از راههای مسالمت آميز به بيان نظرشان پرداخته اند. 
ديوری دايک مسئول بخش خاورميانه سازمان عفو بين الملل در اين خصوص می گويد تجمع اين 

معترضان در لندن در ارتباط با نتيجه انتخابات ايران در ماه ژوئن است. 

او گفت در حوادث اخير ايران تعداد زيادی بازداشت شدند. برخی از آنها مثل آقای ميردامادی، 
رمضان زاده و تاج زاده شبانه دستگير شدند و خانواده آنها هيچ اطالعی از آنها ندارند. تعداد 
ديگری هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و يا کشته شدند. بسياری از مردم در سراسر دنيا 

حوادث اخير در ايران را دنبال می کنند. 

آقای دايک اضافه کرد "اين قابل درک است که گروههای مختلف ايرانی و غير ايرانی بخواهند با 
افرادی که مورد برخودر خشن قرار گرفته يا شبانه دستگير شدند، اعالم همبستگی کنند. چيزی که 
غير قابل درک و نابخشودنی است اين است که يک گروه از مردم دستگير شوند تنها به دليل بيان 
مسالمت آميز نظرهايشان. اين قابل فهم است که افرادی در هر کجای دنيا بخواهند با مردم ايران 

اعالم همبستگی کنند. سخت است که نسبت به چنين رخدادهايی احساساتی از خود بروز نداد."

اعتصاب کنندگان درمقابل دفتر عفو بين الملل در گروه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال هستند و خواسته 
های مختلفی دارند. نادر از اعتصاب کنندگان دراين خصوص می گويد "درخواستمان به شکل 
کلی در چند بخش است. ابطال انتخابات را می خواهيم، همچنين آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی 
و مردمی که در جريان اين حرکت ها دستگير شدند و شناسايی و محاکمه افرادی که در کشتار 

و شکنجه شرکت کردند." 

بر  فشار  تواند  می  مدنی  های  اعتراض  اين  بشر،  کارشناسان حوزه حقوق  از  برخی  اعتقاد  به 
اين کارشناسان معتقدند  از  اما در همين حال گروه ديگری  ايران را کاهش دهد.  معترضان در 
چنين اقداماتی می تواند اعتراض های مسالمت آميز معترضان به نتيجه انتخابات در داخل ايران 

را با مشکل مواجه کند. 
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چه کسي چه کتابي مي خواند 
 

شهرام بهاروند 

 محمد خاتمي: هملت 
فائزه هاشمي: آنتيگون 

اکبر هاشمي رفسنجاني: پاييز پدرساالر 
عبداهلل نوري: تنهايي پرهياهو 

حداد عادل: ترکه مرد 
محمدجواد الريجاني: گيله مرد 

روح اهلل حسينيان: از چشم غربي 
صفارهرندي: جامعه شناسي نخبه کشي 

سعيد حجاريان: گفت وگو با مرگ 
محسن رضايي: وداع با اسلحه يا مرد سوم 

محمد قوچاني: نوشتن، همين و تمام 
غالمحسين الهام: ابن المشاغل 

منوچهر متکي: آليس در سرزمين عجايب 
زهرا رهنورد: يک زن 

ندا آقاسلطان: مرده اي که حالش خوب است 
هوگو چاوز: آرزوهاي بزرگ 

فاطمه رجبي: من هم چه گوارا هستم 
قوه قضائيه: خانه قانون زده 

شوراي نگهبان: آنچه هميشه مي خواستي درباره هيچکاک بداني 
اما مي ترسيدي از لکان بپرسي. 

لباس شخصي ها: من دنبال پسرتان هستم 
نارمک: سرزمين گوجه هاي سبز 

وزارت کشور: رازهاي سرزمين من 
گروه اکثريت مجلس: دايي جان ناپلئون 

دانشجويان: مرگ قسطي 
سال 138۴: 198۴ 

88 – 8۴: عقل افسرده 
اصالح طلبان: ما نيز مردمي هستيم 

بازداشت اصالح طلبان: مده آ 
بعد از انتخابات خرداد 88: هيس 

مردم: در انتظار گودو 

چه کار کنیم در کشور
 گرد و غبار بلند نشود؟ 

 
پوريا عالمي 

ميدان  در  هم  و  انتخاباتي  تبليغات  در  هم  و  مناظره ها  در  هم  احمدي نژاد  آقا   
وليعصر از دانشمندان جوان، محققان، منتقدان و ديگر علما دعوت کرد به دولت 
هم  ما  کنند.  مطرح  محمود  آقا  با  را  کارشناسي شان  نظرات  و  بدهند  حالي  يه 
و  دولت  به  را  غبار  و  گرد  و  و خاشاک  ورود خس  جلوگيري  راه هاي  امروز 

کشور بررسي مي کنيم. 

-1 راحت ترين راه اين است که خس و خاشاک را آتش بزنيم. البته براي اين کار 
به  نگرفت  آتش  که  و خاشاکي  هر خس  بسوزانيم.  آنرا  کامل  به صورت  بايد 

صورت مردمي و خودجوش ريشه کن اش مي کنيم. 
-۲ روي خس و خاشاک و گرد و غباري که سر چهارراه ها جمع مي شود، آب 
فشار قوي مي پاشيم تا متفرق شوند. اگر نشدند به صورت خودجوش و مردمي 

گاز منتشر مي کنيم تا اشک شان درآيد. 
-3 از خس و خاشاک خواهش مي کنيم خودشان بروند و تجمع نکنند. اگر نرفتند 

خوب بايد بروند ديگر، متوجه مي شين؟ 
-۴ در تلويزيون آقا کامران نجف زاده را نشان مي دهيم که دارد انگليس را نشان 

مي دهد که با فوت کردن، باعث بلند شدن خاک و ايجاد غبار در کشور مي شود. براي خالي نبودن عريضه، يک خبرنگار بي بي سي را هم 
در حال خاک بازي دستگير مي کنيم. 

-۵ يک بار ديگر آقا نجف زاده را نشان مي دهيم که آمريکا را در حال توليد باد مصنوعي براي مه آلود کردن فضاي انتخاباتي و سياسي 
کشور نشان مي دهد. سپس براي اينکه حال آمريکا را گرفته باشيم، به صورت مردمي پرچمش را آتش مي زنيم و به صورت خودجوش 

مقابل دوربين شعار مي دهيم: خاک تو سرت آمريکا. خاک تو سرت آمريکا. 
-6 از يک نفر مي خواهيم اعتراف کند که بعد از مصرف شيشه، توهم زده است و آمده است در خيابان و گرد و خاک راه انداخته است. 

سپس تصوير معتاد مذکور را در حال خاک تو سري از تلويزيون پخش مي کنيم. 
-7 اگر پخش تصوير زنده خاک تو سري کافي نبود، آدم ديگري را نشان مي دهيم که انگشتش را به صورت نمادين به ديگران نشان 
مي دهد. )سپس از آقا ضرغامي به خاطر اين آزادي مطلق بيان در ايران و آزادي نشان دادن انگشت دست در تلويزيون در 3۰سال 
اخير، تشکر مي کنيم. يادمان باشد که حتي آقا مرتضي عقيلي و آقا صمد هم در سينماي قبل از انقالب، از اين آزادي مطلق برخوردار 

نبودند!( 
-8 گرد و خاک و خس و خاشاک را به فضاهاي بسته منتقل مي کنيم. نگهداري خس و خاشاک در فضاي بسته منجر به دفع سنگ کليه 

مي شود. )دفع سنگ کليه در اين فضا از ابتکارهاي پزشکي دانشمندان جوان مي باشد که جهان را انگشت به دهان کرده است.( 
-9 براي بلند نشدن گرد و غبار و خس و خاشاک در ايران، گزارش هايي در کانال يک و دو و شبکه خبر از سيل، آتش سوزي، آدم کشي، 
اسهال خوني و... در باقي کشورها، خصوصا آمريکا و آلمان و انگليس پخش مي کنيم. با اين کار مردم يادشان مي رود که گرد و خاک 

در کشور وجود دارد. 
-1۰ اعالم نمي کنيم که در ايالم، کرمانشاه، شيراز، کردستان و جاهاي ديگر تا ۲۰ برابر شاخص آلودگي محيط زيست، هوا آلوده است، 
اما تهران و قم را که سه برابر شاخص جهاني، آلوده مي شوند تعطيل مي کنيم تا مردم از خانه بيرون نيايند و در همان درون خانه 

معتکف شوند. 
-11 البته بهترين راه اين است که خس و خاشاک ها به خيابان نيايند. همچنين کافي است تلويزيون اعالم کند در کشور گرد و غبار وجود 
ندارد. دولت فخيمه خدوم هم آماري در تلويزيون ارائه کند که وجود گرد و غبار را در دوران آقا موسوي و آقا رفسنجاني 6۰۰ برابر 

دوران آقا احمدي نژاد نشان مي دهد. 
با توجه به اينکه هوا پس است، با اين راهکارها حال همه مان بهتر مي شود. 

ساختار شناسی 
تاسیس حزب در 

کشورهای جهان سوم 
و بلکه هم کمتر! 

مهدی طوسی 

بلکه هم کمتر!   برای تاسيس حزب در کشورهای جهان سوم و 
غير از راه های متداول قانونی راه های ديگری هم وجود دارد که به 
راه های غيرقانونی مشهور است. در اين فرصت مي خواهيم به شما 
تاسيس يک حزب همچين درست و حسابی هستيد  که عالقه مند 
راه هايی را گوشزد بکنيم که در عين حالی که راه های غير قانونی 

نيست، راه های قانونی هم تلقی نمي شود! 
- در نظر داشته باشيد که برای تاسيس حزب حداقل سه نفر نيروی 
فيزيکی الزم و بلکه واجب است. چرا که در غير اين صورت دو 
تا از واژه های کليدی دنيای سياست که »ائتالف« و »انشعاب« نام 
دارد معطل مي مانند. بيشتر توضيح مي دهيم؛ شما دو نفر مي توانيد 

با هم ائتالف کنيد و نفر سوم مي تواند انشعاب کند! 
- قبل از نوشتن اصول، مرامنامه و مانيفست حزب، اعضای تان را 
بگيريد و تا مي توانند بخورند کتک بزنيد و بدن آنها را آماده کنيد! 
- يک نفر فيلمبردار را استخدام کنيد تا هميشه و همه جا با دوربين 
مقابل اعضاي حزب تان قرار بگيرد. حسن اين کار در اين است که 
وقتی آنها را گرفتند و خواستند مقابل دوربين از ايشان اعتراف 

بگيرند، ترس از دوربين در آنها ريخته و رفته است پی کارش! 
از ورود و بروز هر گونه  از ۴۰ درجه  باالتر  - حتی در گرمای 
بادی به داخل حزب تان جدا جلوگيری بکنيد و بگوييد در صورت 
مشاهده پيگرد قانونی دارد! چرا که وجود باد مي تواند حزب شما 

را به يک حزب باد تبديل بکند! 
يکی  که  چرا  نکنيد.  عضو گيری  زياد  ابتدا  همين  از  کنيد  سعی   -
بر مي گردد که شما  به زمانی  باالی حزب  تعداد  از خاصيت های 
بکنيد.  برگزار  چيزی  راهپيمايی اي  اعتراض  عالمت  به  بخواهيد 
تجربه نشان داد نمي توانيد بکنيد. پس چرا نون خور اضافی برای 

خودتان درست مي کنيد؟! 
- برای اعضای حزب تان لباس طراحی بکنيد. حسن اين کار در اين 
است کسانی که تمايلی به پوشيدن لباس طراحی شده از خودشان 
بيايند شناخته  لباس شخصی  با  دارند  دوست  و  نمي دهند  نشان 
مي شوند. بعد که اعضای لباس شخصی شناخته شدند مي توانيد 
بقيه  به جان  بيفتند  با يک جسم سخت  که  بکنيد  آنها خواهش  از 
اعضا، تا بقيه اعضا تجربه مواجه شدن با يک عده لباس شخصی 

را به دست بياورند! 
حزب  يک  تاسيس  و  ايجاد  در  مي تواند  که  چيزهايی  از  يکی   -
توصيه  شما  به  است.  رنگ  انتخاب  بکند  کمک  شما  به  سياسی 

مي کنيم رنگ نامرئی را به عنوان نماد حزب تان انتخاب بکنيد و از 
اعضاي حزب بخواهيد که در راهپيمايی ها دور دست يا هر جای 
نتوانند  تا ديگران  ببندند  نامرئی  ديگرشان که تمايل دارند روبان 

آنها را به راحتی کشف و ضبط بکنند! 
- توصيه مي شود که اعضاي حزب تان را بيشتر از ميان کارمندان 
انتخاب  شهرداری  شهری  نخاله های  و  زباله  حمل ونقل  معاونت 
بکنيد تا در صورت بروز گاز گريه آور با کمبود سطل زباله مواجه 

نشويد! 
- داشتن سرود به عنوان تداعی کننده آرزو و آرمان های حزب، 
از ديگر الزامات تاسيس حزب است. به شما توصيه مي کنيم که با 
قديمي  ترانه  از  آهنگسازها  و  باالی خواننده ها  به دستمزد  توجه 
»پارسال بهار دسته جمعی رفته بوديم زيارت« استفاده بکنيد. با 
اين کار پولی بابت ساخت آن از کيسه حزب تان خارج نشده و از 
طرفی کلمه »دسته جمعی« و »زيارت« نشانگر تعداد باالی اعضا و 

نيز گرايش معناگراي حزب شما تلقی خواهد شد! 
صددرصد)و  حزب  تاسيس  برای  که  چيزهايی  از  ديگر  يکی   -
که  از جايی  اما  است.  داشتن رسانه  است  بيشتر!( الزم  هم  بلکه 
اين روزها رسانه ها را فيلتر مي کنند توصيه مي کنيم که اخبار و 
اطالعات مورد نظرتان را تهيه کرده و بدهيد به يک نفر آدم اين 
کاره تا بچسباند به کمر به باالی اعضای حزب! )دقت کنيد که برای 
جلوگيری از درگير شدن با ماموران خستگی ناپذير گشت ارشاد 

حتما از کمر به باال بچسبانيد!( 
اين جوری فرصت فيلتر کردن را از رقيب مي گيريد! 
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 مهاجران بي پناه بندر کاله 
 

بي بي سي؛ در جاده يي نزديک به بندر کاله در شمال فرانسه تعدادي مرد افغان به دور يک شير آب جمع 
شده اند تا بطري هاي آبشان را پر کنند و پاهايشان را بشويند. از زمان نصب اين شير آب مدت زيادي نمي 
گذرد. تا چند هفته پيش اکثر مهاجران براي شست وشو از آب دريا يا پس مانده آب يک کارخانه شيميايي 
استفاده مي کردند. هامکار جوان 17 ساله يي است از اهالي واليت هلمند در افغانستان، هرچند که به نظر 
خسته و بي حال مي رسد، اما مي گويد از داشتن تنها شير آب در اينجا خوشحال است به اين دليل که دست 
کم مي تواند هفته يي يک بار از اين شير براي شست وشو استفاده کند.به گفته اين جوان افغان، مشکل اين 
است که هميشه اطراف اين شير آب شلوغ است. به اين دليل که اين تنها منبع آب براي حدود 8۰۰ نفري 
است که در »جنگل« زندگي مي کنند. »جنگل« تنها اردوگاه اصلي است که در جنگل هاي اطراف بندر کاله و 
به طور غيرقانوني براي پناهجويان برپا شده است. اين اردوگاه در پي بسته شدن مرکز وابسته به صليب 
سرخ بين المللي در سنگت در نوامبر سال ۲۰۰۲ در اين محل ايجاد شده است.بستن اردوگاه سنگت با اين 
اميد صورت گرفت که بتوان از عبور و مرور مهاجران و پناهجوياني که سعي مي کنند از کانال مانش به 
بريتانيا بروند، جلوگيري کرد. اما برعکس با بستن اين اردوگاه، بر شمار مهاجران افزوده شده است. افزايش 
شمار مهاجران و پناهجويان، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد را وادار کرد دفتري دائمي در اين بندر 
در شمال فرانسه ايجاد کند. هدف از اين دفتر کمک کردن به مهاجران و دادن آخرين اطالعات و اخبار به 
اين پناهجويان است.موسي که يک جوان خجالتي افغان است، مي گويد؛ »هر روز بر تعداد افرادي که به اين 
اردوگاه مي آيند، افزوده مي شود. آنها به اينجا مي آيند با اين اميد که به انگلستان بروند، اما متاسفانه اين 
پناهجويان هيچ اطالعي از وضعيت زندگي در اين اردوگاه ندارند.« موسي از من دعوت مي کند گشتي در 
اين اطراف بزنم و من به دنبال او به سمت اين اردوگاه مي روم. تقريبًا صد متر در داخل جنگل با محلي روبه 
رو مي شوم که شبيه به محله هاي فقيرنشين است. در اطراف اين محل زمين مملو از زباله است . به نظر مي 
رسد اين اردوگاه در وسط يک محل دفن زباله برپا شده است.چادرهاي اين اردوگاه از سيم هاي کباب پزي 
ساخته شده و روي آنها با ورقه هايي از پالستيک پوشيده شده است. موسي مرا با خود به چادرش مي برد. 
او به من مي گويد در اين چادر معمواًل بين هشت تا 1۰ نفر زندگي مي کنند. در اين چادر اثري از رختخواب 
ديده نمي شود. يکي از دوستان موسي به من گفت آنها اغلب دچار بيماري هاي پوستي عجيب هستند. نسيد 
۲۰ ساله که او هم از واليت هلمند افغانستان به اينجا آمده، حدود شش ماه هست که در اردوگاه »جنگل« به 
سر مي برد. او به اينجا آمده تا به هر طريقي خود را به انگلستان برساند.او دو بار در يک روز تالش کرده 
تا با باال رفتن از کاميون و مخفي شدن در آن از طريق کانال مانش عبور کند، اما هر بار ماموران متوجه 
او مي شوند. نسيد مي گويد تاکنون 1۰ نفر از دوستانش موفق شده اند از اين طريق به انگلستان بروند. 
به او مي گويم چرا از طريق قاچاقچيان انسان سعي نمي کند به انگلستان برود، که او در جواب مي گويد 
پولي براي انجام اين کار ندارد. بسياري از مهاجران در اين اردوگاه سعي مي کنند از طريق پرداخت پول 
به قاچاقچيان انسان، به کشورهاي ديگر بروند.در آوريل سال گذشته، پليس کاله، با دست زدن به عملياتي 
مهم سعي کرد شبکه قاچاقچيان را متالشي کند. در جريان اين حمله بيش از 19۰ مهاجر دستگير شدند و 
چادرهاي بسياري از اين پناهجويان تخريب شد.اما مقامات فرانسه براي مقابله با مشکالت مهاجراني که 
تازه به اين محل بازگشته اند، بايد اقداماتي متعادل انجام دهند. از يک سو آنها نمي توانند اين مهاجران را 
به حال خود رها کنند تا از گرسنگي بميرند. از سوي ديگر نمي توانند کمک هاي انسان دوستانه زيادي به 
آنها ارائه دهند. به اين دليل که بيم آن مي رود با ارائه اين کمک ها تعداد بيشتري به اين اردوگاه بيايند. اما 
وينست که براي يک مرکز خيريه به نام »سالم« کار مي کند، معتقد است دولت بايد کمک هاي بيشتري در اين 
مورد ارائه کند. مرکز خيريه »سالم« براي ساکنان اردوگاه »جنگل« غذا و لباس تهيه مي کند.وينست و مرکز 
خيريه او بايد نسبت به کمک هايي که به پناهجويان ارائه مي دهند، بسيار دقت کنند. در فرانسه، کمک کردن 
به مهاجراني که فاقد هرگونه مدرکي هستند، جرم محسوب مي شود و اين مي تواند جريمه هاي سنگين يا 
محکوم شدن به زندان را به دنبال داشته باشد. مقامات فرانسه، از سوي بريتانيا تحت فشار فزاينده يي قرار 
دارند، تا مانع از عبور سيل مهاجراني شوند که در تالشند از کانال مانش عبور کرده و به اين کشور وارد 
شوند.در مقابل دولت فرانسه از بريتانيا خواسته مقررات شديدتري براي کنترل مهاجران اعمال کند و در 
عين حال هشدار داده بازار غيرقانوني کار همچنان هدف اصلي مهاجراني است که سعي دارند به هر طريقي 
وارد بريتانيا شوند.بسياري از مهاجران و پناهجويان در اردوگاه »جنگل« مي گويند با توجه به نبود سيستم 
کارت شناسايي در بريتانيا، اين کشور آسان ترين مکان براي مهاجران غيرقانوني است که در جست وجوي 
کار هستند. مقامات فرانسه و بريتانيا در حال حاضر سرگرم مذاکره درباره ايجاد يک مرکز نگهداري جديد 
براي مهاجران در بخش بريتانيايي بندر کاله هستند تا به اين طريق اين دو کشور بتوانند مهاجران غيرقانوني 

را آسان تر به کشورهايشان بازگردانند. 
 

تلقین مثبت همیشه 
کارساز نیست  

 
کانادايي  محققان  از  گروه  يک  تحقيقات  نتيجه   
پايين  نفس  به  اعتماد  که  افرادي  دهد  مي  نشان 
مثبت  هاي  تلقين  تکرار  صورت  در  دارند،  تري 
به خود  بدتري نسبت  احساس  درباره خودشان، 
پيدا مي کنند. به گفته اين محققان، جمالتي از قبيل 
»من فردي دوست داشتني هستم« تنها مي تواند به 
کساني که اعتماد به نفس بيشتري دارند، کمک کند. 
آدم  احساس  بريتانيايي مي گويد  يک روانشناس 
ها نسبت به خودشان بر پايه آنچه واقعًا در زندگي 

شان انجام مي دهند، شکل مي گيرد. 
اين توصيه که آدم ها براي داشتن احساس بهتر 
بايد »به خودشان کمک کنند« يا به عبارتي به خود 
توسط  جدي  صورت  به  بار  اولين  کنند،  تلقين 
شد.  مطرح  اسکاتلندي  نويسنده  اسمايل  ساموئل 
کتاب او با نام »خودياري« حدود ۲۵۰ هزار نسخه 
فروش داشت و اين شيوه، يعني کمک به خود از 
لحاظ رواني، اکنون به تجارتي ميلياردي در تمام 
محققان  آزمايش  يک  در  است.  شده  تبديل  دنيا 
افراد  از  برنزويک،  نيو  و  واترلو  هاي  دانشگاه 
مختلف با ميزان اعتماد به نفس متفاوت، خواسته 
را  هستم«  داشتني  دوست  فردي  »من  جمله  اند 

تکرار کنند. 

افراد  اين  حالت  جمله،  اين  تکرار  و  گفتن  از  پس 
بررسي  را  خودشان  به  نسبت  آنها  احساس  و 
کرده اند. در گروه افراد با اعتماد به نفس پايين، 
نسبت  اند،  کرده  تکرار  را  جمله  اين  که  کساني 
درباره  بدتري  احساس  گروه،  اعضاي  بقيه  به 
خودشان داشته اند. اما کساني که اعتماد به نفس 
مثبت،  جمله  اين  تکرار  از  پس  داشتند،  بيشتري 
در  اندک.  بسيار  هرچند  داشتند؛  بهتري  احساس 
مرحله بعدي، روانشناسان از افراد مورد آزمايش 
خواسته اند تفکرات مثبت و منفي درباره خودشان 
را فهرست کنند. نتيجه اين آزمايش ها نشان داده 
کساني که اعتماد به نفس پايين تري دارند، وقتي 
اجازه بروز تفکرات منفي را پيدا مي کنند، احساس 
بهتري نسبت به زماني دارند که مثبت درباره خود 
مي انديشند. به گفته اين محققان کانادايي اگر آدم 
ها به طور کامل بر افکار مثبت تمرکز کنند، آنگاه 

افکار منفي بيشتر موجب آزار آنها خواهد شد. 
  

شادترین کشورهاي دنیا 
در امریکاي التین 

 
بر اساس گزارش يک موسسه پژوهشي بريتانيايي، 
شادترين  فهرست  در  نخست  کشور   1۰ ميان  از 
التين  امريکاي  در  کشور   9 جهان،  کشورهاي 
اند. »بنياد اقتصاد نو« که يک موسسه  واقع شده 
از  فهرستي  تازگي  به  است،  بريتانيايي  پژوهشي 
که  است  کرده  منتشر  دنيا  کشورهاي  شادترين 
کاستاريکا در صدر آن قرار دارد. بنا بر اعالم اين 
بنياد، کشورهاي امريکاي التين با باالترين ميزان 
رضايت از زندگي، رتبه هاي باالي فهرست را به 
خود اختصاص داده اند، به طوري که از 1۰ کشور 
نخست فهرست شادترين ها، 9 کشور در امريکاي 
گزارش  هاي  يافته  ديگر  از  اند.  شده  واقع  التين 
مردم کشورهاي  که  است  اين  نو«  اقتصاد  »بنياد 
شادتر  پيش  سال  بيست  هند،  و  چين  امريکا، 
ميان  در  امريکا  فهرست،  اين  در  بودند.  حاال  از 
1۴3 کشور، رتبه يي بهتر از 11۴ کسب نکرده و 
بريتانيا با قرار گرفتن در نيمه هاي جدول، دست 
اين  در  ايران  دارد.  امريکا  از  بهتر  وضعيتي  کم 
فهرست در مکان هشتاد و يکم قرار گرفته است. 
معيار  سه  اساس  بر  کشورها  شادترين  فهرست 
زندگي« و »شاخص  از  »ميانگين عمر«، »رضايت 
هاي محيط زيستي« تهيه شده، اما شاخص هايي 
در گزارش هاي  که معمواًل  اقتصادي  مانند رشد 
مشابه به آن استناد مي شود، تاثيري در تهيه اين 

فهرست نداشته است. 
در اين گزارش آمده است نگاه يکجانبه به موفقيت 
هاي اقتصادي، بيش از يک ميليارد نفر را در فقر 
اکنون  مطلق رها کرده و هشدار داده شده زمين 
تغييرات  و  طبيعي  منابع  ويراني  پرتگاه«  »لبه  در 

آب و هوايي قرار گرفته است. راه حل پيشنهادي 
اين گزارش براي حل مشکالت مطرح شده، صرفه 

جويي است. 
دهد  نشان مي  نو«  اقتصاد  »بنياد  تحقيقات  نتيجه 
بيشتر  سال  يک  متوسط  طور  به  که  هلند  مردم 
آنها شاد  اندازه  به  امريکايي ها عمر مي کنند،  از 
هستند، اما کمتر از نصف آنها منابع محيط زيستي 

را هدر مي دهند. 
گزارش،  اين  هاي  يافته  بر  بنا  کاستاريکا  کشور 
در همه زمينه هاي ياد شده پيشتاز است. ساکنان 
کاستاريکا در مقايسه با امريکايي ها، متوسط طول 
عمر بيشتري دارند، بسيار شادترند و کمتر از يک 

چهارم آنها از منابع طبيعي استفاده مي کنند. 

کانگوروهاي بازیگوش 
دردسرساز شدند  

 
کردند؛  اعالم  استراليا  دولت  ارشد  مقامات   
اشکال  ايجاد  اصلي  عامل  واالبي  کانگوروهاي 
اين کشور  در  مزارع خشخاش  روي  طبيعي  غير 
ارشد دولت  مقامات  از  يکي  کينيگ«  هستند. »الرا 
بي  بي  خبري  شبکه  با  يي  مصاحبه  در  استراليا 
سي گفت؛ طي دو ماهه اخير کشاورزان در جزيره 
»تاسماني« و برخي از نواحي حاصلخيز کشور با 
اشکال دايره وار و عجيبي روي مزارع خشخاش 
که  آمد  به وجود  اين تصور  و  مواجه شده  خود 
را  اشکال  اين  و  آمده  زمين  به  فضايي  مخلوقات 
به وجود آورده اند. اين مقام مسوول خاطرنشان 
اينکه  تا  يافت  ادامه  مورد  اين  در  تحقيقات  کرد؛ 
متوجه  تحقيقات  و  ها  آزمايش  انجام  با  محققان 
شدند کانگوروهاي واالبي با خوردن ريشه ها و 
ساقه هاي اين خشخاش ها باعث به وجود آمدن 
اين اشکال دايره شکل و غير معمول در اين مزارع 
از کشورهاي  يکي  استراليا  گفته مي شود  شدند. 
توليد کننده قانوني کشت خشخاش در جهان بوده 
مورد  دارويي  مصارف  براي  تنها  گياهان  اين  و 
از  يکي  راکليف«  »ريک  گيرند.  مي  قرار  استفاده 
استراليا  کشاورزي  دپارتمان  مسوول  مقامات 
وارد  با  بازيگوش  کانگوروهاي  اين  کرد؛  اضافه 
ساقه  خوردن  و  حفاظت  تحت  منطقه  به  شدن 
هاي اين گياهان، باعث به وجود آمدن اشکال غير 
کشاورزان  به  فراواني  خسارات  و  شدند  طبيعي 
کنيم  تالش  بايد  ما  دليل  همين  به  آوردند؛  وارد 
اقدامات امنيتي اين مزارع را باال برده و از ورود 

اين حيوانات جلوگيري کنيم.  
 

گربه ها آنقدرها هم 
باهوش نیستند  

 
نشان  جديد  تحقيقاتي  پروژه  يک  در  محققان   
دادند گربه ها به آن اندازه که تاکنون تصور مي 
کرده ايم، باهوش نيستند. اين پژوهشگران در يک 
آزمايش جديد دريافته اند گربه ها در تست هاي 
علت و معلولي بدتر از سگ ها عمل مي کنند. اين 
روانشناس  اوستائوس  بريتا  سوي  از  که  تحقيق 
دانشگاه کانتربري کريست چارچ در کنت صورت 
گرفته است، صاحبان گربه هاي خانگي را متعجب 
کرده است. وي دريافته است گربه ها ظاهراً طبيعت 
علت و معلول را درک نمي کنند. در اين تحقيق 1۵ 
با  ها  گربه  اين  گرفتند.  قرار  آزمايش  تحت  گربه 
قرار دادن تکه هاي غذا روي طناب طي سه آزمون 
مختلف آزمايش شدند. محققان با بستن تکه هاي 
غذا به انتهاي طناب گربه ها را آزمايش کردند و 
دريافتند در بيشتر موارد اين گربه ها نمي توانند 
درک کنند با کشيدن طناب به سمت خود مي توانند 

به 
تکه غذايي که روي يک قطعه پالستيک قرار داشته 
و گرفتن آن براي گربه کار دشواري بود، نزديک 
نتايج  ها  سگ  مورد  در  که  حالي  در  شوند،  تر 
آزمايش بازده بهتري داشت و برخي از سگ ها 
يافتن به غذا  توانستند راه مناسب را براي دست 
دريافتند  ها  آزمون  انتهاي  در  محققان  کنند.  پيدا 
به حدي که در گذشته تصور مي شده،  ها  گربه 
باهوش نيستند و سگ ها به مراتب باهوش تر عمل 

مي کنند.  
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فروش و نصب برنامه های جدید کامپیوتری 
XPویندوز ویستا، ویندوز 

Microsoft Office ،آنتی ویروس و فایروال
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
با قیمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 623

گفتم گفت از صمد شکارچی
گفتم :چه خبر از اين روزها...

گفت:اين روزها عزرائيل هم از ما رشوه می خواهد!
گفتم :اين روزها تنبان فاطی را هم می فروشند!

 گفت:اين روزها فرهادها هم از جوش شيرين استفاده می کنند!
می  اعالم  مجاز  غير  نوارهای  جزء  هم  غزه  نوار  روزها  :اين  گفتم 

شود!
گفت:اين روزها پيراهن عثمان هم اتو می زنند!

گفتم :اين روزها هم سر کوچه علی چپ هم کمين می زنند!
گفت:اين روزها سر پل سراط هم ساقی بنگ و ترياک می استد !
گفتم :اين روزها نوار قلب جزء نوارهای شاد محسوب می شود!

گفت:اين روزها وقت را هم با اسلحۀ گرم می ُکشند!
گفتم :اين روزها برای مرغ عشق ها هم خروسی پيدا نمی شود!

گفت:اين روزها خر ُمراد هم  جفتک می اندازد!
گفتم :اين روزها علی آباد هم شهر شده است!
گفت:اين روزها بادمجان بم هم کرم می زند!

گفتم :اين روزها باد آورده را طوفان هم نمی برد!
گفت:اين روزها دريای نمک هم چشم می خورد!

گفتم :اين روزها علی ساربان هم نمی داند شتر را کجا بخواباند!
گفت:اين روزها کوزه گر توی ليوان بلور آب می خورد!
گفتم :اين روزها با حلوا حلوا گفتن قند خون می گيرند!

گفت:اين روزها از خر شيطان هم کباب درست می کنند!
گفتم :اين روزها اجاره نشين خاکستر نشين است نه خوش نشين !

گفت:اين روزها از اين ستون به آن ستون ُکلی قيمت دارد!
گفتم :اين روزها هيچکس را به ده راه نمی دهند ،هيچکس هم ُسراغ 

خانه کد خدا را نمی گيرد!
گفت:اين روزها آرزو بر جوانان جرم است!

گفتم :اين روزها آدم  دروغ گو  به  وزارت هم  می رسد!
گفت:اين روزها افسار يابوی پيشاهنگ از طال است!

گفتم :اين روزها يک بز گر گله را سر کار می گذارد!
گفت:اين روزها يک دست هزاران صدا دارد!

وباالخره اين روزها:
گفتم :»آسوده کسی که زن ندارد« از خرج مَِشش خبر ندارد.

تلنگر  چائیده است
هر که را می بينم اينجا ، طفلکی چائيده است

چون جوابش نيست بر پا ، طفلکی چائيده است
يک پناه جو می زند نق ، چون ز دست اَ فسر »اينترويو«

نيست راضی جان ما ما ، طفلکی چائيده است
همسری دارم برای »کالجش« نق می زند

گوش ما را َکنده از جا ، طفلکی چائيده است
يک »اَسالم « جای »پی زا« می مِکه دائم ُسماق 

چون »ساُپرتش « نيست يک جا،طفلکی چائيده است 
يک» بی زی نِس« هم نموده چهرۀ خود را َبَزک 

کرده عرض ساق پا را ،طفلکی چائيده است 
پيرَمرد هم وطن در فکر تجديد فراش 

می کند اين پا و آن پا ،طفلکی چائيده است
پاکی پولدار ناکس ،اندکی دل خون شده 

چونکه دارد خانه صد جا ،طفلکی چائيده است
اين »شکارچی« حرفها دارد ولی کو گوش باز ؟

نا اميد از ينگی دنيا ،طفلکی چائيده است !

تلنُگر
صمد شکارچی 

هفته نامه پرشین از همکاری تعداد 
محدودی دانشجوی داوطلب جهت 

تهیه گزارش استقبال می کند

02081232357

 

زندگي شخصي رئیس 
اطالعات بریتانیا در فیس بوک 

 
به دنبال ابراز نگراني احزاب مخالف دولت بريتانيا درباره مسائل 
امنيتي، اطالعات خصوصي زندگي شخصي رئيس جديد سازمان 
اطالعات و امنيت خارجي بريتانيا، MI6 در فيس بوک حذف شده 

است. 
جزئياتي  سوئرز  جان  همسر  نوشت  ساندي  آن  ميل  نامه  هفته 
آن  در  که  آپارتماني  آدرس  فرزندان شان،  درباره شوهرش،  را 
زندگي مي کنند و دوستان اسم و رسم دارشان در شبکه اجتماعي 

اينترنتي فيس بوک منتشر کرده است. 

بعد از آنکه اين هفته نامه به وزارت امور خارجه بريتانيا درباره 
انتشار اين اطالعات خصوصي اطالع داد، اطالعات از فيس بوک 
تنظيمات  داراي  بوک  فيس  در  سوئرز  خانم  صفحات  شد.  پاک 
صفحات  اين  به  دسترسي  دليل  همين  به  و  نبوده  خاصي  ايمني 
آلبوم  توانسته  مي  کسي  هر  است؛  بوده  آسان  آنها  محتويات  و 
از همسرش و فرزندان شان در  عکس هايي را که خانم سوئرز 
فيس بوک گذاشته بود، ببيند. در اين تصاوير از جمله رئيس جديد 
MI6 بريتانيا در حالي ديده مي شد که در کنار دريا سرگرم بازي 
فريزبي بوده يا در لباس بابانوئل در مراسم عيد کريسمس شرکت 
داشته است. ديويد ميليبند وزير امور خارجه بريتانيا اين ادعاها 
را که امنيت اين کشور به دليل درج اين اطالعات آسيب پذير شده 
است، رد کرد. او گفت؛ »اکنون کاربران فيس بوک خبردار شده اند 
آقاي سوئرز مايو با مارک اسپيدو مي پوشد. اينکه اطالعات مخفي 

کشور حساب نمي شود.«

است  امريکا  در  بريتانيا  سفير  حاضر  حال  در  جان سوئرز  سر 
جديد  رئيس  عنوان  به  را  خود  کار  نوامبر  ماه  در  است  قرار  و 
MI6 آغاز کند. همسر آقاي سوئرز با اعمال نکردن تنظيمات ايمني 
ميليون   ۲۰۰ بود  شده  باعث  خود  بوک  فيس  صفحات  مورد  در 
کاربر شبکه »لندن« در فيس بوک، آزادانه به صفحات او دسترسي 
داشته باشند. پاتريک مرسر رئيس کميته ضدتروريسم در پارلمان 
بريتانيا از حزب محافظه کار، در ارتباط با خطرات امنيتي احتمالي 
ابراز نگراني کرده و گفته است؛ »اطالعاتي که در فيس بوک بوده 
مسائل نگران کننده مختلفي را درباره زندگي خصوصي، به ويژه 
محل آپارتمان ها و جزئيات رفت و آمد عالي رتبه ترين افسر ضد 
تروريسم ما در خارج از بريتانيا مطرح مي کند.« او افزود؛ »ماليات 
اين  هاي  مقام  تا  اند  کرده  هزينه  است  ها  دهه  بريتانيا  دهندگان 
کشور و خانواده هاي آنها به لحاظ امنيتي در امان باشند. اکنون 
به نظر مي رسد همه اين هزينه ها بي معني شده است. انتشار اين 

جزئيات در حيطه عمومي ناراحت کننده است.

افراد  سوي  از  خطاها  گونه  اين  شاهد  ديگر  کردم  مي  فکر  من   
در  خارجه  امور  دوي سخنگوي  ادوارد  بود.«  نخواهيم  دار  مقام 
تواند  بالقوه مي  اين اطالعات  افشاي  ليبرال دموکرات گفت  حزب 
امنيت سر جان سوئرز را تهديد کند؛ »اگر درباره عواقب امنيتي اين 
موضوع تحقيقات داخلي صورت نگيرد، نه فقط به خاطر MI6بلکه 
همچنين سر جان و خانواده اش، اهمال از دولت و پارلمان بريتانيا 

بوده است.« 

چهره دیکتاتور زیمبابوه در
 داستان هاي کوتاه 

 
نويسنده جوان زيمبابوه يي در نخستين مجموعه داستاني اش به 
سراغ رابرت موگابه ديکتاتور اين کشور رفته است. به گزارش ايبنا 
به نقل از رويترز، »پتينا گاپا« که در نخستين تجربه نوشتن سراغ 
يک مجموعه داستان کوتاه رفته، مي گويد فقط قصد داشته کاري 
ادبي ارائه کند نه اينکه معلم اخالق باشد. اين مجموعه که با عنوان 
»در رثاي شرقي بودن« منتشر شده دربرگيرنده 13 داستان کوتاه 
است که راوي آنها شخصيت هاي مختلف اين داستان ها هستند و 
از همسر بيوه يک وزير تا يک زوج که با توجه به پيشينه موگابه 
و آثار وجودي او در کشور کارشان به جدايي مي کشد، در اين 
ميان حضور دارند. اين نويسنده 38 ساله مي گويد؛ »به زيمبابوه 
يي ها نبايد فقط به عنوان قرباني هاي موگابه نگاه کرد. ابعاد فاجعه 
افزايد؛ »ما حتي از همديگر هم  اين است.« او مي  از  خيلي بيشتر 
ها  بدبختي  از  خواهد  نمي  گويد  مي  او  حال  اين  با  ترسيم.«  مي 
است...  گفتن قصه  او مي گويد هدفش  بگويد.  قربانيان موگابه  و 
وقتي شما با هدف سياسي بنويسيد، کارتان مي تواند وحشتناک 
از آب در آيد. روزنامه گاردين اين اثر »گاپا« را روشنگر ناميده 
از  کننده  نگران  و  زنده  يي  چهره  را  آن  تايمز  فايننشال  و  است 
متولد 1971 است  اثر که  اين  نويسنده  دانست.  زيمبابوه معاصر 
زماني به دنيا آمده که اين کشور هنوز به عنوان رودزيا شناخته 
به قدرت رسيد بچه بود و  او در دهه 8۰ وقتي موگابه  مي شد. 
تصور مي کرد قهرمان آزادي و دموکراسي به قدرت رسيده است. 
موگابه 8۵ساله با وجود بحران شديد اقتصادي و سياسي قصد 
ترک حاکميت را ندارد و سياست هاي او موجب مهاجرت اجباري 

ميليون ها زيمبابوه يي به کشورهاي همسايه شده است. 

مولتي میلیونر انگلیسي پس از 
ورشکستگي خودکشي کرد  

 
مقامات پليس انگلستان از کشف جسد يک مولتي ميليونر اهل لندن 

در اعماق جنگل هاي اين منطقه خبر دادند. 
رساني  اطالع  پايگاه  با  يي  مصاحبه  در  لندن  پليس  سخنگوي 
پليس جسد »هيوبرت بوميستر« ۴9 ساله  تلگراف گفت؛ ماموران 
اعماق جنگل هاي  بود، در  به سرش شليک شده  را در حالي که 
لندن يافتند. وي خاطرنشان کرد؛ اين مرد، پدر دو کودک و يکي 
لندن به شمار مي رفت و احتمال مي رود  از مولتي ميليونرهاي 
به دليل آنکه ورشکسته شده بود، اقدام به خودکشي کرده باشد. 
با اين حال تحقيقات بازرسان پليس لندن در مورد چگونگي مرگ 
اين مولتي ميليونر لندني ادامه دارد. گفته مي شود بازرسان پليس 
مرکزي انگلستان اين مساله را شديداً تکذيب مي کنند که اين مرد 
اين مرد در  گفته مي شود  که  باشد، چرا  قتل رسيده  به  ميليونر 
زندگي خود هميشه يک تاجر موفق بوده که رکود اقتصادي همه 
گير در جهان، باعث ورشکستگي و در نهايت خودکشي وي شده 
است. طي دو سال اخير از آغاز رکود اقتصادي در جهان، تاکنون 
صدها نفر يا توسط ديگران کشته شده اند يا خودکشي کرده اند. 
تحمل  اقتصادي  بحران  اجتماعي،  مسائل  کارشناسان  عقيده  به 
مردم را به ويژه در کشورهاي صنعتي و پيشرفته به شدت پايين 
آورده است و به همين دليل آنها از هر فرصتي استفاده مي کنند 
تا تالفي اين بحران اقتصادي را با کشتن و آسيب رساندن به خود 

يا يکديگر تالفي کنند. 
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اجاره فلت یک خوابه
يک فلت يک خوابه روبروی Kilburn St جهت اجاره

DSS پذيرفته می شود
با تمامی امکانات

07980482735

 

خداحافظ قانون استقالل کانون وکال 
 

انور ايران زاده

 »در جامعه ما حساس ترين شغل و حرفه، وکالت دعاوي و مظلوم ترين قشر جامعه نيز وکيل 
دادگستري است و...« 

»اگر قوانين هميشه در جهت احقاق حق صاحبان 
مي  و  شده  تدوين  اجتماعي  عدالت  تحقق  و  حق 
وکالت،  صنفي  نظام  حيطه  در  آنچه  ولي  شوند 
درباره وکيل اعمال مي گردد نه پياده کردن اصول 
اعتقادي و اساسي فوق، بلکه ارعاب و تحقير وکيل 
قانون  آمرانه  و  وجه خشن  از  استفاده  با  هم  آن 

است و...« 
آثار  تخلفات وکيل و  به   بررسي مقررات مربوط 
و تبعات اين مقررات بود که به اندازه کافي که چه 
اندازه موجبات وهن و  از حد و  عرض کنم، بيش 
تحقير وکيل را فراهم مي کند که حال بعد از چند 
سال در کمال تاسف نه تنها شاهد تغيير و تحولي 
که  نيستيم  و  نبوده  وکيل  نفع  به  مقررات  اين  در 
مي بينيم با سر و سامان دادن به ماده 178 اکنون 
وکال  کانون  استقالل  قانون  نامه  آيين  به  نوبت 
رسيده است؛ آيين نامه يي که اواًل کانون وکال را 
استقالل  قانون  تصويب  از  قبل  وضعيت  همان  به 

کانون وکال برمي گرداند، ثانيًا به گفته آقاي کشاورز وکيل محترم دادگستري، قانون تر از قانون 
هم هست؟، من نمي خواهم وارد جزييات آيين نامه و قانون استقالل کانون وکال شوم که ما را 
از انگيزه مهم نوشتن اين مقال دور مي کند فقط آنچه مي توانم بگويم، اين است که با اجراي اين 
اليه راجعون، خداحافظ استقالل کانون وکال،  انا  انا هلل و  آيين نامه، صريح و آشکار بايد گفت؛ 
واقعيت هم همين است. ساده و خالصه مي گويم. فکرش را بکنيد طبق آيين نامه تصويب شده که 
بالفاصله دستور اجراي آن نيز صادر شده، هياتي متشکل از هفت نفر که چهار نفر آنان منتخب 
قوه قضائيه هستند مي توانند در مورد حتي نحوه راه رفتن، خنديدن، حرف زدن، لباس پوشيدن، 
گريه کردن، تلخ و شيرين بودن چهره و قيافه و... وکيل هم بررسي و قضاوت کنند و با راي 
اکثريت يعني همان چهار نفر منتخب قوه قضائيه، و با يک سطر، عدم صالحيت وکيل مادر مرده 
و باطل شدن و دور انداختن پروانه وکالت وي را اعالم کنند، واقعًا در قبال چنين آيين نامه يي که 
خيلي سريع اما بي سر و صدا ، مزين به امضاي رياست معظم قوه قضائيه نيز شده است، چه 
مي توان کرد؟ آيا من مي توانم بگويم؛ وکال، بياييد در دادگاه ها و دادسراها و کالنتري ها حاضر 
نشويم، دفاع نکنيم و اصاًل وکالتي قبول نکنيم و...؟ آنقدر ادامه دهيم که آقايان به جان آمده نهايتًا 
ناچار شوند ضمن عذرخواهي فراوان، آيين نامه را باطل و ملغي اعالم کنند؟، ياللعجب، من که 

چنين دعوت و پيشنهاد و راهکاري را اصاًل نمي توانم حتي بر زبان بياورم.

ثانيًا چنين دعوت و پيشنهادي موجب خوشحالي آقايان نيز خواهد شد زيرا اين تحصيل همان 
حاصل است که از سال ها قبل منظور نظر و خواست آنان بوده، قطعًا آقايان با شنيدن چنين 
پيشنهاد و راهکاري شانه يي باال انداخته با لبخندي مليح مي فرمايند؛ به به، چه بهتر از اينکه وکال 
الوکاله يي هم نگيرند و خالصه  خود دست از کار بکشند، وکالتي قبول نکنند، دفاع نکنند، حق 

بروند پي کارشان...،

و بعد با همان لبخند مليح مي گويند؛ سايه ماده 178 از سر ما کم نشود که با آن مي توانيم خيلي 
سريع لشگري از وکيل به دادگاه ها گسيل داريم. وکيل، وکيل است چه قوه قضائيه پروانه بدهد، 
چه کانون وکال، چه فقط سه چهار ماه سابقه کارآموزي داشته باشد چه فقط ۴۵ سال سابقه 
وکالت، چه فرق مي کند؟، همين که مي گويند وکيل در دادگاه ها حضور دارد، کافي است. مردم 
هم که بايد راضي و خوشحال باشند که ديگر الزم نيست ناز فالن وکيل با ۴۰ سال سابقه وکالت 
را بکشند که حتي با پول کم وکالت قبول مي کنند، آخر وکيلي که پولي کم مثاًل طبق تعرفه بخواهد، 
معلوم است که از آن وکالي محتاج حتي نان شبش هم هست، وکيل خوب يعني وکيلي که پول 

قلنبه و خوب مي گيرد نه اين وکال،

پس زنده باد وکيل خوب، بنا بر اين وکاليي که از ۲۰ تا 6۰ سال سابقه وکالت دارند با کار نکردن 
جز محروم کردن خودشان از نان شب کار ديگري نمي توانند بکنند. اينجاست که آقايان با چهره 
يي حق به جانب مصلحانه مي فرمايند؛ آقايان وکال خواهش مي کنيم بفرماييد برويد. حال واقعًا 
چه بايد کرد؟ ظاهراً نمي توان در ديوان عدالت هم طرح دعوي کرد و ابطال آيين نامه را خواست 
هر چند طبق قانون استقالل کانون وکال، آيين نامه بايد به تصويب وزير دادگستري برسد نه 
رئيس قوه قضائيه. ولي راهي که به نظر نگارنده مي رسد، اين است که رياست کانون وکال و 
دادستان انتظامي که هر دو از وکالي برجسته، وارسته و مقبولي هستند و نيز ساير اعضاي هيات 
مديره که جملگي از وکالي نامدار و خوشنام در سطح جامعه هستند، با مصاحبه ما و مراجعه به 
مقامات و مراجع ذي صالح و ذي نفوذ مساله را مطرح کرده، نسبت به ارائه راه حل هايي که به 
نظر آنان ارجح است، اقدام فرمايند و البته وکالي ديگر نيز با انعکاس موضوع در جرايد و نوشتن 
نامه هاي سرگشاده، از ضدقانون بودن آيين نامه و خسارات ناشي از اجراي چنين آيين نامه يي 
سخن ها بگويند که ان شاءاهلل موجبات ابطال اين آيين نامه و خسارات ناشي از اجراي چنين آيين 
نامه يي فراهم شود. پس جسارتًا توصيه مي کنم هيات مديره محترم کانون وکال سريع اقدام کند 

که فردا خيلي دير است.

* وکيل پايه يک دادگستري 

مادر و مازیار 
مازيار بهاري خبرنگار ايراني-کانادايي نشريه نيوزويک مدتي است که در ايران در بازداشت به سر مي برد. 
بهاري در خارج از ايران به عنوان يک مستند ساز موفق و منبع موثق اخبار در مورد ايران شناخته مي شود 
و به همين جهت، نيوزويک بالفاصله بعد از بازداشت بهاري بيانيه اي صادر کرد و خواهان آزادي سريع 
او شد. نيوزويک در هفته جاري هم مقاله اي به قلم کريستوفر ديکي در مورد مازيار بهاري چاپ کرده که 
به  بدون دسترسي  و  اتهام  بدون  اگر  بود؛ و  نشده  بازداشت  ايران  در  بهاري  »اگر  مي شود:  چنين شروع 

وکيل و خانواده اش در زندان به سر 
نمي برد؛ االن هيچ کس نمي توانست 
به خوبي او، ماجراهاي امروز ايران 
تراژدي اي  و  بکشد  تصوير  به  را 
براي  روزها  اين  که  کند  بازگو  را 
است.«  آمده  پيش  خانواده اش 
بهاري  ملوک  از  نقل  به  نيوزويک 
مادر 83 ساله مازيار که در تهران 
دانم  »نمي  نوشته:  مي کند،  زندگي 
اين همه اتفاقات ناگوار باالخره کي 
تمام مي شود.« ظاهرا مازيار بهاري 
آخرين حلقه خانواده است که براي 
مادر باقي مانده و مادر هم هيچ گاه 
اعتماد خود را به او از دست نداده 
است: »هيچ کار اشتباهي از مازيار 
سر نزده. او داشت کار خودش را 
او را  انجام مي داد. دليلي ندارد که 

اين طور در بازداشت نگه دارند.« نيوزويک در مورد علت بازداشت بهاري مي نويسد: »بازداشت کنندگان 
بهاري مي خواهند او را با افرادي که به راه انداختن انقالب رنگي در ايران متهم شده اند، يکي کنند.« اين نشريه 
سپس به اظهارات جان ميچام سردبير نيوزويک پرداخته که به نوعي به اظهارات اخير مازيار بهاري در يک 
نشست به اصطالح خبري در ايران اشاره دارد: »مازيار بهاري روزنامه نگاري است که همواره سعي کرده 
باالترين استانداردهاي کاري را در گزارش هاي خود پياده کند. بي طرفي بهاري در تمام سال هايي که کارش 
را در نيوزويک انجام مي داد به خوبي ديده مي شد و شکي در اين مورد وجود ندارد.« در همين حال،  ياسن 
آتاناسياديس خبرنگار يوناني االصل روزنامه واشنگتن تايمز نيز که از سوي مقامات ايراني بازداشت شده 
بود به تازگي آزاد شده و با اين ترتيب، مازيار بهاري اکنون تنها خبرنگار نشريه خارجي است که پس از 
انتخابات رياست جمهوري ايران در بازداشت به سر مي برد. اما ظاهرا زنداني شدن مازيار بهاري جديدترين 
تراژدي اي است که براي خانواده او پيش آمده. پدر خانواده در سال ۲۰۰6 ميالدي از دنيا رفت. يک سال 
بعد، به خانم بهاري خبر رسيد که پسر ارشدش بابک که در آمريکا زندگي مي کرد از دنيا رفته است. يک سال 
بعد، دختر اين خانواده به سرطان خون مبتال شد و در ماه فوريه گذشته از دنيا رفت. با اين ترتيب، مازيار 
۴۲ ساله تنها فرزند از اين خانواده است که براي مادر باقي مانده. او در دوران بازداشت دو بار به مادرش 
زنگ زده و هر بار فقط از او خواسته که »نگران نباشد.« بهاري که چند سال پيش با ساخت فيلمي مستند 
ماهيت فرقه اي سازمان مجاهدين خلق)منافقين(را به تصوير کشيده بود،مورد خشم شديد اعضاي منافقين 
قرار گرفت و در نهايت به شکايت هاي حقوقي،احضار و توبيخ او از سوي طرفداران منافقين در مجلس اعيان 

بريتانيا انجاميد و پرونده همچنان مفتوح است. 

سرویس ویژه برای مسافرین فرودگاه 

07956373018



11
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین جمعه 18 تیر ماه 1388   -  شماره 104



جمعه 18 تیر ماه 1388   -  شماره 104هفته نامه پرشین12

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

آغاز به کار گروه هشت 
براي مقابله با چالش 

هاي جهاني 
 

تدابير شديد  ؛ نشست هشت کشور صنعتي جهان )چهارشنبه گذشته( تحت 
گزارش  به  کرد.  کار  به  آغاز  ايتاليا  در  امنيتي 
هشت  سران  اجالس  در  فرانسه  خبرگزاري 
 17( ژوييه  دهم  تا  از هشتم  که  کشور صنعتي 
مي  برگزار  ايتاليا  رياست  به  تيرماه(   19 تا 
امنيت  مالي،  و  اقتصادي  جهاني  بحران  شود، 
آزادسازي  اقليمي،  تغييرات  با  مقابله  غذايي، 
تروريسم،  پديده  با  مبارزه  جهاني،  تجارت 
وضعيت پيرامون برنامه هسته يي ايران، مسائل 
خاورميانه، آفريقا و امريکاي جنوبي و انرژي و 
قرار  مذاکره  و  بحث  مورد  ديگر  مسائل  برخي 
خواهد گرفت. کشورهاي روسيه، امريکا، آلمان، 
فرانسه، انگليس، کانادا، ايتاليا و ژاپن از اعضاي 

گروه هشت کشور صنعتي جهان هستند که به جي 8 معروفند. »خوزه مانوئل 
باروسو« رئيس کميسيون اروپا و »فردريک راين فلد« رئيس شوراي اروپا 
تنها  را  نشست  اين  فلد  راين  و  باروسو  دارند.  حضور  نشست  اين  در  نيز 
فرصت موجود براي حل و فصل مسائل مرتبط با تغييرات آب وهوايي مي 
اين است که در نظر دارند راه هاي  اين گروه  اقدامات سران  دانند. از جمله 
نجات اقتصاد جهاني از رشد منفي را مورد بررسي قرار دهند. اما طي چند 
روز گذشته ايتاليا شاهد اعتراض گروه هاي مختلف نسبت به برگزاري اين 
از دانشجويان روز  اجالس بوده است. به گزارش شبکه يورونيوز، گروهي 
سه شنبه به آتش زدن الستيک خودرو در خيابان هاي شهر رم پرداختند و 
سپس به سوي دانشگاه رم بازگشتند. آنان به سوي نيروهاي انتظامي اشياي 
مختلفي پرتاب مي کردند. در منطقه آکويال نزديک محلي که قرار است نشست 
سران گروه هشت برگزار شود پنج فرانسوي که چماق در دست داشتند به 
اتهام حمل سالح ممنوع بازداشت شدند ولي چند ساعت بعد پليس آنان را آزاد 

کرد. در نخستين روز اين راهپيمايي ها 36 نفر بازداشت شدند. 

1۵ هزار مامور پليس براي جلوگيري از تکرار وقايع جنوا در سال ۲۰۰1 بسيج 
شده اند. قدرت هاي جهاني از زمان تشکيل گروه هشت از سال 197۵، تبادالت 
بازرگاني را بين خود تقسيم کرده اند و دوسوم توليدات اقتصادي جهان را 
در اختيار دارند بدون اينکه به ديگر نقش هاي خود در زمينه مسائل نظامي و 
آلودگي محيط زيست اهميت بدهند. در همين راستا بيش از يکصد تن از فعاالن 
به مسووليت  از سران گروه هشت خواستند  صلح سبز ديروز )چهارشنبه( 
هاي خود در مبارزه با تغييرات آب و هوايي عمل کنند. فعاالن صلح سبز که 
از 1۵ کشور مختلف جهان بودند در اولين ساعات بامداد ديروز )چهارشنبه( 
در اقدامي نمادين از دودکش هاي بلند چهار کارخانه که سوخت شان زغال 
سنگ بود، باال رفتند و از سران گروه هشت کشور صنعتي جهان خواستند 
براي حفاظت از محيط زيست کره زمين و جلوگيري از تغييرات ناگوار اقليمي 
خبرگزاري  ديگر  طرف  از  کنند.  عمل  خود  هاي  مسووليت  به  کامل  طور  به 
يونايتدپرس از رم گزارش داد؛ انتظار نمي رود نشست 
در  گروه هشت  به  موسوم  کشورهاي صنعتي  سران 
آکويالي ايتاليا دستاوردهاي موفق ديپلماتيک به همراه 
داشته باشد. روزنامه گاردين چاپ انگليس نوشت؛ در 
اين  تدارک  نحوه  از  حدي  به  ها  ديپلمات  برخي  واقع 
مراسم از سوي مقامات ايتاليا ناراضي و ناخرسندند که 
خواستار اخراج اين کشور از گروه هشت و جايگزيني 
عضو  ارشد  ديپلمات  يک  هستند.  آن  جاي  به  اسپانيا 
بد عمل کرده  ايتاليا بسيار  به گاردين گفت؛  اين گروه 
است. هيچ شيوه عمل مشخص و برنامه ريزي خاصي 
اين  ندارد. براساس  اين نشست وجود  براي برگزاري 
ايتاليا راه واشنگتن را  گزارش، ضعف هاي ديپلماتيک 
براي قدم گذاشتن در عرصه ساماندهي مطالبات داخلي گروه هشت باز کرد؛ 
مطالباتي که هدف آن هموار کردن راه براي انجام مذاکراتي سودمند و نتيجه 
در  برلوسکوني  اگرچه  است.  گروه  اين  نشست  برگزاري  حين  و  قبل  مدار، 
عرصه جهاني از حمايت سراني چون معمر قذافي رهبر ليبي و والديمير پوتين 
نخست وزير روسيه برخوردار است اما به خاطر عمل نکردن به تعهداتي که 
کشورش در اجالس چهار سال گذشته گروه هشت در زمينه کمک به رشد و 
توسعه بر عهده گرفت، مورد انتقاد قرار گرفته است. پيش از آغاز به کار اين 
نشست در آکويال، خبرگزاري فرانسه از ايتاليا گزارش داد قدرت هاي بزرگ 
اقتصادي جهان که 8۰ درصد از انتشار گازهاي گلخانه يي جهان مربوط به 
آنها است، از هدف اصلي خود در کاهش ميزان انتشار اين گازها به نصف، تا 
سال ۲۰۵۰ صرف نظر کردند. به گفته يک مقام اروپايي، قدرت هاي اقتصادي 
به کاهش انتشار گازهاي گلخانه يي خود تا سال ۲۰۵۰ متعهد شده اند ولي 

اين ميزان کاهش، پنجاه درصد نيست.

کاهش 39 درصدي 
حجم روابط تجاري 

ایران و چین  
 

سه  در  چين  و  ايران  تجاري  روابط  حجم   
ماهه نخست سال جاري ميالدي با 39 درصد 
ميليون  دويست  و  ميليارد  چهار  به  کاهش 
دالر رسيد. به گزارش ايرنا سعيد شبستري 
»کاردار سفارت ايران در پکن که در همايش 
معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش 
گفت،  مي  سخن  پکن  در  ايران  پااليشگاهي 
کاهش  و  جهاني  مالي  بحران  به  اشاره  با 
آن  تاثير  و  جهاني  بازارهاي  در  نفت  بهاي 
کاهش  دليل  به  گفت؛  مختلف  کشورهاي  بر 
روابط  حجم  خام،  نفت  جهاني  هاي  قيمت 
تجاري دو کشور در سه ماهه نخست سال 
جاري ميالدي با 39 درصد کاهش به چهار 
اما  رسيد  دالر  ميليون  دويست  و  ميليارد 
مسووالن اقتصادي و سياسي ايران و چين 
از  جلوگيري  براي  را  توجهي  قابل  اقدامات 
آسيب ديدن بنيان هاي روابط دوجانبه تحت 
تاثير بحران مالي جهاني آغاز کردند.« او در 
چين  و  ايران  تجاري  »مبادالت  افزود؛  ادامه 
در سال ۲۰۰8 ميالدي به ۲7 ميليارد و 6۰۰ 
چين  حاضر  حال  در  و  رسيد  دالر  ميليون 
منطقه  در  ايران  تجاري  ترين شريک  بزرگ 
آسيا به شمار مي رود.« او ادامه داد؛ روابط 
ايران و چين در سال ۲۰۰8 ميالدي نسبت به 
سال ماقبل آن حدود 3۴ درصد رشد داشت 
و اکنون چين به يکي از بزرگ ترين شرکاي 
شده  تبديل  جهاني  سطح  در  ايران  تجاري 
است. او گفت؛ در سال ۲۰۰8 ميالدي ايران 
به طور متوسط با صادرات روزانه ۴۰8 هزار 
دالر  ميليون   8۰۰ و  ميليارد   1۵ نفت،  بشکه 
جايگاه  در  و  کرد  صادر  چين  به  خام  نفت 
سومين کشور صادرکننده نفت به چين قرار 
گرفت. او افزود؛ در اين مدت همچنين عالوه 
بر نفت خام، سه ميليارد و 8۰۰ ميليون دالر 
اسالمي  جمهوري  سوي  از  کاالها  ساير 
ايران به چين صادر شد. شبستري با اشاره 
ايران گفت؛ بررسي ها  به  به صادرات چين 
در  ايران  به  چين  صادرات  دهد  مي  نشان 
توجهي  قابل  رشد  نيز  ميالدي  گذشته  سال 

داشت و به رقم هشت ميليارد دالر رسيد.  

***************************

پیش بیني بد براي 
آینده صنعت الماس  

  
غول معدنکاري الماس جهان نسبت به چالش 
از  مانده  باقي  ماه هاي  اين صنعت در  هاي 

سال جاري ميالدي هشدار داد. 
به گزارش ايسنا، شرکت De Beers برآورد 
فروش  ميالدي  جاري  سال  در  است  کرده 
مالي  بحران  دليل  به  الماس  انواع  جهاني 
جهاني با کاهش بي سابقه يي روبه رو شود. 
اين  از سوي  منتشرشده  گزارش  اساس  بر 
الماس در شش ماهه  شرکت فروش جهاني 
سال ۲۰۰9 ميالدي به طور معني داري کاهش 
يافت. شرکت De Beers بزرگ ترين شرکت 
معدنکاري الماس در جهان به شمار مي رود. 
۴۵درصد از سهام اين شرکت متعلق به غول 
آنگلوامريکن  شرکت  يعني  جهان  معدنکاري 
است. 1۵ درصد از سهام اين شرکت متعلق 
 ۴۰ و  بوتسوانا  آفريقايي  کشور  دولت  به 
هايمر  اپن  خانواده  مالکيت  در  نيز  درصد 

است.  
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دادگاه اروپا تحریم 
بانک ملی لندن را 

تایید کرد
دادگاه اتحاديه اروپا دادخواست بانک ملی لندن برای آزادی 
اموال اين بانک را رد کرده است.روز پنجشنبه، 9 ژوئيه )18 
تير(، شعبه دوم بخش بدوی دادگاه اروپا، مرجع رسيدگی به 
اختالفات حقوقی در اتحاديه اروپا، دادخواست بانک ملی لندن 
برای صدور حکم آزاد کردن دارايی های مسدود شده بانک 

ترتيب، تصميم کشورهای عضو  اين  به  و  ناموجه خواند  را 
تاييد  را مورد  بانک  اين  عليه  تحريم  اروپا در وضع  اتحاديه 

قرار داد.
رد  از  پس  اروپا  دادگاه  به  لندن  ملی  بانک  شکايت  ارجاع 
گذشته  سال  در  لندن  عالی  دادگاه  در  مشابهی  دادخواست 
اين  از  لندن  ملی  بانک  وکالی  آن،  طی  که  گرفت  صورت 
بانک  تحريم  در  بريتانيا  دولت  تصميم  بود  خواسته  دادگاه 
عدم  به  بريتانيا  عالی  دادگاه  کندقضات  اعالم  غيرقانونی  را 
صالحيت خود در رسيدگی و صدور رای در اين زمينه رای 

لندن توصيه کردند که شکايت  بانک ملی  به  دادند و 

عليه  شکايات  به  رسيدگی  مرجع  اروپا،  دادگاه  در  را  خود 
اقدامات مرتبط با اتحاديه اروپا، مطرح کند.

بانک ملی لندن در دادخواست خود به دادگاه اروپا استدالل 
مشمول  نبايد  مستقل،  موسسه  يک  عنوان  به  که  بود  کرده 
تحريم های بين المللی عليه بانک ملی ايران، وابسته به دولت 
اتحاديه  گذشته،  سال  ژوئن  ماه  شود.در  اسالمی،  جمهوی 
به  را  آن  های  مجموعه  زير  تمامی  و  ايران  ملی  بانک  اروپا 
دليل آنچه که حمايت مالی از فعاليت های هسته ای جمهوری 

اسالمی خواند مشمول تحريم هايی قرار داد.
تحريمهای بين المللی

شورای  مصوب  های  قطعنامه  اجرای  راستای  در  اقدام  اين 
بين  امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفت که تحريم های 
ادامه برخی فعاليت  المللی را عليه جمهوری اسالمی به دليل 

های هسته ای اين کشور وضعی کرده است.
وکيل بانک ملی لندن در جلسه دادگاه عالی بريتانيا گفته بود 
که هيچ مدرکی حاکی از حمايت موکل او از فعاليت های هسته 
ای وجود ندارد و نمی توان دارايی های اين بانک را صرفا به 

دليل تحريم بانک ملی ايران مسدود کرد.
دادگاه اروپا در رای روز پنجشنبه خود ضمن رد دادخواست 
بانک ملی لندن گفته است که تصميم به مسدود کردن دارايی 

های اين بانک را مورد تاييد قرار می دهد.
های  دارايی  کردن  "مسدود  که  است  آمده  دادگاه  رای  در 
موسسات تحت مالکيت يا مديريت نهادهای مرتبط با فعاليت 
و  ضروری  اقدامی  اتمی  افزارهای  جنگ  تکثير  زمينه  در 
مناسب است تا به اين وسيله، کارآيی اقداماتی که در راستای 
افزايش  گيرد  می  صورت  های  فعاليت  گونه  اين  محدوديت 

يابد."
بانک ملی ايران در لندن با نام Bank Melli Plc )بانک ملی 
سهامی عام( و به عنوان يک شرکت مالی مستقل در بريتانيا 
به ثبت رسيده و کار خود را با در اختيار گرفتن دارايی های 
آغاز   ۲۰۰۲ سال  ژانويه  از  لندن  در  ايران  ملی  بانک  شعب 

کرد.
اما  کرده  معرفی  مستقل  عملياتی  نظر  از  را  خود  بانک  اين 
گفته است که از زيرساخت ها و امکانات گسترده بانک ملی 
ايران برخوردار می شود.بانک ملی لندن در سال ۲۰۰6 شعبه 
ای را در هنگ کنگ تاسيس کرد.تحريم های سازمان ملل و 
محدوديت هايی که بسياری از کشورهای غربی از دو سال 
با  مرتبط  و  ايرانی  مالی  موسسات  فعاليت  مورد  در  پيش 
ايران به اجرا گذاشته اند، روابط مالی بين المللی اين کشور با 
مشکالت قابل توجه مواجه شده و هزينه معامالت تجاری با 

خارج را افزايش داده است.
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اخراج 800 
کارمند بزرگ ترین 
تولیدکننده ماشین 

آالت کشاورزي جهان  
 

ترين  بزرگ  »ديراندکو«  امريکايي  شرکت   
جهان  کشاورزي  آالت  ماشين  توليدکننده 
قصد دارد 8۰۰ کارمند خود را اخراج کند. 
به گزارش رويترز اخراج اين تعداد کارمند 
بيني  پيش  و  اوليه  تصورات  حد  از  فراتر 
امريکايي  اين شرکت  هاي قبلي بوده است. 
مالي  چهارم  ماهه  سه  پايان  تا  کرد  اعالم 
منتهي به اکتبر ۲۰۰9 با زيان ناخالص 1۰۰ 
زماني  شد.  خواهد  رو  روبه  دالر  ميليون 
آوريل خبر  ماه  »ديراندکو« طي  که شرکت 
اخراج تعدادي از کارمندانش را منتشر کرد، 
تصور مي شد اين شرکت تنها ۲۰۰ نفر از 
کارمندان روزمزد را اخراج خواهد کرد و با 
زيان ۲۵ ميليون دالري روبه رو خواهد شد. 
اين شرکت در گزارش ماه مه نيز پيش بيني 
کرد ميزان زيان مالي به بيش از ۵۰ ميليون 
اندکو قصد  دالر خواهد رسيد. شرکت دير 
بازرگاني  زمينه  در  هاي خود  فعاليت  دارد 
مصرفي  تجهيزات  واحد  با  را  کشاورزي 
موجب  مساله  اين  که  کند  ادغام  تجاري  و 
کاهش 7۵ ميليون دالري هزينه ها در سال 
اين  شد.  خواهد  طرح  اين  اجراي  نخست 
شرکت بيش از ۵۵ هزار کارمند در سراسر 

جهان در اختيار دارد.  

تداوم کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
 

خطر کاهش تولید نفت در ایران 
 

تا  يافت  بازارهاي جهاني کاهش  در  متوالي  براي ششمين روز  باز هم  نفت  قيمت  اقتصادي؛  گروه 
مي  دالر   7۰ محدوده  در  حداقل  يا   7۰ از  بيش  را  نفت  مطلوب  قيمت  که  نفت  توليدکنندگان  نگراني 
به  آن  و رسيدن  نفت  قيمت  کاهش  اصلي  عامل  اقتصاد جهاني  کاهش رشد  يابد.  افزايش  دانستند، 
سطح 6۲ دالر است. به گزارش رويترز قيمت نفت طي پنج روز گذشته روند کاماًل نزولي داشته است. 
قيمت هر بشکه نفت سبک امريکا روز گذشته در بازار نيويورک براي تحويل در ماه آگوست با 6۲ 
سنت کاهش به 6۲ دالر و 31 سنت رسيد. هر بشکه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز با ۵7 
سنت کاهش به 6۲ دالر و 66 سنت رسيد. به اعتقاد کارشناسان انرژي، افزايش ارزش دالر و کاهش 
شاخص سهام فشار بيشتري بر قيمت نفت وارد خواهد کرد. ارزش دالر در برابر يورو افزايش يافت 
و اين مساله موجب شد سرمايه گذاران بين المللي تمايل بيشتري براي خريد دالر داشته باشند. مارک 
پروان کارشناس ارشد انرژي استراليا درباره کاهش قيمت نفت مي گويد؛ روند نزولي قيمت جهاني 
نفت از هفته گذشته آغاز شده است. افزايش نرخ بيکاري در امريکا و اروپا تاثير زيادي در کاهش 
قيمت نفت داشته است. کاهش شديد تقاضاي انرژي در امريکا موجب شده قيمت نفت وست تگزاس 
اينترمدييت کمتر از نفت برنت درياي شمال شود. همزمان با کاهش قيمت جهاني نفت، نفت اوپک نيز 
به روند نزولي خود ادامه داد. دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت از تداوم روند نزولي 
قيمت سبد نفتي اين سازمان و رسيدن آن به سطح 6۴ دالر خبر داد. دبيرخانه اوپک در گزارش جديد 
خود عنوان کرد سبد نفتي اوپک- متشکل از 13 نوع نفت خام- در آخرين روز مورد بررسي به 63 
دالر و 66 سنت رسيد که اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل دو دالر و 6۴ سنت کاهش 
پيدا کرده است. اعضاي سازمان کشورهاي اوپک در آخرين نشست خود در حالي توليد نفت را بدون 
هيچ تغييري ثابت نگه داشتند که قيمت نفت در سطح باالي 6۰ دالر قرار داشت و به رغم پيشنهاد 
ايران مبني بر کاهش ظرفيت توليد ساير وزيران نفت اوپک تصميم گرفتند به جاي کاهش مجدد توليد 
نفت، اعضا را به پايبندي بيشتر به تعهدات کاهش توليد فراخوانند. آنها معتقد بودند در شرايط کنوني 
نبايد نشانه هاي نااميدکننده براي بازار نفت ارسال شود. اما عدم رشد اقتصاد جهاني نااميدي را 
براي بازار نفت و توليدکنندگان به همراه آورد و طبق گفته کارشناسان قرار نيست به اين زودي ها 
قيمت نفت افزايش پيدا کند. برخي کارشناسان معتقدند؛ روند نزولي قيمت نفت در روزهاي آينده ادامه 
خواهد داشت و حتي ممکن است در هفته هاي پيش رو قيمت نفت به سطوح زير ۵۰ دالر نيز سقوط 
کند. قيمت نفت از ابتداي سال جاري ميالدي تاکنون روند پرنوساني را پشت سر گذاشته است. قيمت 
نفت در هفته هاي گذشته در مقايسه با روزهاي ابتدايي سال بيش از 1۰۰ درصد افزايش داشت و 
ادامه روند نزولي قيمت نفت در  با فرض  از 1۰ دالر سقوط کرده است.  در روزهاي گذشته بيش 
بازار جهاني صنعت نفت ايران با چالش اساسي براي توسعه ميادين خود مواجه خواهد شد البته اين 
مشکل تنها منوط به ايران نيست بلکه ساير کشورهاي توليدکننده هم با معضل بزرگ توسعه ميادين 
مواجهند اما آنچه براي ايران حائز اهميت است عدم تمايل سرمايه گذاران در صنعت نفت ايران است 
که طي سال هاي اخير به شدت تنزل پيدا کرد، ضمن اينکه بيشترين ميادين و مخازن نفت ايران نيمه 
عمر خود را سپري مي کند و نياز به تکنولوژي هاي روز و سرمايه گذاري عظيم دارد. اگر سرمايه 
گذاران به ايران نيايند ممکن است در آينده نزديک درآمدهاي نفتي ايران همراه با کاهش قيمت نفت به 

شدت کاهش پيدا کند و ايران حتي نتواند سهميه خود در اوپک را تامين کند.  
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تقدیر جشنواره ونیز از استاد 
سینماي کمدي ایتالیا 

 
 شصت وششمين جشنواره بين المللي فيلم ونيز با نمايش 
فيلم سينمايي »جنگ بزرگ« به کارگرداني ماريو مونيچلي، 

از اين استاد بزرگ سينماي کمدي ايتاليا تقدير مي کند. 
به گزارش خبرنگار مهر، ورايتي اعالم کرد قرار است نسخه 
به تازگي بازيابي شده فيلم برنده شير طاليي جشنواره ونيز 
جشنواره  رسمي  آغاز  از  پيش  سپتامبر  اول  روز   19۵9
مونيچلي 9۴  و  درآيد  نمايش  به  پولو  باز سن  در فضاي 
ساله هم در اين مراسم حضور خواهد داشت. ضمن اينکه 
شهرداري ونيز هم به همين مناسبت يک ميهماني باشکوه 
ترتيب مي دهد. »جنگ بزرگ« فيلمي جنجالي به تهيه کنندگي 
ويتوريو  و  سوردي  آلبرتو  بازي  با  لورنتيس  دي  دينو 
گاسمان بود که داستان آن در جنگ جهاني اول مي گذشت 
غيرانگليسي زبان  فيلم  بهترين  اسکار  نامزد   196۰ و سال 
بهترين  و  فيلم  بهترين  جايزه  سال  همان  فيلم  اين  شد. 
را  دوناتلو  ديويد دي  بازيگر )سوردي و گاسمان( جوايز 

از آن خود کرد. 
دنيا  به  ايتاليا  توسکاني  در   191۵ مه   1۵ مونيچلي  ماريو 
آمد و در ۲۰ سالگي با نويسندگي و کارگرداني »پسران ويا 
پال« وارد دنياي سينما شد. او در طول بيش از هفت دهه 
حضور حرفه اي در عرصه سينما بيش از 6۵ فيلم ساخت 
و دو بار در سال هاي 1963 و 196۵ نامزد اسکار بهترين 

فيلمنامه غيراقتباسي شد. 
برلين  جشنواره  در  بار  چهار  ايتاليايي  نامدار  فيلمساز 
حضور داشت و سه بار خرس نقره اي بهترين کارگردان 
جشنواره  در  بار  پنج  خود  فيلم هاي  با  مونيچلي  برد.  را 
کن شرکت کرد که جايزه اي براي او به همراه نداشت. او 
يکبار در جشنواره مسکو و دو بار هم در جشنواره سن 
جايزه  دو  اخير  از جشنواره  که  داشت  سباستين حضور 

بهترين کارگردان گرفت. 
دقيقه اي   137 و  سفيد  و  سياه  سينماسکوپ  فيلم  بازيابي 
فيلمبردار  روتونو  جوزپه  نظارت  تحت  بزرگ«  »جنگ 
براي  ونيز  انجام شده است. جشنواره  فيلم  اين  افسانه اي 
به  »باريا«  ايتاليايي  فيلم  با  اخير  سال   ۲۰ در  نخستين بار 
کارگرداني جوزپه تورناتوره آغاز مي شود. رياست هيات 
داوران شصت وششمين دوره را آنگ لي بر عهده دارد که 

در ۲۰۰۵ و ۲۰۰7 شير طاليي را برده است. 

در تجارت لج و لجبازی نباید کرد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین از همه جا با صرفه تر است
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هالیوود به روایت 
چارلز بوکوفسکي 

 
 اخيرا ترجمه و انتشار شعر هاي چالرز بوکوفسکي نويسنده و شاعر 
مطرح قرن بيستمي آمريکايي در ايران رونق گرفته است و در ماه هاي 
گذشته چندين مجموعه شعر و رمان از اين نويسنده به فارسي ترجمه و 
روانه بازار کتاب ايران شده است. اما پس از مجموعه داستان موسيقي 
آب گرم که چند سال پيش توسط بهمن کيارستمي به فارسي ترجمه و 
از سوي نشر ماه ريز منتشر شد. سومين کتاب داستاني توسط پيمان 
خاکسار با عنوان  هاليوود در حال ترجمه شدن است. به گزارش ايسنا، 
سينماي  هاليوود  درباره  هجويه اي  که  را  اثر  اين  ترجمه  مترجم  اين 
است، به تازگي شروع کرده است. خاکسار که يکي مثل همه فيليپ راث 
- نويسنده آمريکايي - و ترانه برف خاموش نوشته هيوبرت سلبي را 
نيز به فارسي برگردانده است، درباره رمان  هاليوود گفت: موضوع اين 
رمان درباره ساختن فيلمي از يکي از داستان هاي بوکوفسکي است که 
در رمانش سينماي  هاليوود را هجو کرده است. پيش تر، سوختن در 
آب، غرق شدن در آتش و عامه پسند اين نويسنده آلماني تبار آمريکايي 
با ترجمه خاکسار منتشر شده است. بوکوفسکي سال 19۲۰ در شهر 
آندرناخ آلمان به دنيا آمد و وقتي سه ساله بود، همراه خانواده اش به 
آمريکا مهاجرت کرد. او اولين قصه اش را در سال 19۴۴ منتشر کرد. 
بعد از ۲۰ سال هيچ چيز ننوشت. اين شاعر و داستان نويس ۵۰ جلد 

کتاب در حوزه هاي شعر، داستان کوتاه و رمان خلق کرده است. 
بوکوفسکي در سن 73  سالگي در شهر سن پدرو درگذشت. بسياري 
نيمه دوم سده  در  آمريکا  تاثيرگذارترين شاعر  او  که  باورند  اين  بر 
بيستم ميالدي بوده است. او در سال 19۴۴ نخستين داستانش را به 
چاپ رساند و در 3۵ سالگي نوشتن شعر را آغاز کرد. با اين حال تنها 
در دهه 196۰ و همزمان با شکوفايي جنبش ادبي موسوم به ادبيات 
نسل بيت بود که آثار بوکوفسکي با اقبال عمومي مواجه شد. شايد به 
همين دليل است که اگرچه او رابطه خاصي با چهره هاي کليدي نسل 

بيت مانند گينزبرگ و کرواک نداشت نزد خوانندگان آثار اين جنبش 
ادبي محبوبيتي خاص يافته است. چارلز بوکوفسکي، تنها نويسنده اي 
چند  اما  ندارد،  انتشار  اجازه  ايران  در  آثارش  از  بسياري  که  نيست 
رمان اين شاعر و نويسنده که در ايران او را بيشتر به عنوان شاعر 
عادي  مخاطب  هم  که  رمان هايي  است.  خواندني  واقعا  مي شناسند، 

مي تواند از آن لذت ببرد و هم مخاطب خاص. 
در ايران مجموعه داستاني از چارلز بوکوفسکي به نام موسيقي آب 
با ترجمه بهمن کيارستمي، سوختن در آب غرق شدن در آتش،  گرم 
گزيده اشعاربوکوفسکي توسط نشر چشمه با ترجمه پيمان خاکسار، 
عامه پسند باز هم توسط نشر چشمه و با ترجمه پيمان خاکسار، پرنده 
آبي، مجموعه اشعار توسط نشر ثالث و ترجمه فرازاد ويسي و يک 
شعر تا حدودي من درآوردي، توسط نشر شهر خورشيد و با ترجمه 
ثنا ولدخاني منتشر شده است. بوکوفسکي تا پيش از درگذشتش در 
سال 199۴ بيش از ۴۵ کتاب شعر و داستان به چاپ رساند که آخرين 
آنها يعني رمان عامه پسند همزمان با مرگش منتشر شد. پس از مرگ 
بوکوفسکي نيز آثار منتشر نشده زيادي از او به جا مانده و تاکنون ۵ 

مجموعه از اشعار منتشر نشده اش در آمريکا به چاپ رسيده است. 
بود.  شعر  کردن  ساده  و  کردن  رها  من  نقش  مي گويد:  بوکوفسکي 
انساني تر کردنش... ياد دادم که مي شود شعر را مثل نامه نوشت، که 
شعر هم مي تواند سرگرم کننده باشد و اينکه حتما نبايد جنبه قداست 
داشته باشد. بوکوفسکي نا ادبيات مي نوشت با زباني رک، زبان مردم 
کوچه و بازار، زبان گفتار و خواننده هايي را که از ادبيات پاستوريزه 
و  مهربان  نوشته هايش  مي کرد.  جذب  بودند  شده  خسته  رسمي  و 
صميمي بود، واقعي، گستاخ و سرشار از خشم و عاطفه، اگرچه در 
بود،  کرده  پيدا  بسياري  طرفداران  و  خواننده ها  زيرزميني  مجله هاي 
ولي منتقدهاي رسمي، ناشران نيويورک و اساتيد دانشگاه همگي به 
او بي اعتنايي کردند و دليلش ساده بود، صدايش تازه تر از آن بود که 
درک شود و تنها پس از مرگ نوشته هايش به مجالت رسمي آمريکا 
راه يافت و پايان نامه ها و مقاالت بسياري درباره اش نوشته شد. بوک 

مي گفت: »زمان همه شفاها را زخم مي کند... 
 ،)1971( پستخانه  رسيده است:  چاپ  به  رمان  شش  بوکوفسکي،  از 
چاودار  نان  با  ژامبون  ساندويچ   ،)1978( زن ها   ،)197۵( هزارپيشه 

)198۲(،  هاليوود )1989(، و عامه پسند )199۴( 
روي سنگ قبر اين شاعر تنها يک جمله نقش بسته است: تالش نکن! 

  )Don’t try(

جشنواره فیلم ُکردي و یادبود 
یولماز گوناي در لندن 

 
ششمين دوره جشنواره فيلم ُکردي لندن و دومين دوره مسابقه 
مي شود  برگزار  لندن  در  گوناي«  »يولماز  يادبود  کوتاه  فيلم 
به  مي باشد.  امسال  تيرماه   ۲۴ آثار  ارسال  فرصت  آخرين  و 
گزارش روابط عمومي جشنواره فيلم کردي لندن، ششمين دوره 
کوتاه  فيلم  مسابقه  دوره  دومين  و  لندن  ُکردي  فيلم  جشنواره 
يادبود »يولماز گوناي« در سه بخش فيلم هاي سينمايي، مستند 
لندن برگزار  قالب هاي داستاني و مستند در شهر  و کوتاه، در 
 1۵(  1388 تيرماه   ۲۴ آثار  ارسال  فرصت  آخرين  و  مي شود 

جوالي ۲۰۰9( مي باشد.

ُکردي  فيلم  جشنواره  دوره  ششمين  برگزارکنند گان  طرف  از   
لندن و دومين دوره مسابقه فيلم کوتاه يادبود »يولماز گوناي« 
از تمامي کارگردانان ُکرد و غير ُکرد که در مورد مردم کرد يا 
که  است  درخواست شده  فيلم ساخته اند  آن  به  مربوط  مسائل 
زير  با  کوتاه  و  مستند  سينمايي،  فيلم هاي  از  اعم  را  آثارشان 
و  جشنواره  برنامه  در  احتمالي  انتخاب  براي  انگليسي،  نويس 
 1388 تيرماه   ۲۴ تاريخ  تا  کوتاه،  فيلم  مسابقه  بخش  همچنين 
نماينده   به  يا  و  لندن  در  دفتر جشنواره  به  )1۵ جوالي ۲۰۰9( 
اين جشنواره در ايران ارائه دهند. هنرمندان و عالقه مندان براي 
و دومين  لندن  ُکردي  فيلم  شرکت در ششمين دوره جشنواره 
کسب  براي  گوناي«،  »يولماز  يادبود  کوتاه  فيلم  مسابقه  دوره 
اطالعات بيشتر به زبان هاي فارسي، انگليسي، عربي و کردي و 
پرکردن فرم ارائه فيلم، مي توانند به سايت جشنواره به آدرس 

www.lkff.co.uk مراجعه نمايند. 
لندن، بزرگترين جشنواره آثار کردي در  فيلم ُکردي  جشنواره 
سراسر دنياست و همه ساله با حضور فيلم هاي فيلمسازان کرد 
و غير کرد دنيا و با مضامين مرتبط با کردستان و کردها در 

لندن برگزار مي شود. 

پس از نمايش در »کارلووي واري«  

 فیلم »بیست« به جشنواره
 »ورشو« مي رود 

جشنواره  رقابتي  بخش  در  روزها  اين  که  »بيست«  سينمايي  فيلم   
اين  از  »کارلووي واري« جمهوري چک حضور دارد، بالفاصله پس 
جشنواره در جشنواره فيلم تابستاني »ورشو« با حضور عبدالرضا 

کاهاني به نمايش درخواهد آمد.
تيرماه(   ۲۰( جوالي  يازدهم  تا  که  واري«  »کارلووي  فيلم  جشنواره 
برپا خواهد بود، طي روزهاي گذشته سه نمايش براي فيلم »بيست« 
داشته است و ديگر نمايشي در جشنواره کارلووي واري ندارد. فيلم 
»بيست« در بخش مسابقه است و مجموعًا 1۴ فيلم در اين بخش به 

نمايش درآمده اند. 
است  مهمي  و  الف  هاي  جشنواره  از  واري«  »کارلووي  جشنواره 
که سکوي پرتاب فيلم به جشنواره هاي ديگر و بازاريابي آن است. 
و  پخش  شرکت  چندين  با  فيلم  اين  فروش  براي  مذاکراتي  همچنين 
شبکه تلويزيوني آغاز شده است. نشريه معتبر ورايتي نيز نقد مثبتي 
بر اين فيلم نوشته است. عبدالرضا کاهاني، مهتاب کرامتي، شيما منفرد 
تدوينگر فيلم، همراه با محمد اطبايي پخش کننده جهاني فيلم »بيست« 
دارند که در هفته سپري شده کنفرانس  در کارلووي واري حضور 
مطبوعاتي فيلم با حضور آنان برگزار شد. به گزارش ايسنا نشريه 
روزانه جشنواره نيز در شماره اول خود فيلم هاي بخش مسابقه را 
معرفي کرده است که با مطلبي با عکسي از فيلم »بيست« همراه بود 
و »ويل تيزارد« نويسنده مطلب از فيلم »بيست« نيز ذکر کرده بود و 
در شماره هاي بعدي اين نشريه روزانه نيز مصاحبه يي با عبدالرضا 

کاهاني منتشر شد. 
 

 کارگردان »مسير سرد خون« از جشنواره بوخوم آلمان خبر داد 

حذف جایزه فیلم ایراني
 به دالیل سیاسي 

 
از دريافت جايزه  را  ايراني  فيلم هاي  آلمان  از جشنواره هاي هنري  يکي 
سرد  »مسير  ايراني  فيلم  نمايش  با  که  »بوخوم«  جشنواره  کرد.  محروم 
خون« افتتاح شد در روز اختتاميه از قرار دادن نام فيلم هاي ايراني ميان 
با  اين جشنواره  را مصادف شدن  آن  دليل  و  کرد  برگزيدگان خودداري 
انيميشن  کارگردان  مهران  امير  کرد.  عنوان  ايران  اتفاقات سياسي  برخي 
اين موضوع را توضيح مي  ايسنا  با  »مسير سرد خون« در گفت وگويي 
دهد؛ »يکي از دانشجويان ايراني از اعضاي برپاکننده جشنواره بود. او در 
گفت وگوهاي مختلف به بنده اعالم کرده بود هيات داوران خيلي از »مسير 
سرد خون« لذت برده.« او در ادامه به سه بار نمايش اين فيلم در جشنواره 
بوخوم اشاره کرد و گفت؛ »همان دوست ايراني هنگام برپايي جشنواره نيز 
به من خبر داد فيلم جزء نامزدهاي بهترين فيلم شده و قرار است جايزه 
اصلي اين جشنواره را بگيرد. به هر ترتيبي که شده براي مراسم اختتاميه 
حضور داشته باشم. تا پيش از برگزاري مراسم افتتاحيه هم به بنده گفته 
شد قرار است فيلمم جايزه بگيرد،اما با اين وجود در مراسم اختتاميه در 
ايسنا  به گزارش  گرفتند.«  آلمان جايزه  از  فيلم  ديديم چند  ناباوري  کمال 
مهران ادامه داد؛ »هنگامي که بنده جوياي علت اين مساله شدم به من گفتند 
فيلم ها جايزه  اين  بوده است  قرار  نبوده و  افتتاحيه هيچ مشکلي  تا روز 
بگيرند، اما از آنجا که اين مراسم با برخي اتفاقات سياسي و اجتماعي ايران 
انتخاب  ايران  از  فيلمي  همزمان شده بود، مديران جشنواره ترجيح دادند 
طريق  از  آنها  حتي  نيايد.  پيش  براي جشنواره  مشکلي  آينده  در  تا  نکنند 
همان واسطه از ما خواسته بودند فيلم هاي خود را براي دوره هاي بعدي 

اين جشنواره هم بفرستيم تا در آنجا اين مساله جبران شود.« 
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بیست در جشنواره کارلووي واري روي پرده رفت 
فيلم سينمايي بيست به کارگرداني عبدالرضا کاهاني روز يکشنبه 1۴ تيرماه در بخش مسابقه چهل و چهارمين جشنواره کارلووي واري روي 

پرده رفت و کاهاني به همراه بازيگر و تدوينگر فيلم در نشست پرسش و پاسخ آن شرکت کرد. 
به گزارش خبرنگار مهر، در اين نشست مهتاب کرامتي بازيگر و شيما منفرد تدوينگر بيست نيز حضور داشتند و کاهاني در آن ابتدا درباره 
شرايط فيلم ساختن در ايران گفت و سپس به سوال خبرنگاري درباره تاثير گرفتن سينماگران ايراني از فيلم هاي آمريکايي و اروپايي پاسخ 

داد. 
کارگردان بيست گفت: ما در ايران فيلم زياد مي بينيم. به خصوص فيلم هاي اروپايي و مستند و سينماي مستقل را دنبال مي کنيم. من درباره 
خودم مي توانم بگويم که حداقل دو ماه پيش از کليد زدن فيلم تازه ام فيلمي نمي بينم تا بيشتر روي کارم متمرکز باشم و کارم براي خودم 

تازگي داشته باشد. 
کاهاني درباره اينکه دوست دارد با فيلم خود چه پيامي به بينندگان منتقل کند گفت: خيلي اهل پيام دادن نيستم، ولي بدم نمي آيد تماشاگر 
متوجه اين بشود که زندگي ادامه دارد و ما در زندگي اين حق را داريم که بانشاط باشيم و از فرصتي که زندگي در اختيارمان قرار مي دهد 

بهترين و بيشترين استفاده را بکنيم. 
بولتن روزانه جشنواره چهل و چهارم کارلووي واري هم در گفت وگويي با کاهاني به مناسبت نمايش بيست در بخش مسابقه، فيلم را ارائه گر 
تصويري واقعگرايانه از شرايط جامعه معاصر ايران دانسته و آن را کمدي تراژيک درباره ماجراهاي بسته شدن يک تاالر پذيرايي در تهران 

امروز توصيف کرده است. 
کاهاني در اين گفت وگو که پيش از رفتن به کارلووي واري انجام شده، درباره فيلم ساختن در ايران گفته است: شرايط فيلمسازي در اينجا 
به ما راه هايي تازه آموخته و ما را به اين نتيجه رسانده که بايد در کارمان خالقيت داشته باشيم. از سه فيلم من، دو فيلم در ايران به نمايش 

درنيامده و باز هم خبرنگاران ايراني من را فيلمسازي خوش شانس مي دانند. 
انسانيت  و  انسان ها  به  من  نمي شناسم.  براي خودم  مرزي  هيچ  من  و سينما  انسانيت  در حوزه  است:  افزوده  ادامه  در  وي 
عالقه مندم و هرگز سعي نکرده ام درباره کشوري خاص فيلم بسازم. مضمون و محتوي تمام فيلم هاي من انسان ها هستند. 
من هر کجا که زندگي کنم آرزو دارم هيچکس نخواهد ديگران را وادار به انجام کارهاي خوب بکند. چهل و چهارمين جشنواره 
بين المللي فيلم کارلووي واري تا 11 ژوئيه )۲۰ تيرماه( در جمهوري چک ادامه دارد. اين جشنواره سال 19۴6 تاسيس شد و 

مهم ترين رويداد سينمايي در اروپاي مرکزي و شرقي است. 
تئودور آدورنو جامعه شناس، فيلسوف، موسيقي شناس و آهنگساز نئومارکسيست آلماني است. او از اعضاي مکتب فرانکفورت 
آلمان بود و اعتقاد داشت هنر مدرن و رسانه به وسيله نخبگان حاکم کنترل مي شوند و افکار عامه مردم به صورت سيستماتيک 
دستکاري مي شود و آنها قدرت نقادي موثر جامعه شان را از دست مي دهند. تنها مردمي براي آدورنو ارزشمند هستند که 

هنوز مي توانند ايده هاي روشنگرانه سرمايه داري از صنعت فرهنگي را نقد کنند. او در سال 1969 درگذشت. 

30نما

عبور هري پاتر از مرز فروش پنج میلیارد دالر  
 

اکران ششمين قسمت از مجموعه فيلم هاي هري پاتر از نيمه ماه ژوئيه در سينماهاي منطقه امريکاي شمالي اين فرصت را 
به استوديو برادران وارنر مي دهد تا درآمد خود را از اين فيلم ها از مرز پنج ميليارد دالر فراتر ببرد.رويترز اعالم کرد با 
اکران »هري پاتر و شاهزاده دورگه« به کارگرداني ديويد ييتس از روز 1۵ ژوئيه، عالقه مندان به ماجراي پسرک جادوگر و 

ماجراهاي مدرسه جادوگري هاگوارتس 
فقط يک فيلم ديگر تا پايان اين ماجراها 
پيش رو خواهند داشت و داستان هاي 
پاتر  »هري  با  رولينگ  کي  جي  خانم 
يابد.  مي  خاتمه  مرگبار«  قديسان  و 
ماجراي سينمايي هري پاتر سال 1999 
نويسنده  که  زماني  يعني  شد؛  آغاز 
حدود  در  مبلغي  دريافت  با  بريتانيايي 
دو ميليون دالر حق اقتباس سينمايي از 
کتاب هاي پرفروش خود را به مديران 
و  کرد  واگذار  وارنر  برادران  استوديو 
با  کلمبوس  کريس  بعد  يک سال  حدود 
»خانم  و  خانه«  در  »تنها  توليد  سابقه 
داتفاير« روي صندلي کارگرداني »هري 
نخستين  نشست.  جادو«  سنگ  و  پاتر 
دانيل  بازي  با  پاتر  هري  مجموعه  فيلم 
رادکليف نوجوان سال ۲۰۰1 روي پرده 
در  دالر  ميليون   97۵ و  رفت  سينماها 
سراسر دنيا فروخت. توليد قسمت دوم 

با نام »هري پاتر و تاالر اسرار« سه روز پس از آغاز اکران قسمت اول آغاز شد و فيلم 1۵ نوامبر ۲۰۰۲ به نمايش عمومي 
درآمد. فروش جهاني »تاالر اسرار« 88۰ ميليون دالر بود. با کناره گيري کلمبوس از اين پروژه، آلفونسو کوارون مکزيکي 
جانشين او شد و »هري پاتر و زنداني آزکابان« ژوئن ۲۰۰۴ روي پرده سينماهاي جهان رفت. سومين قسمت هري پاتر 
نتوانست موفقيت دو قسمت پيشين را تکرار کند و در اکران جهاني حدود 79۵ ميليون دالر فروخت. در هر حال کوارون از 
پروژه کنار کشيد و »هري پاتر و جام آتش« با مايک نيوئل کليد خورد. »جام آتش« نوامبر ۲۰۰۵ به نمايش عمومي درآمد و 
گرچه نيوئل اعالم کرده بود ديگر قصد ندارد روي صندلي کارگرداني هري پاتر بنشيند، اما فيلم او به مذاق تماشاگران خوش 
آمد و 89۵ ميليون دالر در دنيا فروش داشت. پس از آن افتخار کارگرداني يکي از فيلم هاي مجموعه هري پاتر نصيب ديويد 
ييتس فيلمساز بريتانيايي شد. ييتس توليد »هري پاتر و محفل ققنوس« را در ژانويه ۲۰۰6 آغاز کرد و فيلم ژوئيه ۲۰۰7 به 
نمايش عمومي درآمد. فروش 89۵ ميليون دالري »محفل ققنوس« نشان داد ييتس انتخابي مناسب براي کارگرداني بوده و به 
همين دليل توليد »هري پاتر و شاهزاده دورگه« هم به او سپرده شد. به گزارش مهر در فاصله حدود 1۰ روز تا آغاز اکران 
جهاني ششمين فيلم از مجموعه هري پاتر، کارشناسان فروشي 8۰۰ ميليون تا يک ميليارد دالري براي »شاهزاده دورگه« 
پيش بيني مي کنند و به اين ترتيب مجموع فروش ۵/۴ ميليارد دالري پنج فيلم اول به اضافه قسمت ششم مي تواند هري 
پاتر را به پرفروش ترين مجموعه سينمايي دنيا تبديل کند. هفت کتاب مجموعه هري پاتر از سال 1997 تا امروز در مجموع 
۴۰۰ ميليون نسخه در دنيا فروش داشته و خانم رولينگ را به نويسنده يي ميلياردر تبديل کرده است. »هري پاتر و قديسان 
مرگبار« هفتمين و آخرين قسمت اين مجموعه است که در دو قسمت روانه پرده سينماها مي شود؛ قسمت اول در نوامبر 
۲۰1۰ و قسمت دوم ژوئيه ۲۰11. دو فيلم »هري پاتر و قديسان مرگبار« به کارگرداني ديويد ييتس پشت سر هم ساخته مي 
شود و فيلمنامه را استيو کالوز نويسنده همه فيلم هاي قبلي هري پاتر جز يک فيلم نوشته است. ستاره هاي فيلم ششم و 
در صدر آنها دانيل رادکليف به نقش پسر جادوگر در فيلم هفتم نيز حضور دارند. فيلم 1۵3 دقيقه يي »هري پاتر و شاهزاده 

دورگه« با بودجه ۲۵۰ ميليون دالر توليد شده است. 
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حکومت علني طبقه متوسط، يعني حکومت روشنفکران. 

مردم 
»درقدرت« یا
 »برقدرت«؟ 

 
جان پاسمور 
سعيد حنايي کاشاني 

مي شمریم؟  »قدرت«  داشتن  شایسته  را  انسان هایي  یا  انسان  چه 
کساني که اهل »اندیشه«اند یا »ثروت« و »زور«؟ آیا کساني که خود 
را به »قدرت« آلوده نمي کنند، مردماني عادل تر و پاک تر و حکیم تر از 
براي  راه هایي  چه  سرانجام،  و  آلوده اند؟  بدان  را  خود  که  کساني اند 
نظارت بر »قدرت« و مهار آن در اختیار جامعه قرار دارد؟ آیا کساني 
که »در قدرت«اند افرادي شایسته ترند یا کساني که »بر قدرت«اند؟ آیا 
مي توانیم »قدرت« را به کس یا کساني واگذار کنیم و خود دل آسوده 

در پي خواسته هاي شخصي مان روان شویم؟

آيا کارگزاري قدرت براي روشنفکران کاري بايسته و شايسته است؟ وقتي از »قدرت« سياسي سخن 
مي گوييم، آن را چگونه چيزي مي شمريم؟ آيا »قدرت« به خودي خود »خير« است يا »شر«؟ آيا »قدرت« 
سياسي »شر«ي است که تا جاي ممکن مي بايد از آن اجتناب کرد؟ يا »خير«ي است که آن را نه براي 
انسان هايي را شايسته  يا  انسان  بلکه براي »منفعت عمومي« مي بايد خواست؟ چه  »منفعت شخصي« 
داشتن »قدرت« مي شمريم؟ کساني که اهل »انديشه«اند يا »ثروت« و »زور«؟ آيا کساني که خود را به 
»قدرت« آلوده نمي کنند، مردماني عادل تر و پاک تر و حکيم تر از کساني اند که خود را بدان آلوده اند؟ 
و سرانجام، چه راه هايي براي نظارت بر »قدرت« و مهار آن در اختيار جامعه قرار دارد؟ آيا کساني 
که »در قدرت«اند افرادي شايسته ترند يا کساني که »بر قدرت«اند؟ آيا مي توانيم »قدرت« را به کس يا 
کساني واگذار کنيم و خود دل آسوده در پي خواسته هاي شخصي مان روان شويم؟ اينها پرسش هايي 
به  که  پاسخي  و  است  کرده  مشغول  خود  به  را  متفکر  انسان  ذهن  سال   ۲۵۰۰ کم  دست  که  است 
آنها داده شده است نظام هاي فکري و فلسفي و سياسي متفاوتي را به وجود آورده است. در اينجا، 
البته، قصد آن نيست که به اين پرسش ها پاسخ داده شود، فقط مي خواهيم يادآور شويم که وقتي از 
رابطه »روشنفکران« و »قدرت« سخن مي گوييم، خواه ناخواه پاسخي ناگفته و نينديشيده يا گفته شده و 
انديشيده براي هريک از پرسش هاي باال داريم. اما قبل از اينکه به اين پرسش بپردازيم که »روشنفکران« 

چه »رابطه «اي با »قدرت« دارند، مي بايد ابتدا روشن کنيم که روشنفکران کيستند؟ 
براي »روشنفکران«، در تاريخ مفهومي اش، دو تعريف نسبتا مشهور وجود دارد. بنا به يکي، تعريف 
آنتونيو گرامشي، نظريه پرداز کمونيست ايتاليايي، »روشنفکران« )intellectuals( همه کساني اند که از 
موهبت عقل )intellect( برخوردارند و مي انديشند. بنا به اين تعريف مي توان گفت که پس همه انسان ها 
»روشنفکر«ند. اما از آنجا که در تقسيم کار اجتماعي همه انسان ها هرکاري را تمام وقت و به عنوان 
گذاشته  گروهي خاص  عهده  به  فکري  کارهاي  برخي  دادن  انجام  نمي دهند،  انجام  اجتماعي  حرفه اي 
مي شود. بنابراين، همان طور که کارگران دستي داريم، کارگران فکري نيز خواهيم داشت. آخوندها، 
آموزگارها، نويسندگان و دبيران و کارمندان ديوان هاي دولتي را از اين گروه مي بايد شمرد. بنابراين، 
نمي توان تصور کرد که در جامعه اي قدرت سياسي شکل گرفته باشد، اما روشنفکراني نبوده باشند 
که به قدرت خدمت نکرده باشند. با اين همه، همواره از ميان همين گروه ها، باز دسته اي وجود دارند 
به  بيشتر  که  اينهاست  از  و معموال  به عهده مي گيرند  تعيين کننده تر در جامعه  و  پيشروتر  نقشي  که 
مي کند:  تقسيم  دسته  دو  به  را  روشنفکران  گرامشي  دليل،  همين  به  مي شود.  ياد  »روشنفکر«  عنوان 
سنتي و ارگانيک. روشنفکران سنتي، آخوندها و آموزگارها و دبيران و ديوانيان، همواره در خدمت 
قدرت حاکم اند اما روشنفکران »ارگانيک« روشنفکراني اند که به گروه هاي کوچکتري تعلق دارند. آنان 

پوياترند و منافع گروه هايي را تامين مي کنند که مي توانيم کارفرمايان عصر جديد بناميم. 
ژولين بندا، نويسنده و متفکر فرانسوي، و کسي که تعريف او از »روشنفکر« دومين تعريف شايع از 
»روشنفکر« است، کسي است که عالقه مند است گروهي اندک را »روشنفکر« بنامد. از نظر او »روشنفکر« 
کسي است که استعداد فوق العاده  اي دارد و از موهبت هاي اخالقي نيز برخوردار است و بدين ترتيب 
به وجدان بيدار جامعه اش تبديل مي شود. از نظر بندا کساني مانند سقراط و عيسي مسيح و اسپينوزا 
به  روشنفکران  اين  دانست.  روشنفکران  برجسته  نمونه هاي  از  مي توان  را  رنان  ارنست  و  ولتر  و 
افرادي اند که  فيلسوفان و پارسايان قديم پاسداران راستين حقيقت و عدالت اند و  مانند روحانيون و 
زيستن شان در اين جهان چنان است که گويي اصال به اين جهان تعلق ندارند. آنان هيچ دلبستگي به 
دنيا و متاع آن ندارند و خود را يکپارچه وقف چيزهايي کرده اند که فقط براي شخصي معنوي ارزشمند 
پيکار  به  اين روشنفکران مي توانند  از همين روست که  يا علم و هنر.  است، چيزهايي همچون فلسفه 
در راه عدالت برخيزند و از فرودستان دفاع کنند و واليت ستمگران را به مبارزه بطلبند. روشنفکران 
واقعي، از نظر بندا، نه از سوزانده شدن بر فراز چوبه دار ترسي دارند نه از طرد و تنهايي. آنان هميشه 
آماده اند که رو در روي قدرت حاکم قرار بگيرند و حقيقت را بر زبان آورند. از نظر آنها هيچ قدرتي آن 
قدر مقدس و بزرگ نيست که نتوان از او انتقاد يا بازخواست کرد. جسارت و گستاخي و زبان آوري 

فوق العاده آنها از همين روست. 
خب، با اين توضيح، اکنون مي توانيم بگوييم که رابطه »روشنفکران« با »قدرت« نيز به دو صورت تصور 
مي شود: »در قدرت« و »بر قدرت«. اما در نگاهي تاريخي به اين رابطه درمي يابيم که ارزشگذاري ها و 
نقش هاي متفاوتي مي توان براي اين رابطه در نظر گرفت. به طور نمونه، براي »روشنفکران در قدرت«، 

مي توان دو دسته صفات و داوري متضاد فهرست کرد: 
1( درباري ؛ مزدور؛ منفعت طلب؛ ياريگر ستمگران؛ نوکرصفت؛ واپسگرا، محافظه کار، توجيه کننده ستم. 

قدرتمندان  فرهيخته کننده  بي ساماني ها؛  به  قدرتمندان؛ سامان دهنده  نرم کننده  کارمندان،  و  مديران   )۲
نافرهيخته؛ ياريگر ستمديدگان در دستگاه هاي اداري ستمگران؛ فرهنگ پرور و دانشدوست و عامالن 

شکوفايي هاي فرهنگي و مدني در دوره هايي از تاريخ. 
در خصوص »روشنفکران بر قدرت« نيز مي توان دو دسته صفات و داوري متضاد فهرست کرد: 

1( وجدان هاي بيدار جامعه؛ مترقي؛ پيشرو؛ انقالبي؛ اصالحگر؛ از خود گذشته 
۲( رانده شدگان از جامعه و محرومان از قدرت، پرخاشگر و کينه توز 

از شاعران و  داريم. بسياري  از روشنفکران  اين دسته  براي  نمونه هاي خوبي  تاريخ خودمان  ما در 
نويسندگان و فيلسوفان ما در گذشته از وابستگان به دربار يا نخست وزيران شاهان خودکامه بوده اند، 
و  سلطنت  از  نفرت  آنچه  به  توجه  با  جديد،  عصر  در  خواجه نصير.  و  ابن سينا  مهمترين ها:  جمله  از 
فيلسوفان  بزرگترين  که حتي  رفتيم  پيش  جايي  تا  ما  گفت،  مي توان  جديد  در عصر  جمهوري خواهي 
و دانشمندان گذشته خودمان را نيز به دليل درباري بودن مذمت کرديم و مطرود دانستيم و بيشتر 
اکنون  مردند.  تنهايي  در  و  بردند،  سر  به  فقر  در  برخاستند،  مبارزه  به  که  شديم  کساني  ستايشگر 

سال هاست که از آن مراحل گذشته ايم. واقعيت زندگي و جامعه را ديگر بدون توهم مشاهده کرده ايم. 
ديده ايم که چگونه قدرت هرکسي را فاسد مي کند. ديده ايم که چگونه دربار به وجود مي آيد و ديده ايم 
که چگونه هرنظامي روشنفکران خودش را به وجود مي آورد. نزديکي روشنفکران به کانون هاي قدرت 
البته مي تواند براي آنها امتيازهاي مادي و شخصي داشته باشد، اما بدون مشورت و راهنمايي آنها 
يا برنامه ريزي آنها بعيد است بتوان براي جامعه اي آينده اي روشن يا حتي اکنوني سالم تصور کرد. 
روشنفکران مي توانند انتخاب کنند که »در قدرت« باشند يا »برقدرت« باشند. هيچ قاعده کلي براي اينکه 
روشنفکر چه بايد بکند وجود ندارد. او تنهاست و همواره تنها نيز مي ماند. با اين همه، صداقت و وجدان 
و شرافت اوست که مي گويد اگر به ميان قدرت رفت و »در قدرت« بود توانسته است خدمتي به ديگر 
به ديگران مي کند بزرگ  دليل خدماتي که  به  را  نه. در سياست شخص  يا  انجام دهد  همنوعان خود 
مي داريم، نه به دليل کارهايي که براي خودش مي کند. از آن سو، روشنفکر »بر قدرت« هم فقط از آن 
رو اهميت ندارد که سودي شخصي نمي برد. چه بسا او هم خودکامه يا خودفروخته اي براي نظام آينده 
باشد. کسي چه مي داند. آنچه اهميت دارد، زياني نيست که او به واسطه دوري از قدرت يا دشمني با 
آن مي بيند. خدمتي است که او به همه محرومان و مطرودان از جامعه مي کند. نمونه اي است که او از 

اخالق و عدالت به دست مي دهد. 

علوم سیاسی
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اخبار هنری

VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

Half Qualified Management Accountant

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

 

درخشش »فصول« 
جالل سپهر در پاریس 

 
بخش  دوم  رتبه  سپهر،  جالل  از  »فصول«  عکس  مجموعه 
 rix De Laphoto Graphie تبليغات- تقويم« مسابقه عکس«
Paris را گرفت. به گزارش ايسنا، به گفته برگزار کنندگان، اين 
مسابقه که سومين دوره خود را پشت سر مي گذارد، تالش در 
جهت ترويج و قدرداني از عکاسي، کشف استعدادهاي در حال 
ظهور و معرفي عکاسان سراسر جهان به جامعه هنري پاريس 
دارد. اين مسابقه عکاسي در دو بخش حرفه اي و آماتور برگزار 
مي شود و شامل بخش هاي خبري، کتاب، هنري، طبيعت و پرتره 
برگرفته اند.  در  را  است که هرکدام، زير مجموعه هاي مختلفي 
سراسر  از  عکس  هزار  شش  از  بيش  دوره  اين  در  و  امسال 
آثار  قرار است  بودند و  اين جشنواره شرکت کرده  جهان در 
نمايش  به  پاريس  در  گالري حرفه اي  يک  در  برگزيده مسابقه 
گفتني  برسد.  به چاپ  نيز  کتاب جشنواره  در  و  گذاشته شود 
است، اين روزها سه عکس از »حميده ذوالفقاري« نيز به عنوان 
 Prix de la Photographie, مسابقه  برگزيده   ۲۰ از  يکي 
Paris در گالري هاي پاريس به نمايش درمي آيد. ذوالفقاري در 
اين مسابقه که با موضوع »آب« - به عنوان منبع حيات- برگزار 
شده بود، در ميان هزار عکاس از 8۵ کشور جهان شرکت کرده 
براي  اين مسابقه  برگزيده  از ۲۰ عکاس  يکي  به عنوان  بود و 
نمايش اثرش در گالري »فرماني« نيويورک که يکي از برترين 

گالري هاي اين شهر است،انتخاب شد. 

گزارش لوموند از »کپي برابر اصل« 

 کیارستمي؛ حرفه ام را در هیچ شرایطي 
کنار نمي گذارم 

 
روزنامه »لوموند« چاپ پاريس از جديدترين پروژه »عباس کيارستمي« در ايتاليا، به عنوان انقالبي در سينماي اين کارگردان ايراني ياد کرد. 

روزنامه لوموند در مقاله يي جديد ترين پروژه فيلم عباس کيارستمي در ايتاليا با نقش آفريني ژوليت بينوش را بررسي کرده است. 
لوموند در ابتداي گزارش خود آورده است؛ »عباس کيارستمي معروف ترين فيلمساز ايراني و از بزرگ ترين کارگردانان جهان، به دور از 
هياهو، اکنون در ايتاليا به سر مي برد و فيلم »کپي برابر اصل« را که ژوليت بينوش در آن نقش آفريني مي کند، مقابل دوربين برده است. 
دوري از ايران و ساخت فيلمي در ايتاليا انقالبي در سينماي کيارستمي است.« لوموند در ادامه با طرح چند پرسش، اساس ساخت اين فيلم را 
پي مي گيرد. سوال هايي نظير »علت اين تغيير ناگهاني چيست؟«، »احترام به فيلم »سفر به ايتاليا« روبرتو روسليني؟«، »تمايل کيارستمي براي 
تغيير يا...«. اين روزنامه در گزارش خود مي افزايد؛ »بي ترديد همه اينها دخيل هستند.« کيارستمي در اين باره مي گويد؛ »بعد از آخرين فيلم 
هايم، »پنج«، »1۰« و »شيرين«، به جايي رسيدم که خودم را تکرار مي کردم. حرکت به سوي سطحي حرفه يي تر، فايده هاي زيادي براي من 
خواهد داشت حتي اگر از ايده سينمايي ام جدا نشوم.« لوموند اين را به نقل از کيارستمي نوشته و ادامه مي دهد؛ »اما اين تغييرات همه جانبه 
هستند؛ استفاده از يک زوج رمانتيک، آماده داشتن يک فيلمنامه 6۰ صفحه يي، بودجه هنگفت و حضور يک تيم يکدست.« خبرنگار لوموند 
که براي تهيه گزارش به توسکاني ايتاليا، محل ساخت فيلم »کپي برابر اصل« رفته بود، درباره مشاهدات خود نوشت؛ »دو روز حضور در 

لوکيشن کافي است تا بفهميد فيلمبرداري به شکل واقعًا غيرقابل پيش بيني و خالقانه يي انجام مي شود؛

 اين دو روز )۲9 و 3۰ ژوئن( اختصاص به يک سکانس 1۰دقيقه يي داشت.« خبرنگار لوموند اضافه کرد؛ »تعداد پالن هاي گرفته شده قابل 
محاسبه نيستند و اين به تغييرات انجام شده از سوي کارگردان، ديالوگ، شخصيت ها، محل دوربين و فضاي پشت صحنه برمي گردد. تهيه 
کننده ايتاليايي، صدابردار فرانسوي، بازيگراني از مليت هاي مختلف، ديالوگ هايي که از انگليسي به فرانسوي تغيير مي کنند و کارگرداني 
که همچون نقاشي که به تابلوش خيره شده، به مانيتور نگاه مي کند، همه اينها شگفت انگيز هستند.« »معصومه الهيجي« از عوامل فيلم »کپي 
برابر اصل« به لوموند گفت؛ »کيارستمي از هرچيز از پيش تعيين شده يي متنفر است. شما اصاًل نمي دانيد يک دقيقه ديگر چه اتفاقي مي افتد، 
چه برسد به روز بعد؛ تنها درستي و کامل بودن است که تصميمات او را توجيه مي کند و اين هم فقط براي خود کيارستمي مشخص است.« 
اوليوير هپسل طراح صداي فيلم درباره همکاري با کيارستمي در اين پروژه مي گويد؛ »من هرگز اين گونه کار نکرده ام. کمي بي رحمانه و 
سخت به نظر مي رسد، اما جالب است. هم معما گونه است هم شهودي؛ يک فلسفه شرقي.« خبرنگار لوموند در فرصت کوتاهي که براي گفت 
وگو با کيارستمي به دست آورده، سعي مي کند اظهار نظري سياسي از اين کارگردان برنده نخل طال بگيرد اما عباس کيارستمي تنها به بيان 
اين جمله ها اکتفا مي کند؛ »چيزي که مي توانم بگويم اين است که قصد دارم به کشورم برگردم و باز هم آنجا فيلم بسازم. من يک شهروند 

ايراني ام که همه فيلم هايم را آنجا ساخته ام. در هر شرايطي من حرفه ام را کنار نمي گذارم.« 

 آغاز اکران جهاني »درباره الي«

 از فرانسه  
 

اکران جهاني فيلم »درباره الي...« به کارگرداني اصغر فرهادي در کشور فرانسه از نهم سپتامبر )18 شهريور( توسط کمپاني »ممنتو فيلمز« 
آغاز مي شود. روز چهارشنبه گذشته )اول جوالي( اولين پخش فيلم »درباره الي...« براي مطبوعات، روزنامه نگاران و منتقدان در سينما 

»لينکلن« پاريس انجام شد که بسيار مورد توجه منتقدان و روزنامه نگاران حاضر در مراسم قرار گرفت. همچنين از تاريخ هشتم جوالي تا 
31 آگوست، هفت نمايش براي مطبوعات، روزنامه نگاران و منتقدان قبل از شروع اکران عمومي در فرانسه برنامه ريزي شده است. براساس 
اعالم کمپاني »ممنتوفيلمز« که حق پخش و توزيع »درباره الي...« در فرانسه را برعهده دارد، اکران عمومي اين فيلم از روز نهم سپتامبر - 18 
شهريورماه - در حداقل 3۰ سينما آغاز مي شود. به گزارش ايسنا »درباره الي...« که اين روزها در سينماهاي تهران فروشش به مرز 6۰۰ 
ميليون تومان نزديک مي شود، در بخش افق هاي جشنواره فيلم »کارلووي واري« جمهوري چک طي روزهاي آينده به نمايش درمي آيد و 
اصغر فرهادي کارگردان فيلم براي نمايش آن عازم چک مي شود. »درباره الي...« پيش از اين در بخش رقابتي دو جشنواره بين المللي شرکت 
کرد و از هر دو جايزه گرفت. خرس نقره يي بهترين کارگرداني را در برلين گرفت و رابرت دونيرو در جشنواره »ترابيکا« جايزه بهترين 
فيلم بلند را به اصغر فرهادي براي »درباره الي...« داد و چندي قبل نيز مايکل مور کارگردان مطرح امريکايي درخواست نمايش اين فيلم را 
در جشنواره اش اعالم کرد و قرار است اين فيلم براي نمايش در اين جشنواره فرستاده شود. همچنين اين فيلم در جشنواره هاي »سياتل«، 

»ترانسيلوانيا« روماني، »سيدني« استراليا و... به نمايش درآمده است. 

کنسرت حسام الدین سراج در 
آلمان به تعویق افتاد  

 
کنسرت هاي گروه بيدل به سرپرستي حسام الدين سراج که قرار 
بود از روز 13 تير در کشور آلمان برگزار شود به تعويق افتاد. 
بهرام خاني عضو گروه بيدل ضمن اعالم اين خبر به مهر گفت؛ 
اين کنسرت گروه بيدل به احتمال فراوان در مردادماه  »برنامه 
برگزار مي شود اما هنوز تاريخ قطعي براي آن مشخص نشده 
مختلف  در سه شهر  بود  قرار  برنامه  طبق  کنسرت  اين  است.« 
آلمان برگزار شود و نوازندگاني چون رامين کاکاوند )آهنگساز 
و نوازنده تار و تنبور(، محمود فرهمند )تنبک(، شهرام ميرجاللي 
)عود(، داوود ورزيده )ني(، وحيد خسروي )دف( و بهرام خاني 
)تار و تنبور( حسام الدين سراج را به عنوان خواننده و سرپرست 
گروه بيدل همراهي کنند. در صورت تعيين زمان برگزاري اين 
آلبوم »بوي  از چهار  بيدل قطعاتي  کنسرت در مردادماه، گروه 
بهشت«، »روياي وصل«، »عشق و مستي« و »قصه گيسو« حسام 

الدين سراج را در آلمان اجرا خواهد کرد. 
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نوشتاري از آريل دورفمن نويسنده معترض آرژانتيني 

سهم تلخ ما از 
ادبیات 

 

آريل دورفمان/ ترجمه اميلي امرايي

سخت است سایه روزهای سنگین و سیاه را از دل آدم هایی که زیر 
شکنجه حتی مادرشان را هم فروختند، خاک کرد. آنها هرگز احساس 

زیر شکنجه زخمي  که  است  روح  این  اینکه  براي  نمي کنند،  خوشبختی 
مي شود، گاهي این طرف و آن طرف مي شنوم که عده اي مي گویند اینها حتي 
دست از استخوان هاي پینوشه هم برنمي دارند، مي خواهند انتقام بگیرند. 
اما این تکرار از سر کین جویي نیست، بلکه پرسش هاي بي پاسخي است که 

حتي دیگر دادگاه هاي بین المللي هم پاسخي براي آن ندارند. همینجاست که 
ادبیات مي تواند نه تنها به عنوان یک مرهم به التیام بخشي این زخم ها کمک کند، 
در هر موقعیت  آن حاال  تکرار  از  بر یک ملت گذشته است،  آنچه  با واکاوي  بلکه 
جغرافیایي دیگري جلوگیري کند، ادبیات تنها به طرح پرسش ها مي پردازد. تکرار 
دردي که بر یک ملت گذشته است و درک آن در دیگر سوي جهان هیچ نیازي به 
هم  آن  و  است  دیگري  چیز  اشتراک  وجه  بلکه  ندارد،  چنداني  فرهنگي  اشتراکات 
ساختار مشترک خودکامگي است، خودکامگي نشانه هاي مشخصي دارد شکنجه، 
دارد و براي همین هم هست که مي توان  اعتراف گیري و زورگویي ذات یکساني 
آن را نسخه مشخصي دانست، نسخه مشخصي که در هر جغرافیایي پیاده شدني 

است.

 سخت است سايه روزهای سنگين و سياه را از دل آدم هايی که زير شکنجه حتی مادرشان را هم 
فروختند، خاک کرد. آنها هرگز احساس خوشبختی نمي کنند، براي اينکه اين روح است که زير شکنجه 
زخمي مي شود، گاهي اين طرف و آن طرف مي شنوم که عده اي مي گويند اينها حتي دست از استخوان هاي 
پينوشه هم برنمي دارند، مي خواهند انتقام بگيرند. اما اين تکرار از سر کين جويي نيست، بلکه پرسش هاي 
بي پاسخي است که حتي ديگر دادگاه هاي بين المللي هم پاسخي براي آن ندارند. همينجاست که ادبيات 
مي تواند نه تنها به عنوان يک مرهم به التيام بخشي اين زخم ها کمک کند، بلکه با واکاوي آنچه بر يک 
ادبيات تنها به  از تکرار آن حاال در هر موقعيت جغرافيايي ديگري جلوگيري کند،  ملت گذشته است، 
طرح پرسش ها مي پردازد. تکرار دردي که بر يک ملت گذشته است و درک آن در ديگر سوي جهان 
هيچ نيازي به اشتراکات فرهنگي چنداني ندارد، بلکه وجه اشتراک چيز ديگري است و آن هم ساختار 
مشترک خودکامگي است، خودکامگي نشانه هاي مشخصي دارد شکنجه، اعتراف گيري و زورگويي ذات 
يکساني دارد و براي همين هم هست که مي توان آن را نسخه مشخصي دانست، نسخه مشخصي که 
در هر جغرافيايي پياده شدني است. در واقع نويسنده آمريکاي التين خود را استاد همه علوم و فنون 
نمي داند، او يک سياستمدار نيست. اما دليل عمده اي که در داستان هايش سياست و نقد سياست تا اين 
اندازه پررنگ است، را نمي توان يک انتخاب شخصي دانست بلکه آنچه بر مردم اين سرزمين ها گذشت 
عاشق  التين  آمريکاي  مردم  است.  امر  اين  دليل  مي کند،  سنگيني  همچنان  ادبيات  بر سر  سايه اش  و 
ماتم زدگي نيستند، مگر همين »پابلو نرودا« عاشق  پيشه نبود که تا چند صباح پيش از آمدن سايه سنگين 
پينوشه با نگاه لطيف خود چکامه هايي در مدح شراب، ليمو و سيب مي گفت و از هر شيء مي توانست 
شعري عاشقانه بيرون بکشد. نرودا هميشه يک فعال اجتماعي و سياسي بود، اما دلي روشن داشت، 
زيرا که در آن روزگار کسي در کوچه  و  پس کوچه هاي سانتياگو شبانه دستگير نمي شد و زير بار 
شکنجه مادرش را نمي فروخت. در واقع شعر نرودا بيش از هر چيز ديگر يادآور روزهايي است که 
ادبيات حداقل در شيلي راه خودش را مي رفت، زيرا خيال ادبيات از بابت شب هاي تاريک راحت بود، 
شب هاي تاريک آن روزها شب عاشقان بود و نرودا هم اين را مي دانست. آن روزها نرودا يک فعال 
سياسي بود، حتي در 1969 به عنوان نامزد رياست جمهوري در انتخابات شرکت کرد و وقتي که ديد 
روي  مي خواهد  نترسند،  تاريکي شب  از  همچنان  کشورش  مردمان  مي خواهد  که  کارکشته تر  مردي 
کار بيايد به افتخارش از کانديداتوري انصراف دارد و همه چيز را به دوست نزديکش »سالواردور 
اما اين شعرها حاکي  آلنده« واگذار کرد. آن روزها هم نرودا شعرهاي سياسي و اجتماعي مي گفت، 
از رنج نبود. مرگ »سالوادورآلنده« و آنچه بر شيلي گذشت، نرودا را الل کرد، او که با مرگ هم در 
عين حال دست و پنجه نرم مي کرد، در مدت کوتاهي دست از زندگي شست، زيرا طاقت بازجويي ها و 
بازرسي هاي شبانه از خانه اش را نداشت. هزاران نفر در شيلي به زندان افتادند، شکنجه شدند و به قتل 
رسيدند. هنوز بسياري از چهره هاي سياسي و مردمان عادي جان به در برده از »کاروان مرگ« باقي 
مانده اند، عملياتي که در آن طي يک عمليات نظامي، مخالفان دولت از ميان برداشته مي شدند. ميشل 
باشله رئيس جمهور شيلي و خانواده اش از جان به دربردگان اين کاروان هستند و وقتي هنوز درد و 
رنج آن شب هاي تيره تا اين اندازه در سانتياگو زنده است، چطور مي توان انتظار داشت که ادبيات راه 
خود را از اين خاطرات تلخ جدا کند. آگوستينو پينوشه نماينده ديکتاتوري مورد پسند سرمايه داري دهه 
7۰، متهم به قتل سه هزار مخالف خود بود و هنوز بسياري از طرفداران سرمايه داري حاضر نيستند، 

نقش او را به عنواني که ديکتاتور تمام عيار بپذيرند. 
همينجاست که نويسنده بودن در عين حال به معني به عهده داشتن مسووليت اجتماعي و سياسي نيز 
هست؛ براي همين هم وقتي دست به خلق يک اثر ادبي مي زنم، در تصميمي ناخودآگاه زني که زماني به 

دست دکتر مورد اعتماد زندان هاي پينوشه شکنجه شده است، رهايم نمي کند و دست آخر نمايشنامه اي 
مانند »مرگ و دوشيزه« را مي نويسم که حتي در مالزي و پاکستان هم خوانده مي شود، زن در زندان 
را مي خواند و سرنوشت  نمايشنامه  اين  لهستان  اما وقتي زني در  بود،  پينوشه شکنجه شده 
اين همه  از  و  براي من مي نويسد  نامه اي  دارد،  محتومي شبيه زن شکنجه شده شيليايي 
شباهت ابراز شگفتي مي کند، شايد او تربيتي متفاوت، مشي و زندگي ديگر گونه اي داشته 
باشد، اما ديکتاتوري که دستور شکنجه او را داده براساس همان نسخه اي عمل کرده 

است که پينوشه آن را سرلوحه خود و زندان هايش کرده بود. 
در واقع حضور اين واقعيت در داستان ها، سرنوشت محتوم همه نويسنده هايي است 
که در کشورهايي با اين نسخه حاکم زندگي کرده اند، بله، درست است نويسنده اي که 
در اروپاي دموکرات زندگي مي کند، چنين مساله  اي را درک نمي کند، از او اين انتظار 
نمي رود، او بايد هنرمند صرف باقي بماند، البته اگر خواست مي تواند دغدغه هاي 
را  انتظار  اين  او  از  اما کسي  بگنجاند،  را در داستانش  اجتماعي و سياسي 
ندارد، زيرا مردمان سرزمين اش هر روز و هر شب در رختخوابشان نگران 
مشت هاي گره کرده اي نيستند که ممکن است هر آن در خانه را از جا در 

بياورد و آنها را راهي مکان هايي بي نام و نشان بکند. 
اين  با  ديگري  کشور  هر  يا  التين  آمريکاي  نويسنده  بايد  چرا  مي پرسيد 
سرنوشت، اصالحگرا، سياست پيشه و انقالبي هم باشد؟ دليل روشني دارد، 
را  اين  زارع سيب زميني در شيلي  تاکسي و حتي  راننده  و  هر موز فروش 
آمريکاي التين. زندگي روزمره  ديگر  مي دانست و حاال هم در کشورهاي 
زارع  همان  مانند  درست  هم  نويسنده  و  بود  دغدغه ها  اين  از  پر  مردم 
خيابان ها  در  نه تنها  که  مشکالتي  مي کرد.  حس  را  مساله  اين  سيب زميني 
و بلکه در رسانه هاي دولتي و کنفرانس ها ناديده گرفته مي شد. حاال امروز 
مردم شيلي ديگر اين مصيبت ها را تا اندازه اي از سر گذرانده اند، اما هنوز در ديگر کشورهاي التين 
شاهد تکرار اين اتفاق هستيم. هيچ راهي براي مطرح کردن اين مشکالت وجود ندارد، تلويزيون هاي 
دولتي از صبح تا شب از بدبختي مردم در کشور امپرياليستي حرف مي زنند و زندان »گوانتانامو« در 
صدر خبرهاست، مردم آمريکاي التين سال هاست که مي دانند امپريالسم آمريکايي چطور حقوق بشر 
را در خاورميانه و عراق ناديده مي گيرد، حرفي هم درباره آن ندارند، اما اين سوال گوشه ذهن همه آنها 

روزي هزاربار تکرار مي شود، پس اينجا چه خبر است؟ 
اما به جاي پاسخ اين سوال ها رسانه هاي دولتي مدام از ميزان رضايت از زندگي، خوشبختي، کشف هاي 
جديد و ميزان رضايت عاشقانه مردم از حاکمانشان اخبار و گزارش هاي با طول و تفصيل پخش مي کنند. 
اما نويسنده اي که در يک جامعه دموکراتيک مي نويسد، نمي داند که داشتن اين حقوق دموکراتيک چقدر 
مهم است. بنابراين اگر حقوق دموکراتيک آنها در کشورشان سرکوب شود، آنها قادر نيستند جلوي 
اين سرکوب را بگيرند. من مي دانم که آزاد بودن چقدر اهميت دارد، چون مي دانم سرکوب شدن چقدر 
مهم است. بسياري از اين نويسندگان با جامعه خود فاصله دارند؛ حتي با اينکه در کشور دموکراتيکي 
زندگي مي کنند. در واقع ادبيات هر چند که در اغلب مواقع نمي تواند از زير تيغ سانسور جان به در ببرد، 
اما مي تواند اين خبرهاي سانسور شده اين روزگار سکوت را زنده کند، نويسنده مي تواند خود را از 
زير خط مشي فرهنگي که به اجبار در کشورهاي آمريکاي التين به دانشگاه ها و مدرسه ها ديکته مي شد، 
بيرون بکشد و شايد خيلي ديرتر اما باالخره يک روزي تصوير واقعي را نشان دهند. يادمان نمي رود 
که در همان روزگار شيلي دانشگاه هاي علوم اجتماعي و جامعه شناسي را يکسره تعطيل کردند، زيرا 
که به نظرشان مخرب بود، آنها آنقدر فضا را بسته بودند که هيچ دانشجويي از ترس سايه پينوشه 
نمي توانست در دانشگاه سرراست کند، اما پينوشه به اين هم قناعت نکرد و سايه او هر روز چندتايي 
از دانشجويان را ناپديد مي کرد. اينها همگي همان نکته هايي است که ادبيات آمريکاي التين را سياست 
زده مي کند، هنوز که هنوز است حتي پس از مرگ پينوشه، طرفداران او نمي گذارند که جاي زخم ها و 
شکنجه هاي آن روزگار علني شود، اما ادبيات از مدت ها پيش اين زخم ها را عريان کرد. مردم آمريکاي 
التين و بيش از همه شيلي بعدها در آيينه ادبيات جاي اين شکنجه ها را ديدند، اعتراف هايي که آنان را از 
دوستان، مبارزان و خانواده شان دلسرد کرده بود بعدها در همين اوراق بود که جعلي بودنشان مسجل 
شد. اين شرارت ها را هيچ دادگاه و کنفرانس حقوق بشري نمي تواند به داوري بنشيند، زيرا که درد زخم 
به اين آساني ها التيام نمي يابد، اما ادبيات همان چيزي است که ما را براي همه کساني که براي حقوق 

بشر مبارزه مي کنند، پيوند مي دهد. 

آخرين وصيتنامه آريل دورفمن 

هنگامي که گفتند  / من زنداني نيستم / باور نکن ! 
آنها روزي / مي پذيرند  / هنگامي که گفتند، /آزاد شده ام 

باور نکن / آنها يکي از همين روزها مي پذيرند اين دروغي بيش نيست 

هنگامي که گفتند، /من از حزب بريده ام / باور نکن /آنها روزي وفاداري مرا مي پذيرند 
هنگامي که گفتند / من در فرانسه ام / باور نکن 

اگر گذرنامه دروغين ام را / نشانت دادند / باور نکن 

هنگامي که عکسي از تنم را / به تو نشان دادند /باور نکن 
وقتي گفتند ماه، ماه است /باور نکن 

اگر به تو گفتند ماه، ماه است / و اين صداي من است / و اين امضاي من است پايين اعتراف نامه 

اگر گفتند درخت، درخت است / باور نکن /باور نکن 
هر آنچه به تو گفتند / به هر آنچه سوگند خوردند / هر آنچه را نشان دادند / باور نکن 

و آخرين لحظه / آنگاه که  / سررسيدند  / و گفتند / جسدم را بشناسي 
و تو مرا ديدي / و آن صدا گفت: / او را کشتيم 

حرامزاده  بي مايه را / او مرد 
لحظه اي که گفتند / که من / حتما. 

بي ترديد /  بي ترديد ُمرده ام؛ / باور نکن  / باور نکن / باور نکن 
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پاریس؛ جشن بیکران 
کتاب »جشن بيکران«، روزنوشت هاي »ارنست همينگوي« از حضورش 
در پاريس با بازنگري مجدد منتشر خواهد شد. به گزارش مهر، اولين 
نسخه از اين خاطرات سه سال پس از مرگ نويسنده، در سال 196۴، با 
ويراستاري همسر چهارم او منتشر شده بود و اکنون نوه اين نويسنده، 

نسخه جديدي از اين خاطرات را چاپ خواهد کرد. 

حراج نامه بوکوفسکي 
نامه  »چارلز بوکوفسکي«، نويسنده آمريکايي، به »من بروکر« که براي 
قوت قلب و تشويق وي به ادامه فعاليت هاي ادبي و فرهنگي نوشته شده 
بود فروخته شد. به گزارش فارس، در اين نامه »بوکوفسکي« دوست 
قديمش، »من بروکر«، را تشويق به ادامه کار کرده است. اين نامه طي 

يک حراج اينترنتي به قيمت 1۵۰۰ دالر فروخته شد. 

رنگ هاي زمان سرون 
»سعيد آذين« با کتاب »رنگ هاي زمان«، لينا سرون، شاعر مکزيکي، را 
در ايران معرفي مي کند. به گزارش ايسنا، اين شاعر از شاعران مطرح 
»آذين«  است.  ادبي  مجله اي  سردبير  کشور  اين  در  که  است  مکزيک 
پيشتر آثاري از سرون را در مجله شوکران منتشر کرده بود و حاال 

گزيده شعرهاي او را در مجموعه اي گردآوري کرده است. 

گالیه یغما گلرویي از وزارت ارشاد 
 

»شرايطي که اداره کتاب براي مولف هايي مثل من ايجاد مي کند شرايط 
مناسبي نيست و من اميدوارم رسيدگي به اموري از اين دست که يک 
روند مشخص را طي مي کند، از اين به بعد دو سال طول نکشد.« يغما 
گلرويي شاعر و ترانه سرا با اعالم اين مطلب گفت؛ »از تاريخ تحويل 
کتاب هايم به اداره کتاب وزارت ارشاد تقريبًا دو سال مي گذرد ولي 
نکرده  آنها دريافت  نبودن  يا  بودن  انتشار  قابل  بر  هيچ پاسخي مبني 
ام.« او گفت؛ »در حال حاضر چهار کتاب در ارشاد دارم که عبارتند 
از »ما ترانه سراييم« مجموعه يي از ترانه هاي ترانه سرايان هم نسل 
به  »فرلوپه  ترجمه  خاکستري«،  گربه  هاي  »گريه  شعر  مجموعه  من، 
که  سليمان«  هاي  »عاشقانه  و  فاالچي  اوريانا  نوشته  رود«  مي  جنگ 
شامل بخش هايي از کتاب عهد عتيق است که به شعر درآمده است.« 
به گزارش ايلنا، گلرويي ادامه داد؛ »هر بار که براي پيگيري وضعيت 
اين کتاب ها با ارشاد تماس مي گيرم در جواب مي گويند اين کتاب ها 
در حال بازبيني مجدد هستند و من واقعًا نمي دانم يک کتاب به چند بار 

بازبيني نياز دارد؟« 

قصه هاي تفسیر طبري به روایت 
محسن فرجي  

 
مجموعه  در  را  طبري«  تفسير  هاي  »قصه  بازآفريني  فرجي  محسن 
وي  دارد.  عهده  بر  پارسه  کتاب  نشر  نبود«  يکي  بود  »يکي  3۰جلدي 
معتقد است ساده ترين پروژه را در کل اين مجموعه انجام داده چراکه 
تفسير طبري را نمونه درخشاني از ساده نويسي در نثر و زبان فارسي 
انتخاب من براي  اين دو ويژگي عمده دليل  مي داند. وي اشاره کرد؛ 
نبود«  يکي  بود  »يکي  جلدي   3۰ مجموعه  در  طبري  تفسير  بازآفريني 
بوده است. فرجي به نسخه يي که به عنوان منبع در اين کار استفاده 
مجموعه  از  طبري«  تفسير  هاي  »قصه  از  گفت؛  و  کرد  اشاره  شده 
بازخواني متون به تصحيح جعفر مدرس صادقي که توسط نشر مرکز 
و  تدوين جديد  بندي،  با فصل  اين نسخه  کردم.  استفاده  منتشر شده 
اعراب گذاري همراه بود و متن خوشخواني داشت. وي درباره ديگر 
ويژگي هاي تفسير طبري تاکيد کرد؛ تفسير طبري زبان پاکيزه يي دارد 
و کمترين اصطالحات عربي در آن به کار رفته در نتيجه کمترين نياز 
را به تغيير و بازنگري داشت. تمام اين عوامل متن را از نظر بازآفريني 
ساده مي کرد و مي توانم بگويم کاري که من در اين مجموعه انجام 
افراد بسيار ساده تر بود. شايد من کمترين تالش  از کار ساير  دادم 
را براي ساده نويسي و امروزي کردن قصه هاي تفسير طبري انجام 

دادم. 

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

ابتکار جالب نویسندگان 
مشهور آفریقایي در الجزایر 

 
در راستاي برنامه هاي جشنواره »فرهنگ آفريقا« در 
مطرح  نويسنده   1۰ ژوئيه   ۵ يکشنبه  روز  از  الجزاير، 
آفريقا در نشستي ويژه گرد آمدند تا در يک اقدام نادر 
ايبنا  گزارش  به  بپردازند.  ادبي  مجموعه  يک  خلق  به 
اين  برپاکنندگان  الخبر،  الجزايري  روزنامه  از  نقل  به 
جشنواره در يک هتل گردشگري در غرب الجزيره مهم 
ترين نخبگان ادبي قاره سياه را جمع آوردند تا دست 

به يک ابتکار جالب بزنند.
در  و  بمانند  هتل  اين  در  ژوئيه   ۲1 تا  است  قرار  آنها 
اين  دهد.  ارائه  کوتاه  داستان  يک  نويسنده  هر  نهايت 
داستان ها در يک کتاب کوچک منتشر مي شود. انتظار 
بر  را  آفريقايي«  جزاير  »در  عنوان  کتاب  اين  رود  مي 
خود داشته باشد. 8 تن از 1۰ نويسنده يي که در اين 
حرکت ابداعي مشارکت دارند، عبارتند از »آالن مابانکو« 
نويسنده کنگويي و برنده جايزه ادبي »رينودو« در سال 
ايا«  »ابراهيما  اوکونگو«،  »گابريل  هموطنش  و   ۲۰۰6
نويسنده اهل مالي که دو کتاب داستاني اش »ثروتمند و 
گدا براي يک ماه« و »اشک هاي جوليبا« او را به شهرت 
جهاني رساند، »سامي چاک« نويسنده مشهور توگويي 
را  سياه  قاره  ادبيات  بزرگ  جايزه   ۲۰۰۴ در سال  که 
»مراسم  مشهور  کتاب  نويسنده  وي  کرد؛  خود  آن  از 
نقاب و دختران مکزيکو« نيز هست، »يحيي بلعسکري« 
روزنامه نگار و نويسنده الجزايري و صاحب »اتوبوس 
در شهر« که در سال ۲۰۰8 منتشر شد، »حميد سکيف« 
ديگر نويسنده الجزايري و خالق »جغرافياي خطر« که 
در سال ۲۰۰6 انتشار يافت، »انور بن مالک« نويسنده 
کتاب »اي ماريا« که در سال ۲۰۰6 منتشر شد و »رشيد 

بوجدره« که او نيز يک نويسنده الجزايري است. 

رونق بازار کتاب در پي مرگ جکسون 

 کتاب هاي 

زندگینامه ستاره پاپ 
نایاب شده اند 

 
از  پس  که  هايي  بزرگداشت  و  ها  و حديث  همه حرف  کنار  در 
درگذشت مايکل جکسون خواننده امريکايي براي او برگزار شده، 
کتاب  از  داغ شده است. جدا  نيز  او  به  کتاب هاي مربوط  بازار 
هايي که مربوط به زندگي خود اوست که پرفروش و ناياب نيز 
شده اند، وبالگي هم به راه افتاده که دوستدارانش از خاطراتي 

که از او دارند و نيز از عالقه مايکل جکسون به کتابخواني مي 
گويند. به گزارش ايبنا به نقل از سياتل پست، در اين وبالگ ها 
آمده است؛ مايکل جکسون در خانه بزرگش که آن را »ناکجا آباد« 
براي  نه  با 1۰هزار جلد کتاب داشت که  ناميد، کتابخانه يي  مي 
خريداري  او  خود  توسط  دقيقًا  که  منزل،  دکوراسيون  و  تزيين 
و خوانده شده بودند. او اطالعات زيادي درباره تاريخ داشت و 
به ويژه درباره يونان باستان مطالعات زيادي کرده بود. چندين 
نيز نوشته  به ويژه لس آنجلس  کاليفرنيا و  ايالت  از  کتابفروش 

بود  زده  آنها سر  کتابفروشي  به  محافظ  بدون  بارها  او  که  اند 
و پس از بررسي دقيق کتاب ها، چند جلد را انتخاب و خريداري 

کرده بود. 

او به کتاب هاي قديمي هم عالقه داشت و کتاب هاي دست نويس 
و نسخه هاي اول بسياري از کتاب هاي ارزشمند در کتابخانه اش 
موجود بود. کتابي درباره هنر آلمان از دهه 3۰ قرن بيستم از 
جمله اين کتاب هاست. اهميت اين نکته وقتي بيشتر مي شود که 
دريابيم نويسنده اين کتاب به وسيله گشتاپو زنداني هم شده بود. 
دوستانش نوشته اند کتابخانه او يکي از محبوب ترين بخش هاي 
خانه بزرگش بود و هميشه مي شد او را در آنجا ديد که مشغول 

کتاب خواندن و يادداشت برداشتن بود. 

يکي از دوستانش نوشته است؛ من به فلسفه و تاريخ بسيار عالقه 
مندم و در يکي دو باري که دست داد تا با او در اين باره صحبت 
او  هرچند  دارد.  باره  اين  در  زيادي  اطالعات  شدم  متوجه  کنم 
چندان وارد صحبت نمي شد و ترجيح مي داد شنونده باشد. يک 
کتابفروش ديگر هم به خاطر مي آورد که در اوايل دهه 9۰ او يک 
بار به کتابفروشي آنها آمد و چند ساعتي در بخش شعر به گشت 
و گذار پرداخت و چندين جلد از آثار »رالف والدو امرسون« را 
خريد. وي مي گويد او به اشعار فلسفي عالقه مند بود. عالوه بر 
اين، مايک جکسون عاشق داستان »پيتر پن« بود و هر چيزي را 
که درباره اين داستان کودکانه وجود داشت، جمع آوري مي کرد؛ 
اثر.  اين  از دست نوشته و تصوير گرفته تا نقدها و تفسيرهاي 
يکي از نويسندگان لس آنجلس تايمز نيز به خاطر مي آورد يک 
بار او از يکي از کتابفروشي هاي بزرگ خواست اجازه دهد براي 
خريد به صورت اختصاصي وارد شود. بعد با جمعي از بچه ها 
قدر  اجازه داشتند هر  آنها  اين فروشگاه شد در حالي که  وارد 
کتاب که مي خواهند، بخرند. يکي از آخرين فيلم هايي که از خريد 
او در کتابفروشي موجود است مربوط به شب کريسمس امسال 

است که او براي خريد کتاب مراجعه کرده بود. 

با استقبال بسيار مردم از کتاب هاي بيوگرافي او که به سرعت 
ناياب شده اند، قرار است اين کتاب ها دوباره چاپ شوند و کتاب 
جديدي درباره ۵۰ سال زندگي او که ۴۵ سال آن روي صحنه 
مايکل  شد.  خواهد  منتشر  انگلستان  در  زودي  به  نيز  گذشت 
جکسون که به سلطان پاپ معروف بود هفته پيش در ۵۰سالگي 

درگذشت. 

کتاب مامور سابق پلیس 
انگلیس جمع آوري شد 

 
مامور سابق ضدتروريسم  توسط  که  کتاب  يک  هاي چاپ شده  نسخه 
اسکاتلنديارد نوشته شده، جمع آوري شدند. به گزارش ايبنا و به نقل از 
تايمز آنالين، تصميم براي جمع آوري کتاب »صياد تروريسم« که توسط 
»اندي هيمن« نوشته شده، پس از آن متوقف شد که دادگاه عالي انگليس 
در قالب يک ويدئو کنفرانس دادخواستي را عليه اين کتاب دريافت کرد. 
اگرچه دادگاه عالي انگليس قباًل به کتابفروشان هشدار داده بود که اين 
کتاب را نفروشند ولي تاکنون حدود ۲۵۰۰ نسخه اينترنتي از اين کتاب 

پيش فروش شده است. 

دادخواست جلوگيري از انتشار اين کتاب، چهارشنبه گذشته توسط اداره 
گذشته  هفته  تايمز  روزنامه  ولي  است  ارائه شده  آرشال  منطقه  آگاهي 
چکيده يي از آن را منتشر کرده بود، ضمن آنکه برخي بخش هاي آن نيز 
حدود دو ماه پيش براي بررسي به تعدادي از آژانس هاي دولتي ارائه 
پيگرد  انگليس، سرويس  اطالعاتي  مي شود سرويس  گفته  بودند.  شده 
پادشاهي بريتانيا و اداره کابينه انگليس نسخه هايي از دست نويس کتاب 

را دريافت کرده اند. 

دستيار  عنوان  به  »هيمن«  فعاليت  هاي  سال  به  مربوط  کتاب  موضوع 
دوره  در  او  است.  بوده  ويژه  هاي  عمليات  در  اسکاتلنديارد  کميسيونر 
حضور خود در اين سمت، مامور رسيدگي به حادثه بمبگذاري تروريستي 
لندن در جوالي ۲۰۰۵ بوده است. هيمن يکي از منتقدان جدي کميته امور 
غيرمترقبه دولت انگليس موسوم به » کبرا« محسوب مي شود و معتقد 
است اين کميته براي بررسي سياست هايش زمان زيادي صرف مي کند 
در حالي که در امور غيرمترقبه، زمان يک عنصر اساسي است. او در 
اين کتاب به ماجراي قتل مخالف سياسي روس »الکساندر ليتويننکو« نيز 

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

آقاي مارکس! شما 
واقع گرا بودید 

 
ترجمه: مهرداد دامغانيان 

بحران اقتصادي رشته تمايالت دوباره اي را به سمت کارل مارکس به وجود آورده است. فروش جهاني کتاب 
در  را  کتاب  اين  از  نسخه  هزاران  تنهايي  به  آلماني  ناشر  )يک  کرده  رشد  سرعت  به   Das Kapital سرمايه 
مي تواند  اين  و  بود(  رفته  فروش  کتاب  نسخه  فقط 1۰۰  پيش  که سال  حالي  در  فروش رسانده  به  سال ۲۰۰8 
شاخصي باشد از بحراني با چنان گستره و ويرانگري وسيع که کاپيتاليسم جهاني و رهبران آن را گرفتار پيچش 

ايدئولوژيکي کرده است. 
ولي حتي با وجود انفجار دروني ايمان در نوليبرال هاي راستين، چرا بايد به سوي احياي مجدد مارکس حرکت 
کرد؟ براي شروع، مارکس از زمانه خود در پيش بيني موفقيت جهاني سازي سرمايه داري در دهه هاي اخير بسيار 
شده اند  امروز  اقتصاد  بحران  تشديد  باعث  که  سازي  سرنوشت  عوامل  از  بسياري  درحقيقت  وي  بود.  پيشتر 
و  کاال  توليد  مي ناميد،  رقابتي  بازارهاي  از  متشکل  در جهان  که وي ستيزه گري  بود: چيزي  کرده  پيش بيني  را 

سرمايه گذاري هاي مخاطره آميز اقتصادي. 
مارکس با نگارش مشهورترين اثرش در عصري که از انقالب هاي فرانسه و آمريکا کمتر از صد سال مي گذشت، 
اشاراتي داشته است به AIG و Bear Stearns که يکصد و پنجاه سال بعد به لرزه درآمدند. او به شکل بي مانندي 

آگاه به آن چيزي بود که »انقالبي ترين نقش« طبقه بورژوا در تاريخ بشر مي ناميد که پيش قراوالن آن امروزه 
بانک داران وال استريت و گردانندگان شرکت ها هستند. چنانکه مارکس در مانيفيست کمونيسم بيان کرده است، 
»بورژوازي نمي تواند بدون دائم ابزارهاي توليد و از آن طريق دگرگوني پيوندهاي توليد و به وسيله آن دگرگوني 
کل روابط جامعه دوام داشته باشد، به عبارت ديگر بورژوازي، جهان را به تقليد از تصويري که خود در ذهن 

دارد خلق مي کند.« 
اما مارکس مشوق جهاني سازي سرمايه داري در زمان خود يا اکنون نبوده است. درعوض او درک مي کرد که 
»نياز به بازار دائما رو به گسترش براي کاالها، سرمايه داران را به همه جاي کره زمين خواهد فرستاد.« پيش بيني 
آنکه توسعه سرمايه داري به شکل اجتناب ناپذيري باعث »باز کردن راه براي نابساماني ها و بحران هاي شديدتر 
و فراگيرتر« خواهد شد. مارکس تعيين کرد که چگونه گمانه زني هاي فاجعه آميز باعث آغاز و تشديد بحران در 
از ميان تصورات سياسي کساني که مي پنداشتند چنين بحران هايي به کمک  او  اقتصادي مي گردد.  کل ساختار 

اصالحات افزايشي براي هميشه قابل اجتناب است آينده را مشاهده کرده بود. 
ولي  باشد.  خود  زندگي  زمان  در  قديمي  نظام  انقراض  شاهد  مي خواست  مارکس  ديگري،  انقالبي  هر  مانند 
سرمايه داري هنوز زندگي درازي در پيش رو داشت و مارکس تنها توانست براي لحظه اي و البته با فراست تمام 
اشتباهات و تصميمات غلطي را که نسل هاي بعد با آن روبه رو مي شدند را دريابد. با بازتر شدن نماي امروز 
مارکس خواهد دانست که حرف هاي زيادي مناسب حال امروز آناني داشته است که به دنبال »بازيابي روح انقالب« 

و نه فقط »به حرکت در آوردن شبح انقالب« هستند. 
اگر مارکس شاهد وضعيت نابسامان امروز بود، بي ترديد و با جديت اين نکته را طرح مي نمود چگونه شکاف هاي 
دروني سرمايه داري به بحران کنوني انجاميده است. او درک مي نمود چگونه پيشرفت هاي مدرن در امور مالي 
مانند اوراق قرضه و وام هاي سرمايه اي به بازارها اجازه داده که ريسک هاي يکپارچه سازي اقتصادي جهاني 
را گسترش دهند. بدون اين نوآوري ها، تجميع سرمايه در دهه هاي گذشته بسيار کمتر از ميزان فعلي مي توانست 
بوده است و چنين مي بود اگر اقتصاد هر روز بيش از پيش در جامعه نفوذ پيدا نکرده بود. پيامد اين رخداد ها در 
سال هاي اخير و در زماني که قدرت تضعيف شده اتحاديه هاي تجاري و کاهش رفاه اجتماعي، مردم را نسبت به 
نوسانات بازار آسيب  پذيرتر مي سازد اين بوده که تقاضاي مشتريان )و به تبع آن رفاه اجتماعي( بيش از پيش 

متکي بر کارت هاي اعتباري و وام هاي بانکي بوده است. 

در دهه هاي اخير اين سيستم بي ثبات و مبتني بر وام در اقتصاد جهاني به رشد اقتصادي جهاني کمک کرده است. 
ولي البته به طور هم زمان باعث ايجاد مجموعه اي اجتناب ناپذير از حباب هاي اقتصادي شده که مخاطره  آميز ترين 
به دليل مرکزيت آن براي حفظ  اين حباب  انفجار متعاقب  آنها در بخش مسکن در آمريکا خود را نشان داد و 
جاي  بر  خود  از  جهان  در سراسر  شديدي  بسيار  تاثير  اقتصادي،  بين المللي  بازارهاي  و  مشتريان  تقاضاهاي 
گذاشت. بدون شک مارکس به اين بحران به عنوان موردي مثال زدني از زماني که سرمايه داري همانند »جادوگري 

که ديگر قادر به کنترل نيروهاي دوزخي که خود آنها را فراخوانده نيست« اشاره مي نمود. 
با وجود عمق معضالت کنوني، مارکس ترديدي در اين مورد که تباهي اقتصادي خود باعث تغيير خواهد شد به 
خود راه نمي داد. وي به خوبي مي دانست که سرمايه داري به طور طبيعي انزواي اجتماعي به بار خواهد آورد. 
چنين سيستمي به نوشته او: »هيچ رابطه ديگري جز سود جويي عريان يعني تبادل صرف پول بين آدم ها باقي 
نمي گذارد.« در حقيقت سرمايه داري جوامع را در »برفاب حسابگري هاي خودخواهانه«  زمين گير مي کند. انزواي 
اجتماعي حاصله، بي کنشي را به صورت بحران هاي فردي ايجاد مي کند، از بي کار کردن کارگران کارخانجات تا 
بازستاني اموال رهني. بنابراين اين انزوا دامنگير گروه هاي شهروندان فعال و آگاه براي همراه شدن و به عهده 

گرفتن نقش جايگزينان اصلي سرمايه داري نيز مي گردد. 
اين بي کنشي اجتماعي  بايد بر  اين پرسش را مطرح خواهد ساخت که چگونه  از همه  ابتدا و مهمتر  مارکس در 
که همه گير است فائق آمد. وي انديشيد اتحاديه ها و احزاب کارگري که در زمان وي در حال توسعه بودند يک 
قدم پيشتر بوده اند. بنابراين در اثرش کتاب »سرمايه« نوشت که هدف فوري »سامان دهي کارگران به شکل يک 
طبقه اجتماعي« است که »پيروزي در مبارزه براي دموکراسي« را »وظيفه اول« خود مي شمارند. او احتماال امروز 
تشويق به تشکيل هويت هاي جمعي، انجمن ها و موسساتي جديد مي نمود که مردم مي توانستند با عضويت در آنها 

وضع موجود سرمايه داري را تاب آورند و در مورد چگونگي برآوردن نيازهاشان تصميم گيري کنند. 
تا امروز چنين بصيرت غيرتمندانه اي براي صحه گذاشتن بر تغييرات ناشي از بحران برنخواسته است و همين خال 
است که مارکس آن را به عنوان دردسرسازترين مانع بر مي شمارد. در اياالت متحده، به تازگي برخي طرح هاي 
مورد توجه به بهانه سوسياليسي بودن به تمسخر گرفته شده اند، اما اين طرح ها فقط از آن جهت به نظر تندروانه 
مي رسند که فراتر از آنچه چپ هاي حزب دموکرات خود را براي جانبداري از آنها آماده ساخته بودند حرکت 
کرده اند. به طور مثال آقاي دين بيکر، معاون مرکز تحقيقات اقتصاد و سياست، خواستارسقف ۲ ميليون دالري 
هزينه هاي  تحميل  باعث  که  است  مالي شده  تبادالت  بر  ماليات  و وضع  استريت  وال  دريافتي هاي  برخي  براي 
تصاعدي بر فروش يا انتقال سهام، اوراق قرضه و ساير دارايي هاي مالي مي گردد. از ديد مارکس چنين طرحي 
نمونه اي عالي از تفکري بسته را نشان مي دهد چرا که اين کار به طور غيرمستقيم )حتي در زمان محدود سازي( از 
»فرهنگ ريسک مجزا از عواقب« يا دقيقا همان چيزي که امروز به عنوان مشکل اصلي شناخته شده است پشتيباني 
مي کند. مارکس آنهايي را نيز که مي پندارند ملي سازي بانک ها – مانند نمونه اي که در سوئد و ژاپن در طول بحران 

اقتصادي شان در دهه نود انجام شد - به تغييرات واقعي مي انجامد به همين اندازه به سخره مي گرفت. 
اقتصادداني  جانب  از  مي خورد  به چشم  جا  همه  امروز  که  طرح هايي  راديکال ترين  از  يکي  طنز آميزي،  طور  به 
در مدرسه اقتصاد لندن يعني آقاي ويلم بويتر، عضو سابق کميته سياست پولي بانک انگلستان که به طور حتم 
مارکسيست نيست ارائه شده است. بويتر طرحي را ارائه کرده که در آن کل بخش اقتصادي به خدمات عمومي 
بدل شود. وي استدالل مي کند از آنجا که بانک ها در دنياي معاصر نمي توانند بدون بيمه سرمايه گذاري هاي عمومي 
وجود داشته باشند و بانک هاي مرکزي عمومي که مانند آخرين حلقه قرض دهندگان عمل مي کنند مجبورند براي 
ادامه حيات خود مانند موسسات انتفاعي با مالکيت خصوصي عمل نمايند. در عوض آنها بايد مالکيت عمومي داشته 
باشند و مانند سرويس هاي خدمات دهنده عمومي اداره شوند. اين طرح نياز به »تجميع اعتبارات در بانک هاي 
دولتي« را بازگو مي سازد که مارکس خود در »مانيفست« به بيان آن پرداخته است. از ديدگاه او بازسازي يک 
سيستم اقتصادي مي تواند اهميت طبقات کارگر را استحکام بخشد تا برنده »مبارزه براي دموکراسي« باشند و به 

شکلي بنيادي دولت را از ارگاني تحميلي به جامعه به ارگاني پاسخگو در برابر آن بدل سازند. 
به نوشته بويتر، »از مالي سازي اقتصاد تا اجتماعي سازي امور مالي«، »براي قانون گذاران تنها قدمي کوچک و 
براي نوع بشر فاصله اي بس فراخ« وجود دارد. روشن است که براي داشتن آرمان هاي افراط گرايانه نيازي به 
آنکه مارکسيست باشيد نيست. اما بايد به نوعي مارکسيست باشيد تا متوجه شويد که حتي در زماني مانند امروز 
که طبقه سرمايه دار تحت فشار، درمانده و سرگردان است، احتمال آغاز تغييرات بنيادي در شکل »گامي کوچک 
براي قانون گذاران« وجود ندارد )حتي با فرض اينکه بتوان همه »صاحبان سهام« را در اتاقي دور هم جمع کرد تا 
يک يا دوبرگه اي را امضا کنند(. مارکس به شما خاطر نشان مي کرد اجتماعي سازي امور مالي بدون رشد نيروهاي 
محبوب از طريق جنبش ها و احزاب تندرو جديد، به زمين خواهد خورد. قابل ذکر است که در طول بحران دهه 
197۰، نيروهاي تندرو درون بسياري از احزاب سوسيال دموکرات اروپايي چنين پيشنهادي را مطرح ساختند اما 

نتوانستند رهبران آن احزاب را با طرحي که به زعم آنها مد روز نبود همراه سازند. 
تالش ها براي صحبت جدي درباره نياز دموکراتيک کردن ساختارهاي اقتصادي مان به اين روش هاي راديکال به 
طور وسيعي از طرف همه احزاب در طول دهه هاي بعدي کنارگذاشته خواهد شد و ما همچنان بهاي کم توجهي 
به آن ايده ها را خواهيم پرداخت. آن خرد گريزي که در بدنه منطق بازارهاي سرمايه قرار گرفت و چنين ماهرانه 
توسط مارکس واکاوي شد – بار ديگر آشکار شده است. هر کارخانه و تجارت خانه اي براي اينکه تنها بتواند روي 
پاي خود بايستد کارگران را اخراج مي کند و تالش دارد که به آنها که باقي مانده اند حقوق هرچه کمتري بپردازد. 
تضعيف امينت شغلي باعث کم شدن تقاضا در سيستم اقتصادي مي گردد. چنان که مارکس مي دانست، رفتارهاي 
ريز عقالني بدترين پيامدهاي کالن اقتصادي را به بار خواهد آورد. ما اکنون شاهد آنيم که با بي توجهي به مارکس، 

اعتماد بستن به »دستان نامرئي« آدام اسميت شما را به کجا خواهد رساند. 
اين دست  از  نمونه اي  مالي مي گردد.  امور  از  فراتر  باعث خرد گريزي در محدوده هايي  امروز  اقتصادي  بحران 
فراخوان آقاي باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا براي مبادله سهميه کربن به عنوان راه حلي براي بحران آب و 
هوايي است. در اين طرح به ظاهر پيشرو، شرکت هايي که استانداردهاي آزادسازي کربن را برآورده مي سازند 
سهميه خود را به سايرين که نمي توانند اين استانداردها را برآورده کنند مي فروشند. پيمان کيوتو نيز سيستم 
بازارهاي  به  اين طرح ها وابسته  ليکن متاسفانه هر دو  مبادله مشابهي را در بين کشورها پيشنهاد کرده است. 
بي ثبات سرمايه اي است که روي دستکاري ها و فروپاشي اعتبارات بازند. مارکس در اين شرايط ادعا مي نمود 
براي يافتن راه حلي براي مشکالت جهاني مانند تغييرات نامطلوب آب و هوايي نيازمند به هم زدن منطق بازارهاي 
سرمايه هستيم تا به کارگيري موسسات دولتي براي تثبيت هرچه بيشتر آنها. همچنين او بيش از رقابت ميان 
دولت ها، يکپارچگي اقتصاد بين المللي را طلب مي نمود. چنان که وي در مانيفست خويش نيز آورده است: »دست 

کم حرکت متفق کشورهاي پيشگام شرط نخست براي رهايي طبقه کارگر است.« 
علي  اي  حال کار بر پا ساختن موسسات جديد و حرکت هاي تحول خواه جديد بايد از خانه آغاز گردد. با وجود 
اينکه مارکس »کارگران سراسر جهان را به اتحاد فراخواند« در همان زمان به کارگران هر کشور اصرار داشت که 
»پيش از هر چيز مسائل را با طبقه بورژواي کشور خود حل و فصل کنند.« معيارهاي مورد نياز براي دگرديسي 
موسسات اقتصادي، سياسي و قانوني موجود »طبيعتا در کشورهاي مختلف متفاوت است.« ولي در تمام موارد، 
مارکس به اين امر اهتمام داشت که راه انجام تغييرات اساسي آن است که مردم دوباره با سعي و همت فراوان 

بينديشند. 
اين رويداد چقدر محتمل است؟ حتي اکنون که بحران اقتصادي بخش بزرگي از مردم سراسر جهان را زمين گير 
کرده است، در زماني که تشويش همگاني همه انسان ها را در هر سن و مذهب و همه گروه هاي راديکال را مي لرزاند 
و در زماني که محروميت ها و بار مسووليت سنگين تر از هر زمان بر شانه مردمان عادي سنگيني مي کند، اين 
پيش بيني حتمي نيست. اگر مارکس امروز زنده بود به دنبال زمان دقيق يا چگونگي به پايان رسيدن بحران کنوني 
نمي گشت. به عبارت دقيقتر شايد به اين نکته اشاره مي کرد که چنين بحران هايي خود بخشي از وجود پيوسته 
درون  نابرابري هاي  با  مي توانند  مي دارند  گمان  که  اصالح طلبي  سياستمداران  است.  سرمايه داري  نظام  پوياي 
به  ما هستند که خود  بيايند رويا پردازان واقعي دوران  کنار  متناوب جامعه سرمايه داري  طبقه اي و بحران هاي 
تصوري آرمانگرايانه و ساده لوحانه از آنچه جهان مي تواند باشد متوسل شده اند. اگر بحران کنوني توانسته باشد 

تنها يک حقيقت را بنماياند، اين حقيقت است که مارکس واقع گراي بزرگي بوده است. 

اندیشه
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یهود در روزگار 
هخامنشیان

پروانه وحيدمنش

از حضور  تاریخی  روایت  نخستین 
جغرافیایی  عرصه  در  یهود  قوم 
ایران زمین به سال های 741 تا 749 
یا 732 پیش از میالد باز می گردد که 
حدود 60.000 اسیر بنی اسرائیل که 
اسارت  به  آشور  پادشاه  حمله  در 
)جلعاد(  گیلعاد  به  بودند  درآمده 

دماوند کوچانده شدند. )1( 
و  می خورد  چشم  به  دماوند  گيليارد  در  که  باستان شناختی  شواهد 
گورستان قديمی آن تاييدی مجدد بر تاريخ حضور قوم يهود در ايران 
پيش از شکل گيری نخستين امپراطوری جهانی، امپراطوری هخامنشی 

است. 

آن چه مسلم است در تمام اين دوره تا ظهور کوروش هخامنشی همراه 
شمالی  نواحی  در  کوچيده  اسرای  اين  دين  ايرانی،  باستانی  اديان  با 
ايران شناخته شده بود. همچنين روايت های تاريخی و احترام کوروش، 
شاه هخامنشی به اين قوم حاکی از آن است که وی نسبت به آنان و 

آئين يهود شناخت وافی و کافی را داشته است. 

را در روزگار روی کار آمدن دولت  ايران زمين  پهنه جغرافيايی  اگر 
هخامنشی از رشته کوه های هندوکش در شرق، تا بيابان های ترکستان 
و  غرب،  در  ليبی  و  بالکان  و  مديترانه  تا  در شمال،  قفقاز  کوه های  و 
اين  در جنوب غربی  بدانيم،  در جنوب گسترده  و حبشه  تا عربستان 
محدوده تاريخی، بر پايه اسناد و کتيبه ها اولين امپراطوری جهانی شکل 
گرفت. آن چه طی ساليان دراز تاريخی بر اين ناحيه حساس جغرافيای 
گذشته الجرم مردمانی را ساخته است که با وجود اختالط های نژادی، 
فرهنگی، زبانی و دينی توانسته اند شاکله ای را پديد آورند که همزيستی 
تحت نام »ايران« را ميسر ساخته است. اين محدوده به دليل موقعيت 
و  بافت جمعيتی  و  طبيعی خويش  منابع  توزيع  الگوی  خود،  اجتماعی 
زبانی اش، در طول تاريخ، تنش های بسياری را از سر گذرانده، با اين 
حال هويت تقريبا گويايی از ايرانی بودن را در خود حفظ کرده است. 

خود اين نکته که جامعه ايرانی در بيست و پنج قرن گذشته دست کم 
روبرو  مغوالن  و  ترکان  تازيان،  مقدونيان،  عمده  نسل کشی  چهار  با 
بوده است و دست کم پنج پيکره تمدنی متمايز هلنی، مسيحی - رومی، 
انتخابی و خاص در خود جذب  اسالمی، ياسايی و مدرن را به شکل 
را  ديگری  تمدن  هيچ  ما  است.  شگفت انگيز  کافی  قدر  به  است،  کرده 
نمی شناسيم که با تداوم و چنين گسترشی، در برابر تنش های متعدد از 
پا درنيامده باشد. تنيدگی عنصر يهودی در فرهنگ ايرانی امری است 
که از نگاه تيزبين مورخان دور نمانده و اختالط در فرهنگ زرتشتی و 

يهودی در پاره ای موارد غيرقابل تصور است. 
مری بويس معتقد است که اين دو آيين عالوه بر خصلت »پيامی جهانی 
و برای همه ملل و اقوام بودن«، کيشی کامال قومی بودند و بر يکديگر 
تأثير می گذاشتند. شايد بهترين اثر برای بررسی  همانندی های اين دو 
حضور  از  ناشی  شباهت ها  پررنگی  اين  و  باشد  »ِعزرا«  کتاب  کيش 
است.  اورشليم  فرمانداری  به  اول«  »اردشير  نماينده  »نِِحميا«  تاريخی 

)۴۴۴ ق. م( )۲(

وی پيش از آن که به فرمانداری اورشليم برسد شربت دار اردشير بوده 
و قطعا کسی که به اين جايگاه در دربار می رسيده ملزم به رعايت آداب 

زرتشتی نيز بوده است. 

از اين مرحله که بگذريم بنيان گذار دولت هخامنشی و توجهات وی به 
قوم يهود حايز اهميت است. وی که در تمامی فتوحات خود با عنوان 
منجی از سوی ملل فتح شده سروری می يافت به تسامحی مبتنی بر 
احترام برای خدايگان ديگر قلمروهای امپراطوری اش اقدام می نمود. اين 
اقدام وی، سبب شد تا کتاب »عهد عتيق« وی را مسيح خطاب نمايد. در 
نام  به  که  افالطون  معاصر  و  سقراط  شاگرد  گزنفون،  معروف  کتاب 

»سيرو پدی« يا تربيت کوروش نوشته شده است؛ کوروش به عنوان 
يک پادشاه آرمانی و تجسم خردمندی و فرزانگی و دادگری راستين که 
يونانيان می بايد از او الگو بگيرند، مجسم شده است. در کتاب ديگری 
از وی به نام »آتاباسيس« يا بازگشت ده هزار يونانی، از قانون پارسی 
ايرانی در روزگاران نخستين هخامنشی سخن  و قانون مداری جامعه 
رفته است. در يسنا يکی از کتب زرتشتی، تمامی اديان ستايش می شود: 
»آموزگاران کيش، ..... کشورهايی که پيش از اين بوده اند و پس از اين 

خواهند بود می ستائيم«. )3( 
کوروش کسی است که خدا در کتاب مقدس يهوديان او را شاهين و 

فرستاده خود و مأمور گسترش دادگری در جهان خوانده است. )۴( 
اشاره اشعيای پيامبر بر مادها، ظهور شخص کوروش است. 

کوروش در تورات چنين معرفی می شود: 
همه  آسمان ها  خالق  خدای  می فرمايد:  چنين  فارس  پادشاه  »کوروش 
کشورهای زمين را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه ای برای 

وی در اورشليم که در يهودا است بنا نمائيم. )۵( 

: »من درباره کوروش    در جای ديگر کتاب مقدس، خداوند می گويد 
می گويم او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانيد. 
اين اوست که شهر ما را بنا کرده، اسرايم را آزاد خواهد کرد اما نه به 

قيمت و نه برای هديه«. )6( 
و  خوانده  حقيقی  خدای  را  يهود  قوم  خدای  خود  فرمان  در  کوروش 
يادآوری می کند که اين خدای حقيقی وی را امر کرده است که خانه ای 
برای او در بيت المقدس بسازد. اين امر چنان سبب  شادی يهوديان بابل 

شد که نمونه هايی از اين شادی را در کتاب مقدس می توان يافت: 
»آن گاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از نغمه سرايی، آنگاه در ميان 
است«.  داده  انجام  آنها  برای  بزرگی  کارهای  که خداوند  گفتند  امت ها 

 )7(
اذعان صريح کوروش در کتاب مقدس مبنی بر مأموريت الهی اش در 
خصوص بنای خانه برای يهودا در اورشليم حاکی از شکل گيری مفهوم 
مسيح و منجی بودن برای وی است. توجه به گرايش های منجی طلبانه 
دين زرتشت در راستای خلق سوشيانس، اين بار مسيح در دين يهود 

در قالب کوروش ظهور می يابد. 
يهوه از کوروش به عنوان عهد قوم و نور امت ها ياد می کند. )8(  و او 

را به عدالت فرا می خواند. 
آزادی قوم يهود توسط کوروش همراه با دستور وی مبنی بر ساخت 
خانه خدا و تهيه مواد ساختمانی آن بود. وی به »ميتِردات« خزانه دار 
خود دستور داد تا همه اشياء زينتی و ظرف های گرانبهای طال و نقره 
خانه خدا را که بخت النصر از اورشليم به بابل آورده بود، از هر کجا 

بود گرد آورد و آنها را به ِششَبَصر Shesh bazzar بسپارد. )9( 
ادوار بعدی تاريخ هخامنشی نيز مشحون از تنيدگی فرهنگی – سياسی 
ميان ايرانيان و يهوديان است. اگر چه منابع مصری و يونانی سرشار 
از دشمنی با کمبوجيه پادشاه و جانشين کوروش هستند اسناد کشف 
نگاشته شده  آرامی  کاغذهای حصيری  بر  که  يهوديان مصر  از  شده 
از آن است اگر چه وی تمامی معابد خدايان مصری را خراب  حاکی 

کرد معترض پرستگاه يهوديان نشد. )1۰( 
يهوديه در زمان داريوش اول عالوه بر تقدسی که دوباره کسب نموده 
بود سرزمين حائلی بود که جلوی آشوب گری مصريان را می گرفت. 
کوشا  خود  قلمروی  تمامی  آبادانی  و  حفظ  به  داشت  تالش  داريوش 
زمان  در  بود.  اورشليم  آبادانی،  اين  فرهنگی  نبض  بی شک  و  باشد 
داريوش بيشتر يهوديان بابل به شوش و تخت جمشيد و همدان روی 
آوردند و به ويژه در فارس بيشترين تعداد يهوديان سکنی گزيدند. در 
از آوارگان  يهودا و  نژاد  از  تعدادی ديگر مقيم شدند که  نيز  اصفهان 

بابل هستند. 
دانيال  خود  خزانه دار  عليه  که  توطئه ای  رازگشايی  از  پس  داريوش 
يهودی صورت گرفته بود در فرمانی که بر همه ملت ها و به همه زبان ها 
برای  آزاد گذاشته و  توانا  را در پرستش خدای  يهوديان  نگاشته شد 

آسايش و امنيت آنان نيز فرمانی صادر نمود.
)Axashverosh( در  خشايارشا پسر داريوش که به نام اَحشِورُوش 
کتاب مقدس ياد شده است توجه خاصی به يهوديان از خود نشان داد. 
نيز سرپرستی  گاه  و  داشتند  فراوانی  آزادی  يهوديان  وی  دوران  در 
امور دولتی به آنان سپرده می شد، خصوصا شهر شوش محل زندگی 

عده کثيری از آنان بود. 
است.  داده  ايام رخ  در همين  استر و خشايارشا هم  داستان معروف 
دست درازی وزير هخامنشی به يهوديان و حکم وی مبنی بر قتل عام 
آنان با تدبير مردخای يهودی و استر ملکه يهودی شاه ناکام ماند. به 
نظر می رسد پادشاه در نابود و ناکام گذاشتن توطئه هامان فراتر از 
يک دستور حکومتی عمل نمود و دست يهوديان را در مقابله با گروه 

هامانيان باز گذاشت. 

در باب هشتم کتاب استر آمده است: 
فرمود  يهودی  مردخای  و  ملکه  استر  به  پادشاه  اخشوروش  »آنگاه 
اينک خانه هامان را به استر بخشيدم و او را به سبب دست درازی بر 
يهوديان به دار کشيدند. و شما آن چه را که در نظرتان پسند آيد به اسم 
پادشاه به يهوديان بنويسيد و آن را به مهر پادشاه مختوم سازيد. زيرا 
هر چه به اسم پادشاه نوشته شود و به مهر وی مختوم گردد کسی 

نمی تواند آن را تبديل کند«. 
اين دستور شاه به جد نشان می دهد که تا چه پايه جايگاه اين قوم نزد 

پادشاه روشن بوده و نمی توان داستان را تنها يک معاشقه ساده ميان 
شخص شاه و استر ملکه دانست زيرا نگاشتن نامه ای به اسم شاه و 
مهر کردن آن خارج از يک داستان عاشقانه است که گاه تالش می شود 

به آن وجهه تاريخی بدهند. 
بود  امور  کاره  همه  »آمستريس«  مادر  ملکه  مرگ خشايارشا  از  پس 
رقيب  را  خود  که  زن  اين  نمی نمود.  ايفا  نقشی  تقريبا  اول  اردشير  و 
استر می ديد اجازه نداد نفوذ سابق آنان در دربار باقی بماند و ناگزير 
به  بودند  مردخای  و  استر  خاندان  حمايت  تحت  که  شوش  يهوديان 

همدان، پايتخت ديگر هخامنشی کوچيدند. )9( 
که  اورشليم  در  خدا  خانه  بازسازی  کار  دوم  داريوش  دوران  در 
ق.م(.   ۴۲۴-۴۰۴( رسيد  پايان  به  بود  مانده  ناتمام  اردشير  زمان  در 
اين عهد به چشم می خورد که  بيشترين درصد جمعيت قوم يهود در 
نزديک به سه قرن از ورود اسرای اسرائيل و 163سال از آمدن اسرای 
يهود به ايران می گذشت و همه در ايران با آسودگی و آرامش زندگی 

می کردند. )11( 
پی  در  بودند  ايران  دولت  به  وفادار  و  سرسپرده  که  مصر  يهوديان 
و  شدند  واقع  مصريان  تجاوز  مورد  ايران  به  مصر  شهربان  سفر 
تالش  بر  عالوه  که  شد  سبب  امر  همين  شد.  نابود  عبادتگاه هايشان 
از  کوروش،  حکم  بر  بنا  خدا  خانه  بازسازی  بر  مبنی  دوم  داريوش 

خزانه های شاهی به آنان کمک شود. 
خدا  خانه  بازسازی  امر  در  که  کسانی  و  ياغيان  تا  داد  دستور  او 

سنگ اندازی می کنند مجازات شوند. 
را  يهود  بزرگان  تا  نمود  اردشير تالش  دوم پسرش  داريوش  از  پس 
نيز  و  يهودی  قانون دان  و  دانشمند  ِعزرا  فرا خواند.  دربار خويش  به 
نِِحميا دوستدار »سرزمين اسرائيل« و سياست مدار بزرگ يهودی دو 
بنيان گذار وحدت قومی يهود در دربار وی تالش نمودند وضع سياسی 
بزرگ  کوچ  دوره  اين  در  سازند.  دگرگون  را  يهوديان  اجتماعی  و 
يهوديان به امر پادشاه و با حمايت عزرا و نحميا به اسرائيل صورت 
پذيرفت و انديشه قوم يهود و ملت اسرائيل تقويت شد. اردشير دستور 
و  تعدادی جواهرات  و  گيرند  قرار  مورد حمايت  مهاجران  اين  که  داد 

ظروف شاهنشاهی را به اورشليم فرستاد. 

در بخشی از کتاب عزرا باب هفتم آمده است: 
»از جانب اَرَتحَششتا« شاهنشاه به عزرای کاهن و کاتب کامل شريعت 
قوم  از  کدام  هر  که  شد  صادر  من  از  فرمانی  بعد  اما  آسمان  خدای 
اسرائيل و کاهنان و الويان ايشان که در سلطنت من هستند و به رفتن 
همراه تو به اورشليم راضی باشند بروند- چون تو از جانب پادشاه 
و هفت مشيرانش فرستاده شده ای تا درباره يهودا و اورشليم بر وفق 
شريعت خدايت که در دست توست تفحص نمايی و نقره و طاليی را 
که پادشاه و مشيرانش برای خدای اسرائيل که مسکن او در اورشليم 
خانه  برای  که  ديگر  چيزهايی  اما  و   ....« ببری.  کرده اند  بذل  می باشد 
خدايت الزم باشد، هر چه برای تو اتفاق افتد که بدهی آن را از خزانه 

پادشاه بده«. 
بازيابی عنصر  يهود،  دينی   – ملی  احساس  اردشير دوم رشد  دوران 
همين  در  عبرانی  ادبيات  است.  يهودی  اجرای سنن  و  برپايی  و  يهود 
نحميا جمع آوری شد و وی مدارسی در جهت  با همت عزرا و  زمان 
گسترش زبان عبری بنا نمود. گردآوری کتب بنی اسرائيل و عهد عتيق 
در زمان همين پادشاه و حمايت های مادی و معنوی از يهوديان صورت 

گرفت. 
سنن  پيشبرد  در  که  بود  ثروتمندی  مرد  و  ايران  دربار  عضو  نحميا 
يهودی تمام توان خويش را به کار برد. پيدايش طبقه سوفرها و عهد 
سوفريم »دوره دانشمندان و نويسندگان« به دستور و حمايت اردشير 
دوم و تالش های عزرا شکل گرفت. )1۲( و غالب مورخان يهود معتقدند 
ايرانيان در باور يهوديان راه  که در دوره سوفريم بسياری از عقايد 
کتب  نگهداری  در  و   )13( شد.  نگاهداری  و  نوشته  همانگونه  و  يافته 

يهودی، دربار ايران اين نويسندگان را مورد حمايت قرار داد. 
با حمله اسکندر، شهر صور قتل عام شد و در زمان جنگ با سوريه از 

يهوديان خواست، تسليم شوند اما آن ها نپذيرفتند 
اما حمله سخت وی به يهوديه سبب شد آن ها تسليم و باج گزار اسکندر 

شوند. 
حمله اسکندر سرآغاز سرگردانی و فشارهای مجدد بر قوم يهود شد. 
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

           
 پيترز کاغذها را برداشت و پس از اينکه بدقت آنها را مطالعه کرد گفت: خوب است . 
خيلی خوب است. لياس افزود :چيزی که بيش از همه توجه مرا بخود جلب کرده بود 
موضوعی بود که عالمت رمزی آن رولينگ استون بودو من بخاطر آن چند بار بخارج 
مسافرت کردم و فقط در بانکهای مختلف پول بحساب گذاشتم . بخوبی بياد دارم 
که اخيرا بخاطر اين موضوع يکبار به کينهاک و يک بار به هليسنکی رفتم. 
چقدر پول در بانکها گذاشتيد؟ ده هزار دالر در کينهاک و ۴۰ هزار مارک 
آلمانی در هلسينکی برای چه کسی پول را بحساب ريختی ؟ خدا ميداند! من 
يک گذرنامه اضافی با خود برده بودم . پول را بنام شخصی که نامش در 
گذرنامه جعلی بود بحساب گذاشتم. سپس طبق دستوری که داشتم گذرنامه 
را در محل معينی گذاشتم. حتما مامور مورد نظر که از آن محل اطالع داشت 
آن گذرنامه را بر ميداشت و با استفاده از آن پول را از بانک ميگرفت. آيا 
پرداختهای مخصوص  مورد  در  فقط  نخير  ميکرديد؟  عمل  اينطور  هميشه 
که طبق صورت محدودی انجام ميگرفت. آن صورت مخصوص چه بود؟ 
يک صورت رمزی بود عالمت رمزآن چه بود؟ همان رولينگ استون . اين 
پرداختها غالبا از ده هزار دالر کمتر نميشد که بصورت ارزهای مختلف در 
پايتخت کشورها به حساب ميگذاشتيم. فقط در پايتخت کشورها .تا آنجائيکه 
من ميدانم بله قبل از من هم چند بار اين عمل انجام شده بود. ولی در آن 
زمان قسمت بانکی پول را تحويل سرپرست محل ميداد. آيا اطالع داريد که 
پرداختها در چه شهرهائی انجام گرفته بود؟ يکبار در اسلو درباره دفعات 
نخير  داشتند؟  مستعار  اسم  يک  هميشه  مامورين  آيا  ندارم.  اطالعی  ديگر 
فهميدم  بعددا  باشند.  داشته  بيشتری  امنيت  که  ميشد  باعث  موضوع  اين 
روش  ديگر  طرف  از  اند.  روشهاآموخته  از  را  روش  اين  ما  مسئولين  که 
خود  عمر  در  که  است  روشی  ترين  مشکل  و  ترين  پيچيده  آنها  پرداختی 
ديده ام. خودمنهم در هر مسافرت گذرنامه ای جداگانه داشتم و نامم تغيير 
ميکرد. درباره اين گذرنامه های جعلی که به مامورين ميداند تا بتوانند پول 
را از بانک بگيرند چه اطالع دقيقی داريد. چطور آنها را ميساختند؟ اوه تنها 
چيزی که ميدانم اينست که حتما ويزای کشور مورد نظر در گذرنامه وجود 
داشته و مهر عبور از مرز نيز الزم بوده است. مهر عبور از مرز بله چون با 
آن گذرنامه ها از مرز نميگذشتند در اين صورت الزم بود که مهر عبور از 
مرز قبال به آنها زده ميشد. منظور مرا درک ميکنيد؟مامور با گذرنامه واقعی 
خود از مرز عبور ميکردو فقط برای دريافت پول از بانک از گذرنامه جعلی 
استفاده ميکرد. البته اين عقيده شخصی من است . آيا ميدانيد چرا پرداختها 
ی قبلی را سرپرستان محل انجام ميدادند در صورتيکه بعدا برای همين کار 
مامور مخصوصی از لندن به محل ميفرستادند؟ بله من يکدفعه اين موضوع 
را از پنجشنبه و جمعه پرسيدم آنها جوب دادند که کنترول ميترسيد که ... 
منترول ميخواهيد بگوئيد که کنترول شخصا باين کار رسيدگی ميکرد؟ بله 
. او ميترسيد که سرپرست محل در بانک شناخته شود. بدين  همين است 
دليل بود که مرا بعنوان مامور مهصوص به کشورهای مورد نظر ميفرستاد. 
مسافرتهای شما در چه تارخی انجام گرفت ؟ روز 1۵ژوئن به کينهاک رفتم 
و همان شب با هواپيما به لندن بازگشتم . در اواخر ماه سپتامبر به هلسينکی 
سفر کردم، دو شب در آنجا ماندم و گمان ميکنم که دروز ۲8سپتامبربه لندن 
مراجعت نمودم. ليماس لبخندی زدو افزود: در هلسينکی خيلی بمن خوش 
گذشت. پيترز بدون اينکه متوجه لبخند ليماس شده باشد پرسيد: پرداختهای 
ديگر چطور؟ آنها در چه تاريخی انجام گرفتند؟ متاسفم چيزی در اين باره 
بخاطر ندارم. ولی خودتان گفتيد که يکی از آنها در اسلو انجام گرفته . بله 
فاصله زمان ميان دو پرداخت که توسط سرپرستان انجام ميگرفت تقريبا 
چقدر بود؟ دقيقا نميدانم. ولی گمان ميکنم که فاصله زيادی نبود. يک ماه يا 
کمی بيشتر. آيا گمان ميکنيد که مامور قبل از دريافت پول مدت زيادی برای 
اين موضوع ذکر شده بود؟ بهيچ.جه  او  آيا در فيش  شما کارکرده بود ؟ 
اطالعی ندارم. در فيش هر مامور فقط مبلغ و محل پرداخت پول ذکر ميشد 
و جزئيات ديگر مربوط به دايره ما نبود پيترز بسرعت يادداشت برميداشت 
ليماس پيش خود فکر کرد که پيترز حتما يک ضبط صوت در محلی مخفی 
کرده و تمام حرفهای او بروی نوار ضبط ميشود. بنظر او پيترز با استفاده 
از ياد داشتهای روزانه خالصه حرفهای ليماس را به مسکو تلگراف ميکرد 
و منشی سفارت شوروی بعدا به نوارهای ضبط صوت رسيدگی مينمود. 
پيترز پس از لحظه ای سکوت گفت : بنظر من اين پرداختها بسيار هنگفت بود 
و با استفاده پيچيده های انجام ميگرفته . عقيده شما چيست ؟ ليماس شانه 
های خود را باال انداخت و جواب داد نميتوانم در اين باره اظهار عقيده کنم. 
فکر ميکردم که کنترول منبع خوبی کشف کرده ولی چون هيچوقت خبرها 
و اطالعات را نميديده نميتوانستم نتيجه ای بگيرم. در هر حال کارها آنقدر 

پيچيده بود که از آنها سردرنمياوردم.
ادامه دارد

داستان )22(  دو گربه روي دیوار     
 يکي از شب هاي تابستان بود. ماه نبود. ستاره هم نبود.  هوا 
تاريک تاريک بود. سوسک ها آواز  مي خواندند و صداي ديگري 
نبود. گربهِ سياهي از آن طرف  ديوار سرش را پايين انداخته 
هم  سفيدي  گربهِ  مي آمد.  سالنه  و  سالنه  مي کشيد  بو  بود، 
بو  بود،  انداخته  پايين  را  سرش  ديوار  مي آمد؛  طرف  اين  از 
آمدند  و  آمدند  آنها  دو  هر  و سالنه سالنه  مي آمد.  مي کشيد 
و درست وسط ديوار کله هايشان به هم خورد. هر يکي يک “ 
پيف ف..”! کرد و يک وجب عقب  پريد. بعد نشستند و به هم زل 
“تاپ  نبود. دل هردوشان  زدند. فاصله شان دو وجب  بيشتر 
تاپ” مي کرد. چند لحظه اي همين طور  نشستند، چيزي نگفتند 
و نگاه کردند. باالخره گربهِ  سياه جلو خزيد. گربهِ سفيد تکاني 
او  به حرف  نيا..! گربهِ سياه  خورد و سريع گفت:  ميو..! جلو 
توجهي نکرد. باز جلو  خزيد. حاال  فاصله شان يک وجب شده 
باز هم جلوتر  خزيد. گربهِ سفيد ديگر  معطل   بود. گربهِ سياه 
نشد، پنجولش را انداخت طرف گربهِ سياه و گوشش را پاره 
کرد. بعد جيغ زد: ميو..!  نگفتم جلو نيا؟.. گربهِ سياه هم به نوبهِ 
خيلي  کند.  زخمي  را  حريفش  نتوانست  او  اما  زد  فرياد  خود 
من  بده  راه  مياوو..!  گفت:  و  کشيد  عقب  کمي  خشمگين  شد. 
از چشم خودت ديدي! گربهِ سفيد   بروم وگرنه هر چه ديدي 
 قاه قاه خنديد، سبيل هايش را ليسيد و گفت: چه حرف هاي  خنده 
است،  کار  خوبي  دادن  راه  اگر  بروي؟  بدهم  راه  بلدي!  داري 
چرا خودت راه نمي دهي من بروم آن سر ديوار؟  گربه سياه 
گفت: گفتم راه بده من بروم، بعد تو بيا و هر  جا که مي خواهي 
را  اگر حرفم  اين  دفعه  بلندتر خنديد و گفت:  برو. گربه سفيد 
گوش نکني، يک لقمه ات خواهم کرد. گربهِ  سياه عصباني شد و 
يک دفعه فرياد زد: راه بده من بروم! موش مردني..! گربهِ سفيد 
ناراحت شد. خنده اش را بريد. صدايش مي لرزيد. فريادي  از ته 
گلو برآورد: گفتي موش؟... باز پنجولش را طرف گربهِ سياه 
 انداخت. اين دفعه او جاخالي داد و زد بيني او را  پاره کرد. خون 
راه افتاد. حاال ديگر نمي شد جلوي گربهِ  سفيد را گرفت. طوري 
و سراپا گوش  که سوسک ها ساکت  انداخت  راه  و  صدا  سر 
 شدند.  ستارهِ درشتي در آسمان پيدا شد. گربهِ سفيد با خشم 
راه  عقب،  برگرد  گفتم  که  نشنيدي  مگر  گفت:  مياوو..!  زيادي 
اکنون نوبت گربهِ سياه  بده من  بروم؟.. موش سياه مردني..! 

بود که  بخندد. خنديد و گفت: اوال  موش بيشتر سفيد است تا 
 سياه. پس موش خودتي. دوما زياد سر و صدا راه  نينداز که 
آدم ها بيدار مي شوند و مي آيند هر دو ما را کتک مي زنند. من از 
سر و صدا نمي ترسم و عقب  هم  نمي روم. همين جا مي نشينم 
کمي  سفيد  گربهِ  برگردي  بروي.  و  برود  سر  حوصله ات  که 
آرام شد و گفت: من حوصله ام سر برود! دلم مي خواهد ظهري 
تو آشپزخانهِ حسن کله پز  بودي و مي ديدي که چه طور سه 
ساعت تمام، چشم به هم نزدم و  نشستم دم النهِ موش. گربهِ 
سياه ديگر سخني نگفت. آرام نشسته  بود و نگاه مي کرد. گربهِ 
بچه اي شنيده  سفيد هم نشست و چيزي نگفت. صداي  گريهِ 
شد. بعد بچه ساکت شد. باز صداي  سوسک ها بود و خش خش 
گل سرخ که داشت باز مي شد. دو  دقيقه گربه ها به چشم هم 
زل زدند و هيچ يک از رو نرفت. اما  معلوم بود که صبرشان 
تمام شده است. هر يک مي خواست که  ديگري شروع به حرف 
زدن کند. ناگهان گربهِ سفيد گفت: من  راه حلي پيدا کردم. گربهِ 
سياه گفت: چه راهي؟ او گفت: من کار واجبي دارم. خيلي خيلي 
تو  بعد  بيايم رد بشوم  برو  آخر ديوار، من  تو برگرد  واجب. 
برو. گربهِ سياه خنده اش گرفت و گفت: عجب راهي پيدا کردي! 
من هم کار بسيار واجب و فوري دارم. نيم ثانيه هم نمي توانم 
ساز  تو  که  باز  گفت:  و  شد  ناراحت  سفيد  گربهِ  کنم.  معطل 
مخالف مي زني!  گفتم کار واجبي دارم، قبول کن و از سر راهم 
دور شو..!  گربهِ سياه با صداي بلند گفت: مياوو! مگر تو چه 
باش!  زدنت  حرف  مواظب  مي دهي؟  دستور  که  هستي  کسي 
گربهِ سفيد بلند شد و داد زد: مياوو..! من حرف دهنم را خوب 
خانهِ  بروم  بايد  من  هستي.  لجبازي  اصال  گربهِ  تو  مي فهمم. 
نفهميدي چه کار  باز هم  کله پز. آنجا بوي کله  پاچه شنيده ام. 
واجبي دارم؟ گربهِ  سياه گفت: مياوو..! تو فکر مي کني من روي 
بوي  طرف ها  آن  هم  من  مي گردم؟  بيهوده  مردم   ديوارهاي 
هم  باز  اگر  گرسنه هستم.  هم  و خيلي  قورمه سبزي  شنيده ام 
سر راهم  بايستي، طوري مي زنم که بيفتي پايين و مخت داغون 
شود. گربهِ  سفيد نتوانست جلو خود را بگيرد و داد زد: مياوو..! 
نادان  برو کنار..! و يک دفعه با ناخن هايش موي سر  گربهِ سياه 
را چنگ زد و موها در هوا پخش شد. هر دو شروع  کردند به 
دعوا و افتادند به جان هم. گربه ها سرگرم دعوا بودند که کسي 
دستپاچه  دو  هر  پاشيد.  آنها  روي  سردي  آب  ديوار  پاي   از 
شدند. سريع فرار کردند. هر کدام از راهي که آمده  بود فرار 

کرد و پشت سر خود را هم نگاه نکرد.  
 

داستانک

مجید درخشاني؛ آلبوم »رندان 
مست« شجریان آماده انتشار است 

 
مجيد درخشاني سرپرست گروه هاي »خورشيد« و »شهناز« 
و نوازنده تار اعالم کرد مجوز شعرهاي آلبوم »رندان مست« 
آلبوم  اين  با  ارتباط  در  او  است.  شده  گرفته  انتشار  جهت 
نشده  صادر  هنوز  آلبوم  اين  موسيقي  مجوز  کرد  اعالم 
است. به گزارش سايت »شجرياني ها« درخشاني در ارتباط 
با کنسرت گروه خورشيد که قرار بود مردادماه در تهران 
برگزار شود نيز اعالم کرد؛ »اين کنسرت را برگزار نخواهيم 
اما شرايط  اينکه درخواست هايي شده است  کرد. با وجود 
کنوني را مناسب اجراي موسيقي نمي دانيم.« درخشاني در 
ممکن  کرد  اعالم  نيز  اروپا  در  شهناز  گروه  تور  با  ارتباط 
است کنسرت گروه شهناز در لندن برگزار نشود. سرپرست 
تصويري  نسخه  شدن  آماده  از  همچنين  »شهناز«  گروه 
اعالم  و  داد  خبر  تهران  در  گروه  اين   1387 سال  کنسرت 
کرد اين اثر توسط محمدرضا هنرمند کارگرداني شده است. 
آلبوم »رندان مست« و »مرغ خوش خوان« دو اثر جديد از 
محمدرضا  از  آثاري  آن  در  که  است  شجريان  محمدرضا 
شجريان و مجيد درخشاني توسط گروه شهناز اجرا شده 

است.  

 گروه »فاخته« در قزاقستان 
کنسرت داد 

 
رضا  آهنگسازي  و  سرپرستي  به  »فاخته«  موسيقي  گروه 
موسوي زاده در جشنواره موسيقي قزاقستان کنسرت داد. 
در اين جشنواره که پانزدهم تيرماه سال جاري به مناسبت 
بزرگداشت شهر آستانا قزاقستان برگزار شد، گروه موسيقي 
از 16 نوازنده به سرپرستي و آهنگسازي  »فاخته« متشکل 
رضا موسوي زاده در کنار هنرمنداني از 1۵ کشور آسيايي 
و اروپايي از جمله تاجيکستان، چين، روسيه و... در دو نوبت 
به اجراي برنامه پرداخت. به گزارش ايسنا در اين کنسرت، 

نواز«،  »عشق  نهان«،  »سر  همچون  قطعاتي  فاخته  گروه 
و...  اهلل خالقي  از روح  بيابان«، »نغمه نوروزي«  »غباري در 
گروه  کرد.  اجرا  نوا  و  دشتي  اصفهان،  هاي  دستگاه  در  را 
فاخته از جمله گروه هاي موسيقي است که با تعداد زيادي 
از نوازندگان خود در فستيوال هاي خارجي برنامه اجرا مي 
کند و اين امتياز گروه باعث حضور بيشتر آن در جشنواره 

هاي مختلف شده است. 

شهریار فریوسفي درگذشت  
بر  تار کشورمان  نوازنده  و  موسيقيدان  فريوسفي  شهريار 
سال  متولد  فريوسفي  مرحوم  درگذشت.  قلبي  عارضه  اثر 
مي  محسوب  ايران  تارنوازي  پيشکسوتان  از  و  بود   133۵
شد که نزد استاداني چون جليل شهناز و هوشنگ ظريف به 
شاگردي پرداخته بود. او همچنين در شوراي عالي موسيقي 
صدا و سيما نيز عضويت داشت. مراسم تشييع پيکر مرحوم 
تاالر  مقابل  از  تير   17 امروز  صبح   9 فريوسفي  شهريار 
برگزار  زهرا)س(  بهشت  هنرمندان  قطعه  سوي  به  وحدت 

خواهد شد.  

بازي گلشیفته فراهاني در فیلم 
تازه رولند جافي  

 
  گلشيفته فراهاني که اين روزها با »درباره الي...« بر پرده 
کارگردان  تازه  پروژه  در  است،  تهران  هاي سينماي  سالن 
او  با  ليال  نقش  در  است،  درام  فيلم  يک  که  جافي  رولند 
دارد  قرار  توليد  پيش  مرحله  در  فيلم  اين  کند.  مي  همکاري 
مهم  است.  شده  ريزي  برنامه   ۲۰1۰ سال  براي  اکرانش  و 
ترين آثار جافي در مقام کارگردان، فيلم هاي »ماموريت« با 
بازي رابرت دنيرو و جرمي آيرونز و همچنين تريلر سياسي 
متعهدانه »کشتزارهاي مرگ« است که هينگ اس نگور براي 
بازي در اين فيلم توانست جايزه اسکار بهترين بازيگر نقش 
 »There Be Dragons« مکمل مرد را بگيرد. نام اين فيلم فعاًل

اعالم شده است.  
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مهارت نه 
گفتن  

حسن عبداله زاده

سخت  گفتن  »نه«  که  آمده  پيش  شرايطي  شما  براي  زياد  احتمال  به 
را  گرفتيد  قرار  موقعيت  اين  در  که  باري  آخرين  توانيد  است.مي  بوده 
به ياد آوريد؟آيا شما مجبور به پذيرش شرايطي شديد که اصال دوست 
نداشتيد و مدتها از آن احساس رنجش داشتيد يا اينکه….. فرض کنيد 
در يک برنامه ريزی دقيق با دوستانتان، تصميم گرفته ايد تعطيالت آخر 
هفته را به تفريح برويد اما والدينتان می گويند ترجيح می دهند اين هفته 
را با هم و در کنار هم باشيد. شايد هم يک لباس نو خريده ايد و دوستی 
می خواهد آن را قرض بگيرد و يا اينکه کسی از شما می خواهد با او 
به مسافرت رويد در حاليکه از او خوشتان نمی آيد.يکي از دوستانتان 
در  کنيد  همراهي  مهماني  يک  در  شرکت  در  را  او  خواهد  مي  شما  از 

صورتيکه عالقه اي به اين کار نداريد. 

 اگر دائمًا مجبور باشيم تسليم اين درخواستها شويم و با آنها موافقت 
کنيم و به همين خاطر شديداً احساس ناراحتی داشته باشيم، روزی می 
رسد که از خود بپرسيم »چرا نمی توانم نه بگويم دليل به هم زدن برنامه 
های شخصيم، با درخواست هاي ناتمام ديگران چيست؟ و چرا در جايی 
که عالقه به »نه« گفتن دارم با گفتن يک »بله« شرايط سختی به وجود می 
آورم؟« شايد شما مثالهاي نگران کننده تري بزنيد مثل اينکه در موقعيتي 
قرار گرفتم که علي رغم ميل باطني خود مجبور شدم سيگار بکشم و 

……. راستي چرا؟؟؟؟؟؟ 
پاسخ به اين چراها؟ 

احتمااًل از قطع شدن يا ضعيف شدن ارتباطات دوستانه خود با سايرين 
چرای  و  چون  بدون  پذيرفتن  راه  از  خاطر  همين  به  و  داريد  وحشت 
يک درخواست خود را از اين وحشت رها می کنيد و يا اينکه آنقدر به 
شخص يا اشخاصی عالقه داريد که از نه گفتن به آنها احساس گناه می 
کنيد در نتيجه ساده ترين راه را اين می بينيد که به احساسات خود لطمه 
بزنيد و دست از خواسته ها و برنامه های شخصيتان بکشيد. شايد هم 
خود را در مقابل سايرين بيشتر از حد متعارف و معمول مسؤول می 
بينيد و حاضريد براي آنها هر کاري بکنيد حتي به سالمتي خود ضرر 

بزنيد!!! 
و  معرفتي،خودخواهی  بي  را  درخواست  اين  رد  خاطر  همين  به  و 
را  خود  های  برنامه  و  خود  هم  باز  پس  کنيد  می  فرض  خودمحوری 
فداي  را  خود  ارزشهاي  واقع  در  و  کنيد  می  درخواست  اين  قربانی 

خواسته هاي نامعقول ديگران مي کنيد. 
گاهی اوقات هم، انجام دادن کارهای ديگران را از زاويه ای متفاوت می 

بينيد و فکر می کنيد درخواست آنها از شما به معنای مهم و با ارزش 
بودنتان است و اگر آن را نپذيريد در واقع نبايد هرگز منتظر تکرار چنين 

شرايطی باشيد. 
و  نادرست  باورهاي  و  تفکرات  از  هايی  نمونه  شده  ذکر  موارد  تمام 
از  درخواست  يک  به  گفتن  نه  از  پيش  که  است  فکری  مزاحمتهای 

ذهن ما مي گذرد. 
ساده  راه  گفتن«  »نه  توان  می  راههايی  چه  از 

تر کرد؟ 
گام اول: در قدم اول سدها يا موانعی که 
از نظر اخالقی و ذهني بر سر راهتان 
برای  کنيد.  شناسايی  را  بينيد  می 
مثال اگر دوستی از شما درخواست 
نابجايي کند و اگر به او نه بگوييد چه 

عواقبی خواهد داشت؟ 
اين  از  پس  هرگز  او  ترسيد  می  آيا   -

ماجرا با شما صحبت نکند. 
- آيا از اين نگرانيد که مبادا در مورد شما جور 

ديگري فکر کند. 
يا اگر به کارفرمايتان »نه بگوييد« از کار برکنار می شويد؟ 

يا رد درخواست يکي از همکارانتان واقعا از لحاظ شغلي براي شما زيان 
آور خواهد بود؟ 

گام دوم، پس از بررسی خطرات احتمالی از بعد منفی آن، با واقع بينی 
شرايط احتمالی را در ذهن خود ترسيم کنيد.عجله نکنيد با دقت اين گام 
را برداريد اگر نياز مي بينيد که احتماالت مختلف را يادداشت کنيد اين 

کار را انجام دهيد شايد براي ابتداي کار مناسب باشد. 
دوستی  های  پايه  اما  شود  می  ناراحت  کمی  دوستم  بگويم  نه  اگر   -
از طرفی شايد  اين مورد خراب شود.  با  که  است  اين  از  استوارتر  ما 
ما  دوستی  به  نسبت  من  رک  و  صريح  »نه«  شنيدن  خاطر  به  دوستم 

اعتماد بيشتری پيدا کند. 
- رئيس اداره حتمًا در برابر »نه« گفتن من کمی ناراحت می شود. اما 
اگر »بله« بگويم و با توجه به فشار روحی ناشی از به هم خوردن برنامه 

هايم عصبانی و بی حوصله کار کنم عواقب بدتری پيش خواهد آمد. 
- اگر با حميد در اين مدت بر خالف ارزشهاي خود و خانواده ام عمل 
کنم در آينده عواقب خوبي هم از لحاظ فردي و هم اجتماعي در انتظارم 

نيست. 
ديدگاهی منطقيتر و خوش  از  احتمالی  قطعًا مطالعه شرايط  گام سوم، 
بينانه تر اين امکان را بوجود می آورد که عدم پذيرش خود را اعالم 
کنيم.قطعا شما ديگر دنبال توجيه ها و داليل بي اساس نمي رويد.مهارت 
نه گفتن به شما اين آمادگي را مي دهد قبل از اينکه جواب مثبت دهيد 
به  منطقي  پاسخ  و  برداريد  را  نياز  مورد  گامهاي  سريع  و  کرده  ،فکر 
درخواستهاي ديگران بدهيد.برخي از اين پاسخهاي شما و نه گفتن هاي 
شما ممکن آينده شما را تحت تاثير قرار دهد و برعکس ناتواني در نه 
گفتن در شرايط نامناسب، شما را درگير موضوعات و موقعيتهايي مي 

کند که بازگشت به شرايط عادي بسيار مشکل است. 
دهيد  اجازه  بگوييد.  را  »نه«  کامل  با وضوح  و  مستقيم  مرحله  اين  در 
با  نظر  مورد  مسأله  انجام  با  شما  مخالفت  از  ناشی  رفتار  و  حرکات 
دنبال  به  و  نکنيد  مورد  بی  تراشی  بهانه  پس  باشد،  هماهنگ  کالمتان 

توجيه ماجرا نباشيد. 
البته از آن جايی که عادت کرده ايد سالها »بله« بگوييد و هنر »نه گفتن« 
به موقع را نداشته ايد برای موارد اوليه اين تمرين به مشکالتی برخورد 
می کنيد. که بهتر است برای تمرين اين مهارت نخست از موارد ساده تر 
شروع کنيد و به مواردی »نه« بگوييد که احتمال خطر و صدمات ناشی 
از آن کمتر است. به اين ترتيب می توانيد بعد از مدتی تصميمات مهمتر 

و معقوالنه اي بگيريد. 
قطعًا شروع نه گفتن به افراد خاص ساده تر است مثاًل دوستان نزديک، 
خانواده يا غريبه ها... با هر کدام راحتتر هستيد با آنها شروع کنيد )البته 
فراموش نشود نه گفتنی که دليل منطقی و حساب شده ای داشته باشد، 
نه مواردی که از روی تنبيلی، بی حوصلگی و يا عدم پذيرش مسؤوليت 

است( 
راههای متفاوت يک نه گفتن منطقی و معنی دار: 

-1 استفاده از روش مستقيم و ساده: 
وقتی شخصی از شما می خواهد کاری را انجام دهيد که امکان آن وجود 
ندارد، خيلی مختصر و به دور از هرگونه دليل تراشی، مخالفت خود را 

اعالم کنيد.حاشيه پردازي نکنيد. 
برای مثال دوستی از شما می خواهد تحقيق او را انجام دهيد 

اگر امکان اين کار وجود ندارد خيلی ساده بگوييد: نه، متاسفم ،من اين 
کار را انجام نمي دهم. 

-۲روش بازتابی: 
رضايت و عالقه مندی خود را نسبت به اين پيشنهاد نشان دهيد و به 
دنبال آن مشخص کنيد در حال حاضر شرايط پذيرش اين درخواست 

را نداريد. 
اگه شرايطم اجازه مي داد دوست داشتم تحقيقتان را بنويسم اما االن 

نمي توانم و امکانش نيست. 
-3گفتن نه همراه با دليل: 

ذکر  و  حاشيه  به  پرداختن  بدون  را  تقاضا  رد  واقعی  و  کوتاه  دليل 
جزئيات، مطرح کنيد. 

کارهاي خودم  انجام  براي  دهم چون  انجام  را  تحقيق شما  توانم  نمی 
وقت کم دارم. 

-۴در اين روش با مطرح کردن پيشنهادی ديگر در واقع حسن نيت خود 

را به درخواست کننده نشان می دهيد. 
فرصت شد  اگه  بعد  هفته  بيم،براي  تفريح  شما  با  توانم  نمي  هقته  اين 

چطوره؟ 
-۵ نه گفتن همراه با پرس و جو برای يافتن کاری ديگر. 

راه ديگر اين است که به درخواست کننده نشان دهيم برای انجام امری 
ديگر آمادگی داريم و رد کردن اين مورد خاص به منزله رد تمام موارد 

ارتباطی نيست. 
نمي توانم تحقيق تو را انجام دهم اما اگه کتاب يا منابعي خواستي مي 

تونم در اختيارت بزارم. 
-6 و اين هم يک نوع از نه گفتن است درست مانند »نواری که سوزنش 
گير کرده است.« موقعيت ساده و خاص خود را تکرار کنيد. بدون هيچ 

شرح و توضيح. فقط تکرار 
- نه من نمی توانم جزوه ام را به تو امانت دهم )نزديک امتحان است و 

شما فرصت کمي داريد( 
- اما خواهش می کنم زياد طول نمی کشد. 

- نه نمی توانم جزوه ام را به تو دهم 
- - قبول، چند فصل اول يا آخرش را بده . 

- نه من نمی توانم جزوه ام را به تو دهم االن دارم مي خونم. 
- يک نه بگوييد و از عواقب احتمالی بله خالص شويد. 

حتمًا داستان کودک عاقلی! را که با تالش پی در پی معلم )الف( را نگفت 
شنيده ايد، او حرف اول را تکرار نکرد تا مجبور نباشد تا آخر حروف 

الفبا پيش رود. 
گاهی اوقات داستان زندگی هم، همين است. خصوصًا در شرايطی که 
خدای ناکرده به بيراهه می رويم. اگر نه اول را با جرأت بگوييم اسير 

»بله« همراه با تعارف نمی شويم. 
گفتن  نه  از  و  بگوييد  »بله«  اگر هميشه  نکنيد.  فراموش  اينکه  در ضمن 
پرهيز کنيد. کم کم بله گفتن شما بی معنی می شود. )شايد به همين خاطر 
عروس خانمها هيچ وقت بار اول بله نمی گويند و ترجيح می دهند سر 

خود را به گل چيدن گرم کنند!( 
دهد  می  استرس  به شما  گفتن  بله  بگوييد،  نه  داريد  دوست  قلبًا  وقتی 
به شکل سردرد، کشيدگی  را  قلبی  پذيرش  اين عدم  و عاليم جسمانی 
عضالت شانه و به هم ريختگی برنامه خواب خواهيد ديد و مدتها بايد 

وقت خود را تلف کنيد تا عواقب آن را جبران کنيد. 
- در نه گفتن دچار گيجی و سردرگمی نشويد، برخی افراد نه گفتن به 
خواسته يک نفر را نه گفتن به آن شخص و ارتباط با وی می دانند. نه 
گفتن به اين معنا نيست که شما آن شخص را دوست نداريد فقط مفهوم 

آن »رد خواهش اخير او می باشد.« 
- باز هم تأکيد می شود که صادق، آرام و مؤدب نه بگوييد. اين کار به 
شما کمک خواهد کرد کنترل کارها را به دست گيريد. ديگران از شنيدن 
»نه« صادقانه شما خوشحالتر خواهند شد تا اينکه کاری را دودل، بی 

ميل و با تأخير انجام دهيد.

روانشناسی
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"ایسپیه مزگت" 
بنایي شگفت انگیز 

در گیالن
بناي تاريخي اسپيه مزگت

ايسپيه مزگت از دو کلمه "ايسپی "در زبان تالشی به معنای سفيد 
و"مزگت" در زبان اوستا به معنای مسجد تشکيل شده است.ايسپيه 
مزگت در دهکده کيش خاله در شمال آبادی ديناچال از آباديهای 
جنوب اسالم در فاصله حدود ۲۲کيلومتری جنوب شهر تالش واقع 
شده است.بنای مذکور در کرانه شمالی ديناچال رود و در يک و نيم 
کيلومتری شرق جاده تالش –انزلی واقع است. اين بنا را می توان 

يکی از شگفت انگيزترين بناهای تاريخی گيالن دانست.
اين بنا که امروزه روی در خرابی وفنا دارد .بايد روزی در محلی 

آباد ومعروف بنا شده باشد.اما در هيچ يک ازکتب تاريخی محلی 
و سفرنامه های خارجيان و ايرانيان .نامی از اين بنا نيامده است.

عجيبتر اينکه رابينو نيز اين بنای تاريخی را ازقلم انداخته است.با 
اين که درختان متبرک نيز در کتاب او فهرست شده است.در طی 
زمان دراز عوامل مختلف انسانی و طبيعی موجب تخريب ايسپيه 
مزگت شده اند.درختان جنگلی بزرگ بر بام آن رسته وريشه های 
خود را چون گوه ای ميان ديوارها فرو برده و آنها را شکافته اند.

وبرده  کنده  را  آن  جنوبی  نيز.قسمت  ديناچال  سيالبی  خانه  رود 
بريهای  وگچ  کاری  وسفيد  گچکاری  نيز  رطوبت  و  است.بارندگی 
آن را فرسوده کرده و تا حدود زيادی از ميان برده است. مصالح 
اصلی بنا ی اين اثر تاريخی آجرهايی به ابعاد 6×۲3×۲3 سانتيمتر 

است.
قطر ديوار آن 17۵ سانتيمتر است. گوشه ای از اين بنا که يک ضلع 
آن 7۵/16 متر است. فعال بر پاست و ديوار يکی از دهليزهای بنا 
می باشد.بر ديوار همين دهليز است که پنج شش متر کتيبه کوفی 
ساده باقيمانده و کلمات "لم يخش اال اهلل فعسی اولعک ان يکونو امن 
المهتدين" روشن خوانده ميشود. اين کتيبه که ابتدای آن در همين 
دهليز بوده ،روزی چهار دهليز اطراف را تزيين می داده است. از 
اره دهليزها نيز گچ بری عجيبی به ارتفاع 1 متر داشته که فعال ۲ 

متر از اين از اره بر ديوار شمالی مشخص است.
بنا شامل يک  اين  که  ، حدس زد  مانده  باقی  آنچه  از  بتوان  شايد 

رواق در وسط و چهار دهليز در چهار طرف بوده است.
دهليز شمالی ميشود و  تقريبا شمالی است و وارد  درب ورودی 
عرض آن بالغ بر6/1 متر است. ارتفاع طاق دهليزها از   کف کنونی 
7/۵ متر است. يک طرف دهليزها ديوار خارجی بنا شده و طرف 
ديگر آنها پايه های هشت ضلعی است که محيط آن ۵/۵ متر است. 
پايه های که در چهار کنج هستند زايد ه های دارند. فاصله ميان 
دو پايه ای که يکی از آنها زايده دارد 3/۲ متر و فاصله ميان دو 
پايه اصلی 8/۲ متر است. باالی هر دو پايه ، طاقی با هالل شکسته 
زده شده است و سقف دهليزها بر ديوارهای خارجی و اين پايه ها 

استوار است. عرض هر يک از دهليزها به ۴/3 متر ميرسد.
شايد روزی رواق ميان نيز سقفی گنبدی داشته است. اما  شرفات 

بنا بايد کم کم جمع شود تا برای زدن طاق
آماده باشد. در حالی که شواهد ، اين امر را نشان نمی دهد. سقف 
، اما بر خالف بامهای سفال  سراسر بنا ، سفال پوش بوده است 

پوش امروزی گيالن ، سفال آن با مالط بر روی طاقها چسبانده 
شده است و اندازه آنها به 36×۵۰ سانتيمتر می رسد.

آنچه بيش از هر چيز بيننده را به حيرت می اندازد، علت وجودی 
چنين بنای در اين نقطه دور افتاده است. آن هم بنای با آن قدمت 
تاريخی که کتيبه کوفی بر آن گواهی می دهد. در اينکه اسپيه مزگت 
وجود  از  امر  اين  و  نيست  ترديدی  بوده  بزرگ  مرکزعبادی  يک 
احتمالی يک مرکز شهری يا سايتی باستانی مدفون شده در حوالی 
بنا خبر می دهد. شکل اسپيه مزگت که از چهار دهليز و يک  اين 
رواق چهار گوش تشکيل شده و امروزه قسمتی از آن از بين رفته 
است به آتشکده های زرتشتی پيش از اسالم شباهت دارد و احتماال 
بعد از اسالم بدون تخريب بنای آن نحوه اداره آن تغيير کرده و به 
محل عبادت مسلمانان تبديل شده است. از طرف ديگر نام فارسی 
مزگت به جای مسجد با ترکيب اسپيه به معنای سفيد از نظر واژه 
شناسی Etymology( ( نيز می تواند کمکی به يافتن بنای اصلی 
اوليه اين اثر تاريخی نموده و تا حدودی علت وجودی آن را روشن 

سازد. 
زمين  رود،  ديناچال  جنوبی  کرانه  در  مزگت  ايسپيه  کناربنای  در 
وسيعی وجود دارد که روز سيزدهم فروردين هر سال محلی برای 
نوروزی  مسافران  و  محلی  افراد  از  زيادی  تعداد  تفرج  و  اجتماع 
تا  روز  آن  صبح  اول  نوروزاز  سيزده  کردن  بدر  برای  که  است 
اجتماع، مسافران و  اين  آيند. در  اين محل گرد هم می  غروب در 
گردشگران می توانند انواع وسايل خوراکی، صنايع دستی و غيره 
را از فروشندگان سيار اين محل تهيه کنند.همچنين چند نوع بازی 

توسط افراد بومی ، هيجان آنرا افزايش می دهد.
تالش  در  بزرگ  آتشکده  يک  باقيمانده  مزگت  ايسپيه  ترديد  بدون 
است که در دوران بعد از اسالم به مسجد تبديل شده است. رواق 
مردم  و  بوده  مقدس  آتش  نگهداری  محل  آن  داخلی  گوش  چهار 
اسپيه  بنای  ايستادند.  می  آن  کناری  های  دهليز  در  عبادت  برای 
مزگت بدون هيچ تغييری به مسجد تبديل شده و اين در حاليست که 
در داخل آن محرابی وجود ندارد. اين عدم تغيير و يا تخريب خود 
نشانی از حرمت و قداستی است که اين مکان برای مراسم دينی در 

قبل و چه بعد از اسالم داشته است. 
شايد نمونه ای اين چنين که هم ويژگيهای معماری قبل وهم بعد 
موجود  ديگر  جای  در  باشد،  مانده  جای  بر  بنا  يک  در  اسالم  از 
نباشد.همين ويژگی اهميت توجه به بازسازی آنرا بدون تغيير در 

استخوانبندی اوليه دو چندان می کند.
رئوس کلی برنامه های احيا و توسعه ايسپيه مزگت از ديد معماری 

منظر
کرانه  وسيع  زمين  دادن  قرار  و  مزگت  ايسپيه  حريم  تعيين       ·
جنوبی دينا چال رود و مقداری از فضای جنگلی کرانه شمالی دينا 
چال رود در اين حريم توسط سازمانهای متولی ميراث فرهنگی و 

گردشگری.
·         طراحی پارک تاريخی –عبادی ايسپيه مزگت.

·         برقراری ارتباط فضای ميان کرانه شمالی و جنوبی دينا چال 
رود با احداث پل و پيوند فعاليتهای دو طرف.

·         تعريف مسير سواره اصلی منتهی به پارک از سمت مسير 

جنگلی موجود در شمال رودخانه ديناچال.
·         اختصاص کرانه شمالی رود خانه به فعاليتهای پيک نيکی 
ارامش  و  سکوت  و  محروميت  سايه،  جنگلی،  محيط  وجود  بدليل 

بيشتر.
·         اختصاص کرانه جنوبی رودخانه به فعاليتهای خدماتی نظير 

رستوران و بوفه، غرفه های فروش آثار سنتی و صنايع دستی.
·     مکانيابی فضای ورزشهای بومی- محلی در کرانه جنوبی رود 
خانه برای توسعه و رونق اين فعاليت در سايت با توجه به پيش 

زمينه آن در وضيعت موجود.
·         مکانيابی دوم از جاده ارتباطی روستاهای جنوب رود خانه 

ديناچال .
·     مرمت و بازسازی ايسپيه مزگت و اجرای برنامه کاوش در 
پيرامون آن جهت کشف راز و رمزهای اين اثر باستانی منحصر به 

فرد در تالش و گيالن.
بر  تاکيد  و  ديد در شب  برای  ايسپيه مزگت  نورپردازی           ·
آن و تلفيق آن با موسيقی محلی بمنظور تقويت عنصر درجه يک 

مجموعه.
·         طراحی مسيرهای پياده با عرضهای مختلف در سايت با 

استفاده از مصالح طبيعی بومی.
از  استفاده  با  رود  ديناچال  حاشيه  سازی  منظر  و  طراحی       ·
طراحی معماری و کاشت گياهان تزيينی با احتساب حداکثردبی و 

حجم آب رودخانه.
·         آموزش و تربيت افراد خاص بمنظر دادن اطالعات و آگاهی 

موجود درباره ايسپيه مزگت و اجرای آن به بازديدکنندگان.
·     مکانيابی و طراحی آمفی تتاترمسقف نيمه باز در سايت اسپيه 
تالش  و  تالش  فرهنگی  همايشهای  از  تعدادی  برگزاری  و  مزگت 

شناسی در آن.
·         احداث تابلوی راهنمای پارک در کنار جاده تالش- انزلی برای 

ترغيب و تشويق مسافران و گردشگران به استفاده از مجموعه.
·         جا نمايی پارکينگ درمجاور ورودی اصلی پارک در حاشيه 

شمالی آن.
·     بهسازی و توسعه فضای سبز سايت با استفاده از گونه های 
درختی، درختچه ای، بوته ای و علفی سازگار و متناسب با فرم و 

کاربردی هر فضا و فعاليت.
·     اختصاص بخشی از حاشيه شمالی سايت به اردوگاه دانش 
آموزی و دانشجويی شامل بخشهای آموزشی و اقامتگاهی که اين 
برند.  بهره می  نيز  پارک  تفرجی  از بخشهای  بازديدکنندگان  قشر 
های  رشته  پژوهشگران  و  دانشجويان  برای  تواند  می  بخش  اين 
باستانشناسی، مردم شناسی، ديرين شناسی جغرافيايی، معماری، 
شهرسازی، معماری منظر، برنامه ريزی و طراحی محيط زيست و 
ساير رشته های مرتبط مورد توجه قرارگيرد. در اين بخش منابع 
بناهای  و ساير  اسپيه مزگت  زمينه  در  يافته  انجام  پژوهشهای  و 

تاريخی تالش می تواند در اختيار پژوهشگران قرار گيرد.
·         پيش بينی فضاها و فعاليتهای مرتبط با هويت پارک در نقاط 

مناسب آن در اراته طرح تفصيلی.
کالبدی حاشيه  ايمن سازی زيست محيطی و ساختاری           ·

ديناچال رود.

با  نابودی  معرض  در  و  شده  فراموش  تاريخی  يادمانهای  پيوند 
معماری منظر اين مزيت را دارد که موجب تبديل اين يادمانها به 
عنصری از مجموعه مورد طراحی می شود و قرار گرفتن آنها در 
اين محدوده قرق شده، قانونمندی و دارای نظام مديريت، آنها را 
از بی اعتنايی مزمن، تخريب طبيعی و انسانی نجات ميدهد. هويت 
فرهنگی و هنری گمشده و غبارآلودآنها را احياء کرده و طراوت می 
بخشد. عالوه بر اينها در تلفيق با ساير عناصر مجموعه پيامدهای 
اجتماعی روانی، اقتصادی، آموزشی، تربيتی و اکولوژی مثبتی را 
مورد  بايد  که  مهمی  خيلی  مسايل  جمله  از  داشت.  خواهد  پی  در 
توجه مجريان طرحهای تفرجگاهی- گردشگری قرار گيرد اين است 
انجام  دقت  نهايت  فعاليتها  و  مکانيابی فضاها  و  بينی  پيش  در  که 
گيرد تا راهکارها و فعاليتها با ويژگيهای شاخص تر سايت انطباق 
بيشتری داشته باشند و بدليل وجود سايتهای بالقوه زياد در نقاط 
برای  کنندگی  تشديد  نقش  پيشنهادی  راهکارهای  تالش،  مختلف 
نيست  ممکن  اين  و  کنندگی  محدود  نقش  نه  باشند  داشته  يکديگر 
پايه ای علمی، بررسی ارزشها و کمبودها  انجام مطالعات  با  مگر 
و ارائه طرحهای اولويت دار و برنامه ريزی شده. بعنوان مثال با 
ارائه راهکارهای مناسب برای سايت های ايسپيه مزگت، جنگل و 
ناله و سايت سلسال  تفرجگاه ده  پارک سياداران  ساحل گيسوم، 
بدليل هويت بخشی مجزا و منحصر بفرد به هر کدام، نه تنها سطح 
تقاضای تفرجگاهی برای هر کدام از آنها افزايش می يابد بلکه هر 
از  بازديد  به  بازديدکننده  ترغيب  در  مفيدی  و  موثر  نقش  سايت 

سايت بعدی خواهد داشت.
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 
کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ،

 ماهی دودی و دیگر مایحتاج خود را می توانید
 در تواضع بیابید

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع
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تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

مژده به هموطنان گرامی
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری
 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های 

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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سالمت

سالمت

آندروپوز، 
یائسگي مردانه

ترجمه: سميه مقصودعلي

 وقتي تستوسترون خون پایین مي آید
مدتي است که احساس مي کنيد ميل جنسي تان کاهش يافته، قدرت 
و  وزن  اضافه  دچار  شده،  کم  عضالت  تان  حجم  و  استخوان ها 

بي خوابي و افسردگي شده ايد و...
ولي  باشد.  مردانه  يائسگي  يا  آندروپوز  نشانه هاي  مي تواند  اينها 
تا  نيز راه حل هايي وجود دارد  يائسگي مردانه  نباشيد. براي  نگران 
عوامل  جمله  از  دهيد.  کاهش  را  آن  عوارض  زنانه،  يائسگي  مانند 
هورمون  ميزان  کاهش  و  سن  افزايش  مردانه،  يائسگي  بروز 
تستوسترون در بدن است که در عين حال بر سالمت جسم و روان 
فرد اثر مي گذارد و عوارض آن از ۵۰ سالگي به بعد نمايان مي شود. 
 ۲۲ سال،   6۰ تا   1۰ مردان  درصد   7 است.  داده  نشان  بررسي ها 
درصد مردان 6۰ تا 8۰ سال و 36 درصد مردان 8۰ تا 1۰۰ سال 

دچار کمبود تستوسترون هستند...

ترشح  کنترل  وظيفه  هيپوفيز  و  هيپوتاالموس  غدد  مردان  در 
توسط   GnRH هورمون  ترشح  دارند.  عهده  بر  را  تستوسترون 
 LH هيپوتاالموس به هيپوفيز کمک مي کند تا هورموني موسوم به
را ترشح کند که بر سلول هاي خاص بيضه )سلول هاي ليديگ( تاثير 
قابل  چندان  مردان  در  تستوسترون  کاهش  نشانه هاي  مي گذارد. 
تشخيص نيست چون مکانيسم هاي کمکي نظير توليد هورمون هاي 
آندروژن توسط غدد فوق کليوي بر آن تاثير مي گذارد. وقتي ميزان 
ترشح تستوسترون کاهش مي يابد، بدن مقداري از هورمون پيش ساز 
تستوسترون را تبديل به تستوسترون مي کند اما از نشانه هاي کاهش 
تستوسترون در بدن مي توان به سردرد، کاهش قدرت ديد، کوتاهي 

قد در نتيجه پوکي استخوان و کم خوني جزيي اشاره کرد.

هورمون درماني جایگزین
از سال 199۰ در آمريکا به وجود آمد  هورمون درماني جايگزين 
و طرفداران زيادي پيدا کرد، به طوري که تجويز آن بين سال هاي 
1999 تا ۲۰۰۲ به 17۰ درصد رسيد. پزشکان معموال تستوسترون 
يا زيرپوستي تزريق مي کنند. در مرداني  از راه درون عضله اي  را 
که به اندازه کافي بدنشان تستوسترون توليد نمي کند، دريافت اين 
هورمون مي تواند مفيد باشد و بر حجم ماهيچه اي، اخالق و خواب 
بر ميل  اين هورمون  تزريق  به نظر نمي رسد  اما  بگذارد  تاثير  آنها 
اين  به  بايد  البته  باشد.  داشته  تاثيري  بدني چندان  قدرت  جنسي و 
نيز توجه داشت که هورمون درماني جايگزين در مردان  موضوع 
بايد  و پزشک مربوطه  باشد  داشته  دنبال  به  نيز  مي تواند خطراتي 
پروستات و ميزان هموگلوبين خون را در مردان تحت معالجه زير 

نظر داشته باشد.

چگونه مي توان از کاهش تستوسترون جلوگیري کرد؟
تستوسترون  کاهش  در  بسياري  عوامل  سن،  افزايش  جز  به 
استقامتي، استرس و  تمرينات  انجام  مثال،  به عنوان  دخيل هستند؛ 
افسردگي مي تواند سبب کاهش ترشح هورمون تستوسترون شود. 
مردان  اجتماعي  جايگاه  که  است  کرده  روشن  نيز  تحقيقات  برخي 
تحريک  مي گذارد.  تاثير  بدنشان  در  تستوسترون  ترشح  ميزان  بر 
مي شود.  خون  در  تستوسترون  ميزان  افزايش  سبب  نيز  جنسي 
تستوسترون  هورمون  ترشح  ميزان  بر  غذايي  مواد  تاثير  محققان 
ترشح  ميزان  اما  است  يکسان  گوشت خوار  و  گياه خوار  مردان  در 
سبب  مي تواند  که  است  باالتر  گياه خواران  در   SHBG هورمون 
ميزان ترشح  آنکه  کاهش تستوسترون در دسترس شود. جالب تر 
زندگي مي کنند،  ارتفاعات  در  که  افرادي  در  هورمون تستوسترون 
در  که  افرادي  در  هورمون  اين  ترشح  ميزان  از  پايين تر  بسيار 
ارتفاعات زندگي مي کنند بسيار پايين تر از ميزان ترشح اين هورمون 
در ساکنان سواحل درياست. در اينجا برخي مواردي را که مي تواند 

سبب کاهش ترشح تستوسترون شود، با هم مرور مي کنيم:

استرس
که  هيپوفيز  و  هيپوتاالموس  غدد  کارکرد  بر  مخرب  اثري  استرس 
استرس  مي گذارد.  هستند،  تستوسترون  هورمون  کنترل  مراکز 
همچنين سبب کاهش LH، هورمون محرک ترشح تستوسترون در 

سلول هاي بيضه و کاهش کلي ترشح اين هورمون در بدن مي شود. 
تحقيقات پژوهشگران ژاپني روي موش هاي آزمايشگاهي نشان داده 
است ميزان تستوسترون ترشحي بدن در يک استرس شديد کاهش 

چشم گيري پيدا مي کند.

کمبود خواب
تاثير  بدن  در  ترشحي  تستوسترون  ميزان  بر  نيز  خواب  کمبود 
مي گذارد. تحقيقات پژوهشگران دانشگاه شيکاگو بر 1۲ مرد سالم 
6۴ تا 7۴ ساله نشان داده است که رابطه مستقيمي بين ميزان خواب 

شبانه و ميزان ترشح تستوسترون در روز وجود دارد.

دیابت و سندرم متابولیک
تحقيقات بسياري ثابت کرده است بدن افراد مبتال به ديابت نوع ۲ 
فشار خون  يا  بدن  پاييني  چاقي  به  دو  هر  که  متابوليک  و سندرم 
باال دچار هستند ميزان تستوسترون کمتري نسبت به ديگران توليد 
تستوسترون  ديابت،  به  مبتال  مردان  درصد   6۴ تا   ۲۰ بين  مي کند. 

پاييني دارند. اين موضوع به ويژه در مردان مسن پررنگ تر است.

افسردگي
باشد.  افسردگي  دليل  به  مي تواند  خون  تستوسترون  بودن  پايين 
مورد  را  سال   6۵ تا   ۴۰ افسرده  مرد   ۴۴ پژوهشي  در  محققان 
ناشتا  افراد  11 صبح خون  تا   8 بين ساعت  و  دادند  قرار  بررسي 
را بررسي کردند. نتايج بررسي ها نشان داد ميزان تستوسترون در 
افراد مبتال به افسردگي 9۴/11 نانومول در ليتر است، در حالي که 
اين ميزان در افراد سالم 6۴/17 نانومول در ليتر است. جالب است 
که مصرف تستوسترون در افراد جوان و سالخورده سبب از بين 

رفتن افسردگي مي شود.

الکل
مصرف الکل بر غدد کنترل کننده و ترشح کننده تستوسترون نظير 
و مي تواند  دارد  اثر مخرب  بيضه  و  داخلي  هيپوفيز  هيپوتاالموس، 
سلول هاي  بر  الکل  شود.  آنها  ناباروري  و  توانايي  کاهش  سبب 
و  گذاشته  تاثير  هستند،  تستوسترون  ترشح کننده  که  بيضه  ليديگ 
تمايل  افت  نتيجه  در  و  تستوسترون  ترشح  کاهش  سبب  مي تواند 

جنسي مي شود.

آفت کش ها
ترشح  مي توانند  آفت کش ها  برخي  در  موجود  شيميايي  مواد 
دادند  نشان  هاروارد  دانشگاه  محققان  کنند.  مختل  را  هورمون ها 
تستوسترون  ميزان  مي کنند،  کار  آفت کش ها  برخي  با  که  مرداني 
از  پس  محققان  است.  پايين  مردان  ديگر  با  مقايسه  در  خونشان 
بررسي پرونده پزشکي ۲86 مردي که بين سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰3 
به مرکز ناباروري ماساچوست مراجعه کرده بودند، متوجه شدند 
رابطه نزديکي بين وجود مواد شيميايي آفت کش ها در خون و پايين 

بودن ميزان تستوسترون وجود دارد.
منبع: فيگارو

 ناخن هایتان
 شکننده است؟

خود،  ناخن  مشکالت  کردن  برطرف  براي  خانم ها  از  بسياري 
پوست  متخصص  به  ناخن ها،  شکنندگي  مساله  خصوص  به 
داشتن  زيرا  است  طبيعي  کامال  موضوع  اين  مي کنند.  مراجعه 
ناخن هاي بلند، محکم و خوش فرم، نشانگر توجه يک خانم به 

زيبايي و نظافت است...

قانون  چند  است  کافي  و سالم  محکم  ناخن هاي  داشتن  براي   
ساده را رعايت کنيد: 

هرگز ناخن و ريشه ناخن تان را نجويد و ناخن را از ريشه   •
نگيريد. 

براي  دارد،  تماس  زياد  آب  با  دستان تان  که  صورتي  در   •
جلوگيري از آسيب رسيدن به ناخن و نرم شدن آنها از دستکش 

استفاده کنيد. 

به جاي آب گرم  يا ولرم  از آب سرد  براي شستن دست ها   •
استفاده کنيد. 

• بعد از حمام رفتن اقدام به گرفتن ناخن هايتان کنيد. 

• استفاده بيش از حد از الک سبب خشک و شکننده شدن ناخن ها 
مي شود. الک موجب مي شود که سوراخ هاي سطح ناخن بسته 
شوند و کمبود اکسيژن پيدا کنند بنابراين استفاده نکردن از الک 
در طوالني مدت مي تواند همراه با رعايت بقيه اصول گفته شده 
باعث بهتر شدن وضعيت ناخن شود. پس تنها در شرايط خاص 
ندارند،  آستون  پايه  که  الک پاک کن هايي  از  ضمنا  بزنيد،  الک 

استفاده کنيد. 

 ،E و A، B گاهي دليل شکننده بودن ناخن ها کمبود ويتامين •
آهن و کلسيم است که توسط پزشک اين کمبود کشف شده و 
با تجويز مصرف ويتامين ها در صورت صالحديد سبب محکم 

شدن ناخن ها مي شود. 

• بسياري از بيماري هاي پوستي هستند که خود را با شکنندگي 
ماهيت  به  نمي توان  ناخن  از ظاهر  گاهي  نشان مي دهند.  ناخن 

بيماري پي برد.

پس از ظاهر شدن ضايعات پوستي مي توان متوجه نوع بيماري 
ناخن شد که با درمان آن بيماري هاي پوستي ناخن هم اصالح 
مي شود اما شايع ترين عامل آن ضعف بافت پروتئين ناخن است 
که به صورت ارثي در خانواده وجود دارد و تنها مي توان با 
استفاده از کرم هاي مرطوب کننده و چرب کننده آنها را به طور 

نسبي درمان نمود.

• به طور کلي بهتر است با استفاده از کرم هاي مرطوب کننده هر 
روز به ويژه در هواي سرد و خشک، ناخن ها را مرطوب کنيد. 

• اجازه ندهيد ناخن ها بيش از حد بلند شوند. 
• سعي کنيد مواد غذايي غني از آهن، زينک، ويتامين B و گوگرد 
ماهي،  قرمز،  گوشت  مثل  پروتئيني  غذايي  مواد  کنيد.  مصرف 
لبنيات و تخم مرغ و همچنين سبزيجات تازه که غني از اسيدهاي 
زيبا شدن  و  هستند، سبب سخت  گوگرد  و   B ويتامين  آمينه، 

ناخن هايتان مي شوند.
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کشف آب در قمر انسالدوس کیوان  
 

 دانشمند ان در پژوهشي جديد به وجود آب مايع در اليه هاي زيرين قمر سياره کيوان پي برده اند. 
وجود  از  آثاري  نجوم  در عرصه  ديگري  پيشرفت چشمگير  در  کلرادو  »بولدر«  دانشگاه  ان  دانشمند 
اقيانوس مايع را در سطوح زيرين يکي از اقمار سياره کيوان کشف کرده اند. محققان در پژوهشي به 
سرپرستي »نيک اشنايدر« با استفاده از تلسکوپ کک در هاوايي و تلسکوپ آنگلواستراليايي مستقر در 
استراليا عالئمي از حيات را در انسالدوس شناسايي کردند. انسالدوس يکي از اقمار يخ زده سيار کيوان 
است. اين پژوهشگران با کمک فضاپيماي کاسيني که در حال حاضر در حال گردش در مدار کيوان 
است، به وجود بخار، دانه هاي يخي و مقادير اندکي آب پي برده اند. البته »اشنايدر« و دستياران وي در 
اين پژوهش هنوز در سطح انسالدوس سديم پيدا نکرده اند. عدم وجود سديم در اين منطقه تئوري هاي 
وجود حيات در اين قمر را به ناکامي مي کشاند. با اين حال »فرانک پست برگ« محقق انستيتو ماکس 
پالنک در آلمان توجيهي براي وجود حيات با توجه به عدم وجود سديم در انسالدوس ارائه کرده است. 
وي مي گويد؛ »احتمااًل در اعماق اين قمر اقيانوس مايع نمکي وجود دارد که وقتي آب آن تميز مي شود، 

نمک آن در اليه هاي زيرين باقي مي ماند.«   

استفاده از پر مرغ در ذخیره گاز هیدروژن  
  

چگونگي ذخيره گاز هيدروژن در مخازن به دليل باال بودن سطح احتراق اين گاز يکي از مشکالت بزرگ 
استفاده از اين سوخت پاک به شمار مي رود. به همين دليل محققان در جست وجوي موادي هستند 
تا بتواند با ايجاد پيوند سست با هيدروژن آن را ثابت کرده و از خاصيت احتراقي آن بکاهد. محققان 
دانشگاه دلور به همين منظور از ماده يي بسيار دور از ذهن استفاده کردند. اين محققان رشته هاي 
پر مرغ را بدون ايجاد سوختگي تا ۴۰۰ درجه سانتيگراد حرارت دادند و به فيبرهاي متخلخل و مقاوم 
کربني دست يافتند. زماني که اين ماده تا منفي ۲66 درجه سرد شود، مي تواند بيش از دو درصد از وزن 
خود هيدروژن ذخيره کند که اين ميزان با ميزان ذخيره هيدروژن توسط نانولوله ها برابري مي کند. 
به گزارش مهر وجود اينکه اين ميزان از ذخيره هيدروژن با سقف ۵/6 درصدي وزارت انرژي امريکا 
فاصله زيادي دارد، هزينه ناچيز دستيابي به اين شيوه مي تواند استفاده از آن را با استقبالي گسترده 
مواجه کند. محققان معتقدند اين ابداع به زودي مي واند به راه حلي موثر براي ذخيره هيدروژن در سلول 

هاي سوختي وسايل نقليه تبديل شود.  

کشف یکي از اسرار قدیمي اخترشناسي  
  

تلسکوپ  از  استفاده  با  شدند  موفق  اخترشناسان 
فضايي  سازمان  چاندراي  ايکس  پرتو  رصدخانه 
ESO يکي  امريکا )ناسا( و تلسکوپ بسيار بزرگ 
هاي  مدت  که  را  کيهاني  اسرار  ترين  قديمي  از 
طوالني ذهن دانشمند ان را به خود مشغول کرده، 
کشف کنند. اخترشناسان در اين پژوهش با ترکيب 
تلسکوپ عظيم  دو  اين  از  آمده  به دست  اطالعات 
دريافتند پرتوهاي کيهاني حاصل از کهکشان ما در 
باقيمانده هاي ستاره هاي منفجرشده به شدت و به 
شيوه يي موثر شتاب مي گيرند. در طول پروازهاي 
آپولو فضانوردان گزارش دادند فالش هاي عجيبي 
هم  بسته  هاي  چشم  با  حتي  که  اند  ديده  نور  از 
قابل رويت بودند. محققان مي گويند ما دريافته ايم 
دليل اين فالش ها اشعه هاي کيهاني يعني ذرات بي 
نهايت پرانرژي هستند که از خارج منظومه شمسي 
بمباران  را  زمين  جو  دائمًا  و  رسند  مي  زمين  به 
مي کنند. وقتي اين پرتوها به زمين مي رسند هنوز 
داراي انرژي کافي براي ايجاد اختالل در تجهيزات 
دانند  مي  اکنون  هم  محققان  هستند.  الکترونيکي 
پرتوهاي کيهاني کهکشان که از درون کهکشان راه 

شيري منشأ مي گيرند، بيشتر حاوي پروتون هايي هستند که در سرعت هايي نزديک به سرعت نور 

در کائنات حرکت مي کنند. اين پروتون ها تا حد انرژي هاي بسيار باال که حتي خيلي بيشتر از توان 
شتابگر عظيم سرن است، شتاب مي گيرند. محققان انستيتو اخترشناسي اوترچ در هلند در اين باره مي 
گويند؛مدت ها پيش تصور مي شد ابرشتاب دهنده هايي که اين پرتوهاي کيهاني را در کهکشان ما توليد 
مي کنند به وسيله ستاره هاي منفجرشده خلق مي شوند، اما مشاهدات دقيق تر نشان مي دهد يک اسلحه 
غباري عامل ايجاد اين پديده است. اين اسلحه کيهاني پرتوهاي کيهاني را تا انرژي هاي بي نهايت زياد 
شتاب مي دهد. اين محققان براي اولين بار نشان دادند انرژي حاصل از گاز فوران کننده در انفجارات 

ستاره يي عامل شتاب دهنده به اين ذرات کيهاني است.   

شیوه جدید شناسایي بمبگذاران انتحاري  
  

گروهي از محققان وسيله قابل حمل و نقلي ابداع کرده اند که مي تواند بمبگذاران انتحاري را شناسايي 
به کشف روش  دانشگاه ميشيگان موفق  از پژوهشگران مهندسي  کند. در يک پژوهش جديد گروهي 
جديدي براي شناسايي سالح هاي افرادي شده است که قصد انجام عمليات انتحاري را دارند. اين وسيله 
شناساگر، فلزي و به اندازه يک کف دست است و مي توان آن را در سطل هاي زباله، زير ميزها يا درون 
گلدان ها جاسازي کرد. اين شناساگرها طوري طراحي شده اند که بخشي از يک شبکه حسگر بيسيم 
خواهند بود و به يک ايستگاه اصلي جايي که اشياي مظنون قرار گرفته يا افراد حامل آنها وجود دارند، 
منتهي مي شود. محققان مي گويند حسگرهاي جديد در مقايسه با فناوري هاي موجود ارزان تر هستند، 
مصرف انرژي کمتري دارند و از طول عمر بيشتر نيز بهره مند هستند. همچنين هر حسگر حدود دو 

پوند وزن دارد. هسته اين فناوري براساس يک گلنتومتر يا يک شناساگر فلزي ساخته شده است.  

بررسي مواد دندان سازي با آرواره مکانیکي  
 

 يک گروه محقق از دانشگاه بريستول انگلستان روباتي ساخته است که درک بهتر ساييدگي و تخريب 
دندان را امکان پذير مي کند. اين »روبات جونده«، جايگزين مناسبي است براي تحقيق درباره انواع جديد 
اين  تاج دندان و موادي که براي ترميم و بازسازي دندان استفاده مي شود. مطالعه عملکرد و دوام 
مواد در انسان نه تنها هزينه بردار است بلکه همچنين به زمان زيادي نياز دارد. اما اين آرواره مکانيکي 
جديد خيلي عالي اداي آرواره انسان و عمل جويدن را درمي آورد. دکتر »کاظم عالمزادف« از دانشگاه 
بريستول بعد از اينکه عملکرد شبيه ساز پرواز با هواپيما را مشاهده کرد و متوجه شد در آن از حرکت 
هاي مشابه آرواره استفاده مي شود، به فکر طراحي آرواره مکانيکي افتاد. ساخت و بهتر کردن طرح 
پيشنهادي او توسط »دانيال رابه« دانشجوي مقطع دکترا در رشته مهندسي مکانيک اين دانشگاه انجام 
گرفته است. »رابه« گفت؛ »با بازسازي عمل جويدن و حرکت هاي آرواره به طور طبيعي در انسان، 
روبات جونده مي تواند به توليد مواد جديدي کمک کند که براي ترميم دندان انسان استفاده مي شود.« 
دندان  به  بخشيدن  استحکام  يا  ترميم  براي  که  موادي  براي  پوند  ميليارد  نيم  و  دو  هر سال  بريتانيا 

استفاده مي شود، هزينه مي کند.  



33
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین جمعه 18 تیر ماه 1388   -  شماره 104



جمعه 18 تیر ماه 1388   -  شماره 104هفته نامه پرشین34

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk آی تی

ضابطه مند شدن آگهي در اینترنت  
 

 به تازگي مجموعه اصول رفتاري جديدي براي آگهي دهندگان در فضاي آنالين 
تبيين شده که سفارش دهندگان آگهي در اينترنت موظف به رعايت اين اصول 
شده اند. طبق اين اصول کاربران وب بايد کنترل بيشتري در مورد اطالعات جمع 
آوري شده از آنها از طريق اين آگهي ها داشته باشند و خود آگهي دهندگان نيز 
بايد با شفافيت در اين مورد عمل کرده و اهداف و گروه مخاطبان خود از طريق 
الکترونيکي، فيزيکي و  از نظر  بايد  اين آگهي ها  اين آگهي ها را مشخص کنند. 
ظاهري نيز مناسب بوده و از مشاهده کنندگان در برابر جمع آوري ناخواسته 
و بدون اجازه اطالعات محافظت کنند. اين اصول توسط انجمن امريکايي آژانس 
هاي تبليغاتي، انجمن ملي آگهي دهندگان و انجمن بازاريابي مستقيم و چند گروه 
اطالعات  آوري  جمع  از  جلوگيري  است.  شده  تبيين  ديگر  غيرانتفاعي  نهاد  و 
غيرمجاز از کاربران اينترنت و حفظ حريم شخصي آنان دليل اصلي وضع اين 

قوانين دانسته شده است.  

 لغو نصب نرم افزار فیلترینگ روي 

کامپیوتر هاي وارداتي  
  

دولت چين قانون اخير خود مبني بر اجبار توليدکنندگان رايانه هاي شخصي به 
نصب نرم افزارهاي فيلترينگ و فروش اين رايانه ها در کشور چين را فعاًل کنار 
گذاشته است. دولت چين مدتي قبل اعالم کرده بود بر اساس قوانين جديد در اين 
کشور، کليه شرکت هايي که قصد صادرات رايانه هاي شخصي به چين را دارند 
فيلترينگ و محدود سازي دسترسي  افزارهاي  نرم  رايانه ها  اين  موظفند روي 
از جانب  فراوان  اقدام موجب فشارهاي  اين  کنند.  اينترنت را نصب  به  کاربران 
تصميم  کشور  اين  مقامات  سرانجام  و  شد  چين  دولت  به  رايانه  توليدکنندگان 
گرفتند فعاًل اجراي اين قانون را متوقف کنند. دولت چين اعالم نکرده است تا چه 
زماني اجراي اين قانون را به تعويق خواهد انداخت، اما توضيح داده است در 
حال حاضر توليدکنندگان رايانه هاي شخصي بدون هرگونه محدوديت مي توانند 
محصوالت خود را وارد اين کشور کنند. دولت چين طرح نصب نرم افزارهاي 
فيلترينگ و محدودسازي دسترسي به اينترنت را با عنوان »سد محافظ سبز براي 
جوانان« تصويب کرد که اجراي آن با مخالفت شديد توليدکنندگان بزرگ رايانه 

هاي شخصي در دنيا همراه شد.  

 هارددیسک هاي جدید در راه بازار  
 

 به تازگي Seagate اقدام به راه اندازي خط توليد جديد هاردديسک هاي اکسترنال 
خود با نام تجاري Expansion کرده است. به گزارش فارس به نقل از پايگاه 
خبري Seagate، هاردديسک هاي عضو اين خانواده در دو مدل روميزي و قابل 
حمل و با نام هاي تجاري اکسترنال دسکتاپ واکسترنال پرتابل ارائه شده که 
درگاه ارتباطي آنها USB۲.۰ است. اين محصوالت که با پشتيباني سازگار ارقام 
در دسترس هستند، عالوه بر طراحي بسيار ساده، داراي ويژگي هايي از جمله 
مصرف بسيار پايين انرژي با به کارگيري سيستم بهينه سازي مصرف انرژي 
داخلي، کاربري بسيار ساده و قيمت بسيار مناسب در مقايسه با مدل هاي مشابه 
هستند. بر اين اساس سرعت گردش هارد اکسترنال قابل حمل پرتابل ۵۴۰۰ دور 
در دقيقه و سرعت گردش مدل روميزي آن 7۲۰۰ دور در دقيقه است. همچنين 
با ظرفيت هاي  با ظرفيت هاي GB,3۲۰GB,۵۰۰GB۲۵۰ و مدل دسکتاپ  مدل 

GB,1TB,1.۵TB۵۰۰ توليد و عرضه شده اند.   

علت گرم شدن آیفون مشخص شد  
  

اپل پذيرفت مدل جديد آيفون داراي مشکل داغي بيش از حد است اما به جاي 
را  آفتاب  مستقيم  تابش  تحت  دستگاه  اين  گرفتن  قرار  در طراحي،  ايراد  وجود 
عامل اين مشکل دانست. سايت هاي فناوري و تاالرهاي اينترنتي اپل پر از کامنت 
هايي درباره داغي بيش از حد iPhone 3GS شده اند که به تازگي روانه بازار 
هاي  مکالمه  جريان  در  اند  کرده  شکايت  آيفون  کاربران  از  برخي  است.  شده 
طوالني، آيفون شان به اندازه يي داغ مي شود که نمي توانند آن را کنار گوش 
شان نگه دارند در حالي که برخي ديگر اظهار کرده اند مدل 3۲ گيگابايتي اين 
گوشي پس از داغي بيش از حد، صورتي مي شود. اپل با اذعان به اينکه مدل 
در  ارسال هشداري  با  داغ شود  حد  از  بيش  است  ممکن   iPhone 3GS جديد 
اينترنت اعالم کرد کاربران نبايد تلفن خود را در خودرو که ممکن است دماي آن 
از منفي ۲۰ درجه سانتيگراد به فراتر از ۴۵ درجه سانتيگراد که دماي مناسب 
براي کار کردن آيفون است، برسد، بگذارند. طبق اعالم اپل، اگر دماي داخلي اين 
دستگاه از دماي معمولي کار کردن آن فراتر برود دستگاه درصدد تنظيم دماي 
تار شدن  دستگاه،  شارژ  توقف  است  ممکن  کاربران  نتيجه  در  و  برآمده  خود 
صفحه نمايش و سيگنال هاي ضعيف را تجربه کنند. اپل در پيام خود متذکر شده 
آيفون داراي ويژگي ايمني است که هنگام داغ شدن زياد دستگاه به کاربر هشدار 
مي دهد. همچنين قرار گرفتن آيفون در زير نور مستقيم آفتاب به مدت طوالني و 
هنگام استفاده از ردياب GPS در داخل خودرو يا هنگام استفاده از قابليت آي پاد 
آن در نور مستقيم آفتاب موجب مي شود آيفون دچار داغي بيش از حد شود. آن 
طور که به نظر مي آيد اپل در هشدار خود به کاربران توصيه کرده است دستگاه 

خود را خاموش کرده و قبل از استفاده مجدد اجازه دهند کمي خنک شود.  

سرعت بخشیدن 
به بازي هاي 
کامپیوتري  

 
امروزه بازي به جزء جدايي ناپذير و شيرين دنياي ديجيتال 
و  سازي  بازي  هاي  شرکت  روزه  هر  و  است  شده  بدل 
هاي  بازي  گرافيکي  موتورهاي  بهبود  در  سعي  گرافيکي 
ها و سيستم هاي  کارت  که  دارند، در صورتي  خودشان 
از  اين حال، پس  با  ماند.  باقي مي  ثابت  گرافيکي کاربران 
اين  در  نيز  ديگري  هاي  راه  افزاري،  ارتقاي سخت  روش 
ميان وجود دارد که مي توان با بهره گيري از آنها به نوعي 
اين  در  بخشيد.  بهبود  برابر  چندين  تا  را  ها  بازي  اجراي 
اين خصوص  در  ترفند  با چند  را  داريم شما  مطلب قصد 

آشنا کنيم.

اولين قدم

بازي  بهتر  اجراي  در  کامپيوتر  توانايي  بردن  باال  براي 
 System روي  آنجا  در  و  برويد   Control panel به  ها 
انتخاب  Advance را  اين بخش سربرگ  کليک کنيد و در 
بخش  به  مربوط  ابتدايي   Setting دکمه  روي  و  کنيد 
 Adjust اين بخش قسمت  Performance کليک کنيد. در 
for best performance را انتخاب کنيد. در مرحله بعدي 
الزم است قسمتي از فضاي رم را خالي کنيد تا اين فضا 
 Task براي اجراي بازي ها به کار رود. براي اين کار به
Manager برويد و در سربرگ Process برنامه هايي را 
اند، پاک کنيد. براي  که فضاي رم را بيهوده اشغال کرده 
 End اين کار روي پروسس مورد نظر کليک راست کنيد و

Process را انتخاب کنيد.

ببنديد  را  فايروال  و  ويروس  آنتي  مثل  هايي  برنامه  حتمًا 
چون اين برنامه ها فايل هاي اجرايي بازي را چک مي کنند 
و فضاي زيادي را از رم اشغال مي کنند. بقيه برنامه هايي 
را که هنگام بازي اجراي آنها ضروري نيست هم متوقف 
کنيد. در مرحله بعد در منوي استارت بخش Run تايپ کنيد 
 General سربرگ  در  ظاهرشده  پنجره  در   .msconfig
گزينه Selective startup را انتخاب کنيد و پايين آن تيک 

گزينه هاي 

 Load و   Process SYSTEM.INI FileWIN.INI File
 Services سربرگ  در  بعد  برداريد.  را   Startup Items
گزينه Hide All Microsoft Services را انتخاب کنيد و 
بعد Disable All را بزنيد. بعد از اين کارها الزم است فايل 
هاي موجود در پوشه Temp را حذف کنيد. براي اين کار 
 .%temp% تايپ کنيد  Run در منوي استارت و در بخش 
اينتر را بزنيد. در اين حالت پوشه يي ظاهر مي شود. تمام 

محتويات پوشه را حذف کنيد.
اگر بازي را براي اولين بار اجرا مي کنيد و دچار مشکل 
شديد حتمًا ورژن DirectX را که روي سيستم تان نصب 
شده است، چک کنيد و اگر قديمي است حتمًا ورژن جديدتر 
آن را نصب کنيد. راه حل ديگر آپديت کردن درايور کارت 
گرافيک است. براي اين کار به وب سايت مربوط به شرکت 
سازنده برويد و در آنجا درايور جديد را دانلود کنيد. اين 

کار مي تواند بسيار مفيد باشد.

دومين قدم 
کاربر  به  که  دارند  هايي وجود  بازي بخش  هر  در درون 
امکان انتخاب و دستکاري سطح گرافيکي بازي را مي دهند. 
گرافيک  سطح  فرض  به  توانيد  مي  شما  ها  بخش  اين  در 
بازي را باال يا پايين کنيد. اگر گرافيک شما پايين است به 
اين بخش ها برويد و سطح گرافيک را روي متوسط يا حتي 
 Texture نام  به  هايي  بخش  اينجا  در  کنيد.  تنظيم  پايين 
Details وجود دارد که مربوط به جزييات موجود در  يا 
محيط گرافيکي بازي است. پايين بردن اين مقادير مي تواند 
بازي شود.  تر شدن  اين جزييات و روان  سبب کم شدن 
آن  هاي  محيط  و  بازي  گرافيک  کيفيت  روش  اين  با  البته 

پايين مي رود.

مانند  هايي  بخش  بازي  گرافيکي  تنظيمات  بخش  در 
Gamma، Contrast و Brightness هم وجود دارند که 
کم و زياد کردن اين مقادير تاثير چنداني در اجراي بازي 

اين  از  استفاده  با  مانيتور  فقط روشنايي صفحه  و  ندارند 
بخش ها کم يا زياد مي شود.

Anti-aliasing است. شما  بخش بسيار مهم ديگر بخش 
مي توانيد از درون خود بازي يا از طريق تنظيمات مربوط 
از  يکي  کنيد.  تنظيم  را  بخش  اين  خود  گرافيک  کارت  به 
کار هاي ديگري که مي توان کرد، اين است که از برنامه 
هاي کاربردي مربوط به کارت گرافيک تان استفاده کنيد. 
Hydravision را  Ati برنامه يي به نام  به فرض شرکت 
ارائه مي کند که به شما اجازه دسترسي به تنظيمات بيشتر 
گرافيکي را مي دهد. يا برنامه Detonator که براي اجراي 
بهتر بازي ها براي کارت هاي گرافيکي مدل Geforce ارائه 

شده است.

سومين قدم

براي تغيير دادن تنظيمات DirectX در منوي استارت و در 
بخش Run تايپ کنيد؛ dxdiag و کليد اينتر را بزنيد. در اين 
حالت پنجره يي باز مي شود که مربوط به تنظيمات گرافيکي 
و صوتي دايرکت ايکس است. در سربرگ Display و در 
 Direct سه بخش به نام هاي Directx Features بخش
اين  دارد.  AGP Textures وجود  و   Draw، Direct3D
اين سه  از  اگر در جلوي هر يک  کنيد.  فعال  را  سه بخش 
بخش Not Avialable نوشته شده باشد به معني اين است 

که کارت گرافيک شما قابليت مورد نظر را ندارد.

چهارمين قدم 

ارتقاي  در  شما  به  تواند  مي  که  هايي  افزار  نرم  از  يکي 
کارايي دستگاه در اجراي بازي کمک کند برنامه 

آن  با  کار  و  تنظيم  نحوه  بايد  البته  است.   DAnalyze3
و  عالي  برنامه  يک   DMARK  ۲۰۰63 همچنين  بدانيد.  را 
تاييدشده براي تست قدرت کامپيوتر شما براي اجراي بازي 
هاي کامپيوتري است. همين طور اگر قطعه يي از سيستم 
شما معيوب بوده يا ضعيف عمل کند اين موضوع توسط 
نرم افزار يادشده به اطالع شما مي رسد و مي توانيد نسبت 
به تعويض يا ارتقاي آن اقدام کنيد. گفتني است عالقه مندان 
مي   DMARK  ۲۰۰63 قوي  برنامه  رايگان  دانلود  براي 

توانند به سايت tarfandestan.com مراجعه کنند. 



35
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین جمعه 18 تیر ماه 1388   -  شماره 104

ماهیگیري مرد چیني در آشپزخانه  
 

 يک مرد چيني ساکن شهر چونگينگ، 3۰ روستايي را به مدت شش 
ماه اجير کرد که کف آشپزخانه منزلش را به عمق ۵۰ پا حفر کنند 
تا در آنجا ماهيگيري کند. »لي هويان« مي گويد؛ نهري که از زير 
خانه اش عبور مي کند، پر از ماهي است. وي با اشاره به اينکه 3۰ 
سال پيش در محل فعلي خانه اش اين نهر جاري بوده است، اظهار 
مي کند؛ اين نهر، ماهي هاي زيادي داشت و با يک تور ساده مي 
توانستي صدها ماهي صيد کني. پيش بيني اين مرد چيني درست از 
آب درآمده است، يعني او روزانه به طور مرتب از نهري که از زير 
آشپزخانه اش مي گذرد، ماهيگيري مي کند و آنها را به فروش مي 
رساند. »لي هويان« تاکنون دو هزار دالر از اين طريق پول درآورده 
است. او با استفاده از نردبان به ته چاه مي رود و ماهيگيري مي 

کند.   

پرداخت حقوق با کیسه هاي 
پر از پول خرد  

 
نوع  از  که  کارفرما  يک  کردند؛  اعالم  روسيه  دولتي  هاي  رسانه   

ناراضي  کارمندانش  عملکرد  و 
به  را  آنها  ماهانه  دستمزد  بود، 
هاي  کيسه  در  و  سکه  صورت 
از  يکي  کرد.  پرداخت  بزرگ 
داد؛  خبر  روسيه  هاي  روزنامه 
کارگران و کارمندان يک شرکت 
که  هنگامي  روسيه  شرق  در 
کارفرمايشان  شدند  متوجه 
سکه  صورت  به  را  آنها  حقوق 
شدت  به  است،  کرده  پرداخت 

متعجب و متحير شدند و به دادگاه 
اين کارمندان و  ادامه عنوان کرد؛  اين روزنامه در  شکايت کردند. 
کارگران که ۲۵ نفر هستند، در دادخواست خود اعالم کرده بودند 
دالر   1۵۰ و  هزار  يک  معادل  روبل،  هزار   36 مبلغ  کارفرمايشان 
حقوق شان را به صورت سکه و درون کيسه هاي بزرگ برزنتي به 
آنها پرداخت کرده است. با اين حال، در گزارش رسمي دادگاه عالي 
فعاليت  از  بودن  ناراضي  دليل  به  کارفرما  اين  است  آمده  روسيه 
صورت  اين  به  را  آنها  حقوق  کارمندانش،  و  کارگران  عملکرد  و 

پرداخت کرده است و هيچ اتهامي به وي وارد نيست.  
 

دفن 26 هزار مرغ و جوجه در یک 
گور دسته جمعي  

 
 دادگاهي در سوئد، يک مزرعه دار را به اتهام دفن ۲6 هزار مرغ و 
جوجه در يک گور دسته جمعي به 1۲ سال حبس و پرداخت جريمه 
محکوم کرد. »يان اريک اينارسون« مزرعه دار سوئدي است که به 
اتهام دفن ۲6 هزار مرغ و جوجه درون يک گور دسته جمعي توسط 
دادگاه عالي کشورش محکوم شد. قاضي رسيدگي به اين پرونده 
در مصاحبه يي با خبرگزاري آسوشيتدپرس يادآور شد؛ مقامات 
به  را  مرد  اين  شدند،  قضيه  اين  متوجه  که  زماني  بهداشت  اداره 
دادگاه فراخوانده و پس از اثبات گناهکار بودن وي، او را به 1۲ سال 

حبس و پرداخت جريمه 1۲ هزار و ۵۰۰ دالري محکوم کردند.
گفته مي شود، بازرسان ويژه اين پرونده پس از نبش قبر متوجه 
شدند، 1۵ هزار جوجه و 11 هزار مرغ در اين گور دسته جمعي دفن 
شده است. اين مرد در بازجويي هايش به ماموران پليس گفته بود 
تاکنون و طي 18 سال کار و فعاليت با مرغ ها و مرغدار بودن، چنين 
حادثه عجيبي روي نداده که مجبور باشد اين تعداد مرغ و جوجه را 

به يکباره و بدون دليل خاصي دفن کند.  

استفاده زیاد از رایانه، باعث طالق 
20 درصد زوج هاي اروپایي  

 
باعث مي  اينترنت  از  زياد  استفاده  تحقيقات جديد نشان مي دهد   
شود زوج هاي جوان نسبت به يکديگر دلسرد شوند. تحقيقات جديد 
کارشناسان امور خانواده در دانشگاه »دوبلين« در ايرلند نشان از 
اين موضوع دارد که استفاده زياد از اينترنت يا بازي هاي رايانه يي 
که ميان اجتماعات مختلف و طبقات متفاوت رواج پيدا کرده است، 
باعث شده اکثر زوج هاي جوان با مشکل ارتباطي با يکديگر مواجه 
شده يا به عبارتي از يکديگر دلسرد شوند. بر اساس اين تحقيقات، 
مشخص شد هم اکنون هفت درصد زوج هاي جوان در سال هاي 

اول زندگي مشترک خود، به دليل آنکه اکثر اوقات خود را در مقابل 
رايانه ها و استفاده از اينترنت مي گذرانند، عالقه خود را به هم از 
دست داده و در نهايت از يکديگر طالق مي گيرند. »جان فارلي« - 
يکي از مشاوران ارشد اين گروه تحقيقاتي - خاطرنشان کرد؛ در 
سال هاي ۲۰۰7 و ۲۰۰8 ميالدي، ۲۰ درصد زوج هاي جوان در 
اکثر کشورهاي اروپايي و 31 درصد نيز در امريکا پس از سه ماه 
زندگي مشترک، به دليل از دست دادن عالقه شان نسبت به يکديگر 
از هم جدا شدند که علت اصلي طالق و جدايي اين زوج ها استفاده 

زياد از اينترنت و رايانه اعالم شد.   

طالق زوج لهستاني یک روز 
پس از ازدواج  

 
هانوفر  شهر  در  ازدواج  از  پس  ساعت  چند  لهستاني  زوج  يک   
آلمان از هم جدا شدند. بين اين زوج تنها چند ساعت پس از ازدواج 
مشاجره شديدي درمي گيرد به شکلي که مرد از خانه خود خارج 
مي شود و شب را تا صبح در کوچه و خيابان سپري مي کند. زن 
3۴ساله اين مرد با پليس تماس مي گيرد و براي حل مشکل به قانون 
متوسل مي شود. مرد ۵۰ ساله هم به پليس مي گويد ديگر حاضر 
نيست با اين زن زير يک سقف زندگي کند. زن مي گويد مرد مي 

خواسته با چاقوي آشپزخانه به زور موهاي او را کوتاه کند.  

نقش پلیس مکزیک در
 تجارت مواد مخدر  

 
اين  پليس  مامور  و  افسر   9۲ از دستگيري  مکزيک  پليس  مقامات   
دادند.  خبر  مخدر  مواد  تجارت  در  داشتن  دست  اتهام  به  کشور 
سخنگوي پليس فدرال مکزيک در مصاحبه يي با شبکه خبري سي 
مواد  بزرگ  باند  يک  فعاليت  افشا شدن  پي  در  يادآور شد؛  ان  ان 
مخدر به نام »زتا« در مکزيک و دستگير شدن اعضاي اين باند، 9۲ 
افسر و مامور پليس نيز توسط ماموران پليس و نيروهاي ارتش 
مکزيک دستگير شدند. گفته مي شود اين افراد جزء افرادي بودند که 
براي اعضاي اين باند مخوف تهيه و توزيع مواد مخدر جاسوسي 
مي کرده و به جمع آوري اطالعات مي پرداختند. تمامي اين افراد در 
منطقه »هيدالگو« در مرکز مکزيک شناسايي شده و دستگير شدند. 
عالوه بر اين 1۲ خانه متعلق به اين باند بزرگ مواد مخدر توسط 
ماموران شناسايي شده و 1۲۴ نفر از ديگر اعضاي وابسته به اين 
گروه مواد مخدر توسط ماموران و افسران پليس دستگير شدند. بر 
اساس گزارش هاي موجود گروه مافياي مواد مخدر »زتا« مسوول 
اکثر آدم ربايي ها، قتل ها و تجارت مواد مخدر به امريکا و چند 
کشور امريکاي التين است و اين دستگيري باعث شد يکي از قطب 
متالشي شود.  کامل  طور  به  مکزيک  در  مخدر  مواد  تجارت  هاي 
همچنين گروه »زتا« به هر مامور پليس به ازاي هر دو هفته کار، 
مبلغ ۲۲8 تا 38۰ دالر، معادل سه تا پنج هزار پزو دستمزد پرداخت 
مي کرده است که اين ميزان دو برابر دستمزد ماموران پليس در 
اداره پليس است، به همين دليل افسران پليس کار با قاچاقچيان مواد 
مخدر را در مکزيک به کار و خدمت در ادارات پليس و مبارزه با 

قاچاقچيان ترجيح مي دهند.   

سوءاستفاده از کودکان عامل
 ابتال به سرطان  

 
تحقيقات جديد محققان کانادايي نشان مي دهد کودکاني که مورد 
ابتال  معرض  در  ديگران  از  بيشتر  اند،  گرفته  قرار  سوءاستفاده 
دانشگاه  محققان  از  يکي  برنتسول«  »سارا  دارند.  قرار  به سرطان 
آسوشيتدپرس  خبرگزاري  با  يي  مصاحبه  در  کانادا  در  تورنتو 
گفت؛ تحقيقات اخير ما نشان دهنده اين موضوع است که ۴9 درصد 
بزرگساالني که در کودکي مورد سوءاستفاده جنسي قرارگرفته اند 
به سرطان هاي مختلف دچار مي شوند. اين موضوع حتي در مورد 
مورد  که  کودکاني  اکثر  که  طوري  به  کند  مي  صدق  هم  کودکان 
در  خود  همساالن  از  بيشتر  گيرند،  مي  قرار  جنسي  سوءاستفاده 
معرض خطر ابتال به انواع سرطان ها قرار دارند. اين محقق افزود؛ 
بسياري از عوامل و فاکتورهاي فيزيکي و رواني در مورد چگونگي 
دخيل بودن روند سوءاستفاده هاي جنسي از کودکان و ابتالي آنان 
به سرطان ها وجود دارد، اما هنوز مشخص نيست چه عاملي به 
صورت حتمي باعث بروز سرطان ها در اين کودکان مي شود. ما 
فقط به اين نکته واقفيم که کودکان مورد سوءاستفاده جنسي بيش 

از سايرين در معرض ابتال به سرطان ها قرار دارند.  

گوناگون
 

هشدار سازمان ملل در 
مورد افزایش خشونت 

ها در افغانستان 
 

افزايش  احتمال  به  نسبت  تازه،  گزارش  يک  در  متحد  ملل  سازمان 
خشونت ها در افغانستان هشدار داده است.

در  افغان  غيرنظاميان  تلفات  کرده  گزارش همچنين خاطرنشان  اين 
مقايسه با سال ۲۰۰8 ، ۲۴ درصد افزايش داشته است. اين گزارش 
که توسط جان هولمز معاون دبيرکل سازمان ملل متحد، به شوراي 
امنيت ارائه شد، هشدار مي دهد دامنه خشونت ها در افغانستان اخيراً 
به مناطق مرکزي و شمالي افغانستان که پيش از اين نسبتًا آرام بود، 

کشيده شده است.

اين نگراني در حالي ابراز مي شود که بسياري از کشورهاي غربي 
سربازان  افغانستان،  انتخابات  امنيت  تامين  براي  اند  کرده  تعهد 
اضافي به اين کشور بفرستند. افغانستان قرار است کمتر از دو ماه 
ديگر انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي واليتي خود را برگزار 
کند و احتمال وخامت اوضاع امنيتي، از نگراني هاي اصلي در اين 

زمينه پنداشته مي شود.
گزارش تازه سازمان ملل متحد حاکي است که ظرف پنج ماه اول 
سال جاري، حدود 8۰۰ غيرنظامي در افغانستان در نتيجه خشونت 
ها جان داده اند که شماري از آنها زنان و کودکان بوده اند. جان 
گفت  امنيت  شوراي  به  متحد،  ملل  سازمان  دبيرکل  معاون  هولمز 
تلفات غيرنظاميان در افغانستان به تناسب سال گذشته ميالدي، ۲۴ 
به شمال و مرکز  درصد افزايش داشته و دامنه خشونت ها، اخيراً 

افغانستان نيز کشيده شده است.
آقاي هولمز در اين گزارش گفت تنها در ماه گذشته ميالدي، بيش از 

۲6۰ غيرنظامي در افغانستان کشته شده اند.
از  ناشي  تلفات،  اين  از  درصد   ۵۵ کرده،  خاطرنشان  گزارش  اين 
حمالت گروه هاي مخالف دولت افغانستان و 33 درصد ديگر، ناشي 
المللي بوده است. گزارش سازمان  از عمليات نظامي نيروهاي بين 
ملل متحد در بيشتر موارد کشته شدن غيرنظاميان، گروه طالبان را 
فرمانده جديد  اخير  هاي  از تالش  و همزمان  دانسته  اصلي  مقصر 
غيرنظاميان  تلفات  کاهش  براي  افغانستان  در  خارجي  نيروهاي 

استقبال کرده است.

سازمان ملل متحد در بخش ديگري از گزارش خود، نسبت به امنيت 
ابراز نگراني کرده و گفته  نيز  افغانستان  امدادرساني در  کارمندان 
است تهديدهاي امنيتي، مانع از رساندن کمک هاي بشري به مناطق 
مختلف افغانستان شده است. براساس اين گزارش، ظرف شش ماه 
گذشته، بيش از 6۰ مورد خشونت در برابر امدادرسانان و برنامه 
هاي کمک رساني در افغانستان وجود داشته است. اين گزارش در 

آستانه برگزاري انتخابات افغانستان منتشر مي شود.

رياست  انتخابات  افغانستان  امسال،  آگوست  ماه  در  است  قرار 
جمهوري و شوراهاي واليتي

 



جمعه 18 تیر ماه 1388   -  شماره 104هفته نامه پرشین36

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

700 سکه، 
بهاي اشتباه تلفني  

 
مردي که با اشتباه گرفتن يک شماره تلفن با دختري 
آشنا شده و با او ازدواج کرده بود در پي شکايت همسرش 
به دادگاه خانواده رفت.اين مرد که به خاطر مطالبه مهريه 
احضار  دو  شماره  خانواده  دادگاه  به  همسرش  توسط 
شده بود با طرح دادخواست تقسيط مهريه گفت؛ پنج سال 
پيش هنگامي که مي خواستم شماره منزل مادرم را بگيرم 
چند  از  پس  و  گرفتم  را  پريا  خانه  تلفن  شماره  اشتباهي 
به وي  با هم حرف زديم، احساس کردم  دقيقه کوتاه که 
عالقه مند شده ام و اين تماس ها آنقدر ادامه يافت تا براي 
خواستگاري به منزل شان رفتم و با قبول مهريه 7۰۰سکه 
يي زندگي مشترک مان را آغاز کرديم ولي اکنون پس از 
گذشت پنج سال پريا مهريه اش را به اجرا گذاشته که توان 
پرداخت آن را ندارم.قاضي شعبه پس از ثبت اظهارات مرد 
جوان از همسرش خواست توضيحات خود را ارائه دهد. 
زن جوان گفت؛ شوهرم تاجر است و ملکي به ارزش ۴۰۰ 
ميليون تومان در خيابان دولت و سرمايه هاي ديگري دارد 
دادگاه  کند.قاضي  پرداخت  يکجا  را  ام  مهريه  تواند  مي  و 
پس از اينکه مرد جوان اموالش را اعالم کرد رسيدگي به 
پرونده آنان را براي اخذ تصميم به جلسه ديگري موکول 

کرد. 

خواستگار سمج روانه زندان شد
بازپرس  به  اظهاراتش  در   - متهم   - سمج  خواستگار 
شدم  آشنا  شاکي  خواهر  با  قبل  سال   6 گفت:  رنگ  آميز 
ازدواج  به  و تصميم  به هم عالقه مند شديم  آن  از  و پس 
گرفتيم، تا اين که ۴ ماه قبل او طي تماس هاي تلفني و چند 
مرتبه مالقات بيان کرد خانواده اش راضي به اين وصلت 
نيست و به همين دليل نمي تواند با من ازدواج کند و بايد او 

را براي هميشه فراموش کنم. 
با شنيدن اين حرف ها شوکه شدم و از او خواستم 
اجازه دهد با خانواده اش صحبت کنم که بي فايده بود. 
متهم ادامه داد: دختر مورد عالقه ام جواب تلفن هايم 
را نمي داد. بدون او زندگي برايم بي معنا بود و اجازه 
نداشتم حتي براي ديدن او به محل کارش بروم. از 
دوري او طاقت نياوردم و ۲ ماهي را بي آن که دختر 
کارش  محل  حوالي  در  متوجه شود،  عالقه ام  مورد 
نگاه  دور  از  دقايقي  براي  را  او  و  مي زدم  پرسه 
از همکارانش متوجه شد و  يکي  اين که  تا  مي کردم، 

من لو رفتم.
فاصله  در  گرفتم  تصميم  آن  از  پس  افزود:  متهم 

دورتري بايستم و او را با دوربين نگاه کنم.
بنابراين، از يک هفته قبل پس از خارج شدن از محل کارم 
به حوالي محل کار دختر مورد عالقه ام مي رفتم و با پنهان 
بود،  شدن پشت يک درخت که در مجاورت محل کارش 
اضافه  مي گرفتم.وي  نظر  تحت  را  او  شکاري  دوربين  با 
کرد: عاقبت شب حادثه در حالي که دفتر کار دختر مورد 
عالقه ام را زيرنظر داشتم برادرش در خيابان متوجه من 
شد و با دوستانش به من حمله کردند و کتکم زدند.باور 

کنید، 
خانواده اش  و  دختر  اين  براي  مزاحمت  قصد  من 
با او  او را دوست دارم و مي خواهم  را ندارم، فقط 

ازدواج کنم، حتي اگر سال ها در زندان بمانم.
قانوني  قرار  با  اين گزارش، خواستگار سمج  بر  بنا 
روانه زندان شد تا تحقيقات تکميلي از وي صورت 

بگيرد.

حوادث
آتش سوزي بزرگ و فرار مردم شهر 

در  گوشت  بسته بندي  کارخانه  يک  در  گسترده  آتش سوزي  با  همزمان 
شهر کاتاهي امريکا، در اين شهر حالت اضطراري اعالم شد.شهردار اين 
شهر ديروز پس از آتش سوزي گسترده و از ترس آلوده شدن منطقه به 
کرد. اعالم  را  وضعيت  اين  بسته بندي،  مواد  سوختن  از  ناشي  سم هاي 

هزاران نفر از ساکنان، شهر را تخليه کرده و صدها آتش نشان و امدادگر 
جزئيات  از  پرداختند.هنوز  حادثه ديدگان  نجات  و  حريق  اطفاي  به  نيز 

حادثه، خسارت و قربانيان احتمالي گزارشي منتشر نشده است. 

سه هزار دالر خسارت به خاطر دزدي 
دو هزار دالري  

 
سارق امريکايي با خودرويش براي سرقت شبانه وارد يک فروشگاه شد 
اين سارق  نيوز«  و خسارت زيادي بر جاي گذاشت. به گزارش »فاکس 
شبانه به فروشگاهي در منطقه »گراد راب« در شيکاگو دستبرد زد. وي از 
شيوه جالبي براي سرقت استفاده کرد. او ابتدا با خودروي خود به شيشه 
با  سپس  و  کوبيد  است  واقع  دورافتاده  يي  نقطه  در  که  فروشگاه  هاي 
خودرويش داخل اين فروشگاه پوشاک شد. سارق چندين لباس به ارزش 
دو هزار دالر از اين فروشگاه به سرقت برد و به خاطر نحوه ورودش 
فروشگاه  اين  ساختمان  به  دالر  هزار  سه  حدود  خود،  سرقت  محل  به 
خسارت وارد کرد. پليس محلي تحقيقات را براي يافتن اين سارق آغاز 

کرده است.  

سیالب در هند هزاران نفر را
 آواره کرد  

 
سيالب و بارندگي شديد موسمي در منطقه آسام هند بيش از ۲۰۰ هزار 
ايسنا،  گزارش  به  دربرگرفت.  را  روستا   3۵۰ و  کرد  خانمان  بي  را  نفر 
مقامات هند اعالم کردند چهار منطقه مجزا در اين حادثه طبيعي به شدت 
آسيب ديده و ساکنان آواره اين نواحي در سرپناه هاي موقت در زمين 
کرد؛  اظهار  آسام  مقامات رسمي  از  يکي  اند.  گرفته  پناه  تر  مرتفع  هاي 
تاکنون غذا و تجهيزات پزشکي در بين مردم سيل زده و آواره توزيع شده 
است. همچنين يکي از مسووالن کنترل سيالب در آسام خاطرنشان کرد؛ 
وضعيت بسيار بحراني و جدي است و ما تمام تالش مان را مي کنيم تا 
گروه هاي مردم را به سالمت منتقل کنيم و به سرپناه ها برسانيم. گزارش 
کرده  طغيان  منطقه  اين  در  مهم  رودخانه  چند  که  است  آن  از  ها حاکي 
اند و سطح آب آنها به حد خطرناکي افزايش يافته است. رودخانه طويل 
»براهماپوترا« که يکي از بلندترين رودخانه هاي آسيايي است نيز در اين 
ناحيه قرار دارد و طغيان کرده است. مقامات ساير استان هاي هند نيز 
براي امدادرساني به مردم آواره اين منطقه اعالم همکاري و کمک کرده 

اند. هنوز تلفات جاني از اين حادثه گزارش نشده است.  

توسط مقامات آتش نشاني آريزونا

مار بواي 3متري به دام افتاد
مقامات آتش نشاني در ايالت »آريزونا« در امريکا موفق شدند پس از ۴ 
ساعت تالش ، يک مار بوآي سه متري را در يک منزل مسکوني، به دام 

بيندازند.
ايالتي »آريزونا« در مصاحبه اي با  به گزارش ايسنا ، رييس آتش نشاني 
عجيبي  طرز  به  متري  بوآي سه  مار  اين  گفت:  يونايتدپرس،  خبرگزاري 
وارد منزل مسکوني يک خانواده پنج نفره در منطقه »يوما« در اين ايالت 
شده بود و به دليل آنکه اين نوع مارها سمي هستند، تمامي سکنه اين منزل 

مسکوني به شدت دچار ترس شده بودند.

اين  در  متري  سه  مار  اين  حضور  که  هنگامي  افزود:  مسئول  مقام  اين 
منزل مسکوني به ما گزارش داده شد، هم ماموران پليس و هم ماموران 
خزنده  اين  شدند  موفق  سرانجام  و  شدند  اعزام  محل  به  آتش نشاني 

غول پيکر را به دام بيندازند.
بررسي  حال  در  پليس  ماموران  توسط  رويداد  اين  مورد  در  تحقيقات 

است. 

جاسازي موادمخدر در 
عروسک هاي سوغاتي

مردي که با جاسازي يک کيلوگرم مواد مخدر )شيشه(  داخل ۲ عروسک 
 ، بفرستد  تايلند  کشور  به  هوايي  پست  با  را  محموله  اين  داشت  قصد   ،

شناسايي و دستگير شد. 
اداره آگاهي و موادمخدر  اوايل تير امسال ماموران  به گزارش جام جم، 
فرودگاه مهرآباد تهران، هنگام بررسي محموله هاي پستي به يکي از آنها 
درون  عروسک   ۲ کردند  مشاهده  آن  از  بازرسي  در  و  شدند  مشکوک 
اين محموله بسته بندي شده و داخل عروسک ها يک کيلوگرم موادمخدر 

)شيشه(  به طرز ماهرانه اي جاسازي شده است.

با کشف اين محموله قاچاق موادمخدر، ماموران تحقيقات ويژه اي را براي 
اين  که  اين شد  نتيجه  و  کردند  آغاز  پستي  محموله  اين  فرستنده  يافتن 
محموله از طريق يک پيک موتوري به فرودگاه ارسال شده است. ماموران 
اين پيک موتوري را تحت تعقيب قرار دادند تا اين که هفته گذشته وي را 

در يکي از محله  هاي تهران دستگير کردند.

سفارش دردسرساز

با انتقال اين متهم به اداره آگاهي و موادمخدر فرودگاه مهرآباد تهران، وي 
در بازجويي گفت: من از محتويات بسته پستي بي اطالع بودم. اين بسته را 
چند روز پيش از خانه مردي در يکي از محله هاي جنوبي پايتخت گرفتم تا 

آن را در فرودگاه مهرآباد به بخش ارسال محموله ها تحويل دهم.

با اطالعاتي که اين مرد در اختيار ماموران قرار داده صاحب محموله تحت 
از محله هاي جنوبي  تا عاقبت چند روز پيش در يکي  قرار گرفت  تعقيب 

پايتخت شناسايي و دستگير شد. 

پدرام  متهم  براي تحقيق به اداره آگاهي و مواد مخدر فرودگاه مهرآباد 
تهران انتقال يافت و وجود هرگونه محموله مواد مخدر در داخل عروسک ها 
را انکار کرد تا اين که در مواجهه با پيک موتوري بناچار به ارسال مواد 

مخدر اعتراف کرد.

متهم: قاچاقچي نامزدم است 

مرد قاچاقچي در اظهاراتش به پليس گفت: نامزدم در تايلند زندگي مي کند 
و به من سپرده بود محموله مواد مخدر را براي فروش با پست هوايي به 
محل زندگي اش ارسال کنم. من هم پس از خريد يک کيلوگرم مواد مخدر 
۲ عروسک  بدنه  در  را  آن  تهران،  در  قاچاقچي حرفه اي  يک  از  )شيشه(  
جاسازي کرده و تحويل يک پيک موتوري دادم و با ادعاي اين که سوغات 
که  کند،  ارسال  تايلند  کشور  به  برايم  هوايي  پست  با  تا  خواستم  است، 
بازپرس  سوي  از  قانوني  قرار  با  متهم  گزارش  بنابراين  شدم.  دستگير 
مهرآباد  فرودگاه  انقالب  و  عمومي  دادسراي  دوم  شعبه  رئيس  رودگر، 
تحقيقات  شود.  فاش  وي  اتهامات  ديگر  راز  تا  شد  زندان  روانه  تهران 

تکميلي براي دستگيري ديگر همدستان متهم ادامه دارد.

به  بازار و مشتریان جدید فکر کنید!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را بیشتر می کند!
020 8123 2357- 07811000455 
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حوادث
مطالبه 300 راس گوسفند به عنوان مهریه 
 زني که در پي رفت و آمدهاي خانواده همسرش به خانه شان با شوهر خود دچار اختالف شده 
بود، مهريه اش را که 3۰۰ راس گوسفند است به اجرا گذاشت. به گزارش خبرنگار ما اين ماجرا 
از چندي قبل هنگامي که خانواده حيدرعلي براي ديدن او به تهران آمده بودند، آغاز شد. رفت و 
آمدهاي پي در پي پدر و مادر حيدرعلي همسرش سميرا را خسته کرده و باعث ناراحتي او شده 
بود. پس از رفتن ميهمان ها سميرا با شوهرش در اين باره صحبت کرد. او به حيدرعلي گفت 
ديگر طاقت اين وضعيت را ندارد و نمي تواند چند هفته يک بار از خانواده او که از شهرستان به 
تهران مي آيند، پذيرايي کند. به اين ترتيب جرقه اختالف در زندگي اين زوج زده شد و به تدريج 
اين اختالفات باال گرفت و کار به جايي رسيد که سميرا تصميم گرفت به دادگاه خانواده برود 
و مهريه اش را که 3۰۰ راس گوسفند است، به اجرا بگذارد. او هنگامي که مقابل قاضي حسن 
عموزادي رئيس شعبه ۲68 مجتمع قضايي خانواده ونک قرار گرفت، گفت؛ من و همسرم هيچ 
تفاهمي با هم نداريم و مي خواهم با گرفتن مهريه ام از او جدا شوم. سميرا در مورد چگونگي 
آشنايي اش با حيدرعلي گفت؛ او يک جوان شهرستاني است. سال گذشته که همراه خانواده اش 
به تهران آمده بود، ما همديگر را ديديم و او از من خواستگاري کرد. آن روز هر دو همراه با 
خانواده هايمان براي تفريح به يکي از پارک ها رفته بوديم. من ابتدا هيچ عالقه يي به او نداشتم 
اما وقتي فهميدم وضعيت مالي خانواده اش خوب است، بيشتر درباره ازدواج با او فکر کردم. 
آن طور که من متوجه شدم پدر حيدرعلي بيش از يک هزار و ۵۰۰ راس گوسفند داشت و از 
دامداران بزرگ شهرشان بود. به همين دليل تصميم خود را گرفتم و به خواستگاري او پاسخ 
مثبت دادم. اما شرط من زندگي در تهران بود. حيدرعلي هم که ظاهراً به من و زندگي در تهران 
عالقه مند بود، شرطم را پذيرفت اما از چند روز پس از جشن عروسي خانواده شوهرم به خانه 
ما آمدند و چند روز ماندند. اين طبيعي بود و آنها حق داشتند به خانه پسرشان بيايند ولي پس 
از مدتي اين موضوع به طور کاماًل غيرطبيعي درآمد. چراکه آنها عادت کردند چند هفته در ميان 
به خانه ما بيايند. من هم همه کارهايم را رها مي کردم و به پذيرايي از آنان مي پرداختم. پس از 
مدتي ديگر از وضع موجود خسته شدم و در اين باره با همسرم گفت وگو کردم اما او از حرف 
هايم ناراحت شد و با من برخورد تندي کرد. من هم تصميم گرفتم مهريه ام را به اجرا بگذارم 

تا حيدرعلي مجبور شود 3۰۰ راس گوسفند به من بدهد. 
 

  

قتل مرموز دختر ایراني و راگبي 
باز مشهور امریکایي 

 

پليس احتمال مي دهد دختر 16ساله ايراني به نام ساحل بعد 
از قتل قهرمان امريکايي خودکشي کرده است 

 گروه حوادث؛ قتل اسرارآميز يک راگبي باز مشهور امريکايي 
از سواالت  انبوهي  با  را  تنسي  ايالت  پليس  ايراني  و دختري 
در  يي  در خانه  دو  اين  اجساد  است.  کرده  مواجه  پاسخ  بي 
نشويل واقع در ايالت تنسي پيدا شد و پليس تا به حال فرضيه 
هاي متعددي را در رابطه با اين جنايت مطرح کرده اما هنوز 
مک  »استيو  برساند.  اثبات  به  را  آنها  از  يک  هيچ  نتوانسته 
نير« راگبي بازي مشهور بود که طرفداران زيادي داشت و با 

وجود اينکه از يک سال قبل خودش را 
بازنشسته کرده بود همه عالقه مندان 
مي  ياد  او  هاي  بازي  از  ورزش  به 
کردند. استيو همسر و چهار پسر دارد 
دختري  جنازه  کنار  در  او  جسد  اما 
وي  با  نسبتي  هيچ  که  پيدا شد  ايراني 
نداشت. اين دختر که 16 سال از راگبي 
باز 36ساله کوچک تر بود، ساحل نام 
عنوان  به  رستوران  يک  در  و  داشت 

پيشخدمت کار مي کرد.

کشف جسد
روز  ظهر  از  بعد  شش  ساعت  شنبه گذشته واين نلي از دوستان قديمي حدود 

استيو به محل زندگي راگبي باز محبوب رفت. او به محض حضور در خانه جسد استيو را در حالي که روي 
مبل راحتي نشيمن قرار داشت، مشاهده کرد و سپس چشمش به جنازه دختري افتاد که نقش بر زمين شده و 
دور تا دورش را خون فرا گرفته بود. واين بدون اينکه به اجساد دست بزند به آشپزخانه رفت و از آنجا به 
دوستش رابرت گادي که زماني هم تيمي استيو بود، تلفن زد. پس از آن رابرت در تماس با 911 به اپراتور اين 
مرکز گفت براي مک نير و دختري ديگر اتفاق بدي رخ داده است. به اين ترتيب بود که نيروهاي پليس وارد 
خانه مرد راگبي باز شدند. آنها روي جسد استيو آثار چند گلوله را مشاهده کردند و ديدند تيرانداز جنايتکار 
يک تير نيز به سر اين مرد شليک کرده است اما در پيکر دختر ۲۰ساله فقط يک جراحت وجود داشت و آن 
به خاطر گلوله يي بود که شقيقه اين دختر را شکافته بود. آلت قتل نيز در کنار جسد دختر جوان افتاده بود. 
رابرت و واين از اين مقتول شناخت زيادي نداشتند و فقط مي دانستند او با استيو دوست بوده است. رابرت 
در گفت وگو با آسوشيتدپرس از علت اين جنايت ابراز بي اطالعي کرده و فقط گفته است؛ استيو سزاوار چنين 
مرگي نبود. در همين حال فرد- برادر استيو- نيز از کشته شدن برادرش شوکه شده و گفته است؛ برادرم يکي 
از چهره هاي سرشناس در سراسر جهان بود و همه او را دوست داشتند. او عاشق کودکان و مردي نيکوکار 

بود. من ساحل- دختر ايراني- را نمي شناسم و نمي دانم چرا آن دو با هم به قتل رسيده اند. 

پليس به جمع آوري اطالعاتي درباره ساحل  پايان رسيد  به  اوليه در قربانگاه  از آنکه جست وجوهاي  پس 
پرداخت و به جزييات زندگي اين دختر ايراني پي برد. او مدت چهار سال با مردي امريکايي نامزد بود اما پنج 
ماه پيش از وي جدا شده و زندگي تازه يي را آغاز کرده بود. ساحل در رستوراني کار مي کرد که استيو نيز 
در آن سهيم بود و همسر و فرزندان خود را به آنجا مي برد و به احتمال زياد آنها در همين مکان با يکديگر 
آشنا شده اند. از اين دختر سابقه يي نيز در اداره پليس نشويل وجود داشت. طبق اطالعات به دست آمده دو 
روز پيش از جنايت ماموران پليس خودرويي را که ساحل و استيو سوار بر آن بودند، متوقف کردند و به خاطر 
حالت غيرطبيعي دختر جوان تصميم گرفتند از اين دختر تست الکل بگيرند اما ساحل که طبق قانون بين دو 
گزينه انجام آزمايش يا رفتن به زندان مختار بود، با بيان اينکه مشروب نخورده بلکه مواد مخدر مصرف کرده 
است، گزينه دوم را انتخاب کرد و ماموران پس از توقيف خودرو، استيو را با تاکسي به مقصدش فرستادند و 
دختر ايراني را راهي زندان کردند البته او يک روز بعد با سپردن وثيقه آزاد ولي موظف شد در روز تعيين شده 
در دادگاه حاضر شود. تصويري که پليس نشويل از ساحل در اختيار رسانه ها قرار داد همان عکسي است که 

شامگاه پنجشنبه در اداره پليس از او گرفته شده بود. 

پس از تهيه اين اطالعات نوبت به بازجويي از همسايه ها و شاهدان رسيد. آنها در گفت وگوي خود با کارآگاهان 
اعالم کردند استيو بين ساعت ۵/1 تا دو بامداد شنبه وارد منزلش شد و زمان حضور او موتورسيکلت ساحل 

کنار خانه پارک بود. 

اگرچه اين يافته ها را نمي توان کم اهميت تلقي کرد اما هنوز کارآگاهان پاسخ اين معماي پيچيده را پيدا نکرده 
اند. دان آرون سخنگوي پليس نشويل درباره اين پرونده به خبرنگاران گفت؛ »ما همچنان در حال تحقيق هستيم 
و هنوز به نتيجه قطعي نرسيده ايم البته چند احتمال وجود دارد و از سوي ديگر به اين يقين رسيده ايم که 
همسر استيو در اين جنايت نقشي نداشته است چرا که او داليل محکم و قاطعي براي اثبات بي گناهي اش دارد.« 
اکنون قوي ترين احتمالي که پيش روي کارآگاهان جنايي قرار دارد، اين است که اين کشتار، قتل و خودکشي 
بوده به اين معني که يکي از دو قرباني ابتدا نفر ديگر را از پا درآورده و سپس به زندگي خود پايان داده است. 
اگر اين فرضيه درست باشد بايد انگشت اتهام را به سوي ساحل نشانه گرفت چرا که فقط يک گلوله به او شليک 
شده و مستقيم به شقيقه اش اصابت کرده است. حال آنکه در بدن مرد راگبي باز اثر چند جراحت وجود دارد و 
او نمي توانسته به اين شکل به خودش تيراندازي کند. از سويي ديگر تپانچه يي که از آن براي کشتار استفاده 
شده نيز کنار جسد ساحل رها شده بود. بنابر اين گزارش پليس نشويل همچنان به تحقيقات خود در اين رابطه 
ادامه مي دهد و هنوز روي هيچ گزينه يي خط بطالن نکشيده و دور از ذهن نمي داند که قاتلي ناشناس اين 

جنايت را رقم زده و پس از آن طوري صحنه سازي کرده باشد که کشتار به شکل ديگري جلوه کند. 

  

چت کردن مرد میانسال زندگي اش را از هم پاشید  
 

 زن ميانسالي که از چت کردن همسرش خسته شده بود براي جدايي به دادگاه خانواده مراجعه 
نام دارد به قاضي مجتمع  ابتدا مرد ۵۲ساله که عباس  اين پرونده  کرد.در جلسه رسيدگي به 
خانواده شماره دو توضيح هايي را ارائه کرد و گفت؛ من و همسرم ۲۵ سال پيش ازدواج کرديم 
که حاصل اين زندگي مشترک يک فرزند ۲1ساله است. چند سالي است زير يک سقف زندگي 
مي کنيم اما خبري از عشق و محبت بين ما نيست و هرچه سعي مي کردم همسرم را به زندگي 
اميدوار کنم وي نمي پذيرفت و مي گفت عشق من به او دروغ است و آن را باور ندارد. با اين 
وجود حاضر نيستم همسرم را طالق بدهم.همسر اين مرد نيز با اظهار اينکه به عباس هيچ عالقه 
يي ندارد، گفت؛ در اين مدت به ظاهر با هم زندگي مي کرديم. او نفقه و خرجي نمي داد و دائم پاي 
ميز رايانه و در حال چت کردن و گرفتن عکس هاي زنان مختلف است و زندگي مان بسيار سرد 
و بي روح است و هيچ احساسي به همديگر نداريم به همين دليل مي خواهم هرچه زودتر جدا 
شويم تا با اعصاب و رواني آسوده به زندگي ام ادامه دهم.قاضي دادگاه پس از ثبت اظهارات 

طرفين پرونده رسيدگي به درخواست آنان را به جلسه يي ديگر موکول کرد. 

حادثه تلخ در بزرگراه  تهران
 

میلگرد بدن مسافران اتوبوس را به هم دوخت  
 يک دستگاه اتوبوس شرکت واحد  چهارشنبه گذشته در يکي از بزرگراه هاي تهران دچار حادثه 

شد و چهار مجروح برجاي گذاشت.

سه  منطقه  آماده  افسر  سلمي  رضا  تهران،  نشاني  آتش  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
سازمان آتش نشاني درباره جزئيات اين حادثه گفت؛ بعدازظهر چهارشنبه شهروندي با سامانه 
1۲۵ تماس گرفت و از وقوع يک حادثه رانندگي خبر داد. ستاد فرماندهي هم بي درنگ آتش 
نشانان ايستگاه 6۴ و گروه نجات 16 را به طور همزمان به محل حادثه واقع در مسير غرب 
به شرق بزرگراه چمران، قبل از دوربرگردان نمايشگاه بين المللي اعزام کرد تا به امدادرساني 
بپردازند.وي افزود؛ اتوبوسي با تعدادي مسافر در مسير غرب به شرق بزرگراه در حال حرکت 
بود که ابتدا به شدت با يک خودرو سواري مزدا تصادف کرد و از مسيرش منحرف شد و سپس 
به يک دستگاه وانت حامل تعداد زيادي ميلگرد که در حاشيه بزرگراه متوقف بود برخورد کرد. 
ميلگرد هاي داخل وانت پس از اين تصادف از شيشه پنجره جلو اتوبوس به بعضي از سرنشينان 
اتوبوس جراحت هاي شديدي وارد کرد. متاسفانه در اثر اين حادثه رانندگي، ميلگردها در بدن 
راننده 3۵ساله اتوبوس به نام بهروز و دو مسافر ديگر که جلو اتوبوس حضور داشتند فرو 
رفت و به شدت آنها را مجروح کرد. راننده 38ساله خودرو مزدا به نام رضا هم از ناحيه ستون 
فقرات آسيب ديد و در داخل خودرواش محبوس شد.افسر آماده منطقه سه آتش نشاني افزود؛ 
امدادرسانان به محض رسيدن به محل حادثه عمليات را شروع کردند. آنها ميلگردهايي را که 
در بدن سرنشينان اتوبوس فرو رفته بود به دليل خونريزي شديد خارج نکردند و فقط ميلگردها 
را از کمي باالتر بريدند تا خارج کردن کامل آنها در اتاق عمل بيمارستان انجام شود. همزمان 
تعداد ديگري از آتش نشانان، ستون هاي وسط خودرو سواري مزدا را بريدند و راننده مجروح 

آن را خارج کردند. 
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زندگی پوشالی در 
یک فنجان 

مدتي بود که رفتارهاي همسرم بشدت تغيير کرده و کمتر به من توجه و عالقه نشان مي داد. 
او اکثر اوقات به بهانه کار تا دير وقت به خانه نمي آمد به همين خاطر خيلي نگران بودم. در اوج ناراحتي 
موضوع را با دوستم »مريم« در ميان گذاشتم. او نشاني زن فالگيري را در اختيارم قرار داد و گفت: به 
راحتي مي تواند مشکلم را حل کند و به زندگي ام سر و سامان دهد. باالخره با اصرارهاي او به خانه 
اتاق بودند. در حالي که  به  فالگير رفتم. به محض ورود چند زن جوان را ديدم که منتظر ورود  زن 
دلهره و اضطراب وجودم را فراگرفته بود باالخره پس از دو ساعت انتظار نوبتم رسيد. پس از ورود 
به اتاق سوسن – زن فالگير – با خوشرويي فنجان قهوه اي را مقابلم گذاشت و از من خواست تا آن را 

بنوشم. 
سپس فنجان خالي را روي نعلبکي برگرداندم. دقايقي نگذشته بود که او فنجان را در دستش گرفت و به 

تفسير خط و خطوط درون آن پرداخت. 
او از چند واقعه زندگي گذشته ام گفت. اما وقتي با صراحت گفت همسرم مهندس ساختمان است، غافلگير 

شدم. 
لحظاتي بعد در حالي که چهره زن فال بين برافروخته بود فنجان را روبه رويم گرفت و خط کجي را 
نشانم داد و گفت: »آيا آمادگي شنيدن حقيقت را داري؟ با ترس و دلهره گفتم: خواهش مي کنم هر چه 
هست بگوييد. اين عکس زن غريبه اي است که کنار همسرت ايستاده است و...« و با شنيدن اين حرف ها 
حالم دگرگون شد. اما او از من خواست خونسردي خودم را حفظ کنم. همسرت به زن جواني عالقه مند 

شده، بهتر است کمي هوشيارانه عمل کني! 
در پايان هم از من خواست رفتار و حرکات همسرم را با دقت زير نظر بگيرم و در جلسه بعدي در اين 

باره صحبت کنم. 
پس از خداحافظي و بازگشت به خانه در حالي که سعي داشتم خودم را آرام نشان دهم، طبق گفته هاي 

زن فالگير، رفتار و حرکات همسرم را با دقت زير نظر گرفتم. 
چند شب بعد ساعت يک و نيم بعد از نيمه شب منتظر کمال ماندم اما هيچ خبري از او نشد. فقط سر شب 

تلفني عذرخواهي کرد و گفت براي حضور در جلسه مهمي، ساعت ها کار دارد و دير به خانه مي آيد. 
با اين حال پلک هايم سنگين شده بود که با صداي به هم خوردن در ورودي از خواب پريدم. کمال با 
چهره اي عصبي و ناراحت وارد خانه شد. وقتي سالم کردم جواب سردي داد و به بهانه اينکه خسته 

است، يک راست به اتاق رفت و خوابيد. 
هنوز سپيده نزده بود که کمال لباس هايش را پوشيد و از خانه رفت. 

من هم با عجله از خانه خارج شده و با يک تاکسي به تعقيبش پرداختم. او ابتدا به دفتر شرکتش رفت. 
من هم داخل تاکسي نشستم. چند ساعتي نگذشته بود که همسرم از آنجا خارج شد و همان موقع زن 
جوان ناشناسي به طرفش رفت. با ديدن آن صحنه تنم لرزيد. اما سعي کردم بر اعصابم مسلط باشم. 

چرا که هنوز دليل محکمي براي اثبات خيانت او نداشتم. 
کمال همراه زن ناشناس سوار بر خودرو به يک رستوران در شمال شهر تهران رفتند. با ديدن اين 

را فروريخته  را در ذهنم مرور کردم. همان موقع کاخ رؤياهايم  فالگير  تمام حرف هاي زن  صحنه ها 
ديدم. 

هرگز فکر نمي کردم زن فالگير با ديدن فنجان قهوه بتواند پرده از خيانت همسرم بردارد و مرا از خوش 
خيالي بيرون بياورد. تازه به علت تمام غيبت هاي طوالني و سفرهاي به اصطالح کاري همسرم پي  بردم. 
آن روز با ناراحتي و اوقات تلخي به خانه بازگشتم و به انتظار کمال نشستم. عصر همان روز برخالف 

روزهاي گذشته همسرم زود به خانه بازگشت. 
او چندين بار مرا صدا زد اما نمي خواستم به هيچ عنوان چشمم به چشمش بيفتد. به همين خاطر خودم 

را به خواب زدم. 
فرداي آن روز هم تصميم نهايي ام را گرفته و چمدانم را بسته و به خانه پدرم بازگشتم تا هر طور شده 

از او جدا شوم. 
به همين خاطر به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با ارائه شکايتي خواستار جدايي از همسرم شدم. 

قاضي نيز همسرم را به دادگاه فرا خواند. 
کمال در جلسه رسيدگي به پرونده در دادگاه قبل از شروع جلسه، از من علت جدايي ام را پرسيد.اما 
من سکوت کرده و به انتظار رسيدگي پرونده وارد دادگاه شدم. کمال آن روز به قاضي گفت، در طول 
۵سال زندگي مشترک احساس خوشبختي مي کردم چون همسرم زني مهربان و فداکار است که زندگي 

شيريني برايم ساخته است، اما حاال نمي دانم چرا درخواست جدايي داده است. 
همان موقع قاضي به وي گفت: همسرتان به خاطر خيانت شما، قصد جدايي دارد چرا که از روابط پنهاني 

شما با يک زن جوان ناشناس مطلع شده است! 
ديدي  که  زني  کردي.  فکر  طور  اين  من  درباره  که  متأسفم  گفت:  بود  شوکه  شدت  به  که  شوهرم 
براي حل مشکالت  قبل  او مدتي  کند  از کشور زندگي مي  قبل خارج  از سالها  که  است  خواهرزاده ام 
مربوط به ارثيه خانوادگي شان به ايران آمده بود و من هم از طريق دوستانم به او کمک مي کردم. آن 
روز هم با يک وکيل در رستوران قرار داشتيم که همه داليل و مدارک مربوط به آن هم موجود است.

حاال هم از بي اعتمادي هاي تو ناراحت هستم. حال آن که نسرين حتي عالقه نداشت نازنين در جريان 
موضوع قرار گيرد و من هم به عنوان يک راز موضوع را افشا نکردم. اما افسوس که... 

زن جوان که پس از شنيدن حرفهاي همسرش به گريه افتاده بود گفت: متأسفانه حرف هاي آن زن فالگير 
مرا تا مرز نابودي کشاند. حاال هم به شدت پشيمانم. مي دانم اشتباه کرده ام. زيرا قبل از هر اقدامي بايد 
حقيقت را کشف مي کردم. اما افسوس که زن فالگير بذر بدبيني را در دلم کاشت. اي کاش تو هم حقيقت 
را با من در ميان مي گذاشتي. چون من هم شريک زندگي تو هستم و نياز به شنيدن حقايق دارم. شايد 

من هم مي توانستم به نسرين کمک کنم. 
را  بدي  روحي  و  بحراني  شرايط  دو  هر  مدت  دراين  چون  باشي  بخشيده  مرا  اميدوارم  نيز  حاال 

گذرانده ايم. 
مرد جوان هم پس از شنيدن اظهارات همسرش از او خواست به خانه باز گردد و همه اتفاقات پيش آمده 

را فراموش کند. 
زوج جوان در پايان جلسه پس از آشتي، دادگاه را ترک کرده و پرونده نيز از سوي قاضي مختومه 

شد. 

ماجرا

مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

مقيم  زبانان  فارسی  ديگر  و  ايرانی  هموطنان  به  کمک  و  خدمات  سلسله  بدنبال 
بريتانيا اعالم می داريم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی انجمن حمايت 
از معلولين ايرانی برای حل مشکالت ايرانيان و فارسی زبانان در امور اختالفات 
همسر  انتخاب  و  ازدواج   ، بالعکس  و  فرزندان  با  والدين  ارتباطات   ، خانوادگی 
و  خانوادگی  مشکالت  ديگر  و  وسواس   ، اضطراب   ، سرخوردگی   ، افسردگی   ،
روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعيين وقت مالقات خصوصی با خانم 
فريال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه 

درمانی با آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

E-mail: info@iraniandsa.co.uk
هماهنگ کننده: خانم نسیم رنجبر 
خدمات انجمن رایگان می باشد. 

لطفا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمایید و در صورت تمایل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زیر واریز نمایید

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street   Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW 
Sort Code: 20-90-56         Account No: 90260878

حق طبیعی کمک کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیریه انگلستان را بازبین نمایند.

خواننده گرامی: 
برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و

 آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان 
معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ،

 افغانی ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشک و تازه ، شیرینی تر و انواع سفارشات زولبیا و بامیه، 
آجیل ،آبمیوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 

انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 
سی دی و صنایع دستی 

انواع سفارشات کیک عروسی و تولد پذیرفته می شود
ایرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

کالسهای آموزش زبان فارسی جهت 
خواندن، نوشتن و مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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این حق شماست که به ازای کمترین پرداخت ممکن،
 بیشترین دریافت ممکن را داشته باشید.

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین شما را به حق تان نزدیک تر می کند!

روشهای ابراز 
محبت و عشق 

در خانه
می  عشق  ابراز  خود  خانوادهء  به  نسبت  شما  آیا 
کنید؟ بسیاری از مردم نمی دانند چگونه به همسر و 
فرزندان خود ابراز عالقه کنند و محبت خود را نشان 
ابراز عشق  برای  مقاله ۵0 روش مؤثر  این  در  دهند. 

بیان شده است! 

فرزندتان  تخت  روی  را  آن  و  بياوريد  خانه  به  گل  شاخه  يک 
بگذاريد. 

عکس بزرگی از خانواده خود قاب کرده و آن را روی ميز کار يا 
کنار ميز کودک يا همسر يا پدرو مادرتان قرار دهيد. 

در سالگرد ازدواجتان غذای مورد عالقه همسرتان را درست کرده 
و آن را به بهترين شکل تزئين کنيد. 

يک روز از سر کار زود به منزل بيائيد و فرزندتان را بعد از مدرسه 
به پارک ببريد. 

او  به  برود  به خريد  با دوستش  می خواهد  فرزندتان  که  هنگامی 
پول اضافی دهيد. 

يا  سينما  به  رفتن  جهت  تان  خانواده  همه  يا  کودک  برای  بليطی 
کنسرت تهيه کنيد. 

شبی بدون تلويزيون، وقت خود را به بازی با فرزندان و صحبت 
با همسرتان بگذرانيد. 

با فرزندتان نهار را به پارک يا يک فضای زيبا ببريد و در آنجا با 
هم صرف کنيد. 

که  دارد)مانند روزی  فرزندتان  برای  ای  اهميت ويژه  که  يک روز 
کارنامه ای پر از نمرات درخشان دريافت کرده( او را برای صرف 

غذا به رستوران دعوت کنيد. 
کارهای هنری فرزندتان را قاب کرده و آن را در دفتر کار يا خانه 

در معرض نمايش قرار دهيد. 
مجله مورد عالقه او را خريده يا سفارش دهيد و يا يک اشتراک غير 

منتظره برای او فراهم آوريد. 
شامی در کنار نور شمع با خانواده خود صرف کنيد. 

فيلمی را که همه افراد خانواده دوست دارند تهيه کرده و در بعد از 
ظهری آرام آن را به اتفاق تماشا کنيد. 

برخی برنامه های جذابتر تلويزيون را انتخاب کرده، سعی کنيد از 
آن در کنار هم لذت ببريد و درباره آن گفتگو کنيد. 

فرزند، همسر يا پدر و مادر خود را برای ديدن يک فيلم به بيرون 
دعوت کنيد. 

کتاب مورد عالقه خانواده تان را که فکر می کنيد از آن لذت می برند 
به آنها هديه دهيد. يا به کتابخانه برويد و کتابی را که هر دوی شما 

از خواندن آن لذت می بريد مطالعه کنيد. 
يا همسرتان است)مانند واکس  فرزند  بر عهده  را که  گهگاه کاری 

زدن( قبول کرده و انجام دهيد. 
هنگام خريد، حداقل 1۵ دقيقه از وقت خود را به بازيهای کامپيوتری 

با فرزند خود اختصاص دهيد. 
قبال  در  شما  فرزند  که  هايی  مسئوليت  از  برخی  انجام  داوطلب 

خانواده دارد بشويد. 
افکار، موضوعهای قابل توجه، و احساس های خود را با خانواده 

خود در ميان بگذاريد. 
را  خود  خانواده  هفته  آخر  کنيد،  می  کار  مدت  تمام  شما  اگر 

سورپرايز کنيد. 
با  فوتبال  بازی  يا  پزی  شيرينی  مانند  جالبی  و  متنوع  کارهای 

فرزندتان در خانه انجام دهيد، تا آنها را خوشحال کرده باشيد. 
هنگام خواب کودک خود را همراهی کرده و برای او کتاب بخوانيد 

يا با او صحبت کنيد و در آخر او را به گرمی در آغوش بگيريد. 
برای  را  آشپزی  بدون  شب  يک  تا  بخريد  شام  بيرون  از  شبی 

همسرتان داشته باشيد. 
اتاق خود را قبل از اينکه کسی به شما بگويد مرتب کنيد. 

هر روز صبح و هر شب قبل از خواب خانواده خود رابه گرمی در 
آغوش بگيريد. 

قبل از اينکه فرزندتان بخواهد به او پيشنهاد کنيد که دوستش را به 
خانه دعوت کند. 

مانند  جالبی  و  متنوع  کارهای 
با  فوتبال  بازی  یا  پزی  شیرینی 
تا  دهید،  انجام  خانه  در  فرزندتان 

آنها را خوشحال کرده باشید. 
هنگام خواب کودک خود را همراهی 
کرده و برای او کتاب بخوانید یا با 
به  را  او  آخر  در  کنید و  او صحبت 

گرمی در آغوش بگیرید. 

با فرزند يا همسر خود برای راه رفتن يا دوچرخه سواری به بيرون 
برويد. 

قسمتی از حقوق خود را به فرزند خود بدهيد، تا آن را پس انداز 
کند. 

کوچک  های  برگه  روی  آميزی  محبت  يا جمالت  کوچک  کارتهای 
بنويسيد و آنها را در جيب لباس يا کيف دستی او قرار دهيد. 

از بيان جمالت دستوری بپرهيزيد. 
هر روز برای فرزند خود کتابهای داستان يا مجله های مورد عالقه 

او را بخوانيد و اجازه دهيد روی پای شما دراز بکشد و با اين کار 
صميميت خود را با شما حفظ کند . 

فرزند خود را به مکان های مورد عالقه اش مثل: نمايشگاه، مغازه 
کارت پستال، شهر بازی و يا کتابخانه ببريد. 

برای کودک خود کتابهای داستان را با صدای بلند بخوانيد ، حتی 
اگر او خودش می تواند بخواند. 

افتد  می  برايتان  که  اتفاقهايی  مورد  در  را  خانواده  اعضای  نظر 
که  کاری  از  را  آنها  خانواده،  به  نسبت  ابراز عشق  برای  بپرسيد. 

مشغولش هستند فراخوانيد و به آنها بگوئيد: دوستت دارم. 
قسمتهای جذاب روزنامه و مطالبی که مورد عالقه همه شماست هر 

روز در کنار هم بخوانيد. 
سعی کنيد سرگرمی های مورد عالقه اعضای خانواده را بشناسيد 

و آنها را درک کنيد. 
لباسها وجواهراتی که فرزند شما آرزوی داشتن آن را دارد به او 

قرض دهيد. 
يک روز فرزندتان را همراه خود به محل کار ببريد. 

به دخترتان )که بزرگ شده( يا مادر خود لوازم آرايشی و تزئينی 
خود را بدهيد. 

بازيهای  بازی،  ،اسکيت  دوز  و  دوخت  آشپزی،  مانند:  مهارتهايی 
کامپيوتری يا نوا ختن موسيقی را به کودک خود آموزش دهيد. 

باغچه ای کوچک را با هم درست کنيد. 
آنها  به  خانواده،  اعضای  های  کلکسيون  به  نسبت  اظهار عالقه  با 

چيزهايی را نگهداری می کنند هديه دهيد. مثل تمبر. 
کنيد  تشويق  انديشمندانه  کارهای  انجام  به  را  همسرتان  و  فرزند 
واجازه دهيد که آنها بدانند که شما برای کارهايشان ارزش قائليد. 

فقط برای اينکه لحظات را در کنار خانواده خود بگذرانيد کاری مانند 
خريد از فروشگاه را به کارهای روزانه خود بيفزائيد. 

تاريخهايی را که برای اعضای خانواده مهم است مثل رويدادهای 
داشته  خاطر  به  اند  داشته  کارها  در  که  هايی  پيشرفت  يا  مهم 

باشيد. 
الگوئی از عشق و محبت برای خانواده خود باشيد. 

اجازه دهيد که خانواده تان بدانند آنچه که هنگام دعوا و عصبانيت 
می گويند برای شما مهم نيست. بگذاريد بدانند که شما آنها را برای 

هميشه دوست خواهيد داشت. 
بگوئید: دوستت دارم.



41
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین جمعه 18 تیر ماه 1388   -  شماره 104

 ويژگي هاي منفي شخصيتي و لزوم دوري از آنها 

 دوستي هاي مسموم 
 

فاطمه زرمهر

اگرچه ممکن است تفکر داشتن دوستان و اطرافیان خوب لذت بخش، شادي آور و روحیه دهنده 
باشد، اما بد نیست بدانیم بعضي از آنها اینچنین نیستند، یعني نه تنها چنین خاصیتي ندارند 
بلکه برعکس نیز هستند. درست است که بعضي زمان ها احساس خوشایندي نداریم یا برعکس 
اما این مربوط به خلق و خوي متغیر و تحت  بعضي روزها لبریز از شادي بي دلیل هستیم، 
تاثیر محیط و وقایع اطراف مان است. با این حال بعضي از این خصلت ها ثابت هستند. در این 
مي  که  کنیم  اشاره  ها و خصوصیات شخصیتي  نگرش  از  به بعضي  راجع  مقاله مي خواهیم 
تواند بسیار آزاردهنده و مهلک باشد؛خصوصیتي که در دوستان و اطرافیان خود مشاهده مي 
کنید و تنها به خاطر حفظ دوستي این رفتارها را نادیده مي گیرید یا تحمل مي کنید، در حالي 
که مي تواند تاثیر بسیار منفي و ناخوشایندي داشته باشد. مثاًل شما فردي خوشبین هستید، اما 
در برخورد با یکي از اطرفیان، یک مرتبه احساس بدبیني به شما دست مي دهد. یا ممکن است 
داراي نگرش ایده آل نسبت به جهان پیرامون خود باشید اما در برخورد با یکي از دوستان و 
تحت تاثیر روحیه وي، احساس حماقت و سادگي به شما دست دهد. بعضي از این وضعیت ها مي 
تواند تاثیر منفي و بسزایي در زندگي شما داشته باشد. به گزارش سالمت نیوز اگرچه همه ما 
انسان ها داراي مشکل هستیم اما بعضي از این مشکالت و خصلت ها به شدت مضر هستند. این 
مشکالت براي شادي ما، روحیه ما، اعتماد به نفس ما و زندگي ما سمي هستند. در ادامه به بعضي 

از این بدترین شخصیت ها اشاره مي کنیم و دلیل مسمومیت آنها را توضیح مي دهیم.

-1 دغلکار و متقلب؛ افراد داراي اين خصوصيت، مهارت خاصي در تقلب دارند. در حقيقت ممکن است 
شما هم خيلي دير متوجه شويد که طعمه تقلب و دغلبازي آنها شده ايد. اين افراد تمام وجود و مايملک 

شما را زير و رو کرده و در خدمت خواست خود مي گيرند.

چرا سمي؛ اين افراد سمي شما را وادار به انجام کارهايي مي کنند که طبق ميل و خواست خودشان 
است، در حالي که شما واقعًا چنين نمي خواهيد. در ادامه آنچه توقع آنهاست اين است که تمام جهان و 

اطرافيان پيرامون اهداف آنها حرکت کنند.

-۲ خودشيفته؛ اين افراد به طور افراطي به خود اهميت مي دهند و اعتقاد دارند جهان و جهانيان بايد 
دور آنها بچرخند. ممکن است اين افراد به اندازه افراد حيله گر سمي نباشند، اما در نوع خود مسموميت 

منحصر به فردي دارند و آن داشتن انتظار بيجا براي به دست آوردن هر آنچه مي خواهند، است.

چرا سمي؛ آنها فقط روي نياز خود تمرکز مي کنند و خواست و نياز ديگران را ناديده مي گيرند. شما را 
نااميد و ناکام رها مي کنند و حتي تمام انرژي شما را معطوف به نيازهاي خود مي کنند.

-3 بدبين و منفي نگر؛ اين افراد مي توانند از نقاط مثبت زندگي خشنود باشند. اگر با آنها راجع به زيبايي 
امروز صحبت کنيد، آنها پيش بيني روز مالل آوري را در آينده يي نزديک مطرح مي کنند. اگر به آنها 
خبر پيروزي در امتحانات ميان ترم را بدهيد، آنها در مورد سختي امتحان پايان ترم صحبت مي کنند.

چرا سمي؛ آنها لذت همه چيز را زايل مي کنند. روحيه اميدوار را به تدريج با منفي نگري جايگزين مي 
کنند و اين در حالي است که شما خود متوجه اين تغييرات نيستيد، تنها زماني متوجه مي شويد که ديگر 

به هيچ چيز مثبت نگاه نمي کنيد.

بيگانه  کاماًل  را  چيز  همه  آنها  بينيد،  مي  جذاب  و  زيبا  را  چيز  همه  که شما  زماني  داور سطحي؛   ۴-
و  او  پايه  از  آنها  بدانيد،  فرد  به  منحصر  داراي شخصيت  را  اگر کسي  کنند.  مي  غيرجذاب تصور  و 

شخصيتش را رد مي کنند و غلط مي پندارند.

چرا سمي؛ افراد داراي اين روحيه بسيار شبيه افراد منفي نگر هستند. در جهاني که تنوع و گوناگوني 
موج مي زند، داشتن اين روحيه و تفکر، غلط است، در حالي که اگر جهان يکنواخت و يک جور بود، 

مسلمًا خسته کننده مي شد.

-۵ ستيزه گر با رويا و خيال؛ هر زمان شما از ايده خود صحبت مي کنيد، آنها در مورد عدم توانايي 
شما در زمينه عملي کردن آن صحبت مي کنند و اگر به روياي خود دست يافتيد سعي مي کنند آن را 

کم ارزش و حتي مسخره جلوه دهند.

چرا سمي؛ اين افراد هميشه به »چه چيز هست« فکر مي کنند تا »چه چيز مي تواند باشد«. در نهايت 
اعتماد به نفس شما را زايل کرده و باور و ايمان شما را راجع به خود از بين مي برند. در حالي که 

پيشرفت و تغيير تنها زماني اتفاق مي افتد که کار جديدي انجام شود.

-6 رياکار و دورو؛ شما زماني که با اين افراد هستيد، هرگز احساس يکرنگي و صميميت نمي کنيد. شما 
داستان خنده داري تعريف مي کنيد و آنها مودبانه لبخند مي زنند. اگر ناراحت و غمگين باشيد، به شما 

ناراحتي و غم تحويل مي دهند، ابراز احساس غيرواقعي و دروغ که خودتان هم متوجه مي شويد.

چرا سمي؛ ارتباط با اين افراد، دوستي را سطحي و کم مايه مي کند. هر زمان شما واقعًا نياز به يک 
دوست را احساس کرديد، آنها در کنار شما نخواهند بود. هر زمان شما نياز به انتقاد کارساز داشتيد، 
آنها از درستي شما صحبت مي کنند. با اين توصيفات مي توانيد تصور و تجسم کنيد که چه حسي به 

شما دست مي دهد.

-7 گستاخ و بي ادب؛ اين افراد کارهايي را در بدترين زمان ممکن و به بدترين شکل ممکن انجام مي 
دهند. نوعي حيله گري را مي توانيد در ارتباط با آنها احساس کنيد. شما به عنوان يک دوست از رازهاي 

خود با آنها سخن مي گوييد و آنها از همين صداقت عليه شما استفاده مي کنند.

افراد به شما و احساس تان بي احترامي مي کنند، چه چيز سمي تر از اين مي تواند  اين  چرا سمي؛ 
باشد.

-8 ناراضي و طلبکار؛ شما هرگز نمي توانيد اين افراد را از خود راضي و خشنود نگه داريد. انتظار بيجا 
از شما دارند. آنها مرتب به دنبال اين هستند که شما را مقصر جلوه دهند.

چرا سمي؛ شما ممکن است زمان زيادي صرف کنيد تا آنها را از خود خشنود سازيد و به مرور ممکن 
است خود را فراموش کنيد. آنها تمام انرژي و زمان شما را مي خواهند و در نهايت قرباني خواهيد 

شد. 
 

یوگا برای خانم ها
07984180830

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد

Make up Artist
Mr Nisham

با سابقه 5 سال  کار در سینما و تلویزیون ایران
طراحی چهره و ابرو و ارایش عروس و

 گریم عروس و داماد

با تعیین وقت قبلی در تمام نقاط انگلستان

هدیه نیشام به عروس و داماد

همراه عروس و داماد رایگان

07856930717
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فال هفته
د 

متولدين فروردين: با هر چه برخورد ميکنيد پيش 
يک  ماه  اين  در  دهم.  انجام  ميتوانم  بگوئيد  خود 
را  شما  که  چيزهايي  به  نسبت  مناسب  ديدگاه 
آن  حتي  و  داشت  خواهيد  کنند،  مي  برانگيخته 
در  کمک  برای  را  روياهای شما  ميتوانند  چيزها 
اختيار بگيرند. از اين که در اين موقعيت پيشرو 
باشيد نهراسيد و اگر نيازی برای تغيير در زندگي 

خود وديگران احساس ميکنيد، آن را بيان کنيد.

مهرباني  و  قلبي  خوش  ارديبهشت:  متولدين  د 
 ، شده  سبب  ماه  اين  متولدين  اکثر  فداکاری  و 
خيلي راهها برويشان باز و بعضي ها نيز از آنها 
سوءاستفاده کنند که خوشبختانه گروه دوم خيلي 
زود شناخته ميشوند، به آن دسته از اين افراد که 
ندانسته به مسير بدگويي و غيبت و دشمن تراشي 
مسير  زودتر  ميگردد  توصيه  ميشوند  کشيده 
خود را تغيير بدهند وگرنه به دردسرهايي دچار 
خوشحال  ايي  نامه  هفته  اين  آخر  شد.  خواهند 

کننده بدستان خواهد رسيد. 

از متولدين  از ۵۰ درصد  اگر  د متولدين خرداد: 
مي  چگونه  را  آينده  بپرسيد  ماه  اين  بزرگسال 
بقيه  ولي  اميد!  پر  و  روشن  گفت  خواهند  بينيد، 
درست برعکس همه چيز را تاريک و بي اميد مي 
بينند و همين سبب شده در کارشان دچار رکود 
تفاوتي  بي  به مراحل سرد و  و در زندگي شان 
ها که شديدا”  از زن و شوهر  آن گروه  برسند. 
بزرگ  و  کوچک  اختالفات  و  مگو  بگو  گير  در 
هستند بايد عاقالنه پای يک ميز مذاکره بنشينند، 
و  نمايند  دعوت  بيطرف  و  عادل  داور  يک  از  يا 
با  اصطالح  به  تا  کنند  مراجعه  روانپزشک  به  يا 
بازگوئي مسائل، ريشه ها را پيدا کرده و در رفع 

آن بکوشند.

در  خوشي  و  خوب  روزهای  تير:  متولدين  د 
بزرگ  ميهماني  يک  به  هفته  اواسط  داريد،  پيش 
تغيير  برای  ای  نقشه  دارد  احتمال  خواهيد رفت، 
زندگيتان بکشيد، عصر دلپذيری در راهست. چند 
از شادی  مملو  را  هفته شما  تمام  دلنشين  ديدار 
باشيد.  قراردادها محتاط  خواهد کرد. در امضاء 
مشورت  به  ترديد  بدون  اهدافتان  پيشبرد  برای 
اين که يکي دو مشکل مالي  به ويژه  نياز داريد. 
کوچک در مسير راه شما وجود دارد که بزودی 

برطرف خواهد شد. 
در  شما  مشکالت  همه  حاال  مرداد:  متولدين  د 
نگراني  ، بي جهت احساس  حال حل شدن است 
داشته  تحمل  و  صبر  کمي  ميکنيد،  اضطراب  و 
دلپذيری  جمعه  برسيد.  مقصودتان  به  تا  باشيد 
به  هميشه  که  است  درست  است.  انتظارتان  در 
خود متکي بوده ايد ولي اين دليل نميشود که از 
تشکيل  برای  کنيد!  فرار  ديگران  های  راهنمايي 
زندگي جديد شتاب به خرج ندهيد. روز دلنشيني 

در راهست .

موقعيت  در  ماه  اين  در  شهريور:  متولدين  د 
انجام  مشتاق  و  داريد  قرار  مناسبي  روحي 
تمايل  ماه  اين  در  حتي  هستيد.  مختلف  کارهای 
اهداف خود مسافت هاي  به  داريد برای رسيدن 
طوالني را طي کنيد. مطمئن باشيد آنچه پرداخت 
کرده ايد باز خواهد گشت. جديت و تالش خود را 
گسترش دهيد که در اين صورت خوبي شما را 
پاداش  عنوان  به  ماه  اين  در  کرد.  احاطه خواهد 
ايد  داشته  را  آن  آرزوی  که  را  چيزی  عوض  و 

دريافت خواهيد کرد.
د متولدين مهر: زوجهای اين ماه نبايد اجازه بدهند 
بعضي از آدمهای ناصالح در زندگيشان دخالت 
کنند و يا بعنوان مشاور سبب بهم ريختن شيرازه 
زندگي شان شوند. اصوال دخالت در زندگي آدم 
وابسته  دلسوزترين  و  نزديکترين  توسط  اگر  ها 
مسائل  حل  در  بتواند  شايد  گيرد  صورت  ها 
ياری رساند ولي وقتي قضيه بدست آدمهای غير 
مسئول مي افتد همه چيز بهم ميريزد در حاليکه 
ثروت در زندگي چهل درصد از متولدين اين ماه 
نقش مهمي دارد و در مجموع مسائل مادی گاه 
نقش حياتي ايفا ميکند، اين گروه پيوندهای خود 
با مسائلي عاطفي و احساسي و معنوی قطع  را 

ميکنند.
د متولدين آبان: اعتماد به نفس شما خوب است، 
اما نبايد به مرز غرور و تکبر نزديک شويد. هدف 
ويژه ای داريد و اين نکته مثبتي در زندگي شما 
را کسب  اطالعات الزم  به شرطي که  البته  ست، 
به  ضمن  در  برويد.  پيش  قدم  به  قدم  و  کنيد 
تا  نياز داريد. فرصتي دست ميدهد  نيز  شجاعت 
کارهايي را که عده اي به تسامح و تساهل ناتمام 
اتمام  به  توانايي  و  معرفت  ب  شما  اند،  گذاشته 

برسانيد. 

، شما  نزديک  از دوستان  يکي   : آذر:  متولدين  د 
بهتر   ، شماست  با  حق   ، است  کرده  ناراحت  را 
شما  مالي  مشکل  نرويد.  او  سراغ  فعال”  است 
در  شيريني  روز  شد.  خواهد  حل  هفته  اواسط 
راه داريد. اعتماد به نفس و مهرباني شما، زبانزد 
زندگيتان  نحو  به همين  کنيد  است. سعي  همگان 
داشت.  خواهيد  دلنشين  ديدار  چند  بگذرانيد.  را 

احتمال دارد به سفری کوتاه برويد.

د متولدين دی: در جستجوی زيبايي ها هستيد. 
را  همسرتان  از  بردن  دل  قصد  اگر  است  بهتر 
داريد، شب هنگام شام مورد عالقه اش را برايش 
نماييد،  روشن  ميز  روی  شمعي  و  کرده  تهيه 
ترفندتان کارساز ميشود.  ترتيب  اين  به  مطمئنا” 
شخصيت  ناگهاني  تغيير  با  هفته  اين  اواخر  در 
مواجهه خواهيد شد، پس از لحظه لحظه فرصتها 
خانه  عاشق  هميشه  شما  ببريد.  را  لذت  نهايت 
انجام  برای   ، المقدور  حتي  هستيد.  خانواده  و 

وظايف تان ، اوقات خاصي را در نظر بگيريد.

دد متولدين بهمن: زحمت شما زياد ميشود، و اين 
دلخواه  مسير  يک  در  حرکتتان  برای  اي  مقدمه 
وجودی  اصل  ميتواند  فرهنگي  فعاليتهاي  است. 
شما را به اطرافيان بشناساند، ضمن آنکه خودتان 
اگر تصميم گيری راجع  ميکند.  نيز خوشحال  را 
تعويق  به  کمي  را  خود  اقتصادي  فعاليتهای  به 
کلي  طور  به  بود.  خواهد  شما  نفع  به  بيندازيد، 
طالع شما در زمينه امور عاطفي و فرهنگي روشن 
است. يک نفر خيال دارد شما را متوجه خودش 

کند، با چشماني باز اطراف خود را بنگريد.

د متولدين اسفند: : گاهي آنقدر حساس ميشويد 
با  را  خود  حرفهای  نميکند  جرات  کس  هيچ  که 
شما در ميان بگذارد. شيوه کار شما طوري است 
و  ميشوند  جلب  سويتان  به  بسياري  افراد  که 
حاضرند روی شما سرمايه گذاری کنند. به شعر 
و داستان عالقه خاصي داريد. مطالعه خود را در 
هر دو زمينه وسعت دهيد. خوش قلب و بي کينه 
ايد و همين شما را در ميان دوستانتان محبوب 

کرده است. 

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و
 آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان 
معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .
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 گزارش واره اي از نقش »تصادف« در کشف هاي بزرگ بشري 

وقتي شانس چاشني 
کار مي شود

يک نويسنده آمريکايي در کتابي که به تازگي منتشر کرده، بيش 
از 8۰ تحقيق بسيار عجيب دنيا را که شگفتي محققان را برانگيخته 
کشف هاي  به  منجر  علمي  تحقيقات  از  بسياري  است.  کرده  بيان 
متحوالنه و اختراعات مهمي شده اند که زندگي انسان را دستخوش 
تغيير و تحول کرده اند. به نظر مي رسد، برخي از تحقيقات بيش از 
آنکه تحولي در دانش بشري ايجاد کنند، بسيار عجيب هستند. در 
اين خصوص »الکس باوز« در کتابي با عنوان »فيل ها در اسيد و 
ديگر آزمايشات عجيب و غريب« به بررسي و معرفي بيش از 8۰ 
در  دانشمندان  که  پرداخته  شگفت انگيزي  و  عجيب  بسيار  تحقيق 

دهه هاي گذشته انجام داده اند. 
»الکس باوز«، نويسنده اين کتاب در رشته تاريخ علوم از دانشگاه 
فارغ التحصيل شده و درحال حاضر در »سان ديگو«  »کاليفرنيا« 
زندگي مي کند. نسخه خالصه اين کتاب که در اواسط ماه نوامبر 
وارد بازار مي شود، چندي پيش در مجله »نيوساينتيست« منتشر 

شد. 
عنوان اين کتاب از تحقيقاتي اقتباس شده که »وارن توماس«، مدير 
باغ وحش »لينکلم« در اوکالهاما در آگوست سال 196۲ انجام داد. 
فهرست 1۰تحقيق علمي بسيار عجيب  دنيا که »الکس باوز« در اين 
کتاب با استفاده از فهرست هايي که مجالت و روزنامه هاي مطرح 
دنيا از جمله »گاردين« در چند دهه گذشته درخصوص عجيب ترين 

تحقيقات علمي منتشر کرده اند، به شرح زير است: 
قرص هاي ال.اس.دي 

 »LSD« وارن توماس« در اين تحقيق يک دوز از داروي توهم زاي«
را به يک فيل تزريق کرد. اين دوز LSD سه هزار برابر قويتر و 
بيشتر از حد نرمال بود و مدير اين باغ وحش اين آزمايش را براي 
اين  انجام داد. در  اين داروي خطرناک  به  مشاهده واکنش فيل ها 
اين  و  دقيقه جان سپرد  از چند  کمتر  در  بيچاره  آزمايش حيوان 
بسيار   LSD به  فيل ها  نوشت:  خود  تحقيقات  گزارش  در  محقق! 

حساس هستند. 
سگ دو سر 

همچنين در سال 19۵9 يک جراح اهل شوروي با عنوان »والديمير 
دميخوف« با پيوند سر يک توله سگ کوچک به بدن يک سگ گله 
آلماني بزرگسال توانست يک سگ دو سر ايجاد کند. اين موجود 
عجيب پيوندي پس از 6 روز در اثر رد پيوند بافت درگذشت، اما 
اين تحقيق توانست راهي به سوي اولين پيوند قلب بگشايد. درهر 
اين  و  برنداشت  خود  تالش هاي  از  دست  روس  جراح  اين  حال 
آزمايش را در مدت 1۵ سال 19 بار تکرار کرد و اگرچه هرگز به 
نتايج دلخواه دست نيافت، اما توانست طول عمر حيوانات دو سر 

خود را تا يک ماه حفظ کند. 
تشخیص استرس 

براي  عجيبي  تحقيقات  نيز  کاليفرنيا  در   196۰ سال  در  همچنين 
انسان  ادراکي  توانايي هاي  مخرب  استرس هاي  ميزان  تشخيص 
اين آزمايش 1۰ سرباز سوار هواپيمايي شدند که  انجام شد. در 
به آنها گفته شده بود براي انجام تمرينات نظامي روزمره پرواز 
مي کند. اما در ارتفاع پنج هزار پايي هواپيما ارتفاع خود را کم کرد و 
خلبان اعالم کرد که سربازان خود را آماده قرارگيري در وضعيت 
بحران کنند. درحالي که سربازان را ترس و وحشت احاطه کرده 
بود، يک ناظر از آنها خواست رضايتنامه اي را تکميل کنند که نشان 
مي داد ارتش تعهدي در موارد بروز حوادث ندارد و همچنين به آنها 
گفته شد بيشترين اشتباهاتي را که ممکن است در موقعيت وحشت 
بروز دهد، روي ساک ضد وحشت بنويسند. بنابراين سربازان در 
استرسي  دچار  و  مي شود  تمام  چيز  همه  که  فهميدند  دقيقه  چند 
بي نهايت احساسي شدند و نتوانستند به اين دستورات عمل کنند. 
اين آزمايش يکبار ديگر روي گروهي از داوطلبان بي اطالع انجام 
اول شرکت کرده  از سربازاني که در ماموريت  يکي  شد، چراکه 
پيام  يک  ضدوحشت  ساک هاي  از  يکي  روي  بود  توانسته  بود، 

اخطار زود هنگام بنويسد. 
جلوي خنده را گرفتن؛ غیر ممکن 

منع افراد از خنديدن زماني که نخنديدن براي آنها غيرممکن است. 
اين آزمايش را يک روانشناس به نام »کالرنس يوبا« در دهه 3۰ 
روي همسر و فرزندانش انجام داد. نتيجه: نخنديدن در موقعيت هاي 

خنده دار غيرممکن است. 
یادگیري در خواب 

يادگيري در حال خواب ممکن است. اين آزمايش را يک روانشناس 

آمريکايي به نام »الرنس لي شان« در سال 19۴۲ انجام داد. اين 
روانشناس خود را در اتاقي حبس کرد که گروهي از پسرهاي کم 
سن در آن خوابيده بودند. تمام پسرها عادت ناخن جويدن داشتند 
را  جمله  اين  مرتب  بودند  خواب  آنها  که  درحالي  دانشمند  اين  و 
تکرار مي کرد: »ناخن هاي من به طرز وحشتناکي تلخ هستند.« در 
کنار  را  خود  بد  عادت  کودکان  از  درصد   ۴۰ آزمايش  اين  پايان 

گذاشتند. نتيجه: درحال خواب هم مي توان ياد گرفت. 

هر کجا هستید بخوابید 
افرادي هستند که مي توانند در هر موقعيتي بخوابند! اين آزمايش 
را يان اوسوالد از دانشگاه اديمبرا انجام داد. اين دانشمند در سال 
196۰ از سه داوطلب خواست که چشم هاي خود را با چسب نواري 
باز نگه دارند و براي آنها انواع آسيب هاي ممکن را تجويز کرد که 
شامل روشن کردن ناگهاني چراغ ها، شوک الکتريکي و موسيقي با 
صداي بسيار بلند مي شد. نتيجه: هر سه نفر در دوره آزمايش به 

مدت 1۲ دقيقه با چشم هاي باز خوابيدند. 

نفرت، چند چهره دارد 
»کارنري  پروفسور  را  آزمايش  اين  ندارد.  چهره  يک  تنها  نفرت 
لنديز« از دانشگاه مينه سوتا در سال 19۲۴ انجام داد. اين دانشمند 
براي گروهي از داوطلبان تجويز کرد که بخار آمونياک استنشاق 
کنند، موسيقي جاز گوش دهند و يک سطل پر از قورباغه را روي 
دست نگه دارند. نتيجه: پيداکردن تنها يک بيان مشترک براي ابراز 

انزجار از تمام اين موارد، غيرممکن است. 

کشف دکتر فیرث 
»استابينز  دکتر  نيست.  زرد مسري  تب  اينکه  از  اطمينان  حصول 
فيرث« تصميم گرفت اين آزمايش را روي خود انجام دهد. بنابراين 
استفراغ بيماران مبتال به تب زرد را خورد و روي زخم هاي باز 
بيماران دست کشيد. نتيجه: پزشک بيمار نشد، اما نه به خاطر اينکه 
بيماري مسري نيست، بلکه به اين دليل که بعدها کشف شد تب زرد 

از يک پشه به انسان منتقل مي شود. 

تالش رابرت کورنیش 
در دهه 3۰ پروفسور »رابرت کورنيش« از دانشگاه برکلي تالش 
کرد زندگي را به تعدادي سگ مرده که در اثر جذام مرده بودند، 

بازگرداند. 
درحالي که آنها را به باال و پايين تکان مي داد و به آنها آدرنالين و 
داروهاي ضدلختگي تزريق مي کرد. نتيجه: برخي از اين سگ هاي 
اهلي به زندگي بازگشتند اما بينايي خود را از دست داده و به مغز 
آنها به شدت آسيب رسيده بود. اين سگ ها چند ماه زنده ماندند. 

رفتارشناسي بوقلمون نر 
بروز  خود  از  رفتاري  چه  جفت گيري  فصل  در  نر  بوقلمون هاي 
مي دهند؟ اين سوال را »مارتين شين« و »ادگار هيل« از دانشگاه 
»پنسيلوانيا« در دهه 6۰ پاسخ دادند. اين دانشمندان کشف کردند 
که فرآيند رفتاري جفت گيري اين حيوانات چندان هم پيچيده نيست. 
نتيجه: بوقلمون ها در رفتارهاي خود از پيچيدگي خاصي برخوردار 
نيستند و اين موضوع به خصوص در دوره هايي که گفته شد معلوم 

است و پژوهشگران را به نتايج جالبي رسانده است.. 
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 نمایندگی هفته نامه پرشین در شهر بیرمنگهام
از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس -  ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید   شما هموطنان 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را 
تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد 
  birmingham@persianweekly.co.uk ايميل:  و    0773۵032163 تلفن  با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائيد 

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نياز روزمره 
تعدادی  هرهفته  شما  ی 
هفته  نيازمنديهای  در  آگهی 

نامه پرشين چاپ ميشود.
اين  از آنجايی که وظيفه ی 
به  رسانی  اطالع  رسانه 
دردادوستد  سهولت  منظور 
مسئوليتی  لذا  باشد،  می 
درباره ی محتوای آگهی ها 

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمینان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آورید.

مکانیک 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: 07594347973

فال قهوه 
حضوری و غيابی   

075 2673 2118

Cameron Joinery
به تعدادی نجار 
ماهر و با سابقه 

نیازمندیم
075 9593 9425

 van driver
needed

به تعدادی آگهی پخش کن نیازمندیم

0208 537 1541 - 2

فروش سالن آرایش

07853140738

یک مغازه آرایشگری
با لیز 18 ساله با رنت و ریت مناسب

Camden Road در منطقه
بفروش می رسد

نیازمندیها
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پاسخ مهدوي کيا به منتقدان  

مردم بین ما قضاوت 
خواهند کرد 

 
 

از  پس  روز  چند  ايران  ملي  تيم  سابق  کاپيتان  کيا  مهدوي  مهدي 
خداحافظي اش از تيم ملي با نوشتن نامه يي داليل کناره گيري اش 
را اعالم کرد. فرصت دادن به جوان ترها دليل اصلي کناره گيري 
مهدوي کيا از تيم ملي عنوان شده، البته او پيش از اين و در همان 

به  اما  بود،  گفته  را  اين  هم  کرد  خداحافظي  ملي  تيم  از  که  روزي 
نظر مي رسد مهدوي کيا از نوشتن اين نامه سه هدف عمده داشته؛ 
عذرخواهي از مردم به خاطر صعود نکردن تيم ملي به جام جهاني، 
به  از مردم، همبازي ها، مربيان و رسانه ها و جواب دادن  تشکر 
قسمت  همان  به  نامه  اين  بخش  ترين  مهم  واقع  در  اخير.  انتقادات 
از بازيکناني است که در بازي  سوم برمي گردد. مهدوي کيا يکي 
کيا و  اقدام مهدوي  اين  بود.  بسته  بند سبز  مقابل کره جنوبي مچ 
پنج ملي پوش ديگر با واکنش عده يي روبه رو شد. حتي مسووالن 
به  بازيکنان  اين  جريمه  براي  خواستند  فيفا  از  فوتبال  فدراسيون 
ايران راهکار نشان دهد. مهدوي کيا اين اقدام مسووالن فدراسيون 
را بي جواب نگذاشته است. هافبک ايراني فرانکفورت در نامه خود با 
صراحت و تندي قابل توجهي به آنهايي که او و ديگر ملي پوشان را 
وطن فروش خطاب کرده بودند، پاسخ داده است. هرچند مهدوي کيا 
به طور واضح اشاره نکرده چه کساني او و همبازي هايش را وطن 
فروش خوانده بودند، با اين حال به نظر مي رسد منظورش کساني 
است که در بين دو نيمه بازي ايران - کره جنوبي بازيکنان تيم ملي 
را وادار کردند مچ بندهاي سبزشان را باز کنند. متن نامه مهدوي 

کيا به اين شرح است.

به نام پروردگار يکتا ،با درود بر مردم بافرهنگ و متمدن ايران در 
سراسر دنيا 

در ابتدا با شما سخن مي گويم که در همه حال و همواره حامي و 
پشتيبان تيم ملي و بازيکنان آن بوده ايد و در تمامي پيروزي ها و 
شکست ها در کنار ما و در غم ها و شادي هاي يکديگر شريک بوده 
ايم. با پيروزي هاي تيم ملي اشک شوق ريخته ايد و با شکست ها 
گريسته ايد. تالش براي سربلندي ايران و به وجود آوردن لحظات 
و همبازيانم در طول  از وظايف اصلي من  براي شما  زيبا  و  شاد 
اما از جهت شکست ها و لحظات بدي که  اين سال ها بوده است، 
در ذهن شما نشانده ايم، به نوبه خود از همه شما عذرخواهي مي 
کنم و براي تک تک شما عزيزان آرزوي سالمتي و موفقيت در راه 
رسيدن به اهداف تان را دارم. اولين باري که با پيراهن تيم ملي به 
تيم ملي  ميدان رفتم را فراموش نخواهم کرد و مدت حضورم در 
به  عمل  در  که  آنجا  از  آيد.  مي  به حساب  عمرم  زمان  بهترين  از 
از شرکت در  دليل  به همين  ام و  اعتقاد خاصي داشته  جوانگرايي 
بسياري از بازي هاي ملي به خاطر حضور جوانان و تجربه اندوزي 
آنان صرف نظر کرده ام، زمان را مناسب مي بينم که براي هميشه 
از فوتبال ملي کناره گيري کرده تا اين جوانان برومند و توانا در 
سال هاي آينده افتخارات بي شماري را براي ايران به ارمغان آورند. 
دوستش  عاشقانه  هميشه  که  تيمي  براي  کنم  مي  موفقيت  آرزوي 
اين به بعد به  از  ام و  ام و براي سربلندي اش تالش کرده  داشته 
کرد.  خواهم  دنبال  را  ملي  تيم  هاي  بازي  حامي،  و  هوادار  عنوان 
ملي  تيم  در  ها  اين سال  در طول  که  بازيکناني  عزيزم،  مربيان  از 

همبازي بوده ايم و هميشه از دوستان خوب من هستند، از تمامي 
تيم  در  آنها  با  همکاري  افتخار  ها  سال  اين  طول  در  که  عزيزاني 
هميشه  که  ورزشي  هاي  رسانه  و  مطبوعات  از  ام،  داشته  را  ملي 
از همه شما صميمانه  بين ما باشد،  احترام متقابلي  ام  سعي کرده 
تشکر و قدرداني مي کنم. از تک تک اعضاي خانواده ام، دوستان 
خوبم در سراسر دنيا که همواره مرا ياري کرده اند، از همسرم و 
دختر عزيزم که در طول اين سال ها به علت حضورم در اردوها و 
مسابقات بيشتر اوقات را تنها بوده اند و سهم بزرگي در موفقيت 
هاي من داشته اند صميمانه تشکر و قدرداني مي کنم و در پايان بعد 
از هفته ها سکوت الزم مي دانم نسبت به دو نکته اظهارنظر کرده و 
بعد از اين هيچ اظهارنظر و مصاحبه يي در مورد تيم ملي و فوتبال 
تيم  نيافتن  با راه  اول آنکه همه مي دانيم  داد.  انجام نخواهم  ايران 
ملي به جام جهاني و حذف نمايندگان فوتبال ما از جام باشگاه هاي 
آسيا، زنگ خطر براي فوتبال ايران به صدا درآمده است. از تمامي 

پيشکسوتان و اهالي فوتبال که در فوتبال اين مملکت زحمت کشيده 
کنم  مي  درخواست  مي سوزد،  ايران  فوتبال  براي  شان  دل  و  اند 
دست به دست هم داده و با همت و تالش و دورانديشي شرايطي را 
به وجود آوريد تا فوتبال ايران به جايگاهي که استحقاقش را دارد، 
بازگردد و از مسووالن فوتبال کشور و افرادي که به هر نحوي در 
اداره فوتبال ايران نقشي دارند، خواهش مي کنم به جاي نامه نگاري 
رود،  نمي  شمار  به  آنها  وظايف  از  اصواًل  که  مسائلي  پيگيري  و 
به دنبال اجراي طرحي منظم و دقيق و درازمدت همراه با امکانات 
الزم براي فوتبال ايران باشند، به مانند ديگر کشورهاي آسيايي که 
در فوتبال در حال پيشرفت هستند، تا در آينده شاهد شکوفايي و 
ايران در سطح آسيا و جهان باشيم. کالم آخرم  درخشش فوتبال 
خطاب به افرادي است که بازيکنان ملي را وطن فروش خوانده اند؛ 
شما با ارائه کدام مدرک و با چه جراتي به خود اجازه مي دهيد در 
اين گونه قضاوت کنيد. بازيکناني که در طول  مورد بازيکنان ملي 
اين سال ها با کوچک ترين چشمداشتي با تحمل اردوهاي سخت و 
از بازي هاي مهم  طاقت فرسا و فشارهاي روحي و رواني ناشي 
و سرنوشت ساز ملي و تحمل دوري از خانواده هايشان، تنها به 
دنبال کسب افتخار براي وطن و مردم شان بوده اند و تالش کرده 
اند در تمامي مسابقات آسيايي و جهاني و ليگ هاي معتبر اروپايي 
اين  همه  ملي  بازيکنان  کنند.  دفاع  ايران  فوتبال  و  ايران  اعتبار  از 
تالش ها را نکرده اند که حاال شما افراد اندک آنها را با اين القاب 
ناشايست بخوانيد. توصيه مي کنم، شب هنگام که سر بر بالين مي 
گذاريد، کمي به شرف و وجدان فکر کنيد تا فردا روز قبل از بيان 
هر مطلبي اين دو ارزش انساني را که در وجود هر انساني بايد پيدا 
القابي  شود، مد نظر قرار داده و از اين به بعد بازيکنان ملي را با 
آوردن  دست  به  راه  در  ما  کارنامه  بخوانيد.  آنهاست  شايسته  که 
عزت و افتخار براي وطن و مردم داراي نمرات خوب و بد بسياري 
است، اما هرچه هست روشن است، از شما تقاضا دارم با ارائه نام 
و کارنامه خود، به ما اين افتخار را بدهيد تا با ورق زدن کارنامه 
درخشان و زرين وطن پرستي تان، ما نيز مقداري بر وطن پرستي 
خود بيفزاييم، گرچه معتقدم مردم به خوبي بين ما وطن فروشان و 
شما وطن پرستان قضاوت خواهند کرد. بازيکنان تيم ملي هميشه 
سعي کرده اند نماينده شايسته يي براي مردم کشورشان باشند. از 
اين رو در ميادين جوانمردانه حضور پيدا کرده اند و تخلفات کمي را 
مرتکب شده اند، گرچه بسياري از بازي ها را باخته ايم، ولي اخالق 
نيز تيم ما کمترين تخلفات را  اين دوره  ايم. در  را فراموش نکرده 
داشت و به عنوان کاپيتان تيم از تک تک بازيکنان متشکرم و از آنها 
دفاع مي کنم. الزم به ذکر است که بررسي تخلفات در بازي هاي 
بين المللي فوتبال فقط بر عهده فدراسيون جهاني فوتبال فيفاست و 

نه هيچ فرد و سازمان ديگري. 

با آرزوي سالمتي و موفقيت براي همه ايرانيان.

ورزشی ایران و جهان

افشين قطبي اهدافش را تشريح کرد 
 

قهرماني در آسیا، صعود 
در جام جهاني 2014 

 
افشين قطبي بالفاصله پس از ورودش به تهران و تمديد قراردادش 
خبري  کنفرانس  يک  در  صبح  ديروز  ايران،  فوتبال  فدراسيون  با 
مسائل  مورد  در  خبرنگاران  خبري،  نشست  اين  در  کرد.  شرکت 
قطبي  از  که  مواردي  از  يکي  کردند.  بازخواست  را  قطبي  مختلف 
خواسته شد درباره آن توضيح دهد عملي نشدن وعده او مبني بر 
صعود به جام جهاني ۲۰1۰ بود که سرمربي تيم ملي در اين باره 
توضيح داد ؛ »زماني که يک بيمار مرگش حتمي است، پزشک به او 
اميد مي دهد. وضعيت تيم ملي ايران نيز به همين منوال بود و من 
به عنوان سرمربي تيم ملي بايد در آن زمان به بازيکنانم اميد مي 
دادم.« سرمربي تيم ملي با دفاع از عملکردش در ايران ادامه داد؛ 
»من در فوتبال ايران عملکرد چندان بدي نداشتم. پرسپوليس را در 
شرايطي که شش امتياز از اين تيم کسر شده بود به مقام قهرماني 
تيم ملي در يک شرايط  پاياني  بازي  ليگ هشتم رسانديم. در سه 
خاص توانستيم پنج امتياز را کسب کنيم اين در حالي بود که تيم 
ايران طي 11 روز دو بازي دشوار خارج از خانه را برگزار کرد و 
بيش از ۴۰ ساعت در پرواز بود. اگر به نتايج ديگر تيم ها نگاه کنيد 
آنها نيز در سه بازي پاياني خود بهتر از ما نتيجه نگرفتند.«در روز 
هاي گذشته از قول قطبي گفته شده بود که او وعده قهرماني در 
جام ملت هاي آسيا را داده است. وي در اين باره گفت؛ »براي من 
فراتر از وعده، هدف اهميت دارد و قهرماني در آسيا هدف است نه 
وعده من. اما بايد به يک نکته توجه داشت و آن اينکه فوتبال آسيا 
با توجه به پيشرفت کشورهاي ديگر هر روز سخت تر مي شود و 
بايد بدانيم قهرماني در اين مسابقات کار بسيار دشواري است. مي 
خواهيم پس از 3۵ سال در جام ملت هاي آسيا قهرمان شويم. من 
برنامه  تيم ملي  آينده  براي  استفاده کردم که  تمام تجربه هايم  از 
ريزي کنم تا فوتبال ملي ما بتواند در بستري مناسب پيشرفت کند. 
ما بايد هدف هاي وااليي داشته باشيم تا امکان رسيدن به موفقيت 
تا جام ملت هاي آسيا 19 ماه  االن  از  نباشد.  از ذهن  چندان دور 
ما  فوتبال بسيار کوتاه است.  اين زمان در  اما  باقي است  فرصت 
هدف  قطبي  باشيم.«  داشته  ريزي  برنامه  آن  دقيقه  هر  براي  بايد 
بزرگ ترش را هم ترسيم کرد؛ »ما از حاال بايد به گونه يي برنامه 
ريزي داشته باشيم که در جام جهاني ۲۰1۴ برزيل براي يک سفر 
توريستي به آنجا نرويم و بتوانيم پيروزي هاي خوبي کسب کرده 
تواند هدف دوم  اين مي  و راهي مرحله دوم آن مسابقات شويم. 
من و فدراسيون فوتبال باشد که با چشم اندازي بلندمدت استفاده 
ادامه  برسيم.«در  آن  به  توانيم  مي  ايران  فوتبال  پتانسيل  همه  از 
اين کنفرانس خبري خبرنگاران چند روزنامه دولتي قطبي را مقصر 
اصلي افت ايران در رده بندي فيفا دانستند که مربي تيم ملي عنوان 
کرد؛ »بدون شک نتيجه يي که در مسابقات مقدماتي جام جهاني به 
دست مي آيد در رنکينگ فيفا با اهميت است و عدم صعود به جام 
جهاني دليل اصلي افت ما در اين رنکينگ بود.«وي گفت؛ »يکي از 
داليلي که به فوتبال ايران برگشتم اين بود که دوست داشتم هميشه 
در اوج از تيمي که در آن کار مي کنم جدا شوم و مطمئن باشيد از 

تيم ملي فوتبال ايران نيز در اوج جدا خواهم شد.«
پول برایم مهم نیست

سرمربي تيم ملي درباره قرارداد جديد خود با فدراسيون فوتبال 
ام  کرده  ثبت  18ماهه  قراردادي  فدراسيون  با  »من  داد؛  توضيح 
جهاني  جام  مسابقات  پايان  تا  قرارداد  اين  موفقيت  در صورت  و 
تمديد خواهد شد.«قطبي تاکيد کرد مسائل مالي اصاًل براي او مهم 
ايران چيزهايي خواندم  اين مدت در رسانه هاي  نبوده است؛ »در 
که برايم جالب بود که درست نبود، به خصوص در مورد مسائل 
مالي قراردادم. بر خالف گفته هاي رسانه هاي ايران، براي من بيش 
از مسائل مالي خواسته هاي ديگري مطرح بود که در رسانه ها به 
آن توجه نشد. مهم ترين خواسته من رسيدگي به وضعيت تيم ملي 
بود. براي آمدن به تيم ملي از ابتدا هم مسائل مالي اهميت چنداني 
ايران  در  آن هم  مربيگري  کار  در  در مجموع  و  نداشت  براي من 
بودند  شاهد  همه  پرسپوليس  در  که  طور  همان  نيست  مهم  برايم 
پول باشگاه را در زمان جدايي ام دريافت کردم.« قطبي اعالم کرد 
خواهد  استفاده  ايراني  دستيار  از  فدراسيون  توصيه مسووالن  با 
کرد؛ »فدراسيون چنين درخواستي از من دارد و من دستياراني را 
انتخاب خواهم کرد که بسيار کم حاشيه باشند.« قطبي افزود؛ »اگر 
دوستانه  هاي  بازي  به  نياز  کند،  پيشرفت  بخواهد  ايران  ملي  تيم 
بزرگ دارد و نبايد از شکست در اين بازي ها هراسي داشته باشيم. 
بايد از شرکت هاي بزرگ تقاضا کنيم به عنوان حامي مالي به کمک 
ديگري  به سوال  پاسخ  در  قطبي  بيايند.«  ايران  فوتبال  فدراسيون 
مبني بر اينکه بسياري از کشورها در اين مقطع سياسي با تيم ملي 
ما ديدار نمي کنند، توضيح داد؛ »من در مورد مسائل سياسي حرف 
عملي  موضوع  اين  فدراسيون  تالش  با  دانم  مي  فقط  و  زنم  نمي 

خواهد شد.«
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ورزش ایران
  

قطبي با فدراسیون فوتبال قرارداد
 18 ماهه بست   

در کنفرانس مطبوعاتي افشين قطبي که در محل فدراسيون فوتبال برگزار 
شد، اين مربي با اعالم تمديد قراردادش با فدراسيون فوتبال ايران، براي 
18 ماه ديگر در سمت خود به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال ايران ابقا 
شد. اين مربي که بامداد ديروز به تهران رسيد، در جمع خبرنگاران اين 
خبر را اعالم کرد. به گفته قطبي به شرط موفقيت وي در مسابقات جام 
تا مسابقات جام جهاني ۲۰1۴ برزيل قابل  اين قرارداد  ملت هاي آسيا، 
تمديد بوده که براي اين مدت، پس از مسابقات جام ملت هاي آسيا برنامه 

ريزي خواهد شد.  

سعداوي دستیار لوکا بوناچیچ شد  
 

 مربي فصل گذشته تيم فوتبال پرسپوليس تهران در فصل پيش رو به 
عنوان دستيار »لوکا بوناچيچ« در تيم فوالد خوزستان انتخاب شد. »نعيم 
مربي  عنوان  به  پيرواني«  »افشين  کنار  در  گذشته  فصل  که  سعداوي« 
روي نيمکت تيم فوتبال پرسپوليس مي نشست، بعد از تفاهم با مسووالن 
سرمربي  بوناچيچ  لوکا  دستيار  عنوان  به  خوزستان  فوالد  باشگاه 
کروات اين تيم انتخاب شد. مدت زمان قرارداد سعداوي با باشگاه فوالد 
خوزستان يک ساله است. نعيم سعداوي که سال نسبتًا بدي را در تيم 
فوتبال پرسپوليس تجربه کرده بود، همچنان از اين باشگاه ۴8 ميليون 

تومان طلبکار است که براي اخذ اين مبلغ اقدام کرده است.  

پرسپولیس به کریمي قیمت داد  
  

بعد از آنکه عباس انصاري فرد در مصاحبه با سايت باشگاه، علي کريمي 
مجدد  استخدام  بر  او  اراده  شد  مشخص  خواند،  پرسپوليس  فرزند  را 
کريمي است که ظاهراً قرار است تيم امسال بر پايه حضور او و بازيکنان 
جوان ساخته شود. به گزارش گل، پرسپوليس ديروز قيمت پيشنهادي 
خود را به مدير برنامه هاي کريمي اعالم کرده و اميدوار است با نظر 
مثبت او اين ستاره را از آخر هفته در تمرينات خود داشته باشد. هنوز 
مشخص نيست رقم دقيق پيشنهادي پرسپوليس به کريمي چقدر است اما 
بي ترديد اين مبلغ سقف پرداخت هاي امسال براي بازيکني است که بعد 

از خداحافظي از پرسپوليس تمام وقت با قرمزها خواهد بود.   

احتمال جدایي شماره 8 از استقالل  
  

استقالل تهران در شرايطي روز جمعه راهي ترکيه مي شود که مجتبي 
جباري همراه تيمش به اين کشور نمي رود. جباري براي تمديد قرارداد با 
واعظي آشتياني مديرعامل استقالل اختالف دارد و همين موضوع باعث 
شده تکليف اين بازيکن همچنان مبهم باشد. واعظي مي خواهد قرارداد 
از مبلغ قراردادش  اگر او مصدوم شد،  جباري را طوري تنظيم کند که 
کسر شود ولي اين موضوع با مخالفت شديد شماره 8 آبي ها روبه رو 
شده و حتي جباري در مصاحبه يي گفته زير بار حرف زور نمي رود. 
آخرين اخبار حاکي از آن است که مشکل جباري با استقالل به اين زودي 
ها حل نمي شود و او با اين تيم به ترکيه نخواهد رفت. حتي مي گويند 
با چند گزينه داخلي و خارجي براي جايگزيني جباري در  استقاللي ها 
حال مذاکره هستند و اين بازيکن هم به احتمال فراوان راهي يک تيم ديگر 

در ليگ برتر خواهد شد.   

پرسپولیس به دنبال شماره هاي 4 و 
18 تیم ملي عراق  

  باشگاه پرسپوليس عالوه بر دو بازيکن برزيلي به دنبال جذب شماره 
چهار و 18 تيم ملي عراق است. مديرعامل باشگاه پرسپوليس که بعد از 
مشاوره با اعضاي کميته فني نام ايوان پتروويچ و فرانک آتسو را در 
با  بازيکن برزيلي در حال مذاکره  بر دو  داده، عالوه  قرار  ليست مازاد 
تيم ملي عراق است. فريد  برنامه هاي شماره چهار و شماره 18  مدير 
مجيدغضبان مدافع شماره چهار تيم ملي عراق که سابقه بازي در تيم 
هاي الطلبه و نجف و بازي در تيم ملي عراق را در کارنامه دارد يکي از 
گزينه هايي است که براي تقويت خط دفاعي مدنظر باشگاه پرسپوليس 
قرار گرفته است. مهدي کريم ستاره 18 تيم ملي عراق که در سمت راست 
خط مياني بازي مي کند نيز از جمله نفراتي است که مديرعامل باشگاه 
مورد  برزيلي  بازيکن  دو  دارد.  او  با  قرارداد  عقد  در  پرسپوليس سعي 
نظر نيز در پست هافبک دفاعي و فوروارد بازي مي کنند. پرسپوليس در 
صورتي که موفق به جذب دو بازيکن عراقي شود از جذب مهاجم برزيلي 
صرف نظر مي کند چرا که اين باشگاه با توجه به جذب اشپيتيم آرفي حق 

عقد قرارداد با سه بازيکن خارجي ديگر را دارد.  

ورزشی ایران و جهان
 

وحيد هاشميان؛ دوست دارم سرمربي تيم ملي شوم 
 

خروج هلي کوپتر از آسمان ایران 
 

پس از خداحافظي علي کريمي و مهدي مهدوي کيا،سومين بازيکن تيم ملي هم اعالم بازنشستگي کرد. وحيد هاشميان در سايت 
شخصي اش از کناره گيري اش از تيم ملي خبر داد. اين مهاجم 33 ساله درباره داليل کناره گيري اش از بازي هاي ملي توضيح داد 
دوست دارد جاي خود را در تيم ملي فوتبال ايران به بازيکنان جوان تر بدهد و براي اين تيم آرزوي موفقيت کرد. وي گفت؛ »تيم ملي 

فوتبال ايران پتانسيل بسيار خوبي داشت 
پي  تعويض  همچنين  و  بدشانسي  با  اما 
درپي کادر فني از رسيدن به جام جهاني 
۲۰1۰ در آفريقاي جنوبي بازماند. آرزوي 
من و ساير بازيکنان اين بود که تيم ملي را 
به جام جهاني ببريم و با اين کار دل مردم 
عزيز کشورمان را شاد کنيم، اما متاسفانه 
چنين نشد. اکنون در مقطعي قرار گرفته ام 
که ترجيح مي دهم جوان ها جاي مرا در 
تيم ملي بگيرند و اميدوارم تيم ملي فوتبال 
ايران در رقابت هاي آتي همواره موفق و 

پيروز باشد.«
هاشميان(  )لقب  کوپتر  هلي  بعد  به  اين  از 
باشگاهي  تيم  در  بازي  فکر  به  تنها  بايد 
اش بوخوم باشد؛ »تمام سعي و تالشم را 
به کار مي بندم تا در ادامه دوران فوتبال 
ايراني  يک  عنوان  به  و  ايران  نام  با  خود 
در تيم هاي خارجي بدرخشم.« جالب اينکه 
هاشميان پس از خداحافظي اش آرزو کرد 
روزي دوباره به تيم ملي برگردد البته در 
پست سرمربي تيم ملي؛ »اميدوارم روزي 
تا  شوم  ايران  فوتبال  ملي  تيم  سرمربي 
اين  اختيار  در  را  خود  تجربيات  بتوانم 
جهاني  جام  در  حضور  و  دهم  قرار  تيم 
که در زمان بازي يک بار موفق به انجام 
انجام  به  سرمربي  عنوان  به  را  شدم  آن 
و  سن  به  توجه  با  حال  هر  به  برسانم.« 
او  که  بود  بيني  پيش  قابل  سال هاشميان 
پس از نرسيدن ايران به جام جهاني از تيم 
هم  اين  از  پيش  او  کند.  گيري  کناره  ملي 
گفته بود روي اين مساله فکر خواهد کرد 
و از آنجا که براي جام جهاني ۲۰1۴ نمي 

رسيد تصميم درستي گرفت. به هر حال بايد پذيرفت وحيد هاشميان هم يکي از مهاجمان بزرگ تاريخ فوتبال ايران بود که به ويژه 
در رسيدن ايران به جام جهاني ۲۰۰6 نقش قابل توجهي ايفا کرد.

نگاهي به دوران ورزشي هاشميان

وحيد هاشميان در سال 1377 به تيم ملي ايران راه پيدا کرد و توانست مدال طالي بازي هاي آسيايي بانکوک را بر گردن بياويزد. 
بازي هاي خوب وحيد در آن رقابت ها باعث شد هاشميان از پاس به هامبورگ منتقل شود و به عنوان پنجمين بازيکن ايراني به 
بوندس ليگا راه يافت. اين بازيکن پس از يک دوره دو ساله ناموفق در هامبورگ به بوخوم پيوست و در دسته دوم بوندس ليگا نيز 

بسيار خوش درخشيد و توانست با مربيگري پيتر نويرورر در فصل ۲۰۰۲-۲۰۰3 به دسته اول بوندس ليگا بازگردد. 

اما اوج هنرنمايي هلي کوپتر به فصل ۲۰۰3-۲۰۰۴ بازمي گردد که توانست با زدن 16 گل رکورد خوبي را از خود برجاي بگذارد. 
بوخوم به لطف گل هاي او توانست به رقابت هاي جام يوفا راه يابد. هاشميان فصل ۲۰۰۴-۲۰۰۵ را در بايرن مونيخ سپري کرد، 
اما در آنجا چندان مورد استفاده قرار نگرفت و راهي هانوفر شد و پس از سه سال بازي در هانوفر مجدداً به بوخوم بازگشت. 
هاشميان در بازگشت مجددش به تيم ملي نيز بسيار خوش درخشيد و با گل هاي حساسش مقابل قطر و ژاپن راه صعود ايران به 
رقابت هاي جام جهاني ۲۰۰6 را هموار کرد. وي پس از پشت سر گذاشتن يک فصل نااميد کننده در بوخوم اميدوار است در فصل 
آينده دوباره خوش بدرخشد. او درباره شرايط اين روزهايش گفت؛ »در حال حاضر بوخوم در اردوي آمادگي پيش فصل در سن 
گالن سوئيس حضور دارد. من هم نخستين جلسه تمريني خود را با بوخوم روز يکشنبه برگزار کردم. البته به دليل حضور در تيم 

ملي نتوانستم در اولين جلسات تمريني تيم حضور داشته باشم.« 

معدنچي در کمپ آرسنال  
  

بازيکنان ايراني شاغل در ليگ امارات از دو هفته ديگر در تمرينات تيم هاي باشگاهي شرکت خواهند کرد. تمرينات تيم هاي 
اماراتي از دو هفته ديگر آغاز مي شود و بازيکنان ايراني بعد از چند روز تمرين در اين کشور براي حضور در اردوي آماده 
سازي همراه تيم باشگاهي خود عازم اروپا مي شوند. مازيار زارع که قرارداد دوساله با االمارات امضا کرده است زير نظر مربي 
تونسي اش اردويي سه هفته يي در آلمان برپا خواهد کرد. تيم االهلي امارات که مهرزاد معدنچي را با قراردادي يک ساله به 
ارزش يک ميليون يورو به خدمت گرفته است ابتدا اردويي يک هفته يي در اتريش برپا خواهد کرد و پس از آن به مدت دو هفته 
در کمپ باشگاه آرسنال انگليس اردوي آماده سازي خود را برپا خواهد کرد. تيم عجمان امارات نيز با جواد کاظميان در اتريش 

اردو خواهد زد و ايمان مبعلي نيز همراه با النصر امارات در اردوي آلمان حاضر خواهد شد.  
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ورزش جهان
 

یک انتقال عجیب دیگر براي شیاطین  
 

سر الکس فرگوسن به سرعت وارد ميدان شده و بازيکن تيم زير ۲1 ساله هاي 
فرانسه را با قراردادي چهارساله خواهد خريد.يک فرانسوي جوان به زودي پا به 
تئاتر روياها خواهد گذاشت. منچستريونايتد با پرداخت سه ميليون پوند گابريل 
اوبرتان، بازيکن کناري بوردو را به خدمت مي گيرد. اين بازيکن ۲۰ساله آزمون 
پزشکي را در منچستر گذرانده و به زودي به قهرمان ليگ برتر خواهد پيوست. 
لورن بالن مربي بوردو که مدافع سابق منچستريونايتد بود، گفت از اينکه يونايتد 
اوبرتان را خريده شگفت زده شده است، چرا که او اين بازيکن را به دليل نمايش 
ضعيف در نيم فصل دوم به لوريان قرض داد؛ »من هم تعجب کردم. او فرصتي 
غيرمنتظره براي حضور در يکي از بهترين باشگاه هاي دنيا را کسب کرده است. 
او پتانسيل بااليي دارد اما بايد بر چالش هاي ذهني و فيزيکي خود غلبه کند تا 

ارزش واقعي خود را نشان دهد.«  

رجزخواني گالیاني براي مورینیو  
  

آدريانو  است.  کشيده  مورينيو  ژوزه  رخ  به  را  ميالن  موفقيت  گالياني  آدريانو 
گالياني نايب رئيس ميالن به ياد همه آورده تنها تيمي از ايتاليا که توانسته در يک 
دهه اخير قهرمان اروپا شود، ميالن بوده است. ميالني ها در يک هفته گذشته به 
شدت مورد انتقاد قرار داشته اند. در قرن جديد ميالدي، ميالن دو بار توانسته 
ليگ قهرمانان را فتح کند در حالي که يوونتوس و اينتر به اين موفقيت نرسيده 
اند. گالياني مي گويد قصد دارد حريفان را در فصل بعد به چالش بکشاند. ژوزه 
مورينيو فصل گذشته اعالم کرده بود ميالن صفر قهرماني به دست خواهد آورد 
و گالياني در پاسخ به او گفته؛ »هيچ تيم ديگري از ايتاليا در قرن جديد قهرماني 
اروپا را به دست نياورده است. ما تنها تيم ايتاليايي فاتح اروپا هستيم و به اين 
موضوع افتخار مي کنيم.« نايب رئيس باشگاه ميالن روز گذشته و پس از سفر 
به اسپانيا و ديدار با فلورنتينو پرز به ايتاليا بازگشت و پرز را به بي ثبات کردن 
بازار نقل و انتقاالت متهم کرد. گالياني براي قرض گرفتن کالوس يان هونتالر 
مهاجم هلندي رئال مادريد به اسپانيا سفر کرده بود که در نهايت پيشنهادش با 
با کوريره دلو اسپورت گفت؛  پاسخ منفي پرز مواجه شد.گالياني در گفت وگو 
»آنها ۲۰ تا 3۰ ميليون يورو براي يک مهاجم مي خواستند، ما هم گفتيم خداحافظ 
و به خانه بازگشتيم. اين بازي را مادريدي ها شروع کرده اند و هم اکنون سران 
کند.  بازيکنانش طلب مي  از  براي هر يک  يورو  ميليون  تا 3۰  باشگاهي ۲۰  هر 
به نظر من رئالي ها فقط به خرج کردن پول مشغولند و سران چهار تيم برتر 
انگليسي بازيکني نخريده اند و تنها ديه گو از خارج از ايتاليا به يوونتوس پيوسته 
است. ما تنها زماني که قيمت ها کاهش يافت، وارد بازار مي شويم و زودتر از 
آن به خريد نخواهيم پرداخت. هواداران بايد دريابند با اين قيمت ها ما قادر به 
خريد نيستيم. مربي ما دست کم شش بازيکن هجومي در اختيار دارد که عبارتند 
از؛ سيدورف، اينتزاگي، بوريه لو، پاتو، رونالدينيو و زيگوني. بله ما تعدادي از 
بازيکنان تيم پايه مان را هم به تيم اصلي خواهيم آورد و به عنوان مثال مي توان 

از پالوچي نام برد.«  

فیورنتینا به دنبال مورینتس  
 

 بنفش پوشان به دنبال بازيکن سابق رئال هستند تا خط حمله خود را تقويت 
از آغاز مرحله مقدماتي ليگ قهرمانان تيمش  سازند. فيورنتينا قصد دارد پيش 
را تقويت کند. آنها هنوز نتوانسته اند يک مهاجم جديد بخرند. فيورنتينا به دنبال 
خوليو کروز، گوران پاندف، مارکو بوريلو و کريستيانو لوکارلي بود اما اکنون 
آلبرتو  پشتيبان  عنوان  به  را  او  تا  است  مورينتس شده  فرناندو  خريد  خواهان 
جيالردينو بخرد. اين مهاجم کهنه کار پس از سه سال حضور در والنسيا حاال 
بدون تيم است. او تجربه حضور در اروپا را دارد و اين مي تواند باعث عالقه 
فيورنتينا شود. مورينتس فصل گذشته در تمام رقابت ها 3۲ بار براي والنسيا 
به ميدان رفت و تنها هفت گل زد. او اغلب به عنوان بازيکن جانشين پا به ميدان 
بار  يک  و  دارد  را  مادريد  رئال  با  اروپا  در  قهرماني  مورينتس سابقه  گذاشت. 
هم با موناکو به فينال ليگ قهرمانان رسيده است. باشگاه هاي قطري و باشگاه 

فرانسوي ليون هم او را مي خواهند.  
 

ویکتور والدس با بارسا تمدید کرد  
 

 ويکتور والدس قرارداد جديدي با بارسلونا امضا کرده که او را تا سال ۲۰1۴ 
در اين تيم نگه خواهد داشت. اين دروازه بان ۲7ساله با باشگاه کاتاالن به توافق 
رفته  ميدان  به  بارسلونا  براي  تنها  بازي خود  تمام دوران  در  او  است.  رسيده 
است. طبق قرارداد جديد دستمزد والدس افزايش مي يابد و مبلغ بازخريد او به 
1۵۰ ميليون يورو مي رسد. قرارداد پيشين او تابستان آينده منقضي مي شد و 
باشگاه هاي بسياري او را مي خواستند، اما او مي گويد گزينه اولش باقي ماندن 
در بارسلونا بوده است؛ »خيلي خوشحالم و راضي. اين افتخاري براي من است 
که بتوانم هر روز از رنگ هاي آبي و اناري دفاع کنم. اين رويايي است که به 
ترين چيز  بازنشسته خواهم شد. مهم  بارسا  دانم در  پيوست. حاال مي  حقيقت 
سال هايي است که اينجا گذراندم و افتخاراتي که کسب کردم، مانند آنچه فصل 
گذشته به دست آمد. بايد اين افتخارات را تکرار کنيم و خوشحالم که سال هاي 

بسيار ديگري در بارسا خواهم ماند.«  

معارفه کريستيانو رونالدو در رئال مادريد  
 

این تحقق رویاهاي کودکي ام 
بود  

 
هفته نامه پرشين : مراسم معارفه کريستيانو رونالدو در رئال 
با حضور 8۰ هزار هوادار کهکشاني ها در ورزشگاه  مادريد 
يورويي  ميليون   9۴ بازيکن  شد.  برگزار  سانتياگوبرنابئو 
از  ساله  شش  قراردادي  امضاي  با  پيش  اندکي  مادريد،  رئال 
در  پرتغالي  رونالدوي  شد.  تيم  اين  راهي  منچستريونايتد 
رئال مادريد ساالنه 13 ميليون يورو دستمزد خالص دريافت 
خواهد کرد. او در يک شوي بزرگ، دوشنبه شب در ورزشگاه 
سانتياگوبرنابئو به عنوان بازيکن جديد رئال مادريد به هواداران 
و رسانه ها معرفي شد. حدود 8۰ هزار نفر از هواداران رئال 
بازيکن  اين  کردند.  استقبال  ۲۴ساله  بازيکن  اين  از  مادريد 
پرتغالي که در مراسم معارفه اش به انجام چند تکنيک فوتبالي 
پرداخت، گفت؛ از بودن در اينجا بسيار خوشحالم. روياي دوران 
کودکي ام به حقيقت پيوست. فلورنتينو پرز رئيس جديد باشگاه 
کريستيانو  حضور  با  گفت؛  مراسم  اين  در  هم  مادريد  رئال 

رونالدو يکي از برگزيده ترين بازيکنان فوتبال به رئال مادريد 
تمام  تواند هواداران فوتبال را در  بازيکني که مي  آمده است؛ 
دنيا به وجد بياورد. پرز پس از حضور دوباره اش در باشگاه 
رئال مادريد، کاکا و کريستيانو رونالدو را به سانتياگوبرنابئو 
برد اما اين تمام خريدهاي او نبود. کريم بنزما و رائول آلبيول 
است.  ساختماني  مدير  اين  سروصداي  پر  خريدهاي  ديگر 
همگان اکنون از شروع دوران دوم کهکشاني ها در رئال مادريد 
پيراهن شماره  جديدش  باشگاه  در  رونالدو  کنند.  مي  صحبت 
9 را بر تن خواهد کرد که پيش از اين بر تن بازيکنان بزرگي 
همانند آلفردو دي استفانو بود. بازيکن آرژانتيني و سال هاي 
اين  حال حاضر  افتخاري  رئيس  همچنين  و  مادريد  رئال  دور 
از کساني بود که در مراسم معرفي رونالدو در  باشگاه، يکي 
رئال مادريد حضور داشت. اوزه بيو اسطوره فوتبال پرتغال هم 
ديگر مهمان ويژه اين برنامه پرهيجان بود. او با رد ترديدها در 
خصوص اينکه نتواند انتظارهاي فزاينده از خودش را برآورده 
است.  منصفانه  قراردادم  فصل  رقم  که  دارم  باور  گفت؛  کند، 
گران  کنم  مي  افتخار  دارند.  هم  بااليي  بهاي  بزرگ  بازيکنان 
قيمت ترين بازيکن جهان هستم و ثابت خواهم کرد که اين همه 
مي ارزم.« رونالدو از محل درآمدهاي تبليغاتي اش ساالنه 1۰ 

ميليون يورو درآمد خواهد داشت. 

قهرماني فدرر در غيبت شاهزاده اسپانيايي  

 بوسه ششم بر جام طالیي  
 

فتح پانزدهمين گرنداسلم در غيبت مرد شماره يک جهان يک هنرنمايي دلچسب و يک نمايش خيره کننده بود که باالخره اتفاق افتاد. 
ماراتن نفسگير و چهارساعته ميان راجر فدرر سوئيسي و اندي راديک هيجان زيادي را به تمام هواداران اين ورزش منتقل کرد. 
راجر فدرر با اين قهرماني رکورد پيت سمپراس را هم شکست و نامش را به عنوان پرافتخارترين تنيسور دنيا ثبت کرد. دو تنيس 
باز قدرتمند و هم طراز با انگيزه هاي فراوان روبه روي هم ايستادند. فدرر ست اول را در رقابتي نزديک واگذار کرد، ست هاي دوم 
و سوم اشتباهات ست اولش را جبران کرد، اما راديک در ست چهارم يک بار ديگر ورق را برگرداند و همين باعث شد همه چيز در 
ست سرنوشت ساز پنجم رقم بخورد. اين راجر فدرر بود که در نهايت پس از مجموعًا چهار ساعت و 16 دقيقه توانست اندي راديک 

را شکست دهد و براي ششمين بار در طول سال هاي اخير به جام طاليي ويمبلدون بوسه بزند. 

بيست و يکمين دوئل ميان فدرر و راديک نيز به سود قهرمان سوئيسي خاتمه يافت تا به عنوان قهرمان گرنداسلم هاي دنيا تا مدت 
ها دست نيافتني شود. اما براي او فرقي نمي کرد در فينال با چه کسي روبه رو شود، حتي خودش هم اين جمله را به زبان آورده 
بود )قبل از ديدار با هاس در نيمه نهايي(، اگرچه براي هواداران بريتانيايي ماجرا زمين تا آسمان تفاوت داشت.قرار بود اندي موراي 
به روياي 73 ساله آنها پايان دهد که باز هم طلسم گشوده نشد و حاال بريتانيايي ها بايد يک سال ديگر منتظر بمانند تا شايد در 
ويمبلدون ۲۰1۰ يک نماينده شان در جنوب غربي لندن قهرماني را برايشان به ارمغان بياورد. اندي راديک در بازي نيمه نهايي با 
موراي و جماعتي بريتانيايي طرف حساب بود اما در پايان همه حاضران در ورزشگاه را مات و مبهوت کرد و به سکوت واداشت. 
فدرر خجالتي هم تامي هاس آلماني را در يک مبارزه دوساعته شکست داد تا فينال ويمبلدون امسال ميان او و راديک برگزار شود. 
اگر رافائل نادال با بدشانسي مجبور به کناره گيري نمي شد، بعيد به نظر مي رسيد راديک و موراي بتوانند تا نيمه نهايي و حتي فينال 
راه خود را باز کنند و از طرف ديگر همين غيبت شاهزاده اسپانيايي باعث شد فدرر در اوپن فرانسه رکوردش را با سمپراس برابر 
کند و در ادامه در ويمبلدون خود را جاودانه کند. حضور چهره هاي سرشناس و صاحب نامي مانند سرالکس فرگوسن، وودي آلن، 
راسل کرو، هنري کيسينجر )وزير امور خارجه اسبق اياالت متحده( و ميشائيل باالک در فينال يکشنبه شب شاهدي بر حساسيت 
و هيجان باالي ويمبلدون امسال بود. در تمام مدتي که دو تنيسور پنجه در پنجه انداختند و به شکلي نفسگير يک به يک امتياز مي 
گرفتند، دوربين هاي خبري روي اين افراد زوم مي شد تا حساسيتي مضاعف به اين مسابقه نفسگير بدهد، اما به هرحال صد و 

بيست و سومين جام تورنمنت ويمبلدون در دستان راجر فدرر جاي گرفت، با همان کيفيت ساعت هاي مرغوب سوئيسي، 
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Youth Basketball Settles for 2nd Place 
Iran succumbed to China in the final game of 3-on-3 Basketball in the 1st Asian Youth Games 
on Saturday. 
It lost narrowly 26-29 to China in Singapore’s Anglican High School to claim the silver medal. 
“We could have won the title but our players lost concentration in the closing minutes of the 
game. I am satisfied with what we did in the final game against the Chinese,“ Iran’s coach Amir 
Aghajan said, Mehr News Agency reported. 
FIBA 33 or 3-on-3 Basketball is a less formal variant of basketball, played on playgrounds and 
in gymnasiums across the world.
The Asian Youth Games are being held in Singapore (June 29-July 7) with 90 sporting events.
The Games is also seen as a qualifier for the Asian counties seeking berths in the 2010 Summer 
Youth Olympics. 

Third Defeat
France beat Iran in the FIBA U-19 World Championship 
Elsewhere, Iran suffered its third successive defeat in the 2009 FIBA U-19 World 
Championship.
In the match in Auckland’s ASB Stadium, Iran lost to France 86-68 in Group B. The Asian 
champion had earlier lost to the US and Egypt. 
The countries participating in the event are Angola, Argentina, Australia, Canada, Croatia, 
Egypt, France, Greece, Iran, Kazakhstan, Lithuania, New Zealand, Puerto Rico, Spain, Syria, 
and the United States of America. 
The tournament runs from July 2 to 12.
The FIBA World Championship is a world basketball tournament for men’s national teams held 
every four years by the International Basketball Federation (FIBA).
A parallel event for women, the FIBA World Championship for Women, is also held in the same 
year as the men’s event but in a different country.
The champion team wins the Naismith Trophy, which was first awarded in 1967.
The tournament structure is similar but not identical to that of the FIFA World Cup; both the 
international games have been played in the same year since 1970.

PERSIAN SPORT

Vahid Hashemian 
Retires From Iran 
National Team
The Helicopter will fly no more in 
the international arena...

Vahid Hashemian has announced his retirement from the 
Iran national team after their failure to qualify for the 
2010 World Cup. 

The VfL Bochum striker has been in and out of the Team 
Melli line-up since the last World Cup and has decided to 
hang up his international boots. 

By doing so he follows in the recent footsteps of Ali Ka-
rimi and Mehdi Mahdavikia.

The striker, who turns 33 later this month, has scored 13 
goals in 50 games for the West Asian powerhouse but 
hopes that he can become associated with the national 
team in a different role in the future.  

“I could not qualify for the World Cup with Iran as a 
player, but I hope that to do that as a coach,” Hashemian 
wrote on his official website. 

“Iran had good potential but missed the chance of quali-
fying for the event because of replacement of coaches. 
Other players and I wanted to help the team book a 
berth in the World Cup, but unfortunately we could not 
do that.

“I want to end my playing and pave the way for young 
players to help the team to get good results in the next 
matches.”

 

Andranik in Fulham’s 
Australian Tour 
  Fulham manager Roy Hodgson 
has selected his 22-man squad 
for the first match of the Eng-
lish Premier League club’s pre-
season tour of Australia.
The list is pretty strong and in-
cludes Andranik Teymourian, 
Socceroo Mark Schwarzer, Eng-
land internationals Danny Mur-
phy and Andrew Johnson.
The likes of towering center-
back Brede Hangeland and the 
USA’s Clint Dempsey have not 
been included as the London 
club prepare for an August 15 
start to the Premier League 
season, when they will travel 
to face Portsmouth away from 
home, goal said.
Their first clash against the Gold 
Coast will be at Skilled Park on 
July 8, followed three days lat-
er by a match against reigning 
A-League champions the Mel-
bourne Victory.
They complete the tour against 
the Perth Glory at Members Eq-
uity Stadium on July 15.
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Iranian Nominated for Japan Literary Award 
Iranian author Shirin Nezam-Mafi has been nominated for the 141st Akutagawa Prize of the Soci-
ety for Promotion of Japanese Literature.
According to Kyodo News Agency, the prize is awarded to new writers of serious fiction for a story 
written in Japanese. Nezam-Mafi is the sixth candidate from a foreign country to be nominated 
for the award.
The nominated Iranian work ’Shiroi Kami’ (White Paper) depicts a romance between two students 
during the Iraq-Iran war (1980-88).The prizewinners are expected to be announced in Tokyo on 
July 15.
Chinese novelist Yang Yi was the first nonnative Japanese speaker to win the prize last year.
Nezam-Mafi began to learn the Japanese language while she was in high school in Tehran. She 
later moved to Japan in 1999 and continued her studies at Kobe University’s graduate school of 
engineering and is currently working at a company as a systems engineer.
Her novel ’White Paper’ also won the 108th Bungakukai Shinjinsho, or new author’s prize in April. 
She also won a literary award for foreign students in 2006.
The Akutagawa Prize is a Japanese literary award presented every six months. It was established 
in 1935 in memory of author Ryunosuke Akutagawa. It is awarded in January and July to the best 
literary story published in a newspaper or magazine by a new or rising author.

“Glorious Frontiers” 
make children 
familiar with Iran’s 
folklore: author
Author and translator Manuchehr Karimzadeh said the 
collection “The Glorious Frontiers” narrates Iran’s folklore 
of different regions and provides an opportunity for chil-
dren to become more familiar with their homeland’s folk-
lore. The 12-volume bilingual (Persian-English) collection 
is published by the Institute for Intellectual Development 
of Children and Young Adults (IIDCYA) and is now avail-
able for children and young adults. 
“The stories of five volumes are written by me which 
include ‘Golden Bird,’ ‘Farmer and the Cock’ and in ‘In 
Search of Sky’, and I have edited three more volumes,” 
he said. 
“The ‘Golden Bird’ centers on acquisition and that the 
feeling to want more and more leads to destruction in 
man. The story takes place in the Kurdestan region and 
its Kurdish narration is written by Hajar Safabakhsh and 
the book is illustrated by Behruz Gharibpur. 
“The story of ‘In Search of Sky’ features a man from 
Azerbaijan region who is looking for the sky to ask him 
the reason for his poverty. He finds the sky who tells him 
how to reach fortune but then he becomes so proud that 
he loses it in the end. This story also tries to say that 
everybody assigns his own fate. The story was trans-
lated into Azeri by Mohammad Simzadi and illustrated by 
Mahkameh Shabani.” 
“Farmer and the Cock” also takes place in Yazd. Mozafar 
Salari has written the story in the Yazdi dialect and Atefeh 
Malekiju has done the illustrations. The story focuses on 
the issue of cruelty and that it does not last forever. 
“The Legend of Young Tree,” “Forty Tales” and “Every-
body Has the Right” are among other Karimzadeh’s cred-
its. 

Life goes on in Kahani’s 
“Twenty” at Karlovy Vary festival
“Twenty”, a tragi-comic film by Iranian director Abdolreza Kahani was screened Sunday in 
the competition section of the 44th Karlovy Vary International Film Festival in the Czech 
Republic. 

Kahani along with actress Mahtab 
Karamati and film editor Shima 
Monfared attended the question 
and answer panel held after the 
screening. 
Kahani first talked about the situa-
tion of filmmaking in Iran and then 
answered a question asked about 
the influence of Western movies 
on Iranian cineastes. He said, “We 
watch films a lot in Iran especially 
Western movies and documenta-
ries. I personally do not watch any 

movies two months before shooting my new film in order to better concentrate on my 
project. I like my work to be fresh to myself.” 
To the question asked what message he tried to give to the audience via his movie, he 
answered, “I am not much into giving a message through my works. But I like the audi-
ence to know that life is going on and we have the rights to be happy in this life and 
make the best use of the opportunity life has provided for us.” Kahani has previously told 
in one of his interviews that the situation in Iran has made filmmakers more creative and 
experience new ways, “Out of the three movies I have made, two did not find their way 
to the silver screen in Iran, but still Iranian reporters call me a lucky filmmaker.” (Kahani’s 
“Over There” had grabbed the “Golden Alexander” at the 49th International Thessaloniki 
Film Festival, Greece last year.) “I believe there are no boundaries between cinema and 
humanity. I’m interested in mankind and humanity and I have not tried to restrict my 
movies to a specific country. The concept and general theme of all my works is people.” 
Starring Parviz Parastuii and Mahtab Karamati, “Twenty” focuses on a once-popular re-
ception hall now reduced to catering to the funeral business, whose workers are strug-
gling to preserve it. 
In addition, actress Niki Karimi was selected for the Grand Jury of the festival, while 
she is also holding series of workshops during the program, which ends on Saturday. 
Iranian award-winning film “About Elly,” a drama by director Asghar Farhadi, will also be 
screened in the festival’s Horizons, a section dedicated to the latest productions from 
around the world. 
The Karlovy Vary International Film Festival opened on July 3 and runs until July 11. 

Artists Commemorate San’ati 
Barg Gallery held a session commemorating late sculptor 
Ali-Akbar San’ati in which a group of visual artists spoke 
about the sculptor’s works. 
According to Mehr News Agency, San’ati died on April 2, 
2006 at the age of 90.
Hadi Seif, a close friend of San’ati was first to speak and 
said, “San’ati used to say that if he was like other children 
living in comfort, he probably would have become a wealthy 
indifferent man with a life full of good and bad memories, 
grieving for lost days of life.“

San’ati was born in 1916 in Kerman. He lost his father at 
an early age and his mother was forced to send him to an 
orphanage. His talent in painting was evident in childhood, 
and the director of the orphanage sent him to Tehran to 
continue his studies.

 Seif continued that San’ati always tried to depict truth and
 simplicity in his life, ”He was a modest man. He was always

.concerned with contemporary painting and its future
“He used to say he didn’t know how aware our younger 
generation is of the history of painting in their land and 
whether they knew about the different schools of Shiraz, 
Qazvin, Tabriz and Isfahan. Artists are responsible for their 
views.“

Seif went on to say that sculptor San’ati believed that a real 
artist must be a genuine human being. “Master Kamalolmolk 
was first an honest man, then an outstanding artist. An 
artist must be an epitome of honesty in the society.“ 
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Iranian Painting 
History & 
Evolution 
 The history of the art of painting in Iran goes back 
to the Cave Age. 
Painted images of animals and hunting scenes have 
been discovered in the caves of Lorestan province. 
Those discovered by W. Semner on the walls of 
buildings in Mallyan Heights in Fars province belong 
to 5,000 years ago, salamiran.org reported.
Illustrations discovered on earthenware in Lorestan, 
Sialk Mound in Kashan and other archeological sites 
prove that the artists of this region were familiar with 
the art of painting. 

Earlier Paintings
In paintings belonging to Achaemenid era, artists 
preferred profiles. The proportion and beauty of 
colors used in this era are remarkable. They lack 
shading and have the same tonal quality. In some 
cases, black stripes limited the colorful surfaces. 
Mani, the Iranian painter, who lived about the 3rd 
century, was a skilled and expert painter. His paint-
ings were thought to be miraculous. 
The paintings of Torfan, discovered in the desert of 
Gall, a region situated in the Turkistan province in 
China, belong to 840 to 860 AD. 
These mural paintings exhibit Iranian scenes and 
portraits. Images of tree also exist in these paint-
ings. Paintings belonging to the Islamic period are 
quiet scarce and were created in the first half of the 
13th century. 
  Iranian miniatures (fine and small drawings) came 
to Fife after the fall of Baghdad (1285 AD). Since the 
beginning of the 14th century, handwritten books 
were decorated with scenes from battlefields, feasts 
and hunting. 
China has provided the most important incentive for 
the art of painting in Iran. There is a link between 
Buddhist Chinese and Iranian painters. 
From the historic viewpoint, the most important evo-
lution in Iranian art has been the adoption of Chinese 
designs and coloring, which were mixed with the 
specific conception of Iranian artists. The extreme 
beauty and skill of Iranian paintings are difficult to 
describe. In the first century, after the emergence of 
Islam, Iranian artists began decorating books. 
The cover and margins of books were adorned with 
designs passed on throughout centuries known as 
the “Art of Illumination“. 
The art of illumination and book decoration made 
its path of progression under the Seljuk, Mogul and 
Teimurid reigns. 
Paintings from the beginning of the Islamic period 
had the reputation of belonging to Baghdad school. 
These paintings do not possess the artistic stress. 
The miniatures of Baghdad school are not propor-
tional. Portraits show light colors. 
Artists of the Baghdad school, after years of stag-
nancy, were eager to create and innovate. This par-
ticular school had animals and illustrated stories. 
Although the Baghdad school is to some extent su-
perficial and primitive, the art of Iranian miniature, in 
the same period, was seen in every region in which 
Islam was propagated: Far East, Africa and Europe. 
Among illustrated books in the Baghdad style, “Keli-
leh and Demneh“ can be named. Images are painted 
larger than normal and are not proportional. Only 
few colors are used in these paintings. 

Most of the handwritten books of the 13th century 
are enriched with images of animals, plants and il-
lustrations from fables and stories. 
An example of the most ancient Iranian miniature is 
the drawings on a book called “Manafe Al-Hayvan“ 
(1299 AD). This book describes the characteristics of 
animals. Natural history is narrated through ancient 
fables. Colors are bright and resemble the old style 
of the Baghdad school. 
  
 

Next Phase
After the invasion of Moguls, a new school appeared 
in Iran. This school was totally influenced by the Chi-
nese and Moguls, where paintings are minute, dry 
and motionless. 
Mogul emperors, after the invasion of Iran, were im-
pressed by the Iranian art and encouraged painters. 
Among the characteristics of the Iranian art, which 
can also be observed in the paintings of Moguls, sub-
tleties, decorative compositions and fine short lines 
can be observed. The style of these Iranian paintings 
is linear and one-dimensional. 
Artists of the Mogul royal court emulated not only 
Iranian techniques but also their themes. A part of 
their work consisted of illustrating Iranian literary 
masterpieces such as “Shahnameh“ of Ferdowsi. It’s 
one of the masterpieces of the Iranian art of painting 
preserved in the library of Golestan Palace in Tehran. 
Contrary to Baghdad and Mogul schools, more works 
remain from Herat school. The founders of the style 
of painting associated with the Herat school were 
Teimur’s ancestors, and the school was named after 
the place where it was founded. 
Art experts believe that during the Teimurid era, the 
art of painting in Iran reached a climax. During this 
period, outstanding masters such as Kamaluddin Be-
hzad produced a new class of Iranian painting. The 
Teimurid period continued from 1370 to 1405 AD. In 
this period, the art of miniature and book illumina-
tion improved substantially and most famous paint-
ers gave life to their work in this period. 
The book of “Khamseh Nezami“ shows 13 excellent 
miniatures drawn by “Mirak“, the famous painter 
and calligrapher. They demonstrate the sensitiveand 
artistic spirit of Baghdad’s paintings. This precious 
work is preserved in the British Museum. 
One of the liveliest paintings of this book shows the 
construction of “Jozanag“ palace. In this painting, 
masters and architects are busy building the palace. 
This miniature was painted in 1494 in Herat. 
Behzad, the greatest painter of Herat School, ex-
panded the delicate art of miniature. 

  
 
Transformation
During the Safavid era, the artistic center moved to 
Tabriz and a few artists also settled in Qazvin. But 
the Safavid school of painting was established in Is-
fahan. 
The miniature of Iran in this era was detached from 
the influence of the Chinese and stepped on a new 
road. The painters were then more inclined toward 
naturalism. 
Reza Abbasi founded the Safavid school of painting 
and transformed the art of design, which is one of 
the most elegant Iranian arts. Miniatures created un-
der the Safavid School were not exclusively aimed at 
decorating and illustrating books. The Safavid style 
is softer in form than those of the Teimurid school. 
Human images and their behavior are not vain and 
artificial; on the contrary, they are natural and closer 
to reality.   
 
Safavid painters also displayed a special expertise in 
heural paintings. The most magnificent example of 
which can be seen in the palaces of Chehel-Sotoun 
and Aali Qapou. 
In Safavid paintings, the splendor and the gran-
deur of this period are evident. The themes of the 
paintings focus on the life in royal court, the nobles, 
beautiful palaces, scenes of battles and banquets. 
Humans are drawn with flamboyant garments, hand-
some faces and glowing colors. 
The art of painting, during the Safavid era, expanded 
both in terms of quantity and quality. In the works of 
this period, a greater freedom, skill and power can 
be seen.
Artists paid more attention to generalities and avoid-
ed unnecessary details, as seen in Herat and Tabriz 
styles. The smoothness of lines, the quick expres-
sion of feelings, and condensing the subjects are the 
characteristics of the Safavid style of painting. After 
the end of the Safavid era, perspective and shading, 
a result of the European style, appeared in the Ira-
nian paintings.   
 
Paintings of Qajar period (16th century) show a 
combination of the classic European arts and Safavid 
miniature techniques. Under the Qajars, a kind of 
painting known as Teahouse painting emerged. This 
was a new phenomenon in the history of Iranian art. 
These paintings featured the holy images of proph-
ets, religious epics and the battles of the national 
warriors. Teahouses were gathering places for the 

ordinary people. In these places, narrators used to 
tell religious and epic stories from Ancient Persia. 
Artists depicted the same stories on painting boards 
and the walls of these teahouses.
The most beautiful examples of this kind of paint-
ing are preserved in major museums of Tehran, and 
in private collections at home and abroad. Iranian 
paintings, through their richness, offer a special joy 
unlike anything else. They are connected with epic 
stories. Iranian paintings are considered one of the 
greatest schools of art in Asia. Splendor and lumi-
nosity have not been better expressed in any other 
culture. 
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Total SP Talks 
at Standstill 
  Totals negotiations with Tehran on a multibillion-dollar contract 
to develop a major Iranian gas field are at a standstill, the head of 
the French oil major said on Friday.
They (negotiations) have not been broken and they have not been 
resumed either. They are not in a very advanced state,Ó chief ex-
ecutive Christophe de Margerie told journalists on the sidelines of 
an economic forum in southern France.

Last month, IRNA said Tehran signed a $4.7-billion contract with 
China National Petroleum Corporation (CNPC) to develop Phase 11 
of South Pars, replacing Total, which it had accused of delays.
We are waiting for things to calm down after all the news that 
came out, incidentally, in the run-up to the elections. People have 
been played off politically against each other,Ó de Margerie said, 
adding Iran remained a key country for Total.

Total has a memorandum of understanding (MoU) with Irans oil 
company NIOC to develop Phase 11 but the project was overshad-
owed by haggling over contract terms.
NIOC has accused Total of delays and gave the Paris-based com-
pany an ultimatum six months ago to finalize work before Tehran 
moved forward with another partner. 
The South Pars reservoir is shared by Iran and Qatar. The Iranian 
part is divided into 24 phases.
Totals second-quarter earnings will be lower than a year earlier 
due to the drop in oil prices. 
Definitely, with a price which was at the time (second-quarter 2009) 
half of what it was last year, we will not get the same results,de 
Margerie said.
Total posted second-quarter 2008 net profit of 4.73 billion euros, 
up 39 percent on the year. 
We have the capabilities financially and with our portfolio to con-
tinue to grow, were expecting a better environment,he said. 
He played down the impact of the second quarter on the companys 
health. 

Thats not a big change for the company. You just have to be con-
cerned about the fact that this crisis exists and it exists also for big 
companies,he said. 
According to de Margerie, however, discussions with Irans authori-
ties continue regarding the development of the South Pars natural 
gas field. 

They havent been interrupted nor did they start again; theyre near 
a not-so-advanced stage. I intend to maintain working relationships 
with Iran, despite the current local political situation,he said.
All were looking for is that things calm down. Liquefied natural 
gas matters are very complex and Chinese energy companies dont 
have the same expertise as Total when it comes to LNG. 

To reach your Persian audience
talk to "Persian Weekly" first.

ECONOMEY

Iran 4th Crude 
Exporter to Japan 
 Iran has exported 1.7 million tons of crude oil to Japan in May.
According to Dow Jones, JapanÕs crude imports in May witnessed a 0.4 percent 
decrease standing at 16.75 million tons.
In May, Japan imported 
crude from 15 coun-
tries, of which Iran, 
Iraq, Saudi Arabia, Ku-
wait, Qatar and Unit-
ed Arab Emirates are 
among OPEC member-
states.

Iran has exported 1.75 
million tons of crude oil 
to Japan and ranks the 
fourth biggest oil ex-
porter to the Southeast 
Asian country.

Saudi Arabia (4.99 million tons), United Arab Emirates (3.80 million tons) and 
Qatar (2.44 million tons) have been ranked first to third in terms of crude export 
to Japan.
Oman, Yemen, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Norway, Russia, Sudan and Aus-
tralia are among other oil exporters to the country.

Iranian firms get big 
welcome at SYRMOTORSHOW
Iranian automakers and car spare parts companies participating in the 9th 
Syrian International Motor Show ‘SYRMOTORSHOW 2009’ have been most 
welcomed by the public and 
experts. 
The two giant Iranian carmakers, 
Iran Khodro and SAIPA, and sev-
en other spare parts manufactur-
ing companies have attended the 
expo in Damascus which kicked 
off on Wednesday and will end to-
day, IRIB reported. 
Twenty three companies generally 
from Japan, Germany, South Ko-
rea, Italy, the U.S., Britain, Russia, 
Turkey, France, Taiwan, and Spain 
have also taken part in the exhibition to put their products on display including 
passenger cars, pick-ups and trucks, motorcycles, vans, minibuses, coaches, 
tractors and bulldozers, auto spare parts, auto accessories and components, 
petroleum products and lubricants, wheels and tires, and insurance services. 
The Syrian International Motor Show is a good opportunity for vendors to show 
their latest products and services in the automobile industry and to gain new 
prospects 
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Iran
French FM calls 
for release of 
French 
academic in Iran
PARIS, July 8 (Xinhua) -- French Foreign 
Minister Bernard Kouchner called for the 
release of young French academic Clotilde 
Reiss arrested last week in Iran on a charge 
of spying, local source said on Wednesday. 

    Kouchner said Reiss was a victim of po-

litical tensions between Iran and the West. 

    He said France’s ambassador to Iran Ber-
nard Poletti was trying to meet Reiss. “He 
should be able to visit her today (Wednes-
day) at the prison but as it is a holiday, it 
is possible that we will be disappointed.” 
Kouchner added. 

    Speaking to France Info radio, Kouchner 
said he had talked with his Iranian coun-
terpart Manoucher Mottaki about the issue 
through a phone call. 
    According to French officials, Clotilde 
Reiss, a 23 year-old lecturer at Ispahan 
university in central Iran, was arrested at 
Tehran airport on July 1 on her way back 
to France. Iranian authorities accused her 
of espionage and took her to Tehran’s Evin 
prison. 
    Iranian authorities said Reiss had taken 
photos of a demonstration against newly 
re-elected President Mahmoud Ahmadine-
jad and sent them over the internet. 

    “But she was not in the demonstration,” 
said Kouchner. “She took photos with her 
mobile phone like hundreds of thousands 
of other people.” 

 French President Nicolas Sarkozy had     
 demanded the release of Reiss, dismissing the

 ”.accusations of spying as ”pure fantasy

Policy on Iran 
is engagement: 
Obama
President Obama and Vice President Joseph Biden, 
in separate interviews this weekend, said the post-
election unrest in Iran would not deter them from 

seeking to engage the country’s top leadership in di-
rect negotiations. 

In an interview with The New York Times, a day be-
fore his scheduled departure for Moscow on Sunday, 
Obama said despite the arrests of opposition lead-
ers in Iran, the door on negotiations with the Iranian 
government would not be closed. 
Iran, as a country that has signed the nuclear Non-
Proliferation Treaty (NPT), insists that its nuclear 
activities are solely aimed at producing electricity to 
meet the nation’s growing demand. The International 
Atomic Energy Agency is monitoring all the processes 
of nuclear activities in Iran by installing cameras and 
making regular inspections. 
“We’ve got some fixed national security interests in 
Iran not developing nuclear weapons, in not exporting 
terrorism, and we have offered a pathway for Iran to 
rejoining the international community,” Obama said. 
Biden echoed the same themes in an interview con-
ducted in Iraq and broadcast Sunday on the ABC 
News program “This Week.” 
But the vice president argued that the United States 
“cannot dictate” Israel’s decisions about whether to 
strike the plants at the heart of Iran’s nuclear pro-
gram. But he added that the United States would not 
let any other nation determine its approach to na-
tional security, including the wisdom of engagement. 
“If the Iranians respond to the offer of engagement, 
we will engage,” he said. 
However, the U.S. Joint Chiefs of Staff, Adm. Mike 
Mullen, warned that any military strike on Iran “could 
be very destabilizing.” 

Alaeddin Broujerdi, the head of Iran’s parliamentary 
committee on national security and foreign policy, 
said Monday that Tehran is ready to take “”real and 
decisive”” action if Israel attacks its nuclear facilities. 

“”Both the U.S. and Israel are aware of the conse-
quence of an erroneous decision,”” Broujerdi, who 
was visiting Japan as chairman of the Iran-Japan Par-
liamentary Friendship League, told reporters at the 
Iranian Embassy in Tokyo. “”I believe our response 
will be real and decisive.”” 

-Back-channel indications 

Before Iran’s election on June 12, the president’s top 
aides said, they received back-channel indications 
from Iran that the country would respond to Obama’s 
overtures this summer. Senior administration officials 
said they have heard nothing from Iran’s leaders. 
Obama hinted at an even shorter schedule during 
the interview on Saturday. “We will have to assess in 
coming weeks and months the degree to which they 
are willing to walk through that door,” he said. 
Obama declined to talk about the preparations for a 
tougher line. But as he prepared to leave on Sunday 
for Moscow, he said the United States now had more 
leverage to pressure Iran because he had succeeded 
in getting “countries like Russia and China to take 
these issues seriously.” 
The incoming director general of the UN’s nuclear 
watchdog said on Friday that he has not seen any 
documented evidence that Iran is trying to gain the 
ability to develop nuclear weapons. 
“I don’t see any evidence in IAEA official documents 
about this,” Yukiya Amano told Reuters when asked 
whether he believed Iran was seeking nuclear weap-
ons capability. 

people in Iran are trying to seek to use Britain as an 
explanation for the legitimate Iranian voices calling 
for greater openness and democracy,” he told parlia-
ment.
European diplomatic sources said EU nations were 
considering a proposal from Britain to recall all their 
ambassadors from Iran in protest at the detention of 
the British embassy employees.
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Bochum festival cancels Iranian 
films wins for political reason
The political climate created between Iran and the West after Iran’s June presidential election has also 
affected art and cultural issues, as organizers of a German festival cancelled wins of two films of indie 
Iranian filmmakers. 
“Tehran 318”, a short film directed by Soran Mardookhi on a young taxi driver, was screened at the 
Specials section of the 19th International Videofestival Bochum, which was held from June 18 to 20. 
In addition, “Cold Blood”, a documentary by Amir Mehran on victims of wars, competed at the International 
Video-Contest section of the event. 
The films have been produced by Setak Films, a private film company based in Sanandaj in Iran’s western 
province of Kordestan. 
“The organizers of the festival took back the awards, which were worth 2500 euros in total, as a result 
of the events that occurred in Iran after the election,” Setak Films announced in press release published 
on Tuesday. 
“They said that the festival is being sponsored by the German government and the events in the aftermath 
of the election have apparently affected relations between Iran and Germany. As a consequence, they 
can not give the awards to Iranian filmmakers,” the company explained. 
According to Setak Films, the directors of the films, as award winners, attended a press conference held 
by the organizers a day before the festival’s closing ceremony. 
“They always claim to support human rights, but they mingled art with politics and left a distasteful image 
of the festival in the filmmakers’ minds,” Setak Films stated in conclusion. 
Unrest erupted in Iran after Mahmoud Ahmadinejad was declared the winner of June presidential election, 
which is disputed by his reformist rival Mir Hossein Mousavi. 

Iran won’t back down 
“one step” in atom row

Reuters: Iran will not back down 
"even one step" over its nuclear 

work, a senior adviser to the 
country's top authority said in 
remarks published on Thursday, 
making clear Tehran's continued 
defiance in a row with the West.
French President Nicolas Sarkozy 
said on Wednesday Group of Eight 
major powers would give Iran until 
September to accept negotiations 
over its nuclear ambitions or else 
face tougher sanctions.

Ali Akbar Velayati, Supreme 
Leader Ayatollah Ali Khamenei's 

top adviser on international 
affairs, said Western countries 
did not want the Islamic state to 
have peaceful nuclear activities, 
state broadcaster IRIB said on its 
website.

IRIB said Velayati was speaking 
on Wednesday evening, but the 
report did not make clear whether 
he was commenting on Sarkozy's 
statement at the G8 summit in 
Italy.

Iran has repeatedly ruled out 
halting sensitive nuclear work 
which it says is for peaceful power 
generation purposes but which 
the West suspects is for making 
nuclear bombs.

"Britain and France would want a 
weakened Iran at the negotiating 
table and are after the complete 
stoppage of Iran's nuclear activity," 
Velayati said.

But, he said "the Islamic Republic 

of Iran will be present at the scene 
even more strongly than yesterday 
and will not retreat even one step 
from its peaceful nuclear activity."

Sarkozy, upping the stakes in 
the dispute with Tehran, said the 
powers would review the situation 
at a G20 meeting of developed and 
developing countries in Pittsburgh 
on September 24-25.

The United States and Canada 
said the world's main industrialized 
nations were growing increasingly 
impatient.

However, Sarkozy made clear 
Russia was still dragging its feet 
over the issue and had pushed for 
more time before considering a 
fresh round of sanctions.

In a separate statement, the G8 
said it was committed to finding 
a diplomatic solution to Iran's 
nuclear program.
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