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صفحه 6

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

او با ما در بازی گل یا پوچ

رئيس جمهور اياال ت متحده از ايران خواست مشت گره كرده خود را باز كند تا 
آمريكا نيز دست ديپلماسي خود را به سوي تهران دراز كند. باراك اوباما در 
گفت وگو با شبكه خبري العربيه گفت: همانطور كه در سخنراني مراسم تحليف 
خود گفتم در صورتي كه كشورهايي همچون ايران آماده باشند مشت خود را 
بازكنند، دست خود را به سوي آنها دراز مي كنيم. اوباما اعال م كرد كه در چند ماه 
آينده چارچوب كلي ديپلماسي در قبال تهران را تنظيم خواهد كرد و گفت: بسيار 
مهم است كه ما اطمينان حاصل كنيم تمامي ابزار قدرت اياال ت متحده، از جمله 
در زمينه ديپلماسي را در روابط خود با ايران به كار مي گيريم. سخنان اوباما 

ساعاتي پس از اظهارات .....
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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

020 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 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

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

01707827990
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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 آرايی :
الف زرافشان - عليرضا رياحی

امور وب سايت : شيدا  عليزاده  
امور كامپيوتری: امير پرهيز

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

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

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئوليت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا 

 رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

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

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس 
سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس سرافکنده و 
شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی 
در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران 
مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید 
نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  وجود  عریان  و  برهنه  تصویر  یک  حتی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.

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

رهی معیری
مويد  خان  محمدحسن  فرزند  معيری  بيوك 
الدوله(« در  الممالک )نظام  خلوت و نوه » معير 
دهم اردبيهشت ما ۱۲۸۸ هجری خورشيدی در 
تهران چشم به جهان گشود. پدرش محمدحسن 
خان چندگاهی قبل از تولد رهی رخت به سرای 
ديگر كشيده بود. تحصيالت ابتدايی و متوسطه 
استخدام  به  آنگاه  برد،  پايان  به  تهران  در  را 
دولت درآمد و در مشاغلی چند انجام وظيفه كرد 
و از سال ۱۳۲۲ رياست كل انتشارات و تبليغات 

وزارت پيشه و هنر منصوب گرديد.
اوان  از  تهرانرهی  دربند  در  معيری  آرامگاه 
و  عالقه  نقاشی  و  موسيقی  و  شعر  به  كودكی 
ای  بهره  هنر  اين  در  و  داشت  فراوان  دلبستگی 

به سزا يافت.

بوسه جام 
تو سوز آه من ای مرغ شب چه ميدانی ؟
نديده ای شب من تاب و تب چه ميدانی ؟

بمن گذار كه لب بر لبش نهم ای جام 
تو قدر بوسه آن نوش لب چه ميدانی ؟

چو شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد 
تو گريه سحر و آه شب چه ميدانی ؟
بالی هجر ز هر درد جانگدازتر است 

نديده داغ جدايی تعب چه ميدانی ؟
رهی به محفل عشرت به نغمه لب مگشای 

تو دل شكسته نوای طرب چه ميدانی ؟
دير شد هنگام بيداری

ای خوش آن دنيای خاموشی
و سكوت پرنيان پوش فراموشی

ناله جویبار 
گر چه روزی تيره تر از شام غم باشد مرا 

در دل روشن صفای صبحدم باشد مرا 
زرپرستی خواب راحت را ز ندگس دور كرد 
صرف عشرت می كنم گر يک درم باشد مرا 
خواهش دل هر چه كمتر شادی جان بيشتر 

تا دلی بی آرزو باشد چه غم باشد مرا 
در كنار من ز گرمی بر كناری ايدريغ 

وصل و هجران و غم و شادی به هم باشد مرا 
در خروش ايم چو بينم كج نهادی های خلق 

جويبارم ناله از هر پيچ و خم باشد مرا 
گر چه در كارم چو انجم عقده ها باشد رهی 
چهره بگشاده ای چون صبحدم باشد مرا 

دریا دل 
دور از تو هر شب تا سحر گريان چو شمع 

محفلم 
تا خود چه باشد حاصلی از گريه بی حاصلم ؟
چون سايه دور از روی تو افتاده ام در كوی تو

چشم اميدم سوی تو وای از اميد باطلم 
از بسكه با جان و دلم ای جان و دل آميختی 
چون نكهت از آغوش گل بوی تو خيزد از گلم 

لبريز اشكم جام كو ؟ آن آب آتش فام كو ؟
و آن مايه آرام كو ؟

تا چاره سازد مشكلم 
در كار عشقم يار دل آگاهم از اسرار دل 

غافل نيم از كار دل وز كار دنيا غافلم 
در عشق و مستی داده ام بود و نبود خويشتن 

ای ساقی مستان بگو ديوانه ام يا غافلم 
چون اشک می لرزد از موج گيسويی رهی 

با آنكه در طوفان غم دريا دلم دريا دلم 

با شاعران معاصر

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

جایزه گلشیري 
امسال برگزار 

نمي شود 
جايزه  دوره  هشتمين  داوران  هيات 
هوشنگ گلشيري هيچ برگزيده اي در 
بخش هاي مختلف اين جايزه نداشتند 
و مراسم امسال برگزار نمي شود. آنان 
پس از جمع بندي نظرها بر وجود دو 
گزينه تاكيد داشتند: >آيا در وضعيت 
تكيه  و  گذشته  روند  ادامه  فعلي، 
ايده كه جايزه هوشنگ  اين  بر  كردن 
گلشيري مي تواند حامي همين ادبيات 
موجود باشد گزينه اي منطقي است يا 
حفظ مالك ها و عدم عدول از آنها؟< 
طبق گزارش سايت اين جايزه داوران 
هشتمين دوره جايزه به اتفاق بر تحقق 
گزينه  اين  و  پاي فشردند  گزينه دوم 
اين دوره جايزه  راهكار  عنوان  به  را 

هوشنگ گلشيري انتخاب كردند. 

براساس اين تفكر و با توجه به شرايط 
اين  در  داستاني  ادبيات  توليد  غريب 
هيچ يک  داوران  هيات  زماني،  دوره 
بخش  سه  در  معرفي شده  آثار  از 
>مجموعه داستان<، >مجموعه داستان 
اول< و >رمان اول< را حائز شرايط 
گلشيري  هوشنگ  جايزه  دريافت 
محمد  بزرگ نيا،  كامران  ندانست. 
علي  حسيني زاد،  محمود  چرم شير، 
خدايي، ناهيد طباطبايي و ليلي گلستان 
هستند. داوران  هيات  اعضاي  از 

همچنين گروه كاري اين دوره جايزه 
در بخشي از گزارش خود از نااميدي 
آينده  سال  در  جايزه  برگزاري  براي 
شرايط  >اگر  آورده اند:  و  دادند  خبر 
ديگر  شايد  يابد،  ادامه  همين طور 
بخواهيم  تا  نباشد  ميان  در  رقابتي 
برگزار  جايزه اي  مراسم  آينده  سال 

كنيم. 
تا  داستاني  ادبيات  نشر  وضع  اگر 
زماني  يعني  كتاب  نمايشگاه  از  بعد 
براي  را  نهايي  فهرست  معموال  كه 
همين  به  مي فرستيم،  نظردهندگان 

منوال باشد كه امروز مي بينيم، 
شايد اصال سال آينده خبري از جايزه 
تا جايي كه شنيده  ايم بسياري  نباشد 
ناشر  به  اثر  دادن  خير  از  اساس  از 
براي كسب مجوز گذشته اند. به عالوه، 
واجد  كتاب هاي  از  برخي  كه  ديده ايم 
زمان  شدن  طوالني  سبب  به  شرايط 
اعالم وصول مجوز اصال وارد فهرست 
ما نمي شوند و چون مالك مان صرفا 
تاريخ و اطالعات مندرج در شناسنامه 
هم  بعد  سال  فهرست  در  است  كتاب 

جا نمي گيرند.<

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

 

کاهش 2/1 تریلیون پوندی ثروت ملی 
انگلیس به دلیل رکود اقتصادی

تازه ترين آمارهای منتشر شده در انگليس حاكی است ، كاهش ارزش سهام و افت شديد قيمت مسكن بيش از ۲/۱ 
تريليون پوند به ثروت ملی مردم انگليس ضرر زد . 

به نقل از بلومبرگ ، از زمان آغاز ركود و بحران اقتصادی در انگليس بيش از ۷۰۰ ميليارد پوند به بخش مسكن اين 
كشور خسارت وارد شده است . هر ماليات دهنده انگليسی از زمان آغاز بحران مالی بيش از ۴۰ هزار پوند ضرر 

كرده است و كاهش ارزش سهام و كاهش قيمت مسكن بيش از 
۲/۱ تريليون پوند به ثروت ملی انگليس خسارت زده است . 

بر اساس تحقيقات انجام شده از سوی موسسه سيتی بانک ، 
۳۱ ميليون ماليات دهنده انگليسی هر يک بيش از ۳۸۷۰۰ پوند 
در بحران مالی اخير ضرر ديده اند . داروال جوشی كارشناس 
ارشد اين موسسه گفت ، ادامه بحران مالی و اقصادی موجب 
انگليس  ملی  ثروت  به  پوند  تريليون   ۲ از  بيش  تا  خواهد شد 

خسارت وارد شود . 
تا پايان سال ۲۰۰۸ بيش از ۷۰۰ ميليارد پوند به بخش مسكن 
و ۵۰۰ ميليارد پوند به بازار سهام انگليس خسارت وارد شده 
وزير  نخست  براون  گوردون  كه  است  حالی  در  اين   . است 
مالی  بحران  برای حل  انگليس خواستار تالش و عزم جهانی 
و اقتصادی جهان شد . اين در حالی است كه منتقدين براون ، 

دولت انگليس را به عدم اتخاذ سياستهای حمايتی از مصرف كنندگان انگليسی متهم می كنند . 
فيليپ هاموند كارشناس ارشد اقتصادی در اين باره گفت ، اعتماد مصرف كنندگان و اعتماد تجاری در انگليس به 
شدت كاهش يافته است و سياستهای براون عامل اصلی مشكالت و چالشهای اقتصادی انگليس است . ارزش پوند 
انگليس در برابر ساير ارزهای بين المللی ه شدت كاهش داشته است . رشد اقتصادی انگليس طی سه ماه پايانی ۲۰۰۸ 

بيش از ۵/۱ درصد كاهش داشته است . 
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 کیوسک
*********

بحران جدید بي بي سي   
تصميم  به  بريتانيا  مطبوعات  اغلب  مثل  >اينديپندنت< 
درخواست  از پخش  امتناع  براي  بي بي سي  بحث برانگيز 
در  >بي بي سي  زده:  تيتر  و  كرده  توجه  غزه  به  كمک 
از  عده اي  تظاهرات  عكس  روزنامه  اين  جديد.<  بحران 
و  برده  جلد  روي  را  بي  بي سي  لندن  دفتر  مقابل  مردم 
از >خشم وزيران< نوشته است. >اينديپندنت< در تيتر 
بازگشت  داده كه دولت در حال بررسي  اولش گزارش 
كار سه روز در هفته به منظور جلوگيري از دست رفتن 

مشاغل باشد.   

کاخ سفید   
هفته نامه آلماني >اشترن< پس از آغاز رياست جمهوري 
باراك اوباما، در گزارش روي جلدش با عكس خانواده 
اوباما و خانواده كندي، به كاخ سفيد و زندگي در آن همه 
با  آن  در  نامشروع<  روابط  و  توطئه ها  برق،  و  >زرق 
عكس هاي اختصاصي پرداخته و نگاهي انداخته به پشت 
سري  در  .<اشترن<  آمريكا>  قدرت  >مركز  پرده هاي 
گزارش هاي ويژه اش درباره رژيم غذايي در اين شماره 

به رابطه روان و عادات غذايي پرداخته است.   

برف در امارات!   
>نشنال< چاپ ابوظبي همانند ساير روزنامه هاي ديروز 
امارات به بارش عجيب برف در منطقه كوهستاني جبل 
شمال  >اين  زده:  تيتر  كنايه آميز  و  كرده  توجه  جيس 
كه  نوشته  روزنامه  اين  امارات.<  شمال  است...  يخ زده 
اين براي دومين بار در تاريخ ثبت شده است كه در اينجا 
در  آنقدر  پديده  اين  >نشنال<  نوشته  به  مي بارد.  برف 
آنجا نادر است كه يكي از ساكنان گفت كه در زبان محلي 

لغتي براي آن وجود ندارد!

شورش مایوسان   
تيتر  با  اولش  صفحه  در  >كورير<  اتريشي  روزنامه 
در جزيره  پناهجويان  به شورش  مايوسان<  >شورش 
آفريقا  از  كه  پناهجوياني  است؛  كرده  توجه  المپدوزا 
مهاجرت كرده اند و در اين جزيره در يک اردوگاه اسكان 
داده شده اند. به نوشته اين روزنامه آنها از اين اردوگاه 
مي زدند:  >كمک مان  فرياد  اعتراض  در  و  كردند  فرار 
كنيد<! يک شاهد عيني از >دروازه اروپا< اين حادثه را 

براي >كورير< گزارش داده است. 

چانگیراي نخست وزیري را 
پذیرفت

رويترز:  يكي از مشاوران ارشد مورگان چانگيراي، رهبر 
حزب مخالف زيمبابوه گفت كه او پس از بن بست چندين 
ماهه بر سر نحوه اجراي توافقنامه تقسيم قدرت، تصميم 
گرفته با رابرت موگابه دولت ائتالفي تشكيل دهد. مورگان 
چانگيراي پيش از اين با پيوستن به يک ائتالف با موگابه 
اصلي  قدرت  رئيس جمهور،  به عنوان  موگابه  آن  در  كه 
اينكه  مگر  بود،  كرده  مخالفت  باشد  داشته  در دست  را 
پست هاي كليدي كابينه به ويژه وزارت كشور كه كنترل 
پليس را در اختيار دارد، به او واگذار شود. پيش از اين 
سازمان توسعه كشورهاي جنوب آفريقا اعالم كرده بود 
نخست وزير  به عنوان  هفته  دو  ظرف  بايد  چانگيراي  كه 

زيمبابوه سوگند بخورد.   

نمايشگاهي از آثار هنرمندان جوان ايراني؛

 رعد و برق ایراني در پاریس و لندن  
 
 

گالري معتبر ساچي  لندن در اقدامي جالب توجه مجموعه اي از آثار هنرمندان معاصر و البته جوان ايراني را در بخش ويژه اي به نمايش گذاشته 
است. 

اين بنياد انگليسي جهت برپايي نمايشگاه مذكور گالري و فضاي جديدي را به هنر خاورميانه به خصوص هنر ايران اختصاص داده است. اين 
نمايشگاه از آخر ژانويه تا ششم مي )ارديبهشت( در اين گالري يا بهتر بگوييم بنياد بزرگ افتتاح خواهد شد. 

ازجمله هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه مي توان به شادي قديريان، شيرين فخيم، برادران حائري زاده، احمد مرشدلو، باربد گلشيري، ال له 
خرميان، فرزاد لباف و علي بني صدر اشاره كرد. در كنار آثار هنرمندان ايراني تعدادي از هنرمندان عرب نيز در اين نمايشگاه شركت خواهند داشت. 

حليم الكريم، خالد حافظ و جعفر خالدي ازجمله شركت كنندگان در اين نمايشگاه هستند. 
موفقيت هاي پي درپي ايران در حوزه هنرهاي تجسمي به خصوص نقاشي در دو سال اخير مديون تال ش بخش خصوصي مرتبط با هنرهاي تجسمي 
است و نيز فروش فوق العاده آثار هنرمندان پيشگام هنر نقاشي و مجسمه سازي ايران مانند پرويز تناولي، محمد احصايي، فرهاد مشيري، آيدين 
آغداشلو، حسين زنده روي و همچنين استقبال پس از فروش حراجي هاي كريستي وساتبي باعث آن شد كه هنرمندان تجسمي ايران در حال حاضر 

همان جايگاهي را در جهان و مراكز معتبر هنري به دست آورند كه در دهه هاي پيش، سينماي ايران حاصل كرده بود.
به شكلي كه موفقيت در فروش نقاشي هاي احصايي، مشيري، آيدين آغداشلو و آثار حجمي پرويز تناولي جان تازه اي به پيكره هنرهاي تجسمي 
البته نظارتي است دميد. نمايشگاه اختصاصي خاورميانه و شركت پررنگ هنرمندان جوان ايران نيز  ايران كه به شدت تحت فشار اقتصادي و 

نشانه اي بسيار اميدواركننده از آينده هنر تجسمي ايران است.
از سويي ديگر گالري معتبر تادئوس روپاك نيز به شكلي اختصاصي نمايشگاهي را از شانزده هنرمند جوان ايراني تحت عنوان >رعد و برق< 
از اواسط فوريه در پاريس برپا خواهد كرد. اين گالري به دليل اهميت بيش از حدش در بخش تجسمي و هنرهاي بصري جهان داراي دو شعبه 

جداگانه در پاريس و سالزبورگ اتريش است. 
نمايشگاه رعد و برق كه از نوزدهم فوريه تا بيست وهفتم مارس سال جاري برپا خواهد بود ميزبان آثار هنرمندان شاخصي ازجمله فرهاد مشيري، 
آويش خبره زاده و بيتا فياضي است اما از ديگر هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه مي توان به شيرين علي آبادي، علي بني صدر، محمود بخشي، 
آال  دهقان و ال له خرميان اشاره كرد. آثار اين هنرمندان در چندين بخش نقاشي، مجسمه، چيدمان، ويدئو آرت و در كل هنرهاي مصنوعي به نمايش 

گذاشته مي شود.
به طور مثال شهاب فتوحي با يک ويدئو آرت و محمود بخشي با چيدماني به عنوان يادمان شهداي انقال ب ايران كه با ال مپ هاي نئون كار شده در 
اين نمايشگاه شركت كرده اند. >از خون جوانان وطن ال له دميده< نامي است كه بخشي براي اثر خود برگزيده است. بيتا فياضي نيز با يک چيدمان، 

ميهمان گالري روپک پاريس است. 

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

قتل یک دانشجوی ایرانی در فیلیپین   
يک دانشجوی جوان ايرانی كه در دانشگاه   شهر"سيبو" واقع  در مركز فيليپين به تحصيل اشتغال داشت، بامداد پنجشنبه به  ضرب گلوله   افراد ناشناس 
به قتل رسيد.   به گزارش ايرنا،    سفارت ايران در مانيل اقدامات اوليه قانونی را انجام داده و مقامات محلی  نيز به   منظور پيگيری موضوع و شناسايی 
و دستگيری عامالن اين حادثه اسفبار در جريان قرار   گرفته اند  ولی تاكنون گزارش پليس محلی مبنی بر معرفی عامالن و نيز علت و انگيزه   آنان در 
مبادرت به قتل اين جوان  ايرانی به دست مقامات ايرانی در مانيل نرسيده است.   پيكر اين دانشجوی ايرانی هم اكنون تحويل پزشكی قانونی است و 

خانواده متوفی نيز   در جريان قرار گرفته و  پس از طی مراحل قانونی آن به ايران منتقل خواهد شد.   

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

حراج آثاري از ایران در امریکا 
آثار ديگري از كشور ايران شامل فرش هاي زيبا و چند گردنبند تاريخي در امريكا چكش حراج مي خورند. به گزارش ايسنا با گذشت يک روز از 
اعالم موسسه حراجي كامينسكي مبني بر حراج ده ها شيء ايراني كشف شده در محوطه هاي تاريخي لرستان، نيشابور و املش، سايت اختصاصي 
اين موسسه با اعالم حراج هفت شيء تاريخي ديگر باقي مانده از تمدن ايران باستان، اعالم كرد تمام آثاري كه از تمدن هاي كهن در وب سايت اين 
موسسه معرفي شده اند تا پايان ماه فوريه به حراج گذاشته خواهند شد. طبق اعالم وب سايت موسسه حراجي كامينسكي، در روزهاي آينده سه 
قاليچه تاريخي بافته شده در كاشان و تبريز كه يكي از آنها نقوشي از شتر، درخت زيتون با پس زمينه گل بهي دارد و فرشي از كاشان با نقوش 
ترنج، شاخه هاي كوچک درختان مملو از شكوفه و گل هاي نيلوفر آبي با پس زمينه يي به رنگ هاي طاليي، آبي روشن و فرش تبريز نيز با نقوشي 
از شتر و درخت زيتون با پس زمينه گل بهي تزئين شده اند، همراه يک سكه ايراني - يوناني با عنوان سارديس از جنس طال كه با تصوير يک شاه 
ايراني در حال دويدن درحالي كه خنجر و تير و كمان در دست دارد، همراه دو گردنبند زيبا ساخته شده از قطعات طال و جواهرات و بخشي از يک 

گردنبند ديگر كه همه به يک مجموعه خصوصي تعلق دارند، در آينده نزديک به حراج گذاشته مي شوند.

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

قدیمي ترین خانه هاي غاري جهان 
كاوش هاي اخير باستان شناسان در مناطق شمال غربي چين منجر به كشف خانه هايي شد كه هزاران سال پيش به دست انسان در غارها ساخته 
و به عنوان اولين خانه هاي غاري جهان شناخته شدند. به گزارش فارس، اين اكتشاف كه مجموعه يي از ۱۷ خانه غاري به همراه صدها ظروف و 
شيء سفالي را نشان مي دهد نزديک به ۵۵۰۰ سال قدمت داشته و متعلق به اقوام يانگشاو در اواخر عصر نوسنگي بوده است. اين خانه ها كه روي 
صخره يي در كنار رودخانه جينگ ساخته شده اند، دو اتاق دارند كه يكي درون صخره ايجاد شده و ديگري كه از خشت و چوب ساخته شده در 
قسمت بيروني قرار دارد. وانگ ويلين سرپرست تيم تحقيق گفت؛ در كنار اكثر خانه ها تنور سفال پزي ديده مي شود كه نشان مي دهد ساكنان اين 
منطقه، سفالگراني متبحر و زبردست بوده اند. عالوه بر اين يافته ها، باستان شناسان در بخش هاي شمالي خانه ها، بقايايي از چند خندق را مشاهده 
كردند كه در آنها آثاري متعلق به ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ سال پيش از ميالد مسيح وجود داشته است. اقوام يانگشي به دليل ساخت اشياي سفالي خود در 
ميان باستان شناسان شهرتي فراوان داشته و آثار بر جاي مانده از آنها در سال ۲۰۰۸ توسط آكادمي مردم شناسي چين به عنوان يكي از شش 

اثر برتر تاريخي اين كشور معرفي شده است. 
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ایران مشت 
گره کرده خود را باز 

کند! 
 

دست  نيز  آمريكا  تا  كند  باز  را  خود  گره كرده  مشت  خواست  ايران  از  متحده  اياال ت  رئيس جمهور 
العربيه گفت:  ديپلماسي خود را به سوي تهران دراز كند. باراك اوباما در گفت وگو با شبكه خبري 
همانطور كه در سخنراني مراسم تحليف خود گفتم در صورتي كه كشورهايي همچون ايران آماده 

باشند مشت خود را بازكنند، دست خود را به سوي آنها دراز مي كنيم. اوباما اعال م كرد كه در چند 
ماه آينده چارچوب كلي ديپلماسي در قبال تهران را تنظيم خواهد كرد و گفت: بسيار مهم است كه ما 
اطمينان حاصل كنيم تمامي ابزار قدرت اياال ت متحده، از جمله در زمينه ديپلماسي را در روابط خود با 
ايران به كار مي گيريم. سخنان اوباما ساعاتي پس از اظهارات سوزان رايس نماينده جديد آمريكا در 
سازمان ملل متحد در مورد رويكرد اياال ت متحده نسبت به ايران پخش شد كه اعال م كرد گفت وگوي 
مستقيم با ايران پيگيري مي شود. رايس همچنين تاكيد كرد كه واشنگتن برنامه هسته اي ايران را يک 
اولويت ديپلماتيک محسوب مي كند. وي روز دوشنبه پس از يک گفت وگوي ۴۵ دقيقه  اي با بان كي 
مون دبير كل سازمان ملل اظهار داشت: ما همچنان شديدا نگران تهديد برنامه هسته اي ايران براي 
منطقه و حتي آمريكا و كل جامعه بين المللي هستيم. ما مشتاقانه منتظر اتخاذ ديپلماسي قوي اي هستيم 
كه شامل گفت وگوي مستقيم با ايران است. سوزان رايس در اولين برخورد مستقيم خود با خبرنگاران 
در سازمان ملل به جزئيات اينكه چه برنامه اي براي ايران ريخته شده است، اشاره اي نكرد. وي گفت: 
گفت وگو و ديپلماسي بايد همراه با يک پيام قاطعانه از سوي آمريكا و جامعه بين الملل باشد مبني بر 
اينكه ايران بايد به وظايف خود كه در )قطعنامه هاي( شوراي امنيت مشخص شده است، عمل كند و 

خودداري ايران از انجام اين كار تنها به افزايش فشارها خواهد انجاميد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آلمان، رايس كه جانشين زلماي خليل زاد شده است گفت كه 
همكاري نزديكي با چهار عضو ديگر شوراي امنيت سازمان ملل خواهد داشت تا بتواند به طور سازنده 

و با هدف توقف فعاليت هاي هسته اي تهران با دولت ايران تعامل داشته باشد. به دنبال اظهارات رايس، 
رابرت گيبز، سخنگوي كاخ سفيد روز دوشنبه در يک كنفرانس گفت كه رايس تنها به تكرار اظهاراتي 
كه اوباما در طول مبارزات انتخابي اش انجام داد، پرداخته و اين نبايد به عنوان يک ابتكار ديپلماتيک 

جديد از سوي آمريكا تلقي شود. 
براي پرداختن به  سخنگوي كاخ سفيد گفت كه دولت باراك اوباما >از همه عناصر قدرت ملي مان< 
نگراني هاي واشنگتن در باره برنامه هسته اي ايران استفاده خواهد كرد. راديو آمريكا دوشنبه شب به 
نقل از سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: ايران و خاورميانه از اولويت هاي سياست خارجي دولت 
جديد اياال ت متحده هستند. وي با تاكيد براينكه آمريكا در جلسه بعدي گروه ۱+ شركت خواهد كرد، 
گفت ويليام برنز معاون سياسي وزارت خارجه مايل است نظرات همتايان خود در اين گروه را كسب 
و آن را به دولت جديد منتقل كند. اين سخنگو اضافه كرد: اين گامي در مرحله بررسي پرونده اتمي 
ايران است. گفته مي شود آلمان قرار است ميزبان جلسه ديگري از اين گروه باشد اما هنوز تاريخي 
معين نشده است. وي همچنين به طور ابهام آميزي گفت كه يكي از اهداف وزارت خارجه در مرور 

پرونده ايران يافتن راهي براي تماس بيشتر با مردم ايران است.   
قشقاوي: همه منتظر تحقق وعده هاي اوباما هستند

سوالي  به  پاسخ  در  كيودو  خبرگزاري  با  گفت وگو  در  توكيو  در  ايران  خارجه  وزارت  سخنگوي 
درباره به قدرت رسيدن اوباما در آمريكا و تاثير احتمالي آن بر روابط تهران - واشنگتن با توجه 
به وعده ها و شعارهاي اوباما، گفت: >همانطوري كه مي دانيد اوباما با دو شعار >تغيير< و >بله، ما 
مي توانيم< به صحنه انتخابات وارد شد و همه منتظر ميزان تحقق اين شعارها و وعده هاي انتخاباتي 
تلخ  زدوده شدن خاطرات  باعث  را  اين شعارها  واقعي  و  عملي  تحقق  قشقاوي  حسن  وي هستند.< 
نزديكي  و  بوش  جورج  رياست جمهوري  دوران  در  به ويژه  جهان  در  آمريكا  از سياست هاي  ناشي 
بيشتر اين كشور به واقعيت هاي جهاني و منطقه اي دانست. قشقاوي چالش ناشي از بحران اقتصادي 
جهان را يكي از مشغله هاي جدي اوباما در آغاز كارش برشمرد و در عين حال كمک دوستان آمريكا 
>منطقه حساس  به دولت جديد اين كشور را براي فهم بهتر واقعيت هاي جهاني و منطقه اي به ويژه 
خاورميانه< در تغيير اساسي رويكردهاي آمريكا موثر دانست. قشقاوي در پاسخ به پرسش خبرنگار 
كيودو درباره طرح راه اندازي دفتر حافظ منافع در تهران از سوي برخي مقامات آمريكا گفت: >تاكنون 
اين موضوع  بايد تاكيد كنم كه طرح  اين رابطه  اين پرسش را مطرح كرده اند، در  خبرنگاران زيادي 
تاكنون در سطح رسانه اي بوده و از سوي برخي روزنامه هاي آمريكا مطرح شده است، در اين زمينه 
خانم كاندوليزا رايس و جورج بوش نيز سخنان متناقضي را بيان داشته اند. آنچه كه مي توان در اين 
رابطه گفت اين است كه تاكنون هيچ درخواست يا طرحي در اين ارتباط از سوي آمريكا به طور رسمي 
دريافت نكرده ايم و طبيعتا بررسي چنين درخواستي نيز در صورت دريافت رسمي آن ميسر است.< 
قشقاوي در ادامه اين گفت وگو در پاسخ به سوالي درباره مسائل هسته اي ايران با تاكيد بر پيچيده 
به عنوان حق مسلم و  از جمله غني سازي  فعاليت هاي صلح آميز هسته اي  ادامه  بر  نبودن موضوع، 

قانوني ايران تاكيد كرد و خواستار ورود به فضاي مذاكرات بدون پيش شرط از سوي غرب شد.  
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حمله به سفارت امریکا در یمن  
 

 سفارت امريكا در يمن هدف شليک چند مرد مسلح قرار 
نزديكي سفارت  در  را  مسلح  مرد  يمن سه  پليس  گرفت. 
امريكا در اين كشور دستگير كرد. دو مرد مسلح در حالي 
سمت  به  بودند  حركت  حال  در  خودرويي  بر  سوار  كه 
نگهباني سفارت امريكا در يمن شليک كردند. پليس يمن نيز 
در اقدامي مشابه و براي دفاع از خود به سمت خودروي 

در حال حركت شليک كرد.

 بعد از اين تبادل آتش سه تن از افراد مظنون به شركت در 
اين اقدام در نزديكي سفارت دستگير شدند. در سپتامبر 
از سوي  يمن شاهد حمله  در  امريكا  نيز سفارت  گذشته 
اين حمله ۱۲ تن كشته شدند. گروه  افراد مسلح بود. در 
را  تروريستي  اقدام  اين  مسووليت  القاعده  تروريستي 
به  امريكا  سفارت  به  اين  از  پيش  است.  گرفته  برعهده 
صورت تلفني نسبت به وقوع يک حمله تروريستي قريب 

الوقوع هشدار داده شده بود.  

نگراني از تلفات غیرنظامیان 
در سریالنکا 

 
 ارتش سريالنكا  بار ديگر به مواضع ببرهاي تاميل حمله 
و سعي كرد كنترل آخرين پناهگاه اين گروه شبه نظامي 
را به دست آورد. همزمان با شدت يافتن درگيري ها ميان 
بين  هاي  سازمان  سريالنكا  نظاميان  و  تاميل  ببرهاي 
خالل  در  غيرنظاميان  تلفات  افزايش  در خصوص  المللي 
اين درگيري ها هشدار دادند. به گزارش آسوشيتدپرس، 
سربازان ارتش سريالنكا با آتش توپخانه و تانک در ۳۰ 
كيلومتري سواحل سريالنكا به تبادل آتش با شبه نظاميان 

ببرهاي تاميل پرداختند. 

تحت  كه  است  يي  منطقه  آخرين  سريالنكا  از  منطقه  اين 
دولت سريالنكا  كه  حالي  در  است.  تاميل  ببرهاي  كنترل 
يي  دهه  چند  فعاليت  به  دادن  پايان  حال  در  كرده  اعالم 
مون  كي  است،بان  سريالنكا  در  تروريست  گروه  اين 
دبيركل سازمان ملل در خصوص سرنوشت غيرنظامياني 
كرد.  نگراني  ابراز  دارند،  درگيري سكونت  منطقه  در  كه 
ارتش سريالنكا دست كم  توپخانه يي ديروز  در حمالت 
۳۰۰ غير نظامي مجروح شدند و بيم آن مي رود شماري 
نيز كشته شده باشند. اين غيرنظاميان در دام درگيري ها 
تاميل گرفتار  ميان نيروهاي ارتش و شورشيان ببرهاي 
تاميل  ببرهاي  طرفدار  اينترنتي  پايگاه  يک  بودند.  شده 
اعالم كرده بيش از ۳۰۰ غير نظامي در حمالت سالح هاي 
سنگين ارتش كشته شده اند. اين در حالي است كه ارتش 

سريالنكا اين گزارش را تكذيب كرده است. 

تنها تعداد معدودي از خبرنگاران اجازه ورود به والديمير 
را داشتند. والديمير آخرين شهر تحت كنترل شورشيان 
ارتش  پي حمالت  در  گذشته  هفته  كه  بود  تاميل  ببرهاي 

سقوط كرد و كنترل آن در اختيار دولت قرار گرفت. 

روسیه در آبخازیا پایگاه نیروي 
دریایي ایجاد خواهد کرد  

 
 رسانه هاي روسيه گزارش دادند اين كشور كار ساخت 
يک پايگاه دريايي را در جمهوري آبخازيا در سال جاري 
اقدام  اين  به  واكنش  در  گرجستان  كرد.  خواهد  آغاز 
منزله  به  دريايي  پايگاه  اين  ساخت  كرد  اعالم  روسيه 
خبرگزاري  است.  گرجستان  استقالل  و  حاكميت  نقض 
نامش  نخواست  كه  مقام  از يک  نقل  به  ايتارتاس روسيه 
داده  خبر  كشور  اين  دريايي  نيروي  مقر  در  شود  فاش 
را  خود  هاي  كشتي  دارند  قصد  نظامي  فرماندهان  است 
در بندر اوچامچيره آبخازيا مستقر كنند. ايتارتاس به نقل 
از اين مقام روسي نوشته است؛ اين تصميم اساسي در 
مورد ايجاد يک پايگاه ناوگان سرفرماندهي درياي سياه 
در اوچامچيره اتخاذ شده است. ما امسال كار عملي شامل 

اليروبي كردن ساحل آبخازيا را آغاز خواهيم كرد.  

 رائول کاسترو به روسیه مي رود  
 

نووستي؛ رائول كاسترو رئيس جمهور كوبا  طي يک سفر 
انجاميد، وارد مسكو  رسمي كه يک هفته به طول خواهد 
مي شود. مسكو در دوران جنگ سرد اصلي ترين حامي 
هاوانا بود و سفر سال گذشته ديميتري مدودوف رئيس 
جمهور روسيه به كوبا به عنوان نشانه يي دال بر تالش 
فروپاشي  از  پس  كه  كوبا  با  اتحاد  احياي  براي  روسيه 

شوروي سابق در سال ۱99۱ متوقف شده، بوده است.  

درخواست براي برکناري 
ساکاشویلي  

 
كشور  اين  مقامات  از  گرجستان  پارلمان  پيشين  رئيس   
خواست انتخابات زودهنگام رياست جمهوري را برگزار 
گرجستان  پارلمان  پيشين  رئيس  بورجانادزه  نينو  كنند. 
اعالم كرد ميخاييل ساكاشويلي رئيس جمهور اين كشور 
بورجانادزه  نيست.  برخوردار  جمعيت  اكثريت  اعتماد  از 
همچنين گفت؛ »معتقدم ساكاشويلي با سياست هاي غلط 
خود كشور را به بحران كشاند؛ بحراني كه خروج از آن 
جمهوري  رياست  زودهنگام  انتخابات  برگزاري  به  تنها 
بستگي دارد.« ساكاشويلي دو روز پيش عنوان كرده بود 
قصد ندارد از پست رياست جمهوري گرجستان كنار رود. 
وي گفته بود؛ زمان اختيارات من در آغاز سال ۲۰۱۳ به 
داشته  زودهنگام  ندارم خروج  قصد  من  رسد.  مي  پايان 
براي  ديگر  كنم  مي  اعالم  پذيري  با مسووليت  اما  باشم، 

پست رياست جمهوري كانديدا نخواهم شد.  

دیدار دبیرکل ناتو و رئیس 
هیات روسیه  

 
الجزيره؛ ناتو و روسيه توافق كرده اند در ماه فوريه به 
دو  پرتنش  بهبود روابط  به  براي كمک  منظور گفت وگو 
طرف، در مونيخ ديدار كنند. ياپ دي هوپ شفر دبيركل 
ناتو در گفت وگو با شبكه الجزيره اعالم كرد؛ اين اولين 
بين  مونيخ  در  سياسي  سطح  در  كه  بود  خواهد  تماسي 
برگزار  روس  هيات  رئيس  و  ناتو  دبيركل  عنوان  به  من 

مي شود.
نيز  نشود  فاش  نامش  خواست  كه  روسيه  ديپلمات  يک   
ايوانف معاون نخست وزير روسيه  اعالم كرد؛ »سرگئي 
منظور  به  ياپ دي هوپ شفر  با  مونيخ  در  فوريه  ششم 
كرد.  خواهد  ديدار  روسيه  و  ناتو  روابط  درباره  مذاكره 
روسيه از سياست در هاي باز ناتو در قبال گرجستان و 
اوكراين )جمهوري هاي شوروي سابق( به شدت خشمگين 
است. از سوي ديگر جنگ در گرجستان نيز مناسبات ناتو 
و روسيه را به بدترين شكل ممكن درآورده است. روابط 
طرفين به ويژه پس از آنكه مسكو تصميم گرفت استقالل 
آبخازيا و اوستياي جنوبي را به رسميت بشناسد، بسيار 

تيره شده است.  
 

جیمي کارتر؛ به کره شمالي 
تضمین بدهید  

كرد  اعالم  امريكا  سابق  جمهور  رئيس  كارتر  جيمي   
چنانچه امريكا تضمين هاي مورد نظر كره شمالي را به 
اين كشور ارائه كند، پيونگ يانگ از فعاليت هاي هسته يي 

نظامي خود دست خواهد كشيد.
آسوشيتدپرس  خبرگزاري  با  گويي  و  گفت  در  كه  وي   
اين  هستم  معتقد  كرد؛»من  خاطرنشان  گفت،  مي  سخن 
كشور كمونيستي مايل است در ازاي به رسميت شناخته 
شدن ديپلماتيک از سوي امريكا، امضاي توافقنامه صلح 
با كره جنوبي و امريكا و دريافت سوخت رايگان، فعاليت 
هاي تسليحاتي هسته يي خود را متوقف كند. كارتر افزود؛ 
انجام اين اقدامات به نظر من در كمتر از نصف روز امكان 
پذير است. هفته گذشته وزارت خارجه كره شمالي اعالم 
اين  با  واشنگتن  ديپلماتيک  روابط  آغاز  صورت  در  كرد 
را  خود  يي  هسته  تسليحاتي  فعاليت  شمالي  كره  رژيم، 

متوقف مي كند.  

البرادعي گفت وگوي خود را با بي بي سي لغو کرد  
 

برنامه  پيش  از  وگوي  گفت  اتمي،  انرژي  المللي  بين  آژانس  رئيس  البرادعي  محمد 
به  را  اين عمل  البرادعي  لغو كرد.  بي بي سي  با شبكه خبري  را  ريزي شده خود 
اين شبكه  از سوي  به غزه  به عدم پخش آگهي هاي كمک رساني  اعتراض  عنوان 
انجام داد و اقدام بي بي سي را به شدت محكوم كرد. البرادعي تصميم بي بي سي را 
نقض قوانين مربوط به كرامت انساني براي كمک رساني به مردم ضعيف تلقي كرد 
و با ارسال بيانيه يي اين اقدام بي بي سي را رسمًا محكوم كرد. شبكه بي بي سي 
با ابراز تاسف از اين موضوع ابراز اميدواري كرد در زمان ديگري وي دعوت اين 
شبكه را براي مصاحبه بپذيرد. البرادعي قرار است ماه نوامبر آينده از پست خود 

كناره گيري كند.   

انصراف روسیه از استقرار موشک هاي 
اسکندر در کالینینگراد  

نووستي؛ رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه  اعالم كرد روسيه 
عمليات استقرار موشک هاي اسكندر را در استان كالينينگراد كه قرار بود در پاسخ 
به استقرار سيستم دفاع ضدموشكي امريكا در اروپا انجام شود، متوقف كرده است. 
رئيس ستاد مشترك ارتش روسيه گفت؛ »پياده سازي اين طرح ها به دليل آنكه دولت 
دفاع  سيستم  هاي  موشک  پرتاب  محل  سومين  استقرار  بر  اصراري  امريكا  جديد 
ضدموشكي خود در لهستان و جمهوري چک ندارد، متوقف شده اند.« وي گفت؛ اگر 
سيستم دفاع ضدموشكي امريكا در كشورهاي اروپاي شرقي مستقر نشود، روسيه 

مجبور نيست اسكندر را در استان كالينينگراد مستقر كند.  

استقرار سه هزار نیروي امریکایي در جنوب کابل  
 

 رويترز؛ سازمان پيمان آتالنتيک شمالي، ناتو، اعالم كرد هزاران نيروي امريكايي 
كه در آغاز براي خدمت در عراق در نظر گرفته شده بودند، به افغانستان اعزام شده 
و در جنوب كابل مستقر شده اند. ناتو اعالم كرد تقريبًا سه هزار سرباز امريكايي به 
استان هاي لوگار و ورداك در جنوب كابل پايتخت افغانستان مستقر شده اند. اين 
تعداد سرباز بخشي از ۵۵ هزار نيروي ناتو در افغانستان خواهند بود. قرار است اين 
نيروها به همراه ۵۵ هزار نيرو ناتو مستقر در افغانستان خدمت كنند. اين اعزام نيرو 
به افغانستان نشان مي دهد چرخش سياست هاي امريكا از تمركز بر جنگ عراق به 
تمركز بر جنگ افغانستان كه با هدف محدود كردن فعاليت هاي رو به رشد طالبان 
در اين كشور انجام خواهد شد، كليد خورده است. انتظار مي رود باراك اوباما رئيس 
جمهور امريكا تعداد نيروهاي امريكايي مستقر در افغانستان را به دو برابر افزايش 
دهد. جنگ افغانستان يكي از اولويت هاي اصلي دولت باراك اوباما عنوان شده است. 
در حال حاضر تعداد ۷۷ هزار نيروي خارجي در افغانستان حضور دارند كه از اين 
تعداد ۳۳ هزار نفرشان را تفنگداران امريكايي تشكيل مي دهند. استقرار اين تعداد 

نيرو در افغانستان پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ سابقه نداشته است.  

نقض مکرر آتش بس 
 

در حالي كه مذاكرات طرف هاي اسرائيلي و فلسطيني براي تثبيت آتش بس به واسطه 
مصر همچنان ادامه دارد و تاكنون به نتيجه نرسيده است، منابع خبري از شكسته 
شدن آتش بس ناپايدار كنوني توسط دوطرف خبر دادند. خبرگزاري فرانسه گزارش 
داد گردان هاي عزالدين قسام شاخه نظامي حماس در بيانيه يي مسووليت شليک سه 
خمپاره به يک واحد نظامي اسرائيلي كه وارد منطقه المغازي غزه شده بود را برعهده 
گرفت. در اين بيانيه آمده است؛ »اين اقدام در چارچوب مقابله با تالش هاي اسرائيل 
براي ورود به خاك غزه و در پاسخ به جنايت ها و تجاوزهاي مستمر اين رژيم در 
حق ملت فلسطين و محاصره غزه صورت گرفته است.« در همين حال اسرائيل  تونل 
هاي جنوب غزه را كه رابط غزه و مصر است، بمباران كرد. اسرائيل مدعي است از 
اين تونل ها براي قاچاق اسلحه استفاده مي شود. روز قبل از آن انفجار يک بمب در 
ايست بازرسي اسرائيل و درگيري ميان افراد مسلح فلسطيني و نظاميان اسرائيلي به 

كشته شدن يک نظامي اسرائيلي و يک غيرنظامي فلسطيني انجاميد. 

اعالم تاریخ برگزاري انتخابات ریاست جمهوري اوکراین  
  

رئيس پارلمان اوكراين اعالم كرد انتخابات رياست جمهوري اين كشور ۱۷ ژانويه 
ليتوين رئيس پارلمان اوكراين در برنامه  سال ۲۰۱۰ برگزار خواهد شد. والديمير 
»كانال ۵« اين كشور عنوان كرد در نتيجه مذاكره با ويكتور يوشچنكو رئيس جمهور 
و يوليا تيموشنكو نخست وزير آنها به توافق رسيدند كه اعالم زمان دقيق برگزاري 
در  كرد  اعالم  همچنين  ليتوين  است.  ضروري  امري  جمهوري  رياست  انتخابات 
صورتي كه ضرورت برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري به وجود آيد، 
اين انتخابات مي تواند زودتر از ۱۷ ژانويه ۲۰۱۰ برگزار شود. اما يوشچنكو احتمال 
روي دادن چنين اتفاقي را مطلقًا رد كرده و شايعات برگزاري انتخابات زودهنگام را 

تباني هاي مخالفان سياسي خود خوانده است.  
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اکثر دانش 
آموزان انگلیسي 

با اسلحه به 
مدرسه مي روند 

 
در  باندها  تاثيرات  از  گزارش  اولين  انتشار  با  اينديپندنت؛ 
از  محافظت  براي  ها  بچه  از  تعدادي  شده  مشخص  مدارس 
خودشان در برابر خشونت با خود اسلحه يا چاقو به مدرسه 
از آن است حضور نوجوانان  ارقام حاكي  برند. آمار و  مي 
سال  پنج  به  نسبت  گرا  خشونت  باندهاي  در  سال   ۱6 زير 
گذشته دو برابر شده است. در اين تحقيق مشخص شده اكثر 
كودكان در 9سالگي براي اولين بار حضور در اين گروه ها 
بچه  دستورات  و  فرمان  زمان  اين  در  و  كنند  مي  تجربه  را 
اين گزارش آمده است؛  كنند. در  اجرا مي  را  تر  هاي بزرگ 
»در چند سال گذشته مدارس به دليل تاثيرات منفي باندها با 

مشكالتي مواجه شده اند. در اين مدت با عضو شدن بچه هاي 
كم سن و سال تر در اين گروه ها شاهد افزايش فعاليت هاي 
خطرناك آنها هم بوده ايم. بعضي از مدارس در انگلستان با 
اين مساله كه بچه ها با خود به مدرسه سالح مي آورند به 
مشكل برخورده اند. اين در حالي است كه بعضي از بچه ها 

هم اسلحه هاي خود را در اطراف مدرسه پنهان مي كنند.«

مي  خود  همراه  آموزان  دانش  كه  يي  اسلحه  ترين  متداول 
آورند تپانچه بادي BB و باتون است. اين در حالي است كه 
از دانش آموزانش در يک  از معلمان گزارش داده يكي  يكي 
ادامه  از خودش دفاع كند. در  با ساطور  حادثه قصد داشته 
اين گزارش آمده است؛ »برخي از مدارس به شدت از فرهنگ 
باندها كه بر مدارس حاكم شده، آسيب ديده اند. در مواردي 
كه دانش آموزان در نتيجه فعاليت اين گروه ها جان شان را از 
دست داده اند شاهد تاثيرات مخربي روي ساير دانش آموزان 
بوده ايم. در يک مدرسه راهنمايي اصواًل ۲۰ نفر عضو اصلي 
بوده و  نفر عضو معمولي  از ۴۰  تلقي مي شوند، كمتر  باند 
حدود ۱۰۰ نفر هم فعاليت حاشيه يي در اين گروه ها انجام 

مي دهند.«

يكي از دانش آموزان به محققان اين گزارش گفته به دليل ترس 
از جانش جليقه ضدگلوله بر تن مي كند. اين در حالي است كه 
اكثر فعاليت هاي مجرمانه اين باندها در راه خانه به مدرسه 
اتفاق مي افتد. كارشناسان تربيتي در انگلستان معتقدند براي 
كاهش تاثير منفي اين گروه ها بايد دانش آموزان را به زندان 
ها برد تا با پي بردن به عاقبت كارهاي خالف از عضو شدن 

در اين باندهاي تبهكار خودداري كنند.

در عين حال آنها براين باورند عضويت در اين باندهاي مدرسه 
خطر  در  پيش  از  بيش  آينده  در  ها  بچه  شود  مي  باعث  ها 
كريس  بگيرند.  قرار  خياباني  تبهكار  باندهاي  به  ملحق شدن 
كيتس يكي از كارشناسان اين تحقيق مي گويد؛»مدارس بايد 
اين اجازه را داشته باشند در برخورد با اعضاي اين باندها 
آن طور كه صالح مي دانند عمل كنند، براي مثال اخراج موقت 
آنها مي تواند يكي از راه حل ها براي حل اين مشكل باشد. 
البته در اين مدت نبايد اجازه داد دانش آموزان وقت شان را 
در خيابان ها تلف كنند و بايد آنها را به مراكز اصالحي ارجاع 
داد.« تاثيرات منفي اين باندها در مدارس حومه شهر بيشتر از 
ساير نقاط است. در اكثر موارد حوادثي كه اين گروه ها مي 
آفرينند با دخالت معلمان خاتمه مي يابد. اين در حالي است كه 
مشكالت مدارس تنها به حضور اين باندها در داخل مدرسه 
محدود نمي شود. در بسياري از مواقع دانش آموزان مقاطع 
باال تر كه در باندهاي خطرناك تري عضو هستند با حضور 
مدارس  براي  يي  عديده  مشكالت  ديگر  مدارس  اطراف  در 
باندها  اين  فعاليت  اعظم  بخش  كنند.  مي  ايجاد  پايين  مقاطع 
مربوط به توزيع مواد مخدر در مدارس توسط دانش آموزان 
است. در برخي موارد هم از دانش آموزان عضو اين گروه 
به  از سرد و گرم  اعم  انتقال اسلحه هاي گوناگون  براي  ها 
مراكز آموزشي استفاده مي شود. به رغم تمامي اين مسائل و 
مشكالت محيط مدرسه براي بسياري از دانش آموزان نسبت 

به محيط خارج از آن بهشتي امن قلمداد مي شود. 
 

 طرح 700 هزار پوندي براي آموزش 

مسواک زدن  
 

بيمه  و  بهداشت  سازمان  به  وابسته  اوليه  هاي  پيشگيري  اتحاديه  گاردين؛   
به  زدن  مسواك  نحوه  آموزش  براي  را  پوندي  ۷۰۰هزار  طرحي  انگلستان 
كودكان آغاز كرده است. اين طرح كه هزينه آن از ماليات تامين مي شود، به 
كودكان پيش دبستاني و دبستاني نحوه پاكيزه نگه داشتن، مراقبت و مسواك 
زدن صحيح را آموزش مي دهد. در اين پروژه پنج ساله كه سالي ۱۳۴ هزار 
پوند هزينه دارد، خريد ۳6 هزار مسواك و خميردندان براي 9۴۰۰ كودك در 
بيش از 6۰ مدرسه انگلستان در نظر گرفته شده است. پس از اعتراض ماليات 
دهندگان نسبت به اجراي اين پروژه دولت اعالم كرد كودكان سه تا پنج ساله 
انگليسي به طور متوسط ۳/۱ از دندان هايشان يا پوسيده است يا آنها را پر 
كرده يا كشيده اند. بنابراين لزوم اجراي اين طرح براي بچه هاي كم سن و سال 

ضروري به نظر مي رسد.  

پنج روز سخنراني بدون وقفه  
 

يورونيوز؛ يک مرد پرحرف فرانسوي كه البته اطالعات عمومي زيادي هم دارد، 
موفق شد با صحبت بدون وقفه درباره فرهنگ، هنر، موسيقي و موضوعات 
ديگر نام خود را در كتاب ركوردهاي گينس ثبت كند. اين مرد 6۲ ساله كه سال 
۲۰۰۴ نيز بيش از ۴۸ ساعت سخنراني كرده بود، به مدت ۱۲۴ ساعت يعني 
نزديک به پنج روز و چهار شب بدون لحظه يي سكوت سخن گفت و در پايان 
در حالي كه تمام دوربين هاي تلويزيوني وي را تحت نظر داشتند، موفق شد 
ركورد ۱۲۰ ساعته قبلي را كه متعلق به يک مرد هندي بود، جابه جا كند. پس 
بايد چند روزي  او  بود و  اين مرد حسابي گرفته  اين ماجرا صداي  پايان  از 

استراحت كند.  

 جدول کلمات متقاطع 30 متري  
 

مند  متقاطع عالقه  كلمات  به جدول  كه  اوكرايني  نقاشان  از  تلگراف؛ گروهي   
مجتمع  يک  ديوار  روي  عظيم  جدول  يک  طراحي  با  گرفتند  تصميم  بودند، 
مسكوني در شهر آلوف ديگر ساكنان شهر را نيز به اين تفريح سرگرم كننده 
و مثبت تشويق كنند. در حالي كه زمان زيادي از اتمام طراحي اين جدول روي 
ديوارهاي ۳۰ متري ساختمان نمي گذرد، عالقه مندان و گردشگران بسياري 
براي بازديد و حتي حل آن به اين شهر غربي اوكراين سفر كرده اند. گروهي 
كه كار نقاشي و طراحي جدول را انجام داده اند، پس از مشاهده عالقه مندي 
مردم براي حل آن نيز راه جالبي در نظر گرفتند به اين صورت كه هر شب 
وسيله  به  و  نورپردازي  با  حروف  و  شوند  مي  جمع  محل  در  مندان  عالقه 

پروژكتورهاي خاص در جاي خود قرار داده مي شوند.  

 دست مصنوعي هوشمند  
  

تلگراف؛ پسر جواني كه در يک تصادف رانندگي دست چپش قطع شده بود، به 
جاي آن پيشرفته ترين عضو مصنوعي جهان را دريافت كرد. اين دانشجوي 
رشته زيست شناسي ورزشي دومين نفر در انگلستان است كه واجد شرايط 
دريافت اين نوع دست مصنوعي هوشمند بوده است. رينولد ۱9 ساله مي گويد 
تنها چند دقيقه طول مي كشد تا به اين محصول عادت كند. اين دست مصنوعي 
به وسيله سيگنال هاي ماهيچه يي الكترونيكي ارسالي از اعصاب باقي مانده 
عضو  اين  اسكاتلندي  سازنده  شركت  شود.  مي  كنترل  شده،  قطع  عضو 
مصنوعي كه آي- ليمب نام دارد جوايز بسياري را براي فناوري پيشرفته و 
خالقيتي كه در طراحي آن به كار برده، گرفته است. گفته مي شود داشتن چنين 
مرحله  در  هنوز  طرح  البته  دربردارد.  هزينه  پوند  هزار   ۳۰ به  نزديک  دستي 
آزمايش است و پس از انجام چند تست ديگر و آزمايش روي تعداد بيشتري از 

داوطلبان واجد شرايط، در بخش وسيع عرضه خواهد شد.  
 

 کشف صد جمجمه انسان  

 رويترز؛ پليس نپال چندين پاكت پالستيكي حاوي بيش از يكصد جمجمه انسان 
را در شمال شرق اين كشور كشف كرد. »ياداو داكال«- يكي از ماموران پليس 
شمال  پليس  ماموران  گفت؛  نپال  دولتي  هاي  رسانه  با  گو  و  گفت  در  نپال- 
 ۲۷۵ در  »كاكارويتا«  منطقه  به  محلي،  مردم  هاي  گزارش  پي  در  نپال  شرق 
كيلومتري جنوب شرق »كاتماندو«- پايتخت نپال- رفته و موفق شدند چندين 
كشف  برده،  نام  منطقه  در  را  انسان  جمجمه   ۱6۸ محتوي  پالستيكي  كيسه 
كنند. اين در حالي است كه اين مامور پليس اعالم كرد؛ هنوز علت وجود اين 
تعداد جمجمه انسان درون اين كيسه ها مشخص نيست. در گزارش هاي اوليه 
ماموران پليس نپال آمده بود اين جمجمه ها براي تزيين ساختمان ها به كار 
مي رفته كه اين نظريه به طور كلي باطل شد. منطقه يي كه در آن جمجمه ها 

يافت شده بود، هم مرز با هند است.  

 ازدواج با قورباغه 
 

ازدواج  درباره  معروفي  افسانه  كه  است  درست  رويترز؛ 
شكل  به  جادوگر  طلسم  با  كه  يي  شاهزاده  و  زيبا  دختري 
قورباغه درآمده بود، وجود دارد اما در نگاه اول به نظر نمي 
رسد ازدواج دو دختر هفت ساله هندي با قورباغه ها ارتباطي 
با چنين داستاني داشته باشد. ويگنسواري و ماسياكاني دو 
كودكي بودند كه هفته گذشته با پوشيدن ساري قرمز و سنتي 
هندي و آويختن جواهرات گرانبهايشان در دو جشن باشكوه 
جداگانه در دهكده يي دورافتاده در منطقه تاميل نادوي هند 
با دامادهاي قورباغه يي ازدواج كردند. اين ازدواج هر يكصد 
ديرينه  جشن  از  بخشي  و  گيرد  مي  صورت  بار  يک  سال 
خرمن كوبي پونگال است. طبق باوري قديمي چنين ازدواجي 
در  مرموز  هاي  بيماري  شيوع  از  سده  يک  براي  را  دهكده 

امان نگه مي دارد. 
براي  را  كيلومتري   ۲۵۰ فاصله  روستائيان،  از  نفر  هزاران 
رفتن به معبد در حالي طي كردند كه دو عروس خردسال در 
كجاوهايشان با طناب بلندي از گل به گردن قورباغه ها وصل 
شده بودند. در طول برپايي جشن، عابدان هندو با صداي بلند 
و آهنگين مشغول نيايش بودند و كمي بعد از آن، عابد بزرگ 
پيش از چرخيدن به دور آتش مقدس شال عروس را به شال 

داماد گره زد و آنها را قورباغه و همسر، ناميد.

ريشه اين جشن عجيب به افسانه الهه يي به نام شيوا برمي 
گردد كه پس از نزاع با همسرش پاواراتي، خود را به شكل 
قورباغه درمي آورد و مي گريزد. زن شيوا بعد از ديدن اين 
بيماري  يک  شود  مي  باعث  كه  كند  مي  گريه  آنقدر  جريان 
پاواراتي  از  مردم  كه  زماني  شود.  شايع  دهكده  در  عجيب 
كمک مي خواهند، او ساكنان دهكده را براي پيدا كردن شيوا 
جوان  دختر  يک  با  كنند  درخواست  وي  از  تا  فرستد  مي 
مي  را  ده  مردم  درخواست  شيوا  آنكه  از  پس  كند.  ازدواج 
ناشناس  و  جوان  دختري  به شكل  را  خود  پاواراتي  پذيرد، 
درمي آورد. بعد از برگزاري مراسم ازدواج هر دو مجدداً به 
دو الهه تبديل مي شوند و بيماري هم خود به خود از ميان 

مي رود.
سنت ها در هند معضل است و در بسياري از مواقع باعث 
شود.  مي  كشور  اين  دولت  براي  دردسرآفريني  يا  خجالت 
به همين دليل تالش هاي گسترده يي براي مقابله با ازدواج 
هاي غيرقانوني كودكان صورت مي گيرد. از فرستادن تيم 
هاي آموزش ديده روانشناس و جامعه شناس گرفته تا راهي 
كردن رهبران مذهبي به مناطق دورافتاده، مسووالن از هيچ 
تالشي براي قانع كردن روستائيان و جلوگيري از انجام سنت 
هاي غيرمنطقي فروگذار نكرده اند. در هر حال ويگنسواري 
و ماسياكاني عروس هاي خوشبختي بودند و پايان داستان 
داماد هاي سبز و چسبناك شان چند  شان شاد است زيرا 
آلود  گل  هاي  تاالب  به  دوباره  مراسم  پايان  از  پس  ساعت 

بازگردانده مي شوند.
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 تعارف و بدبینی در فرهنگ ایرانی
رضا كاظم زاده

فرد گرايی  يک جامعه  در  كه  ميزانی  به  كه  گفت  می توان  اساس  همين  بر   
رشد كند، مفهوم هويت نيز از اهميت بيشتری برخوردار می گردد. در چنين 
فرد گذاشته  بر عهده ی  به مرور  نيز  با ديگری  تنظيم روابط  امر  شرايطی 

می شود. 
چنين امری البته ناممكن می بود اگر كه با آموزش از كودكی و ترغيب مدام 
شخص به تمرين گفتگو، شناسايی و سپس ابراز عواطف و احواالت درونی 

اش همراه نمی گشت. 
با گذار از جامعه گروه باور به جامعه مدرن، هويت نقش مدرانه نيز به تدريج 
جای خويش را به هويت بازتابنده )identité réflexive( داده روز به روز 
افزوده  هويت  پايداری  و  قوام  سپس  و  بخشی  شكل  در  ارتباط  نقش  بر 
می گردد. در اين حالت مهارت در برقراری ارتباط و در نتيجه توانايی در 
بكارگيری كالم، نه تنها به مهمترين ابزار برای تنظيم رابطه تبديل می شود 
بلكه همزمان فرايند ارتباط گيری و تعامل با ديگری، به وسيله ای برای كشف 
تنظيم  در  فرد  قدرت  می گردد.  مبدل  دو(  )هر  ديگری  و  خود  شناسايی  و 
روابطش به تنهايی و بدور از دخالتهای گروه، به توانايی های او در برقراری 

فرا-ارتباط و سخن گفتن مستقيم از رابطه بستگی دارد. 
فرا-ارتباط در خدمت فرايند هويت يابی 

در فرهنگ ما ارتباط كالمی صريح و روشن، در مورد آنچه در باره خود، 
انديشيم، امری معمول  ديگری و مهمتر از همه ارتباط خود با ديگری می 
نيست. بيان صريح و روشن در مورد روابط خود با ديگران نياز به آن دارد 
كه نه تنها فرد از آزادی انديشه برخوردار باشد بلكه بتواند آن انديشه را 
در فضای عمومی و در حوضه روابط جمعی مطرح سازد. چنين امری تنها 
در شرايطی امكان پذير است كه امر تنظيم روابط نه برعهده ی گروه كه بر 

دوش افراد باشد. 
الزمه ی سخن گفتن از رابطه، سخن گفتن از خود است. از اينكه فرد خود را 
در رابطه با ديگری چگونه می بيند. در نتيجه به هنگامی كه از رابطه سخن 
ميگوييم همزمان به دادن تعريفی از خود نيز مبادرت می ورزيم. اما با دادن 
تعريفی از خود، در واقع هدفمان اين ست كه به ديگری بفهمانيم كه چگونه 
ما  كه  ميبيند  همانطوری  را  ما  ديگری  اينكه  ببيند.  را  ما  او  تا  می خواهيم 
ميخواهيم يا خير، معموال يكی از مهمترين داليل تقاهم و يا كشمكش ميان ما 
و ديگران است. هويت فرد و دركی كه از خود دارد تا حد بسياری تحت تاثير 
نگاهی است كه اطرافيانش به او دارند. اهميت رابطه و تاثير تعيين كننده اش 
بر هويت فردی در ابتدا از آنجا معلوم می شود كه هر هويتی تنها در رابطه با 
هويتی ديگر است كه تعريف می شود: هويت مردانه در رابطه با هويت زنانه 
است كه شكل می گيرد و هويت ايرانی در برابر هويت غير ايرانی. نكته ی اما 
مهمتر اينست كه چنين هويتی وقتی خود را در رابطه با ديگری تعريف كرد، 
در قدم بعدی و به شكلی هميشگی به تاييد اين ديگری محتاج و وابسته باقی 
تاييد  ارتباط،  از عملكردها و چالشهای مهم  ترتيب يكی  بدين  ماند.  خواهد 
متقابل تصويری است كه هر يک از طرفين ارتباط از خود به ديگری ارائه 
می دهد. همانطور كه ليپيانسكی می گويد:"پيدايش حس آگاهی به خود، در 

ذاتش، به تعامل با ديگری بستگی دارد."۲ 
نيز هست.  ديگری  از  گفتن  رابطه، سخن  باره  در  گفتن  اما همزمان سخن 
از اينكه او را در رابطه با خود و يا حتی كال به عنوان يک انسان چگونه 
يعنی  همزمان  رابطه،  از  گفتن  سخن  ترتيب  بدين  می فهميم.  و  درمی يابيم 
آشكار ساختن افكار و احوال درونی فرد در رابطه با ديگری. چنين امری 
در هيچ فرهنگی، كاری ساده و به دور از مشكل نيست. در بعضی از جوامع 
به كمک آموزش سعی می شود تا هر چه بيشتر سخن گفتن از رابطه را برای 
افراد مهيا نمايند و برعكس در بعضی ديگر از جوامع نه تنها به آن توجه 
نمی شود بلكه حتی با بكارگيری روشهای مختص به فرايند جامعه پذيری، 

مانع از پديداری آن به طور مستقيم و از طريق كالم می شوند. 
● تعارف و اصل جدايی ميان دو دنيای درون و بيرون 

چگونه فرهنگی ميتواند ارتباط كالمی برای تنظيم رابطه را محدود سازد؟ از 
نظر من مهمترين راهكار برای دست يابی به چنين مقصودی، ايجاد مرزی 

نفوذ ناپذير ميان دنيای درون فرد با دنيای بيرون از اوست. 
در فرهنگ ايرانی از آن جايی كه كنترل اميال و خواسته ها و پنهان داشتن 
نه  فرد  لذا  ارتباط می باشد،  برقراری  از اصلهای مهم  يكی  نظرات  افكار و 
در  آنها  و مخفی ساختن  پوشاندن  نحوه ی  بلكه  اميال  و  افكار  آزاد  بيان 
منظر عمومی است كه می آموزد. چنين امری در فرهنگ ما با ايجاد جدايی 
كامل ميان دو فضای خصوصی و عمومی است كه متحقق گشته است. هر 
چقدر قواعد "ظاهر" شدن در اجتماع جمعی تر باشد و در نتيجه كمتر "باطن" 
را به نمايش بگذارد، در فرد فاصله ميان دو دنيای درون و بيرون افزايش 
بيشتری می يابد.  مقوله ی "تعارف" در فرهنگ ما يكی از نمونه های روشن 
چنين رفتاری است. با تعارف كردن در واقع ما ياد می گيريم كه چگونه ميان 
آنچه در درونمان احساس می كنيم با آنچه در بيرون نشان می دهيم، تفاوت 
بگذاريم.                                                                        ادامه دارد ...

فرهنگ )2( پرفروش ترین کتاب یادگیري زبان انگلیسي در ژاپن 
 

رويترز؛ كتاب سخنراني هاي باراك اوباما تحت عنوان بهترين گزينه براي آموختن زبان انگليسي، مي رود تا جايگاه پرفروش 
ترين كتاب ژاپن را به خود اختصاص بدهد. در عرض دو ماه بيش از ۴۰۰ هزار نسخه از كتاب انگليسي »سخنراني هاي باراك 
اوباما« به فروش رسيده است، در شرايطي كه حتي داغ ترين رمان ها هم در اين كشور به ندرت در يک سال بيش از يک 
انگليسي دارند )به همين ميزان استعدادشان هم كمتر  ميليون نسخه مي فروشند. ژاپني ها عالقه بسياري به آموختن زبان 
است( و بسياري از كتابفروشي ها بخش بزرگي از قفسه هايشان را به مجالت انگليسي زبان اختصاص داده اند. البته امروز 
با تغيير كوچكي بيشتر مجالت امريكايي كه روي جلد آن تصوير اوباما نقش بسته، روي پيشخوان خودنمايي مي كنند. يوزو 
ياماموتو از روزنامه آساهي پرس كه بهترين كتاب هاي درسي انگليسي را چاپ مي كند، مي گويد؛ »سخنراني روساي جمهور 
و كانديداها بهترين گزينه ها براي يادگيري انگليسي است، به اين دليل كه متن ها و موضوعات جالب هستند و از كلمات ساده 
يي استفاده مي شود كه آموختن شان كار ساده يي است. اوباما هم جزء همين دسته است. سخنان وي هيجان انگيز است و از 
كلماتي مثل تغيير و اميد استفاده مي كند كه حتي ژاپني ها هم مي توانند آن را از بر كنند.« هر چند سخنراني هاي جرج بوش 
و رقيب اش جان كري در چهار سال گذشته اين سطح از تقاضا را نداشتند و البته اظهارات سياستمداران ژاپني هم با چنين 
استقبالي مواجه نشدند، اظهارات و سخنراني هاي اوباما از سال ۲۰۰۴ تا امروز در يک كتاب 9۵ صفحه يي چاپ شده كه ترجمه 
ژاپني هم دارد. اين كتاب ۱۰۵۰ يني )۱۲ دالر( كه به همراه يک سي دي مي آيد، در بخش ژاپني سايت آمازون در صدر ليست 
پرفروش ها قرار گرفته است. روزنامه آساهي پرس در نظر دارد با توجه به عالقه جديد مردم ژاپن به سخنراني هاي سياسي، 
اولين سخنراني اوباما را در روز تحليف به همراه سخنراني جان اف. كندي در اولين روز رياست جمهوري در سال ۱96۱ و 

همچنين مجموعه سخنان آبراهام لينكلن در سال ۱۸6۳ را در كتابي جداگانه به چاپ برساند. 
 

 تمامي انسان ها مریخي هستند 
 

سان؛ آتر هيثر كوپر معتقد است در صورتي كه حيات زمين بر اثر برخورد شهاب سنگ مريخي آغاز شده باشد مي توان گفت 
تمام ساكنان زمين مريخي هستند. اين دانشمند به تازگي پيشنهادي را مبني بر مريخي بودن تمامي ساكنان زمين ارائه كرده 
است. وي با استفاده از نظريه يي كه برخورد شهاب سنگ هاي مريخي را عامل شكل گيري حيات روي زمين در ميلياردها 
سال پيش مي داند، اين نظريه را ارائه كرده است. به اعتقاد وي مريخ نسبت به زمين فاصله كمتري از كمربند ستاره يي منظومه 
خورشيدي دارد و به همين دليل مورد اصابت متعدد شهاب سنگ ها قرار گرفته است. اصابت اين شهاب سنگ ها قسمت هايي 
از اين سياره را جدا كرده و وارد مدار خورشيد كرده است كه در نهايت اين قطعات به شكل شهاب سنگ با زمين برخورد كرده 
اند. وي بر اين باور است در اين صورت آغاز حيات روي مريخ و انتقال آن روي زمين با كمک برخوردهاي كيهاني مريخي 
امري غيرممكن نبوده و انسان ها مي توانند خود را مريخي بنامند. وي اين اظهارات جالب را در پي كشف مقادير قابل توجهي 
از گاز متان روي سياره مريخ ابراز داشت. همچنين احتمال يافتن ميكروب روي مريخ توجه محققان را به شهاب سنگ مريخي 
چهار ميليارد ساله يي كه در سال ۱9۸۴ در منطقه قطب جنوب يافت شده را افزايش داده است. سازمان ناسا اعالم كرده است 
احتمال وجود فسيل ميكروبي در ميان اين شهاب سنگ باال است چراكه وجود چنين فسيلي مي تواند بشر را از وجود حيات 

در گذشته هاي دور روي مريخ مطمئن سازد. 

سرنوشت بازیگوشي یک بز  
 

 يو پي آي؛ مقامات حفاظت از حيات وحش كانادا اعالم كردند 
يک بز كه در باغ وحش »كالگري« در كانادا زندگي مي كرده، 
به علت قورت دادن يک اسباب بازي و بر اثر خفگي مرده است. 
كارگران باغ وحش »كالگري« در »آلبرتاي« كانادا اعالم كردند 
به  بوده،  دوساله  كه  تركمني  »مارخور«  نژاد  بزهاي  از  يكي 
علت خفگي ناشي از قورت دادن يک اسباب بازي مرده است. 
تمام تالش  باغ وحش  اين  دامپزشكان  كه  است  در حالي  اين 
خود را براي نجات جان اين بز به كار گرفتند، اما اين اسباب 
بازي حنجره و مجراي تنفسي اين بز را به شدت خراش داده 
و مجروح كرده بود و تالش دامپزشكان بي نتيجه ماند. بزهاي 
تركمنستان  وحش  حيات  در  بومي  حيوانات  جزء  »مارخور« 

بوده و از بزرگ ترين بزهاي جهان محسوب مي شوند.  

سگي در نقش جارو برقي  
  

يو پي آي؛ چند تن از دامپزشكان در ايالت »ميسوري« امريكا 
موفق شدند ۱۵ پستانک را از داخل شكم يک سگ خانگي بيرون 
بياورند. »ديويد« و »جنيفر استوارت« صاحبان سگ مذكور در 
مصاحبه يي با رسانه هاي دولتي ايالت ميسوري امريكا گفتند؛ 
اشتياق  اكنون دو ساله است،  »لولو« كه هم  نام  به  سگ مان 
زيادي به بلعيدن اشيا به ويژه پستانک دارد به طوري كه از 
زماني كه دخترمان ۱۸ ماهه بود، اكثراً پستانک هايش گم مي 
از  بلعد.  مي  مان  را سگ  ها  پستانک  فهميديم  آخر  در  و  شد 
اين رو تمام پستانک ها را از دست سگ مان قايم مي كرديم. 
صاحبان اين سگ در ادامه افزودند؛ ما »لولو« را به يک مركز 
دامپزشكي برده و در آنجا از شكم حيوان عكسبرداري شد و 
پزشكان توانستند با يک عمل جراحي، ۱۵ پستانک، يک فيلتر 
هوا، يک بوقلمون كامل، چند كاله گيس، چند پاكت پستي، ميخ 
و چكش از شكم اين حيوان خارج كنند. همچنين پزشكان اين 
در  عادي  غير  رنگ  خاكستري  حفره  يک  كردند  اعالم  مركز 
داخل شكم اين سگ وجود دارد كه تمام اشيايي را كه بلعيده، 
به داخل آن حفره رفته و بدون هضم شدن باقي مانده است. 
بيمه  و  دالر شده   ۸۰۸ آلماني،  نژاد  »لولو«، سگ  عمل  هزينه 

حيوانات اهلي ميسوري تمامي آن را پرداخت كرده است. اين 
در حالي است كه چنين موردي تاكنون در اياالت متحده امريكا 
اين  به  محلي،  هاي  رسانه  اين  بر  عالوه  بود.  نشده  گزارش 

حيوان لقب »سگ جاروبرقي« دادند.  

تلفن همراه با برند اوباما در 
بازار کنیا  

 
اوباما رئيس جمهور  باراك  آماده شدن  با   رويترز؛ همزمان 
كنيايي  شركت  يک  سفيد  كاخ  به  ورود  براي  امريكا  منتخب 
سازنده تلفن همراه از فرصت فراهم شده سود برده و تلفني با 
نام Mi-Fone را با برند اوباما در اين كشور عرضه مي كرد.
اين تلفن كه به قيمت ۳۰ دالر در اين بازار به فروش مي رسد 
طراحي ساده يي دارد و نام اوباما به همراه شعار معروف »بله 
ما مي توانيم« روي آن نقش بسته است. پدر باراك اوباما اهل 

كنيا بوده است.  
 

مراسم ازدواج باشکوه براي جلب 
توریست  

 
 تايمز آنالين؛ شهر نيويورك همواره يكي از شهرهاي شلوغ 
و مورد عالقه گردشگران بوده، اما اخيراً با پيش آمدن بحران 
اقتصادي تعداد بازديدكنندگان اين شهر نيز كاهش چشمگيري 
داشته است. به همين دليل مسووالن شهري تصميم گرفته اند 
ابتكار هاي جديدي براي جلب رضايت آنها به كار بگيرند.در 
راستاي همين امر به تازگي سالن هاي باشكوهي در نيويورك 
افتتاح شده كه كاربرد آن برگزاري مراسم ازدواج ويژه براي 
گردشگران است. با توجه به اين مساله گردشگراني كه عالقه 
كنند،  برگزار  را  ازدواج خود  نيويورك  مثل  در شهري  دارند 
مي توانند به اين سالن هاي باشكوه مراجعه كنند. كارگران و 
خدمه اين محل ها به اغلب زبان هاي زنده دنيا آشنايي دارند 
به خوبي  دامادها و ميهمانان شان  با عروس و  توانند  و مي 
ارتباط برقرار كنند. شهرداري هم در اين طرح همكاري كرده و 
تصميم دارد گرفتن مجوز برپايي مراسم ازدواج را به كمتر از 

يک شبانه روز برساند.  
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خشونت پنهان 
در کمین زنان

...خشونت ابتدا در ذهن شكل می گيرد 
و بر اساس گفتمان فرهنگی جامعه بنيان 
وريشه  هويت  واقع  .در  می شود  نهاده 
يابی خشونت ورزی رابايد در ساختار 

فكری -  فرهنگی جامعه جستجو كرد.
خشونت آنگونه كه در افكار عمومی تصور می شود تنها محدود 
مردم،  اكثر  نيست.  فيزيكی  و  جسمی  تعرضات  و  پرخاشگری  به 
كتک زدن و زخمی كردن و درگيريهای فيزيكی را به عنوان مظهر 
خشونت معنا ميكنند در حاليكه دامنه تعريف و وجوه عينی خشونت 
اليه های گسترده تری از رفتار انسانی را در بر ميگيرد. اليه های 
درونی آدمی كه پس كردار او پنهان می ماند و به شكل ناخودآگاه 

در ساختار زبانی خود را لو می دهد... 
گفتمان  اساس  بر  و  گيرد  می  شكل  ذهن  در  ابتدا  ...خشونت 
يابی  وريشه  هويت  واقع  .در  می شود  نهاده  بنيان  جامعه  فرهنگی 
رابايد در ساختار فكری -  فرهنگی جامعه جستجو  خشونت ورزی 
بروز  انسانها  اجتماعی و فردی  مناسبات  كرد. خشونت گرچه در 
می يابد اما بيش از آن در الگوی رفتاری و ساختار فرهنگی جامعه 
اجتماعی  فلسفه  و  انسان شناسی  بر  مبتنی  و  به رسميت شناخته 
می شود.  بنا  تمدن خاص  يک  تاريخی  تجربيات  البته  و  جامعه  هر 
اگرچه خشونت جنسيت نمی شناسد اما همواره دو گروه از آدميان 
يعنی زنان و كودكان بيش از مردان قربانی خشونت شده اند. شايد 
تفسير  قدرتهای جسمی  تفاوت  ذيل  بتوان  را  كودكان  به  خشونت 
اجتماعی  انسانی و  بايد در جايگاه  را  اما خشونت عليه زنان  كرد 
آنان در بستر تاريخ پی گرفت. تاريخ مذكر در ذات خويش پرورنده 
زن  كه  تاريخی  اين  ردامن  د  است  زنان  عليه  بر  فرهنگ خشونت 
طفيلی وجود مرد است و تنها رويكرد كارگردگرايانه به زن حاكم 
مقام  به  زدن  كتک  و  می شود  زنانه  زيست  الزمه  خشونت  است. 
ابزار تاديب و تربيت ارتقا می يابد. اما به هر حال با توسعه و رشد 
تمدن بشری و گسترش فرهنگ مدرن، خشونت عريان عليه زنان 
كمتر شد و دست كم قوانين و مقرراتی برای محدود كردن و كنترل 
خشونت فيزيكی عليه آنان تدوين شد و اقدامات جنبش های طرفدار 
را  زنان  عليه  بی منطق  خشم  توانست  زيادی  حدود  تا  زن  حقوق 
تعديل كند اما معضالت عميق فرهنگی همواره ريشه در اليه های 
پنهان و ذاتی يک ساختار ظالمانه دارد. امری كه توجه كمتری به 
آن شده است و شايد مدافعان حقوق بشر و زنان كمتر به آن توجه 
كرده اند خشونت كالمی و روانی عليه آنان است. خشونتی بی رحم، 
تحقيرآميز و ضدكرامت انسانی كه در پشت خشونتهای ظاهری به 
تا جايی  آن  قلمرو  دايره  كه  است. خشمی  فراموشی سپرده شده 
گسترش می يابد كه هرگونه تعرض و تعدی به شخصيت و كرامت 
زنان را خشونت عليه آنان قلمداد می كند اين خشم به ظاهر نرم، 
زخمی به عمق جان آدمی دارد كه گفته اند زخم زبان از تيغ شمشير 
نيز برنده تر است و از زهرمار تلخ تر! و تلخ تر آنكه اين وجهه از 
انگاشته می شود و بی مهری به زنان، خود مورد  ناديده  خشونت، 
بی مهری قرار گرفته است اين نوع از خشونت به مثابه دردی است 
كه به دليل پنهان بودن عالوم بيماری شناخته نمی شود كه مورد 
طيف  روانی،  و  كالمی  دليل خشونت  همين  به  گيرد.  قرار  معالجه 

بيشتری از زنان را به دام آسيب های خود می كشاند. 
انواع  درميان  ايرانی  زنان  می دهد  نشان  ملی  پژوهش  يک  نتايج 
كالمی  و  روانی  تحت خشونت های  بيشتر  خانگی،  9گانه خشونت 
از  كه  كرده اند  اعالم  پاسخگويان  كل  از  درصد   ۷/۵۲ دارند.  قرار 
اين نوع خشونت كه شامل به  اول زندگی مشترك تاكنون قربانی 
پی  گيری های  بهانه  فرياد  دادو  ودشنام،  ركيک  كلمات  كارگيری 
درپی و ... است بوده اند ده بار است. رتبه بعد، خشونت فيزيكی از 
نوع دوم است كه ۸/۳۷ درصد از زنان ايرانی از اول زندگی مشترك 
خود، آن را تجربه كرده اند كه شامل سيلی زدن، زدن با مشت يا 
چيز ديگر، لگدزدن و... است. متوسط ميزان تجربه اين نوع خشونت 

بار است.  با ۴6/۲  برابر  برای زنان درگير در خشونت خانگی  ها 
رتبه سوم با رقم ۷/۲۷ درصد متعلق به خشونت های ممانعت از 
رشد اجتماعی و فكری و آموزشی است كه شامل ايجاد محدوديت 
از كاريابی و  اجتماعی، ممانعت  فاميلی، دوستانه و  ارتباط های  ار 

اشتعال و ايجاد محدوديت در ادامه تحصيل و مشاركت در انجمن 
های اجتماعی است كه ۳/۷۲ درصد از زنان اظهار كرده اند كه از 
اول زندگی مشترك تا كنون در معرض اين نوع از خشونت همسران 

خود نبوده اند. 
بخش ديگری از خشونت پنهان بر عليه زنان، خشونت های جنسی 
و ناموسی است كه شامل مجبور كردن به ديدن عكس و فيلم های 
متعارف  غير  يا  ناخواسته  زناشويی  روابط  به  اجبار  يا  مبتذل 
می شود با رقم ۲/۱۰ درصد رتبه پايينی را به خود اختصاص داده 
است. آمارهايی كه ابعاد ميزان وقوع خشونت خانگی را در سطح 
ملی نشان می دهد حاكی است كه ۸/۸9 درصد زنان ايرانی گفته اند 
در طول زندگی مشترك خود هرگز قربانی خشونت های جنسی و 
ناموسی نبوده اند. همچنين اكثر افراد درگير در خشونت های جنسی 
و ناموسی اعالم كرده اند كه در حد پايين و خيلی پايين در معرض 
اين نوع خشونت ها بوده اند. بنابراين نتايج پژوهش بررسی خشونت 
خشونت های  وقوع  كه  می دهد  نشان  استان  مركز   ۲۸ در  خانگی 
با خشونت های ديگر   جنسی و ناموسی در سطح ملی در مقايسه 
، كمتر گرازرش شده است. اين نوع از خشونت ها به دليل فرهنگ 
از  دچار خود سانسوری  زنانه  حيای  و  و حجب  نزاكت  و  ايرانی 

دقيقتر  تحقق  و  بررسی  مساله  اين  قطعا  و  ميشود  آنان  سوی 
خشونت های جنسی را دچار مشكل می سازد اما از سويی ديگر و 
براساس يافته های روانشناسی زن، خشونت روانی- كالمی بيش از 
خشونت های فيزيكی بر روح زنان تاثير می گذارد و اليه های عميق و 

حساستر ياز درون آنان را تهديدمی كند. خشونتی كه كمتر به چشم 
می آيد و اساس به داليل فرهنگی در بسياری از موارد به رسميت 
طيف  زنان  عليه  ورزی  خشونت  از  شكل  اين  نمی شود.  شناخته 
وسيعتری از مردان راشامل می شود و بسياری از زندان تحصيل 
كرده و مدرن را نيز در بر می گيرد و به همين دليل نيازمند فرهنگ 
جديد  دنيای  در  اگرچه  است.  بيشتری  تاريخی  پروسه  در  سازی 
خشونت فيزيكی كمتر از گذشته به چشم می خورد اما خشونت های 
مانده  پنهان  جامعه  فرهنگی  ساختار  در  همواره  روانی-كالمی 
است و قربانيان زيادی می گيرد، قربانيانی كه صدای خورد شدن 
به استخوانشان رسيده  اما در د  استخوانهايشان شنيده نمی شود 
است اين خشم خاموش بيش از فريادهای خشمگين، آتشين است . 
گرچه امروز اين چهره از خشونت عليه زنان درحال بروز درسطح 
وارتباط  خيابان  در  زوجها  از  برخی  لفظی  استدرگيری  عمومی 
آشكار مرد با زنی ديگر وقتلهای ناشی از اين اختالفات گواه ادعای 
ماست وبايد پذيرفت صرفا بر اساس تدوين قوانين و آيين نامه نمی 
توان شعله خشونت عليه زنان را خاموش كرد تنها با روشن كردن 

چراغ آگاهی می توان از چنگ اين ظلمت پنهان، رهايی جست.
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رسوایي هاي بانوي 
اول زیمبابوه 

 مهديس اميري؛

رابرت  ۴۳ساله  همسر  موگابه  گريس 
»خريدكننده  نخستين  كه  موگابه 
از  پس  شود  مي  ناميده  زيمبابوه« 
از هتلي در هنگ  آنكه در حال خروج 
كنگ مشاهده شد به عكاسي كه قصد 
كرد.  حمله  بگيرد،  عكس  او  از  داشت 
قيمت هتل »شانگري ال« كه وي در آن 
اقامت دارد روزانه دو هزار پوند است 
در حالي كه مردم كشور زيمبابوه در 
فقر، گرسنگي و بيماري دست و پا مي 

زنند.
تقريبي  قيمت  با   - چو«  »جيمي  مارك  با  كيفي  كه  حالي  در  او 
داشت  به چشم  بزرگ  عينكي  داشت  دست  در   - پوند  هزار  دو 
كه  هنگامي  بود.  كرده  پنهان  رنگ سرخ  به  در شالي  را  و خود 
متوجه شد خبرنگار ساندي تايمز »ريچارد جونز« قصد دارد از 
او عكاسي كند به باديگاردش دستور داد به او حمله كند. هنگامي 
كه باديگارد سعي داشت دوربين را از جونز بگيرد خانم موگابه 
را  جونز  موگابه  خانم  باديگارد  كه  حالي  در  پيوست.  او  به  نيز 
نگه داشته بود، گريس موگابه با ضربات مشت شروع به ضربه 
كه  اتريشي  توريست  زاپلتان يک  او كرد. ورنر  به صورت  زدن 
شاهد ماجرا بود، مي گويد؛ »او پي در پي به صورت مرد عكاس 
مشت مي زد و جيغ مي كشيد، انگار كه عقلش را كاماًل از دست 
داده باشد.« جونز ۴۲ ساله از ناحيه سر و صورت چندين زخم 
برداشت كه اغلب آنها از برخورد انگشترهاي بزرگ الماس خانم 
كه  خانمي  و  موگابه  خانم  درگيري،  از  پس  شد.  ايجاد  موگابه 
همراهش بود به سرعت وارد كوچه يي در آن نزديكي شدند تا 
رورك  تيم  نام  به  ديگري  عكاس  با  اما  باشند  گريخته  مهلكه  از 
برخوردند. پيش از آنكه آن دو بتوانند صورت شان را بپوشانند 
اين عكاس چند عكس از خانم موگابه در حالي كه قصد حمله به 
او داشت، گرفت. گريس موگابه موهاي او را كشيد و سعي داشت 
دوربينش را بشكند اما موفق نشد در نتيجه با همراهش به سرعت 
به درون هتل رفت. پليس هنگ كنگ كه به محل حادثه آمده بود 
باديگارد را دستگير كرد، اما پس از پرسيدن چند سوال او را آزاد 
كرد. جونز شكايتي تسليم پليس هنگ كنگ كرد. رسانه هاي هنگ 
كنگ با اين حادثه به عنوان حادثه يي جدي و سياسي برخورد 
كردند، اما در هر حال موگابه به دليل مسووليت سياسي به اداره 

پليس فراخوانده نشده است.
جونز كه۱۵ سال است عكاس ساندي تايمز است به پليس گفت 
باديگارد موگابه به دستور وي قصد داشت دوربين او را بربايد 
و هنگامي كه با مقاومت وي مواجه شد او را نگه داشت و خانم 
متوجه شدم  »ناگهان  او حمله كرد؛  به  با ضربات مشت  موگابه 

كسي با عصبانيت به سمتم مي آيد. به محض آنكه به من رسيد 
شروع كرد به فرياد زدن به زباني بيگانه و سعي كرد دوربينم را 
بربايد. اما من مقاومت كردم. او جواهرات سنگيني به دست داشت 
و قطعًا مي دانست كه با آنها به شدت به من آسيب مي رساند اما 
تمام ضربات را مستقيم به سمت صورتم نشانه مي گرفت. من 
بيش از هر چيز در حيرت بودم كه چگونه بانوي اول يک كشور 
مي تواند اين طور برخورد كند؟ بيش از هر چيز متعجب بودم. 
زيمبابوه  مقامات  گفته  به  موگابه  خانم  تعطيالت  از شروع  پيش 
9۲ هزار دالر اياالت متحده از بانک مركزي هراره پول دريافت 
كرد. گريس موگابه به همراه فرزندانش 
ابتدا در جزيره النگ كاوي اقامت داشت 
و پس از آن به سنگاپور آمد و چند روز 
او  به  موگابه  رابرت  همسرش  نيز  بعد 
زده  هايي  حدس  زيمبابوه  در  پيوست. 
دليل  به  موگابه  اينكه  بر  مبني  شد  مي 
بحران هاي سياسي و اقتصادي جاري 
در كشور تعطيالت ساالنه اش را ملغي 
خواهد كرد. زيمبابوه در حال حاضر با 
اپيدمي وبا دست و پنجه نرم مي كند و 
بيماري  اين  اثر  در  نفر   ۲۱۰۰ تاكنون 
تورم  اند.  داده  دست  از  را  خود  جان 
ساالنه به ۲۳۱ ميليون درصد رسيد و ۱۰۰ تريليون دالر زيمبابوه 
اسكناس، روز جمعه وارد بازار شد. تعداد ديگري فعال سياسي به 
اتهام اقدام براي واژگوني رژيم دستگير شدند. با اين حال موگابه 
تعطيالت ساالنه خود را به رغم آشوب هاي موجود در كشورش 
تا  ماند  آقاي رئيس جمهور در سنگاپور  آغاز كرد در حالي كه 
به  موگابه  گريس  همسرش  بازگردد.  كشور  به  ژانويه   ۱۱ روز 
هنگ كنگ رفت و در هتل شانگري ال، سوئيتي رو به بندر گرفت 

كه شبي 6۰۰ پوند قيمت داشت.
گريس موگابه ۴۰ سال از همسر ۸۴ساله اش جوان تر است. او 
كه پيشتر منشي موگابه بود سرانجام در ۱996 و پس از مرگ 
سالي زني كه ۳۰ سال همسر موگابه بود با او ازدواج كرد. سالي 
كه روشنفكري اهل غنا بود سه فرزند به نام هاي بونا، رابرت و 
از موگابه داشت. گريس موگابه اغلب به خاطر تشويق  چاتونگا 
شوهرش در سياست هاي تند روانه اش سرزنش مي شود. سال 
كناره  قدرت  از  يي گفت همسرش هرگز  او در مصاحبه  گذشته 
زيمبابوه  اول  بانوي  شدن  انتخاب  از  پس  كرد.  نخواهد  گيري 
گريس بابت ولخرجي هايش در سفرهاي خارجي معروف شد. او 
عمارتي در هراره بنا كرده كه به نام خودش »گريس لند« معروف 
شده و تعدادي از زمين هايي را كه سابقًا متعلق به سفيدپوستان 
چرا  شد  پرسيده  او  از  كه  هنگامي  است.  كرده  مصادره  بوده 
مي  »فراگامو«  گرانقيمت  هاي  كفش  خريد  صرف  دالر  هزاران 
كند در حالي كه مردم كشورش از گرسنگي رو به مرگ هستند، 
پاسخ داد؛ »پاهاي من خيلي ظريف و باريک هستند در نتيجه من 
بوتيک  به  را  اش  او هرگز عالقه  كنم.«  پا مي  به  »فراگامو«  فقط 
هاي گرانقيمت پاريس، نيويورك و لندن انكار نكرد اما از هنگامي 
كه اياالت متحده و اتحاديه اروپا محدوديت هايي براي زيمبابوه 
به  موگابه  خانم  كرده  ايجاد  كشورها  اين  در  هايش  سرمايه  و 

فروشگاه هاي گرانقيمت شرق دور روي آورده است.

منبع؛ نيويورك تايمز 

شوخی با اشعار بزرگان 

قرص خورشيد در سياهی شد
   نان جو مثل مرغ و ماهی شد
درختی كه اكنون گرفتست پای 
   زبهر عمارت در آيد زجای 

كس نتواند گرفت دامن دولت به زور
   گرمند اين كار راهل بدهندش به گور 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند   
  قول سرخرمنی با چک و براتم دادند 

دوش ديدم كه مالئک در می خاند زدند  
   برسرميز رياست همگی چانه زدند 
چوعضوی به درد آورد روزگار  

  زدست پزشک وطبيب الفرار

در کالس 
معلم شاگردی را كه سركالس خوابيده بود بيدار كرد و گفت : 

آهای پسر ، تو نمی توانی سركالس من بخوابی !
پسر خواب آلوده گفت : درست است آقای معلم چون شما خيلی 

بلند، بلند حرف می زنيد!
داريوش منوچهری از ايران – تهيه كننده صمد شكارچی

 
وعده مسکن 

يک مسكن خوب اگر به كارمند دهی
  بهتركه صد نامه ورابنددهی 

گرمشكل مسكنش نشد حل ، آنگاه     
 بايد كه به وی وعده و لبخند دهی 

کاری کلماتور 

به كوپن قندوشكر كه نگاه می كنم توقاتم تلخ می شود !
پنچره نمی داند از سرمای بيرون بنالد يا از گرمای داخل !

راستی چرا مرغ حق تخم نمی گذارد !
دماغم درزير بارعينک قوز در آورد!

از بس حلوا، حلوا كرد حلوايش را خوردند!
برای اينكه نور به قبرش ببارد سنگ مزارش را شيشه ای كردند!

دنيای وحشتناكی است ، گربه ايران خرس روسيه ، شير انگستان !

گفتگو

اولی فهميدی زنم سه هفته بعداز ازدواجمون مرد ؟؟
دومی ، جدی ميگی پس زيادزجر نكشيد!

دلتنگی 

دختر : بابا ، اگه من برم خونه شوهر، دلم واسه مامانم تنگ ميشه 
پدر: اشكالی نداره دخترم ، ميتونی مامانت رو هم با خودت ببری !

فرار 

بچه : )ئرحال گريه ( بابا يه آقايی منو زد !
پدر: بگو كی بود تا بيام پدرشو در بيارم .

بچه : همون آقايی كه پريروز باهاش دعواتون شد و شما پا به 
فراگذاشتی !

رحيم پيمان از ايران – تهيه كننده صمد شكارچی 

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  
پیشنهادات خود با

 شماره تلفن 02084537350
تماس حاصل نمائید.

قابل توجه ایرانیان شمال 

انگلستان
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد

نگراني شرکت هاي بزرگ از 
بحران اقتصادي جهان

روساي  از  نفر   ۱۱۰۰ از  شده  انجام  نظرسنجي  اساس  بر 
شركت هاي بزرگ جهان كه در نشست چهار روزه داووس 
افراد بي اعتمادي و نگراني شديد  شركت كرده اند، اكثر اين 
كردند.بر  اعالم  جهاني  اقتصاد  وضعيت  به  نسبت  را  خود 
اساس گزارش پرايس واترهاوس كوپرس، تمامي كشورهاي 
اين بحران واكنش نشان دهند. بحران  بايد در برابر  جهان 
مالي و اقتصادي جهان كه از سيستم بانكي آغاز شده، تاثير 
منفي زيادي بر درآمد، سود، طرح هاي توسعه و اشتغال در 
سراسر جهان داشته است.بر همين اساس تنها ۲۱ درصد 
روساي شركت هاي بزرگ جهان پيش بيني كردند كه سود 
شركت هاي آنها طي ۱۲ ماه آينده افزايش خواهد يافت؛ اين 
رقم در مدت مشابه سال قبل بيش از ۵۰ درصد بود.   در ماه 
سپتامبر تنها ۴6 درصد از روساي شركت هاي بزرگ جهان 
بانكي بر شركت هاي  باور بودند كه بحران مالي و  اين  بر 
آنها تاثير منفي خواهد گذاشت ولي اين رقم در ماه دسامبر 

به بيش از 6۷ درصد رسيد. 

تصویب طرح اقتصادي اوباما در 
دو کمیته سنا

بخش هاي اصلي طرح اقتصادي اوباما براي خروج اقتصاد 
اياالت متحده از ركود در دو كميته مهم مجلس سناي آمريكا 
ارزش  به  كالني  طرح  آمريكا  رئيس جمهور  شد.    تصويب 
كرده  ارائه  نمايندگان  و  سنا  مجالس  به  دالر  ميليارد   ۸۲۵
است كه تاكنون كميته امور مالي سنا يک بخش ۵۲۲ ميليارد 
دالري اين طرح را تصويب كرده است. اين رقم شامل ۲۷۰ 
ميليارد دالر تخفيف هاي مالياتي است.   كميته بودجه سنا نيز 
در اقدامي جداگانه، بخش ديگري از طرح ياد شده به ارزش 
حدود ۳6۵ ميليارد دالر را تصويب كرده است.   بدين ترتيب، 
مجلس سنا به زودي طرح اقتصادي مورد نظر باراك اوباما 
كه هم اكنون ارزش آن به ۸۸۷ ميليارد دالر رسيده است را 

در صحن اين مجلس به راي خواهد گذاشت. 

افزايش نرخ بيكاري در كنار كاهش ثروت ملي ركود در اقتصاد انگلستان را تشديد كرد؛ 

روزهاي تب کرده اقتصاد در بریتانیا 
- بنفشه رمضاني يگانه 

 
 ماه هاي شروع بحران مالي تاكنون يكي از بدترين زمان ها براي تاريخ اقتصاد انگلستان بوده است؛ جايي كه مهد علم اقتصاد است و در كوران 
بحران هاي مالي در جهان همه چشم ها به اقتصادداناني دوخته شده است كه در چارچوب اين كشور براي رفع بحران تال ش مي كنند. ضمن آنكه تا 
پيش از روزهاي اخير نيز مردم اين كشور در مورد توانمندي هاي گوردون بروان تا حد زيادي اميدوار بوده اند و حاال  با عميق شدن دامنه بحران 
اميد ها نيز نسبت به اين نخست وزير كه پيش تر در كابينه بلر وزير خزانه داري بوده كمرنگ تر شده است. اخبار بد پي در پي از اوضاع اقتصادي 
اين كشور تا بدانجا براي مردم انگلستان - آنها كه دنيا را در زير چكمه هاي متكبرانه خود فتح كرده مي ديدند - تكان دهنده است كه باور كاهش 
ثروت هاي ملي آنها تا سقف ۲/۱ تريليون پوندي دشوار مي آيد. تازه ترين آمارهاي منتشر شده در انگليس حاكي است، كاهش ارزش سهام و افت 

شديد قيمت مسكن بيش از ۲/۱ تريليون پوند به ثروت ملي مردم انگليس ضرر زده است.
به گزارش بلومبرگ، از زمان آغاز ركود و بحران اقتصادي در انگليس بيش از ۷۰۰ ميليارد پوند به بخش مسكن اين كشور خسارت وارد شده 
است. هر ماليات دهنده انگليسي از زمان آغاز بحران مالي بيش از ۴۰ هزار پوند ضرر كرده و كاهش ارزش سهام و كاهش قيمت مسكن بيش از 
۲/۱ تريليون پوند به ثروت ملي انگليس خسارت زده است.    براساس تحقيقات انجام شده از سوي موسسه سيتي بانک، ۳۱ ميليون ماليات دهنده 
انگليسي هر يک بيش از ۳۸۷۰۰ پوند در بحران مالي اخير ضرر ديده اند. داروال جوشي كارشناس ارشد اين موسسه گفت: ادامه بحران مالي 
و اقتصادي موجب خواهد شد بيش از ۲ تريليون پوند به ثروت ملي انگليس خسارت وارد شود.   تا پايان سال ۲۰۰۸ بيش از ۷۰۰ ميليارد پوند 
به بخش مسكن و ۵۰۰ ميليارد پوند به بازار سهام انگليس خسارت وارد شده است. اين در حالي است كه گوردون براون نخست وزير انگليس 
خواستار تال ش و عزم جهاني براي حل بحران مالي و اقتصادي جهان شد. اين در حالي است كه منتقدان براون، دولت انگليس را به عدم اتخاذ 
سياست هاي حمايتي از مصرف كنندگان انگليسي متهم مي كنند.    فيليپ  هاموند كارشناس ارشد اقتصادي در اين باره گفت، اعتماد مصرف كنندگان 
و اعتماد تجاري در انگليس به شدت كاهش يافته است و سياست هاي براون عامل اصلي مشكال ت و چالش هاي اقتصادي انگليس است. ارزش پوند 
انگليس در برابر ساير ارزهاي بين المللي به شدت كاهش داشته است. رشد اقتصادي انگليس طي سه ماه پاياني ۲۰۰۸ بيش از ۵/۱ درصد كاهش 
داشته است.   به هر حال ثروت هاي ملي كه آنها از آن ياد مي كنند ثروتي است كه در سال هاي سلطه اين كشور به كشور هاي ثروتمندي از لحاظ 
منابع خدادادي چون هند و پاكستان و دسترسي به ثروت انرژي امثال كشور ما بدون دادن هيچ گونه مواجبي اكنون ثروتي ملي شده است و كامال  
در چارچوب قانون و در چارچوب سياسي اين كشور محاسبه مي شود. هرچند كه در اين پروسه فقر فرهنگي مردمان كشور هاي مثال زده شده 
در كنار خيانت حاكمان به اين ثروت اندوزي هاي استعمارگران كمک شايان توجهي كرده است و همچنان در وادي زمان نيز ادامه دارد. مشكل 
بخش ماليات و مسكن اين كشور كه براساس ثروت هاي مردم آنها در چارچوب نظام هاي اقتصادي تعريف شده است، البته از زمان هاي دور به 
ميراث اين مردمان رسيده است. اما به هر حال اين بار انگليسي ها به دليل تک روي و عدم هم پيمان شدن با همتايان اروپايي خود ناچارند خرد 
شدن ارزش پول ملي را زير سلطه دنيايي براي همه حتي آنها كه فقيرترند نيز تحمل كنند. در اين راستا اگرچه گوردون براون به عنوان سوپاپ 
اطميناني براي اقتصاد انگلستان سكان زمامداري اين كشور با نظامي مشروطه و فاخر را به عهده دارد اما همچنان سرمايه داران و مردم پولدار 
انگليس از كاهش رونق اقتصادي و رسوخ كاهش حجم نقدينگي به زندگي روزمره خود شكايت دارند و آنها كه دستي براي رفع بحران دارند با 
دادن وام هاي ارزان قيمت درصددند تا كاهش ميزان خريد خودرو هاي انگليسي را در داخل افزايش دهند و با اعمال اين قبيل سياست ها مردمي 
را كه قصد خريد داشته اند ترغيب كنند. براساس گزارش هاي روزنامه گاردين كاهش قدرت خريد مردم و ضعف خودروسازي ها در اين كشور 
و كاهش حجم فروش تا جايي پيش رفته است كه وام كم بهره چاره درد اين خودروسازي ها شده است. در حال حاضر توليد خودرو در انگليس 
۵۰ درصد كاهش يافته و همين كاهش براي درآمد هاي ملي در انتها زمامداران را به فكر واداشته است.   در واقع به دنبال نصف شدن توليد 
خودرو در انگليس طي ماه گذشته، فشارها بر دولت انگليس براي كمک به صنعت خودروسازي اين كشور و جلوگيري از ورشكستگي شركت هاي 

خودروساز افزايش يافته است.   
به گزارش گاردين، در حالي كه اكثر خودروسازان انگليسي تعطيال ت كريسمس را گسترش داده اند و بسياري از واحدهاي توليدي تعطيل هستند، 
ميزان توليد خودرو در اين كشور طي ماه دسامبر با ۵/۴۷ درصد كاهش به كمتر از ۵۳۸۲۳ دستگاه رسيده است.   ميزان كل توليد خودرو در 
انگليس نيز طي سال ۲۰۰۸ با ۷/۵ درصد كاهش به كمتر از ۴۵/۱ ميليون دستگاه رسيد. توليد تجاري خودرو در انگليس هم تحت فشارهاي ناشي 

از بحران مالي و اقتصادي جهان طي ماه دسامبر بيش از ۷/۵6 درصد كاهش يافت و به كمتر از 6۲۰9 دستگاه رسيد.   
اين رقم در سال ۲۰۰۸ ميال دي نيز با 9/۵ درصد كاهش به كمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه رسيده است. شركت نيسان ۱۲۰۰ كارمند خود را از كارخانه 
ساندرلند اخراج كرده است. هوندا توليد خودرو در كارخانه سويندون را به مدت چهار ماه تعطيل كرده و جگوار و لندروور نيز قصد دارند به 

منظور كاهش هزينه ها، كارمندان خود را اخراج كنند. اكثر شركت هاي خودروسازي در انگليس با مشكال ت مالي فراواني روبه رو هستند.   
با توجه به افزايش موجودي انبارها، خودروسازان جهان ميزان توليد خود را كاهش داده اند. روساي شركت هاي خودروسازي انگليس قرار است 

هفته آينده با لرد ماندلسون وزير تجارت انگليس ديدار و گفت وگو كنند.   
انگليس گفت، صنعت خودروسازي از اهميت استراتژيک اقتصادي و اجتماعي برخوردار است. دولت  پل اوريت رئيس سازمان خودروسازي 
انگليس و ساير دولت هاي اروپايي بايد از اين صنعت حمايت كنند. ما در حال رايزني و گفت وگو با مقام هاي دولت انگليس براي جذب كمک هاي 

مالي دولت به صنعت خودروسازي هستيم.   
به هر حال مشكال ت اين روز هاي انگليسي ها را فقط بحث خودروسازي هاي آنها در برنمي گيرد. مشكال ت بخش مسكن و صنايع وابسته نيز در 
سوي ديگر انتظارات از براون قرار دارد.   شركت بزرگ توليدكننده فوال د در انگليس نيز هزاران فرصت شغلي را حذف خواهد كرد و اين حذف 
فرصت ها براي مردم عذاب آور است زيرا بيكاري نيز در كنار كاهش حجم نقدينگي، فخيمه بودن تاريخ و توانايي هاي اين كشور و مردمان خواهد 
بود.   به گزارش شبكه تلويزيوني بي بي سي شركت فوال د كوروس، كه اكنون متعلق به شركت فوال د تاتاي هند است، در نظر دارد سه هزار و پانصد 
فرصت شغلي را در انگليس حذف كند. گزارشگر اين شبكه افزود در عين حال اين شركت هيچ يک از كارخانه هاي خود را در انگليس نخواهد بست، 
بلكه صرفا از ميزان توليدات همه كارخانه هايش در سراسر انگليس خواهد كاست. بنابر اين گزارش ميزان سفارشات و تقاضا براي محصوال ت 
شركت كوروس حدود سي درصد كاهش يافته كه بخش اعظم آن مربوط به كاهش تقاضا براي فوال د در اروپا و همچنين در كشور چين است.   

به هر حال روزها و هفته هاي تيره و تار انگليسي تازه آغاز شده است و مردم انگليس هم بايد روزهاي تيره تري را در زمينه اشتغال سپري كنند.   
روزنامه ديلي تلگراف با اعال م اين خبر نوشته است انتظار مي رود در روزهاي آينده خبر حذف شش هزار و پانصد فرصت شغلي در بخش هاي 
مختلف اقتصادي اعال م شود. بيشترين فرصت ها از صنايع نساجي و ذوب آهن و خدمات حذف خواهد شد. انگليس دو ميليون بيكار دارد كه اين 

باال ترين رقم بيكاري در يازده سال اخير است.   
هفته نامه فرانسوي چلنج فارغ از گرفتاري هاي تاريخي دو كشور گزارش داده است: طبق آخرين آمار، انگليس هم اكنون رسما وارد دوران ركود 
اقتصادي شده است.    طبق آخرين آمار و ارقام اعال م شده از سوي مركز آمار ملي انگليس، اين كشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ براي نخستين 

بار از سال ۱99۱ تاكنون، رسما وارد ركود اقتصادي شد.   
اين در حالي است كه طبق همين آمار ميزان توليد ناخالص ملي اين كشور در سه ماهه سوم ۲۰۰۸، ۰/6 درصد و در سه ماهه آخر همين سال ۵/۱ 
درصد كاهش داشته است كه اين كاهش هاي متوالي و غيرقابل پيش بيني، تعجب اقتصاددانان را به دنبال داشته است.   چلنج در ادامه افزود: كاهش 

ميزان توليد ناخالص ملي در اين كشور در حالي صورت مي گيرد كه چنين چيزي از سه  ماهه دوم سال ۱9۸۰ تاكنون بي سابقه بوده است.   
ورود رسمي انگليس به دوره ركود اقتصادي در شرايطي صورت مي گيرد كه آمريكا، آلمان، فرانسه و مجموعه كشورهاي اروپايي نيز هم اكنون 
در اين ركود غوطه  ورند. اما ركود براي انگليس به طور قطع مي تواند بيشتر هزينه داشته باشد زيرا اين كشور بدون اتصاال ت به ديگر كشور ها 
هزينه هاي بيشتري بر دوش دولت خود تحميل خواهد كرد كه از هم اكنون بانک هاي آن براساس تازه ترين گزارش هاي گاردين اين كمک هاي مالي 

را رد كرده اند.   



    جمعه 11 بهمن ماه 1387
13سال دوم -  شماره هشتادویک

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

هفته نامه پرشین     جمعه 11 بهمن ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادویک

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, London W1K 6WD

(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920

ravandi:emairates.net.ae

دفتر مرکزی لندن:

نگراني روساي شرکت هاي 
بزرگ نسبت به وضعیت 

اقتصاد جهاني
شركت  داووس  نشست  در  كه  جهان  بزرگ  شركت هاي  روساي 
كرده اند، نگراني خود را نسبت به وضعيت اقتصاد جهاني و تاثيرات 

منفي آن بر عملكرد شركت هاي خود اعالم كردند. 

نفر  از ۱۱۰۰  انجام شده  براساس نظرسنجي  به گزارش رويترز،    
روزه  چهار  نشست  در  كه  جهان  بزرگ  شركت هاي  روساي  از 
داووس شركت كرده اند، اكثر اين افراد بي اعتمادي و نگراني شديد 
نشست  كردند.    اعالم  جهاني  اقتصاد  وضعيت  به  نسبت  را  خود 
داووس مقدمه اي براي اجالس سران گروه بيست در ماه آوريل و 
اجالس رهبران گروه هشت در ماه جوالي است. والديمير پوتين و 
ون ژيابائو نخست وزيران روسيه و چين قرار است در اين نشست 

سخنراني كنند. 

كشورهاي  تمامي  كوپرس،  واتر هاوس  پرايس  گزارش  اساس  بر    
اين بحران واكنش نشان دهند. بحران مالي و  بايد در برابر  جهان 
اقتصادي جهان كه از سيستم بانكي آغاز شده، تاثير منفي زيادي 
بر درآمد، سود، طرح هاي توسعه و اشتغال در سراسر جهان داشته 
است. تنها ۲۱ درصد از روساي شركت هاي بزرگ جهان پيش بيني 
كردند، سود شركت هاي آنها طي ۱۲ ماه آينده افزايش خواهد يافت. 

اين رقم در مدت مشابه سال قبل بيش از ۵۰ درصد بود.   براساس 
اين نظرسنجي، ۳۴ درصد از روساي شركت هاي بزرگ جهان بر اين 
باورند كه تا سه سال آينده رونق تدريجي بر اقتصاد جهان حاكم 
خواهد بود.   توني پولتر، رئيس موسسه تحقيقاتي پي دبليو سي، در 
پايان  اين زودي  به  اقتصادي جهان  باره گفت: بحران و ركود  اين 
نخواهد يافت. شرايط اقتصاد جهاني به شدت از ماه سپتامبر تاكنون 
فروش  و  برادرز  لمن  موسسه  ورشكستگي  است.  شده  تخريب 

موسسه مالي مريل لينچ نشانگر عمق اين فاجعه است.  
  

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

صادرات جهانی گوشی 10 درصد سقوط کرد
گروهی از كارشناسان بر اساس آخرين مطالعات خود اعالم كردند كه به علت ادامه يافتن ركورد اقتصادی در بازارهای دنيا، صنعت تلفن همراه 

سال ۲۰۰۸ را با خاطره خوش به پايان نرسانده است. 
به نقل از موبايل برن، محققان مركز مطالعاتی و تحقيقاتی Strategy Analytics در آخرين مطالعات و بررسی های خود دريافتند، ميزان صادرات 
تلفن همراه در سه ماهه پايانی سال ۲۰۰۸ ميالدی با كاهش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه از سال قبل به ۲9۵ ميليون دستگاه رسيده است. 

اين كاهش صادرات به دنبال بحران اقتصادی جهانی، كاهش ارزش سهام در تاالرهای بورس و كاهش نقدينگی كاربران صورت گرفته است. 
از بين توليدكنندگان بزرگ تلفن همراه در جهان، سه شركت بزرگ در سه ماهه پايانی سال ۲۰۰۸ ميالدی با كاهش سود خود مواجه شدند. در 
اين دوره زمانی ميزان سود موتوروال نسبت به مدت مشابه از سال ۵۴ درصد كاهش يافت و دو شركت سونی اريسكون و نوكيا نيز به ترتيب هر 
كدام با كاهش ۲۱ و ۱۵ درصدی مواجه شدند. شركت كره سامسونگ در اين دوره زمانی از بين پنج توليدكننده برتر تلفن همراه در دنيا توانست 
بيشترين سود را از آن خود كند. در فصل آخر سال گذشته ميالدی ميزان فروش گوشی محبوب و پرفروش iPhone نيز كمتر از پيش بينی 

كارشناسان بود و رشد ساالنه فروش اين گوشی نيز نسبت به پيش بينی  كارشناسان درصد كمتری را به خود اختصاص داد. 
می كنند،  پيش بينی  كارشناسان  كه  طور  اين 

تصویب برنامه 
اقتصادي 825 
میلیارد دال ري 

آمریکا
تحقق  براي  مي كند  تال ش  اوباما  باراك 
برنامه رونق بخشي به اقتصاد كشورش نظر 
موافق حزب مخالف را نيز به دست آورد.   
منظور  اين  به  اياال ت متحده  رئيس جمهور 
كنگره  در  جمهوريخواه  رهبران  سراغ  به 
مي رود تا حمايت آنان را براي تصويب اين 
برنامه بحث انگيز، كه قرار است ماه آينده به 
راي گذاشته شود، جلب كند. جمهوريخواهان 
با اعال م اينكه رونق دادن به اقتصاد مستلزم 
حزب  است،  بيشتر  مالياتي  معافيت هاي 
برنامه اي  تنظيم  به  را  دموكرات  حاكم 
پرخرج متهم كرده اند كه نمي تواند مشكال ت 
مالي را برطرف كند.   جان مک كين سناتور 
جمهوريخواه و كانديداي سابق در انتخابات 
گفت:  باره  اين  در  آمريكا  رياست جمهوري 
دوباره  تدويني  و  تنظيم  نيازمند  برنامه  اين 
است. وي تصريح كرد كه به اين برنامه در 

شكل كنوني آن راي نمي دهد.
اين طرح شامل مجموعه سرمايه گذاري هايي 
به ارزش حدود ۸۲۵ ميليارد دال ر است و به 
گفته اوباما مي تواند براي تقريبا چهار ميليون 

نفر كار ايجاد كند.   

تعداد گرسنگان جهان افزایش مي یابد
بي توجهي دولت ها تعداد گرسنگان جهان را افزايش خواهد داد. دو سازمان غيردولتي در انگليس نسبت به پيامدهاي بحران جهاني و 
افزايش گرسنگان در جهان هشدار داده و اعال م كرده اند كه در صورت بي توجهي دولت ها تعداد گرسنگان جهان افزايش زيادي خواهد 
يافت.   سازمان خيريه آكسفام در گزارشي با اشاره به بحران در اقتصاد جهاني هشدار داد كه تغييرات آب و هوا و نيز سرمايه گذاري 
ناكافي در طرح هاي كشاورزي منجر به تشديد معضل گرسنگي در دنيا خواهد شد.   همچنين به گزارش ايسنا، يک گروه تحقيقاتي مستقر 
در لندن به نام موسسه سلطنتي براي امور بين المللي نيز در گزارشي جداگانه پيش بيني كرده است كه افزايش جمعيت جهان تقاضا در 
جهان براي مواد غذايي را به شدت افزايش مي دهد.   اين در حالي است كه فائو در ماه دسامبر گذشته هشدار داده بود بهاي باال تر براي 
مواد غذايي منجر به گرسنگي حدود ۴۰ ميليون نفر ديگر در دنيا طي سال ۲۰۰۸ شد. در حال حاضر 96۰ ميليون نفر از مردم جهان 

غذاي كافي براي خوردن ندارند.   

رشد اقتصادي جهان به کمتر از 5/1 درصد مي رسد
رشد اقتصادي جهان باز هم در پيش بيني ها كاهش را تجربه كرد تا نگراني ها را از ادامه بحران جهاني اقتصاد افزايش دهد. بر همين 
اساس صندوق بين المللي پول نيز بار ديگر پيش بيني خود نسبت به رشد اقتصاد جهاني را كاهش داده و اعال م كرده است رشد اقتصادي 
جهان امسال به كمتر از يک تا ۵/۱ درصد خواهد رسيد.   به گزارش فايننشال تايمز، اكسل برتوك ساموئل معاون صندوق بين المللي 
پول در بازارهاي پول و سرمايه گفت: تشديد اوضاع اقتصادي جهان عامل اصلي كاهش پيش بيني رشد اقتصاد جهاني از سوي صندوق 
بين المللي پول بوده است. صندوق بين المللي پول در گزارش ماه نوامبر خود رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰9 را حدود ۲/۲ درصد 
اعال م كرده بود.   اين در حالي است كه اكثر كشورهاي صنعتي جهان با ركود اقتصادي بي سابقه اي روبه رو هستند و در راستاي آن 

گفته مي شود سال ۲۰۰9 سال پرچالشي براي اقتصاد جهاني خواهد بود.   
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نامزدهاي جایزه 
اسکار اعالم شدند 

 
رقابت فشرده ميليونر زاغه نشين و بنجامين باتن 

 ؛رقابت دو فيلم ماجراي عجيب بنجامين باتن و ميليونر زاغه 
نشين كه با شروع فصل جوايز هاليوود آغاز شده بود در 
خواهد  ادامه  ممكن  شكل  شديدترين  به  نيز  اسكار  مراسم 

داشت.
كه  شد  مشخص  اسكار  مراسم  نامزدهاي  اسامي  اعالم  با 
اين دو فيلم تقريبًا در تمام جوايز مهم رقيبان اصلي يكديگر 
هستند. فيلم ديويد فينچر )بنجامين باتن( در ۱۳ رشته نامزد 
جايزه شده و بايد ديد، داستان شكست هاي پي درپي اين 
فيلم در برابر ميليونر زاغه نشين باز هم ادامه پيدا خواهد 
كرد يا نه. هر دو فيلم ويژگي هاي اصلي براي دريافت عنوان 
يک فيلم فاتح اسكار را دارا هستند، اما شايد پس زمينه فيلم 
دني بويل كه در هند مي گذرد، كفه ترازو را به سمت فيلم 
باتن(  بنجامين  عجيب  )ماجراي  فينچر  نمادين  و  عاشقانه 

سنگين تر كند.
به غير از اين دو فيلم، ميلک ساخته جنجالي گاس ون سنت، 
كتابخوان ساخته استفن دالدري و فراست / نيكسون آخرين 
ساخته ران هاوارد، ديگر مدعيان دريافت اسكار بهترين فيلم 
هستند. همين پنج فيلم، فهرست نامزدهاي بهترين كارگرداني 

اسكار را نيز تكميل مي كنند.
در  پن  شان  بين  اصلي  رقابت  مرد  بازيگر  بخش  در  اما 
بود.  گير خواهد  فيلم كشتي  در  رورك  ميكي  و  ميلک  فيلم 
در بخش بازيگر زن، آن هاتاوي )راشل ازدواج مي كند( و 
كيت وينسلت )كتابخوان( مدعيان اصلي هستند. البته حضور 
اين بخش مي تواند زينت بخش شب  آنجلينا جولي هم در 
انگيز  هيجان  نكات  ديگر  از  شود.  محسوب  جوايز  اهداي 
فهرست نامزدهاي اسكار، حضور مارتين مک داناو سازنده 
فيلم درخشان در بروژ و مايک لي براي فيلم الكي خوش در 

قسمت اسكار بهترين فيلمنامه ارژينال است.
هاي  فيلم  رقابت  لحاظ  به  امسال،  اسكار  رسد  مي  نظر  به 
مستقل و صاحب سبک، سالي ويژه در تاريخ اسكار باشد.

يكمين  و  در هشتاد  اسكار  نامزدهاي جوايز  كامل  فهرست 
دوره به شرح ذيل اعالم شده است. 

نامزدهاي بهترین بازیگر نقش اول مرد
فرانک  كننده(،  )مالقات  جنكينز  ريچارد  )ميلک(،  پن  شان 
مانگال )فراست/ نيكسون(، برد پيت )ماجراي عجيب بنجامين 

باتن(، ميكي رورك )كشتي گير(

نامزدهاي بهترین بازیگر نقش اول زن
»آن هاتا وي« )راشل ازدواج مي كند(، »آنجلينا جولي« )بچه 
استريپ«  »مريل  زده(،  يخ  )رودخانه  لئو«  »مليسا  عوضي(، 

)ترديد(، »كيت وينسلت« )كتابخوان( 

نامزدهاي بهترین بازیگرنقش مکمل مرد
استوايي(،  )تندر  داوني«  »رابرت  )ميلک(،  برولين«  »جاش 

»فيليپ سيمور هافمن«)ترديد(، »هيث لجر« 
)شواليه تاريكي(، »مايكل شانون«)جاده انقالبي( 

نامزدهاي بهترین بازیگرنقش مکمل زن
كريستينا  )ويكي  كروز«  لوپه  »پنه  )ترديد(،  آدامز«  »آمي 
هنسون«  »تاراجي  )ترديد(،  ديويس«  »وايوال  بارسلونا(، 
)كشتي  تومي«  »ماريسا  باتن(،  بنجامين  عجيب  )ماجراي 

گير( 

نامزدهاي بهترین کارگرداني 
»ديويد فينچر« )ماجراي عجيب بنجامين باتن(، »ران هاوارد« 
»استفن  )ميلک(،  سنت«  ون  »گاس  نيكسون(،  )فراست/ 

دالدري« )كتابخوان(، »دني بويل« )ميليونر زاغه نشين( 

نامزدهاي بهترین فیلم غیر انگلیسي 
»عقده بادر ماينهوف« )آلمان(، »كالس« )فرانسه(، »عزيمت« 

)ژاپن(، »انتقام« )اتريش(، »والس با بشير« )اسرائيل( 

نامزدهاي بهترین فیلمنامه اقتباسي
»اريک روث« و »روبين سوئيكورد« )ماجراي عجيب بنجامين 
باتن(، »جان پاتريک شانلي« )ترديد(، »پيتر مورگان« )فراست/ 
نيكسون(، »ديويد هير« )كتابخوان(، »سيمون بئوفي« )ميليونر 

زاغه نشين( 

نامزدهاي بهترین فیلمنامه اصلي 
»كورتني هونت« )رودخانه يخ زده(، »مايک لي« )الكي خوش(، 
»مارتين مک داناو« )در بروژ(، »داستين لنس بلک«)ميلک(، 

»اندرو استانتن«، »جيم ريردون« )وال- اي( 

نامزدهاي بهترین انیمیشن بلند
»پانداي كونگ فوكار«، »وال - اي«، »بولت« 

نامزدهاي بهترین کارگردان هنري
»شواليه  باتن«،  بنجامين  عجيب  »ماجراي  عوضي«،  »بچه 

تاريكي«، »جاده انقالبي«، »دوشس« 

نامزدهاي بهترین فیلمبرداري
»شواليه  باتن«،  بنجامين  عجيب  »ماجراي  عوضي«،  »بچه 

تاريكي«، »كتابخوان«، »ميليونر زاغه نشين« 

نامزدهاي بهترین میکس صدا 
»ماجراي عجيب بنجامين باتن«، »شواليه تاريكي«، »ميليونر 

زاغه نشين«، »تحت تعقيب«، »وال - اي«

نامزدهاي بهترین ویرایش صدا
»شواليه تاريكي«، »مرد آهني«، »ميليونر زاغه نشين«، »وال 

- اي«، »تحت تعقيب« 

نامزدهاي بهترین موسیقي متن
زاغه  »ميليونر  »ميلک«،  باتن«،  بنجامين  عجيب  »ماجراي 

نشين«، »وال - اي«، »چالش«

نامزدهاي بهترین ترانه
زاغه  »ميليونر  از  ترانه  دو  و  اي«  »وال-  فيلم  از  ترانه  يک 

نشين«

نامزدهاي بهترین طراحي لباس 
»دوشس«،  »ميلک«،  باتن«،  بنجامين  عجيب  »ماجراي 

»استراليا«، »جاده انقالبي« 

نامزدهاي بهترین مستند بلند 
»برخورد در انتهاي زمين«، »باغ«، »مردي روي سيم«، »آب 

هاي دردسرساز«، »خيانت«

نامزدهاي بهترین مستند کوتاه 
»آخرين اينچ«، »خنده پينكي«، »شاهد«، »هوشياري نم ان«

نامزدهاي بهترین تدوین 
»ماجراي عجيب بنجامين باتن«، »شواليه تاريكي«، »فراست/ 

نيكسون«، »ميلک«، »ميليونر زاغه نشين«

نامزدهاي بهترین چهره پردازي
»پسر  تاريكي«،  »شواليه  باتن«،  بنجامين  عجيب  »ماجراي 

جهنمي ²« 

نامزدهاي بهترین فیلم انیمیشن کوتاه
»داستان  باال«،  به  رو  »مسير  تو«،  »پرس  پودي«،  »اوكتا 

عاشقانه«

نامزدهاي بهترین فیلم کوتاه اکشن 
»پسر  خط«،  »روي  بازي«،  اسباب  »سرزمين  »خوك«، 

جديد« 

نامزدهاي بهترین جلوه هاي ویژه
»مرد  تاريكي«،  »شواليه  باتن«،  بنجامين  عجيب  »ماجراي 

آهني« 

جیمز باند در »تن تن«
فيلم  بازيگران  گروه  به  اسپيلبرگ  استيون  انتخاب  به  بل  جيمی  و  كريگ  دانيل 
سينمايی »ماجراهای تن تن: راز اسب شاخدار« اضافه شدند كه اولين قسمت از 

سه گانه موشن پيكچر و سه بعدی »تن تن« است. 
يک  می كند،  بازی  را  تن  تن  نقش  اليوت«  »بيلی  تحسين شده  فيلم  بازيگر  بل 
او را به  با دل و جرات كه عالقه هميشگی به تهيه گزارش های خوب  خبرنگار 
اخيرا  كه  جيمزباند  دو  در  كريگ  می كشاند.  مختلف  ماجراجويی های  از  دنيايی 
سرخ«  »راكام  اهريمنی  شخصيت  نقش  در  كرده  بازی  را  باند  نقش  توليدشده 
ظاهر می شود. توليد »ماجراهای تن تن: راز اسب شاخدار« در لس آنجلس آغاز 
شده و اين فيلم سال ۲۰۱۱ نمايش داده می شود. اندی سركيس، سايمن پگ و 
»تن  پروژه  در  اين  از  پيش  آنها  حضور  كه  هستند  بازيگرانی  از  فراست  نيک 
بازيگران  گروه  كروك  مكنزی  و  جونز  توبی  الماله،  است.گاد  شده  قطعی  تن« 
اين  تهيه كنندگان  كندی  كاتلين  و  پيتر جكسن  اسپيلبرگ،  می كنند.  كامل  را  فيلم 
نوشته  تن«  »تن  قصه های مصور  محبوب  قهرمان  برمبنای  كه  هستند  سه گانه 
ژرژ رمی نويسنده بلژيكی معروف به هرژه ساخته می شود. سه گانه »تن تن« را 
سونی پيكچرز اينترتينمنت و پارامونت پيكچرز تهيه می كنند. فيلمنامه را استيون 
مافت، ادگار رايت و جو كورنيش نوشته اند. فيلم اول را اسپيلبرگ و فيلم دوم را 
جكسن كارگردانی می كند. پيش از اين قرار بود تامس سنگستر بازيگر ۱9 ساله 
بريتانيايی نقش تن تن را ايفا كند. مجموعه »تن تن« در فاصله ۱9۲9 تا ۱9۷6 
اين مجموعه  از آن به فروش رسيد.  از ۲۰۰ ميليون نسخه  منتشر شد و بيش 
به بيش از ۵۰ زبان دنيا ترجمه شده است. كاپيتان هادوك، پروفسور كاتبرت 
ديگر  از  تامپسن  و  تامسن  نام  به  چلفتی  پا  و  دست  كارآگاه  دو  و  كالكولوس 
شخصيت های »تن تن« هستند. بل متولد ۱9۸6 در بريتانياست. او و كريگ اخيرا 

در فيلم »مقاومت« ادوارد زوئيک نيز همبازی بودند. 

 جت لی به پروژه »صدای باد« پیوست
»جت لی« بازيگر رزمی كار مطرح سينمای هنگ كنگ، به بازی در فيلم پرخرج 

»صدای باد« دعوت شد و حضور در اين پروژه را پذيرفت.
برادران هوئايی كه از تهيه كنندگان سرشناس سخت سينمای هنگ كنگ هستند 
اين درام دوره ای جاسوسی را تهيه می كنند. خط اصلی قصه اين فيلم درباره 
مبارزات نيروهای كمونيست برعليه مهاجمين ژاپنی است. به جز جت لی _كه بعد 
از جكی جان مطرح ترين بازيگر رزمی كار سينمای هنگ كنگ است_ قرار است 
ژو ژون و ژانگ هايی ئو هم در اين فيلم بازی كنند. در عين حال، دو نقش اصلی 
به صورت  باد«  »صدای  واگذار شود.  كنگی  هنگ  بازيگران  به  است  قرار  فيلم 
مشترك توسط گائو كونشو و چن كوفو كارگردانی می شود. از محافل نزديک 
به سازندگان فيلم شنيده می شود كه »صدای باد« يكی از محصوالت پرهزينه 
فيلم  اين  سال جديد ميالدی صنعت سينمای هنگ كنگ خواهد بود. در حقيقت، 
تازه ترين محصول سينمايی شركت هوئايی است كه به ساخته های پرخرج و پر 
فروش اين شركت اضافه می شود. شركت هوئايی كه پيش از اين تعدادی از فيلم 
های گران قيمت هنگ كنگ و چين را تهيه كرده، مطرح ترين و موفق ترين شركت 

فيلمسازی در بخش خصوصی صنعت سينمای چين و هنگ كنگ است.
از جمله كارهای موفق قبلی اين شركت می توان به »قلمرو ممنوع« با بازی جت 
لی و جكی چان و »كونگ فوهاسل« با بازی استفن چو )و كارگردانی خود او( 
می  هوئايی  شركت  جديد  محصول  در  حضورش  درباره  لی  جت  كرد.  اشاره 
گويد: »برادران هوئايی« صدای وزش باد موفقيت را خيلی خوب شنيده اند. به 
همين دليل است كه به توليد فيلم هايی مثل »صدای باد« می پردازند. من سال قبل 
در پروژه »قلمرو ممنوع« با آنها كار كردم و ديدم كه چقدر نسبت به كارشان 
تا در  پيشنهاد كردند  به من  كه  دليل، زمانی  به همين  دارند.  حساسيت و دقت 
»صدای باد« با آن ها همكاری كنم، اين دعوت را بالفاصله قبول كردم. در عين 
حال، جذابيت فيلم در قصه ضد جنگ و آزاديخواهانه آن است. اين فيلم و نقشی 
كه در آن دارم، يک كار تازه در كارنامه سينمايی ام است. اين فيلم، حكم يک 

تجربه خوب و آموزنده را برايم دارد.«
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30نما
این جماعت شوخی سرشان نمی شود

 اظهار نظر اوليور استون فيلمساز جنجالی آمريكايی درباره اوا پرون همسر رئيس جمهور 
اين  مردم  خشم  آرژانتين  اسبق 

كشور را برانگيخت.
از  بعد  كه سال ها  پرون  اوا  از  وی 
مرگ در ميان مردم آرژانتين بسيار 
از  »تلفيقی  عنوان  با  است  محبوب 
يک قديسه و يک زن هرزه« نام برد 
و باعث شد پرونيست های آرژانتين 
خوان  از  را  نامش  كه  )حزبی 
پرون  اوا  همسر  پرون  دومينگو 
اوا  برآشوبند.  او  عليه  گرفته است( 
پرون كه مردم آرژانتين به او لقب 

از آنكه كودكی و جوانی اش را در فقر و فالكت به سر برد وارد  »اويتا« داده اند، بعد 
دنيای هنر شد و به عنوان ستاره سينما با يک نظامی ازدواج كرد و بعدها بانوی اول 
به شهرت و محبوبيتی رسيد كه  به مردم محروم كشورش  با كمک  او  آرژانتين شد. 
كمتر آرژانتينی ديگری به آن دست يافته و فقط شايد چه گوارا يا مارادونا را بتوان در 
ميان آرژانتينی های مشهور با اويتا مقايسه كرد. فيلم موزيكال »اويتا« به كارگردانی آلن 
پاركر و با فيلمنامه اوليور استون در سال ۱996 درباره همين شخصيت ساخته شد 
كه در آن مدونا نقش اوا پرون را بازی می كرد.جمله ديگری كه استون در گفت وگوی 
خود بر  زبان آورد: »پرونيست ها اصال شوخی سرشان نمی شود« باعث خشم بيشتر 
آرژانتينی های متعصب شد و يكی از رهبران پرونيست ها بيانيه ای رسمی در محكوميت 
اظهارات استون صادر كرد و گفت: »ما اظهارات شرم آور و گستاخانه سينيور استون 
را محكوم می كنيم و او را يک شخص غيرمحترم می ناميم«. جرونيمو ونگاس، يكی از 
جمالت  اين  بيان  هنگام  استون  اوليور  گفت:احتمااًل  آرژانتين  پرونيست  سياستمداران 
»آدم  يک  را  او  و  است  كرده  الكلی مصرف  مشروبات  و  نبوده  عادی  حالت  در  خود 
مضحک و موجود پرحرف رقت انگيزی كه تظاهر می كند تحليلگر مسائل آمريكای التين 
در  او  آورد.  به زبان  آرژانتين  در  را  پرون  اوا  درباره  اظهاراتش  استون  ناميد.  است« 
آرژانتين مشغول ساختن فيلمی مستند درباره هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئالست و 
حدود ۱۰ روز پيش با خانم كريستينا كرچنز رئيس جمهور اين كشور مالقات كرده. اين 
مالقات موجب شده است كه رسانه های گروهی آرژانتين به رئيس جمهور كه خودش 
پرونيست است انتقاد كنند.اوليور استون بيشتر به عنوان يک فيلمساز سياسی با گرايش 
به حزب دموكرات آمريكا شهرت دارد و فيلم هايی مانند »جوخه«، »متولد چهارم ژوئيه«، 
درباره جرج دبليو  را  )دابيا(  »دبليو«  فيلم  اخيراً  و  را ساخته  »نيكسون«  و  »سالوادور» 

بوش روی پرده فرستاده است.   

هدیه تهرانی، نازی انیمیشن »تهران 1500«

با نام نازی به ديگر  انيميشن سينمايی »تهران ۱۵۰۰«    هفته گذشته هديه تهرانی به عنوان بازيگر نقش اول زن 
بازيگران مطرح اين فيلم پيوست و عالوه بر دوبله، تست تصوير هم داد. سيدهادی منبتی مدير موسسه تصوير شهر 
گفت؛ »از چهره، بازی و صدای هديه تهرانی كاراكتری به نام نازی خلق خواهد شد كه نقش اولين مرد مقابل او را 
كاراكتری به نام جواد با بازی »بهرام رادان« برعهده خواهد داشت.«او می گويد؛ »تمامی بازيگران اين پروژه انيميشن 
صدای نقش های خود را دوبله كرده اند و هديه تهرانی نيز عالوه بر دوبله به جای خود تست تصوير داده است.« 
در حال حاضر مرحله دوبالژ اوليه با صدای بازيگران اصلی به پايان رسيده و دوبله شخصيت های ديگر فيلم به 
مديريت دوبالژ مهرداد رئيسی در حال انجام است. همچنين مدل سازان در حال ساخت كاراكتر كارتونی بازيگران 

و ساخت فضای شهر تهران هستند. اين انيميشن بلند به كارگردانی بهرام عظيمی ساخته می شود.   

»تیم برتون« فیلم »فرانکن وینی« را بازسازی می کند
را   ۱9۸۴ سال  در  خودش  ساخته  وينی«،  »فرانكن  فيلم  شده  بازسازی  نسخه  هاليوود،  كارگردان  برتون«،  »تيم 
تهيه كنندگی می كند.به نقل از سايت سينمايی اسكرين رانت، فيلم علمی تخيلی و ترسناك »فرانكن وينی« به تهيه كنندگی 
»تيم برتون« به زودی جلوی دوربين خواهد رفت، »جان آگوست«، نويسنده فيلم های »چارلی و كارخانه شكالت« 
و »ماهی بزرگ« فيلمنامه اين پروژه را خواهد نوشت. نسخه اصلی »فرانكن وينی« را »تيم برتون« در سال ۱9۸۴ 
زمانيكه يک دانشجو ساده بود، در قالب فيلمی كوتاه جلوی دوربين برد. به گزارش اسكرين رايت، اين فيلم نه به 
سبک مدرن يعنی، انيمشن زنده، كه به سبک مورد عالقه »برتون«، يعنی انيميشن استاپ موشن، به صورت سه بعدی 
ساخته خواهد شد ولی نكته جالب اين است كه اين فيلم همچون نسخه اوليه آن به صورت سياه و سفيد خواهد بود. 
»فرانكن وينی« داستان مردی به نام ويكتور است كه در جريان يک تصادف ماشين، سگش »اسپاركی« را از دست 
می دهد و با استفاده از جريان برق، آن را دوباره زنده می كند، كاری كه فقط خودش می داند كه چطور انجام شده،اما 
سگش آن سگ قديمی نيست و تبديل به هيواليی شده كه باعث ترس و وحشت همه می شود. بنا براين گزارش، »تيم 
برتون« اين فيلم را كارگردانی نخواهد كرد و هنوز از كارگردان و بازيگران احتمالی اين پروژه نامی برده نشده است 
ولی همچون گذشته احتمال حضور »جانی دپ« و »هلنا بونهام كارتر«، در اين پروژه وجود دارد و انتظار می رود كه 

اين فيلم تا سال ۲۰۱۱ آماده نمايش شود.  **********************

دریم ورکز از بهمن قبادی برای ساخت 
»مالنصرالدین« دعوت کرد

كمپانی »دريم وركز« از بهمن قبادی برای ساخت پروژه ی »مالنصرالدين« دعوت 
كمپانی  و  شده  نوشته  آمريكايی  نويسندگان  توسط  فيلمنامه  اين  است.  كرده 
دريم وركز كه تهيه كنندگی آن را به عهده دارد در حال مذاكره با بهمن قبادی است 
تا كارگردانی اين فيلمنامه را به عهده بگيرد. در صورت موافقت قبادی، اين فيلم در 

اما او فعال خواستار تغييراتی در قصه است. در خالصه  ايران فيلمبرداری خواهد شد  عراق، تركيه، ارمنستان و 
داستان اين فيلم نامه آمده است: »دوخواهر و برادر ۱۴ و۱۵ ساله، درتعدادی از كشورهای خاورميانه به دنبال پدر 
خود، كه همان مالنصرا لدين معروف است ، می گردد. در مسير داستان، زندگی مالنصرالدين كه ۳ زن دارد، به همراه 
مشكالت وی، آثارش و رابطه اش با همسرانش مرور می شود.« همچنين طبق اعالم ديگر مژ فيلم؛ بهمن قبادی پس از 
دوسال كه در انتظار به سرانجام رسيدن فيلمنامه »در جست وجوی حسن« برای كارگردانی آن بود، از اين پروژه  
انصراف داد. قبادی طی دو مالقات با جيمز آيووری و كمپانی فيلمسازی اش Merchant Ivory در فرانسه و آمريكا، 
قصد كارگردانی آن را داشت. نسخه نخست فيلمنامه توسط كامبوزيا پرتوی نوشته شد كه طی سفری همراه با 
قبادی به فرانسه رفته بودند، و نسخه دوم توسط نويسندگان خارجی ، ترنس وارد Terence Werd و مهتا منصور 
Mahta Mansour شكل گرفت اما عدم رضايت قبادی از نسخه نهايی و مسير پيشرفت توليد، موجب شد تا وی 

رسما انصراف خود را از اين پروژه به تهيه كنندگان آن اعالم كند.
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بحثی درباره ی نام 
های گوناگون تنبک 

در طول تاریخ
و  صوتی  رنگهای  گذاری(،  )انگشت  نوازندگی  نظر  از  تنبک 
ساختمان فيزيكی اش )در عين ظاهری ساده(، يكی از پيشرفته 
ترين و پيچيده ترين سازهای كوبه ای پوستی دنيا محسوب می 
شود، به ويژه كه در دهه های اخير با همت تنبک نوازان پيشرفت 
شايانی كرده است و در اين ميان بايد به حسين تهرانی، پدر 
تنبک نوازی نوين ايران اشاره كرد، زيرا آغاز حركت با او بوده 
در  تنبک  نام های گوناگون  بررسی  مقاله هدف  اين  در  است. 

طول تاريخ است. 
است و  "طبل های جام گونه"  از نظر سازشناسی جزو  تنبک 
بنا بر پژوهش های اخير نگارنده،  جالب است اشاره كنيم كه 
برخی از طبل های جام گونه، هم از نظر ساختمان فيزيكی و 
هم از نظر لغوی شباهت به تنبک ايران دارند. در اين مقاله نام 
های گوناگون تنبک در طول تاريخ بررسی شده و حتی به رد 
پای تنبک ايرانی در ديگر ممالک تا حد اطالع نگارنده اشاره می 
استفاده  ديگران  های  پژوهش  از  مقاله  اين  در  همچنين  شود. 
شده و تا آنجايی كه امكان پذير بوده است، مراجع را ذكركرده 

ايم تا حقی از كسی پايمال نگردد. 

به طور كلی اطالق كلمه ی "ضرب" به اين سازايرانی كوبه ای 
پوستی غلط است، البته نه به خاطر عربی بودن اين واژه. اگر به 
فرهنگهای گوناگون فارسی مراجعه كنيم، برای اين واژه معنی 
های بسياری نوشته اند كه يكی از آنها "زدن" است. با در نظر 
كه  بگوييم  است  ممكن  واژه،  اين  گوناگون  های  معنی  گرفتن 
انجام می گيرد، آن را  اين سازايرانی  روی  "زدن"  چون عمل 
"ضرب" گفته اند. آنگاه بالفاصله اين پرسش مطرح می شود كه 

مگر"سه تار" را كه آن هم يک ساز ايرانی است، "نمی زنند"؟ 
نمی گويند. دكتر ضياءالدين سجادی  "ضرب"  پس چرا به آن 
تمبک  آموزش  كتاب  لغوی  بحث  مقاله  در  دانشگاه(  )استاد 
آلت  اين  به  كه  هم  "... ضرب  است:  نوشته   ،۳۵ )تهرانی(، ص 
موسيقی گفته شده ظاهراً به مناسبت آن است كه اصول ضرب 
و آهنگ را با آن نگاه می داشتند." و اين قول برای توجيه اين 
واژه به حقيقت نزديكتر است )بر گرفته از كتاب تنبک و نگرشی 

به ريتم از زوايای مختلف، نوشته ی بهمن رجبی( و در تتميم 
و ساير آالت مشابه آن،  اين قول بايد بگوييم كه با "سه تار" 
"اصول ضرب و آهنگ" را نگاه نمی داشتند و فقط با تنبک )مهم 
ترين ساز كوبه ای پوستی ايران( و ديگر آالت مانند دف )معرب 
دپ( و دايره )با نام باستانی "داره"( "اصول ضرب و آهنگ" را 
نگاه می داشتند و غرض از نگهداری "اصول ضرب و آهنگ" 
همانا حفظ "ايقاع" )اصطالح قديمی ريتم دوری( است و ايقاع در 
موسيقی حكم عروض را دارد در شعر، گرچه ضرورتًا "ايقاع" 
از عروض دقيق تر است. اسم پهلوی اين سازايرانی "ُدمَبلَگ" 

است. 

چنانچه در لغت نامه آمده است: "دمبلگ: يكی از ساز-های رايج 
)از  است.  كوچكی  طبل  به صورت  كه  دربار خسروپرويز  در 
صورت   ،)۵۰6 ص  سن،  كريستن  ساسانيان،  زمان  در  ايران 
ايران  موسيقی  انداز  كتاب چشم  در  در ضمن  دمبک."  قديمی 
نوشته ی ساسان سپنتا، ص ۲9۴ به نقل از كتاب خسروو غالم، 
كه  متنی  قديميترين   ..." است:  آمده  واال، ص ۲۸  اون  تصحيح 
كه  است  "خسرووغالم"  پهلوی  متن  آمده  سازايرانی  اين  نام 
همچنين  است."  شده  ذكر  پهلوی  خط  به  "ُدمَبلَک"  به صورت 
در كتاب تنبک و نگرشی به ريتم از زوايای مختلف، نوشته ی 
بهمن رجبی، ص ۱۵ آمده است: "دكتر مهدی فروغ در يكی از 
نوشته های خود، اشاره ای دارد به اينكه در دوران ساسانيان، 
به يک نوع سازايرانی ضربه ای كه شبيه به تنبک امروزی بوده 
واژه  و "دمبک"  می گفتند و "دنبک"  يا "ُدمَبلَک"  است، "ُدنَبلَک" 
صورت  و "دمبک"  ای است پهلوی، و احتمال دارد كه "دنبک" 
از ۲۰  در همين كتاب به بيش  يافته ی آن باشد."  تغيير شكل 
نام گوناگون تنبک اشاره می شود. آنچه مسلم است كثرت اين 
نام ها نشان از كاربرد اين سازايرانی در زمان ها و مكان های 
گوناگون دارد. يكی از همين نام ها كه در فرهنگ های گوناگون 

اشاره شده است "َتَبنگ" می باشد. 

دكتر محمد معين به نكته ی جالبی اشاره كرده است: "از شرح 
آنندراج چنين بر می آيد كه "تنبک" و "دنبک" تغييری است از 
همان تبنگ..." در ضمن در كتاب ها و ديوان های شعر چندين 
شاعر به نام های گوناگون تنبک اشاره شده است كه ما به دو 
برای  ده  انگبين  را  "خدايا مطربان  كنيم:  اشاره می  آنان  از  تا 
را  وفا  ارباب  "تنبک محفل  مولوی   – ده"  آهنين  ضرب دستی 
بردار بلبل باغ دلی، شور و نوا را بردار" – ميرنجات در اينجا به 
موضوعی ديگر اشاره می كنيم: تنبک عالوه بر موسيقی سنتی 

امروز ايران، در موسيقی نواحی ايران نيز نواخته می شود. 
در اينجا نيز تنوع اسمی وجود دارد. شايد جالب باشد بگوييم 
كه نام اين سازايرانی در استان هرمزگان "تمپک" است، كه به 
نبايد بی  "تمپو"  نام  نظر نگارنده از حيث بحث لغوی با همين 
ارتباط باشد. رد پای سازهای مشابه تنبک در ديگر نقاط دنيا 
نيز مشاهده می شود. مثاًل سازی شبيه تنبک در كشمير با نام 
"تنبک َنری" نواخته می شود و "نری" در زبان محلی آنجا به 
معنی سفالی است. همچنين سازی به صورت يک جفت تنبک در 
مالزی با نام "گُِدمَبک" نواخته می شود. گفتنی است كه "تمپو" 
ی تركيه كه از نظر ساختمان و نحوه ی نوازندگی با "تمپو" ی 
در  كه  ناميده می شود  "دومبِلِک"  دارد،  اختالف  مصری كمی 

حقيقت لهجه ای از نام باستانی "دمبلک" است. 
يونان  در  "تمپو"  مشابه  سازی  كه  كنيم  می  اشاره  آخر  در 
نواخته می شود و نامش "توبِلِكی" است. در معنی واژه ی تنبک 
دو نظر وجود دارد. يكی می گويد كه واژه ی تنبک از صدای 
اين سازايرانی، يعنی از تركيب دو عبارت "تن" و "بک" به دست 

آمده است. 

و"تن" )يا "تم"( صدايی است كه از نواختن ضربه ای به ناحيه 
ی مركزی پوست تنبک بيرون می آيد و "بک"، نواختن ضربه 
ای به ناحيه ی كناره ی پوست )كتابهای تهرانی و رجبی(. اين 
در حالی است كه محمد علی امام شوشتری، در كتابش، ايران 
گاهواره ی دانش و هنر، ص ۱۴۱ نظر ديگری دارد: "... واژه ی 
َتنبوراز تيكه "تنب" و پسوند "ور" ساخته شده است. "تنب" به 
معنی برآمدگی است و واژه ی "تنبان" به معنی "سرين پوش" 

و "تنبک" ساز مشهور، ... همگی از اين ريشه اند...". 
از تمام مطالب باال و با توجه به اين نكته كه "ضرب" و "تنبک" 
متداولترين نام ها برای اين ساز كوبه ای پوستی ايران است 
و "ضرب" نامی مناسب برای اين سازايرانی به نظر نمی رسد، 
اطالق "تنبک" به اين سازايرانی بهترين پيشنهاد برای جلوگيری 
ايران  اين مهمترين ساز كوبه ای پوستی  از چند اسمی بودن 

است.

منبع : هنر و موسيقی

ابروي ترانه
 درست شد، چشمش 

مهم نیست
آرش شفاعی

معاونت هنري وزارت ارشاد از آبان ماه امسال آيين نامه داخلي شوراي 
شعر و موسيقي را تغيير داد؛ چرا كه با بررسي هاي انجام شده مشخص 
شد از حدود ۱۸ هزار قطعه ترانه و شعر مصوب اين شورا تنها حدود 
يک دهم آنها در قالب اثر موسيقي توليد مي شود و اين حجم از آثار و 

نبودن ضمانت براي اجراي آثار باعث اتالف وقت شورا مي شود. 
و  ترانه  تصويب  محتوايي  و  فني  ضوابط  جديد،  آيين نامه  براساس 
شعر مشخص شده و از اين پس به جاي ارائه شعر و ترانه از سوي 
پيشنهادي  ترانه هاي  و  اشعار  موسيقي  توليد  شركت هاي  سرايندگان، 
خود را به همراه اطالعاتي درخصوص نوع موسيقي، خواننده، سرپرست 
گروه، تاريخ توليد، نام آهنگساز، گويش و نام سراينده كالم در قالب يک 

بسته فرهنگي  به شوراي شعر و موسيقي ارائه مي كنند.
به عبارت ديگر در اين آيين نامه ارتباط مستقيم شاعران و ترانه سرايان 
با شوراي شعر و موسيقي حذف شده و آنها با شركت هاي توليد آثار 

موسيقي در ارتباط خواهد بود.

شرکت هاي فعال ناراضي اند
فعال  موسيقي  شركت هاي  از  تصميم  اين  از  نارضايتي  عاليم  اولين 
ظاهر شد. براساس آيين نامه آنها مي توانند تعداد محدودي شعر براي 
اجرا پيشنهاد دهند و دريافت ترانه و شعر مجدد منوط به اجراي آثار 

تصويبي گذشته است.
بخش هايي  در  كنسرت ها  و  توليدي  آثار  بررسي  اين  كه  به  توجه  با 
چون كارشناسي موسيقي و حراست طول مي كشد؛ اين محدوديت جديد 
اين گونه شركت ها را با چالشي تازه روبه رو كرده است بر همين اساس 
پيشنهادي ارائه شده است كه در آيين نامه جديد شركت هاي موسيقي 
براساس ميزان فعاليت توليدي و كنسرتي خود به ۳ دسته شركت هاي 
فعال، نيمه فعال و كم فعاليت دسته بندي شوند و ميزان سهميه ارائه آثار 

براي آنان براساس ميزان فعاليت آنها تعريف شود.

بازار ترانه تصویبي راکد مي شود
مشخص است بيشترين گاليه از شيوه نامه جديد به ترانه سرايان مربوط 
باشد. پيش از اين ترانه سرا اثري را به شوراي شعر و موسيقي ارائه 
مي كرد كه در صورت تصويب، او مي توانست براي اجراي موسيقايي 
به  ترانه  شود.تصويب  مذاكره  وارد  خوانندگان  و  موسيقيدانان  با  آن 
نوعي ضمانت حفظ حقوق ترانه سرا در وضعيت نامناسب عدم رعايت 
حقوق معنوي اثر محسوب مي شد اگرچه عبدالجباركاكايي معتقد است 
ترانه سرايان تصور مي كردند كه ثبت آثار آنان در شوراي موسيقي به 
حفظ حقوق آنها منجر مي شود، چرا كه اصوال كار اين شورا ثبت شعر 
نبود و در صورت استفاده از اثر در آلبوم هاي غيرمجاز كه ۷۰ درصد 
بازار موسيقي را در اختيار دارند دست ترانه سرايان از همه جا كوتاه 
است.وي با اشاره به اين  كه شيوه پيشين تصويب آثار شعر و ترانه 
ايجاد كرده بود،  بازار اقتصادي بدي به نام بازار شعرهاي مجوزدار 
مي گويد: با اين شيوه اين بازار برچيده مي شود، اما براي حفظ حقوق 
ترانه سرايان بايد فعاالن عرصه موسيقي پاپ اتحاديه صنفي قدرتمندي 
ايجاد كنند تا مانند فارابي كه فيلمنامه ها در آنجا ثبت مي شود؛ ترانه ها را 
ثبت كند و با ضمانت اجرايي قوي جلوي تضييع حقوق هنرمندان را در 

بازار موسيقي غيرمجاز كه همه چيزش غيرقانوني است؛ بگيرد.

داللي فرهنگي!
اين البته يک روي سكه است چرا كه شنيده مي شود برخي شركت هاي 
موسيقي كه با محدوديت جديد و ريسک تازه اي در كار خود روبه رو 
شده اند چاره كار را در اين ديده اند كه جلوي ضرر احتمالي را بگيرند و 
البته راحت ترين كار را در پيش گرفته اند و آن مطالبه درصدي از شاعران 
با  ترانه سرا  ايمان  اهورا  است!   ارسال شعرشان جهت تصويب  براي 
انتقاد شديد از شرايط جديد مي گويد: قبال بازار ترانه تصويبي وجود 
اما  باقي است  بازار به قوت خود  اين شرايط جديد هم  اما در  داشت، 
داللي به نام شركت هاي موسيقي ايجاد شده است كه از نام و لوگوي 
و  غيرفرهنگي تر  بنگاهداري،  و  دالل بازي  اين  و  مي كنند  استفاده  خود 
خطرناك تر است.وي با اشاره به اين  كه ارشاد هيچ گاه در برابر تضييع 
حقوق مولفان مسووليتي قبول نمي كند مي گويد: آيين نامه جديد به معناي 
ناديده گرفتن حقوق مولف است و پيش از اين هم تصويب ترانه ضمانت 
اجرايي نداشت و خود ترانه سرا بايد پيگير تضييع حقوقش مي شد و در 

شكل جديد هم جلوي استفاده هاي  نادرست گرفته نمي شود. 
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در لندن

راز مرگ ناصر عبداللهی نزد پزشکی قانونی
دكتر اميدوار رضايی ، نماينده مجلس شورای اسالمی و از پزشكان كشورمان در خصوص مطالب مطرح شده پيرامون مرگ مشكوك ناصر عبداللهی 
- خواننده معروف پاپ - توضيحاتی ارائه كرد.رضايی با بيان اينكه در آخرين دقايق عمر ناصر عبداللهی بر بالين او در بيمارستان شهيد هاشمی نژاد 
تهران حضور يافته است، بيان داشت:من پزشک آقای عبداللهی نبودم بلكه دقايقی قبل از فوت ايشان از من خواستند او را ويزيت كنم و من هم حضور 
يافتم.رئيس بيمارستان لقمان اضافه كرد: زمانی كه من عبداللهی را معاينه كردم او در حالت مرگ مغزی بود و عمال هيچ كاری از دست من بر نمی آمد 
هرچند تمام تالشم را كردم اما در نهايت آقای عبداللهی فوت كرد.رضايی يادآور شد: در مورد مرگ عبداللهی دو موضوع مطرح است كه در رابطه با 
آن پزشكی قانونی بايد نظر بدهد و من هم آن زمان اعالم كردم كه پزشكی قانونی بايد اعالم نظر كند ولی تاكنون چيزی اعالم نشده است يا حداقل من 
بی اطالعم.عضو كميسيون بهداشت مجلس تاكيد كرد: زمان ويزيت عبداللهی متوجه شدم كه آثاری از بيماری های كليوی داشته و داروهايی را در اين 

رابطه مصرف كرده اما آثاری هم از خراشيدگی و احتماال ضربه در ناحيه پيشانی او مشاهده كردم و قرار شد پزشكی قانونی نظر خود را بدهد.
وی ادامه داد:يک احتمال وجود دارد كه بر اثر مصرف دارو هوشياری او كم شده و از جايی سقوط كرده و به سرش آسيب رسيده ، اما نظر ديگر اين 

است كه ابتدا به سر او ضربه خورده و بر اثر اين ضربه دچار مرگ مغزی شده است.
گفتنی است ناصر عبداللی در بهمن ۸۵ به داليل نامعلومی درگذشت و در همان زمان نيز زمزمه هايی مبنی بر به قتل رسيدن اين خواننده به نام كشور 

مطرح شده بود. 

 
آثار تقلبي تهدیدي براي 
نقاشان خیاباني پاریس  

 
بي بي سي؛ در ميداني در پاريس هنرمندان فرانسوي مشغول فروختن 
پاالس  ميدان  شديد،  رغم سرماي  به  هستند.  ها  توريست  به  خود  آثار 
دوتق و كافه هاي اطراف آن مملو از بازديدكنندگان خارجي و فرانسوي 
است. بيش از ۱۲ هنرمند اشل هاي خود را در معرض ديد عموم قرار داده 
و در حالي كه مشغول نقاشي كردن هستند، منتظر رسيدن مشتري اند. 
شايد در نگاه اول اين مساله مثل يک دستفروشي ساده به نظر برسد اما 
داد و ستدي كه در اينجا صورت مي گيرد، جدي تر از اين حرف ها است. 
بيش از ۱۰ ميليون توريست ساالنه از اين مكان بازديد مي كنند. بسياري 
از آنها طرح هاي اين هنرمندان از مكان هاي تاريخي فرانسه را به عنوان 

يادگاري خريداري كرده و با خود به كشورهايشان مي برند. 

نقاشان خياباني بخشي از زيبايي ها و جذابيت هاي پاريس هستند. زماني 
ميادين  و  ها  خيابان  اين  در  ماتيسه  هنري  و  پيكاسو  چون  هنرمنداني 
نقاشي مي كرده اند. در حال حاضر حدود ۳۰۰ هنرمند به صورت رسمي 
در اين ميدان كار مي كنند و اكثر مشتريان آنها هم توريست ها هستند. 
ماهري  نقاشان  اما  كنند  نمي  خلق  استثنايي  و  بزرگ  آثاري  شايد  آنها 
هستند. ولي كار و فعاليت آنها در اين روزها در معرض خطر قرار گرفته 
فروش  با  ها  خيابان  اين  اطراف  فروشي  يادگاري  هاي  مغازه  كه  چرا 
پاولوس  اند.  هنرمندان شده  اين  كار  كسادي  باعث  ارزان  و  چاپي  آثار 
فاسيلوس كه يک نقاش يوناني است و براي چند دهه در اين ميدان نقاشي 
مي كند، مي گويد؛ »آثاري كه اين قبيل مغازه ها مي فروشند، روح ندارند 
از روي  اين فروشندگان  ارزان هستند.  ولي در مقابل كارهاي ما خيلي 
آثاري كه ما مي كشيم، كپي مي كنند و در نهايت در مقياس زياد از آنها 
كپي مي گيرند و براي آنكه كارشان طبيعي جلوه كند، در پايان مقداري 
با رنگ روي آن كار مي كنند. اين مساله براي تمامي نقاشاني كه در اين 
مكان كار مي كنند، به بهاي گزافي تمام خواهد شد.« پاولوس فاسيلوس 
تنها نقاش ناراضي اين مكان نيست. همه هنرمنداني كه با فروش آثار خود 

امرار معاش مي كنند از اين بابت ناراحت و نگران هستند. 

اين در حالي است كه صاحبان مغازه هايي كه اين قبيل آثار و يادگاري 
هايي مي فروشند، مدعي هستند اجناس شان اصل است و از هنرمندان 
خريداري كرده اند. ولي در اين ميان مغازه داراني هم هستند كه به تقلبي 
كه دوست  داران  ه  مغاز  اين  از  يكي  كنند.  اقرار مي  اجناس خود  بودن 
ندارد نامش فاش شود، در اين باره مي گويد؛ »همسرم روي برخي از 
اين نقاشي هاي كپي شده رنگ مي ريزد كه طبيعي جلوه كنند. اين چيزها 
كه ما مي فروشيم اثر هنري نيست. اين چيزها كه ما مي فروشيم خيلي 
ارزان است و مشتريان نمي توانند انتظار داشته باشند با پرداخت چنين 

پول كمي صاحب يک نقاشي اصلي شوند.«
در اين ميان اكثر توريست ها ترجيح مي دهند از اين نقاشان يک اثر هنري 
واقعي خريداري كنند. كالري اسندون كه يک توريست بريتانيايي است، 
در اين باره مي گويد؛ »هنر بخشي از روح پاريس است و من فكر مي كنم 
اگر اين هنرمندان خياباني درآمد خود را از دست بدهند، تراژدي بزرگي 
رخ خواهد داد. به اعتقاد من پول دادن براي يک اثر تقلبي دور ريختن پول 
است و بهتر است ما با خريد كار اين هنرمندان آنها را براي ادامه فعاليت 
كاري  بايد  واقعًا  هنرمندان  اين  از  براي حمايت  كنيم.  اميدوار  زيبايشان 
با  بتوانند  آنها  خودداري شود،  تقلبي  اجناس  فروش  از  اگر  شايد  كرد. 

آرامش خيال به كارشان ادامه دهند.« 

ناقوس بدصداي کلیسا  
 

تلگراف؛ سرانجام پس از انتقادهاي بسيار به صداي گوش خراش ناقوس 
بدصداي يک كليسا در منچستر، شهرداري ويگان به بي صدا كردن آن 
راي داد. ساكنان آپارتمان هاي اطراف اين كليسا كه از صداي بد ناقوس 
باره  اين  در  به شهرداري  مراجعه  با  بارها  بودند  عذاب  در  همواره  آن 
متعدد  جلسات  برگزاري  با  نهايت شهردار  در  كه  بودند  كرده  اعتراض 
هفته  در  بار  يک  تنها  را  ناقوس  كرد  متقاعد  را  آنها  كليسا  با مسووالن 
به صدا دربياورند. همچنين قرار است چند ماه ديگر از محل جمع آوري 
بتواند مثل گذشته  كليسا  بلكه  تا  تعويض شود  قديمي  ناقوس  اين  اعانه 
تغيير ساعت را با صداي زنگ اطالع بدهد. هرچند تحقيقات گذشته نشان 
مي داد برج اين ناقوس طوري طراحي شده كه موج انعكاس صدا را مي 
گيرد اما از آنجا كه اين زنگ با هر ضربه ۳6۰ درجه مي چرخد، صداي 
ناهنجاري توليد مي كند كه باعث ناراحتي تمام ساكنان محله هاي اطراف 

شده است.  

 اولین برف دردسرساز در نیویورک  
 

 رويترز؛ بارش اولين برف سنگين زمستاني در شهر نيويورك، پليس و 
مسووالن يک مدرسه را به دردسر انداخت. دانش آموزان اين دبيرستان 
و  رفتند  به حياط  بودند  زده شده  هيجان  برف  زمين نشستن  به  از  كه 
شروع به برف بازي كردند. هرچند در ابتدا تعداد اين شاگردان بازيگوش 
اما در مدت كمتر از ۱۰ دقيقه ناگهان ۲۰۰ نفر در  چند نفر بيشتر نبود 
حياط مشغول پرتاب گلوله هاي برفي به سمت يكديگر بودند و در واقع 
يک برف بازي ساده به ميدان جنگ تبديل شد. مدير و مسووالن مدرسه 
كه قادر به كنترل دانش آموزان نبودند به پليس اطالع مي دهند. زماني كه 
پليس به صحنه رسيد آنقدر اوضاع به هم ريخته و آشفته بود كه ماموران 
ناچار شدند براي متفرق كردن دانش آموزان و جلوگيري از صدمه ديدن 
آنها از اسپري فلفل استفاده كنند. اين در حالي است كه برخي از دانش 
آموزان به اندازه يي گلوله هاي برف را با قدرت به سمت دوستان خود 
پرتاب مي كردند كه به نظر مي رسيد قصد كشتن آنها را دارند. در جريان 
اين برف بازي تعدادي از دانش آموزان كه با پليس هم درگير شده بودند، 

بازداشت شدند.  

سفید کردن شهرها براي جلوگیري از 
گرم شدن زمین  

  گاردين؛ سطوح سفيد و روشن بيش از سطوح تيره، نور خورشيد را 
منعكس مي كنند و اين نور بازتابيده شده روي گازهاي گلخانه يي تاثيري 
ندارد؛ درست برخالف سطوح تيره يي كه در طول روز گرماي خورشيد 
البراتوار  رئيس  اكبري  دكتر  كنند.  مي  ساطع  را  آن  و  كرده  جذب  را 
ملي بركلي در كاليفرنيا مي گويد سفيد كردن ۱۰۰ شهر از بزرگ ترين 
انتشار گازهاي گلخانه  شهرهاي دنيا مي تواند نقش بسزايي در كاهش 
بلندمدت  يي  پروژه  در  داريم  »تصميم  دارد؛  باور  وي  باشد.  داشته  يي 
مكان  يک  از  را  برنامه  اين  و  كنيم  يک عوض  به  يک  را  ها  خانه  سقف 
سازمان  يک  به  طرح  كردن  كامل  براي  كرد.  خواهيم  آغاز  محلي  كاماًل 
هماهنگ در همان شهرها احتياج داريم كه اهداف پروژه را محقق كنند.« 
او تنها پيشنهاد دادن را راه حل موثري براي مقابله با تغييرات آب وهوا و 
گرمايش جهاني زمين نمي داند و مي گويد داشتن ساختمان ها و سطوح 
سفيد تاثيرات مخرب انتشار كربن را روي اليه ازن كاهش مي دهد؛ »ما به 
اتمسفر اين فرصت را مي دهيم كه نفس بكشد. من هيچ نكته منفي در اين 
ايده نمي بينم. چنين كاري براي همه سودمند و مفيد است و براي انجام 
آن به مذاكرات پيچيده و بحث هاي بلندمدت هم نيازي نيست. فقط كافي 

برش هاي کوتاه
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»كافه های شب« رسول یونان به 
كردی ترجمه می شود

اين  »كافه های شب«  به كردی،  يونان  انتشار سه مجموعه ی شعر رسول  از  پس 
شاعر نيز با ترجمه ی مريوان حلبچه ای به كردی منتشر می شود. 

» روز به خير محبوب من«، »كنسرت در جهنم« و »من يک پسر بد بودم« كه چندی 
پيش در كردستان عراق منتشر شده، به گفته ی حلبچه ای با استقبال خوبی مواجه 
شده اند و به زودی به چاپ دوم خواهند رسيد. اين مترجم همچنين مجموعه ای را 
از يونان با عنوان »كافه های شب«، كه در ايران منتشر نشده است، به كردی ترجمه 

كرده، كه به زودی در كردستان عراق منتشر خواهد شد. يونان همچنين مجموعه ی نمايش نامه ای را با نام »دوئل« 
به زبان تركی برای چاپ آماده دارد. مجموعه ی شعر »روز به خير محبوب من« نيز از سوی نشر مينا برای چاپ 

سوم در انتظار مجوز نشر به سر می برد. 

داستان های پیچیده معرفی شدند
جايزه ادبی »وارويک« كشور انگلستان كه فوريه امسال نخستين دوره از فعاليت 
خود را تجربه می كند، نامزدان نهايی اولين دوره خود را به طور رسمی اعالم 
داستانی جايزه می دهد  بهترين  به  انگلستان  »وارويک« كشور  ادبی  كرد.جايزه 
كه ساختار پيچيده ای داشته باشد. اين جايزه كه در نوع خود يكی ار بديع ترين 
اعالم كرده است.  را  نهايی نخستين دوره خود  نامزد  ادبی است، شش  جوايز 

داستان هايی با موضوعات و ساختار پيچيده، روايت های تو در تو، شخصيت های گوناگون و ويژگی هايی از اين 
قبيل از شرايط رمان هايی است كه در رقابت ادبی اين جايزه تازه تاسيس انگليسی وارد می شوند. »ديويد مورلی« 
رئيس دبير جايزه ادبی »وارويک« درباره تاسيس اين جايزه گفت: »پيچيدگی فرآيندی است كه نويسنده توسط آن 
به سادگی می رسد و از اين جهت برای ما از جايگاه ويژه ای برخوردار است.« »چينا ميويل«، »موران فريلی«، »مايا 
جگی« و »ايان استويوارت« از داوران نخستين دوره از برگزاری جايزه ادبی »واروريک« هستند. »بيماری مونتانو« 
نوشته »اريک ويال ماتاس« و كتاب هايی از »ليزا اپيگنانسی«، »نائومی كلين« و »فرانسيسكو گولدمن« نامزدان نهايی 

اين جايزه داستان هايی با ساختار پيچيده هستند. جايزه تازه تاسيس »وارويک« ۵۰ هزار پوند ارزش مالی دارد.

حذف رمان  »هاکلبری فین« به دلیل تحقیر سیاه پوستان
سفيد،  كاخ  در  اوباما  كار  آغاز  از  روز  چند  گذشت  از  پس 
تحقير  موضوع  با  رمان هايی  حذف  خواستار  ادبی  منتقد  يک 
سياه پوست ها از دبيرستان های آمريكا شد.»جان فولی« استاد 
ادبيات  صاحب نظران  از  كه  واشنگتن  »ريدگفيلد«  دبيرستان 
اوباما«  »باروك  انتخاب  با  می شود،  محسوب  آمريكا  امروز 
با  رمان هايی  حذف  خواستار  آمريكا  رئيس جمهور  به عنوان 
موضوع مربوط به سياه پوست ها از دبيرستان های آمريكا شد. 
هاكلفبری  »ماجراهای  همچون  رمان هايی  كه  است  معتقد  وی 
نه  شوند،  تدريس  آمريكا  دبيرستان های  در  نبايد  ديگر  فين« 
كه  خاطر  اين  به  بلكه  است،  كم  آن ها  ادبی  ارزش  آنكه  برای 
حل  را  سياه پوست ها  با  خود  نژادپرستی  مشكل  ديگر  آمريكا 

كرده و حاال بايد به موضوعات تازه تری بپردازد. وی در همين باره گفت: »االن زمان رمان های نو آمده است. بايد 
ادبيات جديد در دبيرستان هايمان تدريس شود. باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا است و ديگر نبايد كتاب هايی را 
در دبيرستان هايمان تدريس كنيم كه در آن ها مدام نگاه منفی به سياه پوست ها وجود دارد.« وی همچنين افزود: 
»انتخاب يک رئيس جمهور سياه پوست در آمريكا نشان می دهد كه آمريكا درباره مشكل نژادپرستی قبول كرده كه 

بايد تغييری در خود ايجاد كند و به همين خاطر بايد به موضوعات ديگر نيز پرداخت.«

147 نویسنده نامزد جایزه 100 هزار یورویی شدند
 »ادواردو گونزالز ويانا« نويسنده و استاد يک دانشگاه اسپانيايی كه تا به امروز بيش از ۲۵ رمان منتشر كرده، 
يكی از ۱۴۷ نامزد جايزه ادبی »ايمپک دوبلين« سال ۲۰۰9 شد.»ادواردو گونزالز« نويسنده رمان »افسانه دانته« 
يكی از نامزدان گران ترين جايزه كتاب سال، جايزه ادبی »ايمپک دوبلين« سال ۲۰۰9 شد. »افسانه دانته« نوشته 
»گونزالز« به اسپانيايی نوشته شده و سال گذشته به انگليسی نيز ترجمه و منتشر شده است. جايزه كتاب »ايمپک 
دابلين« كه ارزش مالی ۱۰۰ هزار يورويی دارد، به گران ترين جايزه كتاب سال جهان معروف است و امسال نيز 
۱۴۷ نويسنده را به عنوان نامزدان سال ۲۰۰9 خود اعالم كرده است. اين جايزه در دوم آوريل سال ميالدی جايزه 

فهرست نهايی نامزدان خود را اعالم خواهد كرد و در ۱۱ ژوئن نيز برنده نهايی خود را معرفی می كند. 
»گونزالز« در كشور پرو به دنيا آمده و در دانشگاه های متعددی از جمله دانشگاه »اورگان غربی« آمريكا تدريس 
می كند. »گونزالز« رمان »افسانه دانته« را با الهام از »كمدی الهی« دانته نوشته است و از شخصيت های داستانی 

همان كتاب نيز بهره برده است. 

مارسل اشنایدر نویسنده فرانسوی درگذشت
»مارسل اشنايدر« نويسنده كتاب های فانتزی كه از چهره های سرشناس ادبيات فانتزی معاصر فرانسه به حساب 
می آمد، در 9۵ سالگی در پاريس چشم از جهان فرو بست.»مارسل اشنايدر« كه به ادبيات فانتزی عالقه وافری 
داشت و از دوستداران موسيقی بود، روز پنجشنبه ۲۲ ژانويه در شهر پاريس در گذشت. »مارسل اشنايدر« در ۱۱ 
اوت سال ۱9۱۳ در »لووالوا پره« فرانسه به دنيا آمده بود. وی كتاب های متعددی در حوزه ادبيات فانتزی منتشر 
كرده است و عموما نزد منتقدان فرانسه به عنوان نويسنده اين ژانر پرطرفدار ادبی معروف است. كتاب خاطرات 
»قصر خيالی« وی كه در سال ۱99۲ منتشر شد در ميان آثار محبوبش نزد شيفتگانش است. »اشنايدر« با وجودی 
كه تحصيالت آكادميک در حوزه ادبيات نداشت و هيچ گاه درسی در زمينه داستان نويسی و ادبيات نگذراند اما 

نويسنده موفقی در نيمه دوم قرن بيست فرانسه بود.

خداحافظي جان آپدایک با خرگوش ها 
  

اقامت  در محل  آمريكايي صبح سه شنبه گذشته  منتقد مطرح  و  آپدايک رمان نويس  جان 

خود در ايالت ماساچوست درگذشت. اين نويسنده معروف كه در كنار نويسندگي مدت ها 
براي نشريه معتبر >نيويوركر< قلم مي زد، بعد از يک جدال چند ساله با بيماري سرطان در 
۷6 سالگي تسليم مرگ شد. آلفرد نوپ )ناشر آثار آپدايک( ضمن اعالم خبر درگذشت اين 
نويسنده به خبرگزاري فرانسه گفت: >اين واقعا خبر غم انگيزي است كه من اعالم مي كنم اما 
بايد بگويم كه يكي از بزرگ ترين نويسندگان زمان معاصر ديگر بين ما نيست.< روزنامه 
نيويورك تايمز هم با چاپ مطلبي مفصل درباره اين نويسنده، او را يكي از رمان نويسان 
سرسخت توصيف كرد كه رازهاي جامعه آمريكايي را به تصوير كشيده است. جان آپدايک 
را  آنها  كه  است  >خرگوش<  عنوان  با  رمان هايي  مرهون مجموعه  را  اشتهار خود  عمده 
منتشر  كتاب  از ۵۰  بيش  آپدايک در طول حيات خود  نگارش درآورد.  به  ظرف ۳۰ سال 
و  پوليتزر  توانست جوايزي همچون  نشد،  نوبل  جايزه  دريافت  به  موفق  اينكه  با  او  كرد. 
جايزه ملي آمريكا را از آن خود كند. دو سال پيش هم جايزه ادبي >ري< را دريافت كرد 
كه داوران آن نويسندگاني همچون آن بيتي، جويس كرول اوتس و ريچارد فرود بودند. اين 
نويسنده درباره چگونگي روي آوردنش به ادبيات گفته است: >مادر من روياهاي طول و 
درازي براي تبديل شدن به يک نويسنده در سر داشت و من عادت كرده بودم تايپ كردن 
او را در اتاق جلويي خانه تماشا كنم. اين اتاق همان جايي بود كه من زمان بيماري ام در 
)ديگر  ميلر  اينجا است كه نورمن  جالب  تماشا مي كردم.<  را  آن مي نشستم و كار مادرم 
او براي مخاطباني داستان  انتقاد مي كرد كه  نويسنده مطرح آمريكايي( هميشه به آپدايک 
انتقادها، منتقدان ديگري  البته به رغم اين  مي نويسد كه چيزي از ادبيات سردر نمي آورند! 
دانسته اند.  مردمي  نويسنده اي  را  او  و  را ستوده  آپدايک  و شاعرانه  روان  نگارش  شيوه 
به رغم شهرت جهاني اين نويسنده، متاسفانه داستان هاي او چندان مورد استقبال مترجمان 
قرار نگرفته است و عمدتا طي سال هاي اخير معدودي از داستان هاي كوتاه وي در نشريات 
توسط محمد  >حسي از سرپناه<  ترجمه شده اند. اولين كتاب مستقل آپدايک تحت عنوان 
چرمشير، مهسا خليلي و عده اي ديگر ترجمه شده و سال گذشته هم به چاپ رسيده است. 
ناشر اين اثر، نشر >نيال< است. همچنين سال گذشته يكي از داستان هاي كوتاه آپدايک در 
مجموعه >التاري<، چخوف و داستان هاي ديگر از سوي نشر مركز چاپ شد. اين كتاب 
حاوي داستان هايي از ديگر نويسندگان دنيا نظير ريموند كارور، توبياس ولف، آن بيتي، 

شرلي جكسون و... بود و توسط جعفر مدرس صادقي ترجمه شد. 

خودسانسوری، بدترین اتفاق برای نویسنده است
نمايشنامه نويس فرانسوی گفت: »هنرمند بايد بر روی تفكر و وجدان انسان ها تاثير بگذارد، اما 
كار او پاسخگويی به مشكالت جامعه نيست. هنرمند می تواند مردم را تكان دهد و اجازه ندهد 
آنها موقعيت ها و تاريخ خود را فراموش كنند.« ماتئی ويسنی يک؛ نويسنده رومانی االصل؛كه 
هفته گذشته در خانه هنرمندان ايران سخن می گفت، تصريح كرد مثل همه بچه های هم سن 
به  و  كنم  پيدا  را  درونی  آزادی  فضای  توانستم  و  كردم  آغاز  را  نوشتن  گفتن  با شعر  خود 
دنبال آن داستان هم بنويسم. اما خيلی زود فهميدم كه عالقه ی اصلی ام تئاتر است.« نويسنده 
خاطرنشان كرد:» آشنايی ام با زبان فرانسه دنيای متفاوتی را به من نشان داد. در حالی كه 
من نويسنده ی رومانيايی هستم كه تا سی سالگی در رومانی بزرگ شدم و ريشه هايم متعلق 
به آن كشور است.اما در عين حال فرانسه به من بال داد و به دليل همين زبان بود كه امروزه 
كارهايم به چندين زبان مختلف ترجمه شده است.« ويسنی يک اضافه كرد:» نوشتن برای من به 
معنی درك كردن است، زيراادبيات به ما كمک می كند تا با تاريخ، انسان، بشريت، عشق، جامعه 
و رابطه های ميان انسان ها حكومت و قدرت آشنا شويم. در واقع ادبيات كمک می كند تا تضاد 
های انسان را بفهميم.« اين نويسنده ی رومانيايی اضافه كرد:» سعی دارم همواره نويسنده ی 
آگاهی باشم و اجازه ندهم هيچ تذكری من را بازی دهد و سخت ترين وضعيت برای من زمانی 
است كه از مغز خودم برای فكركردن استفاده نكنم.« اين نويسنده متذكر شد: » مشكل من در 
زندگی هيچ گاه سانسور نبوده بلكه خودسانسوری چيزی بود كه هميشه از آن می ترسيدم. 
خيلی وقت ها می نوشتم و خودم از چيزهايی كه حذف می كردم می ترسيدم. درحالی كه آن 
زمان كسی نبود كه مرا برای نوشته هايم بازخواست كند.اما من خودم تبديل به سانسور گر 
خودم شده بودم كه اين بدترين اتفاق برای يک نويسنده است.« به گزارش ايسنا، اين هنرمند 
در بخش ديگری از اين نشست عنوان كرد: »هرچه پيرتر می شوم می فهمم كه يک نمايشنامه 

بدون احساس شكل نمی گيرد.« 
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علي اكبر قاضي زاده

تاالر گراندهتل داشت سرريز مي شد. كنار خيابان سنگفرش الله زار، چند اتومبيل نو 
پارك شده بودند. هنوز درشكه هاي عمومي و شخصي از راه مي رسيدند و مسافران 
مشتاق را پياده مي كردند. هنوز از واگن اسبي و از سر الله زار كساني پياده مي 
شدند و با شتاب به سوي گراندهتل مي دويدند. هنوز مشتاقاني از هر سو مي آمدند... 
و هنوز نيم ساعتي به آغاز كنسرت مانده بود. متصدي تاالر سعي داشت آن عده را 
كه بي بليت آمده بودند، قانع كند كه كنسرت تا دو هفته ديگر اجرا مي شود، گوش 
ماجرا، هر وقت  اين  بماند.  در  نمي خواست پشت  هيچ كس  نبود.  بدهكار  اما  كسي 

عارف كنسرت داشت، تكرار مي شد.

شب هايي كه عارف در اواخر قرن شمسي پيش برنامه داشت، هيچ خبري مهم تر از 
اين برنامه در شهر نبود. نه اينكه مردم دلمشغولي ديگري نداشتند؛ داشتند؛ زياد هم 
داشتند. جنگ اول جهاني گذشته بود و فقر و ناامني و نااميدي داشت از سر و كله 
مردم باال مي رفت. اصاًل شايد همان دلمشغولي مردم را به تاالر كنسرت مي كشاند. 
مي كشاند تا ببينند امشب عارف كجاي اين جامعه ناساز را مي خواهد هدف بگيرد. 

مثل آن شب سرد زمستان. پرده باال رفت و انتظار روي سكوت تاالر سنگين نشست. 
پا گذاشت و  را روي  تار  با پيش درآمد آغاز شد. سپس شكراهلل خان  اول  برنامه، 
مقدمه آواز را آغاز كرد كه در پي آن آواز محزون عارف در دستگاه محزون دشتي، 
تاالر را فراگرفت. امشب در صداي عارف رگه هاي پيدايي از خشم و غصه موج مي 

زد...
زمستان نحس سال ۱۲9۰ شمسي بود. پس از پايداري مردانه مجلس دوم در برابر 
اولتيماتوم روسيه، ناصرالملک نايب السلطنه دستور بستن مجلس، توقيف روزنامه 
هاي مستقل و تعطيل كارهاي احزاب را صادر كرده بود. در تبريز روسيان آزادي 
طلبان را گروه گروه به دار مي كشيدند. براي در خود فرو رفتن، مردم، بهانه زياد 

داشتند.

گريه را به مستي بهانه كردم

در  و سپس  كرد  مي  آغاز  عاطفي  و  عشقي  درونمايه  با  هميشه  عارف  را  تصنيف 
بندهاي بعدي، به موضوع روز مي پرداخت. امشب، نوبت نايب السلطنه بود. بند دوم 

آغاز شد؛

شد چو ناصرالملک مملكت دار/ خانه ماند و اغيار، ليس في الدار

كار  عارف،  منفجر شد.  مردم  فرياد همراهي  از  يكباره  تمام شد، سالن  كه  كنسرت 
خود را كرده بود. اگر آژان هاي نظميه پا در ميان نمي گذاشتند، بيرون بردن عارف 
امكان نداشت. اول صبح، ناصرالملک قراگوزلو، يپرم خان رئيس نظميه را فرستاد تا 
عارف را كت بسته بياورد. عارف از تهران همان ديشب گريخته بود. هنر بار ديگر 

قدرت نمايانده بود.

ابوالقاسم عارف قزويني آغازگر تصنيف به معناي كلي آن و آغازگر سرودن تصنيف 
ميهني بود؛ گو اينكه تصنيف ميهني، پس از عارف، نامي شايسته تر از او را هنوز 
كه هنوز است، نشناخته. غزل و قطعه هم گفته است. انصاف اما اينكه صرف نظر از 
برخي خط ها، شعر عارف درخشان نيست. هنوز كه هست واژه هاي» از خون جوانان 
وطن الله دميده« دل هر ايراني ايران خواهي را مي لرزاند. نيز تصنيف ماندگار »بهار 
دلكش رسيد و دل بجا نباشد« يا »دل هوس سبزه و صحرا ندارد«. عارف چنان به 

به آن پرداخت. شعر عارف، مثل  بهار هم  اعتبار بخشيد كه شاعري چون  تصنيف 
عشقي و الهوتي از نااميدي و بدبيني سرشار است.

وقتي عارف ترانه سرايي كرد و اعتباري يافت، شاعران ديگر هم خواستند كالم خود 
را به مدد آهنگ پراثرتر كنند. اول عشقي بود كه نمايش هاي شعر و آهنگي )اپرت( 
ساخت. بهار هم از اين رسم روزگار نخواست عقب بماند كه مرغ سحر او از بقيه 
موفق تر از آب درآمد. كار به آنجا رسيد كه وحيد دستگردي گوشه گير هم موسم 
گل را سرود. عارف از جنس ديگري بود. آهنگ را خود مي ساخت. شعر هم كار خود 
او بود، خواندن هم. امروز ديگر كمتر شاهدي زنده است كه خواندن عارف را به ياد 
آورد. ديروز اما از زبان بسيار كسان شنيدم كه پرشور مي خواند و حس و حال تاالر 
را به تمامي جذب خود مي كرد. مي گفتند صداي باز و گسترده يي نداشت )در قياس 
با استادان آواز آن روز كه كم هم نبودند(. اما با احساس مي خواند و چون كالم و 
چرخش آوامايه ها از خود او بود، اثرگذار مي توانست بخواند. نيز فقط نمي خواند؛ 
اجرا مي كرد. بلد بود با حركت دست و رفت و آمد روي صحنه، اثر ژرف تري بر 
تماشاچيان بگذارد. يک بار در بهار ۱۲9۳شمسي كنسرت را در باغ گسترده و زيباي 
ظل السلطان )عمارت مسعوديه- در خيابان اكباتان امروز كه حاال در اختيار وزارت 
آموزش و پرورش است( برگزار كرد و چون هميشه انبوه جمعيت را به باغ كشاند. 

عارف شعري از خود را با آواز اجرا كرد تا آنجا كه؛
بگو به عقل منه پا بر آستانه عشق/ كه عشق در صف ديوانگان سپهدار است/ اين 
سال  در  تهران  فاتح  سردار  دو  از  يكي  تنكابني-  سپهدار  خان  ولي  محمد  بر  بيت 
او كنند كه »گربه  پيدا كنند و حالي  را  داد عارف  ۱۲۸۷شمسي- گران آمد. دستور 
كجا تخم مي گذارد«. عارف را در خيابان ناصرخسرو يافتند و آنقدر زدند كه يقين 
كردند او را كشته اند. مردم او را به بيمارستان بردند و نجاتش دادند. سپهدار در 
قول  )به  كبير  سردار  جمشيدخان  برادرش  و  گذاشت  پس  پا  مردم  همدردي  برابر 
مردم سردار اكبير( را فرستاد تا از او دلجويي كند. عارف عذر سپهدار را پذيرفت و 
هديه او )خانه يي و مبلغي پول( را رد كرد. رضاخان كه آمد، انتظار داشت از عارف 
ستايش بشنود. اهل اين كارها نبود. بر شاعر تهيدست چنان روزگار را سخت گرفت 
كه روستايي در همدان را براي گوشه گزيني انتخاب كرد. دستگاه پليسي رضاشاهي 
نمي گذاشت كسي به زيستگاه عارف نزديک شود. در آن تبعيد و در آن تنهايي بي 
پايان، عارف سرانجام در روز دوم بهمن سال ۱۳۱۲شمسي در پنجاه سالگي و در 

سكوت، درگذشت. تصنيف هاي او اما، تا عارفي ديگر به عرصه برسد، همتا ندارد. 

»یک  فرهنگ   داریوش   
گزارش واقعي« را کلید 

مي زند؛

يک گزارش واقعي« دهمين 
ساخته سينمايي داريوش فرهنگ 
امروز در تهران كليد مي خورد. 
اين فيلم با بازي كامبيز ديرباز، 

مهرداد ضيايي، كورش سليماني، 
گالره عباسي، رحيم نوروزي 

و با حضور جمشيد مشايخي و 
داريوش فرهنگ درباره وقايع 

نگاري سه سال از زندگي دو رفيق 
قديمي است كه به دور از انتظار، 

رودرروي هم قرار مي گيرند.

اسپایک لي نامزد 
بهترین کارگرداني 

ایمیج 2009
نامزدهاي  جمع  به  لي  اسپايک 
جوايز  از  كارگرداني  بهترين 
»ايميج« سال ۲۰۰9 پيوست. انجمن 
ملي NAACP امريكا كه هر ساله 
تلويزيون،  سينما،  هاي  بهترين  از 
كند،  مي  تقدير  موسيقي  و  ادبيات 
بخش  نامزدهاي  گذشته  روز 
در  را  سينما  كارگرداني  بهترين 
چهلمين دوره برگزاري اين جوايز 
نامزدهاي  ميان  كرد.در  اعالم 
فيلم  براي  لي  اسپايک  منتخب، 
مشهورترين  آنا«  سنت  »معجزه 

گزينه است. 

کلود شابرول و 
دریافت جایزه 
دوربین برلیناله؛

معروف  كارگردان  شابرول  كلود 
فرانسوي جايزه »دوربين برليناله« 
عرصه  در  خدماتش  خاطر  به  را 
كرد.  خواهد  دريافت  سينما 
جشنواره فيلم برلين از سال ۱9۸6 
براي  را  برليناله«  »دوربين  جايزه 
دستاورد شغلي  عمر  يک  از  تقدير 
هايي  يا سازماني  ها  به شخصيت 
كه خدمتي در عرصه سينما كرده 
اعالم  اساس  بر  كند.  اعطا مي  اند، 
پنجاه  جشنواره  كنندگان  برگزار 
شابرول  كلود  امسال  برلين،  ونهم 
را  جايزه  اين  فرانسوي  كارگردان 

دريافت خواهد كرد. 

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید
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برخورد تمدن 
ها و گفت وگوی 
آنها با یک بستر 

و دو رویا
سياسی  علوم  نام  صاحب  استاد  هانتينگتون  ساموئل  درگذشت 
نظريه  سوم  بار  برای  است  شده  موجب  هاروارد  دانشگاه  در 
بازخوانده  ايران  در  جهان«  نظم  بازسازی  و  ها  تمدن  »برخورد 
با  يی  مقاله  قالب  راهبرد در  اين  كه  بود  بار وقتی  شود. نخستين 
جديدی  پارادايم  يا  مفهومی  چارچوب  ها«  تمدن  »برخورد  عنوان 
را برای تحليل رخدادهای بين المللی دوران بعد از جنگ سرد در 
فصلنامه امريكايی »فارين افيرز« در تابستان ۱۳۷۲ )۱99۳( مطرح 
كرد. طرح اين راهبرد از حد يک مقاله علمی فراتر رفت و به گفته 
خود هانتينگتون »از دهه ۱9۴۰ تا آن زمان هيچ يک از مقاله های 
منتشرشده در آن مجله به اندازه مقاله يادشده مورد توجه و بحث 
قرار نگرفته بود.« در ميان نوشته های خود او نيز »اين مقاله در يک 

دوره سه ساله بيشترين بحث ها را برانگيخت.« 
تمدنی  هويت  كه  است  آن  مقاله  اين  در  هانتينگتون  نظريه  اساس 
به طور روزافزونی در آينده اهميت می يابد و در جهان تا اندازه 
زيادی بر اثر كنش و واكنش بين هفت يا هشت تمدن بزرگ شكل 

خواهد گرفت. 

واقعيت آن است كه اين دو نظريه در زمينه 
يی واحد دوسويه و دو چشم انداز متفاوت 
را برای جهان امروز و آينده مد نظر داشته 
اند و دارند؛ به عبارتی ديگر دو صورت از 
بستر  يک  ما؛  جهان  قديم  توصيف  همان 
و دو رويا. آيا در اين بار سوم كه باز به 
سبب مرگ هانتينگتون بازانديشی درباره 
به  نبايد  است،  داشته  پی  را در  او  نظريه 
امكان  اين نظر و  تهديدهای  فرصت ها و 
و امتناع گفت وگو يا برخورد تمدن ها و 

فرهنگ ها به جهان پيش رو انديشيد؟

مقاله هانتينگتون در آن ايام بيش از آنكه به عنوان يک نظريه علمی 
درباره آينده دنيا قلمداد شود يک راهبرد سياسی يا يک ايده سياست 
ساز دانسته شد و منتقدان بسياری را در سراسر جهان به اعالم 
نظر واداشت. خود او هم بعدها جای خالی دو موضوع سياسی را 
در آن مقاله موجب بدفهمی های گوناگون دانست و نوشت؛ »يكی 
از موضوع های مهمی كه مقاله من به آن نپرداخته بود، تاثير حياتی 
رشد جمعيت بر عدم ثبات و تعادل قوا بود. موضوع مهم ديگر نيز 
اينكه برخورد تمدن ها بزرگ ترين خطری است كه صلح جهانی را 
تهديد می كند و نظم جهانی مبتنی بر تمدن ها مطمئن ترين حفاظ 
در برابر جنگ جهانی است.« به هر رو پيوند ميان نظريه برخورد 
تمدن ها و هانتينگتون در آن دوران تا به آن حد نزديک و استوار 
شد كه هر نام ديگری حتی برنارد لوئيس نظريه پرداز قديم برخورد 
اين موضوع را  ميان فرهنگ ها و تمدن ها را پشت سر گذارد و 
طرح  از  بعد  چهار سال  بخواند.  هانتينگتون  نام  به  بهتر  و  بيشتر 
جهانی اين مقاله دوباره نام هانتينگتون و برخورد تمدن ها به وفور 
به ميان آمد، اما اين بار نه به اعتبار خود آن راهبرد بلكه به سبب 

موضوعيت يافتن ايده رقيب آن. 

ايده گفت وگوی ميان فرهنگ ها و تمدن ها كه از سوی سيدمحمد 
خاتمی در سال ۱۳۷6 ارائه شد، پس از آنكه در پنجاه و سومين 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اقبال و اجماع جهانی روبه رو 
شد و سال ۲۰۰۱ ميالدی را به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها 
راهبرد  برای  بديل  نظريه  عنوان  به  جا  همه  كرد،  اعالم  جهان  در 
برخورد تمدن های هانتينگتون فهميده شد. اظهار نظر رسمی كوفی 
او  است.  واقعيت  همين  مويد  ملل  سازمان  دبيركل  مقام  در  عنان 
بينی ساموئل  »پيش  گفت؛  آكسفورد  دانشگاه  در   ۱999 ژوئن  در 
عنوان   ۱99۳ سال  از  كه  ها  تمدن  برخورد  زمينه  در  هانتينگتون 
انديشمند  های  انسان  همه  برانگيخت.  را  فراوانی  های  بحث  شد، 
بايد خواستار اجتناب از چنين برخوردی باشند... در ماه سپتامبر 
سيدمحمد  آقای  اسالمی  كشور  يک  از  نگر  آينده  رهبری  گذشته 
خاتمی رئيس جمهور ايران، در مجمع عمومی ملل متحد سخنانی 
به يادماندنی در اين باره ايراد كرد.« در واقع ايده گفت وگوی تمدن 
ها در رويكردهای آغازين خود در مقابل ايده رويارويی تمد ن ها 
سامان يافت و فهميده شد. نقطه اتكای ايده »گفت وگو« درخصوص 
مناسبات بين تمدنی آن بود كه با انديشه »نزاع« متفاوت است، در 
عين حالی كه به لحاظ نظری مشتركاتی نيز با ايده برخورد تمدن 
ها دارد. ايده برخورد تمدن های هانتينگتون با توجه به كاسته شدن 
نقش حوزه  ايفای  و  المللی  بين  در سطح  ها  ملت  دولت-  نقش  از 
های فراتر يا فروتر در اين زمينه، حدود برخورد در سطح جهانی 
را از مرزهای رسمی دولت ها به مرزهای تمدنی می كشاند. طرح 
ايده گفت وگوی تمدن ها هم در بدو امر به صورت يک رويكرد و 
مذكور  های  طرف  ميان  ارتباط  به  ساماندهی  بر  اخالقی  توصيه 
تمركز داشت. به عبارتی ديگر، گفت وگوی تمدن ها و برخورد تمدن 
ها از اين حيث كه در دوران جديد مرزهای ارتباط را فراتر از مرز 
دولت ها می انگارند، چندان تفاوتی با يكديگر ندارند. يكی منازعات 
بين المللی را بر مبنای اين مرزگذاری جديد در سطح جهانی تحليل 
می كند و ديگری مرزهای همزيستی و ساماندهی به صلح را بر آن 
قرار می دهد. به اين اعتبار، اين دو ايده نه تنها روياروی يكديگر 
نيستند، بلكه به خالف آن شايد مكمل يكديگر نيز به حساب آيند. 

صاحب ايده برخورد تمدن ها منازعات جهانی را مطمح نظر قرار 
داده است و صاحب ايده گفت وگوی تمدن ها، همزيستی مسالمت 

آميز در سطح جهانی را. 

آنچه مرزهای افتراق را تشكيل می دهد در جای ديگر است؛ ايده 
برخورد تمدن ها همچنان بر الگوی ليبرال در فهم مناسبات جهان 
متكی است. پيش از آن نظام جهانی، نظام مواجهه دولت های متكی 
بر خودخواهی های ملی بوده است. در حالی كه اينک واضع ايده 
بازيگران  به  دولتی  بازيگران  است  كرده  اعالم  ها  تمدن  برخورد 
اين  از  پيش  نيز  ها  تمدن  وگوی  گفت  ايده  اند.  يافته  ارتقا  تمدنی 
بدون آنكه به وضع بنيادهای ليبرال بپردازد، اعالم كرده است اين 
بازيگران برای حفظ منافع انسانی بهتر است به جای برخورد به 
گفت وگو روی آورند. در اين سو ايده گفت وگوی تمدن ها هر چه 
پيشتر آمده است به حسب نظری از بنيادهای ايده برخورد تمدن 
ها فاصله گرفته است. ايده گفت وگوی تمدن ها بيشتر به بنيادهای 
نظری و الگوهای »اجتماع گرايانه« و »نظم شبكه يی« رفته است كه 
در آن صحنه جهانی به مثابه محيط مشترك زيست انسانی حاوی 
مقتضيات عموم بشری و جهانی است. در واقع در اين نظريه پيش 
از آنكه سخن به حوزه های متكثر تمدنی و هويت های بازسازی 
شده در هر يک از تمدن ها متوجه شود ذهن ها به سوی عالی ترين 
اجتماع بشری كه نيازمند نظم هنجارين تازه يی است، سوق داده 

می شود. 

به هر رو ايده گفت وگوی تمدن ها و فرهنگ ها به هرجا رفت و در 
ايده  هر سو كه طرح شد برای فهم بيشتر خود نام هانتينگتون و 
برخورد او را هم به همراه داشت اما واقعيت آن است كه اين دو 
نظريه در زمينه يی واحد دوسويه و دو چشم انداز متفاوت را برای 
جهان امروز و آينده مد نظر داشته اند و دارند؛ به عبارتی ديگر دو 
صورت از همان توصيف قديم جهان ما؛ يک بستر و دو رويا. آيا 
در اين بار سوم كه باز به سبب مرگ هانتينگتون بازانديشی درباره 
نظريه او را در پی داشته است، نبايد به فرصت ها و تهديدهای اين 
نظر و امكان و امتناع گفت وگو يا برخورد تمدن ها و فرهنگ ها به 

جهان پيش رو انديشيد؟

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

علوم سیاسی
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوكاره
ترجمه منوچهر كيا

ولی )ليماس( اهل اين كارها نبود و از هر لحاظ يک مرد عمل محسوب ميشد. 
اسامی  نامش  ميدانست  اينكه  باوجود  و  بود  مانده  برلن  در  او  دليل  بدين 
مامورين موقتی قرار دارد معهذا با سماجت وارادهای آهنين بكار خود ادامه 
ميداد و عقيده داشت كه كارها باالخره روزی درست ميشود . در سازمان 
ضد جاسوسی فقط راندمان كار مهم است . اين موضوع قانون اخالقی آن 
سازمان محسوب ميشود. حتی محافل )وايت هال( هم از اين قانون اطالع 
داشتند. ليماس بخوبی ماموريتهای خود را انجام ميداد كه ناگهان )موندت(
... بالفاصله )ليماس متوجه شده بود كه )موندت( او را مغلوب  ظاهر شد 
كرده و زندگی او را تغيير خواهد داد. هانس ديتر موندت ۳۲ سال داشت و 
در شهر اليپزيک متولد شده بود. ليماس پرونده )موندت( را يده وباعكسی 
و  ای خشن وبی حالت  بود چهره  آشنا  كامال  قرارداشت  آن  دردرون  كه 
موهای زردونرم. ليماس بخوبی ميدانست كه موندت چگونه ترقی كرده و 
مقام معاونت )آبتيلونگ( و رياست عمليات اجرائی را اشغال نموده است . 
همه از )موندت( نفرت داشتند، حتی همكاران اداری او نيز از او منتفر بودند. 
ليماس اين موضوع را از دهان ريمک كه در كميته امنيت با موندت همكاری 
ميكرد شنيده بود. حرفهای )ريمک( بهيچوجه پوچ و بی اساس نبود زيرا 
باالخره بدست موندت بقتل رسيده بود. تا سال۱9۵9موندت نقش مهمی را 
بازی نكرده و در لندن بعنوان عضو هيئت اقتصادی آلمان شرقی فعاليت 
ميكرد. ولی ناگهان پس از اينكه برای نجات جان خود دو تن از همكارانش را 
بقتل رساند به آلمان شرقی بازگشت و مدت يكسال كامال مخفی ماند . پس 
از اين مدت در ستاد فرماندهی آبتيلونگ واقع در شهر اليپزيک ظاهر شد و 
مقام نسبتا مهمی را اشغال كرد. در آن موقع بود كه در آبتيلونگ تغييرات 
زيادی رويداد و در نتيجه ۳ نفر به اوج قدرت رسيدند فيدلر بعنوان رئيس 
انتخاب شد، يوهان مقام سابق موندت را اشغال  سازمان ضد جاسوسی 
كرد و مقام رياست عمليات اجرائی نصيب موندت گشت . آن زمان او بيش 
از ۴۱ سال نداشت و اشغال كردن چنين مقامی در سن ۴۱ سالگی واقعا 
باور نكردنی است . پس ازاين تغييرات سازمان ضد جاسوسی آلمان شرقی 
اولين ماموری را كه  زيرورو شد و روشهای اجرائی آن بكلی تغييركرد. 
ليماس از دست داد، يكزن بود. او هنگاميكه از يكی از سينماهای برلن غربی 
خارج ميشد بضرب گلوله از پای درآمد. پليس موفق نشد قاتل او را بيابد و 
ليماس ابتدا گمان كرده بود كه زن مزبور بطور تصادفی بقتل رسيده است 
. يک ماه بعد دركنار خطوط راه آهن جسد يكی از باربران ايستگاه )درسد( 
كشف شد. مردمزلور سابقا در شبكه جاسوسی )پيش گيالم( فعاليت ميكرد 
. ديگر ليماس مطمئن  شده بود كه نبردی خشن آغاز شده وزن و مردمزبور 
سابقا بهيچوجه تصادفا جان نسپرده اند . دو ماه پس از اين حادثه دوتن از 
افراد شبكه جاسوسی خود ليماس در دادگاه كوچكی محاكمه و اعدام شدند. 
حاال حريف كارل را هم از پای درآورده و ليماس را مجبور كرده بود كه 
برلن را ترك نمايد. شبكه جاسوسی ليماس بكلی تا رومارشده و موندت 
پيروزی را از آن خود كرده بود. ليماس مرد كوتاه قدی بودو موهای كوتاه 
خاكستری داشت. هيكل او به هيكل شناگران حرفه ای شباهت زيادی داشت 
. او مرد بسياری نيرومندی بود و اين موضوع از چانه ، شانه ها و انگشتان 
كوتاه و كلفت دستهايش بخوبی نمايان بود. او لباسهای راحتی بتن ميكرد 
و برای شيكپوشی اهميتی قائل نبود. پارچه هائی را كه از الياف مصنوعی 
پيراهن  به  مفرطی  عالقه  و  ميداد  ترجيح  پشمی  های  بپارچه  ميشد  يافته 
های آمريكائی داشت و هميشه يک جفت كفش جير با تخت كرب بپا ميكرد 
او چهره ای باز و چشمانی بلوطی داشت و بطوريكه گفته ميشد در اصل 
اگر  ببرد.  پی  او  شخصيت  به  نميتوانست  كسی  هرحال  در  بود.  ايرلندی 
دربان يكی از كلوبهای خصوص لندن او را ميديد نميتوانست باور كند كه 
در آن كلوب عضو ميباشد . ولی كاباره های برلن بهترين ميزهای خود را 
برای او رزرو ميكردند. ليماس يک جنتلمن واقعی نبود ولی در هر كاری 
ميتوانست گليم خود را از آب بيرون بياورد. مهماندار هواپيما از قيافه او 
تقريبا ۵۰  ثروتمندی است كه  بود و تصور ميكرد كه مرد  آمده  خوشش 
سال دارد . البته ليماس تقريبا ۵۰ سال داشت ولی كامال آس و پاس بود. 
مهماندار پيش خود فكر ميكرد كه ليماس تا بحال ازداواج نكرده و در اين 
باره كامال در اشتباه بود زيرا ليماس مدتها پيش همسر خود را طالق داده 
و اكنون چند فرزند داشت كه ارشد آنها ۱۵ ساله بود و ماهيانه مبلغی از 
يكی از بانكهای كوچک شهر دريافت ميكرد. مهماندار هواپيما بالحن مودبانه 
ای به ليماس گفت : اگر ويسكی ميخواهد بهتر است كه عجله كنيد زيرا ۲۰ 

دقيقه ديگر در لندن فرود خواهم آمد .
 ادامه دارد

 اولین ستاره هاي سیاه کاخ سفید داستان )4(
 

زويا چراغي؛

 اياالت متحده اين روزها مسحور ساكنان جديد خيابان ۱6۰۰ پنسيلوانياست. هرچند در بين تازه واردان كاخ سفيد ساشا ۷ساله و 
ماليا ۱۰ساله بيش از سايرين زير نورافكن مطبوعات قرار گرفته اند. مصاحبه ها و عكس هاي متعددي كه در طول روزهاي اخير 
از اين دو دختر به چاپ رسيده نشانه توجه رسانه هاي امريكايي است. تا امروز عكس دختران اوباما سه بار به همراه والدين شان 
روي جلد مجله پيپل رفته و اين دو از همين حاال به جمع مشاهير اضافه شده اند. خيلي از وبالگ ها پيش بيني كرده اند كه آنها به 
زودي جاي ستاره هاي درخشان خردسال ديگر را براي دختران امريكا پر مي كنند. باراك اما سعي دارد به عنوان پدر خودش نقش 
يک ستاره را براي ساشا و ماليا ايفا كند، به همين دليل با نوشتن نامه سرگشاده يي كه در مجله پرتيراژ Parade به چاپ رسيد 
خطاب به آنها شرايط جديد شغلي اش را توضيح داد. در آن نامه وي روياهايي را كه براي دخترانش و تمام فرزندان امريكا در سر 
دارد، بيان كرده بود. اما همين كار هم صداي بسياري را در آورد كه؛ »آقاي رئيس جمهور با علني كردن اين كار در جامعه، بار 

سنگين تري را بر دوش فرزندانش گذاشته در حالي كه اين دو دختر خردسال پيش از آن هم فشار زيادي را تحمل مي كردند.« 
باراك و ميشل اوباما )كه نقش خود را به عنوان يک رئيس خانواده به خوبي ايفا مي كند( خيلي قبل تر از اينها قول داده بودند حريم 
خصوصي دخترها را در كاخ سفيد حفظ مي كنند. هرچند به گفته الري ساباتو رئيس دانشكده علوم سياسي ويرجينيا چاره ديگري 
جز اين كار ندارند؛ »جوان تر ها به خاطر موقعيت هايي كه دارند بيشتر در معرض فشار و استرس قرار مي گيرند.« او كه سال 
هاست مربي فرزندان دولتمردان، سناتورها و روساي جمهوري است، مي گويد هرچند اين قشر خاص جذابيت و كشش ويژه يي 
دارند اما رسانه ها هم بسياري مواقع به حريم خصوصي آنها احترام مي گذارند. البته در اين يک مورد قواعد معمول تا اندازه يي 
تغيير كرده است. اين خانواده و فرزندان خردسالش روح تازه يي به كاخ سفيد آورده اند؛ »اوباماها استثنا هستند. احساس و اشتياق 
بسياري كه حول اين خانواده وجود دارد و اميدهاي مردمي كه چشم انتظار تغييرات هستند همه چيز را متحول كرده است. مردم 
امروز مثل زمان كندي هستند؛ كسي كه بيشترين ميزان محبوبيت را در آن زمان بين عامه داشت.«جان اف. كندي جونيور كه به پسر 
امريكا شهرت دارد، عادت داشت زماني كه پدرش سرگرم رسيدگي به امور روزمره بود زير ميز كار بيضي شكل او مخفي شود در 
حالي كه كارولينا خواهر بزرگش در باغ زيباي كاخ سفيد مشغول اسب سواري بود. رئيس جمهور كندي مثل هر پدر ديگري عاشق 
تماشاي بازي فرزندانش بود. تصاوير بسياري در اين باره وجود دارند كه مشهورترين آنها وي را در حالي نشان مي دهد كه براي 
دو فرزندش كه دور اتاق كار پدر در حال رقصيدن هستند، كف مي زند. اما عكس هايي از اين دست كم و قديمي هستند، زيرا ژاكلين 
كندي تحقيقات بسياري درباره فرزندان كاخ سفيد انجام داده است. تمام تالش خود را به كار مي گرفت تا جان جونيور و كارولين 
را از كنجكاوي هاي بيش از حد جامعه دور نگه دارد. او پيش از ترك واشنگتن به كلينتون ها نصيحت كرده بود تا مطمئن شوند 
چلسي )دختر بيل كلينتون( يک زندگي كامل و بي نقص را به دور از جنجال ها و هيجانات مخرب كاخ سفيد تجربه كند. كلينتون و 
همسرش هم تالش بسياري كردند اما در نهايت رسوايي هاي اخالقي پدر و لطيفه هاي زننده تلويزيوني مراسم بدرقه ظالمانه يي را 
براي چلسي رقم زد. ميشل اوباما هم كه در نهايت شنونده نصايح خانم كلينتون بود بارها اعالم كرده اولين وظيفه مهم اش را بر اين 
اصل قرار مي دهد كه دخترها در كاخ سفيد هم مثل ساير بچه ها بزرگ شوند و كارهاي روزمره شان مثل مرتب كردن تختخواب، 
رفتن به كالس باله و فوتبال بازي كردن را بدون كوچک ترين تغييري انجام بدهند.اما زندگي در جايي كه به گفته ساكنان قبلي اش 
مثل موزه، آكواريوم يا حتي زندان است تا چه حد مي تواند معمولي باشد؟ لوسي بي جانسون )دختر ال بي جانسون كه پس از ترور 
كندي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد( بارها نفرت خود را از پذيرفتن اجباري نقش دختر اول اياالت متحده بودن اعالم كرده و 
گفته در چنين شرايطي معمولي بودن روياي غيرممكني است.شايد از ديد دو دختر كم سن و سالي كه هنوز با تلخي و تيرگي دنياي 
سياست آشنا نيستند خانه يي ۵۵ هزار متري كه يک سينماي مخصوص و حياط زيبايي با مساحت ۱۸ جريب دارد، آنقدر جذاب 
و سحرانگيز است كه تا مدت ها سرگرم باشند. حداقل حسن اش اين است كه آنها در كاخ سفيد حضور پدر رئيس جمهورشان را 

بيشتر از زماني كه دور از خانه يک سناتور بود، حس مي كنند. 
امي كارتر به عنوان اولين فرزند خردسال كاخ سفيد پس از دوران كندي، توجه بسياري از مطبوعات را به خود جلب كرده بود. به 
عنوان مثال پرده برداري از سه خانه يي كه او به همراه پدرش جيمي كارتر، طراحي كرده بودند چنان رقابتي بين رسانه ها براي 
پخش اولين عكس ها و تصاوير به راه انداخت كه در نوع خود بي سابقه بود. جالب آنكه در همان زمان خانم كارتر سعي داشت 
توجهات را به نوانخانه هايي كه در شهر وجود داشت، جلب كند اما رسانه ها عالقه يي به پيگيري آن ماجرا نداشتند. در هر صورت 
با وجود آن همه توجه و فشار امي زندگي تقريبًا نرمالي داشت و در مدرسه دوستان زيادي پيدا كرد كه حتي بعضي شب ها ميهمان 
ويژه كاخ سفيد بودند.وقتي بحث انتقال قدرت پيش مي آيد، بازار آرزوهاي خوب و نصيحت هاي صميمانه هم داغ مي شود. هفته 
گذشته دوقلوهاي بوش به ساشا و ماليا گوشزد كردند بايد تا جايي كه مي توانند از زندگي در خانه جديدشان لذت ببرند. جنا و 
باربارا خاطرات جالب سال هايي را كه به عنوان دو نوه هفت ساله بوش پدر براي اولين بار به كاخ سفيد قدم گذاشتند، تمام و كمال 
در وال استريت ژورنال شرح دادند.آنها اولين بازديد از كاخ سفيد را »با چشم هاي معصوم و خوشبين دو كودك« اينچنين توصيف 
كرده اند؛ »خيال پردازي هاي كودكانه ما، بازي در اتاق هاي زيبا و بزرگ آن خانه بود. روياي ما، بازي هاي ما به اندازه همان 
محيط زيبا، خيال انگيز و واهي بودند.«زندگي در كاخ سفيد به همان اندازه كه از دور مسخ كننده و شگفت انگيز است از نزديک 
مسووليت سنگيني را بر دوش ساكنانش تحميل مي كند. براي ساشا و ماليا اين مسووليت حتي سنگين تر از ديگران است چون آنها 
اولين فرزندان آفريقايي- امريكايي كاخ سفيد هستند.تارشيا استنلي استاد كالج اسپلمن )كه يک كالج سنتي مخصوص سياهپوستان 
در آتالنتاست( خاطرنشان مي كند شرايط واقعًا در حال تغيير است؛ »ما هر روز در تلويزيون تصاوير دو دختر سياهپوستي را مي 
بينيم كه مورد توجه و احترام جامعه هستند. اين با تصويري كه هميشه از سياه ها نشان مي دادند به كلي متفاوت است.« او خطاب 
به ميشل اوباما مي گويد؛ »تو بايد مراقب باشي كه دخترها را به چشم يک نماد تصويري نگاه نكنند، به خصوص در سن و سالي كه 
براي بچه ها اين وسواس خوب جلوه كردن در نظر ديگران وجود دارد. مردم امريكا هميشه به دنبال بت و ستاره مي گردند و نبايد 

اجازه داد اين دو دختر به ستاره هاي جديد ديسني تبديل بشوند.«
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هما؛ پرنده اي افسانه اي یا 
واقعي؟!

_ حدود ۴۵ سال پيش آقاي »ادوارد زهرابيان« نقش هما را به عنوان آرم هواپيمايي ملي ايران طراحي كرد، اما 
سابقه نام هما بازمي گردد به نوشته هاي گريشمن! 

با اين وجود، حقيقتا چند درصد از ايراني ها مي دانند كه هما؛ پرنده اي كه نقش 
آن بارها و بارها در سرستون هاي تخت جمشيد به كار رفته و نام آن بارها 
و بارها در اشعار بزرگان ادب پارسي تكرار شده، چه نوع موجودي است؟! 
موجودي كه از ديرباز در باورهاي مردم اين سرزمين نشانه خوشبختي و 
سعادت انسان هاي پاك نهاد آريايي بوده. اين پرنده نه تنها در ايران باستان 

بلكه در اساطير مصر و يونان نيز صاحب كرامت است. 
پادشاهي  هرگاه  كه  است  آمده  بوم  و  مرز  اين  كهن  داستاني  ادبيات  در 
درمي گذشته و وارثي براي جانشيني نداشته است، مردم را در ميداني جمع 
مي كردند و همايي را رها مي ساختند. هما بر روي سر يا شانه هر كس كه 

مي نشست آن شخص پادشاه آن سرزمين مي شد. 
يا شبيه  افسانه اي، همتراز  پرنده اي  را  ايرانيان، هما  اتفاق  به  اكثريت قريب 
به ققنوس مي دانند؛ پرنده اي كه تنها در داستان ها و اساطير باستاني وجود 
داشته است. با اين وجود زرتشتيان ايران كه امروزه تعدادشان بسيار كم 
ادامه زندگي در معدود روستاهاي  با مشكالت بسيار زيادي براي  شده و 
آنها  دارند.  آشنايي  پرنده  اين  با  خوبي  به  مواجه اند  ايران  كويري  مناطق 
تا همين چند ده سال پيش بر اين باور بودند كه هرگاه هما به سراغ جسد 
فردي كه بر روي بلندي قرار داده شده است بيايد، آن فرد در عالم جاودان 
سعادتمند خواهد شد. از اين رو بود كه ايرانيان زرتشتي هما را مرغ سعادت 

مي دانستند و اينچنين است كه حافظ بزرگ مي گويد:

                 "هماي اوج سعادت به دام ما افتد       اگر تو را نظري بر مقام ما افتد"

در  كه  آنچه  اساس  بر  هما  اما  مي گردد،  باز  ايراني  زيباي  باورهاي  و  داستان ها  و  اساطير  به  همه  اين ها 
واقعيت وجود دارد يک نوع الشخور است با نام علمي "Gypaetus Barbatus". الشخوري كه تنها استخوان 

مي خورد و يكي از بزرگترين جثه ها را در بين ۵۱6 گونه پرنده كنوني ايران دارد. هما در حال حاظر جزو 
پرندگان حمايت شده ايران است و در ليست قرمز IUCN در رده پرندگان آسيب پذير قرار دارد. 

 Bearded Vulture" , "Lamb Vulture" "Lammergeier","پيش تر در زبان انگليسي هما را با اسامي چون
 "Lamb" مي شناختند. به جز يک نام در بقيه اين اسامي از واژه  "Lammergeir" و يا  "Lammergeyer
 Bearded" بره( يا از تركيب آن با پسوند استفاده شده است. اما در حال حاضر تقريبا تنها نام با مسماي(
Vulture" در كتاب هاي پرنده شناسي و يا دايرة المعارف هاي جانورشناسي مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
واقع اروپاييان نخستين بر اين باور بودند كه اين پرنده به بره ها و نوزاد انسان آسيب مي رساند و از اين رو 
با مسموم كردن الشه حيوانات و يا شكار، تعداد اين الشخور را در كوهستان هاي قاره سبز به حداقل ممكن 
رساندند. اگرچه اروپاييان امروزه تدابير بسياري را براي حفظ و ازدياد نسل اين پرنده با شكوه انديشيده اند، 
اما وضعيت زيستي اين پرنده هنوز هم در اروپا مورد رضايت نيست. در واقع هما در حال حاضر از مشكل 

كمبود تنوع ژنتيكي در ميان تعداد اندك باقيمانده از جمعيت خود رنج مي برد.
مناطق  متر   ۳۰۰۰ باالي  ارتفاعات  در  بال بازروي  حال  در  را  روز  زمان  بيشتر  هما 
افتاده  كوهستاني مي گذراند؛ آشيانه خود را بر روي سكو يا شكاف صخره هاي دور 
ساخته و در هنگام جوجه آوري به شدت از قلمرو وسيع ۴۰۰ كيلومتر مربعي خود، در 
برابر جفت هاي هم نوع حفاظت مي كند. هماي ماده معموال يک تخم و به ندرت دو تخم 
درون آشيانه مي گذارد و هر دو جنس نر و ماده در امر تغذيه جوجه همكاري دارند. در 
آشيانه هايي كه دو جوجه مورد تغذيه پدر و مادر قرار مي گيرند معموال جوجه كوچكتر 
توسط جوجه بزرگتر از بين رفته و جوجه باقيمانده پس از گذشت ۱۰۷ تا ۱۱۷ روز 

شروع به تجربه اولين پروازهاي خود بر فراز آشيانه مي كند.
از نظر ريخت شناسي هما شباهت چنداني به ديگر الشخورها ندارد. پرنده بالغ داراي 
بال هايي كم عرض، دراز ونسبتا نوك تيز است كه طول بال هاي باز، گهگاه به ۳ متر 
نيز مي رسد. دم بلند و لوزي شكل است؛ سطح پشتي بال ها و دم به رنگ سياه براق، 
سطح شكمي نارنجي مايل به زرد و سينه كامال نارنجي رنگ مي باشد. سر و گردن اين 
الشخور برخالف ديگر كركس ها پوشيده از پر بوده و برهنه نيست كه دليل آن هم به 
عدم الشه خوار بودن پرنده بازمي گردد. گردن هما نارنجي رنگ بوده و دو رشته پر 
سياه به شكل دو رشته سبيل از دو سوي منقارش آويزان است. پرندگان نابالغ سر و 

گردني كامال سياه رنگ دارند.
يكي از عادات هما در هنگام تميز و مرتب كردن پرهاي سينه اش استفاده از تركيبات 
آهن دار موجود در سنگ هاي مناطق كوهستاني است. اكسيد آهن موجود در اين گونه 
سنگ ها باعث مي شود تا پرهاي سطح شكمي پرندگان بالغ موجود در طبيعت به نارنجي 
پر رنگ تمايل داشته باشد، در حالي كه پرهاي سطح شكمي پرندگاني كه در اسارت بزرگ مي شوند بسيار 
روشن تر از همنوعان آزاد خود است. هما با اين عمل عالوه بر از بين بردن حشرات ذره بيني موجود در 
ميان پرهاي خود، باعث استحكام و حفاظت بيشتر از پرهاي آسيب ديده اش مي شود. با اين وجود اكسيد آهن 
خاصيت عايق بودن سطح پرها را در برابر باد از بين برده و به همين دليل هما هيچگاه شاهپرها و پرهاي 

زير بال هايش را به اين ماده آغشته نمي كند!
نحوه تغذيه هما در ميان انواع ديگر الشخورها كامال منحصر به فرد است. اين پرنده برخالف پسر عموهاي 
خود هيچ گاه به محض از پا در آمدن حيوان بر سر الشه فرود نمي آيد. معموال منتظر مي ماند تا ساير 
الشخورها كار پاكسازي الشه را از گوشت و پوست انجام دهند و سپس به سراغ اسكلت رها شده الشه 
مي آيد. هما عالقه فراواني به مغز استخوان دارد و براي به دست آوردن اين ماده مقوي مي بايستي قطعات 
بزرگ استخوان الشه را كه در كشور ما معموال  كل و بز وحشي است به تكه هاي كوچک قابل بلعيدن 
تبديل كند. براي رسيدن به اين منظور قطعات بزرگ و سنگين استخوان را به كمک چنگال ها و يا نوك بزرگ 
خميده اش به آسمان برده و پس از اوج گيري كامل استخوان را بر روي صفحات سنگي مناطق كوهستاني 
از  پوشيده شده  منطقه مشخص  از چند  قلمرو خود معموال  در  پرنده  پرتاب مي كند. هر  مورد عالقه اش 
صخره هاي سنگي براي انداختن قطعات استخوان و تبديل آن ها به قطعات كوچكتر بهره مي برد و در مورد 
استخوان هاي بزرگ اين عمل گه گاه تا پنجاه بار نيز تكرار مي شود. جالب اينجاست كه حتي پرندگان رشد 
كرده در اسارت هم كماكان از همين روش براي شكستن استخوان ها استفاده مي كنند. اسيد معده در اين 

پرنده آن قدر قوي است كه حتي  قطعات بزرگ و تيز استخوان نيز به راحتي هضم مي شوند.
اگر چه در كشور ما آمار دقيقي از تعداد و پراكنش پرندگان، به خصوص پرندگان شكاري در دست نيست، 
اما اين باور كه چند سال است هيچ كس هما را در منطقه البرز مركزي و يا ارتفاعات ديگر البرز نديده است 
نيز كامال اشتباه است. اصوال هما پرنده اي  است كه در ارتفاعات بسيار باالي مناطق دور افتاده كوهستاني 
زندگي مي كند و مشاهده آن براي مردم عادي ممكن نيست. از طرف ديگر برخي خبرهاي غير كارشناسي 
در روزنامه ها ، مجالت و سايت هاي مرتبط با محيط زيست باعث شده است تا تصوري غلط از وضعيت 

اين پرنده در ايران به وجود بيايد. 
هما در طي ۴ سال گذشته بارها توسط عالقه مندان و كارشناسان پرنده شناسي، ركورد شده است. از جمله 

اين موارد مي توان به مشاهدات زير اشاره كرد:
به  نرسيده  هراز  جاده  در  بختياري  پرويز  مهندس   .)۱۳۸6( منجيل  ارتفاعات  در  ادهمي  علي  مهندس 
 .)۱۳۸۳( گلستان  ملي  پارك   ،)۱۳۸۳( زنگوله  پل  چالوس  جاده    ،)۱۳۸۳( ارتفاعات جواهرده  آمل)۱۳۸۳(، 
علي علي اسالم در ارتفاعات كلجاران )بين كالردشت و عباس آباد - ۱۳۸۴(، ارتفاع ۴6۰۰ متري منطقه 
عليرضا  مهندس  پيوست مي باشد(.  گرفته شده  )۱۳۸۷ عكس  آلمان ها-  هنگام صعود گروه   - كالردشت 

هاشمي در منطقه حفاظت شده سرخه حصار )۱۳۸۷(. 
تمامي اين مشاهدات در حالي است كه هيچ هدف مشخص و برنامه ريزي شده اي جهت مشاهده اين گونه 
وجود نداشته و ركوردهاي فوق كامال اتفاقي صورت گرفته است. هما در حال حاظر جزو پرندگان ضميمه 
۳ كنوانسيون سايتس )CITES( قرار دارد، بدين معنا كه سايتس خيلي روي آن تاكيد ندارد. از آن جايي كه 
وضعيت طعمه هاي مورد مصرف اين پرنده در كوهستان هاي ايران نسبتا قابل قبول استف به نظر مي آيد 
در حال حاظر تنها مورد نگران كننده، مشكل كمبود تنوع ژنتيكي در ميان تعداد اندك از جمعيت اين نوع 

الشخور است. 
از طرف ديگر عدم مشاهده هما طي چند سال گذشته در منطقه الر هم تا حدودي طبيعي به نظر مي رسد. 
با وجود تبليغات گسترده براي ورود مردم عادي به اين منطقه و ايجاد ناامني نشات گرفته از حضور غير 
بزرگ جثه اي چون  پستانداران  كه  است  طبيعي  كامال  محلي،  دامداران  بعضا  و  گردشگران  كارشناسانه 
كل و بز به ارتفاعات و مناطق دور افتاده تر كوچ كرده و هما نيز در پي كمبود الشه مجبور به جابجايي 

منطقه اي شود.
اگر چه با توجه به وضعيت نگران كننده حفاظت از محيط زيست در كشور ما و روند غير كارشناسانه 
دعوت از عموم مردم براي حضور در طبيعت، نگراني در مورد احتمال انقراض نسل هما منطقي به نظر 
مي آيد، اما نگراني هاي بزرگ تري همچون از بين رفتن زيستگاه ها، نبود باور به آموزش پيش از دعوت 
مردم به طبيعت، و از بين رفتن جايگاه و مسايل مربوط به طبيعت در ميان عامه مردم، منطقي تر به نظر 

مي رسد.
حال بد نيست بدانيد كه متاسفانه حدود ۳۰ سال است هيچ ركوردي از گونه اي الشخور ساكن در استان 

سيستان و بلوچستان با نام White-backed Vulture )الشخور پشت سفيد ( نشده است.  
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نگاهی به ابعاد گوناگون جامعه ايرانی ....

آیا ایرانیان 
قانون گریزند؟

تقی آزاد ارمكی 

 هر جامعه ای از گذشته تا كنون سه صورت و بعد عمده و اساسی دارد. 
و  مراحل  در  بعد  سه  اين  فرهنگی.  بعد  و  بعد  سياسی   ، اقتصادی  بعد 
در  می دهد.  نشان  خود  را  متفاوت  صورت های  به  متعدد  موقعيت های 
 – اجتماعی  حيات  آغازين  مرحله  در  و  كالن  و  متوسطه  و  سطح خرد 
و دوره  تا شهر نشينی  و روستا نشينی   – نشينی  باديه  تا  از  غارنشينی 
معاصر تركيب های متعددی از  اين سه بعد را در ساحت اجتماعی شاهد 

هستيم. 
و  است  طوالنی  سابقه ای  دارای  كه  ايران  چون  جامعه ای  فهم  برای 
شكل گيری  مركز  و  كرده  نقش  آفرينی  بشری  حيات  متعدد  مراحل  در 
تمدن های بزرگ و جريان های مهم فرهنگی و دينی و سياسی بوده  است 
نمی توان يک داوری ساده و سطحی در مورد مردم و فرهنگ و نظام 
سياسی و مشكالت و  راه هايی كه در جريان مدرن شدن دچار شده است 
داشت. در فهم اين جامعه چندين الزام اساسی  وجود دارد. اولين الزام 
چيزی است كه در پاراگراف اول يادداشت تحت عنوان – چند بعدی بودن 
تاريخی  به گذشته  الزام توجه  ياد شد. دومين  از آن   – اجتماعی   حيات 
با  انتظارات  و  و خواسته ها  امور  و سواالت  و  وقايع  دانستن  مرتبط  و 

تحوالت تاريخی جامعه ايرانی است. سومين الزام نگاه  مقايسه ای با محوريت حوزه سياسی و اقتصادی 
قديم و جديد در  اجتماعی  نهادهای  و  نيروها  نقش و  سهم  استخراج  الزام  فرهنگی است. چهارمين  و 

جريان تحوالت اجتماعی جامعه ايرانی است.   
در بحث و بررسی در مورد جامعه ايران سعی می شود تا ضمن ارجاع به تاريخ و تاكيد بر ابعاد  متعدد 
آن به تحول و تغييراتی كه در هر يک از عناصر و نيروهای اجتماعی جامعه ايرانی طی  زمان به وقوع 
پيوسته و سهم و نقش آنها برجريان تحوالت اشاره شود. از اين ميان می توان به  سهم دين و دينداران و 
سازمان و نيروهای دينی و سهم خانواده و مناسبات اجتماعی و نسل های  متعدد در خانواده و نهادهای 
مرتبط و سازمان هايی كه تشكيل شده اند و جايگاه دولت و تحوالت درونی  ان و نقشی كه دولت بر كليت 

نظام اجتماعی داشته است اشاره شود.   
ادعای اشاره شده بسيار بلندپروازانه جلوه می كند. ولی با ارجاع به تاريخ و آشنايی و آشتی كردن  با 
مسائل جاری و به وقوع پيوسته در بستر تاريخی شان از سختی كار كاسته خواهد شد. سختی  كار به 
موقعی باز می گردد كه مولف و محقق قرار است تا اطالعات و شواهدی جديد برای اثبات  يا رد ادعايش 
توليد كند. اين نوع كار بيشتر به واسطه محققان اجتماعی صورت می گيرد كه نسبت  به جامعه و موضوع 

مورد مطالعه بيگانه بوده و برای فهم آن می بايستی به توليد داده های جديد  بپردازند. 
 با مراجعه به تاريخ آن طور كه ما به آن نگاه می كنيم حوادث و وقايع اجتماعی صف آرايی  شده و بر 

اساس نظام مفهومی سه بعدی – اقتصاد و سياست و فرهنگ – 
تفسيرهای جديدی از  جامعه می توان ارائه داد. يكی از اصلی ترين سواالتی كه ما از گذشته به طرح آن 
اقدام كرده و  سعی كرده ايم پاسخ هايی سريع و مخاطب راضی كن به آن بدهيم، قانون گريزی مردم 

ايران است. 
گفته  شده است كه مردم ايران قانون گريز هستند و حكام ايرانی نيز ضد قانون و قانون شكن. در اين 
 صورت هم به لحاظ قانونگذار و مجری قانون و هم به دليل قانون گريزی و فرهنگ ضد  قانون در ايران 

امكان 
شكل گيری نظام قانونی وجود ندارد. همين جاست كه بايد كمی تامل كرد. از  كجا معلوم كه در ايران 
قانون گريزی وجود دارد و در صورت وجود ميزان و درجه قانون  گريزی ايرانيان بيشتر از ديگران 
است. اين فرض چطور به يک اصل مسلم بدون خدشه  تبديل شده است و بر اساس آن عده ای به جمع 
 آوری اطالعات پرداخته اند. چون گفته شده است كه  جامعه ايرانی دارای دولت های استبدادی بوده است 
و شاهان نيز مستبد بوده اند . در اين صورت مردم  تا زمانی كه حكام قدرت داشته اند، تن به قانون داده 

و در زمانی كه متوجه ضعف دولت ها شده اند  عليه آنها اقدام كرده اند. با جمع كردن اين دو اصل و 
فرض يک نظريه بدست آمده است. اين نظريه  اجزايی خاص دارد. -۱ دولت های ايرانی استبدادی هستند. 
قاعده های  اعمال  قدرت  استبدادی  دولت های  كه  زمانی  تا  در  نتيجه  هستند.  قدرت ها  تابع  مردم   –  ۲
مورد نظرشان را داشته اند جامعه به  حيات خود ادامه داده است و در زمانی كه دولت ها دچار ضعف 
می شده اند و قدرت اعمال  نظراتشان در قالب قواعد و دستورالعمل ها نداشته اند دچار فروپاشی شده اند 

و دولت و نظام سياسی  جديد بر سركار آمده است.   

آيا واقعا جامعه ايرانی چيزی نيست به جز دولت ايرانی؟ آيا واقعا مردم ايرانی مردمی تابع دولت ها 
بيش   و قدرت هستند؟ اگر اين طور است چرا در اين كشور دولت های بزرگ و قدرتمند طی زمان – 
 از سيصد سال – نتوانسته اند به يک نظام سياسی پايدار دست بيابند؟ در حالی كه در جهان اروپايی 
 عصر ميانه اين اتفاق افتاده است و متاثر از نظام فئودالی جامعه به يک نظم كهن دست يافته و  نهادهای 
اجتماعی اثرگذار به نقش مفيد و موثرشان اقدام می كرده و بعد از مشكالت بنيادی درون  نظامی تحوالت 
بزرگی به وقوع پيوسته و كليت نظام فئودالی به كليت جديد برای جامعه تحت  عنوان نظام سرمايه داری 
يا صنعتی تبديل شده است. اين اتفاق چرا در ايران نيفتاده است؟چرا 
بعد  از دولت صفويه جامعه ايرانی دچار يک تحول اساسی و ماندگار 
نشد و گوی سبقت برای كسب  صنعتی شدن برای ايران حاصل نشد 
و قرعه به نام انگلستان و فرانسه و آلمان افتاد در حالی كه  می توانست 

اين قرعه به نام ايران ثبت شود.   

يادداشت  اين  در  را  آن  ساختن  برجسته  و  بيان  قصد  كه  آنچه 
ارائه  و  انگاری  ساده  كردن  از  اجتناب  دارم  بعدی  نوشته های  و 
ايران است.قصد  تصويری احمقانه از مردم و دولت ها و فرهنگ در 
اين يادداشت ها اجتناب از تفكراتی است كه بر مبنای تصور می شود 
مردم ايران در دوره زور تابع هستند و در زمان بی ثباتی عصيانگر. 
 مردان سياسی ايرانی در دوره بی قدرتی منتقد قدرت و استبدادند و 
در زمان كسب قدرت محل و  عامل اعمال استبداد. در اين يادداشت 
می گويد  كه  است  تفكری  از  اجتناب  مسئله  بعدی،  نوشته های  و 
روشنفكران و متفكران ايرانی به جز تبعيت دولت ها و قدرت ها كاری 
ندارند و  نمی توانند بكنند و به همين دليل هم هست كه اثری از تفكر 
انتقادی وجود ندارد و هزاران ادعا و  داوری سطحی و ناروای ديگر 

در مورد اين كشور.  

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
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سرزمینی 
که تاریخ را 

بلعیده
آب«  »دزد  زاهدان  قدیم  نام 
کرده  تغییر  ها  بعد  که  بوده 
است. در این شهر می توانید از 
ساختمان  سرپوش،  بازارچه 
قدیمی اداره پست و گودواره 
اجرای  با  همراه  ها  سیک 

مراسم شان بازدید کنید.
تور آفريقا، وسوسه ديدن و هيجان و طبيعت بكر و باورنكردنی. 
شايد كه نه حتمًا دوربين ها و تصاوير آفريقا را برای مردم دنيا 
اين سرزمين سياه  دانند  اند. همه می  كرده  انگيز و جذاب  هيجان 
خطرناك است اما همين ايرانی های خودمان ميليون ها تومان پول 
می دهند تا سر از آفريقا درآورند و با تمساح های آدم خوار عكس 
بگيرند. جای نزديک تر را به شما آدرس می دهيم. تمساح دارد اما 
نه از نوع آدم خوارش و هيجان دارد نه از نوع مرگش. اگر راه و 
رسوم سفر كردن در استان زيبا و تاريخی سيستان و بلوچستان 
بلد باشيد، اگر هوس نداشته باشيد در تاريكی هوا و در جاده  را 

های ناشناخته سفر كنيد. 

از هيجان  ايمنی را رعايت كنيد، مطمئن باشيد يكی  اگر همه نكات 
هم  داشت.  خواهيد  استان  همين  در  را  خود  سفرهای  ترين  انگيز 
ميليون  نيست  الزم  هم  و  رسوم  و  آداب  هم  تمساح،  هم  هيجان، 
ها تومان پول خرج كنيد. به طور قطع و يقين تمام شهر های اين 
استان هتل برای اقامت شما دارد و در ايام نوروز هم كالس های 
درس مدارس به چرخه هتلداری وارد می شوند. آن وقت شما می 
استان  اين  های  بچه  ببينيد  هم  بزنيد.  نشان  دو  تير  يک  با  توانيد 
چگونه درس می خوانند و هم سفری متفاوت داشته باشيد. اگر از 
سمت كرمان وارد اين استان می شويد به سوی زاهدان برويد و 
ايرانشهر  ادامه سفر داريد به سمت  اگر از سمت بندرعباس قصد 
و بعد هم چابهار برويد. جاذبه های اين استان به قدری زياد است 
كه همه تعطيالت نوروز را برای تماشای همه تاريخ و طبيعت آن 

كم می آوريد. 

 زاهدان 
نام قديم زاهدان »دزد آب« بوده كه بعد ها تغيير كرده است. در اين 
شهر می توانيد از بازارچه سرپوش، ساختمان قديمی اداره پست و 
گودواره سيک ها همراه با اجرای مراسم شان بازديد كنيد. همچنين 
در اطراف شهر معماری صخره يی و قبرستان هفتاد مال در روستای 
تمين از مراكز ديدنی است. در روستای تمين دهليزهايی شناسايی 
شده اند كه احتمااًل انسان های پيش از تاريخ در دل صخره هايی كه 
از جنس آهک و نمک و شن و ماسه است دهليزهايی را حفر كرده 

اند. به اين نوع خانه معماری صخره يی می گويند. 

 ایرانشهر 
تمام  سياسی  مركز  و  است  بوده  فهرج  گذشته  در  شهر  اين  نام 
بلوچستان بود. وجود رودخانه های متعدد و طبيعت بكر و جذاب 
آورده  وجود  به  را  خاصی  اقليمی  شرايط  هامون  و  جازموريان 
مراكز  جمله  از  دامن  قلعه  و  ايرانشهر  قلعه  بمپور،  قلعه  است. 

تماشايی است. 
 چابهار 

اين سرزمين قاره ديگری است. شايد با جرات بتوان گفت سواحل 

تا  ببينيد  بايد  هستند.  دنيا  سواحل  ترين  فرد  به  منحصر  چابهار 
 ۷۵6 زاهدان  تا  چابهار  باشيد.  بودن  فرد  به  منحصر  اين  متوجه 
تنوع  و  استان  اين  رقم وسعت  اين  با  شايد  دارد.  فاصله  كيلومتر 

جغرافيای آن را متوجه شويد. چابهار به دليل نزديكی به مدار راس 
السرطان و دريای عمان در تمام فصول سال دارای آب و هوای 

معتدل است، به طوری كه در تابستان خنک ترين و در زمستان گرم 
ترين شهر ايران محسوب می شود. 

اما اگر عالقه مند به تماشای تمساح پوزه كوتاه كه به طور مشخص 

كند هستيد، آدرس دهستان  اين منطقه زندگی می  در  ايران و  در 
يكی  بار  اند يک  گفته  بگيريد. حتی  را در منطقه چابهار  باهوكالت 
برای  و  آمده  نزديكی روستا  به  تشنگی  فرط  از  ها  تمساح  اين  از 
انداخته و  از چاه های روستا  به درون يكی  نوشيدن آب خود را 
همانجا ماندگار شده تا اهالی روستا نجاتش دادند. پس از آدم خوار 
پوزه كوتاه، در  تمساح  مامن  باشيد.  ها مطمئن  تمساح  اين  نبودن 
روستای سرباز است. در چابهار شما می توانيد ميوه يی تازه چيده 
درختی(  )خربزه  پاياپا  و  انبه  موز،  خرما،  مثل  را  درخت  از  شده 
ميل كنيد. در ضمن تماشای فالمينگو می تواند از ديگر برنامه های 

بازديد شما در اين منطقه باشد. 
هايی  تپه  كهير  روستای  كيلومتری   ۲۰ در  و  چابهار  نزديكی  در 
وجود دارد كه می توان از عجايب طبيعت نامگذاری اش كرد و به 
طور قطع در هيچ نقطه ديگری از كره زمين شبيه آن را نخواهيد 
يافت. تپه هايی شبيه كوه آتشفشان كه به جای مذاب داغ و سوزان 
از  تپه های گل افشان يكی  از دل خود بيرون می ريزد.  گل سرد 
همان عجايب هيجان انگيز است كه می توانيد به صورت انحصاری 

تجربه اش كنيد. 

 زابل 
اين شهر در شمالی ترين نقطه اين استان قرار دارد و به واسطه 
همجواری با شهر تاريخی »شهر سوخته« همه ساله عالقه مندان 
بسياری را به سوی خود می كشاند. شهر سوخته با همه كشفياتی 
كه در آن انجام گرفته در صدر اخبار باستان شناسی جهان قرار 
منطقه  اين  در  را  دنيا  مصنوعی  چشم  اولين  كه  آنجا  تا  گرفت 
شناسايی كردند. شهر سوخته در ۵۷ كيلومتری غرب جاده زابل 
به زاهدان قرار دارد. زندگی در شهر مدرن سوخته بين سال های 
هزاره سوم  است. طی  داشته  دوام  ميالد  از  پيش  تا ۱۸۰۰   ۳۲۰۰
پيش از ميالد به استناد همه اشيا و لوله های فاضالب آب به دست 

آمده می توان گفت كه يک شهر واقعی وجود داشته است. 
هنگام بازگشت از اين سرزمين عجيب بعد از خريد همه سوغاتی 
ها و صنايع دستی اين سرزمين، سالم ما را به درختان پير انجير 

معابد و درختان جنگل گوا برسانيد؛ درختانی كه در آب شناورند.
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سالمت

ابداع دیسک هاي 
جدید ستون فقرات  

 
 ايسنا؛ پژوهشگران موفق به ابداع ديسک 
بيماران  براي  فقرات  ستون  جديد  هاي 
از  ناشي  شديد  كمردردهاي  به  مبتال 
در  ها  ديسک  اين  شدند.  كمر  ديسک 
حلي  راه  عنوان  به  آزمايشگاهي  شرايط 
براي مشكل شديد و دردناك ديسک كمر 
توليد شده اند. با توليد ديسک هاي جديد 
اين  از  اعصاب  جراحان  و  متخصصان 
عارضه  اين  درمان  براي  توانند  مي  پس 
فقرات  ستون  ديده  آسيب  هاي  ديسک 
به  را  را خارج كرده و ديسک هاي جديد 
استخوان هاي ستون فقرات پيوند بزنند و 
آنها را روي استخوان ستون فقرات ثابت 
نگه دارند. دكتر »روگر هارتل« و »الرنس 
كه  كورنل«  »ويل  دانشگاه  از  بوناسار« 
ديسک هاي جديد مهر ه يي را توليد كرده 
سلول  از  استفاده  حال  در  اكنون  هم  اند، 
هاي  نمونه  از  يي  مهره  بين  بافت  هاي 
انساني هستند. اين افراد كساني هستند كه 
شده  برداشته  آنها  يي  مهره  هاي  ديسک 
است. وقتي ديسک ها در آزمايشگاه توليد 
اسكلت  يک  روي  را  آنها  محققان  شوند، 
بندي بيومهندسي قرار مي دهند، به طوري 
كرده  مونتاژ  را  ها  سلول  توانند  مي  كه 
عنصر  يک  درون  در  را  بندي  اسكلت  و 
قرار  يي  مهره  بين  بافت  به شكل  پيوندي 
دهند. طرح ابداعي با هدف بهبود بيماران 
يا  افزايش سن  از  به كمردرد ناشي  مبتال 
آسيب ديدگي ستون فقرات صورت گرفته 

است.  
  

نکاتي درباره 
بادگرفتگي گوش ها  

 
مانند  ارتفاع،  در  تغييرات  نيوز؛  سالمت   
آنچه هنگام پرواز تجربه مي كنيد مي تواند 
باعث احساس ناراحت كننده »بادگرفتگي« 
در گوش شود. اگر در اين حالت سعي كنيد 
با خارج كردن شديد هوا از بيني، احساس 
است  ممكن  كنيد،  برطرف  را  تان  فشار 
باكتري  يا  شود  سوراخ  تان  گوش  پرده 
ها از درون حلق تان به درون عميق ترين 
تان كشيده شوند. عمل  بخش هاي گوش 
به اين توصيه ها به شما كمک مي كند به 
نحوي بي خطر هنگام پرواز فشار درون 
حدود   ۱- دهيد؛  كاهش  را  هايتان  گوش 
است  قرار  كه  زماني  از  پيش  ساعت  يک 
هواپيما پرواز كند، از خانه خارج شويد و 
يک داروي ضداحتقان )مانند سودوافدرين( 
آرامي  به  كنيد  سعي   ۲- كنيد.  مصرف 
فشار درون گوش تان را همگام با تغييرات 
ارتفاع با خميازه كشيدن كاهش دهيد. -۳ 
به  تا  ادامه دهيد  تان  بلعيدن آب دهان  به 
شود.  كمک  هايتان  گوش  بادگرفتگي  رفع 
-۴ هنگامي كه هواپيما در حال بلند شدن 
و فرود آمدن است، آدامس بجويد. -۵ اگر 
هنوز در گوش هايتان احساس بادگرفتگي 
هايتان  ريه  درون  به  را  هوا  كنيد،  مي 
بكشيد، بيني تان را بسته نگه داريد، و بعد 
در حالي كه دهان تان را بسته نگه داشته 
بيرون  تان  بيني  از  را  هوا  آرامي  به  ايد، 
بفرستيد تا زماني كه احساس راحتي كنيد. 
بسيار مراقب باشيد كه اين كار را با شدت 

بيش از حد انجام ندهيد.  

کرم جدید براي 
کنترل ویروس تبخال  

 
 واحد مركزي خبر؛ محققان علوم پزشكي 
كرمي ساخته اند كه از بروز عفونت هاي 
مي  جلوگيري  هرپس  ويروس  از  ناشي 
كرم  اين  با مصرف  محققان  گفته  به  كند. 
جديد مي توان تا يک هفته از بروز عفونت 
تبخال  همان  يا  هرپس  ويروس  از  ناشي 
جلوگيري كرد. اين كرم از روش درماني 
از  دخالت  كه  كند  مي  استفاده  جديدي 
مرتبط  هاي  و ژن  دارد  نام   RNA طريق 
با ويروس را كه براي تهاجم به سلول ها 
از آن استفاده مي كند، از كار مي اندازد. 
از  خصوص  به  روش  اين  از  استفاده  با 
انتقال نوع جنسي بيماري ناشي از هرپس 

جلوگيري مي شود.  

مرگ زودهنگام 
سیگاري هاي چاق  

 
دهد  مي  نشان  جديد  مطالعه  يک  ايسنا؛   
خطر  بيشترين  با  چاق  هاي  سيگاري 
»آن  هستند.  رو  روبه  زودهنگام  مرگ 
گيرشناسي  همه  متخصص  كاستر«  مري 
در موسسه ملي پيري امريكا در اين باره 
گفت؛ »چاقي و استعمال دخانيات به خودي 
سالمتي  براي  خطرساز  عوامل  از  خود 
محسوب مي شوند.« وي در ادامه افزود؛ 
نتيجه رسيديم  اين  به  ما  مطالعه  اين  »در 
مستقل  نشانگرهاي  از  چاقي  و  سيگار 
موجب  و  روند  مي  شمار  به  ومير  مرگ 
شوند.  مي  نيز  ومير  مرگ  خطر  افزايش 
با اين حال از بين اين دو عامل خطرساز 
سالمتي، سيگار تاثير بيشتري دارد.« اين 
در  سيگار  ترك  اينكه  بيان  با  متخصص 
كاهش  را  ومير  مرگ  خطر  وزني  گروه 
مي دهد، تاكيد كرد؛ »كاهش وزن نيز خطر 
اما كاهش  آورد،  پايين مي  را  مرگ ومير 
بهبود  دو موجب  ترك سيگار هر  و  وزن 
وضعيت سالمتي شده و خطر مرگ ومير 

را به ميزان بيشتري پايين مي آورند.«  

مضرات سیگار کشیدن 
در دوران بارداري  

با  انگليسي  محققان  خبر؛  مركزي  واحد 
از  كه  كودكاني  بندناف  خون  بررسي 
اند، دريافتند  مادران سيگاري متولد شده 
تغييراتي در عملكرد تيروئيد جنين و مادر 
ايجاد شده است. محققان دريافتند مادراني 
كشيدن  سيگار  بارداري  دوران  در  كه 
از  سطوحي  داراي  كنند  مي  متوقف  را 
با  كه  هستند  خون  در  تيروئيد  هورمون 
سطوح اين هورمون در زنان غيرسيگاري 
و  وايديا«  »بيجاي  دكتر  است.  برابر 
كشيدن  سيگار  كردند  اعالم  همكارانش 
بدن  در  تغييراتي  با  بارداري  دوران  در 
مادر و جنين همراه مي شود. به گفته اين 
مادر  بدن  بارداري،  دوران  »در  محققان؛ 
حد  در  تيروئيد  غده  كاركرد  نظر  از  بايد 
مطلوب كار كند زيرا جنين و مادر هر دو 
به اين كاركرد مناسب نياز دارند. كاركرد 
ممكن  بارداري  در  تيروئيد  غده  نامناسب 
است برخي مشكالت همچون سقط جنين، 
و  وزن  كم  نوزاد  تولد  نارس،  نوزاد  تولد 
تخريب نوروفيزيولوژيكي بدن جنين را در 

پي داشته باشد.« 

تاثير فناوري هاي نوين بر شيوه هاي سنتي معاينه بيماران 

ویزیت مجازي  
 

ترجمه؛ عليرضا مجيدي

دكتر »جي پاركينسون« يک پزشک عمومي ۳۱ ساله با تخصص در پزشكي پيشگيرانه است. از آنجا كه اين پزشک 
از محيط بيمارستان و كلينيک ها چندان خوشش نمي آيد، مدتي است شيوه جديدي از ويزيت  و عكاس باذوق، 

بيماران ابداع كرده است.

او از شيوه خاصي از پزشكي از راه دور يا »تله مديسين« استفاده مي كند. پزشكي از راه دور، هنوز محدوديت 
هايي دارد و جاي شيوه ويزيت و معاينه چهره به چهره را نمي گيرد، بنابراين دكتر »پاركينسون« محدوديت هايي 
در بيماراني كه مي پذيرد، ايجاد كرده است. با اين همه و با وجود اين محدوديت ها، بايد در نظر گرفت كه بسياري 
از افراد جوان سالم كه بيمه ندارند، تمايل دارند مشكالت پزشكي خود را به سرعت از طريق ويزيت هاي مجازي 

برطرف كنند.

دكتر »پاركينسون« مطبي ندارد. او قرارهايش را از طريق اس ام اس، اي ميل يا پيام رسان هاي فوري هماهنگ 
مي كند و با آنها چت ويدئويي مي كند. وي بيماران گروه سني ۱۸ تا ۴۰ ساله يي را كه بيمه پزشكي ندارند و از 
مشكالت جدي پزشكي رنج نمي برند و همچنين ساكن منهتن يا بروكلين هستند، مي پذيرد. او از لپ تاپ، آيفون 
و سيستم اليف ريكورد براي ارتباط و ذخيره و پردازش اطالعات پزشكي بيمارانش استفاده مي كند. هدف دكتر 
براي  آن  كه در  را  يي  فراموش شده  تقريبًا  و  قديمي  اين است كه شيوه بسيار  نوع طبابت  اين  از  »پاركينسون« 
نو  هاي  فناوري  با  و  امروزي  مي شد،  برقرار  ارتباط  تلفن  طريق  از  پزشكان  خانه  با  خانگي  ويزيت  درخواست 
تركيب كند. دكتر »پاركينسون« از اين طريق مي خواهد هم بيمارانش را سالم نگه دارد و هم حساب بانكي آنها را. 
او ليستي از پزشكاني را در اختيار دارد كه با كمترين هزينه بهترين خدمات پزشكي را ارائه مي دهند و با شماري 
از داروخانه ها، راديولوژيست ها و آزمايشگاه ها قرارداد بسته است. براي استفاده از خدمات دكتر »پاركينسون« 
بايد وارد سايت وي شويد و مبلغي حدود ۵۰۰ دالر در سال را بپردازيد. با پرداخت اين مبلغ دكتر »پاركينسون« 
متعهد مي شود كه دو ويزيت فيزيكي چهره به چهره در آپارتمان، محل كار يا هر جاي راحت ديگر از شما انجام 
دهد. البته ويزيت هاي مجازي از طريق اي ميل، تماس تلفني، چت ويدئويي و چت نوشتاري، نامحدود خواهد بود. 
بهترين  به  شما  ارجاع  و  الكترونيک  راهنمايي  بيشتر  »پاركينسون«  دكتر  كار  شيوه  كه  باشيد  داشته  توجه  البته 
پزشكان و كلينيک هاست؛ پزشكان و كلينيک هايي كه خدمات خوبي مي دهند و هزينه منصفانه يي دريافت مي 
كنند. به عنوان مثال، مچ دست شما ضربه مي بيند و شما تصور مي كنيد ممكن است شكسته باشد. به جاي اينكه 
به نزديک ترين واحد اورژانس برويد و در صورتي كه بيمه نداشته باشيد، مبلغ دو هزار دالر هزينه كنيد. دكتر 
»پاركينسون« راديولوژيستي را مي شناسد كه با مبلغ تنها ۸۰ دالر از شما يک عكس اشعه ايكس براي تشخيص مي 
گيرد. اگر دست شما شكسته باشد، در عرض يک ساعت به يک ارتوپد كه هزينه اش فقط ۴۰۰ دالر است، راهنمايي 
مي شويد. بنابراين اگر مچ شما تنها ضربه ديده باشد، ۱9۲۰ دالر صرفه جويي كرده ايد و در بدترين حالت ممكن 
و در صورت شكستگي، ۱۵۲۰ دالر را حفظ كرده ايد. سايت دكتر »پاركينسون« در مورد آكنه يک برنامه ويزيت 
الكترونيک مي دهد كه در آن مبتاليان به آكنه مي توانند براي تشخيص و درمان، عكس ديجيتال خود را اي ميل 
كنند و بعد، موثر بودن درمان را چند هفته بعد از طريق عكس ديگري كه ارسال مي كنند، پيگيري كنند. قانوني در 
مورد تشخيص هاي ديجيتال و از راه دور وجود ندارد، اما دكتر »ريک كالرمن« رئيس آكادمي امريكايي پزشكان 
خانواده در اين مورد هشدار داده و مي گويد؛ »بايد در مورد تشخيص هايي كه صرفًا از طريق اينترنت داده مي 
شود، محتاط بود. اي ميل ها و ارتباط ويدئويي اينترنتي تنها بايد يک وسيله باشند نه عامل اصلي تشخيص.« دكتر 
»كالرمن« به بيماران توصيه مي كند در مورد دادن اطالعات پزشكي از طريق پيام رسان فوري يا اي ميل هايي كه 

رمز نگاري نشده اند، محتاط باشند.

 www.abcnews.go.com
 www.dw-world.de

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

شیوه نوین آندوسکوپي فک و صورت  
 

جديدترين شيوه جراحي فک و صورت جهت تشخيص و درمان در پنجمين كنگره بين المللي انجمن جراحان دهان، 
فک و صورت ايران معرفي خواهد شد. دكتر حسين بهنيا رئيس پنجمين كنگره بين المللي انجمن جراحان دهان، فک و 
صورت ايران كه از ۲۳ تا ۲۵ بهمن ماه جاري در هتل المپيک تهران برگزار مي شود با اعالم خبر فوق اظهار داشت؛ 
آنچه در گذشته در ارتباط با شكستگي هاي فک و صورت انجام مي گرفت يا با استفاده از شيوه بستن طوالني مدت 
فک باال و پايين بيمار و طبعًا بسته بودن دهان بيمار صورت مي گرفت كه منجر به جوش خوردن ناحيه شكسته 
مي شد و اين بسته بودن طوالني مدت دهان مشكالت زيادي را براي بيمار ايجاد مي كرد يا با انجام جراحي هاي 
باز و وسيع انجام مي گرفت كه خطر آسيب به اعصاب و عروق مجاور را به همراه داشت ولي امروزه با استفاده از 
روش پيشرفته آندوسكوپي و ايجاد برش كوچک و با استفاده از وسايل بسيار ظريف مي توان به محل شكستگي 
رسيده، ناحيه شكسته را فيكس كرد، كه اين روش براي اولين بار در پنجمين كنگره بين المللي انجمن جراحان دهان، 
فک و صورت ايران ارائه خواهد شد. استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ايران در ادامه افزود؛ خوشبختانه 
در طول ۳۰ سال گذشته تعداد متخصصان جراحي دهان، فک و صورت در ايران از تعداد انگشتان دست به بيش 
از ۲۰۰ متخصص افزايش يافته كه در داخل كشور و بر اساس آموزش هاي منطبق با استانداردهاي بين المللي 
موفق به اخذ تخصص شده اند و اين امر باعث شده بسياري از بيماران كه در سال هاي قبل از انقالب ترجيح مي 
دادند اعمال جراحي خود را در خارج از كشور انجام دهند، امروزه ديگر نيازي به اين امر احساس نكرده و حتي 
از كشورهاي منطقه نيز براي انجام جراحي هاي مختلف از جمله جراحي هاي فک و صورت و كاشت ايمپلنت به 
ايران سفر مي كنند كه هم از نظر هزينه براي آنان مناسب است و هم از نظر مهارت و تجربه جراحان ايراني نقطه 
اطميناني براي آنان محسوب مي شوند چرا كه جراحان كشورمان تجربيات خود را طي ساليان گذشته و خصوصًا 
دوران دفاع مقدس و در برخورد با مجروحان مختلف آن دوره به دست آورده و موفق به كسب اعتبارات برجسته 

بين المللي شده اند. 



    جمعه 11 بهمن ماه 1387هفته نامه پرشین32
سال دوم -  شماره هشتادویک

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

وب سایت
کلیه امور طراحی 

گرافیکی بصورت کامال 
حرفه ای توسط تیم 

مجرب
سرسرویس کامل طراحی و راه اندازی وب سایت 

020 7060 9577

 تعداد کاربران اینترنت به بیش از 
یک میلیارد نفر رسید

شمار كاربران اينترنت جهان از مرز يک ميليارد نفر گذشت و در 
اين ميان چين دارای بزرگ ترين جمعيت كاربران اينترنت است.

كاربران  كلی  شمار  اسكار،  كام  ديجيتالی  پژوهش  موسسه  اعالم  طبق 
اينترنت در ماه دسامبر از مرز يک ميليارد نفر عبور كرد.البته شمار واقعی 
كاربران اينترنت شايد باالتر از رقم اعالم شده از سوی كام اسكار باشد 
زيرا آمار اين موسسه تنها بر مبنای كاربران اينترنت ۱۵ سال به بااليی 
است كه از رايانه های محل كار يا خانه به اينترنت دسترسی يافته اند و 
رايانه های عمومی مانند رايانه های كافی نت ها و همين طور دسترسی به 

اينترنت از تلفن های همراه يا دستگاه های PDA به حساب نيامده اند.
طبق اعالم كام اسكار، ۴۱ درصد از يک ميليارد كاربر اينترنت از منطقه 
آسيا اقيانوسيه، ۲۸ درصد از اروپا، ۱۸ درصد از آمريكای شمالی، هفت 
درصد از آمريكای التين و پنج درصد از خاورميانه و آفريقا هستند.بر 
اساس اين گزارش، چين با ۱۸۰ ميليون نفری كه در ماه دسامبر از اينترنت 
استفاده می كردند، بزرگ ترين جمعيت كاربران اينترنت را داشته و آمريكا 
با ۱6۳ ميليون نفر، ژاپن با 6۰ ميليون، آلمان و انگليس با ۳۷ ميليون و 
فرانسه با ۳۴ ميليون نفر پس از اين كشور قرار دارند.همچنين هند با ۳۲ 
 ۲۷ با  جنوبی  كره  ميليون،   ۲۸ با  برزيل  ميليون،   ۲9 با  روسيه  ميليون، 
ميليون، كانادا با ۲۲ ميليون و ايتاليا با ۲۱ ميليون نفر از ديگر كشورهای 
ماه  در  گوگل  شده،  اعالم  آمار  هستند.طبق  باال  اينترنتی  جمعيت  دارای 
دسامبر با ۷۷۷/9 ميليون بازديدكننده منحصر پر بازديد كننده ترين سايت 
در اينترنت بود و پس از آن مايكروسافت با 6۷۴/9 ميليون بازديدكننده 
و ياهو با ۵6۲/6 ميليون بازديدكننده، AOL با ۲۷۳ ميليون و ويكی پديا با 

۲۷۳ ميليون بازديدكننده قرار گرفتند.

ویندوز 7 تا سه برابر سریعتر از ویستا و 
اکس پی است  

نتايج مجموعه ای از آزمايشات بر روی ويندوزهای XP و ويستا و همين 
طور نسخه بتای منتشر شده از ويندوز ۷ نشان می دهد، ويندوز ۷ در 

زمينه های مختلف تا سه برابر سريع تر از نسخه های قبلی است.
به گزارش فارس به نقل از زد دی نت، بررسی و آزمايش اين سه ويندوز 
نشان می دهد مدت زمان نصب ويندوز ۷ يک سوم ويندوز XP و نصف 
ويندوز ويستاست. از سوی ديگر مدت زمان بوت و باال آمدن ويندوز ۷ 

سه برابر سريع تر از ويستا و دو برابر سريع تر از ويندوز XP است.
عالوه بر اين ويندوز ۷ برای Shut down دو برابر سريع تر از ويندوز 
XP و سه برابر سريع تر از ويندوز ويستا عمل می كند.اما نكته جالب 
از يک  انتقال ۱۰۰ مگابايت اطالعات  آن است كه در جريان آزمايش ها 
بخش از هارد ديسک به بخش ديگر در ويندوز XP سريع تر از ويندوز ۷ 
انجام گرفته و ويستا در اين زمينه رتبه آخر را دارد.عالوه بر اين انتقال 
باز كردن مجدد آن در محيط  شبكه ای اطالعات، فشرده سازی ديتا و 
 Word، اداری شامل  فايل های مختلف  باز كردن  ويندوز و همين طور 
Excel و PDF در محيط ويندوز ۷ تا سه برابر سريع تر از دو ويندوز 
ديگر صورت می گيرد و به همين علت پيش بينی می شود ويندوز ۷ بر 
خالف ويندوز ويستا در جلب توجه عموم موفق باشدنفر با ضريب نفوذ 
6۳/۸۰ درصد اعالم شده است و پنج اپراتور تلفن همراه در اين كشور 

فعاليت دارند.  

 

دوچرخه سواري بي خطر در شب  
 

در حال حاضر دوچرخه سواري در شب ها با خطرات جاني قابل 
توجهي براي دوچرخه سوار همراه است اما اكنون و به لطف ايده 
يي كه براي اعالم هشدار ويژه نصب در پشت دوچرخه ارائه شده 
است، دوچرخه سواران مي توانند بدون هيچ گونه نگراني شب 
هنگام نيز دوچرخه سواري كنند. به گفته محققان، نشانگرهايي 
كافي  هشدار  اند،  شده  نصب  دوچرخه  زين  زير  اكنون  هم  كه 
را به رانندگان پشت سر اعالم نمي كنند. فناوري نويني كه هم 
اكنون طرح اوليه آن ارائه شده است، پروژه يي بزرگ است كه 
به ازاي هر مايل نصب آن هزينه يي بالغ بر ۵ تا ۵۰ هزار پوند 
صرف خواهد شد. در قالب اين پروژه همواره تصوير مجازي از 
از دوچرخه روي آسفالت  دوچرخه سوار در چند متر عقب تر 
خيابان و جاده نقش مي بندد و از اين رو رانندگان زماني كافي 
خواهند  تصادفات  بروز  از  جلوگيري  و  آنها  شناسايي  براي 

داشت.  

چشمي هوشمند در نوک انگشتان  
 

  دانشمندان يک »چشم هوشمند نوك انگشتي« اختراع كرده اند 
كه به افراد نابينا يا كم بينا كمک مي كند دنياي اطراف خود را 
رديابي كرده و با آن تعامل داشته باشند. پژوهشگران دانشگاه 
هاي  دوربين  ساخت  ايده  جديد  وسيله  اين  ابداع  با  پترزبورگ 
انگشت  نوك  كه روي  اند  كرده  ارائه  را  بسيار ظريف  ويدئويي 
متصل  نقل  و  حمل  قابل  رايانه  يک  به  و  گيرد  مي  قرار  كاربر 
مي شود. اين رايانه سپس مي تواند تصاوير دريافتي را تجزيه 
و تحليل كرده و اشيايي را كه مد نظر دارد، مشخص و عالمت 
گذاري كند. اين دوربين در عين حال مي تواند لرزه هايي ايجاد 
كند كه نتيجه آن، بازخورد فيزيكي از رايانه به يک سيگنال است 
تا نشان دهد كاربر به شيء مهمي برخورد كرده است. دوربين 
همچنين به يک سيستم هشداردهنده مجهز است كه در صورت 
نزديک شدن كاربر به مانع مثل ديوار يا لبه ميز وي را خبردار مي 
كند و حتي مي تواند مسير را به خود نشان دهد كه به جاي قبلي 
به  تصوير  پردازش  دانشمندان، سيستم  گفته  به  بازگردد.  خود 
سيستم اين امكان را مي دهد كه اشياي بسيار خاص را شناسايي 
كند. رايانه متصل به اين »چشم هوشمند« مي تواند تغييرات نور 
يا ساير كنترل ها را از فاصله دور تشخيص دهد. تنها محدوديت 
به  كه  دارد  را  آن  قابليت  اما  است  »تصورسازي«  اين سيستم، 
افراد نابينا يا دچار ضعف بصري كمک كند كه كنترل و تعامل 

بيشتر و بهتري با دنياي اطراف شان داشته باشند.  
 

دوربین دیجیتالي با بدنه اسباب بازي  
 

كه  اند  ديجيتالي جديدي شده  به ساخت دوربين  محققان موفق 
كاربران  البته  كه  است  لگو  بازي هاي  اسباب  از جنس  آن  بدنه 
نمي توانند اين اسباب بازي ها را از يكديگر جدا كنند. اين دوربين 
ديجيتالي جالب كليه امكانات يک دوربين پيشرفته را در خود جا 
داده و از سري دوربين هاي ديجيتالي DSLR محسوب مي شود. 
از ديگر امكاناتي كه در اين دوربين ديجيتالي به كار رفته، سيستم 
پيشرفته آن براي پخش فايل هاي صوتي و قابليت پشتيباني از 
كارت هاي حافظه براي افزايش حافظه داخلي است. اين دوربين 
ديجيتالي زيبا به گيرنده GPS نيز مجهز شده است و مي تواند 
بگذارد.  كاربران  اختيار  در  را  يي  ماهواره  و  آنالين  هاي  نقشه 
دوربين ديجيتالي جديد با بدنه اسباب بازي از ماه آتي ميالدي 
اعالم  آن  قيمت  هنوز  البته  كه  شود  مي  امريكا  بازارهاي  وارد 

نشده است.  
 

نسل جدید اتوبوس برقي-
هیدروژني  

 
افزايش جمعيت معنايي جز نياز بيشتر براي توسعه سامانه هاي 
حمل و نقل ندارد كه البته اين معادله با افزايش مصرف سوخت 
و انرژي بيشتر همراه است. در اين ميان چين با برخورداري از 
بيشترين جمعيت روي زمين همواره به دنبال استفاده از فناوري 
خود  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  سامانه  توسعه  براي  نوين  هاي 
بوده است. در اين راستا طرح اوليه اتوبوس هاي فوق مدرن اين 
كشور موسوم به NTF ارائه شده است كه مهم ترين مشخصه 
نتيجه  آنها استفاده از سامانه هاي هيدروژني و برقي است كه 
يي جز كاهش مصرف انرژي و كمک به پايداري محيط زيست 
توجه  قابل  فضاي  كنار  در  بزرگ  هاي  پنجره  داشت.  نخواهد 
به  اين طرح جديد  بارز  از جمله ويژگي هاي  اتوبوس ها  درون 

حساب مي آيند. قرار است اين اتوبوس هاي جديد از سال ۲۰۱۰ 
وارد سامانه حمل و نقل شهري چين شوند.  

گوشي نظامي نیز به بازار آمد  
اين روزها در شرايط  كه  واحد مركزي خبر؛ شركت موتوروال 
اقشار  جذب  با  است  تالش  در  برد،  نمي  سر  به  مناسبي  مالي 
اين رو گوشي  از  مختلف جامعه وضعيت خود را تغيير دهد و 
تاشو  گوشي  اين  است.  كرده  توليد  نظاميان  براي  را  يي  ويژه 
Tundra VA۷6r نام دارد و طبق استاندارد F۸۱۰ ارتش امريكا 
ساخته شده است. براساس اين استاندارد، گوشي جديد موتوروال 
از ارتفاع، ضربات احتمالي، گرد و غبار، تكان  در مقابل سقوط 
مقاوم  و...  باران  شديد،  سرماي  و  گرما  رطوبت،  شديد،  هاي 
است و در كليه اين شرايط مشكلي براي آن ايجاد نخواهد شد. 
 TeleNav Track ،Xora Mobile ابزارهاي  گوشي  اين  روي 
هاي  فرمان  دريافت  سيستم   ،Workforce Management
گوشي  اين  است.  شده  نصب  و...   CrystalTalk Plus صوتي، 
شامل دوربين دو مگاپيكسلي مي شود و يک گيرنده ماهواره يي 
GPS را نيز در خود جا داده است. گوشي VA۷6r قادر است در 

شبكه هاي مخابراتي GSM/EDGE و HSDPA فعاليت كند.  
 

کشتي هوایي هلیمي ساخته مي شود  
 

آينده نه چندان روشن سوخت هاي فسيلي فعلي دانشمندان را بر 
ايده نويني براي طراحي و ساخت  از گاهي  آن داشته است هر 
پروژه  ميان  اين  در  كنند.  ارائه  هوايي  نقل  و  هاي حمل  سامانه 
Aeolus Airship كه به طراحي و ساخت كشتي هوايي مربوط 
مي شود از جمله طرح هايي است كه تكيه آن استفاده از سوخت 
با  اين طرح تطابق آن  غيرسمي هليم است. مهم ترين مشخصه 
هاي  آلودگي  نگذاشتن  برجاي  و  محيطي  زيست  استانداردهاي 
را  نفر  چهار  تا  دو  حمل  قابليت  سامانه  اين  است.  كننده  نگران 
داشته و مي تواند تا دو هفته با ذخيره سوخت اوليه خود در هوا 

به جريان بيفتد.  

*******************
نقش واقعيت مجازي در درمان بيماري ها 

 

جراحي روي صفحه نمایشگر 
کامپیوتر 

 
ترجمه؛ رقيه علي نژاد

هر بيماري كه به عمل جراحي فوري نياز داشته باشد، بايد ابتدا 
آزمايش  نتيجه  تا  بماند  منتظر  دقيقه   ۴۵ سپس  و  بگيرد  اسكن 
خون وي مشخص شود، اما در اين مدت جراحان مي توانند با 
استفاده از مدل هاي كامپيوتري عمل جراحي را شبيه سازي كنند 

تا به بهترين روش براي انجام آن پي ببرند.
روش  به  را  جراحي  مختلف  هاي  روش  مدت  اين  در  جراحان 
واقعيت مجازي بررسي مي كنند و درمي يابند اين روش جراحي 
توانند  مي  آنها  ترتيب  اين  به  دارد.  افراد  قلب  روي  تاثيري  چه 
دريابند كه براي مثال هنگامي كه لوله يي را براي بازگشايي يكي 
از رگ هاي مسدودشده وارد آن مي كنند، چه تغييري در جريان 
انجام چنين عملي در  خون روي مي دهد و بهترين مكان براي 
اين فرد به خصوص كجاست. به گفته آنان نتيجه اين فناوري مي 
تواند به اتخاذ يک روش سريع )به ويژه در زمان هايي كه زمان 
محدود است( و همچنين كاهش ميزان آسيب وارده به بدن بيمار 

از طريق انجام جراحي مجازي كمک كند.
اما به نظر دكتر كول فيزيولوژيست دانشگاه آكسفورد چقدر طول 
 ۱۰ »۵۰ سال،  گويد؛  مي  عملي شود؟ وي  ايده  اين  تا  مي كشد 
سال، شايد هم پنج سال ديگر. من بسيار خوشبين هستم.« دكتر 
كول يكي از پژوهشگران ارشد طرح ابتكاري انسان فيزيولوژيک 
را  آن  اروپا  اتحاديه  كه  طرح  اين  هدف  است.   )VPH( مجازي 
سازمان دهي مي كند و با همكاري بين المللي انجام مي شود، آن 
است كه مدل هاي زيست پزشكي توليد كند كه بدن انسان را هم 
از لحاظ ساختاري و هم كاركردي شبيه سازي كند. وي توضيح 
مي دهد زيست شناسي طي چند دهه گذشته روي بدن انسان كار 
كرده است تا چگونگي كاركرد آن را دريابد و اكنون زمان آن فرا 
رسيده است كه از اين اطالعات بهره برداري كنيم. وي مي گويد؛ 
»ما براي ديدن بخش هاي كوچک تر، ابزارهاي بهتري ابداع كرده 

ايم تا ساختار و كاركرد آن را دريابيم.«
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 اصل 
اعتماد در 
کار تیمی

برای  از آسیب نخاعی  یافتن  نجات 
نظر  از  چه  نیست،  ممکن  کسی  هر 
جسمی.  نظر  از  چه  و  احساسی 
آسیبی که شما را بی پناه بر جای 
درکی  قابل  غیر  نحو  به  گذارد،  می 
به  از  او ساعاتی پس  است.  مخرب 
هوش آمدن اهمیت واقعی یک تیم را 

درک کرد.

بهترين  با  او  داشت.  چيز  همه  ريو  كريستوفر   ،۱9۵۵ سال  در 

دوست خود، دانا ازدواج كرده بود و سه فرزند فوق العاده داشت. 
چستر  وست  ييالق  در  واقع  زيبايی  ساختمان  در  اش  خانواده  و 

نيويورك زندگی می كردند. 
او يک پيانيست كار آزموده بود كه موسيقی كالسيک می ساخت. 
او عالقمند به سفر و يک ورزشكار بی نظير،دريانوردی حرفه ای 

،خلبان رسمی، اسكی بازی عالی، غواص و سواركار بود. 
بود.  نيز تجربه كرده  را  البته در حرفه ی خود موفقيت بزرگی  و 
نمايش، شغلی  كار  در  كه  گرفت  بود، تصميم  نوجوان  كه  هنگامی 
پيدا كند،و زمانی كه تنها ۱6 سال داشت، مدير برنامه داشت، او در 
به  را آموخت و  دانشكده ی جوليارد، حرفه اش  دانشگاه كرنل و 

عنوان يک هنر پيشه حرفه ای مشغول به كار شد. 
در جريان اهدای جوايز آكادمی در سال۱9۷9، جان وين رو به كری 
گرانت كرد و در مورد ريو گفت: "اين مرد جديد ماست.او از ما پيش 
او تنها به كمک مهارت های بازيگری اش، بلكه همچنين  می افتد." 
به خاطر ظاهر زيبا و جسم تاثير گذارش كه قدی معادل شش فوت 
و چهار اينچ را شامل می شد، به يک ستاره تبديل شد. ۱99۵، در 
از جمله سوپر من(   ( فيلم سينمايی  هفده  در  ريو  سن ۴۲ سالگی 
دوازده فيلم تلويزيونی، و مورد توجه مردم بود. اما ناگهان زندگی 

اش زيرورو شد. 
كشوری،  كاری  سوار  های  رقابت  جريان  در   ،۱99۵ مه   ۲۷ در 
كريستوفر ريو از اسبش باك به زمين افتاد، او ابتدا به داخل سيم 
و  افتاد  بود  كرده  امتناع  آن  روی  پريدن  از  اسبش  كه  خارداری 
فقراتش  مهره ستون  دومين  و  اولين  كرد.  زمين سقوط  به  سپس 
اگر  فلج شد.  پايين  به  از گردن  او  تنفسش قطع شد.  آسيب ديد و 
او نرسيده بودند،  بالين  به  از چند دقيقه،  امداد پزشكی پس  گروه 

زنده نمی ماند. 
ريو جريان سقوطش را به ياد ندارد. تنها چيزی كه به ياد دارد زمانی 
است كه قبل از شروع مسابقه در اصطبل گذرانده بود. اتفاق بعدی 
كه به ياد می آورد، اين است كه پس از سه روز در بخش مراقبت 
های ويژه ی بيمارستان دانشگاه ويريجينيا به هوش آمده است. در 
آن چند روز، پزشكان او را با دستگاه تنفس مصنوعی زنده و بی 
فقراتش  به ستون  با عمل جراحی  را  نگهداشتند و گردنش  حركت 
متصل كردند. آسيبی كه بر ريو وارد شد، معموال "آسيب شخص 
ناميده می شود. ريو بعد ها گفت: "گويی به دارم  به دار آويخته" 
آويخته باشند، طناب را پاره كنند و مرا به توانبخشی بفرستند." در 

آن زمان زنده ماندنش را %۵۰ تخمين می زدند. 
نجات يافتن از آسيب نخاعی برای هر كسی ممكن نيست، چه از نظر 
احساسی و چه از نظر جسمی. آسيبی كه شما را بی پناه بر جای 
می گذارد، به نحو غير قابل دركی مخرب است. او ساعاتی پس از 

به هوش آمدن اهميت واقعی يک تيم را درك كرد. 
ريو به خاطر می آورد: "هنگامی كه گفتند در چه وضعيتی هستم، 
احساس كردم كه ديگر وجود ندارم. سپس دانا، همسرم ، به اتاقم 
نگاه كرديم. من  يكديگر  به چشمان  زانو زد.  كنار تختم  آمد و در 
گفتم: شايد اوضاع چندان هم وخيم نباشد، شايد بخواهند آزمايش 
ها يی روی من انجام دهند. او در حالی كه می گريست گفت: اما تو 

هنوز خودتی و من دوستت دارم. و اين زندگی مرا نجات داد." 
خوبی  زناشويی  زندگی  ريو  دانا  و  كريستوفر  حادثه،  اين  از  قبل 
داشتند. اما در سال های پس آن اتفاق، روابط آنها نيرومند تر شده 
است. كريس، دانا و پسرشان ويل، به عنوان هسته ی مركزی تيم 
شامل  كه  انگيزی  شگفت  تيم  خود  اطراف  در  آنها  كنند،  می  عمل 
اند.  كرده  ايجاد  است،  پزشكی  ای  حرفه  متخصصين  از  ارتشی 
برخی از آنها به درمان فيزيكی، فيزيو ترابی، و درمان تنفسی او 
می پردازند. عده ای ديگر به غذا، لباس، و استحمام او می پردازند 
و ساير نياز های شخصی او را بر آورده می كنند. برخی ديگر از 
افراد هنگام خواب شبانه هر ساعت يک بار او را در بسترش جا به 

جا می كنند. او به طور منظم متخصصين متعددی را می بيند. 
ابتدا سعی افرادی كه در اطراف او بودند، زنده نگه داشتن وی بود. 
اكنون اين افراد برای حفظ سالمت او فعاليت می كنند. "آنچه در اين 
وضعيت به خودتان می گوييد اين نيست كه اين چه زندگی است 
اين است كه چه نوع زندگی می توانم برای خودم  كه دارم؟ بلكه 
بسازم؟ و پاسخ اعجاب آور اين است: بهتر از آنچه كه فكرش را 

بكنی!" 
ريو اميدوار است كه روزی دوباره راه برود. در حال حاضر او می 
داند كه به افراد قابل اعضای اعتماد در تيم نياز دارد. او می گويد: 
"اگر همه ی آنهايی كه برای كمک به من در اطرافم هستند در انجام 
وظايف خود كوتاهی كنند، از من عصبانی باشند يا مرا بگذراند و 
بروند، كاری از دستم ساخته نيست. مطلقا هيچی.. همه ی اينها از 
بركات خداوند است. هيچ كس مجبور نيست كه اين كار ها را انجام 
دهد و من كامال به آنها اعتماد دارم." اين شرايطی است كه هر تيمی 
بايد داشته باشد، صرف نظر از اينكه بتوانيد به روشنی ريو آن را 
ببينيد. اعضای يک تيم بايد نسبت به يكديگر اعتماد داشته باشند و 

بر يكديگر تكيه كنند. 
  مشخصات افراد قابل اعتماد يک تيم 

 انگيزه های پاك و سالم : 
اگر شخصی همواره منافع خود را بر آنچه صالح تيم است مقدم 
بشمارد، غير قابل اعتماد بودن خود را اثبات كرده است.هنگامی كه 

كار تيمی مطرح است، انگيزه ها اهميت می يابند. 

 مسئوليت پذيری: 
مايكل كوردا، ويراستار با سابقه و مولف پر فروش ترين های نيو 
موفق  افراد  همه  در  كه  ای  "نكته  كه:  كند  می  تاكيد  تايمز  يورك 
اعضای  است."  مسئوليت  پذيرش  در  آنها  توانايی  است،  مشترك 

قابل اعتماد تيم تمايل دارند كارهايی را انجام دهند كه می توانند. 

 تفكر بی نقص: 
كافی نيست كه حداكثر سعی مان را بكنيم،گاهی بايد كاری را كه 

الزم است انجام دهيم.)وينستون چرچيل( 

 كمک و مشاركت هماهنگ: 
كيفيت نهايی يک شخص قابل اعتماد، هماهنگی او با تيم است. اگر 
نتوانيد همواره به اعضای تيم اعتماد داشته باشيد، هيچ وقت نمی 
از استعداد  به چيزی بيش  تيم حساب كنيد. هماهنگی  توانيد روی 
نياز دارد. شخصيتی عميق می طلبد تا افراد بتوانند پی گير باشند- 

مهم نيست چه اندازه خسته، افسرده، يا پر مشغله باشيد. 

 برای بهبود قابليت اعتماد: 
۱( انگيزه های خود را بررسی كنيد: اگر قبال اهدافتان را بر روی 
اين  و  بگذاريد  زمين  روی  را  كتاب  حاال  همين  ايد،  نياورده  كاغذ 
كار را بكنيد. به آنها نگاه كنيد. چند تای آنها به نفع تيم، خانواده يا 

سازمانی كه در آن كار می كنيد. 
۲( بفهميد كه حرفهايتان تا چه حد ارزش دارد: از ۵ نفر از هم تيمی 
هايتان بپرسيد: وقتی می گويم كاری را انجام می دهم، تا چه حد 

حرف مرا قبول می كنيد؟ نمره ای ميان ۱و۱۰ به من بدهيد. 
شخصی  اگر  كند:  حساب  شما  روی  كه  بيابيد  را  شخصی   )۳
همراهتان باشد و به شما كمک كند، احتمال اينكه تعهدات خود را 
پيگيری كرده و شخصيت قابل اعتمادی شويد،بسيار زياد می شود. 
شخصی را بيابيد كه به او احترام می گذاريد و از او بخواهيد در 

پيگيری حفظ تعهداتتان، كمكتان كند.

نويسنده: جان سی مكسول

خود هیپنوتیزم،   شناخت و تسلط 
بر نیروی ذهن 

075 95 16 11 89 - 07 88 99 77 623

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

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

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

هشدار درباره پیامد گرم شدن 
زمین براي اقیانوس ها   

گروهی از دانشمندان دانماركی می گويند تحقيقات آن ها نشان می 
دهد كه افزايش گرمای كره زمين می تواند به ايجاد "مناطق مرگ" 

در اقيانوس ها منجر شود.
ادامه زندگی  اين دانشمندان، چنين تحولی امكان دارد كه  به گفته 
ماهی ها و ديگر موجودات زنده در "مناطق مرگ" اوقيانوس ها را 
برای بيش از دو هزار سال از بين ببرد.اين پژوهشگران در شبيه 
سازی كامپيوتری خود فرض را بر اين گذاشته اند كه در بدترين 
شرايط ميزان گاز دی اكسيد كربن موجود در هوا تا پايان قرن ۲۱ 
ميالدی سه برابر افزايش پيدا كند. دی اكسيد كربن مهم ترين گاز 

گلخانه ای عامل گرم شدن كره زمين شناخته شده است. 
بر اساس تحقيقات اين دانشمندان، سه برابر شدن گاز دی اكسيد 
وسيع  های  پهنه  در  اكسيژن  شدن  خالی  سبب  هوا  در  كربن 
برتر  اشكال  بين رفتن ماهی ها و ديگر  از  نتيجه  اقيانوسی و در 
حيات در درياها و اوقيانوس ها را در پی خواهد داشت.دانشمندان 
می گويند سطح بزرگ اقيانوس ها باعث می شود تا روند بازگشت 
اگر  حتی  ها،  آن  گفته  بكشد.به  طول  ها  قرن  عادی  وضعيت  به 
پايان قرن جاری پنجاه درصد  تا  ميزان دی اكسيد كربن در هوا 
هم افزايش پيدا كند، بخش های وسيعی از اوقيانوس ها با كمبود 
اكسيژن مواجه خواهد شد.موضوع گرمايش زمين در كل يكی از 
سياسی  و  علمی  محافل  در  شده  مطرح  های  موضوع  ترين  مهم 
جهان است.سران هشت كشور بزرگ صنعتی جهان) گروه ۸( در 
سال گذشته ميالدی اعالم كردند در نظر دارند تا سال ۲۰۵۰ ميزان 

توليد گازهای گلخانه ای را پنجاه درصد كاهش دهند.
سازمان های طرفدار محيط زيست اقدام هايی كه تا كنون در سطح 
جهانی در زمينه كاهش ميزان گازهای گلخانه ای انجام شده است 

را كافی نمی دانند.

کسوفی نادر برفراز اقیانوس هند  
 تعداد كمی از مردم خوش شانس ناحيه اقيانوس هند روز دوشنبه 
بين ساعات 6 تا ۱۰ صبح شاهد يكی از بی نظير ترين پديده های 
نجومی خواهند بود. در اين ساعات ماه جلوی خورشيد قرار ميگيرد 

ولی همه ی آن را نمی پوشاند و دورتادور ماه حلقه ای نورانی 
باقی می ماند كه منظره ای مثل حلقه آتش را ايجاد می كند.

انجام  براي  تر  قيمت  ارزان  روشي  ابداع  به  موفق  متخصصان 
كرده  اظهار  پژوهشگران  اين  اند.  شده  ايكس  اشعه  راديوگرافي 
به روش  ايكس  ثبت تصاوير اشعه  براي  اين روش كم هزينه  اند 
پرتو  ديجيتالي  اسكنرهاي  از  استفاده  امكان  تواند  مي  الكتريكي 
ايكس را براي بيماران كشورهاي كم درآمد و در حال توسعه نيز 
فراهم كند. اين سيستم جديد همچنين مي تواند تصاوير ديجيتالي 
اشعه ايكس با قدرت وضوح باال توليد كند كه هزينه آن يک دهم 
هزينه معمول اسكن ديجيتالي است. به گفته متخصصان، دستگاه 
كه  چرا  هستند  سودمند  بسيار  ايكس  اشعه  ديجيتال  اسكن  هاي 
تصاويري كه اين دستگاه ها توليد مي كنند، به راحتي قابل تجزيه 
اين  اغلب  هستند.  كردن  ذخيره  و  اصالح  دستكاري،  تحليل،  و 
دستگاه ها با استفاده از اليه هايي از سلنيوم نامنظم و درهم ريخته 
اما در  كنند.  الكتريكي كار مي  بار  به  ايكس  پرتوهاي  تبديل  براي 
هزينه  لذا  باشند،  زياد  بايد  پرتوها  اين  قديمي چون  هاي  دستگاه 
عكسبرداري افزايش پيدا مي كند، اما در دستگاه جديد كه از سوي 
»جان روالندز« و دستياران وي در دانشگاه تورنتو در انتاريوي 
استفاده مي شود كه »دريچه  تكنيک جديدي  از  ابداع شده،  كانادا 
نوري پرتو ايكس« نام دارد و متشكل از بلور مايع است كه با اليه 
يي از سلنيوم نامنظم پوشيده مي شود. اين اليه ها در بين جفتي 
الكترود پيچيده شده كه مي توانند ميدان مغناطيسي ايجاد كنند. در 
اين شيوه با تغييرات اعمال شده در ساختار تكنيک، هزينه استفاده 
از دستگاه كاهش مي يابد و براي عموم مردم قابل استفاده است.  

ساختمان مدرن با صفحه خورشیدي  
 

محققان مركز مطالعاتي ساختمان هاي خورشيدي موفق به توليد 
صفحه هاي خورشيدي جديدي شده اند كه قادر خواهد بود عالوه 
بر تامين انرژي مورد نياز يک خانه مسكوني، ميزان حرارت مورد 
نياز در ساختمان ها را نيز تامين كند. چگونگي عملكرد صفحه هاي 
گرمايي خورشيدي براي اولين بار در ساختمان جديد و در دست 
قرار خواهد  آزمايش  مورد  مولسون  تجاري جان  مدرسه  احداث 
گرفت. اين صفحه هاي خورشيدي كه با وسعت ۳۰۰ مترمربع براي 
قادر  ساالنه  اند  گرفته  قرار  استفاده  مورد  ساختمان  اين  ساخت 
به تامين انرژي روشنايي اين ساختمان بوده و در طول زمستان 

به عنوان سيستم توليد گرما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با 
استفاده از اين ابداع جديد مي توان اقدام به بناي ساختمان هايي 
بر  عالوه  و  بوده  خود  نياز  مورد  انرژي  تامين  به  قادر  كه  كرد 
اين مي توانند با افزايش ميزان جريان الكتريسيته به شبكه انرژي 
شهري از يک مصرف كننده به يک مولد انرژي تبديل شوند. اين 
تكنولوژي خالقانه توسط مركز مطالعاتي ساختمان هاي خورشيدي 
ابداع شده است و در ساخت اين مدرسه مورد استفاده قرار خواهد 
و  اتمام رسيده  به  آينده  تابستان  تا  اين ساختمان  گرفت. ساخت 

كالس هاي آن از ماه سپتامبر آغاز به كار خواهند كرد.  
 

دوچرخه هوشمند ساخته شد  
پژوهشگران تايواني موفق به طراحي نوعي دوچرخه هوشمند شده 
اند كه به دوچرخه سوار مي گويد چه موقع بايد دنده را تعويض 
كند. محققان براي ساخت اين دوچرخه، رايانه يي را براي دوچرخه 
هوشمند  سيستم  اين  وجود  با  كه  اند  كرده  طراحي  پدالي  هاي 
دوچرخه سواران مي توانند در عين حال كه به راحتي به حركت 
خود ادامه مي دهند، نيروي كمتري را نيز به دوچرخه وارد كنند. به 
گفته محققان، هنگام دوچرخه سواري عده كمي از كساني كه از اين 
وسيله نقليه استفاده مي كنند، مي دانند كه چطور بايد دنده ها را 
تنظيم كنند تا بيشترين نيرو را از پدال هايشان بگيرند، بدون اينكه 
الزم باشد وضعيت آرام خود را به هم بزنند يا هنگام دنده هاي 
پايين روي جاده هاي مسطح يا هنگام باال رفتن از تپه يا براي حفظ 
سرعت باال، پدال ها را با سرعت به حركت در بياورند. پژوهشگران 
دانشگاه دفاع ملي در شهر تاشي در تايوان اين سيستم رايانه يي 
را طراحي كرده اند. آنها يک الگوريتم رايانه يي طراحي كرده اند 
راندن  شرايط  هرگونه  با  مواجهه  براي  دنده  تعويض  راهكار  كه 
گفته  به  كند.  مي  ارائه  را  راحت  و  مناسب  در وضعيت  دوچرخه 
با دنبال كردن تربيت الزم، دوچرخه سواران مي توانند  محققان، 
سيستم خارج شدن از مسير را بسيار راحت تر به كار بيندازند. آنها 
همچنين با اين دوچرخه احساس راحتي بيشتري مي كنند چون مي 
توانند از تمام نسبت هاي دنده استفاده كنند و عملكردهاي انتقال 
مي  رايانه  گيرد.  مي  تر صورت  آرام  بسيار  تكنيک  اين  با  دهنده 
تواند به طور خودكار تنظيمات را براي شرايط مختلف دوچرخه 

سواري انجام دهد.  
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اعضای  تبر  با  آلمانی  مرد 
خانواده اش را کشت

مرد آلمانی همسر و دو فرزندش را با تبر به قتل رساند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس به نقل از خبرگزاری 
و  ساله   ۴۰ همسر  قتل  جرم  به  ساله   ۴۷ مرد  اين  »آلمان« 
آلمان  پليس  شد.  دستگير  اش  ساله  دو  و  شش  فرزند  دو 
گفت؛ جسد همسر اين مرد كه با تبر به قتل رسيده بود در 
طبقه اول منزل و جسد دو فرزندش در طبقه دوم كشف شد. 
پليس افزود؛ پدر خانواده در حالی كه به علت مصرف زياد 
الكلی حالت طبيعی نداشت، روی كاناپه در كنار  مشروبات 
جسد همسرش افتاده بود. براساس اين گزارش پسربچه سه 
ساله اين مرد از اين حادثه جان سالم به در برد ولی به علت 
توسط  بود،  وارد شده  او  به  كه  روحی  فشارهای  و  ترس 
ماموران پليس به بيمارستان منتقل شد. علت قتل، مشاجره 

خانوادگی عنوان شده است. 

کشتار خانوادگی در لس 
آنجلس

و  مالی  بحران  با  بيكاری  خاطر  به  كه  آمريكايی  مرد  يک 
روانی رو به رو بود تمامی اعضای خانواده اش را به گلوله 

بست و بالفاصله به زندگی تلخ خود پايان داد. 
در  آن  از  ، پس  از روز سه شنبه  پرونده  اين  به  رسيدگی 
دستور كار پليس »لس آنجلس« قرار گرفت كه جنازه های 
هفت عضو يک خانواده در خانه ای در حومه »ويلمينگتون« 
هشت  دختر   ، جوان  زوج  كه  قربانيان  پيكرهای  شد.  ديده 
با  بودند  آنان  ساله  پنج  تا  دو  قلوی  دو  جفت  دو  و  ساله 

دستور قضايی به پزشكی قانونی فرستاده شدند.

بررسی های مقدماتی نشان می دهد پدر خانواده به خاطر 
بيكار شدن و بحران مالی در ركود اقتصادی آمريكا ، دست 
تلويزيونی  های  ازشبكه  يكی  رابطه  همين  زد.در  كشتار  به 
دريافت  مرد  يک  از  نمابری  پيش  چندی  كرد  اعالم  آمريكا 
پادرآورد  از  را  بود می خواهد خانواده اش  گفته  كه  كرده 
به  آمريكا  »كاليفرنيا«  كند.ايالت  خالص  هم  را  خودش  و 
تازگی شاهد كشتارهای های خانوادگی زيادی بوده است.

چندی پيش نيز مرد ۴۵ ساله ای به نام »آنتونی« كه به خاطر 
ترين  بود شوم  به رو  مالی و روانی رو  با بحران  بيكاری 
اعضای  به طرف  را  گرفت و سالح كمری خود  را  تصميم 
خانواده اش نشانه رفت.او با شليک گلوله ، همسر ، سه فرزند 
و مادر زن ۷۰ ساله خود را از پا درآورد و خودكشی كرد.

گزارش ايسكانيوز می افزايد،همچنين دسامبر ۲۰۰۸ مردی 
كه خود را »بابانوئل« جازده بود همسرش و هشت نفر ديگر 
را در حومه »لس انجلس« از پادرآورد و پس از آتش زدن 
انجلس«  قربانگاه ، خودكشی كرد.معاون رئيس پليس »لس 
از شهروندانی كه دارای مشكالت روانی يا افسردگی هستند 

خواست از خدمات مشاوره رايگان استفاده كنند.

به قتل رسیدن 13 مکزیکی در 
یک شب

مقامات پليس مكزيک اعالم كردند: ۱۳ نفر در طول يک شب 
در شمال مكزيک به قتل رسيدند.

ای  بيانيه  طی  مركزی  پليس  سخنگوی  ايسنا،  گزارش  به 
مختلف  مناطق  در  نفر   ۱۳ در طول شب  كرد:  اعالم  فوری 
مكزيک به قتل رسيده اند. اين در حاليست كه اكثر مقتوالن 
از سكنه منطقه »چی هواهوا« در شمال مكزيک بوده و تنها 

9 نفر در منطقه »سيو داد« در مرز اياالت متحده آمريكا به 
قتل رسيده اند. عالوه بر اين، بازرسان و كارشناسان پليس 
فدرال مكزيک احتمال می دهند اين افراد در رابطه با باندهای 

مواد مخدر و گروه های قاچاقچيان به قتل رسيده باشند.

مردی به اتهام ایجاد آلرژی 
با روغن بادام زمینی برای 

نامزدش دستگیر شد!
مقامات نيروی پليس »اوتاوا« در كانادا اعالم كردند: مردی را 
به اتهام ايجاد آلرژی حساسيت عمدی برای نامزد بيمارش 
به وسيله روغن بادام زمينی دستگير و روانه زندان كردند.

درياچه  در  »برلنيگتون«  منطقه  پليس  ايسنا،  گزارش  به 
»اونتاريو« در كانادا به رسانه های اين كشور گفت: يک زن 
۴9 ساله از نامزد ۵۲ ساله خود شكايت كرده و از ماموران 
ما خواست تا اين مرد را دستگير كنيم. وی به ماموران گفت 
كه نامزدش با اطالع از اين موضوع كه او حساسيت شديد به 
روغن بادام زمينی دارد، به تمامی محفظه داخل خودرويش 
عود  ديگر  بار  او  حساسيت  تا  شده  باعث  و  ماليده  روغن 
كند، به همين دليل ماموران پليس اين مرد را دستگير كردند. 
رسانه  به  باره  اين  در  اوتاوا-  پليس  افسر  كار«-  »برايان 
باعث  بود  اين زن ممكن  كانادا گفت: حساسيت  های محلی 
مرگش شود و نامزد اين مرد نبايد اقدام به چنين عملی می 

كرده است.

مرگ همزمان 15 فوتبالیست
دلخراش  رخداد  دنبال  به  نيجريه  فوتبال  تيم  يک  اعضای 

رانندگی همگی جان باختند.
به گزارش »ايسكانيوز« يكی از بزرگراه های آبوجا- پايتخت 
نيجريه- شاهد رخداد دلخراشی بود. ۱۵ بازيكن تيم فوتبال 
و  باختند  جان  اتوبوس،  واژگونی  اثر  بر  جيمتا«  ث  »اف. 
آتش  ماموران  رخداد،  اين  دنبال  به  شدند.  زخمی  شماری 
نشانی، اورژانس و پليس به سرعت به قربانگاه رفتند و به 
ياری سرنشينان زنده پرداختند، گزارش ايسكانيوز »محمد 
سانوسی« رئيس فدراسيون فوتبال نيجريه اعالم كرد، ماه 

گذشته نيز ۱۸ فوتباليست در رخدادی مشابه كشته شدند.

هکر حرفه یی دستگیر شد
  هكر بزرگ استراليايی پس از به بار آوردن يک ميليون دالر 

خسارت بازداشت شد. 

به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس به نقل از خبرگزاری 
های  سيستم  كردن  هک  با  ۲۸ساله  مرد  اين  »استراليا« 
كامپيوتری اطالعات سرورهای دولتی را كه شامل سازمان 
بهداشت، بيمارستان رويال داروين، زندان بريماه و دادگاه 
عالی است، هک كرد. اين هكر همچنين اطالعات كامپيوترهای 
شخصی ۱۰ هزار و ۴۷۵ نفر از ساكنان تريتوری را از بين 

برد و در مجموع يک ميليون دالر خسارت به بار آورد.
اين مرد به دليل عصبانی شدن از رئيس سابقش كه وی را 
اخراج كرده بود، دست به اين كار زد. وكيل اين هكر او را 
يک بيمار روانی خواند و از دادگاه درخواست كرد با توجه 

به شرايطش محكوميتش را به تعويق بيندازد

حشره کش، آدم کشت
استفاده از حشره كش غيراستاندارد در عربستان سعودی، 
وقتی  عربستان  »جده«  پليس  گرفت.  را  مهاجر  دو  جان 
مطلع شد دو برادر اتيوپيايی بر اثر شدت مسموميت، روی 
تخت يک بيمارستان جان سپرده اند رسيدگی به پرونده را 
دستور كار خود قرار داد. بررسی های ماموران نشان می 
دهد استفاده از حشره كش غير استاندارد در خانه، برادران 
يک  به  هم  را  مادرشان  و  كرد  گورستان  روانه  را  مهاجر 
قدمی مرگ كشاند. گزارش ايسكانيوز می افزايد، اين حشره 
كش حاوی »آمونيوم فسفات« بود كه احتماال قربانيان، آن را 

از دستفروشان خريده بودند.

حوادث

حمام خون در زندان
آتش افروزی و نبرد تن به تن محكومان در يكی از زندان های مكزيک ، افزون 

بر ۳۰ كشته يا زخمی بر جا گذاشت. 
بود. دلخراشی  ماجرای  شاهد  مكزيک  شرق  شمال  در  زندان  يک  جمعه  روز 

شماری از زندانيان كه با همبندانشان درگير شده بودند آنجا را به آتش كشيدند 
و حمام خون به راه انداختند. 

در نتيجه اين عصيانگری تا كنون دو نفر از محكومان ، جان باخته و بيش از ۳۰ 
زخمی در بيمارستان بستری شده اند.در حال حاضر پليس ايالتی كه از سوی 
ارتش حمايت می شود زندان مورد نظر را تحت كنترل دارد. اين جنايت با بحث 
و جدل دو تبهكار آغاز شد و به سرعت به تمامی زندان سرايت كرد.چندی پيش 

نيز شورش در زندان ايالتی »المسا« مكزيک ۲۳ قربانی گرفت.
مكزيک ، اين روزها اصال حال و هوای خوشی ندارد چون اعضای شبكه های 
مافيايی قاچاق مواد افيونی و ساير تبهكاران ، موج ناامنی به پا كرده اند و به هر 

جرم و جنايتی دست می زنند 

تلفات توفان های پرقدرت اسپانیا و فرانسه 
به 15 نفر رسید

باعث  تاكنون  بادهای شديد در اسپانيا و فرانسه  به همراه  توفان های پرقدرت 
مرگ ۱۵ نفر از جمله ۴ كودك در هنگام فروريختن يک سالن ورزشی شده است.
بادهای شديد با سرعت ۱۵۰ كيلومتر در ساعت، روز گذشته باعث فروريختن 
سقف يک سان ورزشی در نزديكی بارسلون و كشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن 

9 نفر شده بود. 
در حال  از سالن  در خارج  كودكان  اين  كه  كردند  اعالم  اسپانيايی  رسانه های 

بازی بيسبال بوده اند و با وزش بادها به درون سالن پناه برده بودند. 
اين در حالی است كه سرعت بادها در بعضی مناطق تا ۱۸۴ كيلومتر در ساعت 

هم رسيده است. 
توفان تاكنون خسارات زيادی را در بر داشته است و بيش از ۳/۱ ميليون نفر در 
جنوب فرانسه و دهها هزار نفر در اسپانيا با قطعی برق روبرو هستند و شدت 
خسارات به حدی بوده كه نيكالس ساركوزی رئيس جمهور فرانسه اعالم كرده 

روز يكشنبه از مناطق طوفان زده بازديد خواهد كرد. 
بر اساس اعالم مقامات و رسانه ها تا كنون ۱۰ نفر در شمال اسپانيا و ۵ نفر در 

جنوب فرانسه در اثر حوادث ناشی از طوفان جان خود را از دست داده اند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه بادهای قدرتمند در سواحل دريای مديترانه نيز 
احساس شده است و بر اساس گزارش  ها ريزش يک ديوار در شهر ستيف باعث 

كشته شدن دو نفر شده است. 
در همين حال وقوع بهمن در اسكاتلند و فرانسه هم باعث كشته شدن ۵ نفر شده 
و ۳ نفر نيز در كوههای آلپ فرانسه به شدت آسيب ديده اند.يک دانشجوی جوان 
اشتغال  تحصيل  به  فيليپين  مركز  واقع  در  دانشگاه   شهر"سيبو"  در  كه  ايرانی 
داشت، بامداد پنجشنبه به  ضرب گلوله   افراد ناشناس به قتل رسيد.   به گزارش 
ايرنا،    سفارت ايران در مانيل اقدامات اوليه قانونی را انجام داده و مقامات محلی 
 نيز به   منظور پيگيری موضوع و شناسايی و دستگيری عامالن اين حادثه اسفبار 
در جريان قرار   گرفته اند  ولی تاكنون گزارش پليس محلی مبنی بر معرفی عامالن 
و نيز علت و انگيزه   آنان در مبادرت به قتل اين جوان  ايرانی به دست مقامات 
تحويل  اكنون  هم  ايرانی  دانشجوی  اين  است.   پيكر  نرسيده  مانيل  در  ايرانی 
پزشكی قانونی است و خانواده متوفی نيز   در جريان قرار گرفته و  پس از طی 

مراحل قانونی آن به ايران منتقل خواهد شد.   

جنایت در مهد کودک با 25 
کشته یا زخمی

پسر مست با حمله به يک مهد كودك در غرب بلژيک ، پنج نفر را كشت و ۲۰نفر 
را زخمی كرد. پسر ۲۰ ساله ای كه هنوز نامش فاش نشده است روز جمعه ، 
چاقو به دست به يک مهد كودك در شهر »ترمود« بلژيک حمله كرد و آنجا را به 
خون كشيد.در اين جنايت ، دست كم پنج نفر از جمله مربی مهد كشته و ۲۰ نفر 

زخمی شدند كه حال ۱۲ نفرشان وخيم است.
فرار جنايتكار  از جمله  »كريستيان دوفور« دادستان »ترمود« برخی شايعه ها 
جوان از درمانگاه روانی را رد كرد.اين مقام قضايی بدون اين كه به نام آدمكش 
اشاره كند به نقل از شاهدان گفت : پسر عصيانگر كه صورت خود را با رنگ 
های سياه و سفيد ، نقاشی كرده بود تحت تاثير الكل با چاقوی ۳۰ سانتی متری 
وارد مهد كودك دولتی شد.وی پس از كشتار با دوچرخه گريخت كه خيلی زود 

به محاصره درآمد و بازداشت شد.
دادستان »ترمود« ادامه داد : هجده دختر و پسر زير سه سال و شش زن در مهد 

كوردك بودند كه همگی كارآجين شدند و بيم افزايش شمار تلفات می رود.
به دنبال انتشار خبر اين ماجرا ، بلژيک در بهت و اندوه فرو رفته است و مردم 

، شوكه شده اند
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جنایت ، خط پایان رقابت عشقي 
 

گروه حوادث؛ پسر جواني كه قصد داشت عشق دختر دايي اش را تصاحب و با او ازدواج كند توسط 
رقيب عشقي خود به قتل رسيد. اولين برگ از اين 
پرونده جنايي زماني تنظيم شد كه فرد ناشناسي 
جسد  داد  خبر  كازرون  پليس  به  تلفني  تماس  در 
پسر جواني به نام امير كنار يک خودرو رها شده 
است. ماموران دقايقي بعد از دريافت خبر در محل 
حاضر شدند و جسد پسر جوان را كه مورد اصابت 
ضربات چاقو قرار گرفته بود پيدا كردند. بررسي 
گرفته  قرار  جنازه  كنار  كه  ماشيني  داد  نشان  ها 
متعلق به مقتول است و به اين ترتيب مشخص شد 
عامل يا عامالن جنايت مقتول را با اتومبيل خودش 
اند. كرده  رها  را  جسدش  و  داده  انتقال  آنجا  به 

كارآگاهان در همان بررسي هاي اوليه به اين يقين 
رسيدند كه امير قرباني يک انتقام گيري شده است 

چراكه تعداد ضربات وارده به او زياد بود و جراحات مشهود در بدنش كه برخي از آنها زخم هاي 
دفاعي بود از درگيري وي با جاني يا جانيان حكايت داشت.وقتي خانواده امير تحت بازجويي قرار 
گرفتند، مدعي شدند پسرشان با كسي اختالف نداشته و اگر هم داشته در اين باره به كسي چيزي 
نگفته است. در حالي كه هيچ سرنخي از اين جنايت وجود نداشت فردي ناشناس به پليس مراجعه كرد 
و مدعي شد مي داند چه كسي در قتل امير نقش داشته است. وي گفت؛ روز حادثه دو پسر جوان را كه 
يكي از آنها حميد نام دارد در خودروي امير ديدم كه در حال جر و بحث بودند. از آنجايي كه به نظر 
مي رسيد حميد آخرين كسي است كه امير را ديده، پليس وي را بازداشت كرد. متهم بعد از چند روز 
مقاومت سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت؛ من عاشق دختري به نام فرنگيس بودم و با او رابطه 
داشتم. فرنگيس همه زندگي من شده بود تا اينكه متوجه شدم پسردايي اش هم به او ابراز عالقه كرده 

است. اين مساله ناراحتم كرد و تصميم گرفتم با امير صحبت كنم.
متهم جوان ادامه داد؛ مدتي كه از اين ماجرا گذشت امير را پيدا كردم و با او قرار گذاشتم و گفتم بايد 
درباره مساله يي مهم صحبت كنيم. به اتفاق دوستم در محل مالقات حاضر شديم. ما در قبرستان 
قرار داشتيم. وقتي امير آمد به او گفتم من با فرنگيس رابطه دارم و ما عاشق هم هستيم. امير عصباني 
شد و گفت من مي خواهم رابطه او و فرنگيس را به هم بزنم. آن موقع بود كه فهميدم فرنگيس به دور 
از چشم من با امير هم رابطه دارد. اما اين مساله مانع عالقه من به فرنگيس نشد و تصميم گرفتم 
رقيب را از ميدان به در كنم. به فرنگيس زنگ زدم و گوشي تلفن همراهم را روي بلندگو گذاشتم. 
فرنگيس نمي دانست كه امير پيش من است و خيلي راحت با من صحبت مي كرد. به او گفتم احساس 
قلبي اش را بگويد و بين من و امير يكي را انتخاب كند. او با صراحت گفت مرا دوست دارد و عالقه 
يي به امير ندارد.متهم به قتل ادامه داد؛ امير از شنيدن اين حرف به شدت ناراحت شد. وقتي ما از هم 
جدا شديم امير به خانه دايي اش رفت و با فرنگيس دعواي مفصلي كرد. امير دست بردار نبود و مي 
خواست فرنگيس را تصاحب كند، من هم تصميم گرفتم او را تنبيه و كاري كنم كه از عشق فرنگيس 
دست بردارد. از دوستم خواستم دوباره با امير قرار بگذارد. روز حادثه ابتدا با هم كمي صحبت كرديم 
اما يكدفعه كار به درگيري كشيد، من و دوستم چند ضربه به وي زديم. او روي زمين افتاد و من چند 
ضربه ديگر به او وارد كرد، بعد هم جسدش را كنار ماشين رها كرديم و كفش هايش را درآورديم و 
جاي ديگر انداختيم تا صحنه سازي كنيم. بعد از اعترافات حميد دوست وي نيز دستگير شد. در حال 

حاضر تحقيقات از اين دو نفر ادامه دارد. 

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

خودکشي متهم به قتل در زندان  
 پسري كه متهم بود در نوجواني دوست خود را با ضربه چاقو به قتل رسانده است، چند روز بعد از 
جلسه محاكمه اش خودكشي كرد.  اين نوجوان به نام شاهين كه زمان قتل ۱۸ ساله بود، در جلسه 
محاكمه اش به قتل جواني به نام علي متهم شد و در دفاع از خود گفت؛ قبول دارم علي با ضربه چاقوي 
من به قتل رسيده است اما درست به ياد ندارم حادثه چطور اتفاق افتاد. از آنجايي كه شاهين به دليل 
مصرف داروهاي اعصاب نتوانست به خاطر بياورد حادثه چطور اتفاق افتاده است، جلسه محاكمه با 
دفاعيات وكيل مدافع وي ادامه يافت و در پايان شاهين در دادگاه گفت دو بار خودكشي كرده و باز هم 
اين كار را تكرار خواهد كرد. در حالي كه پرونده براي صدور راي آماده بود، به قضات شعبه ۷۱ خبر 
دادند جمعه شب زماني كه زندانيان در حال تماشاي يک سريال تلويزيوني بودند، شاهين در سلولش 
خودش را حلق آويز كرده و ماموران زندان زماني او را پيدا كردند كه دقايقي از مرگ او مي گذشته 

است.به اين ترتيب پرونده اين جوان بسته شد.  

 

کشف نیم تنه یک زن در سطل زباله  
 

 كشف نيم تنه يک زن باعث آغاز تحقيقات پليسي جنايي گسترده يي شد.اين جسد بعد از ظهر سه 
شنبه در يک سطل زباله در حالي كه در يک چادر پيچيده شده بود در مسعوديه پيدا شد.محمد حسين 
شهرياري بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران در خصوص اين پرونده گفت؛ تحقيقات 
نشان داد در بخشي از اين نيم تنه آثار بريدگي به وسيله چاقو وجود دارد. اين درحالي است كه شنبه 
پيچيده شده در يک  باز هم به صورت  اما  به شكل كامل  بار  اين  نيز جسد زن ديگري  هفته جاري 
چادر كشف شده بود.وي در خصوص تشابه اين دو قتل از لحاظ شكلي گفت؛ در حال حاضر براي 
اظهار نظر در اين باره بسيار زود است اما به ماموران پليس آگاهي تهران در خصوص اين موضوع 

هشدارهاي الزم داده شده است.  

قابل توجه هموطنانی که موفق به اخذ ویزای انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ویزا برای کشورهای 
سوئد، دانمارک، اسپانیا، کانادا، آمریکا، استرالیا

 و سایر کشورهای جهان
ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی در سایر کشورهای جهان
کلیه امور حقوقی، انحصار وراثت، طالق و سرمایه گذاری
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حوادث
بخشش یک کیلو نبات براي گرفتن طالق 

 
 زني پس از سه ماه زندگي با شوهرش، مهريه اش را كه فقط يک كيلو نبات بود، بخشيد تا از او طالق بگيرد. به 
گزارش خبرنگار ما اين زن كه راحله نام دارد، صبح روز گذشته همراه با شوهرش حميد به شعبه ۲6۸ دادگاه 
خانواده رفت تا از او جدا شود. در جريان رسيدگي به اين پرونده راحله به قاضي حسن عموزادي گفت؛ سه ماه 
است كه به خانه حميد رفته ام اما در اين مدت حتي يک روز خوش هم نداشتم. عالقه كاذبي كه در مدت آشنايي قبل 
از ازدواج بين ما ايجاد شده بود، باعث شد اختالفاتي كه با هم داشتيم، پنهان بماند اما پس از آغاز زندگي مشترك 
اين مشكالت فاش شد. اين زن در مورد چگونگي آشنايي با شوهرش گفت؛ ما كاماًل اتفاقي با هم آشنا شديم. من يک 
روز حميد را در پارك ديدم و شيفته او شدم. سپس رابطه ما به طور تلفني ادامه يافت و پس از مدتي هم تصميم 
گرفتيم با هم ازدواج كنيم. وقتي اين ماجرا جدي شد، قبل از مراسم خواستگاري حميد به من گفت در فاميل شان 
مهريه هاي باال مرسوم نيست. او چند مورد از مهريه هايي را كه در خانواده شان عرف بود، برايم مثال زد و گفت 
در صورتي كه مهريه من باال باشد پدر و مادرش با ازدواج مان مخالفت مي كنند. من هم به خاطر اينكه حميد را 
دوست داشتم، فقط يک كيلو نبات را به عنوان مهريه تعيين كردم. حميد هم بدون هيچ مشكلي به خواستگاري آمد و 
زندگي مشترك مان شروع شد. وقتي به خانه حميد كه در طبقه دوم منزل پدرش بود، رفتم متوجه رفتارهاي خاص 
او و خانواده اش شدم. او هيچ كدام از خواسته هاي مرا برآورده نمي كرد و هر وقت هم كه اعتراضي به او مي 
كردم، مهريه ام را به رخم مي كشيد. در چنين شرايطي زندگي با او برايم سخت بود و تصميم گرفتم از وي جدا 
شوم. حميد هم كه از نارضايتي من مطلع شده بود، پس از سه ماه پذيرفت از هم جدا شويم. بنابراين من حاضرم يک 

كيلو نباتم را ببخشم. در پي اظهارات اين زن شوهر او هم به طالق رضايت داد و حكم جدايي آن دو صادر شد. 

پایان 10 سال انتظار براي برگزاري جشن عروسي  
دختري كه ۱۰ سال قبل به عقد پسري درآمده و از آن زمان در انتظار برگزاري مراسم عروسي اش بود، پس از 
آنكه از رفتن به خانه بخت نااميد شد، با تشكيل پرونده يي در دادگاه خانواده تقاضاي طالق كرد.چندي قبل دختري 
به نام فرزانه به شعبه ۲6۷ مجتمع قضايي خانواده رفت و با ارائه دادخواست طالق خواهان جدايي از همسرش پويا 
شد. او به قاضي گفت؛ ۱۰ سال قبل با پويا آشنا شدم و او مرا عقد كرد اما از آن زمان همچنان در خانه پدرم زندگي 
مي كنم.او چند بار به من قول داد مراسم عروسي مفصلي برگزار مي كند اما هيچ وقت به عهدش عمل نكرد و مدام 
به من وعده و وعيد مي داد. در مدت ۱۰ سالي كه در عقد پويا بودم، در هيچ مهماني و مراسمي حاضر نمي شدم. 
هر وقت كه دوستانم از من در مورد مراسم عروسي سوال مي كردند از خجالت نمي توانستم سرم را باال بگيرم. 
اين دختر ادامه داد؛ چند بار هم تا آستانه برگزاري مراسم عروسي پيش رفتيم اما هر بار چند روز قبل از آن پويا 
به خاطر مشكالت مالي جشن را به آينده موكول مي كرد. وقتي فهميدم شوهرم مشكل مالي دارد حاضر شدم از 
برگزاري جشن صرف نظر كنم اما او كه از حرفم ناراحت شده بود، گفت هر طور شده بايد جشن بگيرد. وقتي وعده 
و وعيدهاي پويا ۱۰ سال طول كشيد، ديگر نتوانستم اين وضعيت را تحمل كنم و تصميم گرفتم به اين بالتكليفي 
پايان دهم.به دنبال اظهارات اين زن صبح ديروز دومين جلسه رسيدگي به پرونده با حضور پويا برگزار 
شد. او گفته هاي همسرش را تاييد كرد اما از دادگاه يک سال فرصت خواست تا فرزانه را به خانه اش 
ببرد. اين درخواست با مخالفت دختر جوان مواجه شد و در پايان جلسه اين زوج توافق كردند با بخشش 

مهريه از سوي فرزانه از هم جدا شوند. 
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دم  دختران  از  ای حساب شده  نقشه  طراحی  با  كه  جوانی  »پسر 
بخت كالهبرداری می كرد تحت پيگرد پليس قرار گرفت.« اين خبری 
بود كه مدتی پيش در صفحه حوادث روزنامه ها منتشر شد، تا بار 
ديگر زنگ خطر جدی برای دختران جوان به صدا دربيايد و به آنان 

گوشزد شود كه چه دام هايی برايشان پهن شده است.
اين پسر جوان كه پرويز نام دارد پس از آشنايی با دختران جوان 
پيشنهاد  آنها  به  سپس  و  كرد  می  معرفی  پولدار  پسری  را  خود 
هايش  طعمه  خواستگاری  به  كه  آن  از  پيش  اما  داد.  می  ازدواج 
برود به بهانه های مختلف از آنان مبالغ هنگفتی دريافت می كرد و 

فراری می شد.
مرضيه يكی از دختران جوان كه فريب خواستگار قالبی را خورده 
است در اين باره می گويد: من به طور اتفاقی با پرويز آشنا شدم، او 
می گفت پسر ثروتمندی است و پدرش يک تاجر معتبر و سرشناس 
بازار است. نوع حرف زدن، رفتار و عقايد پرويز توجه مرا جلب 
كرد به گونه ای كه در مدت كوتاهی به او وابسته شدم و وقتی او به 
من گفت كه می خواهد به خواستگاری ام بيايد احساس كردم مرد 
رؤياهايم را پيدا كرده ام اما هر وقت كه زمان را برای خواستگاری 
اعالم می كرد به بهانه ای زير قولش می زد. يک بار می گفت پدرش 
بيمار است، ديگر بار می گفت بايد به شهرستان سفر كند و... به 
اين ترتيب ازدواج ما مرتب به تعويق می افتاد. تا اين كه يک روز 
گفت می خواهد زمينی را در كرج به نام من خريداری كند تا به اين 
وسيله عشقش را ثابت كند. از اين موضوع خيلی خوشحال شدم و 

وقتی او گفت برای خريد
۴ ميليون تومان كم دارد اين پول را به او دادم. 

۱۰ ماه از آشنايی مان گذشته بود كه او پس از گرفتن پول و تحويل 
اسناد جعلی فراری شد.

شگرد نخ نما
كه  است  شگردی  ازدواج  بهانه  به  جوان  دختران  از  كالهبرداری 
متوسل می  آن  به  نقشه های شوم خود  اجرای  برای  افراد شياد 
شوند و گاه آسيبی كه در اين ميان به دختران ساده دل وارد می 

شود از ضررهای مادی نيز فراتر می رود.
در نمونه ای ديگر مرد ۲۷ ساله ای به نام امير كه سوار يک خودرو 
از  كرد،  از دختران جوان كالهبرداری می  رنگ  ای  نقره  پژو۲۰6 
تحت   ۱۴ ناحيه  دادسرای  شعبه9  بازپرس  سوی  از  پيش  چندی 

پيگرد قرار گرفته است.
زد  پرسه می  ها  خيابان  در  رنگش  ای  نقره  پژوی  بر  امير سوار 
می  دوستی  طرح  آنان  با  و سپس  شناسايی  را  جوان  دختران  و 
ريخت. اين جوان نيز مانند تمامی كالهبردارانی كه به اين شيوه و 
شگرد متوسل می شوند جوانی خوش تيپ وخوش صحبت بود كه 

خودش را پولدار و عاشق پيشه معرفی می كرد.
يكی از دخترانی كه طعمه امير شده است، می گويد: من به صورت 
مورد  پسر  همان  او  كردم  احساس  و  شدم  آشنا  امير  با  اتفاقی 
عالقه ام است كه می توانم با زندگی در كنار او خوشبخت شوم. 
برای همين وقتی او از من خواستگاری كرد خيلی خوشحال شدم 
من  به  مدتی  از  كه پس  اين  تا  بيشتر شد  او  به  نسبت  اعتمادم  و 
گفت می تواند به وسيله يكی از آشنايانش برايم ۵ ميليون تومان 
وام بگيرد. اما قبل از اين كار بايد ۵۰۰ هزار تومان به او بدهم تا 
كارهايم را انجام دهد. من كه به اين وام نياز داشتم خيلی زود ۵۰۰ 

هزار تومان به امير دادم اما ديگر خبری از او نشد.
دختر ديگری كه طعمه خواستگار قالبی خود شده است می گويد: 
خواستگارم به من گفت می خواهد برايم طال بخرد. او گفت دوستی 
دارد كه طالی دست دوم را با طالی نو تعويض می كند آن پسر 

طالهای دست دوم مرا گرفت اما پس از آن ناپديد شد. من هرگز 
فكر نمی كردم او كالهبردار باشد چون مدتی كه با او دوست بودم 

اعتماد مرا به خود جلب كرده بود.
هشدار يک قاضی

درباره  گوناگون  اخبار  انتشار  و  پی  در  پی  هشدارهای  وجود  با 
از  اين دسته  باز هم دختران جوان طعمه  اين شگرد كالهبرداران 

مجرمان می شوند.
تهران در  استان  تجديدنظر  دادگاه  قاضی  مدير خراسانی  سيامک 
بعد  دو  از  بايد  را  جرايم  گونه  اين  گفت:  ما  خبرنگار  به  باره  اين 
بررسی كرد. در مرحله اول داماد يا خواستگار قالبی مرتكب جرم 
مجازات  تشديد  قانون  يک  ماده  مطابق  است.  شده  كالهبرداری 
مرتكبين ارتشاء، اختالس، كالهبرداری فردی كه با توسل به وسايل 
متقلبانه، فريب دادن، ترساندن يا اميد دادن به چيز غيرواقعی مالی 
را از ديگری دريافت كند كالهبردار محسوب می شود. كالهبرداری 
جرمی است كه با انگيزه مالی صورت می گيرد و بنابراين ريشه 
های آن نيز در مسائل مالی نهفته است. بيكاری و ناتوانی در به 
داليلی  جمله  از  زندگی  گذران  برای  نياز  مورد  مال  آوردن  دست 
اما بررسی  اين جرم سوق می دهد.  افرادی را به سوی  است كه 
بدون  ثروت  كسب  رؤيای  و  خواهی  زياده  است  داده  نشان  ها 
زحمت مهم ترين عاملی است كه در بيشتر كالهبرداری ها بويژه 
كالهبرداری هايی كه با نقشه های پيچيده و طوالنی مدت انجام می 

شود نقش دارد.
اين سكه دخترانی هستند كه فريب می  افزايد: روی دوم  وی می 
دخترانی  ميان  از  را  خود  های  طعمه  قالبی  خواستگاران  خورند. 
به واسطه ويژگی های سنی شان عواطف و  كه  كنند  انتخاب می 

احساسات پاكی دارند و خيلی سريع به فرد مقابل دل می بندند.
جست  در  و  دارند  سر  در  بزرگی  آرزوهای  معمواًل  دختران  اين 
كه  زمانی  خاطر  همين  به  هستند.  مرفه  زندگی  و  ثروت  وجوی 
پسری و به ظاهر پولدار سرراهشان قرار می گيرد خيلی زود او 
را در ذهن خود تبديل به مرد رؤياهايشان می كنند و برای اين كه 
فرصت ازدواج با اين مرد را از دست ندهند می خواهند به گونه ای 
عمل كنند كه دلخواه طرف مقابل است. برای همين در برابر خواسته 

های او تسليم می شوند.
وی ادامه می دهد: در بيشتر موارد شروع اين كالهبرداری ها از 
دوستی های خيابانی است و دختران در مدتی كه با طرف مقابل 
دوست هستند موضوع را از والدين خود پنهان می كنند و همين امر 

زمينه را برای سوءاستفاده از آنان فراهم می كند.
دختران جوان برای اين كه در چنين دام هايی گرفتار نشوند بايد به 
چند نكته توجه داشته باشند. نخست آن كه از دوستی های خيابانی 
پرهيز كنند و به افرادی كه از اين راه با آنها طرح دوستی می ريزند 

و وعده ازدواج می دهند با ديده شک نگاه كنند.
نخستين نمونه های شكست

فريب  درباره  دادگستری  وكيل  و  حقوقدان  كاويانی  مرتضی 
خواستگاران قالبی معتقداست: عشق های خيابانی نخستين روزنه 
ها  آشنايی  گونه  اين  زيرا  است  دختران  زندگی  در  شكست  های 

پايه و اساس درستی ندارد و اگر اين رابطه به خانه كشيده شود 
اين مسأله  تلخی برای فرد دربر خواهدداشت. زيرا زشتی  تجربه 
برای مردم به اندازه كافی روشن نشده است. از طرفی جوانان در 
خانواده های خود به خاطر برخوردهای رئيس و مرئوسی پدر و 

مادر به حرف های آن ها توجه ندارند و برای خود تصميم گيری و 
به صورت خودمختار عمل می كنند.

طور  به  و  جوانان  اين  تا  شود  می  موجب  تجربگی  بی  ازسويی 
سوءاستفاده  آنها  احساسات  از  و  بخورند  فريب  دختران،  خاص 
می شود.  انجام  اينترنت  راه  از  ها  آشنايی  اين  از  بسياری  شود. 
اينترنتی به دختران دروغ می گويند،  معمواًل پسران در چت های 
رابطه شديد عاطفی و درپی آن وابستگی عاطفی آن ها موجب می 
شود دختران حتی پس از اين كه واقعيت را متوجه شدند، به خاطر 
ترس از جدايی به رابطه خود ادامه دهند، بدون اين كه متوجه باشند 
چقدر از ساده انگاری و زودباوری آن ها استفاده شده است. اگر 
آن  باشد،  دوستانه  ای  رابطه  والدين شان  و  دختران  ميان  رابطه 
ها به لحاظ عاطفی وابستگی به پدر و مادر پيدا می كنند و زمان 
تصميم گيری و يا زمانی كه شخصی از آن ها خواستگاری می كند 
آنها مسأله را با والدين شان مطرح و از راهنمايی ها و تجربه های 
آن ها استفاده می كنند و از دام افراد شياد خارج می شوند. اين 
افراد شياد در قالب خواستگاران قالبی، به سوءاستفاده های مادی 
ازدختران می پردازند. پسران برای مجاب كردن دختران از شيوه 
های خاصی استفاده می كنند، اين پسران با ابرازاحساسات پشت 
سرهم و سماجت در بيان اين احساسات دختران را به خود وابسته 
می كنند و درواقع به جای احترام گذاشتن به اين احساسات آن را 

ابزاری برای تهديد دختر قرار می دهند.
اين افراد برای رسيدن به اهداف شيطانی خود آن ها را تهديد به 
جدايی و ترك عاطفی می كنند و سرانجام دختران جوان تسليم آن 

ها می شوند.
در واقع آن ها رگباری از احساس و عالقه روی سر دخترانی می 

ريزند كه با والدين شان فاصله زيادی دارند.
شيوه ديگر اين پسران به اصطالح بی كالس خواندن دخترانی است 
كه به قيد و بندهای اخالقی، بسيار پای بند هستند. تحقيرها و توهين 

ها علت عمده بسياری از تسليم شدن هاست.
بنابراين نخست، دختران بايد بدانند با ابراز عالقه هر فردی به او دل 
نبندند و حرف هايشان را باور نكنند، دوم اين كه حتمًا خط قرمزها 
را رعايت كنند و گول حرف های بی ارزش را نخورند. دختران بايد 
حتمًا با يک فرد معتمد در مورد پيشنهادهايی كه دارند و يا روابط 
عاطفی شان مشورت كنند و از خانواده هايشان راهنمايی بگيرند. 
زيرا فقر، اعتياد، بيكاری و زندگی صنعتی ازجمله عواملی است كه 
كالهبرداری های اين چنينی را موجب می شود و در كوتاه مدت 

نمی توان آن را از بين برد.

برگرفته از روزنامه ايران
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زن بزرگتر 
ازشوهر عیب 

دارد؟
ابوالفضل قوچانی

نيز  همسر  انتخاب  و  دارد  گوناگونی  ابعاد  ازدواج 
نزديكی  از  جدای  كه  دارد  متفاوتی  های  گزينه 
از  يكی  سن«  و...»  تحصيالت  جغرافيا،  ها،  فرهنگ 
تفاوت  و  بوده  توجه  مورد  كه  است  هايی  ويژگی 
سنی در همه اعصار به گونه ای بوده كه نشان می 
دهد در تفاوت سنی زوجين، مرد چند سالی بزرگتر 

از زن بوده است....

زمانی كه علم جامعه شناسی آشكارا اعالم می كند ازدواج در زمره 
پيچيده ترين روابط انسانی است، شايد بتوان تأمل زيادی در اين 
خصوص داشت و از زوايای مختلف آن را مورد بررسی قرار داد، 
زيرا بسيار شنيده شده كه ازدواج، مظهر برخورد فرهنگ و طبيعت 
است. به اين صورت كه جامعه می كوشد طبيعت را مهار كند و آن 
را به فرهنگ تبديل نمايد و به دليل همين ويژگی هاست كه بيان می 
شود ميثاق زناشويی با توجه به زمان و شرايط دوران خودش، 
از قديم االيام  ، ولی نفس آن  دچار دگرگونی ها و تغييراتی شده 
يكی بوده است. ازدواج ابعاد گوناگونی دارد و انتخاب همسر نيز 
گزينه های متفاوتی دارد كه جدای از نزديكی فرهنگ ها، جغرافيا، 
تحصيالت و...» سن« يكی از ويژگی هايی است كه مورد توجه بوده 
و تفاوت سنی در همه اعصار به گونه ای بوده كه نشان می دهد 
در تفاوت سنی زوجين، مرد چند سالی بزرگتر از زن بوده است. به 
طوری كه در ايران پديده گزينش همسر، پراكندگی خاصی داشته 
است؛ از اين رو تفاوت سن زوجين در ايران امری طبيعی به نظر 
می رسد و ميزان اين تفاوت، تا آنجا مورد توجه قرار می گيرد كه 

در بيشتر موارد ميان ۴ تا ۱۲ سال است. 
يا  از جامعه شناسان معتقدند در يک جامعه صنعتی  اما بسياری 
رو به صنعتی شدن و پويا، معيارها نيز در حال تغيير و دگرگونی 
است. چه بسا هنوز وجود داشته باشند افرادی كه به تفاوت سنی 
ميان زوجين با تأكيد بزرگتر بودن مرد از زن صحه بگذارند، اما 

فرهنگی،  اجتماعی،  های  فعاليت  به  دست  زنان  كه  ای  جامعه  در 
هنری و حتی مطالعاتی و سياسی می زنند، از نظر تحصيالت ارتقاء 
پيدا می كنند و جايگاه ها، موقعيت هايی برتر و يا همسان مردان 
به دست می آورند و همين باعث می شود مقوله سن در ازدواج 
آنان نيز دچار تغيير شود. مثاًل در جامعه امروز، بسيار ديده شده 
زنانی كه از همسران خود بزرگتر هستند. با اين حساب می توان 
گفت كه نظريه همسر گزينی با توجه به شرايط خاص هر جامعه 
می تواند تغيير يابد و در نهايت موجب طرح اين پرسش می شود 
از شوهرانشان موجب بروز مشكالتی  آيا بزرگتر بودن زنان  كه 

می شود؟ 
پاسخ های مختلفی شامل اين پرسش می شود؛ پاسخ های مخالف 
و موافقی كه بحث بر سر هر كدام می تواند نظر عده ای خاص را 

پاسخگو باشد. 
اين خصوص  در  دانشگاه  استاد  و  مقدم، محقق  قرايی  امان  دكتر 
می گويد: »به نظر من اين تفاوت سنی، منفی است زيرا با تحقيقاتی 
كه روی ۲ هزار و ۱6۷ پرونده طالق انجام داده ايم، به اين نتيجه 
رسيده ايم كه يكی از مهمترين داليل طالق در ميان زوجين، بروز 
همين تفاوت سنی است. يعنی بزرگتر بودن زن از مرد، زيرا اين 
پديده چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی در جامعه ما پذيرفته 

شده نيست. 
يک  ازدواج  در  مرد  بودن  بزرگتر  گويد  می  ايران  سنتی  فرهنگ 
ارزش است و حتی در محافل و مناطق روستايی هم، شعرهايی در 
اين خصوص سروده اند، بنابراين اينگونه به نظر می رسد كه اگر 
اين ازدواج ها محكم نباشد، در مدت كوتاهی با شكست مواجه می 
شود.« جامعه شناسان داليل گوناگونی را در اين خصوص برمی 
شمارند. آنان معتقدند رشد علمی و فرهنگی زنان و به دست گرفتن 
بازار كار و كسب و ديگر موفقيت های اجتماعی در رشد آنان نقش 
داشته است؛ اما از سوی ديگر، افزايش سن ازدواج و بعد اقتصادی، 

از مهمترين عوامل چنين پيوندهای زناشويی است. 
حميد اكبری- كارمند، می گويد: »دوستی داشتم كه هميشه می گفت 
من با يک زن پولدار ازدواج می كنم. چند سالی از او خبر نداشتم 
تا اين كه هفته پيش او را ديدم. سوار خود روی آخرين مدل شده 
بود و از ظاهرش مشخص بود كه وضع مالی خوبی دارد. برايم 
ازدواج كرده  از خودش  با خانمی 9 سال بزرگتر  تعريف كرد كه 
و از زندگی اش هم راضی است و به هر چه می خواسته، رسيده 
دوست  آن  چون  كنم،  باور  نتوانستم  ولی  شدم  خوشحال  است. 

ِخيلی شاد و سر حال سابق نبود.« 
جامعه  ديد  از  است،  كوچكتر  خودش  از  كه  مردی  با  زن  ازدواج 
شناسان غير از ُبعد اقتصادی، به مسائل عاطفی و احساسی منوط 
است. مثاًل دكتر قرايی مقدم در اين خصوص می گويد: »خام بودن 
از داليلی  تأثير احساسات قرار گرفتن، يكی ديگر  جوانان و تحت 
نظر  در  بايد  زيرا  شود،  می  هايی  ازدواج  چنين  موجب  كه  است 
داشت برخی جوانان با توجه به باال بودن درايتی كه زن در برخی 

موارد دارد، ممكن است تحت تأثير قرار بگيرند. 
بخصوص كه در يک سن خاص زن خيلی بهتر می تواند مرد را 
هم  خوبی  اقتصادی  و  اجتماعی  موقعيت  از  زن  آن  اگر  كند.  رام 
برخوردار باشد كه اين كار آسان تر انجام می گيرد، زيرا پسرانی 
كه حداقل لوازم زندگی را دارند برای فرار از به دست آوردن اين 

امكانات، ترجيح می دهند چنين ازدواج هايی داشته باشند.« 
اين در حالی است كه دكتر نويد ايرانپور، پژوهشگر مسائل خانواده 
در يک طبقه بندی به چرايی و چگونگی اين ازدواج ها اشاره می 
توان در ۳ طبقه مجزا  را می  ازدواج ها  اين  كند. وی معتقد است 

قرار داد: 
و  گرفته  اجبار صورت  بنابر  كه  است  هايی  ازدواج  از  آن دسته   
خانواده با انتخاب دختری بزرگتر از پسر بنابر از شرايط خاصی، 

پسر را به ازدواج مجبور می كنند. 
 ازدواج هايی كه بر پايه عشق و عالقه دو طرف بنا نهاده شدند. 

سخنانش  ادامه  در  وی  دارند.  اقتصادی  ُبعد  كه  هايی  ازدواج   
به  توجه  »با  كند:  می  بيان  گونه  اين  را  هايی  ازدواج  چنين  نتايج 
نوع چگونگی ازدواج، مسلمًا رفتارهای متفاوتی نيز بروز پيدا می 
كند. در ازدواجی كه مرد بر پايه عشق و يا ثروت خود را راضی 
كرده است كه با زنی بزرگتر از خود ازدواج كند دو حالت پيش می 
آيد: يا زن حاكم خانواده می شود و يا اين مرد است كه از قدرت 
اقتصادی زن  به شرايط  با توجه  برخوردار است. زيرا مردی كه 
ازدواج كرده است، برنامه ريزی می كند كه چگونه از آن استفاده 
كند. در چنين شرايطی معمواًل جوان بودن خود را بهانه ای برای 

اخاذی قرار می دهد و زن نيز كوتاه می آيد.« 
اجبار است در نوع خود  پايه زور و  بر  ازدواجی كه  اين،  از  غير 
بدترين واكنش را داراست، زيرا زن و مرد بيشترين تنش ها را در 
خود خواهند داشت. در چنين خانواده هايی بيشترين تنش بر سر 
اين موضوع است كه چه كسی قدرت را در دست بگيرد، مرد يا زن؟ 
مرد به دليل نگرش سنتی می خواهد مردانگی نشان دهد و حاكم 
خانه باشد و زن به علت بزرگتر بودن نمی تواند اين نكته را تحمل 
كند و تنش بر سر قدرت، می تواند نهاد خانواده را دچار مشكل 

كند. دوست می گفت: »با مدير عامل شركت كامپيوتری كه در آن 
مشغول به كار بودم، ازدواج كردم. او ۷ سال از من بزرگتر است 
و ما ۵ سالی است كه زندگی مشتركی داريم. راضی ام اما گاهی 
اوقات احساس می كنم همانند يک مهره هستم و هيچ اراده ای از 

خود ندارم. تنها اين مورد است كه ناراحتم می كند.« 
هستند،  مخالف  كار  اين  با  كارشناسان  از  ای  عده  كه  حالی  در 
برای چنين  توان يک حكم كلی  دارند كه نمی  توافق  گروهی ديگر 
مسئله ای در جامعه ايران صادر كرد، زيرا هنوز تعريف مشخص 
و دقيقی از وظايف زن و مرد نسبت به هم تبيين نشده و يا اگر شده 
كمتر عملی می شود و به همين دليل است كه اختالف ها روز به 
روز بيشتر می شود؛ بنابراين در حالی كه در زندگی های عادی 
زناشويی تنش هايی را شاهد هستيم، طبيعی است ميان خانواده ای 
كه زن چند سالی هم از شوهرش بزرگتر است، شاهد حرف ها و 
حديث هايی هم باشيم. به طور مثال به مرد می گويند هيچ كس را 
به او نمی دادند و آمد اين زن را گرفت و يا اين زن سنش باال رفته 
بود و مجبور شد با كوچكتر از خودش ازدواج كند، كه تمامی اين 
حرف ها در كنار مشكالت ديگر می تواند آسيب پذيری خانواده را 
بعد  از  نگاهی  با  اجتماعی  از روان شناسان  ای  افزايش دهد. عده 
از  اين دسته  روان شناسانه و روان شناختی نيز سعی بر تحليل 

ازدواج ها دارند. 
آنان معتقدند از نظر روان شناسی زن ها زودتر از مردها نسبت 
از مسائل درون  تر می شوند و دركشان  به مسائل زندگی عاقل 
يا  و  پذيرند  مسئوليت  بنابراين  است؛  تر  عميق  زندگی  و  خانواده 
سالی  چند  زنی  اگر  حال  كنند.  می  فكر  ها  زمينه  اين  در  بيشتر 
همانند  هم  مرد  كه  دارد  انتظار  ناخودآگاه  طور  به  باشد،  بزرگتر 
انتظارش  كه  زمانی  همين  برای  بسنجد،  را  مسائل  و  كند  فكر  او 
به  اين تصور تداعی می شود كه مرد نسبت  برآورده نمی شود، 
خانه و خانواده بی مسئوليت است و در نهايت تنش فضای خانواده 
را پر می كند. از سوی ديگر، مردی كه با زن بزرگتر از خودش 
با فرسوده  از چند سال زندگی،  كند، ممكن است پس  ازدواج می 
يا  به فكر جدايی و  شدن جسم زن، احساس ضرر كند و احتمااًل 

ازدواج دوم بيفتد و... 
خانمی می گفت: »پس از ۱۵ سال زندگی، شوهرم به من می گويد 
تو پير هستی. من 6 سال جوان تر از تو هستم. می گويد اگر به 
خاطر ثروت و موقعيت تو نبود، با تو ازدواج نمی كردم. خيلی غصه 
دار شدم. من با عشق جلو رفتم و او با پول. حاال كه به آن چيزهايی 
كه می خواسته، رسيده، به من می گويد تو پير هستی. پس از ۱۵ 

سال زندگی اين حرف ها دلم را آتش می زند.« 
دكتر ايرانپور به نوع تفاوت در اختالفات سنی نيز اشاره می كند. به 
اين معنی كه اگر تفاوت سنی ميان زن و مرد ۳ تا ۴ سال باشد، از 
يک حد معمولی برخوردار است. در اين شرايط زنی كه ۳ يا ۴ سال 
بزرگتر از شوهرش است، معمواًل در برابر موضع مرد كوتاه می 
آيد و می كوشد مطيع باشد. در صورتی كه هر چه اين تفاوت سنی 
افزايش يابد، حس مادری، خواهر گونه و يا سرپرست در زن بيشتر 
بزرگتر  از همسرش  بيشتر  يا  و  ۱۵ سال  كه  زنی  مثاًل  می شود. 
است، همواره همانند مادر يا خواهر بزرگتر با شوهرش برخورد 
می كند. خانم كارمندی می گفت: »با كسی ازدواج كردم كه ۱۰ سال 
از من كوچكتر است. همه می گويند جای پسرت است و به او هم 
می گويند كه با مادرت ازدواج كرده ای. شايد حق دارند. ولی ما با 
هم خوشبخت هستيم و ۷ سال است كه زندگی می كنيم. تمام خرج 
تحصيلش را خودم دادم و برای دكترا گرفتن فرستادمش خارج از 
كشور. می گفتند اين كار را نكن می رود و ديگر بر نمی گردد؛ ولی 
همسرم رفت دكترايش را گرفت و برگشت و با هم زندگی می كنيم. 
االن حرف های مردم كمتر شده؛ ولی هنوز وقتی ما دو تا را با هم 
جمع  هم  كنار  زمانی  مسائل  اين  تمام  كنند.«  می  تعجب  بينند  می 
شده، باعث می شوند كارشناسان نظرات مختلفی را ارائه دهند؛ هر 
چند اين نظرات در آخر به نقطه ای مخالف ختم می شود و گويی 

هنوز ُعرف جامعه و مردم آن را قبول ندارند. 

دكتر قرايی مقدم در اين خصوص می گويد: »شايد چنين ازدواج 
هايی نكات مثبتی هم داشته باشد مثل اداره زندگی از سوی زنی 
اين نكات منفی است كه  اين نكات مثبت،  آگاه و مديره. ولی كنار 
تا  خود نمايی می كند زيرا اگر خود فرد پذيرای شرايطش باشد، 
اندازه ای می تواند نگاه جامعه و مردم را تحمل كند و تأثيرات منفی 
يابد.«  بروز می  آنان  در زندگی خانوادگی  برخوردها هميشه  اين 
در هر حال، با نگاهی می توان خانواده هايی را يافت كه با بزرگتر 

بودن زنان از شوهرانشان، زندگی هايی شاد و زيبا دارند. 
هميشه  مثل  كه  »روزی  گويد:  است می  فرودگاه  كارمند  كه  آقای 
مشغول چک كردن يكی بودن شناسنامه ها با هويت مسافر بودم، 
 ۵ مرد  دادند.  را  هايشان  شناسنامه  سپيدی  مو  مرد  و  زن  ديدم 
 ۵ كه  خانمت  جان  پدر  گفتم:  خنده  با  بود.  زن  از  كوچكتر  سال 
سال بزرگتر است. پيرمرد لبخندی زد و گفت: مگر چه عيبی دارد، 
عوضش خانمم هنوز شاداب تر و جوان تر از من مانده، مگر نه؟!«
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شروع های 
طالیی 

داشته باشید
۱۱ اصل برای بهتر سخن گفتن

آموزش  كتاب های  در  پراكنده  صورت  به  را  اصل   ۱۱ اين 
سخنرانی می توانيد پيدا كنيد. البته شما نمی خواهيد سخنرانی 
كنيد و سخنران بشويد؛  اما سخنرانی كه فقط پشت تريبون و 

در برابر جمعيت زياد نيست. 
*نظم را رعايت كنيد 

حتی در حرف  زدن های روزانه و معمولی تان هم سعی كنيد 
حرف هايتان نظم داشته باشد. يعنی از جايی شروع و به جايی 
مدل های  باشد.  داشته  هم  فرودی  و  اوج  نقطه  و  ختم شود 
سه نكته ای  مدل  هست:  حرف ها  به  دادن  نظم  برای  زيادی 
مشكل،  مدل  كنيد(،  جمع  نكته  سه  در  را  حرف هايتان  )همه 
علت، راه حل )اول مشكلی را بيان كنيد، بعد علتش را بگوييد 
آينده  نماييد(، مدل گذشته، حال،  تقديم  و سپس راه حلش را 
مدل  كنيد(،  بررسی  آينده  و  حال  گذشته،  در  را  )موضوعی 
اتفاق  كه  تاريخی ای  ترتيب  همان  به  را،  )موضوعی  زمانی 
افتاده، بيان كنيد(، مدل تضاد و تقابل )شباهت ها و تفاوت های 

دو موضوع نزديک به هم را بررسی كنيد(. 
*مواظب حافظه تان باشيد 

بسپاريد.  ذهن  به  را خوب  باقی چيزها  و  تاريخ ها  و  اسم ها 
درصد   ۱۰ از  فقط  عادی،  حالت های  در  عادی،  آدم های 
 9۰ از  اگر  كه  بكنيد  را  فكرش  می كنند.  استفاده  ذهن شان 
نمی شود!  كه  چه ها  كنند،  استفاده  باقيمانده اش  درصد 
كنيد.  استفاده  معانی  تداعی  و  تكرار  اثر،  از روش  می توانيد 
يعنی يک چيزی را وارد ذهن خودتان بكنيد تا اثری بگذارد، 
توی  كه  قديمی ای  با چيزهای  را  آن  بعد  كنيد،  تكرارش  بعد 

ذهن تان هست، ارتباطش بدهيد. 
*روی شخصيت  خودتان كار كنيد 

تاثير عجيبی روی حرف های شما می گذارد.  شخصيت شما 
از شلخته ترين آدم صادر می شود،  زيباترين حرف هايی كه 
داشته  جالبی  شخصيت  كنيد  سعی  نمی نشيند.  دل  به  زياد 
باشد. زياد تبسم كنيد. خوب لباس بپوشيد. سر و صورت تان 
را مرتب كنيد. زبان بدن و ادا و اطوارهايتان را منظم و خاص 
كنيد. الفاظ بد و ركيک اكيدا ممنوع! كمتر احساساتی شويد. 

مودب و قابل احترام باشيد. 
*شروع های طاليی داشته باشيد 

شما می خواهيد برای يک يا چند نفر حرف بزنيد و حرف تان 
را هم بايد از جايی شروع كنيد. چرا از يک جای خوب و به 
با معذرت خواهی و  اين كار،  نكنيد؟ برای  ياد ماندنی شروع 
شوخی شروع نكنيد؛ بهتر است محكم شروع كنيد. برانگيختن 

حس كنجكاوی شنونده ها، نقل قصه های جالب، مثال های زنده 
و دم دست خودتان، استفاده از نمايش و تصوير و اشيای 
مجسم، نقل قول از بزرگان، پرسيدن يک سوال، جواب دادن 
به نيازهای حياتی شنونده ها، آغاز كردن با حقايق تكان دهنده 

و... هم راه های ديگری برای يک شروع خوب هستند. 
*بدون مخالف خوانی حرف  بزنيد 

از همان اول، مخاطب را وادار به موضع گيری نكنيد. از همان 
اول ديگران را وادار به گفتن »نه« نكنيد؛ چون كه وقتی يک 
نفر »نه« گفت، ديگر كشيدن »بله« از زير زبانش كار حضرت 
با  را  خودتان  بزنيد.  حرف  دوستانه  خيلی  بود.  خواهد  فيل 
به  دوستانه  و  بدهيد  نشان  هم مسير  و  هم عقيده  طرف تان 
هدف تان برسيد. اگر با »های« شروع كنيد، جواب تان »هوی« 
خواهد بود. كارهايی كنيد و حرف هايی بزنيد كه طرف تان نظر 
مثبت به آن ها داشته باشد، بعد برويد و به هدف تان برسيد. 

اگر با گرز جلو برويد،  با سپر به پيشوازتان خواهند آمد. 
*شروع طاليی، پايان طاليی 

احتماال آخر حرف هايتان، بيشتر به ياد شنونده هايتان می ماند. 
پس لطف كرده و برنامه ريزی خاصی برايش بكنيد. خالصه و 
نكته های حرف هايتان را گفتن، تعارف همراه با صميميتی كه 
به چاپلوسی منجر نشود، شعر زيبايی را به  زيبايی خواندن، 
نقل قول از متون مقدس، پايان دادن در اوج حرف ها و... را 

امتحان كنيد. 
*واضح حرف بزنيد 

بزنيد،  حرف  كلی  و  مجهول  ازموارد  می خواهيد  وقتی 
را  آنها  كنيد  سعی  پس  درمی آيد.  غيرجذاب  و  سخت  خيلی 
هر  و  ديده ايم  و  می دانيم  كه  چيزهايی  به  كنيد  شبيه سازی 
روز دم دستمان است. در ضمن قلمبه سلمبه حرف نزنيد. هر 
جايی كه ديديد كمی به نظرتان مشكل آمد، ايست كنيد، بعد 
ساده   همان  از  و  كنيد  تعريف  خودتان  برای  را  ساده ترش 

شده اش استفاده كنيد. 
*جذب مخاطبان؛ هنر ناشناخته 

به  را  از شنونده ها  نفر  يک  يا  عده ای  توجه  شما می خواهيد 
خودتان جلب كنيد تا با اشتياق، حرف هايتان را گوش كند. پس 
بكنيد: حقايق غيرعادی درباره چيزهای عادی  را  كارها  اين 
بگوييد، به حس خودخواهی شنونده تان جواب بدهيد، ديگران 
را وادار كنيد از عالقه مندی هاشان حرف بزنند، داستان های 
مربوط به مردم را تعريف كنيد، از كلمات تصويرساز كه ما 

را به معلومات مان وصل می كنند، استفاده كنيد 
*حرف اضافه نزنيد 

وقت شما و شنونده تان به احتمال زياد محدود است و الجرم 
درباره موضوعات محدودی هم می  توانيد حرف بزنيد. پس 
اينكه،  بعدش  كنيد.  محدود  را  موضوعات تان  و  كنيد  لطف 
تجربه اش  يا  كرده ايد  مطالعه  كه  بزنيد  چيزی حرف  درباره 

را داريد. 
*زيبا حرف بزنيد 

شما قاعدتا برای حرف زدن، از كلمه ها و جمله ها و تركيب ها 
ادبيات  به  كنيد  سعی  و  بخوانيد  ادبيات  می كنيد.  استفاده 
برگزيده ايران و جهان مسلط بشويد. جمله های ساده و مبتذل 
و پيش  پا افتاده را از دايره معلومات ادبی و زبانی تان پاك 
كنيد: شعر حفظ كنيد. سعدی و حافظ و فردوسی و مولوی 
و... و خالصه اين كه آثار خوب را مطالعه كنيد و آنها را وارد 

حرف هايتان بكنيد. 
*اول آتش بگيريد، بعد آتش بزنيد 

اگر بخواهيد لطيفه ای تعريف كنيد كه حتی به دل خودتان هم 
ننشسته، خوب معلوم است كه نمی توانيد با تعريف كردنش، 
كسی را بخندانيد. اول، از چيزی كه می خواهيد حرف بزنيد، 

فواید غذا خوردن در کنار خانواده
حتمًا شنیده اید که اغلب راجع به افراد مثبت با خصلت های خوب گفته می شود 
که »طرف سر سفره خانواده اش بزرگ شده است.« این جمله هم مثل خیلی از 

نکات و ضرب المثل های قدیمی، بی حکمت نبوده است. روان شناسان غربی 
هم این جمله را تایید می کنند و به خانواده ها توصیه می کنند غذا خوردن در 
کنار هم را یک مساله تربیتی جدی به حساب بیاورند. غذا خوردن خانواده در 
کنار هم به غیر از آثار مثبت تغذیه ای برای افراد خانواده فواید دیگری هم 
دارد. مطالعات نشان داده اند بچه هایی که در کنار خانواده شان غذا می خورند: 

¦ در مدرسه موفق ترند.
▪ کمتر به سمت دخانیات و مواد مخدر می روند.

▪ کمتر از بقیه بچه ها شرارت نشان می دهند و دعوا می کنند. 
این روزها زندگی پرمشغله و پدر و مادرهای شاغل و بچه هایی که مدام از 
این کالس به کالس دیگر می روند کمتر اجازه می دهد که خانواده وعده های 
غذایی را دور هم صرف کنند. توجه به نکات زیر به پدر و مادرها کمک می 

کند تا این مشکل را کمی برطرف کنند.
● خیلی سخت نگیرید 

اگرچه غذا خوردن در کنار خانواده، مطمئن ترین و بهترین روش داشتن یک 
تغذیه سالم است اما به نظر دکتر »دیوید لودویگ« استاد بخش اطفال دانشگاه 
هاروارد، یک غذای خانوادگی لزومًا به معنی این نیست که همیشه پدر و مادر 
و بچه ها راس یک ساعت معین در تمام روزهای هفته دور میز کنار هم بنشینند 
و غذا بخورند. با وجود اینکه گفته می شود مصرف غذا در مقابل تلویزیون 
می تواند مضراتی مانند پرخوری را به دنبال داشته باشد ولی تحقیقات نشان 
داده است که بچه هایی که در خانه و حتی جلوی تلویزیون غذا خورده اند، از 
بچه هایی که در تنهایی غذا خورده اند زندگی سالم تری داشته اند. اهمیت این 
موضوع در این نکته اساسی است که وقتی خانواده در کنار هم غذا می خورند 
و وقتی احساس غذا خوردن در کنار یک جمع به کودک دست می دهد، او 
بهتر و سالم تر غذا می خورد حتی اگر غذای مصرف شده از غذاهای آماده 
مثل پیتزا باشد اثر کاماًل متفاوتی از خوردن یک پیتزا در تنهایی دارد. دکتر 
»لودویک« پیشنهاد می کند که حتی اگر پدر و مادرها وقت غذا درست کردن 
را ندارند و غذای آماده تهیه کرده اند، اضافه کردن کمی ساالد، سبزی خوردن 
یا چند افزودنی سالم می تواند مانند یک غذای خانگی آثار مثبتی داشته باشد. به 
عقیده او وقتی با هم غذا می خورید، موجب می شود غذا خوردن بیشتر طول 

بکشد و زمان در کنار هم بودن خانواده بیشتر باشد.
● به برنامه خود پایبند باشید 

حتمًا الزم نیست تا غذای خانوادگی، یک وعده کامل و پرتشریفات مانند ناهار 
باشد. اگر وقت ناهار خوردن کنار یکدیگر را ندارید، یک برنامه دیگر بریزید. 
کنار  خانواده  برای  را  جمعه  روز  غذایی  های  وعده  حتی  یا  شام  صبحانه، 
خانواده  کنار  را  غذایی  های  وعده  توانید  نمی  هفته  در طول  وقتی  بگذارید. 
باشید، حتمًا یک روز خاص در هفته را برای این کار در نظر بگیرید و به هیچ 

وجه برای آن روز برنامه ریزی دیگری نکنید.
● با هم حرف بزنید 

خوردن غذا با کودک موجب می شود تا در مشکالت او هم شریک شوید. پس 
از غذا خوردن یا حتی حین آن با فرزندتان راجع به اتفاقات روزانه صحبت 
کنید. توجه به غذا خوردن موجب می شود فرزندتان با آرامش بیشتری و بدون 
تمام شدن غذا زود از  با شما صحبت کند. پس از  خجالت راجع به مسائلش 
سر سفره یا میز بلند نشوید و سعی کنید زمانی را برای حرف زدن اختصاص 
بدهید. خوردن ساالد پس از صرف غذا ضروری است. اگر عادت به حرف 
زدن حین غذا خوردن را ندارید، زمان خوبی است تا به این وعده غذایی هویت 

یک جلسه خانوادگی دوست داشتنی را بدهید.
● فرزندتان را تنها نگذارید 

حتی اگر فرزندتان گرسنه نیست از او بخواهید در کنار شما بنشیند. اگر کودک 
غذایی  وعده  برایش  بخورد،  غذا  تلویزیون  جلوی  حتمًا  که  دارد  اصرار  تان 
مشخصی تهیه کنید و سعی کنید شما هم در کنار او قرار بگیرید تا به تدریج 

توجهش از تلویزیون به طرف شما جلب شود. 
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فال هفته
متولدين فروردين: توقعات خيلي از متولدين 
اين ماه از زندگي، از دوستان و آشنايان، توقع منطقي 
خواسته  اين  به  بداليلي  گاه  متاسفانه  ولي  است 
و  عصبانيت  و  ناراحتي  سبب  همين  و  نميرسند  ها 
افسردگي شان ميشود ، در حاليكه نبايد چنين باشد 
، چرا كه بخت بلند آنها هميشه ياورشان خواهد بود 
. در زمينه مسائل عاطفي و احساسي ، اكثر متولدين 
اين ماه به سوی ايده هايشان پيش ميروند . در اين 
با  شانس   ، ندهيد  انجام  ای  معامله  كنيد  سعي  هفته 

شما يار نيست

مسائل  زمينه  در  ارديبهشت:  متولدين    
اين ماه  از خانمهای متولد  احساسي و عاطفي خيلي 
تنظيم  را طوری  در زندگي خود  دچار يک گره كور 
 . نگذارد  اثری  آن  بر  كور  های  گره  اين  كه  كنند 
گذشته  در  كه  آنها  چه  و  مجردها  بعضي  درضمن 
برای  ای  تازه  شرايط  اند،  داشته  طالقي  و  وصلت 
خبرهای   . ميگيرند  قرار  خود  دلخواه  زندگي  تشكيل 
خوشي برای هشتاد درصد از متولدين اين ماه در راه 
است كه اغبل در رابطه با كار است . شما احتياج به 
مسافرت ولو كوتاه داريد ، حتما اين مسافرت را مهيا 
تاثير  شما  روحيات  در  العاده  فوق  كه  چرا   ، سازيد 

خواهد گذاشت 

متولدين خرداد: به پدر و مادرهای متولد اين 
فرزندان خود  با  در روابط خود  ماه توصيه ميشود 
رعايت احتياط را كرده و اصوال” از خشونت و يا بي 
اعتنايي و بي تفاوتي دست بردارند، چرا كه اين بچه 
ها با محبت و عشق و دوستي زودتر همراه و همگام 
ميشوند . در حاليكه شانس بسياری از متولدين مجرد 
برای شروع زندگي مستقل و خوب باال ست، بعضي 
ها نيز ناچارند در نامزدی و يا روابط عاشقانه خود 

تجديد نظر كنند . شنبه شادی را پيش رو داريد 

  متولدين تير: دخترهای متولد اين ماه اغلب 
برخي اصوال”  متعدد روبرو هستند،  با خواستگاران 
بدون  ها  بعضي  ميدهند،  وصلت  به  تن  هنگام  دير 
عشق ازدواج ميكنند كه به آنها توصيه ميشود كه در 
تصميمات خودشان تجديد نظر كنند . مردان اين ماه 
با تفكر  اند كه توصيه ميشود  در دوراهي گير كرده 
زودی  به   . كنند  انتخاب  را  درست  راه  مشاورت،  و 
خبر خوشي را دريافت خواهيد كرد كه زندگيتان را 

دگرگون خواهد كرد

گفتگوی  با  و  متولدين مرداد: در يک محل   
باز ميشود، خصوصا”  نفر  ای، مچ دو سه  دوستانه 
آن گروه كه سعي دارند با غيبت و بدگوئي و سخن 
ها شوند  بردن سبب دشمني  آن  به  اين  از  و حرف 
اين آدمها طردشان ضروری  با شناسائي  و مسلما” 
اين ماه در بدست  از جوان های متولد  . خيلي  است 
در  گاه  بطوريكه  هستند  بسيار عجول  هدفها  آوردن 
و  تكرار  يا  و  كاری  دوباره  دچار  تعجيل  اين  مسير 
بايد  گروه  اين  در هر حال  ميشوند،  كندی حركت  يا 
بعضي  برای  عشق  بروند،  پيش  و صبورانه  عاقالنه 
ای  عده  برای  و  خوشبختي  با  توام  مجردها  از 

دردسرساز و پرهياهوست

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

بزرگي را از دست خواهند داد

مادرهای  و  پدر  اغلب  برای  مهر:  متولدين 
پر  مسير  يافتن  برای  ای  تازه  ماه شانس  اين  متولد 
از آرامش و سعادت پيش ميايد كه بايد از اين فرصت 
بهره بگيرند، آن دسته از اين گروه كه در صدد يک 

اين  زودتر  هر چه  بايد   ، هستند  بزرگ  انتقال  و  نقل 
تصميم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان 
و بالتكليف نگذارند . در حاليكه طالق در جمع تولدين 
حال  بهر  گروهي  ولي  دارد  پائيني  درجه  ماه  اين 

ناچارند تن به جدائي حتي موقت بدهند

متولدين آبان: انتظاراتي كه خيلي از متولدين 
منطقي  دارند  خود  اطرافيان  و  دوستان  از  ماه  اين 
امكان  ای  عده  تا  كنند  بايد صبر  واقع  در  ولي  است 
جوابگوئي و تالفي داشته باشند و باصطالح بازگشت 
. خانم های متولد  خوبي ها و كمک ها در راه است 
اين ماه اغلب روحيه حساس و شكننده ای دارند، اين 
عده از دروغ و دورويي آدمها خيلي زود ميشكنند و 
اهميت  احساسي  حد  در  انسانها  روابط  به  كه  آنقدر 
ندارند  هم  نگاهي  نيم  مادی  ياری  و  به كمک  ميدهند 
. ازدواج در ميان جوان ترها اوج ميگيرد و بسياری 
از دخترخانمها شانس يافتن مرد دلخواه خود را مي 

يابند 

 متولدين آذر: مسئله وسوسه اعتياد بسياری 
از متولدين جوان اين ماه را دچار تزلزل ساخته و به 
همين جهت توصيه ميشود شديدا” مراقب باشند و تله 
دوم  ازدواج   . ببينند  پای خود  زير  را  های خطرناك 
برای آن عده كه از زندگي گذشته خود ناكام بودند با 
. تولد بچه  دورانديشي و تعمق اغلب ثمربخش است 
های تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها را دگرگون 

ميسازد . دوشنبه شادی را پيشرو داريد

متولدين  زندگي  در  عشق  دی:  متولدين   
اگر  اين ماه هميشه نقش حساس و مهمي دارد ولي 
پيوند محكم آن به دليلي دچار از هم گسيختگي شود، 
زيادی  حد  تا  دوم  شانس  آوردن  بدست  معموال” 
مشكل و ناممكن ميگردد . در جمع خانواده متولدين 
كه  ميشوند  ديده  و غمگين  افسرده  آدمهای  ماه،  اين 
بايد خيلي زود آنها را به شادی و اميد كشاند وگرنه 

فضای خانواده را افسرده و بي تحرك ميسازند

متولدين بهمن: ضمن اينكه نظم و ترتيب در   
ميزند،  موج  ماه  اين  متولدين  از  خيلي  زندگي  و  كار 
گروهي نيز بداليل مختلف اخيرا” دچار آشفتگي شده 
زندگي  و  كاری  وضعيت  موقع  به  اگر  عده  اين  اند، 
خود را تنظيم نكنند همه چيزشان بهم ميريزد و اغلب 
پرشور  درگير عشقي  ماه  اين  متولد  خانمهای  دختر 
و حساس شده اند كه نياز به مطالعه بيشتری دارد . 
آقايون مجرد اين ماه شانس زيادی برای يافتن زوج 

آينده خود را دارند

 متولدين اسفند:   خانمهای متولد اين ماه به 
عشق و روابط احساسي اهميت بسيار ميدهند و حتي 
بعضي با وجود غوطه خوردن در ثروت خود را تنها 
كساني  عده،  اين  كنار  در   . بينند  مي  هدف  بدون  و 
هستند كه زندگي را به دلخواه خود ميسازند، حتي در 
درون سختي ها و مشكالت نيز دريچه اي ميگشايند و 
همه چيز را مثبت ميسازند . جوان های شاغل و يا در 
حال تحصيل اين ماه ، مرتب به مسير بسيار روشن و 

پراميدی افتاده و آينده خوبي را دنبال ميكنند

جدول و سرگرمی

یکی از طرفین بازی را شروع می كند و در 
3 حركت مات می نماید

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

 سفید بازی را شروع می كند و در2
حركت 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 
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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 77 623

 دانشمنداني که فرزندان 
خود را قرباني علم مي کنند
مينا شرفي
نيويورك تايمز

شان  خانواده  افراد  عزيزترين  از  حتي  حاضرند  خود  علمي  اهداف  پيشبرد  براي  دانشمندان  از  بسياري   
استفاده كنند و دكتر پاوان سينها پروفسور علوم اعصاب انستيتو تكنولوژي ماساچوست يكي از اين افراد 
است. زماني كه او صاحب يک فرزند پسر شد، خطاب به همسرش گفت؛ »از تولد اين بچه بسيار هيجان زده 
هستم چرا كه واقعًا دوست دارم او را مورد مطالعه قرار دهم و آزمايش هايي روي او انجام دهم.« دكتر 
سينها اين كار را كرد و با قرار دادن دوربيني روي كاله نوزادش تصاويري كه فرزندش به آنها نگاه مي 
كرد را ضبط كرد. استفاده دانشمندان از فرزندان شان براي تحقيقات علمي مساله جديدي نيست. در گذشته 
هم محققان از فرزندان خود براي تحقيقات علمي استفاده مي كردند اما تكنولوژي مدرن امروز به دانشمندان 

اجازه مي دهد به جزييات بيشتر و مفيدتري در اين زمينه دست يابند.
اين قبيل دانشمندان مدعي هستند استفاده از فرزندان شان به عنوان موضوع تحقيق به آنها اجازه مي دهد 
مطالعه عميق تري روي آنها انجام دهند و در عين حال هزينه هاي تحقيق شان هم كمتر خواهد شد. دبورا 
الينبارگر روانشناسي كه از چهار كودكش براي مطالعات رسانه يي اش استفاده كرده، مي گويد؛ »شما براي 

تحقيق به گروه نمونه نياز داريد و پيدا كردن آنها بسيار دشوار است.«

آرتور توگا پروفسور عصب شناس دانشكده پزشكي كاليفرنيا كه تحقيقي در خصوص تغييرات مغزي داشته، 
مغز سه فرزندش را براي تكميل تحقيقاتش اسكن كرده است. 

در  فرزندش  هفت  هر  از  واندربيلت  پزشكي  دانشكده  از  كاماراتا  استفان 
مطالعاتش در زمينه مشكالت يادگيري و صحبت كردن استفاده كرده است و 
دب روي از دانشگاه MIT از ۱۱ دوربين ويدئويي و ۱۴ ميكروفن براي ضبط 
حركات پسرش در سه سال اول زندگي اش بهره گرفته. او در اين مدت ۲۵۰ 
هزار ساعت ويدئو از حركات و پيشرفت زباني فرزندش ضبط كرد و از آنها 
در تحقيقاتش بهره گرفت. بعضي از متدهاي تحقيق هيچ ضرري براي نمونه ها 
ندارد اما اثرات جانبي برخي از آنها هنوز به طور كامل مشخص نشده است. 
اين در حالي است كه بعضي از كارشناسان اين كار دانشمندان را در برخي 
مواقع پذيرفتني و ارزشمند دانسته اما آنها در مورد تاثيرات اين مساله براي 
كودكان و ايجاد مشكل در روابط آنها با والدين شان هشدار داده اند. روبرت 
نلسون مدير مركز تحقيقات روي كودكان در بيمارستان فيالدلفيا در اين باره 
مي گويد؛ »نقش والدين حمايت از فرزندان است و زماني كه نقش آنها به عنوان 
يک محقق و پرسشگر تغيير مي كند مطمئنًا مشكالتي در روابط خانوادگي ايجاد 
مي شود و اين مساله مي تواند مشكالت غيرقابل دركي در خانواده به وجود 
آورد.« براي اين محققان و دانشمندان هم استفاده از فرزندان شان به عنوان يک 
نمونه كار آساني نيست. دكتر الينبارگر در اين باره مي گويد؛ »دوست ندارم 
حين تحقيقات فرزندانم احساس ناراحتي و فكر كنند حريم خصوصي شان را 

زير پا گذاشته ام. يک مادر محقق بودن كار دشواري است.«

در گذشته دانشمندان با استفاده از فرزندان خود ريسک بزرگ تري مي كردند. 
جوناس سالک براي اولين بار واكسن فلج اطفالي كه ساخته بود را روي فرزندش 
امتحان كرد. كالرنس لئوبا كه يک روانشناس بود براي آنكه آثار قلقلک دادن را 

مشخص كند، قلقلک دادن فرزندانش را ممنوع كرده بود و تنها خودش اجازه داشت اين كار را با آنها انجام 
دهد و زماني كه بچه هايش را قلقلک مي داد آنها حق خنديدن نداشتند. اين روزها دانشمندان بر تحقيقات 
خود روي سوژه هاي انساني بايد قوانين خاصي را رعايت كنند. برخي از دانشمندان مدعي هستند در اين 
تحقيقات سالمت روحي و جسمي فرزندان شان به هيچ وجه تهديد نمي شود. دكتر توگا مي گويد؛ »شايد 
ديگران بگويند چرا دانشمندان با انجام ام آرآي روي فرزندان شان آنها را در معرض خطر قرار مي دهند. 
آنها مي گويند ما بايد به خاطر اين كارمان متاسف باشيم. اما بايد بگويم هيچ كس بيشتر از من فرزندانش را 
دوست ندارد. من هرگز كاري نخواهم كرد كه آنها در معرض خطر قرار بگيرند.« بعضي از دانشمندان قبل 
از انجام تحقيقات خود مداركي مبني بر بي خطر بودن آزمايش هايي كه قرار است روي فرزندان شان انجام 
دهند را امضا مي كنند. گدون دئاك كه از سه پسرش براي انجام مطالعه يي استفاده كرده، مي گويد؛ »سوال 
كردن از فرزندان براي تكميل مطالعات يک مساله است و استفاده از آنها براي شناسايي اثرات دارويي مساله 
يي ديگر است. هيچ كس حق ندارد از فرزندانش براي تحقيقات دارويي استفاده كند.« مايكل كاليگيوري كه يک 
كارشناس علوم تربيتي است، مي گويد؛ محققان از اين پس نبايد از فرزندان شان در تحقيقات خود استفاده 
كنند. اين در حالي است كه بعضي از دانشمندان از فرزندان شان تنها در تحقيقات تجربي خود كه قصد ندارند 

آنها را به چاپ برسانند، استفاده مي كنند.
دكتر الينبارگر زماني كه در تحقيقاتش متوجه تغييرات رفتاري پسر پنج ساله اش شد روند مطالعاتش را 
تغيير داد. او در اين باره مي گويد؛ »سوالي از الک كردم و او در جوابم گفت پدر و مادرم به حرف هاي من 
گوش نمي دهند و من بعضي اوقات احساس تنهايي مي كنم. پس از شنيدن اين حرف بسيار ناراحت شدم و 
سعي كردم در رفتارم با او احتياط بيشتري به خرج دهم.« اين در حالي است كه كارشناسان علوم تربيتي 
استفاده از دوربين هاي ويدئويي و ميكروفن را براي ضبط حركات بچه ها تجاوز به حريم خصوصي آنها 

مي دانند. به اعتقاد آنها اين مساله نوعي حس بي اعتمادي را در اين قبيل بچه ها به وجود مي آورد.
برخي از محققان مي گويند نقش دانشمندان و والدين برخي اوقات در هم تداخل مي كند. دكتر توگا در اين 
باره مي گويد؛ »شما فرزند خود را درون دستگاه قرار مي دهيد. از يک طرف نگران او هستيد و از طرف ديگر 

دوست داريد آزمايش به خوبي و بدون هيچ مشكلي انجام شود.«
پام همسر دكتر سينها هر چند خودش دانشمند است با اين مساله كه همسرش روي پسرشان آزمايش انجام 
دهد، كاماًل مخالف است. دكتر سينها در اين باره مي گويد؛ »او با اين ايده كاماًل مخالف بود و من مجبور مي 
شدم در زمان هايي كه او در خانه نيست روي داريوس تحقيق كنم. اين مساله باعث ايجاد اختالفات شديدي 

بين ما شد.«
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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

07518645333

آیا کامپیوتر شما دائما دچار مشکل میگردد! تعمیر در محل کار یا منزل شما
تخفيف ويژه برای دانشجويان

نصب انواع برنامه های قابل UPDATE در اينترنت ، ويروس يابی و رفع كليه مشكالت سخت افزاری و با 
 EXCEL۳وDMAX قيمت بسيار مناسب آموزش نرم افزار 

بصورت حرفه ای  طراحی وب سايت

07909857012

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

پرشين چاپ ميشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  اين  ی  وظيفه  كه  آنجايی  از 

باشد، لذا مسئوليتی 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 

2002
۰۷9۵666۴۴۳۱

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیک مدل 2007

۰۷9۵666۴۴۳۱

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07888808079
گلف سیلورمدل2004

۰۷9۵666۴۴۳۱

اجاره اتاق
اجاره  برای  اتاق 
مخصوص خانم ها  

07849745964

سوزوکی سیلورمدل 
2003

۰۷9۵666۴۴۳۱

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2003

۰۷9۵666۴۴۳۱

هفته نامه پرشين در 
نظر دارد يک بازار 
ياب با تسلط كامل 
به زبان انگليسی 

و فارسی با حقوق 
ثابت و پورسانت 
استخدام نمايد 

لطفا جهت اطالعات 
بيشتر با تلفن 

 ۰۲۰۸۴۵۳۷۳۵۰
تماس بگيريد

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
۰۷9۵666۴۴۳۱

متروپوليتن كار 
سرويس

0208923456

تویوتا سیلور مدل 2001

۰۷9۵666۴۴۳۱

پژو 306 سیلورمدل2004

۰۷9۵666۴۴۳۱

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

۰۷9۵666۴۴۳۱

ریکاوری تی   بی 
02084490660

آموزش ۳ دی مكس و 
انيمشن

۰۷۷96۷۵۱۷6۷

كارت ويزيت سربرگ
02084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

آموزش ویولون

۰۷۵۱۱۸۱۲۰69

تدریس خصوصی 
ریاضی در تمام 
مقاطع توسط 

دانشجوی مهندسی
با قیمت بسیار 

مناسب

07515704242

آموزش کامپیوتر

۰۷9۰9۸۵۷۰۱۲

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰۷9۰9۸۵۷۰۱۲

تعمیر لپ تاپ
۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

تايپ فارس و انگليسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

۰۷9۰9۸۵۷۰۱۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
۰۷۸۸6۳۸۸6۵۷

چاپ

تدریس

گروه خدمات کامپیوتر
فرشاد

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

عيب يابی و ويروس يابی ، طراحی سايت و كليه امور كامپيوتر

07951537481
07956395182

مکانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض كالچ 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:  07868400023

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

 كانون ايرانيان                                   ۰۲۰۷۷۰۰۷۱۷۴
كانون ايران                                             ۰۲۰۸۷۴6۳۲69 
جامعه ايرانيان                                         ۰۲۰۸۷۴۸66۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰9۸۲۱6۷۰۵۰۱۱-۷
سفارت ايران در لندن                               ۰۲۰۷۲۲۵۳۰۰۰ 
وزارت كشور انگلستان                             ۰۸۴۵6۰۰۰9۱۴ 
اطالعات پرواز هيترو            ۰۸۷۰۰۰۰۰۱۲۳ 
دفتر ايران اير هيترو            ۰۲۰۸۵6۴9۸۰6
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰۸-۴۵۵۵۵۵۰

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    ۰۲۰۷6۲۰۰۱۰۰
رستوران اپادانا                                ۰۲۰۷6۰۳۳696 
رستوران اريانا                                        ۰۲۰۷۲669۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰۷6۰۲9۰۴۰ 
رستوران الونک ۱                             ۰۲۰۷6۰۳۱۱۳۰
رستوران الونک ۲                                    ۰۲۰۷۲۲9۰۴۱6 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸96۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰۳9۵9۵
رستوران پاپيون                                      ۰۲۰۸۴۵۸9۰۸۳
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰۷۲6۲۴۰۱۵
رستوران پاريس                                      ۰۲۰۷۲۸9۲۰۲۳
رستوران پرشيا                                       ۰۲۰۸۴۵۲9۲۲6
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰۷۲۵۸۳6۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰۷۲۲99۳9۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰۷۴۳۱۴۵۴6     
رستوران ديار                                         ۰۲۰۸9۲۰9۷۴۴ 
رستوران ژينو                                         ۰۲۰۸۸۴۷۱۷۴۰ 
رستوران شبهای  شيراز                            ۰۲۰۸۳۴6۵۵9۲

رستوران كندو                                         ۰۲۰۷۷۲۴۲۴۲۸    
رستوران صفا                                         ۰۲۰۷۷۲۳۸۳۳۱
رستوران كلبه                                         ۰۲۰۷۷۰6۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸۵6۳۷۰۰۷
رستوران نيمكت                                      ۰۲۰۸۸۸969۸9
رستوران ياس                                         ۰۲۰۷6۰۳9۱۴۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸99۸9۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸۳۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰۲۰۸۸۳۸۰۰۰۷  
رستوران اريانا                                      ۰۲۰۷۲669۲۰۰ 

رستوران ايتاليايی                     ۰۲۰۸۳۴9۴۴۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰۷۲۴۳۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰۷6۰۳۲۳۷9  
رستوران ليدو                                         ۰۲۰۸9۵۲۴۷۴۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰۲۰۸۴۴۵۵۷۷۵  
اهواز                                            ۰۲۰۸۷۷۸۵۳6۱
انزلی                                        ۰۲۰۸۴۵۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸۴۵۱66۱6
بهار                                         ۰۲۰۷6۰۳۵۰۸۳
بيژن                                         ۰۲۰۷۴۳۵۲۳۷۰
پرارا                                       ۰۲۰۷6۰۳6۲۲۲
پرشيا                                     ۰۲۰۷۲۷۲۲66۵
تفتان                                       ۰۲۰۷۷۳۱۷۸۱9
تهران                                      ۰۲۰۷۴۳۵۳6۲۲
تخت جمشيد                                    ۰۲۰۷6۳9۸۰۰۷
جردن                                          ۰۲۰۸۴۲6۵۴۴۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰۷6۰۳۸9۰9 
خيام                                          ۰۲۰۷۲۵۸۳6۳۷ 
زمزم                                        ۰۲۰۸۴۵۲۴۰۰۴

فرديس                                     ۰۲۰۸۸6۱6۱۸۷  
سارا               ۰۲۰۷۲۲9۲۲۴۳
ستاره                                      ۰۲۰۸۸6۳۵۲۵۱
ساواالن                                                  ۰۲۰۸۳۴۷۸۸۲۲
سپيد                                       ۰۲۰۸969۷9۷۰ 

سليمان                                             ۰۲۰۷6۲۴۲9۵۷ 
سهند                                                   ۰۲۰۸۳۴۳۳۲۷9 
سرور                                                ۰۲۰۸9۷۴6۰۸۸ 
سيب                                                  ۰۲۰۸۳99۲۸۳۲ 
علی                                    ۰۲۰۸۵669۳6۰ 
مازندران                                     ۰۲۰۵۷99۵۰۰
ماهان                                          ۰۲۰۸96۳۰۰۱۲

منصور                                           ۰۲۰۸9۵۲۵6۳۷ 
محصوالت ايران                              ۰۸96۳۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰۸۴۵۵۸۱۸۴
وحيد                                             ۰۲۰۸9۷۴999۷ 
قنادی رضا                                ۰۲۰۷6۰۳۰9۲۴ 
قنادی عسل                               ۰۲۰۷۷۰6۲9۰۵

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران سالم

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

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

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:

Birmingham, 
 Glasgow, Leeds, Liverpool

,Manchester, New Castle
Nottingham. Southampton

Brighton
توزیع میگردد

نیازمندیها
بازار روز کامل ترین و قدیمی ترین 

سوپر مارکت ایرانی
 در مرکز بیرمنگهام

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

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

صنایع دستی ، تابلوی های خاتم و بلورجات . 

Address:161 HAGLEY ROOD 
EDGBASTON   B16 -13UQ

TEL:01214559955 - 07886386681

 نمایندگی هفته نامه پرشین در شهر بیرمنگهام
 شما هموطنان ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس - سوپر 
قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را تهیه نمائید 
خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد شکارچی و یا با 

شماره تلفن 07534893775  و ايميل: birmingham@persianweekly.co.uk  تماس  حاصل نمائيد 
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ورزش ایران
تکذیب انحالل تیم بانوان استقالل

اين  نوجوان  دختران  تيم  انحالل  تهران  استقالل  باشگاه  عمومی  روابط 
تيم  تهران  استقالل  كرد  اعالم  باشگاه  اين  دانست.  شايعه  را  باشگاه 
رسمی فوتبال بانوان ندارد و تنها سعديه نادرپور سرمربی تيم نوجوانان 

توافقنامه با اين باشگاه برای استفاده از زمين مرغوبكار داشته است!

  همگروهی تیم زنان ایران با تایلند

مرحله دوم انتخابی رقابت های فوتبال جام ملت های زنان ۲۰۱۰ آسيا 
ديروز قرعه كشی شد و ايران در اين مرحله در گروه دوم در كنار تايلند 
و تيم دوم مرحله انتخابی اول قرار گرفت. گروه اول را چين تايپه، ميانمار 
و تيم اول مرحله انتخابی اول و گروه سوم را ويتنام، هنگ كنگ و تيم 
سوم مرحله انتخابی اول تشكيل می دهند / در مرحله اول بنگالدش، اردن، 
قرقيزستان، مالديو و فلسطين در فروردين ماه با هم رقابت خواهند كرد 

تا ۳ تيم اول مرحله نهايی شناخته شوند.
  

ایران میزبان کمانداران بزرگ آسیا
كريم صفايی ، رئيس فدراسيون تيراندازی باكمان از ميزبانی كشورمان 
برای برگزاری دومين دوره مسابقه های جايزه بزرگ آسيا در خردادماه 
سال آينده خبر داد و گفت: برای هرچه بهتر برگزار كردن اين مسابقه 
ها از هم اكنون در حال رايزنی با كشورهای خارجی هستيم تا مقدمات 

حضور ۲۰ كشور را در اين مسابقه ها فراهم كنيم. 

 حسین پور سرمربی پیام مشهد شد

پيام مشهد بار ديگر يک سرمربی جديد برای تيم خود برگزيد تا شايد از 
خطر سقوط نجات يابد. ديروز مجيد حسين پور به عنوان سرمربی جديد 
اين تيم ليگ برتری جايگزين عباس چمنيان شد. پيشتر گفته می شد برگی 

زر سرمربی جديد پيام خواهد شد كه اين اتفاق رخ نداد.
 

  انتخاب سرپرست تیم کشتی جوانان
سوی  از  توكيو   ۱96۴ المپيک  برنز  مدال  دارنده  حيدری،  اكبر  علی 
فدراسيون كشتی به عنوان سرپرست تيم كشتی آزاد جوانان منصوب 
ميزبان مسابقه  به عنوان  را  فدراسيون كشتی، شهر كرج  شد. همچنين 

های انتخابی تيم كشتی آزاد جوانان انتخاب كرد.
 

  اعالم اسامی نفرات اعزامی به جام کی یف

كی  جام  به  اعزامی  نفرات  آزاد  كشتی  ملی  تيم  مربی  كاوه،  محسن 
و  كه سوم  جام  اين  در  گفت:  كاوه  محسن  كرد.  اعالم  را  اوكراين  يف 
چهارم اسفندماه برگزار خواهد شد، مهرداد حدادی و امير جاللی بهار 
)وزن ۵۵كيلوگرم(، مسعود اسماعيل پور )6۰(، جعفر قاسمی و صادق 
ازلی  اشكان  و  ميرزايی)۸۴(  جمال  و  نجاتيان  اسماعيل  گودرزی)۷۴(، 

فرد)۱۲۰( شركت می كنند.
 

شکست قائم مقامی در دیدار اول با کارپف
احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ايران در نخستين ديدار خود با 
»آناتولی كارپف« قهرمان روسی اسبق جهان مغلوب شد. در اين رقابت 
كارپف با ۴۲ حركت مهره سفيد پيروز شد. اين رقابت در تاالر بوستان 

گفت وگو در جريان است.
 

  پیروزی 2 نماینده شطرنج ایران در بحرین
المللی  بين  آزاد  های  رقابت  سوم  دور  در  ايران  شطرنج  نمايندگان 
»آركاپيتای« بحرين صاحب پيروزی شدند. در اين دور الشن مرادی و 
امير باقری به ترتيب بر »واال ساروات« استاد بين المللی مصر و »جاسم 

الهوار« استاد فيده غلبه كردند 

بازگشت مربی اسبق احسان 
حدادی

با پايان يافتن قرارداد ۳ ماهه ويكتور گوتور مربی احسان حدادی، 
قهرمان پرتاب ديسک و ركورددار آسيا وی به كشورش بازگشت. 
عيدی عليجانی، مدير تيم های ملی فدراسيون دو و ميدانی با تأييد 
نظر  از  حدادی  اسبق  مربی  بوخنسوف«  »كيم  اگر  گفت:  خبر  اين 
جسمانی مشكلی نداشته باشد تمايل به همكاری مجدد با اين مربی 

روسی را داريم، چرا كه وی تجربيات زيادی دارد.

استراحت 
مطلق کرمی تا 
پایان بهمن ماه

  
 يوسف كرمی قهرمان تكواندو 
پوش كشورمان  ملی  و  جهان 
شكم  جراحی  عمل  تحت  كه 
قرار گرفته است تا آخر بهمن 
تمرينات  در  تواند  نمی  ماه 
اين  اعالم  با  كند.وی  شركت 
تيم  اردوی  در  تواند  نمی  كه 
امروز  گفت:  كند  شركت  ملی 

دوباره پزشک متخصص مرا معاينه خواهد كرد تا نحوه تمريناتم 
مشخص شود.

برگزاری کنگره علمی ورزشی 
شورای المپیک

نخستين كنگره بين المللی علمی- ورزشی شورای المپيک آسيا ۲۲ 
رضا  دكتر  شد.  خواهد  برگزار  كويت  كشور  در  اسفندماه   ۲۴ تا 
المپيک، مهرزاد حميدی عضو  قراخانلو مدير كنگره علمی شورای 
عليزاده معاون علمی و عضو  برنامه ريزی، محمدحسين  شورای 

شورای برنامه ريزی در اين كنگره دارای مسئوليت هستند.

عزیمت تیم بادبانی به رقابت های 
برون مرزی

تيم ملی قايقرانی بادبانی ايران ديروز راهی هفدهمين دوره رقابت 
های بين المللی قطر شد. در اين رقابت ها كه ايران برای نخستين 
بار شركت می كند، روح اهلل صياد، سياوش رجبی، مجيد سيفی و 
حسين عيسی پور بشمنی با ۱۲9 قايقران از ۱۸ كشور رقابت می 

كنند. اين رقابتها ۱۳ تا ۱9 بهمن ماه برگزار می شود.

هادی شکوری در استقالل ماندنی شد
پيشنهاد  دليل  به  تهران  استقالل  فوتبال  تيم  مدافع  هادی شكوری 
استقالل  سرمربی  نويی  قلعه  امير  توسط  دالری،  هزار   ۳۵۰ مبلغ 
تيم  بازماند.  امارات  الشارجه  به  رفتن  از  وی  رضايتنامه  برای 
دالر  هزار   ۱۵۰ بود  حاضر  شكوری  رضايتنامه  برای  الشارجه 
اين  به  رفتن شكوری  از  مانع  دالری  هزار   ۲۰۰ اختالف  بپردازد. 

تيم اماراتی شد.

درخواست برای سرمایه گذاری 
در والیبال نشسته

از باشگاه  هادی رضايی، سرمربی تيم واليبال نشسته كشورمان 
 ۱۰۰ بر  بالغ  كه  را  خود  بودجه  از  درصد  پنج  تنها  خواست  ها 
ميليون تومان می شود به واليبال نشسته اختصاص دهند.وی گفت: 
واليبال نشسته ما جايگاه بين المللی دارد و عنوان قهرمانی جهان و 
پاراليمپيک را يدك می كشد بهتر است توجه بيشتری به اين دسته 
كه برای ورزش كشورمان آبروداری كرد از خود نشان دهيم. وی 
افزود: تيم ايران در سال آينده شركت در دومين دوره بازی های 
همبستگی كشورهای اسالمی، رقابت های جوانان جهان در تهران 
و رقابت های جهانی تير ماه در كلرادو امريكا سال ۸9 را در پيش 

دارد.

تیم ملی تنیس بانوان عازم 
استرالیا شد

تيم ملی تنيس بانوان كشورمان بعد از ۳۷ سال عازم رقابت های 
جهانی در استراليا شدند.

تيم ايران با تركيب مدونا نجاريان، شادی طباطبايی، غزاله تركمن 
و آبی نظری بامداد صبح امروز تهران را به مقصد استراليا ترك 
كرد. تيم ايران كه با پوشش اسالمی در رقابت ها حضور می يابد، 
از ۱۴ بهمن ماه به مصاف تيم های هنگ كنگ، قزاقستان، سنگاپور 

و تركمنستان می رود.

رقابت های بین المللی ورزش 
های زورخانه ای

ورزش  المللی  بين  های  رقابت  فجر  مبارك  دهه  ايام  با  همزمان 
های زورخانه ای در مجموعه ورزشی شهيد شيرودی برگزار می 
شود. اين رقابت ها با حضور ۲۵ كشور خارجی و تيم فوالد ماهان 
اسفندماه   ۱6 تا   ۱۲ از  ايران  نماينده  عنوان  به  اصفهان  سپاهان 

برگزار خواهد شد.

هوراک چهارمین سرمربی الوصل شد
امارات  الوصل  تيم  فصل  اين  سرمربی  سومين  اخراج  از  پس 
برای  چک  جمهوری  اهل  سرمربی  »هوراك«  با  تيم  اين  مسئوالن 
مبارك  خليف  و  تسريشكو  رسيدند.پيرانيک،  توافق  به  تيم  هدايت 
سه مربی اين تيم بودند كه در فاصله تنها ۱۰بازی از ليگ برتر اين 

كشور از سمت خود اخراج شدند.

**********
دروازه بانی که در 24 باشگاه 

بازی کرده است
حتی در دنيای فوتبال حرفه ای كه تغيير دادن دائمی باشگاه امری 
متداول است، لوتز فانن اشتيل يک استثنا محسوب می شود، زيرا 
بازی  باشگاه   ۲۴ در  حال  به  تا  آلمانی  ساله   ۳۵ بان  دروازه  اين 

به  او  است!  كرده 
كشورها  از  بسياری 
و  مالزی  حتی  و 
و  زده  سر  آلبانی 
مقصدش  جديدترين 
با  آنجا  و  است  نروژ 
سومی  دسته  تيم  يک 
اسلو  مستقر در شهر 
هانگرود  نامش  كه 
استار است، به توافق 

شده  بازی  مشغول  آنجا  در  مربی   - بازيكن  عنوان  به  و  رسيده 
است. شايد فانن اشتيل با امثال زين الدين زيدان فرانسوی كه هنوز 
يوونتوس  از  خود   ۲۰۰۱ سال  دالری  ميليون   6۵ انتقال  سايه  در 
به رئال مادريد گران ترين بازيكن تاريخ محسوب می شود، غير 
قابل قياس باشد و قيمت او حتی يک هزارم ستاره ها نيست، ولی 
اگر بحث كسب تجربه در كشورهای مختلف و آشنايی با فرهنگ 
های متفاوت و استفاده از فوتبال به عنوان يک زبان بين المللی به 
ميان آيد، اين سنگربان ژرمن بی رقيب، اول است. فانن اشتيل تنها 
فوتباليست حرفه ای تاريخ است كه در 6 منطقه بزرگ جهان بازی 
كرده است. با اين حال او می گويد: »اين چيزی نيست كه از قبل 
اما  آمد،  پيش  و خودش  باشم  بوده  آن  دنبال  به  و  كرده  طراحی 

هرچه هست بابت آن احساس غرور می كنم.«
با اين حال كم مانده بود كه فانن اشتيل اصاًل از آلمان و از ايالت 
محل تولدش )باواريا( نرود. او در عنفوان جوانی در رده های سنی 
خردساالن و نوجوانان برای تيم ملی آلمان به ميدان آمد و حتی 
بايرن مونيخ نيز عالقه مند به جذب وی شد، اما او فقط در تيم »ب« 
اين باشگاه بازی كرد و از آن فراتر نرفت. آنجا بود كه به اين نتيجه 
اديسه طوالنی و سفرهای  از همان جا  ببندد و  رسيد چمدانش را 
پايان ناپذير وی شروع شد. اولين باشگاه او پنانگ در مالزی بود. 
و  است  درآورده  سر  ديگر  باشگاه   ۲۳ از  او  بعدی  سال   ۱۵ در 
حتی در ناتينگهام فارست و ويمبلدون انگليس هم بازی كرده و در 
اورالندو پايرتز آفريقای جنوبی عضويت داشته و مدتی را هم در 
مالت و نيوزيلند گذرانده است. او مدتی كوتاه هم در ارمنستان به 
بی پولی خورده بود و كم مانده بود در برخورد شديد با يک بازيكن 
رقيب در يک ليگ محلی انگليس در سال ۲۰۰۲ بميرد. هدف جديد او 

راه اندازی يک مسابقه خيريه فوتبال در قطب است. 
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

پیروزي پرگل مدعیان جام حذفي آلمان  
 

با پيروزي پرگل برابر حريفان خود به مرحله يک   بايرن مونيخ و هامبورگ 
چهارم نهايي رقابت هاي جام حذفي باشگاه هاي آلمان 

راه يافتند. سه شنبه شب با انجام چهار ديدار مرحله يک هشتم نهايي رقابت 
هاي جام حذفي باشگاه هاي آلمان آغاز شد. در اين رقابت ها كه پس از تعطيلي 
يک ماه و نيمه فوتبال باشگاهي در آلمان بود، بايرن مونيخ در خانه اشتوتگارت 
پنج بر يک به پيروزي رسيد. هامبورگ هم در خانه خود با سه گل مونيخ ۱۸6۰ 
را از پيش رو برداشت. شالكه هم در خانه ينا چهار بر يک پيروز شد. ماينس هم 

در خانه فرايبورگ با نتيجه سه بر يک پيروز از ميدان خارج شد.  

کوالک منچستریونایتد درهفته بیست و سوم  
  

ليگ  سوم  و  بيست  هفته  در  شب  شنبه  سه  منچستريونايتد  فوتبال  تيم  يوفا؛ 
برتر باشگاه هاي انگليس برابر تيم انتهاي جدولي وست بروموويچ به يک برد 
قاطع رسيد تا با اقتدار موقعيت خود را در صدر جدول تثبيت كند. اين ديدار در 
زمين وست بروموويچ برگزار شد كه طي آن سرخپوشان منچستر با پنج گل 
ميزبان نگون بخت خود را از پاي درآوردند. برباتف، ته وس و ويديج در دقايق 
۲۲ ،۴۴و 6۰ و رونالدو در دقايق 6۵و۷۳ گل هاي اين ديدار را به نام خود ثبت 
كردند. در ساير ديدارها، تيم استون ويال در زمين پورتسموث با يک گل پيروز 
شد، تاتنهام سه بر يک از سد استوك سيتي گذشت و ساندرلند با حساب يک 
برصفر بر فوالم غلبه كرد. هم اكنون منچستريونايتد با ۵۰ امتياز پيشتاز است 
و ليورپول و استون ويال )۲۳ بازي( با ۴۷ امتياز به ترتيب در رده هاي دوم و 

سوم قرار دارند.  

هشت پیشنهاد براي خرید چلسي  
 

يوفا؛ هشت گروه سرمايه گذاري تمايل خود را براي خريد باشگاه فوتبال چلسي 
 Falcon« آلماني  مسووالن شركت  از  هيمز«  »هولگر  اند.  كرده  اعالم  انگليس 
تا  از پيشنهاد شش  اين شركت براي خريد چلسي  تمايل  ابراز  Equit« ضمن 
اين  مالكيت  براي  اروپا، خاورميانه و آسيا  هفت گروه سرمايه گذار ديگر در 
خبر  دارد،  اختيار  در  را  آلمان  ملي  تيم  كاپيتان  باالك«  »ميشائيل  كه  باشگاه 
داد. هيمز گفت؛ »سلميان الفهيم« از اعضاي هيات رئيسه گروه سرمايه گذاري 
از  يكي  را خريد هم  ابوظبي كه سال گذشته ميالدي منچسترسيتي  و توسعه 
آنهاست. شايعات منتشره حاكي است »رومن آبراموويچ« ميلياردر روسي كه 
تاسيس آن در سال  از زمان  باشگاه  اين  ترين دوران  مالک چلسي در موفق 
۱9۰۵ تاكنون بوده، ظاهراً عالقه خود را به اين تيم از دست داده است. هيمز 
اشاره يي به مبلغي كه شركت او حاضر است بابت خريد چلسي بپردازد، نكرد 
اما نشريه بيلد چاپ آلمان مبلغي حدود ۷۷۰ ميليون يورو را پيش بيني كرده 
است. هيمز افزود؛ تاكنون با آبراموويچ مذاكره نكرده ايم، اما مي خواهيم همه 

چيز دوستانه پيش برود.  

گالیاني؛ میالن آماده خرید بکام است  
 

يوفا؛ باشگاه فوتبال آث ميالن ايتاليا آمادگي خود را براي خريد »ديويد بكام« از 
تيم لس آنجلس گالكسي امريكا اعالم كرد. اين در حالي است كه به گفته رئيس 
اجرايي ميالن، اين باشگاه هنوز با طرف امريكايي به توافق نرسيده است. بكام 
مدت  در  انگليس  فوتبال  ملي  تيم  در  جايگاهش  حفظ  براي  تالش  در  ۳۳ساله 
تعطيالت ليگ امريكا، با امضاي قراردادي دو ماهه به صورت قرضي به ميالن 
رفته است. »آدريانو گالياني« در اين باره گفت؛ اگر بكام با گالكسي به توافق 
برسد، آماده ايم مبلغ درخواستي آنها را بدهيم، در چند روز آينده مذاكراتي را 
در اين زمينه انجام خواهيم داد، اما اگر لس آنجلس گالكسي تصميم به فروش 

او نگيرد، همه چيز تمام مي شود.

با ميالن به لس  اتمام قراردادش  از  اين مدت بارها اعالم كرده پس   بكام در 
آنجلس بازمي گردد اما درخواست از او براي ماندن در ايتاليا بعد از اينكه اولين 
گل خود در ميالن را در جريان پيروزي ۴ بر يک مقابل بولونيا زد، شدت گرفته 
داده،  انجام  اروپا  قهرمان هفت دوره  براي  كه  يي  بكام در سه مسابقه  است. 
خوش درخشيده است، از اين رو »كارلو آنچلوتي« سرمربي و بازيكنان مطرح 
اين تيم از جمله »كاكا« تمايل خود را براي ماندن وي اعالم كرده اند. گالياني 
استقبال  او  از  باز  آغوش  با  بگيرد  گالكسي  ترك  به  تصميم  بكام  اگر  افزود؛ 
خواهيم كرد، اما او با يک باشگاه ديگر قرارداد دارد و بايد از لطفي كه آنها به 
ما داشته اند، تشكر كنيم. بكام هم مي خواهد بماند اما حتي او هم مي داند كه 

بايد به امريكا بازگردد.  

کاپلو؛ از جدیت بکام خوشم مي آید  
  

سرمربي تيم ملي انگليس در سفر كوتاهي به ايتاليا با ملي پوش ميالن ديدار 
و گفت وگو كرد. فابيو كاپلو گفت؛ از جديت اين انگليسي خوشم مي آيد. بكام 
نشان داده آن مرد تبليغاتي پول پرست و بي انگيزه روزنامه ها نيست و برعكس 
خيلي هم براي درخشش انگيزه دارد. وي افزود؛ بكام به درد تيم ملي انگليس مي 
خورد. درخشش بكام هم به نفع ميالن است و هم به نفع فوتبال ملي انگليس. 
كاپلو در ديداري كوتاه با بكام از تمرين وي در ميالن بازديد كرد و تاكتيک 

اجراشده در ميالن را ستود.  

  اگر فوتبال 
بمیرد 

سينا انصاري اشلقي

انگيز  وسوسه  پيشنهاد 
بازيكن   - كاكا  به  منچسترسيتي 
تيم ميالن - عالوه بر آنكه  برزيلي 
سر  بر  را  كاكا  و  ميالن  مسووالن 
دوراهي قرار داد، بحث هاي فراواني 
در محافل ورزشي به وجود آورد. 
خسته  و  قديمي  بحث  همان  شايد 
ما  كودكي  دوره  انشاهاي  كننده 
با  ثروت«.  يا  است  بهتر  »علم  بود؛ 
اين تفاوت كه اين بار انشاي نوشته 
شده چندان هم خسته كننده نبود و 
زيرا  داشت  فراواني  هاي  جذابيت 
سوال اين بود كه آيا باشگاه ميالن 
پوندي  ۱۱۲ميليون  مبلغ  كاكا  و 
مي  را  سيتي  منچستر  پيشنهادي 
پذيرند و كاكا از ميالن به منچستر 
سيتي مي رود يا آنكه وي فوتبال را 
ترجيح مي دهد و در تيمي مي ماند 
كه سابقه ۷ بار قهرماني اروپا و ۱۷ 
قهرماني ايتاليا و سه عنوان جام بين 

قاره يي را دارد.

پاسخ هاي برخي منتقدان بسيار قاطع بود. كارلو گارگاًنسه در 
سايت مطرح گل مقاله يي نوشته است تحت عنوان »اگر كاكا به 
ميالن  وي  اعتقاد  به  است«.  مرده  فوتبال  برود،  منچسترسيتي 
تيمي با افتخارات فراوان و بازيكناني بزرگ چون ريورا، آلتافيني، 
بارزي، مالديني، فان باستن و گوليت است. عالوه بر اين، ميالن 
يكي از شهرهاي اروپا با سابقه فرهنگي، زندگي شبانه كم نظير، 
حالي  در  است  مد  مركز  و  مطرح  كليسايي  هاي  نقاشي  داراي 
آيد.  مي  به شمار  آور  كسالت  و  دورافتاده  منچستر شهري  كه 
مقابل  در  و  دارد  را  ايتاليا  ليگ  مقام سوم  اكنون  هم  ميالن  تيم 
منچسترسيتي در رتبه يازدهم ليگ برتر قرار دارد. آخرين افتخار 
اين تيم به قهرماني جام برندگان جام اروپا در سال ۱9۷۰ برمي 
گردد، اين تيم تنها دو بار در سال هاي ۱9۳۷ و ۱96۸ قهرمان 
مقابل  در  منچسترسيتي  كه  جذابيتي  تنها  است.  شده  انگلستان 
ساالنه  خالص  درآمد  پوند  ميليون   ۱۵ كاكا  براي  دارد،  ميالن 

خواهد بود. بنابراين چندان جاي تعجب ندارد كه گارگانسه اعالم 
مي كند با انتقال كاكا به ميالن فوتبال مي ميرد. انتخاب بين پول 
و بازي در يک تيم بزرگ سال هاست كه در فوتبال جهان مطرح 
است و مسلمًا كاكا اولين و آخرين مورد آن نيست. وقتي لوئيس 
رفت،  مادريد  رئال  به  بارسلونا  از  يي  افسانه  قراردادي  با  فيگو 

سيل انتقادات به سوي وي جاري شد. 

مخالفان  سوي  از  كه  است  ديگري  مطلب  بازيكن  خريد  سقف 
زياد  پول  معتقدند  آنان  مطرح مي شود.  فوتبال  بر  پول  سيطره 
نه تنها باعث بهبود شرايط فوتبال نمي شود كه عاملي براي از 
بين رفتن تعصب در بازي مي شود. همچنين با توجه به دستمزد 
نابرابري در سطوح درآمدي جامعه پيش  بازيكنان  باالي برخي 
مي آيد. اگر انتقال كاكا در حال حاضر يكي از چالش هاي روز 
پل  ژان  پاپ  چون  شهيري  افراد  گذشته  در  است،  شده  فوتبال 
دوم به قيمت باالي بازيكنان فوتبال اعتراض كرده اند. پاپ سابق 
انتقال  حق  و  ويري  كريستين  انتقال  هنگام 
با  ۳۰ميليوني وي اعالم كرد صحيح نيست 
وجود خيل عظيم فقرا در جهان چنين مبالغي 

در فوتبال رد و بدل شود.

بحث قيمت بازيكنان و سطح دستمزدها در 
كشور ما نيز كه در دهه هاي ابتدايي حرفه 
يي شدن فوتبال هستيم، بارها و بارها مطرح 
يافت  آن  براي  قطعي  پاسخي  هنوز  و  شده 
نشده است. با توجه به آنكه برخي باشگاه 
هاي  تيم  برخي  خصوص  به   - ايران  هاي 
صنعتي - در مقايسه با ساير تيم ها بسيار 
متمول هستند، به راحتي مي توانند بازيكنان 
زبده كشور را به استخدام خود درآورند و 
در نتيجه قدرت آنها نيز بسيار بيشتر باشد. 
باشگاه  ميان  نابرابر  يي  مبارزه  اصل،  در 
هاي غني و فقير در جريان است كه مسلمًا 
خواهد  پايان  به  متمول  هاي  تيم  سود  به 
اين  به  كارشناسان  مربيان و  برخي  رسيد. 
روند اعتراض داشته اند و معتقدند ادامه اين فرآيند به تهي شدن 
فوتبال از تعصب و ورشكستگي تيم هاي سازنده خواهد انجاميد. 
خود  تيم  پيراهن  به  نسبت  تعصبي  ديگر  بازيكنان  آنان  نظر  از 
تيم هاي ديگر مي روند.  به  بهتر  با پيشنهاد  به راحتي  ندارند و 
همچنين باشگاه هاي كم درآمدي كه بازيكنان جوان مي سازند، 
نمي توانند آنها را در تيم خود نگه دارند و به همين دليل در طول 
زمان افت مي كنند و از سطح اول فوتبال كشور خارج مي شوند. 
نگاهي به مبلغ قرارداد بازيكنان مطرح كشور در واقع نشان دهنده 
همين موضوع است كه كم كم دستمزد بازيكنان فوتبال ايران در 
مقايسه با حداقل دستمزدها افسانه يي مي شود. در ليگ امسال 
صحبت از مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ ميليون تومان براي يک فصل ليگ 
اما  كند.  مي  وسوسه  را  كسي  هر  دستمزدي  چنين  مسلمًا  بود. 
آنچه مهم است اينكه فوتبال ما دچار تبعات حرفه يي شدن خواهد 
با  بايد  از آنهاست كه  بازيكنان يكي  افزايش دستمزدهاي  شد و 
لزوم  و در صورت  آن تصميم گرفت  در مورد  منطق  و  برنامه 

قوانيني براي آن تعيين كرد. 
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شکست لیکرز، 
پیروزی اسپرز

لس آنجلس ليكرز دارنده يكی از دو ركورد برتر فصل جاری ليگ 
حرفه ای بسكتبال امريكا )N.B.A( ديروز در زمينش و در پايان 
ديداری كه به دو وقت اضافی كشيده شد ۱۱۰-۱۱۷ به شارلوت 
تا چهارمين شكست خود را در ۲۷ ديدار خانگی  باب كتز باخت 
اش در اين فصل متحمل شود و نوار چهار برد متوالی اش قطع 
 6 در  خود  برد  پنجمين  كسب  با  شارلوت  مقابل  نقطه  در  گردد. 
ديدار اخيرش با ليكرز، به عملكرد خوب خود در برابر اين رقيب 

ويژه ادامه داد. 

از  گل  پاس   9 و  ريباند   9 امتياز،   ۲۳ با  فرانسوی  دياو  بوريس 
بهترين های باب كتز در اين مسابقه و از داليل اصلی پيروزی اش 
بود و شانون براون هم ۵ امتياز از ۱۴ پوئن اش را در دومين وقت 
اوج خود رسيده بود، كسب  به  اضافی و در حالی كه حساسيت 
كرد. در تيم ليكرز باز هم كوبی برايانت معروف حرف اول را زد 
و ۳۸ امتياز گرفت، اما او برای اولين بار در اين فصل خطاهايش 
از حد مجاز گذشت و مجبور به ترك ميدان شد و اين در واپسين 

دقيقه وقت اضافی اول شكل گرفت.

اگر نايب قهرمان فصل پيش N.B.A به شرح و شكلی كه آورديم 
بازنده شد، سن آنتونيو اسپرز قهرمان فصول ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ اين 
رقابت ها در زمين يوتاجز ۱۰۰ ـ ۱۰6 برنده شد و صدرنشينی اش 
را در جدول ساوت وست در منطقه غرب ليگ قوام بخشيد. »تيم 
دانكن« مرد اول ۱۰ سال اخير اسپرز در اين ديدار هم ۲۴ پوئن 
و 9ريباند را به نام خود و تيمش منظور كرد و مانوجينوبيلی يار 
آرژانتينی وی نيز به ۱۳ پوئن رسيد كه ۱۰ امتياز آن در كوارتر 
چهارم حاصل آمد. مردان اسپرز هر ۱۰پرتاب آزاد آخر خود را در 
اين مسابقه گل كردند تا حاصل ضعيف كار خود در اين زمينه در 
دقايق قبلی را جبران نمايند. در اين ارتباط هم بايد اسم جينوبيلی 
را مطرح كرد، زيرا او در هر 6پرتاب آزاد خود و در ۱۱ مورد از 
ها در طول مسابقه زد  پرتاب  اين گونه  به  ۱۲ موردی كه دست 

موفق بود.

در ديگر ديدارهای روز چهارشنبه اورالندو يكی از بهترين تيم های 
امسال ليگ ۱۱۱ـ  ۱۳۵ بر اينديانا، كليولند ۱۱۰ـ  ۱۱۷ بر ساكرامنتو 
و دنور ۸۵ـ۱۰۰ بر ممفيس پيروز شدند. در مورد مسابقه كليولند 
كليولند  نوستاره  ويليامز«  »مو  كه  شد  متذكر  بايد  ساكرامنتو  با 
كاواليرز صاحب ۴۳امتياز شد تا باز هم نشان بدهد كه برای دعوت 
شدن به بازی دوستانه و ساالنه و قريب الوقوع ستاره های شرق 

و غرب ليگ )All stars( محق است.
 

 
چيزی بسيار بيشتر از يک توپ زرد

تنیس؛ نبرد 
سنگین 

مدعیان 
 

اين روزها كه مسابقات تنيس اوپن استراليا، اولين گرنداسلم اين 
ورزش در سال ۲۰۰9 واپسين مراحل خود را در »ملبورن پارك« 
می گذراند، بيش از پيش مشخص شده كه تنيس به چيزی بسيار 

بيش از يک توپ كوچک زرد رنگ و كوبيدن بر آن و فتح اين جام 
و آن جام بدل شده و به دنيايی تبديل گشته كه فاكتورهايی متعدد 
در آن سرنوشت ساز است و نبرد سنگين و ويژه مدعيان را در 

بر دارد.
يكی از عرصه ها، »روابط عمومی« است. تنيسورهای معروف اخالق 
هايی ويژه خود دارند و محبوبيت يا عدم تأثيرگذاری مثبت شان بر 
اجتماع، همان قدر كه از بازی و كارايی فنی شان برمی خيزد، به 
نوع برخوردشان با اجتماع و چگونگی گفتار آنان نيز ارتباط می 
يابد. روژه فده رر سوئيسی در اين ارتباط سلطان آرامش است، 
را  خود  انگليسی  زبان  كوشد  می  بشدت  اسپانيايی  نادال  رافائل 

بهبود بخشد. اندی راديک امريكايی پرت و پال می گويد و هموطن 
وی سره نا ويليامز برای اين كه در اين دام نيفتد، فقط با تک جمالت 

كوتاه و كمترين كلمات جواب رسانه ها را می دهد.
تندخويی ها

تندخويی هم جزيی از رفتارها است. مارات سافين روسی كه در 
دور سوم انفرادی مردان به فده رر باخت و حذف شد، در وسط 
مسابقه داد زد: »اين احمقانه ترين تصميمی است كه از يک داور 
ديده ام.« اشاره او به خطايی بود كه داور از وی گرفته بود و يک 
امتياز را از مشت او می پراند. دينارا سافينا هموطن وی نيز بعد 
از هدر دادن چند امتياز متوالی در يک مسابقه روبه روی دوربين 
تلويزيون گفت: »بد نبود اگر آدمی پيدا می شد و با هر دو مشت بر 
سر من می كوبيد تا مگر اين كله )اشاره به خودش( درست شود و 

سيم پيچ های آن وصل گردد!«
از مهربان ها تا 

برخورد تنيسورها با سؤاالت متفاوتی كه از آنها می شود، بسيار 
فرق می كند. برخی مهربان اند و ابايی از حرف زدن ندارند، ولی 
شماری ديگر تمامی راه ها را به روی خود می بندند. يک ويژگی 
پايان  در  بايد  بازيكنی  هر  كه  است  اين  ای  تنيس حرفه  در  عمده 
هر مسابقه خود در كنفرانس مطبوعاتی حضور يابد و جوابگوی 
سؤاالت باشد و همين جاست كه كار گره می خورد. برخی مثل آنا 
نا يانكوويچ، تنيسورهای قدرتمند صربستانی نه  ايوانوويچ و يله 
تنها در اين كنفرانس ها راحت اند و جواب هر سؤالی را می دهند، 
بلكه گاه در روزنامه های محلی مطالبی را به عنوان يادداشت می 
نويسند و از ايده های خود در قبال مسائل روز می گويند. رافائل 
استراليا كوشيده است  تنيس جهان هم در  نادال مرد شماره يک 
اين چنين باشد و نه تنها هر روز در وبالگ شخصی اش جواب 
سؤاالت مردم را می دهد بلكه ستونی ثابت در روزنامه »ملبورن 
هرالدسان« به او اختصاص يافته كه در آن به پرسش های مختلف 
جواب كتبی می دهد. خودش می گويد: »اين اولين باری است كه در 
يک روزنامه ستون نويس شده ام و خوشحالم كه اين موقعيت را به 
من داده اند اما بايد اعتراف كنم كه اين كار بسيار سخت است، زيرا 

قباًل هرگز متوجه نشده بودم كه نويسندگی چقدر دشوار است.«
اشراف بر چند زبان

اما سرآمد افراد مسلط در اين امور، فده رر است. تنيسور شماره 
انگليسی،  آلمانی،  بر چند زبان شامل  به لطف اشرافش  دو جهان 
جواب  مطبوعاتی  های  كنفرانس  در  ايتاليايی  حتی  و  فرانسوی 
و  متين  ذاتًا  چون  و  دهد  می  مختلف  های  زبان  به  را  سؤاالت 
ارائه  خود  از  را  پرشخصيتی  بسيار  و  مثبت  تصوير  است،  آرام 
داده است. او در ملبورن به سوی چهاردهمين گرنداسلم عمرش 
در حركت بوده است كه اگر آن را ببرد، با ركورد قهرمانی پيت 
سمپراس امريكايی در اين گونه رقابت ها برابری خواهد كرد، اما 
و  تصوير  اين  ايجاد  در  و  عمومی  روابط  در  او  اصلی  پيروزی 
برداشت از خود است كه به رغم وارد شدن بيشترين فشار روحی 

و فكری به وی، استحكام و انسانيت خود را از دست نداده است.

اقدامات میالن برای 
حفظ بکام

ميالن كه تازه ۴ هفته است ديويد بكام انگليسی 
و  خود  قرضی  يار  عنوان  به  را  معروف  و 
است.  گرفته  خدمت  به  ماه   ۳ مدت  برای  فقط 
ديروز تصريح كرد كه اگر شرايط ياری كند و 
مذاكراتش با وكالی ستاره سابق رئال مادريد 
و منچستر يونايتد سودمند باشد، حاضر است 
طوالنی  برای  و  قطعی  و  ثابت  طور  به  را  وی 
مدت استخدام كند. بكام ۳۴ ساله از ۱9 ماه پيش 
در استخدام تيم گالكسی است و از قراردادش با 
اين باشگاه امريكايی هنوز ۳ سال و ۵ ماه مانده 
و در نتيجه هرگونه همكاری طوالنی مدت تر با 
به جلب  انگليس، منوط  تيم ملی  كاپيتان پيشين 

رضايت سران گالكسی است.
يكی  در  ميالن  كه  هفته  اين  شب  يكشنبه  بكام 
از بازی های ليگ فوتبال ايتاليا ۱ـ۴ بر بولونيا 
پيروز شد، يكی از گل های روسونری را به ثمر 
به حساب  ليگ  اين  در  او  گل  اولين  كه  رساند 
می آمد. كارلو انچلوتی مربی قرمز و سياه های 
شهر ميالن معترف است كه بكام با آمدنش به 
سن سيرو موجب ايجاد شور و كارآيی بيشتر 
در اين تيم شده و صحبت ها و اقدامات آدريانو 
و  بكام  حفظ  برای  ميالن  رئيس  نايب  گاليانی 
جلوگيری از جدايی او از ميالن در پايان مهلت 
به  فيمابين،  مدت  كوتاه  قرارداد  در  شده  قيد 

همين خاطر تحقق يافته است.

بازگشت »مسی« به تیم 
ملی آرژانتین

ديه گو مارادونا سرمربی معروف تيم ملی 
فوتبال آرژانتين ديروز از ليونل مسی ستاره 
جوان و آرژانتينی بارسلونای اسپانيا برای 
بازی دوستانه اما مهم ۱۱ فوريه كشورش 
با فرانسه در شهر مارسی، به اردوی ملی 
دعوت كرد. مسی در مسابقات اواخر سال 
)ميالدی( گذشته آرژانتين براساس تفاهمی 
كه بين آرژانتينی ها و سران بارسلونا برقرا 
شده بود و هدف از آن پرهيز از فرسودگی 
وی بود، مورد استفاده قرار نمی گرفت و 
دعوت نمی شد. مارادونا در ليست ديروزش 
فقط از لژيونرها نام برده و قرار است بعداً 
هم  را  آرژانتين  مقيم  های  بهترين  اسامی 
منتشره  ليست  در  بيفزايد.  فهرست  اين  به 
ديروز، زانه تی و ساموئل از اينتر، هاينتزه 
و گاگو از رئال، ماسكرانو از ليورپول و اگه 
رو از اتلتيكومادريد هم مشاهده می شوند 
و هنگامی كه اسامی آماده ترين های ليگ 
رود  گمان می  آن شود،  آرژانتين ضميمه 
بوكاجونيورز و ورون كهنه  از  كه ريكلمه 

كار از استوديانت نيز دعوت گردند.

بازداشت روبینیو
روبينيو مهاجم برزيلی و ۲۵ ساله تيم فوتبال 
از  انتقالش  از  بيشتر  ماه   6 كه  منچسترسيتی 
گذرد،  نمی  انگليسی  تيم  اين  به  ماديد  رئال 
در  زن  يک  به  احتمالی  حمله  اتهام  به  ديروز 
يک رستوران در شمال انگليس برای ساعاتی 
قرار  پليس  بازجويی  مورد  و  شد  بازداشت 
منطقه  پليس  سخنگوی  ناتانيل  كريس  گرفت. 
رسمًا  را  روبينيو  نام  نشد  حاضر  مذكور 
غربی  يوركشاير  پليس  اما  بياورد،  زبان  به 
وصف  و  شرح  با  مردی  كه  كرد  اعتراف 
و  شده  فراخوانده  وی  به  شبيه  و  روبينيو 
به شهر  متعلق  زنی جوان  ادعاهای  مورد  در 
مورد  ژانويه   ۱۴ تاريخ  در  گويد  می  كه  ليدز 
گرفته  قرار  بازجويی  تحت  شده،  واقع  تهاجم 
و سپس به قيد وثيقه و تا زمان تشكيل دادگاه 
آزاد شده است. روبينيو اخيراً اردوی تمرينی 
بدون  را  اسپانيا  ريف  تنه  در  منچسترسيتی 
مدعی  و  گفته  ترك  تيم  اين  مديران  اجازه 
شده بود كه برای رسيدگی به يک مسئله مهم 
است.  برگشته  زادگاهش  به كشور  خانوادگی 
را  وی  روبينيو  بازگشت  از  بعد  فوق  مديران 
جريمه نقدی كرده اند، اما افشای ماجرای تازه، 
اقدام مذكور از جانب روبينيو را بی ارتباط با 

سفر چند روزه وی به برزيل جلوه نمی دهد.
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ورزش

تساوي تیم ملي 
شکست تلویزیون

تايلند: صفر  - ايران: صفر
اخطار: محمد نوري، كريم باقري، حسين كعبي

بازيكنان ايران: مهدي رحمتي، جال ل حسيني، هادي عقيلي، حسين كعبي، حسن اشجاري، مازيار زارع ۵6 
كيانوش رحمتي، كريم باقري ۷۰ محمد نوري، مجيد غال م نژاد، محمدرضا خلعتبري، غال مرضا رضايي 

۷۰ مهدي سيدصالحي، آرش برهاني اعتماد ملي:  علي دايي بعد از بازي  گفت: >ايران در كل بهتر از 
تايلند بازي كرد.< اما پيتر ريد سرمربي تيم تايلند عقيده داشت كه تيم ايران خوش شانس بوده است. 
واقعا حق با كدام مربي بود؟ با علي دايي كه تيمش حتي يک موقعيت گل هم نداشت يا پيتر ريد كه 

بازيكنانش دوبار با مهدي رحمتي تک به تک شدند؟

علي دايي در توضيح اينكه روند بازي چطور بود گفت: >بازي سختي بود و هر دو تيم به معناي 
واقعي فوتبال بازي كردند. در نيمه اول حق ما بود كه ببريم اما در نيمه دوم تايلند بهتر بازي كرد 
و حتي يک موقعيت خوب هم داشت. با اين حال ما بهتر از تايلند بازي كرديم.< اينكه علي دايي بر 
چه مبنايي چنين حرفي زده معلوم نيست اما براي آنهايي كه مسائل فوتبال را واقع بينانه بررسي 
مي كنند، باور كردن چنين ادعايي سخت است. تيم تايلند به گفته مرتضي محصص مدرس  AFC كه 
كارشناس بازي در تلويزيون بود چه در دفاع و چه در حمله كامال  منظم بازي مي كرد و براي گرفتن 
توپ و حمله به دروازه بان با برنامه عمل مي كرد اما علي دايي مثل تمام بازي هاي ديگر، تيمش را 
برتر از حريف دانسته است. درست برعكس پيتر ريد كه عقيده داشت در اين بازي شانس با تيم 
ايران همراه بوده است: >ما هر سه امتياز اين بازي را مي خواستيم. تيم ايران تصور مي كرد مي تواند 
تايلند را شكست دهد و با اين تصور هم به زمين آمد. آنها فكر مي كردند يک بازي آسان در پيش 
دارند اما متوجه شدند ما چه تيم خوبي داريم. البته تيم خوبي در آسياست ولي ما مي توانستيم بازي 

را ببريم. دروازه بان آنها دو موقعيت خوب ما را گرفت.<

با اين حال سرمربي انگليسي تايلند كه حدود يک سال قبل بحث حضورش در تيم ملي ايران هم مطرح 
اين  از بازي هاي آينده حرف زده است.  اميدواري  با  ابراز رضايت كرده و  نتيجه بازي  از  شده بود، 
دومين امتياز تيم تايلند پس از توقف در بازي اول مقابل اردن بود و با توجه به پيروزي سنگاپور مقابل 
اردن در رتبه سوم جدول قرار گرفت اما اين را بايد در نظر گرفت كه آنها دو بازي سخت شان را بدون 
باخت پشت سر گذاشتند و شانس صعودشان را افزايش دادند. علي دايي هم مثل پيتر ريد از گرفتن اين 
يک امتياز ابراز رضايت كرد: >ما براي يک امتياز به تايلند نيامده بوديم و هدف مان برد بود اما همين 
يک امتياز هم مي تواند به صعودمان كمک كند. تايلند يكي از چهار تيم خوب شرق آسيا است و در خانه 
خودش تيم قدرتمندي است. آنها هفته قبل در يک بازي دوستانه با دانمارك مساوي كردند و در پنالتي 

باختند، پس تيم ضعيفي نيستند. من خوشحالم كه خوب بازي كرديم و اين يک امتياز را گرفتيم.<
باخت به تلويزيون

صداوسيماي ايران بازي  تايلند -ايران را در بدترين شكل ممكن براي هواداران فوتبال پخش كرد. در 
شرايطي كه تمام كشورهاي جهان براي پخش بازي هاي مختلف به ويژه بازي هاي تيم هاي ملي شان، 
پول مي پردازند و تصاوير را از شركت هاي صاحب امتياز مي خرند، تلويزيون ايران چنين كاري نكرد 
تا فوتبال دوستان ايران 9۰ دقيقه تمام حرص بخورند. با توجه به اينكه اسامي دو تيم در گوشه تصوير 
به زبان تايلندي نوشته شده بود به خوبي مشخص بود كه تصاوير از يک شبكه تلويزيوني تايلندي 
ايران مجبور بود به خاطر سانسور كردن لحظاتي كه به نظر  برداشته شده به همين دليل تلويزيون 
مي رسيد آگهي و زيرنويس پخش مي شود مدام صحنه هاي مختلف بازي را به صورت آهسته پخش 
كند. حتي در صحنه اي موسيقي آگهي روي تصوير آهسته پخش شد اما گزارشگر بازي تال ش مي كرد 
اين اتفاق ها را به فرستنده تصاوير ربط بدهد و تلويزيون ايران را تبرئه كند. پيمان يوسفي آنقدر در 
اين پنهان كاري افراط كرد كه در يک صحنه گفت: >نمي دانم چرا وقتي ايران صاحب موقعيت مي شود 
تصاوير به مشكل برمي خورد؟< و اين در حالي بود كه در هيچ كجاي دنيا شبكه هاي تلويزيوني چنين 

كاري انجام نمي دهند و حتي در زمان بروز مشكال ت هم اينقدر صحنه هاي آهسته پخش نمي كنند.
صدرنشيني ايران

 تيم سنگاپور موفق شد در خانه خود اردن را ۲ بر يک ببرد و با ۳ امتياز تيم دوم اين گروه شود. از 
آنجايي كه ايران و تايلند هم صفر - صفر مساوي كردند، تيم ايران با ۴ امتياز در صدر است و تيم هاي 

تايلند و اردن هم با ۲ و يک امتياز در رتبه هاي سوم و چهارم جدول قرار دارند. 
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Art University of Tehran honors 
German theater director Ciulli
Italian German-based theater expert Roberto Ciulli was honored for his efforts to connect different 
cultures via the art of theater during a ceremo-
ny at the Art University of Tehran on January 
28. 
The Persian version of “On Improvisation: 
Nine Conversations with Roberto Ciulli,” 
translated by Khosro Mahmudi, was unveiled 
during his commemoration ceremony. 
Released by Bidgol publications, the book was 
written by Robert Ciulli, Malgorzata Bartula 
and Stefan Schroer. 
At the ceremony Ciulli, founder of the “The-
ater an der Ruhr,” lamented over the inclina-
tion of Iranian stage directors towards a West-
ern style of theater saying that it threatens the 
originality of their work. 
“I have invited about 50 Iranian theater troupes 
to Germany who were active in various fields including passion plays, street theater, traditional and 
modern theaters,” he added. 
He expressed his disgust over the word of “festival” and claimed that he never holds a festival in 
Ruhr city because festivals are artistic hypocrisies for cities. 
Ciulli, a regular participant in the Fajr International Theater Festival, stressed the continuation of 
his theater activities in Iran to correct the misleading media coverage of this country on his own art 
activities. 
“Iran’s theater is diverse and different groups of people can enjoy it. Although Iranian theater has 
not reached perfection in visual form, it has a poetic language deeply rooted in Persian culture,” he 
added. He also stressed the importance of creativity in the art of theater saying that each person 
should emancipate himself or herself from the self-made prison of convention. 

Teeth “spare hand” of Burnt City people
The latest anthropological studies on the people of Iran’s 5200-year-old Burnt City determined that they used their teeth as 
an extra hand. 
The studies were carried out on 52 skeletons discovered by a joint Italian-Iranian archaeological team at the cemetery of the 
city during the 12th season of excavation that concluded last week. 
“Using teeth to assist in creating artwork was very common among the people of the Burnt City,” anthropologist of the team 
Farzad Foruzanfar told the Persian service of CHN on Tuesday. 
The people used their teeth in weaving wicker, nets and textiles, and in creating artwork with ornamental stones, he said, 
adding, “Teeth were the extra hand of people in these professions.” Some evidence supporting this claim was found during 
the previous seasons of excavation in the Burnt city. Abrasions caused by pulling fibers of the palmetto plant by teeth and 
seen in both genders, further support the conclusions. Various shapes of abrasions in teeth are visible including surface, bias, 
grooves, holes, and as a result of friction. Consequently, anthropologists believe that people used their teeth in many ordi-
nary jobs.  “People pulled fibers with their teeth and also moisturized them with saliva for weaving wickerworks, which have 
previously been discovered in the Burnt City,” Foruzanfar said. The 12th season of excavation that began in late December 
2008 was led by Iranian archaeologist Mansur Sajjadi. The Burnt City is located 57 kilometers from the city of Zabol in Iran’s 
Sistan-Baluchestan Province.  

Louvre 
Museum to 
exhibit Iran 
history 
 
The Louvre Museum in Paris is scheduled to host an 
exhibition in 2013 that will display items relating to the 
history of Iran. 
"All the arrangements have been made to hold the ex-
hibition in the Louvre Museum in 2013," the curator 
of Iran's National Museum, Mohammad Reza Mehran-
dish, told CHTN on Tuesday. 
"Iran's Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism Or-
ganization has held several exhibitions in the past few 
years in various countries, including Germany, Switzer-
land, Italy, France, Britain, Japan, Mexico, South Korea," 
he added. 
According to Mehrandish, Iran's National Museum held 
an Achaemenid Empire exhibition in the British Muse-
um in 2005. 
"The British Museum later announced that more than 
250 thousand people visited the Achaemenid Empire 
exhibition," he said. "According to the British Museum 
manager, the exhibition had the highest number of visi-
tors in that museum." 
The Louvre Museum is located in the Louvre Palace, 
originally a fortress in the 12th century. It is one of the 
largest museums in the world.  Iran is home to one of 
the world's oldest civilizations with historic urban set-
tlements dating back to 5000 BCE. 

Sweden to host 
Iranian filmfest 
Sweden’s Yari charity organization is set to hold a docu-
mentary film festival, screening productions about Ira-
nian music and musicians. 
Mehran Zinatbakhsh’s My Village, Bahman Kiarosta-
mi’s Two Bows, Mojtaba Mirtahmasb’s Back Vocal and 
Off Beat, Reza Haeri’s 127 and Essi, Nasser Saffarian’s A 
Good Time for Tragedy, Mohammad Rasoulof ’s Head 
Wind, Alireza Qasemkhani’s Lost Melodies and Saman 
Salour’s Calmness with a Diazepam 10 will be screened 
during the event. Farahnaz Sharifi’s Voice of the Moon, 
Mehdi Baqeri’s Sassanid Enchanter, Nader Davoudi’s 
Aref Squared, Reza Bahraminejad’s Flying Misters, 
Mina Keshavarz and Kamran Heidari’s At the End of a 
Perfect Day, Yalda Qashqayi’s Melodies, Pouyan Shah-
rokhi’s Lian and Hafez Nazeri’s Hafez and Nazeri are 
also scheduled for screening during the charity event. 
The festival, to be held in Uppsala from Jan. 31 to Feb. 
1, 2009 and in Stockholm from Jan. 6 to 7, 2009, will be 
sponsored by Sweden’s Educational activity of the So-
briety Movement (NBV) and The Workers’ Education-
al Association (ABF). Founded by the Iranian residents 
of Uppsala in 1998, Yari is a non-profit, independent, 
democratic and non-political association offering eco-
nomic and social support to underprivileged children 
and teenagers living in Iran.

Unique Parthian burial found in Iran
Iranian archeologists have found a unique form of Parthian burial in the country's Nakhl-e-Ebrahimi village in Hormozgan 
Province. The second phase of Nakhl-e-Ebrahimi archeological excavations yielded 10 jar burials and a fetal burial, which is the 
first of its kind found at the site. 
"The team also found a piece of earthenware in the grave," said director of the archaeology team, Siamak Sarlak. 
"Archeologists also excavated the ruins of a Parthian fortress, previously found at the site, and unearthed 40-50 meters of the 
structure's northern wall," he added.  Covering an area of 15,000 square-meters, the fortress is believed to be the largest Parthian 
fort found in Iran.  The architectural finds of the area will be restored at the end of the second phase and the fortress will be 
refurbished based on its original plan, Sarlak concluded. 
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Iranian national library 
keen to support foreign 
Persian studies
 Iran National Library and Archive (INLA) tries to render Persian 
sources for foreign Iranologists via signing agreements with other 
countries libraries and foreign universities. 
Several researchers from different countries have made inquires about 
Persian literature, Iran culture and Islamic Revolution of 1979, the head 
of INLA Ali-Akbar Ash’ari told MNA. 
He went on to say that some of them know the Persian language and are 
interested in reading the original books and sources about Iran. 
Several world scholars conduct research on the Islamic Revolution, its 
roots and achievements and many foreign students write their theses 
on topics related to Iran, he added. 
“These are our incentives to expand our activities and in this way, Ira-
nologists all over the world would have access to original sources about 
Iran,” Ash’ari mentioned. 
By such agreements between INLA and other countries and universi-
ties, researchers can exchange information and experience as well as 
their sources, he mentioned. 

“Every country should benefit from worldwide achievements in knowl-
edge made possible through relations between countries’ academic 
centers, major libraries and archives,” he added. 
INLA will inaugurate Iran’s National Digital Memory, a website con-
taining online information about books and sources available at INLA 
for researchers all around the world, he added. 

“We are making copies of manuscripts available at INLA so that they 
will be available for researchers, since most of the time their contents 
are more important for academics than their physical characteristics,” 
he concluded. 

Child’s burnt 
skeleton unearthed 
at Burnt City
The skeleton of a child who was burned to death 5000 years 
ago was recently unearthed at Iran’s 5200-year-old Burnt 
City. The totally burned skeleton was discovered during 

the 12th season of excavation,” anthropologist Farzad Foru-
zanfar told the Persian service of CHN on Wednesday. The 
child had probably suffocated because of CO2 discharged 
into the atmosphere before he had to tolerate the pain and 
was later gradually burned into bones, he added. “The body 
was burned up to the lower jaw and the only remaining parts 
were part of the face and the skull,” he explained. The pri-
mary evidence indicates that the body was burned gradually 
in an oven or something similar and the bones lost water and 
were left black and hollow, he stated. The other point is that 
the body of the child was not moved, Foruzanfar said, add-
ing, “The arms and legs were in their normal positions and 
the fire did not cause any parts to move. This might probably 
indicate a bitter cold winter at the Burnt City in that time.” 
“This also proves that the incident happened in winter when 
the child probably was under a kursi (a square table covered 
with quilts and blankets with a brazier under it to heat the 
legs and the body). The child first suffocated and then was 
burned with fire from under the kursi, and the only remain-
ing part is the head which was out of the fire,” he added. A 
joint Italian-Iranian archaeological team at the cemetery of 
the city carried out the 12th season of excavations that con-
cluded last week. The 12th season began in late December 
2008 and was led by Iranian archaeologist Mansur Sajjadi. 
The Burnt City is located 57 kilometers from the city of 
Zabol in Iran’s Sistan-Baluchestan Province. 

IPS to publish anthology 
of contemporary Persian 
poems in English
The Iranian Poets Society (IPS) plans to publish a book of selections of 
contemporary Persian poems in English. 

The poems, composed by Nima Yushij, Mehdi Akhavan-Salis, Sohrab 
Sepehri, Qeisar Aminpur, and Tahereh Saffarzadeh, are to be translated 
into English by Saeid Saeidpur and Mehdi Afshar, IPS Managing Di-
rector told the Persian service of ISNA on Monday. 

The book is to be published in line with the IPS plan “Dialogue among 
the Iranian and World’s Poets,” which aims to introduce the literary 
works of the West, Far East, and Iran as part of a bilateral relations plan. 
So far, IPS has published ten collections of contemporary 
Persian poems, which have been translated into ten languages, as a part 
of this plan. 
These collections are expected to be translated into Chinese, Japanese, 
Russian, and Urdu. 

Tokyo hosts Persian 
carpets exhibition
Iran holds an exhibition of traditional Persian carpets in the Japa-
nese capital Tokyo on the 30th anniversary of the Islamic Revolu-
tion. Ambassadors from 15 countries including Kuwait, Bahrain, 
Iraq, Lebanon, Cuba, Russia and some Japanese Members of Par-
liament and senior officials form Japan's Foreign Ministry attend-
ed the inauguration ceremony at the Iranian embassy in Tokyo 
on Friday. “The Persian carpets have been collected from all over 
Iran,” said Iran's deputy ambassador to Tokyo, Mansoureh Sharifi 
Sadr, at the inauguration ceremony. “The exhibition is aimed 
at indicating and developing Iran-Japan good relations,” he ex-
plained.  The manager of the exhibition, Ahmad Mo'afi, pointed 
out that Persian carpets present the Iranian culture. 
He further expressed hope that such exhibitions could help in-
troduce Persian carpets. Iran is a leading exporter of hand-woven 
carpets. Persian rugs are highly sought out for their intricate de-
sign and skilled craftsmanship. The country produces about five 
million square meters of carpets annually of which 80 percent are 
sold in international markets. 
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