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NBA حدادى در
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پايان آرزو هاى نفتي 
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وال استريت ژورنال: همزمان با سقوط بهاي نفت، آرزوي چاوز، احمدي نژاد و پوتين براي 
تحكيم سلطه خود در داخل و عرصه بين المللي نقش بر آب مي شود. نفت عامل قدرت اين 
سه نفر بود و اكنون مي تواند دليل پايان قدرت آنها باشد. آنها با تصور اينكه نفت همچنان 
اقتصادي  در سيستم  تنوع  ايجاد  و  اقتصادي  اصال حات  انجام  از  ماند  خواهد  باقي  گران 
آنها  اقتصادي بخش خصوصي شدند.  فعاليت هاي  مانع رشد  و  باز زده  كشور خود سر 
ميلياردها دال ر درآمد حاصل از فروش نفت گران قيمت را صرف پرداخت يارانه و حدي از 
كمك هاي اجتماعي به اقشار كم درآمد كردند. بودجه ايران و ونزوئال  بر اساس نرخ 60 دال ر 
براي هر بشكه نفت تنظيم شده است و اكنون كاهش درآمدهاي نفتي قدرت اقتصادي دولت 
را كاهش داده است. 60 درصد از بودجه ايران به درآمدهاي نفتي متكي است كه حدود نيمي 
از آن صرف پرداخت يارانه ها و كمك هاي اجتماعي مي شود. دولت محمود احمدي نژاد كه 

از كسري درآمد .....

فرا رسیدن سال نو میالدى را به تمام هموطنان مسیحى تبريک عرض مى نمائیم

و  نشينى  نيمكت  ها  هفته  از  پس 
حدادى  حامد  سرانجام  نشينى،  سكو 
 NBA آسمانخراش بسكتبال ايران در
به ميدان رفت و نخستين بازى رسمى 
خود را با پيراهن تيم »ممفيس گريزليز« 
جهان  باشگاهى  سطح  باالترين  در 
سانتيمترى   ۲۱۸ »سنتر«  داد.  انجام 
تاريخ  بسكتباليست  نخستين  ايران 
كشورمان است كه در NBA به ميدان 
رفته است. او ديروز مقابل تيم مدعى 
و بسيار قدرتمند »فينيكس سانز« 0۳ : 
۴ بازى كرد و دو امتياز و يك ريباند 

به نام خودكرد. ....

»براد پیت« 
وحشتى از 

زنان

ويزيت در 10000 
آخرين ماه سال 2008
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»رايان  كارگردانى  به  »نياز« 
مورفى« و با فيلمنامه اى از »جان 
آماده  درام  ژانر  در  كمپ«  بوكن 
براساس  نياز  شود.  مى  نمايش 
اثر  عنوان  همين  با  داستانى 

»الورنس ديويد« داستان ...

»نیاز« نیكول كیدمن به 
در دفاع از سینماى آمريكا

“مردانگى” زنان!!
از مهمترين)پرتكرارترين( انتقاداتى 
وارد  فمينيسم  به  معموال  كه 
:»فمينيست ها  اين است كه  ميشود 
ميخواهند زنان را مرد كنند« اين نقد 
كوبنده معموال منجر به عقب نشينى 
حقوق  مدافعان  برخى  سكوت  يا 
زنان ميشود و آنان را وادار ميكند 
كه سريعا از اتهام فمينيست بودن - 
كه همانا مساوى طرفدار مرد شدن 
 . بجويند  برائت  است-  بودن  زنان 
از  بيش  مستحضريد  كه  همانطور 

هرجاى ديگر اين نقد...
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تجمع در مقابل دفتر شیرين عبادى 
صفحه 4در تهران
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ادبیاتهنر

تالش كاريكاتورگونه برخى از 
نويسندگان ايرانى براى جهانى شدن
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مدام  ما  گفت:  مخبر  عباس 
به  و  شويم  جهانى  مى خواهيم 
همين خاطر بومى هم نمى شويم. 
بومى  كارهاى  دنبال  جهان 
نيست  اين  دنبال  و  مى  گردد 
بدهيم. را  كاريكاتور كار خودش 

درباره  مترجم،  مخبر،  عباس 
نهادينه شدن رمان ...

هنر زيرزمینى چیست؟
واقع  در   , صفت  عنوان  به  زيرزمينى, 
به چيزى اتالق مى شود كه پايين تر از 
سطح زمين يا بيرون از فرهنگ حاكمه 
بر اجتماع حضور دارد .به عنوان اسم 
خاص , زيرزمين به يك خرده فرهنگ 
, مترو يا براى مثال يك سالن كنسرت 

اتالق مى شود 
اين واژه  از  اغلب  جنبش هاى مقاومت 

استفاده كرده اند ....
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آيا براى اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام كرده ايد؟

آيا به زبان انگلیسى تسلط كافى نداريد؟
ما یک مجتمع معتبر برای هدایت شما در دوره های ESOL می باشیم . برای اقامت و 

تابعیت در انگلستان گذراندن دوره Esol  الزامی می باشد، با کمک و تجربه کاری ما شما 
می توانید این دوره را با موفقیت سپری نمائید

معروفترين و موفق ترين كالج براى دوره هاى 
اقامت و تابعیت در انگلستان

020 8570 7766

اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعمیرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختیار شما قرار مى دهیم.

همكاران ما مى توانند مدارک مورد نیاز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اكنون در شركت خود آماده همكارى 
Serpil Ersan.شما عزيزان مى باشد

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانید خسارت دريافت كنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانید خسارت دريافت كنید.

مشاورين فارسى زبان:
079 4449 7847 Foad Paiami

079 5838 4117 Amin
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هفته نامه پرشین
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

و  سیاسی  ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
غیر سیاسی وابسته نمی باشد  و صرفا در جهت اطالع  
رسانی صحیح گام بر می دارد. تمامی مطالب از سایت 
های معتبر، مقاالت رسیده وخبرگزاریهای رسمی با ذکر 

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرايى :
الف زرافشان - عليرضا رياحى

امور وب سايت : شيدا  عليزاده  
امور كامپيوترى: امير پرهيز

قارون    - كيمياچى  بيژن  دكتر   - آرا  دكتر  از:   با تشكر 
-  بهزاد - رضا اَرميا - خانم دهقانيان - 

نشانى الكترونيكى:
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
.Web Print UK Ltd  :چاپ

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 

خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش آنها 
آزاد است.مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا 

 رد آگهى ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
020 8453 7350 -020 8453 7351

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 تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود 

ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.

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

فروغ فرخزاد
تنها صداست که می ماند

چرا توقف كنم،چرا؟
پرنده ها به سوى جانب آبى رفته اند

افق عمودى است
افق عمودى است و حركت : فواره وار 

و در حدود بينش 
سياره هاى نورانى ميچرخند

زمين در ارتفاع به تكرار ميرسد
و چاههاى هوايى 

به نقب هاى رابطه تبديل ميشوند
و روز وسعتى است 

كه در مخيله ى تنگ كرم روزنامه نميگنجد
چرا توقف كنم؟

راه از ميان مويرگ هاى حيات مى گذرد
كيفيت محيط كشتى زهدان ماه 

سلول هاى فاسد را خواهد كشت
و در فضاى شيميايى بعد از طلوع 

تنها صداست 
صدا كه ذوب ذره هاى زمان خواهد شد . 

چرا توقف كنم؟
چه مى تواند باشد مرداب 

چه مى تواند باشد جز جاى تخم ريزى حشرات 
فاسد 

افكار سردخانه را جنازه هاى باد كرده رقم مى 
زنند .

نامرد ، در سياهى 
فقدان مرديش را پنهان كرده است 

و سوسك ....آه 
وقتى كه سوسك سخن مى گويد . 

چرا توقف كنم؟ 
همكارى حروف سربى بيهوده ست . 

همكارى حروف سربى
انديشه ى حقير را نجات خواهد داد . 

من از الله ى درختانم 
تنفس هواى مانده ملولم ميكند

پرنده اى كه مرده بود به من پند داد كه پرواز 
را بخاطر

بسپارم
نهايت تمامى نيروها پيوستن است ، پيوستن 

به اصل روشن خورشيد 
و ريختن به شعور نور 

طبيعى است 
كه آسياب هاى بادى ميپوسند 

چرا توقف كنم؟
من خوشه هاى نارس گندم را 

به زير پستان ميگيرم 
و شير مى دهم 

صدا ، صدا ، تنها صدا 
صداى خواهش شفاف آب به جارى شدن 

صداى ريزش نور ستاره بر جدار مادگى خاک 
صداى انعقاد نطفه ى معنى 
و بسط ذهن مشترک عشق

صدا ، صدا ، صدا ، تنها صداست كه ميماند 
در سرزمين قد كوتاهان 

معيارهاى سنجش 
هميشه بر مدار صفر سفر كرده اند

چرا توقف كنم؟
من از عناصر چهارگانه اطاعت ميكنم 

و كار تدوين نظامنامه نيست 
مرا به زوزه ى دراز توحش

درعضو جنسى حيوان چكار 
مرا به حركت حقير كرم در خالء گوشتى چكار 

كرده  متعهد  زيستن  به  ها  گل  خونى  تبار  مرا 
است 

تبار خونى گل ها ميدانيد ؟

با شاعران معاصر

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

 
Tel: 02088 688 788 / 0207 584 23 23
 Fax: 0208 866 5517  / Fax: 0208 866 7373 
P.O.Box 534, Pinner HA5 9EL
info@alipakpour.com - www.alipakpour.com 

آيا وجود آثار 
باستانى در 

خوزستان شايعه 
است؟

خوزستان   ، دانيم  مى  همه  شك  بى 
و  تمدنها  چه  و  دارد  قدمت  چقدر 
فرهنگهايى در اين استان بوده ،پس از 
شهر  اين  در  تاريخى  آثار  شدن  پيدا 
برانگيز  تعجب  بلكه  كرد  تعجب  نبايد 

،كمبود اين آثار است . 
تمدنهاست  مهد  كه  استانى  در  چرا 
باستانى  آثار  داره  قدمت  همه  اين  و 
تر  جالب  و  شه  نمى  ديده  زيادى 
و  رويم  مى  جلو  به  رو  هر چه  اينكه 
بيشتر وارد عرصه ى تكنولوژى مى 
شهر  وجود  فرهنگمان......خبر  شويم 
كه  اهواز  در  اردشير  هرمز  باستانى 
ملى  آثار  فهرست  ۱۳۱0در  سال  در 
اى  تازه  خبر   ، رسيده  ثبت  به  ايران 
كجاست  شهر  اين  حاال  والبته  نيست 
آمده  آن  هاى  نقشه  سر  بر  چه  و 
است معلوم نيست؟و چه اتفاقى افتاد 
سازمان  با  شهرى  قطار  پروژه  كه 
داستان  فرهنگى گره خورد؟و  ميراث 
حفارى هاى بى رويه ى شركت نفت و 
اختالفات آنها با ميراث فرهنگى براى 
چيست؟طولى نكشيد كه خبر پيدا شدن 
آثار باستانى در ايستگاه دروازه همه 
جا پيچيد اما اين خبر حقيت داشت؟اگر 
حقيقت نداشت چرا و چه چيز باعث به 
شد؟واقعا  شايعات  اين  آمدن  وجود 
چه اتفاقى افتاده ،آيا همه چيز فقط يك 
شايعه بوده ؟البته نبايد فراموش كنيم 
كه در استان خوزستان چقدر به اين 
چقدر  و  است  شده  داده  اهميت  آثار 
و.....آثار  نفت  كردن  پيدا  خاطر  به 
باستانى را بدون اينكه كسى خبر دار 
مثل  و  كردند.دوباره  ،تخريب  بشود 
همه  اين  جواب  گرفتن  براى  هميشه 
سوال سراغ مسئولين رفتيم و بعد از 
جلساتشان  اتمام  منتظر  مدتها  اينكه 
با  و  آورديم  در  ايالم  از  سر  بوديم 
رئيس هيئت كاوشگران پروژه ى آثار 
باستانى قطار شهرى صحبت كرديم.

آثار  پروژه  كاوشگران  هيئت  رئيس 
توجه  گفت:با  شهرى  قطار  باستانى 
به قدمت اهواز و اطالع قبلى از وجود 
شهر هرمز اردشير در اين شهر خود 
آماده  اهواز  در  كار  ماهها  براى  را 
پروژه  اين  كار  امادوره  بودم  كرده 
كوتاه بود.فرياديان افزود:گروه هايى 
آزمايشهاى دقيق و كامال علمى در آن 
آثار  هيچگونه  اما  دادند  انجام  منطقه 

باستانى در آنجا پيدا نشد .

امور آگهى ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

صلح و عشق ورزيدن يک ارزش و موهبت است
سال ۲009 ميالدى باز با شادمانى و نور افشانى شروع شد و ما مهاجران و غربت نشينان نيز در اين 
جشن شركت كرده آرزو مى  كنيم كه آرامش، صلح، دوستى و همزيستى نيز به جهان كنونى باز گردد 
و تمامى مردم دنيا را از خشونت و جنگ طلبى و خونريزى و تمامى كشتارهاى مرگبار دور سازد و 
قدوم اين سال ميالدى نكو باشد و كژيها و پليدى ها و زشتى ها را از ميان بردارد. زشتى هاى سال 

گذشته را از بين ببرد و ديگر باز نگرداند. 
 جا دارد از فرصت استفاده كرده به تمام هموطنان مسيحي آغاز اين سال نو را تبريك و شادباش 

گوييم. آزادگان و انسان دوستان مسيحي در جهان نيز شايسته اين تبريك و شادباش هستند
سال جديد ميالدى فرصتى است كه نگاهى به گذشته بيندازيم و ببينيم سالى را كه پشت سر گذاشتيم، 
چگونه سالى بود؟ سال خوب و پر بارى داشته ايم؟ ويا سال بدى را سپرى كرد ه ايم؟ اگر بد بوده در 

سال آينده چه انتظارى از آن داريم؟

در طول سال سپرى شده ۲009  دنيا با يك سلسله بحران هاى سياسى و اقتصادى رو به رو بود و 
جنگ اخير در خاورميانه نيز درروزهاى پايانى سال گذشته درفلسطين و اسرائيل مكمل اين بحران ها 
گرديد. زيرا كه جنگ ها و انفجارهاى اخير در نقاط مختلف جهان پيام هشدار دهنده اى به دنبال داشت 
و آن اين بود كه زمانى كه طبع خشونت زا همراه با افراطى گرى در هم آميزد، آميخته خطرناكى بوجود 

خواهد آورد كه در نهايت فاجعه آميز خواهد بود.

بود.سال  نخواهد  نيز  بزرگ  قدرت هاي  پيروزي  اما سال  نيست  تاريخ  پايان  جديد  است سال  واضح 
انعكاس  جديد مملواز فرصت ها و موقعيت هاي ويژه و برتري است كه اضال ع ديگر مكعب هستي را 
مي دهد؛ جهاني كه در آن صلح و عشق ورزيدن يك ارزش و موهبت است. مي توان جهان بدون جنگ 
و خونريزي را تجربه كرد.افق هاي پيش رو براي بشريت روشن، اميدبخش و پر از صميميت است.اين 
فرصتي است كه جامعه جهاني آن را مي طلبد و البته به دنبال تحقق آن است؛ جهاني كه شقايق ها در آن 

طراوت و سرزندگي دارند و زندگي معناي ناب خود را به دست مي آورد. سال نو ميال دي مبارک باد.

نشانى پستى:



    جمعه 13 دی ماه 1387هفته نامه پرشین4
سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

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

تجلیل گاردين از آثار حكیم عمر خیام 
روزنامه گاردين به مناسبت دويستمين سال تولد فيتزجرالد - مترجم مشهور آثار حكيم عمر خيام 
- بخش »شعر هفته« خود را به اين شاعر بزرگ ايرانى اختصاص داد. به گزارش هفته نامه پرشين 
و به نقل از خبرگزارى دانشجويان، سال ،۲009 دويستمين سال تولد ادوارد فيتزجرالد - مترجم 
نامدار سروده هاى عمر خيام - به زبان انگليسى است كه گاردين به همين مناسبت در بخش »شعر 
هفته« خود با پرداختن به اين موضوع آورده است: »چه جشن و هديه اى براى فيتز جرالد بهتر از 
ابتداى اين مطلب  اند؟!« در  قطعه هايى مربوط به فناپذير بودن زندگى كه در رباعيات خيام آمده 
آمده است: »فيتزجرالد گرچه از دوستان تاكراى و تنيسون بود؛ اما در ابتداى جوانى عالقه چندانى 
به نويسندگى نداشت؛ ولى آشنايى او با يكى از دوستان جوانش به نام ادوارد كوول موجب شد تا 
فيتزجرالد از سال ۱9۵۳ شروع به يادگيرى زبان فارسى كند. كوول هرآن چه را به واسطه كتابخانه 
بودليان آكسفورد از سروده هاى حكيم عمر خيام آموخته بود، در اختيار فيتزجرالد گذاشت، تا اين 

كه او شيفته اين شاعر ايرانى شد.« 
در ادامه مطلب اين روزنامه انگليسى مى خوانيم: »فيتزجرالد شعرهاى نيمه روايت گونه از سروده 
هاى خيام را ترجمه كرد و چقدر شعر انگليسى بدون اين ها ضعيف و كم مايه تر مى شد. رباعيات 
خيام گرچه در ابتداى انتشار، گمنام و ناشناس بود؛ اما پس از آن كه توسط شخصيت هايى چون 
روستى و سوئينبرن كشف شد، به يك باره به اثرى معروف تبديل شد. تأثير آن بر ادبيات انگليسى 
دوره ويكتور يا كم تر از اصالت نژاد ها چارلز داروين كه در همان سال ۱۸۵9 منتشر شد، نبوده 
است.« نويسنده گاردين در پايان با انتخاب قطعه هاى مربوط به كوزگر و كوزه ، به خوانندگان خود 
مؤكدا توصيه كرده تا آن ها را تا انتها بخوانند و از تصوير پردازى هاى ملموس، افسوس خوردن 

هاى غمناک و طنز پردازى هاى آن لذت ببرند. 

ماهي هاي نادعلیان در 
تقويم هنري سال 2009 

سال نو ميال دي در حالي از امروز آغاز مي شود كه با ثبت نام يك هنرمند ايراني در تقويم هنري 
اين سال، افتخاري ديگر نصيب هنر ايران شد. طبق اين گزارش، اثري از احمد نادعليان )هنرمند 
هنرمند   ۱۲ آثار  كنار  در  مي دهد،  نشان  را  خليج فارس  ماهي هاي  نقش  كه  كشورمان(  محيطي 
قرار گرفته  تقويم  اين  در  انگليس و سوئد  كانادا،  آمريكا،  از كشورهاي  ديگر  محيطي برجسته 
است. نادعليان در اين باره گفت: >تقويم هنري سال ۲009، در حقيقت يك تقويم ديواري است كه 
هر سال همزمان با سال نو ميال دي منتشر مي شود و در اختيار موزه ها و مراكز فرهنگي اروپا و 
آمريكا قرار مي گيرد. امسال در اين تقويم اثري از من كه آن را يك سال و نيم پيش در جشنواره 
و  خليج فارس  درباره  هم  متني  اثر،  اين  كنار  در  است.  چاپ شده  بودم  داده  ارائه  خليج فارس 

جشنواره محيطي خليج فارس به چاپ رسيده است.<
نام  تحريف  شاهد  اخير  سال هاي  طي  >ما  كرد:  اضافه  تقويم  اين  اهميت  مورد  در  نادعليان   
خليج فارس به شكل هاي مختلف بوده ايم. اين مساله براي ما حياتي است؛ چرا كه تماميت ارضي مان 
را زير سوال مي برد. يك روش براي مقابله با اين قضيه، روش سياسي است ولي روش ديگر، 
در  خليج فارس  محوريت  با  اثري  ارائه  است.  هنري  آثار  واسطه  به  فرهنگي  عرصه  در  تال ش 
تقويم كشوري چون آمريكا مي تواند در نوع خود راهكار مناسبي باشد.< اين هنرمند محيطي در 
حالي اثرش در تقويم هنري سال ۲009 قرار مي گيرد كه پيش از اين در سال ۲00۵ هم به عنوان 
هنرمند محيطي سال انتخاب شده بود. اثر نادعليان نقش هاي ماهي را نشان مي دهد كه در كنار 
آن عبارت >ماهي هاي رويايي احمد نادعليان در جشنواره هنرهاي محيطي خليج فارس< قيد شده 
است. اين هنرمند قرار است در جشنواره مجسمه هاي شني >خليج فارس، صلح و دوستي ملل<، 
كه از تاريخ ۲۵ اسفند ۱۳۸7 تا 9 فروردين ۱۳۸۸ در ۵0 هكتار از سواحل شني شهر گناوه برپا 

مي شود، هم اثر خليج فارس را به شكل محيطي اجرا كند. 

مطبوعات جهان 
*********

پیش بیني تاريک
ديروز  مطبوعات  اغلب  همانند  وين  چاپ  >دي پرسه< 
 ۲00۸ سال  بازبيني  به  ميال دي  سال  روز  آخرين  در 
سال  مهم  شخصيت هاي  روزنامه  اين  است.  پرداخته 
نوشته  >دي پرسه<  است.  كرده  معرفي   Z  تا  A  از را 
كه وقتي >پيش بيني هاي تاريك< سال ۲009 را ببينيم، 
اين  اعتقاد  به  مي كنيم.  نگاه   ۲00۸ سال  به  افسوس  با 
سال  مهم  رويدادهاي  و  شخصيت  ها  انتخاب  روزنامه 

گذشته تحت الشعاع بحران مالي جهان قرار گرفت.

2008 ما
>فرانكفورتر روندشائو< آلمان هم با تيتر ۲00۸۸ ما< 
صفحه  در  را  گذشته  سال  مهم  رويدادهاي  تصاوير 
كار  ويژه  گزارش تصويري  و ۱7 صفحه  انداخته  اول 
 ۲00۸ از  چيزي  چه  پرسيده  روزنامه  اين  است.  كرده 
ترور؟  المپيك؟  اوباما؟  باراک  ماند؟  خواهد  يادمان  به 
آيا بحران مالي نگاه به رويدادهاي سال گذشته را زير 
سايه قرار مي دهد يا اينكه يك رويداد كوچك شخصي 

مثبت همه چيز را تحت الشعاع قرار مي دهد؟   

سال واژگوني
يك  ديروز   هم  پاريس  چاپ  >ليبراسيون<  روزنامه 
رويدادهاي  بازبيني  يكي  درآورده؛  دوگانه<  >شماره 
روزنامه  اين  روز.  اخبار  هم  يكي  و   ۲00۸ سال  مهم 
سال  اتفاقات  به  نسبت  انتقادآميز  نگاهي  با  چپ گرا 
گذشته، تيتر زده: ۲00۸۸؛ سالي كه جهان واژگون شد.< 
اشاره >ليبراسيون< از اين تيتر تند، بحران مالي جهان، 
فجايع طبيعي و زيست محيطي و بحران هاي ديگر است.   

هزينه يک وسوسه جهاني
جلد  روي  موضوع  در  جئوگرافيك<  >نشنال  ماهنامه 
شماره ماه ژانويه، به >قيمت واقعي طال < پرداخته و از 

>هزينه يك وسوسه جهاني< نوشته است. 

قيمت طال   پرداخته كه  اين  به  اين نشريه در گزارشش 
و زجرهاي استخراج آن هيچ گاه باال تر از حال حاضر 
در مطلب ديگري به  نبوده است. >نشنال جئوگرافيك< 
كه  نوشته  حيواناتي  از  مراقبت  و  نگهداري  ضرورت 

خطر انقراض تهديدشان مي كند. 

ضربه كاري به روند صلح
روزنامه نشنال پست كانادا در گزارش صفحه اول خود 
اسرائيل  گسترده  حمالت  كه  كرده  اشاره  نكته  اين  به 
به برقراري صلح ميان  اميدها  به غزه باعث شده همه 

فلسطين و اسرائيل از بين برود. 

خودگردان  تشكيالت  مقامات  روزنامه،  اين  نوشته  به 
با  مي خواستند  عباس  محمود  به خصوص  و  فلسطين 
اما  بپردازند  مذاكره  به  اسرائيل  با  تركيه  ميانجيگري 
شرايط فعلي در غزه ظاهرا جلوي اين مساله را خواهد 
روند  كه  مي كند  تاكيد  كانادايي  روزنامه  اين  گرفت. 
حاضر  حال  در  خاورميانه  در  صلح  مذاكرات  شكننده 
چنان ضربه اي خورده كه بلند شدن از خاكسترهاي آن 

بسيار بعيد به نظر مي رسد.

راز دزديده شدن 
تابلوهاي انگلیسي و 
ترومپت نوازي وودي 

آلن در لهستان  
 

گشت و گذارمان را از لندن شروع مي كنيم. 
روزنامه تايمز در گزارشي عجيب به رمز 
هنر  شاهكارهاي  شدن  دزديده  راز  و 
بريتانيا از سفارتخانه هاي اين كشور در 
امروز  تا  است.  پرداخته  جهان  سراسر 
انگليسي ها  اين  مي كردند  فكر  بسياري 
ديگر  كشورهاي  هنري  آثار  كه  هستند 
طبق  كه  حالي  در  برده اند،  تاراج  به  را 
اخير  سال هاي  طي  تايمز  گزارش 
از  پوند  ميليون   ۱00 بر  بالغ  آثاري 
سفارتخانه هاي انگليس در ديگر كشورها 
را  گذارمان  و  گشت  است!  شده  دزديده 
در ورشو پايتخت لهستان ادامه مي دهيم. 
اسوشيتدپرس گزارش داد كه وودي آلن 
)كارگردان - بازيگر مطرح( روز يكشنبه 
در  را  جاز خود  موسيقي  كنسرت  اولين 
گروه  با  همراه  كه  آلن  كرد.  برپا  ورشو 
جاز نيو اورلئان به ورشو آمده بود، طي 
سخناني به تماشاگران گفت: >فكر مي كنم 
پشت  شما  براي  را  اجرايمان  بهترين  ما 
سر گذاشتيم.< اين بازيگر 7۳ ساله برنده 
نيويورک  اين كنسرت در  از  قبل  اسكار، 
هم برنامه اجرا كرده بود اما حاال كه سال 
مي كشد،  را  خود  آخر  نفس هاي   ۲00۸
دست اندركاران سينمايي و منتقدان هنري 
سخت سرگرم ارزيابي سينمايي اين سال 
هستند.  بعد  سال  براي  پيش بيني هايي  و 
 IMDB  سينمايي سايت  مثال  براي 
را   ۲00۸ سال  برتر  بازيگر   ۱0 فهرست 

منتشر كرد.
قرار  دپ  جاني  فهرست،  اين  صدر  در 
دارد و بعد از او هم نام كريستين بل ديده 
كه  پيش بيني  يك  در  همچنين  مي شود. 
منتشر شد،   Movie Web  مجله توسط 
معرفي  بعد  سال  خوش شانس  فيلم   ۳0
شدند. در صدر اين فهرست، هري پاتر و 
شاهزاده قالبي، دشمنان مردم و ستاره 
از  صحبت  كه  حاال  دارند،  قرار  تريك 
سينما شد، اين خبر را هم بخوانيد كه فيلم 
با ۳۱ ميليون  >ماداگاسكار ۲<  انيميشن 
صدرنشين  روز،  سه  در  فروش  دالر 

گيشه فروش سينماهاي جهان شد.
اين خبر را هم به نقل از رويترز بخوانيد 
كه آنا ساويچ بازيگر هاليوود در دهه ۴0 
در ۸7 سالگي درگذشت. ساويچ تا اواخر 
مطرح  بازيگران  جزو  ميالدي،   ۵0 دهه 
در  بيشتر  و  مي رفت  به شمار  هاليوود 

فيلم هاي وسترن بازي مي كرد.   

تجمع در مقابل دفتر شیرين عبادى در تهران
كردند.  تخريب  و  كشيده  پايين  را  بشر  حقوق  فعال  اين  وكالت  تابلوى  عبادى،  شيرين  منزل  مقابل  تجمع  با  بسيجى  دانشجويان  از  گروهى 
»عبادى حمايت  كه  عبادى، شعار مى دادند  منزل خانم  مقابل  تجمع  با  )پنجشنبه(  اعالم شده، صبح روز  نفر  آنها ۱۵0  تعداد  كه  تجمع كنندگان 
مى كند، اسرائيل جنايت مى كند« شبكه خبر دانشجو كه وب سايتى متعلق به بسيج دانشجويى است، گزارش كرده كه تجمع كنندگان پالكاردهايى با 
مضمون »حقوق  بشر سكوت چرا؟«، »مرگ بر قلم به دست مزدور«، »آتش و خون در غزه« و »مدعيان  حقوق بشر كجايند« در دست داشته اند. 
يك دانشجوى بسيجى به اين وب سايت گفته كه دانشجويان بسيجى مقابل منزل خانم عبادى تجمع كرده اند تا به »مدعيان حقوق  بشر كه براى له 
شدن يك اروپايى و يا يك  يهودى بيانيه صادر مى كنند« بگويند كه »آيا بچه هاى فلسطينى شامل حقوق بشر نمى شوند؟« به گفته اين دانشجوى 
بسيجى، »عبادى بايد جواب بدهد آيا سكوت معنادار وى و امثال وى كه مدعى  حقوق بشر هستند در برابر جنايات اسرائيل چه معنايى دارند؟«در 
واكنش به اين تجمع كه به نظر مى رسد مجوزى براى برپايى آن از سوى وزارت كشور صادر نشده است، روابط عمومى دفتر كانون مدافعان 

حقوق بشر با صدور اطالعيه اى اعالم كرد كه اين كانون پيش تر در محكوم كردن خشونت ها در غزه بيانيه صادر كرده است.
آن طور كه در اين اطالعيه آمده، اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر بارها »در مصاحبه هاى مختلف بر حفظ كرامت انسانى فلسطينيان و ممانعت 
از كشتار مردم فلسطين تأكيد كرده اند.«براساس اعالم دفتر كانون مدافعان حقوق بشر، تجمع كنندگان از سوى پليس متفرق شده و اين تجمع 
پس از چند ساعت پايان يافت.شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل، در هفته هاى اخير از سوى مقام هاى امنيتى و قضايى ايران تحت فشار  هاى 

زيادى قرار گرفته است.
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دولت براون جنجالى  ترين 
دولت انگلیس در سى سال 

اخیر بوده است

نخست  وزير انگليس در دو سال ۲007 و ۲00۸ ميالدى، يك  صدوسه 
نشست پارلمانى جنجالى داشته است. 

براون«،  »گوردون  كه  را  تنش  هايى  روزنامه  تايمز،  نوشته  به 
نخست  وزير كنونى انگليس در سال اول نخست  وزيرى خود تجربه 
كرده است، بيش از تمامى تنش  هاى سياسى و اقتصادى بود كه 
سال  چهار  طول  در  كشور  اين  پيشين  نخست  وزير  بلر«،  »تونى 

دوران نخست  وزيرى خود با آن روبه  رو شده بود.
اول  سال  در  براون  گوردون  كه  است  آمده  تايمز  گزارش  در 
نخست  وزيرى خود در سال  هاى ۲00۸-۲007 ميالدى ۱0۳ نشست 
پارلمانى جنجالى داشته است كه بيش از تمامى دولت  هاى انگليس 

در سى سال اخير بوده است.
جنجالى  پارلمانى  نشست   ۱0۳ با  براون  دولت  كه  گفته  شده 
ميجر«،  »جان  دولت  از  بيش  حتى  كه  بلر  دوران  از  بيش  تنها  نه 
با  ميالدى   9۳ و   ۱99۲ سال  هاى  در  انگليس  پيشين  نخست  وزير 
در  »ماستريخت«  اليحه  زمانى  كه  جنجالى  پارلمانى  نشست   9۳
»جيمز  دولت  پارلمان  از  بيش  حتى  و  شد  بررسى  پارلمان  اين 
پارلمانى  نشست   97 با  ميالدى   ۱977-7۸ در سال  هاى  كاالگان« 
كارگر  حزب  رهبرى  به  پارلمان  حفظ  به  موفق  جنجال  برانگيزكه 
نشد، روبه  رو شده است.اين تحقيقات كه توسط »فيليپ كوئلى« و 
»مارک استوارت« از دانشگاه »ناتينگهام« ارائه شده، حاكى از آن 
است كه بيش از يك  چهارم آراى منفى در پارلمان انگليس در دولت 
براون درباره معاهده »ليسبون« و سپس درباره اليحه پيشنهادى 
خبر  است.اما  بوده  روز   ۴۲ براى  تروريستى  مظنونين  بازداشت 
خوشى كه در اين تحقيقات براى بروان و هوادران وى وجود دارد 
اين است كه بيشتر مخالفان در اكثر نشست  هاى پارلمانى موفق به 

تغيير نتايج راى  گيرى  ها نشدند.

پايان آرزوي نفتي ها 
 
 

وال استريت ژورنال: همزمان با سقوط بهاي نفت، آرزوي چاوز، احمدي نژاد و پوتين براي تحكيم 
سلطه خود در داخل و عرصه بين المللي نقش بر آب مي شود. نفت عامل قدرت اين سه نفر بود و 
اكنون مي تواند دليل پايان قدرت آنها باشد. آنها با تصور اينكه نفت همچنان گران باقي خواهد ماند 
باز زده و مانع  اقتصادي كشور خود سر  تنوع در سيستم  ايجاد  اقتصادي و  انجام اصال حات  از 
فروش  از  حاصل  درآمد  دال ر  ميلياردها  آنها  شدند.  خصوصي  بخش  اقتصادي  فعاليت هاي  رشد 
اقشار كم درآمد كردند.  به  اجتماعي  از كمك هاي  يارانه و حدي  پرداخت  نفت گران قيمت را صرف 
بودجه ايران و ونزوئال  بر اساس نرخ 60 دال ر براي هر بشكه نفت تنظيم شده است و اكنون كاهش 
درآمدهاي نفتي قدرت اقتصادي دولت را كاهش داده است. 60 درصد از بودجه ايران به درآمدهاي 
نفتي متكي است كه حدود نيمي از آن صرف پرداخت يارانه ها و كمك هاي اجتماعي مي شود. دولت 
اقال م مصرفي  از  برخي  نرخ  از كسري درآمد در عذاب است تصميم گرفته  كه  احمدي نژاد  محمود 
را آزاد كرده و از هزينه هاي دولت بكاهد. سوءمديريت و تورم نزديك به ۳0 درصد و عدم تحقق 
يابد و حتي در  ايران به شدت كاهش  وعده هاي پوپوليستي وي همه باعث شده كه محبوبيتش در 
در  بازاريان  اكتبر  ماه  اعتصاب  از جمله  يابد؛  بروز  به شكل آشكاري  نارضايتي عمومي  مواردي 
مخالفت با افزايش ماليات بر نرخ فروش كاال ها كه دولت را مجبور به عقب نشيني كرد. از ميان اين 
سه كشور روسيه احتماال  با مشكال ت بيشتري روبه رو خواهد بود. بحران مالي و اعتباري بين المللي 

باعث شده كه بازار بورس روسيه طي شش ماه گذشته 70 درصد سقوط كند. 

حمله گروه اتا به دفتر يک شبكه تلويزيوني  
 

بيلبائو  تلويزيوني باسك اسپانيا در شهر   فرانس پرس؛ روز گذشته بمبي در نزديكي دفتر شبكه 
منفجر شد. اين انفجار دقايقي پس از آن صورت گرفت كه پليس با توجه به هشدار گروه جدايي طلب 
اتا، منطقه را تخليه كرده بود. خبرها حاكي از آن است كه اين انفجار تلفاتي دربر نداشته است. اين 

انفجار ساعت ۵/۱۱ صبح روز چهارشنبه به وقوع پيوست.  

درخواست 
چین براي 

پايان ادعاي 
استقالل 
تايوان 

 
رئيس  تائو  جين  هو  رويترز؛ 
بار  اولين  براي  چين  جمهور 
رهبري  از  مستقيم  طور  به 
اپوزيسيون تايوان خواست با 
كنار نهادن درخواست استقالل 
اين جزيره پيشنهاد صلح پكن 
چين  حمايت  از  و  بپذيرد  را 
براي حضور در برخي مجامع 

بين المللي بهره مند شود. 

پايان  در  كه  تايوان  جزيره 
در  چين  داخلي  هاي  جنگ 
اصلي  خاک  از   ۱9۴9 سال 
سياست  تحت  است  شده  جدا 
رسميت  به  پكن  واحد«  »چين 
در  و چين  نمي شود  شناخته 
اين تكه  تالش است در نهايت 
به  از خاک چين را  جدا مانده 

آن بازگرداند. 

به  خطاب  پيام  اين  در  هو 
گفت؛  تايوان  اپوزيسيون 
»مادامي كه قاعده وجود »چين 
واحد« از دو طرف به رسميت 
شناخته شده باشد زمينه براي 
چيزي  هر  درباره  مذاكره 
»پيشرو  حزب  است.«  مهيا 
دموكراتيك« تايوان كه تا سال 
گذشته ميالدي حزب حاكم به 
هاي  سياست  رفت  مي  شمار 
را  يي  سرسختانه  ضدچيني 
كه  حالي  در  كند  مي  دنبال 
كومين  حزب  از  فعلي  دولت 
روابط  است  توانسته  تانگ 
مدتي  در  را  تايوان  و  چين 
براي  و  بخشد  بهبود  كوتاه 
اولين بار در تاريخ پروازهاي 
تنگه  سوي  دو  در  را  مستقيم 

تايوان برقرار كند. 
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اشغال باغ قلهک توسط دانشجويان و تجمع در 
برابر دفتر مصر سفارتخانه هاى اردن، عربستان  
   حمله سه شنبه شب دانشجويان به باغ سفارت انگليس در قلهك با واكنش هاى 
داخلى و بين المللى همراه بود. ماموران نيروى انتظامى سه شنبه شب پرتنشى را 
در برخورد با ۳00 تن از دانشجويان معترض و خشمگين پشت سر گذاشتند چرا 
كه دانشجويان مبادرت به اشغال باغ تابستانى انگليس كرده و با پايين آوردن پرچم 
اين كشور پرچم فلسطين را باال برده بودند تا بدين گونه مراتب اعتراض خود را از 

حمايت هاى لندن از اسرائيل در موضوع غزه نشان دهند. 
 البته دامنه اين اعتراضات كه از هفته گذشته و با تهديدات مكرر دفاتر ديپلماسى 
كشورهاى مصر، اردن و عربستان آغاز شد گسترده تر شده و دانشجويان و طالب 

اصفهان نيز از تجمع مقابل دفتر حافظ منافع مصر و فرودگاه مهرآباد خبر دادند.
اگرچه در حادثه باغ قلهك به كسى از كاركنان سفارت آسيب نرسيده اما سخنگوى 
كشور  اين  مقامات  گوى  و  گفت  از  حادثه  اين  از  پس  انگليس  خارجه  وزارت 

درخصوص حادثه اخير با مسووالن ايران خبر داد. 

  گامي ديگر براي رياست جمهوري

 دوباره پوتین 
  

كه  را  اساسي  قانون  اصالحيه  روسيه  رئيس جمهور  كرد  اعالم  كرملين  كاخ   
دوره تصدي رياست جمهوري را از چهار سال به شش سال افزايش مي دهد، امضا 
كرد تا اين اصالحيه به قانون تبديل شود.   به گزارش ايسنا يك سخنگوي كاخ كرملين 
رئيس جمهور  مدودف،  ديميتري  كه  كرد  تاييد  فرانسه  خبرگزاري  با  گفت وگو  در 
روسيه با اين اصالحيه موافقت كرده است.   اين اصالحيه در اوايل ماه نوامبر اعالم 
شد و ظرف كمتر از دو ماه در پارلمان و ۸۳ شوراي منطقه  اي روسيه تاييد شد.   
تحليلگران گمانه زني كرده اند كه اين تغييرات مي تواند براي باز كردن راه بازگشت 
والديمير پوتين، نخست وزير روسيه به رياست جمهوري باشد؛ فردي كه در ماه مي 
اين سمت را ترک كرد ولي اغلب به عنوان قدرت واقعي در روسيه نگريسته مي شود.   
روزنامه ودوموستي ماه گذشته به نقل از دو منبع كرملين نوشت كه مدودف اندكي 
انتخابات  يك  در  پوتين سپس  و  داد  استعفا خواهد  اصالحيه  اين  از تصويب  بعد 
رياست جمهوري در سال ۲009 كانديدا خواهد شد.   منتقدان قانونگذاران را براي 
تصويب اين اصالحيه كه اولين تغيير قانون اساسي روسيه در دوره پس از شوروي 
و از زمان تصويب آن در زمان رياست جمهوري بوريس يلتسين در سال ۱99۳ 
است، مورد انتقاد قرار داده اند.   اصالحيه قانون اساسي روسيه به سادگي در هر 
دو مجلس عليا و سفلي پارلمان روسيه كه تحت سلطه حزب روسيه متحد )حزب 

سياسي طرفدار كرملين به رياست پوتين( است، تصويب شد.   
عليه  دارند  دست  در  را  پارلمان  اقليت  كه  مخالف  كمونيست  حزب  اعضاي  تنها 
روند  يك  از  بخشي  تغييرات  اين  معتقدند  كمونيست ها  دادند.  راي  تغييرات  اين 

>ديكتاتوري< در روسيه است

اعتراف فرمانده لشگر طیبه به سازماندهي 
حمالت بمبئي 

 
الكترونيك روزنامه وال استريت ژورنال در شماره روز چهارشنبه خود  ؛ بخش 
مدارک  و  اسناد  اند  شده  موفق  خود  تحقيقات  در  پاكستاني  بازرسان  شد  مدعي 
معتبري درباره ارتباط مهاجمان حمالت تروريستي بمبئي و گروه غيرقانوني لشگر 
اقتصادي و  اواخر ماه نوامبر در مركز  طيبه كشف كنند. در حمله تروريستي كه 
تجاري هند روي داد، ۱0 مرد مسلح طي عملياتي كه نزديك 60 ساعت طول كشيد 
۱79 نفر از جمله چندين تبعه خارجي را به قتل رساندند. هند از آغاز اين حمالت را 
به گروه اسالمگراي لشگر طيبه منتسب كرد كه در پاكستان مستقر است و همين 

مساله موجب تيرگي روابط بين پاكستان و هند شد.
گروه لشگر طيبه در اواخر دهه ۱9۸0 با همكاري سازمان اطالعات پاكستان براي 
اما در سال  بنيان گذاشته شد  استقالل طلب در كشمير هند  به جريان هاي  كمك 
پي  در  پاكستان  وقت  جمهور  رئيس  مشرف  پرويز  هاي  سياست  تغيير  با   ۲00۲

حمالت ۱۱ سپتامبر، فعاليت اين گروه نيز در پاكستان غيرقانوني اعالم شد.
پاكستان  در  گروه  اين  فعاليت  ممنوعيت  براي  برخوردي جدي  هرگز  حال  اين  با 
از  تن  استريت ژورنال مدعي است دست كم يك  اكنون وال  بود.  نگرفته  صورت 
فرماندهان عالي رتبه لشگر طيبه در بازجويي ها به دخالت مستقيم در حمالت بمبئي 
اعتراف كرده است. اين فرد كه زرار شاه نام دارد اوايل ماه جاري ميالدي در حمله 
نيروهاي دولتي پاكستان به پايگاه مركزي لشگر طيبه در مظفر آباد مركز كشمير 
پاكستان دستگير شده بود. يك مقام امنيتي پاكستان كه نامش ذكر نشده است در 
گفت وگويي تلفني به اين روزنامه امريكايي گفته است زرار شاه متن اعترافات خود 
را امضا كرده است كه شامل اعتراف به دخالت مستقيم در حمالت بمبئي نيز مي 
شود.پاكستان پيشتر گفته بود اگر مداركي دال بر اتهام اعضاي لشگر طيبه به دست 
آيد آنها را در پاكستان محاكمه و مجازات خواهد كرد. مقام امنيتي مذكور همچنين 
در ادامه گفت وگو با وال استريت ژورنال مدعي شد اعتراف زرار شاه با مدارک 

مراجع اطالعاتي امريكايي منطبق است. 

حمله هوايي اسرائیل به غزه 
 

 ارتش اسرائيل پس از تعيين يك مهلت ۴۸ ساعته چند روز  گذشته مرحله اول حمالت هوايي خود به غزه را آغاز كرد. 
به گزارش شبكه خبري الجزيره 
در اين حمله كه به صورت هوايي 
انجام گرفت و نام »ستاره سرخ 
دست  داشت  خود  بر  را  داود« 
بيش  و  كشته  فلسطيني   ۲0۵ كم 
به  شدند.  مجروح  تن   ۸00 از 
با  اسرائيل  شبكه  همين  گزارش 
اف۱6  هواپيماهاي  از  استفاده 
تعدادي  آپاچي  هليكوپترهاي  و 
از شهرها و شهرک هاي غزه و 
مقرهاي  و  مواضع  خصوص  به 
هدف  مورد  را  حماس  جنبش 
شرايطي  در  حمله  اين  داد.  قرار 
صورت گرفت كه از ماه ها پيش 
اقتصادي   فشارهاي  تحت  غزه 
مواد  و  كمبود سوخت  با  و  بود 
غذايي مواجه شده و حتي از آب 
و برق محروم بود. گزارش هاي 

سازمان هاي بشردوستانه تابع سازمان ملل متحد نشان مي داد ساكنان اين منطقه در وضعيت فاجعه باري زندگي مي 
كردند. روز جمعه اسرائيل به سه گذرگاه غزه را بازگشايي كرد. همچنين اين حمله در شرايطي صورت گرفت كه بسياري 
از تحليلگران اعتقاد داشتند تهديدهاي زباني اسرائيل قابل اجرا نيست و تعدادي از رهبران تندرو فلسطيني نيز معتقد 
بودند هدف از اين تهديدها جوسازي براي انتخابات داخلي اسرائيل است و امكان يك حمله سراسري را به غزه بعيد مي 
دانستند. يكي از نقاطي كه هدف حمله اسرائيل قرار گرفت يكي از مراكز پليس حماس بود و افسران اين جنبش در حال 
اجراي مراسم فارغ التحصيلي بودند. اين نكته نيز نشان مي دهد جنبش حماس تصور چنين حمله يي را بعيد مي دانسته 
است. به گزارش شبكه الجزيره تعداد زيادي از قربانيان حمله همين نيروهاي پليس حماس بودند. از آنجا كه بيمارستان 
هاي غزه به دليل كمبود سوخت و مواد دارويي وضعيت اسفباري دارند، خبرنگاران احتمال مي دهند تعداد قربانيان فراتر 
از چيزي برود كه در حال حاضر گزارش مي شود. به گفته منابع خبري هنوز از مناطق بمباران شده دود بلند مي شود 
و حماس از تمام نيروهاي خود خواسته است از پايگاه هايشان خارج شوند يا براي حمالت احتمالي جديدتري خود را 
آماده كنند. تلويزيون اسرائيل ديروز طي گزارشي اين حمله را تنها يك »شروع« توصيف كرد و گفت اين سرآغاز يك نبرد 
طوالني مدت خواهد بود. به گفته اين تلويزيون ارتش اسرائيل در پي حمله به اماكني نيست كه احتمال مي رود نيروهاي 
تلويزيون  بود.  پايگاه هاي اصلي حماس خواهد  تمام  بلكه هدف اصلي آن  برند  به سر مي  القسام در آن  گردان هاي 
اسرائيل مي گويد در حمله ديروز دست كم ۳0 تا ۴0 نقطه در غزه هدف قرار گرفت. از چندي پيش نيروهاي ارتش اسرائيل 
به حالت آماده باش كامل درآمده بودند و مقامات اين رژيم با ارسال نامه يي به بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد 
گفته بودند كه در برابر حمالت موشكي فلسطيني ها ساكت ننشسته و به آنها پاسخ خواهند داد. گابي اشكنازي رئيس 
ستاد مشترک ارتش اسرائيل مي گويد خود شخصًا بر اين حمله نظارت داشته و اين عمليات قابل گسترش خواهد بود. از 
سوي ديگر ايهود باراک وزير دفاع اسرائيل مسافت ۲0 كيلومتري در اطراف غزه را منطقه يي با كاركرد ويژه معرفي كرد 
كه در آن دست كم حالتي جنگي برقرار خواهد بود. منابع ارتش اسرائيل تاكيد دارند اين عمليات قابل گسترش خواهد بود 
و نيروهاي ارتش آماده تشديد حمالت نظامي خود به غزه هستند. هنوز اسرائيل حمالت زميني خود را آغاز نكرده است، 
هرچند طي روزهاي گذشته تانك هاي اسرائيل در مرزهاي غزه مستقر شده بودند. آخرين اظهارنظرهاي ديروز حاكي 
از آن بود كه »توفيق جبر« و تعدادي از نيروهاي پليس غزه در اين حمالت كشته شده اند. در يك اظهارنظر ديگر وزير 
بهداشت دولت حماس با اعالم اينكه در حمالت ديروز دست كم ۱۴0 تن كشته شده اند، گفت؛ امكانات پزشكي ما تنها قادر 
به ارائه خدمات پزشكي به افراد محدودي خواهد بود.  فوزي برهوم سخنگوي حماس در گفت وگو با راديو االقصي اين 
حمالت را توطئه مشترک مصر و اسرائيل توصيف كرد و گفت؛ امروز روز خونيني براي امت اسالمي و عربي است و 
اگر سكوت جهان عرب در برابر فجايع تاكنون اسرائيل نبود، شاهد چنين فاجعه يي نبوديم. سامي ابوزهري يك سخنگوي 
ديگر حماس نيز با انتقاد شديد از بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد وي را »همدست با اشغالگران« دانست و گفت؛ 

»وي به دنبال سرپوش گذاري بر اقدامات خصمانه اسرائيل است.«

  

وزير دفاع فرانسه شب سال نو را در افغانستان گذراند 
 

وزير دفاع فرانسه بامداد چهارشنبه براي ديدار با نيروهاي اين كشور در شب سال نو ميالدي وارد كابل شد. ارو مورن كه 
براي پنجمين بار در مدت وزارت خود به كابل سفر مي كند در اين سفر ۴۸ساعته با حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان 
نيز ديدار و گفت وگو مي كند. مورن قرار است با نيروهاي فرانسوي ديدار و همراه با آنها در يكي از پايگاه هاي عملياتي 
نيروهاي فرانسوي كه محل آن به داليل امنيتي مشخص نشده است در مراسم شب سال نو ميالدي شركت كند.امروز 
وي به پايگاه نظامي بين المللي قندهار در جنوب افغانستان خواهد رفت. سفر وزير دفاع فرانسه به افغانستان در شرايطي 
است كه انتظار مي رود واگذاري مسووليت هاي امنيتي منطقه كابل كه اكنون بر عهده فرانسوي هاست، ماه آينده ميالدي 
صورت بگيرد. همچنين در خبري ديگر از افغانستان نيروهاي ائتالف اعالم كردند ۱۱تن از شبه نظاميان طالبان را در 
منطقه سروبي در شرق كابل از پاي درآوردند. به ادعاي فرماندهي نيروهاي ائتالف اين افراد روز سه شنبه در جريان 
يك عمليات در اين منطقه به دست نيروهاي ناتو از پا درآمده اند. ظاهراً هدف از اين عمليات تعقيب يك تن از فرماندهان 
محلي طالبان بود كه در كار قاچاق اسلحه و كمك به جنگجويان دست داشته است. در گزارش هاي رسيده اشاره يي به 
سرنوشت فرمانده محلي طالبان نشده است. نيروهاي ائتالف در اين عمليات از آتش نيروي هوايي ائتالف بين المللي نيز 
استفاده كردند كه گفته مي شود 9 تن از كشته شدگان نيروهاي طالبان بر اثر حمالت هوايي كشته شده اند. چند ماه پيش 
در خونين ترين تجربه نظامي فرانسوي ها پس از جنگ الجزاير ۱0 تن از نيروهاي فرانسوي در منطقه سروبي در كمين 
نيروهاي طالبان كشته و ۲۱ تن ديگر از آنها مجروح شدند. طالبان همچنين يك نفر را در شمال پاكستان به جرم جاسوسي 
براي امريكا اعدام كردند. جسد اين مرد ۲۸ ساله كه محمد نواز نام دارد چهارشنبه خارج شهر ميرعلي در منطقه فدرالي 

قبايل در مجاورت مرز افغانستان كشف شد. 



    جمعه 13 دی ماه 1387هفته نامه پرشین8
سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

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

 

ساخت چین، 
تولید آلمان 

 

 زويا چراغي

 

امسال در چين سال موش است. طالع بين هاي چيني پيش بيني مي 
كردند ثروت و رونق فراگير مي شود. كساني كه در سال موش به 
دنيا آمده اند پيشرو، دقيق و قانونمند هستند؛ خصوصياتي كه اغلب 
شركت هاي چيني از آن بهره مي برند. شايد اروپا نگران نفوذ در 
حال گسترش چين باشد اما دوسلدورف آلمان از اين بابت نگراني 

ندارد.
اين شهر سال ها براي شكوفايي تجارت چين و رسيدن به جايگاه 
كنوني نقش مشوق اصلي را بر عهده داشته است، ولو اينكه چين در 
عوض صنعت استيل منطقه را نابود كرد، باعث شكست كارخانجات 
عنوان  تا  رود  مي  چين  حاال  و  شد  مهم  هاي  قرارداد  در  آلماني 
برترين صادركننده جهان را از آنها بربايد.خواكين اروين شهردار 
در  چشمگيري  افزايش  ما  كه  زماني  »تا  گويد؛  مي  دوسلدورف 
صادرات داشته باشيم جاي نگراني وجود ندارد. شما هيچ چيز نمي 
گيريد. اگر شماره يك باشيد به شما مدال طال نمي دهند، هيچ چيز 
نمي دهند. تنها نكته يي كه براي ما اهميت دارد اين است كه بين ۵ 
تا ۱0 درصد افزايش داشته باشيم.«بيش از ۲00 كارخانه چيني به 
دعوت شهردار دوسلدورف براي نقل مكان به اين شهر پاسخ مثبت 
به  را  اين كار هوشمندانه  آقاي شهردار مزاياي  امروز  اند و  داده 
خوبي مي بيند. اين همان رابطه برنده - برنده اقتصاد مدرن است. 
البته پروژه دوسلدورف - چين مشكالت خاص خود را دارد. برخي 
از كارمندان  مواقع شركت هاي چيني براي گرفتن ويزاي تعدادي 
شان دچار مشكل مي شوند زيرا آنگال مركل صدر اعظم روي شغل 
براي آلماني ها تاكيد بسياري دارد و مايل نيست چنين فرصت هايي 
به دست بيگانگان سپرده شود. توماس چاي از كاركنان نواتك در 
اين باره مي گويد؛ »مردم بعضي وقت ها از خودشان مي پرسند آيا 
واقعًا به اين آسيايي ها نياز داريم؟ چرا از محلي ها استفاده نمي 
كنند؟ اما ما نمي توانيم آنها را پيدا كنيم. بله تعدادي آلماني هم اينجا 
هستند اما به افراد كليدي نياز داريم. اين شخص بايد از كارخانه 

اصلي آمده باشد.«

براي سال ها عبارت »ساخت آلمان« نشان دهنده كيفيت و مرغوبيت 
كاال بود. در حالي كه ساخت چين چنين برشي در بازار نداشت. اما 
مديران اجرايي چيني در دوسلدورف معتقدند شرايط به كلي تغيير 
كرده؛ »ساخت آلمان به طور قطع كيفيت را، كيفيت بسيار عالي را 
اين  اما در  اين مساله واقف هستند.  ثابت مي كند. در كار همه به 
جهاني  منطقه صنعتي  يك  هم  آسيا  و  چين  دانند  مي  مردم  زمان 
است. بسياري از چيزهايي كه برچسب ساخت چين دارند در چين 
ساخته نشده اند، اينها در اقصي نقاط دنيا توليد مي شوند و در واقع 

جهاني هستند و با كيفيت خوب ساخته مي شوند.«
ژرمن ها به سرد بودن نسبت به ساير ملل مشهورند اما به نظر مي 
رسد دوسلدورف و ساكنانش از اين امر مستثني هستند. اين شهر 
چند سال پيش هم از كارخانجات ژاپني براي كوچ به اروپا دعوت 
باز  آغوشي  با  ژاپني  تبعه  هزار  پنج  از  بيش  بود.  آورده  عمل  به 
در شهر پذيرفته شدند و سال هاست كه با خوبي در كنار ديگران 
زندگي و تجارت مي كنند.در اين شهر چيزي به معناي واقعي محله 

چيني ها نيست، اما جايي به نام مركز چين وجود دارد كه بنيانگذار 
آن رابرت كائو، بخش هاي مختلف خودروهاي استثنايي آلماني مثل 
پورشه، مرسدس و بي ام و را در چين توليد مي كند. كائو با حرارت 
از ميزباني ژرمن ها سخن مي گويد؛ »دوسلدورف شهر فوق العاده 
يي است. مردم دوسلدورف هم انسان هايي خاص هستند. ما اينجا 
روش زندگي چيني را بنيان گذاشتيم و اين موفقيت بزرگي است. 
و  كنند  مي  عمل  خوب  تحقيقات  و  فناوري  توسعه  در  ها  آلماني 
اما در راه و  آينده نگر هستند. مطمئنًا ما چيني ها هم بد نيستيم. 
روش فناوري چند قدمي عقب تر از آلمان هستيم. به هر حال تمام 
تالشمان را به كار مي گيريم و تعامل نزديكي داريم و نقاط قوت 

يكديگر را به خوبي تكميل مي كنيم.«
جوانان دوسلدورف هم آينده نگر هستند. در دبيرستان هاي شهر 
به تازگي تعدادي درس به زبان چيني به عنوان واحد هاي درسي 
به  عالقه  از  نشان  شاگردان  زياد  استقبال  و  شده  ارائه  اختياري 
اين اجتماع آسيايي در حال رشد دارد. درست  با  برقراري تعامل 
است كه چيني ها وصله يي خارجي براي اجتماع سرد و تا اندازه 
يي ناسيوناليست آلمان هستند اما مردم شهر دوسلدورف به خوبي 
آلماني  جوانان  كه  حالي  در  اند.  كرده  حل  خود  در  را  قشر  اين 
چيني ياد مي گيرند، يد تسه ۱۳ ساله در حال آموزش زبان آلماني 
است. اين اعجوبه پيانيست اهل شانگهاي به تازگي از كالج معتبر 
آمده  دوسلدورف  به  و  گرفته  بورسيه  شومان  رابرت  موسيقي 
است؛ »موتزارت، بتهوون و مندلسون. من هم مي توانم اينجا خيلي 
خوب آموزش ببينم. مي خواهم يكي از بهترين پيانيست هاي دنيا 
باشم.« چند ماه بيشتر تا آغاز سال جديد چيني باقي نمانده و بعد 
از پايان مراسم جشن سال نو ميالدي ساكنان شهر خود را براي 
جشن سال نو چيني آماده مي كنند. بايد منتظر ماند و ديد آيا سال 

گاو هم اين اندازه خوش يمن خواهد بود يا خير.
منيع؛يورونيوز

 

اغلب انگلیسي ها به زودي دو 
موبايل خواهند داشت 

 
مردم  اغلب  زودي  به  ها  نظرسنجي  آخرين  براساس  تلگراف؛ 
اخير  نظرسنجي  در  داشت.  خواهند  موبايل  گوشي  دو  بريتانيا 
بريتانيا كه در آن هزار نفر مورد پرسش قرار گرفته اند مشخص 
شد اغلب بزرگساالن دست كم يك گوشي موبايل دارند و تنها 
ندارند.متوسط  همراه  تلفن  پير  بسيار  يا  جوان  بسيار  افراد 
دارندگان تلفن همراه، به طور ميانگين ۸/۱ گوشي تلفن دارند و 
اين رقم به زودي به دو گوشي خواهد رسيد به اين معنا كه هر 
فرد صاحب دو خط و دو گوشي تلفن همراه خواهد بود. دليل اين 
افزايش براساس شواهد اين است كه هر شخص يك تلفن براي 
تماس هاي شخصي و يكي براي تلفن هاي كاري دارد زيرا اغلب 
گوشي  خود  كاركنان  به  وقت  تمام  دسترسي  براي  ها  كمپاني 
موبايل در اختيار آنها قرار مي دهند.برگزاركننده اين نظرسنجي 
اين  از داليل  ديگر  يكي  اعالم كرد  مينتل  بازار  تحقيقات  شركت 
افزايش كاهش هزينه هاي استفاده از موبايل است. به رغم قيمت 
باالي مكالمه شركت ها به دليل وجود رقابت مدام درصدد ارائه 

خدمات بهتر و قيمت هاي پايين تر هستند.
مينتل مي گويد؛  ارشد شركت  از پژوهشگران  يكي  جيم كالرک 
»حركت جامعه به سمت افزايش تعداد موبايل هاي هر يك نفر به 
اين معناست كه وابستگي افراد به اين تكنولوژي بيش از حد فعلي 
خواهد شد. در حال حاضر بسياري از افراد زندگي بدون تلفن 

همراه را نمي توانند تصور كنند.« 

  فوبیاهاي عجیب 
 

تلگراف؛ هر فردي شايد از چيزي خاص بترسد اما ممكن است آن 
مساله براي فردي ديگر نه تنها ترسناک نباشد بلكه خنده دار هم 
به نظر برسد. در حالي كه عنكبوت ها و ارتفاع در بسياري ترس 

ايجاد مي كنند برخي افراد از فوبياهاي عجيب رنج مي برند. 
سو ويليامز ۳7 ساله يكي از اين افراد است. او از زانويش آنقدر 
نكرده و حتي زماني  را لمس  آنها  براي ۱6 سال  مي ترسد كه 
كه نگاهش به زانوهايش مي افتد به گريه مي افتد. او مي گويد؛ 
»زانوهايم را دوست ندارم. نمي توانم به آنها دست بزنم. مي دانم 
اين مساله خيلي عجيب است. همه من را به اين خاطر مسخره مي 
كنند و البته حق هم با آنها است. اما من خودم احساس مي كنم 
فردي نرمال هستم و اين بقيه هستند كه عجيبند.« خانم ويليامز 
در اين مدت در حمام هرگز زانوهايش را نشسته است. لوئيس 

آرنولد ديگر بيماري است كه از يك فوبياي عجيب رنج مي برد.
از  »آنقدر  گويد؛  مي  او  دارد.  نخودفرنگي  از  فراواني  ترس  او 
نخودفرنگي مي ترسم كه نمي توانم به بخش مواد غذايي يخ زده 
سوپرماركت ها بروم. حتي نمي توانم به بعضي از رستوران ها 
بروم يا كسي كه نخودفرنگي مي خورد را تحمل كنم.« »تي بگ«، 
»ريشه درختان« و آدم هاي كوتاه قد از ديگر فوبيا هاي عجيبي 

است كه در برخي ديده شده است. 

   افزايش سوءتغذيه در كودكان زيمبابوه  
 

طرز  به  يي  زيمبابوه  كودكان  ميان  سوءتغذيه  سي؛  بي  بي   
چشمگيري در حال افزايش است به طوري كه در برخي مناطق 
اين كشور ميزان سوءتغذيه به دوسوم ميان كودكان رسيده است. 
بنا به اعالم يك موسسه انگليسي احتمال از دست رفتن اين بچه 
ها به دليل سوءتغذيه بسيار زياد شده است و اين كشور براي 
رهايي از بحران غذا نزديك به ۱۸هزار تن مواد غذايي نياز دارد. 
در حال حاضر نزديك به پنج ميليون نفر در زيمبابوه كه تقريبًا 
نيمي از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند به كمك غذايي نياز 
اعالم كرده در صورت نرسيدن كمك هاي  اين موسسه  دارند. 

الزم به اين كشور يك فاجعه انساني در آنجا رخ خواهد داد.  

ازدواج فامیلي خیلي خطرناک نیست  
  

منع  كردند  اعالم  نيوزيلند  و  امريكا  در  دانشمندان  اينديپندنت؛ 
مستدلي  علمي  مبناي  احتماالت،  مبناي  بر  فاميلي  هاي  ازدواج 
درباره  اجتماعي  و  علمي  ندارد. فرضيه هاي  پزشكي  دانش  در 
منع ازدواج هاي فاميلي به علت خطرهايي كه ممكن است متوجه 
جنين شود، دقيق نيستند. بررسي هاي انجام شده در سال ۲00۲ 
ميالدي هم نشان داده است خطر مشكالت ژنتيكي ميان فرزندان 
ازدواج هاي فاميلي كمتر از باورهاي موجود است. انجمن ملي 
مشاوران ژنتيك امريكا نيز اعالم كرده بود خطر ابتال به بيماري 

هاي ژنتيك در فرزندان ازدواج هاي فاميلي

عدم محبوبیت روزنامه در میان امريكايي ها  
  

واشنگتن پست؛ به گزارش مركز تحقيقات پيو در واشنگتن امريكايي ها تلويزيون را به ساير رسانه ها ترجيح مي دهند. در اين تحقيق مشخص 
شده عادات امريكايي ها درخصوص اطالع از اخبار در طول يك سال گذشته تغييرات عمده يي داشته است. از ۱۴۸9 نفري كه از آنها در اين 
مورد سوال شده ۴0درصد از طريق اينترنت اخبار مورد عالقه خود را پيگيري مي كنند. اين در حالي است كه در سپتامبر ۲007 اين ميزان 
تنها ۲۴ درصد بوده. در اين مطالعه مشخص شد تنها ۳۵ درصد از روزنامه به عنوان منبع اصلي خبري خود استفاده مي كنند. اما منبع مورد 

عالقه امريكايي ها براي اطالع از اخبار تلويزيون است. 70 درصد امريكايي ها از تلويزيون براي آگاهي از اخبار بهره مي گيرند.  
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 آلماني هاي كتابخوان 
 

دويچه وله؛ نهادهاي مختلف آلماني طبق معمول هر سال در آخرين ماه سال ميالدي به سالي كه در حال پايان 
گرفتن است، مي پردازند و بسته به مورد با توسل به آمار و ارقام به بررسي سالي كه گذشت، مي نشينند. »بنياد 
مطالعه« نهادي است كه دسامبر امسال نتيجه پژوهش هايش را در مورد مطالعه در آلمان منتشر كرده است. اين 
آمار از ۲۵00 نفر بين سنين ۱۴ تا 60 سال گرفته شده است. طبق اين آمار اوقات فراغت آلماني ها در روزهاي كاري 
پنج ساعت و پنج دقيقه بوده و در ۴۸ درصد خانه ها يك كامپيوتر موجود است. 9۸ درصد مردم هر روز تلويزيون 
مي بينند و ۸۸ درصد معتقدند ديدن تلويزيون اهميت دارد، ۸۱ درصد روزنامه و ۳۴ درصد كتاب مي خوانند و از 
اين عده ۱7 درصد خواننده ادبيات هستند. ميانگين سني خوانندگان ادبيات ۵0 تا 60 سال به باال است. ۱9 درصد 
خوانندگان ادبيات مرد هستند و ۴۲ درصد زن. ۸ درصد بين ۲۱ تا ۵0 كتاب در سال مي خوانند و ۳ درصد ۵0 كتاب 
و بيشتر. ۵7 درصد تا ۵0 كتاب در منزل دارند و 6 درصد باالي ۲۵0 كتاب. 6۳ درصد مي گويند كتاب بايد هيجان 
داشته باشد تا آن را بخوانند. از كساني كه در سال هاي قبل يك تا چهار كتاب در سال مي خواندند، در سال ۲00۸ 
ردي نيست. اما در مقايسه با آمار مربوط به سال ۱99۲ تا ۲000 معلوم مي شود آمار سه درصدي كساني كه به 
آنها كرم كتاب مي گويند، يعني كساني كه بيش از پنجاه كتاب در سال مي خوانند، ثابت مانده است. همين مقايسه 
نشان مي دهد در همين هشت سال تعداد كتابخوان هاي معمولي، يعني كساني كه بين ۲0 تا ۵0 كتاب در سال مي 
خوانند، از ۳۱ درصد در سال ۱99۲ به ۲۵ درصد در سال ۲000 رسيده بود. اين عده امسال ۸ درصد از آمار را به 
خود اختصاص مي دهند. از هر جوان و بزرگسال آلماني يك نفر اصاًل كتاب نمي خواند.۴۵ درصد ۱۴ تا ۱9 ساله 
ها مي گويند وقتي بچه بودند هيچ وقت كتاب هديه نگرفته اند. آمار حاكي از آن است كه خواندن روي مانيتور علت 
اين كاهش نيست. گرچه مطالعه از روي مانيتور وارد زندگي روزمره شده است، اما اكثريت مي گويند نمي خواهند 
از كتاب هاي چاپي صرف نظر كنند چون به آن اعتماد بيشتري دارند. ۲۵ درصد معتقدند وقت شان را پاي كامپيوتر 
هدر مي دهند.اما آنچه در بين اين آمار توجه متخصصان را بيشتر از همه به خود جلب كرده، تعداد كتابخوان هاي 
آلماني زبان خارجي تبار است. اين افراد شامل كساني مي شوند كه يا خودشان يا پدر يا مادرشان در خارج از 
آلمان به دنيا آمده اند. نتيجه پژوهش هاي انجام گرفته نشان مي دهد ۳6 درصد خارجي هاي آلماني زبان يك يا 
چندين بار در هفته كتاب مي خوانند و ۱۱ درصدشان روزانه كتاب مي خوانند. سهم آلماني ها ۳6 درصد است اما 

۸ درصدشان روزانه سراغ كتاب مي روند. 

نسل جديد سیاستمداران در كوبا 
 

مهديس اميري

كاسترو  فيدل  رهبري  به  را  انقالب خود  پنجاهمين سالگرد  كوبا  ژانويه،  روز  نخستين 
جشن مي گيرد در حالي كه بيشتر افرادي كه بر سر قدرت هستند همان افرادي هستند كه 

بيش از نيم قرن پيش در كنار كاسترو براي انقالب 
جنگيده اند.

برادر فيدل، رائول كاسترو 77 ساله، هم اكنون رئيس 
جمهور است. اما نسل جديدي از جوانان كمونيست 
نيز در حزب در انتظار رسيدن به قدرت هستند. اغلب 
افرادي كه در انتخابات سال جاري پارلمان كرسي 
از  پس  هاي  متولد سال  اند،  آورده  به دست  را  ها 
تنها  هرناندز  ليانا  آنها  ترين  جوان  هستند.  انقالب 
۱۸ سال دارد؛ زن جوان كوچك اندام و سياه مويي 
هاي  سال  از  كه  او  دارد.  لب  بر  لبخند  همواره  كه 
نوجواني اش فعاليت هاي سياسي را دنبال مي كرده، 
مي گويد؛ »اينكه نسل جوان كوبا به مجلس راه مي 
يابند به اين معنا است كه انقالب ادامه دارد و نسل 
هاي بعدي نيز با روح آن آشنا هستند. انقالب تنها 

چيزي است كه متعلق به تاريخ كشور ما نيست.«
هرناندز اهل ايالت گوانتانامو در شرق جزيره كوباست. پدر او يك ارتشي است و خود 
وي نيز به تازگي دوران خدمت داوطلبانه اش را در گارد مرزي به اتمام رسانده است. 
خدمت او در واحدي كه تمام اعضاي آن زن بودند، در منطقه يي نزديك به واحد دريايي 
امريكا در خليج گوانتانامو است كه مناقشات بسياري بر سر حضور آن در منطقه وجود 
دارد. هرناندز درست در سالي متولد شد كه حامي اصلي كوبا، اتحاد جماهير شوروي، 
فروپاشيد. پس از آن دوره ويژه يي براي كوبا فرا رسيد؛ دوران گرسنگي و دشواري. 
اياالت متحده به سوداي تسريع در شكست كمونيسم حلقه تحريم ها را بر گردن ملت و 
دولت كوبا تنگ تر كرد و اين كوبايي بود كه هرناندز و هم نسالنش در آن رشد كردند. 
او مي گويد؛ »من با انقالب متولد شدم بي آنكه هرگز در كشوري كاپيتاليستي زندگي 
كرده باشم. خاطراتي كه به ياد دارم مربوط به سوسياليسم، دوران دشواري تحريم هاي 
امريكاست... خانواده من نمي توانستند همه نيازهايمان را تامين كنند در نتيجه من مجبور 
بودم چندين سال يك جفت كفش را موقع رفتن به مدرسه به پا كنم. وسع خانواده تنها 
به اين مي رسيد كه اين كفش ها را تعمير كند. اما اين شانس را داشتم كه سالم باشم و 
بتوانم تحصيل كنم. و مي ديدم كه به عنوان يك ملت مردم مشتاقند در كنار هم كار كنند 

و پيش بروند.«
هرناندز هنگامي كه به بازديد از يك منطقه روستايي مي رود مانند هر سياستمدار خوب 
ديگري كودكان را مي بوسد و با بزرگساالن مشغول گپ و گفت وگويي دوستانه مي 
شود. »مانوئل تيم« منطقه روستايي كوچكي در كوهپايه هاي سيرا كريستال گوانتانامو 
است. جز عبور اسب ها و چند تراكتور معدود مي توان گفت خيابان هاي خاک آلود آن 

رفت و آمد ديگري ندارند. 
هرناندز اعتقاد دارد رفع نيازهاي اوليه شهروندان خصوصًا در مناطق محروم وظيفه 
و نقش اصلي دولت نيست. به باور او مهم ترين ماموريت دولت آن است كه »مسائل 
سياسي كشور را براي مردم توضيح بدهد تا آنها بدانند در كشور چه مي گذرد«. چندين 
نفر از راي دهندگان به هرناندز براي استقبال از او در اين سفر جمع شده اند. ساخت 
و ساز خانه و ترميم جاده ها جزء نيازهاي اصلي منطقه هستند اما حياتي ترين مشكل 

كمبود مواد غذايي است. 
رائول كاسترو در حال حاضر در حال تحويل زمين هاي باير دولت به كشاورزان بخش 
خصوصي است و قصد دارد با مشاركت آنها توليد مواد غذايي را افزايش دهد و واردات 
غذا را متوقف كند. كشاورزان ناحيه تم نيز بي صبرانه در انتظار اجرايي شدن اين طرح 
انقالب فرق كرده است. آنچه در آن  هستند. هرناندز مي گويد؛ »امروز زمانه با زمانه 
زمان مورد نياز بود، هم اكنون كارايي چنداني ندارد چون زمانه عوض شده است. ما بايد 

سيستم اقتصادي كشور را تكميل كنيم؛ اين راهي است كه كوبا به آن مي رود.«
است.  دولتي  سيستم  وري  بهره  و  كارايي  رفتن  باال  براي  تالش  كوبا  دولت  اولويت 
كوبا هيچ تمايلي ندارد مانند چين در را به روي بازار آزاد و بخش خصوصي بگشايد. 
در  كه  است  اصطالحي  سيستم«  »تكميل  معناي  به   »perfeccionamento« اصطالح 
سخنان دولتمردان كوبايي زياد شنيده مي شود. هيچ اثري از رفرم سياسي در كوبا به 

چشم نمي خورد هيچ حزب مخالفي اجازه فعاليت ندارد.
كاماًل  را  اين جلسه  منتقدان  و  دهد  تشكيل جلسه مي  در سال  بار  دو  تنها  ملي  انجمن 
فرمايشي مي دانند. كانديدا ها نيز از پيش انتخاب شده اند. در انتخابات ژانويه 6۱۴ نفر 
كانديدا حاضر بودند كه اين تعداد دقيقًا برابر تعداد كرسي هايي بود كه بايد احراز مي 
شد. براي شركت در انتخابات الزم نيست كانديدا ها حتمًا عضو حزب كمونيست باشند 

ولي قطعًا عضويت شان امتيازي مهم به شمار مي آيد. 
هرناندز اعتقاد دارد دولت انقالبي به كوبا و مردمش به خوبي خدمت كرده است؛ » تاريخ 
نياز دارد در پيش  داده است كه راه حزب كمونيست راهي است كه كوبا  به ما نشان 
از سيستم  نداريم زيرا  ديگر  به كپي كردن سيستم حكومتي كشوري  نيازي  ما  بگيرد. 

خودمان راضي هستيم و در تالشيم آن را كامل كنيم.«
هرناندز  خانم  نظر  با  كوبا  محروم  و  گرسنه  مردم  از  درصد  چند  نيست  مشخص 

سياستمدار موافق هستند 
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در دفاع از 
“مردانگى” 

زنان!!
)پرتکرارترین(  مهمترین  از 
انتقاداتی که معموال به فمینیسم 
که  است  این  میشود  وارد 
:»فمینیست ها میخواهند زنان را 
مرد کنند« این نقد کوبنده معموال 
منجر به عقب نشینی یا سکوت 
زنان  حقوق  مدافعان  برخی 
میشود و آنان را وادار میکند که 
بودن  فمینیست  اتهام  از  سریعا 
- که همانا مساوی طرفدار مرد 
برائت  است-  بودن  زنان  شدن 

بجویند...

انتقاداتى كه معموال به فمينيسم وارد  ▪ از مهمترين)پرتكرارترين( 
ميشود اين است كه :»فمينيست ها ميخواهند زنان را مرد كنند« اين 
نقد كوبنده معموال منجر به عقب نشينى يا سكوت برخى مدافعان 
اتهام  از  سريعا  كه  ميكند  وادار  را  آنان  و  ميشود  زنان  حقوق 
فمينيست بودن - كه همانا مساوى طرفدار مرد شدن زنان بودن 
هرجاى  از  بيش  مستحضريد  كه  همانطور   . بجويند  برائت  است- 
و  ميشود  تكرار  ايران  اسالمى  جمهورى  سيماى  از  نقد  اين  ديگر 
ابتدا  ادعا  اين  انگيزد! براى بررسى  تاثر همگان را برمى  تاسف و 
بايد به سه پرسش پاسخ بدهيم: نخست اينكه آيا براستى فمينيستها 
اينكه مرد شدن زنان به چه  طرفدار مرد شدن زنان هستند؟ دوم 
معنا است؟ و در نهايت آيا مرد شدن زنان چيز بد و تاثربرانگيزى 

است؟ 

آيا فمينيست ها طرفدار مرد شدن زنان هستند؟ آرى و نه! فمينيست 
ها در ابتداى مبارزات خود با تقليد از عادات و خصلت ها و حتى 
نحوه پوشش مردان شروع كردند؛ چراكه هدف آنها ورود به سپهر 
آن  بود.  آن  در  اعتبار  و  جايگاه  كسب  و  مردان(  دنياى  عمومى) 
اين بود كه »  از برادرانشان ميخواستند  زمان تنها چيزى كه آنها 
اجازه دهند در زمينى  و  بردارند  آنها  از روى گردن  را  پاى خود 
كه خدا برايشان قرار داده است سر راست كنند« و اين زمين البته 
زمينى بود مذكر با قواعد بازى مذكر كه به نظر مى رسيد نخستين 
قدم براى ورود به آن پذيرفتن قواعد بازى و تن دادن به آن است. 
همين تالشها بود كه باعث شد تا فمينيست ها از همان ابتدا از جانب 
مخالفان - اعم از زن و مرد- متهم به سعى بيهوده/ ناصحيح براى 

مرد كردن زنان بشوند. 

▪ اما اين مرد شدن زنان دقيقا به چه معنا است؟ آيا فمينيست ها 

خواهان تشابه بيولوژيك زنان و مردان هستند؟ آرى و نه! در واقع 
تعدادى از فمينيست هاى راديكال چنين مقاصدى را دنبال ميكنند. 
آنها طرفدار از ميان رفتن زن/ مرد هستند و معتقدند بايد تمايالت و 
نيازهاى جنسى به همراه كاركردهايشان از ميان برود . آنان حامى 
ترويج و گسترش لقاح و باردارى خارج از رحم وعلومى مانند آن 
هستند و باور دارند كه تنها آن زمان است كه ما ميتوانيم به يك 

شخصيت انسانى فارغ از مالحظات جنسيتى برسيم 
اين ديدگاه اما در ميان عموم فمينيست ها مدافعان چندانى ندارد. 
اغلب فمينيست ها طرفدار ايجاد خصلت هاى مردانه) و نه مردى( 
در زنان بوده اند. فكر ميكنم كتاب جنس دوم دوبووار مثال خوبى 
براى تحقير خصلتهاى زنانه) و نه زنى( و طبعا تاييد خصلت هاى 
مردانه است. لحن كتاب به راحتى به شما نشان ميدهد كه دوبووار 
شرمگين  و  بيزار  خود  همجنسان  زبونى  و  ضعف  از  حد  چه  تا 
است. همچنين او از بى تفاوتى زنان نسبت به وضعيت حقارت بار 
بدون   « ميگويد:  تفاوتى  بى  اين  توجيه  در  و  است  خود خشمگين 

شك تحمل بردگى كوركورانه راحت تر است تا اقدام براى رهايى، 
مردگان نيز بهتر از زندگان با خاک انطباق يافته اند!« در اين ديدگاه، 
فمينيست ها بيش از هر چيز رهايى زنان از وابستگى به مردان و 

يافتن جايگاهى انسانى براى آنها را مد نظر دارند 
ديدگاه  اما  است  دشوارى  كار  نخست  ديدگاه  درمورد  نظر  اظهار 
نظر  به  است(  آن  متوجه  هم  منتقدان  پيكان  نوک  معموال  دوم)كه 
من كامال پذيرفتنى و معقول است. يعنى از اين منظر مرد)مردانه( 
شدن زنان نه تنها بد نيست كه بسيار هم خوب است. به عنوان مثال 
داشتن اختيار و استقالل در زندگى كه يكى از بديهى ترين حقوق يك 
انسان است براحتى برچسب مردانه يافته است و تالش زنان براى 
دستيابى به استقالل در هر زمينه اى، از تالش زنان براى اشتغال و 
كسب استقالل اقتصادى و تالش آنها براى كسب استقالل فردى در 
تصميم گيريهاى مهم زندگى و تا تالش آنها براى اختيار بر بدنشان 
همگى سريعا با برچسب فمينيسم)= مرد كردن زنان( نفى شده و 
كنار گذاشته ميشود. يا گاهى فمينيست هايى كه لباسهاى ساده و 
آزاد ميپوشند و آرايش و پيرايش نميكنند با همين برچسب تحقير 
ميشوند: قبح چنين ظاهرى بسيار بيشتر از ظاهر دلقك مانند برخى 

و   … از زنانى است كه كامال زن هستند و هيچ چيز ديگرنيستند 
قس عليهذ 

»ازدواج  از  كه  جايى  فلسفه  از  فرار  كتاب  در  خرمشاهى  آقاى   ▪
مينويسد:  فمينيسم  نقد  در  ميگويد  سخن  زنان«  درباره  بحث  و 
»فمينيست ها به دو گروه كالسيك و نوين تقسيم ميشوند. كالسيكها 
معتقد بودند كه زنان بايد مانند مردان شوند اما نوين ها برآنند كه 
مردان بايد شبيه زنان شوند« و بعد ادامه ميدهد كه فمينيسم»زنان 
را از جاى طبيعى، از حيز طبيعى خود كه نهاد كهن و مقدس خانه 
ايشان  فرمايش  اول  بخش  است.  كرده   » كن  جا  است  خانواده  و 
يافتن  براى  زنان  تالش  خواهان  ها  فمينيست  است.  درست  كامال 
ويژگيهاى مردانه هستند و همچنين در نظريه پردازيهاى اخير خود 
خواهان تالش مردان براى تحصيل برخى ويژگيهاى سنتا زنان اند) 
به عنوان مثال ايده مادرى كردن پدران( آنها تالش ميكنند تا مردان 
زنانه نگرتر و زنان مردانه نگرتر بشوند و اين پديده مبارک )و نه 
شوم( است. فمينيست ها هيچ به اصطالح حيز طبيعى براى زن يا 
مرد قائل نيستند. با اين وصف موضع منفى مردان در قبال چنين 
مسئله اى كامال فهميدنى است؛ اما فمينيست ها معتقدند هرگز نبايد 
مرعوب اين قضاوت منفى شد كه: مقاومت آن مرد دليلى بر حقانيت 

شماست 

ميگويم فهميدنى است چراكه در وجود زنان، چيزى جز زن بودن 
كه  آنجا  تا  بكوشند  اگر  است  طبيعى  و  نيست  جذاب  مردان  براى 
قدرت دارند از زاويه نگاه خود به همه امور از جمله نحوه زيست 
و معيشت جنس مخالف سامان دهند. باز از زبان آقاى خرمشاهى 
مثال بياورم :»بعضى كارها هست كه اصواًل زنانه نيست فى المثل 
شطرنج بازى، سياستمدارى و روشنفكرى و كشتى گيرى. همچنين 
تخصص در بيماريهاى زنان. گويا در قابلگى هم مردان قابل ترند… 
ابعاد عظيم سلسله  از  مهمانى، خانم روشنفكرى  يك  در  كه  وقتى 
جنبانى انقالبى، يا ضدانقالبى ميخائيل گورباچف، خوب يا بد ميگويد 
و با يك “عرض كنم كه…” آهنگ تجزيه و تحليل سياسى ميكند، 
پنهان شوم،  كه ميخواهم پشت كسى  آور است  برايم خنده  چنان 
يا وانمود  بروم زير ميز  افتاده  يا تسبيحم  فندک  اينكه  بهانه  به  يا 
كنم كه بنده زاده شيطانك كوچولو دست به آب دارد و من بايد او 
را به دستشويى ببرم« و يا مثال كانت با تمسخر زنان دانشمند را 
كسانى توصيف ميكند كه كتابهايشان را تا اندازه اى شبيه ساعت 
بكار مى برند، يعنى »آنها ساعت مى بندند براى اينكه اطالع بدهند كه 
ساعت دارند، اگرچه ساعتشان اغلب خراب است يا زمان صحيح را 
نشان نمى دهد.« اين ادعاها تنها عقايد اين بزرگواران تنها نيست، كه 
بسيارى از مردان ما اعم از عوام و فرهيخته چنين باورهايى دارند، 
با اين تفاوت كه برخى شجاعت انتشار و دفاع از باورهايشان را 

هم دارند 

▪ اينكه حتى در امور زنانه – اعم از آشپزى و آرايشگرى و قابلگى 
هم مردان قابل ترند و اينكه تخصص و دانش زنان و تحصيل آنها 
بار به زمين مانده اى را بلند نكرده است و در نتيجه زنان بايد هرچه 
سريعتر»به خانه ها باز گردند« هم دقيقا نمونه اى بر اين مدعا است 
كه مردان ميخواهند زنان را نيز همچون ساير چيزها آنگونه كه خود 
ميخواهند تصوير كنند و آنجايى بنشانند كه خود مى پسندند. البته 
همه اين حرف و حديثها از روى بدجنسى يا ديكتاتورمآبى نيست، 
چيزهايى  بخاطر  را  زنان  مردان،  كه  هست  هم  دليل  اين  به  بلكه 
به  تمايلى  ويا  هستند  آن  فاقد  خود  كه  ميخواهند  ميكنند/  تحسين 
از آن  از فمينيسم)= مرد كردن زنان(  انجام آن ندارند. ترس آنها 
روست كه ميترسند زنان اين ويژگيها را از دست بدهند/ رها كنند… 
تمامى محصوالت فكر بشرى عارى  اما فمينيسم -اگرچه همچون 
از نقص و اشتباه نيست- در كلى ترين پيام خود از زنان ميخواهد 
به  و  شوند  خارج  اند  ديده  تدارک  برايش  مردان  كه  قالبى  از  كه 
مثابه يك انسان و كاماًل انسان با زندگى و امكان هاى گوناگون آن 
مواجه شوند، خودشان دنبال خودشان بگردند و نترسند از اينكه 
در  هدف  بى  »رحمهايشان  يا  دربياورند!«  كانت»ريش  فرموده  به 
بدنشان چرخ بزند!«. ضمن اينكه گستره و نفوذ تفكرات فمينيستى 
امروزه نشان داده است كه اتفاقا ورود زنان به عرصه ها مختلف 
علمى، فرهنگى، سياسى، هنرى، فلسفى، اخالقى، اقتصادى و… و به 
اشتراک گذاشتن ديدگاه ها و نقطه نظرات آنها افق هاى جديدى را 

در حوزه هاى گوناگون معرفت بشرى گشوده است .

براى مطالعه بيشتر نك
خودنوشت  فلسفه:زندگينامه  از  خرمشاهى،بهاالدين)۱۳77(فرار 
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شیک پوش ترين  بانوي كاخ سفید 
 

بي بي سي؛ پيراهن مشهور لورا بوش در ضيافت شام خوشامدگويي به خانواده رئيس جمهور جديد امريكا در سال ۲00۱، تنها يكي 
از ده ها لباس زيبا و خيره كننده به نمايش گذاشته شده در موزه تاريخ امريكا در واشنگتن است. استقبال كم سابقه از نمايشگاهي 

كه لباس هاي بانوان اول امريكا را در دهه هاي گذشته 
كنجكاوي  و  عالقه  شدت  از  نشان  گذاشته،  نمايش  به 
هاي  خانم  پوشش  مورد  در  متحده  اياالت  شهروندان 

كاخ سفيد دارد.
و  كند  تغيير مي  مد هم  با عوض شدن رئيس جمهور، 
اين دگرديسي را مي توان از لباس هاي متنوع از پيراهن 
 ۱7۸0 سال  در  واشنگتن  مارتا  دست  با  شده  نقاشي 
خوبي  به   ۱96۱ در  كندي  ژاكلين  ابريشمين  لباس  تا 
لباس هايي كه خانم كندي  مشاهده كرد. زينت آالت و 
از آنها استفاده مي كرد آنقدر خاص و منحصر به فرد 
استفاده  الگو  يك  عنوان  به  وي  از  هم  هنوز  كه  بودند 

مي شود. 
و اكنون بسياري بر اين باورند كه ميشل اوباما همسر 
رئيس جمهور منتخب امريكا نيز مي تواند چنين نقشي را 
برعهده بگيرد و توفاني مشابه را در دنياي مد برپا كند. 
مري كه مسافت زيادي را براي تماشاي موزه آمده در 
اين باره مي گويد؛ »مي دانم كه او مي تواند خوش پوشي 
را به كاخ سفيد برگرداند، درست مثل كاري كه ژاكلين 
كندي در دهه 60 انجام داد.« مجله »ومنز ورديلي« هم 
كه يكي از معتبرترين مجالت مد كشور است عقيده دارد 
خانم اوباما همان شخص منحصر به فردي است كه مي 
تواند در دنياي مد سياستمداران پيشرو باشد؛ »ميشل 
كه  دارد  را  خود  به  مخصوص  سليقه  و  سبك  اوباما 
است،  برانگيز  تحسين  و  قوي  هم  بسيار  حال  عين  در 
قرار  آنجلينا جولي  را هم رديف  او  توان  كه مي  آنقدر 
داد. صنعت مد امريكا شاهد ظهور پديده منحصر به فرد 
ديگري از ميان دموكرات ها است؛ اتفاقي كه سال ها قبل 

در ۱96۱ در خيابان پنسيلوانيا رخ داد.«
اولين حضور رسمي و مهم خانم اوباما در ضيافت شام 
خوشامدگويي رئيس جمهوري، روز ۲0 ژانويه خواهد 

بود. 
اما  كند  مي  تن  بر  پيراهني  چه  او  نيست  معلوم  هنوز 
جمعي  كرده  مشخص  ها  رسانه  حد  از  بيش  سماجت 
كريستين  الرنتا،  ده  اسكار  جمله  از  زبده  طراحان  از 

الكروايكس، مارک ژاكوب، ديان فن فورستنبرگ و تامي هيلفاير طرح هايشان را ارائه كرده اند.
بعضي از اين طرح ها كاماًل كالسيك هستند به عنوان مثال پيراهن سفيد دنباله دار ديان فن فورستنبرگ يا لباس شب آبي براق مايكل 
كورس در اين رده هستند. برخي ديگر از ايده ها جذاب تر و خيره كننده تر هستند. مثاًل تبسي جانسون با الهام از پرچم اياالت متحده 

پيراهني قرمز، سفيد و آبي طراحي كرده يا كاله قرمزرنگي كه كريستين الكروايكس پيشنهاد داده جالب توجه بوده اند. 
ماريا كورنجو كه وظيفه طراحي لباس هاي ميشل اوباما را در طول رقابت هاي انتخاباتي بر عهده داشت، معتقد است او بايد حتمًا لباس 
متفاوتي بر تن كند؛ »به نظرم لباس او بايد طوري باشد كه حتمًا جلب توجه كند. اگر به تصاوير ۲0 سال گذشته نگاه كنيد متوجه مي 

شويد كه تمام آن لباس ها براي زمان حال نيز مناسب هستند بنابراين او به چيزي نياز دارد كه محدود به زمان نباشد.«
خانم اوباما هم اكنون به يكي از ستون هاي دنياي مد امريكا بدل شده است. يكي از پيراهن هاي مارک H&M او كه در جريان رقابت 
هاي انتخاباتي بر تن كرده بود، هنگام حراج چنان جنجالي بين متقاضيان برپا كرد كه مراسم به هم خورد. ژاكت پشمي زرد و بلوزي هم 
كه در برنامه »تونايت شو« جي لنو پوشيده بود، در eBay با قيمت خوبي به فروش رسيد. هر چند بانوي اول آينده امريكا هنوز براي آن 
مهماني مهم مردد و دودل است، اما آقاي رئيس جمهور كه او هم به خوش پوشي شهرت دارد، از حاال تصميم اش را گرفته؛ يك تاكسيدو 
كالسيك و خوش دوخت طراحي شده توسط هارت شامنز ماركس انتخاب خوبي به نظر مي رسد. در هر صورت بيستم ژانويه متعلق 

به اين زوج سياهپوست و خوش پوش است تا عالوه بر كاخ سفيد، عكس روي جلد مجالت مد را نيز از آن خود كنند.

دانش آموزان تنبل و معلم 
دانش آموزتنبل : اى كاش باالى تخته سياه كالس مى  	•

نوشتند: 
درسى كه داده شده پس گرفته نمى شود! 	•

حال در مورد همين دانش آموزتنبل چه معلمى چه مى  	•
گويد: 

معلم ادبيات : در قيد نيست ! 	•
معلم جغرافى : اين ره كه ميرود به تركستان است ! 	•

معلم هندسه : اين رسم درس خواندن نيست ! 	•
معلم زبان : نرماال نيست ! 	•

معلم انشاء : بدون مقدمه بگويم بى نتيجه است ! 	•
معلم نقاشى : چاقو كشيش حرف نداره با اين رنگ زردش ! 	•

معلم علوم : از ريشه ضعيف است ! 	•
معلم حرفه وفن : مته به خشخاش مى گذارد! 	•

معلم عربى :از بيخ عرب است ! 	•
معلم اجتماعى :با كسى هم مشورت نمى كند! 	•

معلم شيمى : فسفر مغزش كم است ! 	•
معلم فيزيك: بى انرژى است ! 	•

معلم رياضى : حرف حساب سرش نمى شود! 	•
معلم تاريخ : در طول تاريخ چنين جانورى نديده ام ! 	•

معلم دينى : ياسين در گوش خر خواندن است ! 	•
معلم قرآن : اوجن است و ما بسم اله.. چنين آدمى حسابش  	•

با كرام الكاتبين است !
معلم پرورشى : هرگز توى باغ نيست ! 	•

و باالخره معلم ورزش : خونه سوخته شوته .....شوته....... 	•

شوخى با جرايد ايران 
گفت : در گوشه و كنار شهر چه مى گذرد.)جرايد(

دنبال  به  كنارش  در  دهندو  پارتى مى  اش  در گوشه   ، هيچ   : گفتم 
پارتى مى گردند!

گفت : آيا استرس سبب چاقى مى شود.)جرايد(
گفتم : بستگى به نوع استرسش دارد!

گفت: 7۵0روستاى فارس آب شرب ندارند. )جرايد(
گفتم : نان كه براى خوردن دارند ، اين به آن در !
گفت : كليه نگرانى ها از بين خواهد رفت .)جرايد( 

گفتم : بعدش چطور زندگى كنيم با اين بى نگرانى ها!
گفت : بوى برنج جوانى را بيهوش كرد.)جرايد( 

گفتم: خوب با بوى كباب به هوشش بياورند!
گفت : چگونه ثابت كنيم ساده زيست هستيم )جرايد(

گفتم : با تحمل گرايى!
آمد. دنيا  به  پستان  هشت  و  دم  و  سر  دو  با  اى  گوساله   : گفت 

)جرايد(
گفتم: حتمّا مادش جنون گاوى داشته است !

گفت : يك گاو در ايران چهار قلو زائيد. ) جرايد( 
گفتم : عجب گاوخرى بوده شعارفرزند كمتر زندگى بهتر را نقض 

كرده!
گفت : سخت ترين كار حرف زدن است.)جرايد( 

گفتم :مارابگو كه فكر مى كرديم سخت ترين كار عمل كردن است 
نه حرف زدن !

گفت : عوامل ابتال به بى خوابى كدامند.)جرايد(
شكم  زياد  گرسنگى،كاركردن،  خمارى،  بيكارى،  بدهكارى،   : گفتم 
ازترس و اضطراب و دادن وعده هاى سرخرمن مسئولين و مشاهدۀ 

قبض آب و برق و گاز و تلفن !
گفت : از كجا معلوم مى شود كه جوان هستيم .)جرايد(

گفتم : از افسردگى ، بى حالى ، سرخوردگى، نااميدى، حسرت 
كشيدن و بيكارى!

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  پیشنهادات خود با
 شماره تلفن 02084537350

تماس حاصل نمائید.

باهوش ها در جنگ جهاني دوم قرباني شدند  
  

نيوساينتيست؛ سربازان كشته شده در جنگ جهاني دوم، باهوش تر از زنده ها بوده اند. در مطالعه يي كه در دانشگاه ادينبورو اسكاتلند 
انجام شده، مشخص شده ميانگين ضريب هوشي افراد كشته شده در خط مقدم جنگ جهاني دوم، از ميانگين جمعيت عمومي همساالن 
آنها باالتر بوده است. اين نتايج، بر اساس آزمايش هاي انجام شده روي كودكان ۱۱ ساله اسكاتلندي در سال ۱9۳۲ ميالدي به دست 
آمده است. در آن سال، آزمايش هاي خاصي، شامل استدالل كالمي، رياضيات و درک فضايي از همه بچه ها به عمل آمد كه طي آن 
معلوم شد ميانگين بهره هوشي يا IQ پسربچه ها در اين سن، ۴/97 بود، در حالي كه آن عده از اين كودكان كه در جريان جنگ به جبهه 

رفته و كشته شده بودند، يعني ۴9۱ نفر از آنها، ميانگين بهره هوشي 
۸/۱00 داشتند. به گفته يكي از روانپزشكان دخيل در اين مطالعه، شايد اين امر به دليل استفاده از سالح هاي پيشرفته در جريان جنگ 
جهاني دوم بوده كه لزوم استفاده از افراد متخصص، دوره ديده و باهوش را در خط مقدم افزايش مي داده است. اين در حالي است 
كه مطالعات پيشين نشان داده بود در جنگ هاي دوره هاي قبل، افراد با هوش پايين تر كشته مي شدند و افسران عالي رتبه كه طبعًا 
با هوش تر هم بودند، از پشت جبهه به هدايت عمليات مي پرداخته اند و آمار كشته ها در بين شان پايين بود. نتايج اين مطالعه را مي 
توان اينچنين تفسير كرد كه در سال هاي بعدي عمر بشر، هر بار وقوع جنگ، معادل است با از دست دادن تعدادي از نيروهاي نخبه 
و باهوش ترين منابع انساني يك جامعه. همچنين مي توان نتيجه گرفت پيشرفته تر شدن سالح هاي نظامي، نمي تواند جان نيروهاي 
انساني را در جريان جنگ حفظ كند؛ حداقل اين امر در مورد نيروهاي باهوش و توان ذهني باالتر اتفاق نمي افتد و برعكس، باعث قرباني 

شدن بيشتر اين دسته از افراد هم مي شود.  
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آخرين نرخ هاى ارز بانک مركزى

اقتصاد
 

 كاهش70 درصدي 
صادرات زعفران  

 
زعفران  صادرات  توسعه  صندوق  مديره  هيات  رئيس 
آبان  در  زعفران  صادرات  درصدي   70 كاهش  از  ايران 
گفت؛  مقدم  علي شريعتي  داد.  آذرماه سال جاري خبر  و 
ميزان صادرات زعفران در ماه هاي آبان و آذر ماه سال 
جاري بالغ بر پنج هزار و ۸6۵ كيلوگرم بوده است و عمده 
اين رقم به صورت فله يي به كشورهاي امارت و اسپانيا 

صادر شده است 

ايران و تركمنستان 
قرارداد گازى امضا كردند 
ايران  به  تركمنستان  گاز صادراتى  قيمت  الحاقيه  قرارداد 
براى شش ماهه اول سال ۲009 با قيمت ثابت ميان مقامات 

دو كشور امضا شد. 

ايران و  پياپى مقامات گازى   در پى چندين ماه مذاكرات 
مقامات  صادراتى،  گاز  قيمت  تعيين  سر  بر  تركمنستان 
را  قراردادى  آباد  در عشق  گذشته  دو كشور روز  گازى 
قرارداد ۲۵ ساله دو كشور،  به  الحاق  با  كه  امضا كردند 
از  گاز  آينده  ماه  شش  صادرات  براى  را  ثابتى  قيمت 

تركمنستان به ايران تعيين مى كنند.
ملى  زاده مديرعامل شركت  باره سيد رضاكسايى  دراين 
صادرات گاز ايران كه در رأس هيأتى براى نهايى كردن 
قيمت واردات گاز از تركمنستان در عشق آباد به سر مى 
برد، گفت: بر اساس الحاقيه اى كه آوريل سال گذشته ميان 
دو كشور مبادله شد، مقرر شد قيمت گاز وارداتى ايران از 
تركمنستان از ابتداى سال ۲009 ميالدى بر اساس فرمول 

و نرخ شناور محاسبه شود.

9 تحول مهم 
اقتصادى جهان 
در سال 2008

در حالى كه سال ۲00۸ پايان يافته است كارشناسان معتقدند آثار و 
نتايج 9 تحول مهم اقتصادى در اين سال همچنان نقل محافل اقتصادى 

و رسانه اى در سال ۲009 خواهد بود.
امريكا در سال  ويژه  به  از آسوشيتدپرس، كشورهاى جهان  نقل  به 
۲00۸ بدترين وضعيت اقتصادى را از دهه ۱9۳0 به اين سو تجربه 

كردند.به طور كلى در اين سال 9 رويداد مهم رخ داد. 
▪ ورشكستگى بانك هاى امريكايى نقطه آغاز بحران بود 

-نخستين رويداد مهم سال ۲00۸ در آستانه ورشكستگى قرار گرفتن 
قيمت  به  موسسه  اين  سهم  هر  كه  بود  امريكا  استرنز  بير  موسسه 
اين  قيمت سهام   . فروخته شد  پى مورگان  به موسسه جى  ۱0 دالر 

موسسه مالى سال گذشته بيش از ۱۵۴ دالر داد و ستد مى شد . 
موسسه مالى لمن برادرز هم بعد از ۱00 سال فعاليت ، طى ماه سپتامبر 
اعالم ورشكستگى كرد . ورشكستگى و بحران مالى موسسات مالى 
جدى  شوک  با  را  المللى  بين  گذاران  سرمايه   ، امريكايى  بانكهاى  و 

روبرو كرد . 
مقامهاى  آمريكا و  ، دولت  برادرز  لمن  از ورشكستگى موسسه  پس 
فدرال رزرو و وزارت دارايى به فكر نجات ساير بانكها و موسسات 
مالى اين كشور افتادند . ديگر مردم آمريكا به هيچ بانك سرمايه گذارى 

اعتماد نداشتند و بازار سهام نيز با نااطمينانى شديدى روبرو شد . 
به تحوالت وال  اخبار مربوط   ، بر اساس نظرسنجى آسوشيتدپرس 
دنبال  را  آن  آمريكا روزانه  بود كه مردم  اخبارى  استريت در صدر 
مى كردند . كاهش شديد قيمت مسكن در آمريكا و افزايش بى خانمان 
ها در اين كشور موجب كاهش ارزش سهام شركتها و صندوق هاى 
مسكن شد . موسسه مالى واشنگتن ميوچوال نيز با ۳07 ميليارد دالر 
بزرگترين  اين  كه  كرد  اعالم ورشكستگى  ماه سپتامبر  ، طى  دارايى 
ورشكستگى بانكها در تاريخ آمريكا به شمار مى رود . بانك امريكا 
تصميم گرفت موسسه مالى مريل لينچ را در اختيار بگيرد . موسسه 
گذارى  موسسه سرمايه  خريد  براى  را  خود  آمادگى  واشوويا  مالى 

فارگو اعالم كرد . 

بانكهاى سرمايه گذارى گلد من ساش و مورگان استنلى نيز يك شبه به 
بانكهاى تجارى تبديل شدند . دولت امريكا ۱۵0 ميليارد دالر به شركت 
بيمه اى آى جى وام داد . دولت آمريكا همچنين كنترل موسسات مالى 

فانى مائه و فردى ماک را بر عهده گرفت . 
▪ بحران در بخش مسكن امريكا تشديد شد 

- تشديد بحران در بخش مسكن امريكا دومين پديده اقتصادى مهم 
بود. با استفاده از هر معيار و شاخصى ، بخش مسكن آمريكا طى سال 
۲00۸ عملكرد بسيار ضعيفى داشته است و قيمت مسكن براى سومين 
ركورد  آمريكايى  هاى  خانمان  بى  تعداد   . يافت  كاهش  متوالى  سال 
جديدى را ثبت كرد . كاهش قيمت مسكن موجب افت شديد پروژه هاى 

ساختمانى و كاهش شديد سرمايه گذارى در اين بخش شد . 
ديويد كرو كارشناس ارشد اقتصادى موسسه نشنال هوم بيلدرز در 
اين باره گفت: طى ماههاى اخير هيچ پيشرفتى در زمينه افزايش فروش 

خانه هاى نو به چشم نمى خورد . 
▪ طرح نجات 700 ميليارد دالرى براى كمك به بانك ها 

هنرى  كرد.  تصويب  را  دالرى  ميليارد   700 نجات  طرح  كنگره   -
را  خود  اى  صفحه   ۲ طرح  نخستين  آمريكا  دارايى  وزير  پاولسون 
براى نجات صنعت مالى آمريكا به كنگره ارائه كرد ولى توفيق چندانى 
در كسب موافقت نمايندگان كنگره نداشت . پاولسون سپس در طرح 
ديگرى كه جزييات آن را بيشتر ارائه كرد خواستار خريد داراييهاى 
بد موسسات مالى شد ولى اين مساله نيز اتفاق نيفتاد . به جاى آن ، 
وزارت دارايى آمريكا بخش زيادى از منابع مالى طرح نجات را صرف 

سرمايه گذارى مستقيم در بانكها و موسسات مالى كرد . 
طى دو ماه نخست از اجراى طرح نجات ، بيش از ۳۵0 ميليارد دالر 
به بانكها ، بيمه ها و خودروسازان اختصاص يافت . اواخر دسامبر 
پاولسون خواستار اختصاص بخش دوم اين طرح از سوى كنگره شد 
آمريكا  اقتصاد  در  اعتبارات  بحران   ، انجام شده  اقدامات  . على رغم 

همچنان الينحل باقى مانده است . 
▪ بحران به اقتصاد جهان كشيده شد 

– به نظر مى رسد هيچ كشورى از آثار منفى بحران مالى و اقتصادى 
جهان مصون نبوده است . آرژانتين صندوق هاى بازنشستگى را ملى 
اعالم كرد . ايسلندى ها شاهد ورشكستگى سه بانك بزرگ و كاهش 
اروپا  از  اى  . ژاپن و بخش عمده  بودند  ارزش پول ملى خود  شديد 
به ركود اقتصادى فرو رفت . صادرات چين طى ماه نوامبر به شدت 

كاهش يافت و به پايين ترين حد خود طى 7 سال اخير رسيد . 
با كاهش قيمت نفت به كمتر از ۴0 دالر ، كشورهاى نفتى نيز به شدت 

آسيب ديدند . 
▪ سقوط قيمت نفت از ۱۴7 دالر به زير ۴0 دالر 

و  رسيد  دالر   ۱۴7 از  بيش  به  جوالى  ماه  طى  نفت  جهانى  قيمت   –
عادتهاى مردم آمريكا را تغيير داد . ميزان مسافرتهاى مردم آمريكا 
در  مسافرتها  ميزان   . رسيد  اخير  سال   ۲۵ طى  حد  ترين  پايين  به 
بزرگراههاى اين كشور ۵ درصد كاهش يافت . ولى بحران مالى جهان 

موجب كاهش چشمگير تقاضا و در نتيجه قيمت نفت شد . 
از ۵0 درصد كاهش  بيش  نوامبر  اواخر  تا  اكتبر  اوايل  از  نفت  قيمت 

يافت . 
▪ افت ۴0 درصدى شاخص ها در بازارهاى سهام 

از ماه سپتامبر  بازارهاى بورس جهان  به وضعيت  نگرانى نسبت   –
افزايش يافت و شاخص سهام از هنگ كنگ تا مكزيك كاهش يافت . 

مقامهاى روسيه بورس مسكو را براى چند روز تعطيل كردند . 
به طور كلى شاخص بورس ها در اين سال بيش از ۴0 درصد كاهش 

يافت. 
▪ بحران به صنعت خودروسازى آمريكا رسيد 

- تا ماه نوامبر ميزان فروش خودروسازان امريكايى ۱6 درصد كاهش 
يافت . جنرال موتورز و كرايسلر خواستار دريافت سريع كمكهاى مالى 
دولت شدند . دولت بوش سرانجام در روزهاى پايانى ۲00۸ موافقت 
خود را با اعطاى وام ۴/۱7 ميليارد دالرى به شركتهاى خودروساز 

اين كشور اعالم كرد . 
▪ قيمت مواد غذايى افزايش يافت 

طى  حبوبات  و  سوخت   ، ذرت  جهانى  قيمت  افزايش  به  توجه  با   –
تابستان ، آمريكاييها با نخستين تورم شديد طى ۱7 سال اخير روبرو 

شدند . 
سال  طى  غذايى  مواد  قيمت   ، كرد  اعالم  آمريكا  كشاورزى  وزارت 
اين رقم طى ۱۵   . يافت  افزايش خواهد  تا 6 درصد  از ۵  ۲00۸ بيش 

سال گذشته به طور متوسط ۵/۲ درصد بوده است . 
▪ كالهبردارى ۵0 ميليارد دالرى آخرين خبر مهم ۲00۸ 

- رسوايى مالى مدوف آخرين خبر اقتصادى مهم در سال ۲00۸ بود. 
اينكه برنارد مدوف چگونه توانسته طى بيست سال اخير بيش از 7 تا 
9 درصد سود در بازار سهام وال استريت در شرايط بد و خوب بازار 
به دست آورد ، به معماى بزرگى براى مردم آمريكا تبديل شده است 
. كالهبردارى ۵0 ميليارد دالرى مدوف در تاريخ مفاسد مالى آمريكا 

بى سابقه است .   
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رشد اقتصادى ژاپن 12 
درصد كاهش خواهد يافت

 
موسسه مالى باركلى كاپيتال پيش بينى كرد ، رشد اقتصادى ژاپن طى 

سه ماه پايانى ۲00۸ بيش از ۱/۱۲ درصد كاهش خواهد يافت.
به نقل از بلومبرگ ، كاهش شديد صادرات و توليدات صنعتى ژاپن طى 
ماههاى نوامبر و دسامبر فرا تر از حد تصور بوده است و اين مساله 

تاثير زيادى در كاهش رشد اقتصادى ژاپن خواهد داشت . 
اين شديدترين بحران اقتصادى ژاپن پس از جنگ جهانى دوم به شمار 
مى رود . رشد منفى اقتصادى ژاپن طى شش ماه نخست ۲009 ميالدى 
محصوالت  و  خودرو  فروش  شديد  كاهش   . يافت  خواهد  ادامه  نيز 
الكترونيكى نيز تاثير منفى زيادى بر تشديد ركود اقتصادى ژاپن داشته 

است . 
شاخص نيكى ژاپن از ابتداى امسال تا كنون ۴۲ درصد كاهش داشته 
نخست  ماه  از سه  ژاپن  اقتصادى  رشد  درصدى   ۱/۱۲ كاهش   . است 
۱97۴ ميالدى تا كنون بى سابقه است . شوک نفتى موجب كاهش ۱/۱۳ 

درصدى رشد اقتصادى ژاپن در سال ۱97۴ ميالدى شد . 
توليدات صنعتى ژاپن طى ماه نوامبر بيش از ۱/۸ درصد كاهش يافت . 
توليدات شركتهاى ژاپنى طى ماه دسامبر نيز بيش از ۸ درصد كاهش 
خواهد داشت و اين رقم طى ماه ژانويه نيز با افت ۱/۲ درصدى روبرو 
خواهد شد . صادرات ژاپن نيز طى ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بيش از 7/۲6 درصد افت خواهد داشت . 
ارقام مربوط به ركود اقتصادى ژاپن بسيارى از تحليل گران اقتصادى 
جهان را شوكه كرده است و اين مساله موجب شده تا ساير كشورهاى 
جهان نيز در پيش بينى خود نسبت به رشد اقتصادى سال ۲009 تجديد 

نظر كنند . 

بانك امريكا نيز اعالم كرد ، رشد اقتصادى اين كشور بيش از ۵/6 درصد 
كاهش خواهد داشت . موسسه تحقيقات اقتصادى ژاپن نيز كاهش رشد 
بانك  اقدامات   . اعالم كرده است  اين كشور را ۱/۱۴ درصد  اقتصادى 
مركزى ژاپن در كاهش متوالى نرخ بهره تا كنون نتوانسته مانع از كاهش 
رشد اقتصادى اين 

كشور شود . 

 

موج گسترده 
بیكارى و ركود 
انگلیس را فرا 
خواهد گرفت

روزنامه گاردين بر اساس نتايج يك نظرسنجى پيش بينى كرد 
مصرفى  هاى  هزينه  شديد  كاهش  با   ۲009 سال  طى  انگليس 
روبرو  اقتصادى  سابقه  بى  ركود  و  بحران  و  شغلى  ناامنى   ،

خواهد شد . 
اقتصاد  در  كننده  اعتماد مصرف  ، شاخص  گاردين  از  نقل  به 
انگليس طى ماه گذشته به شدت كاهش يافت و بحران اقتصادى 

اين كشور موجب تشديد ركود بخش مسكن شده است . 
بر اساس اين نظرسنجى بيش از ۸6 درصد مردم انگليس قصد 
دارند ميزان هزينه هاى خود را طى سال ۲009 كاهش دهند و 
زندگى ارزان ترى را نسبت به سال ۲00۸ داشته باشند و تنها 
۱۳ درصد مردم قصد دارند ميزان هزينه هاى خود را افزايش 

دهند . 
مردم انگليس قصد دارند ميزان هزينه هاى خود در زمينه هاى 
را  سفر  به  رفتن  و  رستوران  به  رفتن  مثل  تجمالت  و  لوكس 
خواهند  سفر  به  كمتر  انگليس  مردم  درصد   ۴۵  . دهند  كاهش 
به  غذا  خوردن  براى  كمتر  دارند  قصد  نيز  درصد   ۴6 و  رفت 

رستوران بروند . 
با  نيز  انگليس  فروشى  خرده  بخش  كه  است  حالى  در  اين 
شديدترين بحران و ركود طى سالهاى اخير روبرو شده و 90 
دارند طى سال  انگليس قصد  اى  زنجيره  فروشگاههاى  درصد 
فروشگاههاى   . دهند  كاهش  را  خود  هاى  هزينه  ميزان   ۲009

زنجيره اى و خرده فروشى انگليس ، كريسمس امسال را تيره و 

تار و بسيار بد ارزيابى كردند . 
بر اساس اين نظرسنجى ، اكثر مردم انگليس بر اين باورند كه 
از ۸0  بيش   . داشت  زيادى خواهند  مالى  سال ۲009 مشكالت 
درصد مردم انگليس نيز معتقدند ركود اقتصادى اين كشور طى 

سال هاى ۲009 و ۲0۱0 ادامه خواهد يافت. 
اين در حالى است كه مردم انگليس اعتماد چندانى به طرح هاى 
نجات اقتصادى دولت براون ندارند و معتقدند برنامه ها و طرح 
ركود  از  انگليس  اقتصاد  شدن  خارج  موجب  لندن  دولت  هاى 
به  انگليس نسبت  تنها ۴۳ درصد مردم   . و بحران نخواهد شد 
وضعيت مالى خود در آينده خوش بين هستند و بر اين باورند 

كه مى توانند هزينه هاى زندگى خود را تامين كنند . 

بحران اقتصادى ساخت 
فروشگاه هاى بزرگ در 

امارات را متوقف كرد
جهان  اقتصادى  و  مالى  بحران  گسترش 
روند ساخت فروشگاه هاى بزرگ در امارات 
 ، نيوز  گلف  از  نقل  است.به  كرده  متوقف  را 
ميزان سرمايه گذارى براى راه اندازى سوپر 
 ۲00۸ سال  طى  امارات  در  بزرگ  ماركتهاى 
نسبت به سال ۲006 كاهش چشمگيرى داشته 
ادامه خواهد  نيز  اين روند طى سال ۲009  و 
امارات  مردم  كه  است  حالى  در  اين   . يافت 
ماركتها  سوپر  از  خريد  براى  بيشترى  تمايل 
نسبت به ساير فروشگاهها دارند . تمايل مردم 
 ۳۳ از  ماركتها  سوپر  از  خريد  براى  امارات 
درصد در سال ۲006 به ۳۸ درصد در سال 
مردم  خريد  ميزان  ولى  است  رسيده   ۲00۸
امارات از سوپر ماركتها از ۳۳ درصد در سال 
 ۲00۸ سال  در  درصد   ۲۴ از  كمتر  به   ۲006
اماراتى قصد  . سوپر ماركتهاى  رسيده است 
انگيزه   ، خود  كاالهاى  قيمت  كاهش  با  دارند 
ايجاد  مشتريان  خريد  افزايش  براى  را  الزم 
كنند . هم اكنون به ازاى هر يك ميليون نفر در 
اين كشور 6۱ فروشگاه بزرگ و سوپر ماركت 
 ۲007 تا   ۲00۵ سالهاى  طى   . دارد  وجود 
سوپر  و  بزرگ  فروشگاه   ۳6 حداقل  ميالدى 

ماركت در امارات راه اندازى شده است . 
در عربستان به ازاى هر يك ميليون نفر تنها 
وجود  ماركت  سوپر  و  بزرگ  فروشگاه   ۲7
دارد و اين رقم در كويت ۳۱ عدد است . البته 
پيشرفته و  با كشورهاى  مقايسه  اين رقم در 
انگليس  در   . است  پايينى  رقم  يافته  توسعه 
براى هر يك ميليون نفر ۱۱۵ فروشگاه بزرگ 
وجود دارد و اين رقم در فرانسه ۱7۸ ، آلمان 

۲۵6 و نروژ ۴۱6 فروشگاه است .
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ركوردهاى گیشه هالیوود 
در سالى كه گذشت

  شكست خورده ها، ركوردزن ها، پركارترين ها و پولساز ترين هاى بازيگرى و ركوردهاى گيشه سينماى 
هاليوود در سالى كه گذشت، اعالم شدند.

سال ۲00۸ ميالدى تمام شد و صنعت سينماى آمريكا در شرايطى سال جديد خود را آغاز مى كند 
كه اميدوار است بتواند موفقيت هاى بهترى را در گيشه نمايش و در بين منتقدان سينمايى كسب كند 
اما تحليل گران سينمايى تصميم گرفتند نگاهى دوباره به فعاليت هاى سال قبل سينما بيندازند و سايه 
روشن هاى آن را يك بار مرور كنند. آن چه كه آنها در اين رابطه ديدند، موضوعات مورد اشاره زير 

است: 
▪ »سپيده دم« ۱67 ميليون دالر فروش كرد. ولى بايد آن را موفق ترين فيلم سال دانست. علتش هم اين 
است كه اين فيلم تا به حال چهار برابر بيشتر از هزينه توليد خود )۳7 ميليون دالر( فروش داشته است. 

بايد گفت بخش اعظم فروش فيلم، سود است. 
▪ »شواليه تاريكى« كه حدود ۵۳۱ ميليون دالر فروش كرد، با هزينه اى ۱۸۵ ميليونى توليد شده است. 

▪ »چيهو آهواى بورلى هيلز« هم كه 9۴ ميليون دالر فروش كرد، به دليل هزينه پائين خود، يك كار 
بسيار پرفروش ارزيابى مى شود. 

»دبيرستان موزيكال۳« با هزينه اى ۱۱ ميليون دالرى توليد شد و 90 ميليون دالر فروش كرد. به چنين 
فيلمى چه لقبى مى توان داد؟ 

▪ »شواليه تاريكى« اگر 70 ميليون دالر فروش مى كرد، جاى »تايتانيك« را در فهرست پرفروش ترين هاى 
تاريخ سينما مى گرفت. 

▪ رابرت داونى جونيور، پول سازترين بازيگر سال بود. او دو فيلم »آيرن من« )۳۱۸ ميليون دالر فروش( 
و »تندر استوايى« )۱۱۱ ميليون( را روى پرده داشت. 

▪ ويل اسميت با هانكوک )۲۲۸ ميليون( تنها ستاره ۱0 فيلم اول فروش سال است زيرا در فيلمى كه 
بازى كرد، تنها ستاره و ستاره اصلى بود. فيلم هاى داونى جونيور، در كنار او ستاره هاى ديگرى هم 

داشت. 
▪ بازيگران نوجوان در فيلم هايى مثل »سپيده دم«، »جنسيت و شهر« و حتى »ماماميا!«، رقيب سرسختى 

براى بازيگران بزرگسال و قديمى بود. 
▪ بحران وال استريت لطمه هاى شديد اقتصادى به تمام رشته هاى اقتصادى زد. يكى از توزيع كنندگان 
معتبر سينمايى مى گويد: »فكر مى كنم واقعيت اين است كه صنعت سينما خيلى خوب توانست روى پاى 

خودش بايستد.« 
▪ »زوهان« آدام سندلر ۱00 ميليون دالر فروش كرد، ولى خيلى خوب است بدانيم هزينه توليد آن 90 
ميليون دالر شد. اين فيلم هنوز نتوانسته هزينه توليد خود را درآورد. »قصه هاى وقت خواب« يك فيلم 

شكست خورده نيست، ولى نمى تواند يك »شبى در موزه« ديگر براى او باشد. 
▪ براندون فريزر يك »موميايى ۳« )۱۴۵ ميليون دالر فروش( و يك »سفر به مركز زمين« )60 ميليون 

دالرى( داشت. پس او بازيگر فيلمى ۱00 ميليونى است! 
▪ با توجه به هزينه فروش، قرار بود »اسپيدريسر« )۱۲0 ميليون هزينه و ۴۴ ميليون فروش( شكست 
خورده ترين فيلم سال باشد ولى »استراليا« كه اكران عمومى شد، دور را از اين فيلم گرفت. اين فيلم با 

هزينه اى ۱۳0 ميليون دالرى تهيه شده و فقط ۴۴ ميليون دالر فروش كرد. 
▪ ام نايت شاماالن كه با »بانويى در آب« تماشاگران را از خودش مأيوس كرده بود، با »اتفاق« آنها را 

در ديدگاه خود راسخ تر كرد. 
▪ »كوآنتوم تسكين« كه در آمريكا ۱6۴ ميليون دالر فروش داشته، با هزينه اى ۲00 مليونى تهيه شده 

است. راجر ابرت منتقد معتبر و قديمى، بدجورى به اين فيلم پريد. 
▪ »وقايع نگارى نارنيا ۲« و »هالك شكست ناپذير« هم همين وضعيت را داشتند. اين فيلم كه با هزينه هايى 

۲00 و ۱۵0 ميليونى توليد شدند فروشى ۱۴۲ و ۱۳۴ ميليونى داشتند. 
▪ قسمت دوم »پرونده هاى ايكس« كه پس از ده سال توليد و اكران عمومى شد، با هزينه اى ۳۵ ميليون 

دالرى، فقط ۲0 ميليون دالر فروش داشت.

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

جهان سینما امسال چند چهره 
برجسته را از دست داد

سال ۲00۸ با مرگ تعدادى از چهره هاى سرشناس دنياى سينما مانند پل نيومن، چارلتن هستن، سيدنى 
پوالک و يوسف شاهين همراه بود. 

گاردين اعالم كرد نيومن ستاره فيلم هاى 
و "بيلياردباز"  "گربه روى شيروانى داغ" 
كه  هاليوود  نمادين  چهره هاى  از  يكى  و 
سينمايى  شخصيت هاى  نشانه هاى  تمام 
مهمترين  از  يكى  داشت،  را  برجسته 
دنياى سينما در سال ۲00۸  درگذشتگان 
به  ابتال  اثر  بر  پيش  سپتامبر  او  بود. 
سرطان ريه در ۸۳ سالگى در خانه خود 

در كانكتيكات درگذشت.
حضرت  نقش  بازيگر  هستن  چارلتن 
موسى )ع( و بن هور و يكى از بزرگترين 
شليك  در  آمريكايى ها  حقوق  مدافعان 
از  بسيارى  برخالف  ديگران،  به  كردن 
فيلم هاى خود به شكلى نه چندان دراماتيك 
صحنه زندگى را ترک كرد و آوريا امسال 
به آرامى در خانه خود در بورلى هيلز در 

۸۴ سالگى درگذشت.
فيلم هاى  در  حضور  با  كه  چريس  سيد 

موزيكال سال هاى ۵0 و 60 مانند "جوراب ابريشمى"، "بريگادون" و "آواز در باران" و حضور كنار 
چهره هاى شاخص چون جين كلى و فرد آستر به شهرت رسيد، در ۸6 سالگى از دنيا رفت.

سيدنى پوالک كارگردان برنده اسكار فيلم هاى "آنها به اسب ها شليك مى كنند، نمى كنند؟"، "توتسى" و 
"از آفريقا" در ماه آوريل بر اثر سرطان در منزل خود در لس آنجلس در 7۳ سالگى درگذشت.

با درگذشت روى شايدر كه با بازى در نقش رئيس پليس "آرواره ها" وارد تاالر مشاهير دنياى سينما 
شد، كوسه هاى بزرگ دريا احساس امنيت كردند. "كلوت"، "رابط فرانسوى"، "دونده ماراتن" و "همه 

آن چيزها" از ديگر فيلم هاى معروف اوست كه فوريه امسال در 7۵ سالگى از دنيا رفت.
از سوى ديگر، گيوم دوپارديو بازيگر و پسر ژرار دوپارديو ستاره سينماى فرانسه، پس از سال ها 
مبارزه با مواد مخدر و پدر معروف خود و پس از آنكه پاى راست خود را در اثر يك تصادف با 
موتورسيكلت در سال ۲00۳ از دست داد، ديگر جايى امن در دنيا پيدا نكرد و در نهايت ماه اكتبر بر 

اثر ذات الريه در بيمارستانى در پاريس در ۳7 سالگى درگذشت.
مصرف بيش از حد دارو سال ۲00۸ نيز يك قربانى بزرگ داد. هيث لجر پس از بازى در "كوهستان 
بروكبك" به فهرست طوالنى بازيگران بااستعداد پيوست كه بيش از حد دارو مصرف مى كنند. كمى 
پس از آنكه ستاره ۲۸ ساله بازى در نقش جوكر "شواليه تاريكى" را به پايان رساند، جنازه او ماه 

ژانويه در آپارتمان وى در منهتن پيدا شد.
دنياى هنر در بريتانيا مارس امسال با مرگ آنتونى مينگال كارگردان برنده اسكار فيلم "بيمار انگليسى" 
پل  مرگ  با  بعدى  تراژدى  و  داد  دست  از  را  خود  دوربين  پشت  چهره هاى  درخشان ترين  از  يكى 
تمام  براى  "مردى  فيلم  در  مور  تامس  نقش سر  در  بازى  براى  كه  رقم خورد  بريتانيايى  اسكافيلد 

فصول" برنده اسكار شد.
فوريه امسال كن ايچيكاوا يكى از بزرگترين فيلمسازان ژاپن و سازنده آثار تحسين شده مانند "چنگ 
برمه اى" و "المپياد توكيو" در 9۲ سالگى در توكيو درگذشت. در همين ماه ايوا دالبك سوئدى كه در 
بسيارى از فيلم هاى اول اينگمار برگمان شامل "لبخندهاى يك شب تابستان" و "در آستانه زندگى" 

نقش آفرينى كرد، در ۸7 سالگى از دنيا رفت.
ريچارد ويدمارک يكى ديگر از بازيگران قديمى سينماى آمريكا كه با فيلم هايى چون "بوسه مرگ" و 

"جيب بر خيابان جنوب" شهرت بسيار داشت ماه مارس در منزل خود در 9۳ سالگى درگذشت.
جولز داسين، خالق فيلم هاى "شهر عريان" و "ريفيفى" و يكى از افراد ليست سياه هاليوود در دوران 

مكارتيسم نيز همين ماه در 96 سالگى در آتن از دنيا رفت.
مل فرر ستاره فيلم  معروف "جنگ و صلح" كه در مدت ۴0 سال حضور در عرصه سينما در بيش از 
۱00 فيلم نقش آفرينى كرد در ماه ژوئن در 90 سالگى در نقاهتخانه اى در سانتا باربارا دنيا را ترک 

كرد.
دينو ريزى فيلمساز ايتاليايى يكى ديگر از درگذشتگان صاحبنام دنياى سينما در سال ۲00۸ بود. او 
كه در فيلم هايى مانند "فقير اما زيبا" و "دختر فقير، دختر زيبا" جنبه تلخ و شيرين و سبكتر دوران 
شكوفايى اقتصادى در ايتاليا پس از جنگ جهانى دوم را به تصوير كشيد، ماه ژوئن در 9۱ سالگى 

درگذشت.
سينماى عرب ژوئيه امسال با مرگ يوسف شاهين فيلمساز مصرى در ۸۲ سالگى معروف ترين چهره 
بين المللى خود را از دست داد. شاهين از منتقدان سياست هاى خارجى آمريكا و دنياى عرب بود و 

هميشه با مقامات مصرى مشكل داشت.
كنار  ترسناک  فيلم هاى  در   ۱960 و   ۱9۵0 دهه هاى  كه  جيغ"  "ملكه  بريتانيايى  بازيگر  كورت  هيزل 
ستاره هايى چون بوريس كارلوف و وينسنت پرايس بازى مى كرد و نينا فوک بازيگر نامزد اسكار 
 ۲00۸ سال  در  سينما  دنياى  درگذشتگان  ديگر  بود،  بازيگرى  رشته  مدرس  سال ها  كه  هلند  متولد 

بودند.
هاليوود در آخرين روزهاى سال با مرگ رابرت ماليگان كارگردان فيلم  تحسين شده "كشتن يك مرغ 
مقلد" يكى ديگر از بازماندگان عصر طاليى خود را از دست داد. ماليگان مانند تعدادى از فيلمسازان 
معاصر خود مانند سيدنى لومت و آرتور پن كار خود را با تلويزيون آغاز كرد، اما هيچ وقت به اندازه 

آنها مورد توجه قرار نگرفت. 

دردسر خانواده شكیبايي براي نصب سنگ قبر 
 

عالقه مندي فردي به خسرو شكيبايي و تالش براي نصب سنگ قبر دلخواهش بر مزار شكيبايي، مشكالتي 
را براي خانواده اين هنرمند به وجود آورده است. جمشيد مراديان هنرمند مجسمه ساز كه طراحي سنگ 
قبر خسرو شكيبايي را بر عهده داشته است، با اعالم اين خبر مي گويد؛ »بدون اجازه خانواده مرحوم 
خسرو شكيبايي و مقامات بهشت زهرا )س(، يكي از عالقه مندان به خسرو شكيبايي سنگ قبري را روي 
مزار ايشان گذاشته بود كه چندان مناسبتي با شخصيت اين هنرمند نداشت. اين سنگ قبر برداشته شد و 
با نظر خانواده مرحوم شكيبايي، طراحي سنگ قبر ايشان، با توجه به مقام و موقعيت اين هنرمند، به من 
سپرده شد كه بعد از طراحي و اجرا روي مزار ايشان نصب شد. اما باز مشاهده كرديم همان فرد سنگ 
قبر مورد نظر خود را روي سنگي كه من طراحي كرده ام، گذاشته است. اين شخص كه عالقه زيادي 
به مرحوم شكيبايي داشته است، اصرار دارد سنگ قبر دلخواهش را روي مزار اين هنرمند بگذارد، در 
حالي كه سنگي كه من براي ايشان طراحي كرده ام، با توجه به ويژگي هاي اين هنرمند، جايگاهش در 
جامعه، بر اساس اصول زيبايي شناسي و با اجازه و توافق خانواده اش همراه است.« مراديان با گله 
مندي از اقدام اين فرد ناشناس به فارس مي گويد؛ »سنگ گرانيتي كه روي آن طراحي كرده ام و امضاي 
مرحوم شكيبايي روي آن است، سنگ بسيار گرانقيمتي است كه اگر بخواهيم سنگي را كه اكنون روي آن 
چسبانده شده است، برداريم و از سنگ اصلي جدا كنيم، قطعًا سنگ اصلي آسيب خواهد ديد.« اين هنرمند 
مجسمه ساز از پليس بهشت زهرا)س( خواست توجه بيشتري نسبت به حراست و حفاظت از سنگ قبر 

هنرمندان داشته باشد. 
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30نما
"وال ـ اى" بهترين فیلم سال 2008 شد

فيلم انيميشن "والـ  اى" درباره يك روبات عاشق پيشه در نظرسنجى مشترک نشريه   هاى 
معتبر ويليج وويس و لس آنجلس ويكلى بهترين 

فيلم سال برگزيده شد. 
ويليج وويس اعالم كرد "والـ  اى" به كارگردانى 
بخش  اصلى  بخت هاى  از  كه  استنتن  اندرو 
راى   ۲۳7 با  است،  امسال  اسكار  بلند  انيميشن 
از آن خود كرد.  را  اين نظرسنجى  رده نخست 
با  هسين  هسيائو  هو  قرمز"  بادكنك  "پرواز 
دوم  رده  در  راى   ۱6۳ با  بينوش  ژوليت  بازى 
قرار گرفت و "بى غم" مايك لى با ۱۵9 راى سوم 
فيلم  چين،  از  كه  ژانگ   جيا  شد."زندگى ساكن" 
كارگردانى  به  كريسمس"  قصه  "يك  فرانسوى 
دو  فولمن،  آرى  بشير"  با  "والس  دپلشن،  آرنو 
سنت،  ون  گاس  ساخته  "ميلك"  آمريكايى  فيلم 
"وندى و لوسى" كلى ريشار، "بگذار فرد مناسب 

به  "نيويورک، جزء  آمريكايى  فيلم  و  فيلمساز سوئدى  آلفردسون  توماس  وارد شود" 
كل" چارلى كافمن رده هاى چهارم تا دهم را از آن خود كردند.در بخش بهترين بازيگر 
براى  تورو  دل  بنيچيو  و  "كشتى گير"  براى  ميكى رورک  "ميلك"،  براى  پن  مرد، شان 
به ترتيب بيشترين آرا را به دست آوردند و در بخش بهترين بازيگر زن سالى  "چه" 
براى  بينوش  ژوليت  و  لوسى"  و  "وندى  براى  ويليامز  ميشل  "بى غم"،  براى  هاوكينز 
"پرواز بادكنك قرمز" انتخاب شدند.هيث لجر براى "شواليه تاريكى"، ادى مارسان براى 
"بى غم" و جاش برولين براى "ميلك" برندگان بخش بهترين بازيگر مرد مكمل بودند و 
پنه لوپه كروز براى "ويكى كريستينا بارسلونا"، وايوال ديويس براى "ترديد" و رزمارى 
دوويت براى "ريچل ازدواج كرد" به ترتيب بيشترين آرا بخش بهترين بازيگر زن مكمل 
را داشتند."مرد روى سيم" جيمز مارشال بهترين مستند سال برگزيده شد و "والس با 
بشير" و Trouble the Water به كارگردانى تيا لسين و كارل ديل در رده هاى بعدى 
اين بخش قرار گرفتند. در بخش بهترين فيلم اول "مايه ثبات" لنس همر، "رود يخزده" 
كورتنى هانت و "گرسنگى" استيو مكوئين به ترتيب بيشترين امتياز را داشتند و "گورو 

عشق" با بازى مايك مايرز نيز بدترين فيلم سال شد.
جى هوبرمن منتقد ارشد ويليج وويس نيز فيلم هاى برگزيده خود را اعالم كرد: "پرواز 
بادكنك قرمز"، Razzle Dazzle: The Lost World كن جيكابس، "پارک پارانويايى" 
كارلوس  مخفى"  "نور  بشير"،  با  "والس  سودربرگ،  استيون  "چه"  سنت،  ون  گاس 
ريگاداس، "۴ ماه، ۳ هفته و ۲ روز" كريستيان مونگيو، "در شهر سيلويا"، خوزه لوئيس 

گورين، "وال ـ اى" و "وندى و لوسى". 

»اينديانا جونز« دوبله شد
جديدترين فيلم از مجموعه فيلم هاى »اينديانا جونز« با سرپرستى ناصر تهماسب و چنگيز جليلوند براى تلويزيون و شبكه 
نمايش خانگى دوبله شد. ماجراهاى اين فيلم در زمان جنگ سرد مى گذرد. اينديانا جونز -با بازى هريسون فورد و گويندگى 

چنگيز جليلوند ــ استاد دانشگاهى است كه متوجه مى شود به همكارى با كمونيست ها متهم شده است.
او مدتى بعد با جوانى به نام مات آشنا مى شود كه پيامى رمزدار از يك همكار قديمى برايش آورده است. ماموريت جديد 
جونز پيدا كردن جمجمه بلورين است.در دوبله تلويزيونى ــ با نام »اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين« ــ مريم رادپور، 
ناصر نظامى، پرويز ربيعى، اكبر منانى و ميثم نيك نام و در دوبله شبكه نمايش خانگى ــ با نام »امپراتورى جمجمه كريستالى« 
ــ افشين زى نورى )شيا البوف( ، ناصر نظامى )جان هرت( ، ناصر احمدى )رى وينستون( ، كتايون اعظمى، رضا آفتابى، امير 
منوچهرى، بتسابه كاظمى، مجتبى فتح الهى، محبت دارآفرين، محمد ياراحمدى و حسن كافى حضور داشته اند. زهره شكوفنده 
نيز در هر ۲ دوبله به جاى كيت بالنشت صحبت كرده است.اين فيلم كه با بودجه ۱۸۵ ميليون دالر ساخته شده، امسال در 

سينماهاى آمريكا ۳۱7 ميليون دالر فروش كرده است. 

»نیاز« نیكول كیدمن به سینماى آمريكا
»نيكول كيدمن« بازيگر استراليايى االصل سينماى هاليوود، سال آينده ميالدى دو فيلم »نياز« و »دختر دانماركى« را 

آماده نمايش مى كند. 

به گزارش ايسنا، »نياز« به كارگردانى »رايان مورفى« و با فيلمنامه اى از »جان بوكن كمپ« در ژانر درام آماده نمايش 
مى شود. نياز براساس داستانى با همين عنوان اثر »الورنس ديويد« داستان زندگى يك متخصص درمان شناسى را 
با بازى »نوامى واتس« به تصوير مى كشد كه متوجه مى شود يكى از بيماران او )كيدمن( به علت مشكالت خانوادگى، 
»ديويد  از  داستانى  براساس  نيز  دانماركى«  »دختر  بازدارد.  اقدام  اين  از  را  او  دارد  و سعى  دارد  خودكشى  قصد 
ابرشوف« به زندگى دو هنرمند دانماركى »اينار و گرتا واگنر« خواهد پرداخت. فيلمنامه توسط »لوسيانا كاكسون« 
نوشته شده و كارگردانى اين پروژه برعهده »آناند توكر« مى باشد. »نيكول كيدمن« در اين فيلم با »چارليز ترون« 
همبازى مى شود و به عنوان يكى از تهيه كنندگان پروژه »دختر دانماركى« به ايفاى فعاليت مى پردازد. داستان فيلم 
به زندگى يك زوج جوان در دهه ۱9۲0 در كپنهاگ مى پردازد كه يكى از آن ها تصميم دارد تغيير جنسيت بدهد. 

»آناندتوكر« كارگردان اين پروژه، ساخت آثارى چون »شاپ گرل« را در كارنامه خود به ثبت رسانده است. 

»پارامونت« موفق ترين استوديو فیلم  
هالیوود در سال 2008 شد

استوديو »پارامونت« موفق ترين استوديو فيلم سازى سينماى جهان در سال ۲00۸ ميالدى نام گرفت. 
»پارامونت« به لطف توليد فيلم هايى كه حجم فروش چشم گيرى از خود به جاى گذاشتند، تنها استوديو فيلم سازى نام 

گرفت كه در سال ۲00۸ فروشى بيش از دو ميليارد دالر داشت. 
به گزارش ورايتى، حدود 70 درصد از كل فروش بين المللى فيلم هاى توليد »پارامونت« مربوط به »ايندياناجونز و 

قلمرو جمجمه بلورين«، »پانداى كونگ فو كار«، »ماداگاسكار ۲« و »مرد آهنى« بوده است. 
در اين ميان، موفق ترين فيلم محصول اين استوديو، »اينديانا جونز« بوده است كه فروش ۴69 ميليون دالرى در خارج 
از آمريكا داشت. پس از آن، »پانداى كونگ فو كار« با فروش ۴۱6 ميليون دالر در رتبه دوم قرار دارد و »ماداگاسكار 
»پارامونت«  براى  را  فروش  بيشترين  به ترتيب  دالر  ميليون  فروش ۲۱۴  با  آهنى«  »مرد  و  دالر  ميليون  با ۲۸۳   »۲

به همراه آوردند.   
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اى صبا با تو 
چه گفتند كه 

خاموش شدى؟
حميدرضا قائدامينى

ابو الحسن خان دنبلى معروف به صبا، استاد فقيد موسيقى ايران، 

فرزند كمال السلطنه و نواده محمود خان ملك الشعرا صبا و ازدنبلى 
هاى كاشان در سال ۱۲۸۱ به  دنيا آمد.  )خانواده وى بدليل تخلص 
فتحعلى خان ملك الشعراء دنبلى به صبا ، به اين نام معروف شده 
اند(پدرش پزشكى نامدار و با كمال بود و به شعر و موسيقى عالقه 
داشت به همين جهت هم پسران خود عبد الحسين خان و ابوالحسن 

خان را براى فراگيرى موسيقى به استادان زمانه سپرد. 
ابو الحسن خان دنبلى معروف به صبا، استاد فقيد موسيقى ايران، 
از  و  الشعرا صبا  ملك  نواده محمود خان  و  السلطنه  كمال  فرزند 
دنبلى هاى كاشان در سال ۱۲۸۱ به  دنيا آمد.  )خانواده وى بدليل 
تخلص فتحعلى خان ملك الشعراء دنبلى به صبا ، به اين نام معروف 
شده اند(پدرش پزشكى نامدار و با كمال بود و به شعر و موسيقى 
و  الحسين خان  عبد  پسران خود  هم  همين جهت  به  داشت  عالقه 
ابوالحسن خان را براى فراگيرى موسيقى به استادان زمانه سپرد.  
ابوالحسن خان صبا محضر اغلب استادان بزرگ مانند ميرزا عبد 
اهلل، حسن خان اسماعيل زاده، حاجى خان ضربى،  حسين خان هنگ 
فلوتى،  خان  اكبر  زن،  نى  اهلل  اسد  نايب  شاهى،  اكبر  على  آفرين، 
اين  از  يك  هر  از  و  كرد  درک  وزيرى  را  نقى  على  خان،  درويش 
شاخه ها گلها چيد و به كمك استعداد و هوش سرشار خداداد،سبكى 
خاص در  موسيقى ايران به وجود آورد و آن را به هنرجويان تعليم 
همواره  مورد  كه  گذارد  باقى  از خود  نفيس  هايى  يادگارى  و  داد 

استفاده هنر پژوهان خواهد بود.  
ابو الحسن خان صبا از اوان كودكى گوشش به موسيقى آشنا بود 
و به تحصيل آن اشتياق فراوان داشت. زيرا نديمه عمه  اش ربابه 
روان بخش كه پيوسته در خانه آنها بود خوانندگى مى كرد و ضرب 
مى گرفت و كمال السلطنه نيز در  ايام فراغت خود به نوازندگى سه 
تار مشغول بود. صبا مقدمات نواختن سه تار را از پدر و ضرب 

را از ربابه فرا  گرفت و مدت چند سال از محضر استاد زمان ميرزا 
عبد اهلل در نوازندگى سه تار استفاده فراوان برد و پس از  درگذشت 
آن هنرمند بزرگ براى تكميل اين ساز نزد درويش خان رفت و چند 

دوره رديف را هم پيش ان نابغه هنر  موسيقى كار كرد.  
صبا به نواختن انواع سازهاى موسيقى عالقه فراوان داشت. از اينرو 
مدتى نيز پيش درويش خان تار زد و نواختن  سنتور را نزد على 
اكبر شاهى فرا گرفت، پس از در گذشت اين هنرمند در سال ۱۳۱7 
سنتور  فراگيرى  به  سماعى  حبيب  سال  نزد  يك  مدت  به  شمسى 
بود  منظم  نا  و  پريشان  مردى  سماعى  حبيب  چون  ولى  پرداخت 

نتوانست  نوازندگى اين ساز را به پايه سه تار و ويلون برساند.  
حاجى  ضرب  معروف  استاد  ضرب،  نوازندگى  تكميل  براى  صبا 
خان عين الدوله را انتخاب كرد و براى نواختن  ويلون را از روى 
نوازندگى  خصوصيات  و  تكنيك  چون  ولى  كرد،  شروع  كمانچه 
ويلون با كمانچه فرق داشت  جزو شاگردان حسين هنگ آفرين كه 
نوازندگى ويلون را در شعبه موزيك دارا فنون از معلمين اروپايى 
فرا گرفته  بود فرا گرفت، نزد اين استاد با نت موسيقى نيز آشنايى 
پيدا كرد.  در سال ۱۳0۲ خورشيدى كلنل على نقى وزيرى از اروپا 
به ايران آمد و مدرسه موسيقى را تاسيس كرد و صبا براى  تكميل 
هنر خود به آن مدرسه رفت و با استفاده از سبك وزيرى و در اثر 
آشنايى با اسلوب صحيح ويلون، روشى  نوين برگزيد ولى از آنجا 

نوجوانان  مانند ساير  داشت  ايرانى  موسيقى  در  كافى  كه سوابق 
محلى  موسيقى  نغمات  از  و  نشد  موسيقى  اروپايى  مفتون عظمت 
كه به آن دلبستگى داشت جدايى نگرفت و كوشش كرد آنها را به 
التاسيس  مديريت مدرسه جديد  نو  بسازد.  در سال ۱۳0۸  سبكى 
صنايع ظريفه در رشت به عهده صبا گذارده شد. بعد از دو سال 
و  نيم كه از عمر مدرسه صنايع ظريفه گذشت استاد صبا در اثر 
ناسازگار بودن آب و هواى رشت با وضع جسمى  اش به تهران 
برگشت و كالس درس موسيقى خود را در محل فعلى ) موزه صبا( 

واقع در كوچه ظهير اال سالم،  تشكيل داد.  
از سال ۱۳۲0 به سمت هنر آموزى به خدمت وزارت فرهنگ در 
امد. و بعد استاد هنرستان موسيقى ملى و نيز  سرپرستى اركستر 

شماره يك هنرهاى زيباى كشور را به عهده گرفت.  
صبا ساز ويلون را كه سازى خارجى بود به عنوان سازى كامل 
در خدمت موسيقى ايرانى گرفت و امروز اين ساز  در موسيقى ما 

شناسنامه اى همپايه شناسنامه خود در اجراى موسيقى دارد.  
▪ آثار ابو الحسن خان صبا: 

ـ  كتاب دوره اول، دوم، سوم ويلون 
ـ كتاب دوره اول و دوم، سوم، چهارم سنتور 

ـ كتاب دوره اول سه تار 
ـ سلوى اى وطن كتاب دستور ويلون وزيرى  

ـ چهار مضراب سه گاه، كتاب دستور ويلون وزيرى 
ـ رنگ بيات ترک، كتاب ۲۳ قطعه ضربى 

ـ   پيش درآمد ترک، ۱۸ قطعه پيش درآمد  
ـ نويد بهار، كتاب اول ويلون  / ـ چهار مضراب ساده در ماهور، 
كتاب اول ويلون / ـ دستور ضرب  / ـ رديف كامل آوازهاى ايرانى 

/ ـ ديلمان)دشتى(  / ـ ميرى يا مازندرانى)دشتى(  
ـ زرد مليجه) دشتى(  / ـ به زندان)شوشترى(  

ـ در قفس)دشتى( / ـ رقص چوبى) دشتى(  /ـ كوهستانى)دشتى(  
امروزه اگر موسيقى آلمان به بتهوون, اتريش به موتزارت, روسيه 
به چايكوفسكى و ايتاليا به وردى مى بالد, ما هم بايد به ابوالحسن 
را در جهان مطرح  ايرانى  نام موسيقى  افتخار كنيم كه  خان صبا 
اين  به  نبود، موسيقى ما  اگر وى و فعاليتهايش  كرد، بدون ترديد 

پيشرفت و اعتال دست نمى يافت. 
ايران  موسيقى  جامعه  به  را  زيادى  اساتيد  توانست  استادصبا 
همايون  تجويدى,  على  خالدى,  مهدى  افرادى چون:  نمايد.  معرفى 
تهرانى،  كسايى،حسين  حسن  پايور،  فرامرز  ملك،  حسين  خرم، 
آن  از  غيره  و  قنبرى مهر  ابراهيم  بديعى،  اهلل  حسين صبا، رحمت 
جمله اند كه از شاخص ترين اساتيد زمان ما به شمار مى روند. 
استاد صبا در مصاحبه اى قبل از وفاتش گفته بود دو هزار نفر را 
با   ، بلند آوازه عصر ما  آموزش داده است. استاد شهريار شاعر 
ابوالحسن خان صبا روابط بسيار نزديكى داشت . وقتى استاد صبا 

درگذشت درباره وى چنين گفت : 
اى صبا با تو چه گفتند كه خاموش شدى؟

 / چه شرابى به تو دادند كه مدهوش شدى؟ 
تو كه آتشكده عـشـق و مـحـبـت بـــودى /
 چه بـال رفت كه خاكسـتـر خاموش شدى؟ 

به چه دستى زدى آن ساز شبانگاهى را 
/ كه خـود از رقت آن بـيخود و بـيـهوش شدى؟ 

تو بصد نغمه، زبان بودى و دلها همه گوش
 / چه شنفتى كه زبان بستى و خود گوش شدى؟ 

خلق را گر چه وفا نيست و ليكن گل من
 / نه گمان دار كه رفـتـى و فـرامـوش شـد 
تـا ابـد خـاطـر ما خونى و رنگين از تست /

 تو هم آمـيـخـتـه بـا خـون سـياوش شـدى 
استاد ابو الحسن خان صبا موسيقى دان بزرگ ايران در تاريخ ۲9 
آذر ۱۳۳6 در ساعت ۵ بامداد بر اثر پاره شدن يكى  از شريانهاى 
قلبش جهان را در ۵۵ سالگى به درود گفت و جامعه موسيقى ايران 
و  بزرگ مرد  اين  برد، مدفن  براى هميشه در سوگ خود  فرو  را 

انتخاب ۵00 آهنگ برتر تاريخ راک توسط مجله رولينگ استونز 

 باب ديلن در صدر 
 

و  اتفاقات  در  زيادي  نفوذ  كه هميشه  استونز  معتبر رولينگ  مجله 
به  دست  اقدامش  آخرين  در  است  داشته  راک  موسيقي  حواشي 
آهنگ  بندي  رده  اين  در  زد.  راک  تاريخ  برتر  آهنگ   ۵00 انتخاب 
البته  گرفت.  قرار  درصدر  ديلن  باب  اثر   Like a Rolling Stone
انگليسي  اند كه ترانه  انتخاب فقط مربوط به آهنگ هايي شده  اين 
دارند و به همين دليل نمي تواند معيار كاملي باشد. حتي اگر گروه 
هاي غيرانگليسي و امريكايي هم در اين جدول قرار مي گرفتند باز 
هم نمي شد اين انتخاب را مالک قرار داد. اصواًل انتخاباتي اينچنين 
جدا از سليقه يي بودن ارتباط مستقيمي با رابطه مجله با گروه هاي 
رفتن  استونز  رولينگ  جلد  70روي  و   60 هاي  دهه  دارد.  مختلف 
اهميت ويژه يي در جامعه موسيقي راک داشت و همين مساله باعث 
مي شد گروه هاي مختلف سعي كنند رابطه يي خوب با اين مجله 
داشته باشند. فيلم »تقريبًا معروف« ساخته كمرون كرو كه خودش 
زماني سردبير و پيش از آن خبرنگار رولينگ استونز بود درباره 
دهد.  مي  نشان  را  معتبر  مجله  اين  قدرت  و  است  موضوع  همين 
هنوز هم رولينگ استونز نسبت به ديگر مجالتي كه درباره موسيقي 
كردن  بندي  رده  نفس  هرحال  به  اما  دارد  بيشتري  اعتبار  هستند 
آهنگ هاي راک و حتي مقايسه گروه هاي بزرگ با هم به هيچ وجه 
حرفه يي نيست. اينكه از ديد فرمال كارهاي گروه هايي كه در يك 
سبك فعاليت مي كنند را با هم مقايسه كنيم شايد امكان پذير باشد 
يا  است  بهتري  آهنگ   like a rolling stone مثال  براي  اينكه  اما 
Imagine جان لنون تنها برمي گردد به سليقه و البته روابط پشت 
پرده. در هر صورت آهنگ هاي ديگري كه در اين فهرست بلند پس 

از آهنگ باب ديلن تا رده دهم قرار گرفته اند اينها هستند؛
-Satisfaction ۲ رولينگ استونز

Imagine-۳ جان لنون
-Whats going on ۴ماروين گي

-Respect ۵آرتا فرانكلين
-Jood Vibarations 6بيچ بويز

-Johnny B. Goode 7چاک بري
-Hey Jude ۸بيتلز

-like teen spirit ... 9 نيروانا
-What ۱0صd I say ري چارلز
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هنر

هفته نامه پرشين ايده اى نوين براى تبليغ شما
اگر توانستيد اين متن را بخوانيد حتما  جهت درج آگهى با ما تماس بگيريد!

0۲0۸۴۵۳7۳۵0

بازار به دنبال تو میاد , 
اما تو باید به زیرزمین برگردی

هنر 
زيرزمینى 

چیست؟
فرانك زاپا

فرهنگ زيرزمينى يا زيرزمين واژه اى 
ست براى توصيف خرده فرهنگ هاى 
پيشرو .كسانى كه ساليق وعاليق خود 
فرهنگ  از  دور  به  داليل  انواع  به  را 
جامعه مى يابند يا مى دانند. اين لغت 
و  مقاومت  هاى  جنبش  به  ريشه  در 
معموال  كه  است  شده  گفته  رهايى 
مخفى و به اصطالح زير زمينى حركت 

مى كنند 
زيرزمينى, به عنوان صفت , در واقع به چيزى اتالق مى شود كه 
پايين تر از سطح زمين يا بيرون از فرهنگ حاكمه بر اجتماع حضور 
دارد .به عنوان اسم خاص , زيرزمين به يك خرده فرهنگ , مترو يا 

براى مثال يك سالن كنسرت اتالق مى شود 
جنبش هاى مقاومت اغلب از اين واژه استفاده كرده اند .زيرزمين 
و فعاليت هاى زيرزمينى امروزه در جهان پديده اى آشنا ست و 
يادآور جنبش مقاومت جنگ جهانى دوم است. اين واژه به بسيارى 
از خرده فرهنگ هايى كه در ادبيات , هنر و موسيقى دهه شصت به 
وجود آمده بود نيز اتالق مى شد.در همين زمينه “راه آهن زيرزمين 
” در قرن نوزدهم نام جنبشى ضد برده دارى بود كه هدف و تمركز 
فعاليتش كمك به بردگان براى فرار از اياالت متحده و رساندن آنها 

به كانادا بود 
بيشتر جنبش هاى آندرگراند دهه شصت و هفتاد جنبش هايى خرده 
فرهنگى بودند .اين جنبش ها به نوعى با جنبش “نسل بيت” شاعران 
, هنر مندان مقاومت و درنهايت انديشه هاى ژان پل سارتر و البر 
ارتباط بودند. از جنگ جهانى دوم در  اوليه بعد  كامو در سالهاى 

سارتر و كامو عضو كمبات)تاسيس ۱9۴۲ توسط هنرى فرنى( ,يكى 
از گروه هاى زيرزمينى در فرانسه , بودند. فرنى , سارتر و كامو 
هر سه متهم به فعاليت گسترده در انتشار خبرنامه هاى زيرزمينى 

سازمان مقاومت شدند 
درباره هنر , واژه زيرزمينى به هنرمندانى گفته مى شودكه بدون 
حمايت دولت و رسانه هاى فرهنگى جامعه شان فعاليت مى كنند 
هنرى  هاى  گروه   . ندارند  هايى  حمايت  چنين  به  ميلى  اصوال  و 
زيرزمينى به خصوص در زمينه شعر و ادبيات فارسى در كشور 

ما رواج بسيار داشته و دارد .اما در زمينه هنر هاى تجسمى و هنر 
براى   , دنيا  تمامى  در  آن  فراگيرى  رغم گسترش  على  هاى جديد 

هنرمندان داخلى هنوز چندان منسجم و مشخص نگشته است .در 
دوران كنونى به علت وجود اينترنت و امكان دسترسى به اطالعات 
, نشريات و گروه هاى هنرى  نقاط جهان  تمامى  در  آرشيو شده 
و  ايند  مى  هم  گرد  گوناگون  هاى  انگيزه  و  اهداف  با  زيرزمينى 
فضاى فرهنگى و ارتباطى خود را گسترش داده و تقويت مى كنند 
هنر  بزرگداشت  براى  مكانى  معموال  زيرزمينى  هنر  هاى  رسانه   .
نو و هنرمندان جوان ,جسور و تجربه گرا است . بديهى است كه 
ارا ئه چنين آثارى , در فضاى عام جامعه و در ميان رسانه هاى 
دولتى,مردمى يا كنترل شده, در هيچ كجاى دنيا مورد حمايت قرار 
اهداف  كه  است  علت ضديتى  به  بيشتر  واين  گيرد  نمى  و  نگرفته 
اين خرده فرهنگ ها با اهداف رسانه هاى جمعى و فرهنگ عمومى 

جامعه دارد. 
سارتر مى گويد : هر موضوع يك هستى و يك وجود دارد. 
هستى يعنى مجموع صفت ها.وجود يعنى حضور در جهان 

درمورد   … که  دارد  عقیده  اگزیستانسیالیسم 
تر  مقدم  انسان-وجود  مورد  در  وفقط   - انسان 
است  ساده  بسیار  موضوع  .این  هستی  بر  است 
وجود  ابتدا  در  :انسان  است  چنین  آن  معنی  و 
“هست”.به  چنان  و  چنین  دوم  مرحله  در  و  دارد 
را  خود  هستی  است  مجبور  دیگر,انسان  عبارت 
با جهان درگیر  باید  او  این کار  خود بسازد.برای 
شود, رنج بکشد ,پنجه نرم کند تا ذره ذره برای 
همواره  او  برای  معنا  بیابد.واین  معنایی  خود 
مرگ  از  پیش  توانید  نمی  ماند.شما  خواهد  باقی 
یک انسان بگویید که او کیست, همانطور که نمی 
انسانیت  که  بگویید  انسان  فنای  از  پیش  توانید 

چیست. 

مشكل اين جاست كه آيا فرهنگى كه خود را پيشرو مى نامد به واقع 
پيشرو است؟ بسيارى از خرده فرهنگ هايى كه خود را پيشرو مى 
دانستند , نتايجى منفى را به ما نشان مى دهند.مى شود به هيپى 
ضدسرمايه  و  گرى  مصرف  ضد  هاى  شعار  با  كه  كرد  نگاه  ها 
واگن  فولكس  ماشين  اول  درجه  كنندگان  مصرف  خود   , دارى 
“تايپ ▪۲بودند , يا مى توان به تعداد بى شمار گروه هاى موسيقى 
زيرزمينى نگاه كرد كه با لغزشى آنى ,به سرعت جذب بازى فدرت 
و پول مى شوند و حاصل سالها انرژى خود و هواداران خود را 
, به اميد پيشرفت , يك شبه به دست تهيه كننده گان سودجو مى 

سپارند. 
در زمان اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى , بر اساس قوانين 
رسمى , هنر مندانى را كه خارج از سبك متداول رئاليسم اجتماعى 
كار مى كردند وادار مى كرد كه كار هايشان را “در كارگاهشان نگه 
دارند” اين آثار معموال به سبك اكسپرسيونيسم , هنر مفهومى و يا 
هنر هاى نمايشى بود.چنين آثارى اجازه نمايش عمومى نداشته و 

به آنها زيرزمينى گفته مى شد. 
از جمله هنر مندان غير عرفى روسيه در ان زمان مى توان به ايليا 
كاباكوف , كومار و مالميد , لئونيد سوكوف ,بوريس سوشنيكوف 
, والدمير ياكوفلف تيمور نوويكوف و سرجى بوگائف اشاره كرد 

 .

● موسیقی زیرزمینی 
بدون  كه  گفته مى شود  به موسيقى  زير زمينى معموال  موسيقى 
مجوز رسمى و در استوديوى خانگى يا اختصاصى ضبط يا خلق 
,معموال  تجارى  غير  هاى  انگيزه  علت  به  موسيقى  شود.اين  مى 
فضايى كامال متفاوت از فضاى موسيقى روز جامعه و حتى خرده 
يا  فرهنگ هاى ديگر آن دارد.آنچه بيشتر در موسيقى زيرزمينى 
به قولى پيشرو مورد توجه قرار مى گيرد , خالقيت و تجربه هنر 
مفهومى و زيبايى شناسانه است .چنين موسيقى معموال به راحتى 

به دست عامه مردم جامعه نمى رسد. 

● نمایش های زیرزمینی 
نمايش هاى زيرزمينى يكى از انواع خشن و به شدت معترض هنر 
زيرزمينى در جوامع امروزى به شمار مى رود . به علت قدرت عير 
قابل انكار نمايش در ادراک انسان , , تاتر و فعاليت هاى نمايشى 
زيرزمينى با به كار گيرى بسيارى از هنر هاى ديگر , به عنوان يكى 
از پر خطرترين فعاليت هاى پيشرو , به خصوص در جوامع تحت 
كتنرل مورد برخورد قرار مى گيرد. نمايش زيرزمينى براى اجرا در 
جمعى محدود و خودى آماده و اجرا مى شود . و معموال دكور و 
تمامى وسايل و تجهيزات صحنه تاتر زيرزمينى بدون پرداحت پول 

و بدون حرج سرمايه جمع و جور مى شوند. 
نمايش هاى زيرزمينى از جمله پيچيده ترين و هدفمند ترين فعاليت 
هاى زيرزمينى در جهان به شمار مى رود , چرا كه اجرا و تمرين 
منسجم  هدفى  مستلزم  است  كارى  زيرزمينى  هنر  شرايط  در  آن 
به  فعاليت هاى  براين چنين  بنا  ناپذير.  انكار  و هماهنگى و همدلى 
سرعت مورد دقت و توجه نيروهاى دولتى واقع شده و مورد خمله 

قرار مى گيرد. 

● رسانه زیرزمینی 
رسانه زيرزمينى رسانه اى است كه شكل يا اشكال ارتباطى خود 
و مخاطبين خودرا با اهداف و قوانينى توافقى و معين تعريف كرده 
و به طور زمان مند و منظم مباحث و مطالبى كه به نظر اعضاى آن 
جذاب و قابل ارزش تلقى مى شوندرا منتشر مى كند .بديهى است 
دايراه روابط ميان  افزايش  ارتباط و  اى  از چنين رسانه  كه هدف 
هنرمندان و ايجاد ارتباط و اتحاد با ساير همنوعان و همفكران در 
ديگر نقاط جهان است پويايى هر رسانه زيرزمينى در سايه فعاليت 
و همكارى و بيان نظرات و چالش ها توسط بينندگان وخوانندگان 
اين رسانه ها تامين مى شود و نه از طريق تبليعات دولتى و كسب 

در آمد و شهرت.
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هارولد پينتر برنده نوبل ادبيات ۲00۵ درگذشت 
 

مرگ نمايشنامه نويس معترض 
 

هارولد پينتر« نمايشنامه نويس و شاعر چپ گراي انگليسي كه از او به عنوان مهم ترين 
اثر  بر  برده مي شد، در روز كريسمس  نام  انگلستان  بيست  قرن  نيمه دوم  نمايش  چهره 

از  چشم  سرطان  بيماري 
در  كه  پينتر  فروبست.  جهان 
نوبل  جايزه  برنده   ۲00۵ سال 
ادبيات شده بود، از سال ۲00۱ 
به  دست  سرطان  بيماري  با 
روز  سرانجام  بود.  گريبان 
فراسر  آنتونيا  چهارشنبه 
همسر دوم پينتر خبر درگذشت 
او را به خبرگزاري ها داد. اين 
بيماري باعث شد وي سه سال 
پيش نتواند به استكهلم سفر كند 
اهداي  مراسم  در  حاضران  و 
ديدند  را  فيلمي  نوبل  جايزه 
پينتر خطابه  هارولد  آن  در  كه 
سياسي خود را به عنوان »هنر، 
تقبيح  در  سياست«  و  حقيقت 
گري  وحشي  و  افروزي  جنگ 
جهان  در  انگليس  و  امريكا 
كرد.  ايراد  ويلچر  بر  نشسته 
»گاردين«  انگليسي  روزنامه 
نخستين نشريه يي بود كه اين 
دوم  همسر  از  نقل  به  را  خبر 
»پينتر« به عنوان مهم ترين خبر 
اينترنتي  سايت  خروجي  روي 
با  روزنامه  اين  داد.  قرار  خود 
در  مقاله   ۱0 به  نزديك  انتشار 

سايت خود از جايگاه ويژه »هارولد پينتر« در جامعه تئاتر و ادبيات اين كشور تقدير كرد. 
نگذشته  انگليسي  فقيد  نويس  نمايشنامه  اين  انتشار خبر درگذشت  از  اندكي  دقايق  هرچند 
بود، اما صميمي ترين دوست وي »هنري وولف« نيز با انتشار يادداشتي در »گاردين« به 
دوستي نيم قرن خود با »پينتر« اداي دين كرد. »پينتر« ۱0 اكتبر سال ۱9۳0 در خانواده يي 
يهودي در شهر لندن به دنيا آمد. از جواني به بازيگري عالقه نشان داد و از همان جواني 
كتاب خواني حرفه يي بود و تمامي آثار »داستايوفسكي«، »جرج اليوت«، »ويرجينيا وولف« 

و »ارنست همينگوي« را مطالعه كرد. 

وي سپس به عضويت حلقه دوستان تاثيرگذار و بانفوذي درآمد كه بعدها در شكل گيري 
جريانات ادبي و هنري انگلستان نقش بسزايي ايفا كردند. هرچند منتقدان نمايش و ادبيات 
جهان »هارولد پينتر« را يكي از نويسندگان ثابت قدم »ابزورديسم« مي دانند اما وي به واقع 
بيشتر نويسنده يي سياسي بود. »پينتر« در طول زندگي خود ۳۲ نمايشنامه نوشت. اولين 
نمايشنامه اش را در سال ۱9۵7 با نام »اتاق« منتشر كرد اما آغاز شهرت او سال بعد از آن 
با نوشتن نمايشنامه »جشن تولد« شكل گرفت. اجراي اين نمايشنامه روي صحنه اگرچه به 
علت انتقادهاي شديد، تنها يك هفته به طول انجاميد اما پينتر جوان همچنان به نويسندگي 
گذاشت.  پشت سر  را  خود  دوران  پركارترين   ۱96۵ تا   ۱9۵7 هاي  سال  طي  و  داد  ادامه 
»سرايدار« )۱9۵9(، »بازگشت به وطن« )۱96۴(، »سكوت« )۱967( و »چشم انداز« )۱96۸( از 

آثار بعدي او بودند كه خوش درخشيدند.

نيز  از آثارش  اين نگرش، حتي در برخي  پينتر در دهه ۸0 يك فعال سياسي شده بود و 
به چشم مي خورند. وي درخواست جان ميجر- نخست وزير پيشين انگلستان- را براي 
اعطاي نشان شواليه نپذيرفت. پينتر بعدها با انتقاد شديد از توني بلر، او را به دليل حمايت 
از جرج بوش در حمله به عراق، يك »احمق فريب خورده« ناميد و علنًا اعالم كرد از اينكه در 
سال ۱979 به مارگارت تاچر و در سال ۱997 به توني بلر راي داده، واقعًا متاسف است. 
از ميان نمايشنامه هايش »سرايدار« چاپ سال ۱960 و »جشن تولد« بيشتر از بقيه مورد 
توجه منتقدان و عالقه مندان دنياي نمايش قرار گرفته است. وي همچنين ۲۲ فيلمنامه نوشت. 
روي سياست  و  گرفت  كناره  نويسي  نمايشنامه  از  رسمًا   ۲00۵ سال  در  پينتر«  »هارولد 
تمركز كرد و برنامه راديويي »اصوات« را به مناسبت 7۵ سالگي خود در راديو »بي بي 

سي« راه اندازي كرد.

پينتر در مارس سال ۲00۵ رسمًا اعالم كرد ديگر نمايشنامه نخواهد نوشت و مي خواهد 
بيشتر تمركزش را بر سياست بگذارد هرچند در هفتادوپنجمين سال تولدش، نمايش راديويي 
»صداها« را براي بي بي سي نوشت. از جمله افتخارات و جوايزي كه هارولد پينتر موفق 
به كسب آنها شد، به اين موارد مي توان اشاره كرد؛ نشان »لژيون دونور« فرانسه در سال 
۲007، جايزه »سران جهان« در سال ۱997 براي نبوغ خالقانه، جايزه »ديويد كوهن« در 
سال ۱99۵ براي يك عمر دستاورد ادبي، جايزه ويژه »الرنس اوليويه« در سال ۱996 براي 
يك عمر تالش در عرصه تئاتر و جايزه »تئاتر اروپا« در سال ۲006 براي تقدير از يك عمر 

دستاورد در دنياي تئاتر. 

جايزه ى هدايت امسال هم خصوصى برگزار مى شود
دبير جايزه ى داستان كوتاه نويسى صادق هدايت از برگزارى هفتمين دوره ى اين جايزه به شكل خصوصى، به 

دليل پيدا نكردن مكانى براى برگزارى آن به شكل عمومى خبر داد. 
ايران  پنج دوره ى جايزه ى هدايت در خانه ى هنرمندان  اين،  از  پيش  اين مطلب گفت:  بيان  با  جهانگير هدايت 
برگزار شده بود، كه سال گذشته به دنبال تغيير مديريت اين مجموعه، نتوانستيم جايزه را آن جا برگزار كنيم و 

در نتيجه، جايزه به صورت خصوصى برگزار شد. 
او افزود: چند ماه پيش، با سازمان فرهنگى - هنرى شهردارى 
برگزارى  براى  مكانى  گرفتن  درباره ى  صحبت هايى  تهران 
از  هيچ جوابى  اين مدت طوالنى،  از  بعد  اما  داشتيم؛  جايزه 
سوى آن ها دريافت نكرده ايم؛ به اين دليل، جايزه امسال نيز 

به صورت خصوصى برگزار خواهد شد. 
دبير جايزه ى هدايت همچنين درباره ى داورى هاى اين جايزه 
گفت: كار داورى 600 اثر ارسال شده به اين جايزه از آذرماه 
معرفى  جايزه  نامزدهاى  بهمن ماه،  اوايل  است.  شده  آغاز 
معرفى  پايانى  مراسم  در  نيز  نهايى  برگزيدگان  و  مى شوند 

خواهند شد. 
سال گذشته، 7۵0 نويسنده با ارسال داستان كوتاه در اين جايزه شركت داشتند، كه شيوا رمضانى با داستان 
آقاى سزار غمگين  »داستان  با  نظرى  اميليا  و  »فنجان هاى خالى«  داستان  با  تهرانى  فرهومند  فائزه  »لعنتى«، 

است«، برگزيدگان ششمين دوره ى جايزه ى هدايت شدند. 

برنامه دانشكده هاى ادبیات 
كهنه و فاقد كاركرد الزم است 
مجالى  تنها  ها  كارگاه  و  آيد  نمى  بيرون  بزرگى  شاعر  شعر،  هاى  گاه  كار  دل  از  معتقدى،  محمود  اعتقاد  به 

براى آشنايى شاعران جوان با شعر و انديشه 
كرد:  عنوان  ادبى  منتقد  و  شاعر  اين  هستند. 
جماعت  شاعر  دارد؛  مختلفى  وجوه  »شعر 
شعر  فضاى  به  بتواند  كه  اين  براى  هم 
را  اش  دريافت هاى شاعرانه  و  نزديك شود 
زبان،  ابزارهاى  بر  دارد  ضرورت  كند،  بيان 
تخيل و تكنيك مسلط شود، كه بخشى از اين 
قريحه  به  هم  بخشى  و  است  آموختنى  امر 
بخش  آن  كه  است  طبيعى  گردد.  بازمى  فرد 
آموختنى را مى شود در كارگاه ها و كتاب ها 
آموخت.« او در ادامه تصريح كرد: »به اعتقاد 
من، كارگاه ها امروزه در حوزه شعر اغلب آن 
توانمندى هاى الزم را نمى توانند داشته باشند؛ 
زيرا اغلب رفتار كارگاه تابعى از آموزه هاى 
دارد شاعر  اين رو ضرورت  از  استاد است؛ 
در  را  انديشه  پويايى  و  جدى  بخش  جوان 
همچنين  معتقدى  كند.«  وجو  جست  ها  كتاب 
اظهار كرد: »البته از سويى، كارگاه هاى شعر 
تا حدى به بازشناسى شاعران جوان كمك مى 
كند؛ اما پاسخ الزم را فرد بايد در بررسى آثار 

ديگران بگيرد.«
ادبيات  در  ادبى  كارگاه  پيشينه  تبيين  در  او 
»طبيعى  گفت:  ايسنا  به  نيز  ايران  كالسيك 
دوران  در  محفلى  رفتارهاى  از  بخشى  است 
كالسيك به حلقه هاى تصوف متعلق است. در 
عين حال، اكنون كارگاه هاى شعر به واسطه 
حضور جريان نقد ادبى در آن ها از يك تنوع 
محافل  گذشته،  مانند  و  برخوردارند  بسترى 
عرفان  و  تصوف  اهل  تعلق  در  تنها  شعر 

نيست.« اين شاعر راه اندازى كارگاه شعر را فارغ از انگيزه هاى مادى و اقتصادى ندانست و يادآور شد: »در 
كنار انگيزه هاى مادى مى توان انگيزه خدمت و تالش فرهنگى را نيز توجيه ديگرى در برپايى كارگاه شعر دانست؛ 
اما اين كارگاه ها در حد يك راهبرد كوچك مى توانند حضور داشته باشند و نمى توانند شاعر بزرگى را به جامعه 

معرفى كنند.«
معتقدى با انتقاد از خأل رويكرد كارگاهى در دانشگا ه ها، برنامه هاى آن ها را كهنه و فاقد كاركرد دانست و 
يادآور شد: »در فقدان ادبيات معاصر در دانشگاه ها و جريان نقد ادبى، توجه به ادبيات معاصر در بيرون از 
دانشگاه ها دنبال مى شود و چنانچه مى بينيم، شاعران و نويسندگان مطرح اصال از حوزه ادبيات رسمى نيامده 
اند؛ اين ها كسانى بودند كه تنها از آن سكو استفاده كردند. درواقع، آن ها بيرون از فضاى مسلط فرهنگى - 
دانشگاهى، خودشان را پيدا كردند. محمود معتقدى در پايان تأكيد كرد: »بيش از اين كه شهرت شاعرى در جذب 
هنرآموزان تأثير داشته باشد، دانستگى فرد، از سويى و احساس نزديكى و قرابت شاعران جوان با مؤلفه هاى 

زيبايى شناختى استادى كه در كارگاه او حضور پيدا مى كنند، اهميت دارد.« 
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تالش كاريكاتورگونه 
برخى از نويسندگان 

ايرانى براى جهانى شدن
خاطر  همين  به  و  جهانى شويم  مى خواهيم  مدام  ما  گفت:  مخبر  عباس 
اين  دنبال  و  مى  گردد  بومى  كارهاى  دنبال  جهان  نمى شويم.  هم  بومى 
درباره  مترجم،  مخبر،  بدهيم.عباس  را  خودش  كار  كاريكاتور  نيست 

نهادينه شدن رمان در كشور، گفت: من نمى دانم نهادينه نشدن يعنى چه؟ 
دانشكده هاى  در  يا  فارسى  ادبيات  و  زبان  فرهنگستان  در  رمان  اين كه 
را  اين است كه رمان  ادبى جدى گرفته نمى شود، مگر كار فرهنگستان 
جدى بگيرد كه حاال نمى گيرد؟ فرهنگستان وظيفه تعريف شده اى براى 
خود دارد. دانشكده هاى ادبى هم براى خود يك برنامه درسى دارند كه 
قاعدتًا در مباحث درسى شان بايد مباحثى درباره رمان داشته باشند. وى 
افزود: اگر در دانشكده هاى ادبى فقط توجه به ادبيات كالسيك است، اين 
ادبيات معاصر هم توجه كنند. مفهوم نهادينه  يك نقص است و بايد به 
شدن اين را به ذهن متبادر مى كنند كه انگار بايد نهادى مسئول نهادينه 
ادبى« تصريح كرد:  نظريه  بر  »پيش درآمدى  شدن رمان شود. مترجم 
اكنون غير از رمان هايى كه در ايران نوشته مى شود، رمان هاى خوبى به 

فارسى ترجمه شده  است. مردم رمان هاى خوب  را شامل رمان هاى خوب 
ايرانى و رمان هاى خارجى كه ترجمه خوبى دارند، مى خوانند. اين طور 
نيست كه نخوانند يا كم بخوانند. همين رمانى كه اكنون دارم مى خوانم به 
اسم »كافه پيانو« به چاپ دهم رسيده است. فكر كنم هنوز يكسال هم از 

چاپ اول آن نگذشته باشد. 
مترجم رمان »راز فال ورق« نوشته »يوستين گوردر« تأكيد كرد: رمان هاى 
همين  است.  رسيده  پنجم  و  بيست  و  بيستم  چاپ هاى  به  پيرزاد  زويا 
رمان »مركز فال ورق« به چاپ دهم رسيده است. بنابراين فكر مى كنم 
رمان خوانده مى شود. مخبر در مقايسه شمارگان كتاب در ايران و ساير 
كشورها مثل تركيه، اظهار داشت: من به آمارى كه از شمارگان كتاب در 
ارائه مى دهند مشكوكم. يك زمانى مى گفتند در  تركيه و ديگر كشورها 
كشورهاى  آسياى ميانه تيراژ كتاب اين قدر است و كيفيت چاپ كتاب اين 

طور است؛ اما اصاًل در آن كشورها صنعت كتاب وجود ندارد. 
وى ادامه داد: در كشورهاى اروپايى هم خيلى از كتاب ها در شمارگان هاى 
تيراژ ۱00  نيست كه همه كتاب ها در  اين طور  محدود منتشر مى شوند. 

هزار نسخه و ۲00 هزار نسخه چاپ شوند. 
مخبر بار ديگر به دفاع از سرانه مطالعه و تيراژ كتاب در كشور پرداخت و 
گفت: البته بحث اقتصادى و فرهنگى هم خيلى مهم است. مثاًل حمايت  هايى 
نه  بكنند؛  ادبيات  به  عام  نگاه  و  دهد  انجام  مى تواند  ارشاد  وزارت  كه 
حمايت هاى رانتى كه به يكى برسند و به يكى نرسند. به يكى مجوز، وام 
و كاغذ بدهند و به ديگرى ندهند. حمايت عامى كه شامل همه شود؛ مثل 
بيمه و ماليات و گسترش كتابخانه ها و... همه اين ها مى تواند كمك كنند كه 
صنعت كتاب رونق بگيرد. مترجم »اسطوره هاى موازى« درباره جهانى 
دنبال  همه  اش  ايرانى ها  چرا  نمى دانم  داشت:  بيان  ايران،  رمان  نشدن 
جهانى شدن هستند. حاال رمان جهانى نشود. رمان اول بايد به يكسرى 

خواسته ها در كشور جواب بدهد، انشااهلل بعدش جهانى هم مى شود. 
وى با بيان اين كه اول رمان بايد در زادگاه خودش جا بيفتد، عنوان كرد: 
مى خواهيم  مدام  ما  است.  غريبى  و  عجيب  دغدغه  جهانى شدن  دغدغه  
جهانى شويم و به همين خاطر بومى هم نمى شويم. با جهانى شدن مدام 
مى خواهيم به يك مخاطب ديگر جواب بدهيم. مى خواهيم مخاطبمان عمدتًا 
اين كه بخواهيم جهانى شويم  غربى باشد. مخبر خاطرنشان كرد: براى 
بايد خوب بومى شويم. جهان هم دنبال كارهاى بومى مى  گردد. جهان 
اندازه  به  اين نيست كاريكاتور كار خودش را بدهيم. خودش  كه دنبال 
كافى دارد. جهان مى خواهد بداند اين جا چه خبر است؟ آفريقا چه خبر 
است؟ افغانستان چه خبر است؟ رمان هايى كه اآلن در افغانستان نوشته 
اول واقعا  اين كه در وهله  به خاطر  مى شود در حال جهانى شدن است. 

افغانى است.   

نمايشنامه 
خواني با 

حضور محمود 
دولت آبادي

نمايشنامه »در يك خانواده 
خوانده  پاريس  در  ايراني« 
نمايشنامه  فيلم  شود.  مي 
خانواده  يك  »در  خواني 

ايراني« محسن يلفاني با خوانش آن توسط اين نويسنده 
و نمايشنامه نويس در پاريس امروز- ۱۱ دي ماه- در 
سلسله جلسات نمايشنامه خواني و فضاسازي »دور تا 
دور دنيا« پخش مي شود. در اين نشست محمود دولت 
آبادي نيز حضور دارد و بعد از پخش فيلم درباره آن 
سخن مي گويد. اين برنامه امروز ساعت ۱7 در خانه 

هنرمندان ايران برگزار مي شود. 

 مراسم سالگرد درگذشت 
حمید عاملي

سال  نخستين  مراسم 
حميد  ياد  زنده  درگذشت 
عاملي باباي قصه گوي بچه 
بهشت  در  او  مزار  بر  ها 
زهرا)س( برگزار مي شود. 
گذشته  سال  عاملي  حميد 
به سرطان ريه  ابتال  اثر  بر 
درگذشت.  سالگي   66 در 
داستانگوي  اين  همسر 
ويژه  به  هنرمندان  از  فقيد 
در  عاملي  حميد  همكاران 

راديو و عالقه مندان دعوت كرد ساعت ۱0 تا ۱۱ روز 
زهرا  بهشت  در  او  مزار  بر سر  ماه  دي   ۱۲ پنجشنبه 

گرد هم آيند. 

درگذشت بازيگر دهه 40 هالیوود؛
مطرح  بازيگر  ساويج  آنه   
دهه  در  هاليوود  سينماي 
۸7سالگي  در  ميالدي،   ۴0
فيلم  جمله  از  درگذشت. 
هاي مطرح ساويج مي توان 
به »تغيير مسير«، »روزهاي 
دره مرگ« و »آتش با آتش« 
اشاره كرد. ساويج تا اواخر 
دهه ۵0 ميالدي نيز از جمله 
بازيگران مطرح هاليوود به 
شمار مي رفت و در آثاري 

فيلم  و  خطرناک«  شب  »يك  من«،  هاي  »برده  چون 
وسترن »غمگين و ترخون« به ايفاي نقش پرداخت.

برگزاري اولین كنسرت 
وودي آلن در لهستان

نام  صاحب  فيلمساز 
عالقه  از  كه  امريكايي 
است  موسيقي  مندان 
نيو  جاز  گروه  همراه 
نخستين  اورلئانز 
كنسرت خود را اولين 
بار در لهستان برگزار 

كرد. آلن به عنوان نوازنده كالرينت و گروه او به مدت 
دو ساعت براي بيش از سه هزار تماشاگر برنامه اجرا 

كردند.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

 تالش سه برنده نوبل براي آزادي نويسنده چیني 
 

بيش از ۱60 نويسنده و چهره جهاني از جمله سه برنده نوبل با امضاي نامه يي به رئيس جمهور چين خواستار آزادي »ليو زيائوبو« نويسنده دربند 
اين كشور شدند.، اين نامه سرگشاده به همت چهره هاي بين المللي جمع آوري شده و امضاي بسياري از نويسندگان زير آن به چشم مي خورد. 
سه برنده نوبل از جمله نادين گورديمر آفريقايي، شيموس هيني ايرلندي و وله سوينيكا نيجريه يي از امضا كنندگان اين نامه سرگشاده هستند. ديگر 
نويسندگان و فيلسوفان دنيا از جمله اومبرتو اكو نويسنده رمان »نام گل سرخ« نيز با امضاي اين نامه حمايت خود را نشان دادند. امضاكنندگان اين 
نامه با پذيرش ريسك ممنوع الورود شدن به خاک چين، از رئيس جمهور چين خواستند خالف قراردادهاي بين المللي عمل نكند و نويسنده يي را به 
خاطر نظرش دربند قرار ندهد. ليو زيائوبو از منتقدان اصلي قتل عام واقعه »ميدان تيان آن من« كشور چين است. واقعه »ميدان تيان آن من« در سال 
۱9۸9 رخ داد و در پي آن تعدادي كشته شدند. ليو زيائوبو از معدود نويسندگاني است كه هنوز به اين واقعه اعتراض دارد و علنًا درباره اش حرف 

مي زند و كتاب مي نويسد. 

نصیريان؛ كالهم را از سر برمي دارم  
 

»خوشحالم كه پس از سال ها معني عشق را درک كردم، عشق يعني دوست داشتن و دوست بودن.« محمدعلي كشاورز كه به بهانه رونمايي كتاب 
»اكسير عشق« خود در فرهنگسراي نياوران سخن مي گفت، با بيان اين جمله حرف هايش را اين طور ادامه داد؛ »در فضاي فعلي كنار ايستاده ايم و 
تنها نظاره گر مرگ هستيم. البته همچنان مطالعه مي كنم و اميدوارم جوانان معني عشق، هنر، علم، انسان دوستي و فضائل آنها را بشناسند. « او تئاتر 
را پيام آور صلح و دوستي بين تمام مردم جهان دانست و گفت؛ »اسماعيل شنگله دوست بسيار عزيزم مرا با تئاتر آشنا كرد و از روال عادي زندگي 
ام دور شدم و وارد دنيايي شدم كه پر از مهر و محبت بود و با اين همه سزاوار برگزاري اين مراسم نيستم، چرا كه هستند استادان بزرگ تري كه 
بايد اين گونه مراسم ها براي آنها برگزار شود.« در بخش ديگري از اين نشست اسماعيل شنگله دوست بسيار نزديك كشاورز خاطره آشنايي خود با 
اين بازيگر را اين طور بيان كرد؛ »از سال ۳۵ و در هنرستان هنرپيشگي با يكديگر آشنا شديم. در تمام اين سال ها ياراني داشتيم، بعضي را داريم و 
بسياري را از دست داديم و امروز مانند ريگ هاي ته رودخانه عمر هستيم تا كي به دريا برسيم.« او با يادآوري نخستين همكاري خود با محمدعلي 
كشاورز در سال ۳6 گفت؛ »در آن دوره كشاورز به گروه »آناهيتا« پيوست و من نيز به اداره هنرهاي دراماتيك رفتم كه نتيجه آن اجراي برنامه هاي 
نمايشي به صورت زنده در تلويزيون بود. بسياري از مردم بازي هاي درخشان كشاورز را در فيلم »مادر« يا سريال »هزاردستان« به ياد مي آورند 
و عده بسياري او را با عنوان »پدرساالر« مي شناسند، درحالي كه پيش از اين او در نمايش كوتاهي از »پرويز ممنون« بسيار خوش درخشيده بود.« 
شنگله به روزگار قديم برگشت و گفت؛ »زماني كه ما وارد كار تئاتر شديم، هيچ كتابي در دست نبود و هيچ گونه آشنايي با تئاتر غرب نداشتيم در 
اين ميان عده يي بودند كه نمايش هاي خارجي را به نام خودشان به ما قالب مي كردند. ما در اين گونه شرايط رشد كرديم و خود را به اين مراحل 
رسانديم. امروز اگر نقش به محمدعلي كشاورز پيشنهاد شود او شيوه كاري مشخصي ندارد، بلكه در ارتباط با نقش شيوه بازي پيدا مي كند.« در اين 
مراسم با پخش تصاويري از فيلم هاي »مادر«، »كمال الملك«و ... مروري بر نقش آفريني هاي درخشان محمدعلي كشاورز در اين آثار انجام شد. در 

بخش ديگري از اين تصاوير علي نصيريان طي سخنان كوتاهي گفت؛ »كالهم را براي كشاورز برمي دارم و به احترامش مي ايستم.« 
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به ياد داشته باشید با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائید

علوم سیاسى

درباره ى نيكولو ماكياولى

پدر سیاست 
مدرن

نويسنده: شهريار - زرشناس

و  "امپرياليزم"  مدافع  تئوريسين  اولين  توان،  مى  را  ماكياولى 
استيالجويى بر ديگر ملت ها و كشور ها ]به عنوان يكى از اهداف 
از  ]كه بعد  "گفتارها"  او در كتاب  و غايات سياست مدرن[ دانست. 
شهريار نوشته شده و نحوه ى تبيين تئوريك مبادى سياست مدرن 
و آن چيزهائى است كه در "شهريار" به صورت اجمالى گفته شده 
منطبق  و  نفسانى  مفهومى  ]كه  "آزادى"  مدرن  مفهوم  طرح  با  بود[ 
بر اهواء نفسانى بشر مدرن بوده و از قرن هجدهم در قالب مفهوم 
ليبرالى آزادى ظاهر گرديده است[ آشكارا از امپرياليزم دفاع مى كند 
و اعمال سلطه و استيال بر ديگر ملت ها و از بين بردن استقالل آن 

ها را ار لوازم مفهوم مدرن آزادى دانسته است. 
انديشمند  و  فيلسوف   ،)Nicolo Machiavelli( ماكياولى  نيكولو 
او  پدر  آمد.  دنيا  به  فلورانس  در   ۱۴69 سال  به  ايتاليايى،  سياسى 
حقوق دانى عالقمند به ادبيات و تحت تاثير نگرش اومانيستى بود. 
)۱( خانواده ى او به طبقه ى متوسط فلورانس در دوره ى رنسانس 
انديشه  و  آراء  بلندگوى  توان  مى  را  ماكياولى  اساسًا  داشت.  تعلق 

هاى سياسى - اجتماعى دوران رنسانس دانست. 
نيكولو ماكياولى از كودكى با آراء اومانيستى زمانه خود از طريق 
تعليم و تربيت آشنا شد. او در جوانى به كار ديوانى پرداخت و به 
سال ۱۵00 م به مأموريت ديپلماتيك به دربار لويى دوازدهم )پادشاه 
فرانسه( فرستاده شد. از آن پس تا روز 7 نوامبر سال ۱۵۱۲ م كه 
رسمًا از سمت خود در ديوان شهر مغرول و اندكى پس از آن توقيف 
شد؛ به كار ديوانى و سياسى و ديپلماتيك اشتغال دلشت. )۲( با تغيير 
رژيم جمهورى در فلورانس به سال ۱۵۱۲، ماكياولى به عنوان يكى 
از سياستمداران آن رژيم براى مدتى زندانى و سپس خانه نشين شد 

و به چهره اى منفور بدل گرديد. 
ماكياولى را به لحاظ سياسى و فرهنگى و آراء و انديشه ها مى توان 
فرزند رنسانس دانست. رنسانس، دوران آغاز مدرنيته در غرب و 
فرهنگى و نيز ادبى آن[  سيطره ى اومانيسم ]در معناى تاريخى – 
بوده است. با ظهور اومانيسم در رنسانس، زندگى فردى و جمعى و 
خصوصى و عمومى مردمان ]به ويژه در شهرهايى نظير فلورانس 
كه به نحوى مهد رنسانس بوده اند[ دگرگون گرديد. نقش و جايگاه 
و  دنياگرايانه  سوداهاى  و  گرديد  تصعيف  شدت  به  اخالق  و  دين 
فساد  و  اخالقى  بندوبارى  بى  به  ميل  و  طلبانه  سود  هاى  انديشه 

فراگير گسترش يافت. 
قلمرو  انگارى در  با ظهور رنسانس، گونه اى نسبى گرايى و شك 
معرفت شناسى و اخالق در جهان نگرى بشر غربى پديد آمد. يقين 
وسطايى  قرون  ى  انديشه  باورهاى  مجموعه  بر  مبتنى  كه  پيشين 
از  ]اسكوالستيك[ بود،  بينى كليسايى و فلسفه ى مدرسى  و جهان 

به  متمايل  و  سكوالريستى  تمايل  و  گرايش  اى  نحوه  و  رفت  بين 
سرمايه ساالرى جانشين آن گرديد. در واقع با رنسانس و غلبه ى 
اومانيسم به عنوان صورت نوعى تفكر و تمدن بشر مدرن، انسان 
جديدى متولد شد كه بيش از هر صورت بشرى در پيشينه ى تاريخ 
قرون  يا بشر  رومى   – يونانى  باستانى  مثال بشر  ]به عنوان  غرب 
طلب،  قدرت  انديش،  دنيا  سوداگر،  مدار،  سود  مسيحى[  وسطايى 
لذت جو و تا حد زيادى فارغ از دغدغه ى دين و آخرت و حتى ]از 
جهاتى[ رها از دغدغه ى اخالق و حريم و حدودهاى معنوى بود. در 
تاريخ غرب مدرن و در سپيده دم آن در رنسانس مى توان جلوه 
يا  پترارک"  "فرانچسكو  اشعار  در  را  اومانيستى  رويكرد  اين  هاى 
 " فلسفى  آراء  در  نيز  و  "بوكاچيو"  اثر  "دكامرون"  داستانهاى  در 
لورنتسو واال" و رساله ى معروف "عشرت طلبى" وى يا در رساله 
از  او  اومانيستى  تلقى  و  ميراندوال"  "پيكو دال  اثر  "كرامت بشر"  ى 
"ميكل  نيز  و  داوينچى"  "لئوناردو  نقاشى  هنرهاى  در  نيز  و  آدمى 

آنژ" شاهد بود. 

ماكياولى فرزند چنين زمانه اى بود و آراء و برخى آثار او چونان 
آيينه اى بازگو كننده ى روح همين دوران است. اگرچه شهرت اصلى 
ماكياولى در زمينه ى انديشه ى سياسى بوده است، اما او در قلمرو 
اى  نمايشنامه  ماكياولى  بود.  پرداخته  آزمايى  طبع  به  نيز  ادبيات 
نوشت به صورت كمدى با عنوان "ماندرا گوال" به زبان ايتاليايى و 
نيز نمايشنامه ى ديگرى را از آثار كمدى نويس رومى "ترنس" كه 
ايتاليايى ترجمه كرد. ماكياولى  به التين نگاشته شده بود، به زبان 
همچنين يك مجموعه ى شعر سرود و داستان كوتاهى هم به نام "بلفا 
گور" نگاشت. او كتابى در زمينه ى تاريخ فلورانس و نيز اثرى در 
زمينه ى تاكتيك هاى نظامى و جنگى تحت عنوان "فن جنگ " نوشت. 
)۳( اين اثر به ويژه در قرن شانزدهم مورد توجه استراتژيست ها و 
تئورى پردازان نظامى واقع شده بود. اما عمده ى شهرت ماكياولى 
نه به واسطه ى اين آثار كه به سبب دو كتاب معروف او در زمينه 
ى فلسفه و انديشه ى سياسى بوده است. اين دو كتاب، "شهريار" و 

"گفتارهائى درباره ى ليوى" يا به اختصار "گفتارها" نام دارند. 
 ۱۵۱۳ سال  به  ماكياولى[  اثر  ترين  ]معروف  "شهريار"  كتاب 
تلقى جديدى  و  تفسير  اثر  اين  در  ماكياولى   )۴( است.  نوشته شده 
ارائه مى دهد كه منطبق با افق تفكر اومانيستى است.  از "سياست" 
مطرح مى كند و اصلى  ماكياولى، سياست را به معناى "فن قدرت" 
ترين وظيفه ى سياستمداران را به دست آوردن قدرت و نگاهدارى 
آن مى داند. بدينسان و با اين رأى ماكياولى، بنيان سياست مدرن 
پى ريزى مى گردد. در واقع پيش از ماكياولى و تفسير مدرنيستى 
او از سياست، كسب قدرت و نگاهدارى آن به عنوان كانون مركزى 
باستان،  يونانيان  انديشه ى  در  است.  نبوده  مفهوم سياست مطرح 
سياست بيشتر به معناى فن اداره ى زندگى دنيوى مردم بوده است، 
هر چند كه افالطون در تعريف سياست نگاهى به مفهوم عدالت البته 
است.  داشته  آن  يونانى  كاسموسانتريك  خاص  رويكرد  منظور  از 
تربيت  و  تهذيب  و  عدالت  تحقق  هنر  و  فن  دينى، سياست  تفكر  در 
انسان ها و فراهم ساختن بستر مناسب براى ارتقاء وجودى و رشد 
معنوى آن ها است. در اين معنا، باطن سياست را معنويت و اخالق 
تشكيل مى دهد و انبياء و امامان معصوم )ع( الگوها و سرمشق ها 
ى رفتار سياسى هستند. در اين معنا، سياست در امتداد تمسك به 
واليت الهى داراى صبغه اى واليى و دينى است و به صرف اداره 
ى زندگى دنيوى آدميان خالصه نمى شود ]ضمن اين كه وظيفه ى 
اداره ى عادالنه و مبتنى بر قوانين الهى زندگى مردمان را نيز براى 

خود قائل است.[ 
مفهوم مدرن سياست كه با ماكياولى به صورت تئوريك و فرموله 
مطرح مى شود، نسبتى با تحقق عدالت و اجراى قوانين الهى و توجه 
به صبغه ى واليى ندارد. سياست مدرن ]همانگونه كه ماكياولى عنوان 
كرده است[ فن كسب و نگهدارى قدرت است و چونان ابزارى جهت 
كار مى رود. سياست  به  مدرن  انسان  اماره ى  نفس  غايات  تحقق 
مدرن، جوهر سكوالريستى دارد و اين امر را ماكياولى به صراحت 

مطرح كرده است. 
در واقع هيچ دور از حقيقت نخواهد بود اگر ماكياولى را از مبدعان 
و مبلّغان سياست مدرن و از مرّوجان جدائى سياست از اخالق و 
دين بناميم. ماكياولى معتقد است سياستمدار جهت حفظ قدرت خود 
آداب  به  نبايد  جهت  اين  در  و  باشد  مى  كارى  هر  انجام  به  مجاز 
به  ماكياولى  واقع  نمايد. در  دينى توجهى  اخالقى و  و حدود حريم 
عنوان پدر فلسفه ى سياسى مدرن كه در آثار خود، جوهر سياست 
اومانيستى را بيان كرده است، آشكارا از اخالقيات سود انگارانه ]كه 
تجسم خواست ها و اهواء نفسانى بشر پس از رنسانس است[ دفاع 

مى كند. 
و  استيالجويانه  و  طلبانه  قدرت  افق  با  گويد  مى  ماكياولى  آنچه 
مثالى  صورت  عنوان  ]به  بورژوا  انسان  سكوالريستى  و  نفسانى 
بشر مدرن[ كاماًل سازگارى دارد. در جهان سياست در ادوار پيشين 
تاريخ، اگرچه تعداد زيادى از سياستمداران خدعه كار و نيرنگ باز و 
قدرت طلب و نفس مدار وجود داشته اند، اما هيچ گاه به طور رسمى 
نگاهدارى  و  كسب  ابزار  عنوان  به  سياست  تئوريك  صورت  به  و 
قدرت به هر قيمت دانسته نمى شد و سياستمداران پليد و خدعه كار 

]كه تعدادشان در تاريخ بشر كم هم نبوده است[ به هر حال ناگزير 
از حفظ برخى ظواهر و رعايت برخى وجوه و شؤون اخالقى بوده 
اما با ماكياولى و با ظهور سياست مدرن، فن يا علم سياست،  اند. 
با صراحت و به گونه اى تئوريك و فلسفى، خود را بلندگوى اهواء 
بشر و غايات نفسانى عنوان مى كند. بر اين اساس با صراحت و به 
عنوان يك امر محمود!! جدائى سياست از اخالق و دين و عدم پاى 
بندى آن به احكام آن ها رسمًا و صراحتًا اعالم مى شود و سنگ بنا 
و قاعده ى سياست بر تالش براى كسب و نگاهدارى قدرت به هر 
قيمت و تحت هر شرايط و ذيل حكم كلى "هدف، وسيله را توجيه مى 

كند" قرار داده مى شود. 

و  "امپرياليزم"  مدافع  تئوريسين  اولين  توان،  مى  را  ماكياولى 
استيالجويى بر ديگر ملت ها و كشور ها ]به عنوان يكى از اهداف 
از  ]كه بعد  "گفتارها"  او در كتاب  و غايات سياست مدرن[ دانست. 
شهريار نوشته شده و نحوه ى تبيين تئوريك مبادى سياست مدرن 
و آن چيزهائى است كه در "شهريار" به صورت اجمالى گفته شده 
منطبق  و  نفسانى  مفهومى  ]كه  "آزادى"  مدرن  مفهوم  طرح  با  بود[ 
بر اهواء نفسانى بشر مدرن بوده و از قرن هجدهم در قالب مفهوم 
ليبرالى آزادى ظاهر گرديده است[ آشكارا از امپرياليزم دفاع مى كند 
و اعمال سلطه و استيال بر ديگر ملت ها و از بين بردن استقالل آن 
ها را ار لوازم مفهوم مدرن آزادى دانسته است. در واقع او احتمااًل 
براى اولين بار در تاريخ غرب مدرن از تالطم مفهوم مدرن آزادى 
]كه كانون اصلى و هسته ى مركزى ايدئولوژى ليبراليسم را تشكيل 
مى دهد[ و امپرياليزم ]كه برخواسته از ذات استكبارى غرب مدرن و 

سياست منطبق با آن مى باشد[ سخن مى گويد. 
آراء ماكياولى آن گونه كه در كتاب هاى "شهريار" و "گفتارها" آمده 
است، بيان اجمالى كليت و جوهر سياست مدرن غربى به عنوان يك 
سياست استكبارى است. از اين رو و به همين دليل است كه او را مى 
توان به عنوان پدر سياست فلسفه ى سياسى غرب مدرن و معلم اّول 

سياست و سياستمداران مدرنيست دانست. 
علوم  دانشمند  نخستين   " را  ماكياولى  "مازليش"  و  "برونوفسكى" 
اجتماعى" دانسته و معتقدند كه خود او آگاهى داشت كه "راه جديدى" 
را مى گشايد و مى دانيم كه اين "راه جديد" چيزى نيست مگر طريق 
سياست اومانيستى كه ماهيتى استكبارى دارد و بناى علم سياست و 
نظام هاى سياسى غرب مدرن بر آن قرار گرفته است. بر اين اساس 
مى توان گفت كه پيروان و معتقدان و مبلّغان مفهوم مدرن سياست، 
ماكياولى  بدانند،  شايد  آنكه  بى  زده  غرب  چه  و  باشند  غربى  چه 

هستند. 
در يك نگاه كلى و اجمالى مى توان گفت رئوس اصلى آراء ماكياولى 

را اين گونه فهرست كرد: 
▪ ماكياولى قائل به وجود يك سرشت ثابت سياسى براى انسان بود 
و سرشت سياسى آدميان را در جوامع مختلف و همه ى زمان ها و 

مكان ها يكسان مى دانست. 
و  احساس  ها،  ملت  رفتار سياسى  بر  كه  بودند  معتقد  ماكياولى   ▪

عاطفه حاكم است و اين وجه مشترک همه انسان ها است. 
▪ ماكياولى معتقد بود مردم در رفتار و فعاليت هاى سياسى خود، 
تابع و فرمانبردار اهواء و هوس ها ى خويش هستند و اين هوس ها 

نيز از خودپرستى آن ها بر مى خيزد. 
▪ به نظر ماكياولى، زندگى سياسى آدميان جلوه اى از پيكار مداوم 

آن ها در مسير تنازع است. 
▪ ماكياولى با توجه به اوضاع آشفته ى دوره ى رنسانس و رواج 
ارتش  تشكيل  از ضرورت  دوره،  آن  در  نظامى  و خشونت  تجاوز 
هاى مستقل و دائمى براى كشورها نام مى برد و اين امر خود نشان 
دهنده ى عمق خشن و تجاوز كار زندگى غربى در سپيده دم دوران 

مدرن مى باشد. 
از  اخالق  و  دين  جدائى  و  سكوالريسم  صريح  مرّوج  ماكياولى   ▪

سياست بوده است. 
▪ در آراء ماكياولى نخستين رگه ها و گرايش هاى ناسيوناليستى 
]كه بعد ها در غرب نضج و گسترش و رواج يافت و در قرن نوزدهم 
در هيئت يك ايدئولوژى مدرن مطرح گرديد[ ديده مى شود و او را 

مى توان از پيشگامان ناسيوناليسم دانست. 
نيكولو ماكياللى به سال ۱۵۳7 در تنهايى و عسرت درگذشت.

پى نوشت
۱. اسكينر، كوئينتن / ماكياولى / عزت اهلل فوالدوند / طرح نو / ۱۳7۲ 

/ ص۱۴.
۲. منبع پيشين / ص ۳9.

 / / كتاب پرواز  / شهريار/ داريوش آشورى  نيكولو  ۳. ماكياولى، 
۱۳7۴ / ص ۱۸ و ۱9.

از  ۴. برونفسكى. ج و مازليش، ب / سنت روشن فكرى در غرب 
لئوناردو تا هگل / ليال سازگار / آگه / ۱۳79 / ص ۵7.

۵. منبع پيشين / ص ۵9.
باشگاه انديشه
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گزارش

ما سیستم دلخواه شما را در 
كمترين زمان طراحى میكنیم .
دیگر هدررفتن زمان بس است تنها یک تماس کافیست تا کارشناسان ما 
شما را در مکانیزه نمودن امور اداری و دفتری محل کارتان یاری نمایند

برخى از خصوصيتهاى برنامه هاى طراحى شده : 

۱( ديجيتالى شدن كليه فرمهاى موجود در محل كار شما 
۲( قابليت ذخيره سازى در شبكه 

۳( انجام كليه امور حسابدارى بصورت مكانيزه 
۴( ارائه گزارشهاى دوره اى مطابق باميل شما 
۵( انواع طراحى ديجيتالى فرمهاى تصادفات 

,Claim form, Hire form, Agreement form
6( و هرآنچه شما از كامپيوتر انتظار داريد........

Tel: 077 9675 1767
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ذوق و استعداد 
حرف مفت است

داستان نويسى،  كارگاه هاى  منتقدان  از  انتقاد  با  ميرصادقى  جمال 
انكار  داستان نويسى  كارگاه هاى  كاركرد  واقعيت  كه  خواست 

نشود. 
كه  هستيم  ملتى  چه  ما  نمى دانم  كرد:  عنوان  داستان نويس  اين 
واقعيات مسلم را انكار مى كنيم. داستان نويسى اآلن در جهان درس 

مدرک  دانشگاه ها  آمريكا،  در  است. 
مى دهند و دانشگاه شيكاگو از جمله ى 
دانشگاه هاى  از  برخى  آن هاست. 
و  دارند  دوروزه   كارگاه هاى  آمريكا 
برگزار  هفته  آخر  را  كالس هاى شان 
هفته  طول  در  كه  كسانى  تا  مى كنند، 
ندارند،  را  كارگاه ها  در  امكان حضور 

از آن ها استفاده ببرند. 
اين مدرس داستان نويسى متذكر شد: 
ما اين جا افكار غلط خود را نمى توانيم 
صالحيت  كه  افرادى  از  كنيم.  رها 
قضاوت ندارند، فردى در جايى نوشته 
بود، كالس هاى داستان نويسى بيهوده 
كالس ها  اين  به  كه  كسانى  و  است 
مى روند، وقت تلف مى كنند. نوشته بود، 
اين ها كه كالس داستان نويسى برگزار 
خانه شان  خرج  مى خواهند  مى كنند، 
افراد  اين  حالى كه  در  دربياورند؛  را 
چنان چه  نويسندگانى  كه  هستند  غافل 
داستان نويسانى  باشند،  داشته  اعتبار 
معلم  اين كه  ضمن  مى كنند.  تربيت 

داستان نويسان بزرگ لزوما خود، داستان نويسى بزرگ نبوده اند؛ 
به دانشگاه كلمبيا رفته و دوره هايى را گذرانده  چنان چه سلينجر 
است و يا تقى مدرسى به همراه همسرش به كالس هاى هاروارد 
رفت و هر دو نويسنده شدند و اكنون همسرش يكى از بزرگ ترين 

نويسندگان آمريكاست. 
او با اشاره به اين كه گاهى به واسطه ى دخترش كه در آمريكاست، 
به آن كشور سفر مى كند، اظهار كرد: در آن جا كتاب هاى متعددى 
در زمينه ى داستان نويسى تأليف شده، كه از جمله ى آن ها، گفت وگو 
با ۱۳ استاد داستان نويسى است؛ از اين رو تأليف ها و آموزش ها در 

اين حوزه ضرورى است. 

بخواهند  كه  هستند  افرادى  هرجا  البته  شد:  متذكر  ميرصادقى 
سوءاستفاده كنند و سعى دارند از رهگذر اين كار، تنها به درآمدى 
اين  مى بينى  و  نمى دهد  جواب  درازمدت  در  هم  آن   كه  برسند، 

كالس ها، راه به جايى نمى برد. 
اين نويسنده با اشاره به نويسندگانى چون: منيرو روانى پور، فريبا 
وفى و ديگران به عنوان شاگردان كارگاه هاى داستان نويسى اش، 
تصريح كرد: با اين كاركردها و تأثيرها، مى بينى باز مطالبى را در 
ديگر  ملت  ذوق  از  كه خاص تر  ملتى  ذوق  مى نويسند.  كارگاه   رد 
نيست. چرا ما در آمريكاى شمالى و آمريكاى التين شاهد گسترش 
و انتشار شاهكارهاى ادبيات جهان هستيم؛ اما در ايران، اين امر 
ميسر نيست؟ زيرا آن ها در كشورشان به اين نتيجه رسيده اند كه 

داستان نويسى را بايد مانند مهارت هاى ديگر فراگرفت. 
ممكن  فرايند  اين  در  بله!  شد:  يادآور  موضوع  اين  ادامه ى  در  او 
است عده اى نويسنده ى شش دانگ شوند و عده اى نيز نويسندگانى 
متوسط، كه اين هم به پشتكار فرد براى نويسنده ى تمام عيار شدن 
بستگى دارد، كه براى داستان نويسى چقدر 

از زندگى اش را بگذارد. 
به اعتقاد ميرصادقى، استعداد و ذوق حرف 
مفت است. استعداد تنها مى تواند پنج درصد 
بيش  التين  آمريكاى  در  باشد.  تأثيرگذار 
مانند  كسانى  اما  هستند؛  نويسنده   ۲00 از 

ماركز و فوئنتس جهانى مى شوند. 
او همچنين تأكيد دارد: كارگاه داستان نويسى 
در  هرچقدر  ماست.  جامعه ى  از  برآمده  ما 
ديگر سطوح توسعه يافته ايم، در اين زمينه 

هم رشد داشته ايم. 
ميرصادقى الزمه ى رشد داستان نويسى را 
سال  از  شد:  يادآور  و  ندانست  كمى  رشد 
۱۳00 تا پيش از انقالب، ۳۱ نويسنده هستند 
اين  را خواند. خوب  آن ها  آثار  كه مى توان 
دشوار  داستان نويسى  كار  مى دهد  نشان 
فداكارى  به  داستان نويسى  بنابراين  است؛ 

نياز دارد. 
براى  استاد  شهرت  به  توجه  نويسنده  اين 
توجه  در  مانعى  را  كارگاهش  در  حضور 
مهم تر  افزود:  و  كرد  عنوان  خالقيت  به 
داستان نويسى  از  بايد  استاد  شهرت،  از 
شناخت دقيق داشته باشد. اآلن نزديك ۳0 سال است در دانشگاه ها 
استاد كالس  معتقدم،  و  مى كنم  تدريس  داستان نويسى  خانه ام،  و 
آشنايى  داستان نويسى  مؤلفه هاى  و  گوناگون  جريان هاى  با  بايد 
كامل داشته باشد تا بتواند داستان نويسان خوبى را پرورش دهد. 
را  جوان  نويسندگان  موفقيت  عامل  پايان،  در  ميرصادقى  جمال 
پى گيرى عالقه و سرانجام جهت  نخست در داشتن عالقه، سپس 
دادن به عالقه عنوان و تأكيد كرد: فرد با شناخت داستان مى تواند 

به عالقه اش شكل دهد و آن را به شكوفايى برساند. 

 

به یاد هارولد 
پینتر و سمیوئل 

هنتینگتن 
 

مديا كاشيگر

اين باد مرگ كه وزيدن گرفته است انگار تا مرا خاقاني مرثيه گوي 
بر  نحوي  به  كه  هايي  آدم  گرفت؛  نخواهد  آرام  نكرده  روزگارم 
با  هنوز  ميرند؛  ديگري مي  از  يكي پس  اند،  گذاشته  اثر  ام  زندگي 
مرگ مايكل كرايتن كنار نيامده بودم كه هارولد پينتر رفت و فوري 
پس از او، آدمي كه هيچ سنخيتي با او نداشت؛ سميوئل هنتينگتن. 
پينتر هم از همان بيماري مرد كه كرايتن را كشت؛ سرطان. او كه 
بازيگري  از سال ها  ادبيات نوبل را برد، پس  در ۲00۵ جايزه ي 
با نام مستعار ديويد بايرن، نخستين نمايشنامه اش را به نام اتاق 
از جشن تولد  از آن،  وقتي نوشت كه هنوز ۳0 سال نداشت. پس 
با نگهبان )۱960( به  نيز استقبال نشد و شهرت در ۳0 سالگي و 
سراغش آمد و بي درنگ او را در زمره ي »پوچ نويسان« جا داد 

تا ۱96۴ و بازگشت كه اگرچه از پوچ گرايان درش نياورد، اما لقب 
تئاتر  در  آخر  كرد.  نصيبش  را  تهديد«  كمدي  ي  »نويسنده  جديد 
پاافتاده ترين صحنه هاي زندگي  پينتر تنها گزارش، گزارش پيش 
روزمره است بدون هيچ گونه پيرنگ تعليق دار. اما همين گزارش 
تنها تماشاگران كه  نه  بازيگر آن قدر به چشم  پاافتادگي هر  پيش 
ساير بازيگران بي معناست كه حس بي مانندي از حضور هماره 
ي خطر را القا مي كند. از ۱9۸۴، با يكي روي جاده، تئاترش يكسر 
سياسي و اعتراضي مي شود و اين اعتراض در ۱9۸۵، وقتي همراه 
با ارثر ميلر به تركيه مي رود، به اوج مي رسد؛ در مهماني سفارت 
ايالت هاي متحد امريكا به افتخار ارثر ميلر، به جاي آن كه مثل بقيه 
شوخي كند و بخندد، آن قدر قصه ي شكنجه هاي ميت، سازمان 
او مي خواهد  از  امريكا  تعريف مي كند كه سفير  را  تركيه،  امنيت 
از  پينتر  با  و  تابد  برنمي  البته  هم  ميلر  ارثر  كند.  ترک  را  مهماني 
مهماني خارج مي شود. سه سال ديرتر و در ۱9۸۸، زبان كوهستان 
كه قصه ي ستم دولت تركيه بر زبان كردي است منتشر مي شود. 
در ۲00۵، همان سالي كه نوبل ادبيات را مي گيرد، هم با مخالفت 
با جنگ عراق جنجال مي كند، هم با اعالم اين كه ديگر نمايش نامه 
نخواهد نوشت تا زندگي اش را يكسر وقف سياست كند و هم با 
نرفتن به سوئد و ارسال يك نوار صوتي - چون سرطان حنجره 
اش ديگر آن قدر پيشرفته است كه قادر به سخنراني زنده نيست. اما 
اگر هارولد پينتر منتهي اليه چپ بود، سميوئل هنتينگتن نه در منتهي 
كه  او  داشت.  قرار  كار راست  ميانه ي محافظه  در  كه  اليه راست 
سه سالي زودتر از پينتر به دنيا آمده بود )در ۱9۲7(، در تابستان 
فارينز  مجله ي  در  ها«  تمدن  »برخورد  مقاله ي  چاپ  با  و   ۱997
پيدا  را  ابعاد يك كتاب  ديرتر  مقاله يي كه  به شهرت رسيد،  ايفرز 
كرد با نظريه يي بسيار ساده؛ تاريخ، نخست جنگ شهرياران براي 

گسترش سرزمين هايشان بوده است كه بعد - و تا جنگ جهاني 
اول - جاي خود را به جنگ دولت- ملت ها براي گسترش سلطه 
شان داده است. در جنگ نخست جهاني، با بروز انقالب اكتبر ۱9۱7، 
مفهوم جديدي وارد تاريخ مي شود به نام ايدئولوژي. از آن پس، 
جنگ ها نه براي كشورگشايي يا سلطه كه عمدتًا ايدئولوژيك بوده 
با فروپاشي  اين جنگ ها هم جنگ سرد بوده است.  اوج  است كه 
اتحاد شوروي، هنتينگتن از بروز جنگ در شبه جزيره ي بالكان در 
۱990 نتيجه مي گيرد كه اينك ايدئولوژي جاي خود را به فرهنگ 
بر  را  خود  اتحادهاي  حاضرند  فقط  ديگر  ها  قدرت  و  است  داده 
كه   - جالب  ي  نكته  و  كنند  بنا  فرهنگي  هاي  خويشاوندي  اساس 
اغلب منتقدان او جا مي اندازند - اين كه در بازگشتي شگفت انگيز 
از  كه  كند  مي  توصيه  ها  قدرت  به  مونروئه،  انزواي  ي  نظريه  به 
هرگونه مداخله يي »در خارج از حوزه ي تمدني خود پرهيز كنند«. 
هنتينگتن گذشته از عضويت در شوراي امنيت ملي امريكا در دولت 
بيل كلينتن، ضمنًا شهرت خود را مديون كتاب ديگري است به نام 
كيستيم؟ چالش هويت امريكايي كه بيانگر نگراني او از قدرت گيري 
ها  اقليت  اين  تهديد  و   - هيسپانيك  - خصوصًا  قومي  هاي  اقليت 
براي اقتدار waspها، يعني سفيدپوستان انگلوساكسون پروتستان 
است. به رغم اين همه »واپسگرايي«، هنتينگتن نماينده ي زنده ي يك 
سنت دانشگاهي منحصراً امريكايي در دانشگاه هاروارد بود؛ براي 
او، هيچ دانشجويي دانشجو نبود، كسي بود كه قرار بود جانشين او 
شود. پس با هر دانشجويش مثل جانشين بالقوه ي خودش حرف 
مي زد. داستان هاي كرايتن را دوست داشتم، نمايشنامه هاي پينتر 
و مقاله هاي هنتينگتن را فقط خواندم. نه اين و نه آن را هرگز حتا 
درخور يك جواب كوتاه هم ندانستم، اما مرگ شان چيز مهمي را از 

جهانم كم كرده است كه به شدت دردناک است. 

تجلیل وزير امور خارجه هند از 
فرهنگ و زبان فارسى

وزير امور خارجه هند ضمن تجليل از زبان و فرهنگ ايرانى يادآور 
شد كه بحث امروز ما با جوامع 
بحث  بيشتر  جهان  مختلف 
ما  سخن  اما  است،  ديپلماتيك 
با ايران سخن فرهنگ و تمدنى 

كهن و ريشه دار است.
بيست  در  موكهرجى  پرنب 
سراسرى  كنگره  نهمين  و 
استادان زبان فارسى سراسر 

هند كه در مرشدآباد كلكته برگزار شد، سخن مى گفت. 
شاعران  كتاب هاى  اما  نيستم،  بلد  فارسى  متأسفانه  من  گفت:  وى 
زيادى از ايران را به زبان انگليسى خوانده ام. شاعرانى مثل سعدى 
و حافظ و ... و بايد بگويم انديشمندان بزرگ ما از جمله تاگور و 
راى موهان راى تحت تأثير اين زبان و اين فرهنگ بوده اند. همچنين 
فرهنگ  و  فارسى  لغات  كه  نمى بينيم  را  هند  در  زبان جديدى  هيچ 

فارسى در آن نفوذ نداشته باشد. 
در اين كنگره كه قريب به يكصد استاد زبان فارسى از هند شركت 
تحقيقات  مركز  نشريه  پارسى  قند  مجله  شماره  تازه ترين  داشتند 
فارسى دهلى نو كه به نسخ خطى هند اختصاص داشت توسط وزير 

خارجه هند رونمايى شد. 
قند پارسى نشريه مركز تحقيقات  چهل و دّومين شماره فصلنامه 
فارسى رايزنى فرهنگى ايران در دهلى نو، در ۵۸۴ صفحه و يك هزار 

نسخه منتشر شده است. 
جارى  سال  پاييز  و  تابستان  ويژه  كه  پارسى  قند  اين شماره  در 
است، آثار چهل و پنج تن از استادان و پژوهشگران هندى، ايرانى، 
افغانى و تاجيك به  چاپ رسيده است كه همه اين مقاالت و مطالب 
در مورد نسخ خّطى هند و آموزش نسخ خّطى است كه ۲9 مقاله آن 
از آن هنديان است. مقاالتى از نذير احمد، سّيد امير حسن عابدى، 
انوار  سّيد  قاسمى،  حسين  شريف  خان،  على  شوكت  صاحبزاده 
حيدرى  اكبر  احسن الّظفر،  سّيد  جعفرى،  يونس  محّمد  سّيد  احمد، 
كشميرى، سّيده بلقيس فاطمه حسينى، مختارالّدين احمد، سّيد حسن 
اشرف  عليم  زيدى،  عراق رضا  كاكوروى،  كمال الّدين  عمر  عّباس، 
نهال  زاهدى، شوكت  انور حسين  محّمد محسن، سّيد  محّمد  خان، 

انصارى، شميم الحق صّديقى، رضوان اهلل آروى و… 
نشانى  و  هند  فهارس نسخ خّطى  فهرست  اين شماره همچنين  در 

وب سايت هاى مراكز نسخ خّطى ايران و هند درج شده است. 
آشنايى با پژوهشگران نسخ خّطى ايران و هند نيز بخشى ديگر از 

مطالب اين ويژه نامه است. 
روى جلد اين شماره قند پارسى نيز دو نسخه نفيس خّطى به خطِّ 
وصال شيرازى و دستخط ابوالفيض فيضى دكنى چاپ شده است.
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

10000 ويزيت در آخرين 
ماه سال 2008

طبق آخرين گزارش دريافتى از مركز هاستينگ وب سايت هفته نامه پرشين كمپانى ۱and۱ در آخرين ماه سال ۲00۸ تعداد 
بازديد كنندگان وب سايت هفته نامه پرشين www.persianweekly.co.uk به بيش از ۱0000  نفر بازديد كننده در ماه 
دسامبر رسيد . بر پايه همين گزراش كه بصورت ماهانه از هاستينگ وب سايت پرشين بصورت ايميل دريافت مى شود 

تعداد بيش از ۴۲000 صفحه از پرشين باز شده كه رشد خوبى را در ماههاى اخير داشته است.
دست اندركاران هفته نامه پرشين كه از مدت ها پيش با تالش بى وقفه 
و شبانه روزى وب سايت هفته نامه را كامال با استانداردهاى بين المللى 
طراحى و به عالقه مندان ارائه كرده اند و با اضافه كردن امكانات مختلفى 
از جمله گالرى عكس ، راهنماى ايرانيان و از همه مهمتر اخبار فرهنگى 
و هنرى،  پخش ويديو و بخش هاى مختلفى سعى در هرچه كامل تر 
شدن اين سايت نمودند. در همين راستا باتالش تعدادى از همكاران  از  
خانم شيدا عليزاده و آقاى امير پرهيز اين سايت مرتبا با آخرين اخبار 
تعداد  سبب  همين  به  كه  شده  بروزرسانى  هنرى  و  فرهنگى  وقايع  و 
بازديدكنندگان به طور قابل مالحظه اى افزايش يافتند. از نكات بارز اين 
وب سايت در دسترس قرار دادن هفته نامه پرشين بصورت كامال رنگى 

مى باشد كه تعدادى از خوانندگان عالقه مند نيز با مراجعه به وب سايت هفته نامه را بصورت رنگى مشاهده مى نمايند. 
در طول تعطيالت سال نو ميالدى وب سايت هفته نامه نيز در لوگوى خود تغييراتى به همين مناسبت انجام داد كه مورد 
استقبال تعدادى از هموطنان ايرانى و بخصوص مسيحى قرار گرفت الزم به توضيح است كه اين وب سايت هر روز با 
مطالب جديد بروز رسانى شده و هم اكنون مديريت بخش وب سايت آقاى مهندس  امير پرهيز برنامه هاى خاصى را براى 

اضافه كردن امكانات بيشتر در اين وب سايت در دست اجرا دارند كه در آينده به اطالعتان خواهد رسيد 

كالس هاى آموزش رقص 
جامعه ايرانیان برگزار شد

برگزار  ترم  پايان  به گزارش خبرنگار پرشين در روز ۲0 دسامبر ۲00۸ جشن 
و  پدرها  در حضور  را  زيبائى  هاى  آموزان رقص  دانش  اين جشن  در  گرديد.  

مادرهاى خود اجرا نمودند كه مورد استقبال آنان قرار گرفت. 
به گزارش هفته نامه پرشين پروژه نوجوانان جامعه ايرانيان از پائيز امسال اقدام 
به برگزارى كالس آموزش رقص به مدت ۱0 هفته نمود.  اين كالس ها در محل 

از ظهر  تا ۴/۳0 بعد  از ساعت ۳0/۲   )Acton High School( اكتون  دبيرستان 
روزهاى شنبه برگزار شدندو حدودا  ۱۵ نوجوان زير ۱9 سال در كالس هاى فوق 
شركت كردند. اين كالس ها زير نظر مربى رقص، خانم شيدا فيروزى كه داراى 
تاتر و رقص هستند  هاى  در رشته  آموزش  و  كار  تجربه طوالنى  و  تحصيالت 
برگزار شده بود اين هنرمند محبوب ايرانى طى يك گفتگوى تلفنى اظهار داشتند: 
رقص باعث ارتقاء اعتماد به نفس نوجوانان شركت كننده دراين برنامه گشته و به 
آنها كمك مى كند تا كار تيمى را فراگيرند.  رقص همچنين به عنوان تمرين هاى 

ورزشى وسيله اى براى ارتقاء سالمتى آنان به حساب مى آيد. 

شرمين  به خبرنگار ما مى گويد: "قبال از رقصيدن خجالت مى كشيدم.  آمدن به 
اين كالس باعث شد كه اعتماد به نفس بيشترى پيدا كنم و راحت تر بتوانم در جمع 

برقصم.  در اين كالس ها حركات جديد از رقص ياد گرفتم.:
آيدا  نيز مى گويد: "اين كالس باعث شد كه دوستان جديدى پيدا كنم.  در اوايل 
تمايل به رفتن به كالس رقص نداشتم و به اصرار مادرم در آن شركت كردم.  اما 
بعد از مدتى به آن عالقمند شدم و دوست دارم آن را ادامه دهم.  چون عالقمند به 

ورزش هستم و رقصيدن نيز نوعى ورزش است، به آن بيشتر عالقمند شده ام."

در همين زمينه نيز جامعه ايرانيان در نظر دارد كه كالس هائى نظير آموزش رقص 
و تاتر را در هرترم تحصيلى براى نوجوانان ايرانى برنامه ريزى كند.  همكارى و 

همراهى پدرومادرها و نوجوانان مى تواند ما را در اين كار موفق تر سازد.
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كامو
  پرومته قرن بیستم

    
پرويز هوشيار -  قسمت  هشتم

”” گاليانف “ من عاشق زيبائي و خوشبختي ام به اين جهت از استبداد متنفرم ، 
چطور مي توانم به آنها  بفهمانم ؟  البته كه انقالب  ! ولي انقالب به خاطر زندگي 
. انقالب براي ميدان دادن  به زندگي  مي” فهمي ؟ ” دورا “  ) با شوق و شور ( : 

بله   ..........  ) سپس مكثي مي كند و با صداي آرامتر مي گويد : ( 
ولي ما مي خواهيم حامل مرگ باشيم  .

” گاليانف “  : كي ؟ ما ؟  مقصودت اين است كه .... ولي اين فرق دارد . نه اين 
چيزي ديگري است تازه ما به خاطر اين مي كشيم كه در دنيائي كه مي سازيم 
هرگز كسي ديگري را نكشد ما خيانت را به خود مي خريم كه باالخره زمين پر 

از افراد بيگناه شود .
” دورا “  : واگر اينطور نشد ؟

” گاليانف “  : ساكت باش خودت ميداني كه چنين چيزي محال است . آن وقت حق 
با ” استيان “ خواهد بود و   بايد به صورت زيبائي تف كرد.  “

” گاليانف  “   فرصت براي پرتاب بمب در كالسكه ” آرشيدوک  “  پيدا مي كند 
ولي چون او را با فرزندانش در كالسكه مي بيند از اين كار منصرف مي شود . 
اما در فرصتي ديگر ”  آرشيدوک ” را ترور مي كند و توسط پليس بازداشت مي 
شود . شايعاتي توسط پليس پخش مي شود كه ” گاليانف “ توبه كرده است ولي 
بعدا گروه مطلع مي شود كه  ” گاليانف “  اعدام شده است و گروه به خوبي به 

هرج و مرج  ، رياكاري و خيانت پيشگي پليس پي مي برد . 
      در كتاب  ” رشد سنگ “     مهندسي با تجربه و يك نفر قاضي به شهري 
دورافتاده كه مهندس قصد ساخت و احداث سدي در آنجا را دارد مي روند . و 
با آشپزي آشنا مي شوند كه پس از نجات از غرق شدن در دريا نذر مي كند هر 
. اما  ساله در روز عيد سنگ بزرگي را بردوش كشيده و به داخل كليسا ببرد 
وقتي قاضي با اين صحنه روبرو مي شود برعليه كار آشپز طغيان كرده سنگ 

را گرفته و در آتش مي افكند .
         در سال ۱9۴۱   ” بارو “  تصميم مي گيرد بر اساس رمان ” طاعون “  كامو 
نمايشنامه اي تنظيم نموده و اجرا نمايد . كامو به اين طرز فكر ابراز عالقه كرده 
و قول مي دهد برهمين مبنا نمايشنامه اي بنويسد . او نمايشنامه اي مي نويسد كه 
جايزه نوبل سال ۱9۵7 نصيب او ميكند . ”حكومت نظامي ) شهربندان (  “ نمايشي 
است كه با نمايشنامه هاي كالسيك و جديد متفاوت بوده  اما تمام جوانب تاتري 

در آن رعايت شده است .
 ،  ) پانتوميم   ( بازي صامت    ، با موسيقي  ( همراه  ) مونولوگ  نفري  گفتار تك 
مكالمه ساده ، كمدي عادي و پيش پا افتاده و بازي گروه كر  ) همسرائي ( و 
آواز دسته جمعي  ) اپرا ( استخوان بندي و اسكلت نمايشنامه ” حكومت نظامي 

“  را تشكيل مي دهد .
در اين نمايشنامه شهري مرفه طاعون زده  به نمايش گذاشته مي شود كه به 
بحران انسانيت مبتال شده است فر دي به نام  ” ديه گو “ بر عليه طاعون طغيان 
و انقالبي نمادين مي كند و شهر را از طاعون زدگي نجات داده  و به صورت 

اوليه بر مي گرداند .
كاراكتر ها در اين نمايشنامه هر يك شخصيت خاصي رادارند كه گوياي معناي 
نماد مقاومت    “ ” ويكتوريا  نفي همه  و همه چيز  تارا ” سمبل   ” معيني است  
فردي “ ديه گو “ نشانه اي از شورش وعصيان  و  ”طاعون “ سمبل ظلم و بيداد 

زندگي است 
مثال ديالوگهاي ” تارا “  در نمايشنامه بازگو كننده و ضع روحي و تفكر اوست 

 ”  زنده باد هيچ !  ديگر هيچ كس خودش هم نمي فهمد كه چه مي خواهد بگويد 
“

 ”ديه گو “  تمام كوششش يافتن راهي است در راستاي شورش و طغيان بر 
عليه ظلم و ستم وعدم تطميع و زير باررفتن فشارهاي ” طاعون “  و زمانيكه در 
مقابل منشي ”طاعون“ كه قلم مرگ در دست دارد  و هر وقت تصميم بگيرد مي 
تواند با كشيدن خطي براسمي او را نابود كند . خود را نمي بازد و به شورش 

برمي خيزد 
” نه خنديد ، احمق نه خنديد . شما نابود شده ايد . من به شما اين اطمينان مي دهم 
كه در اثناي پيروزي هاي  . ظاهري ، شما شكست خورده ايد ، زيرا در وجود 
انسان ،بمن نگاه كنيد ، نيروئي كه شما نمي توانيد آنرا تقليل دهيد وجود دارد  . 
يك جنون روشن ممزوج باترس و جرئت ولي نادان و در عين حال نيرومند بر 
همه چيز و همه كس نيروئي كه به زودي قد علم كرده و شما خواهيد فهميد كه 
پيروزي و افتخارات شما دود ي پيش نبوده است “ يا زماني كه ” طاعون “ قصد 
خالصي ازدست اين نيروي طغيان  و انقالبي با توسل به دوز و كلك دارد ، و 

ميخواهد اين نيرو را با وعده و وعيد ها راضي كند او جوا ب ميدهد 
” نه من به قدرت و توانائي خودم واقفم “

سخت ترين شب زندگي 
نويسنده ايتالیايي 

 

نويسنده كتاب گومورا به رغم تهديدات مافيا همچنان زنده است. از طرفي ماتيو گارونه كارگردان فيلم موفق »گومورا«)كه 
بر مبناي كتاب ساويانو نوشته شده( كه اين روزها از فيلم تحسين شده او به عنوان يكي از بخت هاي اصلي بخش بهترين 
فيلم غيرانگليسي زبان اسكار نام مي برند در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه اقدامات ارتش ايتاليا براي غلبه بر مافيا را 
محكوم به شكست دانست.او كه فيلمش را بر اساس قصه يي مربوط به گروه مافيايي »كامورا« ساخته است در اين باره 
مي گويد؛ »تالش ارتش ايتاليا براي غلبه بر مافيا محكوم به شكست است و ريشه كن كردن جنايات سازمان يافته آنها يك 
نسل طول مي كشد.« گارونه در ادامه حرف هايش به اعزام سربازان ايتاليايي به منطقه ناپل اشاره مي كند و مي گويد؛ 
»اعزام سربازان ايتاليايي به منطقه ناپل در اوايل حركت سطحي بود. اين كار براي تصوير دولت ايتاليا خوب است، اما 
مشكل را حل نمي كند.« گارونه در فيلم خود تصويري تلخ از دنياي جنايتكاران ارائه داده است. او در »گومورا« زندگي 
پنج شخصيت را كه مسيرشان با گروه مافيايي كامورا يكي مي شود تصوير مي كند. او اين فيلم را به طور مخفيانه در 
منطقه ناپل كه منطقه حضور گروه كامورا است ساخته است.گارونه در اين فيلم از بازيگران غيرحرفه يي استفاده كرده 
است و توني سرويلو تنها بازيگر حرفه يي فيلم است.او براي اين فيلم جايزه بزرگ هيات داوران جشنواره كن را از آن 
خود كرد و اين فيلم در جوايز آكادمي فيلم اروپا هم برنده پنج جايزه شامل بهترين فيلم و كارگردان شد.اما موفقيت هاي 
ايتاليايي كه فيلم »گومورا« بر اساس رمان پرفروش او ساخته شد  اين فيلم با مصيبت هاي روبرتو ساويانو خبرنگار 
همزمان شد.ساويانو ۲9 سال دارد و دو سال پيش كتاب »گومورا« را منتشر كرد. او از آن وقت تاكنون به خاطر تهديدهاي 
مافيايي ناپل، ۲۴ ساعته تحت حفاظت پليس قرار دارد.ساويانو در ناپل به دنيا آمده و در كتاب »گومورا« با جزييات از 
دخالت كامورا در امور ساختمان سازي، خريد و فروش اسلحه و مواد مخدر و بسياري از فعاليت هاي غيرقانوني آن پرده 
برداشته است و تصويري وحشتناک از اين گروه ارائه داده است. اين كتاب از زمان انتشار )سال ۲006( تا كنون حدود 
۲/۱ ميليون نسخه فروش داشته و به ۴۲ زبان ترجمه شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه اخيراً گزارش شده سران 
مافيا دستور داده اند اين نويسنده تا كريسمس به قتل برسد. اما در مقابل ساويانو، گارونه با وجود موفقيت هاي جهاني 
فيلمش از تهديد هاي مافيا در امان بوده است. او در اين خصوص مي گويد؛ »روش كار من با ساويانو متفاوت است، براي 
اينكه او يك كتاب نوشت و در آن از اعضاي مافيا نام برد. ساويانو روزنامه نگار است. او هنگام معرفي كتاب خود به 
رئيس كامورا حمله كرد و به نماد مبارزه با كامورا تبديل شد. اما من فيلمسازم و »گومورا« فيلمي درباره كامورا است، نه 
طرفدار آن گروه است و نه بر ضد آن گروه« به گزارش فارس او در بخش ديگري از حرف هايش درباره مبارزه ارتش 
ايتاليا با اين گروه مي گويد؛ »اگر از درون وارد عمل نشويد كار بسيار مشكل است. آوردن ارتش مشكل را رفع نمي كند. 
شايد يك نسل طول بكشد، مشكالت بسيار عميق است و كارهاي مافيا به مشكالتي مربوط به آموزش ، بيكاري و خيلي 

داليل ديگر بر مي گردد.« 
******************************

رسانه هاي خارجي مقيم فرانسه برگزيدگان خود را اعالم كردند 
 

برنده نخل طال، مدعي اصلي جوايز »لومیر« 
 

فيلم »كالس«، برنده نخل طالي كن نامزد چهار جايزه از جوايز معتبر فيلم »لومير« فرانسه شد. برگزاركنندگان چهاردهمين 
دوره جوايز فيلم »لومير« كه از سوي رسانه هاي خارجي حاضر در فرانسه اعطا مي شود، روز گذشته نامزدهاي سال 
۲009 خود را اعالم كرد. در بخش بهترين فيلم »كالس« ساخته الرنت كانتت سرشناس ترين اثر برگزيده است. اين فيلم كه 
نماينده سينماي فرانسه در هشتادويكمين دوره جوايز اسكار است، در جشنواره كن موفق شد پس از دو دهه، نخل طال را 
براي فرانسه به همراه آورد و تاكنون افتخارات متعددي چون اسب برنزي جشنواره فيلم كودكان استكهلم، جايزه بهترين 
فيلم از جشنواره اقتباس هاي ادبي هلند، جايزه ويژه منتقدان جشنواره نروژ و نامزدي جايزه بهترين فيلم »لويي دولوک« 
فرانسه را به دست آورده است. عالوه بر »كالس«، چهار فيلم ديگر شامل »داستان كريسمس« ساخته آرنائود دسپلچين، 
»سرافين« ساخته مارتين پروست، »اميد كمي به خودم« ساخته فرانسوا دوپيرون و فيلم »مسرين« ساخته ژان فرانسوا 
ريچه نامزد هستند. در بخش بهترين كارگرداني جوايز لومير كارگردانان هر پنج اثر نامزد بهترين فيلم، چشم به دريافت 
جايزه دوخته اند. به گزارش ايسنا در بخش بهترين فيلمنامه، فرانسوا بگادو و الرنت كانتت براي فيلم »كالس« در ميان 
نامزدها حضور دارند. جوايز فيلم »لومير« كه معادل جوايز گلدن گلوب امريكا است، برندگان خود را روز ۱9 ژانويه سال 

آينده ميالدي با راي كميته يي ۲00 نفره متشكل از روزنامه نگاران خارجي در پاريس اعالم خواهد كرد. 
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جزيره يي براي 
نفس كشیدن 

 

محبوبه حسين زاده

كيش يكي از چهار منطقه دنيا است كه درصد اكسيژن خالص آن از ديگر مناطق بيشتر است و به 
همين دليل است كه جانبازان شيميايي جنگ، بدون استفاده از ماسك اكسيژن در اين جزيره مي توانند 
به راحتي تنفس كنند و مردم عادي هم بعد از ساعت ها گشت و گذار و تفريح كمتر احساس خستگي 

مي كنند.

در  خصوص  به  ايران،  بزرگ  شهرهاي  بيشتر  در  هوا  آلودگي  كه  زمستاني  سرد  روزهاي  اين  در 
كالنشهر تهران، نفس كشيدن را براي همگان سخت كرده است، سفر به جزيره كيش با آب و هواي دل 

انگيز بهاري و آسمان آبي و صاف و ميزان اكسيژن باال، خالي از لطف نيست.

جزيره مرجاني كيش با سواحلي آرام، ماسه هاي مرجاني كه بعد از ساعت ها پياده روي در ساحل، 
ذره يي ماسه به پاهايتان نمي چسبد، آب زالل و درياي شفاف كه باعث مي شود به راحتي بتوانيد 

انواع ماهي هاي زيبا با رنگ هاي سبز و زرد فسفري را در چندقدمي ساحل در حال شنا ببينيد و البته 
ترافيكي كه هيچ وقت شاهد آن نخواهيد بود، مي تواند سفري به يادماندني باشد.

اگر از گشت و گذار در بازارهاي بزرگي كه در اين روزها اجناس خود را با قيمتي بسيار پايين تر از 

مغازه هاي تهران به فروش مي رسانند، صرف نظر كنيد فرصت خواهيد داشت تا در چند روز اقامت 
خود در اين جزيره زيبا، بار ديگر با زيبايي هاي طبيعت آشتي كنيد. ديدن مرغ هاي مينا و پرندگان 
سفيدرنگ دريايي كه در فضاي سبز اطراف خيابان هاي كيش بدون هيچ ترسي از انسان ها در حال 
راه رفتن هستند، و البته آهوهاي تيزپايي كه بيشتر در خارج از محدوده مسكوني جزيره قابل مشاهده 

هستند، از مواردي است كه شايد در هيچ نقطه يي از ايران نتوان آن را تجربه كرد. 

از ديگر جذابيت هاي جزيره كيش، درختان انجير معابد )لور( است كه عمر آن بين ۵00 تا 600 سال 
برآورد شده است. شاخه هاي بلند اين درختان به دليل جاذبه زمين دوباره به سمت زمين كشيده مي 
شوند و تبديل به ريشه مي شوند و آنقدر اين چرخه تكرار شده است كه درختاني با تنه هايي قطور 
رشد كرده است كه اين تنه هاي قطور در حقيقت مجموعه به هم پيچيده يي از شاخه هاي درختان 

است.

پارک دلفين ها كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي در جزيره كيش ساخته شده است، يكي ديگر از 
جاذبه هاي گردشگري اين جزيره است كه شاهد صحنه هايي شايد تكرارنشدني از رقص و هنرنمايي 
تعبيه  و  زياد  با سختي  كه  هايي  دلفين  بود؛  خواهيد  كيلويي   ۳۵0 دريايي  يك شير  البته  و  ها  دلفين 
آكواريوم هاي مخصوص در هواپيما از ژاپن به ايران آورده شده اند و البته يكي از اين دلفين ها اولين 
فرزند خود را چندماه قبل در آكواريوم كيش به دنيا آورد و يكي ديگر هم تا چند روزي ديگر مادر 
خواهد شد. البته قبل از هنرنمايي دلفين ها كه هر روز در ساعت مشخصي صورت مي گيرد، افراد مي 
توانند از باغ پرندگان همين مجموعه ديدن كنند؛ باغي به مساحت ۲0 هكتار كه انواع پرندگان آبزي و 
خشكي زي نادر مناطق استوايي در حال رفت و آمد در اطراف شما هستند و البته شش تمساحي كه 
هرچند ساعت ها در آب بي حركت مانده بودند اما ابهت ترسناک شان باعث مي شد بيشتر افراد از 

ايجاد كوچك ترين سروصدايي پرهيز كنند.

از ديگر موارد خاص جزيره كيش، عالوه بر آرامش، امنيتي است كه در اين جزيره وجود دارد. آن طور 
كه مديرعامل منطقه آزاد كيش مي گويد؛ ميزان جرائم و آسيب هاي اجتماعي در اين منطقه بسيار جزيي 
است. از سوي ديگر بيكاري در جزيره كيش وجود ندارد چون هر فرد بيكاري كه از تامين هزينه هاي 

زندگي در كيش ناتوان باشد بالفاصله از جزيره اخراج مي شود. 

يكي از روزنامه نگاران ساكن در جزيره كيش، دليل نبود جرائم اجتماعي را محصور بودن جزيره در 
دريا و نبود هيچ راه فراري براي مجرمان مي داند. آن طور كه وي مي گويد سرقت در اين جزيره به 
ندرت اتفاق مي افتد و تنها مورد سرقتي كه در شش ماه گذشته رخ داده، سرقت يك اتومبيل توسط 
مرد كارگر مهاجري بوده است كه چون در چند روز اقامت كاري پيدا نكرده اقدام به سرقت اتومبيل 

كرده و البته نيم ساعت بعد از سرقت دستگير شده است.

يكي ديگر از موارد جالب توجه در جزيره كيش، درصد باالي اشتغال زنان است. در حالي كه در كل 
كشور آمار اشتغال زنان به ۱۵درصد مي رسد، اين آمار به گفته مددي مديرعامل منطقه آزاد كيش در 
اين جزيره به ۳0 درصد مي رسد. حضور اجتماعي زنان در اين جزيره بسيار پررنگ است. دختران و 
زناني كه به كيش سفر مي كنند، در اين جزيره امن، فارغ از جنسيت شان كه در بسياري از شهرهاي 
ايران راه را بر حضور زنان با دوچرخه در خيابان هاي شهر مي بندد، مي توانند در هر ساعتي از 
شبانه روز با خيال راحت و مخصوصًا در خنكاي صبحگاهي اين روزهاي جزيره ركاب بزنند و البته 

اين فقط يكي از مواردي است كه مي توان به آن اشاره كرد.

جزيره زيباي كيش داراي دوهزار نفر بومي ساكن و حدود ۲۲هزار مهاجر است و چون افراد مهاجر 
ترجيح مي دهند مراسم جشن عروسي را در كنار اقوام و خويشان خود برگزار كنند، به ندرت در اين 
جزيره مراسم جشن عروسي شبيه ديگر شهرهاي ايران برگزار مي شود. دوست روزنامه نگارمان مي 
گفت؛ چندماه قبل براي اولين بار بعد از اقامت هشت ساله در اين جزيره، يك ماشين عروس ديديم و 

آنقدر براي مردم اين مساله عجيب بود كه همه به نوعي سعي در ابراز خوشحالي داشتند.
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آيا تا به حال از بانک وام دريافت كرده ايد؟

چرا هزینه اضافی؟
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 8683

جهت مشاوره با همكاران فارسى زبان لطفا با خانم ژاله و آقاى رضا تماس بگيريد

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانك شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه اى هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيكارى و يا بيمارى از 

شما دريافت نموده است .
ما مى توانيم تمام اين هزينه هاى

به  كه شما  را   Payment Protection Insurance  
بانك پرداخت كرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانك به شما باز پس بگيريم.
پس با ما تماس بگيريد و از اين فرصت استثنايى

بهره مند شويد

آیا می دانید در هنگام اخذ وام از بانک، به شما PPI فروخته شده است؟

No Win No Fee
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دفتر خدمات حقوقی
وکالت در امور مهاجرت در انگلستان  

اقامت دائم و پناهندگی  
به جریان انداختن مجدد پرونده پناهندگی و تجدید نامه  

آماده کردن دعوت نامه ویزای دانشجویی.کار.تجاری و درمانی  
خرید امالک مسکونی و تجاری در کوتاه ترین مدت  

پاسپورت انگلیسی  
مشکالت و قوانین خانوادگی از قبیل:  

طالق.قیمومیت )نگهداری( و توافق نامه ملک و امالک  
مسائل جنایی قانونی-حضور در اداره پلیس-دفاع از حق مجرم  

تنظیم اساسنامه مالیاتی ارث و میراث  
مشکالت شغلی در محل کار  

مشکالت مکانی و خانه خرید یا فروش )   vat +   499 £( و    

برای اطالعات بیشتر با متخصص فارسی زبان ما خانم سارا سهرابی تماس حاصل فرمائید

1 Ballards Lane, Central  House, Finchley, London N3 1LQ
TEL : 0208 349 8012 Fax: 020 8349 8605  MOBILE: 075 075 73468
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نگاهي به چگونگي بروز حمله قلبي و سكته مغزي  

شريان ها، 
فراتر از 

لوله هاي بي جان  
 پيتر ليبي
ترجمه؛ عبدالوهاب فخرياسري
 قسمت آخر

همان كاري كه منوسيت ها در دنبال كردن مولكول هاي چسبان 
كنند،  مي  شريان  داخلي  ديواره  پوشش  داخل  به  ها  كموكين  و 
از  ديگري  شاخه  كه  خون  سفيد  هاي  )گلبول   T هاي  لنفوسيت 
دستگاه ايمني را تشكيل مي دهند( نيز انجام مي دهند. به عالوه 
را  التهابي  هاي  فعاليت  كه  كنند  مي  ترشح  را  هايي  سيتوكين 
از  كمتري  شمار  و  آلود  كف  ماكروفاژهاي  كنند.  مي  دوچندان 
مي  را  هاي چربي  رگه  اصطالح  به  اتفاق،  به   ،T هاي  لنفوسيت 
سازند كه پيشتاز پالک هاي پيچيده )و عامل به هم ريختن شكل و 
ظاهر شريان ها( در آينده به شمار مي روند. از همان آغاز دوران 

نوجواني، آثار اينگونه پالک ها را مي توان در رگ ها پيدا كرد.
چه چیزي موجب رشد پالک ها مي شود

پس از توفيق پاسخ التهابي )مثاًل در زخم سر زانو در پي افتادن 
و كشيده شدن زانو روي زمين( در جلوگيري از پيشرفت عفونت، 
ماكروفاژها مولكول هايي را ترشح مي كنند كه به فرآيند التيام 
سرعت مي بخشند. فرآيند »التيام« در التهاب هاي مزمن - منجمله 
ديواره  بازگرداندن  به جاي  اما  دارد،  نيز وجود  آترواسكلروز- 
هاي شريان ها به وضعيت اوليه خود، آنها را تغيير شكل داده و 

پالک هاي بزرگ تر و پيچيده تري را به وجود مي آورد.
در سال هاي اخير زيست شناسان دريافته اند كه ماكروفاژ ها، 
سلول هاي سطح داخلي ديواره عروق و سلو ل هاي عضالني 
صاف اليه داخلي ديواره ملتهب عروق، عواملي ترشح مي كنند 
زير اليه فوق(  )بافت  مياني  كه سلول هاي عضالني صاف اليه 
به باالي اليه داخلي، تكثير و تشكيل اجزاي  را تشويق به رفتن 
مولكول  و  ها  سلول  از  يي  ملغمه  كنند.  مي  سلولي  خارج  ماده 
هاي ماده زمينه يي، بافت متراكمي را تشكيل مي دهند كه ناحيه 
آترواسكلروزي ابتدايي را مي پوشاند. با كامل تر شدن »كالهك«، 
ناحيه زير آن تغييرات كلي پيدا مي كند. روشن است كه در اين 
هايشان  چربي  و  مرده  آلود  كف  هاي  سلول  از  تعدادي  ميان، 
آزاد مي شود. به همين دليل است كه آسيب شناسان ناحيه زير 
كالهك را هسته چربي يا سلول هاي مرده مي خوانند.جالب است 
كه پالک هاي آترواسكلروزي در طول حيات خود، به جاي آنكه 
مي  رشد  رگ  ديواره  خارج  طرف  به  شوند،  خون  جريان  مانع 
كنند. بدين ترتيب جريان خون كم و بيش )غالبًا براي ده ها سال( 
حفظ خواهد شد. وقتي پالک ها به داخل روي مي آورند، جريان 
خون دچار محدوديت مي شود-وضعيتي كه عمومًا نام تنگي بر 
آن گذاشته اند. تنگي مانع رساندن خود به بافت خواهد شد، به 
به طور  ها  بيشتر است و شريان  به خون  نياز  كه  ويژه زماني 
زير  نحوي  به  كه  فردي  در  مثال  براي  شود.  مي  گشاد  طبيعي 
فشار )روحي يا ناشي از فعاليت بدني( است، قلب به اندازه كافي 
مي  خوانده  آنژين صدري  كه  كند، وضعيتي  نمي  دريافت  خون 
شود؛ احساس فشار، تنگي، يا فشردگي، معمواًل در زير استخوان 
وسط سينه. تنگي در عروق ديگر مي تواند موجب گرفتگي هاي 
دردناک در عضالت ساق پا يا كپل هنگام فعاليت هاي ورزشي 

شود؛ عارضه يي كه نام لنگيدن نوبتي بر آن نهاده اند.

شروع بحران
گاه پالكي آنقدر رشد مي كند كه عماًل مانع جريان خون شريان 
شده و موجب حمله قلبي يا سكته مغزي مي شود. با اين حال تنها 
۱۵ درصد سكته هاي قلبي به اين صورت پيش مي آيند. آسيب 
اثر  در  كه  كساني  عروق  هاي  ديواره  دقيق  معاينه  با  شناسان 
حمالت قلبي درگذشته اند، نشان داده اند كه بيشتر حمالت پس 
از پاره شدن كالهك پالک )كه شرايط را براي تشكيل لخته خوني 
روي محل پارگي فراهم مي سازد( روي داده اند. پالک هايي كه 
بيشتر در معرض پارگي هستند، كالهك هاي نازک تر و مقداري 
اين  پذيري  آسيب  دارند.  بسيار  ماكروفاژهاي  و  ليپيد  زيادي 
التهاب است.تماميت پوشش روي  كالهك ها، نيز حاصل فرآيند 
بسيار  هاي  رشته  به  چيز،  هر  از  قبل  آترواسكلروزي،  ضايعه 
محكم كالژن بستگي دارد كه توسط سلول هاي عضالني صاف 
ساخته مي شود. وقتي چيزي موجب بروز التهاب در پالكي مي 

شود )كه تاكنون كم و بيش ساكت و بي سر و صدا بود( واسطه 
هاي اين فرآيند مي توانند الاقل به دو روش كالهك را تضعيف 
كنند. تجربيات من نشان داده واسطه ها مي توانند ماكروفاژها 
را به ترشح آنزيم هايي تحريك كنند كه مانع ترشح كالژن تازه 
)كه براي حفظ و ترميم كالهك بسيار الزم است( مي شوند.پس 
از آنكه خون از پارگي ايجاد شده در كالهك وارد ضايعه شد، با 
هسته ليپيدي سرشار از پروتئين هايي مواجه مي شود كه لخته 
مثاًل مولكول هاي واقع روي  شدن خون را سرعت مي بخشد. 
به  را تحريك  آلود  ها، سلول هاي كف  T در پالک  سلول هاي 
توليد مقدار زيادي عامل بافتي مي كنند كه خود محرک نيرومندي 
براي ايجاد لخته است. خون نيز خود داراي پيشتازهاي پروتئين 
هاي شركت كننده در سلسله واكنش هاي مسوول تشكيل لخته 
است. پس از تماس بين خون و عامل بافتي و ديگر محرک هاي 
تشكيل لخته در هسته پالک، پيشتازهاي فرآيند لخته سازي وارد 
ميدان مي شود. در عين حال، مواد ديگري نيز در بدن ترشح مي 
شود كه مانع تشكيل لخته شده يا مي تواند )پيش از آنكه موجب 
نابود سازد، ولي پالک  را  يا سكته مغزي شود( آن  قلبي  حمله 
ماشين ضدلخته سازي  كه  كنند  مي  ترشح  موادي  ملتهب  هاي 
خود بدن را فلج مي كند.اگر لخته يي به طور طبيعي يا به كمك 
آغاز  ترميم  فرآيند  ديگر  بار  است  ممكن  برود،  بين  از  داروها 
با  حال  عين  در  ولي  بازگرداند،  اول  حال  به  را  كالهك  و  شده 
افزايد.  مي  آن  بر حجم  ترميم،  فرآيند  از  بازمانده  بافت  تشكيل 
در واقع شواهد بسياري حاكي از آن اند كه با رفت و آمدهاي 
التهاب و تشكيل و حل لخته ها، آثار حجيمي به  عوامل محرک 
جا مانده و پالک ها بزرگ و بزرگ تر مي شود. تصوير جديد ما 
از آترواسكلروز نشان مي دهد چرا بسياري از حمله هاي قلبي 
)ظاهراً( بدون هيچ دليل روي مي دهند؛ پالک هايي كه پاره مي 
شوند، لزومًا خيلي به داخل كانال جريان خون تجاوز نكرده و 
راديولوژي  تصاوير  در  يا  نبوده  سينه  درد  عامل  )احتمااًل(  لذا 
روشن  نيز  را  نكته  اين  ما،  جديد  ديدگاه  نيستند.  نمايان  چندان 
به گشودن مسير جريان  معطوف  هاي  درمان  كه چرا  كند  مي 
بالون  كمك  به  )آنژيوپالستي  بسته  نيمه  هاي  در شريان  خون 
ايجاد  يا  داخل شريان(  در  غstentsف  هايي  قالب  دادن  قرار  يا 
مسيرهاي انحرافي به كمك اعمال جراحي، مي تواند از درد سينه 
بكاهد، ولي قادر به پيشگيري از حمله هاي قلبي در آينده نيست. 
در اينگونه موارد، خطر در پالكي در كمين است كه كمتر مانعي 
بر سر راه جريان خون و بيشتر در معرض پارگي به شمار مي 
رود. متاسفانه حتي زماني هم كه تنگي مساله است، شريان هايي 
كه با قالب هاي سنتي درمان شده اند، اغلب دوباره مسدود مي 
شود، ظاهراً تا اندازه اي به اين دليل كه خود قالب مي تواند پاسخ 
التهابي درخور توجهي ايجاد كند. قالب هاي پوشش دار جديد، 
كه داروهاي ضدالتهابي را به كندي آزاد مي كند، از خطر عود 

انسداد كاسته است.

فراتر از كلسترول بد
گرچه LDL، اغلب، آغازگر رويدادهاي پي درپي فوق تصور مي 
شود، ولي دانشمندان چند عامل ديگر را نيز يافته اند كه بدون 
هيچ ترديدي، خطر بروز آترواسكلروز يا عوارض آن را افزايش 
مي دهد. بسياري از اين عوامل خطر )و چند تايي ديگر كه هنوز 
تحت بررسي است( خواص التهابي بسيار جالبي از خود نشان 
داده است. با اين حال LDL احتمااًل نقشي )به مراتب بزرگ تر 
ايفا  آترواسكلروز  تداوم  و  ايجاد  در  دانيم(  مي  عمومًا  آنچه  از 
شود،  مي  صحبت  آن  از  زياد  معمواًل  كه  آماري  كند.بنابر  مي 
قباًل دچار حمله  يا كساني كه  بيماران دچار درد سينه  از  نيمي 
نيستند،  متوسط  از  بيشتر   LDL سطوح  داراي  اند،  شده  قلبي 
در   LDL كه  است  شده  تفسير  معنا  اين  به  بارها  كه  يي  يافته 
اين افراد نقشي در ايجاد آترواسكلروز نداشته است. ليكن سطح 
LDL در كشورهاي غربي به طور معمول باالتر از حد نياز بدن 
است و يادآوري مي كنيم كه حتي مقادير »متوسط« نيز مي تواند 
بهداشت  كارشناسان  واقع  باشد.در  ها  شريان  بيماري  آغازگر 
به  را  قلب  كه سالمتي  جديدي  هاي  داده  به  پاسخ  در  عمومي، 
تعريف  همواره  دهند،  مي  نسبت  ها  ليپوپروتئين  خوني  سطوح 
رهنمودهاي  اند.  داده  تغيير  را   LDL براي  »بهداشتي«  سطوح 
انستيتوهاي  همكاري  با  كارشناسان  از  ميزگردي  در  كه  فعلي، 
بهداشت ملي اياالت متحده تعريف شدند، كلسترول LDL كمتر 
از ۱00 ميلي گرم در دسي ليتر خون )mg/dL( را به عنوان سطح 
خوني مطلوب عنوان كردند. همچنين شروع درمان دارويي را در 
كساني كه در معرض چندين عامل خطر هستند، زودتر از سابق 

)mg/dL ۱۳0 به جاي
mg/dL ۱60( پيشنهاد كردند. در مورد بزرگساالني كه در معرض 
خطر اندكي هستند، رهنمودها توصيه مي كنند تغيير شيوه زندگي 
)رژيم غذايي و ورزش( همچون گذشته در mg/dL ۱60 و درمان 
سال  در  رهنمودها  اين  شود.  شروع   mg/dL ۱90 در  دارويي 
۲00۱ منتشر شد، در حالي كه داده هاي حاصل از كارآزمايي 
هاي بزرگ و جامعي كه پس از آن گردآوري شدند، درمان هاي 
باز هم تهاجمي تر را توجيه مي كنند. قطعًا اصالح رهنمودها و 

ارزيابي مجدد اهداف درماني كلسترول LDL هنوز در راهند.
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 براي كاهش كلسترول، 

موسیقي گوش كنید 
 

نيوساينتيست؛ پزشكان دريافته اند كه تجويز موسيقي مي تواند سالمتي قلب 
را بهبود بخشد و كلسترول خون را پايين بياورد. تحقيقات آنها نشان مي دهد 
اگر بيماري به مدت ۳0 دقيقه در روز به موسيقي مورد عالقه اش گوش دهد، 
تاثير آن بيشتر از آرامش رواني خواهد بود. تاثير فيزيكي اين عمل، انبساط 
اين روش را روي تعدادي بيمار  و پاكسازي رگ هاي خوني است. پزشكان 
امريكايي انجام داده اند و در انگلستان نيز از اين روش استقبال شده است. 
موسيقي اين كار را با آزاد كردن اسيد نيتريك در جريان خون انجام مي دهد 
يافته  اين  كند.  كلسترول مضر جلوگيري مي  توليد  و  لخته شدن خون  از  كه 
بخشي از پروژه تحقيقاتي تاثيرات موسيقي بر بدن انسان است. به عنوان مثال 
دانشمندان دريافتند گوش كردن به ترانه هاي گروه هاي راک حس مقاومت و 
پايداري را در انسان افزايش مي دهد در حالي كه سمفوني هاي قرن ۱۸ ميالدي 

باعث افزايش آرامش روحي مي شود. 

قرص هاى ضد باردارى ، زنان 
را بد اخال ق نمى كند

يافته هاى پژوهشگران نشان مى دهد مصرف قرص هاى ضدباردارى تأثيرى بر 
اختالالت خلقى و روحى در زنان ندارد. 

يافته هاى به دست آمده از اين پژوهش نشان مى دهد كه نوسانات خلقى و روحى 
به عنوان عارضه جانبى مصرف قرص هاى پيشگيرى از باردارى، فاكتور مهمى 
در خوددارى از ادامه مصرف قرص ها و بروز حاملگى هاى ناخواسته هستند 
كه به تبع آن، هزينه هاى مادى و معنوى بسيارى را بر خانواده و جامعه تحميل 

مى كنند. 
در اين پژوهش وضعيت خلقى افراد در دو مرحله قبل و سه ماه پس از شروع 
مصرف قرص هاى پيشگيرى از باردارى با استفاده از ابزار سنجش خلق مثبت 

و منفى مورد بررسى و مقايسه قرار گرفته است. 
نتايج بررسى نشان مى دهد هيچ رابطه معنادارى بين مصرف قرص هاى ضد 

باردارى و خلق زنان وجود ندارد. 
و  خانواده  تنظيم  مراكز  در  مشاوره  انجام  كه  كرده اند  توصيه  پژوهشگران 
افزايش آگاهى زنان از نحوه عملكرد كنترل يا مديريت استرس نه تنها زمينه 
مناسبى را جهت پيشگيرى از قطع بى مورد قرص هاى پيشگيرى از باردارى و 
مهار بروز حاملگى هاى ناخواسته فراهم مى كند بلكه در اين راستا شيوه زندگى 

سالم در زنان بيش از پيش نهادينه مى شود

مصرف زياد استامینوفن به 
دستگاه گوارش آسیب مى رساند

داروى  مصرف  مى دهد:  نشان  گرفته  انجام  تركيه  در  كه  پژوهشى  نتايج 
استامينوفن كه براى تسكين درد مورد استفاده قرار مى گيرد، مى تواند مجارى 

گوارشى را دچار اختالل و ناراحتى 
كند. 

پژوهشگران هشدار دادند: مصرف 
دوز باالى اين دارو عوارض جانبى 
قابل مالحظه اى براى روده و معده 

خواهد داشت. 
در اين تحقيق دكتر آليس سويلو و 
دستياران وى دكتر ساعدى كونوک 
بيمارستان  از  كردار  لطفى  دكتر  و 
آموزش و تحقيقات كارتال در شهر 
بيمار   ۵0 روى  تركيه  استانبول 

بررسى و آزمايش انجام دادند. 
ناراحتى هاى  دچار  استامينوفن  داروى  باالى  دوز  دليل مصرف  به  افراد  اين 

گوارشى شديد شده بودند. 
زيادى  بسيار  مقدار  قصد خودكشى  به  واقع  در  بيماران  اين  كه  است  گفتنى 

استامينوفن مصرف كرده بودند. 
براى انجام اين تحقيقات بيماران مزبور با گروهى ديگر از بيماران كه عالئم 

خفيفى از سوء هاضمه داشتند، مقايسه شدند. 
نتايج آزمايشات نشان داد كه تاثير مصرف استامينوفن روى مخاط دستگاه 

گوارش در هر دو گروه شبيه به هم است. 
به اين معنى كه حتى افرادى هم كه دوز معمول اين دارو را اما به دفعات بيشتر 

مصرف كرده بودند دچار مشكالت گوارشى شدند. 
نتايج اين تحقيق در مجله جهانى گاستروانترولوژى به چاپ رسيده است.
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حمله هكرها به سوي گوشي هاي 
هوشمند  

 
است  حاكي   Kaspersky امنيتي  موسسه  جديد  هاي  بررسي   

از هر  بيش  بدافزارهاي مخرب در سال ۲009  هكرها و طراحان 
چيز گوشي هاي هوشمند را هدف حمالت خطرناک خود قرار مي 
دهند. افزايش تعداد مشتركان سرويس هاي نسل سوم تلفن همراه 
و تنوع روزافزون گوشي هاي نسل سوم همراه با امنيت پايين اين 
مناسب  هايي  طعمه  به  مذكور  محصوالت  شده  باعث  ها  گوشي 

براي حمله مبدل شوند. 
با  مشابه  مذكور  روند  معتقدند  امنيتي  شركت  اين  كارشناسان 
وضعيت رايانه ها و لپ تاپ ها در چند سال پيش است و اصالح 
پنج  دارند ظرف  اعتقاد  كارشناسان  است.  زمان  گذر  نيازمند  آن 
هوشمند  هاي  گوشي  براي  شده  طراحي  بدافزارهاي  آينده  سال 
به يك مشكل امنيتي جدي براي عموم مردم مبدل خواهند شد و 
در مقابل تعداد ويروس هاي منتشر شده از طريق اي ميل كاهش 
خواهند يافت، زيرا فيلترهاي ضدويروس كارايي مناسبي در برابر 

اين حمالت دارند.  
 

گسترش ويندوز هفت از طريق 
اينترنت  

 
اولين نسخه بتاي ويندوز هفت كه قرار است در اواخر سال ۲009 
ميالدي در دسترس عموم قرار بگيرد، زودتر از موعد اعالم شده 
در اينترنت منتشر شده و بسياري از عالقه مندان و متخصصان 
اولين بار چند  اند.  يافته  اين ويندوز دسترسي  از همين طريق به 
هاي  نسخه  شد  گفته  و  منتشر  مورد  اين  در  خبرهايي  قبل  هفته 
اما  شده  منتشر  اينترنت  در  محدود  طور  به  هفت  ويندوز  بتاي 
به سادگي  ياد شده  به نسخه  از گذشت چند هفته دسترسي  بعد 
از  كه  نويساني  برنامه  و  صاحبنظران  برخي  است.  پذير  امكان 
اين ويندوز استفاده كرده اند از آن ابراز رضايت كرده و نسخه 
مذكور را باثبات و سريع توصيف كرده اند. يكي از ويژگي هاي 
جالب ويندوز هفت مربوط به taskbar متحول شده آن است كه 
از طريق آن مي توان وظايف مختلفي را انجام داد. مايكروسافت 
خود   Professional Developers همايش  جريان  در  بار  اولين 
در لس آنجلس نسخه يي از ويندوز هفت كه حتي بتا نيز محسوب 
نمي شد در اختيار حاضران قرار داد. قرار است اولين نسخه بتاي 

رسمي اين ويندوز در اوايل ژانويه ۲009 عرضه شود.  

محتواي سايت ها رده بندي مي شود  
 

اينترنتي همانند  انگلستان پيشنهاد كرد سايت هاي   وزير فرهنگ 
فيلم هاي سينمايي از لحاظ محتوايي رده بندي شوند. اندي برنهام 
عنوان داشت دولت به سايت هاي »امن« نياز دارد تا كودكان در 
معرض محتواي نامناسب قرار نگيرند. وي قصد دارد با دولت رئيس 
جمهور جديد امريكا باراک اوباما وارد مذاكره شود و درخواست 
انگليسي تحت نظارت قانوني بيشتري قرار  كند سايت هاي زبان 
گيرند. يكي از مفاد اين پيشنهاد تاكيد دارد ارائه دهندگان خدمات 
اينترنتي به مانند BT، Tiscali، Sky و AOL بدون رده بندي سني 
مي  برنهام  نسازند.  پذير  امكان  را  وب  هاي  سايت  به  دسترسي 

گويد؛ »برخي از محتواها نبايد براي عموم قابل دسترسي باشند. 
اين ديدگاه من است و در اين مورد نيز پافشاري مي كنم. افرادي 
ها  دولت  آوردند مشخصًا مي خواستند  به وجود  را  اينترنت  كه 
طور  به  بايد  نگرش  اين  معتقدم  باشند.  نداشته  دسترسي  آن  به 
جدي بازنگري شود.« برنهام معتقد است تغيير دولت در امريكا مي 
اينترنت  كاربري  مورد  در  جديدي  استانداردهاي  كند  كمك  تواند 
اعمال شود. برنهام اضافه مي كند؛»هرقدر بيشتر به دنبال راه حل 
بين المللي براي مسائل باشيم، قوانين بين المللي راهگشاي قوانين 
به  اينترنتي  نشر  در  دولت  دخالت  مخالفان  صنعت خواهند شد.« 

زودي نظرات خود را در اين مورد ابراز خواهند كرد.  

مبارزه با نرم افزارهاي تقلبي  
 

تقلبي  نسخه  گذشته  ماه  طي  كند  مي  ادعا  مايكروسافت   شركت 
نرم افزار امنيتي Antivirus۲009 را كه روي ۴00 هزار كامپيوتر 
افزار  نرم  دسامبر  ماه  نسخه  است.  كرده  پاک  بود،  شده  نصب 
تقلبي  امنيتي  افزارهاي  نرم  گيرترين  همه  از  يكي   MSRT امنيتي 
را با نام Antivirus۲009 شناسايي و آن را از بين برد. به گفته 
شركت مايكروسافت نرم افزار اين شركت طي 9 روز نخست ماه 
از روي ۳9۴ هزار كامپيوتر  تقلبي را  امنيتي  اين برنامه  دسامبر، 
شخصي پاک كرد. اين دومين ماهي است كه مايكروسافت اين قبيل 
نرم افزارها را شناسايي كرده و از بين مي برد. اين شركت طي ماه 
 Advanced Antivirus،Ultimate تقلبي  افزارهاي  نرم  گذشته 
ها  ميليون  روي  را   XpertAntivirus و   Antivirus۲00۸
مايكروسافت طي  برد. شركت  بين  از  و  كرد  كامپيوتر شناسايي 
كرد  شناسايي  را   W۳۲/Fake XPA تقلبي  برنامه  دسامبر  ماه 
 Antivirus XP، كه اين برنامه شامل نرم افزارهاي امنيتي تقلبي
Antivirus XP۲00۸ و Antivirus۲009 مي شد. از ديگر برنامه 
W۳۲/ ،هايي كه در اين ماه به عنوان برنامه تقلبي شناسايي شد
Yektel نام داشت كه در كنار برنامه W۳۲ Fake XPA كار مي 
 Yektel تقلبي  برنامه  بود.  همراه  آن  با  مواقع  بيشتر  در  و  كرد 
داد.  مي  هشدار   nternet Explorer مرورگر  خطرات  مورد  در 
نسخه هاي جديدتر برنامه Yektel Trojan، هشدارهاي تقلبي را 
دارد  اعالم مي  كند و  نتايج جست وجو در گوگل منتشر مي  در 
سايت گوگل نسخه ثبت نام نشده نرم افزار Antivirus۲009 را 
شناسايي كرد و به كاربران پيشنهاد مي دهد اين نرم افزار را فعال 
كنند. هشدارهاي منتشر شده براي گوگل و مرورگر IE كاربران را 
به سايتي منتقل مي كند كه در آن از افراد خواسته شده است براي 

ثبت اين نرم افزار امنيتي تقلبي ۵0 دالر پرداخت كنند. 

كیبوردى كه در جیب جا مى شود!
شنا  راجع به  نظرتان 
جهت  خالف  در  كردن 
بعضى  تغيير  يا  آب 
حتى  يا  عادت ها 

استانداردها چيست؟
تغييرات  اين  گاهى 
ايجاد  ضمن  مى تواند 
جالب  تنوع،  امكانات 
در  را  متفاوتى  و 

اختيارتان قرار دهد.
كمى  كافى است  تنها 
را  نگاهتان  كمى  فقط 

متفاوت  تر بكنيد.
مثال فكر كنيد كه هر كدام از لوازم مربوط به كامپيوتر شخصى تان 

ساختارى متفاوت از آنچه حاال هست، داشته باشند!
به عنوان نمونه تصور كنيد كه مى توانيد كيبورد كامپيوترتان را تا 

يا جمع كنيد. تعجب نكنيد شما مى توانيد اين كار را انجام بدهيد.
در واقع يك كيبورد جالب با جنسى متفاوت اين امكان را به شما 
مى دهد. اين كيبورد بدنه اى انعطاف پذير از جنس نوعى پالستيك 
نازک و بسيار منعطف دارد كه امكان تا كردن يا لوله شدن را به 

كاربرانش مى دهد.
اين كيبورد جالب ابعاد استاندارد Qwerty داشته و مجهز به ۱0۴ 

كليد كاربردى است.
USB پرسرعت نسخه ۲  اين محصول جالب مجهز به يك پورت 
مختلف  شخصى  كامپيوترهاى  به  را  آن  اتصال  امكان  كه  است 
مى دهد.اين كيبورد در واقع مى تواند انتخاب مناسبى براى كاربران 
در  را  راحت  بسيار  جابه جايى  و  قابليت حمل  كه  باشد  لپ تاپ ها 
اين كيبورد جالب و  اختيار كاربرانش قرار مى دهد.اگر به داشتن 
 99/۱۴ برابر  كه چيزى  بدانيد  بايد  انعطاف پذير عالقه مند شده ايد 

دالر براى خريد آن بايد هزينه كنيد.

خطرناک ترين بدافزارهاى 2008 از 
اينترنت منتشر شدند

  تعجب آور نيست اگر مرور اينترنت بدون نرم افزار امنيتى نصب شده 
از سال ۲00۵ كه  خطرناک ترين عواقب را به همراه داشته باشد به ويژه 

رشد تهديدات وب حدود دو هزار درصد افزايش يافته است. 
از صد نرم افزار مخرب  از ۵0 درصد  تراند ميكرو، بيش  به گفته محققان 
عمده سال ۲00۸ از راه اينترنت منتشر شده و به صورت تصادفى توسط 

كاربرانى كه وب را مرور مى كردند يا سايت هاى مخرب دانلود شدند. 
جانب  از  درصد(   ۴۳( آلودگى  بزرگ  منبع  دومين  محققان،  اين  گفته  طبق 
نرم افزارهاى مخرب موجود در سيستم ها بوده است. تهديدهاى چند جزئى 
امروزى معموال يك يا چند نرم افزار مخرب ديگر دانلود مى كنند كه هدف 
مخرب  نرم افزارهاى  اين  است؛  ويژه اى  فايل  در  شدن  پنهان  اصلى شان 
سپس با مكان ديگرى تماس مى گيرند تا اطالعاتى مانند داده هاى به سرقت 

رفته را ارسال كنند. 
در آخر ضميمه هاى ايميل از منابع ناشناس يا مخرب با ۱۲ درصد سومين 
آلودگى  براى  ديگر  متداول  آلودگى شناخته شدند. شيوه هاى  بزرگ  منبع 
برنامه هاى  در  فايل ها  ارسال  پذيرش  يا  لينك ها  برروى  كليك  شامل 
پيام رسانى، دانلود فايل هاى عرضه شده در اتصاالت نقطه به نقطه، استفاده 
از درايوهاى قابل حمل مانند حافظه هاى فلش و هارد درايوهاى اكسترنال و 

كوتاهى در ترميم آسيب هاى امنيتى يافته شده در برنامه ها بود. 
بازتاب  را  مشابه  عمومى  گرايش هاى  منطقه اى  آمار  كه  اين  با  همچنين 
باالترين  همچنان  شمالى  آمريكاى  دارد؛  وجود  اندكى  تفاوت هاى  مى دهد 
سارق  بدافزارهاى  توجه  قابل  رشد  شاهد  و  دارد  را  تبليغات افزار  ميزان 
اطالعاتى است كه از راه اينترنت منتشرمى شوند. بدافزارهاى منتشر شده از 
طريق حافظه هاى فلش، هارد درايوهاى اكسترنال، كارت حافظه و غيره در 
آسيا و استراليا ۳۱/۲9 درصد هستند كه در مقايسه با مناطق ديگر باالترين 
بد  آسيايى  بيش تر كشورهاى  در  آلودگى  اصلى  عامل  محسوب مى شود. 
افزارهاى اتوران - نرم افزارهاى مخربى كه از طريق دستگاه هاى قابل حمل 
منتشر مى شوند - هستند كه باالترين تمركز را در مقايسه با مناطق ديگر 
دليل جمعيت  به  و  مى شود  استثناء شمرده  ميان  اين  در  البته چين  دارند 
بازى  جاسوس افزار  بااليى  درصد  كشور  اين  در  آنالين  بازيكنان  باالى 
و  خاورميانه  اروپا،  در  رايانه ها  آلودگى  اصلى  عامل  دارد.  وجود  آنالين 
آفريقا نيز تروژان هاى دانلودر هستند كه فايل هاى مخرب ديگر را با دانلود 
آن ها از يك رايانه ديگر يا با قرار دادن مستقيم آن ها از يك كپى كه محتواى 
كدشان هستند در سيستم هاى رايانه يى نصب مى كنند. آلودگى از طريق آى 
فريم هاى مخرب نيز در اين منطقه متداول است. تهديدات عمده در آمريكاى 
التين از نظر پروفايل متفاوت بودند اما اين منطقه شاهد رشد در حمالت 
چند جزئى بود؛ نرم افزارهاى مخرب متعددى كه در رايانه ها يافت شدند در 
حقيقت توسط نرم افزارهاى مخرب ديگرى كه پيش از اين در رايانه ها وجود 

داشتند نصب شده بودند. 
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استقبال از سال 2009 در سراسرجهان 
در لندن حدود 600 هزار نفر در خيابان هاي شهر و در مجاورت ساحل رودخانه جمع شدند تا ده دقيقه آتش 

بازي را بر فراز رود تايمز تماشا كنند. در 
لندن آتش بازي سال جديد روي  چرخ غول 
بود. هنگام سال تحويل  پيكر متمركز شده 
مي  ها  خيابان  به  شهر  مردم  اكثر  تقريبًا 
قديم  سال  با  وداع  مراسم  شاهد  تا  ريزند 
باشند. در جريان مراسم وداع با سال ۲00۸ 
در  ديسكو  يك  تحويل سال جديد  و جشن 
تايلند در آتش سوخت كه به نظر مي رسد 

هاى  جشن  نيز  اروپا  شهرهاى  ديگر  دئر 
برگزار شد كه حدود ۴00 هزار  كريسمس 
نفر از فرانسوي ها و توريست هاي خارجي 
مراسم  در  تا  شدند  جمع  اليزه  حوالي  در 
ها  ماشين  بوق  درآوردن  صدا  به  سنتي 
گفته  كه  است  حالي  در  اين  كنند.  شركت 
كنندگان در مراسم  تعداد شركت  مي شود 
تحويل سال جديد در برلن حدود يك ميليون 

نفر بوده است. 

در كانادا ده ها هزار نفر از مردم به خيابان 
هاي كبك ريختند تا آغاز سال جديد را جشن 
بگيرند و در ضمن بزرگداشت چهارصدمين 
سالگرد تاسيس اين شهر فرانسه فرهنگ را 

از سوي ساموئل دي چمپلين برگزار كنند.
شهر  اولين  تقريبًا  استراليا  سيدني  بندر 
بزرگي بود كه به استقبال سال جديد رفت 
اولين  بزرگ  بسيار  بازي  آتش  يك  با  و 
مراسم تحويل سال ۲009 را جشن گرفت. 
صدها هزار نفر نيز در هنگ كنگ، پاريس، 

و دروازه برندنبورگ برلين جمع شدند و مراسم مشابهي را برگزار مي كردند.در ژاپن مردم در پرستشگاه ها 
جمع شدند تا موقع تحويل سال دعا و يك سكه را به هوا پرتاب كنند. در ژاپن رسم است كه مردم با دو بار 

دست زدن به درگاه خدايان قديم ژاپن دعا مي كنند.
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يوگا سالحي براي 
مقابله با خشونت 

 
ترجمه،مينا شرفي؛

 آنها به جرم قتل، تجاوز، قاچاق مواد مخدر يا سوءاستفاده از كودكان به زندان افتاده اند و بسياري از 
آنها HIV مثبت دارند و احتمااًل در همين زندان خواهند مرد. زنداني هاي زندان »گروئن پانت ماكزيمم 
سكيوريتي« در ايالت فري استيت آفريقاي جنوبي از خطرناک ترين جنايتكاران هستند. در اين زندان 
خشونت غوغا مي كند اما مسووالن اين زندان در اقدامي جالب توانسته اند اين زنداني هاي خشن را تا 
حدي آرام كنند. با كالس هاي يوگايي كه در اين زندان براي زنداني ها تدارک ديده شده اين جنايتكاران 
آرام تر از قبل شده و حتي ديدگاه مثبتي به زندگي خود پيدا كرده اند. آنسويا خوسال زنداني ها را براي 
تمرينات يوگا آماده مي كند. او از آنها مي خواهد با آرامش عمل دم و بازدم را انجام دهند. آنها چشم 
هايشان را بسته اند و به صداي آرام مربي خود گوش مي دهند. در چهره هاي اين جاني هاي خشن 
نوعي آرامش خاص به چشم مي خورد. آنسويا با تحكم خاصي مي گويد؛ »نبايد حتي لبخند بزنيد.« 
زنداني ها با لباس هاي نارنجي روشن خود چهارزانو نشسته و دست هاي خود را پشت سر قرار داده 
اند. برخي از آنها با جديت تمرينات خود را انجام مي دهند اما بعضي ديگر آن را شوخي گرفته اما آن 

طور كه به نظر مي رسد يوگا در بين اين زندانيان محبوبيت خاصي دارد.

در يك برنامه هفت روزه آنها مسائل ابتدايي يوگا و تمرينات نفس كشيدن را آموختند و اكثر زنداني ها 
هم به خوبي اين دوره را پشت سر گذاشتند. سازمان »هنر زندگي« كه مسوول اجراي اين برنامه براي 
زنداني هاست، اميدوار است آموزش هاي آنها باعث شود اين افراد به تنهايي در سلول هاي خود به 

انجام حركات يوگا بپردازند. 

اين سازمان نمي تواند در هر هفته اين كالس ها را براي زنداني ها برگزار كند اما زنداني هاي مشتاق 
و عالقه مند را مسوول آموزش به سايرين قرار داده است.ماكسول بوتلزي ۲۴ ساله است و بايد بقيه 
عمرش را در زندان سپري كند. او دليل زندان افتادنش را معاشرت با افراد ناباب در دانشگاه مي داند. 
زماني كه ساير دانشجويان مشغول مطالعه و تحصيل بودند او به دزدي مسلحانه روي آورد. او خيلي 
زود به يكي از اعضاي اصلي باند مخوفي كه عضوش بود، تبديل شد. او و دوستانش زماني كه قصد 
داشتند يك قايق حامل مواد مخدر را بربايند توسط نيروهاي پليس دستگير شدند. در حين اين عمليات 

ماكسول يك نفر را هم كشت.

او مي گويد؛ »خانواده ام از داشتن چنين فرزندي تاسف مي خورند.« او تنها دو سال از محكوميتش را 
پشت سر گذاشته. در كارت شناسايي زندان او قيد شده او تا آخر عمر در زندان خواهد بود و تنها در 

صورت عوض شدن راي دادگاه مي تواند زندگي در خارج از زندان را دوباره تجربه كند.

تلفن  با  داشتم  كه  كنترل عصبانيتم موفق شوم. يك روز  در  باعث شده  يوگا  »تمرينات  او مي گويد؛ 
صحبت مي كردم يك نفر اذيتم كرد. در حالت معمولي حتمًا با او درگير مي شدم اما خودم را كنترل 
كردم و به آرامي به آن شخص گفتم؛ برادرم چه كاري مي توانم برايت انجام دهم؟ آن شب در سلولم 
احساس رضايت و خوشحالي مي كردم چرا كه مي دانستم به بهترين شكل ممكن با آن جريان مواجه 

شده ام.«
شاهد  روز  هفت  اين  در  است  مدعي  هاست،  زنداني  اين  به  يوگا  آموزش  مسوول  كه  خوسال  خانم 
تغييرات محسوسي در بين آنها بوده. او مي گويد؛ »در ابتدا زنداني ها نگاه خوبي به اين برنامه نداشتند. 
آنها فكر مي كردند ما مي خواهيم آداب و رسوم هندي را به آنها آموزش دهيم و مسخره مان مي كردند 
اما در نهايت با رضايت و لذت اين تمرينات را انجام دادند.« خانم خوسال مدعي است با تكنيك هاي 
يوگايي كه او آموزش مي دهد زندانيان خواهند توانست احساسات شان را به خوبي كنترل كنند. او مي 
گويد؛ »زماني كه عصبي هستيم به يك شيوه نفس مي كشيم اما زماني كه ناراحت هستيم به شيوه يي 
ديگر نفس مي كشيم. اگر شما بتوانيد نفس كشيدن تان را كنترل كنيد آن گاه مي توانيد احساسات تان 

را هم به خوبي كنترل كنيد.«

البته زنداني ها تنها افرادي نبودند كه به موفقيت اين برنامه شك داشتند. آنيتا هانكوم رئيس خدمات 
اجتماعي اين زندان مي گويد؛ »زماني كه براي اولين بار طرح اين برنامه را شنيدم با خودم گفتم يوگا 

واقعًا چه كمكي مي تواند به ما بكند اما اكنون مي بينم كه اين برنامه خيلي تاثيرگذار بوده است.«

اكنون سازمان زندان هاي آفريقاي جنوبي قصد دارد تمرين هاي يوگا را در زندان هاي ديگر اين كشور 
هم به اجرا درآورد. در بعضي از كشورها اجراي تمرينات يوگا در زندان ها پيش از اين اجرا شده بود 
و اثرات مثبت آن هم ديده شده بود اما با توجه به اينكه سيستم زنداني ها در آفريقاي جنوبي بسيار 
وحشيانه است، انتظار نمي رفت اين برنامه در زندان هاي اين كشور به موفقيت برسد. در زندان هاي 
آفريقاي جنوبي بسياري از زنداني ها براي محافظت از خود به باندهاي موجود در زندان مي پيوندند. 
اين باندها شعباتي در خارج از زندان هم دارند كه بسياري از زنداني ها پس از آزاد شدن جذب اين 
گروه هاي جنايتكار شده و دوباره به اعمال خالف خود رو مي آورند. حاميان اين طرح اميدوارند اين 
برنامه به زنداني هايي كه آزاد مي شوند هم كمك كند. خانم خوسال مي گويد؛ ما مي توانيم تنها اميدوار 
باشيم كه اين تكنيك ها آنقدر روي آنها تاثيرگذار باشد كه ديدگاه آنها را به زندگي عوض كند و باعث 

شود پس از آزادي از زندان ديگر به اعمال خشونت بار روي نياورند.
منبع؛بي بي سي

 

   سفر به اعماق درون، خود هیپنوتیزم،
شناخت و تسلط بر نیروى ذهن

075 95 16 11 89

پذيرش كلیه خدمات نقاشى و رنگ آمیزى
)Water Base( با استفاده از رنگهاى دكوراتیو

با نازلترين قیمت و در كوتاهترين زمان ممكن
با اجراى تیمى مجرب و حرفه اى

مدير اجرايى :  برديا  07765010373
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 
كالسهاى متنوع ورزشى توسط مربى از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كینگستون

علم

Britania Building

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با 

ضمانت کامل طراحی داخلی با 
نظارت مهندسین مجرب لوله 

کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری

07717111119
07877145237 - 07877667496

نگاهي به تحوالت 
علمي جهان در 

سال 2008 
 

كسب مدال با مواد نیروزا 
 

دستاوردهاي  و  تحوالت  رشته  يك  شاهد   ۲00۸ سال  در  جهان 
مهم در زمينه هاي علمي و فني بود. از خبرسازترين تحوالت سال 
گذشته ميالدي، انجام يكي از بزرگ ترين و پرهزينه ترين آزمايش 
مهم  بخشي  آزمون  هدف  با  كه  بود  كيهاني  فيزيك  رشته  در  ها 
گروهي  توسط  ماده  جهان  پيدايش  مورد  در  مهبانگ  فرضيه  از 
از پژوهشگران در مركز تحقيقات هسته يي در نزديكي شهر ژنو 
سوئيس اجرا شد. تاسيسات و تجهيزات ويژه اين آزمايش با هزينه 
براساس  كه  را  شرايطي  تا  شد  ايجاد  دالر  ميليارد   9 معادل  يي 
فرضيه هاي علمي، در زمان پيدايش كيهان و پيش از پديد آمدن اتم 
و تشكيل ماده وجود داشت، بازسازي كند و به پژوهشگران امكان 
تا چگونگي ظهور نخستين ذره بسيط داراي جرم )موسوم  بدهد 
از  پيش  كنند.  مشاهده  آزمايشگاهي  محيط  در  را  الهي(  ذرات  به 
آغاز اين آزمايش در ماه سپتامبر سال جاري، رسانه هاي گروهي 
گزارش دادند برخي از مردم نگرانند كه ممكن است نتيجه انجام اين 
پژوهشگران  اما  باشد  نابودي جهان  و  ايجاد سياهچاله  آزمايش، 
»ذرات  آزمايش  داد.  نخواهد  روي  يي  واقعه  چنين  دادند  اطمينان 
شد  متوقف  فني  نقص  بروز  دليل  به  آغاز  از  پس  روز   9 الهي« 
اين  انجام تعميرات الزم،  از  اند پس  و مسووالن طرح وعده داده 

آزمايش اوايل ماه ژوئن سال آينده از سر گرفته خواهد شد.

گرمايش زمین
ترين  مهم  از  همچنان   ۲00۸ سال  در  زمين  گرمايش  موضوع 
مباحث در محافل علمي و سياسي جهان بود. در اين سال، اجالس 
بيانيه يي اعالم  با صدور  سران كشورهاي گروه هشت در ژاپن 
كرد اين كشورها در نظر دارند تا سال ۲0۵0 ميزان توليد گازهاي 
هاي  سازمان  اگرچه  دهند.  كاهش  درصد  پنجاه  تا  را  يي  گلخانه 
كاهش  زمينه  در  گرفته  اقدامات صورت  زيست  محيط  از  حمايت 
گازهاي گلخانه يي را ناكافي دانسته و مورد انتقاد قرار داده اند، 
بيانيه اجالس گروه هشت در  اين سازمان ها گفتند  از  اما برخي 
داشته  تر  مشخص  هدفي  و  تر  قاطعانه  لحني  گذشته،  با  مقايسه 
است. در مقابل، اين نظر هم مطرح شد كه بيانيه گروه هشت ممكن 
است به مانعي در برابر روند مذاكرات جاري تبديل شود كه تحت 
قرار است در ماه دسامبر سال  دارد و  نظر سازمان ملل جريان 
اين  گفتند  همچنين  هشت  گروه  بيانيه  منتقدان  يابد.  خاتمه   ۲009
بيانيه تاريخ مشخصي را به عنوان مبداء اندازه گيري كاهش پنجاه 
درصدي در ميزان توليد گازهاي گلخانه يي تعيين نكرده است. با 
اين همه نخست وزير ژاپن، كه ميزباني اجالس را برعهده داشت، 
تلويحًا گفت ترجيح مي دهد سال ۲000 به عنوان مبدأ در نظر گرفته 
شود. اين بيانيه منعكس كننده ديدگاه »جرج بوش« رئيس جمهوري 
امريكا در اين زمينه نيز بود كه ميزان كاهش گازهاي گلخانه يي 
در هر كشوري بايد با سطح فعاليت اقتصادي آن كشور متناسب 
باشد و در اين مورد تمايزي بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي 
در حال توسعه منظور نشود. كشورهاي رو به رشد، به خصوص 
كه  اند  داشته  تاكيد  آفريقاي جنوبي،  و  برزيل، مكزيك  هند،  چين، 
الزم است در مقايسه با كشورهاي ثروتمند جهان، از معافيت هاي 
و  شوند  برخوردار  يي  گلخانه  گازهاي  توليد  زمينه  در  يي  ويژه 
توصيف  ناكافي  را  هشت  گروه  اجالس  بيانيه  نيز  دليل  همين  به 

كردند.

انقراض گونه هاي حیواني و گیاهي
باز هم در زمينه حفظ محيط زيست  پژوهشگران در سال ۲00۸ 
مراتب  به  گياهي  و  حيواني  هاي  گونه  نابودي  كردند خطر  اعالم 
مقاله  يك  براساس  است.  شده  ارزيابي  كه  است  آن  از  تر  جدي 
تحقيقي كه در نشريه علمي »نيچر« منتشر شد، روش هاي جاري 

زيرا  نيست  كارآمد  حيات  هاي  گونه  نابودي  روند  تخمين  براي 
اين  گيرد. در  ناديده مي  را  اين روند  بر  از عوامل موثر  بسياري 
گزارش آمده است استفاده از روش هاي مناسب تر نشان مي دهد 
خطر انقراض گونه هاي حيواني و گياهي ده ها يا حتي صدها برابر 

بيشتر از آن است كه پيشتر تصور مي شد.
روش هاي كنوني بر اساس دو عامل نرخ زاد و ولد و تغيير در 
گياهي  و  جانوري  هاي  زيستگاه  نابودي  يعني  محيطي،  شرايط 
استوار است، در حالي كه به گفته نويسندگان مقاله نشريه نيچر، 
الزم است عوامل ديگري مانند نسبت جمعيت نر به جمعيت ماده، 
اندازه فيزيكي موجود مورد نظر و برخي جنبه هاي رفتاري آن نيز 
منظور شود. همزمان اتحاديه بين المللي حفظ محيط زيست گفته 
است كه بيش از ۱6 هزار گونه حيواني و گياهي با خطر نابودي 
روبه رو است. اين اتحاديه تخمين زده است كه حدود يك چهارم 
تمامي پستانداران و يك سوم دوزيستان در فهرست جانوران در 

معرض انقراض قرار دارند.

ورزش قهرماني و دوپینگ
يكي از مهم ترين وقايع ورزشي سال ۲00۸ برگزاري بازي هاي 
المپيك در پكن، پايتخت جمهوري خلق چين، بود. قبل از آغاز بازي 
ها، سواالت جدي در مورد چگونگي آزمايش دوپينگ ورزشكاران 
مطرح شد و برخي از متخصصان گفتند نحوه آزمايش تشخيص 

ماده هورموني اريتروپروئيتين )ايپو( كارايي الزم را ندارد.
مصرف اين ماده بر توليد سلول هاي قرمز خون تاثير مي گذارد 
توانايي ورزشكاران شود.  افزايش  باعث  تواند  و مصرف آن مي 
شماري از كارشناسان پزشكي ورزشي اين احتمال را مطرح كرده 
اند كه ممكن است تعداد قابل توجهي از ورزشكاران شركت كننده 
در المپيك از اين ماده استفاده كرده باشند، بي آنكه آزمايش هاي 
معمول وجود اين ماده را تشخيص دهد. به گفته آنان، ورزشكاران 
استفاده  تشخيص  ماده،  اين  مصرف  ميزان  كنترل  با  توانند  مي 
غيرمجاز از آن از طريق روش هاي جاري را ناممكن سازند و به 
اين ترتيب، عماًل با استفاده از مواد نيروزا در مسابقات شركت كنند 
اين  توليد  اين،  بر  نيز نصيب خود سازند. عالوه  و مدال هايي را 
ماده در چين، هند و كوبا باعث بروز دشواري بيشتري شده است، 
زيرا داروي توليدي در اين كشورها به بهايي نازل و از طريق خريد 

اينترنتي در دسترس است.
 www.bbc.co.uk
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علم

قابل توجه ايرانیان 

شمال انگلستان

قهرمانان علم در سال 2008  

 هشت ايده 

براي 
نجات بشر  

 

گروه  در  که  نیوساینتیست  نشریه 
در  دارد،  قرار  علمي  معتبر  نشریات 
به  میالدي   2008 سال  پایاني  روزهاي 
بررسي و رتبه بندي فعالیت هاي علمي 
مشاهیر  اسامي  و  پرداخته  جهان  در 
بوده  این سال خبرساز  در  که  را  علمي 
اند، اعالم کرده است. به گزارش  نشریه 
اخیر  گزارش  در  نیوساینتیست  معتبر 
که  را  دانشمنداني  از  تن  هشت  خود 
فعالیت هاي آنان در راستاي نجات بشر، 
سیاره زمین و حفظ محیط زیست بوده 

است، معرفي کرد.

-۱ استيون چو؛ »چو« برنده جايزه نوبل فيزيك و مدير آزمايشگاه 
ملي الرنس بركلي است كه به تازگي توسط »باراک اوباما« رئيس 
جمهور منتخب امريكا، به عنوان يكي از كانديداهاي وزارت نيرو و 
انرژي اين كشور انتخاب شد. وي در هر دو زمينه تغييرات جوي 
منابع  عنوان  به  غذايي  مواد  بازيافت  همچنين  و  زمين  گرمايش  و 
انرژي، توانايي هاي الزم را دارد و مي تواند در سال آينده نقشي 
موثر در تامين منابع انرژي به خصوص در ميان ملت هاي نيازمند 

به اين منابع داشته باشد.

-۲ جرج چرچ؛ وي يكي از استادان دانشگاه هاروارد است و براي 
ژنوم مشتريان  توالي  كامل  تعيين  منظور  به  را  بار شركتي  اولين 
خود احداث كرد. وي در فاز اول اين پروژه قصد تعيين توالي كامل 
ژنوم صد هزار انسان را دارد. در عين حال »چرچ« در حال پژوهش 
روي سوخت هاي زيستي است و قصد دارد با ايجاد تغييرات در 

باكتري ها، نوعي سوخت پاک توليد كند.

ماكس  تكاملي  شناسي  انسان  موسسه  در  وي  پابو؛  سوانته   ۳-
باستاني   DNA توالي  تعيين  به  موفق  آلمان  اليپزيك  در  پالنك 
همراه  به  وي  جاري  سال  در  شد.  اوليه  هاي  انسان  صورت  از 
همكارانش موفق به تكميل اين توالي از انسان هاي اوليه شدند و در 
عين حال توانستند نسخه اوليه يي از توالي ژنوم ماموت ها را نيز 
به دست بياورند. تالش هاي وي در زمينه تكامل، انسان شناسي و 

طب زيستي همچنان ادامه دارد.

-۴ آلن استرن؛ يكي از مقامات ارشد ناساست كه به تازگي به دليل 
عدم پذيرش قطع بودجه هاي مرتبط با تحقيقات فضايي استعفا داده 
است. وي در حال حاضر اجراي عمليات ماموريت سفر به مشتري 

را بر عهده دارد.

-۵ جان پندري؛ وي يكي از استادان كالج سلطنتي لندن و در حال 
تحقيق روي موضوعي است كه در سال ۲00۸ توجه گروهي وسيع 
از جوامع را به خود معطوف كرد. وي در حال تكميل جامه نامرئي 
قابل  نتايجي كه تاكنون به دست آورده،  يا پارچه نامرئي است و 

توجه است.

-6 پيتر اسميت؛ »اسميت« از دانشگاه آريزونا مدير عمليات كاوشگر 

فونيكس روي سياره مريخ بوده است. اين كاوشگر 
اطالعات بسيار باارزشي از اين سياره ناشناخته به 
دانشمندان ارائه كرده و ميليون ها تصوير از سطح 

سياره مريخ تهيه و ثبت كرده است.

-7 كن كالدريا؛ تحقيقات وي در دانشگاه استنفورد 
ها  سال  طي  وي  بوده،  زمين  مهندسي  زمينه  در 
براي  موثر  هايي  راه حل  حال كشف  در  تحقيقات 
نجات زمين از گرمايش جهاني است. وي در سال 
هاي  شيوه  درباره  سخنراني  انگلستان  در  اخير 
است و در سال  ارائه كرده  كاهش گرماي جهاني 
در  زمين  مهندسي  بر  مبني  يي  جلسه  نيز  آينده 
كپنهاگ خواهد داشت. در اين جلسه سران كشورها 
كيوتو  معاهده  جايگزين  معاهده  امضاي  براي 

حضور خواهند يافت.

-۸ لين ايوانز؛ وي در سمت رياست برخورددهنده 
بزرگ هادرون در سرن، يكي از نقش هاي اصلي 
دارد.  عهده  بر  را  سال  علمي  داستان  ترين  بزرگ 
سپتامبر  ماه  در  بزرگ  آزمايشگاه  اين  كه  زماني 
فعاليت خود را آغاز كرد، ذرات هيگز، ماده تاريك و 
وجود ابعاد ديگر، موضوعاتي بودند كه ذهن قشر 
وسيعي را به خود مشغول كرده بود و ميلياردها 
اين  كردن  روشن  شاهد  تلويزيون  طريق  از  نفر 
جواب  به  يافتن  دست  براي  اكنون  بودند.  دستگاه 
برخورددهنده  تعمير  انتظار  در  بايد  ها  اين سوال 

هادرون بود. 

گزارش  از  ديگر  قسمتي  در  نيوساينتيست  نشريه 
افرادي اشاره كرده است كه در سال  نام  به  خود 
اند.  گذاشته  تاثير  علم  دنياي  بر  نوعي  به   ۲00۸
»كلوديو كاستلو« اولين گيرنده ناي بازسازي شده 
همچنين  و  جهان  در  بنيادين  هاي  سلول  توسط 
به  علم  مشاهير  برگزيدن  دليل  به  اوباما«  »باراک 
عنوان قسمتي بزرگ از هيات دولت خود، از جمله 

اين افراد هستند. 



    جمعه 13 دی ماه 1387هفته نامه پرشین38
سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

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

آدمكشى در شب سال نو 
میالدى

تيراندازى در شب سال نو ميالدى در يك فروشگاه آمريكا 
وحشت به پا كرد و چهار كشته يا زخمى بر جا گذاشت. 

سه نقابدار مسلح ، ساعت ۲۱ سه شنبه شب به فروشگاهى 
خردسال  مشتريان  رحمانه  بى  رفتند؛  داالس  شمال  در 
و  بستند  رگبار  به  بودند  خريد  كه سرگرم  را  بزركسال  و 
جان  نفر  يك  كم  دست   ، تيراندازى  اين  دنبال  گريختند.به 

سپرد و سه زخمى در بيمارستان »پاركلند« بسترى شدند.
اين  در  نقابداران  انگيزه  هنوز   : گويد  مى  »داالس«  پليس 
جنايت مشخص نيست و تالش براى شناسايى و دستگيرى 
آنان با توجه به فيلم دوربين مداربسته فروشگاه ادامه دارد.

چندى پيش نيز تيراندازى خيابانى در آمريكا ، سه كشته بر 
جا گذاشت.جانى ميانسال ، مقابل بوستانى در سانتا كالرا 
نشانه  مردم  به طرف  را  - سالح خود  غرب سن خوزه   -
اين  افزايد،در پى  ايسكانيوز مى  رفت و شليك كرد.گزارش 
دم  در  زن(  يك  و  مرد  )دو  شهروند  سه   ، خونبار  رخداد 
جان سپردند ، يك نفر زخمى شد و »هفت تيركش« به مكان 

نامعلومى گريخت 

********

فردى كه هديه كريسمس نگرفته 
بود، خانه اش را به آتش كشید!

مقامات پليس آمريكا مردى كه خانه اش را به آتش كشيده 
و باعث ايجاد خسارت هايى به منازل همجوارش شده بود، 
رئيس  بگزبى<  >چارلز  ايسنا،  گزارش  به  كردند.  دستگير 
خبرگزارى  به  امريكا  كنتاكى  در  >تئودور<  منطقه  پليس 
آسوشيتدپرس گفت: >لورنس ادوارد لى<۴۵ ساله به اتهام 
ميان  در  و وحشت  رعب  ايجاد  و  منزلش  كشيدن  آتش  به 
ساكنان منطقه محل سكونت خود و همچنين ايراد خسارت 
پليس  گشتى  ماموران  توسط  همجوار،  مسكونى  منازل  به 
دستگير شد. اين در حالى است كه ادوارد لى در بازجويى هاى 
اينكه هديه كريسمس دريافت  خود به پليس گفت: به خاطر 
نكرده بودم، بسيار ناراحت و افسرده شده و به همين خاطر 

خانه ام را در يك تصميم آنى به آتش كشيدم.   

********

  زن پرستار 10 روز در صندوق 
عقب خودرو ماند  

 
خودرواش  عقب  صندوق  در  روز   ۱0 كه  اسكاتلندى  زن   
حبس شده بود جان سالم به در برد.به گزارش بى بى سى، 
پليس شهر »ادينبورو« در حالى پيكر نيمه جان پرستار ۳۸ 
ساله را يافت كه او بشدت ضعيف شده بود. از قرار معلوم 
يك رهگذر هنگام عبور از نزديكى خودرو، وقتى متوجه تكان 
به  را  عقب شد موضوع  طبيعى صندوق  غير  هاى  خوردن 
پليس اطالع داد. زن جوان در جمالت كوتاهى گفت: وقتى در 
حال برداشتن وسايلم از صندوق بودم ناگهان فرد ناشناسى 
رفع  براى  تحقيق  بست.  را  در  و  انداخت  ماشين  داخل  مرا 

ابهام هاى موجود ادامه دارد.

********

عشق بارسلون ، پسرى را به 
زندان كشاند

خواهان   ، اسپانيا  »بارسلون«  باشگاه  فوتبال  تيم  سران 
بخشش دانش آموزى شدند كه در مراكش به زندان محكوم 
بلعسل« دانش آموز ۱۸ ساله مراكشى  شده است. »ياسين 
به خاطر عالقه فراوان به تيم فوتبال »بارسلون« شعار ملى 
»خدا ، ميهن ، پادشاه « كشورش را تحريف كرد.وى روى 
تخته سياه كالس دبيرستان روستاى »ايت اورير« نوشت : 

»خدا ،ميهن ،بارسا«.
و  داشت  همراه  به  را  دبيرستان  ناظم  ، خشم  همين مسئله 
پليس كه در جريان قرار گرفته بود دانش آموز فوتبالدوست 
ماه   ۱۸ به  را  »ياسين«  نيز  مراكش  كرد.دادگاه  دستگير  را 
ها  ده  كنار  در  پسر  اين  گرفتن  قرار  و  كرد  محكوم  زندان 

مجرم خطرناک و محروميت از شركت در امتحانات نهايى ، 
اعتراض سازمان هاى حقوق بشر را به دنبال داشت.

با  خواستند  »بارسلون«  فوتبال  تيم  سران  از  آنها  همچنين 
كند. دفاع  آتشه خود  دو  طرفدار  از  پرونده  اين  در  دخالت 

لغو  درخواست  ترتيب  افزايد،بدين  مى  ايسكانيوز  گزارش 
اسپانيايى  باشگاه  اين  سوى  از  بلعسل«  »ياسين  مجازات 
قرار است حكم دادگاه تجديد  تقديم دادگاه مراكش شده و 

نظر به زودى اعالم شود

********

جدايى در كريسمس!
عمل جداسازى دوقلوى به هم چسبيده در انگليس، با مرگ 
دو نوزاد پايان يافت. به گزارش ايسكانيوز فيث و هوپ۲6، 
قلوى  به دنيا آمدند. دو  لندن  بيمارستان در  نوامبر در يك 
به هم چسبيده  ناف  باالى  تا  ناحيه جناغ سينه  از  انگليسى 
داشتند.  مشترک  كبد  و  خون  گردش  سيستم  يك  و  بودند 
تا  را  نوزادان  جداسازى  عمل  گرفتند  تصميم  پزشكان 
جسمانى  وضعيت  اما  بيندازند  تاخير  به  شدنشان  بزرگتر 
يكى از دوقلوها بدتر شد و آنها در ۲ دسامبر تحت جراحى 
به  گير  نفس  جراحى  ۱۱ ساعت  از  پس  هوپ  گرفتند.  قرار 
حالى  در  اين  باخت  جان  هايش  ريه  بودن  كوچك  خاطر 
فيث  بود.  درصد   ۵0 خواهرش  ماندن  زنده  كه شانس  بود 
نيز روز كريسمس پس از جراحى قفسه سينه تسليم مرگ 
كرد:  اعالم  لندن  اورموند  گريت  بيمارستان  شد. سخنگوى 
دوقلوهاى به هم چسبيده، به طور معمول از مادرانى به دنيا 
مى آيند كه بين ۲۵ تا ۴0 سال دارند، اما لورا ويليامز، مادر 

نوزادان استثنايى، فقط ۱۸ سال دارد.

********

دستگیرى زن نمونه مكزيک
»لورا زونيگا« زن »نمونه سال« مكزيك به اتهام قاچاق مواد 
افيونى دستگير شد. پليس مكزيك چندى پيش لورا ۲۳ ساله 
به  مخدر  مواد  قاچاق  اتهام  به  ضربتى  عمليات  يك  در  را 
همراه هفت مرد مسلح بازداشت كرد.ماموران در بازرسى 
كردند.شواهد  كشف  اسلحه  زيادى  شمار  آنان  مخفيگاه  از 
نشان مى دهد اين زن به احتمال زياد عضو يك شبكه قاچاق 

مواد مخدر باشد.
لورا كه در ماه جوالى به عنوان زن نمونه مكزيك برنده شده 
برترين  المللى  بين  در مسابقه  آينده  بود مى خواست سال 
افزايد،  مى  ايسكانيوز  گزارش  كند.  شركت  جهان  زنان 
مكزيك ، چند ماه است كه اصال حال و هواى خوشى ندارد 
چون اعضاى شبكه هاى مافيايى قاچاق مواد افيونى و ساير 
تبهكاران ، موج ناامنى به پا كرده اند و به هر جرم و جنايتى 

دست مى زنند.

قاتل 72 ساله آمريكايى به 
اعدام محكوم شد

 7۲ قاتل  و  متجاوز  يك  مرگ  حكم   ، كاليفرنيا  در  دادگاهى 
ساله را كه به اتهام تجاوز و قتل در سال ۱97۸ زندانى شده 
بود، صادر كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، دريل كمپ كه 
در  آنجلس  لس  در  زنى  قتل رساندن  به  و  تجاوز  اتهام  به 
ابراز  حكم  اين  از  است  شده  محكوم  اعدام  به   ۱9۵7 سال 
شگفتى نكرد. او كه از صندلى چرخ دار استفاده مى كند در 
كمال آرامش و بدون نشان دادن واكنشى به صورت جلسه 
گوش داد.دادگاه متهم را به اتهام چند قتل از نوع درجه يك 
و تجاوز گناهكار شناخت. متهم حداقل به 7 زن تجاوز كرده 
و ۲ تن از آنان را به قتل رسانده است. در ۱۴ نوامبر سال 
۱97۸، هنگامى كه ويلتسى مشغول پياده روى بود، متهم پس 
از غافلگير كردن و اذيت و آزار رساندن به وى، او را خفه 
كرد. هر چند كه ويلتسى سخت تالش كرد از خود دفاع كند 
و موفق شده بود به صورت او چنگ بزند، اما به علت نبود 
آزمايش DNA در سال ۱97۸، اين پرونده به مدت ۲۵ سال 
بارديگر پرونده  ابهام ماند. در سال ۲00۳،  از  اى  در پرده 
گشوده شد و آزمايش DNA، آثار زير ناخن هاى مقتول را 
با DNA متهم تطبيق داد. او در آن زمان به اتهام تجاوز به 
۳ زن ديگر دوران محكوميت خود را در زندانى در تگزاس 

مى گذراند.

حوادث
ديكتاتور »خانه وحشت« تنها 
به 10 سال حبس محكوم شد

»جوزف فريتزل«، ديكتاتور »خانه وحشت« اتريش كه دختر خود را به مدت ۲۴ 
سال در حبس نگهداشته و از او صاحب هفت فرزند شده بود، تنها به ۱0 سال 

حبس محكوم شد. 

قرار گرفته كه  »اليزابت« دختر مورد تجاوز  از شبكه خبرى بى بى سى،  نقل  به 
از  ميالدى  آوريل سال ۲00۸  ماه  در  كه  آن  از  پس  دارد،  ۴۲ سال  اكنون  هم 
چنگال هاى مخوف پدرش رهايى يافت و در بيمارستان بسترى شد، به طور كامل 
و پس از درمان از بيمارستان مرخص شده و به نزد خانواده، مادر و فرزندانش 

بازگشته است. 
تجاوز،  آدم ربايى،  به  متهم  فريتزل«،  »جوزف  اتريش،  جزايى  قوانين  بنابر 
برده دارى و قتل يكى از هفت كودک خود است و به همين دليل در دادگاهى كه 
هيات منصفه،  راى  اساس  بر  اتريشى  برگزار شد، قضات  ماه دسامبر  اواسط 
اين مرد نيز به  ابد محكوم كردند و وكيل مدافع  اين پدر جنايتكار را به حبس 
رسانه هاى اتريش اعالم كرد كه به هيچ وجه براى موكلش درخواست استيناف 

و بررسى مجدد پرونده  را نخواهد داد. 
در آخرين ادعاهاى اين پدر ديكتاتور مشخص شد كه وى يكى از فرزندان خود 
را كه از »اليزابت« داشته با گذاشتن در فر كشته  است. البته بنابر دفاعيات وى، 
پيش از اين نيز يكى از فرزندانش را كه از زن خود داشته، به همين ترتيب به 

قتل رسانده  است. 
»جوزف فريتزل« 7۳ ساله و برق كار بازنشسته، با ساختن يك محل مخفى در 
زيرزمين منزلش در حياط پشتى، دخترش را كه در سال ۱9۴۸ ميالدى و در 

حالى كه تنها ۱۸ سال داشت، زندانى كرد و بارها مورد تجاوز قرار داد. 
بازرسان اين پرونده  در ادامه بررسى هاى خود و پرونده اى كه به دادگاه ارائه 
با  ابتدا منكر هرگونه رابطه  نكته اشاره كردند كه متهم در  اين  به  كرده بودند 
آزمايشات  انجام  با  اما  شد.  وى  از  فرزند  هفت  داشتن  و  »اليزابت«  دخترش 
با  كه  هستند  دخترش  از  وى  فرزندان  كودكان،  اين  كه  شد  دى ان اى مشخص 

»اليزابت« در دخمه اى در زيرزمين زندگى مى كردند. 
اين در حاليست كه اين پدر جنايتكار در دفاعيات اوليه خود گفته بود كه اليزابت 
از ۱۸ سالگى از خانه رفته بود و ما هيچ گاه او را نديديم. قاضى پرونده  »خانه 
وحشت« منطقه »آمستتن« در اتريش كه منطقه اى مناسب و ايده آل براى زندگى 
است، در مورد اين پرونده  به شبكه خبرى بى بى سى، گفت: با توجه به شواهد 
و مدارک كامال مستند و عينى و صحت عقلى اين پدر و سالمت كامل »اليزابت«، 

»جوزف فريتزل« تنها به ۱0 سال حبس با اعمال شاقه محكوم شد. 

هديه تكرارى ، زن و شوهر را به يک 
قدمى مرگ برد

مرد استراليايى پس از دريافت هديه تكرارى كريسمس از همسرش ، او را تهديد 
به مرگ كرد. »كتى« ۳6 ساله ، شب كريسمس هديه تزئين شده اى تقديم همسرش 
كرد و »برايان« با خوشحالى ، در كادو را گشود.اين مرد وقتى ديد همسرش هديه 
تكرارى سال گذشته را دوباره به او داده است از شدت خشم به فكر اجراى نقشه 
از  بعد  است روز  كرد خوشحال  وانمود مى  كه  افتاد.»برايان« ۴0 ساله  شومى 
»كتى« خواست در مسير كوتاهى همسفرش شود.زن از همه جا بى خبر هم سوار 
خودرو شوهر شد و با سرعت گرفتن وسيله نقليه »برايان« براى كشتن خود و 
شريك زندگى اش تقال كرد.در آن بين »كتى« كه مرگ را بيخ گوش خود مى ديد 
به التماس افتاد و فهميد چوب هديه تكرارى كريسمس را مى خورد.زن پريشان 
با هزار زحمت ، همسرش را از جنايت منصرف كرد و ساعتى بعد به سراغ پليس 
شوهرش  »كتى«  شكايت  دنبال  به  افزايد،  مى  ايسكانيوز  رفت.گزارش  استراليا 

بازداشت شده است و اگر رضايت ندهد ممكن است تا ۱۵ سال زندانى شود. 
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شبكه سرقت 
مسلحانه از 

طالفروشي ها در 
محاصره پلیس 

 
چهار  به  كه  خانوادگي  باند  يك  اعضاي 
جريان  در  بودند  زده  دستبرد  جواهرفروشي 

عمليات ويژه پليس دستگير شدند و به جرم خود 
پليس  كارآگاهان  كه  حالي  در  كردند.   اعتراف 
آگاهي تهران روز سه شنبه دو جوان را كه در سه 
ساعت به پنج طالفروشي دستبرد زده بودند، به 
دام انداختند. ديروز نيز گزارش دستگيري اعضاي 
شبكه خانوادگي سرقت مسلحانه از طالفروشي ها 

اعالم شد.
آغاز تحقيقات

تحقيقات براي دستگيري اعضاي اين باند از روز 
۲9 آبان ماه آغاز شد. بعد از ظهر آن روز دو مرد 
در حالي كه چهره خود را با نقاب پوشانده بودند و 
كالشينكف همراه داشتند وارد يك جواهرفروشي 
در خيابان مشيريه شدند و صاحب آن را تهديد 
مغازه  مرد  دزدان  فرار  از  بعد  كردند.  مرگ  به 
به  پليس ۱۱0 تماس گفت و كارآگاهان را  با  دار 
طالفروشي فراخواند. او گفت؛ وقتي سالح را ديدم 
از ترس جانم تسليم شدم و هر كاري كه سارقان 
و  طال  كيلوگرم  دو  آنها  دادم.  انجام  خواستند 
جواهرات سرقت كردند و سوار بر يك خودروي 

پژو پرشيا فراري شدند.
با ثبت اين گزارش كارآگاهان به رديابي متهمان 
را  خود  چهره  دو  آن  كه  آنجا  از  اما  پرداختند 
پوشانده بودند و سرنخ ديگري نيز وجود نداشت 
به انتظار ماندند تا آنها اموال مسروقه را بفروشند. 
اوايل آذرماه سرانجام نخستين رد پا از سارقان به 
دست آمد. كارآگاهان بعد از اينكه فهميدند دو نفر 
با مراجعه به طالفروشي هاي جنوب غرب تهران 
قصد دارند مقداري طالي بدون فاكتور بفروشند 
بالفاصله وارد عمل شدند و با پرس وجو از مغازه 
داران متوجه شدند مشخصات جواهرات موردنظر 
با طالهاي مسروقه مطابقت دارد و از سويي دو 
پرشيا  پژو  خودروي  دستگاه  يك  مشكوک  مرد 
در اختيار دارند. با زير نظر گرفته شدن محدوده 
فعاليت دو مظنون و پيگيري سرنخ هاي به دست 

هاي  شهرک  از  يكي  در  آنها  شد  مشخص  آمده 
غرب تهران زندگي مي كنند. به اين ترتيب عملياتي 
ويژه يي طراحي شده و شامگاه ۱۱ آذرماه گروهي 
از ماموران با ورود به مخفيگاه متهمان پنج زن و 
بازداشت  داشتند  تا ۲9 سال سن  كه ۲۲  را  مرد 
سالح  قبضه  سه  شان  زندگي  محل  از  و  كردند 
كالشينكف، يك كلت، سه دستگاه پژو پرشيا، يك 
پژو ۴0۵ ، ۲00 تير فشنگ جنگي و مقداري طالي 
مسروقه كشف كردند. در ادامه مشخص شد دو 
زن عضو باند همسران دو نفر از سارقان هستند. 
كردند  اعتراف  خود  جرم  به  متهمان  كه  هنگامي 
گفتند مردي به نام جواد هدايت گروه را برعهده 
شد  موجب  گروه  اين  اعضاي  اظهارات  دارد. 
براي  تالش  در  كارآگاهان  و  يابد  ادامه  تحقيقات 

رديابي جواد سرانجام متوجه شدند وي در يكي 
از شهرهاي غربي كشور پنهان شده است. پس از 
عازم  عملياتي  تيم  دو  موضوع  اين  روشن شدن 
محل سكونت جواد شدند و توانستند در سومين 
روز ماه جاري وي را نيز به دام بيندازند. پس از 
آن بدون اعالم خبر دستگيري اين شبكه، بازجويي 
ها از هر شش متهم به صورت ويژه ادامه يافت و 
از آنجا كه از جواد طالهايي به غير از جواهرات به 
سرقت رفته از مغازه خيابان مشيريه كشف شده 
بود پليس احتمال داد آنان دستبردهاي ديگري را 

نيز طراحي و اجرا كرده اند. 
اعضاي شبكه سرقت مسلحانه درنهايت به سرقت 
۱0 ميليون تومان تراول چك و ۱۴ كيلوگرم طال 
ساله   ۲۸ و سردسته  كردند  اعتراف  جواهر  و 
باند گفت؛ ما عالوه بر مغازه خيابان مشيريه به 
يك زرگري  اسالمشهر،  در  يك جواهرفروشي 
طالفروشي  يك  و  قزوين  زهراي  بوئين  در 
در  و  ايم  زده  دستبرد  همدان  فامنين  در  ديگر 
برابرمان  در  مغازه  صاحب  چون  سرقت  دو 
مقاومت كرد مجبور به تيراندازي شديم و آنها 
را زخمي كرديم. وي افزود؛ براي اينكه در رفت 
و آمدهايمان به شهرستان هاي مختلف پليس به 
ما مظنون نشود دو نفر از همسران اعضاي باند 
را نيز با خودمان همراه مي كرديم و با نشان 
از  خانوادگي  جمعي  عنوان  به  مان  جمع  دادن 

خود رفع سوءظن مي كرديم.
پليس  رئيس  محمديان-  عباسعلي  سرهنگ 
آگاهي تهران بزرگ- صبح ديروز با اعالم اين 
خبر گفت؛ تيراندازي اعضاي اين باند خانوادگي 
در دو سرقت مسلحانه قابل توجه است و نشان 
مي دهد آنها سابقه اين كار، شرارت و دزدي را 
براي  آنان  از  تحقيقات  خاطر  همين  به  داشتند 

افشاي ساير جرائم احتمالي شان ادامه دارد. 

قابل توجه هموطنانى كه موفق به اخذ ويزاى انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ويزا براى كشورهاى 
سوئد، دانمارک، اسپانیا، كانادا، آمريكا، استرالیا

 و ساير كشورهاى جهان
ثبت شركت، افتتاح حساب بانكى در ساير كشورهاى جهان
كلیه امور حقوقى، انحصار وراثت، طالق و سرمايه گذارى
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حوادث

مردي به حمايت از شوهر 
خواهرش مرتكب قتل شد 

 
توسط  قتل رسانده  به  را  ربا  آدم  يك  از شوهرخواهرش  در حمايت  است  مدعي  كه  پسر جواني   
پليس دستگير شد.  چندي پيش فرد ناشناسي با ماموران پليس شيراز تماس گرفت و از قتل پسر 
جواني در يك خيابان خلوت خبر داد. بالفاصله پليس به محل رفت و بعد از انجام تحقيقات اوليه به 
دستور بازپرس جسد را به پزشكي قانوني انتقال داد. بررسي هاي پليسي نشان داد جسد متعلق به 
جواني ۲۳ساله به نام امير است كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است. با توجه به تعداد زياد 
ضرباتي كه به امير وارد شده بود كارآگاهان اطمينان يافتند او قرباني يك انتقام گيري شده است. 
بنابراين به بررسي روابط امير پرداختند و فهميدند چندي پيش پرونده يي عليه پسر جوان تشكيل 
شده و مردي ادعا كرده توسط مقتول ربوده شده و مورد شكنجه قرار گرفته است. بنابراين پليس 
روي شاكي اين پرونده تمركز كرد و سرانجام به برادرزن اين جوان مشكوک شد. با دستگيري پسر 
جوان وي به قتل اعتراف كرد و گفت؛ مدتي قبل حسين شوهر خواهرم را ديدم كه به شدت ناراحت و 
پريشان بود، بعد از چند روز پيگيري و بررسي متوجه شدم وي مورد آزار جواني به نام امير قرار 

گرفته و همچنين امير اموال او را به سرقت برده است.

متهم جوان اد
امه داد؛ به حسين پيشنهاد كردم به پليس شكايت كند، همين كار را هم كرديم. چند روز بعد امير به 
سراغ من آمد و گفت شكايت تان را پس بگيريد. او فكر مي كرد من حسين را تحريك كرده ام و اجازه 
نمي دهم اعالم گذشت كند در حالي كه اين طور نبود. من گفتم حسين خودش بايد اين كار را بكند، آن 
روز امير رفت و دوباره برگشت. او دوباره از من خواست از شكايت صرف نظر كنيم. من هم گفتم 

اگر تو بي گناهي از چه مي ترسي. دادگاه تو را تبرئه خواهد كرد.
متهم ادامه داد؛ امير خيلي عصباني بود. اسلحه يي درآورد و به طرف من گرفت و دوباره خواسته 
اش را تكرار كرد، اما من قبول نكردم. امير حرف هاي خيلي بدي به من زد و باعث شد كنترل خودم 
را از دست بدهم. با امير گالويز شدم بعد چاقويي از جيبم بيرون آوردم و چند ضربه به او زدم. هم 
به شدت عصباني بودم و هم مشروب مصرف كرده بودم به همين خاطر كنترلي روي رفتارم نداشتم. 
آنقدر به او ضربه زدم كه غرق در خون شد. وقتي به خودم آمدم كه امير روي زمين افتاده بود از 
ترس نمي دانستم چه كنم. خصوصًا اينكه فردي هم آن اطراف ما را ديده بود. بالفاصله به خانه رفتم، 
لباس هايم را عوض كردم و چاقو را دور انداختم. بنابر اين گزارش در حال حاضر تحقيقات از اين 

متهم ادامه دارد. 

دستگیرى يک كالهبردار با 500 شاكى
كالهبردارى كه با صدور چك هاى بالمحل اقدام به خريد و فروش ۵00 دستگاه خودرو كرده بود، پس 
 از گذشت يك سال، صبح ديروز دستگير و روانه زندان شد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران از دادسراى 
ناحيه ۲ سعادت آباد، مدتى پيش چند پرونده مشابه  مبنى بر كالهبردارى با چك  هاى بالمحل به يگان 
پليس آگاهى ارجاع شد.  عده اى از شاكيان اظهار داشتند: مرد ميانسالى به نام "احمد" با ارائه چك هاى 

بالمحل، خودروهاى  آنها را خريدارى و گريخته است و ديگر شاكيان اظهار داشتند، 

متهم با دريافت مبلغى به عنوان پيش  پرداخت خودروها، بدون واگذارى سند گريخته است.  بنابراين 
گزارش، پس از گذشت يك سال در حالى كه ماموران پليس به راننده خودرويى در كرج مشكوک  شدند، 
پس از بازرسى از داخل خودرو، شناسنامه و كارت خودرو جعلى وى را كشف و ضبط كرده و با 

 بررسى هاى به عمل آمده پى بردند كه وى همان متهم فرارى به نام "احمد" است. 
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وقتى سال نو از راه رسيد آنها هفتمين سال ازدواج شان را پشت 
سر گذاشته بودند. پدر شبنم از نخستين روز آشنايى با خانواده 
دامادش » سيروس « احساس خوبى نسبت به آنها نداشت. معاشرت 
با افراد تازه به دوران رسيده را نمى پسنديد . اما گويى تقدير چنين 
از  عقد،  روز جشن  كنند.  ازدواج  هم  با  شبنم  و  كه سيروس  بود 
خانواده شبنم فقط پدر، مادر و خواهر و برادرش شركت داشتند. 
بودند. شيوا، خواهر بزرگ  داماد آمده  نزديكان خانواده  اغلب  اما 
داماد كه شوهرش او را ترک كرده و پس از ازدواج با زنى، به يكى 
از كشورهاى اروپايى مهاجرت كرده بود شب عقدكنان ، برادرش 
را به گوشه اى كشيد و گفت: از حاال گفته باشم بايد گربه را دم 
حجله بكشى! چند ساله پدر همسرت تو را بالتكليف گذاشته و با 
ازدواج تان مخالفت مى كرد. او غرور ما را شكست! پس اآلن وقت 
تالفى است. خوب گوش ها و چشم هايت را باز كن و مواظب باش 

موقع عقد امتيازى به اين دختر ندهى كه بعدها گرفتارش شوى.
سيروس پس از شنيدن توصيه هاى خواهر بزرگش لحظاتى به فكر 
فرو رفت. چرا كه قرار بود او و شبنم تا دقايقى ديگر به صورت 
رسمى زن و شوهر شوند ضمن اين كه از عروس و خانواده اش 
در حالت  را  برادرش  وقتى  موقع شيوا  همان  بود.  نديده  بدى  هم 
ترديد و دودلى ديد اخم كرد و گفت: فكر كردن الزم نيست. اينها 
نتيجه سال ها تجربه است. به فكر آينده باش چرا كه اگر همسرت 
دودستى  را  ندارت  و  دار  تمام  بايد  بگيرد  طالق  خواست  زمانى 
! خواهر روز عقد  تقديمش كنى. سيروس بهت زده پرسيد: طالق 

آدم به طالق فكر نمى كند.
بعد سرش را تكان داد و مات و مبهوت از پشت پنجره به شكوفه 
هاى درختان نگاهى انداخت. مرد جوان به رغم ميل باطنى ناخواسته 
تحت تأثير حرف هاى خواهرش قرار گرفته بود، بنابراين با خود 
گفت: »پس بايد حسابى مراقب باشم كه امتيازى به شبنم ندهم. پس 
بگو چرا او اصرار داشت خانه اى بخريم. حاال مى فهمم به خاطر 
ترس از اجاره نشينى نبود بلكه او مى خواست بعد از عروسى خانه 
را به اسمش كنم. شايد هم نقشه اى دارد كه من از آن بى خبرم. 
بايد كارى كنم كه بفهمد من از آن بيدها نيستم كه با يك باد بلرزم.« 
اتاق شد. شبنم با لباس سفيد  سپس آبى به صورتش زد و وارد 

در اتاق منتظرش بود. سيروس لبخندى زد و به آرامى گفت: چند 
دقيقه ديگر عاقد از راه مى رسد و همه چيز براى مراسم عقد آماده 
است. اما...او بدون اين كه حرفش را ادامه دهد از اتاق بيرون رفت. 
شبنم از برخورد سيروس حيرت زده و گيج شده بود. در اتاق عقد 
بشدت احساس تنهايى مى كرد. سرانجام عاقد از راه رسيد و دفتر 
بزرگ ثبت ازدواج را گشود. سيروس با دودلى كنار شبنم نشسته 
بود. عروس و داماد هم به جاى خوشحالى با قيافه اى افسرده به 
حرف هاى عاقد گوش مى دادند. باالخره با اجازه بزرگترها صيغه 
عقد جارى شد. با اين امضاها در ظاهر مخالفت هاى خانواده هاى 
از  اى  تازه  دفتر  و  يافت  پايان  ازدواج  اين  براى  داماد  و  عروس 
زندگى شبنم و سيروس گشوده شد كه دورنماى چندان خوش و 
روشنى در آن به چشم نمى خورد. چند ماهى گذشته بود كه دخالت 

هاى خواهران سيروس در زندگى مشترک آنها شروع شد. 
»شيوا« مرتب به شبنم سركوفت مى زد و او را دخترى بى اصل و 
نسب خطاب مى كرد. حتى مى گفت: هزينه زندگى باالست بايد مثل 
برادرش كار كند. از سوى ديگر شعله - خواهر كوچكتر داماد- نيز 
به برادرش مى گفت: كمى حواست را جمع كن. زرنگ باش. به همين 
راحتى پول به شبنم نده. او زن زندگى نيست. ولخرجى مى كند. اگر 
مى خواهى او قدر پول و زندگى شوهرش را بداند بايد كار كند. مرد 
كه نبايد اختيار مال و زندگى اش را به زنش بدهد. مى خواهى به او 
پول ندهى، بگو كه بدهكارى و يا وعده هاى درازمدت به او بده تا 

خسته شود و ديگر از تو چيزى نخواهد.
كرد  مى  سكوت  خواهرانش  هاى  حرف  شنيدن  از  پس  سيروس 
اما  نكند  بداخالقى  با شبنم هم  كرد  گفت. سعى مى  نمى  و چيزى 

رفتارش نسبت به روزهاى اول آشنايى كاماًل سرد شده بود.
۳ سال به همين طريق گذشت. در اين مدت آن دو يك روز خوش 
اما در وجودشان  به ظاهر شاد بودند  نداشتند. شبنم و سيروس 
افسردگى رخنه كرده بود. سيروس در پاسخگويى به نيش و كنايه 
هاى خواهرانش عاجز بود. يك روز شيوا طبق معمول به برادرش 
گفت: »خيلى بى عقل هستى. چرا به اين زودى همسرت باردار شد. 
او مى خواست با اين كار خودش را عزيز و در دل تو جا كند. با 
اين بچه زندگى و آينده اش را تأمين و بيمه كرد. اگر خداى نكرده 
اتفاقى براى پدر بيفتد او صاحب همه چيز خواهد شد. چون به تو 
ارث فراوانى خواهد رسيد و بعدها مجبور خواهى شد كه چيزهايى 
را به اسم بچه يا زنت كنى. پسر مواظب باش، اين قدر ناز زنت را 

نكش!«
سيروس نگاهى به خواهرش انداخت. همان موقع زندگى چند ساله 
اش مثل يك فيلم از جلوى چشمانش عبور كرد. در اين مدت شبنم 
بارها از همسرش خواسته بود خانه اى اجاره كند و از خانه پدرى 
تا يك زندگى آرام، بدون دلهره و استرس  اش اسباب كشى كنند 
داشته باشند. اما سيروس معتقد بود پدرش بيمار است و اگر او را 
ترک كند وى ناراحت و دلگير خواهد شد. بنابراين حاضر نبود به 

هيچ قيمتى پدر بيمارش را تنها بگذارد.
او  و  است  شبنم  جهيزيه  اش  زندگى  اثاثيه  دانست  مى  سيروس 
تاكنون چيزى از وى نخواسته بود. اما نمى دانست چرا خواهرانش 

نسبت به همسرش اين قدر حسادت مى كنند.
و  آبى شده  دختر چشم  يك  آنها صاحب  كه  بود  گذشته  ها  ه  ما 
نامش را »سمانه« گذاشتند. پدر و مادرش عاشق فرزندشان بودند. 

اما عمه ها چشم ديدن دختر كوچولوى برادرشان را نداشتند. 
سمانه ۵ ساله شده بود. در اين مدت نيز شبنم از حركات و رفتار 
رسيد.  مى  نظر  به  خسته  و  كالفه  حسابى  شوهرهايش  خواهر 
به  اش  خانواده  هاى  تأثير حرف  تحت  اوقات  گاهى  نيز  سيروس 
به  كارشان  حتى  كرد.  مى  بدرفتارى  شبنم  با  واهى  هاى  بهانه 
مشاجره لفظى هم مى كشيد. مرد چشم هايش را بسته بود و شبنم 
و دختر شيرين زبانش را نمى ديد. به همين خاطر افكار شوم در 
عمق جانش ريشه دوانده و خيلى زود عصبانى مى شد. شبنم از 
اين همه تندى و بى مهرى همسرش به تنگ آمده بود. بنابراين كم 
كم عكس العمل نشان مى داد. از تنهايى و حصارى كه سيروس و 
خانواده اش به دور او كشيده بودند رنج مى برد اما همه سختى ها 

را به خاطر شوهر و دخترش تحمل مى كرد.
سيروس نيز بر اثر تأثير ات منفى خواهرانش هر روز از همسرش 
فاصله بيشترى مى گرفت. به بهانه هاى مختلف شب ها دير به خانه 

مى آمد و يا اين كه چند شب به خانه نمى آمد.
با  نبود  حاضر  حتى  و  نداشت  كارى  هيچ  حوصله  ديگر  شبنم 
زندگى  سال   6 از  پس  آنان  كند.  زندگى  سقف  يك  زير  سيروس 
مشترک ديگر نمى توانستند با هم تفاهم و همدل باشند. تا اين كه 
تو  گفت: »سيروس  به همسرش  در جريان مشاجرات شان شبنم 
فكر مى كنى من دختر ۱7 يا ۱۸ ساله هستم كه بخواهم براى تو 
ناز كنم و يا اين كه تو تازه داماد هستى و زندگى ات را تازه شروع 
كرده اى، ما 6 سال زندگى مشترک داشتيم و با عشق و عالقه با هم 
ازدواج كرديم و من برخالف اراده و موافقت خانواده ام به خاطر 
مشترک  زندگى  طول  در  نشستم.  عقد  سفره  پاى  تو  به  ام  عالقه 
مان سختى هاى زيادى كشيده ام و حرف هاى نيشدار خواهرانت 

به حرف  فقط  كردى  كار  چه  من  براى  تو  اما  خريدم.  جان  به  را 
تحميل  من  به  را  آنان  هاى  خواسته  و  كردى  گوش  ات  خانواده 
نيز مانند يك عروسك خيمه شب بازى تو را به هر  نمودى. آنها 
طرف كه بخواهند مى كشانند. چه شب هايى كه با چشم هاى اشك 
آلود به همراه دخترم سر به بالين گذاشتم. اما تو با دوستانت دنبال 
تفريح و خوشگذرانى بودى. سيروس تو مرد زندگى بودى و كار 
و درآمد خوبى داشتى. اما به خاطر حرف هاى خانواده ات كارت 
را از دست دادى. چون فكر مى كنى بزودى ارث قابل توجهى به تو 
خواهد رسيد اما اين را بدان سهم ارث تو را خواهرانت با زرنگى 
آنان  بايد جيره خوار  نيز آخر عمر  تو  باال خواهند كشيد و  شان 
بنابراين هر وقت  نيستم.  تو  با  زندگى  به  ديگر حاضر  باشى. من 
فكر كردى مى توانى استقالل داشته باشى و به تنهايى زندگى ات را 

اداره كنى، در كنارت خواهم بود.«
يك سال و نيم بعد، سيروس و شبنم تقاضاى طالق توافقى كردند. 

اما سيروس حسابى از عواقب طالق و تنهايى مى ترسيد. 
اجازه  بر  مبنى  دادگاه  بعد هم زن و شوهر جوان حكم  چند روز 
بغض  دادگاه  ديدن حكم  با  كردند. شبنم  دريافت  را  توافقى  طالق 
كرد و به نقطه اى خيره شد و خاطرات روزهاى آشنايى و نامزدى 
را به ياد آورد. چشم هايش گرم شد و قطرات درشت اشك آرام 
آرام از چشمانش فروغلتيد. چند سال از بهترين روزهاى عمرش را 
به پاى سيروس بيهوده سپرى كرده بود. زندگى مشتركى كه نتيجه 
آن يك دختر شيرين زبان بود كه در غبار زندگى تنها مانده بود. در 
راهروى دادگاه، دختر كوچولو دست مادرش را گرفت و راهى خانه 
به همسرش  را  پدرش سرپرستى دختر كوچولويش  كه  شد؛ چرا 
سپرده بود بى آن كه بداند چگونه پايه هاى زندگى خانواده اش را 

ويران كرده است. 

برگرفته از روزنامه  ايران
*****************************************

قهوه خانه، آخرين ايستگاه فرار 
مرد اسیدپاش

پاشيده  اسيد  به صورت همسرش  انتقامى كور  در  كه  معتاد  مرد 
بود، پس از ۱9۳ روز فرار در يك قهوه خانه دستگير شد.

، نخستين روز تير امسال مأموران پليس آگاهى ورامين در جريان 
از روستاهاى  يكى  در  به صورت زن جوانى  اسيدپاشى  ماجراى 
در  و  حادثه  محل  در  حضور  از  پس  آنها  گرفتند.  قرار  پيشوا 
نخستين بررسى ها دريافتند ساعت ۱0 و ۳0 دقيقه صبح، پرويز - 
۴9ساله- پس از پاشيدن يك ظرف اسيد به سوى همسرش گريخته 
است. زن مصدوم بالفاصله به بيمارستان منتقل شد و تحت درمان 
قرار گرفت. از سوى ديگر در تحقيقات محلى مشخص شد، همسر 
شديد  اختالف  اعتياد  سر  بر  شوهرش  با  قبل  مدتى  از  »پرويز« 
قربانى  اكرم-  جسمانى  وضعيت  بهبود  با  ادامه  در  است.  داشته 
او  از  تحقيق  به  بيمارستان  در  با حضور  كارآگاهان  اسيدپاشى- 
به ماده  اعتياد شديد  آنها گفت: همسرم  به  پرداختند.زن ۳6 ساله 
پولهايش  وقت  هر  و  بود  كرده  ترک  را  ما  او  دارد.  كراک  مخدر 
تمام مى شد به خانه مى آمد و پس از سرقت پول، طال يا وسائل 
خانه فرار مى كرد. چند روز قبل پس از سرقت تلويزيون، عليه او 
شكايتى مطرح كردم. مأموران نيز »پرويز« را دستگير كردند. وقتى 
به كالنترى رفتم شوهرم به گريه و زارى افتاد. من كه دلم به حالش 

سوخته بود رضايت خود را اعالم كرده و آزاد شد.
روز حادثه وقتى پرويز به خانه آمد و قصد داشت وسيله ديگرى را 
ببرد در برابرش مقاومت كردم او هم ناگهان به صورتم اسيد پاشيد 
و فرار كرد. قاضى حجت كيوان هاشمى، رئيس بخش قضايى پيشوا 
در اين باره به خبرنگار ما گفت: پس از ارسال پرونده به دادگاه، با 
دستور قاضى »شاهبداغى« - رئيس شعبه ۱0۱ - تيمى از مأموران، 
تجسس هاى گسترده براى دستگيرى متهم را آغاز كردند. آنها در 
نخستين گام راهى خانه مادر متهم در تهران شدند اما ردى از وى 
به دست نيامد. در ادامه تحقيقات مأموران دريافتند، پرويز از يك 
باجه تلفن عمومى در اطراف كرج با فرزندانش تماس گرفته و آنها 
را تهديد كرده است.با رديابى تماس هاى متهم، مأموران محل تلفن 
او را  عمومى را تحت نظر گرفته و پس از شش ماه موفق شدند 
دوشنبه در يك قهوه خانه در اطراف كرج شناسايى و دستگير كنند.
مرد اسيدپاش در جريان بازجويى ها با اعتراف به جرم خود گفت: 
همسر و فرزندانم مرا به خاطر اعتياد به مواد مخدر رها كرده و 
به اتهام سرقت نيز از من شكايت كرده بودند. اين كار آنها باعث 
شد انتقام بگيرم. روز حادثه از يك مغازه اسيد 90 درصد گرفته 
و به خانه رفتم. وقتى همسرم به داد و فرياد پرداخت اسيد را به 
و  ها  پارک  در  هم  مدت  اين  در  كردم.  فرار  و  پاشيده  صورتش 
خيابان ها مى خوابيدم. قاضى كيوان هاشمى خاطرنشان كرد، متهم 
پس از تحقيق با قرار بازداشت و براى تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهى ورامين قرار گرفت.
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چرا خانم ها به 
روزهاى تولد و 
سالگردها توجه 

دارند !؟
و  زنان  بين  مهم  تفاوت هاى  از  يكى 
مردان، توجه به زمان جريان هاى زندگى 
به  است.  تاريخ ها  سپردن  خاطر  به  و 
ياد داشتن تاريخ مناسبت ها براى زنان 
همانند به خاطر سپردن موجودى بانكى 
فراوانى  اهميت  از  و  است  مردان  براى 

برخوردار است...
برخالف باورهاى عموى كه بيشتر مردم تصور مى كنند خود و حتى 
اساسى  موارد  از  يكى  مانند كف دستشان مى شناسند،  را  ديگران 
واقعى“  ”هويت  شناخت  است،  روبه رو  آن  با  مرد  و  زن  هر  كه 
انسان  ها،  شخصيت  بودن  پيچيده  به علت  كه  چرا  است“  خويشتن 

شناخت ”هويت و شخصيت واقعى“ خويش و اينكه ”كى هستند“ يا 
”چى هستند“ بسيار مشكل بوده و به تخصص و دانائى و توانائى 
فراوانى نياز دارد. بنابراين، شناخت ”هويت و شخصيت خويشتن“ 
به صورت عدسى، فقط به كمك كارشناسان ماهر، خيره و متخصص 
امكان پذير است بسيارى از انسان ها معيار و ارزش هاى واقعى خود 
چه  زندگى  از  نمى دانند  و  كسيتند…  نمى دانند  و  نمى شناسند  را 
مى خواهند و … نمى توانند به موقع تصميم هاى الزم و قاطع بگيرند. 
نمى توانند خود را در مسير كاميابى ها قرار بدهند… بيشتر افراد در 

ترديدها، نااميدى ها و نگرانى ها رها شده و سرگردان مى مانند. 
به طور كلى، اگر هويت خود را به درستى بشناسيم و بدانيم كيستم 
و آن وقت همان طورى كه هستيم، خود را بپذيريم. از كيفيت زندگى 

بهترى بهره مند مى شويم و زندگى مطبوعى در انتظار ما است. 
به يقين، هر كسى بارها از خود پرسيده ”من كيستم“، ”هويت من 
و  نشناسيم  را  خود  واقعى  ارزش هاى  و  معيارها  تا  است؟“  كدام 

نشناسيم،  به درستى  را  خود  هويت  و  هستيم  كسى  چه  ندانيم 
به درستى كشف  را  بود. درون و ذهن خود  قادر نخواهيم  هرگز 
كنيم و به پرورش و گسترش آن كمك كنيم و زندگى خود را در 
باورهايش  و  ذهنى  تصوير  با  فردى  هر  دهيم،  تغيير  مثبت  جهت 
تحت تأثير  كس،  هر  هويت  و  شخصيت  كه  چرا  مى شود،  شناخته 
تصوير ذهنى و باورها شكل گرفته و ساخته مى شود و هر فردى با 
توجه به تصوير ذهنى و باورها و انديشه هاى خود، با رويدادهاى 
خود  از  را  الزم  عملكرد  و  احساس ها  و  مى كند  برخورد  بيرونى 
اين باشد كه  باورهاى ما  اگر تصوير ذهنى و  بروز مى دهد. حتى 
و  بدبخت  بيچاره،  فردى  يا  هستيم  موفق  و  شايسته  اليق،  فردى 
ناموفق مى باشيم، احساس ها و عملكردمان در هر موردى، مطابق 

باورهاى مان عمل مى كنند. 
به طور نمونه وقتى باور ما اين باشد كه سوپ قورباغه چيز بدى 
است. از خوردن آن خوددارى مى كنيم. بدون توجه به اينكه ممكن 
است سوپ قورباغه بسيار خوشمزه، جالب و مفيد باشد، ولى چون 
از كودكى به ما گفته اند قورباغه موجودى كثيف و چندش آور است، 
باورمان شده است كه قورباغه موجود بدى است. بنابراين از ديدن 

و خوردن آن بدمان مى آيد. 
بايد بدانيم كه در اين سياره، هر انسانى يگانه، بى همتا و محصربه فرد 
است. هويت اين انسان يگانه از طريق عملكردش مورد ارزيابى و 
داورى قرار مى گيرد و شناخته مى شود؛ به اين معنى وقتى از كسى 
رفتار خوب و شايسته اى ببينيم و آن رفتار چندين بار تكرار گردد، 
خوشمان  او  از  بنابراين  است.  خوبى  آدم  شخص،  آن  مى گوئيم 
به  نسبت  ما  داورى  نحوه▪  حتى  مى كنيم.  اعتماد  او  به  و  مى آيد 

خودمان نيز، براساس رفتار و عملكردمان است. 
يكى از تفاوت هاى مهم بين زنان و مردان، توجه به زمان جريان هاى 
تاريخ  داشتن  ياد  به  است.  تاريخ ها  سپردن  خاطر  به  و  زندگى 
مناسبت ها براى زنان همانند به خاطر سپردن موجودى بانكى براى 
مردان است و از اهميت فراوانى برخوردار است. براى زنان، داشتن 
روزهاى تولد و سالگردها، اهميت دارد و با جشن گرفتن آن روزها 
را گرامى مى دارند، از نظر بيشتر مردان، توجه به روزهاى تولد و 
سالگردها و برگزارى جشن ها، بيشتر كارى كودكانه جلوه مى كند. 
زنان از بى توجهى مردان به سالگردها در حيرت هستند و مردان 
از توجه و دقت خانم ها به اين مراسم، در شگفت مى باشند! به طور 
كلى درک چرخه▪ زندگى از نظر مردان و زنان متفاوت است. ثبت 
زمان جريان هاى جارى زندگى به صورت خودكار در ذهن صورت 
مى گيرد، ولى خانم ها آنها را با دقت بيشترى پى گيرى مى كنند و در 
به يادآورى آنها حساسيت بيشترى به خرج مى دهند. در واقع زنان 
با به ياد آوردن موضوع هاى مورد بحث، آنها را جشن مى گيرند و 

خوشبختى خود را گرامى مى دارند. 
▪ به مردان توصيه مى شود كه: 

اين  در  نكنيد.  فراموش  را  ازدواج  و  تولد  روزهاى سالگرد،  هرگز 
روزها به همسرتان يادداشت هاى كوتاه و متن هاى عاشقانه همراه 
با هديه بدهيد كه اثر معجزه آسائى دارد. آقايان بدانند وقتى زنى به 
هسمرش مى گويد براى تهيه هديه، خودت را به زحمت نينداز، در 
واقع از ته دل مى خواهد آن را تهيه كنيد! در واقع مفهوم اين گفته 
كه به خاطر من به خودت زحمت نده يعنى اينكه به طور دقيق همان 

كار را بايد بكنى! 
▪ آقايان توجه كنند كه: 

به  زود  خيلى  است،  زياد  زنان  در  سازش  قدرت  كه  آنجائى  از 
سختى ها عادت مى كنند. ولى اگر زنى تصور كند قربانى عشق خود 

شده است دير يا زود عليه شوهر خود قيام خواهد كرد. 
▪ آقايان توجه كنند كه: 

خانم ها با وجود اينكه به دنبال برابرى و آزادى هستن، ولى دوست 
دارند مورد حمايت )شوهر( قوى و محكم قرار گيرند. به اين علت 
را مورد تحسين  آنان  احترام مى گذارند و  توانمند  به مردان  زنان 
قرار مى دهند؛ چرا كه مى خواهند به او تكيه كنند. مردان هم از اينكه 
توصيه  خانم  به  بنابراين  مى برند.  لذت  باشند،  همسرشان  حامى 
مى شود به جاى افتخار و تكيه كردن به پدر، برادر، خواهر و … به 
شوهر خود تكيه و افتخار كنند تا همسر خود را هر چه بيشتر به 

سوى خويش جذب نمايند. 
▪ خانم ها توجه كنند كه: 

براى مردان پيروزى و غلبه بر مانع ها و حل مشكل ها و انجام دادن 
درست كارها بسيار مهم است، به عبارت ديگر، براى مردان بسيار 
اهميت دارد كه كارها را درست و بدون اشتباه انجام دهند، چرا كه 
وقتى اشتباهى كنند به غرور و خودباورى آنان لطمه وارد مى شود 
سؤال  زير  شخصيتشان  و  مى گرد  متزلزل  اعتمادبه نفسشان  و 
مى  رود. به اين علت مردها از اشتباه كردن متنفر هستند، از اينكه به 
آنان گفته شود اشتباه مى كنند، بدشان مى آيد، حتى از اينكه ديگران 
آقايان  مى شوند.  ناراحت  خيلى  كرده اند،  اشتباه  آنان  كه  بفهمند 
را  اگر مردى  متنفر هستند.  مقايسه شوند  ديگر مردان  با  اينكه  از 
عذرخواهى  كمتر  مردها  مى كند.  بى لياقتى  احساس  كنيد،  نصيحت 

مى كنند. چرا كه با عذرخواهى، احساس شكست مى كنند. 
▪ خانم ها توجه كنند كه: 

مردان در مقابل انتقادها و سرزنش ها حساس بوده و واكنش نشان 
مى دهند. از كارهاى انجام يافته و نيافته اى درست يا نادرست خود 
دفاع مى كنند، دليل مى آورند، عصبانى و خشمگين مى شوند، حتى 
ممكن  درونى،  و  بيرونى  وارده▪  فشارهاى  از  رهائى  به منظور 
است به راحتى دروغ بگويند، تا خود را از فشارها و گرفتارى هاى 
موجود نجات بدهند؛ در حالى كه ممكن است خود متوجه اشتباه 
خود شوند، ولى از بيان آن خوددارى مى كنند. چرا كه فكر مى كنند 
كمك  اعتمادبه نفسشان  و  خودباورى  غرور  حفظ  به  كارها  اين  با 
مى كنند. بنابراين براى اخذ نتيجه▪ مثبت به خانم ها توصيه مى شود 
بسيار حساس  انتقادها و سرزنش ها،  برابر  در  كه مردان  بپذيرند 
هستند و به جاى انتقاد از عملكرد شوهرها و به جاى انگشت گذاشتن 
روى نكته هاى منفى و اشتباه هاى همسرشان، بهتر است روى نقاط 
ايجاد تعادل و  و عملكردهاى مثبت همسرشان تأكيد ورزند تا در 
توازن و در ساخت زندگى مشترک شاد و موفق، نقش سازنده▪ 

خود را ايفاء كنند. 
▪ آقايان بدانند كه: 

همسرتان انتظار دارد كه به پرسش هايش توجه كنيد و كوتاه جواب 
ندهيد و زمانى كه با شما حرف مى زند، روزنامه نخوانيد و تلويزيون 
تماشا نكنيد. در مورد كارهاى روزانه اش در مورد آشپزخانه از او 
پرسش كنيد به او كمك كنيد و در مورد بچه ها نظر او را به حساب 

بياوريد. 
▪ آقايان بدانند كه: 

باشيد،  او  حامى  حال  همه  در  و  هميشه  دارد  انتظار  شما  همسر 
ناراحت  كسى  از  اگر  و  بدهيد  او  به  دوستانش،  مورد  در  را  حق 
شد، جانب او را بگيريد همبستگى او را بپذيريد نه وابستگى اش را. 
خانم ها هم توجه كنند كه مردها نيز به عشق و حمايت همسرشان 

نياز مبرم دارند. 
▪ آقايان بدانند كه: 

لباس، آشپزى، رفتار و كردارش  همسرش دوست دارد به چهره، 
توجه كرده و از آنها تعريف كنيد كه نياز به تأييد و تشويق شما 
دارند، به آزادى هاى او احترام بگذاريد، همسرتان مى خواهد با هم 

پرواز كنيد و در اين راه به او كمك كنيد. 
▪ خانم ها بدانند كه: 

جنسى  روابط  از  كند؛  ميل  غذاهاى خوشمزه  دارد  نياز  همسرتان 
به شما  احساس خيلى خوبى نسبت  و  آرام مى گيرد  بسيار  عالى، 
و  نيازها  از  بسيارى  به  كه  است  صورت  اين  در  مى كند،  پيدا 

درخواست هاى شما جواب مثبت مى دهد. 
▪ خانم ها توجه كنند كه: 

مردان همانند زنان به تحسين، حسن جوئى و تمجيد به ويژه از طرف 
شما نياز دارند، هر چند وانمود كنند كه از تعريف بدشان مى آيد. 

جالب است بدانيم كه خانم ها به راحتى گريه مى كنند و لحظه اى ديگر 
مى توانند شاد باشند، در حالى كه مردان فقط در مواقع ناتوانى و 

بيچارگى به گريه مى افتند. 
▪ خانم ها و آقاها بدانند كه: 

در زندگى چيزى به دست مى آوريم كه انتظارش را داريم، بنابراين 
اگر انتظار آن را داشته باشيم كه زندگى زناشوئى خوبى خواهيم 
داشت… يا زندگى زناشوئى بدى نصيبمان خواهد شد… يا همسرم 
به من خيانت خواهد كرد.. يا همسر بداخالق و غيرقابل تحمل نصيب 
من مى گردد… يا براى بهتر شدن زندگى مشترک به طور حتم موفق 
خواهم شد… يا هر چه تالش و كوشش كنم. زندگى مشتركمان نه 
تنها بهتر نمى شود، بلكه روز به روز بدتر مى گردد و … به طور كلى 
به  هر چيزى كه بيشتر فكر كنيم و انتظارش را بكشيم، همان براى 
ما اتفاق مى افتد؛ بنابراين با تفكر مثبت به زندگى مشترک نگاه كنيم 
و هميشه انتظار داشتن زندگى مشترک شاد، پرطراوت و عالى را 

داشته باشيم. 
▪ خانم ها و آقاها توجه كنند كه: 

بيشتر زمان ها )مردان و زنان( فكر مى كنند كه مسبب همه▪ درد، رنج، 
عذاب، ناراحتى، بيمارى، فقر، ناموفق بودن و ناشاد شدن و راضى 
نمودن از زندگيشان، ديگرى يا ديگران هستند چرا كه اگر فكر كنيم 
كه مشكل ها، مانع ها و مصيبت ها را خود به وجود آورده ايم. حالمان 
بد مى شود و تحت شرايط شديد روانى قرار مى گيريم. بنابراين در 
به  را  مانع ها  و  مشكل ها  علت هاى  از  بسيارى  مواقع،  از  بسيارى 

گردن ديگرى مى اندازيم و فرافكنى مى كنيم. 
▪ خانم ها و آقاها بدانند كه: 

براى اينكه زندگى مشترک شاد و موفقى داشته باشيد، احساس كنيد 
كه آدم خوشبختى هستيد، به نكته هاى مثبت، به دارندگى هاى خود و 
همسرتان توجه كنيد، از مقايسه▪ خويشتن و زندگى مشترک خود 
با ديگران خوددارى كنيد. خود را عادت بدهيد نكته هاى مثبت خود 
و ديگران را ببينند و آنها را بيان كرده و حسن جوئى كنيد و بدانيد 
كه منفى نگرى و احساس بدبختى دائمى، مى تواند يك نوع بيمارى 
روانى باشد و همانند بسيارى از بيمارى هاى ديگر براى كسانى كه 
معتقد به درمان پذيرى آن هستند، قابل عالج مى باشد. براى درمان 

هر بيمارى نياز به آگاهى، خواستن، تالش و شهامت است.

خانه و خانواده
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خانمهاى 
خوش اندام 

نخوانند!
که  لباس هایی  از  نباید  دارید،  کوتاهی  قد  شما،  اگر 
طرح های افقی دارند استفاده کنید. همین طور، متفاوت 
بودن رنگ لباس های شما با یکدیگر، و یا استفاده از 
شلوارهای بگی و جلیقه های دوالیه، متناسب با اندام 
شما نیست، سعی نکنید شلواری به پا کنید که بیش 
از حد، بلند است چون فقط باعث جلب توجه افراد، به 

کوتاهی قد شما می شود...

▪ خانم هاى قد كوتاه: 
دارند  افقى  طرح هاى  كه  لباس هايى  از  نبايد  داريد،  كوتاهى  قد  اگر شما، 
استفاده كنيد. همين طور، متفاوت بودن رنگ لباس هاى شما با يكديگر، و 
يا استفاده از شلوارهاى بگى و جليقه هاى دواليه، متناسب با اندام شما 
نيست، سعى نكنيد شلوارى به پا كنيد كه بيش از حد، بلند است چون فقط 

باعث جلب توجه افراد، به كوتاهى قد شما مى شود. 
نوجوان  دختران  لباس هاى  سايزبندى  از  مى كنيم  توصيه  كلى  به طور 
استفاده كنيد و يك ژاكت يك دكمه كه تا باالى كمر شما مى رسد، انتخاب 

كنيد. 
اگر از لباس هاى هم رنگ استفاده كنيد كه تا اندازه اى هم تنگ باشند، شما 
قد بلند تر به نظر مى رسيد. همين طور پوشيدن دامن و كمربند و كفشى كه 

در يك درجه رنگ بندى قرار دارند، قد شما را بلندتر جلوه خواهد داد. 
▪ خانم هاى  قد بلند:  

همراه  به  يك رنگ  پا  تا  وسر  عمودى  طرح هاى  با  لباس هاى  از  استفاده 
درشت تر  باعث  ريز،  گوشواره هاى  و  گردنبند  و  كوچك  كيف دستى هاى 

شدن شما مى شوند. 
تا كفش هاى  استفاده كنيد  پاشنه كوتاه  از كفش هاى  بهتر است  همچنين 
كامال تخت و اگر كفش پاشنه كوتاه شما با يك دامن حاشيه دار )كه اين 
حاشيه در كنار دكمه دامن يا لبه پايين دامن واقع شده( همراه شود، اندام 

شما بسيار متناسب و زيبا خواهد شد.  
توصيه مى كنيم شلوارهاى راسته و يا سه  ربع )كه تا ساق پا  مى رسند( 
كيف هاى  يا  و  بزرگ  بسيار  دستى هاى  كيف  كردن  حمل  از  و  بپوشيد 

)دوشى( نترسيد، چون با سر و وضع شما كامال هماهنگ است. 
▪ خانم هايى با  باالتنه بزرگ: 

با  لباس هايى  است  بهتر  دارند،  برجسته  و  بزرگ  باالتنه  كه  خانم هايى 
خيلى  كمربندهاى  همچنين  نكنند،  استفاده  رنگارنگ  و  شلوغ  طرح هاى 
ظريف براى اين خانم ها مناسب  نخواهد بود. اگر شما باالتنه برجسته اى 
يا  و  برق  و  زرق  پر  نقوش  كه  بلوزهايى  پوشيدن  از  كنيد  داريد سعى 
طرح هاى بزرگ دارند، خوددارى كنيد و به دنبال بلوزهايى جمع و جور با 

پارچه هاى مات و يقه هفت باشيد. 
رنگ بلوز انتخابى شما بهتر است تيره باشد و در مورد شلوار متناسب 
با اندام شما هم بايد بگوييم كه شلوارهاى پاچه گشاد، و يا دامن هاى بلند 
بسيار برازنده شماست؛ استفاده از يك دستمال گردن با طرحى ساده، 

زيبابى لباس هاى شما را تكميل مى كند.  
▪ خانم هايى با باالتنه كوچك: 

اگر باالتنه شما كوچك است، سعى نكنيد با پوشيدن لباس زير اسفنجى، 
مشكل خود را جبران كنيد. با پوشيدن لباس هاى زيبا كه كمربند ظريفى 
داشته باشند، و يا كت هاى كمر باريك، و نيز بلوزهاى رنگ روشن كه 
رنگ آن با شلوار يا دامن شما متفاوت باشد، اين مشكل حل خواهد شد. 

▪ خانم هايى با  ران و پايين تنه بزرگ: 
شما نبايد از دامن هايى كه تنها يك برش خورده اند، استفاده كنيد. پوشيدن 
شلوارهاى چسبان و تنگ، با كفش هاى تخت و يا دامن هايى كه تا سر زانو 
مى باشند، نيز اصال برازنده شما نيست.  مى رسند و مدل آنها >كلوش< 
همچنين شما نبايد از شلوارهايى كه در كناره هايش جيب دارند، و كت ها 

و جليقه هايى كوتاه استفاده كنيد. 
بپرهيزيد.  مى رسند  شما  كمر  تا  كه  روشن  رنگ  بلوزهاى  پوشيدن  از 
پوشيدن شلوار با پارچه هاى براق و چرم به همراه كفش هاى پاشنه بلند 

و باريك هم براى شما مناسب نيست. 
همچنين شما نبايد شلوارهاى بگى يا مردانه بپوشيد؛ همانطور كه پوشيدن 
شلوارهاى  مى شود،  شما  هيكل  دادن  جلوه  بزرگ تر  باعث  كوتاه  دامن 
مردانه و بگى نيز، براى شما نامتناسب هستند. شما مى توانيد از شلوار و 
يا دامن تيره رنگ استفاده كنيد چون رنگ تيره لباس باعث كوچك تر به نظر 

رسيدن اندام شما مى شود.  
▪ خانم هاى شكم بزرگ: 

نازكى  پارچه  كه  لباس هايى  از  است  بهتر  داريد،  بزرگى  اگر شما شكم 
دارند استفاده نكنيد همچنين پوشيدن بلوزهايى كه طرح هاى درشت دارند 

و يا داراى گل هاى ريز هستند، باعث بدهيكل شدن شما مى شوند. 
بدنتان است استفاده كنيد و  لباس هاى كشى كه جذب  از  نبايد  كال شما 
مى توانيد با پوشيدن دامن هاى زيپ دار با رنگ تيره و مات شكم خود را به 
داخل جمع كنيد.شما بايد ژاكت هايى بپوشيد كه بلند هستند و روى شكم 

شما را مى پوشانند تا در كل اندام شما باريك تر به نظر آيد.  
▪ خانم هايى با ساق و مچ پاى چاق: 

بهتر است از دامن هايى كه تا زير قوزک پا ارتفاع دارند استفاده كنيد. اگر 
سايز لباس هاى شما ۴ و يا كمتر است، از كفشى استفاده كنيد كه حداكثر 
6 سانتى متر ارتفاع پاشنه آن باشد، در غير اين صورت نامتعادل خواهيد 
بود. همين طور از كفش هايى استفاده كنيد كه بندهاى پهنى داشته باشند، 

چون بند نازک كفش مى تواند چاقى پا را چند برابر نشان دهد.

ثابت نگه داشتن 
دوربین براى 

عكاسى در نور كم
همانطور كه مى دانيد وقتيكه نور كافى نيست و فالش 
جوابگو نيست، نويز تصوير ديجيتالى كه با يك دوربين 
ديجيتال گرفته مى شود، زياد شود. در اين حالت چون 
لنز دوربين مدت بيشترى باز مى ماند لرزشهاى دست 
كيفيت عكس  كاهش  و  تار شدن  باعث  تواند  شما مى 
شما شود. در اين شرايط با رعايت نكات ساده اى مى 

توانيد عكسهاى بهترى بگيريد.
از گذشته در دست  تر  ثابت  را  بگيريد دوربين  ياد   ▪
بگيريد و سعى كنيد از لنز براى زوم اپتيكال استفاده 

نكنيد.
ته  داريد.  نگه  حركت  بدون  را  دوربين  اينكه  براى   ▪
نگه داريد و  دوربين را بر روى كف دست چپ خود 
قرار  لنز  دور  و  دوربين  جلوى  در  را  خود  انگشتان 
دوربين  پايه  و  عنوان سكو  به  شما  دست  كف  دهيد. 
است و هيچ فاصله اى نبايد بين ته دوربين و كف دست 

شما قرار داشته باشد. 
تمرين  كمى  با  ولى  بيايد  نظر  به  مشكل  است  ممكن 

متوجه مى شويد كه بهترين روش است.
▪ يك نفس عميق بكشيد و اجازه دهيد نصف هواى دم 

خارج شود.
▪ پاهاى شما بايد به اندازه عرض شانه باز شوند.

▪ اگر به اندازه كافى وقت داريد دوربين را بر روى سه 
پايه قرار داده و از حالت تأخيرى آن استفاده كنيد.

▪ اطالعات بيشتر براى اينكه در نور كم عكس بگيريد.
مى  را  دوربين  راست  سمت  كه  شما  راست  دست   ▪
گيرد، جهت دوربين را مشخص مى كند و كنترل حركت 

بدنه دوربين را در دست دارد.
▪ دوربين را در برابر چشمانتان قرار دهيد. آرنجتان 
به  نگه داريد. دوربين را  ثابت  را بوسيله پهلوى خود 
سمت عقب بكشيد به گونه اى كه پيشانى شما دوربين 

را لمس كند.
▪ زمانيكه آماده ايد عكس بگيريد يك نفس بكشيد نصف 
هوا را بيرون دهيد و بقيه را در سينه حبس كنيد. در 
اين لحظه بدن بيشترين تكانى كه مى خورد به سمت 

جلو و عقب است سعى كنيد آنرا كنترل كنيد.
▪ اكنون شما آماده هستيد. از همه انگشتان دست را 
استفاده كنيد و به دوربين و دكمه آن فشار وارد كنيد 
البته به آرامى. با چند بار تمرين مهارت شما زياد مى 
شود. پس در روشنايى روز سعى كنيد اين تمرينات را 

انجام دهيد تا در نور كم بدرد شما بخورد. 
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جدول و سرگرمی

یکی از طرفین بازی را شروع می کند و در 
3 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qc3+      Kb5  Qb4+      Kc6   Rc2++ or 
Rc2+       Kb5   Qb3+      Ka5   Qb4++ or 

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

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

فال هفته

متولدين فروردين: در اين هفته شرايط بحراني هفته 
هاي قبل، رو به بهبود مي رود. عده اي از متولدين اين 
ماه نگران آينده شغلي خود هستند و درصدي از اين 
گروه به فكر تغيير شغل براي شرايط بهتر هستند. از 
و  فراز  فرزندان،  و  همسر  با  روابط  و  خانواده  نظر 
نشيب هايي را پشت سر مي گذارند و آرامش نسبي 
در فضاي خانه حاكم است. فارغ از مشغله ها به يك 
مسافرت خيلي كوتاه نياز دارند تا بهتر بتوانند تصميم 
ياري  به  به موقع  دارند كه هميشه  بگيرند. دوستاني 

شان مي آيند. قدر آنها را بدانند.

ماه،  اين  متولدين  ارديبهشت:  متولدين    
بيشتر  برند.  نمي  سر  به  مناسبي  روحي  شرايط  در 
را درگير شغل و حرفه  باشد خود  كه الزم  آنچه  از 
از نظر درآمد، اوضاع همچنان خوب  اند.  شان كرده 
و بروفق مراد است. فقط براي سالمتي خود هر چه 
حتمأ  را  ورزش  كنند.  تنظيم  غذايي  رژيم  يك  زودتر 
به برنامه هاي روزانه شان بيفزايند. مجردين اين ماه 
نگران آينده و ازدواج خود هستند كه نبايد به آن فكر 

كنند. زمان ، همه چيز را درست مي كند.

جالبي  هاي  ايده  و  افكار  خرداد:  متولدين 
به مرحله ي  البته زماني جالبتر مي شوند كه  داريد، 
به  با توجه  اين ماه  از متولدين  اجرا درآيند. عده اي 
تالشي كه كرده اند، هنوز به هدف اصلي خود نرسيده 
اند و بسيار نگران آينده شغلي و كاري خود هستند كه 
اين مسئله به زودي حل خواهد شد. با انعطاف پذيري 
و سازگاري كامل بر دشواري ها غلبه خواهيد كرد. 
بايد مراقب بعضي از حركات و اعمال خود باشيد. رک 

گويي شما گاهي باعث آزار خود و اطرافيان ميشود.

  متولدين تير: پيشنهاد يك سفر چندروزه از 
طرف دوستان به شما ميشود كه بايد آن را رد كنيد. 
فراموش  و  نشويد  خاطر  تشويش  و  نااميدي  دچار 
موفقيت  شرطهاي  از  يكي  نفس  به  اعتماد  كه  نكنيد 
نكنيد، چون  نگاه  به پشت سر  ديگر  است  بهتر  است. 
گذشته ها ديگر گذشته است. در تصميم گيري تان از 
قلب و منطق به طور يكسان استفاده كنيد، تا در زمينه 
عشق بتوانيد روزهاي شادي را داشته باشيد. عده اي 
از متولدين اين ماه، بحران يك شكست عاطفي را پشت 

سر گذاشته و به شرايط مطلوب رسيده اند.

متولدين مرداد: در اين روزها اخبار خوشي   
به دستتان مي رسد كه روحيه تان را تغيير مي دهد. 
در زمينه موسيقي توانايي ويژه اي داريد . بايد از اين 
استعداد و توانايي بهره بگيريد. زندگي تان دستخوش 
را  آن  اصلي  نقش  شما  خود  كه  ميشود  تغييراتي 
نكنيد.  عجله  زياد  هم  ازدواج  مورد  در  كنيد.  مي  ايفا 
استعداد  از  بهينه  استفاده  براي  هست،  فرصت  هنوز 
و توانايي هايتان از هيچ كوششي فروگذار نكنيد. اگر 
خودخواهي و خودپرستي تان را كنار بگذاريد، عشق 

مي تواند براي تان بسيار لذت بخش باشد.

عاطفي  مسائل  زمينه  در  شهريور:  متولدين 
از خانمها و دختر خانمها خود را  و احساسي، خيلي 
بدشانس ميشناسند و عقيده دارند حق شان با توجه به 
امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليكه اين گروه نبايد 
فرداهاى روشني  اندازند، چرا كه  نظر  امروز خود  به 
در پيش است . زندگي زناشوئي زوج هاى جوان اغلب 
پا به بن بست  از  توام با سعادت است ولي معدودى 
در زندگي خود  بداليلي طوفاني  ميانساالن  و  گذاشته 
پديد آورده و بكلي شيرازه زندگي خود را بهم ريخته 
اند . نامزديهاى تازه زندگي خيلي از دخترها را بكلي 
عوض خواهد كرد . به آقايون مجرد توصيه ميشود كه 

ابراز كنند  سريعا احساسات خود را به محبوب خود 
از دست خواهند  اينصورت شانس بزرگي را  در غير 

داد

آن  هنوز  كه  ايد  داشته  نذري  مهر:  متولدين 
امكان  و  توانايي  حد  در  است  بهتر  ايد،  نكرده  ادا  را 
خود اين نذر را ادا كنيد. به ديدن افراد سالخورده در 
خانواده برويد. شما فردي مستقل، هوشيار و در انجام 
به اجراي آن مي گيريد، مصمم  هر كاري كه تصميم 
نظر  در  با  آمده،  پيش  برايتان  كاري  موقعيت  هستيد. 
گرفتن جوانب، اين كار را بپذيريد، چون كار فعلي شما 
برايتان چندان درآمدزا نيست. به زودي به مسافرتي 
اما  نيست  خوشايند  برايتان  چندان  كه  رفت  خواهيد 
روزهاي  نويد  تان  زندگي  در  جديد  مسافري  ورود 

خوشي را برايتان دارد.

از پشت سر گذاشتن يك  آبان: بعد  متولدين 
دوره هيجان انگيز و جالب آماده ايد كه زندگي عشقي 
اميدهاي  و  بيم  با  چه  اگر  بگيريد.  كامأل جدي  را  تان 
و  بردباري  ولي  بود.  خواهد  مواجه  تعهد،  و  عشق 
از  نبايد  را  آينده  خوش  روزهاي  به  اميد  و  صبوري 
هاي  حل  راه  توانيد  نمي  وقتي  كنيد.  دور  خود  ذهن 
موقت  حل  از   ، كنيد  پيدا  خود  مشكالت  براي  دائمي 
آنها خودداري كنيد. سعي كنيد گناه و اشتباه اطرافيان 
را بزرگ نكنيد و حتي االمكان به آنها فرصت جبران 

بدهيد تا به صورت يك مسئله حاد در نيايد.

استعدادهاي  و  خالقيت  اگر  آذر:  متولدين   
هيچ  مالي جاي  از جهت  گيريد،  كار  به  را  نهفته خود 
نگراني نيست و خواهيد ديد كه در مسير ثروت و رفاه 
براي بعضي ها شانس  هفته  اين  قرار خواهيد گرفت. 
زناشويي  زندگي  شروع  و  مناسب  زوج  كردن  پيدا 
متولدين  به  بود.  با خوشبختي خواهد  همراه  و  خوب 
كه  ميشود  توصيه  ماه  اين  سال  و  سن  كم  و  مجرد 
در قبوالندن نظرات خود به ديگران اصرار نورزند و 
اجازه بدهند كه ديگران عقايد خود را ابراز كنند. نگران 
از دست دادن چيزي نباشيد. بهتر است در اين دوره 

به مسائل شغلي تان كمي نظم بدهيد.

همه  باشيد،  صبور  كمي  اگر  دى:  متولدين   
چيز آن طور كه بايد پيش مي رود. جاي نگراني نيست. 
اوضاع  مالي،  نظر  از  كنيد،  مي  را سپري  هفته خوبي 
كم  هايتان  قرض  از  مقداري  و  كند  مي  پيدا  بهبود 
ميشود. نگران شغل فعلي تان نباشيد و بي جهت دنبال 
شغل ديگر نرويد. در همين زمينه، پيشرفت چشمگيري 
انتخاب  خواهيد داشت. فرصت ها از دست مي روند، 
و  نترسيد  آينده  از  سازند.  مي  را  مان  آينده  ما  هاي 
ترديد را كنار گذاشته و بهترين تصميم را بگيريد. با 
سرگرم شدن در كار از ديگر زواياي زندگي تان غافل 
نمانيد. از نظر سالمتي در وضعيت بهتري قرار داريد.

متولدين بهمن: روحيه فداكاري متولدين اين   
ماه نسبت به اعضاي خانواده و افراد فاميل نشان از 
قلب پاک و مهربان شان دارد. اين گروه بايد بدانند كه 
هيچ حادثه و عكس العمل منفي نبايد روحيه و اخالق 
آنها را تغيير بدهد. خستگي ها و بي خوابي ها براي 
گروهي از متولدين اين ماه دردسر ايجاد كرده است. 
روش  بايد  خود  روح  و  براي سالمت جسم  عده  اين 
زمينه  در  نيز  اي  عده  كنند.  دنبال  را  اي  شده  تنظيم 
مبتكر هستند.  و  پولساز و موفق  بسيار  كار  و  كسب 
برخي به دليل ركود اقتصادي ناگهان دچار دلهره شده 
، به همين دليل حتي ابتكارات و خالقيت هاي خود را 
آقايان توصيه  به ويژه  متأهلين  به  اند.  داده  از دست 
ميشود با يك شاخه گل، يك هديه كوچك يا يك كارت 
اي  تازه  بوي  و  رنگ  خود  خانوادگي  فضاي  به  زيبا 

ببخشند.

ماه  اين  متولدين  از  برخي  اسفند:  متولدين   
عجله  خود  آرزوهاي  و  ها  خواسته  به  رسيدن  براي 
به خرج مي دهند. همين امر باعث شده كه گاهي براي 
كسب موفقيت به بيراهه بروند و يا از مسير پرفراز و 
نشيب و سختي عبور كنند و گاه به بن بست برسند. 
خود  فرزندان  با  داليلي  به  مادرها  و  پدر  از  اي  عده 
با برقراري پلهاي  اند، اين عده بايد  دچار تضاد شده 
دوستي، ايجاد فضاي آرام و نزديك شدن به فرزندان 
خود در حل مسائل بكوشند. براي بيشتر متولدين اين 
ماه سفر توصيه ميشود. چون روحيه ناآرام و كسل 
آنها را آرامش مي بخشد. در زمينه بعضي از اختالف 
نظرها، در ميان سي درصد متولدين اين ماه، توصيه 
مي شود كه محتاط باشند. پاره اي از مشكالت طوالني 
مدت گذشته، حل شده و اوضاع اقتصادي رو به بهبود 

خواهد گذاشت.



    جمعه 13 دی ماه 1387
45سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

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

هفته نامه پرشین     جمعه 13 دی ماه 1387
سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب 
 برنامه هاى جديد

كامپیوترى
XPويندوز ويستا، ويندوز 
آنتى ويروس و فايروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه هاى

كاربردى و آموزشى ديگر 
با قیمت مناسب در محل كار و منزل

07 88 99 77 623

 دغدغه هاي بخاري 
پاک كن هاي اسكاتلندي  

تلگراف، زويا چراغي؛ 

بخاري پاک كن ها هميشه ظاهري مشابه دارند. دودگرفته، عضالني، چابك، يك جورهايي رفتار خوب 
و كار تند و سريع را با هم دارند و با شهامت بخش هايي از منزل را تميز مي كنند كه خود صاحبخانه 
جرات اش را ندارد. طبيعت رازگونه آنها حتي تشريفات را هم ناديده مي گيرد. آنها تحصيلكرده، پرورش 
يافته و قابل شمارش نيستند. انجمن ملي بخاري پاک كن هاي بريتانيا تعدادشان را 6۵0 نفر تخمين زده 
كه البته شامل كاركنان پاره وقت هم مي شود. اما صنف لوله پاک كن ها ادعا مي كند تعدادشان سه 

هزار نفر است.
شايد اداره آمار ملي در اين باره اطالعات بهتري داشته باشد. اما به طور باورنكردني، آنها نتوانسته اند 
آمار دقيقي در بياورند، چون اين افراد هم در زمره ماموراني كه خيابان ها را تميز مي كنند، قرار داده 
مي شوند. رها كردن اين قشر به حال خود كار چندان منصفانه يي نيست. از ۱996 تاكنون بيش از ۱۳۸ 
بخاري پاک كن بيچاره در اثر مسموميت مونواكسيد كربن جان خود را از دست داده اند، سازمان آتش 
نشاني متحمل ۸۵ ميليون پوند ضرر شده )براي خاموش كردن ۱7۱ هزار لوله دودگرفته( و بسياري از 
اين افراد پيشه ور توانا مثل مك لناگان ۳۸ ساله ناديده گرفته شده اند. از دهه ۳0 ميالدي خانواده او كه 
در حقيقت اصليتي ادينبورگي دارند، با راه اندازي شركت كوچكي به نام »آلد ريكي«، به كار پاک كردن، 
پوشاندن و تعمير دود كش ها و بخاري ها مشغول هستند. تعداد جاروكش ها و حرفه يي هايي كه مي 
دانند چطور مي توان لوله هاي بخاري مارپيچ و دودكش هاي سنگي قرن هفدهم را تميز كرد، بسيار كم 

است در حالي كه لوله پاک كن ها كارشان را بلدند.
سال ها قبل ۱۴ نفر در »آلد ريكي« كار مي كردند، اما امروز با روي كار 
آمدن سيستم هاي مد روز گرمايشي اين تعداد به سه نفر كاهش يافته است؛ 
مك لناگان همسرش فيونا كه كارهاي اداري را انجام مي دهد و برت بوآت 
۴۸ ساله. براي پاک كردن لوله هاي بخاري حداقل به دو نفر از اعضاي اين 
تيم ادينبورگي نياز است زيرا آپارتمان هاي قرون وسطايي اين شهر اغلب 
۱۴ طبقه هستند. بنابراين يكي بايد به عنوان »مرد دوده يي« يا به اصطالح 
در  را  اش  كننده  پاک  برس  محكم  ريسماني  وسيله  به  طنابدار،  امروزي 
مسير دودكش به پايين مي فرستد و همكارش كه »پاييني« ناميده مي شود 
سنگيني طناب را كنترل مي كند. هزينه چنين سرويس هايي در قرن نوزدهم 
تنها چهار پني بود اما در حال حاضر براي استخدام مك لناگان)طنابدار( و 

بوآت )پاييني( ۵0 پوند)هفت پني قديم( پرداخت مي شود.
مك لناگان در حالي كه مشغول پاک كردن توده زغال از روي ون قديمي 
اش است، مي گويد؛»مردم به باال و پايين دودكش نگاه مي كنند و تنها ۳0 
سانتي متر آن را مي بينند، اما نمي دانند در ميان لوله ها چه خبر است.« 
بوت در جواب اين سوال كه آيا تا به حال چيز جالبي در لوله ها پيدا كرده 

مي گويد؛» عصبانيت و خشم. نيم متر پهنا نزديك بود مرا به كشتن بدهد.« مك لناگان بايد براي تميز 
كردن خانه يي سه طبقه كه البته محيطي گرم و دلچسب دارد دست به كار شود. او تاكيد مي كند؛»مشكل 
كار سخت نيست بلكه اكثر اوقات خانه مشتري ها دردسر ساز مي شود.« سالن نشيمن مملو از ظروف 
شكستني، شيشه، پرده هاي نازک و مبلمان روشن كه قابليت خوبي براي سياه و دوده يي شدن دارند، 
به خوبي سخنان مك لناگان را تصديق مي كند. او آماده است كارش را كه به يويوبازي شبيه است، 
انجام دهد؛»هي...هي...هي.« صدايي است كه در لوله مي پيچد. »هي... هي...هي« صداي ديگري است كه 
جواب مي دهد. آنها اين كار را انجام مي دهند تا مطمئن شوند سمبه لوله را اشتباهًا به مسير دودكش 
برس  لناگان  مك  مي شود.  درست شناسايي  لوله  گفتن  »هي«  بار  چند  از  بعد  اند.  نفرستاده  ديگري 
مخصوص تميزكاري اش را كه ۵/۲ كيلو وزن دارد با احتياط درون لوله مي فرستد و درهمان حال از 
سختي كار و خطرات احتمالي اش سخن مي گويد؛ »هميشه ريسك زيادي هست اما ما از آن لذت مي 
بريم. سقف هاي نمناک، خيس يا پوشيده از جلبك خطرناک ترين هستند. چند سال پيش در جنوب غربي 
ادينبورگ يك لوله پاک كن روي شيرواني ليز خورد و سقوط كرد. يكي ديگر زماني كه دسته فلزي 
نردبانش با كابل برق تماس پيدا كرد دچار برق گرفتگي شد و مرد.« كم طاقتي خطرناک ترين دشمن 
آنها است. بدترين خاطره مك لناگان به زماني برمي گردد كه پايه نردبانش را به يك ناودان پالستيكي 
تكيه داده بود؛ »ناودان خم شد و نردبان از جا در رفت و من از ارتفاع ۱۵ متري با سرعت زياد سقوط 
كردم.«»آلد ريكي« به تمام ۱۳00 دودكش ادينبورگ وفادار است، درست مثل انگشت هاي بيرون مانده 
از آب مردي كه در حال غرق شدن است. اگر زمانه سال ها قبل از اين، به جلو پيش نمي رفت آخرين 
وارث اين پيشه خانوادگي هم روزگار بهتري داشت و روياهايش را ميان لوله هاي دودگرفته دودكش 
ها جست وجو نمي كرد. با اين حال تنها بخاري پاک كن ها و سقف سازها هستند كه هر روز اندازه مي 
گيرند بشر چه آسيب عظيمي را به محيط اطرافش وارد مي كند.او دستكش هايش را در مي آورد و با 
حالتي متفكرانه مي گويد؛ »بعضي وقت ها اتفاق افتاده كه دوست ندارم به پايين بروم. مي شود اين باال 
نشست و به ابرهاي باالي رودخانه نگاه كرد. وقتي هوا رو به تاريكي مي رود، چراغ ها يك بار ديگر 
همه جا را روشن مي كنند.« با انگشت به سمت خياباني اشاره مي كند كه هيبت هاي مبهم و گنگ انسان 
ها از پنجره محل كارشان پيدا است؛ »همه پشت كامپيوتر نشسته اند و به خرد شدن اعتبار مالي و قسط 

هايشان فكر مي كنند؛ بيشترشان نمي دانند بخاري پاک كن كيست.« 



    جمعه 13 دی ماه 1387هفته نامه پرشین46
سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

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

نیازمنديها

تعدادى انبار جهت 
اجاره

در منطقه بارنت

07888808079

به ياد داشته باشید فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

حمل و نقل
اثاث منزل، محل کار

و نصب موکت
با نازلترین قیمت

در شهر بیرمنگهام

07518645333

اعتماد به آگهى ها 
به منظور رفع نياز روزمره ى شما هرهفته تعدادى آگهى در نيازمنديهاى هفته نامه 

پرشين چاپ ميشود.
مى  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانى  اطالع  رسانه  اين  ى  وظيفه  كه  آنجايى  از 

باشد، لذا مسئوليتى درباره ى محتواى آگهى ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش هاى مقتضى ، اطمینان الزم را از 
صحت ادعاى آگهى دهندگان به دست آوريد.

اتومبیل
گلف دارک بلو  مدل 

2002
079۵666۴۴۳۱

واكسال وكترا ديزل سیلور 
اتوماتیک مدل 2007

079۵666۴۴۳۱

تعدادى انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07888808079
گلف سیلورمدل2004

079۵666۴۴۳۱

يك اطاق يك خوابه در 
برنت اوک با تمام امكانات
07888768569

سوزوكى سیلورمدل 
2003

079۵666۴۴۳۱

آموزش

يك اطاق دو خوابه در 
برنت اوک با تمام امكانات
07888768569

بنز  اى كالس سیلورمدل 
2003

079۵666۴۴۳۱

هفته نامه پرشين در 
نظر دارد يك بازار 
ياب با تسلط كامل 
به زبان انگليسى 

و فارسى با حقوق 
ثابت و پورسانت 
استخدام نمايد 

لطفا جهت اطالعات 
بيشتر با تلفن 

 0۲0۸۴۵۳7۳۵0
تماس بگيريد

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
079۵666۴۴۳۱

متروپوليتن كار 
سرويس

0208923456

تويوتا سیلور مدل 2001

079۵666۴۴۳۱

پژو 306 سیلورمدل2004

079۵666۴۴۳۱

حمل و نقل

رنو مشكى مدل 2004

079۵666۴۴۳۱

خانمى جوياى كار
07530679187

ريكاورى تى   بى 
02084490660

آموزش ۳ دى مكس و 
انيمشن

077967۵۱767

كارت ويزيت سربرگ
02084530370

طراحى لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
077۳۳۱۱۳۱۳7

آموزش ويولون

07۵۱۱۸۱۲069

آموزش كامپیوتر

07909۸۵70۱۲

تعمیر كامپیوتر در 
محل

07909۸۵70۱۲

تعمیر لپ تاپ
077۳۳۱۱۳۱۳7

آموزش فتوشاپ

07909۸۵70۱۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ريكاورى 
07۸۸6۳۸۸6۵7

چاپ

تعمیرات 
ساختمان

گروه خدمات كامپیوتر
فرشاد

گروه دانشجويان دكترا
با كمترين قيمت در محل كار يا منزل شما 

عيب يابى و ويروس يابى ، طراحى سايت و كليه امور كامپيوتر

07951537481
07956395182

مكانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهاى

 بنزينى و ديزلى

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

كباب و پیتزا شاپ 
در شهر ناتینگهام 

فروشى

07875336551

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

استخدامفروش

پرستار

حسابدار

منشى

لوازم 
منزل 

زرگرى ستاره
خرید و فروش انواع طال 

پرداخت نقدی در برابر طالی کهنه شما
 )هرنوع عیار(

تعمیرات کلی طال و نقره در اسرع وقت

  )طالی سفید(

زرگرى ستاره در بیرمنگام 
در خدمت شماست . 

07853033693

مژده مژده



    جمعه 13 دی ماه 1387
47سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

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

هفته نامه پرشین     جمعه 13 دی ماه 1387
سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

شماره تلفن هاى ضرورى در لندن
اورژانس         999

 كانون ايرانيان                                   0۲077007۱7۴
كانون ايران                                             0۲0۸7۴6۳۲69 
جامعه ايرانيان                                         0۲0۸7۴۸66۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 009۸۲۱670۵0۱۱-7
سفارت ايران در لندن                               0۲07۲۲۵۳000 
وزارت كشور انگلستان                             0۸۴۵60009۱۴ 
اطالعات پرواز هيترو            0۸700000۱۲۳ 
دفتر ايران اير هيترو            0۲0۸۵6۴9۸06
فرهنگسراى لندن                                   0۲0۸-۴۵۵۵۵۵0

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    0۲076۲00۱00
رستوران اپادانا                                0۲0760۳۳696 
رستوران اريانا                                        0۲07۲669۲00

رستوران البرز                                    0۲0760۲90۴0 
رستوران الونك ۱                             0۲0760۳۱۱۳0
رستوران الونك ۲                                    0۲07۲۲90۴۱6 
رستوران بهشت                                      0۲0۸96۴۴۴77
رستوران پامچال                                     0۲0۸۲0۳9۵9۵
رستوران پاپيون                                      0۲0۸۴۵۸90۸۳
رستوران پاتوق                                       0۲07۲6۲۴0۱۵
رستوران پاريس                                      0۲07۲۸9۲0۲۳
رستوران پرشيا                                       0۲0۸۴۵۲9۲۲6
رستوران پرنس على                                0۲07۲۵۸۳6۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   0۲07۲۲99۳9۸

رستوران حافظ)۲(                                   0۲07۴۳۱۴۵۴6     
رستوران ديار                                         0۲0۸9۲097۴۴ 
رستوران ژينو                                         0۲0۸۸۴7۱7۴0 
رستوران شهرزاد                                    0۲07۳7۱۱9۱9

رستوران شبهاى  شيراز                            0۲0۸۳۴6۵۵9۲
رستوران كندو                                         0۲077۲۴۲۴۲۸    
رستوران صفا                                         0۲077۲۳۸۳۳۱
رستوران كلبه                                         0۲07706۴۸۸۸
رستوران مهدى                                       0۲0۸۵6۳7007
رستوران نيمكت                                      0۲0۸۸۸969۸9
رستوران ياس                                         0۲0760۳9۱۴۸
رستوران فرشاد                                      0۲0۸99۸90۸0
رستوران صوفى                                      0۲0۸۸۳۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        0۲0۸۸۳۸0007  
رستوران اريانا                                      0۲07۲669۲00 

رستوران ايتاليايى                     0۲0۸۳۴9۴۴00     
رستوران صدف                                      0۲07۲۴۳۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    0۲0760۳۲۳79  
رستوران ليدو                                         0۲0۸9۵۲۴7۴۸ 

سفره سراى مهدى ۲

سوپر مارکت ها 

آران                                      0۲0۸۴۴۵۵77۵  
اهواز                                            0۲0۸77۸۵۳6۱
انزلى                                        0۲0۸۴۵۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              0۲0۸۴۵۱66۱6
بهار                                         0۲0760۳۵0۸۳
بيژن                                         0۲07۴۳۵۲۳70
پرارا                                       0۲0760۳6۲۲۲
پرشيا                                     0۲07۲7۲۲66۵
تفتان                                       0۲077۳۱7۸۱9
تهران                                      0۲07۴۳۵۳6۲۲
تخت جمشيد                                    0۲076۳9۸007
جردن                                          0۲0۸۴۲6۵۴۴۸
خزر                                        0۲0۸۲0۲۸0۲۲

زمان                                           0۲0760۳۸909 
خيام                                          0۲07۲۵۸۳6۳7 
زمزم                                        0۲0۸۴۵۲۴00۴

فرديس                                     0۲0۸۸6۱6۱۸7  
سارا               0۲07۲۲9۲۲۴۳
ستاره                                      0۲0۸۸6۳۵۲۵۱
ساواالن                                                  0۲0۸۳۴7۸۸۲۲
سپيد                                       0۲0۸9697970 

سليمان                                             0۲076۲۴۲9۵7 
سهند                                                   0۲0۸۳۴۳۳۲79 
سرور                                                0۲0۸97۴60۸۸ 
سيب                                                  0۲0۸۳99۲۸۳۲ 
على                                    0۲0۸۵669۳60 
مازندران                                     0۲0۵799۵00
ماهان                                          0۲0۸96۳00۱۲

منصور                                           0۲0۸9۵۲۵6۳7 
محصوالت ايران                              0۸96۳00۲0۲0

هرمز                                                   0۲0۸۴۵۵۸۱۸۴
وحيد                                             0۲0۸97۴9997 
قنادى رضا                                0۲0760۳09۲۴ 
قنادى عسل                               0۲07706۲90۵

 

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:

Birmingham, 
 Glasgow, Leeds, Liverpool

,Manchester, New Castle
Nottingham. Southampton

Brighton
توزیع میگردد

نیازمنديها

بازار روز كامل ترين و قديمى ترين 
سوپر ماركت ايرانى
 در مركز بیرمنگهام

با خريد بیش از 25پوند از %10 تخفیف و خدمات ارسال به درب منزل بهره مند شويد. 

ما شما را به بازدید از بهترین سوپر مارکت ایرانی 
کنندة  عرضه  روز  بــــــازار  نماییم  می  دعوت 
مرغوب ترین و ارزان ترین اجناس ایرانی ، ترکی 
، عربــــی، میـــــــوه های تـــازه ، ساندویچ 
الویه خانگی ، انواع شیرینی ، کتاب ، نقره جات ، 

صنایع دستی ، تابلوی های خاتم و بلورجات . 

Address:161 HAGLEY ROOD 
EDGBASTON   B16 -13UQ

TEL:01214559955 - 07886386681
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ورزش ايران
25 دى ماه ؛ آغاز لیگ برتر فرنگى

زمان دقيق برگزارى ليگ برتر كشتى فرنگى از سوى سازمان ليگ اعالم 
آغاز  تيم   ۸ يا   6 با حضور  ماه  دى   ۲۵ چهارشنبه  از  رقابتها  اين  شد. 
خواهد شد. تيم هايى كه هنوز اعالم قطعى براى حضور در اين ليگ را 
نكرده اند تنها يك هفته فرصت دارند. اين رقابت ها قرار است پايان سال 
به اتمام برسد تا ملى پوشان خود را براى رقابت هاى قهرمانى آسيا در 

ارديبهشت ماه آماده كنند.

معضل بزرگ رشته موتورسوارى
   

اتومبيلرانى  و  موتورسوارى  فدراسيون  رئيس  نايب  شهريارى  حسين 
كرد و  اعالم  گمركى  را مشكالت  اين رشته ورزشى  بزرگترين معضل 
گفت: خريد تجهيزات و موتور مشكالت زيادى را براى ورزشكاران اين 
رشته پديد مى آورد و اين امر باعث شده است تا هميشه فدراسيون در 

اين زمينه دچار مشكل باشد.

اعزام احتمالى تیم ملى كوهستان به گوانگجو
تيم  احتمال حضور  از  اصغر خالقى، دبير فدراسيون دوچرخه سوارى 
ملى كوهستان در بازى هاى آسيايى ۲0۱0گوانگجو چين خبر داد. وى با 
اعالم اين خبر گفت: در اين دوره از بازى هاى آسيايى به دليل كوهستانى 
بودن چين، اين رشته در بازيها گنجانده شده است ، از اين رو اگر كميته 
اين  در  بار  نخستين  براى  كوهستان  ملى  تيم  كند،  موافقت  المپيك  ملى 

رقابت ها حضور خواهد يافت.

كسب نشان برنز مسابقه هاى اوپن اسكاتلند
حريف  شكست  با  كشورمان  نوجوان  باز  اسكواش  منش  فاضلى  آريا 
انگليسى خود مدال برنز مسابقه هاى اوپن اسكاتلند را كسب كرد.فاضلى 
منش پس از مغلوب شدن مقابل »ديپاک ميشا« از هندوستان به ديدار رده 

بندى رفت و در اين مرحله مقابل »برايان هاروى« به پيروزى رسيد.

آمادگى 12 كشور براى حضور در 
شمشیربازى كیش

براى حضور  آمادگى ۱۲ كشور  از  فدراسيون شمشيربازى  سرپرست 
از كشورمان ۴۸ شمشيرباز در  داد و گفت:  در جام جهانى كيش خبر 
دو اسلحه سابر و اپه در اين مسابقه ها حاضر خواهند شد.غالمحسين 

عسگرى از به كارگيرى دو مربى زن براى تيم ملى بانوان نيز خبر داد.

تساوى حريف ايران مقابل كويت
مقدماتى  هاى  رقابت  در  ايران  حريفان  از  يكى  امارات  فوتبال  ملى  تيم 
به تساوى رسيد.در  تيم كويت  مقابل  تداركاتى  ديدارى  در  جام جهانى 
اين ديدار كه در ورزشگاه الوصل شهر مهماندوست درباره رقابت هاى 
مرحله دوم نيز گفت: در اين مرحله زيباترين رقابت ها را شاهد بودم كه 
پديده هاى خوبى را نيز معرفى كرد كه با اين نفرات مى توان تيمى حرفه 

اى و جوان را بست.آغاز اردوى تيم مشتزنى در غياب سپهوند

دايى پنجمین مربى تأثیرگذار دنیا
كاربران اينترنتى سايت فيفا على دايى را به عنوان پنجمين مربى تأثير 
گذار دنيا برگزيده اند. سايت فيفا در روزهاى پايانى سال ۲00۸ ميالدى 
از كاربران خود پرسيده است كدام يك از مربيان شما را بيشتر تحت 
تأثير خود قرار داده اند در اين نظرسنجى »لوئيس آراگونس« سرمربى 
حسن  و  است  صدرنشين  آرا  درصد   ۲۸ /۳9 با  اسپانيا  ملى  تيم  سابق 
شهاطه كه مصر را قهرمان جام ملت هاى آفريقا كرد هم با ۱۱/ ۲۸ درصد 
در رده دوم قرار دارد. »كارلوس دلوس كوپوس« سرمربى السالوادور با 
۳9/ ۲۵ درصد و »جراردو مارتينو« سرمربى تيم پاراگوئه هم با ۳9/ ۱0 
درصد به ترتيب سوم و چهارم هستند. على دايى سرمربى تيم ملى ايران 
با 7۳/ 7 درصد مجموع آرا تاكنون پنجمين مربى تأثير گذار سال ۲00۸ 

بوده است.

تالش تازه براي حضور زنان در دیدار ایران- کره  

 تنفس در ورزشگاه صدهزار نفري 
بحث حضور بانوان در ورزشگاه ها بار ديگر وارد مرحله جديدي شد. اين داستان قديمي كه هر بار با اوج گرفتنش نظرات موافق و 
مخالف زيادي را در پي دارد، به نظر مي رسد روزهاي بهتري را نسبت به قبل در پيش دارد و با فضاي تلطيف شده فعلي تحقق اين 
روياي ديرينه براي بانوان مي تواند دست يافتني تر از هر زمان ديگري باشد. جديدترين خبري كه طي يكي دو روز اخير از پيگيري 
اين ماجرا به گوش رسيده، اين است كه مسووالن فدراسيون فوتبال با انجام رايزني هاي مختلف تالش تازه يي را به منظور جلب 
رضايت مقامات مسوول آغاز كرده اند. از سوي ديگر شنيده ها حاكي است فعاالن حمايت از حقوق زنان براي ورود به ورزشگاه ها 

درصددند براي ديدار تيم ملي ايران با كره جنوبي در چارچوب رقابت هاي مقدماتي جام جهاني ۲0۱0 آفريقاي جنوبي مجوز حضور 
در آزادي را كسب كنند، اما تالش هاي روز گذشته ما براي گرفتن اطالعات بيشتر با اعضاي كمپين و نايب رئيس فدراسيون فوتبال 
زنان بي نتيجه ماند.كميته بانوان فدراسيون فوتبال كه به جهت حمايت ها و ديدگاه هاي مثبت علي كفاشيان نسبت به توسعه فوتبال 
بانوان جزء فعال ترين كميته هاي فدراسيون تلقي مي شود و به واسطه همين نگاه حمايتي تاكنون اغلب تيم هاي فوتبال بانوان در 
رويدادهاي بين المللي حضور فعال و دائمي داشته اند، با هماهنگي كميته فرهنگي فدراسيون، كمپين هواداران و حراست سازمان 
تربيت بدني تالش هاي تازه يي را براي ورود بانوان به ورزشگاه آزادي آغاز كرده و گام هاي موثري نيز برداشته اند. كميته بانوان 
چندي است در نشست با مسووالن حراست سازمان موضوع حضور جمعي از كارشناسان، مربيان، داوران و بازيكنان فوتبال را 
براي تماشاي مسابقه ايران و كره جنوبي مطرح كرده كه اين رايزني ها مي تواند به نقاط روشني در برداشته شدن ممنوعيت حضور 
بانوان در ورزشگاه ها منتهي شود. چراغ سبز مسووالن ارشد فوتبال در اين راستا اين اميدواري را به وجود آورده تا بار ديگر و 
اين بار به شكلي كاماًل جدي به اين مساله پرداخته شود. از سوي ديگر به نظر مي رسد با حضور بانوان و خانواده ها در ورزشگاه 
ها براي تماشاي ديدارهاي ورزشي مي توان نظارت و كنترل اجتماعي را در ورزشگاه تا حد زيادي افزايش داد زيرا خرده فرهنگ 
اوباشيگري در مقابله با فرهنگ ناموس پرستي، فرصت ابراز وجود و آلوده سازي محيط ورزشگاه را نخواهد يافت. طبق آمار و 
تحقيق هاي انجام شده حضور تماشاچيان زن سبب ايجاد انگيزه در قهرمانان، ايجاد شور و نشاط، تلطيف فرهنگي ورزشگاه ها و 
توسعه فرهنگ ورزش كردن در خانواده ها مي شود. نتيجه اين تحقيقات حاكي از آن است كه حضور زنان در جايگاه تماشاچيان- به 
احتمال بسيار- مانع از بروز برخي رفتارها و گفتارهاي غيراخالقي مردان خواهد شد. اگرچه آزمايش اين نظريه دشوار به نظر مي 
رسد، گذشتن از آن نيز آسان نيست. متاسفانه امروزه در مسابقات و به ويژه مسابقات فوتبال استفاده از واژه هاي تند و ركيك 
عادي و معمولي شده است به نحوي كه گاهي چند هزار تماشاچي، براي مدتي بيش از چند دقيقه مستهجن ترين كلمات را به كار 
مي برند. در مسير دستيابي به اين آرزوي ديرينه، موانعي نيز وجود دارد كه بايد برطرف شود. مهم ترين مانع را هم اكنون مناسب 
نبودن زمان حاضر مي دانند. به نظر مي رسد اين زمان بايد صرف رشد فرهنگي- اجتماعي مردم شود تا به مرتبه يي برسند كه 
فضاي ورزشگاه ها از نظر فرهنگي براي زنان امن باشد.بحث فرهنگ سازي در ورزشگاه ها مقوله يي است كه حتي در حال حاضر 
كه آقايان فقط اجازه ورود به استاديوم هاي فوتبال را دارند، كاماًل احساس مي شود. اما عده يي از صاحبنظران مسائل اجتماعي بر 
اين باورند كه حضور بانوان در محيط هاي ورزشي مي تواند به كاهش ناهنجاري ها و سالم سازي فضاي ورزشگاه ها كمك كند. از 
طرف ديگر تجربه موفق حضور بانوان در مسابقاتي مانند واليبال و بسكتبال اين روزنه اميد را در دل نيمي از پيكره جامعه همچنان 
زنده نگه داشته تا با نگاه تازه و تغيير ديدگاه هاي منفي و تا حدودي تعصب گونه بتوان فضاي تازه يي را براي حضور ميليون ها 
زن عالقه مند براي تماشاي زنده مسابقات فوتبال فراهم كرد؛ اتفاقي كه در سراسر دنيا به عنوان امري عادي و حقي بديهي تلقي مي 

شود اما در ايران به مشكلي الينحل و پيچيده تبديل شده است.

نظرسنجي فیفا درباره مربي سال 2008  
 

 سايت فيفا با پايان يافتن سال ۲00۸ در نظرسنجي كه از كاربران خود داشته اين سوال را مطرح كرده كه »در سال ۲00۸ كدام 
يك از مربيان شما را بيشتر تحت تاثير قرار دادند؟« كه 7۲/· درصد از كابران اين سايت معتقدند علي دايي سرمربي تيم ملي فوتبال 
ايران تاثيرگذارترين سرمربي سال بوده است. در اين نظرسنجي »لوئيس آراگونس« سرمربي تيم ملي فوتبال اسپانيا كه توانست اين 
تيم را به قهرماني يورو ۲00۸ برساند با ۳9/۲۸درصد در صدر اين نظرسنجي قرار گرفته و »حسن شهاتا« سرمربي تيم ملي مصر 
كه اين تيم را به قهرماني جام ملت هاي آفريقا رساند، با±±/۲۸درصد پس از آراگونس در رده دوم قرار دارد. »كارلوس دلوس 
كوپوس« سرمربي السالوادور با۳9/۲۵درصد در رده سوم قرار دارد و »جراردو مارتينو« سرمربي پاراگوئه با ۳9/۱0درصد در 

رده چهارم قرار گرفته است.  
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ورزشى ايران و جهان

از چهار گوشه جهان
 

استون ويال، جاى آرسنال را گرفت
در تك بازى باقى مانده از هفته بيستم ليگ برتر فوتبال انگليس، استون 
ويال در زمين هال سيتى به برترى ۱-0 رسيد و رده چهارم جدول را از 
آرسنال كه دو شب پيش تر با همين نتيجه بر پورتز ماوس غلبه كرده 
ليگ در سال ۲00۸ )كه ديشب  اين  اين آخرين ديدار  بود، پس گرفت. 
به خودى«  »گل  يك  ديدارى  در چنين  و  آمد  به حساب مى  تمام شد( 
مى  نظر  به  كه  حالى  در  و  مسابقه   ۸۸ دقيقه  در  سرنوشت ساز شد. 
رسيد هال با پيشينه فتح فقط يكى از ۱۱ ديدار آخرش كسب يك امتياز 
را براى خود قطعى كرده و تساوى بدون گل را در مشت خود داشته 
باشد، كميل زاپاته، مدافع هال توپى را كه اشلى يانگ از سمت راست 
به روى دروازه تيمش سانتر كرده بود، به اشتباه و با ضربه اى كه به 
قصد دفع توپ بر آن نواخت، وارد گوشه دروازه خودى كرد و سپس با 
ناراحتى روى زمين دراز كشيد. در وقت تلف شده هم اتفاق بدى براى 
هال افتاد، زيرا استيو بنت، داور مسابقه كه ابتدا به اشتباه به سود اين 
تيم اعالم پنالتى كرده بود، بعد از مشورت با كمك داور به اين نتيجه 
رسيد كه برخالف تصورات اوليه اش يانگ توپ را با دست از زير تير 
نشده  پنالتى  خطاى  مرتكب  نتيجه  در  و  نكشيده  بيرون  دروازه  افقى 
است. هال با اين تساوى در رده هشتم جدول ابقا شد، اما فاصله اش 
با تيم هاى تعقيب كننده اندک است و از شرايط درخشان شروع فصل 

خود بسيار فاصله گرفته است. 

مالدينى: تالش، راز ماندگارى من است
   كاپيتان تيم فوتبال آ.ث ميالن ايتاليا گفت: راز ماندگارى ام در فوتبال 
داشتن صداقت و سختكوشى است.پائولو مالدينى اظهار داشت: خيلى 
ها از من سؤال مى كنند در زندگى ام چه رازى وجود داشته كه به من 
تنها  پاسخ  در  بياورم.  دوام  فوتبال  در  ۴۱ سالگى  تا سن  داده  اجازه 
زندگى  در  هستم؛ صادق  پرتالش  و  بازيكنى صادق  بگويم  توانم  مى 
خصوصى و پرتالش در زمين فوتبال. دوست دارم روزى بخت بازى 
كنار فرزندانم را پيدا كنم. اين آخرين آرزوى من است. وى اضافه كرد: 
تاكنون چند بار تصميم گرفته ام به فوتبالم خاتمه دهم، اما بعد نظرم 
تغيير كرده و به فعاليت ادامه داده ام. فكر مى كنم در سال ۲009 تصميم 
وداع با فوتبال ديگر عوض نشود. گفتنى است، مالدينى در تمام طول 
عمر فوتبال خود براى باشگاه ميالن به ميدان رفته و نزديك به 6۵0 

بازى باشگاهى انجام داده است. 

از همیلتون و هوى تجلیل شد
به مناسبت رسيدن سال نو ميالدى قهرمانان شاخص ورزشى ۴ كشور 
انگليس، اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالى طى مراسمى مورد تقدير دولت 
ميان  در  كردند.  دريافت  را  هايى  نشان  و  گرفته  قرار  انگليس  مركزى 
اين ورزشكاران لوئيس هميلتون جاى شامخى داشت زيرا اين انگليسى 
در  كه  شد  بدل  سياهپوستى  راننده  اولين  به   ۲00۸ سال  در  ۲۳ساله 
مسابقات پرطرفدار »فرمول يك« به عنوان قهرمانى جهان رسيده است. 
كريس هوى، دوچرخه سوار اسكاتلندى نيز به خاطر كسب ۳ مدال طال 
المپيك پكن، درجه شواليه گى را از دولت مذكور دريافت كرد. به  در 
جز هوى، ساير اعضاى مدال دار تيم ملى دوچرخه سوارى بريتانيا در 
اين المپيك شامل ادوارد كلنسى، نيكول كوک، جيسن كنى و ويكتوريا 
هاى  رشته  ورزشكاران  از  و  گرفتند  قرار  تجليل  مورد  نيز  پندلتون 
دووميدانى، قايقرانى و شنا مانند كريستين اوروگوف تيم برابانتز و اله 

نور سيموندز هم تقدير شد.

قطر براي گرفتن حق میزباني جام 
جهاني 2018 و 2022 تالش مي كند  

 
 درحالي كه فدراسيون بين المللي فوتبال )فيفا( قصد دارد ميزبانان جام 
جهاني ۲0۱۸ و ۲0۲۲ را همزمان اعالم كند، كشور قطر براي گرفتن حق 
ميزباني هر دو جام در تالش است. سعد الموهندي دبيركل فدراسيون 
ميزباني  به  »ما  گفت؛  رويترز  خبرگزاري  به  باره  اين  در  قطر  فوتبال 
عهده  از  خوبي  به  توانيم  مي  كه  هستيم  باور  اين  بر  و  داريم  عالقه 
هاي  ورزشگاه  »ما  افزود؛  وي  برآييم.«  بزرگي  رويداد  چنين  ميزباني 
را  هاي ورزشي  رقابت  ترين  بزرگ  ميزباني  تجربه  و  داشته  مجهزي 
داريم. قصد نداريم با عجله عمل كنيم. ابتدا بايد ببينيم كليه شرايط الزم 
چه هستند اما در حالت كلي عالقه مند به ميزباني هستيم.« قطر ميزباني 
رقابت هاي جام ملت هاي آسيا در سال ۲0۱۱ را عهده دار است اما آنها 
قصد دارند براي نخستين بار در تاريخ فوتبال خود ميزباني رقابت هاي 
جام جهاني را تجربه كنند. كشورهاي انگليس، اسپانيا، پرتغال، مكزيك، 
استراليا، ژاپن و چين هم از ديگر نامزدهاي ميزباني جام جهاني ۲0۱۸ 

هستند.  

جرارد قرباني 
جديد جاده 

خاكي ژانويه  
 

بايد  قاعدتًا  كه  آنهايي  سازي  حاشيه  هم  باز  و  ژانويه  هم  باز 
در اين ايام بيشتر در زمين فوتبال و تمرينات ديده شوند تا در 

تعطيالت.
ليورپول چندين ساعت پس  كاپيتان  بود.  استيون جرارد  سوژه 
از ضربات تمام كننده رويايي مقابل نيوكاسل به دليل كتك زدن 
مشتري يك رستوران تحت تعقيب قرار گرفت. او با همدستي پنج 
نفر ديگر مردي ناشناس را به باد كتك گرفتند و در ادامه دستگير 
شدند. البته استيوي صبح روز بعد از حادثه حكم آزادي خود را 
دريافت كرد اما ۱۲ساعت حبس شيريني جشن پيروزي ليورپولي 
گفته  طبق  برد.  بين  از  را  پارک  جيمز  در سنت  برتري  بابت  ها 
از شيشه هاي رستوران  يكي  كنار  پليس مرسي سايد درگيري 

رخ داد. دليل اعالم نشده است.

طبق شواهد ظاهراً جرارد در حالتي كاماًل نامتعادل قرار داشته 
و به همين دليل لونگ ۳۴ساله اين موزيسين غيرحرفه يي را به 

مورد  دوستانش  و  او  خواسته  با  مغاير  آهنگي  انتخاب  خاطر 
از آنجا كه يك عاشق  ليورپول  نوازش قرار داده است. كاپيتان 
نتوانست  شود  مي  محسوب  كالينز«  »فيل  هاي  آلبوم  واقعي 
باقي ماند و حاضر  اما جوانمرد  بياورد  تاب  را  اصوات ديگري 
از دندان هاي  بفرستد. يكي  بيمارستان  به  را  شد فرد مضروب 

لونگ شكست اما خيلي زود از بيمارستان ترخيص شد.

در گزارش پليس مرسي سايد آمده؛ شش مرد آشوبگر خيابان 
»لرد استريت« ۳۳ ، ۳۱ ، ۲9 ، ۱9 ، ۱۸ و ۳۴ سال سن داشتند 
كه در نهايت يكي از اين افراد )جرارد( مضروب را به بيمارستان 

برد. 

يك  داخل  حادثه  روز  در  استيوي  ۲6ساله  همسر  كوران  الكس 
سواالت  به  دادن  جواب  از  ها  بازجويي  در  و  بود  شاپ  كافي 
اردوي  ليورپول،  اخير  پيكار  اول  مرد  رفت.جنجال سازي  طفره 
صدرنشين ليگ برتر را دچار آشوب مي كند و شايد تمركز تيم 
براي فتح ليگ پس از ۱9 سال انتظار را به هم بريزد. در جست 
راهگشا  رستوران  يك  كارگر  اظهارات  دليل،  يافتن  جهت  وجو 
افراد  عمومي،  هاي  مكان  قرمز  خط  بدون  و  باز  »فضاي  است؛ 
عادي و ستاره هاي سرشناس را به يك اندازه عصيان زده مي 
كند.« دختر لي ونگ مي گويد؛ پدرش مشتري ثابت آن رستوران 

بود و شب حادثه هم دست از پا خطا نكرد. 
به گزارش يك خبرگزاري حادثه به حدي رعب آور بود كه پليس 
اينجاست،  تا حدود ساعت ۳0/۵ در محل حضور داشت. سوال 
چرا صاحب عنوان MBE و 70 بازي ملي كه چهار برابر كاپيتان 
معتبرترين  از  يكي  افتخاري  دكتراي  و  بوده  انگليس  ملي  تيم 
دانشگاه هاي ليورپول را در پرونده دارد، اجازه چنين جسارتي 

را به خود مي دهد. جواب همچنان موجود نيست. 



    جمعه 13 دی ماه 1387هفته نامه پرشین50
سال دوم -  شماره هفتادو هفتم

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

 جاودانگي و 
ديگر هیچ 

 

اليور كي*
ترجمه؛ شيوا آباء

در عصر يكي از همين روزهاي سالي كه آخرين ساعاتش را پشت 
سر مي گذاريم بود كه يك پيام كوتاه از جانب سرالكس پير تمام 
محاسبات هواداران فوتبال و حتي تاريخ اين ورزش هيجان انگيز را 

تحت الشعاع قرار داد.

در صبح يكي از آخرين روزهاي سال ۲00۱، شايد يك يا دو روز 
بيدار  از خواب  را  ليدي كتي همسرش  تولد 60سالگي اش،  از  قبل 
كرد، دستانش را گرفت و از او خواست همراه پسران شان به حرف 
هايش گوش دهند. وقتي چند دقيقه صحبت كرد كتي آرام و مهربان 
را  ما تصميمش  نمي شوي،  بازنشسته  »تو  گفت؛  او  به  آرامش  با 

گرفته ايم.«

اين گفت وگوي دلگرم كننده در ذهن فرگوسن تاثير خوبي گذاشت 
و هر بار كه در طول سال به نقطه عطفي مثل سالروز تولدش مي 

رسيد برايش قوت قلب بود.

و حاال يك بار ديگر در آستانه روز تولدش )۳۱ دسامبر ۱9۴۱( در 
67 سالگي با كارنامه درخشان ۲۲ سال حضور مستمر و موفق در 

باشگاه شياطين شرايط شكل ديگري به خود گرفته است.

شايد يكي از همين روزها، در خانه اش در ويلم اسلو درهاي اتاق 
كارش را ببندد و فقط به همسرش اجازه دهد كنارش بنشيند و به 
شاهد  كه  است  كتي  ليدي  فقط  احتمااًل  و  دهد  گوش  هايش  حرف 

نوشتن نامه بازنشستگي اش پس از اين همه سال باشد.

بابي  كه  كاري  كرد  تاكيد مي  و  گفت  نزديكانش مي  به  هميشه  او 
رابسون انجام داد نخواهد كرد و مربيگري را تا سالروز 70 سالگي 
اش ادامه خواهد داد، اما تا عملي شدن همين تصميم قاطع هم زمان 
زيادي باقي نمانده است و به نظر مي رسد ليدي كتي بيش از همه 
است.  نگران  اتفاق  اين  براي  شناسند  مي  را  فرگوسن  كه  كساني 
آخر او همان كسي بوده كه سال ۲00۲ همه چيز را انكار كرد و به 

همسرش اجازه نداد به خيلي چيزهاي بد فكر كند.
باشگاه  مسووالن  حتي  و  هوادارانش  منچستر،  براي  آنچه  اما 
هاي  زمزمه  ديگر  بار  سرالكس  كه  است  اين  است  آزاردهنده 

بازنشستگي اش را از سر گرفته. البته اين شايد موضوعي نباشد 
كه خودش هم عالقه مند به صحبت كردن پيرامونش باشد، اما او 
بايد در اين سن و سال به سالمتي اش هم فكر كند. شايد اين روزها 
او به اين نتيجه رسيده كه وقت رفتن فرارسيده. در ماه مه، دقيقًا دو 
روز بعد از جدال به ياد ماندني سرخپوشان مقابل چلسي در فينال 
ليگ قهرمانان او اشاره يي كوچك و گذرا به اين نكته كرد كه »اگر 

بخواهد خيلي در فوتبال بماند سه سال ديگر است.«

دامن  مساله  اين  به  چندان  دارند  او  با  نزديكي  روابط  كه  آنهايي 
نزدند و ترجيح دادند با سكوت از آن عبور كنند، اما همين حساب 
سرانگشتي سال ۲0۱۱ را روي تقويم نشان داد. اما كمي بعد باز هم 
او صحبت هايي مبني بر بازنشستگي و كناره گيري اش از فوتبال 
كرد و زمان آن را فصل آينده اعالم كرد. هر چه هست عقربه هاي 
و روزها سپري مي شود.  گردند  هم مي  پي  در  به سرعت  زمان 
ها  با جدي شدن بحث جدا شدن و خداحافظي سرالكس، صحبت 
ديگري  از  پس  يكي  ها  گزينه  و  آغاز  او  جانشينان  خصوص  در 
مطرح شدند.فابيو كاپلو، گاس هيدينك و حتي در برهه يي از زمان 
ژوزه مورينيو و آرسن ونگر هم كانديداي جانشيني فرگي پير روي 

نيمكت يونايتد شدند. 

اما مرد اسكاتلندي از هيچ يك از اين گزينه ها استقبال نكرد. شايد 
ترجيح مي دهد اين چند سال باقي مانده هم سپري شود تا گزينه 
پيدا  فوتبال  آينده  روزهاي  و  ها  رقابت  البه الي  در  را  دلخواهش 

كند.

ديويد ژيل مدير اجرايي باشگاه حاال به خوبي مي داند ايدئولوژي 
مرد موفق بريتانيايي چيست و مي داند در ايده آل ترين حالت ممكن 
بايد كسي به جاي او به اولدترافورد بيايد كه تاريخ باشكوه يونايتد 

او را بپذيرد. 

درگير  او  اما  باشد  خوبي  گزينه  توانست  مي  هيوز  مارک  زماني 
چالشي ديگر در منچسترسيتي شد و از گردونه خارج شد.

روي كين، پل اينس، استيو بروس و سايرين هم براي نشستن روي 
نيمكت پرفشار يونايتد صبر و استقامت كافي ندارند. 

اما واقعًا چه كسي در حد و اندازه هاي نام سرالكس اين شايستگي 
را دارد كه بتواند هواداران تيم را راضي كند؟ چه كسي مي تواند 

ادامه روند موفقيت هاي سرالكس را در منچستر گارانتي كند؟

در فوتبال امروز تنها كسي كه هميشه با قدرت و جسارت از پيروزي 
مي  پرتغالي  مربي  امروزي  متد  اما  است،  مورينيو  زند  مي  حرف 

تواند با شيوه هاي سنتي رايج در اولدترافورد همخواني پيدا كند؟

جوزپه گوارديوال مربي بزرگي است. او يك تيم قوي كه تاثيرگذاري 
فراواني دارد تشكيل داد و بارسلونا را احيا كرد، اما او هم فقط يك 
مربي است. پپ نمي تواند در نوكمپ مثل فرگوسن در اولدترافورد 

حكومت كند. 

در چنين شرايطي يك نام ديگر به ذهن خطور مي كند؛ كاپلو، در 6۲ 
سالگي او به دنبال جاه طلبي نيست. او بال پرواز دارد و پرش هاي 
مرغي را نمي فهمد. تجربياتش گوياي اين است كه مي تواند تيمي 

بزرگ را هدايت كند همان طور كه ميالن 

و رئال مادريد را هدايت كرد. خيلي ها مي گويند كاپلو چندان گزينه 
دوست داشتني و دلچسبي براي حضور در اولدترافورد افسانه يي 
نيست و همين كه بتواند در تيم ملي حضور موفق داشته باشد كافي 
است. شايد هم حضور در اولدترافورد و نشستن روي اين نيمكت 
بايد  او  بيفتد  اتفاق  اين  اگر  اما  براي كاپلو هم بسيار بزرگ باشد، 
قرارداد فعلي اش را فسخ كند. از طرفي شايد در اين سن و سال 
او ترجيح بدهد يك وجهه عمومي و بين المللي در ميان همتايانش 
داشته باشد مثل اريكسون كه يك معتاد به مربيگري و كار زياد بود 

اما از سويي دلش نمي خواست كار باشگاهي كند. 

در  فرگوسن  سرالكس  حضور  آخر  روزهاي  شدن  نزديك  با 
اولدترافورد شايعات بيشتر مي شود و گزينه ها تعدد بيشتري پيدا 
مي كنند. براي فرگوسن مهم اين است كه كارنامه موفق دارد، همسر 
وفادار و مهرباني در كنارش است و اسطوره جاودانه باشگاهي به 
باشكوهي منچستريونايتد است ولي داستان رفتن او از اولدترافورد 

چيز ديگري است...

* نويسنده روزنامه تايمز 

 

بوندس لیگا در 
سالي كه گذشت 

 
يوآخيم لو سرمربي تيم ملي 
فوتبال آلمان ارزيابي مثبتي 
پوشان  ملي  هاي  بازي  از 
 ۲00۸ سال  در  كشور  اين 
ارائه داد و نتايج بازي هاي 
تيم ملي آلمان در مسابقات 
جام ملت هاي اروپا و دور 
را  جهاني  جام  مقدماتي 
به  دانست.  آميز  موفقيت 
ملي  تيم  لو  يوآخيم  نظر 
 ۲00۸ سال  آلمان  فوتبال 
را با موفقيت به پايان برده 
است. مربي تيم ملي فوتبال 
مصاحبه  يك  در  آلمان 
بيان  مونيخ  در  مطبوعاتي 
بازي   ۱6 مجموع  از  داشت 
 ۲00۸ سال  در  شده  انجام 

آلمان ۱۱ پيروزي، دو مساوي و سه شكست داشته است، كه در نهايت 
ترازنامه يي مثبت به حساب مي آيد. وي افزود تيم ملي آلمان تقريبًا 
به حداكثر خواست خود در اين سال دست يافته است. اوليور بيرهوف 
مدير تيم ملي آلمان نيز با اشاره به شكست آلمان در مقابل اسپانيا در 
فينال جام ملت هاي اروپا بيان داشت؛ تنها چيزي كه در اين ميان كم 
است، كسب مقام قهرماني اين جام است، كه مي توانست موفقيت ما را 
كامل كند. وي همچنين گفت توجه تيم ملي آلمان معطوف به آينده و 
مسابقات جام جهاني در سال ۲0۱0 در آفريقاي جنوبي است. بيرهوف 
با اشاره به كسب مقام سوم در مسابقات جام جهاني سال ۲006 و 
كسب مقام دوم در جام ملت هاي اروپا در سال ۲00۸، تيم ملي آلمان 

را در حال پيشرفت و صعود دانست. 

رخدادهاي ناخوشايند 

تيم ملي آلمان در آخرين بازي سال ۲00۸ در مقابل رقيب ديرينه خود 
تيم ملي انگلستان ناكام ماند و با نتيجه ۲ - يك شكست خورد. كنار 
ميان  درگيري  و  ملي  تيم  از  شالكه  تيم  مهاجم  كوراني  كوين  نهادن 
از  فرينگس  تورستن  و  ملي  تيم  كاپيتان  باالک  ميشائيل  و  لو  يوآخيم 
كردند.  تار  و  تيره  را  آلمان  فوتبال  آسمان  كه  بودند  حوادثي  جمله 
و  تيم  سرمربي  ميان  نظر  اختالف  مطبوعاتي  مصاحبه  در  بيرهوف 
اين  نبايد به  از بازيكنان را غيرضروري دانست و بيان داشت  برخي 

گونه حوادث بهاي زيادي داد. 

نگاهي به بازيكنان تيم ملي 

سرمربي تيم ملي آلمان در سخنان خود همچنين به صدرنشيني تيم 
خود در دور مقدماتي بازي هاي جام جهاني اشاره كرد. آلمان با ۱0 
امتياز از چهار بازي و بدون باخت در گروه خود همچنان پيشتاز است. 
هاي  ملت  جام  تورنمنتي  هاي  بازي  منطق  از  آميز  موفقيت  گذار  وي 
اروپا به روال عادي مسابقات دور مقدماتي جام جهاني را يك موفقيت 

به شمار آورد. 
يوآخيم لو پس از مسابقات جام ملت هاي اروپا از ۳۴ بازيكن تاكنون 
در تيم ملي آلمان بهره برده است كه در مجموع ۱۴۴0 دقيقه بازي را 
با ۱۲۴7 دقيقه  اند. فيليپ الم مدافع تيم بايرن مونيخ  پشت سر نهاده 
بيشترين بازي را براي تيم ملي به انجام رسانده و ميروسالو كلوزه با 
هشت گل موفق ترين مهاجم بوده است. جالب اينكه لوكاس پودولسكي 
كه در تيم بايرن مونيخ اغلب بر نيمكت ذخيره جاي دارد، تنها بازيگري 

است كه در ۱6 بازي گذشته هميشه حضور داشته است. 

بازيكنان جديد در تيم ملي آلمان 
سرمربي تيم ملي فوتبال آلمان اذعان كرد با توجه به نتايج آلمان در 
جام ملت هاي اروپا، تيم فوتبال آلمان هنوز به لحاظ ورزشي به اوج 
به  وي  دهد.  مي  نشان  خيز  و  افت  و  نيافته  دست  خود  هاي  توانايي 
تغييرات در دروازه تيم ملي آلمان اشاره كرد و كناره گيري ينس لمن را 
سبب رقابت شديد ميان ديگر دروازه بانان آلماني دانست. عدم حضور 
فريدريش،  مانوئل  اودونكور،  ديويد  كوراني،  كوين  نظير  بازيكناني 
و  اشنايدر جا  برند  و  هيلبرت  بروفسكي، روبرتو  تيم  نويويل،  اوليور 
به  است.  ساخته  فراهم  ملي  تيم  در  جوان  بازيكنان  براي  را  فرصت 
پيوتر  و  رولفز  هيتزلسبرگر، سيمون  توماس  نظير  بازيكناني  لو،  نظر 

تروخوسكي به عنوان بازيكنان جوان و 
اند.  كرده  آن خود  از   ۲00۸ در سال  را  موفقيت  بيشترين  وارد  تازه 
حضور رنه آدلر به عنوان دروازه بان تيم ملي آلمان در جام جهاني در 

آفريقاي جنوبي بسيار محتمل به نظر مي رسد. 
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NBA حضور رسمى حدادى در

ايران در  از هفته ها نيمكت نشينى و سكو نشينى، سرانجام حامد حدادى آسمانخراش بسكتبال  پس 
NBA به ميدان رفت و نخستين بازى رسمى خود را با پيراهن تيم »ممفيس گريزليز« در باالترين سطح 
باشگاهى جهان انجام داد. »سنتر« ۲۱۸ سانتيمترى ايران نخستين بسكتباليست تاريخ كشورمان است 
كه در NBA به ميدان رفته است. او ديروز مقابل تيم مدعى و بسيار قدرتمند »فينيكس سانز« 0۳ : ۴ 

بازى كرد و دو امتياز و يك ريباند به نام خودكرد. 
اين مسابقه را تيم »سانز« با حساب ۱0۱ بر ۸9 از آن خودكرد. مارک گاسول، رقيب اصلى حدادى ۴0 
دقيقه بازى كرد و ۱6 امتياز گرفت. نخستين حضور حدادى از جهاتى براى او خاطره انگيز بوده است 
چرا كه در تركيب حريف، ستارگان نامدار بسكتبال حضور داشتند. معروفترين آنها »شكيل اونيل« بود 

كه در مدت زمان ۳۴ : ۳۸ دقيقه ۲۴ امتياز به نام خود ثبت كرد.

آقايان شما مقصريد... 
 افشين پيرواني سرمربي تيم پرسپوليس بعد از شكست خانگي و در مقابل تماشاگران خودي و در 
برابر تيم ملوان كه پيش از اين بازي در رتبه ۱۳ جدول بود، اعالم كرد؛ »به هر حال قرار بود در اين 
بازي شكست بخوريم و ربطي به بازيكنان نداشت.« مي پرسيم اگر قرار است پيروزي يا باخت ربطي 
به بازيكنان و نحوه آماده سازي آنان و تاكتيك مربيان نداشته باشد پس چرا تيم تمرين مي كند و در 
فصل نقل و انتقال اين گونه حاتم طايي مي شود و مربي ميليون دالري و بازيكنان چندصد ميليوني 
مي آورد و...؟ نه اعتقاد به اين حرف افشين پيرواني نداريم و معتقديم پرسپوليس قرار نبود در روزي 
كه مي توانست به يك قدمي صدرنشينان برسد در يك بازي خانگي ببازد بلكه اين قرار شكست را 
نحوه رفتار و عملكرد تمامي دست اندركاران تيم پرسپوليس به وجود آوردند كه در اين بين نقش 
سرمربي تيم نيز به خوبي روشن است زيرا ؛ -۱ نگاهي به تركيب اوليه پرسپوليس نشان مي داد كه 
بحث انتخاب بهترين ها نبوده است. پژمان نوري در حالي كه او نيز چون كريم باقري در تمرينات 
روزهاي اخير پرسپوليس نبوده به ميدان آمد تا واكنشي خائفانه در برابر قهر و جنجال هاي اخير او 
نشان داده شود. وضعيت بادامكي و سپهر حيدري نيز چون او بود آيا نبايد از پيرواني پرسيد اگر 
حيدري آن مصاحبه ها را نمي كرد و آن جنجال ها را با رحمان رضايي نداشت آيا باز هم در نقش 
هافبك به ميدان مي رفت كه مرداني چون آتسو و منصوري نيمكت نشين آن بازي بودند؟ يا -۲ از 
جناب پيرواني مي پرسيم براي رهايي از تله آفسايد گيري چه تدبيري داشتيد؟ در كجاي دنيا وقتي مي 
بينند كه تيم مقابل آفسايد گيري مي كند اقدام به سانترهاي بلند روي دروازه كرده و از سرعت دادن و 
انجام پاس هاي كوتاه و شوت زني و گرفتن خطا پشت محوطه هجده قدم روگرداني مي كنند؟ چگونه 
تيمي كه بازيكناني چون پتروويچ، توره، بادامكي، منصوري، محمد و نوري را دارد اين گونه از فاكتور 

سرعت و تاكتيك هايي نظير اورلب و شوت زني گريزان مي شود؟ 
-۳ عيب افشين پيرواني در زمان بازيگري نيز اين بود كه با احتياط بيش از اندازه و نگه داشتن خط 
دفاعي در عقب زمين فاصله زيادي بين خط مياني و خط حمله مي انداخت .همين اخالق محتاط او 
اين روزها در نحوه تعويض ها و تاكتيك نيز هويدا است. آيا نبايد بپرسيم به چه علت بازيكني چون 
پتروويچ بايد عوض شود ولي مرداني چون باقري ها و نيكبخت و رضايي در زمين باقي بمانند؟ چرا 
پيله خويشتن  اين احتياط و رفتن در  انجام مي پذيرد؟  با تاخير  اين گونه  تعويض هاي پرسپوليس 
شايسته سرمربي تيم بزرگي چون پرسپوليس است؟-۴ سخن را تنها به پيرواني محدود نمي كنيم و 
پيكان انتقاد را سمت مديريت مي بريم و از آنان نيز سواالتي داريم ؛آقاي مصطفوي و آقايان هيات 
مديره آيا علت دشنام هاي آخر بازي را مي دانيد؟ آيا مي دانيد چرا سر نخواستن شما دعوا است؟ 
شما تيم پرسپوليس را به حقارت كشيديد.تيم پرسپوليس اين گونه بايد خوار شود كه سرمربي كه به 
التماس آمده به يكباره برود اما هيچ غرامتي پرداخت نكند؟ تيم پرسپوليس بايد اين گونه حقير شود 
كه شخصي چون پيرواني را بدون هيچ تجربه يي به عنوان سرمربي تيم پرسپوليس انتخاب كنند؟ تيم 
پرسپوليس بايد اين گونه مستأصل باشد كه مجبور شود تاوان بي تجربگي دروازه باني چون حقيقت 

را اين گونه دهد و براي فرار از بحران گل نزني دست به دامان امثال نوروزي شود؟ 

يک دوره خاص براى »جیرو«
  
 

از  ميالدى ۲009)كه  در سال جديد  دوچرخه سوارى،  تور كالسيك ورزش   ۳ از  يكى  ايتاليا«  »دور 
امروز شروع شد( صدمين دوره خود را تجربه خواهد كرد و مسابقه اى كه در سلسله ارزش گذارى 

تور  اين سه  بين  فنى، در  هاى 
اما  فرانسه«  »دور  زيردست 
فراتر از »دوراسپانيا« قرار مى 
تغيير  با  همزمان  ديروز  گيرد، 
برنامه   ۲00۸ پايان  و  سال 
دوره جديد خود را اعالم كرد. 
اولين حضور لنس آرمسترانگ 
اين  در  مشهور  و  امريكايى 
كه  حالى  در  هم  آن  رقابتها، 
۳ساله  بازنشستگى  به  وى 
صحنه  به  و  داده  پايان  اش 
سوارى  دوچرخه  مسابقات 
خود  خودى  به  است،  برگشته 
مركزتوجهى  در  را  »جيرو« 
عظيم قرار داده بود، اما ديروز 
هميشه  همچون  كه  شد  اعالم 
سخت  كارى  و  طوالنى  راهى 

انتظار شركت كنندگان اين مسابقات را مى كشد. صدمين »جيرو« به مسافت ۳۳9۵ كيلومتر از 9مه 
۲009 در حاشيه شهر محصور در آب و تاريخى ونيز شروع خواهد شد و ۳۱ مه در رم پايتخت ايتاليا 
پايان خواهد گرفت. اين پيكارها مثل ادوار اخير »جيرو« مشتمل بر ۲۱ مرحله خواهد بود كه در ۲۳ 
روز برگزار مى شود و شهرهاى بزرگ ميالن، تورين، فلورانس، بولونا و ناپل را هم در بر خواهد 
گرفت. آلبرتو كونتادور فاتح اسپانيايى »جيرو ۲00۸« اعالم كرده است كه احتمال دارد در دوره بعدى 
شركت نكند، زيرا مى خواهد توانش را روى فتح مجدد توردوفرانس بعد از تك قهرمانى سال ۲007 
خود در اين رقابتها بگذارد، ولى اگر هم او به فرانسه اميد بسته باشد، در آنجا نيز موظف به رويارويى 
با كسب هشتمين قهرمانى اش در مطرح ترين مسابقه دوچرخه  با آرمسترانگ است كه مى خواهد 
سوارى دنيا، ركورد 7 قهرمانى خود در اين رقابت ها را بشكند. آرمسترانگ كه ۳۸ سال دارد و پس از 
اعالم بازگشت اش به صحنه، تمرينات فراوانى در پنج ماه اخير داشته و اولين تورنمنت رسمى اش را 
دو هفته بعد در »دور استراليا« تجربه خواهد كرد، مى گويد: »اولين حضور در جيرو و سفر به ايتاليا، 

برايم مغتنم است، زيرا مصادف با صدمين سال برگزارى اين رقابتها خواهد شد.«
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 10)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

  The Advent of Wireless Telegraph

The wireless was officially inaugurated in April 1926 on 
the third day of celebration for the coronation of Reza 
Shah even though preparations for operation were not 
completed, and, indeed, most parts of the transmitters 
and apparatus were not yet in service.  However, with 
the effort of the director of the Department of Wireless, 
General Abdulreza Afkhami, and assistance of foreign 
experts, the transmitters were in operating condition in 
time for Reza Shah’s inauguration of the wireless.  After 
Reza Shah cut the ribbon, designed after the Iranian 
flag, a telegraph message was dispatched inviting sta-
tions all over the world to respond to and communicate 
with Iran.
 
The first station to respond to the signal was Moscow.  
A message of good wishes was sent to Iran directed to 
Reza Shah, the Minister of Court and Minister of War.  
Thus, the station was established under the name of 
Pahlavi Wireless.  Radio Iran was equipped with one 
two-kilowatt medium-wave transmitter and one thirty 
two-kilowatt short-wave transmitter
 
Toward the end of 1926 the Department of Wireless, 
which had been under the control of the Ministry of 
War, was transferred to the Ministry of Post, Telegraph 
and Telephone (PTT).  Under this ministry the wire-
less system experienced some difficulties.  In fact, at 
one point the station ceased transmission, but soon the 
problems were solved and station resumed operation. 
 
One of the chief problems Iran encountered with the 
wireless was the long-wave system with its costly mercu-
ry bulbs.  Often, replacement bulbs were not purchased 
in time so that the station was forced to cease transmis-
sion for a period, but the introduction of the short-wave 
system brought an end to these problems.  As a result, 
Iran ordered two such systems from the French General 
Company, which shipped two SFR short-wave systems 
to Iran in 1928.  In addition, the company sent a team of 
experts to operate the new equipment.  The new system, 
with its two stations, was established in the area of Teh-
ran.  Located in the Castle of the Qajar in Tehran, the 
transmission center, which sent out signal, was powered 
by a 100-horsepower and a 75-hourspower-diesel mo-
tor.  The station also had two transmitters, one with a 
wavelength of 27.75 and the other of 19.86.  

To be countinued

Naqsh-e Jahan Square, a park selling 
Chinese handicrafts!
Isfahan’s Safavid era Naqsh-e Jahan Square, wherein once a vast array of precious Iranian handicrafts and artworks 
were offered, has turned into a park and a shopping center with shoddy Chinese handicrafts and goods, one 
painter lamented. 
“Sometime ago, one of my 
friends living abroad came to 
visit Isfahan. He could not buy 
any appropriate souvenirs in 
the square, because the owners 
of many of the Iranian handi-
craft stores and workshops 
have closed their doors and 
others are now selling Chinese 
handicrafts,” Habib Derakh-
shani told the Persian service 
of CHN on Tuesday. 
“The square with such a pro-
found history has also turned 
into an ordinary park, which is 
used by people as an evening 
picnic site.” He added. 
He described the scene “un-
pleasant for the tourists” com-
ing to visit the square, which is one of Iran’s first monuments to be registered on UNESCO’s World Heritage 
List. 
Derakhshani also criticized the city’s officials for their negligence in not placing traffic restrictions on the histori-
cal site. 
“Noise pollution being created by motorcycles and cars don’t let the people enjoy walking around the fascinating 
square,” he sighed. 
For his new capital Isfahan, Safavid king Shah Abbas the Great (1588-1629) selected an open area of ground be-
tween the older Seljuk city and the Zayandehrud River, which already had a market square. 
This market place was taken as the centerpiece of the new city and Shah Abbas laid out an immense square, the 
Naqsh-e Jahan Square, nearly 1700 feet long -- twice the size of Red Square in Moscow, seven times the size of St. 
Mark’s Square in Venice. Indeed, after Tiananmen Square in Beijing, it is the second largest in the world. 
The perimeter of the square forms a rectangle with two long sides and two short ends. It is completely surrounded 
by decorated arcades and a bazaar, with the center of each side marked by a monumental building. The entrance 
to the Grand Bazaar and the Imam Mosque are opposite on another on the short ends, and the Ali Qapu Palace 
and the Sheikh Lotfollah Mosque are opposite one another on either long side. 
Photo: Imam Mosque at the southern end of the Naqsh-e Jahan Square, Isfahan 

Tehran Municipality sponsoring 
animated sci-fi comedy production
The Art and Cultural Organization of Tehran Municipality is currently sponsoring the production of a science fiction comedy 
animation, which is to feature Tehran in 2122. 
Using the rotoscoping technique, Bahram Azimi will helm the project named “Tehran 1500”. 
Rotoscoping is an animation technique in which animators trace over live-action film movement, frame by frame, for use in 
animated films. 
Bahram Radan, Mehran Modiri, Gohar Kheirandish, Mahtab Nasirpur, Mohammadreza Sharifinia, Habib Rezaii, and Hesam 
Navvab-Safavi will star in the animation. However, some other people are to join the cast. 
“It took one year to complete the screenplay for the project and we will soon begin making the initial models,” the project 
manager Hadi Monabbati told the Persian service of ISNA on Monday. 
“The cast members will originally do the voice for the characters in the animation,” he added. 
The project will be completed in 20 months, he noted. 
Director Azimi is mostly known for the animated driving commercials he has made for the Iranian police. 
Huti and Sia Saketi, the two characters in the commercials, are very popular in Iran. 
“Tehran 1500” is the third project, in which the Iranian animators use the rotoscoping technique. 
“The Dawn Bird,” a documentary on the political activities of Ayatollah Hassan Modarres, and “Cell Phone,” an action film 
starring Reza Kianian and Alireza Shjanuri, have previously been made by this technique. 
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Beijing orchestra enlisted for soundtrack 
of “Kingdom of Solomon”
Musician Punk Chan from Hong Kong is to compose music for the soundtrack of 
the film “Kingdom of Solomon.” The music will later be recorded in collaboration 
with the Beijing Philharmonic Orchestra in China on January 11 and 12, producer 
Mojtaba Faravardeh told MNA. Punk Chan is one of the music composers of Peter 
Chan’s war epic “The Warlords” which is also an entry to this year’s Fajr Film Festi-
val. Faravardeh also stated that the sound effects will be accomplished by Kin Sun 
Tsang on January 13 in Hong Kong, adding, “Of course two scenes on the jinn and 
the devils need more time because of its complexity and will probably not be ready for this year’s Fajr festival. “A large budget has been allo-
cated for this project and we are hoping to pave the way for international screenings of the film,” he concluded. Director Shahriar Bahrani’s 
“Kingdom of Solomon” is being produced by the Farabi Cinematic Foundation. It features the life of Prophet Solomon (as) based on the 
narrations from the Holy Quran. The movie was shot in Rustamabad region of Gilan Province last summer and was concluded after nine 
months. Mahmud Pakniyat, Hossein Mahjub, Arjang Amirfazli, and Elham Hamidi are the leading actors in the cast. 

2009 Art 
c a l e n d a r 
prints 
Nadalian fish 
The calendar features pictures of the fish carv-
ings and describes them as Ahmad Nadalian’s 
dream fish at 
the Persian 
Gulf Environ-
mental Art 
Festival. 
“Persian Gulf 
is a national 
concern for 
Iranians and mentioning its name in an in-
ternational artistic publication is an honor,” 
said Nadalian, who has been appointed as the 
director of Iran’s first Persian Gulf sand sculp-
ture festival. 
Supported and sponsored by different inter-
national organizations, most of Nadalian’s 
carvings have been scattered across the globe. 
His works embody the natural elements water, 
earth, fire and air. 
His rock-carvings can be found in many coun-
tries including the US, the UK, Italy, Ger-
many, Spain, France, China, the Netherlands, 
Greece, Russia, Uzbekistan, Tajikistan, Ban-
gladesh, Finland, Lebanon, Syria, Azerbaijan, 
Sweden, Denmark, the UAE, Qatar, Kuwait, 
Turkey, Switzerland and Serbia. 
Some of the Iranian artist’s small stone-carv-
ings have been buried as ‘Hidden Treasures’ to 
be unearthed by future generations. 
Nadalian’s “message to contemporary man is 
to remain aware of the dangers of environmen-
tal disasters and political crises. If there is any 
audience in the future, this work will tell them 
the story of life and humanity,” the greenmu-
seum website quotes the artist. 
His concern is that “humanity, at present or 
in the future, may be less in harmony with 
the past, and with the earth and heavens.” His 
concern is that “humanity, at present or in the 
future, may be less in harmony with the past, 
and with the earth and heavens.”

Mir-Emad’s masterpiece to go 
on display at London show
One of the best masterpieces by celebrated Persian calligrapher Mir-Emad is to go 
on display at a London show next month. 
Endowed with great talent, creativity, and delicacy in art, Mir-Emad was the titan of 
the nastaliq script (an Ira-
nian style of calligraphy). 
The exhibition of Safavid 
artwork is organized with 
the collaboration of the 
National Museum of Iran 
and Britain, the Sadabad 
Historical Complex direc-
tor Eshrat Shayeq told the 
Persian service of ISNA 
on Sunday. 
Shayeq added that the 
20x30 cm masterpiece 
is a calligraphy work in-
scribed by Mir-Emad on 
a Kashmiri piece of paper 
in the 17th century along 
with a beautiful decora-
tion in the margin and is 
considered one of the best 
works by the master. 

The masterpiece is being 
preserved at Mir-Emad 
Museum in the Sadabad 
complex, Shayeq said, 
adding that the piece was 
unveiled at the Mir-Emad 
Museum on the occasion 
of 400th birth anniver-
sary of the calligrapher in 
2005,and has so far has been displayed in several Iranian and international exhibits. 
Iranian artist and calligrapher Mohammad ibn Seyfi Qazvini (1553-1615) is known 
as Mir-Emad. It is believed that calligraphy in Nastaliq script reached its peak of 
magnificence in Mir Emad’s works and current practice of nastaliq closely follows 
his manner. 

After completing his studies in the fields of science and calligraphy in his hometown 
Qazvin, he traveled to Tabriz and the Ottoman Empire. He then returned to Iran, 
serving in the court of Shah Abbas Safavi, and was later murdered in 1615 at the 
behest of Shah Abbas. 
The tomb of the famed calligrapher is located in the small courtyard of the Maqsud-
Beyk Mosque in Isfahan. 
Photo: A calligraphy work by Mir-Emad 
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