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»سیاست از ورزش جداست یا نه؟« این سوال بارها و بارها در مقاطع مختلف پرسیده شده و 
همیشه این پاسخ از سوی مسووالن و دست اندرکاران ارائه شده است که »سیاست از ورزش 
جدا است« اما زمانی که یک برنامه ورزشی به بحث اصلی جامعه سیاست زده ایران بدل می 

شود آیا باز هم باید از همان جمله استفاده کرد؟
برنامه »نود« به اعتقاد تمامی کارشناسان محبوب ترین برنامه ورزشی سیمای کشور ایران و 
شاید محبوب ترین برنامه انتقادی این رسانه باشد، اما دایره انتقادات این برنامه و رودررویی 
های گاه وبیگاه آن با مسووالن سازمان تربیت بدنی و جهت گیری های آنها در نهایت منجر به 

جنجالی پرحاشیه شد که تبعات آن تا روزها و هفته های بعد ادامه خواهد داشت.
پس از اعتراض سخنگوی سازمان تربیت بدنی به نظرسنجی های برنامه نود و سپس اعتراض 
تند- و تا حدودی شاید مرتبط با شخصیت حقیقی عادل فردوسی پور، نه شخصیت حقوقی 
او- باعث شد نوعی جو همدلی عمومی با مجری برنامه ای که در سال های اخیر به یک »استار 

رسانه ای« بدل شده است، شکل بگیرد.
ایران  در جامعه  یک حرکت خودانگیخته  نود  برنامه  از شروع  قبل  های  و ساعت  روزها  در 

مشاهده شد برای حمایت از برنامه نود....

هفته نامه پرشین از این هفته در رستوران  ایرانی پارادیز گاردن )CROYDON (  قابل دسترس می باشد.

اقتصاد
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اولین  چاپ  شمسی   ۱۳۲۴ سال  در 
حاوی  خیمه شب بازی  عنوان  با  کتاب 
۱۱ قصه. به علت قصه اسائه ادب ۱۰ 
جلوگیری  کتاب  این  انتشار  از  سالی 
می شود. در این مجموعه »اسائه ادب« 
آخر  »بعدازظهر  و  هدایت  صادق  به 
است.  فرزاد هدیه شده  پاییز« مسعود 
انتشار دومین  در سال ۱۳۲۸ شمسی 
که  »انتری  عنوان  با  قصه  مجموعه 
لوطیش مرده بود« حاوی ۳ قصه و یک 

نمایشنامه. ....

صفحه  19ادبیاتصفحه10

صادق چوبک؛ رئالیست 
یا ناتورالیست

زندگی مشترک  را 
مشترک تر کنید!

عوامل  به  بستگی  موفق  ازدواج 
مختلفی دارد که خیلی از آنها را باید 
در دوران نامزدی ) قبل از ازدواج( 
نیز  دیگری  عوامل  کرد.  ارزیابی 
موثر  زناشویی  زندگی  موفقیت  در 
از  بعد  را  آنها  می توان  که  است 
ازدواج شناخت. در ازدواج، توانایی 
گوناگون  شرایط  با  دایمی  سازش 
که ممکن است متغیر هم باشد و از 

خودگذشتگی فراوان الزم است ...

هرج و مرج در 
باشگاه پرسپولیس

؛هرچند برد خفیف پرسپولیس مقابل 
فوالد خوزستان تا حدودي جو ملتهب 
این تیم را آرام کرد اما مدیران این تیم 
خارجي  سرمربي  دنبال  به  همچنان 
براي تیم خود هستند و به غیر از لوکا 
این  از لیست گزینه هاي  بوناچیچ که 
پرسپولیس  رفت، مسووالن  کنار  تیم 
رایزني  حال  در  ها  گزینه  سایر  با 
هستند. جدیدترین فردي که به لیست 

مدیران این تیم اضافه شده است، ...

خانواده

قیمت مواد غذایی 
در انگلیس ۱۲ درصد 

افزایش یافت
موسسه تحقیقاتی وردیکت اعالم 
از سالها کاهش قیمت  ، پس  کرد 
مواد  این  قیمت   ، غذایی  مواد 
 ۱۲  ،۲۰۰۸ سال  طی  انگلیس  در 
از  نقل  به   . یافت  افزایش  درصد 
بی بی سی ، قیمت مواد غذایی در 
به  منتهی  ماه  دوازده  در  انگلیس 
پایان دسامبر بیش از ۱۲ درصد 
ماه  طی  رقم  این   . یافت  افزایش 

دسامبر نسبت به  .... 

صفحه 13

سطح  در  اساسی  بسیار  سوالی 
تئوریسین  میان  جهانی  جامعه 
آیا اساسًا زن  ها وجود دارد که 
حقوق  دارای  توانند  می  مرد  و 
سطوح  تمامی  در  و  بوده  برابر 
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی  و 
سهم  یک  از  غیره  و  سیاسی  و 
برخوردار باشند؟ طرح این سوال 
و پردازش آن که به صورت دائم 
در دموکرات ترین جوامع تا بسته 

ترین جوامع انجام ....

حقوق زن در 
جوامع مختلف

صفحه  43

دیکتاتوری در دقیقه نود

بازرگان مرگ 
ایرانی در زندان رومانی
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آیا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام کرده اید؟

آیا به زبان انگلیسی تسلط کافی ندارید؟
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

معروفترین و موفق ترین کالج برای دوره های 
اقامت و تابعیت در انگلستان

0۲0 8570 7766

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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani 
on 07816646345 or 

01707827990



    جمعه 4 بهمن ماه 1387
3سال دوم -  شماره هشتاد

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

هفته نامه پرشین     جمعه 4 بهمن ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتاد

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 آرایی :
الف زرافشان - علیرضا ریاحی

امور وب سایت : شیدا  علیزاده  
امور کامپیوتری: امیر پرهیز

قارون    - کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر  از:   با تشکر 
-  بهزاد - رضا اَرمیا - خانم دهقانیان - 

نشانی الکترونیکی:
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
.Web Print UK Ltd  :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ویرایش آنها 

آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول یا 

 رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

 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 
نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  عریان وجود  و  برهنه  یک تصویر  حتی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.

شفیعی کدکنی
شبگیر کاروان

 پیش رویم گرد راه کاروانی رفته تا بس 
دور 

 سوی آفاقی دگر سرشار از شادابی و 
شادی

پشت سر گسترده دشت روزگاران تهی
 سرشار خاموشی

 دشت انبوه فراموشی
 وای من کز بستر آن لحظه های سبز 

دیر ‚ چشم از خواب نوشینم گشودم ‚ دیر 
برده بود افسون شیرین الی الی نغز 

تاریخم
سوی شهر ساحل رویا 

 من در آن بشکوه و طرفه شارسان دور 
شهسوار رخش رویین غرور خویشتن 

بودم 
 باختر سو تاختگاهم : دشتهای روم
مرز خاور سوی فرمانم : دیار چین 
شعله می زد در نگاهم آتش زردشت 

تازیانه می زد مغرور بر دریا 
با شکوه شوکت دیرین 

پیش آهنگ سپاهم 
 صد هزاران گرد رویین تن 

با درفش کاویان جاودان پیروز 
تیغ هاشان بر گذشته از حریر ابر 

 سر به سر روی زمین زیر نگین من 
 من به رویای نجیب و مهربان خویش

 شادمان بودم 
همچو موج برکه ای 

 با خلوت مهتاب در نجوا 
 در شبستان خیال خویش بیرون از زمین 

و آسمان بودم 
 بانگ زنگ کاروان روزگاران 

خواب نوشین مرا آشفت 
تا گشودم چشم 

 رفته بود آن کاروان و مانده بود از او 
گرد انبوهی پریشان 
 چون تنوره ی دیو 

در صحرا 
که نیارم دید از بس تیرگی دیگر 

 جای پای کاروان رفته را یا پیش پایم را 
کاروان رهروان باختر دیری ست 
 کرده شبگیر و گذشته از کنار من 
رفته تا شهر هزاران آرزوی دور 

شهر آذین بسته از رنگین کمانهای بهار 
 فکر انسان ها 

شهر افسونگر کبوترهای پیغام بشر 
زی کشور خورشید 

شهر زرین غرفه های نور
وینک اینجا مانده من خاموش و سرگردان 

 با گروهی حسرت و هیهات 
دیگرم هرگز

نه توان راه پیمودن
به سوی کاروان رفته تا بس دور 

 که گذشته روزگارانی ست زین صحرا 
 نه دگر باور بدان افسانه والالیی شیرین 

مانده از این سو 
 رانده از آنجا 

 نک چه سود از این شتاب دیر 
 از پس آن خامشی و آن درنگ

 زود 

با شاعران معاصر

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

اعتراض ایران به 
استفاده از نام جعلي  
به صورت  نام »خلیج عربي«  از  استفاده 
جریان  در  اخیر  دهه  دو  در  مستمر 
حاشیه  کشورهاي  فوتبال  مسابقات 
در  را  ایران  گیري  موضع  فارس  خلیج 
رئیس  خصوص  همین  در  داشت.  پي 
توجه  با  کشورمان  فوتبال  فدراسیون 
نامه  در  لوگو،  و  نام  این  بودن  به جعلي 
فدراسیون  )رئیس  بالتر  سپ  به  یي 
کرده  درخواست  فوتبال(  المللي  بین 
به  و  کند  پیگیري  را  موضوع  این  است 
جدي  تذکر  مسابقات  این  برگزارکنندگان 
فدراسیون  رئیس  کفاشیان  علي  بدهد. 
آن  رونوشت  که  نامه  این  در  فوتبال 
کنفدراسیون  )رئیس  همام  بن  به  نیز 
عمان  فوتبال  فدراسیون  و  آسیا(  فوتبال 
»اگرچه  است؛  آورده  است،  شده  ارسال 
کنفدراسیون فوتبال آسیا تورنمنت خلیج 
عربي را به رسمیت نشناخته اما استفاده 
لوگوي  از  عضو  فوتبال  هاي  فدراسیون 
حرکت  یک  مسابقات،  در  عربي  خلیج 
المللي  بین  حقوق  برخالف  و  غیرقانوني 
بخش  در  کفاشیان  رود.«  مي  شمار  به 
آورده  آمیز  اعتراض  نامه  این  از  دیگري 
نقشه  تمام  در  اینکه  به  توجه  با  است 
هاي جغرافیایي و مستندات سازمان ملل 
»خلیج  نام  با  خلیج  این  نام  فیفا  و  متحد 
رو  همین  از  است،  رفته  کار  به  فارس« 
به  نسبت  مقتضي  نحو  به  است  امیدوار 
تخلف صورت گرفته برخورد و از تکرار 
این گونه رفتارهاي غیرقانوني جلوگیري 
شود. فائقي )معاون سابق سازمان تربیت 
این  از  فیفا  حمایت  خصوص  در  بدني( 
یي  دوره  »در  گوید؛  مي  مسابقات  دسته 
که من معاون سازمان تربیت بدني بودم 
این رقابت ها با نام خلیج خالي برگزار مي 
برخي رسانه هاي  آید  یادم مي  شد. من 
عربي مطرح وقتي مي خواستند این رقابت 
»رقابت  گفتند  مي  و  دهند  پوشش  را  ها 
هاي خلیج فارس« ولي به نظر من فیفا از 
این رقابت ها حمایت نمي کند.« فائقي در 
آنها  که  دهد حاال  پیشنهاد مي  این مورد 
نام این رقابت ها را تورنمنت خلیج عربي 
گذاشته اند، ایران هم یک دوره رقابت خلیج 
فارس برگزار کند و از کشورهاي منطقه 
براي شرکت در این مسابقات دعوت کند؛ 
»مي توانیم بازي ها را هر دو سال یک بار 
و در بین تعطیالت لیگ برگزار کنیم. مثاًل 
یک دوره در آبادان، یک دوره در اهواز، 
دوره  یک  حتي  و  بوشهر  در  دوره  یک 
چرخشي  صورت  به  و...  بندرعباس  در 
بازي ها را برگزار کنیم. مشکلي هم فکر 
نکنم وجود داشته باشد. ورزشگاه هم به 
اندازه کافي وجود دارد. هر مرکز استان 
او  دارد.«  نفره  هزار   ۱5 ورزشگاه  یک 
مساله  موارد  گونه  این  در  است  معتقد 
اگر  آید.  مي  کار  به  سیاسي  دیپلماسي 
ایران با قدرت دنبال برگزاري جام خلیج 
فارس باشد، مي تواند هم از بعد سیاسي 
نام خلیج فارس را به دنیا بشناساند و هم 
پاسخ  یي،  مناسب رسانه  هاي  فعالیت  با 

عرب ها را بدهد.  

امور آگهی ها و تبلیغات: 0۲084537350 - 078۱۱000455

درگذشت کریم چمن آرا پدر صنعت نشر موسیقي ایران 
 

اینک آخرین صفحه 

 کریم چمن آرا یکي از بنیانگذاران و پیشقدمان صنعت نشر موسیقي در ایران شامگاه چهارشنبه- ۲5 دي ماه- به علت 
ایست قلبي در ۸5سالگي درگذشت. چمن آرا از اولین تکثیرکنندگان و نمایندگي هاي پخش در حوزه موسیقي کالسیک 
غربي محسوب مي شد که بسیاري از آهنگسازان ایراني به واسطه فعالیت هاي او با موسیقي کالسیک غربي آشنا 
شدند. او در فاصله سال هاي ۴9 تا 5۳ اقدام به ضبط آثاري از بزرگان موسیقي سنتي کرد که آثار بسیار ارزشمندي 
محسوب مي شود و در جریان آن آثاري از فرامرز پایور، حسین تهراني، احمد عبادي و پرویز یاحقي روي صفحه 
ضبط شد.نقل شده است که او در آن زمان مشغول ضبط یک دونوازي از حسین تهراني و فرامرز پایور بوده است. 
بعد از پایان کار چمن آرا از تهراني مي خواهد همچنان در استودیو بماند و درخواست مي کند قطعاتي را به شکل 
تکنوازي اجرا کند. تهراني وقتي متوجه مي شود که چمن آرا تصمیم دارد صفحه یي از تکنوازي تمبک ضبط کند به 
او مي گوید؛ »کریم دیوانه شده یي، چه کسي حاضر است صفحه تکنوازي تمبک بخرد. پس بگذار لوکوموتیو و دیزل 
را هم اجرا کنم.«لوکوموتیو و دیزل دو قطعه از آثار تهراني است که او در آنها با ساز خود صداي این دو ماشین را 
بازسازي مي کند و در زمان خود از جذابیت ویژه یي برخوردار بود. این صفحه موسیقي امسال در قالب سي دي 
منتشر شد و این داستان نیز در دفترچه سي دي نقل شده است. فرهاد فخرالدیني رهبر ارکستر ملي ایران  درباره 
تاثیر کریم چمن آرا برجامعه موسیقي ایران گفت؛ »در روزگار جواني من و دوستانم مثل آقاي تیمور پورتراب، احمد 
پژمان و ... از ایشان صفحه موسیقي کالسیک غربي خریداري مي کردیم. در اصل در آن زمان تنها جایي محسوب 
مي شد که مي توانستیم این صفحه ها را تهیه کنیم و با موسیقي غربي آشنا شویم.ایشان در حوزه تولید صفحه 
هاي موسیقي ایراني هم نقش بسزایي داشتند و در معرفي موسیقي کالسیک غربي و موسیقي خوب ایراني پیشقدم 
محسوب مي شوند. من براي ایشان احترام بسیاري قائلم.« رامین بهنا آهنگساز و نوازنده نیز در این باره گفت؛ »فکر 
مي کنم یکي از مهم ترین راهنماي هنرمندان ایراني در حوزه موسیقي درگذشت.نسل هاي متفاوتي از موزیسین هاي 
ایراني را ایشان به لحاظ هنري تغذیه کردند. معرفي و رساندن آثار موسیقي کالسیک غربي به آهنگسازان ایراني 
به واسطه فعالیت هاي او رخ داد.وي افزود؛ بسیاري از معلمان ما به واسطه فعالیت هاي کریم چمن آرا و فروشگاه 
بتهوون با موسیقي کالسیک و سمفونیک غربي آشنا شدند.بهنا در ادامه مي افزاید؛ او در دوره یي به ضبط و تکثیر 
آثار استادان موسیقي سنتي پرداخت، آن هم بیشتر در قالب تکنوازي و موسیقي بي کالم، یعني حوزه هایي که تهیه 
کنندگان معمواًل از آن وحشت دارند ولي چمن آرا آثار مهمي در این حوزه ها از استادان موسیقي ایراني ضبط کرد 
و اسناد مهمي براي نسل هاي بعدي و ما به جا گذاشت.« در حال حاضر خانواده چمن آرا در حال رایزني براي به 
خاکسپاري او در قطعه هنرمندان هستند. بابک چمن آرا برادرزاده و آخرین مدیر فروشگاه بتهوون در این باره گفت؛ 
»کریم چمن آرا هیچ گاه نه موسیقي ساخت و نه هنرمند بود اما بسیاري از هنرمندان بزرگ این مملکت را به جامعه 

هنري معرفي کرد و حامي آنها محسوب مي شد. این حق اوست در کنار آنها آرام بگیرد.«
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 کیوسک
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چه کسي بازسازي مي کند
دامنه  شدن  مشخص  و  غزه  علیه  اسرائیل  جنگ  پایان 
ویراني ها در این باریکه، کشورهاي عرب را بر آن داشت 
کمک هایي چند براي بازسازي غزه اهدا کنند. بیشتر این 
کویت جمع آوري  و  دوحه  نشست  در خالل  که  کمک ها 
اکنون  و  میلیارد دالر رسیده  دو  نزدیک  به  تاکنون  شد 
دعوا بر سر چگونه هزینه کردن آن است. در حالي که 
جنبش  و  ندارد  غزه  در  تشکیالت خودگردان حضوري 
حماس کنترل این باریکه را بر عهده دارد، هرکدام مدعي 
العرب چاپ  این کمک ها هستند. روزنامه  گرفتن  تحویل 
لندن با پرداختن به این موضوع خواستار ایجاد راهکاري 

مناسب براي بازسازي ویرانه هاي جنگ شده است.   

مثل لینکلن
روزنامه شیکاگو تریبیون آمریکا تیتر زده: >هر چیزي 
از  بزرگي  عکس  چاپ  با  روزنامه  این  است.<  ممکن 
سخنراني باراك اوباما در مقابل مجسمه آبراهام لینکلن 
در جریان سخنراني  است:  نوشته  اول خود  در صفحه 
و  سیاستمداران  هم  او  طرفداران  که  شد  معلوم  اوباما 
نخبگان هستند و هم مردم عادي. ترکیب برنامه سخنراني 
اوباما با برنامه موسیقي پاپ هم این مساله را بیش از 
پیش به نمایش گذاشت و حاال با آغاز به کار دولت باراك 
در  واقعا  روند  این  که  امیدوارند  همه  آمریکا  در  اوباما 
نیز دنبال شود. شیکاگو تریبیون در عین  سطح رسمي 
حال تاکید کرده که فعال همه شاد و خرم هستند اما باید 

دید در آینده چه خواهد شد.   

و باالخره... آشتي   
بیشتر  نخست  محور  کویت  در  دوشنبه  روز  نشست 
رسانه هاي عربي بود. روزنامه االخبار چاپ بیروت نیز 
این نشست و پیامدهاي آن را مورد توجه قرار داده و با 
از گفت وگوي عبداهلل سعودي، بشار  چاپ عکس بزرگي 
این  تیتر خود را آشتي کنان  اسد و شیخ حمد بن خلیفه، 
افراد کرده است. االخبار همچنین در گزارش خود از این 
نشست به بررسي مواضع مصر و عربستان در نشست 
در  عربي  کشورهاي  که  است  آورده  و  پرداخته  دوحه 
نشست کویت، غزه را مرکز توجه خود قرار دادند و از 
سرپوش  خود  کم کاري هاي  روي  کردند  تالش  رو  این 

بگذارند زیرا این تنها راه بود.   

ادعای تازه : ایرانیان قدیم از سالح های 

شیمیایی در مقابل رومی ها استفاده کرده اند 
 

یک محقق اهل انگلستان ادعا کرده است که ایرانیان قدیم 
علیه  بر  شیمیایی  کنندگان سالح های  استفاده  نخستین 
استاد  جیمز  سایمون  ادعای  بوده اند.بنابر  دشمنانشان 
دانشگاه لستر، باقیمانده های جسد بیست سرباز رومی 
مربوط به قرن سوم میالدی در زیر دیوار شهر رومی 
دوره Dura در شرق سوریه ی کنونی که اخیراً کشف 
مسمومیت  آنها  مرگ  علت  که  می دهد  نشان  شده است 
گوگرد  کریستال های  سوختن  از  حاصل  سمی  گاز  با 
از  ایرانی پس  بوده است.این گازها را سربازان  قیر  و 
آنکه دریافتند نقب زیرزمینی ای که آنها برای ورود به 
داخل شهر از زیر دیوار آن کنده بودند توسط سربازان 
رومی کشف شده و آنها نیز شروع به کندن نقبی برای 
آنها  به  زدن  شبیخون  و  ایرانی  سربازان  به  رسیدن 
کرده اند تولید کردند.به گفته ی این دانشمند ساختارهای 
سمی  گازهای  بهتر  پخش  جهت  نیز  بادکش مانندی 
توسط ایرانیان ایجاد شده است.این یافته ها در جلسه ی 

ساالنه ی انجمن باستانشناسی آمریکا ارائه شده است.

مرگ بازرگان ایرانی در زندان رومانی
یک بازرگان ایرانی تبار که به اتهام کالهبرداری از بانک، در رومانی زندانی شده بود بر اثر اعتصاب غذا، جان سپرد.

به گزارش ایسکانیوز »فرید ج« از شش ماه پیش در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده اش در زندان »تیمیشوئرا«ی رومانی اعتصاب غذا کرده 
بود.وی که تابعیت رومانی داشت ۱۴ دسامبر ۲۰۰۸ با وضعیت وخیم جسمانی در بیمارستان بستری شد.مقام های زندان »تیمیشوئرا« می گویند 
این بازرگان ایرانی تبار را چندین بار به منظور درمان به »بخارست« فرستاده اند و هر کاری که الزم بود برای بهبودی اش انجام شد. اما او تمامی 
مراقبت های پزشکی را رد می کرد.»فرید ج« فوریه ۲۰۰۸ به اتهام اختالس ۲/۲ میلیون یورو از یکی از بانک های شهر »کرایووا« رومانی در شهر 
»تیمیشوئرا« بازداشت شده بود. پنج نفر دیگر از جمله یک شهروند ترکیه در همین رابطه دستگیر شده اند که رسیدگی به پرونده آنان در دادگاه 

»تیمیشوئرا« ادامه دارد. 

مرد ایرانی سردسته باندی موسوم به 
موتورسواران باندیدوس  در سوئد بود

گنگستر ایرانی مقیم سوئد که از سال ها قبل تحت پیگرد قرار داشت سرانجام بعد 
از محاکمه یی جنجالی به 9 سال زندان محکوم شد. این ایرانی ۳۴ ساله که مهدی 
نام دارد سردستگی باندی موسوم به موتورسواران باندیدوس را برعهده داشت و 
بعد از کشمکش های بسیار از سوی دادگاه بدوی گوتنبرگ به جرم اقدام به قتل و 

به خطر انداختن جدی امنیت شهروندان گناهکار شناخته شد.

 باندیدوس
شد.  تشکیل  امریکا  تگزاس  شهر  در  باندیدوس  تبهکاری  شبکه   ۱9۶۶ سال  در 
اعضای این باند که باجگیری از صاحبان رستوران ها و کلوپ ها را در دستور 
کارشان قرار داده بودند، به سرعت فعالیت هایشان را گسترش دادند و به رقابت 
با باندی موسوم به فرشتگان جهنم که در همین زمینه کار می کردند، به رقابت 
پرداختند. کشمکش های این دو باند پس از مدتی ابعاد جهانی پیدا کرد چرا که هر 
دو گروه در چند کشور اروپایی و آسیای شرقی نیز شعبه هایی تاسیس کردند. 
در این بین هنگامی که گروه موتورسواران باندیدوس در سوئد تشکیل شد، مهدی 
تبدیل  معروف  تبهکاری  به  و  داشت  کیفری  سابقه  سوء  چندین  که  ایرانی  جوان 
شده بود هدایت شاخه غرب سوئد گروه باندیدوس را برعهده گرفت. او و اعضای 
که  آمیزی  اعمال خشونت  خاطر  به  و  گرفتند  می  باج  داران  از رستوران  باندش 
انجام می دادند هیچ کس در برابر آنها مقاومت نمی کرد و حاضر نمی شد علیه 
شان به پلیس شکایت کند تا اینکه یک زوج ایرانی در برابر این شبکه ایستادگی و 
اعالم کرد حاضر نیست پولی بپردازد. مقاومت زن و شوهر جوان خشم مهدی را 
برانگیخت و به اعضای گروهش دستور داد رستوران را به آتش بکشند. بعد از آن 
زوج رستوران دار علیه هموطن شان شکایت کردند و همین امر باعث شد وزیر 
وقت دادگستری سوئد به مالقات آنها برود و از آن دو به عنوان شهروندان شجاع 

نام ببرد.
هنگامی که شهناز و مسعود- دو شاکی پرونده- در دادگاه توضیح دادند باندیدوس 
ها می خواستند از آنها ۲۰۰ هزار کرون اخاذی کنند یک راننده تاکسی نیز به نفع 
شان شهادت داد اما چندی بعد خودروی او منفجر و خودش مجروح شد. در نهایت 
مهدی به ۱۸ ماه حبس محکوم شد اما بعد از آزادی دست از اعمال خالف برنداشت 
رقابتی  فرشتگان جهنم  باند  با  که  او  داد.  ادامه  را  اش  گذشته  کارهای  دوباره  و 
سرسختانه داشت در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶ بندر گوتنبرگ را به عرصه نبردی 
هولناك تبدیل کرد. بمب گذاری در خودروی رئیس بخش امنیتی یک باشگاه شبانه، 
منفجر کردن یک تاکسی در نزدیکی مدرسه یی ابتدایی و مجروح کردن چندین نفر 
از رقبا و شهروندان عادی از جمله اقداماتی بود که با بازتاب گسترده یی در سوئد 

و سراسر اروپا مواجه شد.

 مظنون
در همان ابتدای تحقیقات رد پای مهدی در این اقدامات به دست آمد و وی بازداشت 
شد اما دو روز بعد به خاطر نبود دالیل کافی دادستان به ناچار دستور آزادی او 
را صادر کرد. با این وجود تحقیقات پیرامون این جنگ های خیابانی پایان نیافت تا 
اینکه باالخره مدارکی علیه این مرد ایرانی و چهار همدستش به دست آمد و آنها 
تابستان امسال دوباره بازداشت شدند و پرونده هایشان به جریان افتاد. در حالی 
که مهدی هرگونه اتهامی را انکار می کرد چندین بار پای میز محاکمه رفت تا اینکه 

چهارشنبه هفته گذشته حکم علیه او صادر شد. 
در رای صادره از سوی دادگاه بدوی گوتنبرگ آمده است؛ مهدی و همدستانش 
اعمال غیرقانونی خود را با بی رحمی شگفت آوری انجام می دادند و به همین خاطر 
به جرم اقدام به قتل و به خطر انداختن جدی امنیت شهروندان به 5/۲ تا 9 سال 
زندان محکوم می شوند. طبق این رای جوان ایرانی و دو همدست دیگرش هر یک 
به 9 سال زندان، یک متهم دیگر به 5/۲ سال و مرد ۲۴ ساله دیگری به سه سال 
زندان محکوم شده اند و قاضی خاطرنشان کرده است متهم آخر به دلیل همکاری 
با پلیس و شهادت علیه سردسته باندیدوس به چنین مجازاتی محکوم شده در غیر 
این صورت باید مدت بیشتری را در زندان می گذراند. هم اکنون مهدی سعی دارد 
با کمک وکالی مدافعش فرجام خواهی کند اما افکار عمومی جامعه به شدت علیه او 
و همدستانش است و مدارك موجود در پرونده نیز راه نجات برای این مرد باقی 

نگذاشته است.

*******)**  

حمایت مجري »دو قدم مانده 
به صبح« از مجري »نود«  

 
این روزها درحالي که در همه محافل حرف و حدیث ها 
پیرامون عادل فردوسي پور و برنامه پربیننده اش »نود« 
مي چرخد، دوشنبه شب برنامه دو قدم مانده به صبح در 
حالي دقایق پایاني خود را سپري کرد که محمد صالح عال 
عادل  به  را  برنامه  پایاني،  لحظات  در  برنامه  این  مجري 

فردوسي پور تقدیم کرد. 
محمد صالح عال به رسم همیشگي برنامه دو قدم مانده به 
صبح که اجراي هر شب به یکي از بزرگان تقدیم مي شود، 
اجراي شب گذشته را با این سخن به عادل فردوسي پور 
توانا،  مجري  به  احترام  با  را  امشب  اجراي  کرد؛  تقدیم 
کاربلد و مفسر بزرگ ورزشي کشور عادل فردوسي پور 

و خانواده اش تقدیم مي کنم.
حمایت محمد صالح عال از عادل فردوسي پور در حالي 
برنامه  تمامي  با  نود  دوشنبه شب  برنامه  که  شد  انجام 
هاي پیشین اش متفاوت بود. دوشنبه شب سیستم ارسال 
واکنش  و  اختالل شد  دچار  »نود«  برنامه  به  اس  ام  اس 

عادل فردوسي پور را برانگیخت. 

*******
نمایش مستند »براي آزادي« 

ترابي در فنالند  
 

بخش  در  ترابي،  حسین  ساخته  آزادي«  »براي  مستند 
»تصویري از تغییرات« جشنواره فیلم »داك پونیت« فنالند 
به روي پرده مي رود. این فستیوال از ۲5 ژانویه )۶بهمن( 
همه  بود،  جا  همه  ما  »انقالب  شود.  مي  برپا  فنالند  در 
بودند... و ما اگر هزار دوربین هم داشتیم، نمي توانستیم 
تصویر کاملي بدهیم از قیام ملتي که به پیشواز مرگ رفته 

بود... براي آزادي )حسین ترابي(« 
وگویي  گفت  در  مستند-  این  کارگردان   - ترابي  حسین 
عنوان کرده است؛ »براي آزادي« را با آتش سوزي سینما 
همه  تا  و  کردیم  مرداد ۱۳57 شروع  آبادان ۲۸  »رکس« 
فیلم   )5۸ فروردین  و ۱۱   ۱۰  ( اسالمي  پرسي جمهوري 
تلویزیون  از  فیلم  این  تا  کشید  طول  سال   ۲5 و  گرفتیم 
آنکه در  از  پیش  آزادي«  »براي  فیلم مستند  پخش شود، 
شود،  پخش  تلویزیون  از  بار  اولین  براي   ۱۳۸۲ بهمن 
مناسبت  به   ۱۳5۸ شهریور  سوم  در  بار  نخستین  براي 
نمایش  به  شب  سه  در  ایران  ملي  فیلمخانه  بازگشایي 
درآمد. به گزارش ایسنا سال گذشته »مارك کوسینز« - 
منتقد سینمایي سایت فیلم BFI انگلیس- در گزارشي ۱۰ 
فیلم مستندي را که با سایر فیلم ها متفاوت هستند، انتخاب 
کرده و این سوال که »آیا فیلم ها مي توانند تاریخ را تغییر 
دهند؟« را بهانه یي براي تهیه یک گزارش ویژه از بهترین 
مستندهاي جهان قرار داد و مستند براي آزادي را جزء 

۱۰ مستند تکان دهنده دنیا معرفي کرد. 
این سایت درباره مستند »براي آزادي« نوشت؛ »این فیلم 
قالب ۳5 میلیمتري ساخته شده  که به صورت رنگي در 
»اسپیلبرگ  را  ایران  انقالب  بدیع،  هاي  صحنه  با  است، 

گونه« به تصویر کشیده است.« 
پیش از نیز حضور فیلم »هفت فیلمساز زن نابینا« به تهیه 
کنندگي »محمد شیرواني« در جشنواره »داك پونیت«قطعي 

شده بود. 
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 پنج راهکار سوالنا براي 
حل مشکالت جهان 

 
مسوول سیاست خارجي اتحادیه اروپا در مقاله یي پنج راه حل اساسي را براي حل و فصل مشکالت 
جهان مطرح کرد. خاویر سوالنا هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در مقاله یي که روزنامه 

فایننشال تایمز به مناسبت تحلیف باراك اوباما رئیس جمهور جدید امریکا منتشر کرد، نوشت؛ امریکا 
همانند دیگر کشورهاي جهان نیست و رئیس جمهور آن نیز مثل هیچ مسوول سیاسي دیگر نیست، بلکه 
شخص رئیس جمهور امریکا و اختیاراتش براي میلیارد ها انسان در سراسر جهان مهم است. سوالنا 
افزود؛ نیازي نمي بینم به اوباما یادآوري کنم که جهان در آشوب به سر مي برد و با مشکالت پیچیده 
یي روبه رو است. همچنین نیازي نمي بینم که لیستي تهیه کنم و به او بدهم و بگویم باید براي حل 
اوضاع کنوني بر اساس آن عمل کند. با این حال سوالنا پنج پیشنهاد را براي حل مشکالت جهان مطرح 
کرد؛ نخست ارائه راه حل دائمي و سیاسي براي هر مشکلي، چه جنگ داخلي چه جنگ میان دو کشور 
یا مشکالت مربوط به انرژي و تغییرات آب و هوا و گسترش سالح هاي هسته یي اما شرط آن در نظر 
گرفتن منابع تمام کشورها است. مسوول سیاست خارجي اتحادیه اروپا به پیشنهاد دوم اشاره کرد 
و گفت؛ هرگونه دخالت در کشورهاي دیگر باید در جهت استراتژي سیاسي این کشور ها باشد و این 
گونه در نظر گرفته شود که محور سیاست خارجي کشورها در راستاي در نظر گرفتن سیاست هاي 
داخلي کشورهاي دیگر باشد. سیاست هاي داخلي کشورها سطح و امکان مذاکرات را براي کشورهاي 
دیگر مشخص مي کند. سوالنا به پیشنهاد سوم اشاره کرد و افزود؛ اعتماد متقابل رهبران جهان کلید 
حل بحران است، یعني تا زماني که اعتماد متقابل میان کشورهاي شرکت کننده در مذاکرات حاصل 
نشود، نمي توان انتظار موفقیت راه حل هاي دیپلماتیک را داشت. وي تصریح کرد؛ هیچ کشوري حتي 
امریکا نمي تواند بدون یاري دیگر کشور ها به حل مشکالت بپردازد. این پیشنهاد چهارم است که باید 
در نظر گرفته شود. سوالنا گفته است؛ ضعف همکاري منطقه یي در خاورمیانه، آن هم در شرایطي که 
این منطقه درگیر بحران هاي متعدد است، بهترین مثال براي این مساله است. وي از پیام رهبران عرب 
به باراك اوباما درباره همکاري در حل بحران منطقه تقدیر کرد و گفت؛ اتحادیه اروپا از درخواست 
آنها جهت اعمال فشار در راستاي تحقق صلح در منطقه حمایت مي کند. سوالنا به پیشنهاد پنجم اشاره 
کرده و گفته است؛ بهترین زمان براي حل هر مشکلي حل آن مشکل به محض وقوعش است، یعني قبل 

از اینکه دخالت هاي بیشتري در این زمینه صورت گیرد. 

تالش تازه لندن و پاریس علیه ایران 
 

روزنامه لوموند فرانسه از تالش فرانسه و انگلیس براي تشدید تحریم ها علیه ایران خبر داد که با 
هدف کمک به باراك اوباما رئیس جمهور جدید امریکا در مواجهه با پرونده هسته یي ایران صورت 
مي گیرد، گرچه دیگر کشورهاي اروپایي اجماعي بر آن ندارند و امریکا نیز اقدام مشخصي اعالم 
نکرده است. دو کشور مذکور قصد دارند این تحریم ها در چارچوب اتحادیه اروپا و کشورهاي 
عضو آن مورد تصویب قرار بگیرد. این در حالي است که لوموند در ادامه این گزارش آورده تاکنون 
فشارهاي اعمال شده از سوي شوراي امنیت به ایران، موفقیتي نسبي داشته است. این روزنامه 
فرانسوي با اشاره به قصد فرانسه و انگلیس براي تشدید تحریم هاي ایران، به منبع خبري خود 
اشاره نکرد ولي گفت تحریم هاي مذکور شامل ممنوعیت فعالیت بانک هاي صادرات و ملت در خاك 

اروپا است. 

به گزارش ایسنا به نقل از این گزارش ایتالیا و تا حدودي آلمان نیز به این تالش ها پیوسته اند.یک 
منبع دیپلماتیک غربي گفت طرفداران تحریم ها مي گویند اتحادیه اروپایي باید به ابزارهایي براي 
همراهي کردن با تیم باراك اوباما درخصوص آنچه قرار است ابتکار جدید استراتژیک امریکا در 
رابطه با )تعامل( با ایران با چماقي بزرگ تر یعني افزایش فشار اقتصادي باشد، مجهز باشد. فرانسه 
به ویژه با توجه به ریاستش تا پایان سال گذشته میالدي بر اتحادیه اروپا درخصوص این پروژه 
و تداوم آنچه نیکال سارکوزي رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۰7 تصمیم گرفته بود، فعاالنه عمل 
کرد. از همین رو پاریس و لندن از شرکاي اروپایي شان خواستند تدابیر جدیدي را از جمله در بخش 

انرژي و فعالیت هاي بانکي ایران اتخاذ کنند. 

تعطیلي کنسولگري امریکا در دوبي  
 

کنسولگري امریکا در دوبي بدون اشاره به جزییات هرگونه تهدید اعالم کرد این کنسولگري بنا بر 
دالیل امنیتي به روي عموم بسته شده است. کنسولگري امریکا در دوبي طي بیانیه یي در وب سایت 
خود اعالم کرد؛ بر اساس اطالعات امنیتي ارائه شده از سوي مقام هاي دوبي به کنسولگري، این 
کنسولگري در ۲۱ ژانویه ۲۰۰9 )۲ بهمن( به روي عموم بسته خواهد بود. سفارت امریکا در ابوظبي 
همچنان به کار ادامه مي دهد. یک مقام سفارت امریکا درباره ماهیت این اطالعات به جزییات بیشتر 

اشاره نکرد.  
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تمایل عراق به خروج سربازان امریکایي  
 
 

سخنگوي نخست وزیر عراق گفت این کشور مایل است سربازان امریکایي پیش از 
پایان سال ۲۰۱۱ این کشور را ترك کنند. علي الدباغ سخنگوي نخست وزیر عراق 
امریکایي  نیروهاي  ناگهاني  و  فوري  نگران خروج  ها  عراقي  افزود؛  حال  عین  در 
اوباما رئیس  باراك  بیان کرد که  از آن  این اظهارات را یک روز پس  هستند. وي 
جمهور امریکا طي مراسم تحلیف خود در واشنگتن گفت به طور مسووالنه اختیار 
امور در عراق را به مردم این کشور خواهد سپرد. دولت جرج بوش طي توافقنامه 

یي پذیرفت سربازان امریکایي تا پایان سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شوند.  
 

اظهارات همسر ماندال درباره دولت موگابه  
  

نلسون ماندال و فعال حقوق بشر هفته گذشته  فرانس پرس؛ گارشا ماشل همسر 
نامشروع  دولتي  را  وي  دولت  زیمبابوه  رئیس جمهور  موگابه  رابرت  از  انتقاد  با 
و غیرقانوني خواند. وي همچنین از کشورهاي آفریقایي براي تعلل در اقدام علیه 
انتقاد کرد. وضعیت بحراني در زیمبابوه  اقدامات غیرقانوني موگابه در زیمبابوه 
که پس از اختالفات میان رابرت موگابه و اپوزیسیون بر سر تقسیم قدرت بسیار 
مقصر  را  موگابه  بشر  حقوق  فعاالن  از  بسیاري  شده  موجب  است،  یافته  شدت 
اصلي وضعیت اسفبار معاش مردم در زیمبابوه بدانند. دزموند توتو اسقف اعظم 
بازنشسته اهل زیمبابوه هفته گذشته اعالم کرد در اعتراض به عملکرد دولت موگابه 
یک روز در هفته روزه مي گیرد. همچنین کومي نایدو فعال ضد آپارتاید نیز اعالم 
کرد از روز چهارشنبه )دیروز( به مدت ۲۱ روز روزه مي گیرد و تنها آب خواهد 

نوشید.  

رائول کاسترو به روسیه مي رود  
 

 رهبر کوبا درصدد است طي روزهاي آینده به روسیه رفته و با مقامات ارشد این 
کشور در مورد مسائل سیاسي جاري منطقه گفت وگو کند.به گزارش آسوشیتدپرس، 
وزارت امور خارجه روسیه دیروز در بیانیه یي اعالم کرد رائول کاسترو رهبر کوبا 
با  پایان ماه جاري میالدي )طي ۱۰ روز آینده( از روسیه دیدن خواهد کرد و  تا 
دیمیتري مدودوف رئیس جمهور این کشور در مورد مسائل سیاسي جاري منطقه 
و ارتقاي روابط دو جانبه به گفت وگو خواهند نشست. بر اساس این گزارش معاون 
وزیر امور خارجه روسیه و همتاي کوبایي وي دیروز با یکدیگر دیدار و در مورد 

سفر آتي کاسترو به روسیه مذاکره کردند.  

اعتراض چین به امریکا  
 

آسوشیتدپرس؛ سخنگوي وزارت دفاع چین هفته گذشته اعالم کرد فروش تسلیحات 
از سوي امریکا به تایوان به روابط چین و امریکا ضربه جدي وارد مي کند. هوچانگ 
مینگ اعالم کرد؛ »در حال حاضر در شرایطي که روابط نظامي امریکا و چین با 
مشکالتي مواجه است، ما از وزارت دفاع امریکا مي خواهیم موانع سد راه برقراري 
روابط حسنه میان دو کشور را از سر راه بردارد و شرایط مطلوبي را براي رشد 
مناسب روابط نظامي دو طرف پدید آورد. چین معتقد است روابط نظامي امریکا با 

تایوان مانع اصلي براي ارتقاي روابط حسنه میان پکن و واشنگتن است.  

اوباما به کاخ سفید رفت 
سرماي شدید واشنگتن دي سي موجب نشد هزاران هزار امریکایي براي شرکت در مراسم اداي سوگند باراك اوباما 
امریکا جمع نشوند. مردم  امریکا در محل کاخ سفید و ساختمان ریاست جمهوري  ایاالت متحده  رئیس جمهور جدید 

حتي پیش از طلوع آفتاب از تمام جهات به سمت محل اجراي 
 national مراسم حرکت کردند و چیزي نگذشت که خیابان
mall که از یک سو به عمارت کنگره امریکا منتهي مي شود و 
محل برگزاري مراسم نیز هست، پر از جمعیت شد. اوباما و 
همسرش میشل ساعاتي پیش از مراسم اداي سوگند ساعت 
۱۰ صبح به وقت واشنگتن، به دیدار جرج بوش و همسرش 
لورا رفتند و جرج بوش آخرین قهوه خود را به عنوان رئیس 
اوباما و  اوباما و همسرش نوشید.  با باراك  امریکا  جمهور 
همسرش پیش از حضور در مراسم اداي سوگند و البته پس 
کلیساي سنت  به  و همسرش  بوش  با جرج  کوتاه  دیدار  از 
فاصله  مراسم  اجراي  با محل  متري  تنها چند صد  که  جان 
کراوات  و  مشکي  کت  یک  اوباما  کردند.  دعا  و  رفتند  دارد، 
لباسي طالیي  نیز  بود و همسرش میشل  تن کرده  به  قرمز 
رنگ به تن داشت. خبرها حاکي از آن است که حدود 5۰ هزار 
نیروي امنیتي وظیفه حفظ امنیت مراسم اداي سوگند با باراك 
اوباما را برعهده گرفتند و تنها چهار هزار نیروي ویژه وظیفه 
حفاظت از جان باراك اوباما را برعهده داشتند. سرانجام از 
ساعت 5۰/۱9 به وقت تهران مقامات و میهمانان دعوت شده 
به مراسم سوگند به ترتیب از ساختمان کنگره بیرون آمده و 
روي جایگاه هاي خود روي پله هاي عمارت کنگره نشستند. 

ال گور و همسرش، جیمي کارتر رئیس جمهور سابق امریکا و همسرش، جرج بوش پدر و همسرش، و بیل کلینتون و 
همسرش هیالري کلینتون از ساختمان کنگره بیرون آمده و روي جایگاه هاي خود نشستند. پس از آن جرج بوش و 
همسرش و دیک چني معاون بوش در حالي که روي ویلچر نشسته بود، از ساختمان کنگره بیرون آمدند. پس از دقایقي 
باراك اوباما رئیس جمهور امریکا از ساختمان کنگره بیرون آمده و در جایگاه مخصوص خود نشست. سپس یکي از 
سناتور هاي دموکرات سخنراني کوتاه ایراد کرد و سپس دعاي مخصوص اداي سوگند باراك اوباما خوانده شد. پس از 
آن یک گروه موسیقي قطعه یي ساخته جان ویلیامز موسیقیدان امریکایي را نواخت و سپس باراك اوباما به عنوان رئیس 

جمهور ایاالت متحده امریکا سوگند یاد کرد.
اوباما پس از اداي سوگند به سوي جایگاه رفت و براي حضار سخنراني کرد. اوباما ابتدا از جرج بوش به خاطر خدماتي 
که در طول هشت سال ریاست جمهوري اش ارائه کرد تشکر کرده و خطاب به مردم گفت؛ »امروز ما اینجا جمع شده 
ایم چراکه امید را به جاي ترس انتخاب کرده ایم.« وي سپس به بحران هایي که امریکا با آنها مواجه است اشاره کرده و 
گفت؛ »امروز ما با چالش بحران اقتصادي و جنگ افغانستان و عراق مواجهیم و من به شما مي گویم این بحران ها واقعي 
و جدي هستند و البته به شما مي گویم که به این بحران ها پاسخ داده خواهد شد. وي سپس از مردم امریکا خواست با 
مسوولیت پذیري دولت را براي عبور از این بحران ها کمک کنند.« مراسم اداي سوگند باراك اوباما رئیس جمهور آینده 
ایاالت متحده امریکا، هفته گذشته در حالي برگزار شد که از ساعات اولیه روز سه شنبه خیل عظیم امریکایي هایي که 
قصد داشتند در این مراسم شرکت کنند، مسیر کاخ سفید را در پیش گرفتند. گزارش هاي مستقیم شبکه سي ان ان از 
محل کاخ سفید حاکي از حضور نیم میلیون نفري مردم در ساعات اولیه روز سه شنبه یعني حوالي دو تا سه بامداد بود. 
بسیاري از هواداران باراك اوباماي جوان نیز که البته اکثرشان رنگین پوست بودند، از ایالت هاي دور و نزدیک امریکا 
بار سفر بسته و به واشنگتن دي سي سفر کردند تا در این مراسم تاریخي شرکت کنند. دست اندرکاران برگزاري این 
مراسم اعالم کرده اند که انتظار دارند یک تا دو میلیون نفر در ا ین مراسم حضور یابند. تا ساعت چهار صبح روز سه 
شنبه تمامي پارکینگ هاي منتهي به کاخ سفید از اتومبیل هاي مردمي که به سمت کاخ سفید حرکت کرده بودند، پر شد. 
خیابان هاي منتهي به کاخ سفید نیز به زودي مملو از جمعیت شد و جمعیت پست هاي بازرسي را که نیروهاي امنیتي اف 
بي اي در مکان هاي مختلف مستقر کرده بودند، فرا گرفت. یکي از کساني که به مراسم اداي سوگند آمده بود، مي گفت 
ساعت سه صبح از خواب برخاسته است و به سمت کاخ سفید حرکت کرده است اما تا زماني که پلیس او را بازرسي 
کند و اجازه ورود به محوطه مراسم را بدهد چهار ساعت و نیم زمان گذشته است و او توانسته ساعت هفت و نیم صبح 

وارد محوطه شود. 
در حالي که بسیاري از مردم از سراسر امریکا براي استقبال از اوباما به عنوان رئیس جمهور جدید ایاالت متحده به 
کاخ سفید رفته اند، جرج بوش رئیس جمهور سابق امریکا با گذاشتن یادداشتي در اتاق دفتر ریاست جمهوري امریکا 
براي باراك اوباماي جوان آرزوي موفقیت کرده و محل کار خود را ترك کرد. کاخ سفید البته از ارائه اطالعات بیشتر 
این  بوش  که  کرد  اعالم  تنها  سفید  کاخ  کرد.  خودداري  نوشت،  اوباما  براي  بوش  که  یادداشتي  جزئیات  درخصوص 
یادداشت را روز دوشنبه یعني یک روز پیش از اداي سوگند اوباما نوشته است و آن را روي کشوي کنار میز اوباما 

گذاشته است. 
رونالد ریگان رئیس جمهور سابق امریکا نیز در آخرین ساعات اقامت خود در کاخ سفید یادداشت یادبودي براي جانشین 
خود در دفتر ریاست جمهوري به جا گذاشت. ریگان در این یادداشت نوشته بود؛ »اجازه نده شکست ها تو را از پا در 
بیاورند.« روساي جمهور قبلي امریکا از جرج بوش پدر گرفته تا بیل کلینتون هر کدام یادداشتي براي جانشینان خود به 
جاي گذاشتند. بوش همچنین هفته گذشته در ساعات پایاني حضور خود در کاخ سفید طي تماس هاي تلفني با رهبران 
کشورهاي جهان از آنها خداحافظي کرد. جرج بوش رئیس جمهور سابق امریکا در چندین تماس تلفني با رهبران کنوني 
از آنها به خاطر همکاري با وي طي هشت سال گذشته و از میهمان نوازي شان هنگام سفرهایش به  و سابق جهان 
کشورهاي آنها تشکر کرد.گوردون جاندروئه سخنگوي امنیت ملي امریکا گفت بوش با سران کشورهاي برزیل، انگلیس، 
دانمارك، فرانسه، گرجستان، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، روسیه، کره جنوبي و همچنین ویسنته فاکس رئیس جمهور 
سابق مکزیک تلفني صحبت کرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، جاندروئه افزود؛ بوش به خاطر میهمان نوازي خوب 
تمام این رهبران تشکر کرد و به آنها گفت تا چه حد از همکاري با آنها در طول هشت سال گذشته لذت برده است. بوش 
همچنین در آ خرین ساعات حضور خود در کاخ سفید از اختیار عفو ریاست جمهوري استفاده کرده و محکومیت هاي دو 
نگهبان مرزي سابق امریکا را که به خاطر شلیک به یک قاچاقچي مواد مخدر مکزیکي به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم 
شده بودند، تخفیف داد. در حالي که جرج بوش کاخ سفید را ترك مي کند و باراك اوباماي جوان به جاي او در کاخ سفید 

اقامت مي کند،

نخستین روز کاري اوباما در کاخ سفید 
 

به موضوع  پرداختن  را صرف  کاخ سفید  در  کاري خود  روز  نخستین  اوباما 
مهمي کرد. به گزارش آسوشیتدپرس و بنا بر گفته برخي از مقامات دولت اوباما 
او در جلسه یي در کاخ سفید با حضور اعضاي تیم امنیت ملي و سیاست خارجي 
خود از طریق ویدئوکنفرانس با فرماندهان نظامي ارتش امریکا در افغانستان و 
عراق، درخصوص سیاست هاي نظامي آینده امریکا به مشورت پرداخت. اوباما 
گفته است قصد دارد نیروهاي امریکایي در عراق را ظرف مدت زمان ۱۶ ماه از 
این کشور خارج کرده و در عوض توان بیشتري را در افغانستان متمرکز کند. 
عالوه بر مساله جنگ عراق موضوع بحران اقتصادي نیز یکي از مسائل مهمي 
بود که اوباما در نخستین روز کاري خود در کاخ سفید به آن پرداخت. اوباما 
گیریم  مي  »امشب جشن  گفت؛  امریکا  مردم  به  که سوگند خورد خطاب  شبي 
اما فردا روز کار است.« اوباما در حالي به عنوان رئیس جمهور امریکا سوگند 
حزب  اکثریت  دست  در  سنا  مجلس  هم  و  امریکا  کنگره  هم  که  است  خورده 
دموکرات است و این خود فرصتي را در اختیار وي قرار مي دهد تا با همکاري با 
مجلس قانونگذاري و سناي امریکا به اهداف خود در چهار سال نخست ریاست 

جمهوري دست یابد. 
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رفتار غیرانساني 
تایلند با مهاجران 

غیرقانوني 
 

با  بازجویي  براي  که  غیرقانوني  مهاجر   ۴۶ سي؛  بي  بي 
بسیار  اند  داده شده  انتقال  تایلند  در  یي  جزیره  به  قایقي 
اهل برمه هستند  این مهاجران  اکثر  خوش شانس هستند. 
که براي داشتن زندگي بهتر روانه تایلند شده اند اما اکنون 
تایلند  امنیتي  نیروهاي  پاسخگوي  کارشان  این  براي  باید 
 »ISOC« باشند. این افراد نگون بخت پس از دستگیري به
 »ISOC« .که یک ارگان نظامي است، تحویل داده شده اند
در زمان جنگ سرد تشکیل شد و هنوز هم مسوول حفاظت 
معنا  این  به   »ISOC« به  انتقال  است.  تایلند  ملي  امنیت  از 
را  باید روزهاي سختي  این مهاجران غیرقانوني  است که 
یا سازمان هاي  آنها حق گرفتن وکیل  بگذارند.  پشت سر 
آنها  با  ارتش هر کاري که بخواهد  ندارند و  پناهندگان را 

انجام خواهد داد.

این  رفتار بد با پناهندگان مساله جدیدي در تایلند نیست. 
مساله در بعضي از نواحي تایلند حادتر است. محمد یکي از 
این مهاجران غیرقانوني که رفتار غیرانساني تایلندي ها را 

تجربه کرده، مي گوید؛ »ما را براي هشت روز در جزیره 
دورافتاده یي نگهداري کردند و کتک زدند سپس با یک قایق 

بدون موتور به نقطه یي دیگر انتقال دادند.«

زمینه  در  تحقیقاتي  »آراکان«  نام  به  مدني  سازمان  یک 
بدرفتاري ها با پناهندگان غیرقانوني در تایلند انجام داده 
تحقیقات  این  در  است.  یافته  دست  هم  جالبي  نتایج  به  و 
مشخص شده این مهاجران به جاي تحویل داده شدن به 
نظامي مستقر در  به یک سازمان  اداره مهاجرت  یا  پلیس 
افراد  این  داده مي شوند.  تحویل  دائنگ  کوه ساي  جزیره 
آنها  شوند.  مي  زنداني  جزیره  این  در  روز  چندین  براي 
مجبور هستند شب ها در فضاي باز در شرایطي که دست 

هایشان بسته است، بخوابند. 

در ۱۸ دسامبر بیش از ۴۰۰ مهاجر غیرقانوني با یک کرجي 
به جزیره کوه ساي دائنگ انتقال داده شدند. در این جزیره 
به آنها غذا و آبي معادل ۱۰ روز داده شد. این در حالي بود 
که آنها بیش از ۱۰ روز در این مکان زنداني بودند. خانم 
کریس لوا یکي از فعاالن حقوق بشر است که با سازمان 
»آراکان« همکاري دارد. او با بسیاري از مهاجراني که در 
۱۸ دسامبر دستگیر شده بودند، مصاحبه کرده است. این 
مهاجران نگون بخت براي ۱۲ روز در این جزیره زنداني 
براي  بودند  شده  رها  غذا  و  آب  بدون  که  آنها  اند.  بوده 
رهایي از وضعیت اسفبارشان و به امید رسیدن به جزیره 
نجات  را  خود  کردن  شنا  طریق  از  کردند  دیگر سعي  یي 
از ۱۰۰ نفر آنها در سواحل هندوستان  دهند. جنازه بیش 
پیدا و تعداد نامشخصي از جنازه ها هم در سواحل دیگر 

پیدا شد. 

آمار و ارقام حاکي از آن است که بیش از ۸۰۰ برمه یي 
در ماه دسامبر از طریق غیرقانوني وارد تایلند شده اند که 
البته صدها تن از آنها نیز جان خود را از دست داده اند. این 
در حالي است که یکي از افسران »ISOC« تمامي اتهامات 
افسر مي  این  این سازمان نظامي را رد مي کند.  بر  وارد 
برخوردي  غیرقانوني  مهاجران  با  هرگز  نیروهایش  گوید 
اهل  غیرقانوني  مهاجران  به  نسبت  تایلند  در  اند.  نداشته 
برمه سختگیري هاي بیشتري نسبت به سایرین مي شود. 
بروند  مالزي  به  دهند  مي  ترجیح  بیشتر  برمه  اهالي  البته 
اما در حال حاضر تقاضاي آنها براي پناهندگي در تایلند 
بیشتر از قبل شده است. آمار و ارقام حاکي از آن است که 
سال گذشته ۴۸۸۶ نفر از اهالي برمه در تایلند ساکن شده 
تایلندي با مهاجران  انتشار بدرفتاري نظامیان  از  اند. پس 
اتهامات  این  مورد  در  داده  تعهد  تایلند  دولت  غیرقانوني، 
تحقیقات الزم را انجام خواهد داد. دولت تایلند قرار است 
دوباره  را  تایلند  در  غیرقانوني  مهاجران  تمامي  وضعیت 
ارزیابي کند و طبق قوانین بشردوستانه با آنها رفتار کند. 
در حال حاضر سه یا چهار میلیون مهاجر غیرقانوني که 

اکثر آنها اهل برمه هستند در تایلند زندگي مي کنند. 

۱۲ سال خنده بدون وقفه  
  

رویترز؛ یک دختر چیني، ۱۲ سال است که بدون وقفه در حال خندیدن است و این 
مساله هر روز والدین وي را نگران تر مي کند. یانگ لونگینگ مادر این دختر مي 
گوید زو پینگهویي از زماني که در هشت ماهگي تب کرد، خنده هایش شروع شده و 
تا امروز هم ادامه داشته است. این زوج چیني مي گویند مشکالت اصلي از دوسالگي 
زو بروز پیدا کرد چون دخترشان قادر به صحبت کردن نبود و تنها بدون وقفه مي 
خندید. هر چند پدر زو تمام سرمایه اش را خرج درمان دخترش کرده اما تاکنون 
هیچ یک از پزشکان خبره در سراسر جهان نتوانسته اند این بیماري را درمان کنند. 
اخیراً یک متخصص اعصاب پیشنهاد داده شاید با گرفتن اسکن مغزي از دخترك، 
بتوان محل بروز این اختالالت را پیدا کرد و حتي یک عمل جراحي به درمان وي 

کمک کند.  
 

عقد اجباري دختر نوجوان براي گرفتن پول  
 

 گاردین؛ مردي که دختر ۱۴ ساله خود را در ازاي ۱۶ هزار دالر پول نقد، مقداري 
گرفتن  پس  قصد  اکنون  بود،  درآورده  مسني  مرد  عقد  به  گوشت  و  نوشیدني 
از دست  تازگي شغل خود را  به  امریکایي ۳۴ ساله که  این مرد  دخترش را دارد. 
داده با پیشنهاد یکي از دوستانش براي دریافت پول در مقابل ازدواج اجباري دختر 
نوجوانش موافقت کرد. اما در حالي که قرار بود داماد پیر پس از مراسم عقد، پولي 
را که وعده داده بود به پدر عروس بدهد وي از پذیرفتن آن سر باز زد. اما دامادش 
گفت به همسرش عالقه مند است و قصد ندارد او را طالق بدهد. به این ترتیب پلیس 
وارد جریان شد و پیش از اینکه به اختالف آنها رسیدگي کند، پدر بي رحم را به دلیل 

اجبار فرزندش به ازدواج در مقابل دریافت پول، دستگیر کرد.  

ارسال بیش از ۱4 هزار پیام کوتاه در یک ماه  
  

رینا هاردستي دختر ۱۳ ساله امریکایي توانسته در طول مدت تنها یک ماه ۱۴5۲۸ 
پیام کوتاه ارسال کند که یک تخمین کلي نشان دهنده ارسال روزانه ۴۸۴ پیام کوتاه 
قبض ۴۴۰  با  که  زماني  نوجوان  این دختر  اوست. خانواده  بیداري  هاي  زمان  در 
شدند  متوجه  بار  اولین  براي  شدند  رو  روبه  دخترشان  مکالمات  ریز  یي  صفحه 
دخترشان در حجم بسیار زیادي از تلفن همراه استفاده مي کند. به گفته پدر رینا 
خوشبختانه سرویس سیم کارت این دختر داراي مبلغ بسیار کم براي ارسال پیام 
کوتاه بود در غیر این صورت قبض تلفن همراه رینا به بیش از دو هزار یورو مي 

رسید.  

برقکار مست، موزه مسکو را به آتش کشید  
 

 ریانووستي؛ مقامات پلیس مسکو اعالم کردند یک برقکار مست را که سبب به آتش 
کشیدن موزه هنر مسکو شده بود، دستگیر کردند. ماموران پلیس مسکو یک برقکار 
مست را که حین مستي و خواب آلودگي ، آتش سیگارش باعث بروز آتش سوزي در 
موزه هنر مسکو شده بود، دستگیر کردند. مسووالن آتش نشاني مسکو در مصاحبه 
یي با خبرگزاري رسمي روسیه اعالم کردند؛ شعله هاي آتش از گالري »ترتیوکف« 
آغاز شده و به بخش هاي دیگر این موزه سرایت کرده است و تنها به تاسیسات فني 
این موزه خسارت وارد شده و به هیچ یک از نقاشي ها و آثار هنري داخل گالري ها 

صدمه یي وارد نشده است. در حالي که مقامات پلیس، برقکار
۴9 ساله مست را مسبب بروز این آتش سوزي اعالم کردند، سخنگوي موزه هنر 
مسکو طي بیانیه یي اعالم کرد هنوز نمي توان عامل اصلي بروز این سانحه آتش 
سوزي را به طور دقیق مشخص کرد. عالوه بر این، برقکار مست به علت استنشاق 
قادر  و  است  بستري  مسکو  مرکزي  بیمارستان  ویژه  هاي  مراقبت  بخش  در  دود 
نیست جوابگوي سواالت نیروهاي پلیس باشد. موزه هنر مسکو، حاوي آثاري از 

قرن نهم تا نوزدهم میالدي از هنرمندان ارتدوکس روسي است.  

مرگ دروغین براي دستیابي به بیمه عمر  
  

رویترز؛ بازرسان بیمه و پلیس »میامي« در ایالت »فلوریدا« در امریکا، مردي را که 
براي دستیابي به بیمه عمر خود، اقدام به مرگ دروغین کرده بود، دستگیر کردند. 
این در حالي است که در بازرسي هاي اولیه پلیس مشخص شد »مارکوس شرنکر« 
۳۸ ساله یکي از بازرگانان و تجار امریکایي که هواپیماي مدل »پایپر پي اي ۴۶-« 
و  کرده  برخورد  آن  به  تا  بود،  کرده  هدایت  اش  منزل مسکوني  به سمت  را  خود 
تصادف و مرگي حقیقي را جلوه دهد، پیش از برخورد و تصادف هواپیما با چتر 
نجات بیرون پریده است. »اسکات هین« یکي از افسران پلیس منطقه »سانتا رزا« در 
میامي فلوریدا به خبرنگاران محلي گفت؛ در بازرسي هاي ماموران پلیس مشخص 
بیرون  هواپیما  از  نجات  چتر  از  استفاده  با  سقوط  هنگام  هواپیما  این  خلبان  شد 
پریده و جان خود را نجات داده است، اما در پرونده بیمه عمر یکي از موسسات 
بیمه میامي، گواهي فوت این خلبان ضمیمه پرونده شده بود. از این رو بازرسان با 
بررسي پرونده متوجه شدند، این خلبان با جعل مدارك مربوط به مرگ خود، قصد 
استفاده از بیمه عمر را داشته که توسط پلیس دستگیر شد. این خلبان در بازجویي 
هاي پلیس به ماموران گفت به علت ورشکستگي و قرض هاي فراوان اقدام به این 

کار کرده تا بتواند با استفاده از پول بیمه عمر، زندگي اش را سامان دهد.  

پرداخت غرامت براي عدم پیگیري شکایت شیرخشک هاي آلوده 
 

گاردین؛ والدین کودکان چیني که نزدیک به یک ماه قبل با خوردن شیرهاي مسموم کشته شده بودند، پذیرفتند از شرکت 
پخش کننده این شیرخشک هاي آلوده غرامت دریافت کنند. 

پرونده شیرخشک هاي آلوده پس از مرگ چند نوزاد چیني، ابعاد گسترده 
تري به خود گرفت و حتي دامنه آن فراتر رفت و به شیر، لبنیات و حتي 
نیز  اروپا  و  جنوبي  کره  مثل  کشورهایي  به  چین  صادراتي  هاي  برنج 
رسید. به دلیل حضور مقامات بلندپایه کمونیستي در این پرونده، هیچ یک 
از دادگاه هاي این کشور حاضر به پذیرش و رسیدگي به پرونده شیرهاي 
آلوده نبودند. به همین دلیل خانواده شش نوزادي که بر اثر مصرف این 
مواد آلوده از بین رفته بودند و سه هزار خانواده دیگري که فرزندان شان 
باید به کدام مرجع  تا پاي مرگ پیش رفتند تا چندي پیش نمي دانستند 
لبنیاتي  اما در نهایت کارخانه اصلي و ۲۱ شرکت  قضایي شکایت کنند. 
طور  به  دادند،  پیشنهاد  آنها  به  ها،  خانواده  به  یي  نامه  ارسال  با  دیگر 

متوسط براي هر نوزاد مرده مبلغي در حدود ۴ هزار و ۴۰۰ دالر غرامت بگیرند. براي هر نوزادي هم که بر اثر مصرف این 
محصوالت آلوده دچار مشکالت حادي مثل سنگ کلیه شده بود غرامت ۳۰۰ دالري در نظر گرفته شد.

بسیاري از والدین که از پیگیري پرونده شکایت شان ناامید شده بودند دریافت غرامت را پذیرفته اند، اما در این بین تعدادي 
از خانواده ها که شرایط مالي بهتري هم دارند گروهي تشکیل داده اند و با جمع آوري طوماري با ۲5۰ امضا از خانواده 

هاي داغدیده شکایت جدیدي تنظیم کرده اند.
البته مسووالن و مدیران ارشد کارخانه ها همان روزهاي اول براي جلوگیري از شورش از کار برکنار شدند و رئیس 
کارخانه اصلي توزیع کننده شیرخشک هاي آلوده سانلو، هفته قبل در دادگاه مجرم شناخته شد و احتمااًل به حبس ابد 

محکوم مي شود یا حتي ممکن است در صورت ادامه جنجال ها مجازات اعدام را برایش در نظر بگیرند. 
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 اسپانیا مقام دوم فرزند پذیري کودکان خارجي در جهان  
 

شینهوا؛ »آمپارو مارزال« مدیرکل سازمان رسیدگي به امور خانواده اسپانیا در گفت و گو با رسانه هاي محلي این کشور گفت؛ 
خانواده هاي اسپانیایي نسبت به دیگر کشورهاي جهان در مقام دوم فرزند پذیري کودکان خارجي قرار دارند. این در حالي است 
که بر اساس آمارهاي رسمي سازمان رسیدگي به امور خانواده در اسپانیا میزان پذیرفتن کودکان از کشورهاي مختلف جهان 
توسط خانواده هاي اسپانیایي از سال ۲۰۰۴ میالدي تا ۲۰۰7 میالدي به ۱۸ درصد افزایش یافته است. بیش از 5۰ درصد کودکاني 
که توسط خانواده هاي اسپانیایي پذیرفته مي شوند، از کشورهایي نظیر چین و روسیه بوده و تعداد کمي نیز از اتیوپي، اوکراین 
و کلمبیا هستند. در این میان، خانواده هاي اسپانیایي ترجیح مي دهند بیشتر نوزادان را به فرزندخواندگي بپذیرند، تا بتوانند از 
دوران طفولیت آنها را با عقاید و رسوم خود آشنا کنند. بر اساس آمارها و گزارش هاي موجود، در سال ۲۰۰7 میالدي تعداد 
کودکان خارجي که توسط خانواده هاي اسپانیایي به فرزندي پذیرفته شده بود، سه هزار و 9۴۸ نفر بود که از این میان، ۶9 درصد 

آنها را کودکان زیر سه سال تشکیل مي دادند.
*******************   

 درمان بدون مراجعه به پزشک 
 

یواس اي تودي؛ بسیاري از افراد در مواقعي که به بیماري هاي نه چندان جدي چون سرماخوردگي دچار مي شوند به دالیل 
مختلفي از جمله شلوغي مراکز درماني از مراجعه به پزشک منصرف مي شوند اما محققان براي این مساله راه حلي پیدا کرده 

اند. بیماران مبتال به امراض خفیف در هاوایي از این پس مي توانند بدون 
معطل شدن در اتاق انتظار و تنها با صرف چند دقیقه پاي اینترنت، از 
معاینات پزشکي استفاده کنند. بیماران مبتال به سرماخوردگي، تب شدید 
و برخي امراض خفیف دیگر از جمله بیماراني خواهند بود که از طریق 
اینترنت به خدمات پزشکي دسترسي خواهند داشت. با اجراي این طرح، 
براي اولین بار در مقیاس وسیع در جهان، روش معاینه از طریق اینترنت 
جایگزین بخشي از مراجعات پزشکي مي شود. این طرح در طول دو سال 
گذشته به صورت آزمایشي در برخي مناطق انجام شده است. پس از 
اجراي وسیع آن در هاوایي نیز ممکن است در ایالت هاي دیگر امریکا نیز 
به اجرا درآید. در این طرح، تماس بیمار با پزشک معالج از طریق وب کم 
برقرار مي شود و بیمار در این مکالمه اینترنتي، مشکالت خود را مطرح 
مي کند. پزشک معالج نیز پس از تشخیص بیماري با ارائه راهنمایي هاي 

الزم داروهاي تجویزشده را با نسخه یي اینترنتي در اختیار او قرار مي دهد. طراحان و مجریان این طرح امیدوارند اجراي این طرح 
بتواند نیازهاي معمول پزشکي بخش وسیعي از ساکنان سالخورده یا کم تحرك مناطقي مانند هاوایي را که با مشکل پراکندگي 
جمعیت روبه رو هستند، تامین کند. نگراني فعلي این است که آیا افراد مشمول چنین طرحي امکان و دانش کاربري از این نوع 
ارتباط را دارند یا خیر. اکنون صنعت بزرگ خدمات درماني در امریکا و همچنین برخي دیگر از کشورهاي توسعه یافته به دقت 
چشم به نحوه اجراي این تجربه جدید در هاوایي دوخته اند تا کارایي آن را ارزیابي کنند. در این طرح، براي دسترسي به خدمات 
آنالین پزشکي، بیمار ابتدا ثبت نام مي کند سپس فهرستي از پزشکان قابل دسترس با نشاني و روش تماس در اختیار او قرار مي 
گیرد. البته هر بیمار مي تواند در پایان هر مراجعه آنالین پزشکي ارزیابي خود را از آن پزشک در صفحه یي ویژه بنویسد. این 
ارزیابي ها در اختیار دیگر مراجعان قرار مي گیرد. پیش از این روش ارتباطات ویدئویي اینترنتي گاه براي برخي از معالجات، به 
ویژه در مناطق دورافتاده، به کار گرفته شده بود. به باور طراحان و پزشکان فعال در این طرح، تماس اینترنتي مي تواند بخشي 
از مراجعات ساده و غیرضروري بیماران به بیمارستان ها و بخش هاي اورژانس را بکاهد و تا حدي مشکل کمبود پزشک و کادر 
درماني را در برخي ایالت هاي امریکا جبران کند. در عین حال این طرح مي تواند از بودجه هاي درماني بکاهد زیرا براي اجراي 
چنین طرحي کلینیک یا مطب جدیدي تاسیس نمي شود و همچنین مراجعات پزشکي با بهایي نازل تر ارائه مي شود. یکي از نکاتي 
که در مورد اجراي این طرح پرسش برانگیز است میزان دقت در تشخیص پزشکي است. چگونه پزشک مي تواند بدون معاینه 
جسم بیمار از نزدیک، مثاًل بدون آنکه به ضربان قلب یا وضع تنفس او گوش بدهد، تشخیصي دقیق داشته باشد. مجریان طرح مي 
گویند این روش فقط براي بیماري هایي که تشخیص آنها ساده است به کار برده خواهد شد و پزشکان موارد غیرقابل تشخیص 
اینترنتي را به معاینه حضوري ارجاع خواهند داد. انتخاب هاوایي به عنوان اولین ایالت براي اجراي این طرح دالیل مختلفي داشته 
است. از دالیل مربوط به جغرافیاي جمعیتي این ایالت که بگذریم، دسترسي قوي و سریع ساکنان این جزایر به شبکه اینترنت از 
دیگر دالیل بوده است. اما از این دالیل گذشته، ایالت هاوایي با مشکل بزرگ کمبود کادر پزشکي و درماني روبه رو بوده است. به 
ویژه در جزایر کوچک و دورافتاده آن که محل سکونت اقشار کم درآمد است و بسیاري از ساکنان را براي رفع مشکالت پزشکي 

خود به مسافرت به مراکز ایالتي وامي دارد.  
*******************    

متالشي شدن باند آدم ربایان در چین 
 

بي بي سي؛ شواهدي وجود دارد که کودك ربایي در ابعادي گسترده در چین در جریان است. پلیس چین مي گوید پنج کودك را 
از چنگال قاچاقچیان نجات داده و یک باند قاچاقچیان کودك را در استان هونان این کشور کشف و متالشي کرده است. کشف 
با  باند، تازه ترین مدرك درباره مشکلي گسترده در چین است که مسووالن چین به طور فزاینده یي براي مبارزه با آن  این 
دشواري روبه رو بوده اند. جیل مک گیورینگ گزارشگر بي بي سي در پکن مي گوید چین درباره مشکل گسترده قاچاق کودك 
بسیار پنهانکار بوده است و آماري را در این باره منتشر نمي کند. حکومت چین قاچاق کودك را جرمي خجالت آور مي داند که 
بهتر است پنهان بماند. اما شواهدي وجود دارد که کودك ربایي در ابعادي گسترده در چین در جریان است. بنا بر آماري رسمي 
که توسط دولت امریکا منتشر شده است هر ساله بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر در داخل چین قاچاق مي شوند که شمار زیادي از آنها 
زن و کودك هستند. برخي از آنها به خانواده هاي خواهان فرزند فروخته مي شوند. گزارشگر بي بي سي مي گوید سیاست تک 
فرزندي در چین تاثیرات مختلفي بر اجتماع چین گذاشته است که یکي از این تاثیرها تقاضا براي کودك به ویژه پسربچه ها بوده 
است. مابقي کودکان ربوده شده به نیروي کار تبدیل مي شوند. در سال هاي اخیر در چین پرونده هاي قضایي متعددي مطرح 
بوده که مربوط مي شده است به کودکاني که براي کار در معادن و کارخانه هاي آجرپزي ربوده شده بودند. همچنین مدارکي 
وجود دارد دال بر اینکه کودکان و زنان جوان، که معمواًل در مناطق فقیر نشین ربوده شده اند، براي استفاده هاي جنسي در مناطق 
ثروتمندتر ساحلي چین معامله مي شوند. جیل مک گیورینگ مي گوید آزادي رفت و آمد که پس از اصالحات اقتصادي در چین 
ظاهر شده است باعث شده قاچاقچیان انسان راحت تر فعالیت کنند. البته مسووالن چین براي مقابله با این وضعیت اقداماتي را به 

اجرا درآورده اند. آنها از جمله دو سال پیش اولین برنامه مبارزه با قاچاق را در استان یونان )یون نان( به اجرا درآوردند. 
اما بیشتر تالش هاي رسمي روي قاچاق مرزي متمرکز بوده است؛ مشکلي که به گفته گزارشگر بي بي سي باعث اصطکاك میان 
چین و همسایگان این کشور شده است. در همین حال، خانواده هایي که فرزندان شان مفقود شده اند کمک کمي از سوي دولت 

دریافت کرده اند و بسیاري از آنها گروه هایي را تشکیل داده و خود براي ردیابي فرزندان شان دست به کار شده اند. 

 تعارف و بدبینی در فرهنگ ایرانی
رضا کاظم زاده

اگر فرهنگ یک جامعه را به مانند ادوارد ت. هال Edward T. Hall(۱ (مجموعه 
قواعدی بدانیم که نخستین هدفش تنظیم ارتباط )communication( میان 
افراد متعلق به آن فرهنگ باشد، می توان گفت که یکی از مهمترین مشکالت 
فرهنگی جامعه ی ما به محدودیتهایی برمی گردد که بر سر راه "فرا-ارتباط" 
)métacommunication( در رابطه میان افراد وجود دارد. فرا-ارتباط را 

می توان در یک عبارت سخن گفتن از رابطه در ارتباط تعریف نمود. 
پی  نیست.  ما  فرهنگ  در  امری  چنین  چرایی  بیان  مقاله  این  در  من  هدف 
بردن به دالیل پیدایش چنین ویژگی ای در فرهنگ نیاز به مطالعات تاریخی 
و جامعه شناسانه دارد. اما آنچه من می خواهم در این جا به بررسی آن 
که  است  تاثیراتی  و  نتایج  برخی  همینطور  و  چگونگی  توصیف  بپردازم 

دشواری برقراری فرا-ارتباط بر روابط میان افراد برجا می گذارد. 

● فرا-ارتباط 
برای تنظیم رابطه باید از خود رابطه سخن گفت. از سطح گفتگوهای روزانه 
فراتر رفتن و در مورد خود رابطه به گفتگو پرداختن، از دیدگاه نظریه پردازان 
ارتباط، فرا-ارتباط )métacommunication( نامیده می شود. فرا-ارتباط 
در یک کالم یعنی از رفتارها و گفتارهای همیشگی و روزانه پیش تر رفتن 
و در مورد خود ارتباط - که در واقع به تمامی این رفتارها سازمان و معنا 
می بخشد - سخن گفتن. فرا-ارتباط، صریح ترین و همچنین سریع  ترین راه 
برای تنظیم رابطه است. با این وجود در هیچ فرهنگی سخن گفتن از رابطه 

امری ساده به نظر نمی آید. 
منجر  افراد  میان  ارتباط  بهبودی  به  جا  همه  و  همیشه  البته  فرا-ارتباط 
اندازد، موجب  به خطر  رابطه  در  را  و می تواند موقعیت شخص  نمی شود 
طرفین  در  را  کنترل  قابل  غیر  عواطف  و  گردد  پیش بینی ناشده  واکنشهای 

گفتگو آزاد نماید. 
فرد با سخن گفتن از آنچه در مورد خود و دیگری می اندیشد، در حقیقت 
سعی دارد تا جای خود و دیگری را در رابطه یادآوری نماید. در فرا-ارتباط 
فرد خود و دیگری را همزمان از نو تعریف می کند. ثمر بخشی چنین تبادل 
نظری، هم به شرایط پیرامونی و هم به توانایی های فرد در نحوه ی بیان و 
کنترل احساساتش )بدون آنکه موجب سوتفاهم و یا رنجش شخص مقابل 

گردد( بستگی دارد. 
در مقایسه با جوامع مدرن، در جوامع گروه باور و همگرا )holiste( نیاز 
درجه  در  روابط  تنظیم  که  چرا  می شود  احساس  فرا-ارتباط  به  کمتری 
و  نقش  که  است  گروه  این  است.  شده  گذاشته  گروه  ی  عهده  بر  نخست 
وظایف فرد را در قبال دیگری )همسر، فرزند، والدین، خویشان، همسایگان 
و غیره( تعریف و تعیین می کند و چنانچه مشکلی میان دو نفر پیش آید باز 
و  "پا  در  میانی"  با  این نمایندگان رسمی و شناخته شده گروه هستند که 

همچنین به نمایندگی از گروه، سعی در یافتن راه حل دارند. 
قضاوت و چاره جویی در چنین جوامعی بیش از آنکه بر اساس خلق و خوی 
نقشی صورت می پذیرد است که هر کدام در  به  توجه  با  باشد،  اشخاص 
رابطه برعهده دارند. بدین ترتیب اگر رفتار فرد با نقشی که گروه برای او از 
پیش در نظر داشته هماهنگ نباشد، این اوست که خطاکار قلمداد می شود. 

در جوامع همگرا هویت فرد بر اساس نقشهایی تعریف می شود که در قبال 
دیگری )بعنوان شوهر، زن، پدر، مادر، فرزند و غیره( برعهده دارد. به همین 
دانش  این  گفتگو  و  مذاکره  از  بیش  رابطه  تنظیم  برای  که  نیز هست  دلیل 

گروهی است که تعیین کننده می باشد. 
یکی از ویژگی های مشترك میان تمامی جوامع مدرن غربی، کاهش تدریجی 
خصوصی  و  عمومی  فضای  دو  در  فرد  رفتار  بر  گروه  مستقیم  نظارت 
است. کاهش نظارت گروه بر رفتار فرد نیز به نوبه ی خود به ایجاد فاصله 
بیستم  قرن  اواسط  از  است.  انجامیده  اجتماعی  نقش  و  فردی  میان هویت 
به بعد و با ورود جوامع غربی به فاز دوم مدرنیته )که برخی برای القای 
ایده ی گسست با دوره ی اول مدرنیته بر آن نام "پست مدرنیته" نهاده اند( 
روندهای هویت یابی روز به روز از مکانیسمهای جامعه پذیری )که توسط 
گرفتند  فاصله  بود(  شده  طراحی  حکومتها  نظر  زیر  و  آموزشی  سیستم 
فردبنیادی  و  جامعه پذیری  میان  ضمنی  "قرارداد  دوبه  فرانسوا  بقول  و 

)subjectivité(" پایان یافت. 
در جوامع همگرا درست برعکس، هویت فردی در نقشهایی که شخص در 
اجتماع برعهده دارد ذوب شده و اساسًا تفکیکی میان این دو مفهوم وجود 
ندارد. فرد سوای نقشش و در نتیجه در خارج از کادر روابطش با دیگران 
برعهده ی  تمامًا  نقشی  چنین  بیرونی  مرزهای  و  کادر  تعیین  ندارد.  وجود 
اهمیت  بر  فردگرایی  رشد  با  مدرن  جوامع  در  دارد.  قرار  جامعه  فرهنگ 
موضوع هویت روز به روز افزوده گشته است. هویت، دیگر نه مانند نقش 
ساخته و پرداخته جمع بلکه نتیجه فرایندهای ویژه ای است که در درجه اول 

به قابلیتهای خود فرد برمی گردد.   ادامه دارد ...

فرهنگ )۱(
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قیصر کللی

کشور  یک  سیاسی  سطح  باالترین  در  زن  یک  حضور 
نشان از ارتقای حقوق زن و حقوق بشر و نزدیک شدن 
و  معیار  یک  اما  دارد.  مردان  با  زنان  حقوق  برابری 
مرد  و  زن  حقوق  برابری  سنجش  برای  مطمئن  مالک 

نیست.

سوالی بسیار اساسی در سطح جامعه جهانی میان تئوریسین ها 
وجود دارد که آیا اساسًا زن و مرد می توانند دارای حقوق برابر 
بوده و در تمامی سطوح و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی 

و غیره از یک سهم برخوردار باشند؟ 
طرح این سوال و پردازش آن که به صورت دائم در دموکرات ترین 
در  ریشه  اساس  از  پذیرد  می  انجام  ترین جوامع  بسته  تا  جوامع 
نگرش مردساالرانه دارد. این سوال از طرف مردان و حتی مردان 

اینچنین  سوال،  این  ماهیت  و  شده  مطرح  باز  جوامع  تئوریسین 
است؛ آیا یک زن می تواند با من دارای حقوق برابر باشد؟ نگرش 

مردساالرانه می گوید؛ خیر. 
هر چند جوامع توسعه یافته حقوق بسیاری را برای احقاق برابری 
زن و مرد به زنان تفویض داشته و در برخی از کشورها حتی زنان 
توانسته اند پست های طراز اول سیاسی را از آن خود سازند، اما 
نیستند. حضور یک زن  برابر  با مردان دارای حقوق  اساسًا زنان 
در باالترین سطح سیاسی یک کشور نشان از ارتقای حقوق زن و 
حقوق بشر و نزدیک شدن برابری حقوق زنان با مردان دارد. اما 
یک معیار و مالك مطمئن برای سنجش برابری حقوق زن و مرد 
نیست. جوامع بشری که تحت سلطه نگرش مردساالرانه قرار دارند، 
نمی خواهند و انگار نمی توانند بپذیرند زن و مرد خارج از موضوع 
جنسیت هر دو انسان هستند و طبیعتًا هیچ کدام دارای حق و مزیت 

برتری بر دیگری نیست. 

افالطون در فلسفه خود به خصوص کتاب جمهور 
به صورت مفصل به زن و جایگاه آن در جامعه 
می پردازد. هرچند زنان در این فلسفه می توانند 
مانند مردان به نگهبانی از شهر پرداخته و در رسته 
هستند،  اجتماع  متشخص  طبقات  از  که  نگهبانان 
به  بیشتر  افالطون  فلسفه  در  زن  اما  گیرند  قرار 
ماند که تحت یک نظم  یک گوسفند پرورشی می 
خشک برای مردان و جوامع بچه می زاید. افالطون 
با نگرش سوسیالیست مآبانه زن را در  صریحاً 

مجموع دارایی های جامعه قرار می دهد. 

تمامی کتاب ها و نوشته هایی که در حمایت از حقوق زن تالیف می 
شود به خوبی گواه این حقیقت است که زن در تمامی جوامع دارای 
حقوق کمتری نسبت به مرد است و حتی االمکان این مردان هستند 
که حدود و ثغور حقوق زنان را مشخص می کنند و زن به عنوان 
دارای  با مردان  زنان  اگر  و معرفی می شود.  جنس دوم شناخته 
حقوق برابر بودند، حتی در دموکراتیک ترین جوامع، دیگر نیازی 
نبود تا در حمایت از حقوق زنان این همه کتاب و مقاله نوشته شود 
و این همه سخنرانی ایراد شود و نیازی نبود تا مرام فمینیسم برای 
آید. هر وقت واژه حقوق  به وجود  از حقوق زن  احقاق و حمایت 
انسان بدون تشریح و تفسیر دربرگیرنده حقوق تمامی انسان ها یا 
به عبارتی مجموع دو 5۰ درصد شد می توان امیدوار بود زن یا 5۰ 
درصد افراد جامعه به حقوق حقیقی و واقعی خود نائل آمده است. 
آن زمان که فارغ از هر نوع جنسیت حقوق انسان ها، حقوق انسان 
ها باشد و بیان واژه حقوق بشر ذهن انسان را به سمت جنسیت 
خاص متبادر نسازد آنگاه انسان یا به عبارتی آنهایی که تعلق خاطر 
حقیقی نسبت به حقوق انسان ها دارند می توانند دلگرم و دلشاد 
باشند که انسان به مرحله باالتری از تفکر و کمال دست یافته است. 
باستان  در عصر  ارسطو  و  افالطون  های  فلسفه  مکاتب،  میان  در 
و مارکسیسم در عصر جدید به زن و جایگاه حقوقی و اجتماعی 
آن پرداخته و نگرش این مکاتب به زن واقعًا زن را به عنوان جنس 
دوم معرفی می کند و تبعیض نسبت به نیمی از جمعیت انسان را 
در طول تاریخ آنچنان نهادینه می سازد که این تبعیض به صورت 
امری مسلم و قدسی انگاشته می شود و تا قرون متاخر این تبعیض 
و تقسیم 5۰ درصد برتر و 5۰ درصد فروتر به عنوان موضوعی 
حل شده به نظر می آمد. هر چند طی قرون متاخر فیلسوف های 
قیام  نهادینه شده  و سنت  نگرش  این  علیه  فمینیست  و  اومانیست 
کردند و مکاتب فلسفی نوینی را به نگارش درآوردند و نتیجه این 
تالش ها و مطالبات حقوق و وضعیت نسبتًا مناسبی است که زنان 
در جوامع غربی دارند، اما نگرش این مکاتب به زن آنچنان در جان 
درصد   5۰ عنوان  به  زن  که  شده  نهادینه  بشری  جوامع  و  تاریخ 
فروتر شناخته می شود و بسیاری فراموش کرده اند این یک عرف 
بسیار قدرتمند است که به سنت و قانون تبدیل شده و حق و حقوق 

5۰ درصد از انسان ها را نقض می کند. 
افالطون در فلسفه خود به خصوص کتاب جمهور به صورت مفصل 
به زن و جایگاه آن در جامعه می پردازد. هرچند زنان در این فلسفه 
رسته  در  و  پرداخته  شهر  از  نگهبانی  به  مردان  مانند  توانند  می 
نگهبانان که از طبقات متشخص اجتماع هستند، قرار گیرند اما زن 
در فلسفه افالطون بیشتر به یک گوسفند پرورشی می ماند که تحت 
یک نظم خشک برای مردان و جوامع بچه می زاید. افالطون صریحًا 
با نگرش سوسیالیست مآبانه زن را در مجموع دارایی های جامعه 
ایده جشن  این  قرار می دهد. ایشان در کتاب جمهور برای احقاق 
صورت  به  زناشویی  عمل  تا  دهد  می  پیشنهاد  یا  ترتیب  را  هایی 
به  نیز  آنها  فرزندان  و  پذیرد  زنان صورت  و  مردان  میان  جمعی 
عنوان فرزندان اجتماع و نه فرزندان یک زن مشخص مورد تربیت 

اجتماع قرار خواهند گرفت و این فرزندان در اختیار مادران شان 
نخواهند بود. ارسطو هر چند کم و بیش از فلسفه افالطون فاصله 
با فلسفه  گرفت و منتقد آرای استاد خود بود و دیدگاهی متفاوت 
افالطون به زن داشت، اما ایشان نیز تبعیضات شدیدی را نسبت به 
حقوق زنان اعمال می دارد. زن در فلسفه ایشان به جنس دوم نیز 
در برخی موارد تنزل می کند. ایشان مرد را برتر و جنس اول و در 

حالت خوشبینانه زن را جنس دوم و فروتر می داند. 
را  خود  از  پس  بشری  جوامع  و  تاریخ  تمامی  ارسطو  و  افالطون 
تحت تاثیر قرار دادند. اما ارسطو در شرق با استقبال بهتر و جدی 
تری مواجه شد. فیلسوف ها روی هم رفته تمامی ارسطویی بوده 
و هستند. مارکسیسم نیز به زن به عنوان دارایی عمومی می نگرد 
و همین طور که تمامی دارایی ها را به صورت عمومی و مشترك 
می خواهد، زن نیز در مجموع دارایی های عمومی قرار می گیرد 
و باید به صورت اشتراکی در دسترس همه قرار گیرد. »دسترس 
همه« مردان هستند که با این نگرش زن جایگاه جنس دوم را نیز به 
خود اختصاص نمی دهد و اگر مانند ارسطویی ها حیوان محسوب 
نشود دارایی عمومی و کاال به شمار می آید. این دیدگاه در میان 
کمونیست ها هواداران بسیاری داشت و پس از آنکه مارکسیسم در 
شوروی تشکیل بلوك داد، پیروان این مکتب تالش می کردند این 
اما این نظریه با مخالفت استالین  نظریه را قانونی و عملی سازند 
مواجه شد و برای همیشه منسوخ شد. در این راستا در جوامع قائم 
بر سنت، زن دارای حداقل حقوق یک انسان است. اولین موردی که 
به خوبی گواه و گویای این تنزل رتبه است، موضوع چندهمسری 
باید  در جوامع قائم بر سنت به خصوص کشورهای عربی است. 
توجه داشت مردی که دارای چندین زن است و یک زن که دارای 
و  گیرند  می  قرار  جایگاهی  چه  در  کدام  هر  است،  »هوو«  چندین 
به چه شکل  این یک مرد و چندین زن  تناسب حق و حقوق میان 
است، آیا حقوق این جمع انسانی )یک مرد و چند زن( به صورت 
برابر تقسیم شده است؟ بدون شک در جواب این سوال و سواالتی 
از این دست باید گفت در این مجموعه انسانی که خانواده نامیده می 
شود حقوق به صورت مناسب و متناسب شأن انسانی ادا نشده و 

مرد برخوردار از حداکثر حقوق و زن دارای حداقل حقوق است. 
در عصر باستان و در دوره امپراتوری های جهانی و در آن زمان 
که جهان میان ایران و روم تقسیم شده بود، قانون امپراتوری روم 
تا  را موظف می ساخت  اجتماع  پایین  از طبقات  و  عادی  مرد  یک 
دارای یک همسر باشد و بیشتر از یک زن را قانون به ایشان اجازه 
نمی داد. در همان عصر و همان کشور، »سزار« به عنوان امپراتور 
روم و حاکم نیمی از جهان نیز قانونًا حق داشت دارای یک همسر 
تصرف  به  را  مصر  کشور  سزار،  که  آنگاه  و  بیشتر  نه  و  باشد 
خود درآورد و ملکه آن سرزمین »کلوپاتر« را به عنوان زن دوم 
به همسری برگزید، ازدواج مجدد یکی از عوامل اصلی زمینه ساز 
نابودی ایشان شد. اما در شرق، پادشاهان و امپراتوران ایرانی نه 
فقط از این حق و حقوق قانونی برخوردار بودند که چند همسر، بلکه 
می توانستند چند صد همسر اختیار کنند. در شبه جزیره عربستان 
و  شهوت  قربانی  تاکنون  سال  هزاران  طی  سنتی  صورت  به  زن 
نخوت مرد بوده و این قربانی بودن نتیجه زور بازوی مرد بوده 
و بس. مرد گفته این و این قانون شده و گفته آن و آن قانون شده 
قانون دگم مردساالر غیرمنطقی و غیراستداللی  بدین شکل  است. 

شکل گرفت. 
مواردی دیگر که به وضوح در حالت خوشبینانه زن را جنس دوم 
احراز پست های سیاسی و  برای  زنان  معرفی می سازد حضور 
قضایی است. در مورد احراز پست سیاسی می توان خوشبین بود 
و رتبه جنس دوم را در برخی از کشورهای دنیای شرق به زن داد 
اما در بسیاری از این کشورها این مورد نیز مانند دیگر موارد و 
حتی سخت تر، حقوق زن را به عنوان نیمی از جمعیت انسانی برنمی 
این دست از کشورها بر سر موضوع رانندگی زن  تابد. وقتی در 
این همه مذاکره و مشاجره وجود دارد چگونه خواهند پذیرفت یک 
زن در راس قدرت سیاسی یا یکی از پست های بلندمرتبه کشور 
یا به عنوان قاضی بخواهد قضاوت کند. موارد دیگری  قرار گیرد 
را می توان برشمرد که در این دست از کشورها با پشتوانه نگرش 
همین  اما  کنند.  می  زن  حقوق  گذاشتن  پا  زیر  به  اقدام  مردساالر 
چند مورد مشتی بود نمونه خروار. به خوبی همین چند مورد گواه 
و گویای نادیده انگاشتن نیمی از جمعیت انسان ها در این جوامع 
است و به خوبی همین چند مورد شهادت خواهند داد که زن در این 
جوامع در حالت خوشبینانه جنس دوم شناخته می شود و در حالت 
واقع بینانه در بیشتر این کشورها حتی رتبه جنس دوم را نیز به زن 
نمی دهند و به آن به چشم یک موجود یا ابزار مطبخ و اتاق خواب 
پذیرفته شدگان  از دوسوم  بیش  اکنون  به هر حال هم  نگرند.  می 
داده شود و فرصت  اجازه  آنها  به  اگر  دانشگاه ها زن هستند که 
مهیا شود و زمینه از آنها گرفته نشود در آینده آمار ورودی های 
زنان به دانشگاه بیش از این خواهد بود. با این وصف تا به کی باید 

به شعور زنان شک کرد.
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خرهایی با بار فرهنگ 
زویا چراغي؛

 زیر سایباني از بامبوي حصیربافي شده در حاشیه شهر آواساي اتیوپي گروهي از کودکان ریزنقش و ضعیف دور هم جمع شده اند و 
با جدیت در حال مبارزه با شیطان بي سوادي و آموختن الفباي پیچیده آمهاریک هستند. همه یک صدا بعد از معلم شان با صدایي کشیده 
تکرار مي کنند؛ »ها-ها، هو-هو، هي-هي.« معلم هم کسي نیست جز یک پسربچه که شاید فقط چند ماهي از شاگردانش بزرگ تر باشد، اما 

هر چه باشد آنقدر با اعتماد به نفس خط کش را روي ۲5۶ حرف الفبا 
حرکت مي دهد که هیچ کدام جرات شیطنت ندارند. »ما- ما، مه- مه، 
مي-مي، مو- مو.« خواندن یکي از بزرگ ترین معضالت بچه هاي این 
منطقه است البته این مشکل تنها مربوط به حروف الفبا نمي شود. تعداد 
کتاب هاي چاپي مخصوص کودکان به زبان آمهاریک بسیار محدود 
است و حتي براي بسیاري از این بچه ها آمهاریک زبان اصلي نیست. 
به ندرت در خانه کتابي پیدا مي شود و در مدرسه هم اوضاع تفاوت 
چنداني ندارد. اما این بچه ها در آواسا بسیار خوش شانس هستند. در 
گوشه دیگري از شهر هم تعدادي از بچه هاي کم سن و سال زیر سایه 
درختي تنومند غرق در خواندن کتاب هایشان هستند. درست نزدیک 
آنها یک گاري چوبي با رنگ هاي شاد پارك شده که با داشتن قفسه 
هاي کتاب، بیشتر یک کتابخانه سیار به نظر مي رسد. در طرف دیگر 
سایه درخت هم دو االغ که وظیفه کشیدن کالسکه را برعهده دارند، در 
حال استراحت هستند. بدون شک این حیوانات سختکوش نمي دانند چه 
نقش بزرگي در آموزش و فرهنگ سازي کودکان اتیوپي ایفا مي کنند. 
این اولین »کتابخانه سیار خري« اتیوپي است که ایده آن زائیده ذهن 

یک ترك وطن کرده ساکن ایاالت متحده بوده. تعدادي از نسخه هاي کتاب هاي او براي کودکان و آموزش ابتدایي الفباي آمهاریک )با 
نام اي بي سي اف(هم روي قفسه هاي این کتابخانه سیار به چشم مي خورد. بعضي از بچه ها مسحور تصاویر کتاب هاي خارجي شده 
اند که روي قفسه هاي کتابخانه خودنمایي مي کند، اما آشنایي شان به زبان انگلیسي آنقدر محدود )و در بیشتر موارد در حد صفر( 
است که وسوسه برداشتن آن را از سر بیرون مي کنند. اما بیشترشان ترجیح مي دهند کتاب هاي چاپ داخل و داستان هایي با زبان 
آمهاریک بخوانند. داستان هاي »موموي نادان« از محبوب ترین داستان هاي بچه هاي اتیوپي است و رقابت براي داشتن یکي از کتاب 
هاي مومو خیلي داغ است. موموي نادان اولین داستان اي بي سي اف است که به سه زبان ترجمه شده؛ انگلیسي، آمهاریک و سیداما 

)زبان محلي مردم مناطق اطراف آواسا( و به همراه تصاویر رنگي جذاب بسیاري از کودکان اتیوپي را عالقه مند کرد. 

اواسط روز کتابخانه باید حرکت کند و به سمت مقصد دیگري برود. بچه ها براي چیدن کتاب ها در گاري به هم کمک مي کنند تا هم 
سن و سال هایشان در محله یي دیگر هم بتوانند لذت خواندن را تجربه کنند. خرها در مناطق روستایي اتیوپي مثل آواسا تنها حیواناتي 
نادان محسوب نمي شوند بلکه گاري هایي که توسط خرها جابه جا مي شود جزء وسایل نقلیه معمولي هستند. از طرف دیگر این طرح 
سعي دارد احترام گذاشتن به حیوانات را نیز به کودکان آموزش دهد. در این منطقه خرها حیواناتي حقیر شمرده مي شوند و به شیوه 
درستي از آنها مراقبت نمي شود. اما این دو خر کتابخانه پوشش هایي رنگي و قالب دوزي شده به تن دارند که براي سوار شدن بر 
اسب استفاده مي شود. حتي مجسمه یي از ملکه هلنا که ملکه تمام خرهاست نیز در کتابخانه گذاشته شده تا خوش یمني آنها را نشان 
بدهد. بچه ها گاري را با شادي تا نزدیکي دروازه ورودي به مدرسه ابتدایي بدرقه مي کنند و گروه دیگري از بچه هاي مشتاق به سمت 
کتابخانه هجوم مي آورند. درست مثل دیگر مدارس اتیوپي این مدرسه هم کتابخانه ندارد و دیدن کتاب هاي رنگارنگ دانش آموزان را 
سر شوق مي آورد. مدیر مدرسه مي گوید بچه ها براي آموختن تالش زیادي مي کنند و از وقتي کتابخانه به آنجا آمده حتي رفتارشان 
هم نسبت به گذشته و عالقه مندي به خواندن کتاب در میانشان بهتر شده است. بسیاري از آنها از خانواده هاي فقیر هستند و داشتن 
کتابي از اي بي سي اف برایشان برابر با دادن حقوق دو روز خانوار است. براي کودکاني که به کتاب دسترسي دارند، یادگیري الفباي 
سخت آمهاریک اولین گام در راه طوالني خواندن و یادگیري است. و براي مزرشا کیبرت مدیر پروژه اي بي سي اف در آواسا کتاب 

کلید همه چیز است؛ »اگر عالقه مند هستیم که جهان را بشناسیم، باید بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم.«

منبع؛ بي بي سي 

چه کسی از چه مرغی خوشش میاد
 عاشق از مرغ عشق !
شناگر از مرغ طوفان !

مدیر عامل از مرغ منشی !
عیالوار از شتر مرغ ! 
تنبل از مرغ پرکنده !
ناخدا از مرغ دریایی!
گرسنه از مرغ بریان !
بینوا از مرغ سعادت !

روستایی از مرغ زنده !
سحرخیز از مرغ سحر!

تشنه از مرغ سقا!
دروغگو از مرغ شاخدار!

اسکیمو از مرغ منجد!
کارکنان کارخانه شیر پاستوریزه از مرغ آبی !

آقازاده از مرغ تخم طال!
و بنده خودم از مرغ سوخاری !

حرفهای تنهائی از صمد خان
تنها چکشی که میخ را نمی کوبد چکش قاضی است !

تنها دیواری که اگر بشکند خراب نمی شود دیوار صوتی است !
تنها قلمی که هرگز نمی نویسد قلم پا است !

تنها چیزی که هر چه هم زنگ بزند نمی پوسد تلفن است !
تنها چیزی که هر چه هم کاشته شود سبز نمی شود ، مین است !

تنها خطی که هیچ وقت خوانده نمی شود ، خط فقر است !
تنها دیواری که هر چند هم کوتاه باشد بلند است دیوار حاشا است 

تنها گلی که هرگز پرپر نمی شود گل قالی است !
تنها خانه ای که هیچ وقت سقف نداشته رودخانه است !

تنها خری که هرگز بار نمی برد خرمراد است !
تنها خانه ای که هیچ وقت سقف نداشته رودخانه است !

تنها چیزی که هرگز زرنگ نمی شود کدوتنبل است !
تنها دستی که باال دست ندارد، دست تقدیر است !

تنها چیزی که به جز خودش هیچکس را نمی بیند آدم مغرور است 
و تنها چیزی که هیچ کس سن و سال واقعی اش را نمی داند 

خانمها هستند !

از بس جان کندم ، تیشه ام شکست !
خودش را کشت تا دست اجل را کوتاه کند !

می خواست سرش را روی سینه اش بگذارد ، سرش را روی سینه 
اش گذاشتند !

پروانه ، باوزوز پشه و تار عنکبوت به رقص در آمده بود!
زمین به گل هایش می بالد، آسمان به ستاره هایش می نازد !

آسایش آنقدر دور بود که نتوانستم رویش را ببینم !
سوزن ، درراهروهای درزلباس پاره پاره ام عصا کش گره کور 

شده بود!

میلیونها سال است که از زمستان زخو خورده است !
می خواستم به کمال برسم ، جمالی را از دست دادم !

دنیای وحشتناکی است ، گربه ایران ، شیر انگلستان ، خرس 
روسیه !

لب داغت را می بوسم ، ای قند پهلوی لب سوز !
عزرائیل هم از من روشوه می خواهد !

پنچره برای دزد روزنه امید است !

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  پیشنهادات خود با
 شماره تلفن 0۲084537350

تماس حاصل نمائید.

قابل توجه ایرانیان شمال 

انگلستان
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد

تداوم بحران در 
بازارهای مالی کشورهای 

حاشیه خیلج فارس
شاخص سهام در بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس در معامالت هفته گذشته )سه شنبه( به شدت کاهش 

یافت. 
نزولی  روند 
و  شاخص ها 
در  معامالت  حجم 
مالی  بازارهای 
حاشیه  کشورهای 
در  فارس  خلیج 
میالدی  جاری  سال 
دارد  ادامه  همچنان 
حالی  در  این  و 
سقوط  که  است 
خروج  و  شاخص ها 
مکرر سرمایه گذاران 
مالی،  بازارهای  از 
وزارت  مسوالن 
بازارهای  و  اقتصاد 
کشورهای  مالی 

چالش هایی  با  را  فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو 
روبرو کرده است. 

در  شنبه(  )سه  گذشته  هفته  معامالت  در  سهام  شاخص 
یافت.  کاهش  درصد   ۶.۲9 از  بیش  مسقط  مالی  بازار 
عربستان  مالی  بازارهای  در  سهام  شاخص  هم چنین 
سعودی با بیش از ۲.۴ درصد امارات متحده عربی بیش 
از ۲.9 درصد ، شاخص سهام در بازار مالی دوحه بیش 
از ۶.۱۸ درصد و شاخص سهام در بازار مالی بحرین نیز 

بیش از ۰.۴9 درصد کاهش یافت. 

کاهش قیمت نفت اوپک در سال ۲009 
 

سال رویایي نفت در حالي به پایان رسید که ایران توانست از محل صادرات نفت خام در ۱۲ماهه سال ۲۰۰۸ میالدي ۸۲ میلیارد دالر درآمد 
کسب کند. به گزارش فارس، ایران طي ماه گذشته میالدي )دسامبر(

9/۲ میلیارد دالر از محل صادرات نفت خام درآمد کسب کرده است. بر اساس تازه ترین آمار و گزارش هاي اداره اطالعات انرژي امریکا، 
متوسط قیمت نفت ایران که در ۱۰ماهه نخست سال جاري میالدي بیش از ۱۰۲ دالر در هر بشکه بوده است، در ماه یازدهم یعني نوامبر به 5۲ 
دالر در هر بشکه رسید که کاهش 5۰ درصدي را نشان مي دهد و در ماه پایاني سال ۲۰۰۸ میالدي نیز رکورد پایین ۳7/۳9 دالر ثبت شده است. 
درآمد ایران از محل صادرات نفت خام که طي ۱۰ماهه نخست سال ۲۰۰۸ به بیش از 75 میلیارد دالر رسیده بود و به طور متوسط هر ماه 5/7 
میلیارد دالر درآمد نفت داشت، طي ماه نوامبر نصف شد و به ۸/۳ میلیارد دالر رسید و در ماه پایاني یعني دسامبر نیز به 9/۲ میلیارد دالر کاهش 
یافت. بر اساس این گزارش، درآمد 79 میلیارد دالري ایران از محل صادرات نفت خام طي ۱۱ ماه گذشته در حالي کسب شده است که طي این 
مدت به طور متوسط روزانه بیش از ۴5/۲ میلیون بشکه نفت خام صادر شده است اما به گمان بسیاري از کارشناسان تکرار سال ۲۰۰۸ براي 
نفت بي شک در این سال ها ممکن نخواهد بود و قیمت نفت طي چندساله آینده به باالي یکصد دالر نخواهد رسید. بیزینس مونیتور اینترنشنال 
در جدید ترین گزارش نوشت؛ متوسط قیمت نفت اوپک در صورت مدیریت موثر بازار در سال ۲۰۰9 به 5۲ دالر خواهد رسید. این نشریه نوشت 
میزان مصرف جهاني نفت طي سال ۲۰۰9 میالدي تنها ۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت که این مساله نشانگر کاهش ۳/۱ درصدي مصرف نفت 
در کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي است. میزان مصرف نفت در کشورهاي غیرعضو سازمان توسعه و همکاري هاي 
اقتصادي نیز طي سال ۲۰۰9 حدود ۳/۲ درصد رشد خواهد داشت. میزان تقاضاي جهاني نفت امسال تنها 5۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دارد 
و تقاضاي نفت امریکاي شمالي طي سال ۲۰۰9 روزانه 5۲۰ هزار بشکه کاهش خواهد داشت. تقاضاي نفت در کشورهاي اروپایي نیز با کاهش 
روبه رو خواهد شد. بر اساس مدل بیزینس مونیتور، تولید جهاني نفت در سال ۲۰۰9 با ۶/۰ درصد رشد روبه رو خواهد شد. میزان تولید اوپک 
طي سال ۲۰۰9 تنها ۱/۰ درصد افزایش خواهد یافت. تولید نفت این سازمان طي شش ماه نخست امسال کاهش خواهد یافت ولي طي شش ماه 
دوم همزمان با رشد تقاضا، با افزایش روبه رو خواهد شد.تولید نفت اوپک طي سال ۲۰۰9 حدود ۲۶5 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت. 
اداره اطالعات انرژي امریکا نیز تولید جهاني نفت طي سال ۲۰۰9 را حدود ۱۴/۸5 میلیون بشکه اعالم کرده است. این رقم طي سال ۲۰۰۸ بیش 
از 5۲/۸5 میلیون بشکه در روز بوده است. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت این سازمان طي سه ماه نخست سال ۲۰۰9 بیش از ۳/۲ میلیون 

بشکه و کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۰۸ خواهد بود. 

بحران انرژی و تبعات آن در تاجیکستان
چندی است که کمبود انرژی اعم از برق و گاز در تاجیکستان با ایجاد مشکالتی در روندهای اقتصادی و اجتماعی به بحران بدل شده و با برکناری 
برخی مقامات این کشور از سوی رئیس جمهور ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته است. به گزارش ایراس: به اعتقاد برخی کارشناسان، بحران 
انرژی در تاجیکستان که طی دو زمستان اخیر اسباب مشکالت و چالش های عدید اقتصادی و اجتماعی در این کشور شده، مهم ترین چالش این 
کشور پس از خاتمه جنگ داخلی است که آرامش حاکم بر تاجیکستان پس از جنگ را زیر تأثیر قرار داده است. کمبود گاز در این کشور مقامات 
را به جیره بندی گاز موجود واداشته که این مسأله برای مصرف کنندگان خانگی و صنایع این کشور مشکالت عدیده ای را ایجاد کرده و هم 
اکنون بخش های مختلف این کشور با سرمای گزنده زمستان دست به گریبان هستند و برای تأمین گرمای خانه های خود به سایر مواد سوختی 
از جمله زغال سنگ روی آورده اند. قطع برق در این کشور نیز طی هفته ها و ماه های اخیر تشدید شده به نحوی که برق کاخ ریاست جمهوری 
شخص رحمان نیز برای مدتی در شبانه روز قطع می شود. به واسطه قطع برق بسیاری از مراکز، موسسات و فروشگاه های دوشنبه با غروب 
آفتاب مجبور به تعطیلی محل های کار خود می شوند که از این جهت مشکالت برای آنها و مراجعان آنها ایجاد شده است. این در حالی است که 
بحران انرژی در مناطق دورافتاده این کشور به مراتب بدتر است و مردم به مشکالت به مراتب سخت تر دست به گریبان هستند. با التفات به پیش 
یابی های هواشناسی این کشور به تشدید سرما طی هفته های آتی به نظر می رسد این مشکالت تشدید شده و مردم باید انتظار روزهای سخت 
تری را داشته باشند. بروز این مشکالت و نارضایتی های مردمی از تبعات سیاسی به دور نبوده و درهمین رابطه اخیراظ به دستور امام علی 
رحمان برخی مقامات ارشد اقتصادی این کشور به ویژه در حوزه انرژی از جمله روسای شرکت های »تاجیک گاز«، »باریک توچیک« و »تاجیک 
سمنت« از کار برکنار شدند. امام علی رحمان در بیانیه خود در خصوص عزل این مقامات، آنها را مسئول بحران انرژی حادث شده در کشور و 
مشکالت تالی آن عنوان کرد. رحمان در سخنرانی خود در این خصوص رفع بحران انرژی در کشور را از مهم ترین دغدغه های راهبرد اقتصادی 
کشور عنوان کرد که به اظهار او دولت به رفع آن بسیار جدی است. رحمان عالوه بر سایر مسائل، یکی از دالیل نارضایتی خود از مدیران بخش 
انرژی کشور را سوء عملکرد آنها در مدیریت منابع انرژی کشور دانست. به اظهار او به واسطه مدیریت غلط در این زمینه، سال گذشته میالدی 
تاجیکستان از قبل اتالف انرژی الکتریکی در خطوط انتقال خود بالغ بر ۸۰۰ میلیون دالر متضرر شده است. او در این سخنرانی حل کوتاه مدت 
این مشکالت را منوط به کمک کشورهای همسایه خود و روسیه دانست. هرچند برخی کشورهای منطقه از جمله ترکمنستان با اجابت درخواست 
رحمان و قول مساعد انتقال برق به تاجیکستان در صدد کمک به این کشور برآمده اند، اما ازبکستان با عنایت به مشکالت پیشین با آنها از جمله 
پیرامون آب،با استناد به برخی مشکالت از جمله تعمیر شبکه های انتقال، از صدور برق به این کشور امتناع کرده و مذاکرات مفصل مقامات 
تاجیک با آنها به انجام مشخصی نرسیده است. افزون بر این تاشکند با افزایش بهاء گاز صادراتی خود به تاجیکستان و درخواست ۳۰5 دالر 
به ازاء صدور هر هزارمتر مکعب گاز این کشور را در وضعیت ضعیفی قرار داده است. ازبکستان سال پیش نیز ضمن دو برابر کردن بهاء گاز 
صادراتی خود به تاجیکستان این مبلغ را به ۲۴۰ دالر رسانده بود، حال آنکه، دولت تاجیکستان به واسطه مشکالت اقتصادی، ناتوان از پرداخت 
مبالغ واردت قبلی گاز از این کشور، به آن بدهکار بود. با این وجود به اعتقاد کارشناسان اقدام دولت به تعویض برخی مقامات کفایت رفع مشکالت 
را نمی کند و با عنایت به ریشه ای بودن مشکالت اقتصادی، اقدام به حل آنها نیز باید بنیادی و با دید راهبردی صورت پذیرد. به اعتقاد این 
عده، دولت باید با تدوین یک راهبرد بلندمدت اقتصادی از یک سو و گزینش یک تیم تخصصی از کارشناسان به صورت نهادینه به حل مشکالت 
اهتمام ورزد. حال آنکه به تأکید آنها، در شرایط حاضر تصیمات فردی و لحظه ای رئیس جمهور اساس سیاست گذاری و روندهای اجرایی است 
که در اغلب موارد عدم کارآمدی خود را نشان داده است. هم از این رو، به اعتقاد آنها تعویض مقاماتی که مستقیما عوامل اجرایی رئیس جمهور 
هستند، نمی تواند سازوکار مناسبی برای حل مشکالت باشد. شایان ذکر است که رحمان در سخنرانی خود پیرامون مشکالت اقتصادی بحث 
بیکاری و ضرورت اشتغال را نیز دومین موضوع مهم روندهای جاری اقتصادی تاجیکستان عنوان کرد که نشان از وقوف وی به اصل و تبعات 
منفی اقتصادی و اجتماعی این مشکل دارد. شایان ذکر است که شمار زیادی از مردان تاجیک به واسطه مشکالت اقتصادی در کشور، به سودای 
درآمد بیشتر و رفع بهینه تر مشکالت معیشتی خود، از همان ابتدای فروپاشی شوروی راه مهاجرت را در پیش گرفته اند که در این میان بیشترین 
مهاجرت ها به روسیه و قزاقستان صورت گرفته است. بروز بحران اقتصادی در این دو کشور از یک سو و افزایش روندهای نژادپرستانه علیه 
مهاجران از جمله تاجیکان در روسیه از سوی دیگر، محملی برای بازگشت شمار زیادی از این مهاجران کارگر به تاجیکستان شده است که تأمین 
رفاه اقتصادی و به ویژه کار برای این عده مشکالت و وظایف اقتصادی مظاعفی را برای دولت این کشور ایجاد کرده است. الزم به ذکر است که 
در سال گذشته میالدی بیش از 7۰۰ تاجیک در روسیه فوت شده اند که مرگ بیشتر آنها مشکوك بوده و احتمال قتل آنها به دست نژادپرستان 

روسی دور از واقعیت نیست.     
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رویال بانک اسکاتلند ۲8 میلیارد 
پوند زیان کرد

به دنبال انتشار خبر زیان ۲۸ میلیارد پوند رویال بانک اسکاتلند در 
سال ۲۰۰۸ ارزش سهام این بانک به پایین ترین حد طی ۲۳ سال 

اخیر رسید . 
بیشترین  با  هفته گذشته  اسکاتلند  بانک  ، رویال  از رویترز  نقل  به 
زیان و ضرر در تاریخ فعالیت های خود روبرو شد و ارزش سهام 

ترین  پایین  به  بانک  این 
اخیر  سال   ۲۳ طی  حد 

رسید . 
این بانک طی سال ۲۰۰۸ 
میالدی با زیان و ضرر 
پوند  میلیارد   ۲۸ بر  بالغ 
 . است  شده  روبرو 

این  تاثیر زیادی در کاهش شدید ارزش سهام  این گزارش  انتشار 
بانک در بازارهای بورس انگلیس داشته است . این در حالی است که 
گسترش بحران مالی و اقتصادی در انگلیس دولت براون را مجبور 
از سه ماه  تا ضمن اجرای دومین طح نجات در ظرف کمتر  کرده 
به حدود 7۰  از 5۸ درصد  را  بانک  در رویال  میزان سهام خود   ،

درصد افزایش دهد . 

اعالم طرح نجات دولت لندن تاثیری بر ارزش سهام بانکهای بزرگ 
این کشور نداشته است . به اعتقاد کارشناسان و سرمایه گذاران ، 
طرح دولت براون تحت الشعاع ضرر و زیان شدید رویال بانک و 
نگرانی های چشمگیر نسبت به اوضاع اقتصادی و تجاری انگلیس 

قرار گرفته است . 

گوردون براون نخست وزیر انگلیس رسما طرح نجات جدید دولت 
بانکی  اعتبارات  افزایش  و  بانکی  به سیستم  کمک  برای  را  انگلیس 
اعالم کرد . وی ضمن انتقاد شدید از عملکرد سیستم بانکی گفت ، 
گرچه بخش زیادی از منابع مالی طرح نجات اول به بانکها اختصاص 
یافت ولی بانکهای انگلیس هنوز تمایلی برای اعطای وام و تسهیالت 

به مشتریان خود ندارند . 

روند کاهشي بهاي نفت ادامه دارد؛

بانک مرکزی کانادا بار دیگر نرخ بهره را کاهش داد  
بانک مرکزی کانادا به منظور مقابله با بحران اقتصادی و مالی جهان بار دیگر نرخ بهره بانکی را 5/۰ درصد کاهش داد و به کمتر از یک درصد 

رساند . 
به نقل از بلومبرگ ، کاهش رشد اقتصادی کانادا موجب شده تا نرخ تورم این کشور به شدت 
کاهش یابد و زمینه الزم برای کاهش نرخ بهره بانکی فراهم شود . کاهش نرخ بهره بانکی در 

کانادا به کمتر از یک درصد در طول 5۰ سال اخیر بی سابقه است . 
بانک مرکزی کانادا همچنین تاکید کرد ، برای مقابله با آثار منفی بحران مالی جهان نیاز به 
بسته های محرك اقتصادی بیشتر و اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی بیشتری است . نرخ 

بهره بانکی کانادا از دسامبر ۲۰۰7 تا کنون بیش از 5/۳ درصد کاهش داشته است . 
به اعتقاد کارشناسان ، رکود اقتصادی کانادا تا اواسط سال ۲۰۰9 ادامه خواهد یافت . رشد 
اقتصادی کانادا امسال ۲/۱ درصد کاهش خواهد یافت ولی این کشور طی سال ۲۰۱۰ با رشد 
اقتصادی ۸/۳ درصدی روبرو خواهد شد . این در حالی است که کاهش قیمت انرژی موجب 
خواهد شد تا کانادا برای نخستین بار از سال ۱99۴ میالدی ، طی سه ماه دوم و سوم امسال 

با نرخ تورم منفی روبرو شود . 
اتخاذ   ، کانادا  مرکزی  بانک  اولویت  مهمترین 
سیاستهای پولی و مالی مناسب برای خروج از 
علت  به  کانادا   . است  اقتصادی  و  مالی  بحران 
و  مالی  بحران  از   ، آمریکا  به  شدید  وابستگی 

اقتصادی این کشور متضرر شده است . 
سال سخت اوپک 

ارزش دالر در برابر 
یورو به باالترین میزان 

طی یک ماه گذشته رسید

با ورود رییس جمهور جدید آمریکا به کاخ 
سفید، ارزش دالر در برابر یورو به باالترین 

میزان طی یک ماه گذشته رسید. 
چهل  عنوان  به  اوباما  باراك  گذشته  هفته 
سوگند  آمریکا  جمهور  رییس  چهارمین  و 
که  شد  آن  به  منجر  امر  همین  و  کرد  یاد 
ارزش دالر روند صعودی به خود بگیرد، به 
یورو  برابر  در  برابری دالر  نرخ  که  طوری 
به ۱.۲۸7۶  از ۱.۳۲۶۴ واحد در روز جمعه 
واحد رسید که طی یک ماهه گذشته بی سابقه 

بوده است. 
در همین حال ارزش استرلینگ به پایین ترین 

میزان خود طی هشت سال گذشته رسید. 

قیمت مواد غذایی در انگلیس ۱۲ درصد افزایش یافت
  

کاهش  سالها  از  پس   ، کرد  اعالم  وردیکت  تحقیقاتی  موسسه 
قیمت مواد غذایی ، قیمت این مواد در انگلیس طی سال ۲۰۰۸، ۱۲ 
درصد افزایش یافت . به نقل از بی بی سی ، قیمت مواد غذایی در 
انگلیس در دوازده ماه منتهی به پایان دسامبر بیش از ۱۲ درصد 
افزایش یافت . این رقم طی ماه دسامبر نسبت به نوامبر با رشد 
قیمت  روند صعودی  حال  عین  در   . روبرو شد  درصدی   ۴/۱
مواد غذایی طی ماههای اخیر تا حدی کاهش یافته است . بر این 
تاثیر زیادی در  انگلیس  قیمت مواد غذایی در  افزایش   ، اساس 
عادتهای خوراکی مردم این کشور داشته و موجب شده تا مردم 
انگلیس ضمن خرید کمتر اقالم غذایی ، برای خرید مواد غذایی 
قیمتهای  با  را  اجناس خود  که  مارکتهایی  به سوپر  نیاز  مورد 

کمتری عرضه می کنند ، مراجعه کنند . 
 7/۱7 از  بیش  ماهی  و  گوشت  قیمت   ، گزارش  این  اساس  بر 

 ۸/۱۶ از  بیش  نیز  و سبزیجات  تازه  های  میوه  قیمت  و  درصد 
درصد رشد داشته است . در حالی که مردم انگلیس طی شش ماه نخست ۲۰۰۸ به شدت نگران افزایش قیمتها و رشد تورم بودند ، آنها 
اکنون نگران کاهش شدید قیمتها ، رکود بی سابقه اقتصادی و افت هزینه های مصرفی هستند . بانک مرکزی انگلیس طی ماه جاری نرخ 

بهره بانکی را به کمتر از 5/۱ درصد کاهش داد. 
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30نما
اسکار8۱؛ از توجه به مستقل ها تا 

نامزدکردن پرفروش ها 
هر سال بحثی که در این رابطه مطرح می شود این است که آکادمی فیلم های هنری و کم خرج را ترجیح 
می دهد یا کارهای عامه پسند و پرخرج را؟آکادمی اسکار نشینان امسال کدام فیلم ها را نامزد دریافت 

جوایز اسکار می کنند؟ 
در سال های اخیر، آکادمی اسکار به شکل فزآینده ای فیلم های مستقل را تشویق کرده و جوایز خود را 
به این نوع فیلم ها داده است. این فیلم ها عموما جزو کارهایی بوده اند که در گیشه نمایش فروش های 
خیلی باالیی نداشته اند. در همان حال، اهالی سینما بیشتر وقت ها عالقه خود را برای تماشای فیلم هایی 
نشان داده اند که از آن ها به عنوان بالك باستر و آثار پر سر و صدا و جنجالی اسم می برند. در این 
بتمن  یا  تاریکی«  »شوالیه  میالدی  گذشته  سال  در  دارند  ویژه ای  جایگاه  ابرقهرمانانه  فیلم های  بین 
نام  فیلم،  این  دالری  میلیون  فروش 5۳۱  کرد.  نمایش کسب  گیشه  در  موفقیت عظیمی  جدید سینما 
»تایتانیک« مورد پسند  قرارداد.  »تایتانیک«  از  تاریخ پس  پرفروش کل  فیلم  را در ردیف دومین  آن 
ابتدای نمایش عمومی »شوالیه تاریکی«  اعضای آکادمی هم قرار گرفت، اما این سئوال از روزهای 
مطرح بود که آیا این فیلم هم مورد توجه اعضای آکادمی قرار خواهد گرفت یا نه؟ »شوالیه تاریکی« 
از همان آغاز اکران عمومی، مورد توجه و پسند منتقدان سینمایی هم قرار گرفت. در حقیقت، این فیلم 
در کنار دو فیلم مردم پسند و بسیار پرفروش دیگر یعنی انیمیشن وال -ای و مرد آهنی )آیرن من( 
مورد تأیید منتقدان سینمایی هم بودند و منتقدان در ستایش این فیلم ها همان چیزهایی را نوشتند که 
برای محصوالت مستقل و هنرمندانه می نویسند. به این ترتیب آکادمی اسکار امسال برای انتخاب ها 
و گزینش های خود با یک سوال تازه روبرو روبرو شد: آیا به فیلم های پربیننده و عامه پسند هم به 
اندازه فیلم های مستقل اهمیت بدهد یا خیر؟ پیتر گوبر که اولین قسمت مجموعه بتمن را در سال ۱9۸9 
تهیه کرد، می گوید: آکادمی می تواند راه بهترین را برود و هر سال به یک ترکیب هنری و تجاری 
برسد. اگر فیلمی با یک موفقیت مالی عظیم روبرو می شود، معنی اش این نیست که کار بدی است. البته 
اعضای آکادمی بیشتر هنری فکر می کنند تا تجاری. اما واقعیت این است که شوالیه تاریکی و وال 
- ای به اندازه محبوب و پرفروش بودن، عناصر هنری خیلی زیادی هم در خودشان دارند. بسیاری 
از متخصصین امور اسکار بر این باور بوده اند که »شوالیه تاریکی« همان فیلمی است که باید نامش 
در بین فهرست رشته های اصلی اسکار قرار بگیرد اما سئوالی که هم زمان با طرح این مسئله پیش 
می آمد، این بود که  آیا شایسته است چنین نامی در کنار نام هایی منثل پرونده عجیب بنجامین باتن، 

میلک و فراست/نیکسن قرار گیرد؟ 
داد.  نشان  خوش  روی  عامه پسند  فیلم های  به  تاریخی  مقطع  یک  در  اسکار  آکادمی  قبل،  دهه  چند 
»جنگ های ستاره ای« )که سومین فیلم پرفروش کل تاریخ سینما تا به امروز است( در سال ۱97۸ 
نامزد دریافت ۱۰ جایزه اسکار شد که اسکار بهترین فیلم هم در بین آن ها بود. یک سال قبل از آن 

درام ورزشی راکی اسکار بهترین فیلم سال را با خود به خانه برد. 
آکادمی اسکار تا سالیان بعد، دوباره به سمت توجه به فیلم های مستقل و غیر متعارف رفت، سال 
۱99۸ دوباره آکادمی اسکار یک خانه تکانی کرد و با اهدای جوایز زیادی به تایتانیک سعی کرد بین 
هنر و تجارت رابطه ای برقرار کند، این فیلم ۱۱ جایزه اسکار گرفت و جالب این که آن سال مراسم 

اسکار بیشترین تعداد تماشاچی را داشت! 

»والس با بشیر« نامزد دو 
جایزه ی »چشم سینما« ۲009 شد

   
فیلم ضدجنگ »والس با بشیر« نامزد جوایز »چشم سینما« در سال ۲۰۰9 شد. 

نامزدهای نهایی جوایز »چشم سینما« در سال ۲۰۰9 
بین الملل  غیرداستانی،  بخش های  در  گذشته  هفته 
فیلم  شدند.  اعالم  تماشاگران  نگاه  از  فیلم  بهترین  و 
جنایات  که  فولمن«  »آری  ساخته   بشیر«  با  »والس 
اردوگاهی در  پناهندگان  رژیم صهیونیستی در کشتار 
بهترین  بخش  دو  در  است  کشیده  به تصویر  را  لبنان 
نامزد  غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  و  غیرداستانی  فیلم 
شده است. این فیلم که هفته ی گذشته یکی از 9 نامزد 
معرفی  غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  اسکار  جایزه  اولیه 
بهترین  ازجمله  متعددی  سینمایی  جوایز  تاکنون  شد، 
فیلم غیرانگلیسی جوایز »ایندیپندنت« انگلستان، بهترین 
از  کارگردانی  بهترین  اروپا،  فیلم  جوایز  از  موسیقی 
جشنواره گیخون اسپانیا، بهترین فیلم غیرانگلیسی از 

جوایز گلدن گلوب، بهترین کارگردانی از جشنواره »فیلمکس« توکیو و منتخب تماشاگران از جشنواره 
ورشو لهستان را کسب کرده است. 

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در بخش غیرداستانی، فیلم تحسین شده ی »مردی روی سیم« 
ساخته »جیم مارش« و »رومن پوالنسکی؛ محبوب و خواستنی« حضور دارند. 

کوه خورد«  به  که  آمده ام  هواپیمایی  از  »من  و  من«  »وینی پگ  انگلیسی«  »جراح  بین الملل،  در بخش 
حضور دارند. هم چنین در بخش بهترین فیلم از نگاه تماشاگران »برخورد در انتهای زمین« ساخته  
»ورنر هرتزوگ« کارگردان سرشناس آلمانی و »مردی روی سیم« به همراه »آب های درد سرساز« از 
شانس باالتری برخوردارند. مراسم اعطای جوایز »چشم سینما« روز ۲9 مارس در نیویورك برگزار 

خواهد شد.  

»شاهرخ خان« راز »میلیونر 
زاغه نشین« را فاش کرد       

شاهرخ خان می گوید اولین بار پیشنهاد بازی در »میلیونر زاغه نشین« به وی داده شد، ولی او بازی در 
آن را رد کرد. دنی بوبل کارگران فیلم برای معرفی »میلیونر زاغه نشین« راهی بمبئی شده و همزمان با 

این سفر، شاهرخ خان رازی را که در پشت صحنه این فیلم وجود داشته است، فاش کرد. 
شاهرخ خان گفت: »دنی بویل« از من خواست نقش مجری برنامه مسابقه حضور ذهن را بازی کنم. او 
مرا در برنامه تلویزیونی »کی می خواد پولدار بشه« در مقام مجری دیده بود و احساس می کرد من 
بهترین گزینه  برای ایفای این نقش هستم. در فیلم، باید همان نقشی را بازی می کردم که در آن برنامه 
تلویزیونی داشتم. از خودم پرسیدم آیا درست است این نقش تلویزیونی را دوباره در یک فیلم سینمایی 
البته می توانستم آن قرارداد را به عقب  بازی کنم؟ آن زمان قرارداد  بازی در فیلم دیگری را داشتم. 
بیندازم و در »میلیونر زاغه نشین« بازی کنم. تهیه کنندگان فیلم هم اعتراض نداشتند. ولی فکر کردم بهتر 
است من فیلم خودم را بازی کنم و آنها هم بازیگر دیگری برای این نقش پیدا کنند. می دانم که دنی وقتی 
جواب منفی را شنید، خیلی ناراحت شد. ظاهرا او انتظار چنین واکنشی را از من نداشت. ولی می دانستم 
که آدم خوب و مهربانی است و وضعیت مرا درك می کند. او عشق و عالقه عجیبی به هند دارد و این 
خیلی مهم است. بعد از آن که »میلیونر زاغه نشین« را دیدم، بیشتر متوجه این نکته شدم. در عین حال، 
احساس می کنم آتیل کاپور در نقش مجری تلویزیونی، بازی خیلی خوبی ارایه داده و به خاطر این فیلم، 
موفقیت خیلی زیادی کسب کرده است.« برخی از تحلیل گران سینمایی پس از گفت وگوی شاهرخ خان 
و حرف هایش درباره رد دعوت دنی بویل، چنین اظهار نظر می کنند که وی این نقش را به خاطر مکمل 
بودنش رد کرده است. قصه فیلم درباره یک نوجوان است و مجری برنامه تلویزیونی در آن، نقش دوم 
را دارد. در عین حال، این خان سرشناس سینمای بالیوود می گوید، از رد دعوت بازی در فیلم پشیمان 
نیست. این اولین بار نیست که شاهرخ خان بازی در یک فیلم موفق را رد می کند. طی سال های قبل او 
در فیلم های »لگان« و »مونابهای ام بی بی اس« بازی نکرد. نقش های اصلی این دو فیلم به عامرخان و 
سانجی دات رسید و هر دو فیلم طوفانی در گیشه نمایش و سطح عمومی جامعه به راه انداختند. وی 
اخیرا هم بازی در »سه احمق« را رد کرد. عامرخانه و سلمان خان دو نقش از سه نقش اصلی فیلم را 
بازی می کنند و اگر شاهرخ خان هم در آن بازی می کرد، برای اولین بار در تاریخ سینمای هند سه خان 
بزرگ این سینما در یک فیلم سینمایی با یکدیگر همبازی می شوند. شاهرخ خان می گوید: »دریافت عنوان 
بهترین فیلم سال از سوی مراسم گلدن گلوب یک لحظه باشکوه و تاریخ بود.»میلیونر  زاغه نشین« اگرچه 
فیلمی انگلیسی است، اما یک فیلم هندی هم محسوب می شود. به عنوان یک هندی افتخار کردم که دیدم 

این فیلم برنده چنین جایزه بزرگ و معتبری شده است.« 

 ده بازیگر نوظهور هالیوود در سال ۲009 معرفی شدند
  سینمای هالیوود امسال با دو شاخصه نسبتا جدید و متفاوت پا به عرصه ی اکران گذاشته است، یکی 
از آنها فروش باالی ایام کریسمس، نسبت به ایام مشابه در سال های قبل و دیگری حضور جمع کثیری 
از بازیگران نوظهور در آثار سینمایی می باشد. آثاری چون »اوتار« )جیمز کامرون(، »حرامزاده های 
لعنتی« )کوئنیتن تارانتینو(، »نگهبان«، »ترمیناتور« و »سفر ستاره ای« تعدادی از این ستارگان نوظهور 
فیلم »کارپا« که  بازیگر  بنابر اعالم مووی وب، »جودی هیل«  به عالم سینما معرفی خواهند کرد.  را 
از جمله  فیلم »سفر ستاره ای«  بازیگر  پین«  فیلم »گزارش« وارد عالم سینما شده است و »کریس  با 
»هتلی  فیلم  امسال  که  است  نوظهوری  بازیگران  دیگر  از  رابرتز«  »اما  بود.  نقش آفرینان خواهند  این 
فیلم ساندنس  در جشنواره ی  بردن«  »فصل  فیلم  با  اینک  هم  او  دارد  نمایش  آماده  را  برای سگ ها« 
»استخوان های  بازیگر  رونان«  »سائویرس  مردم«،  »دشمن  بازیگر  تاتوم«  »چانینگ  دارد.  حضور 
»رایان  بوده است،  نامزد دریافت اسکار  »تاوان«  فیلم  بازی در  با  دوست داشتنی« که در ۱۳ سالگی 
یوهانسون« بازیگر کمدی »برادران بلوم«،»آیلیت زورر« بازیگر »فرشتگان و شیاطین« و »جفری دین 
بازیگرانی  به شمار می روند.  از دیگر چهره های جدید سینمای هالیوود  نگهبان  فیلم  بازیگر  مورگان« 
چون »سام ورتینگتون«،»جنیفر گودوین«،»آلکس پرویاس«،»رونان میترا« و »پاتریک ویلسون« نیز از 

دیگر چهره های نوظهور سال ۲۰۰9 درعالم سینمای جهان خواهند بود.  
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»سوفیا لورن« نقش مادرش را بازی می کند
»سوفیا لورن«، بازیگر ایتالیایی، قرار است در فیلم زندگینامه خود، نقش مادرش را بازی کند.

به نقل از سایت سینمایی ورایتی، فیلم تلویزیونی زندگینامه »سوفیا لورن« تحت عنوان »خانه من پر از آیینه است«، 
درباره این است که چگونه این بازیگر ایتالیایی از فقر به شهرتی بین المللی می رسد. 

در این فیلم که به تهیه کنندگی یک شبکه ایتالیایی ساخته می شود، »لورن« نقش مادر خود »رومیلدا ویالنی« را بازی 
خواهد کرد، »رومیلدا«، بازیگر با استعدادی بود که در سال ۱9۳۲ توسط کمپانی مترو گلدن مایر بعنوان بازیگر 
انتخاب شد ولی خانواده اش به او اجازه نداند تا رویای خود در هالیوود را دنبال کند. به گزارش  برگزیده سال 
ورایتی؛ سریال دو قسمتی »خانه من پر از آیینه است« که زندگی »سوفیا لورن« را از زمان کودکی او تا سال ۱9۶۱ 
و موفقیتش در رقابت های اسکار برای بازی در فیلم »دو زن« را به تصویر می کشد. بنا براین گزارش، بازیگران 

قسمت جوانی لورن هنوز در حال انتخاب هستند.

»کالس« بهترین فیلم فرانسه شد
فیلم برنده جایزه نخل طالی کن جایزه بهترین فیلم چهاردهمین دوره جوایز »لومی یر« 

را از آن خود کرد که از آن به عنوان گلدن گلوب سینمای فرانسه یاد می شود.
به گزارش مهر ، »کالس« با عنوان فرانسوی »میان دیوارها« به کارگردانی لورن کانته 
بر اساس زندگینامه شخصی »فرانسوا بگودو« معلم فرانسوی ساخته شده و داستانی 
نیمه  مستند درباره شرایط سخت زندگی و تحصیل در دبیرستانی در حومه پاریس را 

به تصویر می کشد.
مه  ماه  بار  اولین  فیلم  این 
پیش در جشنواره فیلم کن به 
نمایش درآمد و جایزه اصلی 
برد. »کالس« در  را  جشنواره 
از خودم«  »با کمی کمک  کنار 
فرانسوا دوپیرون و »سرافین« 
مارتین پروو هر یک در چهار 
فیلم  بهترین  جمله  از  رشته 
 ۲۰۰9 لوی یر  جوایز  نامزد 

بودند.
فیلم های  از  یکی  که  »کالس« 

دوره  یکمین  و  غیرانگلیسی زبان هشتاد  فیلم  بهترین  بخش  اولیه  فهرست  به  یافته  راه 
، ماه آینده نیز در جوایز سزار فرانسه بخت زیادی برای دریافت جایزه  اسکار است 
دارد.دوپیرون برای »با کمی کمک از خودم« جایزه »لومی یر« بهترین کارگردان را برد. 
این فیلم تراژدی کمدی درباره فراز و نشیب های زندگی یک خانواده مهاجر در حومه 
از خودم« نوامبر پیش در فرانسه به نمایش درآمد و در  پاریس است. »با کمی کمک 

جشنواره های تورنتو، توکیو و رم نیز پخش شده است.
»یوالند مورو« برای بازی در فیلم »سرافین« جایزه بهترین بازیگر زن را برد. این فیلم 
بیش از 5۰۰ هزار بلیت فروش داشته و اخیرا در آمریکا و بریتانیا نیز نمایش داده شده 

است.
»ونسان کاسل« برای حضور در نقش ژاك مرن ، گانگستر افسانه ای فرانسه در فیلم 

»مرن« با عنوان دیگر »دشمن مردم شماره یک« بهترین بازیگر مرد انتخاب شد.
یک  می خواستم  »همیشه  فیلم  برای  بنشتری«  »ساموئل  به  نیز  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
گانگستر باشم« رسید. مراسم چهاردهمین دوره جوایز لومی یر که از آن به عنوان گلدن 

گلوب سینمای فرانسه یاد می شود، دوشنبه در پاریس برگزار می شود.
بر  ادوارد  و  فرانسوی  معروف  تهیه کننده  پالنتیه«  دو  توسکان  »دانیل  را  جوایز  این 

روزنامه نگار آمریکایی برای تقدیر از سینمای فرانسوی زبان راه اندازی کردند. 

»عملیات والکوری« آغاز شد

بازی تام کروز در نقش سرهنگ اشتاوفن برگ پیش از این بحث های فراوانی را به همراه داشت. از دید منتقدان، 
قهرمان هالیوود نتوانسته قهرمان آلمانی ها را به خوبی به تصویر بکشد .

فیلم »عملیات والکوری« روایتگر سوءقصد نافرجام علیه هیتلر در تاریخ ۲۰ ژوئیه  ی سال ۱9۴۴ است؛ سوءقصدی 
به سرکردگی یکی از فرماندهان ارتش آلمان به نام "کالوس شنک فن اشتاوفن برگ" که نتیجه ی آن تنها چند خراش 
سطحی برای هیتلر بود. همان شب اشتاوفن برگ توسط نازیان دستگیر شد و با همراهان دیگرش در محل وزارت 

دفاع فعلی آلمان در برلین، تیرباران شد .
 »تام کروز « نباید در این فیلم بازی کند

یک  نقش  در  کروز  تام  بازی  ژاپنی ها  برای  شاید   . کند  بازی  فیلم  این  در  نباید  کروز«  »تام  گفتند  می  ها  آلمانی 
سامورایی در فیلم "آخرین سامورایی"، آن چنان بحث برانگیز نباشد، اما برای آلمانی ها قضیه تا اندازه ای متفاوت 
این ستاره ی هالیوودی در نقش اسطوره ی آلمانی ها ظاهر شود. بسیاری از  است، به ویژه زمانی که قرار است 
را، یعنی همان  مورخان و صاحب نظران این کشور از دولت خواسته بودند تا اجازۀ فیلمبرداری در "بندلربلوك" 
جایی که اشتاوفن برگ و همدستانش تیرباران شدند ، برای گروه فیلمسازی صادر نکند. بیشترین نگرانی مورخان، 
تحریف وقایع تاریخی در هنگام ساخت فیلم بوده تا بتوان هیجانی هر چه بیشتر به فیلم افزود، رسمی که هالیوود 
نشان داده به خوبی از پس اجرای آن بر می آید. این نگرانی چندان بی جا نبوده است و به نظر بسیاری، فیلم عملیات 

والکوری از لحاظ تاریخی دقیق نیست.
 حمایت یک فیلمساز از »تام کروز «

»فلوریان فن دونرسمارك« کارگردان برنده ی جایزه اسکار در همان زمان ، به طرفداری از تام کروز برخاست و 
اعالم کرد که بازی این ستاره ی سینما می تواند »همانند نوری بر یک بخش از تاریخ سیاه آلمان باشد و از این طریق 
تصویر آلمان در خارج از مرزهای این کشور را بهبود ببخشد، کاری که تأثیرش از ده قهرمانی جام جهانی فوتبال 
هم بیشتر است.« با این همه، این فیلم پرحاشیه در تمام محل های اصلی و تاریخی شهر برلین کلید خورد و این روزها 

می توان پوستر تبلیغاتی آن را در بیشتر خیابان های شهرهای آلمان دید.

 بازتاب مطبوعات و رسانه های آلمان درباره فیلم
مقاله های پرشمار روزنامه های آلمانی در این روزها همگی بیانگر این موضوع هستند که این فیلم تنها یک ساخته ی 
پرخرج هالیوود به شمار می آید که به هیچ عنوان نمی توان آن را از لحاظ تاریخی مستند شمرد. پیتر اشتاین باخ، 
تاریخ دان و رئیس موزه ی "مقاومت آلمان" در برلین، معتقد است: »آن چیزی که من می بینم، داستانی بدون محتواست 
که زمان ناسیونال سوسیالیسم و در واقع رایش سوم را تنها به عنوان یک پیش زمینه،  دستمایه ی کار قرار داده 
است. یعنی دقیقا همان چیزی که ما از فیلم های آمریکایی می شناسیم.« اشتاین باخ بر این باور است که کارگردان 
سوپرمن  همانند  قهرمانانه  تصویری  او  از  و  کرده اند  بزرگ  اندازه  از  بیش  را  اشتاوفن برگ  فیلم نامه نویسان،  و 
ساخته اند. وزیر فرهنگ آلمان هم تأکید می کند که »عملیات والکوری« توانسته آن بخش از تاریخ آلمان را که کمتر 

شناخته شده است، برای مخاطبان غیرآلمانی در سراسر جهان ملموس سازد
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در چند ساله اخیر عرصه موسیقی ایران شاهد 
محسن  نام  به  عجیب  و  تازه  است  ای  پدیده 
نامجو. نامجو شعر می گوید، می نوازد و می 
خواند، بسیاری را با موسیقی خود به وجد می 
آورد و باعث خشم برخی می شود، طرفداران 
پر و پا قرصی به سوی خود می کشد یا آن که 

دیگری را علیه خود می شوراند.

در چند ساله اخیر عرصه موسیقی ایران شاهد پدیده ای است تازه 
و عجیب به نام محسن نامجو. نامجو شعر می گوید، می نوازد و 
می خواند، بسیاری را با موسیقی خود به وجد می آورد و باعث 
خشم برخی می شود، طرفداران پر و پا قرصی به سوی خود می 
کشد یا آن که دیگری را علیه خود می شوراند. نامه آقای عباس 
سلیمی به جناب مرتضوی، دادستان عمومی و انقالب تهران، و طرح 
شکوایه علیه محسن نامجو یکی از همان مواردی است که بر نامجو 
آمد که نامه نامجو توانست مسئله را در ظاهر امر ختم به خیر کند. 
در  بلکه  نشوراند  را  قرآن  محترم  قاری  آن  تنها  نامجو  موسیقی 
عرصه موسیقی هم هستند کسانی که چندان دل خوشی از نامجو 

و موسیقی اش ندارند. 
نه  قابل،  ای  نوازنده  »نه  را  نامجو  اهل موسیقی محسن  از  برخی 
خواننده و نه آهنگسازی زبده ای« می دانند که »قادر به ترکیبات 
خالقانه بین چند نوع موسیقی مختلف« است. به نظر اینان؛ »نامجو 
فقط یک آماتور جویای نام است که با همکاری باندهای تبلیغاتی 
اینترنت ایران به شهرتی برق آسا رسیده« که علت آن هم »رکود 
طوالنی موسیقی ایران بخاطر وجود افراد سنت گرا است که باعث 

چنین انتحار و ساختار شکنی موسیقایی شده است«. 
قضاوت در مورد چنین قضاوتهایی و دادن حکمی معین در باره 
در  توانایی  چون  تبحرها  برخی  داشتن  لزوم  بر  عالوه  نامجو 
موسیقی، احتیاج به عنصر زمان نیز دارد . اگر نخواهیم قضاوتی در 
مورد هنر نامجو کنیم، حداقل یک چیز را می توان به اطمینان گفت؛ 
نامجو را آنقدر هست که این همه شور و شوریدن را برانگیزد. پس 
چیست در کالم و آهنگ و در یک کالم، در موسیقی او که چنین 

شور و شوریدنی را برمی انگیزاند؟ 
شاید قبل از پاسخ دادن به این پرسش مناسب باشد تا قطعه ای از 

موسیقی نامجو نقل شود تا راه به سر کالم و موسیقی نامجو باز 
شود. در ترانه هستی وی می شنویم؛ 

از  ماندگارتر  هستی،  بر  ما  باشیم  که  مباد  مبادا  روز  برای   ...  «
هسته هلویی که نیست شود از برای آمدن هسته دیگر در هستی، 
بر هستی،  ما  باشیم  که  مباد  مبادا  روز  برای  باشدمان  که هست 
ماندگارتر از هسته هلویی که نیست شود از برای آمدن هسته دیگر 

در هستی 
... نه تنها همان هست بی هستی است که هل می دهدمان شتاب کنیم 
تا بمانیم در هستی یا نمانیم از هستی، می دویم ما بی بدون بی هیچ 

هستی، گاوآهن گونه و می دویم ما بی بدون بی هیچ هستی ...« 

این سروده به خوبی، آن تلقی و دیدگاهی را نشان می دهد که در 
هست«  بی  »هستی  عبارت  زند.  می  موج  نامجو  موسیقی  و  شعر 
از  که  چنان  نامجو  آموزش  برانگیز.  تامل  و  عجیب  است  عبارتی 
زندگینامه کوتاه خود وی در سایتش آمده، بیشتر در زمینه موسیقی 
بوده، جدای دوره کوتاه تحصیل در رشته تئاتر در دانشکده سینما 
تئاتر، اما در زمینه فلسفه چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر، 
عبارت »هستی بی هست« برای آشنایان با فلسفه کامال تامل برانگیز 
است و برانگیزاننده این تامل است که مباحث فلسفی از هستی چه 

چیز را به بحث می گذارد؟ یک هستی که هست یا نیست؟ 
تعرض به هستی در موسیقی نامجو یادآورنده طعن تلخ نیچه به 
مطنطن گویی های فیلسوفان از هستی باشد، یک سفسطه گویی تهی 
از چیزی که چون به آن رو آوری دود شده و به آسمان می رود. 
اگر نخواهیم نامجو را هم شأن نیچه بدانیم، حداقل این است که در 

موسیقی نامجو همان نگاه و نقد به گذشته ای است که نیچه به غرب 
داشت. تعجب نکنیم و این گفته را بیانی اغراق آمیز در مورد نامجو 
نامجو  موسیقی  در  ایرانی  تاریخ  و  فرهنگ  به  نظر  وجود  ندانیم. 

چیزی است که خود وی به آن اقرار دارد. 
و  موسیقی  این  »منبع  نویسد؛  می  نوشتش  خود  زندگینامه  در  او 
این قطعات موسیقی و  ایرانی است.  تاریخ عظیم  اشعار فرهنگ و 
اشعار غنایی به فرهنگ ایرانی توجه دارند و معنای خود را از آن 
را  و سنت  مدرنیته  بین  منازعه  چهار صد سال  که  کنند  می  اخذ 
تاریخ و هویت مبتنی بر آن که در  به  در خود دارد«. خودآگاهی 
موسیقی بیان نقادانه ای پیدا کرده خصیصه بارز موسیقی نامجو 
را تشکیل داده و نیز همین امر است که موسیقی او را به نقد ادیبانه 
نیچه نزدیک می کند، با این تفاوت که نگاه نیچه به غرب است و این 

یکی به ایران زمین. 
خاصی  روش  اش  تاریخی  هویت  به  نقادانه  بیان  برای  نامجو 
برگزیده است. به نوشته وی؛ »هر آن گاه که بخواهم به تناقضات 
جامعه ام بخندم، به صورتی رسا و کامل از سبک بلوز و گامهای 
گامهای  و  سبک  با  را  آن  من  کنم.  می  استفاده  آن  موسیقیایی 
موسیقی ایرانی مخلوط کرده ام«. بلوز، موسیقی سیاهان آمریکایی 
است که رنج مانده از زمان برده داری را در خود دارد و به عبارت 
دیگر، بلوز دربردارنده نگاه منتقدانه ای به تاریخ و گذشته است که 

این نگاه را به زمان حال منتقل می کند. 
نامجو با پی جویی این خصیصه بلوز در موسیقی ایرانی تلفیقی 
به وجود آورده که آن شور وشوریدن را به وجود آورده است. 
همچنان که گفته شد، بحث از موفقیقت یا عدم موفقیت تلفیق نامجو 
احتیاج به زمان دارد، اما او توانسته است که نگاه نقادانه اش را با 
این تلفیق در موسیقی بیابد و به دیگران نیز بیان کند. این نکته ای 
است که عدم توجه به آن نه تنها موجب غفلت از موسیقی نامجو 
و تا اندازه ای تحریف آن می شود، بلکه موجب غفلت از نیازی می 

شود که امروزه در جریان است. 
شاید شنوده موسیقی نامجو از کاربرد برخی واژگان توسط وی 
ناخشنود شوند و آن را موهن بدانند یا حتی موسیقی وی را ناشی 
از فقر موسیقیایی آن بدانند، اما نمی توان در نیازی شک کرد که 
این موسیقی از آن برخاسته است. به نظر انداختن به تاریخ و حفظ 
آن در اثر هنری که نه تنها اسیر سنت گرایی نشود، بلکه بتواند با 
نقادی این تاریخ به آن روح و معنایی تازه بخشد، نیازی نیست که 
بتوان از آن غفلت کرد و به کناری گذاشت. موسیقی نامجو، سوای 
هر ارزشیابی هنری، برای برآوردن این نیاز خلق شده و اعجاب 
آن نیز در همین است. نامجو خود را بریده از تاریخش نمی داند 
و آگاه است که نمی توان با بریدن از ریشه های تاریخی اثری را 
خلق کرد، اما این را نیز دریافته که نیاز امروزه با تبعیت از تاریخ 

برآورده نمی شود. 

های  ریشه  سو،  یک  از  آن  در  که  کند  پیدا  راهی  توانسته  نامجو 
تازه  روحی  و  معنا  یافتن  دیگر،  سوی  از  و  شوند  حفظ  تاریخی 
در آن پی جویی شود که ورای ترکیب های تصنعی است و بدیع 
بودن را با خود دارد. از این رو، موسیقی نامجو را می توان زبانی 
دانست که بیانگر وضعیت پی جویی زمانه خود است و بحرانی که 
این زمانه برای یافتن هویت در خود دارد را به عرصه نمایش می 
گذارد. این دست آورد چیزی نیست که بتوان از آن غفلت کرد و 

آن را ناچیز شمرد.

ثبت ردیف های موسیقی سنتی در فهرست آثار جهانی
 

کوشش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم اکنون مراحل ثبت یک پرونده میراث معنوی یعنی 
حال  در  جهانی  آثار  فهرست  در  سنتی  موسیقی  ردیف های 

پیگیری است.
به فهرست  ایران  آثار معنوی  از  اگرچه تاسال۱۳۸۶هیچ یک 
آثار جهانی یونسکو اضافه نشده بود اما به کوشش سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در دولت نهم، هم 
اکنون ثبت یک پرونده میراث معنوی یعنی ردیف های موسیقی 

سنتی در فهرست آثار جهانی پیگیری می شود.
در  کشور  معنوی  آثار  ثبت  که  گفت  می توان  ترتیب  این  به 

میراث جهانی در دولت نهم پایه گذاری شده است.
عنوان  به  "نوروز"  پرونده  اکنون  هم  گزارش  این  براساس 
دارای  کشورهای  و  ایران  مشترك  ناملموس  و  معنوی  اثر 

این آیین و نیز پرونده " ردیف های موسیقی سنتی" به عنوان اثر مستقل ایران امسال برای ثبت، در کمیته میراث 
جهانی یونسکو در حال بررسی است.پرونده "آیین های نوروز" اسفند ماه سال گذشته به عنوان نخستین اثر و 
پرونده "ردیف های موسیقی سنتی ایران" در شهریور ماه سال جاری به عنوان چهارمین اثر در فهرست میراث 
ملی ناملموس و معنوی کشور ثبت شدند.پرونده "ردیف های موسیقی سنتی ایران " در مهر ماه سال جاری برای 
بررسی و ثبت در کمیته میراث جهانی ارسال شد.بنابراین گزارش هر کشور ساالنه دو سهمیه مستقل و مشترك 

برای ثبت آثار تاریخی خود در فهرست جهانی یونسکو دارد.

گروه نور در هلند و بلژیک کنسرت می دهد
کریستف رضاعی سرپرست گروه موسیقی نور از اجرای این گروه در هلند و بلژیک خبر 
داد. کریستف رضاعی سرپرست گروه موسیقی نور گفت: در این کنسرتها به همراه گروه 
نور ۱9 بهمن در رتردام هلند و ۲۰ بهمن در بلژیک به روی صحنه خواهیم رفت و قطعاتی 
از آلبوم »آلبا« را به همراه قطعاتی از مجموعه »کانتی گاسهای سانتاماریا« را با ترکیب 

موسیقی ایرانی و آوازهای کردی اجرا خواهیم کرد. 
وی در خصوص رپرتوار »کانتی گاسهای سانتاماریا« افزود: کانتی گاسهای سانتاماریا به 
معنی آوازهاست که یک مجموعه ۴۰۰ آوازی است که تم اصلی شان حضرت مریم است. 
این مجموعه که متعلق به قرن ۱۳ میالدی است در اسپانیا جمع آوری شده است و دلیل 
انتخاب ما نیز برای این رپرتوار ایجاد پل ارتباطی که در گذشته هم وجود داشته، است. این 
آهنگساز ادامه داد: این کانتی گاسها برای موسیقی قرون وسطی است که شباهتهایی نیز 
با موسیقی ایرانی امروزی و قدیمی دارد چرا که موسیقی قرون وسطی همانند موسیقی 
ایرانی شفاها و بدون نت منتقل شده و هم اینکه مدال هستند و بر اساس یکسری مدل ها و 

دستگاههای مختلف اروپایی نوشته شده اند. 
بیان  را منتشر خواهیم کرد،  »کانتی گاسهای سانتاماریا«  اینکه رپرتوار  بیان  با  رضاعی 
داشت: بعد از اتمام پروژه »کانتی گاسهای سانتاماریا« آن را در قالب یک آلبوم موسیقی 
منتشر خواهیم کرد. سرپرست گروه موسیقی نور در خاتمه خاطر نشان کرد: ما قصد داریم 

در آینده و با تمام شدن مجموعه کانتی گاسها ، بر روی موسیقی رنسانس کار کنیم.
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محسن

یگانه

بزودی

در لندن

راهکارهایی برای کتابخوان تر شدن

آشتی با یار مهربان
غزاله مرعشی

در دنیای پرمشغله و پرسرعت امروزه، کمتر 
کسی فرصت می کند در یک گوشه خلوت و دنج 
بنشیند و غرق مطالعه شود. با وجود این که 
تقریباً همه از فواید داشتن عادت مطالعه منظم 
از زندگی  کتابخوانی  اما کتاب و  آگاه هستند. 
حذف  کامل  طور  به  تقریباً  افراد  از  بسیاری 
مشغله  و  ها  درگیری  است  ممکن  است.  شده 
های روزانه فرصت خواندن کتاب را تنگ کنند، 
اما اگر کمی سعی کنید، حتماً می توانید مطالعه 
را حتی به مدت کم و به میزان اندک در برنامه 

روزانه خود بگنجانید. 
نمی دهند،  به مطالعه کتاب نشان  تمایل چندانی  افراد  از دالیلی که  یکی 
تصور غلط شان از آن است. آنها اغلب فکر می کنند که برای مطالعه باید 
روزی یکی دو ساعت وقت کاماًل آزاد داشته باشند و در مکانی خلوت 
توان مطالعه  بنشینند و کتاب بخوانند. در حالی که می  و بی سروصدا 
تلف شده روزانه گنجاند. در  به راحتی در زمان های مرده و  را  کتاب 

این صورت به جای آن که از به هدر رفتن وقت و انتظار کشیدن کالفه 
شوید از اوقات تان به خوبی استفاده کرده و لذت می برید. مطالعه فقط 
به معنای خواندن کتاب های قطور نیست. کتاب های جیبی، همان طور که 
از اسمشان پیداست، می توانند بدون آن که جای زیادی بگیرند یا وزن 
زیادی داشته باشند، در جیب یا کیف شما قرار بگیرند و همیشه همراهتان 
باشند. اگر به برنامه روزانه تان کمی دقت کنید متوجه خواهید شد که 
همه ما بخشی از روز را فقط در حال انتظار کشیدن هستیم و کار خاصی 

انجام نمی دهیم. 
مانند زمانی که در اتوبوس، تاکسی یا مترو هستید و به سر کار می روید، 
زمانی را که به هر دلیلی در صف می گذرانید، زمانی که در سالن انتظار 
یا  تا مدرسه  مطب دکتر هستید، در فرودگاه و حتی زمانی که منتظرید 
کالس فوق برنامه فرزندتان تمام شود و با او به منزل برگردید می تواند 
یک فرصت طالیی برای خواندن کتاب جیبی ای باشد که آن را همیشه 

همراه خود دارید. 

اگر معمواًل سرتان شلوغ است و ممکن است خواندن یک رمان یا کتاب 
قطور برایتان چندسالی طول بکشد، بهتر است همیشه کتاب های نازك 
تر را مطالعه کنید و به یاد داشته باشید که حتی خواندن روزی یکی دو 

صفحه از کتاب بسیار بهتر از اصاًل نخواندن آن است. 
یک راه مناسب برای گنجاندن مطالعه در برنامه روزانه، اختصاص دادن 
نیم ساعت قبل از خواب یا بعد از بیدار شدن به کتاب خواندن است. زیرا 
نتیجه  در  و  آیند  می  به حساب  آزاد شما  زمان  معمواًل  ها  فرصت  این 
کتاب خواندن زودتر تبدیل به یک عادت و جزو ثابتی از برنامه روزانه 
شما خواهد شد. از طرف دیگر لحظات قبل از خواب یا بعد از بیدار شدن 
فرصتی هستند که ذهن در آنها منعطف تر است و فرد می تواند راحت تر 
درگیری های ذهنی اش را برای چند لحظه فراموش کرده و ذهنش را بر 

روی مطالعه کتاب متمرکز کند. 
است  بهتر  هستید،  تنبل  کمی  کتاب  خواندن  در  کنید  می  احساس  اگر 
عادت به مطالعه خود را با به امانت گرفتن کتاب از دوستان یا کتابخانه 
شروع کنید. اگر بدانید که مجبور هستید کتاب را در زمان خاصی پس 
بدهید، بیشتر احتمال دارد که برای چند لحظه هم که شده تلویزیون را 
خاموش کنید و به مطالعه بپردازید. هرچند اگر با لذت خواندن کتاب آشنا 
شوید، بعید است که آن را با تماشای تلویزیون عوض کنید زیرا احساس 
تماشای  از  بیشتر  بسیار  مطالعه  از  پس  افراد  در  خود  از  رضایتمندی 
برنامه های تلویزیون است.یکی از راه های ایجاد عالقه به مطالعه حاشیه 

نویسی است. 
اگر هنگام کتاب خواندن حاشیه نویسی یا یادداشت برداری انجام دهید، 
در واقع ذهن خود را بسیار بیشتر از کسی که کتاب را صرفًا می خواند 
درگیر مطالب کرده اید. زیر جمله هایی که دوستشان دارید خط بکشید، 
افکار و احساسات و نظرات خود را در حاشیه بنویسید و حتی می توانید 
از بخش های مختلف یادداشت بردارید و خالصه نویسی کنید. این کار 
نه تنها عالقه شما به مطالعه را دوچندان می کند، بلکه موجب می شود تا 

مطالب آن را بیشتر و بهتر درك کنید. 
قوه  و  خالقیت  حس  پرورش  برای  وسیله  بهترین  داستانی  های  کتاب 
مجسم  خود  ذهن  در  را  ها  شخصیت  کنید  سعی  هستند.  شما  تجسم 
به صورت  را  افتد  داستان می  برای شخصیت های  که  اتفاقاتی  و  کنید 
تصویر ذهنی بازسازی کنید. به حرف ها و واکنش های شخصیت های 

داستان دقت کنید. خودتان را جای آنها بگذارید. آیا شما هم همین کار 
را می کردید یکی از فواید خواندن کتاب های داستانی در این است که 
در موقعیت مشابه در زندگی خود می توانید تصمیم بهتر و درست تری 
بگیرید. اگر از خواندن کتابی لذت بردید یا درباره آن سؤاالتی دارید، می 
توانید آن کتاب را به یکی از دوستان تان امانت بدهید و پس از این که 
او کتاب را خواند با هم درباره آن بحث و گفت وگو کنید. در این صورت 
لذتی که از خواندن کتاب برده اید چندین برابر می شود و به درك تازه 

ای از مفاهیم آن خواهید رسید. 
بسیاری از افراد بخشی از زمان خود را به خواندن اختصاص می دهند. 
کننده  سرگرم  هم  و. / /  مجله  روزنامه،  ها،  سایت  وب  مطالب  خواندن 
است و هم آگاهی دهنده اما مطالب آنها به ندرت می توانند مانند کتاب 
عمیق باشد. پس سعی کنید کتابخوانی را نیز در زمانی که برای خواندن 

اختصاص داده اید، جای دهید.
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خانه ی احمد شاملو تخلیه شد
با وجود تخلیه ی خانه ی احمد شاملو، خانه موزه ی »بامداد« برپا، و نامه ها، عکس ها و »کتاب 

کوچه« ی این شاعر در سایت رسمی اش منتشر می شود. 
سیاوش شاملو - فرزند شاعر - پس از برنده شدن در مزایده ی اموال پدرش، روز گذشته 

)جمعه، ۲7 دی ماه( وسایل او را از خانه اش 
برد. مزایده ی اموال احمد شاملو طبق قرار 
احکام  اجرای  در محل  قبلی، ششم مهرماه 
مدنی دادگستری کرج برگزار شد و سیاوش 
شاملو با ۳۲۶ میلیون تومان، برنده ی مزایده 
شد. اما بنا بر تصمیم شورای خانه موزه ی 
همسر   - شاملو  آیدا  از:  متشکل  بامداد 
انتشار  سرپرست   - پاشایی  ع.   ،- شاملو 
آثار شاملو - و تعدادی دیگر از دوستان این 
شاعر، خانه موزه ی بامداد )احمد شاملو( در 
محل منزل این شاعر تشکیل خواهد شد و 

هیچ یک از وسایل به مزایده رفته به این خانه بازگردانده نخواهد شد؛ بلکه قرار است دوستان 
و افرادی که از این شاعر، یادگاری ها و وسایلی را در اختیار دارند، در اختیار این شورا قرار 
دهند، تا موزه ای برپا شود. همچنین همه ی نامه ها، کتاب ها، یادگاری ها، عکس ها و بخصوص 
فیش های »کتاب کوچه« از این پس به استمرار در سایت رسمی این شاعر منتشر خواهد شد. 
سایت »کتاب کوچه« نیز راه اندازی شده  و گروه کتاب کوچه در حال وارد کردن محتوای 
سایت است. از سوی دیگر، پیش از خالی شدن خانه ی احمد شاملو، از خانه،  فیلم و عکس 
بازسازی  همه ی وسایل  با  مجازی  به صورت  خانه ی شاملو  است  قرار  و  برداشته شده 
شود. در سایت خانه ی شاعران جهان هم که پیش تر راه اندازی شده است، عالوه بر سایت 
اختصاصی فدریکو گارسیا لورکا و لنگستون هیوز، سایت های پل الوار و ژاك پره ور اضافه 

خواهد شد و شعرهای شاملو هم با صدای خودش بر سایت قرار خواهد گرفت. 

»جان مورتیمر« نویسنده نامدار انگلیسی 
درگذشت

   »جان مورتیمر« نویسنده و درام نویس و فیلمنامه نویس معروف انگلیسی که از چهره های سرشناس ادبیات این 
کشور به حساب می آمد، در ۸5 سالگی درگذشت. 

به نقل از »آسوشیتد پرس« از لندن، »سر جان مورتیمر« 
از  چشم  لندن  غربی  شمال  در  واقع  منزلش  در  دیروز 

جهان فروبست. 
»جان مورتیمر« که وکیل چیره دستی بود، نویسندگی را 
به  نزدیک  و  کرد  انتخاب  اصلی خود  به عنوان حرفه  نیز 

بیست فیلم نامه، نمایشنامه و درام رادیویی نوشت. 
نام  رامپول«  اثر »جان مورتیمر«، »هوراس  معروف ترین 
معروف  سریال  یک  شخصیت  رامپول«  »هوراس  دارد. 
تلویزیونی است که به شدت سیگار می کشد و به رمان  و 

داستان خوانی عالقه مند است. 
»تونی السی« ناشر آثار »مورتیمر« در همین باره گفت: »به سختی می توان باور کرد که او دیگر در میان ما نیست. 

الاقل شخصیت رامپول وجود دارد و ما را برای همیشه به یاد او می اندازد.« 
»جان مورتیمر« ۲۱ آوریل سال ۱9۲۳ به دنیا آمد و دانش آموخته دانشگاه آکسفورد بود. وی وکالت را از سال های 

۱9۴۰ شروع کرد و سپس به نویسندگی نیز روی آورد. 
»گوردن براون« نخست وزیر کشور انگلستان نیز با ارسال پیامی به جامعه ادبی این کشور و همچنین خانواده این 

نویسنده تاثیرگذار گفت: »جان مورتیمر یکی از محبوب ترین نویسندگان کشورمان به حساب می آید.« 
»براون« همچنین در ادامه پیام ارسالی خود نوشت: »همه مردم انگلستان دلشان برای وی تنگ خواهد شد اما 
داستان ها، شخصیت ها و نبوغ او برای همیشه جاویدان خواهد ماند. او بیش از شصت سال از عمر خود را در 

حرفه ادبی و وکالت سپری کرد.« 

آغاز داوری جایزه والس با بررسی 
۶۳ رمان منتشرنشده

رمان   ۶۳ بررسی  با  والس  ادبی  جایزه  دوره  چهارمین  داوری  کار 
منتشرنشده آغاز شد. سعید طباطبایی - دبیر جایزه والس - با اعالم این 
خبر به ایسنا، گفت: »این جایزه که به دلیل درخواست جمعی از ناشران که 
اظهار تمایل کرده بودند، رمان هایی را که تاکنون امکان انتشار نیافته است، 
برای این جایزه ادبی ارسال کنند، تا ۳۰ آذرماه تمدید شده بود، که تا این 
مدت، در مجموع، تعداد ۶۳ رمان منتشرنشده ارسال شد. « به گفته او، بعد 
از ارسال آثار برای داوران جایزه، که به موضوع رمان های منتشرنشده 
اختصاص یافته است، کار داوری آثار از اوایل دی ماه شروع شد، که تا 
اسفندماه، ۱۰ اثر برتر معرفی می شوند و از میان آن ها، در نهایت، سه 
گفت:  همچنین  والس  جایزه  دبیر  گرفت.  خواهند  قرار  تقدیر  مورد  رمان 
اما در صورتی  پایان برسد؛  به  تا اسفندماه، کار داوری آثار  »امیدواریم 
داوری خواهیم  برای  بیشتری  فرصت  داوران  به  ما  نیافتد،  اتفاق  این  که 
داد؛ چرا که برای این جایزه، بررسی دقیق آثار مهم است. « او یادآور شد: 
»تنوع شگفت آوری در آثار ارسالی به جایزه وجود داشت و در ژانرهای 

مختلف، شاهد ارسال آثار بودیم.« کریستف باالیی، شهال زرلکی، مدیا کاشیگر، نیکی کریمی و شهریار وقفی پور 
هیأت داوران این دوره از جایزه ادبی والس هستند. 

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

نویسنده ی عامه پسند فرانسه در ایران معرفی می شود
دوریس  عشق«  »فرزند  از  تبسمی  ساسان  ترجمه ی  انتشار  از  پس 
در  مترجم  این  ترجمه ی  با   - فرانسوی  نویسنده ی   - َکر  گید  لسینگ، 

ایران معرفی می شود. 
»فرزند عشق« که جایزه ی بوکر را نیز دریافت کرده، درباره ی سربازی 
بر  داستان  آفریقای جنوبی می گذرد.  در  آن  ماجرای  و  است  انگلیسی 
اساس نوشته های لسینگ در زمان بودنش در آفریقاست و به گفته ی 
تبسمی، با محوریت جنگ جهانی دوم نوشته شده که ماجراهای سرباز 
جوانی را در آن جا به تصویر می کشد. اثر یادشده در شمارگان ۲۲۰۰ 
است.  منتشر شده  علم  نشر  از سوی  تازگی  به  و ۲۲۴ صفحه  نسخه 
تبسمی همچنین رمانی از گید کر - نویسنده ی فرانسوی - را با عنوان 
»زهر زیبایی« به فارسی ترجمه کرده، که آن را هم به نشر علم سپرده 
فرانسه  عامه پسند  معروف  نویسنده ی  کر  گید  او،  گفته ی  به  است.  
محسوب می شود که در طول عمرش بیش از ۱7۰ کتاب منتشر کرده 

است. این نویسنده کارش را ابتدا با روزنامه نگاری شروع کرد و در سال ۱99۳ درگذشت. 
»رومن، عشق من« اثر لیال شالبی اثر دیگری است که تبسمی آن را ترجمه کرده است. این اثر خاطرات زندگی 
که  اوست،  زندگی  پایانی  در سه سال  گاری  رومن  با   - مراکشی االصل  فرانسوی  و شاعر  نویسنده   - شالبی 

نویسنده این کتاب را به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت رومن گاری در سال ۲۰۰۶ نوشته است

هدف رشته ادبیات تربیت 
منتقد و کارشناس است

ادبیات  نبوغ شخصی در داستان نویسی گفت: هدف رشته  بر  تاکید  با  یک استاد دانشگاه 
تربیت منتقد و کارشناس است.

غالمرضا مستعلی درباره عدم تربیت داستان نویس در دانشگاه های کشور در رشته ادبیات 
گفت: در رشته ادبیات نه تنها داستان نویس که شاعر نیز تربیت نمی شود چون رشته های 

دانشگاهی هدف شان تربیت منتقد و کارشناس است نه نویسنده و شاعر. 
وی در ادامه افزود: در هیچ دانشگاهی در جهان این کار انجام نمی شود؛ تنها یک دانشگاه 
در آمریکا است که داستان نویس تربیت می کند که در آن هم داستان نویسان حرفه ای ثبت نام 
می کنند و نویسندگان معروفی مثل مارکز در آن تدریس می کنند و در دوره های کارشناسی 

ارشد و دکترا آموزش می دهد. 
وی با تاکید بر این که تحصیالت آکادمیک پشتوانه ای برای نویسندگان است گفت: بهترین 
نویسندگان ما مثل جالل  آل احمد و سیمین دانشور در رشته ادبیات تحصیل کرده اند ضمن 
اینکه داستان نویسی و شاعری یک نبوغ شخصی است که اگر با تحصیالت آکادمیک همراه 

شود بارورتر و تخصصی تر می شود. 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درباره سیر ادبیات بعد از انقالب نیز گفت: انقالب 
اسالمی خود یک پدیده جدید بود و ادبیات برخواسته از آن نیز ماهیت خاصی مثل دفاع 
مقدس و وقایع انقالب دارد و ادبیات بعد از انقالب چیزی نیست که یک باره و یک روزه شکل 
بگیرد و کمال پیدا کند. وی در ادامه گفت:نویسندگان وشاعرانی که به این مقوله پرداخته اند 
همه در یک سطح نیستند، آنهایی که در سطح باالتری بودند آهسته آهسته خود را نشان 
دادند و نباید کارنامه این ۳۰ سال را بررسی کرده و بر اساس چیزهایی که در متن واقعه 
به وجود آمده بخواهیم به آنها از صفر تا ۲۰ نمره بدهیم، اما اکنون که ۳۰ سال از انقالب 

می گذرد می توان درباره برخی آثار اظهار نظر کرد.   
    

  جایزه ی ترجمه ی ادبیات کودکان اهدا شد
 نسخه ی انگلیسی کتابی از یک نمایش نامه نویس فرانسوی موفق به کسب جایزه ی »مارش« 

انگلیسی کتاب  ادبیات کودکان شد. ترجمه ی  در زمینه ی ترجمه ی 
سال  برنده ی  به عنوان  فومبل  دو  تیموتی  نوشته ی  تنها«  »توبی 
۲۰۰9 جایزه ی »مارش« برای بهترین ترجمه ی کتاب کودك انتخاب 
شد. »توبی تنها« توانست با کنار  زدن کتاب »وقتی برف می بارید« 
نوشته ی هنینگ مانکل - نویسنده ی معروف سوئدی آثار پرفروش 
-،  این جایزه ی چهارهزار دالری را نصیب سارا آردیزون، مترجمش 
کند. هنینگ مانکل به تازگی به عنوان یکی از اعضای هیأت داوران 
روزنامه ی  گزارش  به  است.  شده  انتخاب  برلین  فیلم  جشنواره ی  
انگلیسی  ترجمه های  شامل  جایزه   این  نامزدهای  دیگر  گاردین، 
»برادرم جانی« از ایتالیا، »نامه هایی از آلن« از اسپانیا، »وب  تینا« از 

یونان و »پیامی در بطری« از فرانسه بودند.
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صادق چوبک؛ 
رئالیست یا ناتورالیست
پدرش تاجر بود، اما به دنبال شغل پدر نرفت و به کتاب روی آورد. در بوشهر و 
شیراز درس خواند و دوره کالج آمریکایی تهران را هم گذراند. در سال ۱۳۱۶ به 

استخدام وزارت فرهنگ درآمد.

سالشمار زندگی صادق چوبک 
بازرگان، همسر: قدسی)۱۲9۶(.  اسماعیل  آقا  فرزند  بوشهر،  در  تیرماه ۱۲95  تولد: 
فرزندان: روزبه )۱۳۲۳ ش( و بابک )۱۳۲۶ ش(. آموزش ابتدایی، تا کالس سوم در 

در مدارس شفاعیه،  به شیراز، تحصیل  نقل مکان   ،)۱۳۰۳( بوشهر  مدرسه سعادت 
باقریه، سلطانیه و حیات شیراز و کالج آمریکایی در تهران. در سال ۱۳۱۶ ازدواج 
با قدسی، استخدام در وزارت فرهنگ و آغاز تدریس در مدرسه شرافت خرمشهر، 
معمولی  سرباز  اول  سال  سربازی.  خدمت  به  احضار   ۱7-۱۳۱۶ تحصیلی  سال  ـ 
می شود و در سال دوم به دلیل تسلط به زبان انگلیسی به عنوان مترجم خدمتش را 
در ستاد ارتش به پایان می  آورد )۱۳۱9(. خاموشی در بیمارستانی در شهر برکلی 
کالیفرنیا در ۱۳ تیرماه ۱۳77. صادق چوبک، در سال ۱۲95 هجری خورشیدی در 
بوشهر به دنیا آمد. پدرش تاجر بود، اما به دنبال شغل پدر نرفت و به کتاب روی 
آورد. در بوشهر و شیراز درس خواند و دوره کالج آمریکایی تهران را هم گذراند. 
در سال ۱۳۱۶ به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. اولین مجموعه و داستانش را با 
نام »خیمه شب بازی« در سال ۱۳۲۴ منتشر کرد. در این اثر و »چرا دریا طوفانی شد« 
این که شخصیت های داستان و  مناظر می پردازد، ضمن  به توصیف  بیشتر   )۱۳۲۸(
روابط و روحیات آنها نیز به تصویر کشیده می شود. اولین اثرش را هم که حاوی سه 
داستان و یک نمایشنامه بود، تحت عنوان »انتری که لوطیش مرده بود« به چاپ سپرد. 
آثار دیگر وی که برایش شهرت فراوان به ارمغان آورد، رمان های »تنگسیر« و »سنگ 
صبور« بود. تنگسیر به ۱۸ زبان ترجمه شده و امیر نادری، فیلمساز معروف ایرانی، 
در سال ۱۳5۲ براساس آن فیلمی به همین نام ساخته است. در »سنگ صبور« جریان 
سیال ذهنی روایت و بیان داستان از زبان افراد مختلف به کار گرفته شده است، این 

اثر بحث زیادی را در محافل ادبی آن زمان برانگیخت. 

▪ دیگر آثار داستانی چوبک عبارتند از: 

کوتاه(.  داستان  ده  )مجموعه  قبر  اول  روز  کوتاه(،  داستان   ۸ )مجموعه  آخر  چراغ 
چوبک به زبان انگلیسی مسلط بود و دستی نیز در ترجمه داشت. وی قصه معروف 
»پینوکیو« را با نام »آدمک چوبی« به فارسی برگرداند. شعر »غراب« اثر »ادگار آلن پو« 
نیز به همت وی ترجمه شد. آخرین اثر منتشره اش هم ترجمه حکایت هندی عاشقانه ای 
به نام »مهپاره« بود که در زمستان ۱۳7۰ منتشر شد. وی از اولین کوتاه نویسان قصه 
فارسی است و پس از محمدعلی جمالزاده و صادق هدایت می توان از او به عنوان 
بیشتر  جمالزاده  قصه های  فرم  برد.  نام  ایران  جدید  قصه نویسی  پیشروان  از  یکی 
حکایت گونه و شبیه نویسندگان فرانسوی قرن نوزدهم بود. قصه های صادق هدایت 
هم فراز و نشیب بسیار داشت، گاهی از نظر فرم کاماًل استوار و براساس معیارهای 
با چاشنی  قصه نویسی جدید بود و گاهی هم در واقع همان حکایت نویسی بود که 
طنز همراه می شد. در این میان البته »بوف کور« استثنایی و بی بدیل بود و از جهات 
دانستند  نو  و  روانشناختی  را قصه ای  آن  قرار گرفت. گروهی  توجه  مختلفی مورد 
و پیشرفتی در فرم قصه نویسی ایران به سوی قصه نویسی غربی محسوب کردند. 
در قصه هایش  آغاز کرد. وی  از همین جا  و  بود  نظر  از همین  متاثر  صادق چوبک 
ذهن و روان قهرمان هایش را مورد توجه قرار داد و سعی کرد به شخصیت هایش 
عمق ببخشد. همین تالش برای عمق بخشیدن به شخصیت ها، بر نحوه بیان وی تاثیر 
نحوه  می خوانیم؛  مختلف  زبان شخصیت های  از  را  قصه  در سنگ صبور  گذاشت. 
بیانی که در قصه نویسی نوپای ایران کاماًل تازگی داشت. وی برای بیان افکار ذهنی 
هر یک از شخصیت ها ناگزیر بود به زبان هر یک از آنها بنویسد و این خود به تغییر 
محسوب  پیشرفتی جدی  دیگران  به  نسبت  باز  که  منتهی شد  داستان  طول  در  نثر 
می شد. در آثار چوبک هر شخصیت داستان به زبان خودش، زبان متناسب با فرهنگ 
و خانواده و سن و سالش سخن می گوید، کودك، کودکانه می اندیشد و کودکانه هم 
حرف می زند، زن، زنانه فکر می  کند و زنانه هم حرف می زند و بدین ترتیب هر یک از 
شخصیت ها به بهترین وجه شکل می گیرند و شخصیت پردازی موفقی ایجاد می شود 
که در بستر حوادث داستان، زیبایی و عمق خوشایندی به داستان می دهد. وی در 
توصیف واقعیت های زندگی نیز وسواس زیادی داشت و این نیز از ویژگی های آثار 
اوست. چوبک را به سبب همین دقت نظر در جزیی نگری ها و درون بینی ها، رئالیست 
نقد  مورد  پیش  سال ها  از  چوبک  آثار  خوانده اند.  ناتورالیست  حتا  گاهی  و  افراطی 
)رضا  »قصه نویسی«  جمله  از  مختلفی  کتاب های  در  و  گرفته  قرار  بررسی جدی  و 
در  پیشگام  »نویسندگان  و  سپانلو(  )محمدعلی  ایران«  پیشرو  »نویسندگان  براهنی(، 
صادق  شده اند.  تحلیل  نوشته هایش  کسمایی(،  )علی اکبر  ایران«  امروز  قصه نویسی 
چوبک در اواخر عمر بینایی اش را از دست داد و در اوایل تابستان ۱۳77، در آمریکا 

درگذشت و بنا به وصیتش یادداشت های منتشرنشده اش را سوزاندند. 

● آثار: 
در سال ۱۳۲۴ شمسی چاپ اولین کتاب با عنوان خیمه شب بازی حاوی ۱۱ قصه. به 
علت قصه اسائه ادب ۱۰ سالی از انتشار این کتاب جلوگیری می شود. در این مجموعه 
»اسائه ادب« به صادق هدایت و »بعدازظهر آخر پاییز« مسعود فرزاد هدیه شده است. 
لوطیش  که  »انتری  عنوان  با  قصه  مجموعه  دومین  انتشار  شمسی   ۱۳۲۸ سال  در 
قصه ها  چاپ  شمسی   ۱۳۲9 سال  در  نمایشنامه.  یک  و  قصه   ۳ حاوی  بود«  مرده 
در نشریات مختلف و از نخستین دوره مجله سخن به بعد. در سال ۱۳۳۴ شمسی 
انتشار چاپ دوم خیمه شب بازی پس از ممنوعیت ده ساله. در این چاپ »اسائه ادب« 
حذف و به جای آن »آه انسان« آمده بود. سفر به آمریکا برای شرکت در سمیناری 
در دانشگاه هاروارد. سفر به مسکو، سمرقند، بخارا و تاجیکستان به دعوت کانون 
نویسندگان شوروی. ترجمه پینوکیو اثر کارلو کولودی به نام آدمک چوبی. در سال 
۱۳۳۶ شمسی ترجمه انتری که لوطیش مرده بود، توسط پیتر لوری و چاپ آن در 
مجله دنیای جدید نویسندگی شماره ۱۱. در سال ۱۳۳۸ شمسی ترجمه شعر »غراب« 
ادگار آلن پو در نشریه کاوش. در سال ۱۳۴۱ شمسی تهیه فیلم دریا براساس قصه 
وسیله  به  بود،  مرده  لوطیش  که  انتری  مجموعه  از  بود«،  شده  توفانی  دریا  »چرا 
ابراهیم گلستان و با شرکت فروغ فرخزاد که ناتمام ماند. در سال ۱۳۴۲ شمسی چاپ 
رمان تنگسیر که به قدسی خانم چوبک هدیه شده و به زبان های مختلف نیز ترجمه 
شده است. در سال ۱۳۴۴ شمسی چاپ کتاب چراغ آخر که حاوی ۸ داستان کوتاه و 
یک شعر است. انتشار کتاب روز اول قبر که به روزبه چوبک هدیه شده و حاوی ده 
قصه و یک نمایشنامه »هفتخط« است. این نمایش توسط دانشجویان ژاپنی دانشگاه 
شیراز به روی صحنه رفته است. در سال ۱۳۴5 شمسی انتشار رمان سنگ صبور 
مصاحبه  شمسی   ۱۳۴۶ سال  در  است.  کرده  هدیه  بوشهر  زادگاهش  به  را  آن  که 
صدرالدین الهی با پرویز ناتل خانلری )درباره چوبک(. در سال ۱۳۴۸ شمسی چاپ 
نوشته ای از نصرت رحمانی با عنوان »درازنای سه شب پرگو« در روزنامه آیندگان. 
استاد  عنوان  به  یک سال  مدت  به  یوتا  دانشگاه  در  تدریس  ۱۳۴9 شمسی  سال  در 
نویسندگان  کنفرانس  در  برای شرکت  دعوت  قبول  ۱۳5۱ شمسی  سال  در  مهمان. 
آسیایی و آفریقایی در آلماتا، قزاقستان شوروی. چاپ برگزیده آثار چوبک به زبان 
روسی در مسکو توسط کمیساروف و بانو عثمانووا. انتشار ضمیمه ای در روزنامه 
اطالعات با عنوان ویژه صادق چوبک. در سال ۱۳5۳ شمسی نمایش فیلم سینمایی 
ایالس«  »مسیو  ترجمه  چوبک.  نوشته  براساس  نادری  امیر  کارگردانی  به  تنگسیر 
در  پنسیلوانیا. چوبک  دانشگاه  فارسی  زبان  استاد  هناوی،  ویلیام  پروفسور  توسط 
این سال خود را بازنشسته می کند؛ بعد از مدتی راهی انگلستان می شود و سپس به 
آمریکا می رود. آقا اسماعیل پدر چوبک در سن 79 سالگی در لندن فوت می کند. در 
سال ۱۳5۸ شمسی ترجمه سنگ صبور به انگلیسی توسط محمدرضا قانون پرور. این 
ترجمه در سال ۱۳۶۸ به وسیله انتشارات مزدا در کالیفرنیا انتشار یافت. ترجمه روز 
اول قبر در سال ۱۳59. در سال ۱۳۶۱ شمسی ترجمه برگزیده ای از آثار چوبک. در 
)۱9 فروردین  )برکلی(  کالیفرنیا  دانشگاه  بزرگداشت چوبک در  سال ۱۳۶9 شمسی 
انتشارات  مهپاره)ترجمه(،  کتاب  انتشار  ۱۳7۰ شمسی  در سال  آوریل(.   ۸ با  برابر 
مطالعات  کنفرانس  در  نشستی  اختصاص  شمسی   ۱۳7۱ سال  در  تهران.  نیلوفر، 
محمدرضا  سخنرانان:  چوبک.  قصه نویسی  به  آمریکا  پورتلند  شهر  در  خاورمیانه 
اختصاص  شمسی   ۱۳7۳ سال  در  خرمی.  محمدمهدی  و  فرخ  فریدون  قانون پرور، 

بخشی از مجله ایرانشناسی به صادق چوبک.

 کیانوش عیاري و صحنه 
پایاني »سفره ایراني«؛ 

کیانوش عیاري صحنه پایاني فیلم 
پس  را  ایراني«  »سفره  سینمایي 
تولید  از  سال  هشت  گذشت  از 
فیلمبرداري  ماه  بهمن  اواخر  فیلم 
ایراني«  »سفره  عیاري  کند.  مي 
فیلمنامه  مبناي  بر   ۱۳79 سال  را 
خودش جلوي دوربین برد. صحنه 
پایاني فیلم سینمایي »سفره ایراني« 
موسسه  مالي  مشکالت  دلیل  به 
کننده  تهیه  وراهنر  هنري  فرهنگي 

فیلم فیلمبرداري نشد.

 معرفي نامزدهاي اسکار 
توسط فارست ویتاکر؛

 

سرشناس  بازیگر  ویتاکر،  فارست 
نهایي  نامزدهاي  امروز  هالیوود، 
جوایز اسکار ۲۰۰9 را در ۱۰ بخش 
در سال  که  ویتاکر  کند.  اعالم مي 
پادشاه  »آخرین  فیلم  براي   ۲۰۰۶
بازیگر  بهترین  اسکار  اسکاتلند« 
نقش اول مرد را دریافت کرد، اخیراً 
بازي  من«  محبوب  »ترانه  فیلم  در 

کرده است. 

 پگاه آهنگراني و 
روایت جشنواره برلین؛

 

در  حضور  با  آهنگراني  پگاه 
مشاهدات  برلین،  فیلم  جشنواره 
کند.  مي  منتشر  را  اش  روزانه 
برلین  فیلم  المللي  بین  جشنواره 
امسال )۲۰۰9( از پنجم تا پانزدهم 
وهفتم  بیست  تا  )هفدهم  فوریه 
دویچه  و  شود  مي  برگزار  بهمن( 
بازیگر  یک  بار  نخستین  براي  وله 
این جشنواره  به  را  ایران  سینماي 
آهنگراني  پگاه  است.  کرده  دعوت 
هر روز مشاهدات خود را همراه با 
عکس در وبالگ فارسي دویچه وله 

منتشر مي کند.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید
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علوم سیاسی

 مردی 
که توان 
نه گفتن 

داشت
هرچند   ، نیست  نشان  و  نام  بی  فردی  اپریم 
خواسته اند باشد. اگر میزان اهمیت یک فرد آثار 

و اثرگذاری نقش سیاسی و اجتماعی اوست؛

اگر خواننده این صفحات با دیدن نام اپریم اسحاق گمان می برد ما 
چهره بی نام و نشانی را نبش قبر کرده ایم تا بر او مدال شهرت 

بیاویزیم، سخت در اشتباه است. 
اپریم فردی بی نام و نشان نیست ، هرچند خواسته اند باشد. اگر 
اجتماعی  و  نقش سیاسی  اثرگذاری  و  آثار  فرد  یک  اهمیت  میزان 
می  بسیار  ما  که  احمدی  آل  جالل  از  مراتب  به  اپریم  اوست؛ 
شناسیمش بااهمیت تر بوده است، اما آل احمد برایمان نام آشناست 
مطالب  کنید  وجو  فارسی جست  به  را  او  نام  اگر  غریبه.  اپریم  و 
صفحه  در  را  او  التین  نام  است  کافی  اما  یافت،  نخواهید  زیادی 
به رویتان گشوده شود؛  پنجره  تا صدها  بنویسید  جست وجوگر 
و...  تایمز  آکسفورد،  دانشگاه  گاردین،  نام  که زیرش  هایی  پنجره 

نوشته شده است. 
نسبت  موفقیت  با  کنیم شهرت  باور  تا  باشد  مثال خوبی  او  شاید 
بفهمیم  آنکه  برای  باشد  بارزی  نمونه  اپریم  شاید  ندارد.  چندانی 
به موقع دامن برچیدن از جدال های فرومایگان، انسانیت آدمی را 

محفوظ می دارد هر چند برایش شهرتی نمی آورد. 
اپریم مانند بسیاری از مردان زمانه اش توده یی شد اما توده یی 

نماند. 
او برای مبارزه کردن در راه آرمانی انسانی پا به این حزب گذاشت 
اما تحمل نشد. برای او آسان ترین راه درگیر شدن در جدال های 
روزمره سران حزب بود اما بعد از نوشتن رساله »چه باید کرد« و 
»حزب توده بر سر دوراهی« به سراغ زندگی خود رفت و آن جدال 

ها را به اهلش سپرد. 
و آن وقت هم که رفقای حزبی اش سرخورده در خانه های خود 
بست نشستند و هوا برایشان ناجوانمردانه سرد شد او در زمره 
بزرگ ترین اقتصاددانان جهان به کینز انتقادهایی وارد ساخت که 

از پاسخ به آنها درمانده شد. 
شاید دانشجویان بسیاری نام اپریم را یک بار در کتابی دیده باشند 
اما همه آنها اقبال این را نداشته اند که به دنبال افرادی بگردند که 

اپریم را دیده اند یا از او بسیار شنیده اند. 
شاید زندگینامه نوشتن کار مطلوب یک قلم مبتال به سیاست عملی 
نباشد اما اپریم دیگر گونه مردی است که آشنایی با او از ما چیزی 

نخواهد کاست. 
اپریم اسحاق در روزهای پایانی جنگ جهانی اول در یک خانواده 
آسوری در ارومیه به دنیا آمد. پدر او کشیش بود و زمان کوتاهی 
پس از تولد اپریم به آن سوی رودخانه ارس نقل مکان کرد ولی در 
سال ۱۳۰5 به خاك ایران بازگشت. اپریم تحصیالت ابتدایی اش را 
در ارومیه به پایان رساند و برای تحصیل در دبیرستان به پایتخت 
نقل مکان کرد. در سال ۱۳۱5 با بورس تحصیلی بانک ملی ایران 
برای تحصیل رشته حسابداری به انگلستان رفت. او در آنجا رشته 
حسابداری را تمام کرد و هنگامی که عزم بازگشت به وطن کرد 

جنگ جهانی دوم آغاز شده بود و راه های ایران مسدود. به همین 
دلیل او بدون اتالف وقت در رشته اقتصاد و در مدرسه اقتصاد 
و علوم سیاسی دانشگاه لندن معروف به »ال ا س ای« نام نویسی 
کرد و در آن روزهایی که دنیا از شهوت جنگ طلبی اروپاییان غرق 
در ناآرامی بود، اپریم در کالس درس آلفرد مارشال و جان مینارد 

کینز نشست. در آن زمانی که کالس های دانشگاه از هراس بمباران 
آلمانی ها به کمبریج منتقل شد برای اپریم فرصتی فراهم آمد تا از 
درس ها و سمینارهای اقتصاددانان برجسته مکاتب چپ و میانه 
آن زمان مانند جون رابینسون نیز بهره بگیرد. و این در حالی بود 
که در زادگاه اپریم هنوز نهال نحیف تجددگرایی و مدرنیزاسیون 

ریشه ندوانیده بود. 
اپریم در سال ۱۳۲۴ به ایران بازگشت و در بانک ملی مشغول به 
کار شد و با خیال اینکه در ایران سندیکا و اتحادیه تنها نام هایی 
روی کاغذ نیستند برای تشکیل سندیکای کارکنان بانک اقدام کرد 

که با برخورد تند رئیس بانک مواجه و منجر به اخراج او شد. 
انورخامه  و  ارانی  و  دنیا  مجله  با  ایران  از  رفتن  از  پیش  که  او 
که  پیوست. حزبی  توده  به حزب  بازگشت  در  بود  آشنا شده  یی 
از سفارت شوروی صادر شده بود و در آن  اجازه تاسیس اش 
سیاست بازانی قهار، نمایندگی آرمان های ترقی خواهان ایران را 
به دست گرفته بودند و به همین دلیل بود که او با تمام کماالت و 
قرار  استقبال سران آن  این حزب مورد  تحصیالتی که داشت در 
نگرفت. کیانوری در خاطراتش درباره او می نویسد؛ »دکتر اپریم، 
پیش از سفر به انگلستان با گروه روشنفکران ارانی ارتباط داشت، 
در انگلستان با حزب کمونیست انگلیس رابطه داشت و بعد به ایران 
آمد. از همان ابتدا که نزد ما آمد درست مثل جاه طلب های معروف، 
شلوغ کردن را شروع کرد و یک »چه باید کرد؟« نوشت و مدعی 
کنیم  تاسیس  آوانگارد  و یک گروه  کنیم  را عوض  باید حزب  شد 
که یک توده وسیع دموکرات را رهبری کند... اپریم به گروه ملکی 

نزدیک شد.« 
همان طور که کیانوری می نویسد او بعد از پیوستن به حزب توده، 
و با دیدن کاستی های آن، کتاب »چه باید کرد؟« را نوشت چرا که 
اینکه در حزب توده  از  فکر می کرد »می توان« کاری کرد. غافل 
انتقادی کوچک می توانست در طرفه العینی فرد را از »سرباز دلیر 
ستم«  تحت  های  خلق  »دشمن  و  خودفروخته  عنصری  به  وطن« 
ممکن  اپریم تحصیلکرده چگونه  برای  اما سرسپردگی  کند.  تبدیل 
بود ؟در حالی که همیشه الزمه شیفتگی و سرسپردگی، جهل و بی 
خردی است و چنین انتظاری از کسی که سال ها پیشتر از زمانه 

خود قرار گرفته بود تنها از نوچه پروران حزب توده برمی آمد. 
کتاب دیگر اپریم حزب توده بر سر دوراهی بود که با ویراستاری 
جالل آل احمد و با نام مستعار آالتور به چاپ رسید و در مدت 

کوتاهی اهمیت خود را در جامعه فکری آن دوره پیدا کرد. 
اپریم اولین کسی است که کلمه آوانگارد را به دایره لغات ایرانی ها 
اضافه کرد و در رساله های خود خواستار تغییر مشی و استراتژی 

حزب توده شد. 
رهبری  به  و  توده  درون حزب  در  طلبی  اصالح  دوران  همین  در 
خلیل ملکی جان گرفته بود و احتمال می رفت در کنگره دوم حزب 
به  حزب  رهبری  دلیل  همین  به  بگیرد.  دست  به  را  رهبری  توده، 

دستور سفارت شوروی از برگزاری کنگره امتناع کرد. 
کامبخش و نورالدین کیانوری که موقعیت دوستان خود را در خطر 
می دیدند موضوع را با علی اف عضو سیاسی سفارت و دبیرکل 
بعدی حزب کمونیست آذربایجان در میان گذاشتند و مانع تشکیل 

کنگره شدند. 

و بعد از این بود که جناح اصالح طلب به رهبری خلیل ملکی تصمیم 
به انشعاب از حزب توده گرفتند. 

اما ما نام اپریم را در میان انشعاب کنندگان نمی بینیم. چرا؟ 
او خود به کاتوزیان می گوید؛ »در همان زمان من به ملکی گفتم 
آن اصالح  داخل  در  انتقاد  و  بحث  ادامه  به وسیله  نه  توده  حزب 

خواهد شد، نه با انشعاب دسته جمعی از آن. چنین انشعابی چماقی 
به دست سران حزب خواهد داد که با آن مغز ما را پریشان کنند. 
در نتیجه من اعالمیه حزب را امضا نکردم و پس از یکی دو ماه با 

یک استعفای ساده خودم را از حزب کنار کشیدم.« 
او که نسخه دست اول آنچه را در ایران وجود داشت، در اروپا دیده 
بود، به ملکی هشدار داد؛ »بنابر آنچه که از احزاب کمونیست در اروپا 
دیده ام، اگر غافرادی راف اخراج کنند، از اخراج شدگان شیاطینی 
می سازند که وصف آن مشکل خواهد بود. در صورت انشعاب هر 
چقدر هم که انشعاب کنندگان خوب بوده و به سوسیالیسم مومن 

باشند، شوروی آن را با تمام قوا خواهد کوبید.« 
اما ملکی مانند اپریم نمی توانست بی صدا از حزب توده خارج شود 
و از آن انشعاب داد و پس از آن از حزب زحمتکشان ملت ایران هم 
منشعب شد تا بداند در ایران کار حزبی آنقدر دشوار است که ممکن 

است خلیل هم از ملکی انشعاب دهد. 
به این ترتیب اپریم دو ماه بعد از انشعاب اصالح طلبان از حزب 
توده بیرون آمد و برای همیشه رهسپار انگلستان شد. آل احمدی 
که »حزب توده بر سر دوراهی« را ویراستاری کرده بود در ایران 
به  آنکه  بی  احمد  آل   . برگیرد  از سوسیالیسم  را  ایمانش  تا  ماند 
به ستاره یی شد که هر  تبدیل  ماند و  باشد،  باسواد  اپریم  اندازه 
ساله برایش یادمان بگیرند و نامش را بزرگ بدارند اما اپریم رفت 
تا به قول انور خامه یی دورش خطی کشیده شود که از خاطره ها 
از مارشال  نام  با  بازگشت و کتابی  به کمبریج  او  هم محو شود. 
متحد  ملل  دبیرخانه  در   ۱۳۳۲ سال  در  و  کرد  منتشر  را  کینز  تا 
در نیویورك مشغول به کار شد. همان سالی که روشنفکر ایرانی 
تئوریزه می  را  به خویش  بازگشت  با مدرنیته،  مقابله  در سودای 
کرد. در سال ۱۳۳9، در هیاتی به منظور تهیه گزارش درباره وضع 
به آنجا رفت و گزارش محکوم کننده اش درباره  اقتصادی کنگو 
سیاست های استعماری حاکم بر این کشور در شرف استقالل، بار 
دیگر او را رودرروی روسایش قرار داد و بعد از آن به انگلستان 

بازگشت و استاد کالج وادهام آکسفورد شد. 
به  رو  در کشورهای  پولی  و  مالی  های  او سیاست  کتاب  دومین 
توسعه است که سه سال بعد از انقالب ایران در انگلستان منتشر 

شد و هیچ گاه به زبان فارسی ترجمه نشد. 
او تا پایان عمر به سوسیالیسم مومن ماند .اما سوسیالیسم برای او 
مبارزه یی بود علیه سنت های خودبینانه راست امروزی و در عین 
حال روش ها و تمایل های غیردموکراتیک رایج در میان برخی از 
عناصر چپ. اپریم که در تمام دوران تدریس مجرد باقی مانده بود 
و در همان کالج وادهام زندگی می کرد، پس از بازنشستگی به خانه 
اش در شمال آکسفورد که آن را»ارومیه« می نامید، نقل مکان کرد 
و پس از سال ها تنها زیستن، با دوست و همکار اقتصاددان قدیمی 
اش لیندا لوئیس ازدواج کرد. اپریم در زندگی حرفه یی و شخصی 
یک خردگرای محض بود و همیشه با غرورش فرومایگانی را که 
کوچکی برایشان فروتنی آورده بود، آزار داد. حال چه اهمیت دارد 
تاریخ جوالنگاه همان ها شده و اپریم در غربتی تلخ به خاك سپرده 

شده است؟
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اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

)کارل، کنترول، لیماس( شام را باتفاق صرف کرده بودند. آنشب کارل از 
فرط خوشحالی پروبال در آورده بود. او به بچه محصلی میاند که لباس 
یکشنبه خود را پوشیده ، سرو وضعش از هر لحاظ آبرومند بود و مانند 
سکه نوئی درخشش داشت . کنترول دست او را بگرمی فشرده و باو گفته 
بود: کارل میخواهم بدانید که تا چه حد از شما راضی هستیم . از شما واقعا 
راضی هستیم . پس از صرف شما ، کنترول باردیگر به آنها دست داده و 
با یک عالمت سربه آنها فهمانده بود که باید جان خود را در ناحیه دیگری 
اتومبیل را بحرکت  اتومیبل خود شده و راننده  اندازد. سپس سوار  بخطر 
در آورده بود کارل زیر خنده زده و لیماس هم او را تقلید کرده بود. آنها 
با  و  رفته  آلترفاس  به  کارل  اسرار  به  بودند. سپس  خندیده  دقیقه  چند  تا 
الویرا یک بلوند ۴۰ ساله آشنا شده بودند . کارل به لیماس گفته بود رفیق 
لیماس   . تو معرفی میکنم  به  را  ترین سرخود  ترین و مخفی  ، خصوصی 
عصبانی شده بود و مدتی بعد برسراین موضوع بحث تندی  در گرفته بود: 
با او آشنا شدی؟  این زن درباره ما چه میداند ؟ اصال او کیست؟ چطور 
کارل اخم کرده و جواب سئوال او را نداده بود روابط میان آنها تیره شده 
بود. لیماس سعی کرده بود که عالمات رمزو محلهای مالقات را تغییر دهد. 
ولی کارل که میدانست این اقدامات عدم اعتماد لیماس را به او ثابت میکند 
از اینکار خوشش نیامده و بالحن قاطعی گفته بود حتی اگر باواعتماد نداری 
، دیگر خیلی دیر شده است . لیماس این حرف را قبول کرده و دیگر چیزی 
نگفته بود . ولی از آن پس بیشتر احتیاط کرده و اسرار خود را کمتر با کارل 
در میان گذاشته بود. حال آن زن اینجا بود وبه اسرار دستگاه کامال واقف 
بود. لیماس قسم خورد که دیگر به یک مامور مخفی اعتماد نکند. او نزدیک 
تلفن رفت و شماره آپارتمان خود را گرفت . فرومارتا گوشی را برداشت 
. لیماس گفت : امشب یک زن و یک مرد در ))شورزااشتراس(( میهمان ما 
هستند. فرومارتا پرسید: آیا زن و شوهر هستند؟ تقریبا" خنده وحشتناك 
میگذاشت  را  لیماس گوشی  هنگامیکه  انداز شد  طنین  در گوشی  فرومارتا 
ناگهان یکی از مامورین پلیس به او گفت :) عجله کنید آقای توماس(  لیماس 
 : پلیس جوان زمزمه کنان گفت  بانی رساند.  دید  پنجره  به  را  بعجله خود 
یک مرد آقای توماس یک مرد دوچرخه سوار! لیماس دوربین را برداشت 
. بله خود کارل بود. حتی از چنین فاصله ای هم شکی نمیتوان داشت. او 
بارانی پوشیده بود و دوچرخه ای را بجلو میراند. لیماس بخود گفت : او 
موفق شد . دیگر تردیدی نیست . او از کنترل شناسائی گذشته و فقط قسمت 
گمرك  پیش میرفت دوچرخه خود را کنار درگذاشت و وارد آنجا شد. پس 
از محافظ خداحافظی  با عالمت دست  آمد و  بیرون  آنجا  از  دقیقه  از چند 
کرد. او موفق شده بود و بطرف آنها میامد. فقط مامور گشتی که میان راه 
قرارداشت باقی مانده بود. درست در این لحظه صدای مشکوکی بلند شد 
و بنظر رسید که کارل خطری را احساس کرده است . او نگاه مضطربی به 
پشت خود انداخت و ناگهان با تمام قوا به رکاب زدن پرداخت. فقط مامور 
گشتی مقابل او قرارداشت. مامور گشتی بطرف کارل برگشت و باو خیره 
شد. ناگهان نورافکنهای قوی روشن شدند و کارل مانند خرگوشی ، مات و 
مبهوت درتله افتاد. زنگ خطر بصدا درآمد وهیاهوئی باشد. در مقابل لیماس 
مامورین پلیس که پشت کیسه های شن قرارداشتند، تفنگهای خود را آماده 
شلیک کردند. مامور گشتی آلمان شرقی در حالیکه سعی میکرد به ناحیه 
غربی تجاوزنکند. تیراندازی را آغاز نمود. اولین رگبار مسلسل کارل را کمی 
بجلو راندورگبار دوم او را نقش زمین نمود. صدای برخورد آهن  دوچرخه 
بازمین بگوش لیماس رسید. او دعا کرد که کارل کامال مرده باشد تا دیگر 
پرواز  پیست  به  را  نیاید و زجرکش نشود!اونگاه خود  در  آنها  اسارت  به 
)تمپلهوف( که رفته رفته از نظرش محو میشد دوخت. لیماس مرد متفکری 
نبود به فیلسوفها شباهتی نداشت .او بخوبی میدانست که نامش از اسامی 
جاسوسان حذف شده و از آن پس باید خود را به زندگی جدید عادت داده 
و بقیه عمر را مانند بیماری مبتال به سرطان و یا یک زندانی یگذراند. دیگر 
بود جبران  ایجاده شده  را که در زندگیش  نمیتوانست خالئی  قیمتی  بهیچ 
نماید. ولی لیماس همانطور که روزی از مرگ استقبال خواهد کرد، با بی 
تفاوتی یک مرد بیرگ و شجاعت مردی تنها از شکست استقبال مینمود. او 
بیشتر از دیگران دوام آورده بود. ولی سرانجام کامال مغلوب شده بود . 
مثلی معروف میگوید: یک سگ تا موقعی زنده است که دندانهایش کار کند. 
کسی دندانهای او را از کار انداخته بود و آن کس )موندت( نام داشت ! ده 
سال پیش ، او میتوانست راه دیگری را انتخاب کرده و برای همیشه مقامی 

را در ساختمان ناشناس سیرك )کمبریج( اشغال نماید. 

  ادامه دارد 

مالکیت معنوی و پیمان جهانی کپی رایتداستان )3(

گنجی که ارزان می آید و می رود
]علی حسینی[

و  تکثیر(  )حق  رایت  کپی  زمینه  در  پیمانی  آلمان  برن  در   ۱۸۸۶ سال 
حمایت از دارایی ادبی و هنری بین کشورهای پادشاهی به امضا رسید. 
این پیمان که به صورت قانون در کشورهای پادشاهی اروپا قابل اجرا 
اثر هنری را چنان  ادبی و مالک یک  اثر  و پی گیری بود نویسنده یک 
به رسمیت شناخت که بدون اجازه وی دیگر کسی حق چاپ اثرش را 
باز ناشرین  نبود  نداشت به عالوه زمانی که خود نویسنده در کشور 

نمی توانستند به این بهانه دست به چاپ اثر وی بزنند.
در  دیگری  از  پس  یکی  هم  دیگری  های  پیمان  »برن«،  پیمان  از  پس 
زمینه های مختلف به امضا رسید که اختراعات علمی، کشفیات، تجارت 
قرار  رایت  کپی  قانون  ترتیب تحت پوشش  به  و. / /  گرافیک  الکترونیک، 
اجرا،  مسئول  معنوی  مالکیت  جهانی  سازمان  یا   WIPO و  گرفتند 
قانون کپی  این قوانین و مصوبات شد. براساس  بر  پیگیری و نظارت 
حقوق  و  گرفته  قرار  حمایت  تحت  حیات  زمان  در  اثر  یک  خالق  رایت 
مالکیت معنوی او تأمین می شود. همچنین 5۰ سال پس از مرگ او نیز 
اثر وی تحت حمایت قانون بوده و حقوق مربوط به تکثیر و استفاده از 
آن به خانواده خالق اثر پرداخت می شود و پس از این مدت اثر از دایره 
زاویه  دو  از  باید  را  رایت  کپی  می شود.موضوع  قانون خارج  حمایت 

مختلف بررسی کرد: مصرف کننده و تولید کننده. فرامرز موالیی، کارشناس مسائل فرهنگی در این باره می گوید: »وقتی از دید 
مخاطب و مصرف کننده حرف می زنیم، می بینیم ظاهراً موضوع به این شکل قابل تحلیل است که نپذیرفتن این قوانین و رعایت 
نکردن آنها بهتر است چون رعایت کپی رایت یعنی گران شدن نرخ نهایی محصول، در این میان ابتدا تولیدات صنعت نشر به چشم 
می آید یعنی با یک معادله ساده خواهیم دید که ناشران مجبور می شوند حقوق مؤلفین خارجی را هم بپردازند و از این رهگذر 
هزینه چاپ کتاب باال رفته و در نهایت مشتری باید این هزینه ها را متقبل شود. این خود به خود باعث می شود نرخ تحصیل در 
دانشگاه هم افزایش پیدا کند.« وی در ادامه می افزاید: »به این موضوع نوار کاست، CD، گرافیک و انواع آرم ها را هم اضافه کنید، 
استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیک را هم در نظر بگیرد و. / / بنابراین در یک نگاه کلی می بینید اواًل تولیدکنندگان ضعیف و 
آنهایی که نمی توانند ارتباط خوبی با مؤلفین و خالقین آثار خارجی برقرار کنند با این موضوع مخالف خواهند بود، بویژه این که 
بنیه مالی خوبی هم نداشته باشند اما آن دسته از واسطه هایی که هم وضع مالی خوبی دارند و هم از حیثیت کاری برخوردارند 
از موضوع استقبال می کنند.« وی درباره مصرف کننده های ناراضی عنوان می کند:  »شاید همه مصرف کنندگان این گونه 
تولیدات از رابطه های قیمت کاالها، کیفیت کاال، رعایت قوانین و. / / اطالعی نداشته باشند اگرچه به هر حال مصرف کننده هستند 
و شاید هم یک مصرف کننده حرفه ای، اما آنها صرفًا در صورت باال رفتن قیمت یک کاال احساس نارضایتی می کنند. درحالی 
که شاید ندانند رعایت همه این اصول باعث باالرفتن کیفیت کار هم می شود به عنوان مثال اگر یک رساله فلسفی قرار باشد از 
فیلسوفی خارجی ترجمه شود و در این میان موضوع کپی رایت و قراردادهای مالی با نویسنده و ناشر خارجی مطرح باشد، 
قاعدتًا آنها هم در هر مرحله ای از ترجمه و تولید متعهد می شوند که کمک کنند. به عبارت دیگر مصرف کننده داخلی می تواند 
مطمئن باشد اثر از شتابزدگی و نقص در درك مفاهیم از سوی مترجم رنج نمی برد و این موضوع درباره همه آثار و تولیدات 
صدق می کند.«بسیاری از کارشناسان نیز موضوع را به واسطه نوعی مقایسه در حوزه های مختلف تحلیل می کنند به این معنی 
که آنها می گویند اگرچه در برخی موارد کشور ما جزو مصرف کنندگان سفت و سخت به شمار می رود اما در برخی موارد هم 
جزو تولیدکنندگان اصلی هستیم که با پذیرش و رعایت کپی رایت و امضای همه پیمان ها صرفًا حوزه های سود و زیان جابه 
جا خواهد شد، به عنوان مثال فرش ایران که زمانی در جهان یکه تازی می کرد و پس از نفت اصلی ترین منبع درآمد ارزی کشور 
به حساب می آمد، صرفًا به دلیل کپی کردن بدون پرداخت حقوق مالکیت معنوی طراحان و بافندگان ایرانی از سوی کشورهایی 
مثل چین، هند و پاکستان، بازار خود را از دست داده است. در این مدت ما نیز نمی توانستیم مدعی باشیم و به مجامع بین المللی 
شکایت کنیم زیرا این کنوانسیون ها را امضا نکرده بودیم و دلمان خوش بود که با امضا نکردن معاهده جهانی کپی رایت قیمت 
کتاب و نرخ تحصیل را افزایش نداده ایم. از دیگر موارد مثال زدنی، کپی کردن آرم، نام و ترکیبات چند سس خوشمزه و صاحبنام 
ایرانی است که در کشورهای اروپایی به تولید انبوه رسیده است. نیازی به گفتن نیست که پروسه تولید یک زنجیره وسیع است، 
زنجیره ای که طیف گسترده ای در آن نقش دارند. به عالوه می توان گفت وقتی تولید یک کاالی خاص مورد حمایت قرار گیرد، 
موفقیت های تولیدکننده می تواند به نفع مصرف کننده نیز تمام شود که این موضوع هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی قابل 
بررسی است. در مثال فرش ایرانی دیدیم که عدم رعایت مالکیت معنوی تولیدکننده ایرانی چه ضربه ای به اقتصاد کل مملکت 
وارد می سازد و یک زنجیره بزرگ تولید را از رده خارج می کند و این مثال در مورد صنعت سینما و حتی همان سس های 
ایرانی قابل بررسی است. این زمانی است که ما تولیدکننده به حساب می آییم اما زمانی که مصرف کننده هستیم و مجبوریم 
حقوق دیگران را رعایت کنیم با دو شق یک موضوع روبه رو هستیم. اول آن که تا حقوق دیگران را رعایت نکنیم آنها حقوق ما 

را رعایت نخواهند کرد و دوم آن که رعایت حقوق دیگران موقعیت و اعتبار ما را در دید دیگران باال خواهد برد.
فرامرز موالیی در این زمینه می گوید: »ما در برخی از حوزه ها رشد چشمگیری نداشته ایم. به عنوان مثال ادبیات معاصر ما 
جزو ناشناخته ترین انواع ادبیات در منطقه و جهان است. حتی ادبیات کشور همسایه ما ترکیه، بیش از ما برای دنیا تعریف شده 
و آنها به خوبی کار هنرمندان و نویسندگان این کشور را دنبال می کنند اما چرا ادبیات ما در چنین کوچه بن بستی قرارگرفته و 
هیچ مترجمی و یا هیچ ناشر خارجی رغبتی برای ارائه آن در کشور خود ندارد موضوع بسیار روشن است، آنها یا به واسطه 
عدم ارتباط ما را نمی شناسند و یا اگر می شناسند تصویر خوبی از صنعت چاپ و نشر ما ندارند یعنی این طبیعی است که 
اگر یک ناشر حرفه ای ما با فالن انتشارات برزیل تماس برقرار کند و درخواست چاپ و نشر اثری از یک نویسنده برزیلی در 
ایران را داشته باشد و بنا به قراردادهای رسمی حقوق ناشر را به عنوان واسطه و حقوق نویسنده را به عنوان مؤلف بپردازد 
به همان اندازه هم معرف ادبیات ما در برزیل خواهد بود. چون او به عنوان یک ناشر حرفه ای و قانونمند خود را معرفی کرده 
و از این موقعیت می تواند آثار نویسندگان ما را هم به همان ناشر بدهد و پولش را هم دریافت کند. این کانال طبیعی و قانونی 
تاکنون در کشور ما وجود نداشته که باید به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد در حالی که مترجمین ایرانی به جای آن ناشر 
و مؤلف خارجی پول می گیرند و این از طرفی هم باعث داغ شدن بازار ترجمه ادبیات و فرهنگ خارجی در ایران شده - بدون 
آنکه بتوان از کیفیت شان مطمئن بود- و هم به همان نسبت بازار ادبیات و فرهنگ ایرانی را در مرزهای خارج از کشور خراب 
کرده است.«وی در ادامه می افزاید: »موضوع قابل توجه تر آن است که مجموع این رعایت کردن ها به باال رفتن اعتبار ما خواهد 
انجامید. آن وقت هر کسی براحتی به خود اجازه نمی دهد تولیدات ما را کپی کند، به نام خود سند بزند و همزمان با سرقت 

آشکار هویت فرهنگی ما را هم به سخره بگیرد.«
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او با ما چی می کند؟

این مصاحبه توسط بنجامین اسوتکی و در سایت اینترتیمنت ویکلی قبل از به پایان رسیدن فیلمبرداری »دابلیو« 
آخرین ساخته کارگردان ۶۱ ساله و اسکار برده  هالیوود یعنی »اولیور استون« انجام شده است. فیلمی زندگی 
نامه ای بر اساس زندگی جرج  دابلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا که ۳۰ میلیون دالر هزینه داشته است. »دابلیو« 
همانند »جی.اف.کی« و »نیکسون« که براساس ماجراهایی واقعی از زندگی دو رئیس جمهور مهم آمریکای معاصر، 
یعنی جان.اف.کندی و ریچارد نیکسون ساخته شده بودند، براساس زندگی جرج دابلیو بوش پسر ساخته شد و در 

آخرین روزهای حضور آقای رئیس جمهور در کاخ سفید، به روی پرده رفت.

- به عنوان اولین سوال اینکه صحنه های مربوط به دیک چنی را فیلمبرداری کردید؟
- جالبه که این سوال را می پرسید. نمی توانم بگویم صحنه های چه کسی، ولی قرار است بعد از گرفتن یکسری 
صحنه جذاب سراغ این قسمت ها برویم. می دانیداین فیلمی نیست که بازیگرها به خاطر پول در آن بازی کرده باشند 

ولی خب بعضی وقت ها پول هم می خواهند.
-  در روزنامه ها آمده بود که قرار است رابرت دوال هم در فیلم نقشی داشته باشد؟

- هیچوقت برای آن نقش به رابرت فکر نکرده بودم .فکر دیگری برای نقش داشتم.
- در فیلمنامه خواندیم کسی هست که اخبار را به روزنامه ها می دهد؟

- روزنامه ها فیلمنامه ای را منبع خبر قرار دادند که اولین رونوشت کار بود که یکسال وقت برده بود و تمام هم 
نشده بود.این واقعا کار ناشایستی است. اگر رونوشت اولیه مطلب یکی از همین تاریخ نگارها به بیرون درز پیدا 

کند واقعا عصبانی می شوند.چطور می شود در مورد یک فیلم از روی نسخه اولیه فیلمنامه صحبت کرد.
راستش خب خیلی از مردم فکر می کردند که این یک دروغ بزرگ است که اولیور استون قرار است فیلمی براساس 
زندگی جرج بوش بسازد. آن هم قبل از اینکه از کاخ سفید بیرون بیاید و دوره ریاست جمهوری اش به پایان برسد.

واقعا باورنکردنی است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که فیلم تبدیل به اثری شبیه دوره ریاست جمهوری عجیب و غریب خود بوش نشود.راستش 
کمی هم شوخی در فیلم هست.باید بگویم که بیشتر یک هجویه است. در یک لحظه می خواستم خیال هم در کار 

وارد کنم.یعنی در اصل یک زندگینامه واقعی خیالی.

- به طور قطع فیلم دابلیو بحث برانگیز خواهد شد.مخصوصا اینکه اگر شما این فیلم را قبل از نوامبر که بوش از 
کاخ سفید خارج می شود روانه پرده سینما ها بکنید.در حقیقت فکر کنم بیشتر از جی اف کی یا حتی نیکسون. چیزی 

در مورد این شکل گیری سیاسی بحث برانگیز هست که نتوانید در برابرش مقاومت کنید؟!

- اگر ژاندارك االن زنده بود و قرار بود که بردار آتش زده شود مطمئنا توجه من جلب می شد. اما داستان زندگی 
ژاندارك بارها از طرف دیگران تعریف و ساخته شده. بنابراین من این کار را نمی کنم.باید چیز جدیدی در موردش 
وجود داشته باشد. ما در مورد جرج بوش چیز زیادی نمی دانیم. یکسری کتاب اولیه هست. فکر کنم مثال کتابی 
که ریچارد کالرکس با نام در برابر تمام دشمنان نوشته می توانست مطلع و آغاز کننده خوبی برای این کار باشد، 
و ما تمام کتاب های باب وودوارد را هم خواندیم. اما وودوارد به بوش خیلی سخت نگرفته. استنلی ویزر همکار 
فیلمنامه نویس من در فیلم دابلیو در حدود ۱7 کتاب در مورد بوش خواند، و جدا هم خیلی سخت کار کرد تا به 

حقیقت برسد.اما هنوز هم خیلی زود است.باید اجازه داد تا کتاب ها در سالیان دراز نوشته شود.
- در مورد رقابت انتخاباتی امسال چه فیلمی خواهید ساخت؟

- من خیلی جزئیات را دنبال نمی کنم. چون که ناراحتم می کند.فکر کنم اوباما روی حرفی ایستاده و به آن اعتقاد 
دارد که شعارش هم هست.اما رسانه ها مردم را گمراه می کنند.هر کسی ممکن است از او خطائی سر بزند اگر تمام 
مدت زیر ذره بین و نظارت دائمی باشد.اما اگر اوباما رئیس جمهور بشود چه می کند؟ در مورد بورس و اقتصاد 
چه می کند؟ چطور می خواهد از عراق خارج شود؟ در صورتی که نمی شود ازآنجا خارج شد. ما آنجا گیر کرده ایم. 
فقط آنجا هم نیست. ما در افغانستان هم جنگی داریم که تمام نشده و البته سربازهای زیادی که در کشورها دیگر 
هستند. در حقیقت باز کردن همچین گره های کوری برای هر کسی سخت و دشوار است حتی برای اوباما. من به 

اوباما امیدوارم و مطمئنم تالشش را می کند. باید امیدوار باشیم. کار دیگری که از دستمان بر نمی آید. 
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امور آگهی ها و تبلیغات هفته نامه 
پرشین: 

078۱۱000455 - 0۲084537350

آموزش مصرفی و 
فرار مغزها

مهاجرت  بحث  ایران،  جامعه  دردهای  از  یکی 
نیروی کار از کشور است که بعضًا به دنبال کسب 
مهارت های بیشتر و باالتر و یا در جست وجوی 
فرصت های بهتر صورت می پذیرد و به طور کلی، 

به دوگونه مهاجرت داخلی و خارجی می باشد.

 دم نگاه کن که چه بر باد می دهی / 
چندین هزار امید بنی آدم است این 

یکی از دردهای جامعه ایران، بحث مهاجرت نیروی کار از کشور 
است که بعضًا به دنبال کسب مهارت های بیشتر و باالتر و یا در 
جست وجوی فرصت های بهتر صورت می پذیرد و به طور کلی، 
بر هم خوردن  و خارجی می باشد.  داخلی  مهاجرت  دوگونه  به 
توازن توزیع نیروی کار در استان ها و مناطق مختلف جغرافیایی 
مناطق  سمت  به  اشتغال  از  ناشی  پس اندازهای  هدایت  کشور، 
به  نظارت  و  برنامه ریزی  غلط  سیگنال های  دادن  مهاجرپذیر، 
دولت و توزیع نابرابر دستمزدها، امکانات تولیدی و فرصت های 
داخلی  مهاجرت  نتایج  از  همگی  مختلف کشور،  نقاط  در  شغلی 
از  کار  جویای  جوانان  مهاجرت  ایران،  در  متأسفانه  می باشند. 
روستاها به شهرها بسیار متداول بوده که این امر، منجر به عدم 

تعادل عرضه نیروی کار می شود. مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال ۸5، استان تهران با موازنه 
مهاجرتی ۶۱7 هزار نفر، در راCس استان های مهاجرپذیر است، همچنین در مهاجرت خارجی نیروی 
ُبعد مهاجرت تحصیلکردگان جویای کار، چه نخبگان جویای فرصت های مناسب و چه  کار - چه در 
جوانان بی تخصص جویای کار - همواره با فرار مغزها و یا فرصت های کاری مواجه ایم. محیط کاری 
ضعیف، حمایت های ناچیز اجتماعی، تبعیض و مشکالت دیگری از این دست، همگی مقدمات مهاجرت 

نیروی کار جوان را فراهم می آورند.     

 آموزش 
متأسفانه ایران تنها 5/۰ درصد علم جهان را تولید می کند و در رده بندی های جهانی، نامی از دانشگاه های 
کشورمان، حتی در رتبه بندی دو هزار دانشگاه برتر جهان به چشم نمی خورد. بانک جهانی در گزارشی، 
نرخ بی سوادی در کشور را 5 برابر نرخ بی سوادی ژاپن در سال ۱9۰5 اعالم کرده است. این در حالی 
است که کویت و اردن، بهترین سیستم آموزشی را در منطقه دارا می باشند. مطابق جدیدترین گزارش 
ُبعد آموزش و  ایران پس از کشورهای آفریقایی، کمترین سرمایه گذاری را در  بنیاد آماری یونسکو، 

پرورش داشته است.     
متأسفانه بحث آموزش در ایران، از موضوعاتی است که مغفول مانده است. نگاه به آموزش و پرورش 
کشور، به عنوان پدیده مصرفی و نه تولیدی، دردی است که طی سالیان دراز، بیشترین ضربات را 
بر پیکره آموزش کشور وارد نموده است.     در بحث آموزش جوانان و نوجوانان، عوامل متعددی را 
می توان نام برد که منجر به بروز شکاف بین استانداردهای جهانی آموزش و همچنین آموزش در ایران 

شده است. 
مهمترین این عوامل عبارتند از:     

۱( عدم تغییر و بهبود محیط یادگیری و عدم تعریف اهداف علمی، مهارتی و رفتاری جوانان     
برای  تحصیلی  برنامه های  در  تدوین چارچوب های اصالحی  و  الگوسازی  برنامه ریزی،  از  دوری   )۲

جوانان و نوجوانان     
۳( شکل واحد یادگیری و تدریس و عدم رعایت اصل تغییر در شیوه های تدریس و التزام به شیوه های 

سنتی آموزش   
۴( بی توجهی به استعداد و راندمان دانش آموزان و عدم ارزیابی دقیق آمادگی آنان 

   5( معطوف بودن بر کّمیت آماری پذیرفته شدگان دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و حتی در سطح 
مدارس، به جای کیفیت آموزشی     

۶( جایگاه ضعیف و ناچیز تحقیقات در سیستم آموزش کشور     
7( مشکالت گسترده معلمان و فرسودگی استادان 

۸( عدم تطابق آموزش و بازار کار. 
بیش از نیمی از کارکنان دولتی را کارمندان، معلمان رسمی و پیمانی و حق التدریسی آموزش و پرورش 
به خود اختصاص داده اند. متأسفانه با وجود چنین حجمی از هزینه های جاری برای دولت ها، راندمان 
کاری در سیستم آموزشی کشور، از نمره قابل قبولی برخوردار نبوده است. هرچند تحوالت سال های 
فراوان  کار،  هنوز جای  اما  دارد،  آموزشی کشور  بهبود فضای  در  دولت  نسبی  از عزم  نشان  اخیر، 

است.     
بالغ بر ۶/۱۳ درصد رشد مراکز آموزش فنی و حرفه ای، ۲/۱5 درصد رشد آموزشگاه های کار و دانش 
و همچنین رشد ۲۳ درصدی مراکز پیش دانشگاهی در سال های اخیر، در کنار کاهش 5/۸ درصدی 
بهبود وضعیت  به  امید  از  بعد، نشان  به  موالید در سال های 77  دلیل کاهش  به  آموزان،  دانش  تعداد 
آموزش جوانان - الاقل در بعد فضای آموزشی - دارد؛ حال آن که کیفیت تحصیل، شیوه های تدریس و 

جایگاه تحقیق در کشور همچنان زیر استاندارد می باشند.     
در این راستا، موارد زیر به عنوان راهکار ارایه می گردند: 

۱( تدوین یک نظام جامع آموزشی در کشور با رویکرد اصالح، نوآوری و 
ارتقای کّمی و کیفی 

۲( بهره گیری از ظرفیت های آموزشی سایر سازمان ها و مشارکت آموزشی 
با آنان     

در  محلی  و  منطقه ای  استانداردهای  رعایت  و  آموزش  کردن  استانی   )۳
رابطه با آن، در جهت تطابق آموزش با فرهنگ هر منطقه از کشور     

۴( توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم آموزش و پرورش 
و آموزش عالی     

5( ترکیب تحقیق و پژوهش با تئوری و آموزش     
۶( اصالح ساختاری نظام آموزشی، به ویژه در مورد جوانان و نوجوانان 
سند  اهداف  با  مطابق  کشور،  توسعه  راستای  در  آن  کردن  کارآمد  و 

چشم انداز 
جوانان،  آموزشی  عوامل  کیفی  و  کّمی  شاخص های  به  ویژه  توجه   )7
همچون نیروی انسانی، کارآیی درونی، منابع و امکانات و ارتقای آنها تا 

سطح استانداردهای جهانی 
۸( نظارت دقیق بر عملکرد سیستم آموزشی و تعریف شاخص های نظارتی 
در جهت سنجش برنامه های آموزش جوانان.     به هر حال باید توجه داشت 
که جوانان، به عنوان سرمایه های جامعه ایران، با مشکالت فراوانی دست به 
گریبانند که عدم توجه جّدی به این مهم و عدم برنامه ریزی دقیق و حساب 
شده، در جهت برآورده کردن مطالبات آنان، عالوه بر این که می تواند موجب خمودگی، رخوت و سلب 

انگیزه از حرکت های نوآورانه شود، می تواند منجر به بروز آسیب های اجتماعی فراوانی نیز گردد.  
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عشق، کویر و ماشین
 دو دیفرانسیل

سارا لقایی

کویرگردی یا کویرنوردی مدت زیادی نیست که وارد ادبیات گردشگری ایران شده  است. دلیل این تاخیر 
شاید عدم شناخت کویر باشد چرا که استنباط مردم عادی از طبیعتگردی یافتن آب و درخت و سایه 

است. 
و  شب  و  کویر  می کنند.  تجربه  را  آن  انواع  و  طبیعتند  عاشق  که  هستند  هم  کسانی  میان  این  در  اما 
می آیند  کویر  دیدن  قصد  به  کشور  خارج  از  که  افرادی  از  جدا  است.  بسیاری  توجه  مورد  سکوتش 

هموطنانی هم هستند که این طبیعت زیبا 
را کشف کرده اند و نه فقط به چشم یک 
گردشگاه، بلکه به عنوان یک عالقه به آن 

نگاه می کنند. 
تورهای  ایران  در  که  آژانس هایی  تعداد 
محدود  می کنند  برگزار  طبیعتگردی 
مدت  که  هم  دولتی  ارگان های  است. 
به رسمیت  را  گردشگری  نیست  زیادی 
گذاری  سرمایه  آن  برای  و  شناخته اند 
توجهی  قابل  اقدامات  هنوز  اما  کرده اند 
کویر  در  گردشگری  ساماندهی  برای 
این میان عالقه مندان  نداده اند. در  انجام 
کویرگردی هستند که با روش های جالب 
)مثل اورکات( همدیگر را پیدا کرده اند و 

گروه های کوچک آماتوری برای سفر به کویر تشکیل داده اند. 
اعضای گروه کویر در اورکات از جمله این افرادند. صاحب این گروه قبال »محسن ادیب« بوده است. او 
اولین سفرهایش را به کویر مرکزی ایران و تنها انجام داده است. به دالیل شخصی هر هفته به اصفهان 
این  پا به کندوهای نمک بگذارد.  با ماشین شخصی اش  با دیدن دریاچه نمک تصمیم گرفته  می رفته و 

شروع سفرهایی است که از دو سال پیش به صورت گروهی درآمده و هنوز هم ادامه دارد. 
برنامه هر سفر کویری در گروه، یا از طریق ای میل یا تلفن )به افرادی که آشناترند( اعالم می شود. هر 
کس با ماشین شخصی خودش که حتما باید دو دیفرانسیل باشد با گروه همراه می شود. دو گالن بیست 
لیتری بنزین باید همراه هر ماشین باشد. آب و غذا به عهده خود افراد است. قبل از هر سفر تاکید می شود 
مسافران دو برابر نیاز آب به همراه داشته باشند. کیسه خواب و لوازم شخصی هم که همراه داشته 

باشند دیگر نیاز به چیزی نیست. هزینه ای هم نباید پرداخت. 
سفرها معموال دو روزه انجام می شود. با این حساب هر کس باید ۴ بطری آب یخ زده و یک وعده شام 

و ناهار همراهش باشد. تعداد افراد گروه در هر سفر معموال ۲۰ نفر می شود، یعنی پنج ماشین. 
این گروه به محیط زیست اهمیت می دهند. در کویر زباله نمی ریزند و اگر زباله ای ببینند با خود از کویر 

خارج می کنند. هم چنین سعی می کنند به مار و بزمجه و عقرب آسیبی نرسد. 
»ادیب« به گفته خودش در این چند سال تجربیات خوبی به دست آورده است. راهنمایی گروه را در کویر 

خودش به عهده می گیرد. اما مشکالتی هم هست که برایشان به وجود می آید. 
»تهیه نقشه های خوب و gps کمی مشکل است. هم هزینه ها باالست و هم سازمان ها تخفیفی برای ما قایل 

نمی شوند. برای سفر به کویر هم gps و نقشه های دقیق منطقه ضروری اند.« 
مشکل دیگر گم شدن در کویر و یا وجود احتمالی راهزن هاست. قبل از رفتن چند و چون سفر به یکی 
از دوستان گروه در نیروی انتظامی اطالع داده می شود تا اگر تاخیری در بازگشت به وجود آمد نیروی 
کمکی اعزام شود. مشورت با نیروی انتظامی آنها را از خطرات احتمالی سفر به کویر لوت مطلع کرده 
است. سفر به کویر لوت ترجیحا بدون حضور خانم ها و با هماهنگی و همراهی پلیس باید انجام شود. به 
دلیل وضعیت خاص منطقه مثال در سیستان و بلوچستان و مهمتر، رواج نداشتن این نوع گردشگری، به 
بیابان زدن بدون دلیل توجیحی ندارد. نباید بی گدار به بیابان زد. وگرنه یا باید با راهزن ها حریف شوند 

و یا با راهزن ها اشتباه گرفته می شوند. 
گیر کردن در گل چسبنده کویر مشکل بزرگی است. برای جلوگیری از چنین پیش آمدی باید فصل خشک 
را برای سفر به کویر انتخاب کرد. اما اساسی ترین مشکل بی آبی در کویر است. هر نفر باید دو برابر 
نیاز خود آب ببرد. اگر هم کسی درکویر گم شد باید روش های پیدا کردن آب را بداند. یکی دنبال شترها 
رفتن در غروب است و دیگری کندن گودال، پوشاندن سطح آن با پوشش نایلونی بدون سوراخ و قرار 
دادن ظرفی زیر آن. با این روش بخار آب تقطیر می شود و در عرض سه چهار ساعت نصف لیوان آب به 
دست می آید. در کویر مرکزی این گروه سفرهای زیادی انجام داده و معموال مسیر ورامین، قصر بهرام، 
کاروانسرای سفیداب و مرنجاب را طی کرده است. جاده سنگفرش گرمسار را هم گذرانده اند. جاده ای 
با دو متر سنگریزه در عمقش که به مرور زمان از بین رفته و سازمان میراث فرهنگ و گردشگری در 
صدد بازسازی آن است. مسیر دیگری که »ادیب« از آن تعریف می کند جندق، مصر، عروسان، گرمه و 
محمد آباد کوره گز است. در روستای آشین در نزدیکی انارك این گروه طبیعتگرد با پیرمردی ۸۶ ساله 

آشنا شده که به تنهایی زندگی و کشاورزی می کرده است. 
»امیر صادقی« یکی دیگر از افراد گروه است که به مطالعه و نوشتن عالقه زیادی دارد. او معتقد است 
این است که معموال کسانی که به گردش  ایران ناشناخته بماند  یکی از مشکالتی که باعث شده کویر 
می روند عادت به نوشتن ندارند. او می گوید بیشتر اطالعاتی که از کویر ایران موجود است را خارجی ها 
نگاشته اند. او از کویر می نویسد و اطالعات را در اختیار دوستداران قرار می دهد. »صدیقی« می گوید: 
»مقاله ای خواندم که در معرفی کویر نوشته شده بود. نکته جالب و تلخی در آن توجهم را جلب کرد. 
در مقاله به بوته های کویری اشاره شده بود که خوب می سوزند و آتش خوبی دارند. کسی که به کویر 

می رود اساسا باید فکر آسیب به کوچک ترین اعضای آن را هم از سرش بیرون کند.«

لندن شهری به وسعت تاریخ معاصر
لندن بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر در منطقه انگلستان و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند 
شمالی است. مرکز این شهر، باستانی است و به عنوان یکی از شهرهای تاریخی جهان محسوب می 
گردد. لندن در قرون وسطی، شهری کوچک و محدود به چند محله بوده، ولی از چند قرن گذشته، به 

دلیل مراجعات فراوان به آن، گرداگردش ساخته شده و به شهری بسیار بزرگ تبدیل شده است. 
بسیاری معتقدند که لندن امروزی یک شهر نیست، بلکه پارك بزرگی است که مردم در آن ساکن شده 

اند. این اعتقاد به سبب فضاهای سبز و باز شهری بسیار زیادی است که در آن دیده میشود. 
یکی از مراکز مهم مسکونی شهر لندن، شهر باستانی آن است که امروزه دو میلیون نفر را در خود جا 
داده است. این شهر در سال ها پیش با کمک رومی ها ساخته شد. بعد از ساخت شهر لندن، عمال مرکز 
نهضت های بزرگ تاریخ بوده است. در واقع مورخان معتقدند رنسانس انگلیسی با پیشرفت های صنعتی 
و انقالبی و احیای زبان گوتیک همراه بوده است. درهنگام آتش سوزی لندن، این شهر محبوب ترین و 

بیشترین توریست های جهان را داشته. 
لندن چهار مکان باستانی مهم دارد: این مکان ها در منطقه وست مینستر قرار دارند. کلیسای باستانی 
مارگارت، برج لندن، روستای گرینویچ، کاخ و باغ سلطنتی. این شهر یکی از مراکز تجاری ، مالی و 
فرهنگی عمده در جهان است و تاثیر فراوانی در سیاست، آموزش و پرورش، سرگرمی، رسانه ها، 

معماری و هنر دارد. 
شهر لندن طبق آمارهای رسمی جمعیتی بالغ بر 7 میلیون نفر )تا نیمه سال ۲۰۰۶( را در داخل محدوده 
شهری خود گنجانده است و به عنوان پرجمعیت ترین شهر در اتحادیه اروپا مطرح می شود. مساحت 
این شهر روز به روز افزایش می یابد، به طوری که امروزه شهر از محدوده خودش بزرگ تر شده 
است و جمعیتش به ۸,۲7۸,۲5۱ نفر رسیده است. مردم شهر لندن به دلیل مهاجرت از نقاط مختلف به 
این شهر، دارای تمدن، فرهنگ، دین و آداب و رسوم خاص خود هستند، به طوری که امروزه ۳۰۰ زبان 
گوناگون در این شهر تلکم می شود. به همین خاطر حاکمان بریتانیا و مسوالن لندن برخود میبالند 
و معتقدند که از نظر فرهنگی شهری به وسعت همه کره زمین را دارند. اما آنچه زندگی این همه تنوع 

فرهنگی و قومی را در کنار هم میسر میکند، خصیصه ذاتی نظم و انظباط انگلیسی است. 
لندن یکی از قطب های حمل و نقل بین المللی در جهان است و دارای پنج فرودگاه بین المللی است 
استانستد،  بین المللی  فرودگاه  گتویک،  بین المللی  فرودگاه  هیثرو،  بین المللی  فرودگاه  از  عبارت اند  که 

فرودگاه بین المللی لوتن، و فرودگاه سیتی. 
به سبب تاریخ طوالنی و پر فراز و نشیب بریتانیا در قرون گذشته و همچنین حضور شخصیت های 
متنوع و متعدد در جای جای این شهر میتوان نماد یادبودی و یا لوحی را یافت که واقعه ای یا خاطره 
ای را به ما یادآور میشود. با اینحال بهتر است که با یک راهنمای توریستی شهر همراه شوید. هنگام 
گذشتن از هر منطقه لندن راهنمای شما سیلی از وقایع تاریخی و خاطرات افراد شاخص را به سوی 
شما روانه میکند به حدی که در خاتمه مشکل میتوانید همه آنها را به یاد آورید. خاصه اگر از منطقه 

مرکزی و یا همان قسمت باستانی لندن بازدید کنید. 
تحوالت  از  بسیاری  در  کلیدی خود  نقش  به سبب  بریتانیا  دولت  که  است  ناپذیر  انکار  واقعیتی  این 
سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و هنری جهان، در جای جای لندن میتوان بخشی از تاریخ چند قرن 
اخیر بخصوص قرن بیستم را جستجو نمود. به همین خاطر کمتر شهر در جهان میتوان یافت که چون 

لندن چنین خصیصه و توانی داشته باشد. 
میدان ترافالگا و مجسمه نلسون در حالیکه رو به کاخ ملکه ایستاده است از جمله بناهایی است که توجه 
هر بیننده ای را بخود جلب میکند. زیرا ارتفاع پایه مجسمه بسیار بلند است. او همان فرمانده ای است 
که ناپلئون را شکست داد و پیروزی را برای بریتانیا به ارمغان آورد. همچنین هنگامی که از خیابان 
مقابل کاخ ملکه و اقامت نخست وزیر عبور میکنید، مجسمه های متعددی از افسران و فرماندهان ارتش 
انگلستان در زمان جنگ جهانی اول و دوم را خواهید دید. حتی در برخی از میادین مجسمه سربازان 

توپخانه و غیره دیده میشود. 
از آنجا که مردم انگلستان به تاریخ، سنن و آداب خود بسیار اهمیت میدهند، نصب این مجسمه های 
یاد بود گویای اهمیت تاریخی این افراد است. بنابراین میتوان گفت که جنگ جهانی اول و دوم برای 

بریتانیا بسیار مهم بوده است. 
اما نکته جالب اینکه تنها مجسمه فرماندهان و سربازان نیست که در شهر دیده میشود، حتی مجسمه 
هایی برای چهارپایانی هم که در جنگ حضور داشتند دیده میشود. اسب ها و قاطرهایی که توپ های 
جنگی را حمل کردند و سگ هایی که زنده ها را از میان آوار شناسایی میکردند. هنگامی که از موزه 
نیروی هوایی سلطنتی بازدید کنید میتوانید بوی باروت و انفجار را در پناهگاه های جنگ حهانی دوم 

را استشمام کنید. 
به اعتقاد بسیاری از جهان گردان لندن از معدود شهرهای دنیاست که هر چند بار که به آن سفر کنید 
باز هم جذابیت و تازگی خاص خود دارد. شاید این احساس بخاطر پویایی و زنده بودن شهر باشد، 
زیرا لندن شهری است همیشه در حال تکاپو و حرکت. بی تردید اگر لندن بزرگترین قطب اقتصادی 
دنیا نباشد، یکی ازبزرگترین قطب های اقتصادی دنیاست. حتی در این روزها که وضعیت اقتصادی 

این کشور مانند سایر کشورهای صنعتی رو به رکود و وخامت گذاشته است. 
به اعتقاد بسیاری از روسای تورهای مسافرتی به مقصد لندن، از دیگر خصایص این شهر آنست که 
هر کس به لندن سفر میکند هنگام خروج غمگین است. زیرا چنان مجذوب این شهر میشود که دوست 

ندارد آنرا ترك کنند. 

bmi صورت میگیرد.  درحال حاضر ارتباط مستقیم هوائی بین تهران و لندن توسط شرکت هوائی 
لندن را انجام میدهد و مسافران زیادی را بین   – این شرکت هر روز پروازهای مستقیم بین تهران 
دو کشور جابجا میکند. از اقدامات جالب توجه bmi آنست که در فرودگاه های مبدا و مقصد خود 
یک بوفه کوچک برای مسافران بزینس کالس و فرست کالس خود ترتیب داده است تا این گروه از 
مسافران بتوانند هنگام ورود یا خروج دقایقی را در این مکان سپری کرده و امکان ارتباط با اینترنت 
و حتی شستشوئی کوچک برای تازه شدن مسافران را فراهم آورده است. این امکانات اگرچه کوچک 
بنظر میرسند اما در مکانی عمومی مانند فرودگاه که گوشه امنی برای تمرکز یافت نمی شود، کاری 

بزرگ و قابل تقدیر است.
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آیا تا به حال از بانک وام دریافت کرده اید؟

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

جهت مشاوره با همکاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگیرید

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زیاد هنگام اخذ قرار وام، بانک شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهیانه اصل وام،  هزینه ای هم بابت  
باز پرداخت بیمه شما در مواقع بیکاری و یا بیماری از 

شما دریافت نموده است .
ما می توانیم تمام این هزینه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانک پرداخت کرده اید و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانک به شما باز پس بگیریم.
پس با ما تماس بگیرید و از این فرصت استثنایی

بهره مند شوید

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

No Win No Fee
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سالمت
اهمیت انتخاب اسباب 
بازي براي کودک  

اسباب  نوع  تناسب  داده  نشان  تحقیقات 
مراتب  به  کودکان  رشد  سن  با  ها  بازي 
مهم تر از تعداد و تنوع آنهاست. بسیاري 
تنها مناسب سن و  نه  بازي ها  از اسباب 
لحاظ  از  بلکه  نیستند  کودك  مراحل رشد 
به  توانند  مي  قطعات  تعدد  و  و صدا  سر 
محققان  بزنند.  صدمه  کودکان  سالمتي 
لزومًا  مناسب  هاي  بازي  اسباب  معتقدند 
و  بوده  ایمن  باید  بلکه  نیستند  پرهزینه 
کودك  یادگیري  و  لذت  موجب سرگرمي، 
براي  والدین  شود  مي  توصیه  شوند. 
آن  به ظاهر  فقط  ها  بازي  اسباب  انتخاب 
و سني که روي جعبه اسباب بازي نوشته 
کارگیري  به  مورد  در  و  نکنند  اکتفا  شده 
از  استفاده  در  کودك  خالقیت  نیروي 
دقت  همچنین  باشند.  داشته  دقت  نیز  آن 
براي  مناسب  بازي  اسباب  باشند  داشته 
در  کودکان  تمامي  براي  حتمًا  کودك  یک 
همان محدوده سني مناسب نیست و باید 
به توانایي ها و عالیق کودکان مختلف نیز 
توجه شود. اسباب بازي هایي با رنگ هاي 
متنوع و ترجیحًا روشن و شاد که با حرکت 
مالیم  صداي  با  مواردي  در  و  چراغ  یا 
کودك را به تحرك و واکنش برانگیزد نیز 

براي کودکان جالب است.  
 

سالح جدید براي 
مقابله با ایدز  

 
دانشمندان  و  پژوهشگران  از  گروهي 
سالح  یک  کشف  به  موفق  المللي  بین 
اند.  ایدز شده  با  جدید بالقوه براي مقابله 
اسلحه  این  داشتند  اظهار  پژوهشگران 
جدید براي مقابله با ایدز نوع خون است. 
خونرساني  خدمات  مرکز  پژوهشگران 
بیمار و دانشگاه  اطفال  بیمارستان  کانادا، 
تر  دقیق  مطالعات  از  پس  سوئد  در  لوند 
دریافته اند انواع خاصي از خون نسبت به 
آلوده شدن با عفونت ایدز مستعدتر هستند، 
در حالي که برخي دیگر از انواع خون در 
واقع در دفع ویروس این بیماري موثرتر 
دارند  را  آن  توان  بیشتر  و  کنند  عمل مي 
ایدز را سرکوب کنند. یک نوع  که عفونت 
آنتي ژن محتوي کربوهیدرات موسوم به 
گروه خوني PK که از سیستم هاي گروه 
 RH و   ABO شده  شناخته  خوني  بندي 
سطح  در  مختلف  سطوح  در  است،  مجزا 
گلبول هاي سفید و قرمز خوني تقریبًا در 
تمام افراد وجود دارد. نتایج تحقیقات این 
پژوهشگران نشان مي دهد سلول هایي در 
افراد بسیار نادر که مقادیر زیادي از این 
آنتي ژن گروه خوني را تولید مي کنند، به 
نسبت  حساسیت  یي  مالحظه  قابل  میزان 
به عفونت ایدز را کاهش مي دهند. به گفته 
پژوهشگران؛ از هر یک میلیون نفر تنها یک 
نفر مي تواند به میزان زیاد این نوع آنتي 
گروهي  دیگر  سوي  از  کند.  تولید  را  ژن 
دیگر از افراد که آنها هم تعدادشان تقریبًا 
 PK ژن  آنتي  نوع  هیچ  است  کم  بسیار 
یافته  این  به  توجه  با  که  کنند  نمي  تولید 
به  نسبت  سایرین  از  بیش  افراد  این  ها، 
ویروس ایدز آسیب پذیر بوده و در واقع 
عفونت  این  به  ابتال  مستعد  بیشتر  بسیار 
هستند. در این گروه نیز تقریبًا از هر یک 
دارند.  را  این شرایط  نفر  پنج  نفر  میلیون 
پژوهشگران تاکید مي کنند این تحقیق نمي 
دهنده  نشان  شما  خون  نوع  بگوید  تواند 

آن است که به ایدز مبتال مي شود اما مي 
تواند به کساني که در معرض این ویروس 
خود  خوني  وضعیت  از  کند  کمک  هستند 
بیماري مطلع شوند و  این  با  مقابله  براي 
موثرتر  بسیار  بهتر  درمان  براي  امر  این 

خواهد بود.  

افزایش طول عمر 
سرطاني ها  

  
مي  نشان  پزشکي  علوم  محققان  بررسي 
دهد در بیماران مبتال به سرطان پیشرفته 
سینه از نوع +HER۱ درمان با »هرسپتین« 
طول عمر سه ساله را از 5۳ درصد که به 
بود  آمده  دست  به  درماني  شیمي  روش 
فواید  دیگر  از  داد.  افزایش  درصد   7۰ به 
همان  یا  »هرسپتین«  داروي  با  درمان 
به  دارو  این  که  است  این  »تراستوزماب« 
خوبي توسط قلب بیماران تحمل مي شود 
و عوارض قلبي ندارد. محققان مي گویند 
نتایج مثبت هنگامي به دست مي آید که این 
دارو به مدت یک سال در شیمي درماني 
مورد  سینه  سرطان  به  مبتال  بیماران 
استفاده قرار گیرد. از جمله عوامل موثر در 
ابتال به سرطان سینه سابقه قبلي سرطان 
سینه در فرد سابقه مشهود سرطان سینه 
در فامیل، پریود زودرس، یائسگي دیررس 
براساس مطالعات  و عدم شیردهي است. 
چاقي،  جمله  از  دیگري  فاکتورهاي  اخیر، 
طور  همین  و  پرچربي  غذایي  رژیم  الکل، 
نیز  ایکس  اشعه  معرض  در  گرفتن  قرار 
را  بیماري  به  ابتال  شانس  خود  نوبه  به 
همچنین  زمینه  این  در  دهند.  مي  افزایش 
مي توان به قرص هاي استروژن دار که 
مي  تجویز  یائسگي  عالئم  کنترل  براي 
شود، اشاره کرد که احتمااًل نقش فزاینده 
معمول  دارد.  این سرطان  به  ابتال  در  یي 
ترین نشانه سرطان سینه ایجاد یک توده 
برآمده در سینه یا نواحي اطراف آن مثاًل 

ناحیه زیر بغل است.  
 

کودکان زیر دو سال 
تلویزیون نبینند  

تماشاي  دهد  مي  نشان  جدید  تحقیقات   
سال  دو  زیر  کودکان  براي  تلویزیون 
براساس  دارد.  زیادي  مضرات  همواره 
مطالعه ۲5 ساله محققان، مضرات تماشاي 
بیشتر  همواره  کودکان  این  در  تلویزیون 
»دیمیتري  دکتر  است.  بوده  آن  فواید  از 
موسسه  در  همکارانش  و  کریستاکیس« 
دانشگاه  از  سیاتل  کودکان  تحقیقاتي 
واشنگتن به پدران و مادران هشدار دادند 
کودکان  در  را  تلویزیون  تماشاي  میزان 
گفته  به  کنند.  محدود  خود  سال  دو  زیر 
این محققان، تماشاي تصاویر دي وي دي 
نیز براي این دسته از کودکان مفید نیست. 
این دانشمندان با مطالعه 7۸ مورد بررسي 
مهارت  زبان،  بر  را  تلویزیون  تاثیر  قبلي، 
کودکان  توجه  ظرفیت  و  شناختي  هاي 
بررسي کردند. این بررسي همچنین نشان 
دسته  این  در  تلویزیون  تماشاي  دهد  مي 
را  کردن  باز  زبان  در  تاخیر  کودکان،  از 
این،  بر  عالوه  شود.  مي  سبب  آنان  در 
 9 دهد  مي  نشان  محققان  هاي  بررسي 
نفر از هر ۱۰ کودك زیر دو سال به طور 
منظم، تلویزیون تماشا مي کنند و با وجود 
هشدارهاي متعدد محققان، برخي از آنان 
حتي تا ۴۰ درصد از وقت شان را در برابر 

تلویزیون مي گذرانند.  

تاثیرات مثبت و منفي خواب بر سیستم ایمني 
 

به اندازه کافي بخوابید تا سالم بمانید 
 

خواب شبانه کمتر از هفت تا هشت ساعت، خطر ابتال به سرماخوردگي را افزایش مي دهد. به گفته محققان علوم 
پزشکي، کساني که شبانه کمتر از هفت ساعت مي خوابند، خطر سرماخوردگي را به جان مي خرند. آنهایي هم که 

به جاي خوابیدن، ساعت ها در رختخواب 
امان  در  بیماري  این  از  زنند،  مي  غلت 
سالم  تا  بخوابید  کافي  اندازه  به  نیستند. 
بمانید.هیچ کس هنوز به درستي نمي داند 
براي  اتفاقاتي  چه  شبانه  خواب  طول  در 
براي  که  یي  نکته  تنها  دهد.  مي  رخ  بدن 
دانشمندان روشن شده این است که خواب، 
مي  بدن  ایمني  سیستم  بر  مثبتي  تاثیرات 
تازه ترین بررسي  نتیجه  این نکته،  گذارد. 
کارنگي  دانشگاه  پژوهشگران  از  گروهي 
محققان،  این  هدف  است.  امریکا  در  ملون 
یافتن ارتباط میان خواب و مبتال شدن به 

بیماري سرماخوردگي بود.
چهارساله  پژوهشي  از  پس  سرانجام 
هفت  از  کمتر  که  کساني  شد  مشخص 
با  ساعت در شب مي خوابند، در مقایسه 
ساعته  هشت  کامل  خواب  یک  که  کساني 

داشته اند، سه برابر بیشتر در معرض ابتال به سرماخوردگي قرار دارند. البته این نکته به این معنا نیست که سپري 
کردن هشت ساعت در رختخواب به خودي خود کافي است، بلکه کیفیت خواب هم در این میان نقشي اساسي بازي 
مي کند. کساني که بیشتر از هشت درصد از زماني را که در رختخواب هستند، بیدارند و غلت مي زنند، تا پنج برابر 

بیشتر از آن دسته یي که تمام مدت خوابیده اند، مریض مي شوند.

نه کم، نه زیاد

براي انجام این پژوهش، دانشمندان ۱5۳ نفر را در بازه زماني 5 تا ۱۰ هفته زیر نظر داشتند. اضافه بر آن، افراد 
تلفن، پژوهشگران را در جریان عادت هاي خوابیدن شان قرار مي دادند.  از طریق  تحت آزمایش، دو هفته تمام 
مرحله آخر، سپري کردن شش روز در قرنطینه بود؛ جایي که آنها در معرض نوعي از ویروس سرماخوردگي قرار 
گرفتند. پس از آن، تمام نشانه هاي بیماري توسط محققان ثبت شد و یک ماه بعد نمونه هاي خوني، براي بررسي 
واکنش سیستم ایمني بدن آزمایش شدند. هرچه مدت زمان خوابیدن کوتاه تر و کیفیت خواب هم پایین تر بود، به 
همان میزان خطر ابتال به ویروس سرماخوردگي هم شدیدتر بوده است. نکته قابل توجه در این میان، چند برابر 
شدن خطر عفونت در زماني بوده که فرد به اصطالح بدخواب شده است.تحقیقات پیشین نشان داده بودند کساني 
که بین هفت تا هشت ساعت مي خوابند، جزء انسان هاي سالم به شمار مي آیند. البته خواب آلودها نباید فکر کنند 
خواب زیاد با این حساب مفید و ضروري است هرچند که گروه پژوهشي مورد بحث نتوانستند این نکته را ثابت 
کنند زیرا به گفته سرپرست گروه، آنها تنها افراد سالم را براي این پژوهش انتخاب کرده بودند، اما با این حال، 
خواب زیاد اغلب نشانه بیماري هاي مزمن است.هفت تا هشت ساعت خواب از نظر محققان، میزان معقول و منطقي 
براي استراحت و خستگي درکردن است. البته حیوانات هم از مزیت هاي خواب کامل بي بهره نمانده اند. به تازگي 
نتیجه بررسي دانشمندان موسسه ماکس پالنک نشان داده است خواب طوالني بسیاري از حیوانات را در مقابل 

انگل ها محافظت مي کند.
www.dw-world.de 

تشخیص بیماري با سي تي 
اسکن مدرن  

در تحول علمي که محققان معتقدند به احتمال فراوان 
نگراني هاي موجود درخصوص هزینه هاي سرسام 
آور تصویربرداري توموگرافي براي تشخیص لخته 
از دانشمندان  هاي عروقي را کاهش مي دهد، تیمي 
هاپکینز  جان  دانشگاه  سرپرستي  به  المللي  بین 
آن  مبناي  بر  که  اند  داده  خبر  جدیدي  تحقیقات  از 

تصویربرداري جدیدتر و در عین حال قدرتمندتر
CT-۶۴ مي تواند به آساني و با ضریب دقت باال افراد 
شناسایي  را  خوني  هاي  رگ  هاي  بیماري  به  مبتال 
کند. به گفته محققان این تکنیک نوین از ضریب دقتي 
معادل تکنیک تهاجمي آنژیوگرافي عروقي برخوردار 
است. محققان 9 مرکز پزشکي در کشورهاي مختلف 
اند،  کرده  هدایت  را  جهاني  پروژه  این  که  جهان 
 CT-۶۴ معتقدند استفاده از فناوري تصویربرداري
پرهزینه  تهاجمي  تصویربرداري  درصد   9۳ معادل 
محقق  زاده«  عرب  »آرمین  دکتر  دارد.  دقت  فعلي 
محققان  جمله  از  که  هاپکینز  جان  دانشگاه  ایراني 
پیشرو در این بررسي است، امیدوار است با توسعه 
این فناوري نوین، راهکار جدید و در عین حال ارزان 
به  مبتال  بیماران  سریع  شناسایي  براي  تري  قیمت 
لخته هاي خوني ارائه شود. ارائه این امیدواري جدید 

ساالنه  اکنون  هم  که  است  گرفته  حالي صورت  در 
بیش از ۲5۰ هزار امریکایي به دلیل ایجاد لخته هاي 

خوني تحت اعمال جراحي مختلف قرار مي گیرند.  
 

ابزاري براي تشخیص 
پوسیدگي دندان  

 
 دانشمند ان یک کاوشگر جدید دنداني اختراع کردند 
جرم  عالئم  ترین  ابتدایي  توان  مي  آن  کمک  به  که 
تر مي  پوسیدگي عمیق  به  منجر  که  را  دنداني  هاي 
اندازه  به  جدید  ابداعي  وسیله  داد.  تشخیص  شدند، 
یک مسواك است و در نوك آن یک چراغ با نور آبي 
رنگ تعبیه شده است. دندانپزشک این وسیله را در 
داخل دهان بیمار مي گرداند و از طریق شیشه هاي 
مشاهده  را  دهان  داخل  قرمز  فیلتر  یک  با  زردرنگ 
روي  جرمي  هرگونه  اگر  ترتیب  این  به  کند.  مي 
دندان وجود داشته باشد، به راحتي شبیه به یک نور 
حاضر  حال  در  شود.  مي  مشاهده  قابل  قرمزرنگ 
دندانپزشکان از مواد آشکارساز جرم دندان که در 
قالب قرص تهیه و مصرف مي شوند، براي مشخص 
کردن جرم و پوسیدگي دندان ها استفاده مي کنند، 
اما این قرص ها معمواًل دهان بیمار را رنگي و آلوده 

کرده و طعم ناخوشایندي نیز دارند.  
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مرورگر اپرا مي خواهد اولین باشد  
 

تا چندي پیش بعضي از کاربران گمان مي کردند تنها یک راه براي 
گشت وگذار در وب و مشاهده صفحات اینترنتي وجود دارد و آن 
عبارت است از اینترنت اکسپلورر که بعضًا IE خوانده مي شود. 
البته اکنون دیگر واضح است که عالوه بر مرورگر مایکروسافت 
اتفاقًا  که  دارد  وجود  هم  دیگري  مرورگرهاي   ،IE همان  یعني 
عملکرد، سرعت و امنیت بهتري براي کاربران خود به ارمغان مي 

آورد. 
تعداد مرورگرهاي اینترنتي بسیار زیاد و متعدد است و بسیاري 
از کاربران حتي نام آنها را نشنیده اند، چه برسد به اینکه با آنها 
کار هم کرده باشند. به عنوان مثال شما کسي را مي شناسید که 
 SeaMonkey و   Camino، Epiphanyهمچون مرورگرهایي  با 
و  نوظهور  تقریبًا  مرورگر  چند  حال  این  باشد.با  کرده  وبگردي 
تازه نفس، به نوعي رقیب IE مایکروسافت به شمار مي روند. این 
مرورگر  فایرفاکس  اپل،  مرورگر  از؛ سافاري  عبارتند  مرورگرها 
اپرا. داشتن سرعت باال و تامین  موزیال، کروم مرورگر گوگل و 
که  است  چیزهایي  مخرب  هاي  برنامه  و  هکرها  برابر  در  امنیت 

کاربران از مرورگرهاي اینترنتي مي خواهند و انتظار دارند. 

گزینه  دو  این  فاقد  تنها  نه  اکسپلورر  اینترنت  که  اینجاست  جالب 
است، بلکه محبوبیت و رواج گسترده آن بین کاربران در سراسر 
جهان، باعث شده است هکرها به چشم یک طعمه چرب و شیرین 
به آن نگاه کنند. به نظر من اگر اینها را در کنار باگ هاي متعدد 
 The Atlanta IE قرار دهیم، باید حق را به هکرها بدهیم. اخیراً 
مطرح  مرورگر  چند  بین  یي  مقایسه   Journal-Constitution
اینترنتي )همان ها که در باال ذکر شد( انجام داده است و در پایان 
معرفي  بهترین،  عنوان  به  را  اپرا  سریع  و  دست  مرورگر خوش 
کرده است. گفته مي شود در این آزمون گزینه هاي سرعت، قابلیت 
اطمینان، امنیت و نامشهود بودن مورد آزمایش قرار گرفته است.  

شبیه سازي پیدایش حیات در 
آزمایشگاه  

 
 یکي از بزرگ ترین رازهاي حیات، چگونگي آغاز آن است و اکنون 
دانشمندان گام بلند و شجاعانه یي به سوي کشف آن برداشته 
که  شیمیایي  هاي  واکنش  برخي  باورند  این  بر  دانشمندان  اند. 

حدود چهار میلیارد سال پیش 
روي داده به پیدایش حیات زمیني منجر شده است. دانشمندان 
ها  آتشفشان  بروز  واسطه  به  ها  واکنش  این  که  باورند  این  بر 
شتاب بیشتري یافته و حتي این احتمال وجود دارد که در بستر 
اکنون  باشند.  گرفته  شکل  معدني  صفحات  بین  حتي  یا  دریاها 
در  را  فرآیندي  امریکا  اسکریپ  تحقیقات  انستیتو  دانشمندان 
محیط آزمایشگاهي ایجاد کرده اند که شباهت بسیار زیادي به 
این پروژه  پیدایش حیات دارد. در  از چگونگي  درك دانشمندان 
دانشمندان مولکولي را در محیط آزمایشگاهي خلق کرده اند که 

به صورت خودکار تکثیر مي شود.  
 

تقویت وضوح ام آرآي توسط آي بي ام  
 

 بي بي سي؛ تیمي از محققان شرکت کامپیوتري آي بي ام موفق 
اند وضوح سیستم »ام آرآي« یا تصویربرداري ارتعاشي  شده 
تکنیک  یک  آرآي«  »ام  دهند.  افزایش  شدت  به  را  مغناطیسي 
مشاهده  براي  آن  از  که  است  پزشکي  امور  در  تصویربرداري 
ساختارهاي داخلي بدن استفاده مي شود. اکنون محققان نشان 
داده اند مي توان وضوح این نوع تصویربرداري را ۱۰۰ میلیون 
به  تواند  مي  پیشرفت  این  گویند  مي  محققان  داد.  افزایش  بار 
کاربردهاي مهم پزشکي منجر شود و آنقدر قدرتمند است که با 
آن مي توان باکتري، ویروس و پروتئین ها را دید. پژوهشگران 
گفتند این پیشرفت امکان مطالعه ساختارهاي پیچیده سه بعدي 
را در مقیاس نانو فراهم مي کند. این گام با کمک تکنیکي موسوم 
 )magnetic resonance force microscopy( »به »ام آراف ام
که بر ردیابي نیروهاي بسیار کوچک مغناطیسي تکیه دارد، ممکن 
شد. »ام آراف ام« عالوه بر وضوح باال این مزیت را دارد که مي 
تواند زیر سطوح را ببیند و به عالوه مواد بیولوژیک ظریف را 
از میان نمي برد. تیم پژوهشگران آي بي ام حساسیت »ام آراف 
تکنیک  یک  با  را  آن  و  داده  افزایش  چشمگیري  طور  به  را  ام« 
این  بازسازي تصویر به صورت سه بعدي ترکیب کرده است. 
به آنها اجازه داد براي اولین بار بتوانند از اهداف بیولوژیکي در 
مقیاس نانومتر عکس هاي »ام آرآي« تهیه کنند. این تکنیک به آنها 
امکان داد به وضوحي معادل عکسبرداري از شیئي به طول چهار 

نانومتر دست یابند.  

 آموزگاران روباتیک در 
مدارس انگلیس  

  
 MechRC محققان دانشگاه ردینگ روبات آموزگار جدیدي به نام
فناوري طراحي  به  بیشتر محصالن  ارتباط و توجه  با هدف  را 
آموزان  دانش  هیجان  و  انگیزش  موجب  تواند  مي  که  اند  کرده 
در فضاي یکنواخت آموزشي شود. به اعتقاد محققان این روبات 
آموزگار مي تواند براي اهداف و کارکردهاي آموزشي بهتر و 
تکمیلي توسط خود محصالن برنامه ریزي شود و نقش مربي و 
همراهي را براي به حرکت درآوردن و پویایي بهتر دانش آموزان 
ایفا کند. محققان انگلیسي معتقدند از این پس و با ورود مدل هاي 
و  آموزش  اولیاي  ها،  دبیرستان  اکثر  به  ها  روبات  این  مناسب 
پرورش مي توانند ارتباط و هیجان الزم براي دانش آموزان را 
نه تنها در خصوص دانش روباتیک بلکه در حوزه فناوري و به 
طور کلي علوم پایه ایجاد کنند. این روبات جدید که با باتري کار 
مي کند قادر به ارائه بیش از ۱۰۰ حرکت و صداي از پیش برنامه 
ریزي شده است و مثل یک شخصیت بازي هاي رایانه یي کنترل 
شده و کار با آن آسان و مفرح است. محققان بر این باورند تغییر 
نیازمند  انگلیس  پرورش  و  آموزش  سنتي  فضاي  و  نگرش  در 
فناوري هایي از این دست است و حتي الزم است نسل دیگري 
از این مربیان و معلمان روباتیک براي اهداف آموزشي توسعه 

داده شوند.  

کنترل جهان با گوشي تلفن همراه  
  

طي سال هاي اخیر شرکت هاي فراواني در پي تولید سیستمي 
به  الکترونیکي  ابزار  یک  به  آن  اتصال  با  بتوان  که  اند  بوده 
خصوص تلفن همراه، کنترل تمامي تجهیزات الکترونیکي از قبیل 
گرفت.  عهده  به  را  منازل  پارکینگ  در  حتي  و  تلویزیون  رایانه، 
شرکت Unify۴Life به تازگي اعالم کرده است موفق به تولید 
با   AVShadow نام  با  این سیستم  است.  چنین سیستمي شده 
نصب روي گوشي تلفن همراه بلک بري مي تواند به یک کنترل 
کننده جهاني تبدیل شود. تجهیزات صوتي و تصویري متفاوتي 
از قبیل سیستم پخش بلو-ري و آي پادها را مي توان با استفاده 
از این نرم افزار و در هر نقطه یي از جهان فعال ساخت. نمونه 
هاي تکمیلي این سیستم که به منظور باز و بسته کردن درهاي 
الکترونیکي و همچنین خاموش و روشن کردن رایانه ها مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت به زودي و با قیمت هاي ۳۰ و ۴۰ 
شرکت  گرفت.  خواهد  قرار  کنندگان  مصرف  دسترس  در  دالر 
تولیدکننده این سیستم کاربردي قصد دارد نمونه هاي آتي این 
برنامه را منطبق با گوشي هاي آیفون و آندرونید گوگل طراحي 
و تولید کند. نمونه منطبق با گوشي بلک بري این برنامه در حال 

حاضر با قیمت ۱۰۰ دالر به فروش مي رسد.  

آزمایش ماشین زمان در فضا  
 »یوري لونچاکوف« فضانورد روس، »مایکل فینک« و »ساندرا 
ماگنوس« کیهان نوردان ناسا مي توانند در ایستگاه فضایي بین 
المللي ۱۶ بار سال نو را جشن بگیرند. »الکساندر کریف« نماینده 
این  امکان  رابطه گفت؛ »فضانوردان  این  در  پرواز  هدایت  مرکز 
را خواهند داشت که ۱۶ بار شاهد فرا رسیدن سال نو باشند. به 
همین تعداد دفعات آنها از مرز زماني بین ۲۰۰۸ و ۲۰۰9 عبور 
مي کنند.« وي در این رابطه توضیح داد تغییر زمان از شرق به 
غرب است، اما ایستگاه فضایي بین المللي در جهت معکوس پرواز 
مي کند و در عین حال ایستگاه مي تواند طي 5/۱ ساعت به دور 
ترتیب فضانوردان در هر دور گردش  بدین  کره زمین بچرخد. 
به پیرامون زمین از منطقه یي زماني گذر مي کنند که روز جدید 
گردند  بازمي  زماني  یي  منطقه  به  آن  از  پس  است،  رسیده  فرا 
که براساس تقویم هنوز روز قبل است. »کریف« در پایان گفت؛ 
»پرواز به گذشته، به آینده معمواًل ۱5 تا ۱۶ بار در روز تکرار 

مي شود.«  

کاهش فروش کامپیوتر در آسیا  
  

رایانه  فروش   ،IDC بازار  پژوهش  موسسه  گزارش  اساس  بر 
قبل  با مدت مشابه در سال  مقایسه  هاي شخصي در آسیا در 
آن براي نخستین بار در دهه گذشته در طول سه ماهه چهارم 
مي  نشان  اولیه  آمارهاي  یافت.  کاهش  درصد  پنج   ۲۰۰۸ سال 
دهند فروش رایانه شخصي در آسیا به استثناي ژاپن در طول 
دستگاه  میلیون   ۲/۱7 به  گذشته  میالدي  چهارم سال  ماهه  سه 
کاهش یافت که برخالف پیش بیني فروش ۸/۱9 میلیون دستگاه 
موسسه  این  بود.   IDC سوي  از  مدت  این  در  شخصي  رایانه 
پژوهشي از سه ماهه سوم سال ۱99۸ و در زمان بحران مالي 
آسیا که کاهش ارزش پول به اقتصادهاي این منطقه آسیب زد 
کاهش در فروش رایانه هاي شخصي را گزارش نکرده بود. بنا 
برگزارش IDC، بیشتر کاهش در میزان فروش مورد پیش بیني 
انتظار  با  تقاضاي داخلي در آن مطابق  بود که  به چین مربوط 
که   Lenovo Group به  آسیا  در  رایانه  تقاضاي  کاهش  نبود. 
این  لطمه زده و فروش  است،  منطقه  این  ترین فروشنده  بزرگ 
شرکت را نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴/۴ درصد کاهش 
منطقه ۳/۶ درصد  این  در  نیز  پاکارد  است. فروش هیولت  داده 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. برخي از شرکت ها 
فروش نسبتًا خوبي در طول سه ماهه چهارم داشتند. دل و ایسر 
هر دو شاهد افزایش فروش رایانه هاي شخصي بودند اما بزرگ 
ترین برنده شرکت تایواني ایسوزتک کامپیوتر بود. سازنده نت 
بوك محبوب Eeepc شاهد باال رفتن 5/۲۶ درصدي فروش در 
آسیا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بود که این شرکت 
را پنجمین فروشنده بزرگ رایانه در این منطقه ساخت. طبق این 
گزارش با وجود نتایج ضعیف فروش رایانه در سه ماهه چهارم، 
فروش رایانه هاي شخصي در کل سال ۲۰۰۸ افزایش یافته و 9 
درصد نسبت به سال قبل باال رفت که بسیار بهتر از رشد صفر 
به ثبت رسیده براي فروش رایانه هاي شخصي در سال ۱999 

در آسیا بود.  
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برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، 
ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. آگهی های 
شما موجب ارتقاء کیفیت این هفته نامه خواهد شد.  
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اعتماد به نفس در ۱0 دقیقه

گذشته ها گذشته؛ 
بزن بریم به سوی 

سرنوشت!
سارا جمال آبادی

من؟ من بروم دوباره کنکور بدهم؟ شوخیت گرفته! مغز من دیگه 
کشش نداره! بله؟ مهمون ها بیان خونه، آن وقت من غذا درست کنم؟ 
می خواهی  می لرزه  پام  و  دست  می کنم  را  فکرش  که  همین  اصال 
ازدواج  من  با  بگم  برم  پسر!  تو  خوشحالی  چی؟  بره؟  آبرویمان 
جور  این  خودتان  درباره  هم  شما  کجا!...  من  کجا؛  اون  می کنی؟ 

اینها  همه  از  بعد  و  کنار  بگذارید  را  تعارف  البته  می زنید؟  حرف 
ببینید واقعا به این که توی آینه هر روز روبه روی شما می ایستد 
و زل می زند توی چشم هایتان چه قدراعتماد و اطمینان دارید؟ در 
نظرتان این تصویر را که خودتان هستید چه جوری می ببینید؟ یک 
آدم قدرتمند که می تواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد یا یک 
چون  نگذرید  پرسش  این  کنار  از  ساده  پا؟  و  دست  بی  ترسوی 

جواب به این سوال می تواند زندگی شما را زیر و رو کند! 
که  چتر  یک  ابره!  یک  و  خورشید  یک  چتره!  یک  نفس  به  اعتماد 
نمی رود  ابر  پشت  که  خورشید  یک  بشوید.  خیس  شما  نمی گذارد 
هستید.  تشنه  که  وقتی  برای  باران  از  پر  ابر  یک  و  بزنید  یخ  تا 
ارزش های  درك  یعنی  نفس  به  اعتماد  روان شناسانه  تعریف های 
شخصی؛ دیدن خود به عنوان فردی که توانایی انجام خیلی از کارها 
را دارد و خالصه کالم اینکه اعتماد به نفس یعنی: باور خودمان و 

توانایی هایمان! یعنی تصور و حس مثبت داشتن ازخود. 
فکر می کنید چه قدر این موضوع مهم است؟ عجله نکنید فرصت برای 
از آن خواندن چند خط دیگر را هم تحمل  جواب دادن دارید. قبل 

کنید. 

 آنکه اعتماد به نفس دارد، آنکه ندارد 
آرامش! اولین و مهم ترین اثر داشتن حس اعتماد به نفس، آرامش 
است. شما به خودتان اعتماد دارید پس ترستان کمتر است. خودتان 
حتما  کنید  آزمونی شرکت  در  اگر  می دانید  پس  کرده اید،  قبول  را 
نفر  بیست  یا  ده  برای  می توانید  می گیرید.  را  نظرتان  مورد  نتیجه 
غذا درست کنید. نمی ترسید که وقت امتحان کم بیاورید. در کمال 
به حضور  برنامه ریزی می کنید. وابسته  برای لحظات تان  آرامش 
دیگران نیستید و همه اینها نتیجه این است که شما به خودتان وصل 
شده اید و به دیوار محکمی  تکیه داده اید که نه می ریزد و نه از شما 
دور می شود. این آرامش موجب می شود که مدام کارهایتان را بهتر 

انجام دهید و ناخودآگاه احترامتان پیش خودتان باال می رود. 

اما آدمی  که اعتماد به نفس ندارد مدام خودش را و توانایی هایش 
را نادیده می گیرد. مسخره می کند و به دنبال دیگران است تا او را 
با ترس های خود روبه رو شود و  این فرد نمی تواند  تشویق کنند. 
هرچه بزرگ تر می شود، ترس هایش هم بزرگ تر می شوند. در حالی 
که اگر اعتماد به نفس داشت نه تنها در تاریکی و ترس فرو نمی رفت 
که خود را در مقابل ترس هایش قرار می داد و با آنها روبه رو می شد. 
به نفس دارد قدرت ریسک پذیری بیشتری به خودش  اعتماد  آنکه 
می دهد و در عین حال می داند که روی دیگر پیروزی، شکست است 

بنابراین او هم قدرت پذیرش شکست را دارد و هم پیروزی را. 
اما فرد مقابل ریسک نمی کند چون از طرفی می ترسد که شکست 

بخورد و از طرفی باور دارد که نمی تواند موفق شود. 
کند  خطا  است  ممکن  که  می داند  دارد،  نفس  به  اعتماد  که  فردی 
نفس  به  اعتماد  آنکه  اما  می بخشد  را  خود  افتاد  اتفاق  این  اگر  و 
اشتباه  این  و  می بخشد  را  خود  سختی  به  کند  خطایی  اگر  ندارد 
را فراموش می کند. کسی که اعتماد به نفس دارد دیرتر افسرده و 
خسته می شود و کمتر احساس ناامیدی می کند چرا که خودش را 
پذیرفته است و برای بهتر شدن خودش در تالش است. آدم هایی 
که اعتماد به نفس دارند، بیشتر می توانند اعتماد دیگران را به خود 
جلب کنند. فکر می کنید غیر از این است؟ تصور کنید با دو نفر در 
مدام  پوشیده  لباس خوبی  اینکه  با  یکی  روبه رو می شوید  مهمانی 
می پرسد:  دیگران  از  منفی  لحنی  وبا  است  درگیر  لباس هایش  با 
»من خیلی بد نه؟« و دیگری با یک لباس کامال عادی با اعتماد به 

نفسی که از خودش نشان می دهد ناخودآگاه به دیگران و پیش از 
فرد  این دو  از  اگر  به خودش می گوید: »من خوبم« خود شما  آن 
را  کدام  بخواهید  او  از  را  کاری  و  کنید  انتخاب  را  یکی  بخواهید 
انتخاب می کنید؟ و صدها و شاید هزارها اثر مثبت دیگر که میوه 
درخت اعتماد به نفس هستند. حاال شما می خواهید طعم دلپذیر این 

میوه ها را بچشید یا نه؟ 

 شکار اعتماد به نفس 
از زندگی  تاثیر دوران کودکی ما هیچ وقت  نباشید، هرچند  نگران 
بخواهید-  اگر  –البته  می توانید  شما  اما  نمی شوند  پاك  داریم  که 

زندگی تان را تغییر بدهید. اما چگونه؟ 
۱( همین االن جلوی آینه بروید و به خودتان بگویید که: من می توانم 
و می خواهم که بتوانم و از هیچ چیز نمی ترسم. این جمالت را هروقت 
که جلوی آینه می روید به خودتان بگویید. از زیبایی هایتان تعریف 
کنید و خود را زیبا ببینید و سعی کنید هر روز زیباتر از پیش باشید. 

می توانم،  هم  من  ندارد  عیبی  بگویید  خودتان  به  هستید  چاق  اگر 
می توانم الغر شوم و از همین امروز راهپیمایی را شروع کنید. 

بیشتر  که  کنم  سعی  می توانم،  من  بگویید  هستید  بی پول  اگر 
که  همین  هستید؟  چه  منتظر  باشید.  کار  دنبال  و  دربیاورم  پول 
هم  شده اید،  زیباتر  هم  شما  بیاید  بیرون  زبانتان  از  حرف ها  این 
پول دارتر و هم الغرتر! باور می کنید؟ اگر باور نکرده اید به خواندن 

ادامه ندهید وگرنه راه دوم: 
۲( فرار نکنید. از چه می ترسید؟ از همین االن به ترس هایتان حمله 
کنید.  روشن  را  چراغ  اینکه  بدون  شوید  تاریک  اتاق  وارد  کنید! 
چه  از  کنید.  محبت  ابراز  و  بروید  عالقه تان  مورد  آدم  سمت  به 
می ترسید؟ از شکست؟ پس بدانید تا زمانی که از شکست بترسید 
موفق نمی شوید. شما باید به این شعر مارگوت بیگل شاعره آلمانی 

عمل کنید: 
»بر آنچه دلخواه من است، حمله نمی برم 

خود را به تمامی بر آن می افکنم 
اگر بر آنم که دیگربار و دیگربار، 

برپای بتوانم خاست، 
راهی به جز اینم نیست« 

شما راهی ندارید جز روبه رو شدن؛ موفق شدن یا شکست خوردن 
وگرنه می نشینید و مرداب می شوید. 

نمی تواند  خودتان  اندازه  به  کس  هیچ  بزنید.  حرف  خودتان  با   )۳
به شما کمک کند. با خودتان مهربان باشید. قبل از اینکه بخواهید 
دیگران با شما مهربان باشند. نکات مثبت خودتان را بزرگ کنید و 

نکات منفی را پاك نکنید بلکه سعی کنید آنها را رفع کنید. 
۴( مقایسه نکنید یا بهتر است بگوییم خودتان را با خودتان مقایسه 
با  فقط  را  مقایسه  این  بدتر  یا  شده اید  بهتر  اگر  دیگران!  نه  کنید 

خودتان انجام دهید نه دیگران. 
5( گذشته ها گذشته! شما امروز آدم دیگری هستید و فردا در دستان 

شما است. لبخند بزنید، شما مقابل یک دنیا توانایی ایستاده اید.

خود هیپنوتیزم،   شناخت و تسلط 
بر نیروی ذهن 

075 95 ۱6 ۱۱ 89 - 07 88 99 77 6۲3
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مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
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avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

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

علم

نسل فوق مدرن بمب افکن ها  
در حال حاضر بمب افکن هاي B-۲ که مي توانند با سوخت گیري 

 ۴۴ مدت  در  تنها  هوایي 
ساعت خود را به آن سوي 
فناوري  از  برسانند،  دنیا 
به  که  برند  مي  هایي سود 
رده  از  آستانه  در  تدریج 
دارند.  قرار  شدن  خارج 
در  رفته  کار  به  فناوري 
این  هاي  کننده  پردازش 
سال  به  ها  افکن  بمب 
از  و  گردد  بازمي   ۱9۸۲
است  سالي  چند  رو  این 
آنها  سازي  جایگزین  که 
نیروي  در  مهم  اولویتي  به 
شده  تبدیل  امریکا  هوایي 

برنامه  دو  جایگزین سازي  این  براي  امریکا  هوایي  نیروي  است. 
میان مدت و بلندمدت در دست دارد. در برنامه میان مدت تا سال 
۲۰۱۸ بالغ بر یکصد فروند بمب افکن جدید ساخته خواهد شد که از 
هر لحاظ بر نمونه هاي فعلي برتري دارند. در برنامه بلندمدت نیز 
قرار است تا سال ۲۰۳7 بمب افکن مافوق سرعت عظیمي طراحي 
خانه  را  فعلي   B-۲ هاي  افکن  بمب  راحتي  به  که  ساخته شود  و 
نشین خواهد کرد. در این پروژه دو شرکت بوئینگ و الکهیدمارتین 
همکاري مشترکي را آغاز کرده اند تا بهترین طرح ممکن را ارائه 
کنند. به گفته مقامات نیروي هوایي امریکا، بمب افکني که در برنامه 
بلندمدت ساخته خواهد شد، باید قادر باشد مسافت دو هزار مایلي 

را بدون هیچ گونه سوخت گیري مجدد هوایي بپیماید.  

 سیستم جدید کم هزینه براي 

رادیوگرافي  
 

انجام  براي  تر  قیمت  ارزان  روشي  ابداع  به  موفق  متخصصان 
کرده  اظهار  پژوهشگران  این  اند.  شده  ایکس  اشعه  رادیوگرافي 
به روش  ایکس  ثبت تصاویر اشعه  براي  این روش کم هزینه  اند 

پرتو  دیجیتالي  اسکنرهاي  از  استفاده  امکان  تواند  مي  الکتریکي 
ایکس را براي بیماران کشورهاي کم درآمد و در حال توسعه نیز 
فراهم کند. این سیستم جدید همچنین مي تواند تصاویر دیجیتالي 
اشعه ایکس با قدرت وضوح باال تولید کند که هزینه آن یک دهم 
هزینه معمول اسکن دیجیتالي است. به گفته متخصصان، دستگاه 
که  چرا  هستند  سودمند  بسیار  ایکس  اشعه  دیجیتال  اسکن  هاي 
تصاویري که این دستگاه ها تولید مي کنند، به راحتي قابل تجزیه 
این  اغلب  هستند.  کردن  ذخیره  و  اصالح  دستکاري،  تحلیل،  و 
دستگاه ها با استفاده از الیه هایي از سلنیوم نامنظم و درهم ریخته 
اما در  کنند.  الکتریکي کار مي  بار  به  ایکس  پرتوهاي  تبدیل  براي 
هزینه  لذا  باشند،  زیاد  باید  پرتوها  این  قدیمي چون  هاي  دستگاه 
عکسبرداري افزایش پیدا مي کند، اما در دستگاه جدید که از سوي 
»جان روالندز« و دستیاران وي در دانشگاه تورنتو در انتاریوي 
استفاده مي شود که »دریچه  تکنیک جدیدي  از  ابداع شده،  کانادا 
نوري پرتو ایکس« نام دارد و متشکل از بلور مایع است که با الیه 
یي از سلنیوم نامنظم پوشیده مي شود. این الیه ها در بین جفتي 
الکترود پیچیده شده که مي توانند میدان مغناطیسي ایجاد کنند. در 
این شیوه با تغییرات اعمال شده در ساختار تکنیک، هزینه استفاده 
از دستگاه کاهش مي یابد و براي عموم مردم قابل استفاده است.  

تکنیک جدید استخراج دي 
اکسیدکربن  

 
استرالیا  ملي  دانشگاه  و  تاسمانیا  دانشگاه  از  محققاني  همکاري 
اقلیم  با هدف توسعه شیوه هاي بازیابي آالینده هاي تغییردهنده 
اکسیدکربن  دي  جذب  براي  جدیدي  تکنیک  ارائه  به  منجر  جهاني 
شده است. این تحقیق بخشي از پروژه یي گسترده تر و با هدف 
اجزاي  دهنده  تشکیل  قوي  پیوندهاي  براي شکستن  مدلي  توسعه 
با ترکیبات  این ترکیبات  مولکولي و بررسي نحوه واکنش متقابل 
پیچیده فلزي به شمار مي رود. محققان در تالشي شش ساله براي 
از رهنمودهاي موجود در طبیعت،  استفاده  با  و  این مدل  توسعه 
در پي ایجاد مبنا و خط مشي عملیاتي بوده اند که طي آن بتوانند 
آالینده هاي جوي نظیر دي اکسیدکربن و اکسید نیتروژن را از هوا 
متقابل  واکنش  تکنیک  این  در  گفته محققان  به  کنند.  پاك  و  گرفته 
دي اکسیدکربن با برخي ترکیبات موجب به دام افتادن و شکستن 

پیوندها شده و به موادي با درجه سمي بودن به مراتب کمتر تبدیل 
مي شود که براي محیط زیست مناسب تر هستند. محققان معتقدند 
این فرآیند مستلزم بازیابي آالینده هاي محیطي براي تشکیل نمک 
هاي آلي است که ترکیباتي طبیعي و مصنوعي به شمار مي روند و 
در میوه هایي نظیر موز، گالبي و پرتقال باعث ایجاد مزه و بوهاي 

مختص این میوه ها مي شوند.  

 کشف مقادیر زیادي متان در مریخ  
 

 دانشمند ان آژانس فضایي امریکا )ناسا( از کشف مقادیر زیادي 
گاز متان در سیاره مریخ خبر دادند که مي تواند دلیل دیگري از 
وجود حیات در این سیاره باشد. دانشمند ان ناسا تاکید کرده اند که 
این گاز مي تواند یا بر اثر یک فعالیت زمین شناختي یا بر اثر وجود 

شود.  تولید  حیات 
این  براساس 
دانشمند  گزارش 
شدند  متذکر  ان 
متان  گاز  هرچند 
بر  پیش  سال  پنج 
سرخ  سیاره  سطح 
است،  شده  کشف 
اخیر  تحقیقات  اما 
است  داده  نشان 
هاي  بخش  در  که 
سیاره  از  خاصي 

مقدار این گاز بسیار فراوان است. این گاز تنها براي مدت کوتاهي 
در اتمسفر دوام مي آورد تا اینکه بر اثر تابش نور خورشید تخریب 
مي شود و بنابراین ادامه حضور آن به معني این است که دوباره 
در حال شکل گیري و تولید است. پژوهشگران مي گویند این امر 
تولید مي شود.  پیش رونده  پروسه  متان طي یک  نشان مي دهد 
به گفته دانشمند ان ناسا؛ »تولید گاز متان فقط با دو احتمال قابل 
توجیه است؛ نخست اینکه ممکن است یک پروسه شیمي زمین باشد 
از یک فرآیند زیست شناسي باشد.« تحقیقات  اینکه ناشي  و دوم 

بیشتر در این زمینه ادامه دارد.  
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آزمایش DNA راز ۱۱ ساله 
یک جنایت را فاش کرد  

  
راز قتل یک دختر جوان که ۱۱ سال پیش در لندن کشته شده 

بود به کمک آزمایش DNA برمال شد.
به گزارش بي بي سي در سال ۱997 میالدي پلیس انگلیس 
جسد یک دختر ۲۳ ساله را در یکي از آپارتمان هاي شهر 
لندن کشف کرد.این زن غرق در خون بود و کبودي هایي 
که در صورتش وجود داشت از شکنجه یي که تحمل کرده 
بود خبر مي داد. پلیس جسد او را به پزشکي قانوني منتقل 
کرد و مشخص شد او با ضربات متعدد چاقو که به سینه و 
گردنش وارد شده به قتل رسیده است. ضمن اینکه غیر از 
خون مقتول خون شخص دومي نیز روي جسد کشف شد. 

پلیس در همان سال ها خون را مورد آزمایش قرار داد و 
DNA آن به دست آمد اما شخصي که DNA او با نمونه 
پیدا  پلیس بود مطابقت داشته باشد هرگز  یي که در دست 
نشد تا اینکه این نمونه پس از ۱۱ سال با نمونه خون مردي 
۴۲ ساله به نام جیمز هاپکینز مطابقت کرد و پلیس توانست 
او را به جرم قتل دختر جوان دستگیر کند.این مرد در حال 

حاضر تحت بازجویي است.  

کشف 8 جسد بی سر 
درون کیسه های زباله 

در جنوب مکزیک
پلیس  ماموران  کردند:  اعالم  مکزیک  جنوب  پلیس  مقامات 
این کشور در نزدیکی مرز »گوآتماال« هشت جسد بی سر را 

درون کیسه های زباله یافتند. 
جنوب  پلیس  مقامات  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به 
شهروند  هشت  سر  بدون  اجساد  کردند:  اعالم  مکزیک 
صورت  فجیع ترین  به  که  کلمبیایی  و  گوآتماالیی  مکزیکی، 
ممکن به قتل رسیده و سرشان از بدن جدا شده بود، توسط 
ماموران پلیس در منطقه »چیاپاس« و درون کیسه های زباله 

پیدا شدند. 

بیانیه ای  مکزیک طی  دپارتمان قضایی  که  در حالیست  این 
اعالم کرد: هنوز از هویت این اجساد اطالعی کسب نشده، اما 
به احتمال زیاد تمامی این هشت نفر در رابطه با قاچاقچیان 

مواد مخدر و باندهای مافیایی به قتل رسیده اند. 
 9۰ در  »توکستال چیکو«،  شهر  نزدیکی  در  مذکور  اجساد 
یافت  است،  گوآتماال  هم مرز  که  مکزیک  جنوب  کیلومتری 
علت  به  موجود  گزارشات  اساس  بر  این،  بر  عالوه  شدند. 
و  مخدر  مواد  قاچاقچیان  میان  که  خشونت هایی  افزایش 
شهروندان مکزیکی صورت گرفته، طی ماه گذشته بیش از 

۱7 تن جان خود را در این درگیری ها از دست دادند. 
همچنین بر اساس آمارهای موجود، افزایش خشونت ها در 
مکزیک باعث کشته شدن بیش از پنج هزار و ۳۰۰ نفر در 

سال گذشته شده است. 

این در حالیست که بر اساس اعالم دولت مکزیک، ارتش این 
کشور نیمی از نیروهای خود را در اختیار گرفته تا بتوانند 
از مرزها به بهترین شکل ممکن در مقابل حمالت قاچاقچیان 
و باندهای مافیایی مواد مخدر حفاظت کند، اما با وجود تمام 
در  مختلف  باندهای  میان  درگیری ها  هم  هنوز  تدابیر  این 
مکزیک و مرزهای این کشور باالست و حتی افراد عادی هم 

در این درگیری ها جان خود را از دست می دهند. 
مرزهای  مهم ترین  از  مکزیک  موجود،  گزارشات  اساس  بر 
رفته  شمار  به  آمریکا  متحده  ایاالت  با  مخدر  مواد  تبادل 
از  مختلف  انواع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم  هزاران  ساالنه  و 

مکزیک وارد آمریکا می شود. 

عروس هندي جهیزیه نداشت، 
کشته شد  

 
جهیزیه  نداشتن  خاطر  به  را  همسرش  که  هندي  مرد  یک   

سوزانده بود به زندان ابد محکوم شد.به گزارش ایسکانیوز، 
دختر ۱7 ساله یي به نام »چامپا« چندي پیش در شهر »پاتنا« 
چون  اما  کرد  ازدواج  ساله   ۲۸ سینها«  کومار  »رانجیت  با 
مي  کتک  روز  هر  نداشت  جهیزیه  و  بود  فقیر  اش  خانواده 
دنیا  به  با  بود  امیدوار  شد.»چامپا«  باردار  اینکه  تا  خورد 
کم شود  او  خانواده  و  آزارهاي شوهرش  فرزندش،  آمدن 
شد.سپس  کشیده  آتش  به  مرد  این  دست  به  سرانجام  اما 
پلیس هند، مرد همسرکش را دستگیر و دادگاه »پاتنا« او را 
به زندان ابد و پرداخت 5۰۰۰ روپیه به شاکیان محکوم کرد. 
بنابراین گزارش در هند بیشتر زناني که جهیزیه کافي ندارند 
با رفتارهاي خشونت آمیز خانواده شوهر و حتي مرگ روبه 

رو مي شوند.  

دستگیری خدمه پرواز 
آفریقایی به جرم قاچاق 

محموله نیم میلیون دالری 
مواد مخدر

مقامات بریتانیایی از دستگیری و بازداشت ۱5 خدمه یک 
آنان  هواپیمای  در  که  دادند  آفریقای جنوبی خبر  از  پرواز 
ارزش  به  کوکائین  و  جوانا  ماری  محموله  به کشف  موفق 
خدمه  مرد   5 و  زن  بودند.۱۰  دالر شده  میلیون  نیم  حدود 
این پرواز از جمله ۳ خلبان که پروازشان از ژوهانسبورگ 
فرودگاه  به  ورود  از  بعد  بود  لندن  عازم  جنوبی  آفریقای 
بازداشت شده اند. مقامات موفق به کشف 5۰ کیلوگرم ماری 
شده  جداگانه  چمدان   ۳ در  کوکائین  کیلوگرم   ۴ و  جوانا 

بودند. 
شده  برآورد  دالر  هزار   ۴۲۸ حدود  مواد  این  کلی  ارزش 
است. به گزارش سی ان ان مقامات فرودگاه هیثرو لندن این 
افراد را به اتهام مشارکت در قاچاق موارد مخدر ممنوعه به 
چه  نکرده اند   اعالم  مقامات  این  کرده اند.  بازداشت  بریتانیا 
عاملی باعث شده آن ها پی ببرند که این چمدان ها متعلق به 
خدمه بوده است. مقامات آفریقای جنوبی هم اعالم کرده اند 

که تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کرده اند.

نجات 500 مهاجر غیرقانونی
  مقامات امداد و نجات ساحلی هند اعالم کردند: یک قایق 
و  گرسنگی  از شدت  که  را  قانونی  غیر  مهاجر   5۰۰ حامل 
تشنگی در حال مرگ بوده و در دریا رها شده بودند، نجات 
اعالم  هند  ساحلی  گارد  ایسنا،مسئوالن  گزارش  دادند.به 
کردند که یک قایق حامل بیش از 5۰۰ مهاجر غیر قانونی را 
که از شدت گرسنگی و تشنکی در حال مرگ بوده و در دریا 
نجات  از مرگ حتمی  و  یافته  بودند،  رها شده  ناخدا  بدون 
دادند. این در حالیست که این مهاجران به گارد ساحلی هند 
گفتند: سربازان تایلندی، پس از متوجه شدن این موضوع که 
آن ها غیر قانونی وارد تایلند شده اند، آن ها را بدون آب 
و غذا و ناخدا در دریا رها کردند. همچنین بر اساس اعالم 
شهروندان  از  قانونی  غیر  مهاجران  این  هند،  ساحلی  گارد 
به  بهتر  درآمد  و  زندگی  برای  که  بنگالدش هستند  و  برمه 
صورت غیر قانونی به کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا 
مسافرت کرده و اکثراً یا در دریا غرق شده و یا توسط باند 
های مافیایی انسان ربوده می شوند. در این میان، یکی از 
مهاجران به رسانه های هند، گفت: سربازان تایلندی، ما را از 
قایق پیاده کرده و پس از گرفتن وسایل و متعلقات با ارزش 
ما، دست هایمان را از پشت بستند و ما را بار دیگر بدون 
آب، غذا و یا حتی ناخدا به قایق بازگردانده و در دریا رها 
کردند.ما حدود ۱۲ یا ۱5 روز در دریا سرگردان بودیم که 

توسط گارد ساحلی هند نجات یافتیم. 

مقامات پزشکی گارد ساحلی هند نیز اعالم کردند: تمامی این 
مهاجران نجات یافته، دچار فقر شدید آب بدن خود شده و 
همگی دچار سوءتغذیه شده اند. در این میان، چند مهاجر به 
علت آن که با دستان بسته در آب پریده بودند، جان خود 
را از دست دادند. نمایندگان حقوق بشر در تایلند نیز اقدام 
توصیف  وحشیانه  و  انسانی  غیر  را  کشورشان  سربازان 
کرده و از دولت تایلند خواستند تا با عوامل اجرای این رفتار 

به صورت قانونی برخورد کنند. 

حوادث

روزانه 53 کودک 
قربانی جرایم جنسی در 

انگلستان می شوند
گستردگی میزان آزار و اذیت جنسی کودکان در انگلستان و ولز امروز با انتشار 
می شوند  جنسی  جرایم  قربانی  کودك   5۳ روزانه  اینکه  بر  مبنی  جدیدی  آمار 

آشکار شد. سن قربانیان از یک تا ۱5 سال متفاوت بوده است. 
قربانیان از نوزاد تا خردساالن و نوجوانان متفاوت بوده و جرایم نیز از تجاوز 
جرایم  کل  از  جزیی  تنها  آمار  این  اما  هستند.  متفاوت  جدی  جنسی  تا حمالت 
جنسی ارتکابی درباره کودکان است چرا که یک سوم کودکان قربانی هیچگاه 

موضوعات حادث شده را برای کسی عنوان نمی کنند. 
جامعه ملی جلوگیری از بی رحمی علیه کودکان این آمار را در همکاری با ۴۳ 
مرکز پلیس در انگلستان و ولز و بر اساس قانون آزادی اطالعات جمع آوری 
کرده است. بر اساس این آمار سال گذشته ۲۰ هزار و 75۸ کودك قربانی جرایم 
جنسی قرار گرفته و این جرایم به پلیس گزارش شده است که شامل تجاوز، انواع 

رفتارهای جنسی و رابطه با محارم بوده است. 

تعداد جرایم ارتکابی علیه دختران ۶ برابر پسران بوده است. تقریبا در یک مورد 
از هر ۴ مورد در ۱۲ ماه گذشته قربانیانی که جرایم را به پلیس گزارش داده اند 
۱۰ یا زیر ۱۰ سال سن داشته اند و ۸59 خردسال زیر ۴ سال نیز قربانی جرایم 
جنسی قرار گرفته اند. ۱۶۳ قربانی نوزادانی یک یا دو ساله بوده اند و 7 هزار و 

۶۲۲ قربانی ) بیش از یک سوم قربانیان( بین ۱۳ تا ۱5 سال سن داشته اند. 
مجرمین نیز شامل افراد غریبه، والدین و یا سایر اقوام و خویشاوندان بوده اند. 
به گزارش گاردین وزارت کشور بریتانیا به جمع آوری این آمارها نپرداخته و 
تنها پلیس این آمار را به صورت شخصی نگهداری می کند. این جامعه همچنین 
از وزارت کشور درخواست کرده که به صورت ساالنه آمار تعداد جرایم جنسی 

علیه کودکان وسن قربانیان را بررسی و منتشر کند. 

فیلیپ نویس مدیر این بناد خیریه در این مورد به گاردین گفت: "آمار تکان دهنده 
است. حتی کودکان ۱ ساله هم در خطر هستند. این واقعه وحشتناکی است اما 
تنها بخشی از یک سناریوی عظیم است. اینگونه که تحقیقات ما نشان می دهد 
را  آنها  هیچ گاه  که  شوند  می  جرایم  این گونه  قربانی  زیادتری  بسیار  کودکان 

گزارش نمی کنند." 

وکیل سرشناس روس را کشتند
  

 تحقیق پلیس روسیه برای دستگیری قاتل یا قاتالن یکی از وکیالن سرشناس 
این کشور آغاز شد. 

»استانیسالو مارکلوو« ۳۴ ساله که از برجسته ترین وکیالن روسیه به شمار 
می رفت دیشب پس از برگزاری یک نشست مطبوعاتی در قلب »مسکو« به همراه 
به سمت خودرو خود می رفت که   ، بابیورووا« خبرنگار ۲5 ساله  »آناستازیا 

هدف گلوله جانی یا جانیان ناشناس قرار گرفت و در دم جان باخت.
جنایی  پلیس  و  شد  مرگ  تسلیم  ساعت  چند  از  پس  هم  بخت  نگون  خبرنگار 
»مسکو« ، تجسس برای دستگیری مجرم یا مجرمان را در دستور کار خود قرار 
داد.»مارکلوو« در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالیت می کرد و بارها به خاطر 

محکوم کردن کشتار جمعی نظامیان در چچن تهدید به مرگ شده بود.  

فردی بدون آتش گرفتن، سوخت!
مسووالن اورژانس منطقه »ناکس ویل« در ایالت تنسی آمریکا اعالم کردند: یک 

مرد میانسال بدون آن که آتش بگیرد، سوخت! 
»ناکس  آتش نشانی  دپارتمان  سخنگوی  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ویل« گفت: همسایه های یک مرد 5۶ ساله به ما خبر دادند که این مرد در داخل 
آپارتمانش ناله می کند، از این رو چند تن از ماموران آتش نشانی به محل اعزام 
شده و پس از شکستن درب منزل این مرد با جسد نیمه سوخته وی درون حمام 

مواجه شدند. 
این در حالیست که این مرد 5۶ ساله به علت سوختگی درجه دوم در دستان 
پزشکان  و تالش  بود  داده  از دست  را  و درجه سوم در صورتش جان خود 

بیمارستان منطقه هم برای نجات جان این مرد بی نتیجه ماند. 
وقوع  از  نشانه ای  هیچ  آتش نشانی،  کارشناسان  اولیه  گزارشات  اساس  بر 
آتش سوزی عمدی یا غیرعمدی و یا حتی خودسوزی در رابطه با سوختگی های 
داشت،  وجود  حمام  درون  سوخته  نیم  شمع  یک  تنها  و  نشده  یافت  مرد  این 

همچنین به علت سوختگی صورت این مرد، هویت وی هنوز مشخص نیست. 
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همدستي مادر و پسر براي اخاذي 
از دختران جوان 

 
مادر و پسري که با تهیه فیلم هاي غیراخالقي از زن هاي جوان اخاذي مي کردند هنگامي که قصد داشتند 

از آخرین طعمه شان باج خواهي کنند توسط پلیس دستگیر شدند.
از خیابان هاي محدوده  یکي  نزاع دسته جمعي در  از وقوع  پلیس  از واحدهاي گشتي  یکي  قبل   مدتي 
تهرانپارس مطلع شدند و براي بررسي ماجرا به آنجا رفتند. آنان در بدو حضور در محل با چند جوان 
که به شدت مجروح شده بودند مواجه شدند و بالفاصله با هماهنگي با اورژانس مجروحان به بیمارستان 

منتقل شدند. 
شواهد حاکي از آن بود که این نزاع ناموسي است و چند جوان براي انتقام جویي به آنجا رفته و با عربده 
کشي این دعوا را آغاز کرده اند. در ادامه نازنین خواهر یکي از طرفین درگیري که در آنجا حضور داشت 
در مورد این حادثه توضیح داد؛ مدتي است به خاطر شغلم در شهرستان سکونت دارم. هشت ماه قبل 
که به طور سرزده به تهران آمدم با درهاي بسته خانه مان روبه رو شدم. چون کلید نداشتم زنگ یکي 
از همسایه هایمان را زدم تا از آنها در مورد خانواده ام پرس وجو کنم. زن همسایه که مدت ها بود مرا 
ندیده بود استقبال گرمي از من کرد و مرا به داخل خانه دعوت کرد، من هم چون گمان مي کردم پدر و 
مادرم به زودي به خانه برمي گردند به منزل همسایه مان رفتم. زن همسایه و پسرش ناصر به من گفتند 
پدر و مادرم به مسافرت رفته اند و فردا برمي گردند. چون من از قدیم با آن خانواده آشنا بودم در خانه 
شان ماندم. پس از خوردن ناهار ناصر قلیان آماده کرد و من هم در رودربایستي قرار گرفتم و چند پکي 
به قلیان زدم اما هنوز چند دقیقه یي نگذشته بود که دچار سرگیجه شدم و از هوش رفتم و وقتي به خودم 
آمدم که زن صاحبخانه در حال خوراندن شربت به من بود. با خوردن شربت کمي سرحال شدم اما در 
همین حال فیلمي را در گوشي موبایلش نشانم داد که در آن ناصر در حال تعرض به من بود. به آنها در 
مورد این کارشان اعتراض و خواهش کردم فیلم را پاك کنند اما آن زن و پسرش گفتند براي این کار باید 
به آنها پول بدهم. من که نگران آبرویم بودم و مي ترسیدم این فیلم به دست خانواده ام بیفتد با گریه و 

زاري به آنها التماس کردم اما فایده یي نداشت و به ناچار مجبور شدم مبلغي پول بپردازم. 
پس از این ماجرا چند بار دیگر ناصر با من تماس گرفت و گفت هنوز فیلم را پاك نکرده و باز هم پول مي 
خواهد. من در شرایط بسیار سختي قرار داشتم و خودم را براي اینکه آن روز به خانه همسایه قدیمي 

مان رفته بودم بارها سرزنش کردم اما دیگر فایده یي نداشت و آنها مدام از من باج مي خواستند. 
نازنین ادامه داد؛ مدتي گذشت و این ماجرا به همین روال ادامه داشت تا اینکه همه ماجرا را براي برادرانم 
تعریف کردم. آنها پس از فهمیدن این موضوع براي دفاع از حیثیت خانوادگي مان تصمیم گرفتند هر طور 
شده تصاویر را از چنگ ناصر دربیاورند. همگي به در خانه او رفتیم و یکي از برادرانم از وي خواست 

فیلم را پاك کند اما او همه چیز را منکر شد سپس آنها با هم درگیر شدند. در این دعوا برادرانم با چاقو 
ناصر را مجروح کردند. 

پس از اظهارات این دختر پرونده یي در این باره تشکیل شد و ماموران پلیس آگاهي با تحقیق درباره 
افراد  از  ادامه بررسي ها نشان داد ناصر  این ماجرا به صحت گفته هاي نازنین پي بردند. همچنین 
خالفکار و سابقه دار منطقه است و چند زن و دختر جوان دیگر نیز از سوي او مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته اند. به همین خاطر پرونده براي بررسي به دادسراي ناحیه چهار تهران ارسال شد. بنابر این 
گزارش هم اکنون با صدور مجوز قضایي ناصر و مادرش به اتهام چندین مورد سوءاستفاده از زنان 

و دختران در بازداشت به سر مي برند و تحقیقات از آنان ادامه دارد. 

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

دزدی در شب نامزدی
جوان ۲۰ ساله یی که در شب مراسم نامزدی خواهرش از منزل دایی خود دزدی کرده بود، راهی 
زندان شد.شاکی پرونده پس از گزارش سرقت به پلیس توضیح داد؛ برای مراسم نامزدی خواهرزاده 
ام به منزل خواهرم رفته بودیم. حدود ساعت ۱9 از طریق یکی از همسایگان متوجه شدم، در منزلم 
باز شده که بالفاصله به خانه برگشتم و دیدم طالها و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد به همراه تمام 
مدارك و لوازم باارزشم به سرقت رفته است.وی افزود؛ با توجه به سابقه خواهرزاده ام و رفتارهای 
مشکوك وی زمانی که در منزل شان مهمان بودیم، به او مظنون هستم.ماموران پس از ثبت این شکایت 
با  این جوان  و  کردند  دستگیر  مظنون  عنوان  به  را  او  های شاکی، خواهرزاده ۲۰ساله  راهنمایی  با 
اعتراف به جرم خود گفت؛ از مدت ها قبل نقشه کشیده بودم از منزل دایی ام سرقت کنم و این فرصت 
در شب نامزدی خواهرم به دست آمد. پس از سرقت کلید منزل از داخل کیف زن دایی ام به آنجا رفتم 

و اموال شان را سرقت کردم.
*******************

فاتحه برای اموات بهانه یی برای سرقت
مردی به بهانه خواندن فاتحه برای اموات از صندوق صدقات بهشت زهرا سرقت می کرد. چندی پیش 
ماموران انتظامی در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت و دستگیری سارق 
در حومه بهشت زهرا)س( برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.یکی از افرادی که در 
دستگیری سارق مشارکت داشت، به ماموران گفت؛ برای خواندن فاتحه بر سر قبر مادرم نشسته بودم 
که متوجه حرکات مشکوك این فرد شدم و هنگامی که با دقت وی را زیر نظر گرفتم، دیدم او صندوق 

صدقات را خالی کرد.
 من هم در فرصتی مناسب وی را دستگیر کردم.ماموران در ادامه متهم را به دادسرای ناحیه ۱۶ تهران 
منتقل کردند و این مرد ۴۱ ساله که پنج فقره سابقه سرقت دارد، در بازجویی ها گفت؛ برای تهیه مخارج 
زندگی و کراك مصرفی ام به بهانه خواندن فاتحه به بهشت زهرا می رفتم و از صندوق صدقات سرقت 

می کردم.این مرد بعد از محاکمه به اتهام سرقت و اعتیاد به تحمل پنج ماه حبس محکوم شد.   
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حوادث

خانواده عروس ، خواستگار را 
کتک زدند 

با شکایت جوان خواستگاری که از سوی خانواده دختر مورد عالقه اش مورد ضرب و جرح قرار 
گرفته بود، دستور قضایی الزم صادر شد. 

ماجرای این حادثه هفته گذشته پس از شکایت مرد جوانی در شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب ناحیه ۲ تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت. 

مرد شاکی در تشریح ماجرا به بازپرس قربانی گفت: چندی قبل به دنبال آشنایی با دختر جوانی، 
با  را  عالقه مندی  این  ماجرای   ، بنابراین  گرفتم  او  با  ازدواج  به  تصمیم  و  شده  عالقه مند  وی  به 
و  برویم  عالقه ام  مورد  دختر  منزل  به  امسال  آذر   5 قرار شد  و  گذاشتیم  میان  در  خانواده هایمان 
او را رسما خواستگاری کنیم.وی افزود: آن شب مراسم خواستگاری برگزار و قرار شد روز بعد ، 

ازدواجمان را در یکی از دفترخانه  های تهران به ثبت برسانیم. 
آن روز وقتی به خانه آنها رفتیم ، خانواده عروس اجازه ندادند ما همدیگر را مالقات کنیم و با ادعای 
این که دخترشان را یکی از اقوام ربوده و به شهرستان برده است ، از ما خواستند محل زندگی شان 

را ترك کنیم تا آنها پس از مذاکره با مرد آدم ربا، عروس جوان را نجات دهند.
ادامه داد: با شنیدن این حرف ها، باورم نشد نامزدم را ربوده ا ند و خواستار مالقات با وی  شاکی 
شدم که آنها با چماق و قمه به جان من و اعضای خانواده ام افتادند و درگیری مان باال گرفت. من و ۲ 
نفر از اقوام هر دو خانواده که بشدت زخمی شده بودیم، برای درمان به بیمارستان انتقال و از مرگ 
حتمی نجات یافتیم.پس از چند روز که از بیمارستان مرخص شدم، پی بردم پدر دختر مورد عالقه ام 
با این وصلت مخالفت کرده و نامزدم را به اجبار و زور کتک به عقد برادرزاده اش درآورده و او را 

به شهرستان فرستاده است.

به دنبال این شکایت ، پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای دستگیری متهمان آغاز شد و آنها پس از 
دستگیری در شمال  غرب تهران ، به مرکز پلیس منتقل و بازجویی شدند. 

یکی از متهمان در اظهاراتش گفت: پدرم عالقه ای به این وصلت نداشت بنابراین به اجبار اجازه داد 
تا مرد شاکی به خواستگاری خواهرم بیاید ، اما همان شب پدرم پی برده بود که برادرزاده اش به 
خواهرم عالقه مند است ، به این ترتیب ، با این وصلت مخالفت و خواهرم را به شهرستان منتقل کرد 

و او را به عقد برادرزاده اش درآورد.
بنا بر این گزارش ، به دنبال اظهارات این مرد و دیگر متهمان ، دستور قضایی مبنی بر احضار پدر 

عروس به دادسرا صادر شد تا در ادامه تحقیقات راز ابعاد مختلف این پرونده فاش شود. 
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می  که  روزی  بود،  خدا  روز  ترین  قشنگ  جورج  برای  روز  آن 
توانست خسته اما مغرور، سربلند کند و خدا را به خاطر معجزه ای 
که برای خانواده ۴ نفری اش رقم زده بود، شکر کند. او باید این 

روز را جشن می گرفت.
آماندای ۲۶ ساله در حالی که ۶ ماهه حامله بود و انتظار به دنیا 
آمدن فرزند دومش را می کشید با مشکل جدی تنفسی مواجه بود 

و نه خود و نه همسرش به وخامت حالش واقف نبودند.
روز قبل آنها شاد و خوشحال سالگرد تولد پسر ۲ ساله شان را در 
خانه جدیدشان در »پالم ویل« جشن گرفته بودند. جورج تکنسین 

شرکت مخابرات و همسرش آماندا منشی یک دندانپزشک بود.
عمیقی  خواب  به  بسترش  در  آماندا  تولد،  جشن  میهمانی  از  بعد 
فرورفت. اما چندی نگذشته بود که از خواب بیدار شد و احساس 
دچار  دوباره  شاید  کرد  فکر  داشت،  تب  است،  داغ  بدنش  کرد 
به  وقت  اول  صبح  گرفت  تصمیم  بنابراین  شده  سرماخوردگی 
اما صبح مشغول کار شد و تب را  پزشک معالجش مراجعه کند. 
فراموش کرده ولی حوالی عصر نفس هایش به شماره افتاد و از 

جورج خواست او را هرچه سریع تر به بیمارستان برساند.
دکتر با استفاده از ماسک اکسیژن به تنفس او کمک کرد و پس از 

معاینه ناراحتی او را ذات الریه حاد تشخیص داد. 
ساعتی بعد هنگامی که دکتر »گابریس« متخصص ریه، آماندا را در 
اتاق »آی سی یو« دید، متوجه وخامت اوضاع شد. میزان اکسیژن 
کاهش  نیز  لحظه  به  لحظه  و  بود  کم  بسیار  آماندا  بدن  در  خون 
بیشتری پیدا می کرد. ۴۸ ساعت بعد هنگامی که آماندا را به اتاق 
گلویش  درون  ای  لوله  دادن  قرار  با  پزشکان  کردند  منتقل  تهویه 
دهان او را باز نگه داشته و شکافی برای ورود هوا به ریه ها ایجاد 
او نفس  به جای  بود و ماشین  آماندا راحت خوابیده  کردند. حاال 
می کشید. در همان مراحل اولیه پزشکان تشخیص دادند آماندا به 

ARDS سندروم فشار ریوی حاد مبتال شده است.
ساالنه 5۰ هزار نفر در آمریکا به این بیماری مبتال می شوند. اما 
بارداری آماندا شرایط برای درمانش را دشوارتر کرد. چرا که نمی 
توانست از هر دارویی استفاده کند به همین خاطر احتمال آسیب 
رسیدن به جنین وجود داشت. از سوی دیگر رحم نیز به ریه ها 

فشار وارد می کرد و مانع از انبساط آنها می شد.
با وجود این جورج 7 شبانه روز از کنار تخت آماندا تکان نخورد و 
او در تمام مدت روی صندلی کنار تخت همسرش نشسته بود و می 

گریست. شرایط برای آماندا ثانیه به ثانیه بدتر و بدتر می شد.
از سوی دیگر در خانه جدیدشان »رونا« پسرکوچولوی شان آرام 
و قرار نداشت. مادربزرگش نمی توانست جلوی ناراحتی های او 
را بگیرد. پسر کوچولو کفش هایش را از پایش درنمی آورد و دائم 

منتظر پدر ومادرش بود.
عفونت به همه بدن زن جوان سرایت کرده بود. قلبش ورم کرده 
و خونش رقیق و رقیق تر می شد. انگار هر ۸ ساعت یک بار یکی 
از سیستم های بدنش از کار می افتاد. روز سوم، پزشک با کمال 
ناامیدی و ناراحتی رو به جورج کردو گفت: به احتمال زیاد آماندا و 
فرزندش او را برای همیشه ترك خواهند کرد. با اعالم این خبر تلخ، 

جورج بی درنگ با والدین همسرش در فلوریدا تماس گرفت.
صورت »آماندا« ورم کرده بود، دیگر به هیچیک از دستگاه ها پاسخ 
نمی داد. کمبود اکسیژن آسیب جدی به مغز و سیستم عصبی اش 
وارد کرده بود. آنها تنها باید منتظر می ماندند چرا که هیچ کاری از 

دست کسی برنمی آمد.
مانیتور  از روی  را  بار وضع جنین  یک  پرستاران هرچند ساعت 
همه  به  سریع  پیشرفت  با  همچنان  نیز  عفونت  و  کردند  می  نگاه 

ارگان های بدن آماندا سرایت می کرد.
درست یک هفته پس از جشن تولد پسر کوچولوی آنها، پزشک با 

استفاده از داروی نورکارون )Norcuron( آماندا را به حالت کما 
برد. زیرا معتقد بود این حالت به ریه ها کمک می کند تا بهتر کار 

کنند. ۲ روز بعد کلیه ها نیز از کار افتاد و آماندا دیالیزی شد.
دکتر مارتین کوپر، پزشکی که در طول ۴ دهه ، بیش از ۲۰ هزار 
بالین زن جوان  بر  دنیا آورده است  به  را  با شرایط وخیم  نوزاد 
حاضر شد. او معتقد بود؛ در این شرایط با خارج کردن جنین از 
بدن آماندا می توان به بهبود حال مادر کمک کرد. اما از کار افتادن 
بیشتر ارگان های بدن و رقیق شدن خون، خطر خونریزی در حین 
عمل را افزایش می داد و احتمال مرگ وجود داشت. هیچ کس نمی 

دانست چه کاری درست است و چه باید کرد؟
دست  میان  این  در  شود،  ای  معجزه  که  بود  خدا  خواست  انگار 
فوریه درست   ۲۶ بعدازظهر  بود.  آمده  آنها  کمک  به  غیبی  عوامل 
۱۰ روز پس از بستری شدن آماندا در بیمارستان، پرستار جدید و 
جوانی به بخش آماندا آمد. »لیندا هرینگتون« با دیدن چهره زیبای 
تابه او کمک کند.  آماندا شروع به گریستن کرد و از خداخواست 
شب هنگام لیندا کنار تخت آماندا به خواب رفت، در خواب شخصی 
را دید که به او می گوید:»بلند شو مهمان داری، بچه ای در راه است 
، کمک کن، بچه به کمک احتیاج دارد« لیندا پریشان از خواب پرید بی 

درنگ خون منطقه »رحم« آماندا را آزمایش و بررسی کرد. 
مانیتور دستگاه سونوگرافی نشان می داد در ناحیه رحم انقباضی 
فرا  زایمان  درد  زمان  رسید  می  نظر  به  و  است  گرفته  صورت 
رسیده است. لیندا پشت گردن آماندا را معاینه کرد و متوجه شد 
که ورم کرده است . آماندا باید فوری تحت عمل سزارین قرار می 
گرفت زیرا درغیر این صورت مرگ او را در کام خود می کشید. 
حاال نوبت دکتر کوپر بود که تالش خود را برای زنده ماندن مادر 
و نوزادش به کار بندد. ساعت 7 شب بود. جورج برای خوردن غذا 
به طبقه پائین بیمارستان رفته بودکه به او خبر دادند فرزندش در 

حال به د نیا آمدن است. 
جنین  بود  مطمئن  است، چون  اشتباه  خبر  کرد  می  تصور  جورج 
۱۶هفته ای احتمال زنده ماندن و به دنیا آمدن ندارد. با این وجود به 
اتاق آی سی یو رفت. ساعت 7 و ۱۲ شب »چارلز گابریل توماس« 
بازگردانده شد  تهویه  اتاق  به  آماندا بی درنگ  دنیا شد.  این  وارد 
 ۴5۴ تنها  بود.  مانده  خیره  ضعیفش  و  فرزندکوچک  به  جورج  و 
گرم وزن داشت. حتی به زحمت اندازه کف دست جورج می شد و 
پوستش به قدری نازك و شفاف بود که همه رگ های بدنش دیده 

می شد ، »اما زنده بود، آماندا هم همین طور«.
دکتر »پائول هنیکس« یکی از متخصصان برجسته به همراه تیمش 
از ۱5 مایلی ایالت کالیفرنیا برای مراقبت از چارلی کوچولو آمدند. 
او معتقد بود نوزادی مثل چارلی تنها 5۰ درصد شانس زنده ماندن 
البته چنانچه بیماری و عفونت از بدن مادرش به او سرایت  دارد 
نکرده باشد، زیرا در این صورت این شانس کمتر هم می شد و به 
۱۰ درصد می رسید. با وجود این جورج معتقد بود ۱۰ درصد از 

صفردرصد خیلی بهتر است و به زندگی فرزندش امیدوار بود.
آماندا تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت و داروهای بیشتری برای 
بهبودی اش تجویز شد. پسر و همسر جورج هردو با مرگ دست و 
پنجه نرم می کردند و جورج هرگاه به مالقات آنها می رفت با دیدن 
لوله هایی که از بینی و دهان آنها بیرون زده بود، از خود بی خود 

می شد و تا ساعت ها می گریست.
خوشبختانه آزمایش ها نشان داد ، چارلی به عفونت مادر مبتال نشده 
است اما برای زنده ماندن به مراقبت و درمان ویژه ای نیاز داشت. 
آماندا نیز همچنان در کما بود. یک هفته دیگر سپری شد. جورج با 
کمال شگفتی دریافت آماندا و چارلی هردو از عقب افتادگی هایی 
با ریتم یکسان رنج می برند و داروهایی که برای آماندا تجویز می 
شود به میزان خیلی کمتر )دوز پائین تر( برای چارلی تجویز می 
شود. این پدیده عجیب بود، مادر هنوز نمی دانست صاحب فرزندی 

شده ولی پیوند عمیقی با فرزند خود برقرار کرده بود.
در روز ۲۴ مارس، سرانجام آماندا از اتاق تهویه خارج و از کما 
بیرون آمد. او که تصور می کرد هنوز باردار است ، وقتی همسرش 
را باالی سرش دید که عکس نوزاد کوچکی را به او نشان می دهد 
بهتر می  به روز  این پسر توست، زنده است و روز  و می گوید: 
شود نفهمید ، مدتها در بیهوشی و کما بوده است. بدین ترتیب لیندا 
به این باور رسید که معجزاتی از این قبیل است که چنین انسان 
هایی را وادار می کند تا لحظه آخر از تالش و مقاومت برای زندگی 

دست برندارند.
آماندا برای مدت طوالنی فلج شد و قدرت تکلم و حرکت را از دست 
داد . لوله های تهویه موجب تضعیف تارهای صوتی اش شده بود. 
اما 7 آوریل پس از ۲ هفته گفتار درمانی و مراقبت های ویژه او 
دوباره توانست حرف بزند و نخستین گام را برای دیدن فرزندش 
او  ماندن  زنده  برای  تالش  و  زیبا  کوچولو  چارلی  چقدر  بردارد. 

چقدر لذت بخش و شیرین بود.
دکتر هینکز می گوید: بودن کنار چارلی و تماشای آماندا در کنار 
دوماه  است.  بوده  اش  زندگی  لحظات  ترین  شیرین  و  اوبهترین 
سپری شد، سرانجام شش های پسر کوچولو نیز توان نفس کشیدن 
به  توانست  که  مناسب شد  اش  آنقدر وضع جسمانی  و  یافتند  را 
خانه برود. وزن اوهم به ۲کیلو و 7۳۰ گرم رسید و مادر به زندگی 

بدون دستگاه و لوله بود. 
امادکتر برای او آنتی بیوتیک هایی تجویز کرده بود تا ۲۲ درصد 
گیری  اندازه  برای  دستگاهی  براین  افزون  اضافه شود  وزنش  به 
میزان تنفس نیز همراهش بود که در صورت وجود هرگونه مشکل 

به صدا درمی آمد و آماندا و جورج را متوجه می کرد.
جورج پدر مغرور و خسته حاال پس از گذشت چندماه پرهیاهو می 
توانست نفس راحتی بکشد و به وجود خانواده خود افتخارکند، وی 
می گوید: وقتی چارلی کوچولو را در آغوش می گیرم به خداوند 
نزدیک می شوم و از او به خاطر لطف بی انتهایش سپاسگزارم و 

حس آرامش عجیبی با روحم عجین می شود.

زندگی ارزش ندارد، ولی هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد.  آندره مالرو
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عروس در
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فراری
  

]ایران واشقانی فراهانی [

وحید از 7 ماه پیش می دانست خانواده همسرش با دریافت حکم 
جلب سیار در تعقیبش هستند. بنابراین برای وادار کردن همسرش 
به تمکین، چاره ای جز مراجعه به دادگاه ندید. او که لحظه ای آرام و 
قرار نداشت، خسته از این همه آوارگی در جست وجوی راه نجاتی 
برای پایان این جنجال خانوادگی بود. با خود می گفت اگر با حکم 
قانون »سحر« را محکوم به ادامه زندگی کند، شاید بتواند خانواده 
همسرش را برای جلب رضایت و صرفنظر از پیگیری شکایت شان 
تحت فشار قرار دهد. بنابراین دادخواست الزام همسرش به تمکین 
با چهره ای حق به جانب در برابر  ارائه کرد. وقتی  به دادگاه  را 
میز قاضی قرار گرفت، گفت: حدود ۴ سال پیش به توصیه مادرم 
تصمیم به ازدواج گرفتم. بعد هم با اصرار خواهرم به خواستگاری 
دوستش »سحر« رفتیم. اما پس از برگزاری جشن نامزدی و تعیین 
مهریه، پی به توقعات بیش از حد همسر آینده ام بردم. او هر روز 
خواسته جدیدی مطرح می کرد و مجبور بودم تمام پس اندازم را 
به  وقتی  سرانجام  کنم.  »سحر«  آرزوهای  شدن  برآورده  صرف 
خودم آمدم که متوجه شدم طی ۴ سال دوران نامزدی، میلیون ها 
تومان بدهی دارم. وقتی »سحر« را در جریان اوضاع وخیم مالی 
ام قرار دادم، انتظار داشتم با قدرشناسی از محبت هایم، درصدد 

جبران اشتباهاتش برآید. اما برخالف تصوراتم او که گویی منتظر 
چنین روزی بود، بالفاصله به دادگاه رفت و مهریه ۴۰۰ سکه طالی 
خود را به اجرا گذاشت. بعد هم در دادگاه اعالم کرد تا زمانی که 
مهریه اش را دریافت نکند، حاضر به تمکین نیست. او در عین حال 
اظهاراتش  ادامه  در  جوان  مرد  داد.  هم  نفقه  دریافت  دادخواست 
فوق  این موضوع رسیدگی  به  تا  دارم  تقاضا  قاضی،  آقای  گفت: 
العاده شده و هر چه سریع تر همسرم محکوم به اطاعت از من و 

شروع زندگی مشترك شود.
چند روز بعد در جلسه ای که بدون حضور داماد فراری در دادگاه 
برگزار شد، »سحر« با در دست داشتن حکم جلب سیار شوهرش 
گفت: ۴ سال پیش هنگامی که در کالس سوم دبیرستان مشغول 
به تحصیل بودم، یکی از دوستانم با تعریف و تمجید از برادرش، 
مرا برای او خواستگاری کرد. همکالسی ام دائم از خوشرفتاری 
و احساسات لطیف برادرش و شغل پردرآمد و آبرومند او حرف 
می زد. در این میان از این که خواستگار خوبی نصیبم شده بود، 
در پوست خود نمی گنجیدم و بدون هیچ تحقیقی جواب مثبت دادم. 
حتی به خواسته های منطقی و معقول خانواده ام هم توجهی نکردم 
بدون خرج  دارم،  نیازی  بی  و  بلند  طبع  کنم  ثابت  که  آن  برای  و 
تراشی و اتالف وقت حاضر شدم در دفترخانه به عقد مردی درآیم 

که هنوز هیچ چیز در موردش نمی دانستم.
در  درآمدم.  »وحید«  عقد  به  مهریه ۴۰۰ سکه طال  با  ترتیب  بدین 
حالی که پس از مدت کوتاهی پی بردم او بشدت پرخاشگر و عصبی 
است. طوری که یک ماه بعد از عقد، به خاطر درگیری فیزیکی با 
او را  از محل کارش اخراج شد. آنجا بود که فهمیدم  همکارانش، 
قباًل نیز بارها به خاطر تندخویی و بی ادبی از چند شرکت دیگر نیز 
بیرون کرده اند. بنابراین با خود گفتم شاید دلیل اصرار خانواده 
اش برای برگزاری زودهنگام مراسم عقد نیز این بود که آنها از 
رفتارهای خشن پسرشان به ستوه آمده و در پی راه فراری برای 
نجات خودشان بودند. شوهرم هیچ درآمدی نداشت و می دانستم 
در صورت یافتن شغلی مناسب، به خاطر بداخالقی مهارنشدنی اش 
آن را هم از دست خواهد داد. به همین خاطر چند بار با دلسوزی 
نصیحتش کردم اما خیلی زود بحث مان باال گرفت و او در خیابان 
در برابر چشم دیگران مرا به باد کتک گرفت. حتی یک بار نیز مرا 
به زور به مغازه پدرم برد و جلوی چشم مردم، پیرمرد بیچاره را 
هم با چوب و چماق مورد ضرب و شتم قرار داد، به طوری که به 
خاطر شدت جراحات متعدد و آثار شکستگی، حدود 9۰ روز برای 

پدرم طول درمان تعیین شد.

وی با ناراحتی ادامه داد: طی ۴ سال دوران نامزدی و عقد، در خانه 
پدرم بودم، اما به خاطر بدرفتاری و بی رحمی شوهرم احساس 
می کنم ۴۰ سال در سختی و عذاب بوده ام. در این مدت همواره 
انتظار  و چشم  سال سرگردان   ۴ و  گرفتم  قرار  مهری  بی  مورد 
کرده  رها  مرا  او  کردم.  فکر  نامعلوم خود  آینده  به  پدر  خانه  در 
و سراغی از من نمی گیرد. چند بار هم که برایش پیغام فرستادم 
از فکر کردن  با کتک به سراغم آمد و مرا  تکلیفم را روشن کند، 
به این موضوع نیز پشیمان کرد. در حال حاضر نیز هیچ شغل و 
درآمدی ندارد. هر از گاهی هم با ماشین فرسوده پدرش در خیابان 
های شهر مسافرکشی می کند. با این حال به دلیل بدرفتاری هایش 
و ضرب و شتم پدرم از او شکایت کرده و خواستار دریافت دیه 
شدیم. من هم مهریه ام را اجرا گذاشتم. طی ماه گذشته مأموران با 
شکایت پدرم ۲5 بار برای دستگیری »وحید« با حکم ورود به خانه، 
سعی کردند او را دستگیر کنند اما او را نیافتند. حاال هم در کمال 
تقاضای  به دادگاه مراجعه و  به جانب  با چهره ای حق  تعجب و 

تمکین کرده است. مگر تمکین از مرد فراری ممکن است 
زن جوان با تأسف سری تکان داد و در ادامه گفت: در این روزهای 
خود  پراشتباه  گذشته  از  شوهرم  داشتم  آرزو  دردآور  و  تلخ 
کمال  در  را  مان  زندگی  و  بگیرد  عروسی  مراسم  شود.  پشیمان 
آرامش شروع کنیم. اما انتظارم بی فایده بود. بی دلیل چند سال 
از بهترین سال های جوانی ام را پای مردی عصبانی و بی لیاقت 
ریختم. دیگر هیچ دلخوشی ندارم و نه تنها حاضر به تمکین از او 
نیستم، بلکه طبق قانون تقاضا دارم تا مهریه و نفقه ام را بپردازد.

قاضی پرونده با شنیدن اظهارات زن و بررسی مدارك وی، دستور 
داد کارشناس با در نظر گرفتن شرایط زندگی و متناسب با شأن 

وی، نفقه اش را تعیین کند.
با اعالم نظریه کارشناسی، دادگاه در دو مرحله با ارسال احضاریه، 
داماد را فرا خواند، اما به دلیل حاضر نشدن او، قاضی با اعالم ختم 
را  همسرش  تمکین  برای  شوهر  درخواست  پرونده،  به  رسیدگی 
رد کرد و او را به پرداخت ماهیانه 7۰ هزار تومان به عنوان نفقه 
مهریه ۸۴  که  زمانی  تا  داماد  ترتیب  بدین  کرد.  همسرش محکوم 
میلیون تومانی عروس را به طور کامل نپردازد، بایستی هر ماه 7۰ 

هزار تومان نیز به همسرش بپردازد.
خانه  در  نامحدود  مدت  برای  تا  یافت  اجازه  عروس  ترتیب  بدین 

پدرش بماند و از شوهرش نفقه ماهیانه نیز دریافت کند.
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زندگی 
مشترک  را 
مشترک تر 

کنید!
منصور بهرامی - روان شناس

هندوانه  مثل  ازدواج  می گویند  همه 
نیست.  درکار  هم  چاقو  شرط  به  است. 
می برند  نام  چیزهایی  از  امروزه  اما 
دوام  می کند.  کمک  ازدواج  دوام  به  که 
خاطر  به  روزها  این  که  خانواده  نهاد 
می شود؛  متزلزل  گاهی  ما  زیاد  توقعات 
از ماست که بر ماست. حاال ما می توانیم 
که  چیزهایی  آن  به  مختصر  نگاهی  با 
به خانواده مان انسجام می دهد، شرایط 
مهیا  آرامش  به  رسیدن  برای  را  بهتری 

کنیم... 

ازدواج موفق بستگی به عوامل مختلفی دارد که خیلی از آنها را باید 
در دوران نامزدی ) قبل از ازدواج( ارزیابی کرد. عوامل دیگری نیز 
در موفقیت زندگی زناشویی موثر است که می توان آنها را بعد از 

ازدواج شناخت. 
در ازدواج، توانایی سازش دایمی با شرایط گوناگون که ممکن است 
متغیر هم باشد و از خودگذشتگی فراوان الزم است اما اگر زن و 
امکان  با یکدیگر توافق بیشتری داشته باشند،  ازدواج  از  قبل  مرد 
سازش بعدی بیشتر خواهد بود. مهم ترین عوامل توافق در ازدواج 

عبارت اند از: 
مذهبی،  تشابه  تفکر،  طرز  و  عالیق  تشابه  فکری،  و  عاطفی  رشد 
تشابه تحصیلی و طبقاتی، تشابه طرز فکر نسبت به امور جنسی، 
تشابه عالقه به زندگی و سرعت عمل در کارها، رابطه با خانواده 

زن و شوهر. 
 ● مهم ترین عامل موفقیت ازدواج 

مهم ترین عامل موفقیت در زندگی زناشویی، رشد عاطفی و فکری 
است البته درجه رشد عاطفی و فکری تنها بستگی به سن ندارد بلکه 
سن روانی، اجتماعی و عاطفی و سن جسمانی همه از عوامل موثر 
نیز عامل مهمی در آمادگی  در رشد عاطفی است. رشد جسمانی 
و در نهایت دوام ازدواج است. مساله دیگری که از لحاظ بهداشت 
و  هوش  اختالف  ازدواج  در  آیا  اینکه  است  مالحظه  قابل  روانی 

معلومات سبب بروز اختالفات زناشویی خواهد شد یا خیر؟ 
شخصی که از لحاظ اجتماعی رشد کرده است، روابط اجتماعی را 
بهتر درك می کند. او می داند چگونه با دیگران، به خصوص خانواده 
از  اجتماع  انتظارات  که  می کند  درك  او  کند.  همکارانش سازش  و 
توقعات  این  با  را  خود  است  قادر  زیادی  اندازه  تا  و  چیست  او 
به  نسبت  و  است  مسوولیت  قبول  آماده  او  همچنین  دهد.  تطبیق 

محدودیت های خود آگاهی دارد. 

● رشد عاطفی، کی و چقدر؟ 
یکی از مهم ترین عوامل رشد، مقدار و چگونگی رشد عاطفی است. 
مثال شخص ممکن است ۳۰ یا ۴۰ سال عمر کرده باشد ولی از لحاظ 
رشد عاطفی عقب مانده محسوب شود. چنین شخصی قدرت کنترل 

نتیجه زندگی زناشویی  ندارد و در  را  احساسات و عواطف خود 
او مختل می شود. شخصی که رشد عاطفی کرده است، در مورد 
همسر و فرزند و دوستان و مشکالت زندگی نظریه واقع بینانه ای 
دارد. او دارای فلسفه زندگی معینی است که بر اساس آن می تواند 
از بحران های دایمی زندگی جلوگیری کند. او به پیشرفت های فعلی 
خود متکی است و زیاد به گذشته خود، هر چند هم با شکوه بوده 
باشد، اتکا ندارد. در ضمن به مطالبی از قبیل امور جنسی،  عشق، 

ازدواج و تربیت کودك نگاه روشنی دارد. 
● مثلث عشق و آقای اشتنبرگ 

با تمام این حرف ها، امروز دانشمندان به این نقطه رسیده اند که »اگر 

عشق و احساسات قابل اتکا نیستند پس چه چیز قابل اتکا است؟« 
پایدار  افراد  عشق  تا  باشد  داشته  وجود  باید  چیزهایی  چه  یعنی 
اولیه  برخی شباهت های  اگر  که  گرفت  نظریه ای شکل  ابتدا  بماند. 
بین افراد وجود داشته باشد صمیمیت و رفاقت بیشتری بین آنان 
به وجود می آید که می تواند ازدواج موفق را تضمین کند اما تجربه 
نشان داد که این اتفاق هم نمی افتد. آقای اشتنبرگ که مثلث عشق 
را ارایه کرده بود به این نتیجه رسید که خیلی از طالق ها، برخالف 
انتظار، در مواردی اتفاق می افتد که انتخاب اولیه اشتباه نبوده است. 
یعنی افراد در ابتدای ازدواج، شباهت هایی به هم داشته اند اما پس از 

ازدواج تغییر کرده اند. 
با  اما  می کنند  تغییر  آدم ها  که  اینجاست  پس خیلی وقت ها مشکل 
هم تغیی ر نمی کنند: در دو مسیر یا با سرعت های متفاوتی تغییر 
می کنند. پس حاال این سوال به وجود می آید که »اگر شباهت اولیه 
هم ضامن صمیمیت نیست پس چه چیز می تواند صمیمیت و رفاقت 

درازمدت بین زوج ها را تضمین کند؟« 
● هوش عاطفی ات را به کار بینداز! 

پژوهش های زیادی نشان داده اند که هوش عاطفی یکی از مهم ترین 
عوامل موفقیت ازدواج است. هوش عاطفی نوعی از هوش است که 
به ما کمک می کند به احساساتمان آگاه باشیم. بتوانیم عواطفمان 
را خوب بیان کنیم. آنها را خوب کنترل و هدایت کنیم. ظرفیت های 
به  نسبت  کلی  مثبت  در مجموع یک حس  و  بشناسیم  را  خودمان 
خودمان داشته باشیم. از طرف دیگر بتوانیم عواطف فرد مقابلمان 
را درك کنیم و نسبت به آن واکنش اجتماعی یا بین فردی مناسب 

داشته باشیم. 
در  تعارض  دچار  وقتی  که  می کند  کمک  ما  به  عاطفی  هوش 
عنوان مساله ای  به  بتوانیم  و  نریزیم  فرو  احساساتمان می شویم، 
معمولی حلش کنیم. این نوع هوش، یک چیز ذاتی نیست و در شرایط 
محیطی شکل می گیرد و در میان تمام عوامل موثر در موفقیت در 
ازدواج، کلیدی ترین نقش را دارد. اگر دو طرف دارای هوش عاطفی 
باالیی باشند می توانند بفهمند که چه طور همراه و همگام با تغییر 
تا زندگی شان به رشد و  احساسات و عواطف یکدیگر تغییر کنند 

صمیمیت بیشتری منجر شود. 
● یک تحقیق وطنی 

صورت  توان بخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  در  نیز  پژوهشی 
انسجام  و  استحکام  در  موثر  عوامل  بررسی  به  که  است  گرفته 

در  که  جوانانی  روی  فرا  می تواند  تحقیق  این  می پردازد.  خانواده 
الگویی  عنوان  به  می تواند  و  گیرد  قرار  هستند،  ازدواج  آستانه 
برای آنان باشد تا معیارهای آن را مدنظر قرار دهند و در زندگی 

زناشویی خود کمتر دچار مشکل شوند. 
انسجام در خانواده  تعیین معیارها و عوامل  این طرح،  هدف کلی 
الگوهای  و  این طرح شامل شناخت روش ها  ویژه  اهداف  و  است 
پیدایش مهر و محبت  مناسب خانوادگی، شناخت عوامل موثر در 
انتخاب همسر  بین زوجین و بررسی میزان موفقیت و معیارهای 
است. در این تحقیق مشخص شد، خانواده سالم و موفق مجموعه ای 
است که در آن همه اعضا موفق هستند و همه مناسبات میان افراد 

آن روال طبیعی و موفق دارد. 
خانواده مکانی است که نیازهای احساسی و عاطفی همه اعضای 
خود را تامین می کند. مواردی که برای انسجام یک خانواده ضرورت 
دارد عبارت اند از: آشنایی و شناخت قبل از تشکیل زندگی مشترك، 
به  نسبت  طرفین  عالقه  و  عشق  همدیگر،  از  زوجین  متقابل  درك 
همدیگر، عدم دخالت  دیگران، قرار داشتن در یک سطح اجتماعی، 
منطقی بودن و استدالل های صحیح، تفاهم اخالقی زوجین، تشابه 
و  صداقت  یکدیگر،  نظرات  و  عقاید  به  احترام گذاری  اعتقادات، 
درستی قبل از تشکیل زندگی مشترك و بعد از آن. برقراری ارتباط 
و گفتگو یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در ازدواج اسـت. بــدون 
برخورد و مکالمه درست، اختالفات و جر و بـحـــث ها به مشکالت 
بسیار بزرگی تبدیل می شوند. اگر یکی از طرفین یا هر دو آنها فاقد 
مهارت های ارتباطی باشد، حل مشکالت بسیار دشوار خواهد شد 
چون زن و مرد قادر نخواهند بود نقطه نظرات و حرف های همدیگر 

را به درستی بفهمند و درك کنند. 
● مشکل مالی 

اگر یکی از طرفین ازدواج، خود را در مسایل مادی غرق کند، قادر 
این  نیز توجه داشته باشد.  ازدواج  نخواهد بود به جنبه های دیگر 
احساس  دیگر  طرف  که  شد  خواهد  باعث  مسامحه کارانه  رفتار 
کند مورد بی تفاوتی و بی توجهی همسر خود قرار گرفته است که 

ویرانگر خواهد بود. 

● ازدواج های مصلحتی 
محیط و شرایط پیرامون ازدواج نیز گاهی ممکن است باعث دوام 
سالمی  ازدواج  مصلحتی،  ازدواج های  شود.  ازدواج  شکست  یا 
نیست. وقتی تصمیم ازدواج بر مبنای چیزی جز عشق واقعی باشد، 
این نوع ازدواج،  حالت معامله به خود می گیرد. یکی از نمونه های 
ازدواج هایی است که طرفین به خاطر فشاری که از طرف خانواده 
یا دوستان و اطرافیان متحمل می شوند، تن به آن می دهند یا برخی 

دیگر که به خاطر صاحب فرزند شدن ازدواج می کنند. 
هیچ یک از این دالیل نمی تواند دلیل سالم و صحیح برای ازدواج 
باشد و احتمال جدایی و اختالف بیشتر خواهد شد. یکی دیگر از این 
عوامل محیطی ازدواج کردن در سنین پایین است البته سن ازدواج 
به خود فرد و آمادگی های او بستگی دارد اما اکثریت اعتقاد دارند 

که ازدواج در نوجوانی صحیح نیست.
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30 قانون زندگی
کنید  سعی  و  بگیرید  نظر  در  قوانینی  خود  زندگی  برای   )۱

با  مشورت  از  پس  را  قوانین  این  نکنید.  سرپیچی  آنها  از 
افرادی که تجربه یک زندگی موفق را داشته  متخصصان و 

اند، تدوین کنید. 
۲( از »خود«، »افرادی که در زندگی شما نقش دارند« و »محیط 

اطرافتان« شناخت کافی به دست آورید. 
۳( به این نکته واقف باشید که شما سهم عمده ای در ساختن 
این شما هستید که می  زندگی خود دارید. در بیشتر مواقع 

توانید از زندگی لذت ببرید یا آن را به کام خود تلخ کنید. 
۴( بیشتر چیزهایی که در زندگی شما وجود دارد و برایتان 
لذت بخش نیستند، می توانند به دست خود شما از بین بروند. 
به  نیاز  فقط  نیستید  از شغل خود راضی  اگر  مثال،  به طور 
تالش و پشتکار دارید تا با شایسته کردن خود شغل بهتری 
برید، کافی  از چاقی خود رنج می  اگر  یا  و  به دست آورید 

است کمی همت کنید. 
نکنید  یا سعی  نکنید  5( در زندگی نقش یک قربانی را بازی 
با یادآوری تجربه های تلخ گذشته برای خود بهانه بسازید. 
این کار فقط تضمین می کند که یأس، عدم پیشرفت و عدم 

موفقیت در انتظار شما است. 
نکنید. زندگی  قلمداد  ۶( دیگران را مقصر عدم موفقیت خود 
مال شما است، پس خودتان هستید که دوباره و دوباره می 

توانید آن را بسازید. 
پیامدهایی  گیرید،  و هر تصمیمی می  کنید  فکری می  7( هر 
را برایتان به دنبال خواهد داشت. اگر مثبت فکر کنید، نتیجه 
مثبت می گیرید و اگر به دنبال افکار منفی باشید، نتیجه تان 

هم منفی خواهد شد. 
۸( علت بروز وقایع ناخوشایند در زندگی را پیدا کنید یا سری 
به تجربه های پیشین خود بیندازید تا ببینید عیب کار از کجا 

بوده است. 
9( هیچگاه از تغییر نترسید. گاهی اوقات تغییرات نقش مهمی 
عمل  انتظارتان  رغم  علی  و  داشت  خواهند  تان  زندگی  در 

خواهد کرد. 
آن  را  اطرافتان  دنیای  و  زندگی  باشید. خود،  نگر  واقع   )۱۰
گونه که هست بشناسید، نه آن گونه که خودتان می خواهید. 
باعث  کاری  دانید  می  اگر  و  باشید  صادق  خودتان  با   )۱۱
به  و  کنید  از زندگی خود خارج  را  آن  نمی شود  موفقیتتان 

جای بهانه آوردن از همین حاال دست به کار شوید. 
۱۲( درست و با دقت تصمیم گیری کنید. 

۱۳( به خاطر داشته باشید عملکردهای شماست که داستان 
زندگی تان را می نویسد. 

به  را  خود  تصمیمات  و  ها  هدف  آرزوها،  فکرها،   )۱۴
عملکردهای معنادار، هدفمند و سازنده ترجمه کنید. 

۱5( خودتان را براساس نتایجی که می گیرید ارزیابی کنید، 

نه فقط براساس حرف ها. 
۱۶( درد خود را بشناسید تا هرچه سریع تر خود را از مهلکه 
مسبب بروز آن درد خالص کنید. به این نکته واقف باشید که 
همین درد می تواند انگیزه ای برای بروز یک تغییر در زندگی 

شما باشد. 
باعث موفقیت می شود.  ۱7( گاهی ریسک کردن در زندگی 
اگر خردمندانه و با درایت ریسک کنید، پیروزی از آن شما 
است. اگرچه ریسک کردن در ابتدای امر دلهره آور و ترسناك 
است، اما ارزش آن را دارد. توجه داشته باشید که برای این 
کار ممکن است مجبور باشید خیلی از چیزهای آشنا و عادت 

ها و راحتی های خود را کنار بگذارید. 
۱۸( فیلترهایی که جلوی چشم شما را گرفته اند تا دنیا را زیبا 

نبینید، دور بیندازید. 
۱9( شما دنیا را آن گونه که می بینید؛ می شناسید و تجربه 
می کنید. این شما هستید که می توانید انتخاب کنید که چگونه 
به دنیا بنگرید و آن را تجربه کنید. این قدرت انتخاب در هر 

مرحله از زندگی همراه شماست. 
۲۰( عواملی را که بر نگاه شما به دنیا اثر می گذارند بشناسید 
و در صورت منفی بودن، آنها را تغییر دهید و مثبت کنید. اگر 
بدانید  کنید،  نگاه می  دنیا  به  تلخ گذشته  تجربیات  از دریچه 
که دارید حال و آینده خود را بر اساس همان تجربیات می 

سازید. 
بهترین  براساس  را  آن  هستید.  زندگی خود  مدیر  ۲۱( شما 
بگیرید.  خوبی  نتیجه  تا  کنید  هدایت  مدیریت  استانداردهای 
قرار  خود  مدیریتی  های  برنامه  تدوین  را سرلوحه  موفقیت 

دهید. 
۲۲( اگر از خود توقع زیادی نداشته باشید، سال ها در همان 
پله ای که هستید درجا می زنید. پس به اهداف بلند فکر کنید. 
اما به این نکته هم توجه داشته باشید که هرگز از مرز واقع 

نگری خارج نشوید. 
یاد می دهیم چه  اطرافیانمان  به  ۲۳( ما خودمان هستیم که 
رفتاری با ما داشته باشند. رفتارهای محترمانه یا بی ادبانه از 
سوی اطرافیان، همه بازتاب شخصیتی است که ما از خودمان 

برای آنها ترسیم کرده ایم. 
۲۴( محدودیت ها و قوانینی را که افراد حین برخورد با شما 
ملزم به رعایت آن هستند به آنها یاد دهید. البته این به معنای 
می  بلکه  کنید،  بیان  را  هایتان  حرف  مستقیم  که  نیست  آن 
توانید با رعایت نکاتی ظریف، در بطن اعمال و گفتارتان آنها 
را از مسئولیتشان در قبال شما آگاه نمایید. برای خود احترام 
بسیاری قائل شوید تا دیگران نیز از شما تبعیت کنند. کسی 
از  ارزشمندی  توقع رفتار  نباید  نمی دهد  ارزش  به خود  که 

جانب دیگران داشته باشد. 
۲5( برخی اوقات الزم است که به دیگران گوشزد کنید رفتار 
شایسته ای نداشته اند. این کار راهی مناسب برای پیشگیری 

از تکرار دوباره چنین امری در آینده است. 
۲۶( برای »بخشش« ارزش بسیاری قائل شوید. همانطورکه 
گذشتگان گفته اند: در عفو لذتی است که در انتقام نیست. به 
انتقام فقط فکر و روح خود را بی جهت  با  این فکر کنید که 
آزرده کرده اید و افکاری را که به سالمت روحتان آسیب می 
فکری  فرد چه  آن  نیست  مهم  اید.  پرورانده  در خود  رساند 
در مورد شما می کند، شما بخشش را صرفًا برای آرامش و 

سالمت خودتان انجام دهید. 
۲7( قدرت کنترل عصبانیت خود را داشته باشید. راه هایی به 
کار برید تا در صورت بروز عصبانیت رفتار ناشایسته ای 

از خود بروز ندهید. 
مخرب  خشم؛  و  حسادت  نفرت،  که  بسپارید  خاطر  به   )۲۸
در  را  آنها  که  را  فردی  قلب  و  روح  و  هستند  آدمی  وجود 

وجودش نگهداری می کند ذره ذره نابود 
می کنند. احساسات زشت، چهره زشتی 
به شما می بخشند. این احساسات نه تنها 
بر روح شما اثر می گذارند، بلکه عواقبی 
سردرد،  خواب،  در  اختالل  همچون 
کمردرد و حتی سکته قلبی را نیز به شما 

تقدیم می کنند. 
۲9( در زندگی به آن چیزی می رسید که 
همیشه به آن فکر می کنید. و آن چیزی 
طلب  همواره  که  آورید  می  دست  به  را 

کرده اید. 
۳۰( مهمترین نکته این که: هیچگاه از یاد 
خدا غافل نشوید و در لحظه لحظه زندگی 

به او توکل کنید.

نکاتی درباره کار در خانه
خیلی از مردم دنیا از ایده کار کردن در محیط آرام خانه استقبال می کنند. اگر 
نتیجه  میلیونها  به  کنید،  اینترنت سرچ  در  از خانه را  کار  شما عبارت التین 

روم  چت  کتابها،  که  خورد  برخواهید 
ها و انجمن های بسیاری در این زمینه 
تحقیق و بحث می کنند. به همین دلیل ما 

نیز نگاهی به این مبحث می اندازیم. 
دنیا،  در  اقتصادی  روند  به  توجه  با 
طالب  زیادی  کارفرمایان  و  کارکنان 
هستند.  خانه  از  کار  گزینه  انتخاب 
تکنولوژی الزم برای ایجاد یک دفترکار 
و  ارزان  دسترس،  در  کامال  خانگی 
همینطور  است،  تر  راحت  مردم  برای 
قابل  کار  برنامه  دنبال  مردم  از  خیلی 

انعطافی هستند که بتوانند در خانه باشند و از فرزند خود یا پدر و مادر پیر 
خود نگهداری کنند. 

طبق یک تحقیق در سایت msn.careerbuilder یک سوم از شاغلین، از 
خانه کار می کنند. اما واقعًا چه مدت زمانی از روز را صرف کار کردن می 
کنند؟ قطعًا ۸ ساعت کامل نخواهد بود. ۲۵ درصد از آنها اذعان داشته اند که 
کمتر از یکساعت مفید کار می کنند. ۵۳ درصد کمتر از ۳ ساعت و تنها ۱۴ 
درصد ۸ ساعت کامل کار می کنند. در این صورت مردم به جای انجام کار 

خود چه می کنند؟ 
▪ پرداختن به امور بچه ها ۲۲ درصد 

▪ تلفنهای شخصی و گشت زنی در اینترنت ۱۷ درصد 
▪ بیرون رفتن، تماشای تلویزیون یا خواب ۱۵ درصد 

▪ کارهای شخصی ۱۱ درصد 
▪ خانه داری ۹ درصد 

کارمند و کارفرما در محیط کار از مزایای بهبود تکنولوژی در محیط کار بهره 
می برند که به آنها اجازه می دهد بصورت مجازی از هرجا از جمله خانه کار 
کنند اما کسی که فقط در خانه کار می کند می تواند بین خانه و کارش تعادل 
ایجاد کند و همینطور انگیزه بیشتری برای کار پیدا کند. اگر بین این دو انتخاب 

دچار سرگردانی هستید، نکات زیر را مطالعه کنید: 
▪ زمانبندی کار قبلی خود را نگه دارید. 

▪ روز خود را همان موقعی شروع کنید که قبال به سرکار بیرون می رفتید. 
همان موقع از خواب برخیزید، لباس خانه را دربیاورید و لباس معمولی روزانه 
تان را بپوشید. معطلی در رختخواب دری بسوی تنبلی و طفره رفتن از کار 

است. 
▪ محل کار خود را در خانه معین کنید. 

▪ خود را با کار کردن در برابر تلویزیون، رادیو یا اتاقی که دیگران در آن 
رفت و آمد دارند و ممکن است حواستان را پرت کنند گول نزنید. جایی را 
انتخاب کنید که ساکت و منظم باشد جایی که بتوانید پروژه تان را در آن تکمیل 

کنید. 
▪ برنامه روزانه را مشخص کنید. 

▪ فهرستی از اهداف مشخص برای روز خود تهیه کنید و هر کدام که کامل شد 
از لیست خط بزنید. این شما را مطمئن می کند که آنچه می خواستید به درستی 

انجام شده است. 
▪ ساعت ناهار را تعیین کنید. 

▪ برای تلفن های شخصی، کار متفرقه، کار خانه ، ورزش و هر چیز غیرمرتبط 
با کار اداری وقت مشخص کنید. حتی تایمری داشته باشید که وقتی کار متفرقه 

تان تمام شد به سرکار اصلی خود برگردید. 
▪ وقت استراحت

زمانی برای بازی با کودکان، خوردن میان وعده یا پیاده روی کوتاه برای شما 
الزم است فقط وقت آن را کم در نظر بگیرید. 



    جمعه 4 بهمن ماه 1387هفته نامه پرشین44
سال دوم -  شماره هشتاد

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

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++ 

طراحی وب سایت
تبلیغات خود را به ما بسپارید

چاپ و  طراحی لیفلت، بروشور
020 8453 7350 - 077 3311 3137

فال هفته
متولدین فروردین: یکي از خویشاوندان کمک 
حال شما خواهد شد و به قولي بار سنگیني را از روي 
دوش شما برخواهد داشت. براي انجام کاري احساس 
خواهید کرد که باید منافع اقتصادي خود را به خاطر 
امر  همین  بیندازید.  مخاطره  به  احساسي  اي  مسئله 
شما را در یک نوع رودربایستي و دودلي قرار خواهد 
داد . بعضي دلخوري هاي خانوادگي را بیش از آنچه 
که هست بزرگ نکنید. وضعیت مالي شما در موقعیت 

رضایت بخشي قرار مي گیرد.

متولدین اردیبهشت: در انجام یک معامله و    
یا عقد قرارداد حسن نیت طرف مقابل براي شما ثابت 
خواهد شد و از شک و تردید بیرون خواهید آمد. از 
یک نوآشنا مهرباني ها و کمک هاي ذیقیمتي خواهید 
خواهید  مشاهده  خود  کار  در  رونقي  زودي  به  دید. 
کرد و شاید به فکر گسترش کار خود و یا شروع کار 
که  را  آنچه  یابید  درمي  هفته  این  در  بیفتید.  جدیدي 
برایتان مشکل و یا غیرمقدور مي نمود چقدر آسان و 

در دسترس است.

از  پر  و  خوب  اي  هفته  خرداد:  متولدین 
شادي در پیش دارید. به زودي بنا به اتفاقي افق تازه 
اي در تفکرات شما نسبت به آینده پدید خواهد آمد. 
افقي روشن و رنگارنگ . یک مشکل و یا موردي که 
بدبین بودید، برایتان آسان خواهد  نسبت به حل آن 
براي حل  به دست شما مي رسد.  پول  مقداري  شد. 
از  اندکي  است  بهتر  قرارداد،  عقد  یا  و  اختالف  یک 
خواسته هاي خود بکاهید تا قضیه نهایتأ به نفع شما 

تمام شود.

  متولدین تیر: براي انجام کاري ناچار مي 
شوید تن به مسافرتي ناخواسته بدهید. مشکلي که در 
رابطه با آینده دارید، بنا به میل شما حل خواهد شد. 
به موفقیتهاي تحصیلي  ماه  این  متولد  آموزان  دانش 
دست مي یابند. نگراني شما از بابت سالمتي یکي از 
افراد خانواده برطرف میشود. به زودي چشم شما به 
دیدار عزیز و یا عزیزاني روشن خواهد شد. طلبي را 
که سوخت شده مي پنداشتید وصول خواهید کرد و 

یا در حال وصول قرار مي گیرد.

متولدین مرداد: در این هفته پي خواهید برد   
که تفکر یا رفتار شما در مورد یکي از نزدیکان تا چه 
حد غیرواقعي و یا غیرمنطقي بوده است و خود نزد 
خود بیش از همه شرمنده خواهید شد. در اواخر هفته 
احساس خواهید کرد که از یک بن بست رهایي یافته 
اید و آن وقت اعصاب خود را در حال آرامش خواهید 
یافت. نگراني شما از بابت سالمتي خود برطرف مي 
شود. بنا به موردي مورد تشویق قرار مي گیرید و یا 

هدایایي دریافت خواهید کرد.

مورد  شما  درخواست  شهریور:  متولدین 
قبول طرف مقابل قرار مي گیرد. هفته خوب و آرامي 
در پیش دارید . احساس خواهید کرد روحیه تازه اي 
اوقات  این  اتفاق غیرمنتظره  یک  اید.  آورده  به دست 
خوش را براي شما کامل تر خواهد کرد و آن وقت 
زندگي را در وجهي زیباتر خواهید دید. تغییراتي در 
امور شغلي و یا وضعیت مسکن شما پدید خواهد آمد 
که البته چندان مورد عالقه شما نخواهد بود. یکي بي 

هیچ مورد خاصي از دست شما دلخور مي شود.

را  فکرتان  زندگي  مشکل  یک  مهر:  متولدین 
در همه این هفته به خود مشغول خواهد کرد. یکي از 
بزرگان خانواده راه خوبي را به شما پیشنهاد خواهد 
کرد. بهتر است دراین باره بیشتر فکر کنید. در امور 
روزانه با تحرك بیشتر مي توانید پله هاي موفقیت را 
با سرعت باال بروید. چند دیدار مسرت بخش خواهید 
همه  باشید.  بین  خوش  معامله  یک  به  نسبت  داشت. 
چیز در آینده اي نه چندان دور رو به راه خواهد شد.

که  اموري  کردن  دنبال  از  آبان:  متولدین 
کنید.  خودداري  نیستید،  مطمئن  آن  نتیجه  به  چندان 
به زودي به مناسبتي اهمیت شما و یا کار شما براي 
تر خواهد شد. مسافري در  اعضاي خانواده روشن 
راه دارید. امر خیري در خانواده در حال انجام است. 
رقابت  ناچار مي شوید در یک  کاري  پیشرفت  براي 
کار  یا  و  به موقعیت  یکي  کنید.  یا سنجش شرکت  و 
شما حسادت مي کند، اما کاري که به ضرر شما تمام 

میشود، نمي کند.

امور  انجام  در  هفته  این  در  آذر:  متولدین   
تا  بکنید  بیشتري  احتیاط  و  یا روزانه دقت  و  محوله 
از بروز یک ضرر احتمالي جلوگیري به عمل آورید. 
و  گیرد  مي  قرار  تري  موقعیت حساس  در  کار شما 
شود.  مي  گذاشته  شما  عهده  به  اي  تازه  تعهدات  یا 
منتظر هدیه و یا پاداش باشید. یک اختالف و یا مسئله 
پیش آمده در خانواده و یا در محل کار را مي توانید 
و  خوبي  به  مقابل  طرف  با  گفتگو  و  دوراندیشي  با 
خوشي خاتمه دهید. مواظب سالمتي خود باشید. در 

غیر این صورت یک ناراحتي جسمي در راه دارید.

بسیار  فرصت  هفته  این  در  دی:  متولدین   
اي  معامله  انجام  یا  و  اختالف  یک  حل  براي  خوبي 
که به تعویق افتاده بود، به دست مي آورید. شانس با 
شما همراه است. فرصت ها را از دست ندهید. در امور 
شغلي موقعیت مناسبي که همیشه آرزو مي کردید، به 
از سر  یا یک حسود  دست مي آورید. یک مزاحم و 
براي  بهترین روز هفته  به کنار خواهد رفت.  راهتان 
رفتارتان  و  ها  حرف  مواطب  است.  چهارشنبه  شما 

باشید تا موجب دلخوري دیگران نشود.

یکي  خواسته  به  نسبت  بهمن:  متولدین   
در  وگرنه  نباشید  انگار  سهل  و  قید  بي  نزدیکان  از 
آینده اي نه چندان دور از اینکه به کمک او نرفته اید، 
پشیمان خواهید شد. در برخورد و مالقات با دیگران 
انتظار  دیگران  از  که  باشید  داشته  را  رفتاري  همان 
لحاظ  از  که  را  کساني  شخصیت  و  موقعیت  دارید. 
دوره  یک  بگیرید.  نظر  در  کوچکترند،  شما  از  سني 
شما  آرزوي  و  رسد  مي  پایان  به  سختي  و  نگراني 
به  نسبت  ماه  این  متولد  متأهلین  مي شود.  برآورده 
وگرنه  نباشند  اعتنا  بي  زندگي خود  خواسته شریک 

ضرر خواهند کرد.

 متولدین اسفند:   به مناسبتي یک خوشحالي 
نسبتأ بزرگ در راه دارید. در یک مورد خاص علت 
بدگماني هاي شما براي خودتان روشن خواهد شد. 
یک دوست قدیمي خدمتي بزرگ در حق شما خواهد 
تازه  اي  دوره  کرد  خواهید  احساس  زودي  به  کرد. 
در زندگي تان آغاز شده است. سعي کنید بر مشغله 
آرامش  براي خود  و  نیفزائید  این  از  بیش  هاي خود 
پیش  در  شیرین  معامله  یک  آورید.  فراهم  بیشتري 
دارید. گمشده اي پیدا مي شود. مزاحمت یک مزاحم 

خاتمه مي گیرد.
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب برنامه های جدید 
کامپیوتری

XPویندوز ویستا، ویندوز 
آنتی ویروس و فایروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
 با قیمت مناسب در محل کار و

منزل
07 88 99 77 6۲3

طراحي حیوانات براي نجات انسان 
 

 مهدیس امیري
نیویورك تایمز

این   مثل بزهاي دیگر، این حیوانات هم چهار پا و پشم هاي سفید و پستان هایي پر از شیر دارند. ظاهراً 
تي سي  داروسازي جي  کمپاني  براي  اما  هایي شیرده هستند  دام  تنها  بزها 
این  این حیوانات ماشین هاي تولید دارو محسوب مي شوند.  تراپیوتیک  بیو 
حیوانات در مزرعه یي در مرکز ماساچوست نگهداري مي شوند و به کمک 
علم مهندسي ژنتیک طوري طراحي شده اند که نوعي پروتئین انساني در خون 
شان تولید مي شود. خاصیت این پروتئین این است که از تشکیل لخته هاي 
خون جلوگیري مي کند. کمپاني این پروتئین را از شیر این حیوانات استخراج 
کرده و آنها را تبدیل به دارو مي کند. به کمک این دارو مي توان مشکالتي از 
قبیل سکته، آمبولي ریه و بیماري هاي خطرناك و کشنده دیگر را درمان کرد. 
شرکت جي تي سي از اداره مواد غذایي دارویي ایاالت متحده درخواست کرده 
است دارو را به لحاظ کیفي مورد تایید قرار دهد. به تازگي یکي از متخصصان 
دارد بسیار موثر و بي خطر خواند، در  نام  »ترین«  را که  دارویي  اداره  این 
نتیجه احتمااًل به زودي ترین به عنوان نخستین داروي تهیه شده از حیوانات با 
کمک مهندسي ژنتیک در ایاالت متحده تایید کیفیت خواهد شد. کمیته مربوطه 

تصمیم گیري نهایي را در ماه فوریه انجام خواهد داد. 
در صورت تایید این دارو در پي آن صدها داروي دیگر که از بزها، گاو ها، 

نیز وارد عرصه خواهند شد.  آمد  به دست خواهند  با کمک مهندسي ژنتیک  خرگوش ها و دیگر حیوانات 
سایر این دارو ها براي درمان بیماري هایي از قبیل هموفیلي، بیماري هاي حاد تنفسي و بافت هاي متورم 
بدن مورد استفاده خواهند داشت. جیمز موراي متخصص ژنتیک و استاد علوم حیواني در دانشگاه یو سي 
دیویس مي گوید؛ »هنگامي که ما موفق به تولید حیوانات با کمک علم ژنتیک شدیم، یکي از اصلي ترین اهداف 
پیش رو دست یافتن به چنین دارو هایي بود. این کار به سادگي امکان پذیر است، درست مانند اینکه یک تکه 

را از جایي جدا کني و به جایي بچسباني البته با کمک یک قیچي مولکولي.« صنعت 
مواد غذایي  تاییدیه سازمان  است.  »ترین«  انتظار ورود  در  بیوتکنولوژي سخت 
دارویي امریکا به این معنا خواهد بود که استفاده از این داروها کاماًل بي خطر 
خواهد بود و جاي نگراني وجود ندارد و البته آغاز به فروش این دارو ها به این 
معنا خواهد بود که میلیون ها دالر سرمایه گذاري براي این نوع تکنولوژي ها به 
زودي به جیب سرمایه گذاران بازخواهد گشت. سمیر سینگ رئیس سازمان گروه 
هاي دارویي ایاالت متحده که در حال تولید دارو از شیر گاوها و خرگوش هاي 
مهندسي شده است، مي گوید؛ »اگر این دارو تایید شود عالمت سوال بزرگي که 
همواره در مقابل محصوالت تولیدشده از تکنولوژي هاي اینچنیني وجود داشت، 

محو خواهد شد.«
عموم مردم در حال حاضر چندان تمایلي به استفاده از مواد غذایي تولیدشده از 
حیواناتي که به لحاظ ژنتیکي دستکاري شده اند، ندارند و بسیاري معتقدند ممکن 
است این بدبیني به مواد دارویي تولیدشده از آنها نیز تعمیم یابد. جیدي هانسون 
یکي از تحلیلگران اداره امور سالمت مواد غذایي که از مخالفان طرح هاي اینچنیني 
است، مي گوید؛ »بعید نیست که بسیاري از مردم در مورد داروها هم همین حس 
براي دانشمندان، موضوع واضح است. داروهاي بسیاري هم  باشند.«  را داشته 
اکنون از طریق فعل و انفعاالت ژنتیکي باکتري ها یا سلول هاي تخمدان همستر 
هاي چیني تولید مي شوند که البته پس از استخراج از حیوانات طي پروسه یي 
طوالني به داروهاي مناسب براي انسان تبدیل مي شوند. حیوانات طراحي شده 
توسط علم ژنتیک راه میانبري براي این پروسه هستند زیرا به فرآیندهاي طوالني 
روي آنها نیازي ندارند. تام نیوبري مدیر بخش روابط دولتي شرکت جي تي سي 
مي گوید؛ »ما در این طرح از این موضوع که غدد پستانداران توسط طبیعت طوري 
طراحي شده که پروتئین بسازد استفاده مي کنیم تا بیماري هاي انساني را درمان 

کنیم.« 
پروسه تولید شیر حیواني با پروتئین هاي انساني از آنجا آغاز شد که دانشمندان موفق به ژني انساني شدند 
که مي توانست پروتئین هاي مفید پزشکي را تولید کند. به این ترتیب با ترکیب دي ان اي انساني با تکه یي 
از دي ان اي حیواني دانشمندان موفق شدند پروتئین مورد نظر را در حیوانات تولید کنند. طي فرآیند هاي 
پیچیده یي این موضوع کنترل مي شود که تغییر ژنتیکي در پروتئین تنها تغییري باشد که در بدن حیوان 
روي مي دهد. بسته حاوي دي ان اي مي تواند با یک سوزن میکروسکوپي به یکي از سلول هاي نطفه حیوان 
تزریق شود. هنگام تقسیمات سلولي جنین ممکن است دي ان اي خارجي را به عنوان ژنوم خود بپذیرد یا 
نه - در نتیجه مي توان پروسه را تا حدودي آزمون و خطا خواند. پس از آن جنین به رحم حیوان مادر 
منتقل مي شود و به احتمال یک تا سه درصد ممکن است نتیجه حیواني سالم با مشخصات دلخواه پروتئیني 
باشد. با استفاده از سه تا پنج حیوان اصلي مي توان تعداد زیادي 
حیوان طراحي شده داشت زیرا از طریق شیردهي مي توان پروتئین 
هاي مربوطه را به فرزندان این حیوانات منتقل کرد. موراي استاد 
دانشگاه یو سي دیویس مي گوید؛ »پنج یا شش گاو مي توانند به 
سادگي جوابگوي نیاز همه دنیا به دارویي خاص باشند. اغلب دارو 
ها نهایتًا با تعداد 5۰ گاو یا ۱۰۰ بز تامین خواهند شد. براي ساخت 
»ترین«، جي تي اي با تکنیک هاي تزریق میکروني ژن هاي انساني 
را به نطفه بزها تزریق مي کند. پروتئیني که به این ترتیب تولید مي 
شود مانع از لخته شدن خون مي شود و پروتئیني است که از هر 
سه هزار تا پنج هزار نفر، یک نفر به دلیل مشکالت ژنتیکي فاقد آن 
است. اغلب بیماران با داروهاي رقیق کننده خون نظیر »وارفارین« 
درمان مي شوند اما این دارو هنگام وضع حمل یا جراحي مي تواند 
خطرناك باشد. در این شرایط بیماران با استفاده از پروتئین آنتي 
تروموبین که از پالسماي انساني مشتق مي شود، درمان مي شوند. 
اما مشکل اینجاست که میزان پالسماي موجود کمتر از آن است که براي همه بیماران به مقدار کافي وجود 
داشته باشد. اگر تمامي پالسماي اهدایي توسط افراد در ایاالت متحده را جمع کنیم روي هم بالغ بر صد 

کیلوگرم خواهد شد، در حالي که این مقدار را به سادگي مي توان از ۱۰۰ بز به دست آورد. 
جي تي اي قصد دارد محدوده فعالیت خود را از بیماري هاي ژنتیکي به مشکالتي نظیر سوختگي و آسیب 

هاي موقتي از این دست نیز گسترش دهد. 
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نیازمندیها

تعدادی انبار جهت 
اجاره

در منطقه بارنت

07888808079

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های 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

075۱8645333

آیا کامپیوتر شما دائما دچار مشکل میگردد! تعمیر در محل کار یا منزل شما
تخفیف ویژه برای دانشجویان

نصب انواع برنامه های قابل UPDATE در اینترنت ، ویروس یابی و رفع کلیه مشکالت سخت افزاری و با 
 EXCEL۳وDMAX قیمت بسیار مناسب آموزش نرم افزار 

بصورت حرفه ای  طراحی وب سایت

079098570۱۲

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نیاز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نیازمندیهای هفته نامه 

پرشین چاپ میشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  این  ی  وظیفه  که  آنجایی  از 

باشد، لذا مسئولیتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش های مقتضی ، اطمینان الزم را از 
صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید.

اتومبیل
گلف دارک بلو  مدل 

۲00۲
۰795۶۶۶۴۴۳۱

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیک مدل ۲007

۰795۶۶۶۴۴۳۱

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07888808079
گلف سیلورمدل۲004

۰795۶۶۶۴۴۳۱

اجاره اتاق
اجاره  برای  اتاق 
مخصوص خانم ها  

07849745964

سوزوکی سیلورمدل 
۲003

۰795۶۶۶۴۴۳۱

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
۲003

۰795۶۶۶۴۴۳۱

هفته نامه پرشین در 
نظر دارد یک بازار 
یاب با تسلط کامل 
به زبان انگلیسی 

و فارسی با حقوق 
ثابت و پورسانت 
استخدام نماید 

لطفا جهت اطالعات 
بیشتر با تلفن 

 ۰۲۰۸۴5۳7۳5۰
تماس بگیرید

بنز سیاه  رنگ مدل ۲005
۰795۶۶۶۴۴۳۱

متروپولیتن کار 
سرویس

0۲089۲3456

تویوتا سیلور مدل ۲00۱

۰795۶۶۶۴۴۳۱

پژو 306 سیلورمدل۲004

۰795۶۶۶۴۴۳۱

حمل و نقل

رنو مشکی مدل ۲004

۰795۶۶۶۴۴۳۱

ریکاوری تی   بی 
0۲084490660

آموزش ۳ دی مکس و 
انیمشن

۰779۶75۱7۶7

کارت ویزیت سربرگ
0۲084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733۱۱3۱37

آموزش فتوشاپ
۰77۳۳۱۱۳۱۳7

آموزش ویولون

۰75۱۱۸۱۲۰۶9

تدریس خصوصی 
ریاضی در تمام 
مقاطع توسط 

دانشجوی مهندسی
با قیمت بسیار 

مناسب

075۱5704۲4۲

آموزش کامپیوتر

۰79۰9۸57۰۱۲

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰79۰9۸57۰۱۲

تعمیر لپ تاپ
۰77۳۳۱۱۳۱۳7

تایپ فارس و انگلیسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

۰79۰9۸57۰۱۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
۰7۸۸۶۳۸۸۶57

چاپ

تدریس

گروه خدمات کامپیوتر
فرشاد

گروه دانشجویان دکترا
با کمترین قیمت در محل کار یا منزل شما 

عیب یابی و ویروس یابی ، طراحی سایت و کلیه امور کامپیوتر

0795۱53748۱
07956395۱8۲

مکانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

کباب و پیتزا شاپ 
در شهر ناتینگهام 

فروشی

07875336551

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

استخدام پرستار

حسابدار

لوازم 
منزل 

زرگری 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(

زرگری ستاره در بیرمنگام 
در خدمت شماست . 

07853033693

مژده مژده

2 door و Automatic، Full service story، Power 
staring، Good condition، Central locking

34000 miles، Blue Good body work، 
No mechanics fault lady owner  

Tel:  078684000۲3

فروش ماشین
 فولکس پولو 3 درب
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   ۰۲۰77۰۰7۱7۴
کانون ایران                                             ۰۲۰۸7۴۶۳۲۶9 
جامعه ایرانیان                                         ۰۲۰۸7۴۸۶۶۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰9۸۲۱۶7۰5۰۱۱-7
سفارت ایران در لندن                               ۰۲۰7۲۲5۳۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰۸۴5۶۰۰۰9۱۴ 
اطالعات پرواز هیترو            ۰۸7۰۰۰۰۰۱۲۳ 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰۲۰۸5۶۴9۸۰۶
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰۸-۴55555۰

رستوران ها

رستوران ایران ما                                    ۰۲۰7۶۲۰۰۱۰۰
رستوران اپادانا                                ۰۲۰7۶۰۳۳۶9۶ 
رستوران اریانا                                        ۰۲۰7۲۶۶9۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰7۶۰۲9۰۴۰ 
رستوران الونک ۱                             ۰۲۰7۶۰۳۱۱۳۰
رستوران الونک ۲                                    ۰۲۰7۲۲9۰۴۱۶ 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸9۶۴۴۴77
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰۳9595
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰۸۴5۸9۰۸۳
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰7۲۶۲۴۰۱5
رستوران پاریس                                      ۰۲۰7۲۸9۲۰۲۳
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰۸۴5۲9۲۲۶
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰7۲5۸۳۶5۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰7۲۲99۳9۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰7۴۳۱۴5۴۶     
رستوران دیار                                         ۰۲۰۸9۲۰97۴۴ 
رستوران ژینو                                         ۰۲۰۸۸۴7۱7۴۰ 
رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰۸۳۴۶559۲

رستوران کندو                                         ۰۲۰77۲۴۲۴۲۸    
رستوران صفا                                         ۰۲۰77۲۳۸۳۳۱
رستوران کلبه                                         ۰۲۰77۰۶۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸5۶۳7۰۰7
رستوران نیمکت                                      ۰۲۰۸۸۸9۶9۸9
رستوران یاس                                         ۰۲۰7۶۰۳9۱۴۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸99۸9۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸۳۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰۲۰۸۸۳۸۰۰۰7  
رستوران اریانا                                      ۰۲۰7۲۶۶9۲۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰۲۰۸۳۴9۴۴۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰7۲۴۳۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰7۶۰۳۲۳79  
رستوران لیدو                                         ۰۲۰۸95۲۴7۴۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰۲۰۸۴۴55775  
اهواز                                            ۰۲۰۸77۸5۳۶۱
انزلی                                        ۰۲۰۸۴5۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸۴5۱۶۶۱۶
بهار                                         ۰۲۰7۶۰۳5۰۸۳
بیژن                                         ۰۲۰7۴۳5۲۳7۰
پرارا                                       ۰۲۰7۶۰۳۶۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰7۲7۲۲۶۶5
تفتان                                       ۰۲۰77۳۱7۸۱9
تهران                                      ۰۲۰7۴۳5۳۶۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰7۶۳9۸۰۰7
جردن                                          ۰۲۰۸۴۲۶5۴۴۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰7۶۰۳۸9۰9 
خیام                                          ۰۲۰7۲5۸۳۶۳7 
زمزم                                        ۰۲۰۸۴5۲۴۰۰۴

فردیس                                     ۰۲۰۸۸۶۱۶۱۸7  
سارا               ۰۲۰7۲۲9۲۲۴۳
ستاره                                      ۰۲۰۸۸۶۳5۲5۱
ساواالن                                                  ۰۲۰۸۳۴7۸۸۲۲
سپید                                       ۰۲۰۸9۶9797۰ 

سلیمان                                             ۰۲۰7۶۲۴۲957 
سهند                                                   ۰۲۰۸۳۴۳۳۲79 
سرور                                                ۰۲۰۸97۴۶۰۸۸ 
سیب                                                  ۰۲۰۸۳99۲۸۳۲ 
علی                                    ۰۲۰۸5۶۶9۳۶۰ 
مازندران                                     ۰۲۰57995۰۰
ماهان                                          ۰۲۰۸9۶۳۰۰۱۲

منصور                                           ۰۲۰۸95۲5۶۳7 
محصوالت ایران                              ۰۸9۶۳۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰۸۴55۸۱۸۴
وحید                                             ۰۲۰۸97۴9997 
قنادی رضا                                ۰۲۰7۶۰۳۰9۲۴ 
قنادی عسل                               ۰۲۰77۰۶۲9۰5
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ورزش ایران
تیم کشتی فرنگی راهی ترکیه شد

با ۱۰ کشتی گیر برای حضور در  تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان 
شد.  ترکیه  استانبول  راهی  گذشته  روز  امره  وهبی  جام  های  رقابت 
محمدباقر توکلیان، علی اشکانی، حمید باوفا، سعید عبدولی، مهرزاد زارع، 
محسن  و  رضایی  قاسم  قربانی،  محمد  اخالقی،  حبیب  علیزاده،  فرشاد 
شنیجی اعضای تیم منتخب کشتی فرنگی بزرگساالن ایران در این رقابت 

ها هستند.
 

  کریکت ایران پنجم آسیا شد

تیم ملی کریکت ایران عنوان پنجمی رقابت های قهرمانی آسیا در تایلند 
را به دست آورد. در این رقابت ها، تیم ملی کریکت ایران به مصاف تیم 
برونئی رفت و توانست با نتیجه ۲7۴ بر ۲۱9 این تیم را شکست داده و 

در رتبه پنجم آسیا قرار بگیرد. 

   استعفای مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی

محمد دلیریان مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی روز گذشته از سمت خود 
با رفتن خود خیال برخی ها را راحت  این که  با اعالم  استعفا داد. وی 
کرده است، درباره دالیل استعفای خود گفت: نمی توانم با کسانی که از 
دیدنم ناراحت می شوند همکاری کنم و احساس می کنم برای ماندن باید 

همرنگ جماعت شوم که برایم سخت است. 
 

پیروزی دشوار ژاپن مقابل یمن
تیم ملی فوتبال ژاپن در نخستین دیدار خود در رقابت های مقدماتی جام 
ملت های آسیا به سختی از سد یمن گذشت. در این دیدار که از گروه یک 
برگزار شد، تیم ژاپن با گل های »اوکازاکی« و »مارکوس تولوتاناکا« در 

برابر تک گل »علی النونو« توانست ۲ بر یک تیم یمن را شکست دهد.
   

برتری کویت در دیداری تدارکاتی
مقابل  بر صفر   ۲ نتیجه  با  تدارکاتی  دیداری  در  کویت  فوتبال  ملی  تیم 
ترکمنستان به پیروزی رسید. در این مسابقه که در ورزشگاه الکاظمیه 
تیم  خلف«  »خالد  و  »العنزی«  های  گل  با  کویت  تیم  شد،  برگزار  کویت 

ترکمنستان را شکست داد.
   

لبنان میزبان هندبالیست های سپاهان اصفهان
تیم هندبال سپاهان اصفهان که خود را برای رقابت های جام باشگاه های 
آسیا آماده می کند، در لبنان اردو می زند. سپاهان فردا در این کشور در 
دیداری دوستانه به مصاف یک تیم باشگاهی می رود. دیدار با تیم ملی 
لبنان نیز روز شنبه پنجم بهمن ماه خواهد بود. دو دیدار دیگر نیز با تیم 

های لیگ برتری این کشور فراهم شده است.   

آغاز اردوی مشترک بدمینتون
تیم  از روز گذشته در کمپ  ایران  بدمینتون هند و  تیم  اردوی مشترك 
های ملی بدمینتون کشورمان آغاز شد. در این اردو که تا رقابت های 
بین المللی دهه فجر به طول خواهد کشید، چهار بازیکن پسر و دختر از 

هندوستان به همراه ملی پوشان بدمینتون ایران حضور دارند.

 استقالل، مدعی 3 جام
سه  هر  در  تیم  این  که  است  مدعی  تهران  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
جام لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا می تواند مدعی باشد. 
امیررضا واعظ آشتیانی گفت: استقالل خوب کار می کند. این تیم زیبا 
بازی می کند و هوداران را راضی نگه داشته است. چنانچه همین روند 
هر  در  استقالل  ندهد،  رخ  بینی  پیش  غیرقابل  حوادث  و  کند  پیدا  ادامه 
سه جام مدعی قهرمانی است. وی تأکید کرد: بازیکنان و مربیان شرایط 
حساس را درك کرده و از حاشیه سازی پرهیز می کنند. ضمن این که ما 

هم در موارد مختلف به آنها نکاتی را گوشزد کرده ایم.
وی با تأیید خبر رسیدن کارت ITC رینالدو را یادآور شد این بازیکن از 

بازی با استقالل اهواز می تواند آبی پوشان پایتخت را همراهی کند.

هرج و مرج در باشگاه پرسپولیس
 

؛هرچند برد خفیف پرسپولیس مقابل فوالد خوزستان تا حدودي جو ملتهب این تیم را آرام کرد اما مدیران این تیم همچنان به دنبال 
سرمربي خارجي براي تیم خود هستند و به غیر از لوکا بوناچیچ که از لیست گزینه هاي این تیم کنار رفت، مسووالن پرسپولیس با 
سایر گزینه ها در حال رایزني هستند. جدیدترین فردي که به لیست مدیران این تیم اضافه شده است، یورگن روبر آلماني است. این 
مربي براي فوتبال دوستان ایراني شناخته شده است. او زماني که علي دایي در هرتابرلین حضور داشت، سرمربي این تیم آلماني 
بود. البته شایعه حضور روبر هنوز از سوي هیچ یک از مدیران و مسووالن پرسپولیس تایید نشده و تنها در حد شایعه است، اما به 
گفته منابع آگاه طي چند روز آینده مذاکرات نهایي با این سرمربي صورت مي گیرد. یورگن روبر بعد از کنار رفتن از تیم هرتابرلین 
به تیم هاي ولفسبورگ و هانزاروشتوك رفت و در هر دو تیم نیز بسیار ناموفق بود. روبر در حال حاضر در تیمي مشغول به کار 
نیست و در دوران استراحت به سر مي برد. از سوي دیگر به گفته افشین پیرواني قرار است یکشنبه هفته آینده تومیسالو ایویچ 
سرمربي سابق کروات تیم ملي ایران وارد تهران شود و به عنوان مشاور در کنار تیم پرسپولیس قرار گیرد. پیرواني در این باره 
مي گوید؛ »به عنوان بازیکن سابق تیم ملي و شاگرد تومیسالو ایویچ، او را یکي از بهترین مربیاني مي دانم که افکار حرفه یي دارد. 
تا به امروز از ایویچ مشاوره مي گرفتم. از این به بعد هم هر کمکي که بتوانم از او خواهم گرفت تا نقایص پرسپولیس از بین برود. 
در خصوص ریز این برنامه که با ایویچ خواهیم داشت نمي خواهم صحبت کنم.« در حالي که پیرواني از مشاور بودن ایویچ در تیم 
پرسپولیس خبر مي دهد، ظاهراً مسووالن این تیم با ایویچ بر سر مدیرفني بودن این مربي به توافق رسیدند و جلسات نهایي براي 
بستن قرارداد بعد از آمدن ایویچ به تهران صورت مي گیرد. اما خبرهاي جالب تر اینکه هفته گذشته در تمرینات پرسپولیس حسین 
هدایتي رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در جمع هواداران این تیم به آنها گفته افشین قطبي طي همین هفته به ایران خواهد 
آمد. این در حالي است که هفته گذشته مدیر برنامه هاي افشین قطبي ۱۸۰ هزار دالر بدهي خود را به این باشگاه برگردانده و طي 
مصاحبه هاي مختلف گفته دیگر حاضر نیست به ایران بیاید.اوضاع تیم پرسپولیس با رفتن داریوش مصطفوي نیز درست نشده 
است و همچنان افراد مختلف در این تیم مصاحبه مي کنند و حتي صحبت هاي همدیگر را نقض مي کنند. در حالي که هفته گذشته 
شایعه شده بود مهدي رحمتي قرار است براي مسابقات آسیایي به تیم اضافه شود و حتي در لیست این تیم براي این بازي ها قرار 
گرفته است مدیرعامل پرسپولیس و مدیر روابط عمومي این تیم این موضوع را به طور کل تکذیب کردند و گفتند چنین درخواستي 
را به باشگاه مس ندادند. اما مسووالن و مربیان مس قضیه درخواست کتبي باشگاه پرسپولیس مبني بر حضور رحمتي در این تیم 
را تایید کردند. مظلومي در این باره مي گوید؛ »همیشه گفته ام تیم مس کرمان خود به این دروازه بان بزرگ نیاز جدي دارد. باشگاه 
پرسپولیس به طور رسمي درخواست کتبي براي در اختیار گرفتن رحمتي به باشگاه مس ارسال کرد، اما به دلیل اینکه ما هیچ تمایلي 
به خروج رحمتي از تیم نداریم و خودش نیز چنین نظري دارد در نتیجه حضور او در پرسپولیس کاماًل منتفي است.« با این حال 
در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نام مهدي رحمتي در لیست پرسپولیس جاي گرفته است. برهاني نژاد مدیرعامل مس کرمان 
با تایید خبر حضور مهدي رحمتي در لیست پرسپولیس در این باره مي گوید؛ »بحث حضور رحمتي در جمع قرمزپوشان منتفي 
است. او بازیکن باارزشي است و مطمئن هستم از دست دادن او براي ما گران تمام خواهد شد. با واگذاري رحمتي به پرسپولیس 
به مشکل برمي خوریم. براي همین قصد نداریم او را به پرسپولیس واگذار کنیم. ما روي او حساب جداگانه یي باز کرده ایم. با این 
موضوع کاري ندارم. اما مي دانم که من باید رضایتنامه رحمتي را صادر کنم. من این کار را نخواهم کرد.«طبق مقررات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تنها بازیکناني حق همراهي تیم هاي حاضر در لیگ قهرمانان را دارند که قراردادشان در فدراسیون فوتبال ثبت شده 
باشد. پرسپولیس قرار است امروز اسامي خود را براي شرکت در رقابت هاي لیگ قهرمانان آسیا به فدراسیون فوتبال تحویل دهد. 

پرسپولیس بعد از استقالل و صباي قم سومین تیم ایراني است که اسامي بازیکنان خود را به AFC مي فرستد. 
 

مخالفت مدیریت با خواسته سرمربی
  در حالی که افشین پیروانی سرمربی تیم پرسپولیس از حضور قریب الوقوع تومیسالو ایویچ در تهران به عنوان مشاور کادر فنی 
قرمزها خبر داده بود، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس این موضوع را منتفی دانستند. عباس انصاری فرد مدیر 
عامل باشگاه ضمن بیان اینکه آمدن ایویچ منتفی است خاطرنشان کرد که ایویچ در شرایط کنونی نمی تواند مشاوره دهد. وی ضمن 
حمایت از پیروانی تصریح کرد که مذاکره ای با مربیان خارجی انجام نگرفته است. هدایتی رئیس هیأت مدیره این باشگاه هم گفت 
که بحث مدیریت فنی ایویچ مطرح نیست و شاید پیروانی خودش بخواهد ایویچ را دعوت کند و از این مربی صاحب نام مشاوره 
بگیرد. وی در بخش دیگری از حرفهایش نسبت به واگذاری باشگاه پرسپولیس به وزارت صنایع گفت که این انتقال نمی تواند مفید 

واقع شود. هدایتی همچنین اعالم آمادگی کرد که خواستار خریدن یک تا صددرصد سهام باشگاه پرسپولیس است.
از  با پیشکسوتان، صندوق حمایت  این باشگاه  از نشست سه شنبه شب مسئوالن  از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد که پس 
پیشکسوتان پرسپولیس تشکیل یافت. ضمن اینکه انصاری فرد قول حضور پرسپولیس در رشته های کشتی، والیبال و بسکتبال 

را داده است.
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

 داربي لیورپول برنده یي نداشت  
 

 با گذشت ۲۲ هفته از فصل جاري رقابت هاي لیگ برتر منچستریونایتد براي 
مدافع  رقابت ها شد. صدرنشیني شیاطین سرخ،  این  بار صدرنشین  نخستین 
تیم  این  که  دهد  مي  رخ  حالي  در  ها  رقابت  جاري  فصل  در  قهرماني،  عنوان 
یک بازي عقب افتاده را نیز در کارنامه دارد. تساوي یک - یک دوشنبه شب 
لیورپول و اورتون در آنفیلد باعث شد شاگردان سرالکس فرگوسن که پس از 
برد یک بر صفر عصر شنبه برابر بولتون به طور موقت در صدر جدول قرار 
گرفته بودند، جایگاهشان را در صدر جدول همچنان حفظ کنند. لیورپول که با 
پیروزي در داربي این شهر برابر اورتون مي توانست در صدر قرار بگیرد، پس 
از توقف یک- یک به خاطر تفاضل گل کمتر خود در مکان دوم جاي گرفت. 
در این دیدار شاگردان رافا بنیتس تا دقیقه ۸7 با تک گل کاپیتان خود، استیون 
جرارد )۶9(، پیروز میدان و صدرنشین جدول بودند. اما گل دقیقه ۸7 تیم کاهیل 
استرالیایي با ضربه سر خود همه چیز را براي هواداران لیورپول در ورزشگاه 

آنفیلد خراب کرد.
به این ترتیب در پایان هفته بیست و دوم رقابت هاي لیگ برتر منچستریونایتد 
با ۲۱ بازي و ۴7 امتیاز براي نخستین بار در فصل جاري در صدر جاي گرفت. 
لیورپول با همین امتیاز از ۲۲ بازي در مکان دوم ایستاد، چلسي و استون ویال 

هم با ۴5 و ۴۴ امتیاز سوم و چهارم هستند.  

داور بازي رئال - اوساسونا محروم شد  
  

اوساسونا  و  مادرید  رئال  شب  یکشنبه  دیدار  داور  بورول«  پرز  »آلفونسو 
محروم شد. این داور که با اشتباه هاي فاحش خود نقش مهمي در تغییر نتیجه 
بازي داشت، از سوي فدراسیون فوتبال اسپانیا تا اطالع بعدي از انجام قضاوت 
محروم شد. بورول در دیدار یکشنبه رئال و اوساسونا که با برتري سه بر یک 
کهکشاني ها همراه بود، از اعالم دو ضربه پنالتي به سود تیم جواد نکونام و 
مسعود شجاعي خودداري کرد و در عین حال یکي از بازیکنان اوساسونا را به 
اشتباه از بازي اخراج کرد. او که نقش مهمي در پیروزي رئال مادرید داشت، 
قرار بود چهارشنبه شب دیدار مرحله یک چهارم نهایي جام حذفي اسپانیا میان 
اسپانیول و بارسلونا را سوت بزند اما فدراسیون فوتبال اسپانیا پس از تصمیم 
دومین  پرز  کرد.  واگذار  فرناندز  مونیس  به  را  کار  این  او  اشتباه  هاي  گیري 
داوري است که پس از قضاوت بازي هاي رئال مادرید با محرومیت مواجه مي 
شود. پیش از این آلوارس ایسکوئیدرو که قضاوت دیدار رئال مادرید - اتلتیک 

بیلبائو را برعهده داشت، از سوي فدراسیون فوتبال اسپانیا محروم شد.  

»ابراهیموویچ« و »دل پیرو« مرد سال ۲008 
  A سري

  
مهاجم  شد.  شناخته   A سري  بازیکن  بهترین  عنوان  به  ابراهیموویچ  زالتان 
داد.  به خود اختصاص  ایتالیا را  اینتر عنوان مرد سال ۲۰۰۸ فوتبال  سوئدي 
این انتخاب از سوي اتحادیه بازیکنان حاضر در فوتبال ایتالیا )AIC( صورت 
بهترین  به عنوان  یوونتوس  کاپیتان  پیرو  دل  الساندرو  انتخاب  این  در  گرفت. 
بازیکن ایتالیایي و چزاره پراندلي از فیورنتینا به عنوان بهترین مربي سال ۲۰۰۸ 
ایتالیا برگزیده شدند. در فصل گذشته رقابت هاي سري A ابراهیموویچ در ۲۶ 
بازي توانست ۱7 بار گلزني کند و اینتر به لطف گل هاي او بار دیگر قهرمان 
سري A شد. او در فصل جاري هم در ۱9 بازي توانسته است ۱۲ بار براي تیم 
ژوزه مورینیو گلزني کند. نراتزوري هم اکنون باالتر از یوونتوس صدرنشین 
جدول رقابت هاست. ابراهیموویچ همچنین با دریافت حقوق ۱۲ میلیون یورو 
با  این در حالي است که  نیز شناخته مي شود.  پردرآمدترین فوتبالیست دنیا 
پیوستن کاکا به منچسترسیتي او مي توانست درآمدي بیشتر از زالتان داشته 
باشد. گفته مي شود حقوق کاکا در سیتي ۲5 درصد بیشتر از درآمد کنوني 

زالتان بود.  
 

توافق اسپانیا و پرتغال براي میزباني مشترک جام 
جهاني  

 
 به دنبال امضاي توافقنامه میان آنخل ماریا ویار و گیلبرتو مادائیل روساي 
فدراسیون هاي فوتبال اسپانیا و پرتغال که در بندر لیسبون صورت گرفت، 
جام جهاني ۲۰۱۸  میزباني  به صورت مشترك  کردند  توافق  دو کشور  این 
فوتبال را خواستار شوند. خبرگزاري »لوسا« از این توافق خبر داد. فدراسیون 
میزباني جام  مندان  بود عالقه  اعالم کرده  این  از  پیش  )فیفا(  فوتبال  جهاني 
جهاني تا دوم فوریه درخواست خودشان را به این فدراسیون ارائه کنند. سپ 
ژاپن،  بلژیک،  هلند،  انگلیس،  امریکا،  از مکزیک،  این  از  پیش  فیفا  بالتر رئیس 
قطر، چین و استرالیا به عنوان کشورهایي یاد کرده بود که به صورت رسمي 
اند. ویتالي موتکو رئیس  اعالم کرده  پذیرش میزباني  براي  را  آمادگي خود 
درخواست  کرد کشورش  اعالم  دوشنبه  روز  هم  روسیه  فوتبال  فدراسیون 
میزباني جام جهاني را دارد. او گفت؛ »از فیفا درخواست خواهیم کرد مدارك 
تا کاندیداتوري مان را اعالم کنیم.«  این کار را براي ما بفرستند  الزم براي 
خواهد  گیري  تصمیم   ۲۰۱۸ جهاني  جام  میزبان  درباره   ۲۰۱۰ دسامبر  فیفا 
ماتادورها  بود.  میزبان جام جهاني  بار در سال ۱9۸۲  اسپانیا آخرین  کرد. 
خواستار میزباني یورو ۲۰۰۴ بودند اما در نهایت میزباني این رقابت ها به 

کشور همسایه شان پرتغال رسید.  

نکونام؛ رئال شیک ترین و بارسا ترسناک ترین باشگاه ها هستند  
 
 

هافبک ایراني تیم فوتبال اوساسونا گفت؛ ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شیک ترین و نوکمپ ترسناك ترین ورزشگاه ها هستند. جواد 
این  به  باخت  و  مادرید  رئال  مقابل  بازي  درباره  نکونام 
تیم بزرگ اسپانیایي اظهار داشت؛ براي برد به رئال رفته 
بودیم. به سه امتیاز نیاز داشتیم. مي خواستیم خود را از 
انتهاي جدول نجات دهیم. مقابل این تیم بازي خوبي انجام 
دادیم و بیشتر موقعیت هاي به دست آمده براي تیم ما بود. 
وي افزود؛ رئال در این دیدار کار خاصي انجام نداد. یکي 
از مشکالت تیم ما این است که در دقایق پایاني دروازه مان 
باز مي شود. مقابل بارسلونا هم دچار همین مشکل شدیم. 
مي دانستیم مقابل رئال با توجه به اینکه در خانه آنها بازي 
داریم، کار سخت تري پیش رو داریم. نکونام که موفق شد 
تک گل تیم خود را مقابل رئال مادرید به ثمر برساند، عنوان 
کنیم. حتي  مي  کار  زیاد  این صحنه  تمرین روي  در  کرد؛ 
مي خواستم مقابل بارسلونا هم چنین گلي بزنم اما فرصت 
آن پیش نیامد. به عنوان یک ایراني از این گلزني خوشحال 

شدم. اگر مسعود شجاعي هم این گل را مي زد، به همین اندازه خوشحال مي شدم. اسم ایران مطرح است نه بازیکن. هافبک اوساسونا 
ادامه داد؛ رئال تیم راحت تري نسبت به بارسا بود. بارسلونا ما را خیلي اذیت کرد. مقابل رئال، داور هم خیلي به آنها کمک کرد. به 
دو بازیکن تکنیکي ما کارت زرد نشان داد و تا پایان استرس داشتند. نکونام تصریح کرد؛ داور دو پنالتي ما را نگرفت. با این حال 
نشان دادیم شخصیت اوساسونا باال است. درست است در دو بازي اخیر باخته ایم اما نشان داده ایم که مقابل تیم هاي بزرگ اگر 
پیروز نمي شویم، مي توانیم خوب بازي کنیم. هافبک ایراني تیم اسپانیایي درباره تفاوت ورزشگاه هاي رئال و بارسا اظهار داشت؛ 
رئال تنها باشگاهي است که همه چیز آن شیک است. تماشاگران این تیم 9۰ دقیقه فوتبال را نگاه مي کنند و احساسي نمي شوند اما 
در نوکمپ هواداران همه با هم تیم را تشویق مي کنند و کاماًل ترسناك است. نکونام در پاسخ به اینکه به بازي در یکي از این دو 
تیم بزرگ اسپانیایي فکر مي کند، گفت؛ بازي در یکي از این دو تیم را دوست دارم اما تمام فکرم را روي این موضوع نمي گذارم. به 

فوتبال خود مي پردازم.  

یک پیروزی گران برای منچستر
فوتبال  اتحادیه  جام  نهایی  نیمه  برگشت  دیدار  در  منچستریونایتد     
انگلیس در زمینش ۴-۲ بر دربی کانتی پیروز شد و با جبران شکست 
۱-۰ دیدار رفت به فینال رسید.با این حال شیاطین سرخ برای این توفیق 
بهای گزافی را پرداختند زیرا حداقل سه مصدوم جدید روی دست شان 
ماند که در میان آنها وضع اندرسون هافبک برزیلی تیره تر نشان می 
دهد و احتمال شکستگی قوزك پای چپ وی می رود. دو مصدوم دیگر 
منچستر، رافایل )از ناحیه کشاله ران( و جانی اوانز )مچ پا( هستند و 
با توجه به این که یونایتد از قبل رونی، فردیناند و اورا را هم در صف 
مصدومانش داشت، باید پذیرفت که این تیم با بحران )ولو کوچکی( از 
مصدومیت مواجه شده است. الکس فرگوسن مربی اسکاتلندی یونایتد 
کریستیانو  و  روز  ته  اوشی،  نانی،  های  گل  با  را  بازی  این  تیمش  که 
رونالدو فتح کرد و فقط دو گل دیرهنگام از جایلز بارنز دریافت داشت، 
گفت: »کار به جایی کشیده بود که ما بر اثر تعدد مصدومان در ترکیب 
مان در دقایق پایانی با 9 نفر بازی می کردیم و نفرات مان همه جا لنگ 
می زدند. فرگوسن افزود: با این حال از این مرحله عبور کردیم و به 
فینال رسیدیم و در نتیجه باید جشن بگیریم. تنها نگرانی من این است 
است  اندرسون  تر وضع  همه جدی  از  و  داریم  7 مجروح   ۶، حاال  که 
که منتظر نظر نهایی پزشکان درباره او هستیم. گیگز، نویل و نانی هم 

صدماتی را متحمل شدند و اوانز هم دچار عود درد مچ پایش شد. فکر 
می کنم رافائل را چند هفته ای از دست بدهیم. با این حال قصد دارم در 
دیدار فینال نیز از اکثر همین جوان هایی استفاده کنم که ما را به اینجا و 
این مرحله رساندند. آنها سزاواری اش را دارند. ویمبلی )محل برگزاری 
فینال هایمان خوب  اکثر  پایانی( یک محل خاصی است و ما در  دیدار 
نتیجه گرفته ایم، اما این بدان معنا نیست که فینال جدید پیش رویمان را 
جدی نگیریم.«حریف یونایتد در فینال، یکی از دو تیم تاتنهام و برنلی 
خواهد بود.آنها دیدار برگشت خود در برابر یکدیگر را دیروقت دیشب 
برد  احتساب  با  تاتنهام  لندنی  تیم  اما  کردند  برگزار  )چهارشنبه شب( 
۱ـ۴ مسابقه رفت شانس زیادی برای عبور از این گذرگاه و رسیدن به 
فینال داشت. تاتنهام به واقع مدافع عنوان قهرمانی این پیکارها محسوب 
می شود و در فینال سال پیش چلسی را ۱ـ۲ برد.دربی که می دانست 
رویکرد به بازی دفاعی در اولدترافورد قاتل این تیم خواهد بود شروعی 
تهاجمی داشت اما منچستر از دقیقه پانزدهم به بعد سوار بر بازی شد و 
گل چهارم که توسط کریس رونالدو از نقطه پنالتی در دقیقه ۸9 به دست 
آمد و بازی را ۱ـ۴ کرد، عماًل به معنای حذف دربی بود، زیرا با این که 
این تیم دسته اولی انگلیس یک دقیقه بعد گل دوم خود را نیز زد و فقط 
یک گل دیگر در لحظات پایانی می توانست با احتساب نتیجه مجموع دو 

دیدار باعث حذف یونایتد شود، اما برای دربی دیگر دیر شده بود.
نایجل کالف که به تازگی مربی دربی شده است، گفت: »تیم من به حذف 
یونایتد بسیار نزدیک شد و اگر گل اول خود را قدری زودتر می زدیم، 

می توانستیم حریف را ناکام کنیم.«
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رویارویی سافین و فده رر در 
ملبورن

 در دور دوم »اوپن استرالیا« اولین گرنداسلم تنیس سال جاری 
دوم  مرد  رر  فده  روژه  )میالدی( 
در  سوئیس  کشور  از  ورزش  این 
روسی  کورولف  یوگنی  با  مصاف 
۳ـ۶  ۲ـ،۶  کوبنده  پیروزی  صاحب 
و ۱ـ۶ شد تا در مرحله سوم روبه 

روی مارات سافین قرار گیرد.
در  دیروز  نیز  بلندباال  روسی  این 
لوپز  گارسیا  مو  یر  گی  با  مصاف 
و  رسید  ۰ـ۳  برتری  به  اسپانیا  از 
همه را به یاد اوپن استرالیا در سال 
سافین  سال  آن  در  انداخت.   ۲۰۰5
در اوج شادابی اش در مرحله نیمه 

نهایی فده رر را در دیداری طوالنی شکست داد و در نهایت قهرمان 
شد.تنیسور روسی دیروز گفت: »ترسی از رویارویی مجدد با فده 
رر ندارم و به اندازه کافی از نوع بازی یکدیگر شناخت داریم. من 
به شیوه همیشگی ام بازی خواهم کرد.«از سوی دیگر فده رر نیز 
پارك«  »ملبورن  در  اش  قهرمانی  چهارمین  وجوی  در جست  که 
است، گفت: »بین من و سافین شباهت هایی وجود دارد و مهمترین 
آنها این است که هر دو پیشتر نفر شماره یک این ورزش محسوب 
می شدیم و حاال فاقد آن شکوه و مقام ایم. فکر کنم بازی قشنگی 

شود.«

  دومین برد متوالی برای هاوکز

پیگیری شد   )N.B.A( امریکا  ای  بسکتبال حرفه  لیگ  های  رقابت 
و مایک بیبی با گرفتن ۳۱ امتیاز که 9 پوئن آن در 5 دقیقه پایانی 
به دست آمد، تیمش - آتالنتا هاوکز- را به پیروزی ۱۰5-۱۰۲ بر 
بود  هاوکز  برای  متوالی  برد  دومین  این  کرد.  نایل  بولز  شیکاگو 

ثبت رسید که  به  و در شرایطی 
اختالف  با  بولز  وقت  اواخر  تا 
پیش  رقیبش  از  امتیاز  دو  یکی 
 ۱۸ اندوختن  با  پاکولیا  بود.زازا 
امتیاز دیگر مرد پرثمر در اردوی 
هاوکز بود و در تیم شیکاگو بن 
گوردون با ۲۱ امتیاز و ناچیونی 
پوئن   ۱۲ و   ۱5 کسب  با  دنگ  و 

بهتر از سایرین ظاهر شدند.
سن  در  هم  مسابقه  یک  دیروز 
آنتونیو برگزار شد و تیم اسپرز 
بر   ۸۱-99 حساب  با  شهر  این 
»تیم  آمد.  فایق  پیسرز  ایندیانا 
مانو  و  امتیاز   ۲7 با  دانکن« 
پوئن   ۲۶ با  آرژانتینی  جینوبیلی 

یک بار دیگر بهترین های اسپرز در این دیدار جلوه کردند و تونی 
پارکر فرانسوی هم که معمواًل ضلع سوم مثلث تهاجمی اسپرز را 
تشکیل می داده است، با ۱۳ امتیاز سهم خود را در این برد ادا کرد. 
با احتساب مسابقه دیروز، سن آنتونیو برنده ۳ بازی آخر خود و 

همچنین ۸ دیدار از ۱۰ مسابقه واپسین خود بوده است.
 

 پرونده دیارا و هانته الر در دادگاه
بازیکن جدید  دو  به حضور  مربوط  پرونده  مادرید  رئال  باشگاه 
 )CAS( ورزش  عالی  دادگاه  به  را  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  خود 
خواهد برد. ویسنته بولودا رئیس جدید و موقت رئال با اعالم این 
مسئله اطمینان داد که باشگاه رئال مادرید همه سعی خود را برای 
ادامه  یان هانته الر در  از السانا دیارا و کالس  استفاده همزمان 
روزنامه  به  بولودا  کرد.  خواهد  اروپا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت 
دادگاه  به  را  هانته الر  و  دیارا  پرونده  مادرید  »رئال  گفت:  مارکا 
به  لحظه  آخرین  تا  من  که  چرا  کرد،  خواهد  ارجاع  ورزش  عالی 
دفاع از منافع باشگاه باور دارم. اگر تا پایان دوره ریاست خود، 
مقصر این ماجرا را پیدا کنم او را اخراج خواهم کرد.« رئال مادرید 
فوتبال  اتحادیه  به  را  خود  فرجامخواهی  درخواست  پیش  چندی 
اروپا )یوفا( ارائه کرد، اما با عدم موافقت این اتحادیه روبه رو شد. 
این باورند که پردراگ میاتوویچ مدیر ورزشی رئال  بسیاری بر 
مادرید مقصر اصلی مسئله خرید همزمان دیارا و هانته الر است 
و به دنبال خرید این دو بازیکن، تنها یکی از آنها می تواند رئال را 

در لیگ قهرمانان اروپا همراهی کند.

گفت وگو با ایکر کاسیاس  
 

قهرماني در 
اروپا آسان 

تر است  
 

سنگربان رئال مادرید در بازي با اوساسونا نشان 
داد توانایي هاي زیادي در مهار توپ هاي مختلف 
دارد. او روي صندلي گفت وگو با خبرنگار سایت 

رئال نشست و با آرامش به سواالت پاسخ داد.

---

-چند روز پیش گفتي هر کسي این حق را دارد تا در بعضي مواقع 
خوب نباشد یا خوب بازي نکند و تو هم از این قاعده مستثنا نیستي، 

اما آمار گل هایت در طول شش بازي اخیر سه گل بوده. 

هنوز هم همان حرف را مي زنم. همه چیز بستگي به شرایط دارد. 
شما نمي توانید همیشه در یک سطح فوتبال بازي کنید، اما چیزهایي 

که در گذشته گفته ام را نیز تکذیب نمي کنم.

-به نظر مي رسید تیم در حال بازسازي و احیاست و این اتفاق با 
آمدن خوان د راموس قوت بیشتري گرفت.

همه چیز هماني است که مي بینید و با عملکرد تیم نشان داده مي 
شود. ما شش بازي را تحت نظر او و مربیگري اش گذراندیم و فقط 
سه گل وارد دروازه تیم شده. به نظر مي رسد همه چیز تغییرات 
رو به بهبودي را سپري مي کند. حتي خط دفاعي تیم بهتر از قبل 
عمل مي کند. اگرچه مدافعان رئال همیشه مي دانند چه نقشي در 
زمین مسابقه دارند و از بازي کردن در شرایط مختلف و سخت 

به خوبي آگاهند. 

-به عنوان مثال گفته مي شود رئال بیشتر از قبل تدافعي بازي مي 
کاماًل محسوس  اوساسونا  و  مایورکا  بازي  در  این مساله  و  کند 

بود.

انتقاد کردن از رئال مادرید بسیار ساده است. بعضي ها این کار 
اینکه تدافعي  را واقعًا دوست دارند و از آن لذت مي برند. ضمن 
بازي کردن براي عده یي قابل قبول است و براي بعضي دیگر خیر. 
این بستگي به سالیق افراد دارد که چه فوتبالي را دوست داشته 
باشند. مساله این است که ما چه در برابر مایورکا و چه در مقابل 
اوساسونا خوب بازي کردیم و تمام تالش مان این بود که بتوانیم 

برتري مان را حفظ کرده و بازي خوبي ارائه دهیم.

-از یک منظر دیگر اگر بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم مي توان این 
به وجود  را  تغییرات  این  مربي جدید  که  کرد  بررسي  را  فرضیه 

آورده است؟

به  توان  نمي  ایجاد کرده.  ها  رادیکالي در همه زمینه  تغییراتي  او 
از  بدتر  یا  بهتر  او  بگوییم  نمي شود  دلیل  این  اما  راحتي گذشت. 
براي مدیریت و  را  راه خودش  شوستر است، هر مربي شیوه و 

رهبري تیم دارد.

-همه بازیکنان قبول دارند که جلسات تمرین طوالني تر و سخت تر 
شده است. به نظرت تیم احتیاج به آمادگي فیزیکي بیشتري دارد؟

نه، شاید به این خاطر است که ما چیزي حدود یک ماه و نیم فقط 
هفته یي یک بار مسابقه مي دادیم و همین باعث شد فاصله بیشتري 
بین بازي ها باشد. تمرینات ابتدایي هفته سخت تر از قبل شده و 

البته کسي هم اعتراضي به این مساله ندارد.

-هنوز هم معتقدي راه زیادي تا پایان فصل باقي مانده و نمي توان 
براي قهرماني تصمیم گرفت و پیش بیني کرد؟

رائول در صحبت  که  است. همان طور  پیش  در  زیادي  مسابقات 
براي  خودش  راه  به  قوا  تمام  با  همچنان  بارسلونا  گفت،  هایش 
پیروزي ادامه مي دهد. ما هم تمام تالش مان را مي کنیم تا پیروزي 
مي  تبریک  بارسا  به  کنیم.  ثبت  مان  کارنامه  در  را  بیشتري  هاي 
آرامش  کمي  فصل  ادامه  در  رئال  باشگاه  امیدوارم  فقط  گویم. 
مي  اتفاقي  چه  ببینیم  و  باشیم  منتظر  باید  باشد.  داشته  بیشتري 
امتیاز را به  از خانه هر سه  افتد. بهتر است در بازي هاي خارج 
آمادگي  برنابئو  در  حریفان  با  رویارویي  براي  و  بیاوریم  دست 

کامل داشته باشیم.

دسامبر  ماه  هاي  بازي  سخت  دوران  از  بعد  رسد  مي  نظر  -به 
آسان  بگیرند  قرار  رئال  روي  روبه  است  قرار  که  حریفاني  حاال 

تر هستند؟

اینها تیم هایي هستند که شما باید روبه رویشان بازي کنید. از آنها 
امتیاز بگیرید تا بتوانید به قهرماني برسید. ما نمي توانیم مقابل تیم 

هایي مثل نومانسیا یا وایادولید امتیاز از دست بدهیم.

-برابر اوساسونا چطور؟، آنها یک گل وارد دروازه شما کردند، اما 
ته جدولي هستند،

با ما  اوساسونا فرق مي کند. آنها در دو بازي گذشته جز بازي 
مقابل  آنها  گذشته  هفته  کردند.  واگذار  را  نتیجه  پایاني  دقایق  در 
بارسلونا دو بر یک پیشتاز بودند اما در ده دقیقه پایاني همه چیز 

عوض شد.

و خوان  پورتیو  ات  قدیمي  دوستان  با  تیم  فعلي  -درباره شرایط 
فران صحبت مي کني؟

گاهي با هم حرف مي زنیم، اما نه درباره فوتبال،

-قهرماني در کدام لیگ راحت تر است؟ اللیگا یا لیگ قهرمانان؟

چرا  قهرمانان،  لیگ  گویم  مي  کنم  بیني  پیش  بخواهم  اگر  امروز 
که همه چیز بر مبناي نتیجه است نه امتیاز. اما واقعیت این است 
نباید اللیگا را  لیگ است. ما  که هدف ما قهرمان شدن در هر دو 

فراموش کنیم. 

انتخاب  -IFFHS تو را به عنوان بهترین دروازه بان سال ۲۰۰۸ 
کرد، چیزي هست که بیشتر از این بخواهي؟

سال خیلي خوبي داشتم و همیشه آن را به خاطر خواهم سپرد. 
قهرماني  به  یورو هم  در  و  قهرمان اللیگا و سوپر جام شدیم  ما 
چه  شدم،  انتخاب  سال  بان  دروازه  بهترین  عنوان  به  رسیدیم، 

چیزهایي بهتر از اینها؟

۲7- ساله هستي و جزء قدیمي هاي رئال به حساب مي آیي،

براي  زیادي  راه  من  که  هستند  رویم  پیش  زیادي  هاي  اسطوره 
از  بخشي  خواهد  مي  دلم  هم  من  دارم.  پیش  در  آنها  به  رسیدن 

تاریخ رئال باشم. 

منبع؛ سایت رئال مادرید 
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ورزش

سیاست از ورزش 
جداست یا نه؟

سیاست از ورزش جداست یا نه؟« این سوال بارها و بارها در مقاطع مختلف پرسیده شده و همیشه 
این پاسخ از سوی مسووالن و دست اندرکاران ارائه شده است که »سیاست از ورزش جدا است« اما 
زمانی که یک برنامه ورزشی به بحث اصلی جامعه سیاست زده ایران بدل می شود آیا باز هم باید از 

همان جمله استفاده کرد؟
برنامه »نود« به اعتقاد تمامی کارشناسان محبوب ترین برنامه ورزشی سیمای کشور ایران و شاید 
محبوب ترین برنامه انتقادی این رسانه باشد، اما دایره انتقادات این برنامه و رودررویی های گاه وبیگاه 
آن با مسووالن سازمان تربیت بدنی و جهت گیری های آنها در نهایت منجر به جنجالی پرحاشیه شد 
که تبعات آن تا روزها و هفته های بعد ادامه خواهد داشت.پس از اعتراض سخنگوی سازمان تربیت 
بدنی به نظرسنجی های برنامه نود و سپس اعتراض تند- و تا حدودی شاید مرتبط با شخصیت حقیقی 
عادل فردوسی پور، نه شخصیت حقوقی او- باعث شد نوعی جو همدلی عمومی با مجری برنامه ای 
که در سال های اخیر به یک »استار رسانه ای« بدل شده است، شکل بگیرد.در روزها و ساعت های 
قبل از شروع برنامه نود یک حرکت خودانگیخته در جامعه ایران مشاهده شد برای حمایت از برنامه 
نود.طراحان این حمایت عمومی با توجه به هدف گرفتن نظرسنجی های این برنامه از سوی سخنگوی 
سازمان تربیت بدنی همین محور را برای اعالم حمایت از فردوسی پور در نظر گرفتند و جامعه را به 
فراخوان حمایت اس ام اس از برنامه فراخواندند و حتی به طنز »کمپین پنج میلیون امضا برای عادل 
فردوسی پور« را به راه انداختند. اما این تالش ها به نتیجه نرسید چرا که سیستم ارسال پیام کوتاه 
برنامه نود به طرز عجیبی از کار افتاد تا خوراك چند روز رسانه های ورزشی و محافل عمومی تامین 
شود.اجرای بی بو و خاصیت عادل فردوسی پور و برنامه کوتاه شده و با تاخیر پخش شده نود بدون 
نظرسنجی با پیام کوتاه، تصور عمدی برخورد با این برنامه و مجری آن را رقم زد و حاال قاعدتًا افکار 
عمومی بیشتر از قبل به سمت برنامه و مجری متمایل می شود که آخرین جمله اش این بود: »اگر هفته 
بعد...«از همین حاال بازار شایعات به راه افتاده است،؛ پیامی کوتاه در تلفن های همراه چرخید مبنی بر 
اینکه برنامه نود تعطیل شده است، شایعه ای دیگر در شهر پیچید مبنی بر اینکه عادل فردوسی پور 

قصد ترك کشور را دارد. به نظر نمی رسد هیچ یک از این دو اتفاق بیفتد و به احتمال بسیار زیاد نود 
از هفته آینده به همان شکل و سیاق معمول، حاال شاید با اندکی محافظه کاری، روی آنتن خواهد رفت 

چرا که تعطیلی چنین برنامه ای هزینه سنگینی خواهد داشت.
تجارب دفعات قبل در مورد برنامه هایی نه به محبوبیت نود )شب شیشه ای( نشان داده افکار عمومی 
به را حتی با این مساله کنار نخواهد آمد و هزینه چنین برخوردی در مقایسه با فایده آن، برای طرف 
رفتار  ای  مجادله  چنین  طرف  دو  هر  است  بهتر  حالتی  چنین  بود.در  نخواهد  منطقی  برخوردکننده 
صبورانه و منطقی در پیش گیرند و احساسات عمومی را بر سر یک اختالف نظر، یا سوءتفاهم ملتهب 
نکنند. حذف عادل فردوسی پور که بسیار محبوب است و کاماًل قامت یک استار رسانه ای و مجری 
محبوب را یافته است، هزینه ای بسیار سنگین دارد و حتی تالش برای بدل کردن او به یک مجری 
خنثی با عملکردی غیر انتقادی و صرفًا حمایتی )که افرادی مشابه در سایر شبکه های سیما چنین 
رفتار و قامتی دارند( هم هزینه ای باال دارد و حتی در نظر گرفتن چنین هدفی عقالنی نمی نماید.دیروز 
برای حمایت از فردوسی پور سایت ها مشغول جمع کردن تومار اینترنتی هستند و از کاربران خود 
خواسته اند این تومار اینترنتی را امضا کنند.  یک میلیون و چهارصد و بیست هزار پیام کوتاه ارسالی 
به نظر سنجی  برنامه "نود"، به فاصله چند ساعت از نامه انتقادی کیومرث هاشمی به رئیس سازمان 
صدا وسیما، موجب شد تا عادل فردوسی پور، در طول پخش این برنامه بارها بر معنادار بودن این 
تعداد پیامک تأکید کند.به گزارش خبرگزاری داخلی ایران برنامه پر مخاطب نود، در حالی روی آنتن 
رفت که در چند هفته گذشته، اختالف نظر بین سازمان تربیت بدنی و صدا و سیما بر سر مجری آن، 
حرف و حدیث های فراوانی را به دنبال داشت.در ادامه انتقاداتی که مسئوالن سازمان تربیت بدنی طی 

چند روز اخیر به برنامه نود و مشی کاری عادل فردوسی پور وارد کرده بودند،

 هفته گذشته کیومرث پورهاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای سازمان تربیت بدنی 
طی نامه اعتراض آمیزی به مهندس عزت اهلل ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما و همچون همکاران 
دیگر خود در سازمان تربیت بدنی، اظهار داشت: متأسفانه در برخی برنامه های ورزشی شبکه های 
مختلف صدا وسیما با استفاده از روش های نا معقول و نا متعارف و ابراز نظرات شخصی مجریان 
سعی در مخدوش کردن وجهه ورزش و به تبع آن نظام داشته اند.اختالف نظر دو سازمان مذکور بر 
سر برنامه نود و البته مجری آن که به نوعی موجب صف  آرایی حامیان و مخالفان فردوسی پور در 
سایت ها، نشریات و حتی وبالگ ها شده بود، برنامه آخر نود را از حساسیت خاصی برخوردار کرده 
بود. حساسیتی که فردوسی پور با زیرکی هر چه تمام تر بارها به آن اشاره کرد. فردوسی پور که با 
حمایت مدیران شبکه سوم سیما مواجه شده بود، در طول برنامه شب گذشته با یادآوری اینکه در 
فاصله برنامه قبلی تا برنامه فعلی تنها یک مسابقه )داماش گیالن- ذوب آهن اصفهان( برگزار شده 
است، بارها تعداد پیامک های ارسالی به نظر سنجی را پر مغز و معنا دار خواند. او بارها از مخاطبان 
کنندگان  تهیه  دلگرمی  و  پایداری  باعث  را  نود  برنامه  از  آنها  حمایت  و  کرد  تشکر  و  تقدیر  برنامه 

دانست.

اینجای کار در منازعه سازمان تربیت بدنی و صدا و سیما، عادل  تا  به نظر می رسد  این وصف  با 
فردوسی پور به اعتبار مخاطبان پر تعداد و برنامه جذابش برنده این بازی بوده است. 
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Culture Ministry gives green light to 
screening “Earthbound”
inally, the Iranian Ministry of Culture and Islamic Guidance granted a screening license to Bahman 
Farmanara’s “Earthbound,” the distributor of the film announced on Monday. 
“Due to the modifications 
carried out on the film, the 
license was issued yester-
day,” the Hedayat Film Di-
rector Mostafa Shayesteh 
told the Persian service of 
ISNA. 
Shayesteh and Farmanara 
are to assess an appropriate 
season for the screening of 
the film, he added. 
“Earthbound,” also known 
as “Know Your Country” 
and “The Familiar Earth,” 
tells the story of a well-
known painter named Bah-
man Namdar (played by 
Reza Kianian), who heads 
towards his homeland in the Kordestan region of Iran to find a haven of tranquility in which to rest. 
However, he has to put up with his sister’s junkie son Babak (Babak Hamidian) as a travel compan-
ion. 
Framanara, who is also the producer of the film, had applied for the 26th Fajr International Film 
Festival in February 2008, but the Culture Ministry asked him to cut some sequences out of “Earth-
bound” in order to grant a screening license for the film. However, he refrained from removing the 
sequences. 
Farmanara had argued that the state policy for censorship would eliminate indie films and would 
contribute to creating a state cinema. 

Ilkhanid-era wall discovered near Tehran
Ruins of an Ilkhanid-era wall have recently been unearthed during the second season of excavation on the Yengeh-Emam 
Tepe in the Savoj-Bolagh region, west of Tehran. 
“It is not clear yet what kind of building the wall belongs to,” Valiollah Dehqan-Sanich, the director of the archaeological team 
working at the site, told the Persian service of CHN on Saturday. 
The team hopes to find out the use of the structure during the season of excavation currently underway at the site, he added. 
This season of excavation, aimed at studying the various historical periods on the mound began August 8, 2008. 
Due to the nearby historical caravanserai and the shrine of Imamzadeh Yengeh-Emam, archaeologists said that the wall may 
be a trace of a historical town in Savoj-Bolagh. 
The necessary funds to safeguard the site against smugglers of artifacts has been provided, Dehqan-Sanich said. 
The Ilkhanids (1256–1353), a Mongol dynasty that ruled in Iran, was founded by Hulegu, a grandson of Genghis Khan. 

Iran to set up 
art galleries in 
Dubai, London
Iran will open art galleries in Dubai and London in the 
near future, the director of the Visual Office of the Minis-
try of Culture and Islamic Guidance Mahmud Shaluii told 
IRNA on Tuesday. 
The Visual Office of the Ministry of Culture and Islamic 
Guidance will open the first Iran art gallery in Dubai in 
next month, he mentioned. 
Following several orders by foreign tourists in Dubai, the 
gallery plans to establish its activities permanently in near 
future. Artwork created by Iranian artists will go on dis-
play at the gallery and some of them will offered for sale at 
the venue, he mentioned. 
The office will also inaugurate an art gallery in the spring 
of 2009 for six months in London that will focus on paint-
ings and graphic artwork by Iranian artists, he mentioned. 
A book fair showcasing publications on art exhibits was 
held over the past 30 years in Iran will go on display con-
currently with the London Book Fair from April 20 to 22. 

Chinese scholar calls 
Iran her second home
Chinese scholar Yidan Wang from the Institute of Iranian 
Culture Studies at Peking University regards Iran as her 
second country. 
Prof. Wang, who recently returned from Iran, delivered a 
speech on comparative classic literature of Iran and China 
at the 6th International Congress of World Teachers of 
Persian Language and Literature held at the University of 
Tehran on January 15 and 16. 
She called her trip a revival of her old sweet memoirs 
when she was studying in Iran, and said, “Traveling to Iran 
has always been fascinating to me.” 
What makes Iran’s classic literature distinct from other 
world literature is that Persian literature pays due attention 
to human spirituality, she said, adding, “Classic Persian lit-
erature is full of love, spirit, and affection while Chinese 
literature is so smooth and flowing that I compare it to 
running water.” She later expressed her regret that there 
are not many translations of classic Persian literature in 
China despite the keen interest of Chinese people. 
Prof. Wang has been teaching Persian literature at the Pe-
king University for about 10 years. 

Afghan scholar warn 
officials of destruction of 
Rumi’s father’s madrasah
An Afghan scholar warned officials of the destruction of 
the madrasah where Rumi’s father Baha al-Din Walad used 
to teach. Rumi’s father Muhammad ibn Hussain Khatibi, 
known as Baha al-Din Walad (entitled Sultan al-ulama) was 
an outstanding Sufi in Balkh. He is the author of the Ma’arif 
2, a masterpiece of Sufism, which left its mark upon Rumi’s 
Mathnavi. 
Writer and researcher Muhammad Azam Zaryab said that 
the madrasah needs to be renovated, but no serious efforts 
are being made. 
“The public sector agencies in charge of art, culture and lit-

erature of the country are not paying due attention,” he told 
MNA. 
“For example Kabul, the capital of a country and an ancient 
cultural center, now is a capital without a theater. This is 
in contrast to some 40 years ago when Kabul was home to 
numerous theaters in which many excellent theater troops 
used to stage plays by Chekhov and Brecht,” he explained. 
He went on to say, “In western countries, the best buildings 
of the city are dedicated to theater since it is the symbol of 
the modern world of today and the great civilization of the 
past. 
“Our government has no clear cultural policy and regards 
culture a phenomenon which must be deleted, while other 
countries have clear and comprehensive cultural policies. It 
seems the culture ministry of our country does not compre-
hend its responsibilities.” 
He further added that when Afghanistan held a commemo-

ration ceremony in honor of Molana Jalal ad-Din Rumi 
just last year, many cultural figures of Afghanistan warned 
the government that Rumi’s father’s madrasah needs to be 
renovated. He also stressed that the Afghan writers, teach-
ers, poets, and researchers are making their best efforts to 
do cultural productions and also preserve their heritage, but 
they are not being supported. When Rumi was about twelve 
or thirteen years old (around 1220), Baha al-Din Walad left 
the eastern provinces of Persia with his whole family and 
a group of disciples and traveled westward. This may have 
been motivated as a result of the threat of invading Mongol 
armies. It is said that in Nayshabur, he met the renowned 
Persian Sufi poet Farid al-Din ‘Attar who introduced him 
to Jalal al-Din. Apparently, ‘Attar was very impressed by the 
young Rumi and told Baha al-Din Walad, “Soon this son of 
yours will set the spiritual aspirants of this world afire.”
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Iran to unveil copy of 
oldest Hafez manuscripts

Iran is to unveil a copy of the oldest Hafez poetry manuscripts discov-
ered at the Bodleian Library of the University of Oxford. 
The priceless treasure was discovered by Iranian scholar Ali Ferdowsi 
and will be unveiled during a ceremony at Niavaran Cultural Center 
on January 26. The collection is published by Dibayeh Publications 
and contains 49 ghazals and a single couplet along with a comparative 
study by scholar Ferdowsi. The original manuscript was inscribed by a 
contemporary named Ala Marandi during the years 1388 and 1389. All 
the ghazals (probably except five) were penned during the time Hafez 
was alive. The oldest manuscripts discovered prior to this date back to 
the years 1400 and 1402, but with this finding, the wishes of Hafez 
experts to find copies that were inscribed during the lifetime of Hafez 
has finally came true. 
Ali Ferdowsi is the Associate Professor and Chairman of the Depart-
ment of History and Political Science at the Notre Dame de Namur Uni-
versity, California. Mohammad Shams ad-Din Hafez (c. 1325-1389) is 
buried in Shiraz. His tomb is known as Hafezieh. Photo: An Iranian 
reads the Divan of Hafez in front of his tomb in Shiraz. 

Iranian publisher calls 
attention to newly-
discovered Hafez 
manuscripts
The manager of the Dibayeh Publications calls upon Irani-
ans to show more interest to the Hafez poetry manuscripts 
recently discovered at the Bodleian Library of the University 
of Oxford. “Imagine that some previously unknown works 
of Shakespeare had just been found, can you imagine what a 
media frenzy that would stir up in England and other English-
speaking nations?” said Shahrdad Mirzaii said in an interview 
conducted by the Niavaran Cultural Center on Wednesday. 
The manuscripts, considered the oldest of their kind, were 
discovered by Ali Ferdowsi, Iranian chairman of the Depart-
ment of History and Political Science at the Notre Dame de 
Namur University, California. A copy of the manuscripts, 
which has been published by Dibayeh, is scheduled to be un-

veiled at the Niavaran Cultural Center on January 26. 
“The publication of the matchless masterpiece will con-
tribute to the development of the Persian literary heritage,” 
Mirzaii said. He expressed his appreciation for all the efforts 
made by Professor Ferdowsi for discovery and inspection of 
the manuscripts, adding, “It’s our duty to thank the people 
promoting Persian literature and Iranian culture.” 

Iran to establish museum for Prof. Samii
Iran is to establish a museum for the distinguished Iranian neurosurgeon and medical scientist Pro-
fessor Majid Samii at the Sadabad Cultural Historical Complex. “The impressive background of Iran 
in the field of medicine and the great achievements the Professor has made us try to preserve these 
efforts,” Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization (CHTHO) Public Relation’s 
Office manager Reza Musavi said. He added, “Presently, a committee of surgeons and specialists has 
been formed and member of the parliament, Omidvar Rezaii, is on the committee as the representative 
of Prof. Samii. “As the first step, the committee will collect all research, articles and all awards of Prof. 
Samii in the national and international fields,” he remarked. He also mentioned that books, articles, 
notes on surgeries performed, and other great achievements of Samii will be put on display at the mu-
seum. Prof. Samii received the highest Chinese award, “Friendship Award” from Chinese Premier Wen 
Jiabao for his contribution to the medical progress of China in 2007. Samii chairs the International 
Neuroscience Institute (INI) in Germany and is the director of the Municipal Clinic for Neurosurgery 
in Hanover. He was born in Rasht, Gilan Province, in 1937 and received his professorial degree in 
neurosurgery at the age of 33. 
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