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شب والنتاین خود را در رستوران تندیس و یا در برنامه باشگاه اجتماعی دهکده ما به یاد ماندنی سازید.
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تاکنون  مشروطه  آغاز  از  ایران  در 
در  مردان  دوشادوش  کماکان  زنان 
صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی 
حضور داشته اند اما هیچ گاه حضور 
صحنه  در  جدی  مشارکتی  به  آنان 
اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی  های 
تبدیل نشده است. در سال های اخیر با 
فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  تغییرات 
در سطح کشور گرایش زنان به عرصه 
بیشتر  اشتغال  و  دانش  فناوری،  های 

شده و انتظار می رود روند ....

کنسرت گروه موسیقی پری ملکی و مهسا وحدت در 
لندن برگزار شد  

یک میلیارد دالر گم شد!
واریز نشدن بیش از یك میلیارد دالر مازاد درآمد نفتي سال 1385 به خزانه کشور 

براساس گزارش تفریغ بودجه، واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت 
 که خواستار پیگیري عدم بازگشت بخشي از مازاد درآمد نفت به خزانه شد. براساس 
گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور که دیروز در جلسه علني مجلس توسط 
قرائت شد،  محاسبات،  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  مفتح، سخنگوي  محمدمهدي 
یك میلیارد و 58 میلیون دالر از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام 
صادراتي به حساب خزانه واریز نشده است و همچنین 599 میلیارد ریال از مالیات 

عملكرد شرکت ملي نفت ایران در حساب ها منظور نشده است.
این مسئله، مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز طبق گزارش تفریغ بودجه 83 

حدود 6 میلیارد دالر از عواید فروش نفت به خزانه واریز نشد.  

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

صفحه 51ورزشزنان سینما

و  نویسنده  ویانا«  گونزالز  »ادواردو 
استاد یك دانشگاه اسپانیایی که تا به 
امروز بیش از ۲5 رمان منتشر کرده، 
یكی از 1۴۷ نامزد جایزه ادبی »ایمپك 

دوبلین« سال ۲۰۰9 شد.
رمان  نویسنده  گونزالز«  »ادواردو 
نامزدان  از  یكی  دانته«  »افسانه 
جایزه  سال،  کتاب  جایزه  گران ترین 
ادبی »ایمپك دوبلین« سال ۲۰۰9 شد. 
به  »گونزالز«  نوشته  دانته«  »افسانه 
اسپانیایی نوشته شده و سال گذشته 

به انگلیسی نیز ترجمه  ....

صفحه  19ادبیاتصفحه10

۱۴۷ نویسنده نامزد جایزه 
تکنیکی موفق به ۱۰۰ هزار یورویی شدند

جای تنبیه
بهتر است یك پارچه مرطوب به او 
تمیز  را  دیوار  که  بگویید  و  بدهید 
را  شما  فرزندتان  که  بعد  دفعه  کند 
نكنید.  تنبیه  را  او  کند،  عصبانی می 
از روش خاتمه بخشیدن و فراموش 
که  کنید  استفاده  موضوع  از  کردن 
آرام شدن  تنفس و  به شما فرصت 
نادرست  رفتارهای  دهد.چگونه  می 
کودک  اگر  کنیم  اصالح  را  کودکان 

شما روی دیوار اتاق نشیمن ....

هر دو کره از 
ایران پیش افتادند

سوی  از  درشت  و  ریز  اشتباه  چند 
کره  شد  سبب  ملی  تیم  فنی  کادر 
دست  خواست  می  آنچه  به  جنوبی 
براساس  بازی  نتیجه  اگرچه  یابد، 
آنچه در طول 9۰ دقیقه رخ داد، کاماًل 

منصفانه و عادالنه بود.
نخستین اشتباه این بود که عباسفرد 
به دیرک عمودی خورد و برهانی در 
و  زد  را  استقالل  پنجم  گل   89 دقیقه 

آنگاه پاس تند و تیز مجیدی ....

خانواده

یک فیلم بدون 
شامورتی بازی

به نظر من فیلم ها سه دسته اند؛ 
اول فیلم هایی که هرچه تقال می 
بازی  شامورتی  هر  به  و  کنند 
متوسل می شوند نمی توانند ذره 
یی در دل تماشاگرشان نفوذ کنند 

و او را تحت تاثیر قرار دهند.
که  هستند  هایی  فیلم  دوم  دسته 
تحت  اش  دیدن  حین  تماشاگر 
و  گیرد  می  قرار  لحظاتی  تاثیر 
چای  فنجان  یك  مثل  اش  لذت 

زغالی در دل جنگل های ....

صفحه 14

زنان از حضور تا 
مشارکت

صفحه  42

زعفران کیلویی ۴ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان شد! 

عكس: محمود احمدی

صفحه 12



    جمعه 13 بهمن ماه 1387هفته نامه پرشین2
سال دوم -  شماره هشتادوسه

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

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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یك تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

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

01707827990
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هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - علیرضا ریاحی
امور وب سایت :  شیدا  علیزاده  

امور کامپیوتری:  امیر پرهیز
مدیر بازاریابی:  فریبا قلهكی

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

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

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

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

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.

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

سیمین 
بهبهانی

هدیه ی نقره 
هدیه ات ، ای دوست ! دیشب تا سحر 

ارم بود و با من راز گفت 
 بی زبان با صد زبان شیرین و گرم 

قصه ها در گوش جانم بز گفت 
قصه ها از آرزو های دراز 

 کز تباهی شان کسی آگه نشد 
نقل ها از اشك ها کاندر خفا 

 جز نثار خاک سر در ره نشد 
من ، درین نقش و نگار دلفریب 

 رازتلخ زندگانی دیده ام 
 چشم های خسته از اندوه و رنج 

چهره های استخوانی دیده ام
ددیه ام آن کارگاه تیره را 
با فضای تنگ دود آلود او. 
رنگ دارد نفرت آور دود او 

 درد دل ها ناله ها تك سرفه ها 
 همصدای تق تق ابزار کار 
می کند برپا هیاهوی عجیب 

سینه سوز و جانگداز و مرگبار 
ددیه ام آن قطره ی خونی که ریخت 
 بر درخشان نقره یی از سینه یی 

 پاره یی دل بود و خونش کرده بود 
 بیم فردایی ،  غم دوشینه یی

سایه ی ترسی به چهری نقش بست 
وای !  اگر دانند از بیماریم 

 کودکان را از کجا نانی برم 
روزگار تنگی و بیكاریم ؟

دیده ام آن طفل کارآموز را 
 با رخ در کودکی پژمرده اش

گاه ، همچون اخگری سوزان شود 
 چهر از استاد سیلی خورده ا ش
اشك ریزد اشك دردی جانگداز 

زان دو چشم چون دو الماس سیاه 
 بیم عمری زندگی با درد و رنج 

می تراود زان توانفرسانگاه 
آب و رنگ هدیه ات ای نازنین 

 از سرشك دیده و خون دل است 
بازگرد و بازش از من بازگیر 

 زانكه بهر من قبولش مشكل است 
 گرچه بود این هدیه زیبا و ظریف 
چشم ظاهر بین سیمین کور بود 
 وانچه را با چشم باطن دید او 
آوخ آوخ ، از ظرافت دور بود 

با شاعران معاصر

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

فرمانده نیروهای 
هوایی جمهوری 

آذربایجان در باکو 
کشته شد

نیروی  ژنرال رایف رضایف فرمانده 
باکو،  آذربایجان در  هوایی جمهوری 
گلوله  ضرب  به  کشور  این  پایتخت 

کشته شده است.
مقام های این کشور می گویند ژنرال 
که  هنگامی  ساله   6۴ رضایف  رایل 
قصد داشت در برابر منزل خود سوار 
مسلح  مردان  توسط  شود،  خودرو 

ناشناس مورد هدف قرار گرفت.
در  تحقیقات  گویند  می  ها  مقام  این 
هنوز  اما  ترور شروع شده  این  باره 
انگیزه ای برای کشتن فرمانده نیروی 

هوایی پیدا نشده است. 
آذربایجان  جمهوری  دفاع  وزارت 
در  رضایف  ژنرال  که  کرد  اعالم 
او  درگذشت.  نظامی  بیمارستان 
بلندپایه ترین مقام این کشور است که 
تا کنون مورد هدف قرار گرفته است.

او به فاصله کوتاهی پس از استقالل 
این کشور از شوروی سابق در اوائل 
دهه نود میالدی به این سمت منصوب 

شده بود. 
مارتین ونارد، خبرنگار بی بی سی که 
گوید  می  بازگشته  باکو  از  تازگی  به 
آذربایجان  جمهوری  زمان  آن  در 
درگیر جنگ با ارمنستان بر سر منطقه 

قره باغ بود.
همسایگی  در  آذربایجان  جمهوری 
گاز  و  نفت  غنی  منابع  از  ایران 
می  دولت  مخالفان  است.  برخوردار 
گسترده  کشور  این  در  فساد  گویند 

است.
این  جمهوری  رئیس  اف،  علی  الهام 
برای  پیش  اکتبر سال  ماه  در  کشور 
یك دوره دیگر انتخاب شد و ناظران 
انتخابات  این  در  گفتند  المللی  بین 
نشده  رعایت  دموکراتیك  معیارهای 

بود.
در اکتبر سال ۲۰۰8، گروه بحران بین 
مسلح  نیروهای  گزارشی  طی  الملل 
"نامنسجم،  را  آذربایجان  جمهوری 
تنها  پاسخگو  داخلی،  اختالفات  دچار 
غیر  و  فاسد  جمهوری،  رئیس  به 

شفاف" خواند.

تا  که  کرد  خاطرنشان  گزارش  این 
اتهام  به  افسرانی  بار  چندین  کنون 
فساد و حیف و میل بازداشت شده اند 
علیه  مواقع  اغلب  در  اتهامات  این  اما 
افرادی مطرح شده که منتقد حكومت 

امور آگهی ها و تبلیغات: ۰2۰8۴۵3۷3۵۰ - ۰۷8۱۱۰۰۰۴۵۵

نویسنده هاي محبوب کتابخا نه  هاي بریتانیا
 فهرست اسامي نویسنده هاي محبوب کتابخا نه  هاي بریتانیا اعالم شد و رتبه هاي اول تا پنجم این فهرست به ترتیب 

به جیمز پترسون، ژاکلین ویلسون، دیزي مي دوز، نورا رابرتز و فرانچسكا سیمون اختصاص یافته است.
در  کتابخا نه اي  نویسنده  رویكردترین  پر  عنوان  به  آمریكایي  نویسنده  پترسون  جیمز  گاردین،  روزنامه  از  نقل  به 

بریتانیا انتخاب شده است. 
در گزارش روزنامه گاردین آمده است: جیمز پترسون را باید بیش از آن که یك رمان نویس نامید، یك کارخانه تولید 

آثار ادبي خواند! 
این نویسنده آمریكایي امروز به عنوان کتابخا نه اي  ترین نویسنده )به این مفهوم که آثارش در کتابخانه ها به میزان 

بسیار زیادي به مخاطبان عرضه مي شود( در بریتانیا 
به حساب مي آید. کتاب هاي این نویسنده از ماه جوالي 
۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰8 بیش از یك و نیم میلیون مرتبه 

در کتابخانه هاي بریتانیا دست به دست شد. 
ژانرها ي  از  بسیاري  در  را  پترسون  آثار  مي توان 
این  مثال  براي  دانست.  رویكردترین  پر  داستان، 
خاطره  رمانتیك،  تریلر،  چون  ژانرهایي  در  نویسنده 

و... پیشتاز بوده است.
آن  نخست  رتبه  در  پترسون  جیمز  آثار  که  لیستي 
منتشره  اثر   6۰ از  بیش  شامل  مي کند  خودنمایي 
نیز  لیست  این  پنجم  تا  اول  رتبه هاي  است.  داستاني 
دیزي  ویلسون،  ژاکلین  پترسون،  جیمز  به  ترتیب  به 
اختصاص  فرانچسكا سیمون  و  رابرتز  نورا  مي دوز، 

یافته است. 
نفرات اول تا سوم این لیست نسبت به سال گذشته تغییري نكرده اند اما نفر چهارم یعني نورا رابرتز سال گذشته در 
جایگاه پنجم بوده و فرانچسكا سیمون که امسال در جایگاه پنجم ایستاده سال گذشته در جایگاه دهم این فهرست 

بوده است. 
طبق گزارش گاردین، پر خواننده ترین کتاب نیز »هري پاتر و قدیسان مرگ« اثر جي.کي .رولینگ است. 
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 کیوسک
*********

وزیر خارجه ژاپن به کره رفت   
خارجه  امور  وزیر  ناکازونه  هیروفومي  ایلبو:  روزنامه 
جهت  آن  از  سفر  این  کرد.  سفر  کره جنوبي  به  ژاپن 
یكي  کره شمالي  هسته اي  برنامه  مساله  که  دارد  اهمیت 
از مهم ترین مسائلي است که در منطقه شرق آسیا مورد 
توجه است و قاعدتا مهم ترین محور بحث و گفت وگوي 
ناکازونه در کره جنوبي هم همین مساله است. وزیر امور 
خارجه ژاپن روز چهارشنبه در کره جنوبي با >یو میونگ 
دیگر  از  است.  کرده  دیدار  خود  کره اي  همتاي  هوان< 
بررسي  مورد  دیدار  این  در  است  قرار  که  موضوعاتي 
قرار بگیرد، مي توان به کمك هاي مشترک به افغانستان و 

مقابله با دزدان دریایي سومالي اشاره کرد.   

معاون وزیر دفاع در انتظار 
راي سنا   

خبرگزاري رویترز: سرانجام سناي آمریكا درباره ویلیام 
رئیس جمهوري  اوباما<،  >باراک  پیشنهادي  گزینه  لین 
کشور  این  دفاع  وزارت  معاونت  تصدي  براي  آمریكا 
رهبر  رید<  >هري  اعالم  بر  بنا  مي کند.  راي گیري 
قرار  سنا  آمریكا،  سناي  دموکرات  نمایندگان  اکثریت 
البي گر  پیشتر  که  کند  تصمیم گیري  کسي  درباره  است 
این  از  پیش  لین  است.  بوده  آمریكا  دفاعي  مناقصه هاي 
زمان  در  میالدي   ۲۰۰1 تا   199۷ سال هاي  فاصله  در 
مالي  امور  مسوول  کلینتون<  >بیل  ریاست جمهوري 
وزارت دفاع آمریكا )پنتاگون( بوده است. گفته مي شود 
که برخي از نمایندگان سناي آمریكا از سابقه مالي ویلیام 
لین و فعالیت او به عنوان البي گر مناقصه هاي وزارت دفاع 

آمریكا دل خوشي ندارند.   

>جنگ مذهبي< علیه چاوز
اسوشیتدپرس:  هوگو چاوز رئیس جمهوري ونزوئال اعالم 
کرد که مخالفان درصدد راه انداختن >جنگ مذهبي< در 
به  از حمله  بعد  مخالفان  که  گفت  او  این کشور هستند. 
کنیسه کاراکاس، دولت را به اتخاذ سیاست هاي ضدیهود 
متهم مي کنند. او همچنین موضعگیري اخیر مخالفان مبني 
و محكوم  مردم غزه  از  ونزوئال  دولت  اینكه حمایت  بر 
القا  جامعه  در  ضدیهود  فضایي  تل آویو،  حمالت  کردن 
این  از  پیش  چاوز  کرد.  محكوم  به شدت  را  است  کرده 
متهم  ضدیهود  سیاست هاي  اتخاذ  به  را  بود: >من  گفته 
مي کنند؛ در حالي که هیچ دشمني اي با یهودیان ندارم و 
از تمامي یهودیان ونزوئال مي خواهم تا اجازه ندهند از 

آنها استفاده ابزاري شود.< 

شاید یک پیروزي جدید
روزنامه میامي هرالد آمریكا اما در گزارش صفحه اول 
اوباما  باراک  اقتصادي  مشوق  طرح  وضعیت  به  خود 
کرده  اشاره  کشور  این  سناي  در  آمریكا  رئیس جمهور 
در  آمریكا  کنگره  در  مذاکره کنندگان  است:  نوشته  و 
اقتصادي  این طرح  تا اختالفاتي را که در مورد  تالشند 
وجود دارد تا حد زیادي مرتفع کنند. این در حالي است 
 3۷ مقابل  در  موافق  راي   61 با  نیز  آمریكا  سناي  که 
نفر  داده اند. سه  راي  این طرح  به تصویب  مخالف  راي 
از جمهوریخواهاني که پیش تر با این طرح مخالف بودند 
اکنون در کنار دموکرات ها به طرح اقتصادي باراک اوباما 

راي داده اند و این یك پیروزي براي اوباما است

خداحافظ خالق حسنی  
ده شلمرود

بازماندگان  از  دیگر  یكی 
از  گذشته  روز  توفیق  مكتب 
ما  تا  بست  بر  رخت  ما  دیار 
خاطره های  کودکان مان  و 
شلمرود«  ده  »حسنی  شیرین 

را بدون او ورق بزنیم. 
طنزپرداز  احترامی،  منوچهر 
خالق  و  کودکان  نویسنده  و 
برای  طنز  کتاب  چندین 
از  که  مردی  و  کودکان 
مكتب  برجسته  بازماندگان 
توفیق بود و سال ها برای این 
نشریه پرمخاطب قلم زده بود 
با عارضه قلبی از پای درآمد 
عمران  و  آقا  گل  پی  در  و 

صالحی رفت.
می شناسند،  همه  را  احترامی 
طنز  مقوله  با  که  آنانی  حتی 
و  نداشته  زیادی  آشنایی 
ندارند. او 5۰ سال برای مردم 

و برای کودکان شان طنز نوشت و آنان را خنداند.
او سال ها به عنوان طنزنویس با نشریات مختلف همكاری داشت و طی چند سال گذشته 
بیشتر آثارش را در مجله گل آقا چاپ می کرد. وی طنزنویسی را به طور جدی از سال 133۷ 
و در زمانی که تنها 1۷ سال از عمرش گذشته بود، با مجله توفیق و در کنار زنده یاد عمران 
نام های  تلویزیون همكاری داشت.  نیز رادیو و  با مطبوعات دیگر و  صالحی آغاز کرد و 
مستعار م.پسرخاله، جامع الحكایات، بچه ها من هم بازی و الف اینكاره متعلق به اوست. وی 
خالق کتاب های غوغولی موغولی در قطع بسیار بزرگ بود و نمایشگاه پانزدهم کتاب تهران 
شاهد استقبال گسترده از این کتاب بود. 5۰ عنوان کتاب از او برای کودکان به یادگار مانده 
است که حسنی نگو یه دسته گل، خرس و کوزه عسل، دزده و مرغ فلفلی و خروس نگو یه 

ساعت از این جمله اند.
احترامی چنان در طنز مهارت داشت که کیومرث صابری فومنی )گل آقا( در جایی نوشته 

بود به طنز او رشك می برد.
ابوالفضل زرویی نصرآباد قصاید او را دارای قوت قصاید کالسیك ایران می داند. احترامی 

سال 13۲۰ در تهران به دنیا آمد و با حساب همین سال 6۷ سال عمر کرد و طنز نوشت.
او رشته ادبی را در مدرسه دارالفنون خواند، رشته حقوق را در دانشكده حقوق و رشته 
قضا را در دانشگاه تهران گذراند و بازنشسته مرکز آمار ایران بود. اولین مطلب طنزی که 
برای مجله توفیق فرستاد، چاپ شد. وی سابقه فعالیت در مجالت تهران  مصور، فردوسی و 
گل آقا و مدتی هم در رادیو و تلویزیون و برنامه های صبح جمعه با شما را دارد. احترامی 
از او تجلیل شد و مشمول تجلیل پس از  در چند سال اخیر ارج بسیار یافت، در چند جا 
مرگ نشد. موسسه گل آقا، حوزه هنری، سازمان صداوسیما و شب های بخارا به احترام او 
چندین ساعتی پذیرای دوستداران او بودند و او را ستودند. عنوان برگزیده  دومین جشنواره  
شعر فجر در بخش اجتماعی آخرین تجلیل از طنز او در سال پایانی عمر او بود که در سال 

گذشته صورت گرفت.
»طنز در ادبیات تعزیه« از آخرین آثار منتشر شده  احترامی است و چندی پیش هم نخستین 

کتاب از مجموعه  »طنزآوران امروز ایران« ویژه  او و در بررسی آثار طنزش انتشار یافت.
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"

»باغ آلبالو« در انگلستان 
اجرا مي شود  

 
نمايش »باغ آلبالو« نوشته آنتون چخوف با کارگرداني 
ايراني در  بازيگران  بازي  با  الکساندر دونجروويچ 
در  که  نمايش  اين  رود.  مي  روي صحنه  انگلستان 
الملل  تئاتر فجر در بخش مسابقه بين  جشنواره 27 
اجرا شد با حضور بازيگراني همچون آتيال پسياني، 
ستاره پسياني، ناز شادمان، سحر دولتشاهي، مارين 
برايان، ديويد فنام، استوارت دانسيث و... نيمه دوم 
رود.  مي  روي صحنه  انگلستان  در  ماه  ارديبهشت 
قرار است اين نمايش در سه شهر لندن، منچستر و 
»باغ  نمايش  باشد.  داشته  عمومي  اجراي  ليورپول 
داستان  و  است  انگلستان  کشور  محصول  آلبالو« 
حال  در  و  شده  ورشکست  يي  خانواده  درباره  آن 
فروپاشي است که تنها راه نجات آن فروش باغ آلبالو 
است. اين نمايش در جشنواره فجر در خانه نمايش 

اداره تئاتر اجرا شده بود. 

با حضور هنرمندان نامی ايران

برنامه جدید بنیاد طوس در 
اردیبهشت اجرا خواهد شد 

جميله  خانم  سرکار  پرشين   نامه  هفته  گزارش  به 
خرازی موسس و بنيانگذار بنياد طی تماس تلفنی  از 
برنامه های خود در آينده ای نزديک خبر دادند. طبق 
تهيه  مشغول  حال حاضر  در  بنياد  اين  گزارش  اين 
برنامه  اين  بهتر  اجرای هرچه  برای  تدارکات الزم 
را دارند. ايشان در اين تماس تلفنی زمان برنامه را 
در اواسط بهار اعالم نموده و نام هنرمندان و نوع 

برنامه اجرايی را به بعد موکول نمودند . 
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یک میلیارد دالر گم شد!
واریز نشدن بیش از یك میلیارد دالر مازاد درآمد نفتي سال 1385 به خزانه کشور براساس گزارش 

تفریغ بودجه، واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت 
 که خواستار پیگیري عدم بازگشت بخشي از مازاد درآمد نفت به خزانه شد. 
جلسه  در  دیروز  که  کشور  کل   1385 سال  بودجه  تفریغ  گزارش  براساس 
علني مجلس توسط محمدمهدي مفتح، سخنگوي کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات، قرائت شد، یك میلیارد و 58 میلیون دالر از سود سهم دولت ناشي 
از مازاد بهاي نفت خام صادراتي به حساب خزانه واریز نشده است و همچنین 
599 میلیارد ریال از مالیات عملكرد شرکت ملي نفت ایران در حساب ها منظور 
نشده است.این مسئله، مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز طبق گزارش 
تفریغ بودجه 83 حدود 6 میلیارد دالر از عواید فروش نفت به خزانه واریز نشد.
تفریغ بودجه 85 هجدهمین گزارش تفریغ بودجه پس از انقالب است که بسیار 
مجمل تر و خالصه تر از گزارش هاي قبلي تهیه و به خواسته نمایندگان در این 
ارقام واریز شده به  این گزارش هرچند   خصوص پاسخ داده شده است. در 
حساب خزانه بعد از رسیدگي دیوان محاسبات ۴۰ برابر وجوه واریزي ۲5سال 

گذشته بوده  اما همچنان برخي انحرافات، باقي است. 
پایان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال  از  علي الریجاني، رئیس مجلس، پس 

1385 کل کشور تصریح کرد: در این گزارش آمده است که یك میلیارد دالر از مازاد درآمد نفت به 
که  تلفیق  اعضاي کمیسیون  به  پیگیري شود.وي خطاب  باید  این موضوع  که  است  بازنگشته  خزانه 
در حال بررسي بودجه سال آینده کشور هستند، گفت: از همكاران محترم مي خواهم تا راهكارهاي 
قانوني مناسب براي جلوگیري از انحراف بودجه را پیشاپیش بیندیشند.رئیس مجلس با تشكر از دیوان 
محاسبات کشور در ارائه این گزارش به مجلس اظهار داشت: این گزارش نشانگر برخي موارد مهم 
است که از دیوان محاسبات مي خواهیم با جدیت مواردي از قانون بودجه را که انحراف داشته یا قانون 
در آن رعایت نشده را پیگیري کنند.وي افزود: با توجه به گزارش هایي که بنده دریافت کرده ام دیوان 

محاسبات به زودي گزارش تفریغ بودجه سال 86 را نیز به مجلس ارائه خواهد کرد.
گزارش تفریغ بودجه سال 85 کل کشور در بخش بودجه مربوط به تبصره 11 ماده واحده، به انرژي 
و مباحث مرتبط با آن و به طور خاص صرفه جویي در انرژي، افزایش کارایي تولید و مصرف انرژي، 
امور مربوط به صادرات نفت خام، تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و گازرساني به روستاها و شهرها 

پرداخته است. 
در این بخش از گزارش آمده است: به منظور توانمند سازي مردم براي صرفه جویي منطقي انرژي و 

مصرف بهینه آن، مبالغي در قالب یارانه سود تسهیالت و کمك بالعوض براي ترویج صرفه جویي، 
پرداخت شده  راه آهن  به  انرژي و توسعه حمل ونقل  فناوري هاي صرفه جویي  انرژي،  بازده  افزایش 
است اما به رغم تصریح قانون، اعتباري از محل منابع داخلي شرکت ملي نفت ایران و شرکت ملي گاز 

ایران به این امر اختصاص نیافته است. 
همچنین در این گزارش تاکید شده است که در بودجه سال 85 هر چند اعتبار مربوط به برق دار کردن 
چاه هاي آب کشاورزي اختصاص نیافته است اما اعتبار منظور شده براي تولید و انتقال نیروي برق 

مورد نیاز چاه هاي کشاورزي در حد مبالغ تخصیص یافته صرف تولید و انتقال نیرو شده است.
گزارش تفریغ بودجه در بخش دیگري از مباحث مربوط به انرژي تاکید کرده است که در سال 85 سهم 
دولت از ارزش نفت خام صادراتي به حساب بستانكاري دولت منظور شده است، اما با توجه به اینكه 
انبارداري غیرواقعي بیان شده، نزدیك به 13۷۰میلیارد  بخشي از هزینه هاي مرتبط با حمل، بیمه و 

ریال درآمد دولت کاهش یافته است. 
همچنین بخشي از سود دولت ناشي از مازادهاي نفت خام صادراتي معادل 
یك میلیارد و 58 میلیون دالر به حساب خزانه واریز نشده است و بخشي از 
ایران معادل 599میلیارد ریال در حساب ها  نفت  مالیات عملكرد شرکت ملي 

منظور نشده و تسویه نگردیده است.
تابعه وزارت  اعالم کرده است: شرکت هاي دولتي  دیوان محاسبات همچنین 
از  ریال  تا 6۰۰میلیارد  بوده اند  موظف  استاني  گاز  توزیع  نفت وشرکت هاي 
منابع داخلي خود را صرف گازرساني به روستاهایي با فاصله 15 کیلومتري 
این راستا نزدیك به 586میلیارد ریال هزینه و  انتقال کنند که در  از خطوط 

تعداد بیش از ۲1۰هزار انشعاب به روستاها واگذار شده است.
همچنین شرکت هاي دولتي تابعه وزارت نفت مجاز بوده اند از محل تسهیالت 
فاینانس اقدام به گازرساني به شهرها و سایر روستاها نمایند که در این راستا 
شرکت هاي مزبور با انعقاد قرارداد با شرکت بازرگاني نفت )نیكو( منابع مالي 
مورد نیاز را جذب و در پژوهش هاي مرتبط با پاالیش و خطوط انتقال گاز به 

مصرف رسانده اند.
 گزارش تفریغ بودجه سال 85 در بخش دریافت  هاي عمومي و اختصاصي حاکي است، تعداد 158 
گزارش حسابرسي در گزارش تفریغ دریافت  ها درج شده که حاوي 363 مورد انحراف است؛ وزارت 
امور اقتصادي و دارایي با 95 مورد انحراف، وزارت جهاد کشاورزي با 6۰ مورد انحراف، وزارت 
صنایع و معادن با 35 مورد انحراف و وزارت کشور با ۲5 مورد انحراف بیشترین انحراف را در این 

بخش دارا هستند 

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

سنای آمریکا بسته محرک اقتصادی را تصویب کرد
آقای اوباما گفت که این طرح باعث ایجاد اشتغال خواهد شدسنای آمریكا یك بسته محرک اقتصادی که 
انتظار می رود هزینه آن حدود 838 میلیارد دالر باشد را تصویب کرده است.سنا که تحت کنترل دموکرات 
تصویب  را  الیحه  این  رای   3۷ مقابل  در  رای   61 با  هاست 
با حمایت چند عضو جمهوری خواه  این مصوبه  البته  کرد. 
سنا ممكن شد.اکنون این مصوبه باید با طرح مورد تصویب 
مجلس نمایندگان آشتی داده شود، و انتظار مذاکرات بسیار 
دشوار میان دو شاخه کنگره می رود.همزمان وزیر خزانه 
داری آمریكا از یك طرح نجات بانك ها به ارزش حدود یك و 
نیم میلیارد دالر پرده برداری کرده است. باراک اوباما رئیس 
جمهوری آمریكا از این رای گیری به عنوان شروعی خوب 
استقبال کرد. آقای اوباما که این طرح در سنا با تقاضای او 
تنظیم شده بود می گوید طرح به ایجاد ۴ میلیون شغل منجر 
خواهد شد و اقتصاد را به حرکت در خواهد آورد. وی گفته 
است که انتظار دارد مصوبه نهایی تا روز 16 فوریه به دست 
او برسد.رئیس جمهوری آمریكا در جمعی در فورت مایرز 
در فلوریدا گفت که گذراندن این طرح در سنا "خبر خوبی" است اما اخطار داد که کار هنوز تمام نیست.

او گفت: "تطبیق دادن الیحه مجلس نمایندگان با الیحه مجلس سنا هنوز انجام نشده است و بعد از آن 
است که برای من فرستاده می شود، بنابراین طی چند روز آینده کمی دیگر کار داریم."جمهوری خواهان 
شكایت می کنند که این طرح بیش از حد پرهزینه است و نتیجه مطلوب را به بار نخواهد آورد.میچ مكانل 
رهبر اقلیت سنا گفت طرح را "پراتالف" خواند و افزود: "هیچ تضمینی نداریم که باعث ایجاد اشتغال یا 
احیای اقتصاد خواهد شد."طرح با حمایت سه سناتور جمهوری خواه یعنی سوزان کالینز، الیمپیا اسنو 
و آرلن اسپكتر که میانه رو شناخته می شوند تصویب شد.دو طرح سنا و مجلس نماندگان کم و بیش 
مشابه هستند اما در مورد چگونگی گسترش برنامه بهداشت دولتی، موسوم به "مدیكید" و اولویت ها در 
خرج کردن این مبلغ، میان دو طرح اختالف وجود دارد.درحالی که طرح مجلس نمایندگان برای مدارس، 
دولت های محلی و ایاالت خرج می کند، الیحه سنا بیشتر منابعش را به کاهش مالیات اختصاص می دهد.

همزمان براساس طرح نجات بانك ها که تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری فاش کرده است، میزان بودجه 
یك برنامه کلیدی وام بانك مرکزی از ۲۰۰ میلیارد دالر به یك تریلیون دالر افزایش داده خواهد شد.به 
عالوه یك صندوق 5۰۰ میلیارد دالری ایجاد خواهد شد تا با آن دارایی های سمی بانك ها خریداری شود. 

این صندوق ممكن است بعدا دو برابر شود
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در رایزني هاي کنفرانس مونیخ صورت گرفت 
 

بررسي چارچوب 
ساختار امنیتي جهان 

جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور امریكا روز 
گذشته در سخناني در کنفرانس امنیتي مونیخ اعالم کرد 
تا  بخواهد  ناتو  از  است  شده  متعهد  امریكا  جدید  دولت 
از کشورهاي عضو این سازمان درخواست کند همكاري 
هاي بیشتري درخصوص موضوعات و مسائل مهم امنیتي 
جهان داشته باشند. بایدن همچنین اعالم کرد دولت باراک 
اوباما مصمم است طرح سپر دفاع موشكي را که موجب 
خشم روسیه است، ادامه دهد. بایدن همچنین درخصوص 
روابط امریكا و روسیه گفت؛ »ما با روسیه درخصوص 
امریكا  مثال،  براي  داشت.  نخواهیم  توافق  موضوعي  هر 
استقالل آبخازیا و اوستیاي جنوبي را به رسمیت نخواهد 
کشور  هر  که  است  این  همچنان  ما  نظر  البته  شناخت. 
خودمختار و مستقلي مختار است تا خودش تصمیم گیري 
کند و متحدانش را خودش انتخاب کند. بایدن گفت امریكا 
مخالف  مسائل  برخي  درخصوص  توانند  مي  روسیه  و 
باشند اما مي توانند همچنان با یكدیگر در راستاي تحقق 
بخش  در  بایدن  جو  کنند.  همكاري  شان  مشترک  منافع 
دیگري از سخنان خود از متحدان امریكا خواست زندانیان 
گوانتانامو را بپذیرند. وي گفت امریكا به کمك کشورهاي 
اروپایي براي بستن زندان گوانتانامو احتیاج دارد. بایدن 
گفت امریكا مصمم است این زندان را ببندد و اطمینان داد 
امریكا دیگر بیش از این اقدام به شكنجه نكند. وي همچنین 
با اشاره به سیستم سپر دفاع ضدموشكي امریكا در شرق 
اروپا اظهار داشت؛ استقرار این سیستم تنها در صورتي 
اجرا  قابلیت  تكنیكي  لحاظ  به  که  خواهد شد  عملي  نهایتًا 
داشته و عملي شدن آن مفید باشد. وي گفت؛ این تصمیم 
با موافقت کامل با شرکاي ما در ناتو و روسیه صورت 
خواهد پذیرفت. بایدن اعالم کرد؛ »من از جانب دولت جدید 
امریكا براي ایجاد رویكرد جدید در سیاست خارجي مان 
در سراسر جهان به اروپا آمده ام که این رویكرد به همه 
کشورهاي دنیا خواهد رسید.« بایدن گفت؛ »امریكا به دنبال 
یاد گرفتن و شنیدن است تا بتواند از این طریق در صلح و 
سعادت همه کشورها سهیم باشد. البته این امر نگراني ها 

و خطرهاي بسیاري به دنبال خواهد داشت.«
دبیرکل ناتو روز گذشته در کنفرانس امنیتي مونیخ از بي 
آلمان  اروپایي نظیر فرانسه و  از کشورهاي  میلي برخي 
براي پاسخ ندادن به درخواست امریكا براي اعزام نیروي 
صدراعظم  مرکل  آنگال  کرد.  انتقاد  افغانستان  به  بیشتر 
آلمان در سخناني در این کنفرانس از طرح باراک اوباما 
در  ناتو  هاي  عملیات  از  بیشتر  نظامي  حمایت  براي 
اعزام  در خصوص  تعهدي  هیچ  اما  کرد  دفاع  افغانستان 
نیكال سارکوزي رئیس  نداد.  افغانستان  به  بیشتر  نیروي 
جمهور فرانسه نیز در تمامي دیدارهایش با رهبران جهان 
موضوع  به  یي  اشاره  هیچ  مونیخ  کنفرانس  حاشیه  در 
افغانستان نكرد. به گزارش آسوشیتدپرس، یاپ دوهوپ 
شفر دبیرکل ناتو از کشورهاي اروپایي خواست نیروهاي 
هایش  صحبت  به  او  کنند.  اعزام  افغانستان  به  بیشتري 
نقش  افزایش  براي  شان  توافق  و  سارکوزي  و  مرکل  با 

اروپا در افغانستان اشاره کرد و گفت این ایده خوبي است 
گفت؛  شفر  شود.  پرداخت  باید  که  دارد  هایي  هزینه  اما 
بیشتر  توجه  براي  هایي  برنامه  امریكا  مي شنوم  »وقتي 
به موضوع افغانستان دارد اما کشورهاي اروپایي دست 
آلمان  نگران مي شوم.«  اقدامي نمي زنند، بسیار  به هیچ 
اعالم کرده است نمي تواند بیش از این به افغانستان نیرو 
اعزام کند. آلمان در حال حاضر چهار هزار و 5۰۰ نیرو 
عوض  در  آلمان  دارد.  افغانستان  شمال  آرام  مناطق  در 
اعالم کرده است توجه بیشتر در افغانستان باید به ساخت 
و سازها و بازسازي زیرساخت هاي مدني معطوف شود. 
از سوي دیگر پارلمان فرانسه نیز در ماه سپتامبر سال 
گذشته قانوني را تصویب کرد که براساس آن فرانسه باید 
سه هزار و 3۰۰ نیروي خود را در افغانستان نگه دارد. اما 
در این قانون هیچ اشاره یي به افزایش احتمالي این نیروها 
امنیتي  کنفرانس  از  دیگري  بخش  در  دیروز  است.  نشده 
امور  وزیر  و  ملي  امنیت  مشاور  کیسینجر  هنري  مونیخ 
جرالد  و  نیكسون  ریچارد  هاي  دولت  در  امریكا  خارجه 
فورد طي سخناني خواستار کاهش سالح هاي هسته یي 
در سراسر جهان شد. کیسینجر گفت بحران هاي الینحل 
فعلي باعث پافشاري کشورهاي شرور و تقویت مواضع 
است.  شده  یي  هسته  هاي  سالح  به  دستیابي  براي  آنها 
کیسینجر همچنین ضمن دفاع از پیشنهاد روسیه مبني بر 
طرحي  و  خالقانه  را  آن  مشترک  دفاعي  سیستم  ساخت 
را  برنامه  این  توان  استراتژیك توصیف کرد و گفت مي 
همچنین  امریكا  اسبق  خارجه  امور  وزیر  کرد.  آزمایش 
استفاده  خود  امكانات  تمام  از  امریكا  و  روسیه  افزود؛ 
کردند تا وابستگي خود به تسلیحات هسته یي را کاهش 
بوده  کار  این  گذشته مشغول  15 سال  آنها ظرف  دهند. 
تا طرح کاهش بیشتر  نیز زمان مناسبي است  اکنون  اند. 
زرادخانه هاي هسته یي مطرح شود. همچنین الزم است 
افزایش  نیز  امریكا  و  روسیه  یي  هسته  تجهیزات  امنیت 
یابد. وي از رئیس جمهور جدید امریكا خواست مذاکرات 
با مسكو درباره سپر دفاع موشكي امریكا در شرق اروپا 
و نیز طرح روسیه براي ایجاد سیستم دفاعي مشترک را 
از سر بگیرد. هنري کیسینجر همچنین از امریكا و روسیه 
خواست مذاکرات خود را در مورد قرارداد START-1 و 
محدود کردن سالح هاي هسته یي استراتژیك آغاز کنند. 
ناتو  از سوي دیگر دیمیتري روگوزین سفیر روسیه در 
نیز بر این عقیده است که مساله کاهش سالح هاي هسته 
یي تنها در ارتباط با سیستم سپر موشكي امریكا در شرق 
اروپا حل خواهد شد. روگوزین اعالم کرد این مساله قابل 
و  دهیم  پیشنهاد  را  ها  زرادخانه  کاهش  که  نیست  تحمل 
نزدیكي  در  را  خود  دفاعي  تاسیسات  همزمان  طور  به 
کنفرانس  پنجمین  و  چهل  کنیم.  مستقر  روسیه  مرزهاي 
امنیتي مونیخ در حالي روز جمعه شروع به کار کرد که 
بحث هاي اولیه این کنفرانس حول محور خلع سالح هسته 
آ  خارجه  امور  وزیر  مایر  اشتاین  والتر  فرانك  بود.  یي 
مونیخ  نشست  کار  به  شروع  سخنراني  در  نیز  لمان 
زمینه  در  جدیدي  سیاست  اتخاذ  به  را  حاضر  اعضاي 
امنیت و خلع سالح هسته یي دعوت کرد. اشتاین مایر در 
مراسم افتتاحیه کنفرانس گفت؛ رئیس جمهوري جدید در 
امریكا که موضعي جدیدي در زمینه سیاست هاي مربوط 
ارائه مي  امنیتي  به خلع سالح هسته یي و سیاست هاي 
 3۰۰ به  خطاب  مایر  اشتاین  است.  آمده  کار  روي  دهد، 
کشور   5۰ حدود  از  کارشناس  و  دیپلمات  و  سیاستمدار 
گفت؛ اجازه دهید کار خود را در چارچوب ساختار امنیتي 
جدیدي شروع کنیم. اشتاین مایر با اشاره به دوران جنگ 
سرد گفت؛ الگوي جنگ سرد باید شكسته شود و در سال 
۲۰۰9 باید گشایشي در این زمینه حاصل شود و روسیه 
نیز باید نقش و تاثیرگذاري مهمي در ساختار امنیتي جدید 
وزیر  نخست  معاون  ایوانف  سرگئي  باشد.  داشته  اروپا 
روسیه نیز در روز شروع به کار این نشست هشدار داد؛ 
در دوراني که در شرایط بحران اقتصادي به سر مي بریم، 
جایي براي رقابت تسلیحاتي باقي نمي ماند. در کنفرانس 
امنیتي مونیخ سیاستمداران برجسته یي چون جو بایدن 
معاون وزیر امور خارجه امریكا، آنگال مرکل صدر اعظم 
آلمان و نیكال سارکوزي رئیس جمهور فرانسه نیز حضور 
تواند  مي  مونیخ  در  بایدن  حضور  این،  بر  عالوه  دارند. 
داشته  همراه  به  اروپاییان  براي  امیدواري  از  یي  نشانه 
امیدوار  امریكا  در  تغییر سیاست  به  توانند  مي  که  باشد 
معاون  ایوانف  سرگئي  با  گذشته  روز  بایدن  جو  باشند. 
نخست وزیر روسیه دیدار و گفت وگو کرد. عالوه بر این 
دیدارهایي نیز بین بایدن با آنگال مرکل، نیكال سارکوزي، 

دونالد تاسك و دیوید میلیبند پیش بیني شده است

هند رسمًا پاکستان را به دست داشتن در 
حمالت بمبئي متهم کرد  

 
به دست  را  پاکستان  ارتش  اطالعات  به طور رسمي سازمان  بار  اولین  براي  هند 
داشتن در حمالت بمبئي سال گذشته متهم کرد. از زمان حوادث تروریستي بمبئي 
که در روزهاي ۲6 تا ۲9 نوامبر ۲۰۰8 روي داد و به »11 سپتامبر هندي« شهرت 
در  اتمي  نیروي  دو  که  پاکستان  و  هند  کشور  دو  میان  دیپلماتیك  درگیري  یافت، 
است.  جریان  در  دارند،  را  یكدیگر  با  جنگ  سال   61 سابقه  و  هستند  آسیا  جنوب 
کنند.  آنچه هست،  از  تر  بحراني  را  بودند روابط خود  نخواسته  تاکنون دو کشور 
این بار اما شیوشانكار منون دبیر وزارت امور خارجه هند در سخناني در پاریس 
پایتخت فرانسه گفت عامالن حمالت بمبئي از سوي سازمان اطالعات ارتش پاکستان 
آموزش دیده اند و طراحي این عملیات را نیز همین سازمان انجام داده است. اوایل 
ژانویه دولت هند به پاکستان و 15 سفارت خارجي در کشور خود پرونده یي ارائه 
داد که ادعا مي کند حاوي اسنادي مبني بر دست داشتن برخي مقام هاي پاکستاني 

در حمالت بمبئي است.  

مرگبارترین آتش سوزي تاریخ استرالیا
مهار  شود،  کمتر  کنوني  ۴5درجه  از  هوا  دماي  اگر  حتي  مي گویند،  کارشناسان 
که  کردند  اعالم  استرالیا  دولت  مقامات  برد.  زمان خواهد  روز  چند  آتش سوزي ها 
نیروهاي ارتش به منطقه اعزام مي شوند. هم اکنون این آتش سوزي به علت افزایش 
دماي هوا به ۴8 درجه سانتیگراد و بادهاي شدید و غافلگیر کننده رو به گسترش 

است.

»هولوکاست واقعي اینجا رخ داده است« این جمله اي است که آتش نشانان استرالیایي 
در روزهاي اخیر بارها آن را در مصاحبه با شبكه هاي خبري تكرار کرده اند.

 خبرگزاري هاي بین المللي این آتش سوزي را مهیب ترین و مرگبارترین آتش سوزي 
کشته هاي  آمار  خود  اخبار  آخرین  در  همچنین  برده اند.  نام  استرالیا  تارخ  در 
آتش سوزي اخیر در استرالیا را 135 نفر اعالم کرده و درباره دیگر حادثه دیدگان به 
اعالم رقم کلي هزاران نفر کفایت نمودند.بنا بر اخبار منتشره، همه کشته شدگان از 
ایالت  ویكتوریا در جنوب شرقي استرالیا هستند و این همان منطقه اي است که در آن 

دماي بسیار زیاد و وزش بادهاي گرم موجب پدید آمدن توفان هاي آتش زا شد.
در همین زمینه، »کوین راد« نخست وزیر استرالیا، به خبرنگاران گفت: »جهنم با همه 
وحشتناکي اش به زندگي مردم خوب ویكتوریا پا گذاشت و این یك تراژدي دردناک 
براي ملت استرالیا است«. او همچنین اعالم نمود: براي امدادرساني و اسكان دادن 
 1۰ حدود  در  بودجه اي  آتش سوزي،  از  سرگردان  خانوار   6۰۰ از  بیش  به  موقت 

میلیون دالر استرالیا معادل 6.۷ دالر آمریكا اختصاص داده شده است.
در این آتش سوزي که از روز جمعه آغاز شد، بیش از 8۰۰ واحد مسكوني تخریب 
و به بیش از 3۰ هزار هكتار جنگل و مرتع خسارت وارد شده و هزاران آتش نشان 
براي مبارزه با آتش سوزي هاي کنترل نشده در دو ایالت »نیو ساوت ولز« و »ساوت« 
کنوني  ۴5درجه  از  هوا  دماي  اگر  حتي  مي گویند  کارشناسان  اما  داوطلب شده اند، 
کمتر شود، مهار آتش سوزي ها چند روز زمان خواهد برد. مقامات دولت استرالیا 
اعالم کردند که نیروهاي ارتش به منطقه اعزام مي شوند. هم اکنون این آتش سوزي 
به علت افزایش دماي هوا به ۴8 درجه سانتیگراد و بادهاي شدید و غافلگیرکننده رو 

به گسترش است.
در همین حال، در ملبورن مرکز ایالت ویكتوریا و دومین شهر بزرگ استرالیا، این 
است؛  نقل شده  و  برق در شهر و مختل شدن خدمات حمل  قطع  موج گرما سبب 
همچنین حرارت هوا باعث انبساط و تغییر شكل خطوط قطار شده که این موضوع 
لغو برنامه قطارهاي داخل شهري و بین شهري به خاطر نگراني از ایمني سفر را 

در پي داشته است.
مقام هاي استرالیایي با اعالم مرگ حدود ۲۰ نفر، از بروز موج گرماي شدید در جنوب 

شرق این کشور که در 1۰۰ سال گذشته بي سابقه بوده، ابراز نگراني کرده اند.
پیش از این در سال 1983 میالدي استرالیا شاهد یك آتش سوزي مخرب و مرگبار 

بود که بر اثر آن ۷5 نفر قرباني شدند و سه هزار خانه نابود شد.
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افزایش خرید و فروش 
نوزاد در تاجیکستان  

 
بي بي سي؛ محبوبه 5۰ ساله چهار پسر دارد اما همیشه یك 

مراحل  است.  خواسته  مي  دختر 
در  فرزند  کردن  قبول  قانوني 
کردن  طي  و  پیچیده  تاجیكستان 
آن بسیار دشوار است و به همین 
راه  گرفت  تصمیم  محبوبه  دلیل 
خریدن  کند؛  انتخاب  را  تر  ساده 
بچه. محبوبه مي گوید؛ »همین که 
نوزادش  آماده است  شنیدم زني 
را بفروشد به بیمارستان مراجعه 
کردم. این زن به من گفت پنج بچه 
ندارد که یك  مالي  دارد و قدرت 
فرزند دیگر را بزرگ کند. من هم 
به او براي خریدن نوزادش 1۰۰ 

این معامله را  دالر دادم.« محبوبه 
1۰ سال پیش انجام داد اما خرید و فروش کودک هنوز هم 
در تاجیكستان عمومیت دارد و تمام خرید و فروش ها در 
بخش زایمان بیمارستان ها رخ مي دهد. برخي از مادرها 
و  کنند  مي  رها  تولد  از  بعد  روز  چند  فقط  را  نوزادشان 
سرنوشت این نوزادها در دست پرسنل پزشكي قرار مي 
گیرد. پرستاري جوان تعریف مي کند چگونه یك پزشك به 
مادري که نوزادش هنگام تولد مرده بوده است کمك مي 
کند نوزادي را از بیمارستاني دیگر با خود به خانه ببرد. 
البته او مطمئن نبود براي تعویض نوزادان پولي رد و بدل 
شده باشد. او گفت؛ »کادر پزشكي فقط مي خواستند کمك 
کرده باشند.« اما در تاجیكستان این گونه نیت هاي خوب 
در  باشد.  داشته  پي  در  زندان  تا هشت سال  است  ممكن 
سال ۲۰۰8 ، 18 مورد خرید و فروش نوزاد در تاجیكستان 
رخ داد اما گفته مي شود شمار کساني که در قاچاق نوزاد 
دست دارند، بیشتر است. در 6۰ کیلومتري شهر دوشنبه 
در محله یي به نام »تورسونزودا« با دو ماما که به فروختن 
نوزاد پسر به مبلغ ۲۰۰ دالر متهم شده اند، مالقات کردم. 
دادگاه آنها را به دو سال حبس تعلیقي محكوم کرده است. 
این دو نفر نزدیك به 5۰ سال سن دارند و ۲۰ سال در یك 

زایشگاه کار کرده اند. 
یكي از آنها با چشماني گریان گفت؛ »اگر مي دانستم... من 

به او شیر دادم و یك ماه از او نگهداري کردم. به من پول 
دادند اما من از آنها پول نخواسته بودم. پول را بدون اینكه 
من متوجه بشوم گذاشتند در جیبم.«عظیم جان ابرامیگوف 
که ریاست اداره قاچاق انسان در وزارت کشور تاجیكستان 
است  »قاچاق کودکان مشكلي  گوید؛  دارد، مي  برعهده  را 
خریدار  که  آنهایي  دارد.  وجود  تاجیكستان  در  هنوز  که 
آنجایي  از  هستند.  فرزند  بدون  هاي  زوج  معمواًل  هستند 
که سلسله مراتب قبول کردن سرپرستي بچه پیچیده است، 
مردم به خریدن بچه روي مي آورند.« ابرامیگوف افزود؛ 
متوجه  آنها  اغلب  »اما 
جرم  این  قانوني  عواقب 

نیستند.«

از  که  آنهایي  حتي 
آگاهند  کار  این  عواقب 
کنند  مي  احساس  اغلب 
جز  ندارند  دیگري  راه 
ناخواسته  فرزندان  اینكه 
دیگري  کس  به  را  خود 
از  بسیاري  بسپارند. 
کساني که فرزندان خود 
مادران  فروشند،  مي  را 

جواني هستند که به طور نامشروع بچه دار شده اند.
در تاجیكستان بچه نامشروع باعث بي آبرو شدن خانواده 
دنبال  به  تر که  متاهل مسن  اما شمار زنان  ها مي شود. 
فروختن فرزندان خود هستند نیز رو به افزایش بوده است. 
و  است  میانه  آسیانه  منطقه  کشور  فقیرترین  تاجیكستان 
فقر باعث شده است پدرهاي خانواده براي کسب درآمد به 
خارج از این کشور سفر کنند و مسوولیت فرزندان را به 

همسران خود واگذار کنند.
بیشتر  فرزندي  هزینه  نیستند  قادر  مادرها  این  از  برخي 
را پرداخت کنند. محبت پیرنزروا که ریاست مرکز جامعه 
»مشكل  گوید؛  مي  دارد،  برعهده  را  تاجیكستان  در  مدني 
اصلي ما این است که مردها در پي کاریابي، خانه و کاشانه 
خود را رها مي کنند. برخي از آنها براي خانواده یي که 
در تاجیكستان تشكیل داده اند، پول مي فرستند اما برخي 
و  دادن  گردند.«  بازنمي  خود  هاي  خانواده  به  هرگز  هم 
گرفتن پول بابت کودک امري طبیعي در تاجیكستان است. 
این جامعه راه چنداني براي برخي از مادرها نمي گذارد. 
اند با فشارهاي  آنهایي که به طور نامشروع باردار شده 
کردن  قبول  که  کشوري  در  مواجهند.  زیادي  اجتماعي 
بدون  هاي  زوج  است  دشوار  و  پیچیده  بچه  سرپرستي 

فرزند براي داشتن کودک دست به هر کاري مي زنند. 

تولد نوزادی با 2۴ انگشت  
مسووالن بیمارستانی در سانفرانسیسكوی آمریكا اعالم کردند: یك نوزاد پسر با 

۲۴ انگشت در مرکز نوزادان این بیمارستان به دنیا آمده است.
به گزارش ایسنا، مسووالن این بیمارستان به رسانه های محلی این منطقه گفتند که یك 
نوزاد پسر کامال سالم با ۲۴ انگشت در این بیمارستان به دنیا آمده است.»میر یوکی 
گراس« ـ مادر این نوزاد ـ به رسانه های محلی کالیفرنیا یادآور شد: »کامانی«واقعا 
پسر زیبایی است، اما تنها چیز عجیبی که در این کودک وجود دارد، این است که او 
در هر دستش و هر پایش شش انگشت دارد و این خصوصیت ویژه را از خانواده  
پدرش به ارث برده است، چرا که اکثر فامیل های شوهر من نیز در دو دست و یا پای 
خود یك انگشت اضافه دارند، اما انگشت های آن ها کامل نبوده و به همین دلیل با یك 
عمل جراحی کامال ساده این مشكل بر طرف شده است. »کریس هوبارد« ـ پدر این 
کودک ـ نیز در مصاحبه ای با رسانه های محلی، تصریح کرد: از این که پسرم چنین 
ویژگی دارد، خوشحالم، چرا که انسان های بزرگی بوده اند که با شش انگشت در هر 

دست توانسته اند کارهای بزرگی انجام دهندبزرگ ترین مجسمه یخي در چین  
  بي بي سي؛ از بزرگ ترین مجسمه یخي بابانوئل در شمال چین پرده برداري شد. 
این مجسمه یخي که 16۰متر طول دارد، در مرکز نمایشگاه آثار یخي در شهر هاربین 
چین ساخته شده است. گرچه درجه برودت هوا در این موقع از سال در این منطقه 
معمواًل به 35 درجه زیر صفر هم مي رسد اما گرماي غیرمعمول زمستان امسال کار 
ساخت این مجسمه یخي را با مشكل مواجه کرد. در هر صورت طراحان با تالش 
بسیار سرانجام موفق شدند کار ساخت این مجسمه غول پیكر را به پایان برسانند 
هرچند مدت زمان زیادي از کریسمس گذشته اما با استقبال خوب بازدیدکنندگان 
مشخص است که دیدن بابانوئل یخي براي عالقه مندان چیني خالي از لطف نیست.  

عجیب ترین شکایات  
  

در دنیا شكایات عجیب و غریبي به ثبت مي رسند که برخي به فرجام مي رسند 
و برخي نافرجام مي مانند. کشور امریكا نیز شاهد شكایات بسیار جالب و عجیب 
و غریبي است. این هم برخي از عجیب ترین شكایات مطرح شده در امریكا؛ - یك 
مرد اهل سن دیه گوي امریكا علیه شهرداري شكایتي را به مبلغ ۴/5 میلیون دالر 
مطرح کرد. دلیل شكایت این بود؛ هنگام اجراي کنسرت در سالن شهرداري یك زن 
وارد توالت مردانه شده بود و شاکي از لحاظ روحي صدمات جبران ناپذیري دیده 
بود. - یك بیمار سرطاني نیز به دلیل آنكه در مدت زماني که پزشكان گفته بودند، 
نمرده بود از مسووالن بیمارستان خواستار غرامت شد چرا که اعتقاد داشت خیلي 

وقت قبل باید مي مرده است.
- در فلوریدا یك ماهیگیر اسیر توفان شد و درگذشت. خانواده متوفي علیه یك کانال 
تلویزیوني به جرم هواشناسي نادرست شكایت کردند و خواستار 1۰ میلیون دالر 

غرامت شدند. این دعوا به فرجام نرسید.
- یك پیرزن 81 ساله به نام استال لیبك به خاطر آنكه قهوه خریداري شده اش روي 
بدنش ریخته و باعث سوختگي شده بود از شرکت مك دونالد شكایت کرد. دادگاه 
وي را محق دانست و پیرزن ۷/۲ میلیون دالر خسارت دریافت کرد. مك دونالد از 

ترس شكایات مشابه تدابیر الزم را اتخاذ کرد.
- در رستوراني در فیالدلفیا یك خانم مشتري که زمین خورده بود و استخوانش 
شكسته بود علیه رستوران شكایت مي کند و 113 هزار و 5۰۰ دالر به دست مي 
آورد.جالب اینكه این مشتري به نام آمبر چارسون در رستوران با شوهرش دعوا 
افتاده و زمین خورده  کرده بود و روي بطري که به سوي شوهرش پرت کرده، 

بود.  

تعارف سیگار ممنوع  
 

به تصویب  را  قانون جدیدي  ژاپن در تالش هستند  پلیس  ارشد  مقامات   رویترز؛ 
این  در  پلیسي  هاي  فیلمنامه  از  بسیاري  موفق شوند  امر  این  در  اگر  که  برسانند 
کشور تغییر خواهند کرد. پلیس این کشور از مدت ها قبل قوانین پیچیده و سخت 
گیرانه یي را درخصوص نحوه بازجویي از متهمان در پیش گرفته که از جمله آنها 
ممنوع بودن لمس کردن متهمان، تهدید آنها به صورت غیراخالقي و غیرقانوني بودن 
بازجویي هاي بلندمدت است. در حال حاضر پلیس در تالش است براي جلوگیري از 
تعارف سیگار روشن شده توسط بازجویان یا عدم توجه به درخواست متهم براي 
کشیدن سیگار دست دوم، قانون جدیدي تصویب کنند. گفته مي شود این پیگیري 
سرسختانه در جهت حفظ سالمت متهمان و نگراني هایي است که در اثر کشیدن 

سیگار کشیده شده سالمت افراد را تهدید مي کند.  

 کفشي که بزرگ مي شود  
 

دي ولت؛گروهي از دانشمندان آلماني ادعا مي کنند موفق به ساختن کفشي شده اند 
که با بزرگ شدن پا رشد کرده و هم اندازه سایز جدید کف پاي شخص مي شود. 
این تیم محقق که در دانشگاه هامبورگ فعال هستند مي گویند پاپوش جدیدي که 
طراحي کرده اند تا دو سانتي متر افزایش طول دارد و به راحتي با اندازه پا تطابق 
مي کند. از آنجا که تحقیقات نشان مي دهد بیش از ۷۰ درصد کودکان آلمان کفش 
هاي تنگي به پا مي کنند که همین مساله بعدها باعث بروز ناراحتي هایي در ستون 
فقرات و استخوان هایشان مي شود، این دانشمندان به فكر ساختن کفشي افتادند که 
با بزرگ شدن پا رشد کند. البته آنها از ذکر هرگونه جزییاتي درباره شكل و پروسه 
رشد این کفش خودداري کرده اند اما قرار است این محصول جالب در نمایشگاهي 

که در ماه مارس در آلمان برپا مي شود به بازار بیاید.  

  برگزیدن نام 

مناسب براي 
فرزندان 

 
لس آنجلس تایمز؛ هر پدر و مادري پیش از تولد فرزندش 
به دنبال پیدا کردن یك نام مناسب مي گردد. اما تحقیقات 
اخیر نشان مي دهد حساسیت بیش از حد و انتخاب اسمي 
که غیرمتعارف باشد همیشه بهترین راه خاص بودن نیست 
تخلفات دوران  باعث  تواند  نامي غیرمعمول مي  و داشتن 
نوجواني آن شخص بشود. البته نویسنده این تحقیقات تا 
به آنجا پیش نرفته که ادعا کند داشتن یك نام غیرمعمولي 
باعث مي شود شخص جنایتكار از آب دربیاید، اما آنهایي 
از  برخي  مستقیم  تاثیر  دلیل  به  دارند  عجیب  اسامي  که 
پیدا مي  تمایل  به سمت جرم  بیشتر  اجتماعي  فاکتورهاي 
کنند. محققان نام پسرهاي متولدشده در ایاالت متحده در 
طول سال هاي 198۷ تا 1991 را مورد مطالعه قرار دادند. 
آنها یك شاخص به نام پي ان آي را که نشان دهنده میزان 
محبوب  واقع  در  که  کردند  انتخاب  بود،  ها  نام  محبوبیت 
دهد  مي  اختصاص  خود  به  را   1۰۰ آي  ان  پي  نام  ترین 
باشد  داشته  را  محبوبیت  کمترین  که  نامي  وضوح  به  و 
پي ان آي یك دارد. به عنوان مثال مایكل در آن سال ها 
نام  این  بیشتر خانواده ها  را داشته و  باالترین محبوبیت 

را براي فرزندان پسرشان انتخاب مي کردند. در حالي که 
آي  ان  پي  تیرل  و  پرستون  مالكوم،  ایوان،  ارنست،  الك، 
این اسامي  از  انتخاب هیچ یك  اینكه  اند. جالب  یك داشته 
دموگرافي  یا  خانوادگي  شرایط  فامیل،  نام  تولد،  محل  به 
والدین این پسرها ارتباطي نداشته است. گروه تحقیق براي 
تا ۲۰۰5 در دادگستري  نام پسرهایي که در خالل 199۷ 
همان  گرفتن  نظر  در  با  نیز  اند  شده  محاکمه  نوجوانان 
شرایط شاخص تعیین کرد بدون دخالت دادن نام فامیل، 
اسامي  از  نیمي  خانواده.  و محل سكونت  نژاد  تولد،  روز 
کل جمعیت ایاالت متحده پي ان آي باالي ۲۰ داشتند و در 
عوض اسامي نیمي از نوجوانان بزهكار هم پي ان آي 11 
داشتند که محققان را به این فكر انداخت این آمار را با آمار 
مشخص  نتیجه  نهایت  در  کنند.  مقایسه  عمومي  جمعیت 
هاي  نام  خطاکار  نوجوانان  همان  از  زیادي  درصد  کرد 

غیرمتعارفي داشته اند. 
در هر صورت هنوز براي اثبات یك رابطه قوي و دوطرفه 
نام عجیب و غیرمتعارف و کالهبردار شدن  میان داشتن 
شرایط  و  خانواده  شناخت  مبحث  است.  باقي  زیادي  راه 
اقتصادي اجتماعي هم در این میان مي توانند تاثیر گسترده 
یي داشته باشند. عضو خانواده یي شیاد و بددهن بودن، 
میزان درآمد، وضعیت بهداشت و درمان، نگهداري کودکان 
فاکتورهاي مهمي است که در جریان  و سطح تحصیالت 
این تحقیقات براي جلوگیري از پیچیدگي بیش از حد کار 
کنار گذاشته شد. هرچند بسیاري مطالعات صورت گرفته 
در دانشگاه شیپنزبرگ پنسیلوانیا را نپذیرفته و نتایج را تا 
حد بسیار زیادي تیره و غیرقابل قبول مي دانند اما بهتر 
است در انتخاب نام مناسب براي فرزندان با دقت بیشتري 

عمل کرد. 
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 تعارف و بدبینی در فرهنگ ایرانی
رضا کاظم زاده

این بدبینی نهفته و عمیق نسبت به دنیای بیرون، در فرهنگ ما خود را از 
طریق ضرب المثلها )"خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو"(، انگاره ها 
)"دروِغ مصلحت آمیز"(، رفتارهای اجتماعی )تعارف( و حتی نظامهای فكری 
ریشه دار مانند عرفان )بویژه در آنجایی که تفاوت میان درون و بیرون را 
مبدل می سازد( نشان می دهد. نكته جالب  و "باطن"  به تضاد میان "ظاهر" 
در مورد عرفان )به مثابه یكی از جلوه های مهم فرهنگ ما( در این ست که 
برمی گرداند و آنرا بسیار  "باطن"  از یك سو تمام توجه خود را به سمت 
را به امری وجودی  ارج می نهد و از سوی دیگر بدبینی نسبت به "ظاهر" 
تبدیل کرده امكان هرگونه انتقال معنا از درون به بیرون را دشوار و حتی 

ناممكن می داند. 
"هستی  ناتوانی  احساس  نوعی  با  بیرون  دنیای  به  بدبینی نسبت  اینجا  در 
که  است  همراه  درونی  منویات  انتقال  در   )ontologique( شناسیك" 
سرخوردگی فرد در امر برقراری ارتباط را در ستیز و دشمنی کینه توزانه اش 
نسبت به مهمترین ابزار ارتباط )communication( یعنی زبان، به خوبی 

می نمایاند. 
نكته مهم دیگر در اینجا توجه به این امر است که چگونه فرهنگ از یك سو 
با کشیدن دیواری بلند میان "ظاهر و باطن" خود موجبات بدبینی به ظاهر را 
فراهم می آورد در حالیكه از سوی دیگر در عرفان، به مثابه یكی از فرآورده 
هایش، چنین تضاد خودساخته میان ظاهر و باطن را به عالم هستی ربط 

داده آن را امری "ذاتی و ازلی" جلوه می دهد. 
آنچه گفته شد در فرهنگ ایرانی خود را به صورت یك پارادوکس می نمایاند: 
در سیستم آموزشی و تربیتی ما، از یك سو کنترل و مخفی داشتن افكار و 
امیال درونی و در نتیجه حفظ "ظاهر" شدیداً ترغیب می شود، در حالی که 
از سوی دیگر، در همین سیستم و در غالب فرآورده های فرهنگی اش، مانند 

عرفان، از "باطن" در ضدیت با چنین ظاهری بسیار تجلیل می شود. 
ایجاد تضاد میان ظاهر و باطن، درون و بیرون، اندرونی و بیرونی و ... از 
رابطه  امكان شناخت دیگری در  با کاهش  بدبینی است که  آنجایی موجب 
در واقع بیمناکی فرد را نسبت به دنیای بیرون افزایش می دهد. وقتی رفتار 
مناسب  رفتار  و  ادب  از روی  تنها  بلكه  می اندیشد  آنچه  اساس  بر  نه  فرد 
شكل گرفته باشد، امكان دسترسی به احساسات و افكار درونی وی شدیدا 
محدود می شود. همین محدودیت و ناآگاهی نسبت به آنچه در درون دیگری 
می کند.  بیشتر  را  ظن  حس  و  روابط  در  احتیاط  خود  خودی  به  میگذرد، 
حد  تا  را  بدبینی  می تواند  گاه  "بودن"  و  "نمایاندن"  وجه  دو  میان  جدایی 
روان پریشی )پارانویا( افزایش دهد. پارارنویا در رابطه معنایش این ست که 
از ابتدا و بدون شناخت دیگری، او را بالقوه مضر و با مقاصد پنهان غیر 
دوستانه تصور کنیم. وقتی بدبینی به پارانویا مبدل می شود، احتمال این که 
شخص با رفتار مضنون و فاصله گذار خویش وقوع رفتارهای غیر دوستانه 
را نزد دیگری افزایش دهد بسیار است. امری که به خودی خود از نگاه فرد 
ترتیب  بدین  است.  می پنداشته  ابتدا  از  آنچه  بر  است  تاییدی  ما  مورد نظر 
ارتباط، روابط  از وقوع احتمالی کشمكش در  شخص برای احتراز جستن 

اجتماعی اش را بر اساس اصل "دوری و دوستی" تنظیم می نماید.
پایان

فرهنگ 
غرامت براي کودکان 
آلماني دهه هاي بعد 

از جنگ 
 

مهدیس امیري؛ 

در  جنگ  از  پس  هاي  دهه  در  آلمان  کودکان  از  بسیاري 
موسسات دولتي محل نگهداري شان مورد آزار و سوءاستفاده 
قرار گرفتند. اکنون این نسل از کودکان خواستار عذرخواهي 
و پرداخت غرامت هستند اما دولت نسبت به آنها عكس العملي 
از نیم میلیون کودک بین سال  متناقض نشان مي دهد. بیش 
هاي 19۴5 تا 19۷5 در کلیساها و موسسات دولتي نگهداري 
ها  سال  آن  بازماندگان  از  یكي  قول  به  که  جایي  شدند؛  مي 
بود  بنا  که  هنگامي  آنها  بودند.  دوزخي«  هایي  »پرورشگاه 
مورد  خوردند،  مي  کتك  شوند  نگهداري  دولت  حمایت  تحت 
سوءاستفاده قرار مي گرفتند و از آنها بیگاري کشیده مي شد. 
»من  گوید؛  ها مي  آن سال  بازماندگان  از  یكي  دیتمار کرون 
بارها کتك خوردم و در یكي از این بارها لگدي که به کمرم 
خورد، باعث شد فلج شوم. درد و رنج آن حادثه همچنان با 
من است.« کرون مانند سایر قربانیان آن سال ها به مدت 3۰ 
سال خاطرات آن را نزد خود نگه داشت. اما هنگامي که سایر 
افراد مانند او در سطح جامعه شروع به اعتراض و جلب نظر 
در مورد مساله شان کردند، او که اکنون مردي 55 ساله بود 
به آنها پیوست. کرون کتابي در مورد آنچه در محل نگهداري 
اش در موسسه یي به نام »سوختلن« در نزدیكي مرز آلمان بر 

او گذشته بود، نوشت.
هاي  گروه  است  بنا  اکنون  حوادث،  آن  از  پس  دهه  چندین 
با نمایندگان دولت و کلیسا دور یك میز بنشینند و  قربانیان 
در مورد آنچه رخ داده سخن بگویند و در مورد اتفاقات آینده 

مذاکره کنند.
این  به  بود  خواسته  دولت  از  آلمان  پارلمان  دسامبر  ماه  در 
پافشاري  سال  دو  از  پس  اتفاق  این  کند.  رسیدگي  جریان 

بازماندگان به بررسي موضوع صورت گرفت. 
هم  گرد  را  احزاب  تمام  از  نمایندگاني  بناست  گردهمایي  این 
آورد تا در مورد عواقب و سیر دقیق آنچه در این موسسات 
اتفاق مي افتاد سخن بگویند. این اقدامات شامل امكان درمان 

هاي رواني و جسمي و پرداخت غرامت خواهد بود.
در  که  کودکاني  آلماني  انجمن  رئیس  ویگند  زیگفرید  هانس 
مي  ترجیح  »ما  گوید؛  مي  شدند  مي  نگهداري  ها  پرورشگاه 
دهیم غرامت مالي دریافت کنیم.« او با اشاره به کار اجباري 
روزانه کودکان مي گوید؛ »آنچه ما از آن حرف مي زنیم 1۰ 
تا 1۲ ساعت بیگاري روزانه است که در مقابل آن هیچ پولي 
پرداخت نمي شد. موسسات محل نگهداري و شرکت هایي که 
در آنها کار مي کردند از منافع این کار اجباري استفاده زیادي 

برده اند.«
این کودکان که تمام وقت شان صرف کار مي شد به مدرسه 

فرستاده نمي شدند و تحت آموزش قرار نمي گرفتند.

کرون در کتاب خود نوشته است؛ »وقتي پا به آنجا گذاشتم، به 
من گفتند از مدرسه خبري نیست و آنها تنها به کارگر احتیاج 
کارگران  هاي  نیمكت  از  یكي  بعد من روي  دو ساعت  دارند. 
نشسته بودم در حالي که حقوق ماهانه در مقابل آن همه کار 
تنها ۷5/۴ دالر بود. اگر نافرماني یا اشتباهي مرتكب مي شدیم 

پاسخ آن تنبیه بدني و سلولي نمور و تاریك بود.«
به عالوه به دلیل آنكه کار این کودکان و ساعات کار آنها در 
جایي ثبت و ضبط نمي شد، اطالعات مربوط به آنها به صورت 
مدون موجود نیست. بسیاري از کودکان آن زمان که اکنون 
بین 5۰ تا ۷۰ سال سن دارند به لحاظ اقتصادي دچار مشكالت 
زیادي هستند؛ »بسیاري از آنها به شدت بیمار هستند، چه به 
لحاظ جسمي و چه به لحاظ روحي- رواني. بیشتر آنها فقیر 
هستند، به عنوان مثال بسیاري از آنها به دلیل گذشته یي که 
از سر گذرانده اند ناچار شده اند زودتر بازنشسته شوند. آنها 
ندارند.« ویگند مي گوید  توانایي کار کردن  فقیرند زیرا دیگر 
عالوه بر غرامت مالي، توجه به این قشر و وضعیت آنها مي 
در  کرون  بكند.  آغاز  رواني  وضعیت  به  شایاني  کمك  تواند 
کتابش آورده است یك عذرخواهي از طرف دولت مي تواند از 
حس بد او بكاهد. »این باعث خواهد شد من حس عزت نفس و 
احترام خود را بازیابم.« هر چند مقامات تاکنون اقدام به اظهار 

تاسف و عذرخواهي نكرده اند.
این موضوع را به دولت  این حال کمیته یي که در مجلس  با 
ارجاع داده بود ضمن تایید وقوع بي عدالتي و آسیب نسبت 
به این کودکان بابت آن به شدت اظهار تاسف کرد. مسوول 
بخش رسانه ها در وزارت خانواده آلمان اعالم کرد گردهمایي 
مزبور میزان غرامت و محل تامین هزینه هاي آن را مشخص 

خواهد کرد و راه را براي مذاکرات بعدي خواهد گشود.
کلیساي پروتستان آلمان تنها نهادي بود که مسوولیت آنچه 
را رخ داده پذیرفت. مارگوت کسیمان اسقف کلیساي هانوفر 
آلمان اوایل ماه جاري به طور رسمي از قربانیان عذرخواست. 
کسیمان به تلویزیون NDR آلمان گفت؛ »من واقعًا بابت آنچه 
رخ داده عذر مي خواهم... فراتر از آن، من از آنچه در کلیساي 
به شدت آسیب  این کودکان  زیرا  داد شرمگین هستم  ما رخ 
دیده اند و اثرات این آسیب کماکان در زندگي شان دیده مي 
غرامت  پرداخت  و  مشترک  جلسه  تشكیل  ایده  از  او  شود.« 
به  غرامت  پرداخت  مورد  در  باید  من  گمان  »به  کرد؛  حمایت 
کودکاني که در آن زمان بیگاري کرده اند و اکنون فقیر هستند 
به صورت جدي سخن گفت و همین طور به آنها درمان هاي 

روانشناختي ارائه کرد تا بتوانند با گذشته خود کنار بیایند.«
اما کسیمان تنها مسوولي است که تاکنون چنین عكس العملي 
مورد  در  هنوز  دولت  و  کاتولیك  کلیساي  است.  داده  نشان 
کودک  هزار   8۰۰ تا   5۰۰ به  غرامت  پرداخت  یا  عذرخواهي 
و  مشخص  نظر  کشند  مي  رنج  همچنان  امروز  که  دیروز 

واضحي ارائه نداده اند.

منبع؛ دویچه وله 

قابل توجه ایرانیان شمال 

انگلستان

اعتصاب روي درخت 
 

فراواني  با وجود مشكالت  تایمز؛  آنجلس  لس 
که این روزها اقتصاد کل جهان و ساکنان کره 
هنوز  است،  داده  قرار  الشعاع  تحت  را  زمین 
هم طرفداران محیط زیست به فكر حفظ منابع 
توانایي  که  هستند  هایي  خانه  و  شهر  طبیعي 
پرداخت اقساطش به بانك را ندارند. اندرو مه 
براي جلوگیري  که  است  یي  یر مرد ۴5 ساله 
از قطع شدن درختان پارک محل سكونت اش، 
ها  درخت  این  روي  و  کرده  رها  را  اش  خانه 
این  کند  مي  ادعا  شهرداري  کند.  مي  زندگي 
درخت ها ریشه هاي ضعیفي دارند و هر لحظه 
خطر سقوط شان وجود دارد و متعهد شده در 

عوض درخت هاي جدیدي در پارک بكارد، اما اندرو به هیچ عنوان حاضر 
بیاید. در هر صورت ماموران شهرداري دو روز  پایین  از درخت  نیست 
است که در تالش هستند این مسائل را با مذاکره حل و فصل کنند و هر 

طور شده این مرد را به پایین آمدن از درخت راضي کنند. 
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زنان از 
حضور تا 
مشارکت

 سهیال طهماسبی
ارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال زنان

تاکنون  مشروطه  آغاز  از  ایران  در 
مردان  دوشادوش  کماکان  زنان 
و  اجتماعی  مختلف  های  صحنه  در 
هیچ  اما  اند  داشته  حضور  سیاسی 
جدی  مشارکتی  به  آنان  گاه حضور 
در صحنه های سیاسی و اقتصادی و 

اجتماعی تبدیل نشده است.

در  مردان  دوشادوش  کماکان  زنان  تاکنون  مشروطه  آغاز  از  ایران  در 
گاه  هیچ  اما  اند  داشته  حضور  سیاسی  و  اجتماعی  مختلف  های  صحنه 
و  اقتصادی  و  سیاسی  های  صحنه  در  جدی  مشارکتی  به  آنان  حضور 
اجتماعی تبدیل نشده است. در سال های اخیر با تغییرات اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی در سطح کشور گرایش زنان به عرصه های فناوری، دانش و 
اشتغال بیشتر شده و انتظار می رود روند حضور زنان در جامعه از شكل 

صوری و نمایشی به فر آیندی مشارکتی و موثر مبدل شود. 
در  مردم  شدن  درگیر  شامل  مشارکت  موجود  های  تعریف  به  توجه  با 
فرآیند تصمیم گیری، تایید برنامه ها و شرکت زنان در منافع برنامه های 
توسعه و درگیر شدن آنان در تالش برای ارزیابی چنین برنامه هایی است. 

در حالی که واژه حضور بار لغوی کمتری دارد. 
با  انقالب  گیری  شكل  های  سال  در  زنان  انقالبی  های  انگیزه  مقایسه 

پیامدهای اجتماعی انقالب بسیار قابل توجه است. 
در  زنان  عمومی  همگرایی  های  انگیزه  بود  توانسته   5۷ انقالب  واقع  در 
پیروزی  از  بعد  های  سال  در  اما  آورد  فراهم  را  اسالمی  نظام  استقرار 
های  خواسته  با  تناسبی  جنگ  خاتمه  از  بعد  ویژه  به  دستاوردها  انقالب 

حقوقی زنان نداشت. 
در جریان جنگ نقش زنان به ویژه در تقویت لجستیكی پشت جبهه بسیار 
برجسته و اساسی است. به تعبیری حضور زنان در تقویت و حمایت از 
ملزومات پشت جبهه را به عنوان نیروهای لجستیكی جنگ می توان تلقی 
انتخابات نیز زنان  کرد. در فعالیت های سیاسی و اجتماعی دیگری نظیر 

نقش فعالی همانند دوره جنگ ایفا می کردند. 
ایران در واقع ۷۰ درصد از شرکت کنندگان و  انتخابات زنان  در عرصه 

رای دهندگان را تشكیل می دادند. این آمار حتی در مقایسه با تعداد 
از  نیز  یافته  توسعه  کشورهای  در  انتخاباتی  کنندگان  شرکت 

جهاتی قابل تامل و مقایسه است. 
با این حال مهم ترین مساله ای که در تحلیل مشارکت 

سیاسی زنان در این دوره قابل توجه است 
تغییر شرایط نابرابر اجتماعی زنان در 

جامعه ایرانی بود. 

انتظار می رفت با افزایش مشارکت زنان در جامعه، موازنه سنتی قدرت نیز 
تا حدودی به نفع زنان تغییر یابد. 

براساس آمارهای موجود شمار زنان شاغل از 5۷3۰۰۰ نفر در سال 1335 
به 1۲1۲۰۲۰ نفر در سال 1355 افزایش یافت. 

)کار؛ 13۷9: 1۰1( این امر در واقع متاثر از تغییرات اقتصادی دهه 1335 و 
1355 بود که وضع اشتغال زنان را دگرگون کرده بود. 

ترین  ساده  به  قبل  در  که  زنان  از  زیادی  تعداد  فوق  تحوالت  جریان  در 
بسیاری  در  و  دستمزد  ترین سطح  پایین  در  کارها  ترین  کننده  و خسته 
از موارد به صورت کارکنان خانوادگی بدون دستمزد اشتغال داشتند،به 

کارهای معلمی، اداری و پرستاری روی آوردند. 
در اواخر دهه مورد بررسی پس از مبارزات بسیار، زنان موفق شدند به 
مشاغل فنی و حرفه ای و درجات باالتری کارهای بازرگانی و امور اداری 

دسترسی پیدا کنند. 
با این وجود زنان در بخش های کلیدی اعم از مشاغل تخصصی و مشاغلی 
که احتیاج به مهارت زیادی داشته و به طور کلی پست های تصمیم گیری، 
به  توجه  با  این  بر  )همان: 1۰8( عالوه  داشتند.  ناچیزی  العاده  فوق  سهم 
زنان  و حجم  میزان  باز  بود  آمده  وجود  به  زنان  اشتغال  در  که  رشدی 

شاغل در دهه 1355 چندان زیاد نیست. 
براساس آمارهای موجود تنها 5/1 میلیون نفر یعنی 13 درصد کل زنان 1۰ 
ساله و بیشتر خود را شاغل یا بیكار معرفی کرده اند )همان: 11۰( و میزان 

باسوادی زنان نیز 5/35 درصد در آن تاریخ است. 
در حالی که در فاصله دو سرشماری 35 و 55 حدود پنج میلیون نفر به کل 

زنان 1۰ ساله و بیشتر کشور طی ۲۲ سال اضافه شد. 
توزیع نسبی زنان منتخب انتخابات مجلس شورای ملی در دوره های بیست 
ویكم، بیست ودوم، بیست وسوم و بیست وچهارم به ترتیب شش، هفت، 
18 و ۲۰ نفر بود که 5/۷ درصد مشارکت در کرسی های پارلمان را نشان 

می دهد. 

روندهای مشارکت زنان بعد از  انقالب 
در سال های اخیر با تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح کشور 
و ورود زنان به عرصه دانش و کار و سیاست انتظار می رود سهم زنان از 
مشارکت در تصمیم گیری قابل توجه باشد اما آمارها نشان می دهد زنان 
چهار درصد نمایندگان در مجلس شورای اسالمی و 66/۲ درصد اعضای 
شوراهای شهر و ۲/1 درصد مدیران عالی و ۲/5 درصد پست های مدیریت 
و در مجموع 11 درصد شاغالن کل مراکز دولتی و خصوصی را تشكیل 
می دهند بنابراین مشارکت زنان در عرصه قدرت و تصمیم گیری متناسب 

با میزان مشارکت آنان نیست. 

نیز آمارها نشان  در بخش نهادهای دولتی 
دهنده آن بودند که زنان در راس قوای سه گانه یا حتی در 
حوزه وزارت نیز حضور ندارند و البته در مواردی در پست مشاورت 
نقشی را بر عهده دارند. در سطح مدیریت کالن، ۲/1 درصد از پست ها 
اند.  اشغال کرده  را مردان  آنها  بوده و 8/98 درصد  زنان  اختیار  در 

در حوزه عمومی حضور زنان در احزاب بسیار محدود به نظر می رسد 
اما متاسفانه آمار دقیقی از آن در دست نیست. در عرصه سازمان های 
غیردولتی شاهد فعالیت هایی از جانب زنان هستیم اما درصد این فعالیت ها 
و تشكل ها در آمارهای رسمی مشخص نیست. افزایش میزان تحصیالت 
متوسطه و عالی در میان زنان عماًل به معنای تغییر در نگرش زنان نسبت 
به نقش های سنتی خود در خالل سال های بعد از انقالب است.اما چگونه با 
افزایش سطح آگاهی اجتماعی زنان انتظارات حاصل از این آگاهی در تغییر 

موازنه سنتی قدرت در سطوح مختلف جامعه موثر خواهد افتاد؟ 
با توجه به استانداردهای جهانی جایگاه مشارکتی زنان در سیستم مدیریتی 

کشور براساس چهار محور قابل ارزیابی است: 
1( ثبت کرسی های پارلمانی در اختیار زنان 
۲(ثبت زنان مدیر در مجموعه مدیران کشور 

3( نسبت زنان متخصص و حرفه ای در مجموع شاغالن کشور 
۴( نسبت سهم زنان از درآمد تحقق یافته. 

این چهار بخش از طرف سازمان ملل گویای آن  ارائه شده در  آمارهای 
است که وضعیت زنان ایران چندان در خور نیست. 

در سال 1998 گزارش سازمان ملل و دفتر توسعه ملل متحد اشاره دارد 
که؛ کشور سوئد با ارزیابی ۷9۰۰درصد بهترین کشور و نیجریه با ارزیابی 
1۲1درصد بدترین وضعیت را داشته اند. ایران در میان 1۰۲ کشور مرتبه 

8۷ و امتیاز ۲61درصد را احراز کرده است. )همان: 56( 
از  ایران   ۲۰۰۲ سال  در  ملل  سازمان  انسانی  توسعه  گزارش  براساس 
توسعه  است.)گزارش  کرده  کسب  را   98 رتبه  جهان  کشور   1۷3 مجموع 

انسانی؛۲۰۰۲: ۲۴۰( 
در سال ۲۰۰5 نیز سه شاخص رفاه- توسعه یافتگی شامل امید به زندگی 
هنگام تولد، درآمد سرانه ملی و باسوادی ایران رتبه 1۰6 را از میان 18۰ 
کشور جهان به خود اختصاص داده است در حالی که کشورهای کویت، 
این  ایران در  تراز  نفتی هم  با سطوح سرمایه گذاری  عربستان و بحرین 
تقسیم بندی رتبه های 3۰ و ۴۰ را کسب کرده اند )روزنامه شرق 1383، 

شماره 336، صفحه ۲6، دوشنبه 18 آبان( 
نتیجه گیری 

همه  در  مردان  و  زنان  بین  برابری  را  انسانی  توسعه  شاخص  امروزه 
تحلیلی  با  بیانی  )به  دانند  می  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  نماگرهای 
جنسیتی در بخش توصیف آمارها و تحلیل آن نابرابری های موجود را 

ارزیابی می کنند(. 
کشورهایی که توانسته اند بسترهایی فراهم کنند تا زنان در عرصه های 
مختلف حضور پررنگ تری داشته باشند از توسعه بیشتری نیز برخوردار 

خواهند بود. 
بنابراین مشارکت زنان تابعی متغیر از عوامل و موانع متعدد در ساختارهای 
قانونی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و ارتقای سطح دو متغیر 
با  نمی شود مگر  پویای آن میسر  فعال و  حضور زنان و مشارکت 
پذیرش الگوهای جدید مشارکت و حذف الگوهای سنتی یا تعدیل 

و تلفیق نقش های گذشته با نقش های جدید. 
و  کند  جامعه  در  زنان  حضور  تدریجی  روند  تاکنون 
غیرحمایتی بوده که الزم است برنامه ریزان با نگاهی 
مكانیسم  جامعه  در  زنان  بسترهای حضور  به  نو 
جهت  همین  به  سازند.  فراهم  را  مشارکت  های 

پیشنهاد می شود: 

1( با اصالح و تغییر قوانین در حوزه اجتماعی 
قوانین  تغییر  قوانین حمایتی و  با وضع  )خانواده(  و مدنی 

بازدارنده، ضمانت اجرایی قانون را برای حمایت از افراد فراهم کنند. 
۲( آموزش همگانی در جهت حذف و تعدیل نگرش های مردانه:این آموزش 
باید کل فرآیند جامعه پذیری اعم از خانواده و مدرسه و نظایر آن در محیط 

های کار را دربرگیرد. 
طریق  از  ویژه  به  خانواده  در  مشارکتی  های  آگاهی  رشد  و  توسعه   )3

افزایش فشار مشاوره و مددکاری اجتماعی 
۴( رشد و توسعه جامعه مدنی و تشكل های مردمی برای تحكیم و توسعه 

پایدار.
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پیوند عشق از صمد خان 
برجوانان سخت گشته ازدواج       خواستگاران رانموده بدمزاج 
بسكه مردم باالخص مادرزنان      کرده اند تزویج را دردی گران
شهد شیرین عروسی ای هوار     کامها را کرده چونان زهر مار

ازدواج ای مرمان آسان کنید      تا که این درد گران درمان کنید 
بس مقدس باشد این پیوند عشق     گرشما باشید ، خود پابند عشق

از درعقب 
در کشور ما سرقت و اخاذی نیست     

 نیرنگ و ریا ظلم و دغل بازی نیست!
ازبس همگی امین و صادق هستیم    

  اصال ابدا ، نیاز برقاضی نیست !

شوخی با مطبوعات
گفت : صادرات ۷ ماهه استان 1۴۰درصد افزایش می باید. 

گفتم : یعنی به امید خدا 9 ماهه که شد می زاید!
گفت : جایی برای نگرانی نیست . 

گفتم : از این همه جا یك ذره هم به نگرانی بدهید گناه دارد!
گفت : اگر می توانید زمین بخرید. 

گفتم : می توانیم ، ولی پول خرد نداریم!
گفت : یك زن سالها است که با یك شیر نر زندگی می کند. 

گفتم : اگر مرد است یك روز با مادر شوهرش زندگی می کند!
گفت : زنی که گوش یك مرد را بریده بود محاکمه می شود. 
گفتم : شما گوش مردم را می برید چرا محاکمه نمی شوید!

گفت : گوشت قرمز ارزان می شود. 
گفتم : این هم نتیجۀ قتل عام کره خرها و االغ ها است !

گفت : جیمز باند رانندگی بلد نیست . 
گفتم : شما که این همه جاده و پل و خانه برای فلسطین و 

افغانستان می سازید یك رانندگی هم به جیمز باند یاد می دادید< او 
هم بردادر کوچك شماست !

گفت : شعور مردم روز به روز باالتر می رود . 
گفتم : اشتباه می کنید، آن که روز به روز باالتر می رود قیمت 

اجناس است و فشار خون مردم و مانتو دختران ، نه شعور مردم!
گفت : نفت را برسرسفرۀ مردم می گذاریم.

گفتم : زحمت نكشید ، چون مردم نون ندارن باهاش بخورن ، مگر 
نفت را خالی خالی بخورن!

گفت : چگونه می توان نفر اول کنكور شد . 
گفتم : خیلی ساده ، با خریدن سوال ها!

گم گشته
عا شقش بودم ، دوستش داشتم ، روز و شب به فكرش بودم ، 
زندگی بدون او برایم معنایی نداشت ، از صبح خروس  خوان تا 

بوق سگ بدنبالش می گشتم ، هرچه سگدو می زدم و از هر کس و 
ناکس سراغش را می گرفتم به جایی نمی رسیدم . بدون او زندگی 
برایم غیر ممكن بود. هرچه بیشتر جستجو می کردم نا امید تر می 

شدم. هیچ اثری از او نبود، تو گویی ماهی شده  و به دریا رفته 
زندگی بدون او فالکت بار می نمود. تا اورا نمی یافتم  ارام نمی 

گرفتم . اما افسوس که خیلی زود دیر شد و سالهای سال گذشت ، 
من جوانی را پشت سر گذاشته بودم که ناگهان یك روز تصادفی 
پیدایش کردم ولی دیگر کار از کار گذشته بود، دیگر برایم فرقی 

نمیكرد و هیچ فایده ای هم نداشت . می دانید چرا؟
چون نیمه وقت بود!

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  
پیشنهادات خود با

 شماره تلفن ۰2۰8۴۵3۷3۵۰
تماس حاصل نمائید.

  

۱۰ برابر شدن میزان طالق نتیجه نظام دموکراتیک  
  

بي بي سي؛ دولت اندونزي اعالم کرده است از یك دهه پیش و با استقرار نظام دموکراتیك در این کشور، آمار طالق 1۰ برابر شده است. 
بر اساس آمار و ارقام جدید وزارت امور مذهبي اندونزي، سال گذشته ۲۰۰ هزار زوج در اندونزي از هم جدا شده اند. این در حالي 
است که این آمار در سال 1998 میالدي فقط ۲۰ هزار زوج بوده است. هنوز مردم اندونزي به دالیلي که معمواًل در بیشتر موارد رایج 
است از هم طالق مي گیرند، از جمله خیانت، مسائل مالي، اختالفات شخصي و مذهبي. اما یك عامل کلیدي که در افزایش آمار طالق نقش 
موثري داشته است، زنان هستند. در حال حاضر بیش از گذشته، پرونده هاي طالق موجود در دادگاه ها، توسط زنان طرح مي شود. 
دلیل این موضوع به تغییرات عمده در ساختار سیاسي و اجتماعي اندونزي در طول 1۰ سال گذشته برمي گردد. دموکراسي در اندونزي، 
به شكوفایي گروه هاي حامي حقوق اقلیت ها و حرکت هاي اجتماعي منجر شده است. رشد دموکراسي همچنین به معناي استقالل مالي 
بیشتر زنان، به ویژه در شهرهاست. در عین حال آزادي اطالعات هم به زنان کمك کرده بیش از گذشته نسبت به حق و حقوق خود آگاه 
باشند. این به آن معناست که زنان دیگر مانند گذشته خشونت هاي خانگي و غیبت شوهرانشان را تحمل نمي کنند. این در حالي است که 
تعداد زناني که دلیل طالق خود را چندهمسري بودن شوهرانشان قید مي کنند هم رو به افزایش گذاشته است. اما باز شدن فضاي سیاسي 
اندونزي پیامدهاي دیگري هم داشته است. یكي از سخنگویان وزارت امور مذهبي اندونزي که این آمار توسط آنها منتشر شده، مي گوید 
براي نخستین بار شاهد مواردي از طالق بوده است که در آنها زن و مرد به دلیل اختالفات سیاسي از هم جدا مي شوند. از جمله مواردي 
که در آنها زوجین به دلیل حمایت از کاندیداهاي مختلف در انتخابات محلي از هم طالق گرفته اند. البته هنوز ازدواج در اندونزي بسیار 
رایج است. ساالنه دو میلیون زوج در این کشور ازدواج مي کنند. اما آن طور که مقامات دولتي در اندونزي مي گویند، در جامعه در حال 

تغییر اندونزي، براي حمایت از این زوج ها، نیاز به ارائه خدمات مشاوره یي بیشتري احساس مي شود.  

مرد ایرلندي در کمتر از 6 روز دور هفت کشور دوید  
  

رویترز؛ یك ایرلندي با دویدن به مدت کمتر از شش روز به دور هفت کشور توانست رکورد دار دو استقامت شود. »ریچارد دونوان« 
۴۲ ساله، اهل »گال وي« در ایرلند، دو استقامت خود را از غرب ایرلند، محل زندگي خود آغاز کرد و سپس به سمت قطب جنوب رفته و 
در 31 ژانویه و با دویدن دور هفت کشور مسابقه خود را در سیدني استرالیا به پایان رساند. این در حالي است که »دونوان« مسابقه دو 
 »GOAL« استقامت خود را در پنج روز و 9 ساعت و هشت دقیقه به پایان رساند. »جان اوشي« - رئیس و بنیانگذار سومین دو استقامت
- به رسانه هاي بین المللي گفت؛ انجام چنین کاري حیرت آور و تعجب بر انگیز بوده و بسیار قابل اعتناست، چرا که »دونوان« توانسته 
در کمتر از شش روز به دور هفت کشور بدود. وي در این باره افزود؛ این کار بسیار غیر واقعي به نظر مي رسید و من هنوز در حیرتم 
که این مرد چگونه توانسته به مدیریت زمان بپردازد و در کمتر از شش روز این کار را انجام دهد. »ریچارد دونوان« در مورد مسیر سفر 
خود به رسانه هاي جهاني یادآور شد؛ پس از آنكه در مسیر دو خود به قطب جنوب و در دماي چندین درجه زیر صفر رسیدم، براي 
پیمودن ادامه مسیر با هواپیما به آفریقاي جنوبي رفتم و در »کیپ تاون« قسمتي از مسیرم را تمام کردم، پس از آن به سمت دوبي رفته و 
قسمت سوم دو ماراتنم را در این کشور به پایان رساندم. وي افزود؛ قسمت چهارم ماراتن را در لندن و پنجم را در تورنتو کانادا به پایان 
رسانده و بعد از آن به »سانتیاگو« در شیلي رفته و قسمت آخر مسابقه دو استقامت را در سیدني استرالیا به پایان رساندم. این در حالي 
است که وي ۲95 کیلومتر را با پاي خود دویده و ده ها هزار کیلومتر را نیز با هواپیما پرواز کرده است. »دونوان« اولین کسي است که در 
سال ۲۰۰۲ میالدي در هر دو قطب شمال و جنوب دو استقامت داشته و امسال نیز با انجام این کار براي کمك به مردم »دارفور« به این 
کار اقدام کرده است چرا که موسسه »GOAL« در سودان مستقر است و از سال 1985 میالدي تاکنون با انجام مسابقاتي به کشورهاي 
آفریقایي به ویژه ساکنان جنگ زده دارفور کمك مي کند. وي در ادامه مصاحبه خود به این نكته اشاره کرد که تصمیم دارد، کشورهاي 

واقع در شمال و جنوب کره زمین را نیز با دو استقامت بپیماید

برنامه نویسي 
پسر 9 ساله 
براي آیفون 

 
سي؛  بي  بي 
 9 پسربچه  یك 
کشور  اهل  ساله 
در  که  مالزي 
زندگي  سنگاپور 
یك  کند،  مي 
کاربردي  برنامه 
گوشي  براي 
آیفون اپل نوشته 
دینگ  لیم  است. 
یي  برنامه  ون 
 Doodle نام  به 

Kids براي نقاشي با انگشت براي آیفون 
طراحي کرده است. کاربران با نصب این 
توانند  مي  آیفون  گوشي  روي  برنامه 
انگشتان  و حرکت  آن  نمایشگر  لمس  با 
ترسیم  را  نظرشان  مورد  نقاشي  شان 
کنند. ظرف دو هفته یي که از عرضه این 
از چهار هزار  بیش  افزار مي گذرد  نرم 
نفر آن را بارگذاري کرده اند. لیم دینگ 
ون که به رغم سن کمش به شش زبان 
برنامه نویسي تسلط دارد، اظهار داشته 
کوچك  خواهران  براي  را  برنامه  این 
ترش نوشته ولي از اینكه دیگران هم از 

آن استفاده مي کنند خوشحال است. 
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد

زعفران کیلویی 
۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان شد!

صندوق  مدیره  هیأت  رئیس 
توسعه صادرات زعفران ایران 
زعفران  کیلو  هر  قیمت  گفت: 
معادل  مصرف  بازارهای  در 
تومان  هزار   5۰۰ و  میلیون   ۴
و هر مثقال آن ۲3 تا ۲5 هزار 

تومان به فروش می رسد. 
علی شریعتی مقدم گفت: قیمت 
بازار  در  زعفران  کیلو  هر 
مصرف از هر کیلو 3 میلیون و 

9۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و 5۰۰ هزار تومان در نوسان 
است و هر مثقال زعفران به قیمت ۲3 تا ۲5 هزار تومان در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. رئیس هیأت مدیره 
صندوق توسعه صادرات زعفران ایران با اشاره به افزایش 
حدود  گذشته  سال  کرد:  بیان  درداخل  زعفران  پایه  قیمت 
135 تن زعفران در کشور تولید شد و پیش بینی می شود 
به  این کاهش  و  یابد  تقلیل  تن  به 1۰۰  تولید  میزان  امسال 
افزایش قیمت ها ست. وی اظهارامیدواری کرد تا ۲8  دلیل 
صفر به قیمت زعفران افزوده نشود و تصریح کرد: درایامی 
همچون ماه محرم و صفربه دلیل باال رفتن میزان تقاضا با 
افزایش قیمتها روبرو شده ایم که امیدواریم برای ۲8 صفر 
این امراتفاق نیفتد. به گزارش مهر، شریعتی مقدم عنوان کرد: 
با توجه به محدودیتهایی که از نظرافزایش قیمتها در میزان 
تقاضا در بازارهای خارجی برای زعفران ایران وجود دارد، 
پیش بینی می شود برای ۲8 صفرکه تقاضا به دلیل افزایش 

نذورات باال می رود دچار نوسان بیشتری نشود. 

در  پارسیان«  های»  کارت 
ترکیه، سوریه، قطر و بحرین 

به زودی سرویس می دهد

کارت های بین المللی شرکت تجارت الكترونیك پارسیان به زودی در 
کشورهای ترکیه، سوریه، قطر و بحرین مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار بانك و بیمه ابرار اقتصادی اصغر باباپور،معاون 
به  پاسخ  در  پارسیان  الكترونیك  تجارت  فروش شرکت  و  بازاریابی 
پرسش ابرار اقتصادی درخصوص کارت های بین المللی این شرکت 
با اشاره به اینكه به زودی قابلیت استفاده از این کارت ها در ترکیه، 
سوریه، قطر و بحرین فراهم می شود، تصریح کرد: کارت های بین 
المللی در ایران شارژ می شود و مسافرین می توانند مثاًل در امارات» 
درهم« دریافت کنند. وی سقف شارژ این کارت ها را ۲۰۰ میلیون ریال 
ذکر کرد.بابا پور در ادامه با بیان اینكه بانك پارسیان در 5۲۰ شهر 
کشور دستگاه پایانه فروش راه اندازی کرده است، خاطر نشان کرد: 
شرکت تجارت الكترونیك پارسیان به عنوان قدیمی ترین psp کشور 
دارای 1۲۰ هزار پایان فروش است. وی گفت: این شرکت با گسترده 
ترین شبكه فروشگاهی در کشور خدمات مربوط به نصب و خدمات 
با  را  پارسیان  بانك  کارتخوان  دستگاه  هزار   11۰ از  بیش  پشتیبانی 
دارد. وی  عهده  بر  استانها  مراکز  و  تهران  در  نمایندگی   3۰ از  بیش 
فروشگاه  بعنوان  دولتی و خصوصی  از 1۰۰۰ سازمان  :بیش  افزود 

اینترنتی طرف قرارداد شرکت تجارت الكترونیك پارسیان است.
وی گفت؛ کلیه هموطنان می توانند با داشتن هر یك از کارتها بانكی 
عضو شبكه شتاب به همراه رمز دوم )اینترنتی( به آسانی از خدمات 
مورد نظر خود از طریق سایت به نشانی www.pec.ir بهره مند شده 
سیستم  در  بار  اولین  برای  نمایند.  تهیه  را  خود  روزانه  مایحتاج  و 
مجهز  پارسیان  بانك  خوان  کارت  های  الكترونیك:دستگاه  بانكداری 
به سیستم قرعه کشی online در لحظه خرید شد. معاون بازاریابی 
ترویج  منظور  به  گفت:  پارسیان  الكترونیك  تجارت  فروش شرکت  و 
استفاده از کارتهای بانكی و همچنین تشویق دارندگان کارتهای بانكی 
عضو شتاب، بانك پارسیان در ماه های پایانی سال با ایجاد یك نوع 
)در  آنالین  صورت  به  خود  کارتخوان  دستگاه  روی  جدید  سیستم 
بانك  خوان  کارت  های  دستگاه  از  کنندگان  استفاده  به  خرید(  لحظه 
بر  بار  اولین  برای  این سیستم  افزود:  پارسیان جایزه می دهند. وی 
روی دستگاه کارت خوان بانك پارسیان نصب شده و دارندگان تمامی 
کارت های بانكی عضو شتاب در صورت خرید از دستگاه کارتخوان 
بانك  جوایز  برنده  قرعه  قید  به  لحظه خرید  همان  در  پارسیان  بانك 

پارسیان به صورت کارت هدیه و در مبالغ مختلف خواهد شد .
وی ادامه داد: در این سیستم نیازی به انتظار مشتری برای اعالم نتیجه 
قرعه کشی از سوی بانك نبوده و در مدت زمان حدود 3 ثانیه همزمان 
با انجام تراکنشها خرید نتیجه قرعه کشی مشخص و در همان انتهای 
ونتیجه  گردد  می  چاپ  خوان  کارت  دستگاه  توسط  که  خرید  رسید 
قرعه کشی به مشریان اعالم می شود. به گفته وی ،سیستم قرعه کشی 
آنالین در حال حاضر برای دارندگان کارت های بانكی در دستگاه های 
کارتخوان بانك پارسیان نصب گردیده و درآینده نیز برای صاحبان 

فروشگاهها این قرعه کشی راه اندازی و اجرا خواهد شد. 

ایاالت متحده و 
راه سوم

گزارش های منتشر شده از اجالس اخیر اقتصادی در داووس این 
موضوع را آشكار کرد که اکثر رهبران جهان نسبت به این موضوع 
متقاعد شده اند که بحران فعلی اقتصادی در جهان نتیجه نقص های 
ذاتی در نظام سرمایه داری است و به این موضوع تمایل دارند تا 

قوانین بین المللی جدیدی برای نجات جهان به کار بندند.

در این راستا برای نمونه کوین راد، نخست وزیر استرالیا از باراک 
اوباما خواسته تا به اقدامات وی برای ایجاد یك سیستم اقتصادی 
اقتصادی  سیستم های  که  است  معتقد  راد  بپیوندد.کوین  جدید 
قدیمی کارساز نیستند. وی همچنین خواستار این موضوع است که 

سیستمی جدید از بازارهای آزاد در جهان ایجاد شود.

انگلیس گرد هم خواهند  رهبران جهان بار دیگر در ماه آوریل در 
آمریكا  در  جهان  رهبران  نشست  دنباله   G-۲۰ نشست  این  آمد. 
خواهد بود. اجماع نظر میان رهبران جهان این است که نظام سرمایه 
داری باید تحت کنترل قرار گیرد و از همه مهمتر اینكه این نظام باید 

تحت کنترل یك مرجع بین المللی معتبر باشد.
آمریكا  اسبق  جمهور  رئیس  کلینتون  بیل  نیست.  جدیدی  ایده  این 
از نظام سرمایه داری و  یا ترکیبی  از آن به عنوان »مسیر سوم« 

سوسیالیسم یاد کرده بود.

عنوان  به  چین  داری  سرمایه  نظام  به  توان  می  راستا  این  در 
نمونه ای موفق اشاره کرد. زمانیكه دولت چین شروع به اجازه دادن 
به سرمایه گذاران خصوصی برای سودگیری از انرژی و سرمایه 

خود داد، اقتصاد این کشور به طور چشمگیری شكوفا شد.
شدید  کنترل  بود.  دولت  کنترل  کاهش  نتیجه  چین  اقتصادی  رشد 
دولتی بر اقتصاد جهانی به طور اجتناب ناپذیری رشد اقتصادی را 
المللی  اقتصاد توسط یك مرجع بین  کاهش خواهد داد. اگر کنترل 
یافته  توسعه  کشورهای  در  می تواند  اقتصادی  رشد  گیرد،  انجام 
یابد. مدت هاست  افزایش  کاهش و در کشورهای در حال توسعه 
که این هدف اصلی اصول سوسیالیسم بین المللی در اقتصاد جهان 

بوده است.

بسته  الیحه  اجرای  برای  آمریكا  کنگره  و  اوباما  اینكه  با  همزمان 
می کنند،  فعالیت  آمریكا  در  فعلی  بحران  پایان  راستای  در  محرک 
اصول  اجرای  راستای  در  را  بزرگ  های  گام  که  است  سخت 

سوسیالیسم از دست داد.
به نظر می رسد که اوباما و کنگره آمریكا با کنترل صنعت خصوصی 
در ازای بودجه عمومی که در سطح کشور توزیع می کنند، به اجرای 

اصول سوسیالیستی در اقتصاد تمایل دارند.
اقتصادی  مرجع  یك  شناختن  رسمیت  به  از  پیشتر  حتی  آمریكا 
جهانی جدید سوسیالسیتی امتناع کرده بود اما دولت اوباما نشان 
داده که به سیاست های سوسیالیستی در اقتصاد در داخل و خارج 

از آمریكا تمایل دارد.

هنری لمب، ورلدنت دیلی
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هشدار یوروفر برای رکود
 بی سابقه در سال 2۰۰9

به گزارش اتحادیه صنایع آهن و فوالد اروپا ) یوروفر(، به دلیل تشدید بحران 
مالی و تاثیرات آن که از بخش های مالی به دیگر بخش های اقتصادی کشیده 
شده، اقتصاد اروپا از ابتدای سال ۲۰۰9 با رکود شدیدی مواجه شده است. 

این گزارش اضافه می کند که این رکود به دلیل پس زمینه و حوزه جغرافیایی 
خاصی که دارد، نمی تواند از منظر تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. با این 
وجود، اگر فرض کنیم که اقداماتی که در این زمینه اتخاذ می شود به موقع 
و موثر باشد، آن گاه می توان احتمال داد که این رکود در اواخر ۲۰۰9 به 
کف خود خواهد رسید. آخرین پیش بینی های کمیته اقتصادی یوروفر نشان 
اروپا در سال جاری حدود 9/1 درصد  اتحادیه  ناخالص  تولید  می دهد که 
کاهش می یابد. تنها در سال ۲۰1۰ می توان شاهد بهبودی جزئی در شرایط 

اقتصادی بود. 
تاثیر بدتر شدن وضعیت اقتصادی از پاییز ۲۰۰8 را می توان به طور کامل در 
چشم انداز صنایع مصرف کننده فوالد مشاهده کرد. در نیمه اول سال جاری 
تولید فوالد 1۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش خواهد یافت. 
در نیمه دوم پیش بینی می شود که این روند نزولی به تدریج بهبود یابد ولی 
در کل، تولید در بخش های مصرف کننده فوالد بین ۷ تا 8 درصد در سال 
۲۰۰9 کاهش خواهد داشت. در این میان، بخش اتومبیل سازی بیشترین تاثیر 
را از این رکود گرفته است. البته بخش های ساخت و ساز، لوله های فوالدی 
و بخش های مهندسی نیز از این روند نزولی و رکود شدید در امان نبوده اند. 

اما تمام بخش ها در سال ۲۰1۰ شاهد بهبود اندکی در اوضاع خواهند بود. 
این بحران قرار  تاثیر  تحت  این گزارش، بازار فوالد اروپا نیز شدیداً  بنا بر 
گرفته و و با رکود بی سابقه ای در سال جاری رو به رو خواهد شد. چشم 
انداز نیمه دوم بازار فوالد در سال ۲۰۰9 حاکی از تداوم روند نزولی و کاهش 
دو رقمی در مصرف واقعی فوالد نسبت به آنچه که در فصل آخر ۲۰۰9 ثبت 
به دوره  اول حدود ۲9 درصد نسبت  شد، است. مصرف ظاهری در فصل 
مشابه سال قبل کاهش می یابد. کاهش مصرف ظاهری در فصل های بعدی 
سال نیز ادامه خواهد یافت. با این حال پیش بینی می شود که میزان مصرف 
پایین فصل آخر ۲۰۰8  در فصل چهارم سال ۲۰۰9 نسبت به سطح بسیار 
اندکی رشد بیابد. با این وجود، پس از کاهش 15 درصدی در سال ۲۰۰9، 

مصرف ظاهری در سال ۲۰1۰ کمی رشد خواهد یافت. 
از  ناشی  که  یابد  بهبود  تقاضا در سال ۲۰۰9 کمی  که  بینی می شود  پیش 

کاهش شدید موجودی انبارها در خالل سال ۲۰۰9 می باشد. 

حمله دزدان دریایي با »آر پي جي«  به 
نفتکش هاي ایراني 

 
دزدان دریایي پس از گروگان گرفتن دو کشتي ایراني، 
تاکنون به هفت نفتكش ایراني حمله کرده اند. محمد 
این  ایران در  سوري مدیرعامل شرکت ملي نفتكش 
باره توضیح داد؛ دزدان دریایي تاکنون براي تصرف 
در  که  اند  کرده  حمله  به  اقدام  ایراني  نفتكش  هفت 
جریان این حمالت یك مورد شلیك سالح آر پي جي 
به نفتكش » هنگام« اتفاق افتاد که خوشبختانه حمالت 
آنان موفقیت آمیز نبوده است.این حمالت به نفتكش 
نفتكش »دماوند« در  هاي »هنگام« در 3۰ شهریور، 
نفتكش  و  مهر  پنجم  در  »هرمز«  نفتكش  مهر،   11
آبان و  نفتكش »هراز« در ۲1  آبان،  »نور« در هفتم 
دوم دي و نفتكش »دیلم« در ۲5 دي ماه بوده است. 
به گزارش خبرگزاري ها وي با اشاره به اینكه دزدان 
نام هاي  به  ایراني  تاکنون دو فروند کشتي  دریایي 
ایران دیانت و دیالیت متعلق به کشتیراني جمهوري 

اسالمي ایران را به گروگان گرفته بودند، اعالم کرد؛ 
کشتي اول آزاد شده و کشتي دوم پس از حدود دو ماه معطلي چند هفته پیش آزاد شد. به گفته سوري، کشتي دیالیت با هفت خدمه 
ایراني و ۲۰ خدمه خارجي حامل 35 هزار تن گندم به مقصد ایران و کشتي ایران دیانت نیز حامل مواد معدني به سمت ایران بوده 
است. به گفته سوري دزدان دریایي همچنان در منطقه شاخ آفریقا تا مناطق ساحل شرقي کشور سومالي و کنیا، تا حوزه دریایي 
شمال جزیره ماداگاسكار را تا عمق ۴5۰ مایلي دریا تحت نفوذ دارند. وي گفت؛ مقصد نهایي دزدان دریایي پس از گروگانگیري 
کشتي ها، سواحل و بنادر کشور سومالي جهت پناه گرفتن است که بعد از هر گروگانگیري، اقدام به باج گیري و دریافت مبالغ 
بسیار باالیي مي کنند. به گفته وي وقتي کشتي توسط دزدان دریایي گروگان گرفته مي شود مشكالت مالك کشتي خیلي زیاد است 
و در مجموع تا پرداخت پول نقد، کشتي آزاد نمي شود و آزاد شدن آن حدود دو ماه طول مي کشد. سوري ادامه داد؛این موضوع 

شرایط بسیار نامناسب روحي و جسمي را براي خدمه کشتي و خانواده آنها و مسووالن کشتیراني ایجاد مي کند. 
سود ۱۵۰ میلیون دالري دزدان دریایي

مدیرعامل شرکت ملي نفتكش ایران تصریح کرد؛ در مجموع تاکنون حدود 5۰ تا 15۰ میلیون دالر پول جهت آزادسازي کشتي ها 
به دزدان دریایي پرداخت شده است. وي در خصوص تجهیزات دزدان دریایي به سالح سبك اتوماتیك و نیمه سنگین، شناورهاي 
مدرن و قایق هاي تندرو، شناورهاي مادر تدارکاتي و تجهیزات ارتباطي مدرن مانند دستگاه هاي رادار و بي سیم و ماهواره اشاره 
و اظهار کرد؛ شرایط به گونه یي است که شناورهاي مادر تدارکاتي در فواصل مختلف مستقر شده اند و قایق هاي کوچك از آنها 

آذوقه، مهمات، سالح و نفر دریافت کرده و عملیات حمله پس از شناسایي آغاز مي شود. 

۱2۰ میلیارد دالر سرمایه 
از بزرگترین بانک 
سوئیس خارج شد

به نقل از روزنامه فایننشال تایمز ، بحران مالي 
سیستم  عملكرد  بر  زیادي  منفي  تاثیر  جهان 

بانكي سوییس داشته است . 
از  پس   ، کرد  اعالم  سوییس  بانك  بزرگترین 
زیان ۷ میلیارد دالري در سه ماه پایاني ۲۰۰8 
قصد دارد بیش از 16۰۰ نفر از کارمندان خود 

را اخراج کند . 
با   ۲۰۰8 سال  طي  سوییس  اس  بي  یو  بانك 
فرانكي  میلیارد   ۷/19 خالص  ضرر  و  زیان 
بیشترین میزان زیان  این   . روبرو شده است 
به  تاریخ فعالیتش  بانك در طول  این  و ضرر 
شمار مي رود . تنها طي سه ماه پایاني ۲۰۰8 
مشتریان این بانك اقدام به خارج کردن بیش 
خود  هاي  سرمایه  فرانك  میلیارد   ۲/58 از 

کردند . 
ماه  سه  طي  نیز  بانك  این  ثروتمند  مشتریان 
میلیارد   ۴9 کردن  به خارج  اقدام  سوم ۲۰۰8 

فرانك از سرمایه هاي خود نمودند . 
کمك  دریافت  با  دارد  قصد  اس  بي  یو  بانك 
مالي ۲/59 میلیارد فرانكي از دولت ، بار دیگر 
این بانك را تا پایان سال ۲۰۰9 به سودآوري 
قصد  همچنین  اس  بي  یو  بانك   . کند  نزدیك 
دارد تعداد کارمندان خود را تا پایان امسال به 

کمتر از 15 هزار نفر کاهش دهد . 
مشتریان این بانك سوییسي طي نه ماه نخست 
۲۰۰8 بیش از 1۴۰ میلیارد فرانك از سرمایه 

هاي خود را از این بانك خارج کردند 
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3۰نما
ادامه تحسین ها از 

»درباره الي« در برلین 
 

در  فرهادي  اصغر  ساخته  جدیدترین  الي«  »درباره  فیلم  نمایش 
جشنواره فیلم برلین، بار دیگر منتقدان سینماي جهان را به تحسین 
الي« روز شنبه در  فیلم »درباره  ایران واداشت.  از سینماي  اثري 
بخش رقابتي پنجاه ونهمین جشنواره برلین به روي پرده رفت و 
با استقبال زیاد تماشاگران و منتقدان فیلم همراه شد. لي مارشال 
منتقد سینما از نشریه »اسكرین دیلي« پیرامون ساخته جدید »اصغر 
فرهادي« نوشت؛ »درباره الي« یكي از بهترین فیلم هاي چند سال 
اخیر سینماي ایران است که از کلیت باصالبتي برخوردار است. این 
یكي از آن معدود فیلم هایي است که به عنوان یك درام رضایت 
دانست  به یك طبقه خاص  توان آن را صرفًا معطوف  بخش، مي 
برخوردار  غني  و  دروني مستقل  زندگي  یك  از  این وجود،  با  اما 
است.« در ادامه مطلب منتقد اسكرین دیلي آمده است؛»محوریت این 
فیلم بر پرسش هایي درباره درست و غلط، اجبارهاي اجتماعي و 
دروغ هایي است که مردم به یكدیگر مي گویند. »درباره الي« یك 
به  ایراني در طبقه متوسط جامعه  فیلم هاي  براي  نوآوري نسبي 
دهد  مي  نشان  را  ایران  مدرن کشور  فیلم چهره  این  دارد.  همراه 
که پیش از این به ندرت به تصویر کشیده شده بود. فرهادي در 
فیلمنامه اش همواره سعي کرده بیننده را به شكلي دراماتیك درگیر 
اند.  داده  ستاره  چهار  فیلم  به  دیلي  اسكرین  منتقدان  کند.«  فیلم 
نشریه سینمایي »ورایتي« نیز در تحلیل خود از فیلم »درباره الي« 
به  افشاگرانه  نگاه  یك  فرهادي  اصغر  بلند  فیلم  نوشت؛»چهارمین 
فرهنگ پنهان فریبكاري و نیرنگ که تبدیل به بخشي از جامعه بشر 
امروز شده است، دارد. قسمت اول این فیلم، یعني 5۰ دقیقه نخست 
ممكن است به چشم نیاید، اما بعد از اتفاقي که در این بخش از فیلم 
مي افتد، »درباره الي« به یك تریلر دلهره آمیز تبدیل مي شود.« در 
گزارش ایسنا آمده است؛ »این فیلم از لحاظ عمق شخصیت پردازي 
به اندازه فیلم هاي قبلي فرهادي قوي نیست، اما توانسته از سطح 

پیچیدگي باالي داستان، خود را به درجه قابل قبولي برساند.«

فیلم فرانسوي حاشیه ساز شد
یك فیلم فرانسوي در جشنواره بین المللي فیلم برلین بحث برانگیز 
شد. »روز دامن« در این جشنواره اروپایي، مسائلي مثل تنش هاي 
نژادي، سیستم آموزشي و رنگ پوست در جامعه فرانسه را پیش 
روي تماشاگران خارجي جشنواره قرار داد. در این درام اجتماعي، 
فرانسه،  دهه سینماي  و ستاره مطرح چهار  بازیگر  آجاني  ایزابل 
نقش معلم یك مدرسه را بازي مي کند که باید شاگردان نوجوان 
شلوغ و غیرقابل کنترل کالس خود را آرام کند. قصه فیلم با نگاهي 
نژادي سال  و  قومي  از درگیري هاي  که  نوشته شده  به مسائلي 
انداخته  فرانسه  جامعه  روي سر  را  فرانسه، سایه خودش   ۲۰۰5
است. بسیاري از شهرهاي فرانسه هنوز هم تحت تاثیر آن حوادث 
تلخ قرار دارند. آجاني که پدرش الجزایري است و بسیار دوست 
دارد درباره مساله مهاجرت صحبت کند، در برلین به خبرنگاران 
درباره  اصاًل  پیشنهاد شد،  من  به  فیلم  این  در  بازي  »وقتي  گفت؛ 
اش فكر نكردم. بالفاصله آن را قبول کردم.« بازیگران دانش آموز 
هستند.  سیاهپوست  و  عرب  مهاجر  هاي  بچه  اکثراً  فیلم  نوجوان 
آنها در کالس درس سواالت زیادي از معلم فرانسوي خود سوفیا 
)با بازي آجاني( مي کنند. سوفیا براي تعدادي از سواالت بچه ها، 
جوابي ندارد و خودش هم مي خواهد پاسخ درست و مناسبي براي 
آنها پیدا کند. آجاني عقیده دارد تاریخ معاصر فرانسه را باید از نو 
نوشت و جایگاه مهاجرین و اقلیت ها را در آن مورد تاکید قرار داد. 
به گزارش فارس »روز دامن« که با هزینه یي بسیار اندک ساخته 
از  نقدهاي مثبتي که قبل  اما  تلویزیوني بود  فیلمي  شده، در اصل 
پخش تلویزیون به آن نوشته شد، امكان آن را فراهم کرد که یك 

پخش سینمایي داشته باشد

. این فیلم هم سوژه یي شبیه »کالس« فیلم مطرح و ضد تبعیض 
طالي  نخل  که  »کالس«  دارد.  فرانسه  سینماي   ۲۰۰8 سال  نژادي 
جشنواره کن را در بهار گذشته گرفت، درباره سیستم آموزشي 
در  دامن«  »روز  وجود  این  با  است.  اروپایي  کشور  این  قدیمي 
مقایسه با »کالس«، سیاه تر و بي رحم تر است. منتقدان سینمایي در 
برلین از »روز دامن« استقبال خوبي کردند. آنها مي گویند سینماي 
فرانسه در طول سه سال اخیر با تولید فیلم هایي با مضمون تنش 
هاي نژادي و درگیري هاي قومي، قصد یك بازنگري اساسي در 

تاریخ گذشته خود دارد. 

یک فیلم بدون شامورتی بازی
امین عظیمی

به نظر من فیلم ها سه دسته اند؛ اول فیلم هایی که هرچه تقال می کنند و به هر شامورتی بازی متوسل می شوند نمی توانند ذره یی در دل 
تماشاگرشان نفوذ کنند و او را تحت تاثیر قرار دهند.

دسته دوم فیلم هایی هستند که تماشاگر حین دیدن اش تحت تاثیر لحظاتی قرار می گیرد و لذت اش مثل یك فنجان چای زغالی در دل جنگل 
های نور آن هم در چنین فصلی تمام وجودش را گرم می کند. اما وقتی از سالن بیرون می آید و برای خودش چرخی می زند و چند ساعتی 

می گذرد دیگر اثری از آن حس خوب نیست.
انگار هرچه بوده مثل لذتی زودگذر، مثل تاثیر نوشابه یی انرژی زا دود شده و هوا رفته است. اما دسته سوم فیلم هایی است که در تمام 
لحظات تماشای آن حس می کنی جادو شده یی و روی زمین نیستی و اینكه در مقابلت روی پرده جان گرفته فیلم نیست بلكه لحظه یی غریب 
و ماورایی است و تازه هنگامی که از سالن بیرون می آیی و در تنهایی شب قدم می زنی احساس می کنی همچون مسافر کشتی بادبانی 
ساعت ها، روزها و حتی شاید سال ها در اقیانوس فیلم غوطه می خوری و باز هم نمی توانی از آن دل بكنی چون جادویی در آن هست که 
با هیچ چیز قابل وصف نیست. »درباره الی...« اصغر فرهادی یكی از این فیلم هاست. اتفاقی که همچون زلزله یی غریب، جشنواره امسال را 

از رخوت و مرگ نجات داد و جانی تازه در آن دمید. 
تقریبًا ما هیچ وقت این خوشبختی را نداشته ایم که فیلم های غیرایرانی دسته سوم این نوشته را در سالن و روی پرده بزرگ ببینیم. اما در 
بین فیلم های ایرانی، بعد از تجربه تماشای شاهكار بی حد و حصر پرویز شهبازی - »نفس عمیق« که برای هم نسالن من هیچ گاه فراموش 
شدنی نیست - »درباره الی...« دوباره ما را به همان قله یا شاید فراتر از آن می برد و وجودمان را زیر و زبر می کند. »درباره الی...« فیلمی 
در مورد دختری به نام الی است. هرگونه بازتعریف جزئیات فیلم برای خواننده این سطور خیانت به تماشاگری است که می خواهد لحظات 
جادویی و منحصربه فرد تماشای آن را تجربه کند. پس اگر من به جای شمایی بودم که فیلم را ندیده اید در برابر هرگونه بازگویی قصه 
و ذکر جزئیات توسط هر کسی که فیلم را دیده است، گوش هایم را می گرفتم تا لذت مواجه شدن با روند تدریجی و خارق العاده همراه 

شدن با فیلم فرهادی را از دست ندهم. 
دوربین فرهادی در تمام لحظات فیلم لحظه یی از دایره کنش خارج نمی شود و تماشاگر همچون عضو و ناظری از یك جمع خانوادگی و 
دوستانه شاهد اتفاقاتی دردناکی است که به ظاهر منطق پیچیده یی ندارد. اما فیلم هرچه پیشتر می رود تازه ابعاد هولناک واقعه را افشا 
می کند و یك موقعیت ساده در انتهای فیلم به بحرانی غیرقابل بازگشت بدل می شود. اصغر فرهادی در این فیلم نیز همچون »چهارشنبه 
سوری« مدام قضاوت های تماشاگر در مورد شخصیت های فیلم و اصل ماجرا را به هم می زند. اما نكته خارق العاده اینجاست که تماشاگر 

پس از پایان فیلم نیز هرگز نمی تواند قضاوتی قطعی در مورد آنچه پیش آمده داشته باشد. 
فرهادی استاد مسلم استراتژی اطالع رسانی در روایت داستانی فیلم است. در ایران که هیچ در جهان نیز کمتر فیلمی را می توان یافت که 
به دور از فرم های مكانیكی و تكنیك های تصنعی - هرچند درونی شده در بطن فیلم- با چیدمانی این گونه نرم، انعطاف پذیر و خردمندانه 
از جزئیات روایی روبه رو باشیم که ذره ذره جهان اثر را شكل می بخشد و تماشاگرش را در فضای داستان قرار می دهد. »درباره الی...« 
یكی از قدر قدرت ترین فیلم های سینمای ایران در زمینه فضاسازی است؛ فضایی که در فیلمنامه به طور کامل شكل گرفته است و انتخاب 
های هوشمندانه کارگردان در تمامی زمینه ها - از لوکیشن گرفته تا انتخاب بازیگران، طراحی صحنه و انتخاب فیلمبرداری همچون حسین 

جعفریان - به اجرایی بی نقص از آن منجر شده است. 
هرکدام از بازیگران فیلم، یكی از بهترین بازی های دوران حرفه یی شان را ارائه می کنند. تاکید فرهادی در قرار گرفتن دوربین دور و بر 
شخصیت ها و کانون اتفاقات، سبب می شود به شكل غریبی همه بازی ها در میزانسن های شلوغ و پربازیگر فیلم یكدست و قدرتمند از آب 
دربیاید. فرقی نمی کند شما در فیلم شاهد حضور بازیگری پرتجربه همچون گلشیفته فراهانی باشید یا بازی های خیره کننده سه کودک 
خردسال فیلم شما را تحت تاثیر قرار داده باشد یا بازی های غافلگیر کننده »پیمان معادی« و »مانی حقیقی«، یك فیلمنامه نویس و یك شارح 
فلسفی و کارگردان سینما هوش از سر شما برده باشد. فارغ از توانایی و خالقیت تك تك بازیگران فیلم که مثاًل »صابر ابر« با آنكه تنها در 
لحظات کوتاهی آن هم در فصل پایانی فیلم حاضر می شود اما بی نظیر و مثال زدنی است یا بازی گلشیفته فراهانی که همچون الماسی در 

این فیلم می درخشد، نتیجه کار گویای انتخاب های هوشمندانه کارگردان و هدایت صحیح بازیگران از جانب اوست. 
دوست دارم در فرصت و مجالی بسیار مفصل تر از این یادداشت به ارزش های شاهكار فرهادی اشاره کنم و در آخر اینكه »درباره الی...« 

فیلمی است که می شود بدون شرمساری و در ورای تمامی قواعد و اصول نقدنویسی به شیفته آن بودن اعتراف و افتخار کرد. 
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3۰نما

  آنجلینا جولی سفیر صلح 

آنجلینا جولی« سفیر صلح سازمان ملل متحد، پنجشنبه گذشته با حضور در کمپ پناهندگی »بن مای نای سوی« 
در مرز برمه و تایلند از کشور تایلند درخواست کرده است تا به پناهندگان اهل برمه ساکن این کشور آزادی های 

بیشتری بدهد.
در این کمپ بین 116 تا 135 هزار نفر پناهجو زندگی سختی را پشت سر می گذارند. از آنجایی که به نظر نمی رسد این 
پناهندگان در آینده نزدیك بتوانند به برمه بازگردند، جولی از دولت تایلند خواسته است تا امكاناتی به وجود بیاورد 
تا این پناهندگان بتوانند با پیدا کردن مشاغلی در خارج از کمپ پناهندگی با اتكا به خود، زندگی مستقلی را آغاز کنند. 
آنجلینا جولی در طول مدت دیدار خود از »بن مای نای سوی« ابراز امیدواری کرد که مقامات و دولت تایلند، فرآیند 

رسیدگی به شرایط و وضعیت این پناهندگان را تسریع بخشد. 

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

»جانی دپ« روزنامه نگار می شود
 

فیلم»خاطرات روزانه رام « با انتخاب »جانی دپ« به نقش یك روزنامه نگار 
اس  هانتر  کتاب  قصه  اساس  بر  رام«  روزانه  »خاطرات  می شود.  ساخته 
تامپسن به همین نام ساخته می شود و بروس رابینسن کارگردان آن است. 
امبر هرد نقش اصلی زن این فیلم را بازی می کند. هرد یكی از بازیگران 
تازه وارد دنیای سینماست که قبل از این در چند فیلم کم خرج، در نقش های 
مكمل ظاهر شده است و »خاطرات روزانه رام« اولین نقش اصلی او در یك 
فیلم استودیویی است.قصه فیلم درباره یك روزنامه نگار الكلی به نام پل 
کمپ )با بازی دپ(  در پورتوریكوی دهه پنجاه میالدی است. خط اصلی 
قصه یك مثلث عاشقانه را دنبال می کند. هرد در فیلم نقش جوانی به نام 
چنالت را دارد که نامزد یك روزنامه نگار تازه کار به نام ساندرسن است 
که متوجه می شود قصد کلك زدن به کمپ را دارد. چنالت نامزدی اش را با 
روزنامه نگار متقلب به هم می زند و تصمیم می گیرد به کمپ کمك کند. قبل 
از این بازیگرانی مثل اسكارلت یوهانسن و کایرا نایتلی تالش کردند، نقش 
چنالت را به دست بیاورند. اما تهیه کنندگان فیلم اعالم کرده بودند، برای 
این نقش به دنبال بازیگری هستند که کمتر شناخته شده باشد. بازیگر نقش 

ساندرسن هم همین روزها انتخاب می شود. »جانی دپ« از دوستان نزدیك تامپسن نویسنده است و از سال ۲۰۰3 
که کتاب او منتشر شد، در تالش بود تا رضایت وی را برای تولید نسخه سینمایی آن جلب کند. دپ که سال ۲۰۰۷ 
»سوئینی تاد« تیم برتن را )بر اساس یك نمایش موزیكال موفق صحنه ای به همین نام( روی پرده سینماها داشت، در 
سال ۲۰۰8 فیلمی را روانه اکران عمومی نكرد. »دشمنان مردم« او در سال جدید میالدی به نمایش عمومی درمی آید 
و این در حالی است که وی این روزها خودش را آماده بازی در نسخه جدید و زنده قصه کالسیك کودکانه »آلیس 

در سرزمین عجایب« می کند. این درام فانتزی هم توسط دوست قدیمی دپ، یعنی تیم برتن کارگردانی می شود. 

»امیر کاستاریکا« چهره انقالبي مکزیک را به سینما مي آورد  
 

امیر کاستاریكا قصد دارد در جدیدترین پروژه اش، اثري حماسي درباره »پانچو ویا« چهره انقالبي 
مكزیك بسازد. او هم اکنون در حال نگارش فیلمنامه است و عنوان »هفت دوست پانچو ویا و زني 
با شش انگشت« را براي آن انتخاب کرده است. این فیلم از اواخر امسال یا اواخر سال ۲۰1۰ در 
اسپانیا، مكزیك و صربستان جلوي دوربین خواهد رفت. کاستاریكا در فیلم قبلي خود اثري مستند 
از ظهور و افول دیه گو مارادونا ستاره فوتبال آرژانتین ساخته بود. پانچو ویا به جهت نقشي که 
در انقالب مكزیك در اوایل قرن بیستم داشت، یكي از چهره هاي افسانه یي کشورش محسوب مي 

شود.  

برنت میلر قطعه فیلم اسکار 2۰۰9 را مي سازد  
  برنت میلر قطعه فیلم اصلي مراسم جوایز اسكار را مي سازد. این قطعه فیلم افتتاح کننده هشتاد و 
یكمین مراسم اسكار خواهد بود. هر سال مراسم اسكار با یك قطعه فیلم کوتاه آغاز مي شود. این 
فیلم ها با بهره گیري از صحنه هاي مهم فیلم هاي تاریخ سینما، در ستایش هنر سینما و فیلم هستند 
و انتخاب کارگرداني براي ساخت آن از اهمیت زیادي برخوردار است. تهیه کننده و کارگردان این 
قطعه فیلم ها، هر سال تغییر مي کند. علت این کار این است که با تغییر کادر سازنده این فیلم ها، 
هر سال فیلم کوتاه مورد نظر طراوت و تازگي خاص خود را داشته باشد. برنت میلر را تماشاگران 
سینما با درام اجتماعي »کاپوتي« مي شناسند. این فیلم که در سال ۲۰۰5 نامزد دریافت چندین جایزه 
اسكار شد، درباره زندگي و فعالیت هاي »ترومن کاپوتي« نویسنده مطرح دهه 6۰ میالدي بود. او 
براي کتاب »در کمال خونسردي« شهرت دارد که به صورت فیلم سینمایي هم درآمد. نقش کاپوتي 
را در فیلم میلر بازیگر درجه دو سینما »فیلیپ سیمور هافمن« بازي کرد که براي آن اسكار بهترین 
بازیگر مرد را هم گرفت. هشتاد و یكمین دوره مراسم اسكار ۲۲ فوریه برپا مي شود و مراسم آن 

به صورت زنده از شبكه اي بي سي پخش خواهد شد.  

کریستین بل دادگاهي مي شود  
خشونت کریستین بل دوباره کار دستش داد. بازیگر نقش »بتمن« این بار بر سر مدیر فیلمبرداري 
قسمت جدید مجموعه فیلم »ترمیناتور« داد و فریاد کشیده است و احتمااًل دادگاهي مي شود. یك 
شبكه اینترنتي نواري را پخش کرده است که در آن صداي بازیگر 35 ساله سینما شنیده مي شود 
که در حال فریاد کشیدن بر سر شین هورلبوت مدیر فیلمبرداري »ترمیناتور« است. از فریادها و 
حرف هاي بل چنین استنباط مي شود که او از اینكه یكي از صحنه هاي مهم فیلم با دخالت چند نفر 
به هم خورده، بسیار ناراحت است. این نوار حدود چهار دقیقه است و هنوز مدیر برنامه بل یا شرکت 
فیلمسازي سوني - که »ترمیناتور« جدید را تهیه و تولید کرده است - نسبت به آن واکنشي نشان 
نداده اند. در این نوار، بل با فریاد اعتراض مي کند عوامل صحنه بي دلیل وارد صحنه مي شوند و هر 
کاري که دل شان بخواهد، انجام مي دهند. او خطاب به هورلبوت او را متهم به کم توجهي و اهمال 
کاري مي کند. جالب اینكه هورلبوت در آن زمان هیچ شكایتي علیه بل نمي کند اما برخي رسانه ها 
حاال که این نوار پخش شده، از او خواسته اند علیه بل شكایت قانوني کند. هنوز معلوم نیست این 
نوار چگونه به دست این سایت اینترنتي رسیده است و آنها چرا اینقدر دیر آن را پخش کرده اند.  
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نوازندگان 
تنبک 

دراواخر 
عصر قاجار

شاهین مهاجری

آقاجان اول از اساتید درجه اول نوازنده تنبك در اوائل 
کنونی  معمر  اساتید  و  بود  قاجار  ناصرالدینشاه  عصر 
او را ندیده بودند. بعد از او چون نوازنده استاد و ماهر 
دیگری بهمین نام ظهور کرد و به آقاجان دوم معروف 
می  نامیدند.  اول  آقاجان  را  او  دو  این  تمیز  برای  شد 
و  تصنیف  خواندن  و  نوازندگی  در  اول  آقاجان  گویند 

آهنگهای ضربی بسیار مهارت داشته است...

به هنگام تحقیق پیرامون تنبك نوازان عهد قاجار متوجه می شویم 
که متاسفانه به غیر از چند نوشته باارزش هیچ منبع دیگری درباره 
آنها دردست نیست. به عنوان مثال میرزا حبیب قاآنی شاعر عصر 
)متوفی  ناصرالدینشاه  سلطنت  اوائل  و  شاه  محمد  و  فتحعلیشاه 
اکبر، احمد و  نامهای  به  از سه تن  1۲۷۰ هجری( در اشعار خود 

بابائی نام برده است: 
تارزن زاغی و ریحان و ملیخای یهود 

تنبك گیر اکبری و احمدی و بابائی 
و  اساتید موسیقی و خوانندگان  اکثر  که  باید ذکر شود  از طرفی 
و  آشنا  تنبك  به  همگی  درقدیم  مختلف  سازهای  ماهر  نوازندگان 
بعضی در آن تخصص داشتند. اساتید نوازنده تنبك اکثراً از نعمت 
صدای خوش بهره مند بوده و معمواًل خوانندگان تصنیف و اشعار 
قوه  آهنگی  و  ضربی  اشعار  و  تصنیف  خواندن  بودند)  ضربی 
تشخیص ضرب می خواهد تا در موقع خوانندگی وزن را از دست 

ندهند و به اصطالح از ضرب خارج نشوند(. 
در ذیل از نوازندگانی نام می بریم که در اواخر عصر قاجاریه )از 
زمان سلطنت ناصرالدینشاه( به بعد می زیسته و عنوان و شهرت 

داشته اند. 
* آقاجان اول: آقاجان اول از اساتید درجه اول نوازنده تنبك در 
اوائل عصر ناصرالدینشاه قاجار بود و اساتید معمر کنونی او را 
ندیده بودند. بعد از او چون نوازنده استاد و ماهر دیگری بهمین نام 
ظهور کرد و به آقاجان دوم معروف شد برای تمیز این دو او را 
آقاجان اول نامیدند. می گویند آقاجان اول در نوازندگی و خواندن 

تصنیف و آهنگهای ضربی بسیار مهارت داشته است. 
از  حضور  سماع  به  ملقب  حضور:حبیب  سماع  به  ملقب  حبیب   *
نوازندگان بنام تنبك و استادی بی مانند بود و عالوه بر این هنر 
در نوازندگی سنتور نیز استاد مسلم عصر خود بشمار می رفت. 
استاد سماع حضور در تنبك شناخته شده نیست و شاید آقاجان 
اول بوده باشد. به هرحال نوازندگان درجه اول تنبك که بعد از او 
شهرت یافتند اکثر از تربیت شدگان وی بوده و هر یك استاد زمان 
محمدتقی  خان-  حاجی  دوم-  آقاجان  مانند  شدند  شناخته  خود 
خان و فرزندان او حبیب و محبوب و غیر اینها. پدر سماع حضور 
موسوم به میرزا غالمحسین معروف به آقاجان استاد کمانچه بود 
و بعید نیست که مربی اولیه سماع حضور در تنبك او بوده باشد. 

خان  محمد صادق  آقا  ساز  همراه  جوانی  از  چون  سماع حضور 
سرورالملك استاد بی نظیر عصر خود تنبك می نواخته است عالوه 
بر آموختن نوازندگی سنتور در نواختن تنبك و خواندن تصنیف و 
آهنگهای ضربی مهارت بسیار یافت و فرزندان او حبیب و محبوب 
سنتور  ویژه  به  و  تنبك  در  حبیب  و  شدند  مند  بهره  پدر  هنر  از 

مهارت کافی یافت و استاد مسلم سنتور زمان ما شناخته بود. 
سماع حضور مردی بی آالیش  ورزشكار و کشتی گیر و از دروایش 
سلسله نعمت اللهی و بسیار با عقیده و ایمان بود و کمتر در مجالس 
متفرقه شرکت می کرد و قدر هنر خود را می دانست، نقل می کنند 
که در اواخر عمر هر وقت در خلوت تنهائی خود سنتور می زد قباًل 
وضو می ساخت و تطهیر می کرد و در جواب درباره علت این کار 
گفته بود من وقتی ساز می زنم با خدای خود راز و نیاز می کنم و 

انسان وقتی بطرف خدا می رود باید پاک و مطهر باشد. 
سماع حضور در اواخر عصر قاجاریه و زمان سلطنت احمدشاه در 
گذشت و غیر از حبیب و محبوب فرزند دیگری بنام محب داشت 
همه  حضور  سماع  فرزندان  نگرفت.  چندانی  بهره  پدر  هنر  از  که 
در نظام خدمت می کردند و تنها فرزندش حبیب از هنرمندان بنام 

عصر خود شد. 
سماع  شاگردان  از   ، شیرازی  داود  فرزند  دوم:آقاجان  آقاجان   *
استاد  به سنتورخان  )معروف  از منسوبین حسن خان  و  حضور 
معروف سنتور عصر محمدشاه و اوائل سلطنت ناصر الدین شاه( 
و  در خواندن تصنیف  و  داشت  تمام  مهارت  فن خود  در  او  بود. 

نواختن تنبك کسی به پای او نمی رسید. 
او پدر حاجی خان) معروف بحاجی خان عین الدوله ای( بود. میرزا 

عبداله خان دوامی استاد بی نظیر کنونی که او را دیده و سازش را 
شنیده نقل می کند که آقاجان در تنبك نظیر نداشته و بر همه اساتید 

این فن در زمان خود مقدم بوده است. 
از شاگردان آقاجان می توان از ابوالحسن صبا و فرزندش معروف 

به رضای روانبخش و غیر اینها نام برد. 
* رضا روانبخش:رضا روانبخش، فرزند آقاجان ، بواسطه استعداد 
و خواندن  تنبك  در  در جوانی  پدر  توجه خاص  و  ذاتی  قریحه  و 
اشعار ضربی شهرت پیدا کرد. تنبك نیكو می نواخت و دو دانگ 
آواز را با مالحت و استادی میخواند. متاسفانه دیری نپائید و در 
جوانی در حدود 13۲۰ شمسی درگذشت. حسین تهرانی از تعلیم و 

روش او بهره مند بود. 
خویش  پدر  شده  تربیت  خان  حاجی  الدوله:  عین  خان  حاجی   *
آقاجان اول  استاد تنبك در اوائل و اواسط سلطنت ناصرالدین شاه 

بود. او شاگرد اول حبیب سماع حضور در تنبك نیز بوده 
است. 

ابوالحسن صبا ، میرزا عبداله خان دوامی و ملوک ضرابی از تربیت 
شدگان او بوده و می گویند حاجی خان صدای دو دانگ مطبوعی 
داشت و در خواندن اشعار ضربی مبتكر بود و در فن نواختن تنبك 

و خواندن تصنیف و آهنگهای ضربی تسلط کامل داشت. 
روح ا... خالقی ، مؤلف سرگذشت موسیقی ایران می نویسد : »از 
درویش خان )استاد درجه اول نوازنده تار و سه تار( نقل است که 
او )مترونم( ارکستر بوده و از آنچه معروف است و همه اهل فن 
تنبك  بهترین تصنیف خوان و  او را در زمان خود  تصدیق دارند 

نواز دانسته اند.« حاجی خان چون از خواص خدمه عین الدوله بود 
او را حاجی خان عین الدوله ای می گفتند. او در کنسرت های گروه 
اخوت در سینما فاروس الله زار تهران شرکت کرده ، برنامه هایی 

را اجرا می نمود. 
: محمدتقی از شاگردان سماع حضور  * محمدتقی نسقچی باشی 
در  تنبك  نواختن  و  تصنیف  خواندن  در  را  او  مطلع  اساتید  بود. 
ردیف اساتید بشمار آورده اند و چون بیشتر مصاحب نسق چی 
باشی استاد نوازنده تار و شاگرد معروف میرزا حسینقلی بود به 

تقی نسق چی باشی معروف گردید. 
* حاجی احمد کاشی:از نوازندگان تنبك اواخر عهد ناصری و دوره 
مظفری بود که بیشتر با میرزا حسینقلی و برادرش میرزا عبداله 
)استادان معروف( کار میكرد و در صفحه ای که از این اساتید باقی 

است تنبك گرفته است. 
در  قاجار  اواخرعهد  در  و  بوده  اصفهان  اهل  آقاباشی:  عیسی   *
طهران زندگی می کرد . صدائی خوش داشت و از اطالعات کافی 
در موسیقی بهره مند بود و در نواختن تنبك و خواندن تصنیف و 
ابراهیم آقاباشی خواننده  آهنگهای ضربی مهارت داشت. میگویند 
ظل السلطان هنگام سالخوردگی تصمیم گرفت شاگردی تربیت کند 
که جانشین او باشد و عیسی را تربیت کرد و بهمین مناسبت به 

عیسی آقاباشی معروف گردید. 
عیسی آقاباشی هنرمندی با ذوق و سلیقه بود. سلیمان امیرقاسمی 
)خواننده( از تربیت شدگان او بود. عیسی آقاباشی برادری داشت 
بنام "زمان" که او نیز در نواختن تنبك و خواندن تصنیف و آواز 

مهارت داشت. 
اتابكی  خان  اله  نعمت  با  بیشتر  که  بود  نوازندگانی  اکبرخان:از   *
همكاری می کرد و با تار او می نواخت و درخواندن آواز و تصنیف 

مهارت داشت. 
در  بود.  زمان خود  نوازهای خوب  تنبك  از  :باقرخان  باقرخان   *
 ، حسینقلی)تار(  میرزا  با  صفحه  پرکردن  برای  پاریس  به  سفری 
محمد صادق خان سرورالملك ) سنتور( و نایب اسداهلل ) نی( همراه 

بود که آن صفحات اکنون باقی است. 
* اصغر:معروف به اصغر محمدحسین بیگ که تنبك نیكو می نواخت 

و در دستگاه میرزا علی اصغرخان اتابك نوازندگی می کرد. 
منجم  شاگردهای  خانه  از  طفولیت  در  باشی:کریم  منجم  کریم   *
شاگرد  و  تار  نوازنده  استاد  الملك  ارفع  پدرزن  لنگرودی)  باشی 
ممتاز میرزا حسینقلی( بود و به همین مناسبت به کریم منجم باشی 
معروف گردید. ارفع الملك که عالقه و استعداد کریم را به موسیقی 
دریافته بود، او را به نوازندگی تنبك تشویق کرد و کریم پای ساز 
او تنبك می نواخت و آنچه از استاد تنبك خود می آموخت پای ساز 

ارفع الملك تمرین می کرد. 
رفته رفته مهارت کافی در این هنر پیدا کرد و پس از درگذشت ارفع 
الملك به شیراز رفت و در آن شهر مقیم گردید. کریم از نوازندگان 
با استعداد و سلیقه این ساز بشمار می آمد و شنیدن تنبك او بدون 
ساز هم بسیار جالب و نشاط انگیز بود. مؤلف سرگذشت موسیقی 
ایران می نویسد »رحیم قانونی سیمهای ساز را به اهتزاز می آورد 

و کریم تنبك گیر نرم نرمك دستی به تنبك می کشید« 
* اسمعیل قدیری : اسمعیل از نوازندگان بنام تنبك در این اواخر 
بود. تصنیف و آهنگهای ضربی را با صدای مناسبی که داشت نیكو 
می خواند و در شناسائی اوزان تنبك و نوازندگی آن مهارت داشت. 
قدیری با اساتید معروف مانند درویش خان کار میكرد و با شكری 
قهرمانی استاد نوازنده تار و عارف قزوینی استاد سازنده تصنیف 
اسمعیل  کرد.  می  نوازندگی  آنها  محافل  در  غالبًا  و  بود  معاشر 
قدیری بین دوستان به )اسمعیل دلم( شهرت داشت و در شهرداری 

خدمت می کرد و در سن حدود هفتاد سالگی در گذشت. 
* حسین خان: حسین خان معروف به )ملندوق( دف و تنبك می 
نواخت  با شیرین کاریهای خود مجلس آرائی می نمود و با اساتید 

معروف نوازنده همكاری می کرد. 
هنرشان  که  بودند  نوازهایی  تنبك  یهودیان  بین  نوازندگان  دیگر 
مورد ستایش اساتید و قابل توجه بود. ازجمله مرده خای عزریا 
)مردخای عزریا( معاصر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و جد 
سلیمان روح افزا )استاد تار( . می گویند از نوازندگان درباری نیز 
بوده است و فرزندش ابراهیم )پدر روح افزا( نیز در نواختن تنبك 

مهارت داشته است. 
همچنین می توان از باالخان پدر مرتضی نی داود )استاد تار( که 
و یوسف خان  است  داشته  فراوان  تاثیر  فرزند خود  پیشرفت  در 

معروف به )هونی( نام برد. 
در میان نوازندگان تنبك زورخانه نیز اساتیدی بودند که در هنر 
خود مهارت بسیار داشتند. رنده یكی از نوازندگان معروف تنبك 
بود که به این نام شهرت داشت و بیشتر در زورخانه ای که آقاکاظم 
ملك التجار خراسانی در بازار حلبی سازهای تهران دائر کرده بود 
و خود در آن ورزش می کرد تنبك می نواخت و تصنیف و اشعار 

ضربی میخواند.
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کنسرت پری ملکی و پریسا وحدت در 
لندن برگزار شد

عكس از محمود احمدی

با اجرای پری ملكی و مهسا وحدت  توسط بنیان "میراث  به گزارش خبرنگار هفته نامه پرشین کنسرت "آواز زنان ایرانی" 
فرهنگی ایران" و بنیان"بر عكس ،  در تاریخ چهارشنبه یازدهم فوریه در سالن "کدگن" لندن  با استقبال گسترده  هموطنان 

ایرانی و خارجی برگزار گردید . 

»ُخنیا« واژه ای کهن و ایرانی ست به معنای سرود و نوا و نغمه و نام »خنیاگران« در ادبیات ایران بسیار به کار رفته است. در 
همین راستا گروه موسیقی »خنیا« به عنوان یكی از پیش گامان گروه های موسیقی بانوان، با انگیزه ی ایجاد زمینْه برای بروز 
استعدادهای بانوان در حوزه ی هنر موسیقی تشكیل شد. و هم اکنون با کنسرت هایی به صورت هم خوانی و هم نوازی این امكان 

را برای بروز استعدادهای جوان نیز فراهم آورده است.
پری ملكی از سال ۷3 با تشكیل گروه موسیقی "خنیا " به اجرای کنسرت هایی برای بانوان و سپس با تغییرات جامعه، به صورت 
هم خوانی برای عموم پرداخته است. عالوه بر اجرای کنسرت هایی در ایران، فرانسه، آلمان،  اتریش و سویس با دو فیلم مستند 
به کارگردانی خسرو سینایی و فیلم مستند "بارکوله کشی " هم کاری کرده است و نیز به عنوان تنظیم کننده ی موسیقی صحنه ها 

و تعلیم آواز با کیومرث پوراحمد در فیلم سینمایی "شب یلدا " هم کاری داشته است.
این گروه می کوشد با ارائه برنامه های با ارزش فرهنگی، هم راه با رعایت موازین و احترام به فرهنگ جامعه ایرانی، در ایجاد 

عالقه و گرایش بانوان به موسیقی ایران سهیم باشد.
گروه »خنیا« در اجراهای مختلف خود، تالش می کند که به تجربه ای جدید در زمینه ی شیوه های اجرایی موسیقی سنتی ایران 

دست یافته و فضایی تازه در زمینه ی موسیقی ارائه کند.

تسلیت
EU ACCIDENT جناب آقای مسعود راد  مدیریت محترم

بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده و از خداوند منان برای ایشان طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر 

و شكیبایی آرزو مندیم.                      از سوی مدیریت و کارکنان هفته نامه پرشین

سمفوني »موالنا« در آلمان منتشر مي شود  
 

سمفوني »موالنا« با آواز ساالر عقیلي که چندي پیش توسط ارکستر سمفونیك رادیو و تلویزیون مونیخ به رهبري »فرانك 
کرامر« اجرا و ضبط شده بود به زودي در آلمان منتشر خواهد شد. نادر مشایخي آهنگساز با اعالم این خبر درخصوص 
چرایي عدم انتشار این سمفوني در ایران گفت؛ »شوراي ارکستر سمفونیك تهران متاسفانه این سمفوني را براي اجرا و انتشار 
حذف کرد، به همین دلیل طي صحبت هاي انجام شده با یك ناشر موسیقي در آلمان این اثر همزمان با عید نوروز منتشر مي 
شود.« به گزارش مهر او در توضیح این سمفوني گفت؛ »سمفوني موالنا یك قطعه ۲5دقیقه یي است که براي ارکستر سمفونیك 
افتتاحیه جشنواره موسیقي دمشق توسط  ایراني ساخته شده و قرار است این اثر 15 اسفندماه در مراسم  با سولوي آواز 
ارکستر سمفونیك دمشق اجرا شود و پس از آن در نظر دارم همین سمفوني را سال آینده با ارکستر فیالرمونیك که به تازگي 

تشكیل داده ام در تهران اجرا کنم.« 
    

روایت ناصر تقوایي از مجموعه عكس هایش 

 سیاستمداران ما هنر را 
نمي شناسند 

 

»عكاسي حرفه سوم من است؛ سال هاست با دوربین آنالوگ کار مي کنم؛ عكس 
هایم از ایراني است که دیگر وجود ندارد؛ هر شهري که نابود مي شود بخشي 
از حافظه تاریخي ما پاک مي شود؛ خاطرات جنگ را هم از بین مي برند؛...« این 
جمله ها را ناصر تقوایي گفته است؛ فیلمسازي که عصر پنجشنبه بین خبرنگارها 
رفت و به سوال هاي آنها جواب داد. ناصر تقوایي از امروز عكس هایش را در 
نمایشگاهي با عنوان »ابر و باد و مîه و مه« در گالري اعتماد نمایش خواهد داد. 
این گونه آغاز کرد؛ »نمي  تقوایي حرف هایش را در مورد زندگي خود  ناصر 
دانم عكاسي را کي شروع کردم اما مثل شنا کردن آن را از کسي یاد نگرفتم. از 
کودکي عاشق سفر بودم و هر وقت مسافرت مي رفتیم عكاس جمع مي شدم. از 
وقتي وارد سینما شدم عكاسي شد شغل سوم من.« از همان موقع بود که ناصر 
تقوایي براي ساختن فیلم هایش به شهرهاي مختلف ایران رفت و در جریان این 
سفرها عكس هاي بسیاري گرفت و ثبت کرد. »این عكس ها به اندازه یي رسید که 
فكر کردم مي تواند در مجموعه یي عكس نمایش داده شود.« ناصر تقوایي عكس 
هاي زیادي از 5۰ سال گذشته ایران دارد که آن تاریخ اکنون از بین رفته است؛ 
شهرهاي بي سكنه و مكان هایي که امروز دیگر نیست یا تغییرات بسیاري پیدا 
کرده است. »بسیاري از این عكس ها از ایراني است که دیگر وجود ندارد. بیشتر 
لوکیشن هاي فیلم هاي من امروز دیگر وجود ندارد. »جزیره مینو« دیگر نیست 
و نخلستان هاي فیلم من اکنون به بیاباني بدون نخل تبدیل شده است. بندري که 
در فیلم ناخدا خورشید دیده بودید اکنون دیگر به آن شكل وجود ندارد. گاهي 
فكر مي کنم از جایي که قرار است نابود شود فیلم بسازم.« ناصر تقوایي معتقد 
است هویت ملت ایران با تاریخ چند هزار ساله گم شده است و این را هشداري 
مي داند.»هر شهري نابود مي شود بخشي از حافظه تاریخي ما پاک مي شود. 
داریم با سرزمین خود چه مي کنیم. به همین دلیل بود که تالش کردم اگر هم در 
سفرهایم هیچ کاري نمي کنم، دست کم از واقعیت آن مكان عكس بگیرم و امروز 
به پیشنهاد دوستانم آنها را به نمایش مي گذارم.« ناصر تقوایي از آبادان خاطره 
دارد. از دیوار فلزي دور تا دور پاالیشگاه آبادان که سراسرش پر از جاي گلوله 
هاي جنگ بود. آن دیوار حاال از اطراف پاالیشگاه جمع شده و به کارخانه ذوب 
آهن اصفهان منتقل شده است. »به نظرم دیواري به مراتب زیباتر از دیوار برلین 
بود. به دلیل مواد شیمیایي، ترکیب هاي عجیبي روي این دیوار فلزي نقش بسته 
بود که سخت حیرت زده ام مي کرد. دوندگي ها کردم این دیوار باقي بماند و 
خراب نشود اما حاصل این بود که همه فیلم هایم را گرفتند و پس ندادند.« ناصر 
تقوایي در سفر سوم خود به آبادان براي فیلم »چاي تلخ« با حقه عكس هایي از 
آن دیوار گرفت و به نمایش گذاشت. »اگر این دیوار امروز باقي مانده بود، عجیب 
ترین خاطره ما از جنگ بود چرا که جاي آن گلوله ها تنها بر تن دیوار نبود بلكه 
گلوله هایي بود که بر تن بچه هاي ما خورده بود. ما این گونه خاطرات جنگ را از 
دست دادیم.« ناصر تقوایي عكاسي را سریع ترین هنري مي داند که با واقعیت در 
تماس است و از این رو شبیه ترین هنر به واقعیت است. »اگر از واقعیت حقیقتي 
کشف نكنیم هیچ اثر هنري خلق نكرده ایم. حقیقت اثري دست نیافتني و نزدیك 
به ما است که باید در عكس وجود داشته باشد که تبدیل به عكس هنري باشد.« 
اینكه »شرایط  از  از تاثیر شرایط جامعه بر فیلمسازان مي گوید.  ناصر تقوایي 
جامعه باعث شده فیلمسازان ما با نمایش ندادن و نگفتن، حرف شان را بزنند 
کوهستان  زیباترین  تكنولوژي.«  نه  کند؛  مي  برجسته  را  آنها  که  است  همین  و 
مینیاتوري دنیا در قشم یكي دیگر از درگیري هاي ذهني ناصر تقوایي بود. به 
عكس هایي از قشم اشاره مي کند و تاسف مي خورد. »به این عكس ها نگاه کنید. 
اکنون  اما  داشت  قرار  قشم  در  که  دنیاست  مینیاتوري  کوهستان  زیباترین  این 
بولدوزري را به جانشان انداخته اند تا آنجا را تبدیل به گاراژ کنند. این کوهستان 
زیباترین پالتویي است که خداوند براي فیلمبرداري خلق کرده است. این مكاني 
است که مي توانست به بزرگ ترین تاسیسات سینمایي ما تبدیل شود.« ناصر 
تقوایي مجموعه عكس هایش را لوکیشن هاي مناسبي براي فیلمسازان مي داند و 
ارتباطي را میان سیاست و زیبایي شناسي ترسیم مي کند. »اگر زیبایي شناسي 
ما رشد نكند توقع مان از سیاست هم باال نمي رود و نمي توانیم سیاستمدار 
خوب را بشناسیم. مشكل سیاستمداران ما این است که هنر را نمي شناسند. با 
عكس، فیلم، موسیقي و... ارتباط ندارند و به همین دلیل بسیار زمخت هستند.« 
مجموعه عكس هاي »ابر و باد و مه و مه« ناصر تقوایي تا ۲8 بهمن در نگارخانه 

اعتماد برپاست.
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ائروپاگیتیکا 
نخستین بیانیه ی 
آزادی مطبوعات

نویسنده: جان میلتون
علی ثباتی

بدان زمان که آدمی ای در معادن ژرِف 
تاب  را  مشقات  رنج بارترین  دانش 
  همی آورده یافته های اش را با هرآن چه 
ساز و برْگ آراسته باشد؛ ادله اش را، 
چنانْک به یکی آوردگاه اندر بودن، به 
سر  از  را  ستیزه ها  باشد؛  پیش رانده 

راه برداشته در هم فروکوفته باشد...

آن چه در پی می آید برگرفته از بخش پایانی رساله ی »ائروپاگیتیكا« 
)Areopagitica( نوشته ی شاعر و نویسنده ی انگلیسی جان میلتون 
گمشده« اش  »بهشت  سترگ  منظومه ی  که  است   )16۷۴  -  16۰8(
شهرتی جهانی دارد و بسیاری وی را بزرگ ترین شاعر انگلیسی 
از  حمایت  در  شاعری  کنار  در  میلتون  می دانند.  شكسپیر  از  بعد 
نیز  و  ویلیام کرامول  به رهبری  انگلستان  پارلمانی  نظام  نخستین 
دفاع  در  پیش گفته  رساله ی  دارد.  نثر  به  تألیفاتی  مذهبی  آزاد ی 
را  آن  می توان  و  است  شده  نگاشته  نشر  و  مطبوعات  آزادی  از 
مهم ترین اثر کالسیك به زبان انگلیسی در باره ی این موضوع به 

شمار آورد. 
عنوان این اثر تلمیح توأمانی دارد هم به رساله ی ائروپاگیتیكوس 
نوشته ی ایسوکراتس، سنخران و سایست مدار روم باستان، و هم 
به کتاب اعمال رسوالن و داستان سنت پال در آتن. در رساله ی 
به  سیاسی  اصالح گری  یك  ضرورت  طرح  ائروپاگیتیكوس ضمن 
فسادی که دامان قضاِت وقِت دادگاهِ ائروپاگوس – یعنی عالی ترین 
داد گاه روم در آن زمان - را گرفته بوده اشاره شده است. می توان 
گفت که از نظر میلتون قضات فاسد این دادگاه نمادی بوده اند از 

قضات وقت پارلمان انگلستان و فساد مشابهی که رفته رفته دامن گیر 
وی  پال،  سنت  داستان  در  دیگر،  طرف  از  می شد.  پارلمانی  نظام 
خطابه ای برای آتنی های غیرمسیحی در کنار تپه ی ائروپاگیتیكوس 
)که زمانی قضات این دادگاه برای قضاوت بر مسند آن می نشستند( 
وی  پال  سنت  خطابه ی  از  آتنی ها  بهتر  فهم  برای  و  می کند  ایراد 

تمثیالت و کنایات مذهب و باور خودشان را به کار می برد. 
البته این اثر مروج آزادی بی قید و شرط مطبوعات و نشر نیست و 
در وهله ی اول برای مخالفت با سرکوب و توقیف برخی کتب نگاشته 
شده است که پیش از انتشار یافتن توقیف می شده اند. میلتون در این 
اثر خواستار برگزاری دادگاهی منصفانه برای صدور رأی مبنی بر 
انتشار یا عدم انتشار آثاری ست که محل بحث و مجادله گشته اند. 
درباره ی اثار الحادآمیز و ضدمسیحی خودِ وی نیز موافق توقیف 
آن ها و مجازات نویسنده است. این رساله در زمان تألیف یافتن اش 
چندان توجهی برنیانگیخت چراکه میلتون پیش از آن در رساله ای 
دیگر – یعنی رساله ی »قوانین و مبانی طالق« - از حق طالق به دفاع 
برخاسته بود که در انگلستان آن زمان امری بسیار نكوهیده قلمداد 
می شد. به دلیل تألیفات جنجالی ای از این دست و نیز به خاطر عقاید 
چالش برانگیز وی که با هنجارهای اجتماعی آن زمان در تضاد بود، 

بسیاری از مخالفان و رقیبان او به الحاد متهم اش کردند. 
با این همه، این اثر در دوران های آتی تأثیر شگرفی از خود بر جای 
می گذارد و بنیان مهمی می شود برای بسیاری از مطالب که در دفاع 
از آزادی مطبوعات و نشر نگاشته می شوند. حتی الیحه ی حقوق 
ایاالت متحده در همین رساله ی میلتون ریشه دارد. قدرت ادبی این 
رساله چشمگیر است به ویژه تلمیحات فراوانی که به فرهنگ مسیحی 
دارد.  سو  دیگر  از  باستان  روم  و  یونان  فرهنگ  به  و  سویی  از 
هم چنین زبان ِ به کار رفته در آن استواری و فخامتی را به نمایش 
می گذارد که در تاریخ نثر به زبان انگلیسی به راستی کم نظیر است. 
وی در این رساله با مثال های تاریخی متعددی برگرفته از یونان و 
روم باستان سعی می کند ضرورت آزادی مطبوعات و نشر را به 

آن تعبیری که خود در نظر دارد اثبات کند. 
...بسا که اینك گشوده شدن معبد ژانوس1 با آن دو چهر ِ هم ستیزش 
بی معنا نباشد. و اگرچه تندبادهای عقیده بر زمین وزیدن گرفتند۲، 
بوکه حقیقت به میانه آید، از رهِ منع و مجاز کردن، ما آسیبی در 
بنگریم.  دیده ی شك  به  استواری اش  در  که  اگر  کرد  خواهیم  کار 
بگذار ناراستی و او پنجه در پنجه ی یك دیگر نهند، در آن رویارویی 
ِ آشكاره و آزاد، کجا آن که حقیقت را در نزد خود  می داشته به زانو 
درآمده است؟ مهر بطالنی که حقیقت می نهد از هر سرکوبی بهین 
درگرفته  نیایشی  چه  باشد  که شنوده  آن  کس  استوارتر.  و  است 
است تا نور و دانشی روشن تر بر ما فروتابد، به هر آن چه که ورای 
از پیش در  اندیشید که گفتی  قواعد ژنو3 جای دارد چنان خواهد 
آن  که  هنگام  باشد.  وانهاده شده  پرداختْه  و  نسج  یافته  ما  دستان 
نور تازه کش ما را تمنای  فراوان بوده است، با رخشندگی ِ خویش 
اعتراض  به  لب  و  که حسد ورزند  باشند کسانی  گیرد،  َبرمان  در 
کدام  باشد.  نتابیده  پنجره شان  بر  نخست  نوْر  این  اگرکه  گشایند 
سازش کاری ست این که هرچند خردمندان  به شورمان می آرند تا 
کمر ِ همت بسته در جستجوی خرد باشیم، چونان که حال همه حال 
اندر پی گنج های کهن۴، فرمانی دیگر بر ما امر می کند که جز به ُیمن 

ِ قانوْن هیچ چیز را فهم نكنیم؟ 
بدان زمان که آدمی ای در معادن ژرِف دانش رنج بارترین مشقات را 
تاب   همی آورده یافته های اش را با هرآن چه ساز و برْگ آراسته باشد؛ 
ادله اش را، چنانْك به یكی آوردگاه اندر بودن، به پیش رانده باشد؛ 
ستیزه ها را از سر راه برداشته در هم فروکوفته باشد؛ همآوردش 
را به پهنه ی نبرد فرا می خواند، باد و باران را، گر آن هماورد طلب 
نماید، به سودِ وی ارزانی می دارد تنها از برای این که وی مسئله را 
به ضرِب مباحثه بیازماید: چراکه در این حال اگر حریِف او بزدالنه 
قدم از قدم بجنباند، کمین گاهی اختیار کند، گذرگاهی تنگ از جنس 
وابگذارد،  برگشوده  خویْش  حریِف  عبور  برای  را  اجازت  و  اذن   ِ
هرچند که چنین عملی در آیین ِ رزم آورْی دالورانه به شمار آید، در 

آوردِ حقیقت جز ترسندگی و سستی نتواند بود. 
خوْد کیست آن کو بنداند حقیقْت بعد از خدای باری تعالی تواناترین 
 ِ چاره جویی  به  نه  است،  نیاز  مصلحت اندیشی   به  نه  را  او  است؟ 
خدعه گرانه، نه رخصت و اغماضی که پیروزی اش اعطا کند. این گونه 
دسیسه کاری ها و دفاعیات دست مایه  ای ست که نادرستی در برابر 
قدرت حقیقت در کار می کند. حقیقت را وارهانیده فروگذارید، چو در 
خواب رفته باشد در بندش نكنید، چراکه اگر چنین کنید دیگر سخن 
از راستی ساز نخواهد کرد، هم  بدان سان که پروتئوس5 ُپرسال که 
تا گرفتار نمی آمد و در بند نمی شد هاتِف غیب را عیان نمی داشت، 
یافت  خواهد  بدیل  هیئت ها   ِ تمامی  به  حقیقت  هنگامه ای  چنین  در 
جز به هیئِت راستین اش، و بشاید که آوای خود را هم رنِگ زمانه 
سازد، راست آن گونه که میكایا در بارگاهِ اَخاب چنین نمود6، تا آن 
دم که حقیقت را سوگند برداده شود که به هیئِت راستین خویش 
بازدرآید۷. با این همه او نمی شاید که جز یكی هیئت از برای خویش 
در کف داشته باشد. آن جا که حقیقت می تواند در این سوی ِ مصاف 

را  خویش  حقیقی   ِ چهر  دمی  بی که  گیرد  قرار  دیگر  سوی  آن  یا 
بنماید، دیگر َمرتبت و جایگاهِ امور را چه تفاوتی خواهد بود؟ 

ما را اگر نیكویی بود و یگانه تر دِژ ِ دسیسه کاری مان نبود این که 
به قضاوت یك دگر بنشینیم، بسا مسائلی که می توانستیم در صلح 
و سازش برتافتن و به وجدان خوْد وانهادن. با این حال ترسانم من 
که آهنینْ یوغ ِ با همگاْن ساختْن نشانی برده وار بر گردن هامان نهاده 

رمان داشته است.  باشد. شبح ِ ردای ِ کشیشان8 هم چنان ُمَسخَّ
میان  در  که  جدایی  آن  هر  برابر  در  می کنیم  پا سست  و  بی تابیم 
این  هرچند  دهد،  روی  دیگر  جمعی  و  کلیسا  اهل  از  عیان  جمعی 
جدایی در بنیان ها رخ نداده باشد؛ و با پا پیش نهادن گستاخانه مان 
ذره ای  آن  هر   ِ وارهانیدن  از  پا پس کشیدن مان  و  برای سرکوب 
از حقیقت که در چنگال سنت و عرف اسیر آمده است، زنهارمان 
خوْد  که  داریم  نگاه  حقیقِت گسسته  از  را  حقیقت  این که  از  نباشد 
در  امر  این  از  ما  نفاق هاست.  و  گسستن ها  هم  از  دژخیمانه ترین 
غفلت ایم و هم چنان که هوای تشریفاتی ظاهری را به هر طریق ممكن 
در سر داریم، باشد که دیری نپاییده به بالهِت منَكر سازشگرانه ای 
اندر، فروغلتیم،  در ُپشته ای فسرده و صلب از کاه بن و چوب و علف 
خشكیده9، که به جبر و بی حرارت برهم آمده  اند، و این خوْد باشد 
که  ناگْه زوال کلسیا فراز آورد - افزون تر از هر اندک انشعابی که 

از پی ِ تفرقه های جزئْی میان اهل کلیسا نقش تواند بست. 
...در همین اثنا، چنان که کسی دست یاری به این صالح گری ِ کنْدگام 
رساند که ما بهر ِ آن تن می فرساییم، وگر حقیقت با وی پیش از 
دیگْر کسان به سخن آمده باشد، یا دست کم این گونه بنماید، کیست 
آن کو چنان اختیاری مان در کف نهاده باشد که ار رهِ طلب کردن 
اجازت نامه از یكی انسان آن هم برای کرده ای چنین نیْك گره ای در 
کار وی بنیاندازیم. افزون بر این غفلت نباید ورزید از این امر که اگر 
پای منع و بازداشتن به میان آید، هیچ چیزی را بیش از خودِ حقیقت 
نشاید که بازداشته شود؛ هم از آن روی که جلوه ی نخستین حقیقت 
در دیدگان ما، که تعصب و عرْف کور و کودن شان ساخته است، از 
بسا خطاها که ُدژنمون تر است و ناممكن تر؛ حتی اگر این دیدگان از 
آن کسی باشد از انبوه واال مردان، باز حقیقت امری خواهد نمود، 
فرومایه و نه چندان در خور ِ نگریستن. آیا درباره ی آرای نوخاسته 
با ما چه می گویند یك سره  بی هوده، حالی که این رای خوْدشان که 
کسی را نباید شنودن مگر آنی که خودِ ایشان خوش می دارند، خوْد 
نوخاسته ترین و ناشایست ترین ِ رای هاست؛ و این امر سوای خطر 
گران تری که در خود نهفته دارد، خوْد علِت بنیادین این همه َفَِرق و 

افتراق  نیست و این که دانش ِ راستین از معرض ما به دور است؟ 
می وزاند  را  استوار ْقامت  و  سختینه  باد های  کردگار  چون  چراکه 
می اندازد1۰،  لرزه  به  را  کشوری  قلمروی  عام  اصالحی   ِ بهر  و 
نادرست نخواهد بود که بگوییم فرقه بازان و آموزگاران دروغین 
در کار اغواگری پرمشغله ترین کسان خواهند بود؛ لكن راستین تر 
آن است که کردگار برای کرد و کار خویش، مردانی برمی سازد 
با توان گری های بی بدیل، و فراتر از مجاهدت های متداول، نه تنها 
بهر آن که نگاه در پس پشت دارند و به بازبینی هرآن چه تا به آن  
زمان آموخته شده است برآیند، بلكه تا دورترها روند و نْو گام هایی 
روشنگرانه در راه کشف حقیقت بردارند، چراکه کردگار از این گونه 
خود  کبریایی  پرتوی  و  می یازد،  دست  کلیسای اش  روشنگری  به 
از  تا دیدگان ناسوتی مان  اندک اندک برما می تاباند و می پراکند  را 

نظاره اش به در آید. 
و نه کردگار معذور است و نه مقید که در کجا و چه گونه برگزیدگان 
وی همان نخستین کسانی باشند که سخن ساز کردن شان نیوشیده 

شدن خواهد...
پی نوشت ها: 

٭ همه ی پی نوشت ها و نیز اطالعاتی که در مقدمه ی این ترجمه آمده است برگرفته 
از سایت www.darmouth.org است. 

1 . خدای دوچهره ی رومی که درهای معبدش در زمان جنگ و اغتشاش باز بود و 
در زمان صلح و آرامش بسته نگاه داشته می شد. 

۲ . به »کتاب افسسیان« )Ephesians ( باب ۴ آیات 1۴ و 15 اشاره دارد: "...که ما 
دیگر نه آن طفالنیم که از سویی به سویی پرتاب شویم و با هر تندباد عقیده ای از 

جای خویش برکنده گردیم" 
3 . اعتقاد به دولتی که اعضای کهن سال کلیسای پروتستان اداره اش کنند. این نظام 

در زمان جان کالوین و در ژنو به کار گرفته می شد. 
۴ . اشاره دارد به »کتاب امثال سلیمان نبی«، باب ۲ آیات ۴ و 6: "گر به دنبال دانشی 
و صوت خویش را بهر فهم کردن فراز می کنی/ وگر همچون نقره در جستجوی آنی، 

و چنان اش می جویی که گنج های مدفون را..." 
5 . خدای دریای یونانی که دانش را دراختیار داشت و مدام چهره به چهره می شد. 

6 . اشاره دارد به »کتاب اول پادشاهان« باب ۲۲ ایات 1 تا 3۷. 
۷ . اشاره دارد به باب 18 آیه ی 15 »کتاب دوم تواریخ ایام« ان جا که اهاب به مكایا 

می گوید "چندبارت سوگند دادم که به نام رب با من هیچ جز حقیقت نگویی..." 
نیز ردای  پرتكلف کلیسا در آن زمان و  به تشریفاِت  اشاره ی طعنه آمیز است   .  8

رسمی ای که کشیشان به تن می کردند. 
9 . اشاره دارد به »رساله ی اول پولس رسول به قرنتیان« باب 3 آیات 1۰ تا 13 که 
از مسیح همچون بنیادی یاد می کند که خداوند بنا کرده است و دیگر آدمیان تنها 
می توانند بر روی آن از طال، نقره، چوب، کاه بن و علف خشك بنایی فراهم سازند. 

1۰ . اشاره دارد به »َحّجی« باب ۲ آیات 6 و ۷ که کردگار می گوید: " ... و من تمامی 
آسمان ها را خواهم لزرانید، و ارض را، و دریاها را، و زمین خشك را/ و من تمامی 
امت ها را خواهم لرزانید، و خواسته ی تمامی امت ها درخواهد رسید و من این  خانه 

را آکنده از شكوه خواهم کرد..." 
) www.vazna.com ( برگرفته از مجله الكترونیكی وازنا
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آندره وایدا برنده 
نوبل صلح را به 
سینما مي آورد؛

نامدار  کارگردان  وایدا  آندره 
جدیدترین  در  دارد  قصد  لهستاني 
حزب  رهبر  زندگي  خود،  فیلم 
 8۰ دهه  در  لهستان  همبستگي 
به  را  صلح  نوبل  جایزه  برنده  و 
»افزایش  گفت؛  بكشد.وي  تصویر 
لهستان  داخل  در  یي  عده  خشم 
بي  و  »والیسا«  شوالیه  به  نسبت 
توجهي به دستاوردهاي او موجب 
فیلم  این  ساخت  به  تصمیم  شده 

بگیرم.« 

 انتخاب هاپکینز 
و برولین توسط 

وودي آلن 

کارگردان  و  بازیگر  آلن  وودي 
سرشناس هالیوود براي جدیدترین 
»سر  از  دارد  نظر  در  خود  فیلم 
آنتوني هاپكینز« و »جاش برولي«، 
دو بازیگر توانمند سینما دعوت به 
»وودي  جدید  فیلم  کند.  همكاري 
آلن« تابستان امسال در لندن مقابل 
دوربین خواهد رفت و فیلمنامه آن 

را نیز خود »آلن« نوشته است.

منوچهر احترامي 
درگذشت  

 

 دشوار است خبر دادن درگذشت 
خنده  براي  را  عمرش  که  مردي 
کودکان  شادي  و  مردمان  هاي 
صرف کرد و براي همه ما آغوشي 

مهربان بود.
منوچهر احترامي طنزپرداز، محقق 
سه  کودکان  ادبیات  پیشكسوت  و 

شنبه ۲۲ بهمن آسوده شد.  

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

انتشار داستان های 
»جالل آل احمد« در تاجیکستان

داستان های کوتاه جالل آل احمد با عنوان »مجموعه حكایه ها« به خط سریلیك در 
تاجیكستان چاپ و منتشر شد.

ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به 
برگردانده  سریلیك  به  فارسی  از  اکرامی  دل افروز  توسط  مجموعه  این  اسالمی، 
شده است. دید و بازدید، زیارت، گلدان چینی، تجهیز ملّت، دّره خزان زده، در راه 
چالوس، سه تار، بچه مردم، الک صورتی، الگومارک و المكوس، نوبر توت فرنگی، 
دفترچه بیمه، عّكاس بامعرفت، دزدزده، زن زیادی،گلدسته ها و فلك، چشم فرخنده، 
»مجموعه  در  که  است  آل احمد  کوتاه  داستان های  جمله  از  عنكبوت  و  خواهرم 
حكایه ها«ی آل احمد به سریلیك برگردان شده اند. این سومین کتاب از خانواده جالل 
توسط  که  است  دانشور  و »سووشون« سیمین  »غروب جالل«  از  بعد   - آل احمد 
همین نویسنده و محقق تاجیك به سریلیك برگردان و منتشر شده است. »اکرامی« 
که خود پرورش یافته مكتب داستان نویسی تاجیكی و فرزند جالل اکرامی یكی از 
نویسندگان تاجیك و همسر آکادمیك محمدجان شكوری بخارایی است، سال هاست 
که عمر خود را وقف معرفی ادبیات ایران به جامعه تاجیك کرده است. کتاب مذکور 
ایران  با مقدمه علی اصغر شعردوست، سفیر  در قطع رقعی و شامل 3۷۰ صفحه 
است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی - تاجیكی سفارت جمهوری اسالمی 

ایران در تاجیكستان نشر گردیده است

 اندرسن نمایشنامه نویس 
امریکایي درگذشت 

و  نویس  رمان  نویس،  نمایشنامه  اندرسن  روبرت 
امریكایي در سن 91سالگي درگذشت.  نویس  فیلمنامه 
»مي  و  سمپاتي«  و  »چاي  چون  آثاري  خالق  اندرسن 
اندرسن  است.  بشنوم«  را  توانم صدایت  نمي  که  داني 
به فیلمنامه نویسي براي هالیوود، نگارش برنامه هاي 
تلویزیوني و همچنین رمان نویسي نیز اشتغال داشت، 
اما عمده شهرتش را مدیون نمایشنا مه هایي است که 
در نیویورک روي صحنه برده است. مشهورترین کار 
در  که  سمپاتي«  و  »چاي  عنوان  تحت  است  درامي  او 
سال 1953 روي صحنه رفت و بعد از سه سال با همان 
بازیگران تئاتر به فیلم تبدیل شد. از دیگر نمایشنامه هاي 
موفق اندرسن مي توان به »شب آرام«، »شب مقدس« 
و همچنین »من هرگز براي پدرم آواز نخواندم« اشاره 
کرد. این نویسنده در سال 1966 فیلمنامه »سنگریزه ها« 
را نوشت که با بازي استیو مك کوئین خوش درخشید. 
ماوقع این فیلم که درونمایه یي حماسي دارد در سال 
19۲۰ و در چین مي گذرد. در دهه 19۷۰ اندرسن به 
سمت رمان نویسي سوق پیدا کرد و آثاري چون »بعد 
از« و »برخیز و به خانه برو« را خلق کرد و فعالیتش 

براي نگارش تلویزیوني را نیز افزایش داد. 

قباد شیوا؛ دنیا گرافیک ایراني را 
ارج مي نهد 

 
قباد شیوا گرافیست ایران ثبت گرافیك ایراني را از دغدغه هاي خود دانست و از طراحان گرافیك خواست با 
استفاده از گرافیك ایراني در آثارشان به ثبت این نوع گرافیك در دنیا کمك کنند. قباد شیوا گرافیست و مدرس 
دانشگاه هاي هنري در گفت وگو با فارس درباره موفق ترین عرصه فرهنگي پس از انقالب اسالمي گفت؛ 
»به عقیده من سینماي ایران با فیلم هایي مانند آثار عباس کیارستمي و دیگر سینماگران ایراني، جهاني شده 
و پیشرفت داشته است.« او ادامه داد؛ »پس از سینما قطعًا گرافیك پیشرفت داشته است اما نقاشي و مجسمه 
پردازند و شاید دیگر دالیل سیاسي،  به احساس هاي دروني و شخصي مي  دلیل که  این  به  سازي شاید 
اجتماعي، عبادي و مذهبي آنقدر نتوانسته اند پیشرفت کنند.« قباد شیوا در پاسخ به سوالي درباره انجام دادن 
کاري عمده و عمیق در حوزه گرافیك در 3۰ سال پس از انقالب اسالمي گفت؛ »چیزي که همیشه ایده آل من 
چه قبل و چه بعد از انقالب بوده است، ثبت و شناساندن گرافیك ایراني است.« او ضمن اشاره به دو اتفاق 
مهم رخ داده در گرافیك ایران یعني ثبت گرافیك با نگاه ایراني در دایره المعارف سال ۲۰۰۷ بریتانیكا و چاپ 
کتابي توسط Alliance Graphic International از 1۲ هنرمند گرافیست و آثارشان پس از تاریخ مصرف 
کارهاي آنها ادامه داد؛ »دنیا ارزش گرافیك ایراني و تاثیر جغرافیایي و بومي روي کارهاي هنرمندان را ارج 
مي نهد.« شیوا در پاسخ به این سوال که کدام اثرتان را ایراني ترین مي دانید، گفت؛ »به نظر من همه کارهایم 
ایراني است و هیچ کدام از آنها حال و هواي غربي ندارند.« قباد شیوا طراح و گرافیست ایراني فارغ التحصیل 
رشته نقاشي از دانشگاه تهران و گرافیك از دانشگاه pratt نیویورک است. او همچنین از موسسین انجمن 

صنفي طراحان گرافیك ایران و پایه گذار و برنامه ریز اولین دوساالنه پوستر تهران است. 

۱۴۷ نویسنده نامزد جایزه ۱۰۰ 
هزار یورویی شدند

»ادواردو گونزالز ویانا« نویسنده و استاد یك دانشگاه اسپانیایی که تا به امروز 
بیش از ۲5 رمان منتشر کرده، یكی از 1۴۷ نامزد جایزه ادبی »ایمپك دوبلین« سال 

۲۰۰9 شد.
»ادواردو گونزالز« نویسنده رمان »افسانه دانته« یكی از نامزدان گران ترین جایزه 

کتاب سال، جایزه ادبی »ایمپك دوبلین« سال ۲۰۰9 شد. 
»افسانه دانته« نوشته »گونزالز« به اسپانیایی نوشته شده و سال گذشته به انگلیسی 

نیز ترجمه و منتشر شده است. 
جایزه کتاب »ایمپك دابلین« که ارزش مالی 1۰۰ هزار یورویی دارد، به گران ترین 
به عنوان  را  نویسنده   1۴۷ نیز  امسال  و  است  معروف  جهان  سال  کتاب  جایزه 

نامزدان سال ۲۰۰9 خود اعالم کرده است. 
این جایزه در دوم آوریل سال میالدی جایزه فهرست نهایی نامزدان خود را اعالم 

خواهد کرد و در 11 ژوئن نیز برنده نهایی خود را معرفی می کند. 
»گونزالز« در کشور پرو به دنیا آمده و در دانشگاه های متعددی از جمله دانشگاه 

»اورگان غربی« آمریكا تدریس می کند. 
»گونزالز« رمان »افسانه دانته« را با الهام از »کمدی الهی« دانته نوشته است و از 

شخصیت های داستانی همان کتاب نیز بهره برده است. 

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

حذف رمان  »هاکلبری فین« به 
دلیل تحقیر سیاه پوستان  

اوباما  کار  آغاز  از  روز  چند  گذشت  از  پس 
ادبی خواستار حذف  منتقد  کاخ سفید، یك  در 
از  با موضوع تحقیر سیاه پوست ها  رمان هایی 

دبیرستان های آمریكا شد.
»ریدگفیلد«  دبیرستان  استاد  فولی«  »جان 
امروز  ادبیات  صاحب نظران  از  که  واشنگتن 
»باروک  انتخاب  با  می شود،  محسوب  آمریكا 
اوباما« به عنوان رئیس جمهور آمریكا خواستار 

حذف رمان هایی با موضوع مربوط به سیاه پوست ها از دبیرستان های آمریكا شد. 
وی معتقد است که رمان هایی همچون »ماجراهای هاکلفبری فین« دیگر نباید در 
دبیرستان های آمریكا تدریس شوند، نه برای آنكه ارزش ادبی آن ها کم است، بلكه 
به این خاطر که آمریكا دیگر مشكل نژادپرستی خود با سیاه پوست ها را حل کرده 

و حاال باید به موضوعات تازه تری بپردازد. 
وی در همین باره گفت: »االن زمان رمان های نو آمده است. باید ادبیات جدید در 
دیگر  و  است  آمریكا  رئیس جمهور  اوباما  باراک  شود.  تدریس  دبیرستان هایمان 
نباید کتاب هایی را در دبیرستان هایمان تدریس کنیم که در آن ها مدام نگاه منفی 
رئیس جمهور  یك  »انتخاب  افزود:  همچنین  وی  دارد.«  وجود  سیاه پوست ها  به 
قبول  نژادپرستی  درباره مشكل  آمریكا  که  می دهد  نشان  آمریكا  در  سیاه پوست 
کرده که باید تغییری در خود ایجاد کند و به همین خاطر باید به موضوعات دیگر 

نیز پرداخت.«
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مختصر تأملی در پدیدارشناسی »استبداد«

استبداد به 
سبک مدرن

 سهیل اسدی
فارغ التحصیل فلسفه سیاسی از بریتانیا

 
در مبانی فلسفه سیاسی پسامدرنیته – جهانی که در آن بسر می 
بریم – خط تمایز آشكاری مابین استبداد کهن و نوین کشیده شده 
یا دو گونه می  به دو قسم  اکنون استبداد را  بدین معنا که  است. 
شناسیم: یكی در مبنای کهن و تاریخی آن و دیگری در ساختار 
را گاهی  استبداد کهن  تاریخی،  آن. در متون  نوین  و  یافته  تكامل 
از  ای  پاره  در  و  اند  دانسته   Despotism »دسپوتیزم«  با  معادل 
اوقات معادلی بر »تیرانی« Tyranny. اگرچه معادل دوم در سیر 
تاریخی پدیده استبداد کهن کمی نامناسب می نمایاند، اما چنانچه 
در ادامه خواهیم دید آن نیز به ُبعدی از پدیده استبداد کهن اشاره 
مدنظر  که  را  کهن  استبداد  معادل  دو  هر  اینكه  کوتاه  دارد. سخن 
قرار داده باشیم، به وضوح شاهد تفاوتهایی خواهیم بود مابین آنها 
نامیده  نوین  استبداد  یا  »توتالیتاریانیزم«)1(  ما  عصر  در  آنچه  و 
شده است. استبداد کهن در ادبیات امروزی را می توان معادل کالم 
مشخص  پیش  از  و  نامنظم  زورگویی  مصداق  و  گرفت  جبارّیت 
خفقان  پشتوانه  به  آمیز  خشونت  سرکوبگری  اّما  دانست.  نشده 
فراقانونی،  بازداشتهای  و  مخفی  پلیس  دستعجات  تعدد  سیاسی، 
فرضی  دشمن  علیه  گسترده  روانی  تبلیغات  عقاید،  تفتیش  نظام 
بر  آن  از  استفاده  و  ها  توده  هدفمند  مغزی  شستشوی  داخلی، 
علیه خود توده ها، ساختار بسته ی سیاسی تك حزبی، پروپاگاند 
Propaganda و تبلیغات کالن یك سویه از باال و از این قبیل که 
به قوام نظام توتالیتر)۲( منتهی می شود، ساخته ی جهان صنعتی 
گفت  توان  می  جرأت  به  بود.  میالدی  بیستم  سده  ی  پرداخته  و 
نظام  یك  از  ای  تجربه  کوچكترین  بیستم  سده  از  پیش  جهان  که 

اقتدارگرای تمامیت خواه نداشت. 
 

استبداد در جهان پیش از هزاره دوم میالدی
جباِرّیت کهن محصول تكامل طبیعی جوامع کهن و ابتدایی به باستان 
بود و برآمده از فقدان دانش الزم در عرصه ی مدیریت هوشمند 
اجتماع. ستیزه جویی های شخصی و تفكرات غرض آلود عناصر 
ضد اجتماعی، منجر به برپایی دولت جبار می گردید. جبارّیت کهن 
پیرامونش داشت.  اجتماع  ناآرام آدمی و  نهاد  به تمامی ریشه در 
تمامیت  علیه  مدت  کوتاه  اهدافی  در  فردی  منافع  آن  خواستگاه 
حكم  به  کهن  جامعه  جبار  دولت  آمد.  می  بشمار  محدود  گروهی 
تعریف عناصر وجودی خود نمی توانست و نمی خواست با تمامیت 
اجتماعی که برآن حكومت می کرد به مخالفت برخیزد. نمی توانست 
چون مرکزیت اقتصادی الزمه آنرا در اختیار نداشت و نمی خواست 
چون ابزار هدایت یكتنه اجتماعی را در اختیار نداشت. چنان دولتی 
اجتماعی  مقتدر  چند شخصیت  خودخواهانه  خواستهای  جهت  در 
شكل می گرفت و مادامی که گروه های مختلف اجتماعی بر قدرت 
وارد  ایشان  بر  گزندی  تنها  نه  آوردند،  می  فرود  تمكین  سر  آن 
نمی شد بلكه در جمیع حاالت حوزه خصوصی نیز زندگی مردمان 
جبار  دولت  ماند.  می  باقی  مصون  قدرت  ارباب  درازی  دست  از 
جامعه کهن فاقد ابزار الزم برای مهار تمامی ارکان و ابعاد حیات 
اجتماعی بود. بنابراین نمی توانست در یك زمان با تمامی گروه ها 
تقابل برخیزد. حتی در سخترین دوره  به  و دسته جات اجتماعی 
های حاکمیت استبداد، همواره گروه هایی آزادانه در اجتماع کهن و 
رودررو به مخالفت با دولت جبار با توسل به ابزار وقت مشغول 
بودند. اما در این شكی نیست که استبداد کهن به تمامی مضر و از 
آنجا که برآمده از غرض ورزیهای فردی بود نمی توانست مفید و 

در جهت توسعه و پیشرفت اجتماعی بكار گرفته شود.  
در حیطه نفوذ فرهنگ مدیترانه ای و پس از عصر شكاکان فیلسوف، 
در  کهن  دنیای  که  زمانی  میالد،  از  پیش  پنجم  سده  از  تحقیق  به 
استبداد در  باستانی می شناسیم،  امروزه  بود که  به جهانی  گذار 
ابعاد نظری و ادبیات سیاسی وقت نكوهش می شود. اندیشمندی 
ارسطو  خواند،  می  اجتماعی-سیاسی  بیماری  آنرا  افالطون  چون 
انحراف فاحش از اصول ممتاز مملكت داری. سپس رواقیون آنرا 
نیز  کلبیون  دانند.  می  ناپسند  طبیعت  روح  با  مغایرتش  بابت  از 
کنند. در چنان فضایی  را گوشزد می  استبداد  امر  بودن  نكوهیده 

که اذهان عمومی تحت تأثیر اینگونه نگرشها قرار داشت، کسی نمی 
توانست اندر فضائل استبداد مدیحه سرایی کند. در همین دوران و 
در عصر حاکمیت پریكلس برآتن شاهد طرح و اجرای نیم بند واژه 
دموکراسی )حاکمیت مردم یا مردم ساالری( برای نخستین بار می 
باشیم. از آن هنگام دموکراسی به یك فضیلت همگانی مبدل شد. به 
تدریج و با تكامل تمدنها، استبداد نیز از شكلی به شكل دیگر تغییر 
توانیم  می  »تیرانی«  واژه  تحول  تاریخچه  بر روی  تحقیق  با  کرد. 
به ابعاد گذار استبداد کهن به نوین آگاهی یابیم. بنابراین بهتر آن 
است که تاریخچه تحول لغت »تیرانی« را به دو دوره تقسیم کنیم: 

-1 پیش از ُرم و -۲ پس از فروپاشی ُرم. 
یك  ها  دموکراسی  میان  در  مقتدر  حاکم  ُرم،  فروپاشی  از  قبل  تا 
واژه ی قانونی و عرفی محسوب می شد و در صورتی که از حدود 
و موازین قانونی خود تجاوز نمی کرد، مستبد Despotic خوانده 
نمی شد. مجامع عمومی شهری در مواقع اضطرار رأی به روی کار 

آمدن یا در کار ماندن یك تیران )که انگلیسی زبانان قرون 

با فرا رسیدن عصر روشنگری در اروپا و تحوالت 
اجتماعی  زندگی  مبانی  علمی،  و  صنعتی  عظیم 
بشر به آرامی در مسیر تغییر قرار گرفت. انقالب 
در جوامع  تناوب  به  که  بود  از عواملی  کودتا  و 
به  فئودالیته  اقتصاد  از  گذار  حال  در  و  ملتهب 
اینگونه  انقطاع  میداد.  رخ  داری  سرمایه  اقتصاد 
گذار  دوران  اجتماعی  التهاب  افزایش  باعث  خود 
است. از اینرو در جوامعی که با انقالبات خشونت 
آمیز و کودتاهای خونین دستخوش تغییر یکباره 
به سمت آرمانهای نوین می شد، غالباً چیزی جز 
اجتماع  کالن  انتظار  در  خشن  و  خشک  استبداد 

نبود.  

بعد تایرنت Tyrant می گفتند( می دادند. این نام شهریار شرایِط 
بدین  بود.  یونانی  مأب  دموکراتیك  دولت-شهرهای  در  اضطرار 
دیكتاتور  به  یونانی  تیران  ُرم،  جمهوری  دوران  در  هلنیك،  سنت 
 Consule مبدل گشته بود. دیكتاتور، یكی از دو کنسول Dictator
بود که از طرف مجلس سنا به مدت محدودی دارای قدرت نامحدود 
اینجا،  به  تا  سازد.  رها  اضطرار  حالت  از  را  مملكت  تا  شد  می 
هیچكدام از دو کلمه تیران و دیكتاتور دارای بار ارزشی منفی نبود 
و نام یك منصب و مقام واالی اجتماعی به حساب می آمدند. همانند 
بعضی واژگان ادبیات سیاسی امروز جهان چون "پادشاه"، "رئیس 
ارزشی  بار  دارای  خود  خودی  به  که  وزیر"  "نخست  یا  جمهور" 
نبوده و صرفًا نشان دهنده منصب و مقامی اجتماعی می باشند. اما 
پس از فروپاشی ُرم و در جهانی که به سرعت با تحوالت گسترده 
به ماهیتهای دیگری تغییر شكل داد؛ بویژه پس از تجربه ی قرون 
وسطی که در آن نهاد سازماندهی شده ی مذهب از قدرت سیاسی 
سوء استفاده های بسیاری بعمل آورد، این اندیشه مطرح شد که 

فساد مطلق در  یابد،  قدرت مطلق دست  به  قانونی  ولو  فردی  اگر 
به  که  بود. پس وظایفی  زیردستش خواهد  و جامعه ی  او  انتظار 
حذف  اساسی  قوانین  از  شناختند  می  دیكتاتور  و  تیران  عناوین 
شد و دیگر مقام مسئول قدرت مطلق در دست نگرفت و نهادهای 
گسترده ای در قوانین اساسی تعبیه شدند که وظیفه شان نظارت 
بر قدرت مطلق نیافتن شخص اول مملكت بود. در این جهان، که ما 
نیز در آن بسر می بریم، تیران و دیكتاتور طبعًا دارای بار ارزشی 

منفی می گردد و مساوی با استبداد پنداشته می شود. 
با فرا رسیدن عصر روشنگری در اروپا و تحوالت عظیم صنعتی 
و علمی، مبانی زندگی اجتماعی بشر به آرامی در مسیر تغییر قرار 
گرفت. انقالب و کودتا از عواملی بود که به تناوب در جوامع ملتهب 
اقتصاد سرمایه داری رخ  به  فئودالیته  اقتصاد  از  و در حال گذار 
دوران  اجتماعی  التهاب  افزایش  باعث  خود  اینگونه  انقطاع  میداد. 
و  آمیز  خشونت  انقالبات  با  که  جوامعی  در  اینرو  از  است.  گذار 
کودتاهای خونین دستخوش تغییر یكباره به سمت آرمانهای نوین 
انتظار کالن  در  استبداد خشك و خشن  غالبًا چیزی جز  می شد، 

اجتماع نبود.  

استبداد به مثابه اقتدارگرایی سیستماتیک و تمامیت خواه
علوم  برجسته  محقق  باخیم،  هانس  پرفسور  بار  نخستین  برای 
سیاسی، در تحقیق جامع خود پیرامون رژیمهای سیاسی مطلقه قرن 
بیستم به مبانی، عوارض و عالمتهای مشخصه اینگونه حاکمیتها در 
اثر »فرمانروایی توتالیتر؛ سرشت و مشخصات آن«)3( می پردازد. 
به باور او مشخصات ذیل را می توان در قریب به اکثر رژیمهای 
اقتدارگرای تمامیت خواه یافت؛ الف: موجودیت یك ایدئولوژی بی 
اجتماع، ب: برقراری نظام تك حزبی توده ای، پ:  رقیب در کالن 
مهار و کنترل تنها حزب توده ای مملكت توسط یك رهبر، ت: اجبار 
ابعاد  تمامی  کنترل  و  مهار  ث:  حزب،  رهبر  نفع  به  دهی  رأی  در 
نقل،  اقتصادی، آموزش و حمل و  نظامی،  از:  اعم  اجتماعی  حیات 
ج: موجودیت پلیس مخفی سرکوبگر، و چ: انحصار بر جمیع ابزار 
به  بنا  دولتی.  اقتصاد  و  ملی  ارتش  ها،  ارتباطات جمعی و رسانه 
مولفه های یاد شده، به جرأت می توان حكومتهای رهبرانی چون 
فرانكو و صدام  ایل سونگ،  کیم  مائو،  استالین،  هیتلر، موسیلینی، 
حسین در قرن بیستم را نمونه های تمام عیار رژیمهای سیاسی 
بیستم  ی  سده  پرورانده  و  زاده  نظامها  اینگونه  دانست.  توتالیتر 
از موجودیت حاکمیتهای  از آن خبری  پیش  بودند. جهان  میالدی 
اینچنینی نداشت. جهانی که در آن پیشرفتهای گسترده صنعتی به 
حاکمان مطلقه توان و فرصت برقراری استبداد حداکثری را می داد، 

از اوایل قرن بیستم بر تقدیر آدمی تسلط یافت.   
استبداد نوین برآمده از ایدئولوژی و در نقطه ی مقابل فقدان دانش، 
بر اساس پیشفرضهای ظاهراً عالمانه و حساس شكل گرفته است. 
ی  مولفه  که  گردد  می  محقق  دانش  این  مبنای  بر  توتالیتر  دولِت 
دموکراسی آفت رژیم سیاسی و عنصر آزادی تباه کننده ی روح 
چون  خود  خودی  به  شهروندان  بود.  خواهد  شهروندان  روان  و 
کودکی یتیم یا شخص صغیری می مانند که همواره نیازمند قیم می 
باشد. همانطور که دولت وظیفه ی نظارت بر تداوم سالمت فیزیكی 
مقوله  به  نسبت  بایست  نمی  داراست،  تعریف  حكم  به  را  اجتماع 
سالمت روانی اجتماع بی تفاوت باشد. لذا همانگونه که بر سالمت 
گسترش  اقتصادی،  امنیت  صلح،  تداوم  از:  اعم  اجتماع  فیزیكی 
بهداشت عمومی و ... تأکید کرده می بایست مانع از رشد، گسترش 
یا تولید هرگونه ابزار مادی و معنویی باشد که مستقیمًا بر روح و 
روان شهروندِ دولت تمامیت خواه تاثیر سوء بنهد. اما رژیم سیاسی 
توتالیتر فاقد درک این حقیقت است که شهروند یتیم همیشه نیازمند 
به کفیل، اگر قیم خود را بنا به هر دلیلی از دست بدهد، فاقد اراده 
الزم در حفظ تمامیت فرهنگی و کیان ملی خود خواهد بود. حال 
اینكه تجربه نشان از آن دارد که شهروند آزاد تربیت یافته تحت 
لوای یك رژیم دموکراتیك از مصونیت روانی بیشتری برخوردار 
بوده که او را در لحظات سخت و حساس ملی به موجودی با تدبیر، 
آگاه و مسئول مبدل می سازد. مستبد قرن بیستم، با علم به اینكه 
و تنها بدین وسیله است که می توان  "استبداد خوب و نیكوست" 
"مردمان را با زور به مدیریت ممتاز اموراتشان عادت داد" به تبیین 
نداشت  کاری  آن،  از  پیش  مستبد  زد؛  می  دست  اقتدارگرا  دولت 
جبارّیت سودمند است یا مضر، منافع شخصی و محاسبات قومی 
از او چنین می خواست. اینكار بی هیچ تدبیر و غرض علمی صورت 
اش،  زمانه  و  خود  نادانی  سر  از  کهن  جهان  مستبد  پذیرفت.  می 
مستبد بود. قلدرمأب سده بیستم با علم به خودکامگی اش، مستبد 
بود. این آخری خطرناک است و برای همین رژیمهای توتالیتر نوع 

قرن بیستمی خطرناک بودند. 
پی نوشتها:

Totalitarianism - ساختار برآمده از باور توتالیتر )اقتدارگرای تمامیت خواه(  1-
واژه توتالیتر نخستین بار توسط بنیتو موسیلینی – مستبد اسبق ایتالیا – در 19۲5   ۲-
میالدی مطرح گردید. او معتقد بود که تمامی شهروندان مملكت را می بایست درون محدوده 
نظارت و تحت اراده ارابه قدرت محفوظ داشت. پس اراده دولت توتالیتر می بایست بر روح تك 
تِك شهروندان حاکم باشد. فقط بدین ترتیب که جملگی شهروندان را تحت مهار قدرت و اراده 
حاکم نگاه داشت، می توان خاطرجمع بود که خارج از دایره نفوذ دولت هیچ مخالفی نخواهد 

ماند.   
(3) BUCHHEIM, H. 1968. Totalitarian Rule; Its Nature and Characteristics.

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

فلسفه سیاسی
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

ولی بحث در این باره چه فایده ای دارد؟ پس از اینكه ریمك کشته شد، شما 
چكار کردید؟ شما آن شب را چگونه گذراندید؟ لیماس که کامال عصبانی 
تان  دارید؟ منظور  اینكارها چكار  به   : ای گفت  بود باللحن خصمانه  شده 
چیست ؟ ریمك آخرین قربانی یك سری بزرگ است .... ابتدا آن دختر در 
))ودینگ(( در مقابل سینما بقتل رسید. پس از او آن مرد در ))درست(( کشته 
شدو پس از مدتی چندتن از مامورین ما در ))بنا((توقیف شدند. بدین ترتیب 
از  پس  یكی   )) ))پل،ویرک،الندسرو...  شد.  پاشیده  هم  از  بارامی  ما  شبكه 
دیگری بقتل رسیدند. باالخره کارل ریمك هم کشته شد. او لبخند تلخی زد 
و افزود: از خودم میپرسم که آیا شما واقعا بستوه نیامده اید؟ بستوه آمدن 
یعنی چی ؟ منظور من اینست که آیا واقعا خسته نشده اید ؟ سكوت عمیقی 
باره  این  در  باید  خودتان  داد:  جواب  لیماس  ای  لحظه  از  پس  برقرارشد. 
قضاوت کنید. درزندگی ما ، احساسات ارزشی ندارد. اینطور نیست؟ البته 
زندگی ، بدون احساسات بسیار مشكل است. ولی ما تصمیم خود را گرفته 
ایم و احساسات را از زندگی خود طرد کرده ایم . متاسفانه باید بگویم که 
اغلب ما از این طرز زندگی راضی نیستیم و نمیتوانیم دائما در چنین محیطی 
زندگی نمائیم. منظور من اینست که انسان مایل است گاهگاهی خود را از 
محیط سرد و خشن جنگ سرد کنار بكشد و به محیط گرم اجتماعات عادی 
انسانها پناه ببرد... آیا منظور مرا میفهمید؟ منظور شما را کامال درک نمیكنم 
فعالیت  به  مدتی  برای  که  میخواهم  از شما  میخواهید؟  کاری  چه  من  از   ،
خود ادامه دهید. در حرفه ما یك اصل اخالقی وجود دارد و ان اینست : تا 
موقعیكه مورد حمله قرار نگرفته ای حمله مكن . در این باره چه فكر میكنید؟ 
کنترول  داد.  تكان  مبهمی  بطور  را  نزند سرخود  اینكه حرفی  برای  لیماس 
افزود: ما گاه و بیگاه کارهای غیرانسانی انجام میدهیم. ولی تمام اینكارها 
جنبه دفاعی دارند. بعقیده من این روش کامال عاقالنه است. ما کارهای غیر 
انسانی انجام میدهیم تا انسانها با خیال راحت بخوابند. لیماس از این حرفها 
اینطور  کنترول  که  بود  ندیده  بحال  تا  او  بود.  شده  مبهوت  و  مات  کامال 
حاشیه بافی کند. کنترول ادامه داد : روش اجرائی هر سازمان با سازمان 
دیگر متفاوت است . یعنی در اصل آرمانها متفاوت است . در این باره باید 
بگویم که از بعداز جنگ روشهای ما با روشهای دشمن تقریبا مشابه شده 
است . ما نمیتوانیم ببهانه اینكه دولت ما از سیاست...او... مسالمت آمیزی 
پیروی میكند خشونت کمتری از دشمن نشان دهیم. اوخنده ای کرد و افزود 
))اگر چنین عمل نمیكنیم کاری از پیش نمیبریم.(( لیماس بخود ناسزائی نثار 
کرد و پیش خود گفت : گمان میكنم که بایك کشیش دیوانه طرف هستم . 
منظور او چیست ؟ کنترول ادامه داد: بدالئل فوق باین نتیجه رسیده ام که 
:))آیا  موندت باید کشته شود. او نگاهی به درانداخت و با عصبانیت گفت 
این قهوه لعنتی حاضر میشود؟((  او بطرف در رفت. انرا بازکرد دستوری 
داد و بجای خود بازگشت و افزود : بله باید بهر ترتیبی که شده خود را 
نمانده  برایتان  آلمان شرقی چیزی  دیگر در  . چرا؟  کنیم  از شراو خالص 
خودتان این حرف را زدید. ریمك آخرین مامور شمابود. دیگر کسی باقی 
نمانده که از او حمایت کنید. کنترول بدستهای خود خیره شد و جواب داد: 
. فعال نمیخواهم شما را با جزئیات کار نارحت  وضع کامال اینطور نیست 
کنم. لیماس شانه های خود را باال انداخت. کنترول افزود: آیا از حرفه خود 
خسته شده اید، از اینكه دوباره این سئوال را کردم معذرت میخواهم ولی 
باید از موضوع اطمینان حاصل نمایم. اگر واقعا از این کار خسته شده اید 
باید کس دیگری را برای از میان بردن ))موندت(( پیدا کنم نقشه ای که طرح 
. دختر جوانی قهوه را آورد و فنجانها را  کرده ام یك نقشه عادی نیست 
پر کرد ))کنترول(( منتظر ماند تا دختر از اتاق بیرون رود. آنگا افزود: باید 
آیا  ببینم  بگوئید  راستی  بیاندازیم.  ازاعتبار  را  موندت  شده  که  بهرترتیبی 
مشروب زیاد مینوشید؟ بله ، کمی بیش از حد متوسط. کنترول سرخود را 
بعالمت تفاهمم تكان داد و پرسید: از موندت چه میدانید؟ او یك قاتل حرفه 
ای است. دو سال پیش بعنوان عضو هیئت صنعتی آلمان شرقی به اینجا آمد. 
مایك مامور در آن کشور داشتیم که ))ماستون(( نام داشت . کامال صحیح 
است . موندت بكمك زن یكی از کارمندان وزارت امور خارجه فعالیت میكرد 
و عاقبت هم آن زن را بقتل رساند... کنترول کالم لیماس را قطع کرد و گفت 
: او همچنین میخواست جورج اسمایلی (( را به قتل برساند ولی در انیكار 
موفق نشد . البته شوهر آن زن را هم کشت . او مرد بسیار بیرحمی است 
. سابقا عضو جمعیت جوانان هیتلری بوده است. تقریبا میتوانید شخصیت 
کمونیست  روشنفكر  یك  به  شباهتی  کنید.اوبهیچوجه  تجسم  را  او  واقعی 

ندارد بلكه از هر لحاظ یك کارشناس جنگ سرد میباشد. 

ادامه دارد

داستان )۵(

گروه خدمات کامپیوترکیان
لندن-بیرمنگام-منچستر

باکادری مجرب از دانشجویان دکترا
عیب یابی،ویروس یابی، آموزش و فروش کلیه نرم افزارها،طراحی سایت ،لوگو،چاپ کارت 

ویزیت و کلیه امورتبلیغاتی....

تلفن:۰۷9۵۱۵3۷۴8۱

وزیر آموزش و پرورش انگلستان در هجي کردن رفوزه شد 
 

سان؛ روزنامه هاي دولتي انگلستان با تیتر کردن »وزیر آموزش و پرورش انگلستان در امتحان هجي کردن کلمات رفوزه شد«، 
دانش این وزیر را زیر سوال بردند. »جیم نایت« وزیر آموزش و پرورش انگلستان ، طي بیانیه یي در وب سایت خود ادعا کرده بود 
به دلیل دقت فراوان در هجي کردن و نوشتن کلمات بهترین است، اما روزنامه ها با کند و کاو در وب سایت این وزیر، چندین غلط 
و خطاي ابتدایي در میان نوشته هاي وي یافته و با تیتر کردن این موضوع که وزیر آموزش و پرورش انگلستان، دانش کافي حتي 
براي نوشتن کلمات ساده را ندارد، او را به باد انتقاد گرفتند. به طوري که روزنامه »سان« در اخبار خود نوشت، این وزیر چگونه 
با اینكه حتي قادر نیست کلمات بسیار ساده را هجي کرده و بنویسد، از دانشگاه کمبریج مدرک گرفته است؛ ما به این وزیر پایین 
ترین نمره را مي دهیم. با این حال، »جیم نایت« در گفت و گویي که در وب سایتش نیز منتشر کرد، اعالم کرده بود همیشه در هجي 
کردن کلمات دچار مشكل بوده و این مشكل را از زمان کودکي با خود به بزرگسالي به ارمغان آورده است. وي متعهد شد تمام 

تالش خود را براي بهتر یاد گرفتن لغات انگلیسي به کار مي گیرد، تا پس از این دچار چنین اشتباهاتي نشود. 
*************************** 

 سنتي هندي که در مالزي زنده نگه داشته شده است 
 

رویترز؛ هزاران نفر از هندوهاي مالزي براي جشن »تایپوسام« جمع مي شوند تا در مراسمي عجیب و تا حدودي وحشتناک از 
خدایشان آمرزش بطلبند. در این مراسم آنها محصوالت زمیني مانند گل، میوه و حتي قمقمه هاي شیر را که با قالب یا نیزه به بدن 

خود وصل کرده اند به نشانه سپاسگزاري و قدرداني از نعمت هاي این کره خاکي به دیگران تعارف مي کنند.
مناجات و رقص هاي خاص عابدان هندو هرساله تعداد بیشماري از گردشگران را براي تماشاي این مراسم به موروگان که منطقه 
یي هندونشین در اطراف کواالالمپور است، مي کشاند. البته نیروهاي پلیس و امدادگران پزشكي هم هر لحظه منتظر وقوع حادثه یي 
تلخ و اتفاقي ناگوار هستند که در چنین مراسمي دور از انتظار هم نیست. زماني که در قرن 19 میالدي تعداد زیادي از ساکنان فقیر 
هند تصمیم گرفتند براي کار در مزارع به مالزي مهاجرت کنند، جشن تایپوسام را نیز با خود به این کشور آسیاي شرقي آوردند.

یك روز از ماه تامیل تایلندي که ماه کامل و قرار گرفتن ستاره ها در آسمان نیز خوش یمن است، مردها و زن ها سر خود را مي 
تراشند و براي پاکي و تقدس در رودخانه نزدیك به همان محل براي چند دقیقه یي در آب غوطه ور مي شوند و پیش از آنكه راه 

طوالني معبدي که در غار قرار گرفته را در پیش بگیرند، سرها را با چوب سخت صندل سفید و خاکستر مي پوشانند. 
این همان لحظاتي است که توریست هاي مشتاق دوربین به دست را تشویق مي کند تا در میان خیل عظیم جمعیت هر طور که شده 
حتي چند شات کوتاه از سنت دیرینه هندوها را ضبط کنند؛ سنتي که در اصل ریشه در سرزمین ۷۲ ملت دارد اما در هند امروز 
دیگر اثري از آن یافت نمي شود. هیه ایون گردشگر ۲1 ساله اهل کره جنوبي با سختي خود را به موروگان رسانده و مي گوید؛ »من 
خیلي شگفت زده شده ام... در کشور من هرگز نظیر چنین اتفاقاتي را نمي توانید ببینید.« مردي که سر خود را با خاکستر پوشانده 
و تمام کمرش با قالب هایي که از آن لیمو و پرتقال آویزان است با لباس هاي باستاني هندي در حال انجام حرکات عجیبي است 
که به گفته تماشاگران قدیمي رقص مخصوص دعا و نیایش نام دارد و حالت روحاني و خلسه را در سایر نمازگزاران تشدید مي 
کند. برخي دیگر گونه ها یا زبان شان را با پر طاووس سوراخ کرده اند یا تزیین آالتي به شكل قفس که با طال و گل و میوه آراسته 

شده به کمر بسته اند و زیر لب به زبان هندو مشغول مناجات هستند.
این جشن دیگر در بسیاري از مناطق هندوي کشور هند فراموش شده و به این صورت گسترده اجرا نمي شود اما به گفته مردم 
محلي سالیان سال است که مهاجران هندي در مالزي آن را نسل به نسل انتقال داده اند. از جمعیت ۲۷ میلیوني مالزي ۷ درصد 

هندو هستند که در نوع خود جمعیت قابل مالحظه یي براي کشوري با این وسعت است. 
************************* 

 از بحران اقتصادي لذت ببرید 
 

رویترز؛ میلیون ها کارگر مهاجر در سراسر دنیا مثل بسیاري از چیني ها شغل خود را از دست داده اند و اقتصاد متحول شده 
چین هم به تدریج به پیچ و خم هاي بحران اقتصادي جهان نزدیك مي شود اما این مشكالت براي چشم بادامي هاي شوخ طبع حكم 
موضوع دست اولي براي تفریح و سرگرمي دارد.این روزها بازار لطیفه هاي مربوط به اوضاع بد اقتصادي داغ داغ است و طنزهاي 
مربوط به این مساله به صورت آنالین یا از تلفن همراه در سرتاسر چین دست به دست و دهان به دهان مي چرخد. یكي از معروف 
ترین پیامك ها در این رابطه که اشاره غیرمستقیمي به تكیه کالم هاي تبلیغاتي کمونیست ها دارد به این صورت است؛ »در مواجهه 
با بحران اقتصادي من شجاعانه روي پاي خود ایستادم و به جلو گام برداشتم،... اما قادر به پرداخت قسط هایم نبودم و بانك هم 
در عوض ماشینم را ضبط کرد.« در سال هاي اخیر اینترنت در این کشور عالقه مندان بسیاري پیدا کرده هر چند دولت با سختگیري 
بسیار همه چیز را کنترل مي کند؛ برخي وب سایت ها فیلتر هستند و نظرات اهانت آمیز یا عناویني که درباره مسائل حساسي مانند 
حقوق بشر هستند نیز ممنوع شده اند. با این حال چنین اقداماتي باعث نشده مردم از اینترنت براي بذله گویي یا خندیدن به مشكالت 
استفاده نكنند. هرچند زبان چیني هم با حجم گسترده حروف الفبا و معاني متفاوتي که براي یك کلمه ثابت وجود دارد خود به 
خود قابلیت پر و بال دادن به این طنزها را به وجود مي آورد. با فرا رسیدن سال نو چیني ارسال پیام هاي تبریك و احوالپرسي 
هم رواج بسیاري پیدا کرده است. در همین راستا وب سایت sina.com.cn که یكي از مشهورترین صفحات وب ارسال پیام هاي 
کوتاه جدید و دسته اول است، لیستي از پیام هاي کوتاه ارائه کرده که نباید فرستاده شوند به عنوان مثال جمله »ثروت روز به روز 
افزایش مي یابد.« با همان تلفظ به این صورت هم معنا مي شود؛ »بیكاري هر روز بیشتر مي شود.« همچنین در جاي دیگري از این 
سایت از بازدیدکنندگان خواسته شده به هیچ عنوان پیامي با این مضمون را براي خانواده یا دوستان نفرستند؛»امیدوارم به هر چه 
آرزو داري برسي.« زیرا ممكن است این طور خوانده شود؛ »ممكن است حقوق تا ۴۰ درصد کاهش داشته باشد.« در هر صورت با 
وجود مشكالت و نامالیماتي که جهان امروز آن را به ساکنانش هدیه داده باید مثل مردم چین به جنگ مشكالت رفت و با نامالیمات 
زندگي کنار آمد. آمار کم افسردگي اقتصادي در چیني ها )که به دلیل بحران مالي به بیماري بسیار شایعي در میان اکثر ملت ها 

شیوع پیدا کرده( نشان از روحیه و امید به زندگي باالي آنها دارد. 
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مرگ تدریجی یك وجدان

عذاب وجدان از 
تولد تا مرگ ....

افسانه بهرامی

خوابم نمی برد... مدام شب ها غلت می زنم. صدای تیك تاک ساعت دیوانه ام می کند. تا چشم روی هم 
می گذارم خودم را پشت فرمان ماشین می بینم، با سرعت می روم. باران به شیشه ماشین می خورد، 
راه  بدنش  نقاط  تمام  از  پیاده می شوم. خون  افتادن... می ایستم،  نمی بینم جز یك صدای  دیگر چیزی 
ماشین  چه!دوباره سوار  باشد  مرده  اگر  نمی توانم،  نه!  اما  کنم...  کمكش  جلو  بروم  می خواهم  افتاده. 
می شوم و گاز می دهم... فرار می کنم و از آن شب... هر شب همان اتفاق جلوی مرا می گیرد... اما راه فرار 
از خودم چیست! ... از دیدگاه متخصصین رفتار شناسی عذاب وجدان احساسی است فطری که معموال 
پس از رفتار یا احساس های نادرست در تمامی افراد به وجود می آید و به شكل ها و انواع مختلف دیده 
می شود و نیروی بازدارنده ای است که در تمام شرایط و احوال از وقوع حوادثی که مغایر با اخالق، 

اصول انسانی و قواعد اجتماعی است، جلوگیری می کند. 
اما سوال اینجاست که اگر این حس مثل خیلی از احساس های دیگر به صورت فطری در تمام انسان ها 
وجود دارد پس چگونه در دنیا این همه اعمال خالف انسانی رخ می دهد؛ اعمالی چون دزدی، دروغ گویی، 
خیانت، جنایت و قتل و غارت؟ جواب این جاست که این نیروی بازدارنده باید )باید!( تا شش سالگی در 
وجود ما پرورش یابد و نهادینه شود. در این مقطع است که باید مفاهیم زشت وزیبا، بد و خوب و... 
به ما فهمانده شود. دکتر پرویز رزاقی، روان شناس، در این باره می گوید: »هر قدر محیط خانواده در 
غنی کردن عذاب وجدان نقش بیشتری داشته باشد، در فرزند وجدان حضور پررنگ تری پیدا می کند که 
البته این کار در صورتی انجام پذیر است که خود پدر و مادر و اعضای دیگر خانواده به این موضوع 
اعتقاد داشته باشند. یادآوری مشكالتی که در نتیجه رفتار های نادرست برای افراد بزهكار ایجاد شده، 
یادآوری نصایح و پند های حكیمان و علمای دین، تغییرنگرش آنها نسبت به دیگران )هر چه افراد نگاه 
باور که خدای  این  ایجاد  بیشتری خواهند داشت.(،  باشند احساس مسوولیت  به دیگران داشته  مثبت 
بزرگ شاهد اعمال و کردار ما است و حتما نتیجه کارهای خوب و بد را می بینیم، می تواند تاثیر زیادی 

در رفتار آنها داشته باشد.« 
٭ سخن گفتن با وجدان 

فكر می کنید بزرگ ترین مالک های ارزشیابی وجدان را کجا می توان پیدا کرد؟ در عقیده های دینی به 
افراد نسبت به رفتار های نادرست  این اعتقادات  این مفهوم اشاره شده است. در  شكل گسترده ای به 
ارزیابی های دقیق تری دارند. تا جایی که ما نمونه یك انسان متعالی را در اسالم می بینیم و بارها اشاره 
شده که یا ایها الذین آمنوا )ای ایمان آورندگان(کسانی هستند که صاحب وجدان هستند. یا اولی االلباب 

خطاب اش به انسان های دارای وجدان است. 
٭ عذابی که کنترل نشود 

با تمام خوبی ها و منفعت های فردی و جمعی که عذاب وجدان برای فرد و جامعه دارد اما در صورتی 
که کنترل نشود و عمق پیدا کند در کالم و گفتار فرد و در صورت شدید تری در رفتار فرد نمایان 
می شود. دکتر رزاقی معتقد است در صورتی که  این نیروی بازدارنده درونی انسان از حد تعادل خود 
نشانه های عصبی  با  در روند معمولی زندگی همراه  اختالل  برسد،  افراط خود  اوج  به  و  خارج شود 
روانی، پرخاشگری، بهت زدگی )به صورت خیره شدن به یك نقطه( اضطراب درونی، یا اختالل در روند 

معمولی زندگی )مثل اختالل در خواب به صورت پرخوابی یا کم خوابی( اختالل در خوردن و حواس 
پرتی های روزانه در افراد را به وجود می آورد که در شكل پیچیده آن فرد سعی در جبران قضایا دارد 
تا جایی که گاهی اوقات افراد برای رهایی از عذاب وجدان رفتار های نادرست خود را از ضمیر هوشیار 
خود به ضمیر ناخودآگاه می فرستند تا با عدم یادآوری آنها به آرامش سطحی دست پیدا کنند در این 
بود.او  را کشته  بزرگ خود  مادر  که  ما می گویداز پسری  برای  را  رزاقی خاطره ای جالب  دکتر  باره 
می گوید: »در دوره ای که من روان شناس یكی از زندان ها بودم، پسر نوجوانی بود که مادر بزرگش را 
به خاطر پول کشته بود. این پسر ظاهرا از بابت این قضیه ناراحت نبود. خیلی با دیگران راحت برخورد 
می کرد و هیچ ناراحتی از این عمل در او دیده نمی شد اما به محض اینكه خبردار می شد که من به زندان 
آمدم، غذا نمی خورد. سرش را به در و دیوار می کوبید و وقتی از او می پرسیدند که چه شده با ناراحتی 

زیادی می گفت: »روان شناس داره میاد.« 
فكر می کنید چرا؟ او با دیدن من دچار عذاب وجدان می شد. عذاب وجدانی که در او وجود داشت اما 
او برای رهایی از آن به مكانیسم های دفاعی دست می زد و هوشیارانه از این مكانیسم ها برای کسب 
آرامش و دوری از اضطرابی که درونش وجود داشت، استفاده می کرد. راهكاری که به ظاهر او را نجات 

می داد اما در اصل گاه و بی گاه به سراغش می آمد و اسیرش می کرد. 
٭ و به ناگاه کر می شویم 

چرا نمی بیند که با دیگران چه می کند؟ چرا نمی شنود که چگونه دل دیگران را به تیر تلخ سخنی می شكند 
و حق و ناحق می کند؟ آری درست می گویی او نه می بیند و نه می شنود چرا که آرام آرام با فراموش 
کردن نواهای وجدانش نه چشمی  برایش باقی مانده نه گوشی! حاال تو از خودت بگو تو در چه حالی؟! 

٭ عذاب وجدان افراطی 
تعادل، خودکشی،  تعادل را در نظر گرفت چرا که در صورت عدم  باید  در زنده کردن عذاب وجدان 

اختالل در شغل و اختالل در رفتار های خانوادگی در کمین افراد است. 
در چنین مواردی برای رسیدن به اعتدال )در عذاب وجدان( این نكات را فراموش نكنید: »تغییر نگرش، 
افزایش اعتماد به نفس و خودباوری، افزایش جرات مندی، در صورت اختالل بسیار شدید مراجعه نزد 

روان شناس یا روان پزشك.« 
٭ وجدان خفته مردها 

اما  است  نشده  انجام  مرد  و  زن  در  وجدان  عذاب  بروز  میزان  تفاوت  با  رابطه  منسجمی در  تحقیقات 
برخی روان پزشكان بر اساس شواهد بالینی بر این اعتقادند که در مردان بر اساس مسایل هورمونی و 

نقش های اجتماعی عذاب وجدان حضور کم رنگ تری نسبت به زنان دارد. 
٭ اعتماد به نفس باالتر، عذاب وجدان بیشتر 

افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، عذاب وجدان بیشتری را تجربه می کنند اما بر اساس اظهارات 
دکتر رزاقی با این تفاوت که وجدان اخالقی این افراد بیشتر و در عین حال صحیح تر است. در حالی که 
افراد با اعتماد به نفس پایین وجدان های افراط گونه و نا معقول دارند زیرا با عدم خود باوری و عدم 
پذیرش خود هرگونه رفتار خود را مورد سرزنش و عتاب قرار می دهند و همواره مورد مذمت وجدان 

اخالقی خود قرار می گیرند.

روانشناسی
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سفر به شهری 
باستانی

شهرستان ایذه در استان خوزستان، با پهنه ای حدود ۲۰ 
کیلومتر مربع، در دشتی بیضی شكل، در شمال شرقی 
استان خوزستان قرار دارد. این منطقه در 31 درجه و 
5۰ دقیقه پهنای شمالی و ۴9 درجه و 5۲ دقیقه درازای 
متر   ۷6۰ معادل  ارتفاعی  و  گرینویچ  به  نسبت  خاوری 

واقع شده است.

ایذج  به  آنموقع  )که  ایذه  نام  حافظ  دیوان   39۰ شماره  غزل  در 
مشهور بود( آمده است: 

بعد از این نشكفت اگر با نكهت خلق خوشت 
خیزد از صحرای ایذج نافه مشك ختن 

شهرستان ایذه در استان خوزستان، با پهنه ای حدود ۲۰ کیلومتر 
استان خوزستان  در شمال شرقی  بیضی شكل،  دشتی  در  مربع، 
قرار دارد. این منطقه در 31 درجه و 5۰ دقیقه پهنای شمالی و ۴9 
ارتفاعی  و  گرینویچ  به  نسبت  خاوری  درازای  دقیقه   5۲ و  درجه 
در  کنونی(  )ایذه  سابق  مالمیر  است.  شده  واقع  متر   ۷6۰ معادل 
فاصله 19۰کیلومتری جنوب غربی اصفهان و 1۲5 کیلومتری شمال 
چهار  استان  بین  ایذه  است.  شهرستان  گرفته  قرار  اهواز  شرقی 
محال و بختیاری و استان کهگیلویه و بویر احمد و شهرستانهای 
از  بخشی  در  کارون  رود  دارد.  قرار  رامهرمز  و  سلیمان  مسجد 
شمال ایذه جاری است. رود کارون رودخانه زرد، رود اال و رود 
فصلی هالیجان در توسعه کشاورزی این منطقه نقش مهمی دارند.  

● نام های ايذه 
شهر ایذه از روزگار باستان تا امروز به نامهای ایزج، ایذه، ایگه، 
ایجهه، اریگ، ایج، ایدج االهواز، مالمیر یا مال امیر خوانده شده است. 
معنی  به  باستان  فارسی  ایگه  یا  ایجه  واژه  از  برگرفته  ایذه  کلمه 
مسكن و محل زندگی است. به عالوه به دلیل وجود زیج های بسیار 
ایج خوانده می شده است.  یا  اریگ  نام  به  این شهر  ناحیه،  این  در 
به عقیده برخی از محققان این شهر در نیمه دوم هزاره دوم پیش 
از میالد »انزان« نامیده می شد و مرکز ایالت انزان بوده است. ولی 
این نظریه مردود دانسته  براساس کشفیات باستان شناسی  جدیداً 
نیز  عیالمی  انزان  یافته  شكل  تغییر  را  ایذه  می توان  است.  شده 

دانست. 
● ايديده يا ايديذ عيالمی 

اینكه تمدن عیالم در منطقه کوهستانی فعلی بختیاری  به  با توجه 
قرار داشته است و شهر ایدیده از شهرهای مهم آن بوده است و 
ایدیذه به معنای شهر کنار آب آمده است و به دلیل قرار گرفتن ایذه 
کنونی در کنار تاالب شط )منگر( می توان گفت که ایدیده همان ایذه 
نیز  ایذه  با حروف  ایدیده  کنونی بوده است. شباهت میان حروف 

می تواند دلیل براین مدعا باشد. همچنین اوجا یا هوجا که یونانیان 
این شهر را به این اسم می خوانند و مردم آنجا را اوجیا می گفتند و 
ایاپیر یا اجاپیرکه از اسامی باستانی این شهر است و در کتیبه های 
اشكفت سلمان نام ایذه آیاپیر یا آجاپیر آمده است. همچنین آنزان 
یا آنشان به معنی دارنده فرآسمانی که این نام از نظر زمانی قبل 
از آن است که یونانیان این شهر را اوجا یا هوجا بخوانند. از متون 
مهم  ایالت های  از  یكی  انزان  یا  انشان  که  برمی آید  چنین  تاریخی 
در  یاقوت حموی  گفته های  به  توجه  با  و  است  بوده  عیالم  دولت 
معجم البلدان می توان به این نتیجه رسید که آنزان بر همین منطقه 
اطالق می شده است زیرا این شهر در روزگار باستان از نواحی آباد 
بوده و اهمیتی بسزا داشته است و به همین دلیل آنزان که نام این 

شهر بوده است برتمام ایالت اطالق شده است. 
بیشتر مورخان در آثار خود این شهر را با نام ایزج ذکر کرده اند 
چنانكه ابن حوقل در صوره االرض ابودلف در سفرنامه، مقدسی 
در احسن التقاسیم حمداهلل مستوفی در نزهه القلوب از این شهر با 

نام ایزج یاد کرده اند. 
● گوشه ای از تاريخ ايذه 

ایران و  براساس برخی روایات تاریخی، اسكندر پس از ورود به 
توقف در همدان به خاطر مرگ هفس تیون سردار جوان خود سخت 
و  بچینند  را  قاطرها  و  اسب  یالهای  که  داد  دستور  و  شد  آشفته 

کنگره های برج و باروها را برافكنند. سپس غیب گوی وی از طرف 
ژوپیتر، هفس تیون را نیم خدایی نامید و برای آمرزش وی قربانی 
به  بیابد،  تسلی  جنگ  در  اینكه  برای  اسكندر  باالخره  کرد.  طلب 
منطقه ای رفته و پس از مطیع کردن آنها شكار انسان ترتیب داد و 
امر نمود تفاوتی بین مرد و زن، بزرگ و کوچك نگذاشته و همه را 
بكشند و این قصابی وحشت انگیز را قربانی دفن هفس تیون نامید. 
این حادثه در کوههای بختیاری در ایذه اتفاق افتاد. از این دوران و 
سپس از دوران پارتی چندین مجسمه و چند نقش برجسته و... باقی 
مانده است. از این زمان به بعد، ایذه مستقل اداره و به نام الیمائید 

خوانده می شد. آثار این دوره عبارتند از: 
الف( خونگ یارعلی وند: در این جایگاه باستانی که در 3 کیلومتری 
خونگ اژدر واقع شده است، نقش برجسته ای شامل دو فرد الیمایی 

در یك آیین سنتی وجود دارد. 
کیلومتری شمال   ۴ در  باستانی  جایگاه  این  وند:  کمال  خونگ  ب( 
خونگ یار علی وند واقع شده و دارای نقش برجسته ای به همراه 

کتیبه ای الیمایی است. 
نقش  که  سنگی  تخته  پشت  درست  م(  ق.   1۴۲( اژدر:  خونگ  ج( 
برجسته عیالم قدیم قرار داشت، نقش برجسته ای متعلق به زمان 
پارتی ها قرار دارد که مهرداد دوم شاه اشكانی را به همراه افراد 

بلندپایه الیمایی نشان می دهد. 
سنگ  الشه  از  قلعه ای  اژدر  خونگ  ارتفاعات  در  کژدمك:  قلعه  د( 
و ساروج و خشت با تاقهای هاللی و سنگی واقع شده که در این 
در زمان  احتمااًل  قلعه  این  است.  »قلعه کژدمك« معروف  به  ناحیه 
نیز  ساسانی  دوره  در  ایذه  است.  شده  متروک  ساسانی  اردشیر 
تا  آن  آتشكده  و  می رفت  شمار  به  پرجمعیت  و  آباد  شهرهای  از 
زمان هارون الرشید برقرار بوده است. از روزگار خالفت عمر بن 
الخطاب، واژه ایذه عربی شد و آن را ایذج خواندند. اولین رویارویی 
این مردم استقالل طلب تاریخ ایران با مسلمانان در سال 1۷ هـ . 
سردار  مزنی،  مقرن  بن  نعمان  واقعه  این  در  داد.  رخ  م(   638( ق 
عرب به خوزستان آمد و پس از گشودن رامهرمز، به ایذه رفت و 
با شیرویه حكمران آنجا صلح نمود و شهر تسلیم شد. در سال ۲۲ 
هـ . ق نخستین درآمد حاصل از خراج ایذه و رامهرمز به حكومت 

برابر  در  ایذه  مردم  ق   . هـ   ۲9 سال  در  یافت.  تخصیص  بصره 
ابوموسی اشعری حاکم بصره سر به شورش برداشتند، ولی کاری 
عباسی، کرسی والیت  زمان خلفای  در  ایذه  نبردند. شهر  پیش  از 
بود و »ایذج االهواز« خوانده می شد، تا با محلی دیگر به همین نام 
در نزدیكی سمرقند اشتباه نشود. این شهر در سده 6 هـ . ق، در 
دوران مغول، مرکز حكومت اتابكان لرستان یا امرای فضلویه بود 
و برای نخستین بار آنان بودند که ایذه را مالمیر یا مال امیر )ملك 
امیر( نامیدند. واژه باستانی ایذه در سـده های اخیر به کلی فراموش 
بار دگر زنده شد و در  اول،  پهلوی  این که در زمان  تا  بود  شده 
تیرماه131۴ هـ . ش، از سوی فرهنگستان ایران به نام پیشین خود، 

ایذه نامگذاری شد. 
آن  در  میالد  ماقبل  سلسله های  به  مربوط  باستانی  آثار  1۴مورد 
این  باستانی  معروف  آثار  دیگر  از  ایالمیها.  جمله  از  دارد  وجود 
یا  اژدر  خنگ  و  فرح  کول  و  سلمان  اشكفت  می توان  شهرستان 
روستای شمی و... نام برد الزم به ذکر است که مجسمه ایاپیر از 
روستای شمی در آورده شده است . میان اصفهان و اهواز پل ایذج 
قرار دارد این پل از شگفتی های قابل توجه جهان است, زیرا با سنگ 
بر روی بستر رودخانه ای خشك و بسیار عمیقی بنا شده است. در 
ایذج زلزله بسیار روی می دهد. درآنجا معدن های زیرزمینی زیاد 
است. در این محل یك قسم گیاه شور )قاقلی( می روید که عصارۀ 
آن برای معالجه نقرس مفید است. در ایذج آتشكده ای قرار داشته 

 است که تا زمان هارون الرشید فروزان بوده  است. 
● موقعيت آياپير باستانی 

از مرکز  راه جاده اصلی تجاری  باستانی، در سر  آیاپیر  موقعیت 
ایران به دشت خوزستان و شوش، به آن اهمیت اقتصادی و سیاسی 
خاصی می داده. به همین دلیل است که اطراف ایذه امروز، چندین 
اثر باستانی و نقش عیالمی وجود دارد که باعث جلب گردشگران و 
باستانشناسان شده است. اصلی ترین این نگاره ها و سنگ نوشته ها 
در زمان حكومت یك پادشاه محلی به نام »هانی« نقش شده که در 
دوران نوعیالمی و زمان سلطنت »شوتروک ـ ناخونته دوم« )-698

۷1۷ پ م( بر آیاپیر حكومت می کرد. این دوران، یكی از پر فراز و 
نشیب ترین دوران های حكومت عیالمی نو بود که در آن، پادشاهان 
در  بابل، سعی  و  آشور  یوغ  زیر  در  زندگی  قرن ها  از  بعد  عیالم 
که  می آید  نظر  به  داشتند.  خود  استقالل  پایه های  کردن  مستحكم 
هانی در آرام کردن کوهستان ها و تحت اختیار درآوردن آنها زیر 

حكومت شوتروک ـ ناخونته، اهمیت خاصی داشته است. 
● کول فرح 

نقشهای هانی در این منطقه بسیار با نقشهای سلطنتی عیالم میانه 
دادن  نشان  هانی،  منظور  که  است  کاماًل مشخص  و  شبیه هستند 
نفوذ و اختیار کامل خود در قلمرو جدیدش بود. بزرگترین مجموعه 
نقشها در شرق ایذه و در نزدیكی روستای »کوله فرح« واقع شده 
است. این مجموعه شامل یك نگاره و سنگ نوشته به خط و زبان 
عیالمی نو و نقش خود هانی است که در آن، هانی از فتوحاتش در 
کنار رود کارون برای آرام کردن شورشیان و از وفاداری خود به 

شوتروک ـ ناخونته، حكایت می کند. 
در جهت دیگر مجموعه، چند نقش در اطراف یك تخته سنگ بزرگ 
کنده شده اند که نشان دهنده آیین قربانی از طرف هانی و روحانی 
درباریان  کوچكتر،  سنگی  در  نقش  یك  هستند.  دربارش  بزرگ 
»رومن  طرف  از  بزرگی  تخته سنگ  و  می دهد  نشان  را  عیالمی 
گیرشمن«، باستان شناس فرانسوی، به عنوان سنگ قربانگاه شناخته 
شده است. دو نقش دیگر، یكی کنده شده بر روی کوه، نشان دهنده 
یك  نقش روی  باالی  در  پادشاه  آن،  در  که  است  آیین جشن  یك 
نقش  پایین  در  ردیف  به صورت  مردم  بقیه  و  کرده  تخت جلوس 
شده اند. سبك این نقش و موقعیت قرارگرفتنش می تواند نشان دهنده 
میانه،  عیالمی  دوران  هانی، شاید  از  قبل  دورانی  به  که  باشد  این 
تعلق دارد. آخرین نقش، نیم ـ مجسمه ایست به اندازه واقعی که بر 
روی یك طرف یك تخت سنگ کنده شده و احتمااًل نشان دهنده هانی 
نوشته های  نگاره ها و سنگ  دیگر،  مهم  است. مجموعه  و وزیرش 
نیایشگاه تاریشاه یا »اشكفت سلمان« )اشكفت به معنی شكاف، غار( 
در جنوب غربی شهر است. این مجموعه در کنار یك شكاف کوه 
به وسیله »شوترورو«، وزیر هانی، بوجود آمده است یك نگاره که 
در آن هانی به ذکر اینكه نقش ها به دستور شوترورو کنده شده اند 
این  مهم ترین  می شود،  کمك خواسته  مختلف  خدایان  از  آن  در  و 
این  کنار  در  میانه  عیالمی  به سبك  مرد  یك  نیم تنه  است.  نقش ها 
نگاره و سنگ نوشته، جلب نظر می کند. سر این نقش در اثر برخورد 
گلوله »آر پی جی« تخریب شده و نگاره نیز در اثر ضربات گلوله 
حدی  تا  خود!!(  نام  کندن  )نظیر  بازدیدکنندگان  خرابكاری های  و 
شوترورو  نشان دهنده  یكی  که  دیگر  نقش  دو  است.  شده  تخریب 
نشان  را  هوهین  همسرش  و  هانی  دیگری  و  است  خانواده اش  و 
می دهد، همه رو به مرکز اشكفت نگاه می کنند که نشان دهنده قداست 
منطقه اشكفت از زمان های باستانی است و حتی امروزه نیز در بین 

مردم محلی مقدس است. 
باستانی  غار  جوار  در  هجری(   6 )سده  اسالمی  عصر  از  آثاری 

اشكفت )نیایشگاه تاریشا( قرار دارد .
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والنتاین به سبک ایرانی
نویسنده : مهرداد شاکری

در جهان امروزی و روز های منتهی به والنتاین دیگر آن هاله تقدس ماب عشق از بین رفته 
است. عشق دیگری امری دست نیافتنی و ممنوعه نیست. امری آسمانی و قدسی نیست 
بلکه زمینی و عرفی شده است. عشق دیگر نهان شده در پستو خانه ها نیست بلکه کاالیی 
است که در هر خیابان و پاساژی در حال فروخته شدن و خریداری شدن است. عشق دیگر 
سخت و استوار نیست که با یک نگاه یا نازک شدن و کلفت شدن ابروی یار بر باد رود یا 
دود شود و به هوا رود. بلکه عشق هر لحظه در جریان است البته در نظم کاالیی جدید! آیا 

این همان عشق سابق است؟ 

وقتی که والنتاین کشیش رومی در روز 1۴ فوریه یكی از سال های قرن سوم میالدی به جرم عقد کردن 
سربازان جوان به پای چوبه دار می رفت هرگز فكر نمی کرد که افسانه او روزی تبدیل به سنتی جهانی 
شود. سنتی که هر ساله در این روز به تمام جهان رنگ دیگری می بخشد.دوست داشتن و دوست داشته 
شدن جز پایه ای ترین کنش های انسانی در جوامع مختلف و اعصار گوناگون تاریخ بشر بوده است. 
همواره نزد انسان ها حس دوست داشتن دیگری یا دوست داشته شدن به وسیله دیگری امری واال و 
دارای ارج و منزلت بسیاری بوده است. اگر به ادبیات هر جامعه ای نظر بیافكنیم بی تردید بیشترین 
موضوعی که تاکنون در مورد آن سخن به میان آمده است داستان عشق است. در جهان کنونی نیز 
با وجود تمام تغییر و تحوالت شگرفی که در سبك زندگی انسان ها رخ داده است اما مفهوم عشق و 
دوست داشتن همچنان استوار مانده است هر چند که در فرم ها و قالب های نوین خود را نمایان می 
سازد. یكی از فرم هایی که به تازگی در طی چند سال اخیر در جامعه ایران تبدیل به یك مدل از ابزار 
عالقه کردن و گرامی داشتن عشق شده است. روز جشن والنتاین است. البته ولنتاینی متفاوت از نسخه 

اورجینال آن، ولنتاینی به سبك ایرانی! 
تاریخچه والنتاین 

وقتی که والنتاین کشیش رومی در روز 1۴ فوریه یكی از سال های قرن سوم میالدی به جرم عقد کردن 
سربازان جوان به پای چوبه دار می رفت هرگز فكر نمی کرد که افسانه او روزی تبدیل 

به سنتی جهانی شود. سنتی که هر ساله در این روز به تمام جهان رنگ دیگری می 
بخشد.  والنتاین در قرن سوم میالدی و در روم باستان زندگی می کرده، هنگامی که 
امپراتور کالدیوس به این نتیجه می رسد که سربازان مجرد قدرتمندتر هستند، ازدواج 
مردان جوان را غیرقانونی می کند تا بر تعداد سربازانش بیفزاید. والنتاین این حكم را 
بسیار ناعادالنه می داند از فرمان سرپیچی می کند و مردان و زنان جوان را در خفا به 
عقد یكدیگر درمی آورد.کالدیوس که از این عمل آگاه می شود، وی را به مرگ محكوم 
می کند. بر اساس این افسانه والنتاین خودش اولین »هدیه والنتاین« را برای معشوقش 
می فرستد. هنگامی که والنتاین در زندان بوده، دلداده دختر جوانی می شود که دختر 
زندانبان بوده است. پیش از مرگش، نامه ای برای آن دختر نوشته و در پایان چنین 
امضا می کند »والنتاین تو« و این عبارتی است که امروزه نیز در پایان برخی نامه ها 
به چشم می خورد. در تمامی افسانه ها شاهد هستیم که والنتاین پیكره و در حقیقت 
نمادی از همدلی، دلسوزی و از همه مهمتر عشق است. بر اساس یكی دیگر از افسانه 
ها، همه دختران مجرد شهر عصر همان روز اسامی شان را روی یك تكه کاغذ نوشته 
و آن را در گلدانی می ریختند. آنگاه هر کدام از پسران مجرد شهر یكی از آن اسامی 
را از داخل درمی آوردند و با صاحب آن نام آشنا می شد. این کار اغلب به ازدواج می 
انجامید. پاپ اعظم گالسیوس، نخستین بار در حدود ۴98 پس از میالد، روز 1۴ فوریه 
را روز سنت والنتاین قرار داد. بنابراین روش قرعه کشی رومیان برای انتخاب همسر 
ضد مذهب و غیرقانونی اعالم شد. بعدها، انگلیسی ها و فرانسوی ها در قرون وسطی 
بر این باور شدند که 1۴ فوریه آغاز فصل جفت گیری پرندگان است و خود به رشد 
این رای منجر شد که روز والنتاین را باید جشن گرفته و گرامی بدارند. در قرن هفدهم 
در بریتانیای کبیر بود که روز والنتاین را در سر تا سر کشور جشن گرفتند. در اواسط 
قرن هجدهم، دوستان و دلدادگان از هر طبقه اجتماعی که بودند در این روز به یكدیگر 
هدایای کوچك یا نامه های عاشقانه می دادند. در پایان قرن هجدهم با توجه به گسترش 
صنعت چاپ در جهان کارت های چاپی جایگزین دست نوشته ها شدند. در آن زمان که 
مردم را از ابراز احساسات فراوان منع می کردند، کارت های از پیش آماده شده بهترین 
روش برای نشان دادن احساسات و عالیق یك فرد به شمار می رفت. همچنین هزینه 
بسیار نازل پست بهترین مشوق برای عالقه مندان به این سنت محبوب به شمار می 
رفت. در سال های بین 1۷۰۰ تا 1۷1۰ بود که آمریكایی ها نیز به جرگه برگزارکنندگان 
روز والنتاین پیوستند. بر اساس گزارش های آماری، ارسال بیش از یك میلیارد کارت 
والنتاین باعث شده است که این روز به عنوان دومین روز در تمام سال باشد که طی 
شده  ارسال  های  کارت  )تعداد  شود  می  بدل  و  رد  تبریك  کارت  تعداد  بیشترین  آن 
برای گرامی داشت کریسمس ۲/6 میلیارد برآورد شده است(. تقریبا 85 درصد هدایای 
والنتاین توسط زنان خریداری می شود. عالوه بر ایاالت متحده، در کشورهای کانادا، 

مكزیك، انگلستان، فرانسه و استرالیا نیز روز والنتاین را جشن می گیرند 
 رابطه کاالیی شده عشق در روز والنتاین 

شاید واژه عشق و تعریف دادن از آن پر مناقشه ترین مقوله ای بوده است که انسان از 
ابتدای به وجود آمدن جوامع انسانی و روابط متقابل بین انسانی تاکنون با آن درگیر 
بوده است. رابطه ای که به ظاهر ساده می نمایند و سرچشمه گرفته از نیاز فرد به ایجاد 
ارتباط با دیگران است اما در عین حال یكی از پیچیده ترین و تكامل یافته ترین شكل 
ارتباط گیری بین انسان ها است. رابطه ای بین دونفر که همواره جمع اضداد حس های 
گوناگون است. شادی/ غم، خوشی/ ناخوشی، خودخواهی / از خود گذشتگی، اشك و/ 

لبخند و در عاقبت عشق و نفرت! 

اما تمام این امور در روز های منتهی به والنتاین به شكل دیگری خود را بروز می دهند. به شكل یك 
رابطه کاالیی! عشق خود را به شكل عروسك های سرخ رنگی یا جعبه شكالتی و شاید یك اس ام اس 
نشان می دهد. در بسیاری از کشورهای جهان در روز والنتاین فروشگاه ها، خیابان ها و حتی مدارس 
شكل تازه ای می گیرند. فروشگاه ها در آستانه والنتاین دکوراسیون خود را تغییر می دهند و با تزیین 
مغازه ها با رنگ قرمز مردم را به خرید هدایای والنتاین تشویق می کنند. رستوران ها هم عالوه بر 
تبلیغات گسترده در مورد این روز با تزئینات ویژه خود را برای پذیرایی از مشتریان رمانتیك این روز 
آماده می کنند. در والنتاین به سبك ایرانی نیز شاهد حضور این واسطه های کاالیی هستیم. برای ابراز 
عالقه به فرد دیگری یا اس ام اس می زنیم یا شاخه گلی می خریم یا عروسكی یا ویالیی ماشینی و 
جواهر گران قیمتی! در این جا باز هم جایگاه طبقاتی است که تعیین کننده میزان ابراز عشق ماست. 
در روز های نزدیك به والنتاین با نگاهی گذرا به خیابان های شهر این امر را بهتر در می یابیم. مغازه 
هایی که ناگهان مملو از عروسك های فانتزی که اکثرا رنگ سرخ آتشین که نمادی از سوز زندگی عشق 
است پر شده اند. حتی انواع شكالتی که تا دیروز به نام های دیگر می شناختیم ناگهان تغییر نام داده و 
شكالت والنتاین نام می گیرند. مغازه های بسیاری تبدیل به »والنتاین فروشی« می شوند. اکثر مشتریان 
این مغازه ها را دختران و پسران جوانی تشكیل می دهند که ظاهری امروزی و مدرن دارند و از اقشار 
متوسط رو به باال هستند. شهرنشینانی که به همراه امواج مدرنیزاسیون عشق های شان را هم فانتزی 
کرده اند. قشری که خواهان نوجویی و درک متفاوت از مفهوم دوست داشتن هستند. جوانانی که شاید 
تالش می کنند که ازعشق ورزیدن در چارچوب های سنتی فراتر روند. اما همچنان در چارچوب دیگری 
محصورند. چارچوب رابطه کاالیی! آنان به مغازه های هجوم می برند تا عشق را خریداری کنند به 
قیمت های مختلف و متناسب با عرف بازار و سرمایه! عشق خود را در قالب عروسك های رنگاوارنگ 
نمایان می کند و به ما لبخندی بالهت وار تحویل می دهد. هر چقدر عروسك مان بزرگ تر و گران تر 
باشد گویا عشق مان واال تر است. باز هم مردان بیشتر از زنان باید عشق بورزند. همچنان بر اساس 
آموزه های سنتی ابراز عشق در انحصار مردان است. در ابن جا نیز آنان که سوژه های فعال هستند و 
زنان ابژه های فرمان بر! اما شاید در جهان مجازی اندکی این چارچوب شكسته شده باشد. در آن جا 
به وسیله وبالگ ها، بلستت های یاهو 36۰، پی ام های مسنجر و کامنت ها و کارت پستال ها مجازی 
دیگر عشق مرز ها جغرافیایی و جنسیتی را شكسته است. آن هم به بهانه والنتاین! در جهان امروزی و 
روز های منتهی به والنتاین دیگر آن هاله تقدس ماب عشق از بین رفته است. عشق دیگری امری دست 
نیافتنی و ممنوعه نیست. امری آسمانی و قدسی نیست بلكه زمینی و عرفی شده است. عشق دیگر نهان 
شده در پستو خانه ها نیست بلكه کاالیی است که در هر خیابان و پاساژی در حال فروخته شدن و 
خریداری شدن است. عشق دیگر سخت و استوار نیست که با یك نگاه یا نازک شدن و کلفت شدن ابروی 
یار بر باد رود یا دود شود و به هوا رود. بلكه عشق هر لحظه در جریان است البته در نظم کاالیی جدید! 
آیا این همان عشق سابق است؟ به راستی چرا با دوری از فرهنگ ملی و مذهبی خود، بعضی ها به سراغ 

فرهنگهایی وارداتی همچون والنتاین می روند؟



    جمعه 13 بهمن ماه 1387
31سال دوم -  شماره هشتادوسه

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

هفته نامه پرشین     جمعه 13 بهمن ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادوسه

سالمت
ساخت لنزهایي براي درمان قوز قرنیه در ایران 

 

لنزهایي که کاماًل قرنیه را 
مي پوشانند 

 
پژوهشگران مرکز تحقیقات اپتیك و لنز ایران براي اولین بار 
در جهان، موفق به ساخت و تولید لنزهاي DZ۲ و پدیاتریك 
دکتر  دارد.  کاربرد  چشم  قرنیه  قوز  درمان  در  که  اند  شده 
»پرویز زرین بخش« رئیس مرکز تحقیقات اپتیك و لنز ایران 
در مراسم افتتاح تولید این لنزها که چهارشنبه هفته گذشته )15 
بهمن ماه( با حضور مهندس »محمدرضا مس فروش« رئیس 
سازمان صنایع و معادن تهران برگزار شد، ضمن بیان مطلب 
فوق گفت؛ »لنزهاي DZ۲ و پدیاتریك، نوع خاصي لنز هستند 
که تا به حال نمونه آنها در جهان ساخته نشده است. این لنزها 
با قرار گرفتن الي قرنیه، در درمان قوز قرنیه کاربرد دارند.« 
وي در ادامه افزود؛ »قوز قرنیه بیماري چشمي بسیار شایعي 
هاي چشم  کلینیك  به  کننده  مراجعه  بیماران  بیشتر  که  است 
پزشكي را شامل مي شود.« جراح و متخصص چشم پزشكي 
با اشاره به اینكه در قوز قرنیه، به مرور ضخامت قرنیه کاسته 
مي شود و با نازک شدن قرنیه فرد دچار اختالالت بینایي مي 
شود، افزود؛ »در بیشتر روش هاي جراحي چشم، سطح قرنیه 
اما در قوز قرنیه که قرنیه چشم  تراشیده و نازک مي شود، 
نازک مي شود، نازک کردن قرنیه بیماري را تشدید مي کند، در 
صورتي که با گذاشتن این نوع از لنزها روي قرنیه، مي توان 

ضخامت قرنیه را باال برد.«
دکتر »زرین بخش« تصریح کرد؛ »در قوز قرنیه با نازک شدن 
قرنیه به مرور زمان، قرنیه حالت مخروطي مي گیرد که این 
اثر حساسیت هاي چشم در  اینكه بر  یا  یا ارثي است  مشكل 
بروز  است،  همراه  قرمزي چشم  و  خارش  با  که  بهار  فصل 

مي کند.«
رئیس مرکز تحقیقات اپتیك و لنز ایران اظهار داشت؛ »لنزهایي 
که تا به حال در درمان قوز قرنیه به کار برده مي شدند به 
نمي  قرار  قرنیه  روي  کاماًل  قرنیه  سطح  بودن  ناهموار  علت 
گیرند، اما لنزهاي جدید ساخته شده در ایران، متناسب با قرنیه 
طراحي شده اند و نوک قوز قرنیه با پشت لنز تماس پیدا نمي 

کند.«
وي گفت؛ »با توجه به اینكه این لنزها، متناسب با محیط قرنیه 
دارند  در چشم  کمتري  جایي  جابه  و  تكان  اند،  شده  ساخته 
که باعث مي شود بیمار دید بهتري داشته باشد و کدورت و 

خراش در داخل چشم ایجاد نمي کند.«
رئیس مرکز تحقیقات اپتیك و لنز ایران یادآور شد؛ »این لنزها 
تا به حال روي 1۰۰ بیمار آزمایش شده و تاکنون هیچ گونه 

عوارضي را به دنبال نداشته است.«
و   DZ۲ لنزهاي  اکنون  »هم  کرد؛  تصریح  بخش  زرین  دکتر 
در  بار  اولین  براي  لنز،   6۰ تا   5۰ روزانه  تولید  با  پدیاتریك 

جهان، به تولید انبوه رسیده است.« 

قرص هاي ضدافسردگي 
اعتیادآور نیستند  

 
ضدافسردگي  هاي  قرص  مردم،  از  برخي  تصور  برخالف 
روانپزشك  موسوي«  »سیدجواد  دکتر  نیستند.  اعتیادآور 
با  ضدافسردگي  هاي  »قرص  گفت؛  فوق  مطلب  بیان  ضمن 
و  تفكر  در  مثبت  تغییرات  ایجاد  براي  شرایط  کردن  فراهم 
خلق افراد به فرد کمك مي کند تا هیجان هاي دشوار روحي 
ادامه  در  وي  کند.«  تجربه  و سختي  فشار  احساس  بدون  را 
ضدافسردگي  هاي  قرص  با  ارتباط  در  »آنچه  داشت؛  اظهار 
هر  مثل  که  است  آن  خودسرانه  مصرف  است  خطرناک 
باشد.«  داشته  پي  در  عوارضي  است  ممكن  دیگري  داروي 
به گفته این متخصص روانپزشكي، عوارض جانبي داروهاي 
ضدافسردگي خفیف بوده و با گذشت زمان کاهش مي یابد. 
دکتر »موسوي« در ادامه افزود؛ »ممكن است در آغاز درمان 
به  انرژي،  از  غیرمعمولي  احساس  داروهاي ضدافسردگي  با 
این  که  شود  ایجاد  افراد  در  قبلي  حالت  با  مقایسه  در  ویژه 
یك حالت طبیعي است و به تدریج برطرف مي شود.« وي در 
پایان گفت؛ »در صورتي که پزشك تشخیص دهد فرد باید در 
کنار مشاوره و روان درماني از این قرص ها استفاده کند عدم 
استفاده از آنها مي تواند فرآیند درمان بیماري را دچار اختالل 
کند، لذا توصیه مي شود در صورت تجویز پزشك در مصرف 

این داروها سهل انگاري نشود.«  

نگرانی 
کیلوگرم  از 
اضافه وزن

www.NewYorkTimes.com
ترجمه؛ سلیمان فرهادیان

در زمانه کاهش وزن و تناسب اندام، حتی معیار وزن هم نگران وزن 
خود است. دانشمندان می گویند کیلوگرم استاندارد سبك تر می شود 
و این امر می تواند باعث ایجاد اشتباه های بالقوه یی در بسیاری از 
تحقیقات علمی شود. کیلوگرم به وسیله استوانه یی از جنس پالتین- 
ایریدیم که در سال 1889 در انگلستان ساخته شده است، تعریف می 
شود. هیچ کس نمی داند دلیل این کاهش وزن چیست یا حداقل چرا 
وزن این استوانه در مقایسه با دیگر وزنه های مرجع کاهش می یابد، 
بین  تا جست وجویی  تغییر وزن عاملی شد  این  اما در هر صورت 

المللی برای یافتن تعریف دقیق تری از وزن صورت گیرد.
که  فدرال  استانداردهای  آزمایشگاه  دانشمندان  از  یكی  بیكر«  »پیتر 
موسسه یی با 15۰۰ محقق است و کارش اختصاصًا توسعه روش 
این  در  هاست،  کمیت  تر  دقیق  هرچه  گیری  اندازه  برای  جدید  های 
مورد می گوید؛ »مطمئنًا داشتن استانداردی که به طور مرتب در حال 
تغییر است، مفید نخواهد بود.« حتی تغییری به اندازه 5۰ میكروگرم 
در  خطا  ایجاد  برای  کیلوگرم  یك  در  نمك(  دانه  یك  وزن  از  )کمتر 

محاسبات دقیق علمی کافی است.
دکتر »بیكر« سرپرست یك گروه بین المللی از محققانی است که در 
پایه  بر  کیلوگرم  از  جدیدی  تعریف  ارائه  برای  راهی  وجوی  جست 
جمله  از  دانشمندان  دیگر  هستند.  خاص  عنصر  یك  های  اتم  تعداد 
محققان انستیتو ملی و فناوری در واشنگتن، در حال توسعه فناوری 
دیگری هستند تا کیلوگرم را با استفاده از مكانیسم پیچیده دیگری که 
با عنوان ترازوی وات شناخته می شود، تعریف کنند. تصمیم نهایی 
نیز بر عهده کمیته بین المللی اوزان و مقادیر است. این سازمان طی 
یك معاهده بین المللی در سال 1865 به وجود آمده است و حفاظت از 
کیلوگرم مرجع بین المللی را برعهده دارد و آن را تحت تدابیر شدید 
امنیتی در شاتو واقع در حومه پاریس نگهداری می کند. این استاندارد 
سالی یك بار تحت تدابیر شدید امنیتی توسط تنها سه نفری که کلید 
ایجادشده  تغییر وزن  اما  بازبینی می شود.  اختیار دارند،  آن را در 
خاطرنشان کرده است زمان کنار گذاشتن این استاندارد برای انجام 
اندازه گیری ها فرا رسیده است. دکتر »ریچارد دیویس« رئیس قسمت 
جرم در بخش تحقیقات کمیته بین المللی می گوید؛ »این کار قسمتی 
از وظایف ماست. اگر نتوان به مفاد پیمان نامه پایبند بود، الزم است 

تغییراتی در آن صورت گیرد.«
از  که  است  گیری  اندازه  اصلی  واحد  هفت  از  مورد  تنها  کیلوگرم 
است.  مانده  تغییر  بدون  تاکنون  نوزدهم  قرن  در  آن  تعریف  زمان 
)که  متر  نظیر  واحدهایی  تعریف  در  دانشمندان  گذشته،  طی سالیان 
در اصل بر مبنای محیط زمین تعریف شده بود( و ثانیه )که براساس 
کسری از یك روز تعریف شده بود( تجدیدنظر کرده اند. هم اکنون 
متر براساس فاصله یی که نور طی ۴5869۲۲99/1 ثانیه طی می کند و 
ثانیه براساس مدت زمانی که طول می کشد اتم سزیم 66۰63119۲9 

مرتبه ارتعاش کند، تعریف می شود.
هرکدام از این کمیت ها را می توان با دقت بسیار اندازه گرفت و نكته 
دیگری که از اهمیت مشابهی برخوردار است آنكه در هر کجای جهان 
می توان آنها را دوباره ایجاد کرد. در ابتدا کیلوگرم براساس جرم یك 
لیتر آب تعریف شده بود، اما بعدها مشخص شد اندازه گیری دقیق 
جرم یك لیتر آب بسیار مشكل است. در عوض قرار شد یك طالساز 
انگلیسی استخدام شود تا یك استوانه از جنس پالتین- ایریدیم بسازد 
که برای تعریف کیلوگرم استاندارد به کار رود. یكی از عواملی که 
باعث شد کیلوگرم از این لحاظ از سایر واحدها عقب بماند، این بود 
که سود عملی فوری برای افزایش دقت آن متصور نبود. با این همه 
انحراف در وزن کیلوگرم استاندارد باعث ایجاد خطا در دیگر اندازه 
گیری ها می شد. برای مثال ولت براساس کیلوگرم تعریف می شود، 
بنابراین تعریفی بر مبنای کیلوگرم پایدار، باعث می شود تعریف ولت 
بر مبنای واحدهای اصلی اندازه گیری با دقت هرچه بیشتر صورت 

گیرد.
کشورهای  بین  و  تولید  مرجع،  کیلوگرم  روی  از  نسخه   8۰ حدود 
این  پرشور  تاریخ  شد.  توزیع  متریك  سیستم  معاهده  امضاکننده 
های  مدت  طی  جهان  کل  که  است  آن  بیانگر  فلزی  کوچك  استوانه 
مدیدی از تعریف واحدی برای کیلوگرم استفاده کرده است. بعضی 
از این نمونه های فلزی که به کشورهای امضاکننده اختصاص یافته 
بود بعدها ناپدید شد، از جمله نمونه یی که در اختیار صربستان بود. 
ژاپن نیز پس از جنگ جهانی دوم مجبور شد نمونه خود را تسلیم کند. 
آلمان نیز چند نمونه از آن را تحویل گرفت، از جمله یكی که در سال 
1889 به ایالت باواریا اختصاص یافت و نمونه دیگری که به آلمان 

شرقی تعلق گرفت.
آلمان ضمن همكاری با دانشمندان دیگر کشورها از جمله استرالیا، 
ایتالیا و ژاپن سرگرم ساخت یك کریستال دقیقًا کروی یك کیلوگرمی 
از جنس سیلیكون برای روزآمد کردن کیلوگرم است. ایده ساخت این 
نمونه بر این مبنا قرار دارد که با دانستن تعداد دقیق اتم های موجود 
در کریستال، فاصله آنها از یكدیگر و اندازه کره، تعداد دقیق اتم های 
همكارانش  و  »بیكر«  دکتر  کرد.  توان حساب  می  را  آن  در  موجود 
برای جداسازی سه ایزوتوپ سیلیسیم به کارخانه های قدیمی ساخت 
سالح های هسته یی شوروی روی آورده اند. سانتریفوژهای موجود 
در این کارخانه زمانی برای تولید اورانیوم غنی شده به کار می رفت 
و امروزه نیز می تواند سیلیسیم با خلوص مورد نظر را تولید کند. 
دکتر »بیكر« می گوید؛ »ما به حدود 9 تا از این دستگاه ها نیاز داریم.« 
تجهیزات غنی سازی اورانیوم یكی از مكان هایی است که می توان از 

این گونه دستگاه ها استفاده کرد.
دکتر »بیكر« در ادامه می گوید؛ »قرار است از چهار تا از این دستگاه 
با خلوص  را   ۲8 توان سیلیكون  ترتیب می  بدین  کنیم.«  استفاده  ها 
ساخته  آزمایشی  بلور  یك  این  از  پیش  کرد.  تولید  درصد   99/99
شده بود. دکتر »آرنولد نیكالس« یكی دیگر از دانشمندان آزمایشگاه 
کره  این  آیا  اینكه  مورد  در  تحقیق  مسوولیت  آلمان  استانداردهای 
واقعًا گرد است یا خیر، برعهده داشت. وی حدود نیم میلیون مكان 
مختلف از این کریستال را اندازه گرفت تا شكل آن را مشخص کند. 
این کره شاید گردترین چیزی باشد که بشر تاکنون ساخته است. دکتر 
»نیكالس« می گوید؛ »اگر کره زمین هم همین قدر گرد بود، آن وقت 
کوه اورست فقط چهار متر ارتفاع داشت.« یكی از مشخصات جالب 
یا  برای تشخیص چرخش  راهی  که  است  این  واقعًا صاف  کره  این 
سكون آن وجود ندارد. مگر آنكه لكه کوچكی را روی سطح آن ایجاد 
کنیم تا چشم بتواند مسیر حرکت آن را ردیابی کند. دانشمندان ایاالت 
متحده، انگلستان، فرانسه و سوئیس مدعی هستند محاسبه تعداد دقیق 
اتم های سیلیسیم موجود در کریستال با استفاده از فناوری امروز از 
دقت کافی برخوردار نیست و به همین دلیل آنها سرگرم ابداع روشی 

برای محاسبه کیلوگرم با استفاده از ولتاژ هستند.
و  استانداردها  انستیتو  دانشمندان  از  یكی  اشتاینر«  »ریچارد  دکتر 
ساخت  برای  المللی  بین  طرح  یك  سرپرست  که  واشنگتن  فناوری 
ترازوی وات است، در این زمینه می گوید؛ »اندازه گیری انرژی آسان 
تر از شمارش اتم هاست.« وی طی هفته گذشته گزارش هایی ارائه 
داد مبنی بر اینكه داده هایی که به دست آورده اند، دقیقًا همان چیزی 
است که به آن نیاز دارند. وی می گوید؛ »خطایی که در محاسبات ما 

وجود دارد، بسیار ناچیز است«
چرا که خطای آنان حدود 1۰ قسمت در 1۰ میلیون است. ایده ترازوی 
وات بر مبنای اندازه گیری نیروی الكترومغناطیسی مورد نیاز برای 
برقراری تعادل با یك کیلوگرم استاندارد است. از آنجایی که میدان 
گرانشی مكانی که آزمایش در آن انجام می گیرد، با دقت زیاد مشخص 
الكترومغناطیسی  قدرت  به  توان  می  را  نظر  مورد  جرم  است،  شده 
است  پیچیده  بسیار  مغناطیسی  میدان  گیری  )اندازه  مربوط ساخت. 
نیاز  نیروی جاذبه  تغییرات هر روزه  از جمله  اطالعات زیادی  به  و 
دارد.( بنابراین تعریف کیلوگرم باید براساس اندازه گیری آن نیرو یا 
برحسب چیز دیگری که از آن کمیت اخذ شده مثاًل جرم یك الكترون 
تعریف شود. این آزمایش ها در واشنگتن در حال پیگیری است، اما 
دکتر  جرم،  محاسبات  خم  و  پرپیچ  مسیر  و  آنها  پیچیدگی  رغم  به 
»اشتاینر« می گوید مطمئن است گروه وی به زودی خواهد توانست 
اطالعات مجاب کننده یی ارائه دهد. وی می گوید؛ »خالصه بگویم، فكر 
می کنم ما برنده ایم.« دکتر »دیویس« عضو گروهی است که تصمیم 
گیری نهایی سرنوشت کیلوگرم را برعهده دارد می گوید؛ »وی هنوز 

هم از سرنوشت این طرح مطمئن نیست.«
بسیاری از دانشمندان بر این عقیده اند که بهترین روش برای تعریف 
کیلوگرم شمارش تعداد کلی اتم های یك عنصر خاص است. طرحی 
نیز در دست اجراست که در آن تعداد اتم های طال شمارش می شود. 
اما تعداد بسیار زیاد اتم های موجود در یك کیلوگرم، عددی تقریبًا 
۲5 رقمی، باعث می شود انجام این کار را در آینده نزدیك غیرممكن 
جلوه دهد. وی مایل است دیدگاه خود را وارد دنیای اندازه گیری های 
بسیار دقیق کند. او می گوید؛ »بسیار عالی خواهد بود اگر دو روش 

آزمایش متفاوت داشته باشیم که یكدیگر را تایید کنند.«
 برگرفته از اعتماد
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ورود رایانه های ۱۰ دالری
 به بازار  

  
و  داد  جهان  مردم  به  را  ارزان ترین خودرو  وعده  نخست  هند 
حاال از عرضه ارزان ترین رایانه همراه )لپ تاپ(  سخن می گوید. 
اگرچه اجرای این برنامه ۲ سال پیش اعالم شد، اما هنوز کسی 

از جزئیات آن با خبر نیست. 
به گزارش گاردین دولت هند قرار است امروز )سه شنبه(  نمونه 
اولیه رایانه همراهی را ارائه دهد که امیدوار است قیمت آن فقط 
5۰۰ روپیه )1۰ دالر(  باشد تا به این ترتیب میلیون ها نفری که 
آن  از  بتوانند  نداشتند  را  اینترنت  به  دسترسی  امكان  تاکنون 

استفاده کنند. 
دولت هند قرار است اعالم کند رایانه »ساکشات« چطور به این 
این برنامه ۲ سال پیش  اگرچه اجرای  ارزانی تمام شده است. 

اعالم شد، اما هنوز کسی از جزئیات آن با خبر نیست. 
به  گذشته  هفته  هند  عالی  آموزش  وزیر  اگراوال«  پی.  »ار. 
روزنامه نگاران گفت خرده فروشی این رایانه ارزان  در طول 6 

ماه آینده آغاز خواهد شد. 
از 5۰۰  اندکی بیش  این رایانه در حال حاضر  وی گفت: قیمت 
تقاضا  افزایش  به علت  بازار  به  از عرضه  روپیه است که پس 

قیمت آن کاهش خواهد یافت. 
خود  بچه های  به  هدیه ای  می خواهند  والدین  »اگر  گفت:  وزیر 
بدهند می توانند براحتی این رایانه را بدهند. البته برای تضمین 
کارآیی آن هنوز آزمایش های زیادی باید انجام شود. پس از این 
آزمایش ها این رایانه به بازار عرضه خواهد شد. هدف این است 
که این کار طی 6 ماه انجام شود.«این رایانه هندی به ۲ وات برق 

نیاز دارد و ظرفیت حافظه آن ۲ گیگابایت است. 
به  که  داشته  قیمت  دالر   1۰۰ همراه  رایانه  ارزان ترین  تاکنون 
تی(  عرضه شده  آی  )ام  ماساچوست  فناوری  وسیله موسسه 
است. این طرح سال ۲۰۰5 اعالم شد و از آن زمان دولت های 
جهان، بویژه در آمریكای جنوبی، حدود یك میلیون دستگاه از 
آن را سفارش داده اند. وزیر آموزش عالی هند گفت ساخت این 
رایانه بخشی از برنامه گسترده تر برای تقویت فراگیری آنالین 

در بیش از ۲۰ هزار کالج و دانشگاه در سراسر هند است. 
وی گفت: دولت هند مطالب آموزشی رایگان عرضه خواهد کرد 
که دانشجویان می  توانند با رایانه های جدید آنها را دریافت کنند. 
دولت هند اعالم کرد هدف از این کار تضمین برقراری ارتباط 
مردم عالقه مند به یادگیری با »دنیای دانش و اطالعات« و تبدیل 
شهروندان به »شبكه وند« )نت وند(  به منظور تقویت مهارت های 
خودآموزی آنان و رشد توانایی های آنان در زمینه حل مسائل 

و مشكالت از طریق آنالین است. 
هند سال گذشته اعالم کرد خودرویی به قیمت 1۰۰ هزار روپیه 
این  موتور  ظرفیت  کرد.  خواهد  عرضه   ۲۰۰9 سال  طول  در 

خودرو 6۲3 سی سی است. 

 سایت باالترین قربانی حمله هکرها

به گزارش خبرنگار سرویس علم و فن آوری آفتاب، این سایت 
مبتنی بر وب ۲.۰، که محل قرار دادن لینك های اخبار و مقاالت 
مختلف بود و هر لینك با حد نصابی از رای مثبت دیگر کاربران، 
به صفحه اول می رسید، توسط حمله هكری دامنه خود را از 
باالترین  سایت  دامنه  هنوز  خبر  ارائه  لحظه  تا  و  داده  دست 
بازنگشته است.سایت باالترین حدود 1۰ هزار کاربر ثبت شده 
به  زبانان   فارسی  وب گاههای  طرفدارترین  پر  از  یكی  و  دارد 
شمار می رود. باالترین حدود ۲ سال و نیم قبل توسط یكی از 
بیوانفورماتیك  دکترای  فوق  دارای  که  آمریكا  ساکن  ایرانیان 
بنیانگذاری   reddit و   digg از عملكرد سایتهای  تقلید  به  است 
شد.پیش از این هم این سایت مورد حمالت مختلفی قرار گرفته 
بود، ولی حمله اخیر جدی تر و از نوع »سرقت نام دامنه« بوده 
است. در این شیوه، هكرها دامنه سایت را در اختیار گرفته  و آن 

را به صفحه دیگری ارجاع می دهند. 
بزرگ  میزبان  دو  برای  این  از  پیش  دامنه  سرقت  نوع  از  هك 
وبالگ های فارسی، یعنی پرشین بالگ و بالگفا هم روی داده 
بود. پرشین بالگ موفق نشد دامنه خود را پس بگیرد و به همین 

دلیل با دامنه جدید به فعالیت خود ادامه می دهد

استقبال خرابکاران اینترنتي از 
روز ولنتاین  

 
با نزدیك شدن به روز 1۴ فوریه که در بسیاري از کشورهاي 

روز  عنوان  به  جهان 
عشق  روز  یا  ولنتاین 
داشته  گرامي  محبت  و 
خرابكاران  شود،  مي 
موج  نخستین  اینترنتي 
ویروسي  حمالت  از 
جوانان،  علیه  را  خود 
کاربران  و  نوجوانان 
آغاز  اینترنت  تجربه  بي 
 PandaLabs کردند. 

البراتورهاي تشخیص و کشف کدهاي مخرب اعالم کرد موفق به 
کشف بدافزارهایي شده است که با سوء استفاده از روز ولنتاین 
کاربران اینترنت را به کلیك روي لینك هاي آلوده، دریافت فایل 
هاي مخرب یا افشاي اطالعات محرمانه خود تحریك مي کنند. 
 Waledac.C بنا بر گزارش هاي موجود، این کرم رایانه یي که
الكترونیك، کارت  نام گرفته است، با پنهان شدن در نامه هاي 
اینترنت  کاربر  هزاران  به  دوستانه  هاي  پیغام  یا  تبریك  هاي 
ارسال شده و آنها را به کلیك روي فایل ضمیمه یا لینك هاي 
موجود در متن ترغیب مي کند. جمالت و عنوان هاي به کاررفته 
دوستانه  و  بسیار صمیمانه  اغلب  نیز  جعلي  هاي  نامه  این  در 
را  بیشتري  کاربران  اجتماعي،  روانشناسي  از طریق  تا  هستند 
فریب دهند. بررسي هاي پاندا نشان مي دهد Waledac.C رایانه 
هاي آلوده را به ابزار و پایگاه هاي جدیدي براي ارسال هرزنامه 
یا انتشار آلودگي تبدیل مي کند. شرکت هاي امنیتي از هم اکنون 
انتشار بدافزارهاي پیشرفته تر و مخرب تري  در تالشند تا از 
که در روزهاي آینده کاربران رمانتیك را هدف قرار مي دهند، 

پیشگیري کنند.  

خشونت هاي بازي هاي 
کامپیوتري  

 
 نتایج حاصل از یك مطالعه جدید نشان مي دهد، احتمال بروز 
از  که  دانشجویي  و جوانان  نوجوانان  بین  رفتارهاي خطرناک 
بازي هاي کامپیوتري استفاده مي کنند بیش از دیگر افراد است. 
محققان بر پایه مطالعات جدید خود دریافته اند بین بازي هاي 
رابطه  دانشجویان  بین  پرخطر  رفتارهاي  بروز  و  کامپیوتري 
مستقیم وجود دارد و باعث مي شود این افراد ارتباطات اجتماعي 
خود را کمرنگ تر کنند. این مطالعات روي 5۰۰ دانشجوي دختر 
و 313 دانشجوي پسر در امریكا انجام شد و شرکت کنندگان 
در آن درباره میزان استفاده از بازي هاي کامپیوتري، نوشیدن 
مشروبات الكلي، اعتیاد به مواد مخدر، اعتماد به نفس و میزان 
ارتباط با اعضاي خانواده توضیح دادند. در پایان این مطالعات 
مشخص شد دانشجویان پسر سه برابر بیشتر از دانشجویان 
دختر از بازي هاي کامپیوتري استفاده مي کنند. این در حالي 
است که میزان اجراي بازي هاي کامپیوتري خشن بین پسران 

نسبت به دختران هشت برابر بیشتر است.  

علم و تکنولوژی

گمشده 
هموطن گرامی 

پیمان  آقای  از  چنانچه 
دارید  اطالعی  نوری  رضا 
شماره  با  ایشان  دائی  با 
تماس   07968791730
خانواده  و  کنید  حاصل 
ایشان را از نگرانی برهانید 
نظر  در  نیز  مژدگانی   .

گرفته شده است 

۷ پیشگویی اشتباه در تاریخ تکنولوژی
 1 ( من فكر میكنم یك بازار جهانی برای احتماال پنج کامپیوتر وجود دارد 

) توماس واتسون رییس IBM در 19۴3 (
۲(عمر تلویزیون زیاد طول نخواهد کشید زیرا بزودی مردم از اینكه هر 
شب به یك جعبه چوبی خیره شوند خسته خواهند شد )داریل زاناک 

مدیر اجرایی ۲۰th Century Fox در 19۴6 (
3(جارو برقی با نیروی هسته ای شاید در مدت ده سال به وجود آید 

)الكس لویی رییس شرکت جاروبرقی لویی در 1955 (
۴(دلیلی وجود ندارد که همه در خانه کامپیوتر داشته باشند )کن اولسن 

بنیانگذار شرکت DEC در 19۷۷ (
اینترنت در 1996 به طرز مخوفی از بین خواهد رفت ) رابرت مت   )5

کلف بنیانگذار شرکت 3Com در 1995(
6( اپل پیش از این مرده است )ناتان میرولد از اعضای سابق مایكروسافت 

در 199۷ (
۷(مشكل اسپم تا دو سال آینده حل میشود )بیل گیتس در سال ۲۰۰۴(

اشتباه گوگل در تشخیص  
سایت های ویروسی

سرویس  از  گذشته  روز  که  افرادی  تا  شد  موجب  انسانی  خطای 
جستجوی گوگل استفاده می کردند شاهد یك مشكل بی سابقه در این 
برابر  در  شنبه  روز  در  گوگل  ورلد،  کامپیوتر  از  نقل  باشند.به  سایت 
تمامی سایت هایی که اسامی آنها پس از جستجو به نمَایش درمی آمد 
عبارت " این سایت ممكن است به رایانه شما آسیب برساند " را نمایش 
می داد. این مشكل تمامی سرویس های جستجوی گوگل به زبان های 
همین مساله  و  نیز شامل می شد  را  فارسی  زبان  از جمله  و  مختلف 
استفاده از خدمات جستجوی گوگل را مشكل کرده بود. علت این اشكال 
از سوی گوگل اشتباه در به روز رسانی فهرست سایت های آلوده به 
بدافزار اعالم شده است. کاربرانی که در روز شنبه بعداز ظهر از خدمات 

گوگل استفاده می کردند همگی متوجه این اشتباه عجیب شدند. 
از  را  بدافزار  به  آلوده  های  فهرست سایت  به  مربوط  اطالعات  گوگل 
StopBadware.org دریافت می کند که یك سازمان غیرانتفاعی است 
و بسیاری از شرکت های آی تی و نهادهای دانشگاهی از خدمات آن به 

همین منظور استفاده می کنند

لپ تاپ مخصوص خانمها
به  که  داده  خبر  جدیدی  حمل  قابل  کامپیوتر  از ساخت   Acer شرکت 
صورت اختصاصی برای خانمها طراحی شده و قرار است در مرحله 
آفتاب،  فناوری  به گزارش سرویس علم و  بریتانیا شود.  نخست وارد 
این لپ تاپ بسیار سبك Ferrari 1۲۰۰ نام گرفته است و افراد می توانند 
در نمایشگر 1/1۲ اینچی آن که از نوع LED است، تصاویر را با کیفیت 

بسیار باالیی مشاهده کنند. 
این لپ تاپ به پردازنده AMD Turion X۲ Ultra مجهز شده است و 
می تواند از رم های بیش از چهار گیگابایتی نیز پشتیبانی کند. هارددیسك 
این لپ تاپ از نوع SATA است و به گفته شرکت سازنده قابلیت پشتیبانی 
از فناوری ارتباطی بلوتوث و شبكه بی سیم Wi-Fi را نیز دارد. برای 
این لپ تاپ قابلیت شناسایی اثر انگشت نیز درنظر گرفته شده و شرکت 
Acer روی آن یك محافظ مقاوم را نصب کرده است.هنوز قیمت این لپ 
تاپ زنانه مشخص نشده است و Acer طی سه ماهه دوم سال جاری 

میالدی آن را در دیگر کشورها نیز عرضه خواهد کرد.

یک حفره خطرناک در ریل پلیر  
 

افزار  نرم  در  خطرناک  حفره  یك  شناسایي  از  امنیتي  کارشناسان   
به نسخه  این حفره مربوط  اند.  داده  RealPlayer خبر  یي  چندرسانه 
11 این نرم افزار بوده و هكرها با سوءاستفاده از آن مي توانند کنترل 
است  کافي  تنها  کار  این  براي  بگیرند.  دست  در  را  قرباني  فرد  رایانه 
را  آن  نمایش  پیش  یا  کرده  اجرا  را  آلوده  ویدئویي  فایل  یك  کاربر  تا 
مشاهده کند. اگر چه این حفره تاکنون موجب وارد آمدن خسارت جدي 
به رایانه هاي شخصي نشده، اما شرکت RealNetworks سازنده نرم 
افزار یادشده هنوز وصله نرم افزاري براي حل مشكل مذکور عرضه 
از  اند  افزار هشدار داده  این نرم  نكرده است. کارشناسان به کاربران 
بارگذاري و مشاهده فایل هاي مشكوک داراي پسوند.MOV خودداري 
کنند. از سوي دیگر کاربران مرورگر اینترنتي فایرفاکس نیز باید حتمًا 

آن را به روز کنند تا از خطرات احتمالي در امان بمانند.  
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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
۰۷ 88 99 ۷۷ 623

تجارت کاال به کاال در 
قرن بیست و یکم 

 
ترجمه : زویا چراغي

بحران مالي مثل یك بیماري مسري در تمام جهان شیوع پیدا کرده و ماه ها است که کارشناسان از 
کمبود پول نقد در تجارت صحبت مي کنند. باور اینكه نقدینگي کم شده باشد کمي دشوار است اما نگاهي 
کوتاه به شرایطي که در روسیه جریان دارد، مي تواند تا حد زیادي این ادعا را اثبات کند. تبلیغات عجیب 
دوباره در روزنامه ها و اینترنت دیده مي شود. تعویض لباس هاي خواب به ارزش 5/۲ میلیون روبل 
با هر مدل اتومبیل، تهیه هیزم در ازاي دریافت غذا و دارو یا پیشنهاد پرداخت بدهي یك شرکت حفاري 
با بخشیدن دستگاه هاي حفرکننده به طلبكاران از نمونه هاي جالب توجه در این زمینه هستند. در این 
بین حتي یكي از بزرگ ترین تاجران روسیه با نام جرمن استرلیگف اعالم کرده به زودي به زنجیره 
بزرگ بنگاه هاي سیستم تبادل کاال به کاالي جهاني ملحق مي شود. تمام این نشانه ها به نوعي تداعي 
کننده گذشته یي نه چندان دور هستند. آمار نشان مي دهد در اواسط دهه 9۰ میالدي معامالت کاال به 
کاال به صورت قابل توجهي در 5۰ درصد از شرکت هاي تجاري متوسط و در ۷۰ درصد از شرکت 
هاي بزرگ روسیه در جریان بوده است. این روش به تاجران اجازه مي دهد چند سال بیشتر در بازار 
معامله باقي بمانند و از طرف دیگر فرصت ایجاد تغییرات بنیادي را براي سبقت گرفتن از رقیبان در 
اختیار صاحبان مشاغل مي گذارد. به عنوان مثال کاهش قیمت یا تخفیف هاي ماهانه و حتي کاهش 

مالیات بر درآمد با این روش از مزایاي انجام چنین داد و ستد هایي است. 
بازگشت به همان چرخه قدیمي به زمان زیادي نیاز نداشت. تقریبًا تمام 
آمار اقتصادي روسیه از ماه نوامبر حاکي از رشد سه تا چهار درصدي 
تجربیات گذشته درس  از  اقتصاد  اما  است.  تجارت  در  پایاپاي  مبادالت 
مي  مسكو  نوین  اقتصاد  دانشكده  استاد  پوپوف  والدیمیر  است.  گرفته 
گوید؛ »روس ها همواره به این مغرور هستند که هرگز قیمت ها را پایین 
اقتصادي  رکود  زمان  در  پایاپاي  مباالت  به  آوردن  رو  اما  آورند.  نمي 
درست مثل این است که هنگام خطر سرتان را زیر برف بكنید.« هرچند 
دانستن چنین دیدگاهي براي آنها که این روش را به عنوان راه نجاتي در 
شرایط بد اقتصادي تصور مي کردند، بسیار ناامیدکننده است. در راس 
در  را  معامالتش  اکثر  اعتبار،  کاهش  که  دارد  قرار  استرلیگف  آنها  همه 
حال تعلیق گذاشته و به نوعي سلطنتش در دنیاي اقتصاد در خطر است. 
استرلیگف ۴۲ ساله یكي از بزرگان سیستم سرمایه داري روسیه است. 
در زمان فروپاشي شوروي سابق، او تاجري بیست و چند ساله بود که 
با حمایت تعدادي از ثروتمندان با نفوذ تمام زنجیره تجارت سیگار منطقه 
را در دست داشت اما این سال هاي آخر به صنعت پررونق نفت روي 
آورده و به نظر مي رسد تا قبل از برگشتن ورق در این تجارت هم موفق 
بوده است. استرلیگف پس از آنكه در سال ۲۰۰۴ در رقابت انتخاباتي از 
والدیمیر پوتین شكست خورد به خانه چوبي بزرگش در خارج از مسكو 
رفت و نقشه کشیدن براي مقابله و ضربه زدن به رهبر جدید روسیه را 
انگیزي  وسوسه  طعمه  آمده  پیش  اقتصادي  بحران  هرچند  ازسرگرفت؛ 
براي خارج شدن از جنگل و آمدن به شهر بود. او تصمیم داشت با کمك 
پایگاه هاي اطالعاتي کامپیوتري از شش یا هفت شرکتي که در فروختن 

کاالیشان به صورت نقدي دچار مشكل شده اند، براي درست کردن زنجیره یي تجاري استفاده کند.

زنجیر  حلقه  اولین  به  را  کاال  قیمت  مالي  تراکنش  یك  در  زنجیر  این  حلقه  آخرین  که  این صورت  به 
بپردازد. به این صورت پول فقط در همان زنجیره گردش مي کند و هر کدام از این تك حلقه ها نیاز حلقه 
بعدي را تامین مي کنند. این هم به نوعي همان روش چند گروهي در مبادالت پایاپاي در دهه 9۰ است 
با این تفاوت که آن زمان مدیران کارخانجات سراسر روسیه یك زنجیره مختلط کاال به کاال تشكیل 
دادند تا با این روش حداکثر شرکت ها و بنگاه هاي آن تجارت را که هیچ کدام پول نقدي براي پرداخت 
قرض شان ندارند، در گروه خود داشته باشند و منابع اولیه مورد نیاز یكدیگر را به این شكل تامین کنند. 
به گفته استرلیگف کامپیوتر امروز این کار را سریع تر و تاثیرگذارتر انجام مي دهد؛ »آنچه به گذشته 
مربوط است در همان گذشته از آن یاد مي شود. ما در حال ساختن گام هایي براي آینده هستیم.« با 

این حال پذیرفتن چنین تجارتي واکنش هاي ضد و نقیضي در کشور داشته است. 
به عنوان مثال چند روز بعد از اعالم این پیشنهاد، سخنگوي کارخانه ماشین سازي هوندا با بي فایده 
خواندن چنین روش هایي اعالم کرد نمي تواند در وب سایت شرکت تبادل وسایل نقیله را در عوض 
دریافت مواد اولیه، تجهیزات پیشرفته یا هر محصول تمام شده دیگري آگهي کند زیرا بسیاري از این 
مي  دردسرساز  شرکت  آینده  براي  آن  شدن  فاش  و  هستند  بازرگاني«  دنیاي  »رازهاي  جزء  موارد 
شود. اما از طرفي دیگر مبادله کاال با کاال در صنعت ساخت و ساز طرفداران بسیاري پیدا کرده است. 
دیمیتري اسمورودین گرداننده شرکت عظیم ساختمان سازي سن پترزبورگ مي گوید بالفاصله پس از 
مطرح شدن این طرح به فكر افتاده که به جاي دستمزد براي ساخت و ساز، محصوالت غذایي دریافت 
از رقیبان  اندکي  باعث شود  استراتژي هایي در رکود مالي کنوني  اتخاذ چنین  امیدوار است  او  کند. 
دیگرش پیشي بگیرد؛ »غذا را با خوشحالي مي پذیریم، زیرا فروختن آن کار ساده یي است، هرچند پول 
نقد همیشه بر هر چیزي برتري دارد.« در هر صورت بسیاري از مردم روسیه چشم به آینده دارند و 
به ناچار این فرصت را در اختیار کساني مي گذارند که براي تغییر شرایط به میدان آمده اند. به احتمال 
فراوان آنها هم باید مثل مردم ایاالت متحده چند ماهي یا شاید چند سالي صبر کنند تا ببینند تغییرات 

چه زماني صورت مي گیرد. 
منبع؛ هرالدتریبیون 
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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       
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طراحی وب سایت 
به زبان ساده 

فروغ پرواس

پایه و اساس  HTML  که  دراین قسمت  شما زبان 
میاموزید  را  میباشد  وب  نویسی  برنامه  و  طراحي 
را   وب  طراحي  و   HTML با  آشنایي  هیچ  شما  اگر 
از  آنرا   ، شماست  به  متعلق  بخش  این  پس  ندارید  

دست ندهید

 HTML چیست؟
اجزاي  گردید  مي  سایت  وب  یك  صفحات  داخل  شما  زمانیكه 
هستند  مشترک  چیز  یك  در  آنها  تمام  که  بینید  مي  را  گوناگوني 
زبان)  این  که  کند  مي  تولید  را  آنها  که  است  کدي  یا  زبان  آن  و 
باشد.حاال  مي    HyperText Markup Language ( HTML
اجازه دهید تا کلمه به کلمه برایتان توضیح بدهم، البته انتظار یك 
معني دقیق و سلیس را نداشته باشید ولي درحدي که براي من قابل 

فهم بود براي شما هم خواهد بود.
   HTMLاست یعنی )Linear( متضاد نوشته هاي خطي Hyper : 
الگوي خطي ندارد و شما هر کدي را مي توانید هر جا که بخواهید 

بنویسید
مرورگر  در  تا  نویسید  مي  که  گویند  مي  متني  همان  به    :Text  

نشان داده شود
Markup: عملي است که مرورگر برایتان انجام میدهد یعني یك 

متن ساده مي نویسید ولي جور دیگري نمایش داده مي شود.
Language: باالخره این هم یك نوع زبان و باید یك چیزي پیدا کرد 

تا به حرف L بخوره دیگه
 براي یادگیري HTML  به چه چیزهایي نیاز دارید

 براي دیدن صفحاتي که طراحي مي کنید نیاز به یك مرورگر وب 

web browser دارید اگر شما این صفحه را مي بینید پس یكي از 
حال  در   html کدهاي  نوشتن  براي  اما  دارید.  را  مرورگرها  این 
عامل  سیستمهاي  درکلیه  که   notepad ساده   برنامه  به  حاضر 
هم  دیگري  پیشرفته  هاي  برنامه  دارید،  نیاز  دارد  وجود  ویندوز 
 Microsoft frontpage , مانند:  دارند  گرافیكي  محیط  که  هست 
Macromedia Dreamweaver  ولي براي شروع بهتر است  که 

از همان Notepad  استفاده کنید.
در  استارت  منوی  طریق  از  توانید  می  را   Notepad افزار  نرم 
تایپ  با   Run فرمان  طریق  از  یا  کنید  پیدا   Accessories قسمت 

.Enter و فشار دادن دکمه Open در کادر notepad
ساخت اولین صفحه وب   

در این بخش شما اولین صفحه وب را خواهید ساخت تا سادگي 
 Notepad برنامه  ابتدا  شروع  براي  کنید.  لمس  را   html زبان 
برنامه ویرایشگر متن  از هر  توانید  البته مي  کنید،  باز  را  ویندوز 

استفاده کنید. سپس این تگها را بنویسید:

 >html<
>html/<

این تگها به مرورگر وب میفهماند که از کجا کدهاي html شروع و 
به کجا ختم میشوند. پس بقیه تگها را ما باید بین این دو وارد کنیم. 
تگها را ما به دو دسته تقسیم میكنیم: تگهاي قسمت سر head و 

تگهاي قسمت بدنه  body ، بدین صورت:
 >html<

 >head<
 >head/<
 >body<

 >body/<
>html/<

فرق این دو قسمت در اینست که هر اطالعاتي داخل تگهاي قسمت 
سر head نوشته شود در صفحه مرورگر نشان داده نمیشود ولي 
body هر اطالعاتي وارد شود در صفحه نمایش  در قسمت بدنه 

داده میشود.
خب دوستان این ساختار کلي و اسكلت بندي یك صفحه وب هست 
که باید همیشه آنرا در نظر داشته باشید. حاال یك متني بین تگهاي 

بدنه body وارد کنید، مثاًل
 >html<
 >head<

 >head/<
 >body<

 !This is my first page
 >body/<
>html/<

نامگذاری و ذخیره کردن فایل
االن کدنویسي ما تكمیل شد و باید این فایل متني را ذخیره کنیم تا 
بتوانیم در مرورگر وب خود امتحانش کنیم. ابتدا منو File را باز 
کنید و گزینه Save as را انتخاب کنید، یك پنجره براي آدرس دهي 
و نامگذاري آن فایل باز میشود که آدرس جایي که باید ذخیره شود 

را مانند My Documents  وارد کنید
 

 سپس در پایین پنجره باز شده در قسمت File Name اسم فایل 
را بنام Firstpage وارد کنید و دقت کنید تا در آخر این اسم یك 
نقطه بگذارید و پسوند html را بنویسید و دکمه Save  را بزنید  تا 

فایل متني ما بصورت یك فایل html ذخیره شود. 
 

دقت کنید اگر میخواهید فایل شما در سیستم عامل DOS هم باز 
شود باید پسوند .htm را در آخر اسم وارد کنید.

لطفا در صورت هرگونه پرسش در مورد طراحی وب سایت و مطالب فوق لطفا 
  foroghparvas@hotmail.co.uk :با شماره  ۰۷8۲869۷681 و یا با ایمیل
تماس بگیرید                                                                ادامه دارد
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دست کم 6۵ نفر در 
آتش سوزی های جنوب استرالیا 

کشته شدند
وقوع  اثر  بر  کردند:  اعالم  استرالیا  اضطراری  مقامات 
آتش سوزی در جنوب شرق استرالیا تاکنون دست کم 65 نفر 
جان خود را از دست داده اند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
با  مصاحبه ای  در  ـ  استرالیا  وزیر  نخست  ـ  راد«  »کوین 
یك  به  آتش سوزی  این  گفت:  کشور  این  دولتی  رسانه های 
مراتع  و  مغازه ها  خانه ها،  تمامی  است؛  شده  تبدیل  جهنم 
دلیل  به  منزل مسكونی  تاکنون صدها  آتش می سوزند.  در 
نفر  هزار  ده  چندین  و  شده  تخریب  آتش سوزی  این  وقوع 
اکثر  که  حالیست  در  این  می برند.  سر  به  پناهگاه ها  در 
استفاده  با  داشتند  قصد  که  بودند  افرادی  کشته شدگان 
ـ  والش«  »کایران  بگریزند.  مهلكه  از  خودروهایشان  از 
کمیسیونر اداره پلیس منطقه ویكتوریا در استرالیا ـ در این 
باره گفت: ماموران اداره پلیس تمامی تالش خود را به کار 
را  آتش  محاصره  تحت  مناطق  تمامی ساکنان  تا  گرفته اند، 
از محل دور کنند. از طرفی تاکنون سه هزار آتش نشان در 
دیگر  مناطق  به  آتش  گسترش  از  تا  شده اند  مستقر  منطقه 
جلوگیری کنند. عالوه بر این، به دلیل افزایش سرعت باد در 
محدوده آتش سوزی امكان گسترش آتش در منطقه وجود 
دارد، به طوری که دمای هوا در مناطق آتش و محدوده های 
می رسد.  سفر  باالی  سانتیگراد  درجه   ۴6 به  آن،  اطراف 
همچنین این آتش سوزی سبب شده تا صدها هكتار از مزارع 
کشاورزی نیز نابود شود. مقامات آتش نشانی »سیدنی« نیز 
طی گزارش خود اعالم کردند که در میان کشته شدگان، دو 
کودک نیز به چشم می خورد. عالوه بر این، نزدیك به ۲۰ 
که  شده اند  فراوانی  جراحات  دچار  سوختگی  دلیل  به  نفر 
بیمارستان بستری هستند. بر اساس گزارشات موجود،  در 
بدترین و فاجعه بار ترین آتش سوزی که سبب مرگ ۷5 نفر 
در استرالیا شد، در سال 1983 میالدی رخ داد. مقامات اداره 
احتمال  این آتش سوزی  از وقوع  پیش  استرالیا  هواشناسی 
می دادند که به دلیل خشكسالی بسیار شدید و گسترده ای که 
سال گذشته این کشور را فرا گرفته بود، چنین آتش سوزی 
مهیبی در مناطق جنوبی استرالیا رخ دهد. وی در ادامه خاطر 
بسیار  و  می یابد  گسترش  به سرعت  آتش  این  کرد:  نشان 
وحشتناک و خشمناک در حال نابود کردن زمین های جنگلی، 
مراتع، زمین های کشاورزی و منازل است. این در حالیست 
که در مناطق از شمال و شرق این کشور نیز سیالب رخ داده 
و خسارات فراوانی نیز بر جای گذاشته است. »کوین راد« ـ 
نخست وزیر استرالیا ـ در ادامه مصاحبه مطبوعاتی خود به 
این نكته اشاره کرد که دولت و ماموران پلیس و آتش نشانی 
باختن  از جان  مانع  تا  کار می بندند  به  را  تمام تالش خود 
تعداد بیشتری از ساکنان و تخریب اموال و منازل مسكونی 

شوند.

بازگشت دانشجوی بدبو به دانشگاه
   به گزارش سان ، »تیونیس تنبروک« دانشجوی دانشگاه 
رییس  دستور  به  پیش  سال   1۰ هلند  روتردام  ارسموس 
و  استادان  برای  که  پاهایش  بد  بوی  علت  به  دانشگاه،  این 
سر  حضور  اجازه   ، کرد  می  مزاحمت  ایجاد  دانشجویان 
کالس های درس را نداشت.این دانشجو سعی کرد مشكلش 
را از طریق قانونی حل کند تا اینكه باالخره بعد از 1۰ سال 
دانشگاه  تواند سر کالس درس  می  او  که  داد  قاضی حكم 
از  بعد هر کدام  به  این  از  اگر  کند.قاضی گفت  پیدا  حضور 
استادان و دانشجویان که بوی بد این آقا آزارش می دهد، 
تواند سر  دانشجو می  این  بگیرند!  را  بینی خود  توانند  می 
کالس حاضر شود. دانشگاه هم به جای اخراج دانشجویان 

بدبو ، باید آنها را جریمه کند. 

سرنگونی هواپیمای مسافربری 
در آمازون

برای  تجسس  برزیل،  در  هواپیما  فروند  یك  سرنگونی  با 
پیدا کردن سرنشینان آن آغاز شد.شنبه شب، هواپیمای دو 
»ماناوس«  به شهر جنگلی  بر ۲۰ مسافر  افزون  با  موتوره 
آمازون  کاپورو«  »مانا  رودخانه  در  که  رفت  می  برزیل 
سرنگون شد. به دنبال این رخداد، گروه های نجات، تجسس 
گسترده ای را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون چهار 

خدمه را زنده پیدا کرده اند. به گفته یكی از نجات یافتگان، 
موتور هواپیما ناگهان خاموش و ارتباط با برج مراقبت قطع 
شد.گزارش ایسكانیوز می افزاید، جستجوها در حالی ادامه 
دارد که امید چندانی به زنده بودن سرنشینان هواپیما نیست. 
 A3۲۰ ایرباس  مسافربری  جت  نیز   138۷ تیر   ۲6 شامگاه 
انتهای  برزیل هنگام نشستن در فرودگاه »سائوپائولو« در 
باند از مسیر خارج شد و پس از گذر از روی بزرگراه به 
سرنشین   1۷6 تمامی  انفجار  این  در  خورد.  سوخت  انبار 
انبار  با  هواپیما  برخورد  براثر  کارگر   16 و  کشته  هواپیما 
سوخت، تكه تكه شدند.این مرگبارترین رخداد هوایی تاریخ 
برزیل بود که سه شبانه روز عزای عمومی به دنبال داشت.

پسر آمریکایی، دوست خود را 
3 ماه درون سرویس بهداشتی 

زندانی کرد
آمریكا  متحده  ایاالت  در  سوتا«  »مینه  ایالت  پلیس  مقامات 
ایجاد  و  کردن  زندانی  اتهام  به  را  دبستانی  بچه  پسر  یك 
ترس برای یك کودک 6 ساله درون یك سرویس بهداشتی 

دستگیر کرده و او را به دار التادیب فرستادند.
به گزارش ایسنا، مقامات پلیس منطقه »ایگان« در ایالت »مینه 
سوتای« آمریكا اعالم کردند که والدین یك پسر بچه 6 ساله 
از یك دانش آموز دبستانی به اتهام زندانی کردن و ایجاد 
ترس و وحشت برای کودکشان به مدت 3 ماه شكایت کرده 

و خواستار رسیدگی سریع به این پرونده هستند. 
ماموران پلیس منطقه پس از جستجوی فراوان و بازرسی 
از محل به این نتیجه دست یافتند که این پسر بچه 6 ساله 
از 1۲ دسامبر سال گذشته میالدی درون سرویس بهداشتی 
با  این مدت تنها  یك ساختمان مخروبه زندانی بوده و طی 
آب خوردن گرسنگی خود را رفع کرده است. ماموران پس 
از بازجویی از این پسر بچه به این نكته دست یافتند که وی 
توسط یكی از همكالسی های خود در این سرویس بهداشتی 
زندانی شده بود. این در حالیست که دانش آموز دبستانی 
پس از شناسایی و دستگیر شدن توسط ماموران پلیس، به 
چشم  زهر  کودک  این  از  خواسته  می  تنها  که  گفت  ها  آن 
بگیرد و قصد آزار و اذیت وی را نداشته است. او در ادامه 
گفته بود که به صورت کامال اتفاقی و ناگهانی در سرویس 
بهداشتی را بسته و دیگر موفق نشده آن را باز کند، به همین 

دلیل از ترس دستگیر شدن موضوع را لو نداده است.

کالهبرداری یک میلیارد و صد 
میلیون یورویی مرد ژاپنی

پلیس ژاپن، رئیس ۷5 ساله یك شرکت را به اتهام کالهبرداری 
از 3۷ هزار تن بازداشت کرد.

این بازرگان ژاپنی با فریب مشتریان خود، 1۲6 میلیارد ین 
معادل یك میلیارد و صد میلیون یورو از آنان کالهبرداری 
کرده است.»نامی« از سال ۲۰۰1 تاکنون با ایجاد طرح های 
ساختگی سرمایه گذاری، به مشتریان خود وعده داده بود تا 
36 درصد سود سالیانه از سرمایه گذاری در این شرکت به 

دست خواهند آورد.

تصادف رانندگی با ۱32 
کشته و زخمی

دو حادثه رانندگی در پرو دستكم 3۲ کشته و حدود 1۰۰ 
زخمی برجا گذاشت.

دو  پرو،  پلیس  گزارش  به 
دستگاه اتوبوس و یك کامیون 
کیلومتری   11۰۰ فاصله  در 
با  پرو  پایتخت  لیما  جنوب 

یكدیگر تصادف کردند.
در این حادثه ۲۰ تن از جمله 
دو جهانگرد ایتالیایی کشته و 

حدود 6۰ تن نیز زخمی شدند. در حادثه دیگر رانندگی که در 
جنوب لیما رخ داد، یك اتوبوس به داخل دره سقوط کرد. در 

این حادثه 1۲ تن کشته و 39 تن زخمی شدند.

حوادث
اتانازي، 1۷ سال بعد از مرگ مغزي دختر ایتالیایي 

 

پزشکان بعد از جنجال هاي بسیار 
با قطع تغذیه الوانا انگالرو مرگ 

او را تسریع کردند 
 دختر ایتالیایي که از 1۷ سال پیش در کما به سر مي برد و بحث بر سر مرگ 
ترحم آمیز او به یك جنجال تبدیل شده بود سرانجام جان باخت.الوانا انگالرو 
1۷ سال پیش در پي یك تصادف به کما فرو رفت و پزشكان نتوانستند براي 
درمان او راهي پیدا کنند. به این ترتیب دختر ایتالیایي که آن زمان ۲۰ سال بیشتر 
نداشت دچار مرگ مغزي شد. در حالي که پدر الوانا در ماه هاي اول امیدوار بود 
دخترش به زندگي بازگردد به تدریج قطع امید کرد و پزشكان نیز اعالم کردند 
به طور حتم الوانا هرگز به هوش نخواهد آمد چراکه مغز او کاماًل از بین رفته و 

سایر اعضاي بدنش نیز فقط به کمك دستگاه کار مي کند.

او  پدر  در سال ۲۰۰5  الوانا سرانجام  مغزي  از مرگ  ها  از گذشت سال  بعد   
تصمیم گرفت از طریق اتانازي به زندگي فرزندش پایان دهد. او براي این کار 
دادخواستي را به دادگاه ارائه داد که با جنجال ها و بحث هاي زیادي همراه شد 
و بسیاري با این اقدام پدر الوانا مخالفت کردند. با این وجود در ماه نوامبر سال 
گذشته دادگاه به اتانازي راي داد و به موجب این حكم پزشكان مي توانستند 
تغذیه این دختر را قطع و مرگ وي را تسریع کنند. به رغم صدور این حكم هیچ 
الوانا با مشكلي تازه  این بار پدر  این کار نبود و  انجام  بیمارستاني حاضر به 

مواجه شد.

 او بعد از مدتي جست وجو باالخره بیمارستاني را پیدا کرد که پزشكان آن با 
اتانازي موافق بودند. در نهایت زمان اجراي حكم دادگاه فرارسید اما جرجیونا 
و  دانست  اساسي  قانون  با  مغایر  را  اقدام  این  ایتالیا  رئیس جمهوري  پولیتانو 
در عین حال سیلویو برلوسكوني نخست وزیر ایتالیا اعالم کرد چنانچه رئیس 
جمهور تصمیم بگیرد حكم مربوط به مرگ این دختر را امضا نكند موضوع را 
به پارلمان مي بریم. در جریان این کشمكش ها سرانجام پزشكان تغذیه الوانا 
را قطع کردند و در حالي که پیش بیني مي شد او 15 روز مقاومت کند، دختر 
الوانا  داد.پدر  از دست  را  از چهار روز جان خود  بعد  سرانجام روز دوشنبه، 
در این باره گفت؛ دیگر تحمل نداشتم دخترم را در آن شرایط ببینم. او دختري 

شاداب بود که بعد از تصادف مانند یك تكه گوشت گوشه یي افتاده بود.

 من اطمینان داشتم دخترم از تصمیمي که من و مادرش گرفتیم، راضي است.پدر 
این دختر درباره مخالفت هاي صورت گرفته با اتانازي گفت؛ دوستان دخترم 
که در این سال ها کنار ما بودند شاهد هستند که الوانا به خاطر زندگي نباتي 
که داشت چقدر در عذاب بود. ما هر کاري که توانستیم براي الوانا کردیم و بعد 
از آن به این اطمینان رسیدیم که او واقعًا به زندگي بازنخواهد گشت. هیچ کس 
به اندازه من و همسرم الوانا را دوست ندارد، بنابراین مخالفان باید بدانند اگر 
کوچك ترین امیدي براي بازگشت دخترم وجود داشت ما باز هم این شرایط را 
تحمل مي کردیم اما واقعًا هیچ امیدي نبود و ما براي اینكه دخترمان بیشتر از 
این عذاب نكشد چنین درخواست کردیم.برخي از دولتمردان ایتالیا معتقدند مرگ 
الوانا یك مرگ عادي نیست و اتانازي فرقي با قتل ندارد و تا زماني که الوانا مي 
توانست نفس بكشد نباید در مورد مرگ او تصمیم گیري مي شد چرا که احتمال 
داشت یك اتفاق بتواند او را به زندگي بازگرداند.دکتر دفنتي که مسوولیت درمان 
الوانا را در این سال ها بر عهده داشت نیز گفت؛ این یك مرگ غیرمنتظره بود 
چراکه ما فكر مي کردیم بدن الوانا بتواند تا 15 روز بدون دستگاه زنده بماند 
اما ظاهراً بدن دختر در این 1۷ سال بسیار ضعیف تر از آن چیزي شده بود که 

ما تصور مي کردیم. 

انفجار کارگاه تولید فشفشه
انفجار کارگاه تولید مواد آتش زا در جنوب غرب چین، چندین کشته یا زخمی 

بر جا گذاشت.
یك کارگاه غیرقانونی تولید مواد آتش زا از جمله فشفشه، عصر شنبه در روستای 

»پینگكیاو« منفجر شد و آتش نشانان اورژانس و پلیس را به آنجا کشاند.
آتش سوزی مهیب پس از ساعتها تالش نفسگیر مهار شد و ناجیان توانستند 9 
زخمی را نجات دهند اما متاسفانه 6کارگر بر اثر سوختگی شدید جان سپردند 
و جنازه های آنها از میان دود و خاکستر بیرون کشیده شد. کارشناسان در 
حالی سرگرم بررسی علت اصلی بروز این انفجار هستند که با توجه به وخامت 
حال برخی آسیب دیدگان بیم افزایش شمار تلفات می رود.گزارش ایسكانیوز می 
افزاید، آتش سوزی های مرگبار به علت رعایت نكردن اصول ایمنی در سرزمین 
چشم بادامی ها همواره خبرساز بوده است. به گفته مقام های چینی، تنها در 
سال ۲۰۰۷ میالدی 1۴18 نفر بر اثر 159 هزار فقره آتش سوزی در این کشور، 

قربانی شدند.



    جمعه 13 بهمن ماه 1387
39سال دوم -  شماره هشتادوسه

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

هفته نامه پرشین     جمعه 13 بهمن ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادوسه

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

تلفن: 2912 969 0207 -  همراه: 07917565800
43-45 portman Square, London W1H 6HN

حوادث
زني براي قتل شوهرش آدم کش اجیر کرد 

 

گلوله مرد اجیرشده خطا رفت و 
قرباني اش نابینا شد 

 
 تیر آدم کش اجاره یي که به دست یك زن قرار بود شوهر او را بكشد، خطا رفت و مرد جوان را نابینا 
کرد. به گزارش خبرنگار ما چندي پیش به ماموران پلیس شیراز خبر دادند مردي که از ناحیه چشم 
دچار آسیب شدید شده، در بیمارستان بستري است و با توجه به اینكه این مرد مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته به نظر مي رسد او قرباني یك توطئه شده است. پس از اعالم این گزارش تحقیقات آغاز و 
معلوم شد مرد مجروح که حسین نام دارد، هنگامي که قصد داشت از عرض خیابان عبور کند، هدف 
گلوله قرار گرفته است. با توجه به اینكه حسین بدحال بود و پلیس نمي توانست او را تحت بازجویي 

قرار دهد، کارآگاهان تصمیم گرفتند به کنكاش در زندگي خصوصي او بپردازند.

 پلیس در این مرحله از تحقیقات دریافت لیال همسر حسین از مدتي قبل با شوهرش اختالف پیدا کرده و 
از آنجایي که این اختالف در پي رابطه پنهاني این زن با مرد دیگري بوده، بنابراین احتمال اینكه حسین 
قرباني یك توطئه شده باشد، وجود دارد. ماموران براي به دست آوردن اطالعات بیشتر لیال را دستگیر 
کردند. وي در بازجویي هاي فني به طراحي نقشه قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت؛ مدت ها بود که با 
جواني به نام آرش آشنا شده بودم. آشنایي ما خیلي اتفاقي بود اما بعد از مدتي به او عالقه مند شدم. 
رابطه من و آرش باعث شده بود با شوهرم اختالف پیدا کنم. اما حسین راضي نمي شد مرا طالق دهد 
و این مساله مرا در شرایط بسیار بدي قرار داده بود تا اینكه با آرش نقشه قتل او را طراحي کردیم. از 
آنجایي که مي دانستیم اگر خودمان این کار را بكنیم، گرفتار مي شویم و نمي توانیم با هم ازدواج کنیم، 
تصمیم گرفتیم آدمكش اجیر کنیم. به همین خاطر آرش، پسر جواني را پیدا کرد که حاضر بود در قبال 
گرفتن مبلغي حسین را بكشد. من قبول کردم این پول را بپردازم. همچنین من زمان خروج شوهرم از 
خانه را به مرد آدمكش گفتم تا در صورت لزوم او را تعقیب کند. روز حادثه من در خانه نشسته بودم 
که به من اطالع دادند شوهرم زخمي شده و در بیمارستان است. از شنیدن این خبر شوکه شدم چون 
قرار بود حسین به قتل برسد. زن جوان ادامه داد؛ وقتي به بیمارستان رفتم، متوجه شدم گلوله به چشم 
شوهرم اصابت و او را کور کرده است. با توجه به اعترافات این زن، آدمكش اجاره یي دستگیر شد. 
وي به شلیك به سمت مرد جوان اعتراف کرد و گفت؛ من او را تعقیب کردم تا به جاي خلوتي رسیدیم. 
در آنجا به سمت مرد جوان شلیك کردم. البته او زود واکنش نشان داد و گلوله خطا رفت و به چشمش 
خورد. ماموران پلیس شیراز در حال حاضر لیال و آدمكش اجاره یي را به دستور مقام قضایي در 

بازداشت نگه داشته اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد 

پایان خونین رابطه شیطانی
مرد جوان وقتی به رابطه شیطانی همسر خود با خواستگار سابقش پی برد سناریوی قتل مرد شیطان 

صفت را طراحی و اجرا کرد. 
 صبح 16 دی زن جوانی با مراجعه به پایگاه هشتم 
پلیس اگاهی تهران از ناپدید شدن ناگهانی همسرش 
علیرضا - -3۰ ساله خبر داد و گفت: صبح دیروز 
همسرم با موتوسیكلتش از خانه خارج شد تا به محل 
و  نیست  او  از  هیچ خبری  تاکنون  اما  برود.  کارش 
ترتیب  بدین  دهد.  نمی  جواب  نیز  همراهش  تلفن  به 
پرونده این ماجرا به دستور قاضی سلیمانی دادیار 
کار  دستور  در  تهران،  جنایی  دادسرای  دوم  شعبه 
کارآگاهان پایگاه هشتم دایره 11 پلیس آگاهی قرار 

گرفت. 
را  علیرضا  موتوسیكلت  کارآگاهان  بعد،  روز  چند 
در حوالی خیابان جیحون شناسایی کردند. هیچ یك 
از ساکنان و کسبه محل نیز صاحب موتوسیكلت را 
نمی شناخته و اعالم کردند موتور از سه روز قبل در 

خیابان رها شده و کسی هم سراغش نیامده است. 
بار  برای آخرین  اینكه علیرضا  احتمال  ترتیب  بدین 
در آن محل حضور داشته قوت گرفت. از سوی دیگر 
کارآگاهان با کشف یك شماره تلفن رد زن جوانی به 

نام پروانه را به دست آوردند. 
این زن در حوالی محلی زندگی می کرد که موتوسیكلت علیرضا در آنجا رها شده بود. با کشف این 

سرنخ کارآگاهان پی بردند پروانه دارای همسر و دو فرزند است.
علیرضا نیز خواستگار سابقش بوده اما ازدواج آنان سر نگرفته بود. بدین ترتیب کارآگاهان به تحقیق 

از پروانه پرداختند. 
زن جوان که ابتدا منكر آشنایی با علیرضا بود در ادامه وقتی خود را با مدارک مستند روبه رو دید، 
وحشتزده گفت: »من نمی خواستم به این رابطه ادامه دهم، اما علیرضا تهدیدم کرده بود و همیشه می 
ترسیدم همسرم متوجه شود و زندگی ام نابود گردد. او خواستگارم بود اما پس از ازدواج، سال ها از 
وی بی خبر بودم تا اینكه در یك مراسم عروسی همدیگر را دیده و ارتباط ما آغاز شد. این اواخر نیز 
همسرم به من شك کرده بود به همین خاطر از علیرضا خواستم به دیدنم نیاید. اما او توجهی نكرد. 

حاال هم چند هفته ای است از او خبر ندارم. 
بالفاصله  کارآگاهان  و  قوت گرفت  پروانه  به دست همسر  علیرضا  قتل  این زن، فرضیه  اظهارات  با 
حمید - 35 ساله - را دستگیر کردند. اما وی در بازجویی ها منكر ماجرا شد و گفت: هیچ اطالعی از 

موضوع ندارد.
اما کارآگاهان در ادامه تحقیقات و شنیدن اظهارات زوج جوان متوجه تناقض گویی های آنها شدند و 

سرانجام با بررسی های کارشناسانه و بازجویی های فنی موفق به کشف راز جنایت شدند. 
»حمید« وقتی خود را با مدارک مستند پلیس روبه رو دید لب به اعتراف گشود و گفت: »از چند ماه قبل 

به رفتار همسرم و تماس های تلفنی اش مشكوک شده بودم. 
وقتی موضوع را پیگیری کردم مطمئن شدم او با مرد بیگانه ای ارتباط دارد. برای اطمینان بیشتر، روز 
15 دی مخفیانه از تلفن همراه همسرم به شماره تلفن فرد ناشناس پیام کوتاه فرستاده و از او خواستم 

به خانه بیاید. 
وی که تصور نمی کرد این پیام را من فرستاده باشم سر ساعت به خانه آمد. برای اینكه تنها و با خیال 
راحت با او صحبت کنم همسرم را به بهانه ای از خانه بیرون فرستادم. وقتی او به خانه آمد با من روبه 
رو شد و وحشت زده به طرفم حمله کرد. من هم با او درگیر شدم که ناگهان سرش به لبه میز خورد 
و از هوش رفت. در حالی که تمام بدنم می لرزید و نمی فهمیدم چه می کنم پیكر بی جانش را میان یك 
کیسه پالستیكی پیچیده و آن را به داخل ماشینم منتقل کردم. بعد هم با عجله به طرف جاده آزادگان 

رفته و جسد را در بیابان به آتش کشیده و به خانه برگشتم. 
پس از اعتراف های حمید، کارآگاهان شبانه راهی محل رها کردن جسد شده و بقایای پیكر سوخته را 
پیدا کردند. بدین ترتیب زوج جوان پس از بازداشت برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس 

قرار گرفتند. تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 
پرونده قتل مرد جوان برای ادامه رسیدگی با دستور قاضی فخرالدین جعفرزاده ـ سرپرست دادسرای 

جنایی ـ در اختیار حسین روشن ـ بازپرس ویژه قتل تهران ـ قرار گرفت. 
*****************************

توفان مهیب در اروپا خسارت های قابل توجه برجا گذاشت.
به گزارش شبكه فرانس ،۲۴ سرعت باد در انگلیس، آلمان و سوئیس در حالی به بیش از 1۷۰ کیلومتر 
در ساعت رسیده که برق بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسكونی در فرانسه نیز قطع شده است. در مناطق 
شمالی انگلیس بارش برف بسیاری از مردم را غافلگیر کرد. بارش برف در آلمان نیز موجب غافلگیری 
رانندگان شد. در مرکز سوئیس نیز وزش های بادهای شدید موجب قطع درختان شد و یكی از کارکنان 
شهرداری هنگام باز کردن جاده و قطع درخت جان باخت. در اسپانیا نیز بارش شدید باران موجب 

جاری شدن سیل در جنوب این کشور شد.

تصادف 2 قطار با یک خودرو در فرانسه
برخورد دو قطار با یك دستگاه خودرو در جنوب فرانسه یك کشته برجا گذاشت.

بود،  کرده  توقف  قطار  ریل  روی  که  خودرو  دستگاه  یك  با  بوردو  نیس-  قطار  ابتدا  حادثه  این  در 
برخورد کرد. لحظاتی بعد نیز قطار تولوز- کرکسون که در مسیر مقابل با سرعت 15۰ کیلومتر در 
ساعت در حرکت بود، با این خودرو برخورد کرد. هیچ یك از مسافران قطارها زخمی نشدند اما همگی 

بشدت شوکه شده اند. از علت قرار گرفتن خودرو روی ریل های قطار هنوز اطالعی در دست نیست.
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 سایه روشن های 
زندگی زوج عاشق

]ایران واشقانی فراهانی[

»به من اطمینان داده بود تا زنده است به عهد و پیمانش پایبند می ماند و با تمام وجود بعد از خدا پشت و 
پناه و تكیه گاهم خواهد بود. اما دریغ که زندگی مشترکمان تنها یك رؤیای غم انگیز بود.« زن این را گفت 

و غمزده سری به نشانه افسوس تكان داد. تا به حال این همه احساس درماندگی نكرده بود. بغض راه 
گلویش را بست و آه بلندی کشید. دلش می خواست حقیقت تلخ زندگی اش را بیرون بریزد و همه غصه 

هایش را یكجا بگرید.
در این میان فكر و خیال او را با خود به ۷ سال قبل برد.

سال سوم دبیرستان بود که وسایل برقی خانه شان به خاطر اتصالی سیم کشی ساختمان سوخت و او 
به ناچار لباس های مدرسه اش را در پایان هفته به خشكشویی نزدیك خانه می سپرد. همین رفت و آمدها 
کافی بود تا کارگر مغازه مجذوب متانت و رفتار و اخالق مشتری جدیدشان شود. در این میان ناصر که 
با قامت الغر و استخوانی اش پشت دستگاه بزرگ اتو می ایستاد، با شنیدن صدای قدم های دختر جوان، 
دست و دلش می لرزید و احساس می کرد شعله عشق درونی، از عمق وجودش زبانه می کشد. او که 
قدرت نداشت تا در سكوت احساس قلبی اش را پنهان کند، خیلی زود رازش را فاش کرد و پرده از عشق 

قلبی اش برداشت.
6 ماه از دوستی پنهان دختر و پسر جوان می گذشت که »سیما« با اعالم نتایج کنكور متوجه شد در 
ادامه تحصیل ناچار  این حال می دانست برای  با  رشته مورد عالقه دانشگاهی اش پذیرفته شده است. 
است تا ۴ سال در شهرستانی دورافتاده زندگی دانشجویی را تجربه کند. در عین حال مطمئن بود پدر و 
مادرش در صورت ادامه تحصیل دخترشان حاضر نمی شوند یك کارگر ساده خشكشویی را به دامادی 
بپذیرند. پس می بایست رؤیای زندگی با پسر مورد عالقه اش را به فراموشی می سپرد. به همین خاطر 
با بهانه جویی درباره رشته و مشكالت تحصیلی در شهرستانی دورافتاده، خانواده اش را متقاعد کرد با 
انصراف از تحصیلش موافقت کنند. بعد قول داد با تالش بیشتری درس بخواند تا سال آینده در دانشگاه 

های تهران پذیرفته شود.
»سیما« آن روز حال و هوای عجیبی داشت. دلش می خواست زودتر آفتاب غروب کند تا ناصر و خانواده 

اش برای خواستگاری بیایند. لحظه ها برایش به کندی می گذشت و دلشوره عجیبی داشت. ناصر در طول 
مدت آشنایی به او گفته بود مادرش در خانه حرف اول را می زند و برای تنها پسرش آرزوهای زیادی 
دارد، بنابراین دلش می خواست همه چیز در نظر اول خوب جلوه کند و به چشم مادر داماد بی عیب و 
نقص باشد.سرانجام انتظار به پایان رسید و مراسم خواستگاری به سردی و زیر نگاه های سنگین هر دو 
خانواده برگزار شد. شواهد هم نشان می داد هر دو طرف تسلیم خواسته های دختر و پسر شده اند. با این 
حال بر سر نحوه برگزاری مراسم و مهریه ۲۰۰ سكه طال توافق شد.در مراسم عروسی وقتی عروس خانم 
از بستگان داماد شنید که مادرشوهرش اصرار داشته ناصر با دخترخاله اش ازدواج کند و این انتخاب 
باعث تیرگی روابط خاله ها شده، به فكر فرو رفت، اما موضوع را خیلی جدی نگرفت و در هیاهوی مراسم 

ازدواج آن را به فراموشی سپرد.
سرانجام زوج عاشق با پشت سر گذاشتن همه موانع و مشكالت راهی خانه بخت شدند.ناصر که مرد 
زحمتكش و مهربانی بود در مقابل حرف مادرش جرأت هیچ اعتراض و اظهارنظری نداشت. به همین خاطر 
زندگی عاشقانه آنها گاهی با نظرات تحمیلی مادر شوهر به جنجال کشیده می شد و روابط زوج جوان را 
تیره می کرد. »سیما« اوایل سعی می کرد در برابر نظرهای خودخواهانه مادرشوهرش مقاومت کند. اما 
با تولد نخستین فرزندشان برای حفظ آرامش و دوری از فشارهای عصبی با عقاید و تصمیم گیری های 
مادر شوهرش کنار آمد. در این میان سكوت مصلحت آمیز عروس رضایت نسبی مادر شوهرش را نیز 
به دنبال داشت.با این حال او همچنان فكر می کرد پسرش انتخاب درستی نكرده و بهتر بود با دخترخاله 

اش ازدواج می کرد.
پسر زوج جوان 5 ساله شده بود، که »سیما« برای دومین بار حس مادری را تجربه کرد. پس از سونوگرافی 
وقتی متوجه شد دختری در راه دارد احساس شعف کرد. زن جوان که برای تولد دومین فرزندش لحظه 
شماری می کرد سرانجام پس از چند ماه راهی اتاق عمل شد اما به دلیل سهل انگاری پزشكان، قسمتی 
از روده اش هنگام سزارین آسیب دید. به طوری که پس از تولد دخترش حدود 8 ماه بستری بود و تحت 
چندین عمل جراحی دیگر قرار گرفت.در این میان آنچه بیش از درد بیماری و جراحی زن جوان را رنج می 
داد رفتارهای سرد و تحقیرآمیز مادرشوهرش بود. او می گفت عروسش از ابتدا مبتال به امراض مختلفی 

بوده و پسرش را برای ازدواج فریب داده است.
زن جوان پس از ترخیص در حالی که بشدت دلتنگ فرزندانش بود، خود را به خانه رساند. مدت ها دوری 
از خانه، شوهر و فرزندان او را افسرده کرده بود. درد و رنج دوران بیمارستان، به خوبی در چهره خسته 
و شكسته اش موج می زد. تصمیم گرفته بود این همه دوری و جدایی را جبران کند و تمام محبتش را 
این اواخر کمتر به عیادت همسرش آمده بود  به پای همسر و فرزندان کوچكش بریزد. هر چند ناصر 
اما همه چیز را به پای مسئولیت سنگین وی برای نگهداری بچه ها  و از رفتار شوهرش گالیه داشت، 
و مسئولیت زندگی گذاشت. از طرفی مطمئن بود شوهرش تحت تأثیر حرف های مادرش فشار روحی 

سختی را متحمل شده است.
»سیما« در حالی که در افكار پریشان خود غوطه ور بود، سوار بر ماشین پدرش از بیمارستان راهی 
خانه شد. با آن که به شوهرش خبر داده بود به خانه برمی گردد و فكر می کرد شوهرش منتظر بازگشت 
اوست و استقبال گرمی هم از همسرش خواهد کرد برخالف تصور ذهنی اش با در بسته روبه رو شد. 
هیچ کس منتظرش نبود. سكوت خانه نشان می داد همسر و فرزندانش از مدت ها قبل در خانه نبوده اند. 
»سیما« که به خاطر رفتار توهین آمیز شوهرش شوکه شده بود در حالی که سعی داشت موضوع را ساده 
نشان دهد به پدر و مادرش گفت: یادم نبود »ناصر« بچه ها را به خانه مادرش برده و از من خواسته بود 
از بیمارستان به آنجا بروم.»سیما« در حالی که خودش هم دروغش را باور نمی کرد با اضطراب و دلهره 
سوار ماشین شد و به سوی خانه مادرشوهرش حرکت کردند. وقتی به آنجا رسیدند با دیدن چهره عبوس 
ودر هم مادرشوهر، یكباره به هم ریخت. زن میانسال بی مقدمه به عروس خود و خانواده اش گفت: »زن 
مریض به درد زندگی با پسرم نمی خورد. خودم بچه ها را بزرگ می کنم و برای پسرم هم زنی مناسب 

و سالم انتخاب خواهم کرد.«
»سیما« با شنیدن این حرف ها در حضور پدر و مادرش به یك باره فروریخت. صدای خرد شدن غرورش 
با صدای گریه های دختر و پسر کوچكش در هم آمیخت. در دل شكسته اش به بخت سیاه خود گریست. 
انداخت که پشت سر  باورش نمی شد زندگی اش به همین سادگی تباه شده باشد. نگاهی به همسرش 
مادرش پناه گرفته بود. هنوز گرمی نگاه عاشقانه اش را حس می کرد اما حیف که شوهرش در زندگی 
به  اشكبار  چشمانی  با  بیمار  زن  موقع  بود.همان  نگرفته  یاد  را  اش  خانواده  از  دفاع  و  مقاومت  درس 
خودروی پدرش برگشت و بدون خداحافظی حرکت کردند. مدتی بعد در حالی که »سیما« امیدوار بود 
شوهر عاشق پیشه اش! باگل و شیرینی و برای عذرخواهی و بازگرداندن او به دیدنش بیاید ناگهان خبر 

تكان دهنده دیگری شنید.
شوهرش زمانی که وی در بیمارستان بستری بوده، با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد دریافت کرده 
و قصد ازدواج با دخترخاله اش را داشت.»سیما« با شنیدن این خبر بالفاصله خود را به دادگاه خانواده 
رساند و به تحقیق در این باره پرداخت. بدین ترتیب در کمال ناباوری با تأیید خبر روبه رو شد.او وقتی در 
برابر قاضی پرونده ایستاد با گریه گفت: »آقای قاضی هنگام انجام عمل سزارین به خاطر اشتباه پزشكی 
دچار چسبندگی روده شده و قسمتی از روده ام را در عمل جراحی بریدند. به همین خاطر حدود 8 ماه در 
بیمارستان بستری شده و دوران سختی را گذرانده ام. اما شوهرم بسیار بی تفاوت بود. حتی اجازه نمی 
داد بچه ها را درست و حسابی ببینم. اآلن هم 11 ماه است در خانه پدرم بدون خرجی مانده ام. به شورای 
حل اختالف نیز مراجعه کرده ام اما هنوز جوابی نگرفته ام. یك عمل جراحی دیگر نیز دارم که شوهرم باید 
رضایت بدهد. اما او حاضر به امضای فرم رضایتنامه بیمارستان نیست و معطل مانده ام. این در حالی 

است که خانواده شوهرم مرا به خانه ام نیز راه نمی دهند.
بودم،  بستری  بیمارستان  در  وقتی  که  این  است. ضمن  بالتكلیف  هم  ام  میان دختر شیرخواره  این  در 
شوهرم با سوءاستفاده از این فرصت طوالنی همه نقشه هایش را با کمك مادرش اجرا کرده است.در حال 
حاضر نیز مقدمات ازدواجش با دخترخاله اش فراهم شده است. اما من طاقت جدایی از فرزندانم را ندارم 
و از پزشك زنان هم به اتهام قصور پزشكی شكایت کرده ام. قاضی دادگاه با شنیدن دفاعیات »سیما« 
و بررسی مدارک پزشكی وی، پس از نقض حكم، »ناصر« را محكوم کرد، تا با تهیه مسكن مناسب در 
شأن همسرش، شرایط تمكین وی و ادامه زندگی او در کنار فرزندانش را فراهم کند. اجازه قانونی ازدواج 

دومش نیز سلب شد.

برگرفته از روزنامه ایران

در صورت تمایل می توانید داستان زندگی تان را و دوراهی و مشکلی را که 
در زندگی با آن مواجه هستید برای هفته نامه پرشین ارسال کنید تا بدون 

ذکر نام شما، مشاورین بهترین راهکاری را که در پیش روی دارید با تحلیل 
کارشناسانه برای شما روشن کرده و پیش پایتان بگذارند.
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زندگی ارزش ندارد، ولی هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد.  آندره مالرو
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تکنیکی موفق به جای تنبیه
بهتر است یك پارچه مرطوب به او بدهید و بگویید که دیوار را تمیز کند 
دفعه بعد که فرزندتان شما را عصبانی می کند، او را تنبیه نكنید. از روش 
به شما  که  کنید  استفاده  از موضوع  فراموش کردن  و  خاتمه بخشیدن 
فرصت تنفس و آرام شدن می دهد.چگونه رفتارهای نادرست کودکان 
را اصالح کنیم اگر کودک شما روی دیوار اتاق نشیمن راخط خطی کرده 
است، فرستادن او به اتاقش جواب نمی دهد. بهتر است یك پارچه مرطوب 
به او بدهید و بگویید که دیوار را تمیز کند دفعه بعد که فرزندتان شما را 
عصبانی می کند، او را تنبیه نكنید. از روش خاتمه بخشیدن و فراموش 
کردن از موضوع استفاده کنید که به شما فرصت تنفس و آرام شدن می 
دهد. این روشی مطمئن و راحت است و شامل هیچ نوع تنبیهی نمی شود. 
متخصصان ، انواع مختلفی از خاتمه بخشیدن به این گونه موارد را بازگو 
می کنند. روش خاتمه بخشیدن فقط یك راه برای تغییر رفتار است و در 
مورد بعضی از موارد رفتارهای ناهنجار بهتر از موارد دیگر عمل می 
کند. این روش بیشترین تأثیر را در جلوگیری از رفتارهای غیرقابل قبول 
از روش خاتمه  بهتر  بسیار  رفتارهای خوب  برای  دادن  پاداش  و  دارد 
بخشیدن عمل می کند، چیزی که آنها آرزویش را دارند. وقتی دخترتان 
دارد به خواهر کوچكترش کمك می کند نوازش کردن او تاکتیك مناسب 
از موضوع دور  را  او  دارد  نامناسبی  رفتار  این که وقتی  تا  تری است 
کنید. اما هنوز مواقعی وجود دارد که روش خاتمه بخشیدن بسیار خوب 
عمل می کند. در اینجا تكنیكهای امتحان شده در سنین مختلف را ارائه 

می دهیم: 

* 3 تا 6سالگی: برای خردساالن کنترل خودشان بسیار سخت است و 
خیلی سریع اقدام به زدن و هل دادن می کنند و حاضر به گوش کردن 
نیستند. سعی کنید با کلمات ساده احساس کودک دیگر را باز گو کنید و 
بگویید که چرا هل دادن یا زدن کودکی او را ناراحت می کند. همانطور 
که صحبت می کنید سر یا پشت او را نوازش کنید. اگر زدن ادامه پیدا 
ساکت  مكان  یك  در  کنید.  دور  آنجا  از  و  کرده  بغل  را  کودکتان  کرد، 
بنشینید و او را سخت در آغوش بگیرید. او را تا وقتی که احساس کنید 
آمادگی شرکت در جمع را دارد در آغوش نگه دارید، این روشها در مورد 
کودکان کم سن و سال تر بسیار خوب عمل می کند چرا که پدر و مادر 
از نظر فیزیكی نزدیك کودکشان می مانند و همزمان با آن به کودک این 
فرصت را می دهند که در مورد رفتارش فكر کند. اگر اتاق کودک آشفته 
باشد، فرستادن او به اتاقش بی تأثیر خواهد بود چراکه او خود را با آن 

وسایل سرگرم خواهد کرد. 
* 6 تا1۰سالگی: پیدا کردن یك تكنیك برای فرزندان بزرگتر، بسیار سخت 
تر است. مرحله اول شروع به اخطار دادن به هنگام بدرفتاری است. اگر 
این بدرفتاری ادامه یافت او را به اتاقش یا سر درسش بفرستید)جایی که 
بیشتر خاصیت تنبیهی داشته باشد تا تشویقی( وقتی او آنجا است به او 
اجازه خوردن یا اجازه تلفنی صحبت کردن با دوستانش را هم ندهید.او 
باید به این زمان به عنوان فرصتی برای تأمل کردن در مورد رفتارش 
بنگرد. این تكنیك در مورد رفتارهایی از قبیل دعوا بین خواهر و برادر یا 
حتی سر میز شام سرو صدا کردن یا در رفتارهای جمعی، بسیار خوب 
به  دارند و  بیانی خوبی  بزرگتر مهارت  عمل می کند، همچنین فرزندان 
به  آنها  »برای  آن  کنند. روش صحبت کردن در مورد  دالیل گوش می 
خوبی عمل می کند« اگر پسر شما پاسخ مادرش را با بی ادبی می دهد 
برایش توضیح دهید که او نمی تواند این کار را انجام بدهد و اضافه کنید: 
»بیا برویم قدم بزنیم و در موردش صحبت کنیم.« این به شما فرصت 
عبور دادن پیامتان )گستاخی و بی ادبی کردن مجاز نیست( را می دهد، 
به جای فرستادن کودکتان برای نشستن روی صندلی به عنوان یك تنبیه، 
بهتر است او را بغل کرده، صحبت کنید و فاصله فیزیكی تان را کاهش 
دهید. مراقب باشید که در دور کردن او از مكان ترس از مواردی مثل 

تاریكی، تنهایی یا... را ایجاد نكنید. 
* راههایی برای موفقیت در روش دست کشیدن از موضوع 

این روش درمان کامل نیست. برای مؤثر  باشید که  به خاطر داشته   *
بودن باید بدانید که در چه مواقعی این روش بهتر عمل می کند. 

* از این روش عاقالنه استفاده کنید. اگر برای هر بدرفتاری از آن استفاده 
کنید ممكن است کودک شما تمام روز مجبور به نشستن در هال باشد. 

* وقتی فرزندتان دوباره به جمع خانواده می پیوندد از هیاهو کردن در 
آن مورد بپرهیزید . )او را بغل نكرده و نبوسید( زیرا این عمل ممكن است 

چرخه جلب توجه را ایجاد کند که ما می خواهیم از آن دوری کنیم. 
عصبانی:  لحنی  با  کودکتان  کردن  دور  باشید.  کالمتان  لحن  مراقب   *
»همین است که هست! برو ببینم!«، این روش را به تنبیه تبدیل می کند. 
هدف شما باید بی طرف جلوه کند تا فرزندتان بتواند از این زمان برای 
فكر کردن در مورد چگونه تغییر دادن رفتارش استفاده کند و نه به دنبال 

تالفی کردن باشد.« 

دهید طرح  انجام  توانید  نمی  که  را  پوچی  رفتارهای  باشید  نگر  واقع   *
نكنید . نگویید: »اگر به این کار خاتمه ندهی تمام روز باید آنجا بمانی.« به 

هر حال بهتر است در پیدا کردن روش مناسب، خوب تأمل کنید.

22 توصیه برای 
خرید بهتر

آیا فكر می کنید بهترین »خریدار« ممكن هستید و وقتی به مغازه 
یا مكانی از این دست می روید، بهترین چیز را انتخاب می کنید؟ 
اگر هم این گونه هستید، این موارد را بخوانید تا به خریدار بهتری 

بدل شوید. 
1( به جای رفتن به فروشگاههای بزرگ و »سوپرها« و جاهایی 

که انواع متاع ها را دارند، فقط به مغازه های تخصصی و آن جا 
که یك نوع کاالی خاص و بهترین جنس آن را

می فروشند، سر بزنید. هرچه باشد، شما برای کسانی که دوست 
دارید خرید می کنید و باید بهترین کاال را برایشان برگزیدند. 

۲( سعی کنید در 5 روز اول هفته به خرید بروید. هم مغازه خلوت 
تر است و هم خیابانها. در غیر این صورت طی دو روز پایانی 
دچار  خیابانها  شلوغی  در  است،  تعطیالت  با  مصادف  که  هفته 

تاخیر و در همهمه داخل مغازه ها فرسوده می شوید.
3( در ساعات نخست صبح و در بخش های اولیه روز به مغازه ها 

بروید و این توصیه هم به خاطر نخوردن به شلوغی ها است. 
انتخاب و طبق آن عمل  برای خودتان  ۴( یك فهرست مشخص 

کنید. 
درست  و  گیرید  اختیار  در  خود  برای  را  مشخصی  بودجه   )5
براساس آن خرید کنید، تا از این طریق بدانید که بنیه مالی تان 

چقدر است. 
6( سعی نكنید حتمًا اجناس حراجی را بخرید، زیرا ممكن است با 
انتخاب های اصلی شما همخوانی نداشته باشد و چیزی را بخرید 

که واقعًا ایده آل نباشد. 
۷( با مسئول فروشگاه در تماس باشید تا دقیقًا بدانید که اجناس 
مورد نظرتان چه روزی به فروشگاه وارد می شود و اگر چیزی 
که می خواهید یك خوراکی است، تازه ترین آن را دریافت کنید. 
8( استراتژی خرید و روش کارتان را در این زمینه به دقت و از 
قبل مشخص سازید. خیلی ها را می بینید که 1۰ بار از مقابل یك 
از فروشگاه رژه می روند و کاالها را بررسی می کنند  قسمت 

واین بدان خاطر است که دقیقًا نمی دانند که چه می خواهند. 
مغازه  از  ای  گوشه  در  اید  خریده  که  را  چه  آن  و  وسایل   )9
بگذارید تا آنها را طبقه به طبقه و از اینجا به آن جا منتقل نكنید. 
وقتی بارتان سنگین است، این مسئله شما را به شدت خسته می 

کند. 

1۰( قبل از رفتن به خرید حتمًا در باره حسن شهرت و اعتبار و 
پیشینه مغازه ای که به آن رجوع می کنید، به طور کامل تحقیق 
اثر  نیز  شما  »خرید«  بر  نظم  بی  فروشگاههای  به  رفتن  کنید. 

نامطلوب می گذارد. 
11( اگر خودتان آشپز توانایی هستید در موقع خرید دقت کنید 
جنسی را بخرید که به بهترین شكل به شیوه پخت وسلیقه غذایی 

مورد نظرتان بخورد. 
1۲( اگر می خواهید کاالیی را به عنوان کادو و یا رایگان )به طور 
موقتی( از فروشگاه بگیرید، ابتدا از سیاست و عملكرد فروشگاه 
این زمینه اطالعات  مورد رجوع تان اطمینان حاصل کنید و در 

الزم را بگیرید. 
13( سعی کنید به تنهایی به خرید نروید، همراه بودن یك دوست 
باعث می شود مشورت بیشتر و بهتری را با رفیق خود صورت 

دهید و به تبع آن خرید های مناسب تری داشته باشید. 
1۴( مواظب سارقان و جیب برها باشید که در فروشگاهها نیز 
آیند و سعی  پای شما می  به  پا  آنها در داخل مغازه   . فراوانند 
دارند که در یك فرصت از غفلت شما استفاده کنند. قسمتی از پول 

تان را به جای حمل در ساک و کیف، در جیب خودتان بگذارید. 
از این طریق فرد سارق نمی تواند به وسعت و با آزادی به پول 

شما دسترس بیابد. 
15( وقت تان را تنظیم کنید. همان طور که باید حساب کار و نحوه 
خریدتان را داشته باشید و کاالی درست انتخاب کنید، الزم است 
اتالف  که  کنید  کار  این  به شكلی مصروف  نیز  را  تان  وقت  که 

زمان چشمگیری نداشته باشید. 
16( اگر به دفعات به خرید می روید، سعی کنید که برای ارسال 
محموله ها به خانه تا پایان روز های خرید تان صبر کنید تا به 
جای دادن چند بار پول به پیك ها و حمل کنندگان بار، فقط یك 

مرتبه پول بپردازید. 

1۷( حساب پولی را که از فروشنده پس می گیرید، به دقت داشته 
باشید. 

خیلی ها در زمان خرید چند جنس بر روی هم، در مورد رقم کلی 
اشتباه می کنند. 

18( هیچ وقت در روزهای قبل از تعطیلی های بزرگ و سنتی به 
خرید نروید زیرا به شدت شلوغ اند و نمی توانید خرید مطلوبی 

داشته باشید. 

19( فقط به خاطر ارزان بودن یك جنس اقدام به خرید آن نكنید. 
چه بسا اجناس ارزان که می خرید ولی در نهایت به کارتان نمی 

آید. 

۲۰( دائمًا بر در و دیوار می زنند که »حراج، حراج«. ابتدا تحقیق 
کنید که واقعًا حراجی در کار هست و یا قیمت ها در عمل فرقی 

با گذشته ندارند. 

گرانقیمتی  اشیای  اگر  تا  بخوانید  همیشه  را  حوادثی  اخبار   )۲۲
به  را  یك جنس سرقتی  می خرید،  را  آن  نظایر  و  اتومبیل  مثل 

شما نیندازند. 
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مامان! بابا!
دعوا نکنید

دیانا رحمتی 

متاسفانه امروزه ازدواج های ناموفق و بعضا اجباری 
و بسیاری از مشکالت زندگی موجب شده است والدین 
نتوانند آن طور که باید به تربیت بچه ها اهمیت بدهند 
و فرزندان آنها بر اثر بی توجهی و کمبود محبت، خوب 
با  اجتماعی  روابط  در  نتیجه  در  و  نمی شوند  تربیت 

مشکل روبه رو می شوند.
متاسفانه امروزه ازدواج های ناموفق و بعضا اجباری و بسیاری از مشكالت زندگی موجب شده است 
والدین نتوانند آن طور که باید به تربیت بچه ها اهمیت بدهند و فرزندان آنها بر اثر بی توجهی و کمبود 

محبت، خوب تربیت نمی شوند و در نتیجه در روابط اجتماعی با مشكل روبه رو می شوند. 
به اعتقاد کارشناسان امور تربیتی، در یك ازدواج ناموفق، پدر و مادر بر سر مسائل اساسی تربیت 
فرزندانشان با یكدیگر توافق ندارند. در چنین خانواده ای کودکان از ارتباط ضعیف بین پدر و مادر خود 
رنج می برند و از این که می بینند آن دو موجود دوست داشتنی و عزیز آنها نسبت به یكدیگر خشونت 
نشان می دهند، بسیار ناراحت می شوند. خانواده هایی که والدین در مقابل چشمان فرزندانشان بی پروا 
اثرات متفاوتی بر فرزندان پسر و دختر خود  با یكدیگر دعوت می کنند و بر سر هم فریاد می کشند، 
می گذارند. پسرها ممكن است رفتاری جامعه ستیز مانند پرخاشگری و هتاکی پیش بگیرند و دخترها 

رفتارهای اضطرابی و گوشه گیری از خود نشان دهند. 
از طرفی تاثیر غیرمستقیم نزاع های والدین روی فرزندان را نباید نادیده گرفت. به دلیل وجود عالئم 
افسردگی و ناامیدی که در والدین بعد از دعوا و مرافعه پیدا می شود،  این مساله سبب می گردد وقت 

کمتری را والدین با کودکان خود صرف کنند. بنابراین افراد خانواده، تندخوتر و عصبانی تر می شوند. 
این در حالی است که کودک در محیط خانوادگی گرم و پر از عشق و محبت و آرام، رشد و تكامل پیدا 
می کند؛ خانواده ای که پدر و مادر مثل اعضای یك تیم در امور مربوط به تربیت فرزند در کنار یكدیگر 

تالش می کنند. 

 واکنش فرزندان  
اکثر بچه ها متوجه ناسازگاری ها و تعارضات پدر و مادر می شوند و اگر به طور مداوم شاهد زد و 
از پریشانی و ناراحتی های فیزیكی و احساسی از خود بروز می دهند.  خورد آنها باشند، نشانه هایی 
اطراف  به استرس صداهایی که در  از 6 ماهگی نسبت  برخی تحقیقات نشان می دهد که بچه ها حتی 
خود می شنوند و برخوردها و منازعات پرخاشگرانه واکنش نشان می دهند. بنابراین می توان گفت که 
بچه ها در هر سن و سالی در برخورد با دعوا و مشاجرات پدر و مادر خود واکنش هایی از شوک و 
ضربه نشان می دهند. نمی خواهند که این دعوا ادامه پیدا کند؛ زیرا سعی می کنند دخالت کنند یا با ایجاد 
سروصدا و اعتراض، توجه والدینشان را جلب می کنند یا آنها را به خنده وامی دارند یا از موقعیت فرار 
می کنند. به طور کلی هرچه بچه ها کوچك تر باشند، احتمال گریه کردن و نشان دادن واکنش های ترس 

از آنها بیشتر است. بچه های بزرگتر برای تمام کردن درگیری معموال حرف می زنند. 
بچه ها هم  تجربه می کنند،  والدین  که  معتقدند شواهد و مدارک نشان می دهد چیزهایی  روان شناسان 
تجربه می کنند. از این رو اگر والدین عصبانی و ناراحت باشند، این احساسات به سایر اعضای خانواده 
نیز سرایت خواهد کرد. از آنجا که بچه ها والدینشان را الگوی خود می دانند و به آنها تكیه می کنند، دیدن 
آنها در حال دعوا و مشاجره برایشان ناراحت کننده خواهد بود. لذا این نوع رفتار می تواند منجر به ایجاد 
احساس استرس و اضطراب در بچه ها شود. حس خانواده در آنها به همراه حس اعتماد به نفسشان 
تخریب می شود وقتی می بینند پدر و مادر قانون شكنی می کنند در حالی که همیشه آنها را از آن منع 
می کردند باعث از بین رفتن حس اعتماد در آنها شده لذا این تجربه برای بچه ها بسیار گیج کننده خواهد 
بود. همچنین اگر دعوا و مشاجره بخشی از زندگی عادی پدر و مادر باشد، بچه ها همیشه منتظر بروز 
بحث و درگیری بین آنها خواهند بود. عالوه بر این بچه ها چون برای جلوگیری از بروز درگیری تالش 
می کنند، لذا خسته می شوند. این مساله آنها را در موقعیتی بسیار دشوار قرار می دهد و مجبورشان 
می کند که نقش یك آدم بزرگ را بازی کنند در حالی که نه از نظر فیزیكی و نه از نظر شناختی به آن 
اندازه نرسیده اند. اصوال بچه ها برای این که خود را با دعواهای پدر و مادر سازگار نشان دهند، معموال 
و  کنند و چون حساس  فرار  است  ممكن  و حتی  دخالت می کنند  دعوا  در  یا  گریه می کنند، می ترسند 
مضطرب می شوند این رفتار می تواند بر اعتماد به نفس آنها اثر بگذارد و وقتی این الگوهای احساسی 
منفی از زمان کودکی در آنها شكل می گیرد اصالح و تغییر آن بسیار دشوار بوده و بالطبع در زندگی 
آنها تاثیر سوء خواهد گذاشت و حتی ممكن است این دعواهای مداوم به صورت رفتاری تقلیدی درآید 

و در بازی با دوستانشان و در موقعیت های دیگر همان ها را اجرا کنند. 

 بچه ها را آگاه سازید 
وقتی که دعواها طوالنی می شود، بچه ها به این فكر می افتند که پدر و مادرشان همدیگر را دوست ندارند 
و شاید می خواهند از هم جدا شوند؛ در حالی که معموال دعوای پدر و مادر این معنی را ندارد، بنابراین 
الزم است که بچه ها بدانند که بزرگترها هم گاهی درست مثل خود بچه ها دعوا می کنند و در موقع دعوا 
ممكن است که حرف هایی زده شود که واقعا منظور آنها نبوده است. باید برای آنها توضیح داد که 
بعضی روزها بزرگترها خسته و کم حوصله می شوند و شاید از دست کسی عصبانی باشند، در این 

زمان ممكن است در خانه بحث و دلخوری یا شاید دعوا پیش بیاید. 
مخالفت به شرط آن که آبرومندانه باشد به افراد کمك می کند تا احساسات خود را به هم بگویند و 

جلوی 
پر شدن و منفجر شدن را می گیرد. مهم است که اعضای خانواده بتوانند با هم درباره احساس خود 
گفتگو کنند، ابراز مخالفت باعث می شود که یكدیگر را بهتر درک کنند و احساس نزدیكی بیشتری پیدا 

کنند. 
 بر خود کنترل داشته باشید 

زمانی که عالئم و نشانه های پدیدار شدن دعوا و مشاجره را مشاهده کردید سعی کنید آن را به زمانی 
موکول کنید که بچه ها حضور ندارند شاید تا آن زمان عصبانیت شما فروکش کند؛ در واقع بهترین عالج 
عصبانیت به تاخیر انداختن آن است. زمانی که بناچار مشاجره درگرفت، سعی کنید کلمات احساسی را 
در مشاجرات خود به کار نبرید، چون بچه ها نسبت به آن کلمات کامال حساس هستند. بچه ها شما را 
به عنوان الگو نگاه می کنند و از رفتارهای شما تقلید می کنند پس بهتر است در مشاجرات مواظب رفتار 
و کلمات خود باشید، از طرفی هم سعی نكنید که با سكوت، عصبانیت خود را نگه دارید یا آن را مخفی 
کنید زیرا بچه ها به همان اندازه که نسبت به دعوا و مشاجرات حساسند به ناسازگاری های غیرکالمی 
نیز حساسند. می توانید با نشان دادن عالقه خود به همسرتان جلوی چشم بچه ها، مشاجرات خود را با 

محبت متوازن کنید.
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فال هفته
متولدین فروردین: بعد از مدتهای طوالني 
اعتماد شما  متوجه خواهید شد که کسي که مورد 
دارد  عاشقانه  احساسي  شما  به  نسبت  است  بوده 
. عجوالنه قضاوت نكنید و برای قبول این احساس 
بزرگ سعي کنید تالش مثبتي بكنید . موقعیت مالي 
ولي  باشد  نداشته  بخصوصي  تغییر  است  ممكن 
نگراني نیز ایجاد نخواهد نمود . موقعیت سفری چند 
از طرف بچه   . از دست ندهید  روزه و تفریحي را 
ها فوق العاده خوشحال خواهید شد و متاهلین نیز 
با تمام تالششان نخواهند توانست بر سوءتفاهمات 

غلبه نمایند .

خواهید  مجبور  اردیبهشت:  متولدین    
شد که با افراد مهمي به بحث بنشینید تا در رشته 
است بدست  تان  را که شایسته  فعالیتتان موفقیتي 
باید  که  آنچنان  این موضوع  است  . ممكن  بیاورید 
. بهر صورت اگر احتیاج بكمك دارید  ساده نباشد 
هستند  که  زیرا  نباشید  غرورتان  شكستن  نگران 
حاضر  دل  و  جان  با  توقعتان  عالرغم  که  افرادی 
بكمك و همكاری با شما میباشند . در روابط عشقي 
و زناشوئي بهبودی بیشتری احساس خواهید نمود 
با همسرشان  . متاهلین بهتر است همفكری بیشتر 

داشته باشند .

متولدین خرداد: اکنون که احساس میكنید 
اغلب  و  نموده  پیدا  زندگي  در  بیشتری  آرامش 
بپایان  سالمتي  و  خانواده  به  مربوط  نگرانیهای 
صرف  را  انرژیتان  همه  است  بهتر   ، است  رسیده 
بهبودی بیشتر موقعیت اجتماعي و رشته فعالیتتان 
صرف نمائید . عشق همچنان بهترین پشتیبان شما 
خواهد بود و در زندگي زناشوئي آرامشي بینظیر 
دعوت  متعددی  به جشنهای   . نمود  تجربه خواهید 
را  تحصیلي  یا  و  کودکي  دوران  دوستان  و  شده 

مالقات خواهید نمود .

  متولدین تیر: بعد از چند سال تالش مداوم 
، اکنون وقت استراحت و لذت بردن از برآوردها را 
خواهید داشت . وقت کافي برای مشغول شدن در 
انواع فعالیتهایي که از مدتها قبل در فكرتان بوده اند 
بیشتری  وقت  توانست  خواهید  و  داشت  خواهید   ،
. شاید  بگذرانید  داری  زنده  به شب  با دوستان  را 
تفریح  به  و  بوده  خود  با  مدتي  برای  میخواهید 
بپردازید و برای همین نیز اگر مجرد هستید ، آخرین 
متاهلین   . بود  خواهد  با عشق  رابطه  در  نگرانیتان 
نیز سعي کنید در مقابل نامالیمات روابط زناشوئي 
رابطه  در   . دهید  نشان  بیشتری  تحمل  و  صبوری 
تغییرات بسیار مثبتي و رضایت بخشي را  با پول 

تجربه خواهید نمود . 

متولدین مرداد: موضوع مهم مالي که از   
مدتها قبل فكرتان را نگران ساخته بود ، در این دوره 
کامال روشن و حل خواهد شد . از طرف دیگر ، دوست 
و یا یكي از اقوام خانواده گرفتاری قانوني پیدا نموده 
و سعي خواهد نمود که شما را نیز آلوده سازد . در 
این مورد با اعتماد ننمودن بدیگران میتوانید خودتان 
را گرفتار نسازید . به مهماني ها و جشن های متعددی 
 . نمود  خواهید  پیدا  جدیدی  دوستان  و  شده  دعوت 
مجردین همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق به 
توافقهای رضایت بخشي خواهند رسید و متاهلین در 
به انجام رساندن مسئولیتهایشان با همدیگر شراکت 
و همكاری آغاز خواهند نمود . گمشده ای را بعد از 

سالیان طوالني پیدا خواهید نمود .

متولدین شهریور: باید از سیاره زهره تشكر 
نمود که با بازی جدی خود در قسمت احساسي نقشه 
تولدتان ، این دوره را برای روابط عشقي و زناشوئي 
فوق العاده خواهد ساخت . اگر مجرد هستید ، مطمئنا” 

گرفتار روابط احساسي چندگانه گشته و ممكن است 
در ابتدا از این موضوع احساس غرور نیز بكنید ولي 
اگر نتوانید در انتخاب جدی یكي از آنها مصمم باشید 
ناراحتي  نیز  دیگران  برای  بلكه  خود  برای  تنها  نه   ،
ایجاد خواهید نمود . متاهلین نگراني نداشته و بیشتر 
تمرکزشان روی کار و فعالیت و مسائل مالي خواهد 
گشت . امكان جدائي با همسر بخاطر یك سفر شغلي 
وجود دارد . خانمها کادو دریافت خواهند کرد . بیشتر 

به ورزشهای سبك بپردازید .

متولدین مهر: برای درصدی باال از متولدین 
شاید  البته  است  بوده  دردسرآفرین  ، عشق  ماه  این 
برای بعضي این دردسرها شیرین و پرهیجان باشد 
 . برای برخي مشكل ساز و مانع زندگي راحت  ولي 
بهر حال با توجه به همین مسئله دختر خانمها و خانم 
اکثریت زندگي خود را بر مبنای  این ماه  های متولد 
عشق بنا میكنند ، آنها معتقدند هیچ پیماني بدون عشق 
دوام ندارد ، گرچه برخي بهمین دلیل سالیاني از عمر 
خود را باخته اند ولي حداقل دل به روحانیت و پاکي 

عشق بسته اند 

و  مهرباني  و  قلبي  .خوش  آبان:  متولدین 
فداکاری اکثر متولدین این ماه سبب شده ، خیلي راهها 
برویشان باز و بعضي ها نیز از آنها سوءاستفاده کنند 
که خوشبختانه گروه دوم خیلي زود شناخته میشوند 
، به آن دسته از این افراد که ندانسته به مسیر بدگویي 
توصیه  میشوند  کشیده  تراشي  دشمن  و  غیبت  و 
به  وگرنه  بدهند  تغییر  را  زودتر مسیر خود  میگردد 
نامه  هفته  این  آخر   . دچار خواهند شد  دردسرهایي 

ایي خوشحال کننده بدستان خواهد رسید .

 متولدین آذر: زوجهای این ماه نباید اجازه 
بدهند بعضي از آدمهای ناصالح در زندگیشان دخالت 
شیرازه  ریختن  بهم  سبب  مشاور  بعنوان  یا  و  کنند 
آدم  زندگي  در  دخالت  اصوال   . شوند  شان  زندگي 
ها  وابسته  دلسوزترین  و  نزدیكترین  توسط  اگر  ها 
صورت گیرد شاید بتواند در حل مسائل یاری رساند 
ولي وقتي قضیه بدست آدمهای غیر مسئول مي افتد 
همه چیز بهم میریزد در حالیكه ثروت در زندگي چهل 
در  و  دارد  مهمي  نقش  ماه  این  متولدین  از  درصد 
مجموع مسائل مادی گاه نقش حیاتي ایفا میكند ، این 
گروه پیوندهای خود را با مسائلي عاطفي و احساسي 

و معنوی قطع میكنند .

و  میشود،  زیاد  شما  زحمت  دی:  متولدین   
دلخواه  مسیر  یك  در  حرکتتان  برای  اي  مقدمه  این 
است . فعالیتهاي فرهنگي میتواند اصل وجودی شما 
را به اطرافیان بشناساند، ضمن آنكه خودتان را نیز 
خوشحال میكند . اگر تصمیم گیری راجع به فعالیتهای 
اقتصادي خود را کمي به تعویق بیندازید، به نفع شما 
امور  زمینه  در  طالع شما  کلي  طور  به   . بود  خواهد 
دارد  خیال  نفر  یك   . است  فرهنگي روشن  و  عاطفي 
اطراف  باز  چشماني  با  کند،  خودش  متوجه  را  شما 

خود را بنگرید .

حلهاي  راه  نمیتوانید  وقتي  بهمن:  متولدین   
دائمي برای مشكالت خود پیدا کنید از حل موقت آنها 
کتبي  به صورت  را  خود  تعهدهای   . کنید  خودداری 
فوق  سرعتي  از  کارهایتان  انجام  براي   . درآورید 
العاده میتوانید استفاده کنید که هم به نفع شما ست و 
هم اشخاص مهمي را متوجه حضور شما خواهد کرد 
. در یك مهماني مالقات مهمي خواهید داشت که براي 

آینده شما موثر واقع خواهد شد .

فاصله  خودخواه  افراد  اسفند:  از  متولدین   
کار  محیط  در  شما  خوب  صفات  از  برخي   . بگیرید 
باعث میشود وظایف مهمي به شما ارجاع شود . دو 
مالقات مهم خواهید داشت که یكي در مورد مسائل 
زندگي  مورد  در  دیگري  و  است  شغلي  و  تحصیلي 
آینده تان . به یك سفر کوتاه ولي جالب خواهید رفت 
. یكي از دوستانتان که از شما دلخور بود، به اشتباه 

خود پي خواهد برد و از شما دلجویي خواهد کرد .

جدول و سرگرمی

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

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

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

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

تبلیغات	خود	را	به	ما	بسپارید
چاپ	و		طراحی	لیفلت،	بروشور

020 8453 7350 
 077 3311 3137
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روانشناسی

چرا مجنون 
عاشق لیلی شد؟
سحر عطاری پور

دانشگاه  روان پزشكی  استاد  بان مانی،  دکتر  گفته های  طبق 
ما  نظر  روی  که  مختلفی  فاکتورهای  بین  از  آمریكا،  جانزهاپكینز 
نسبت به یك زوج ایده آل تاثیر دارند، موثرترین آنها چیزی است که 

می توان آن را »نقشه عشق« نامید.

»تو چرا عاشق این آدم شدی؟ این همه آدم! چرا او را برای زندگی ات 
انتخاب کردی؟!« مستأصل است، دوستش دارد و به عنوان شریك 
آینده او را انتخاب کرده است اما واقعا کسی که او را انتخاب کرده 
هم  را  خودش  معیارهای  که  ندارد،  را  دیگران  معیارهای  تنها  نه 

ندارد. گیج شده است! چرا او را دوست دارد؟ ... 
شاید شما هم بارها با این احساس روبه رو شده باشید که از یك 
نفر بی اندازه خوشتان می آید بدون اینكه دلیل قانع کننده و روشنی 
اما امروز راز این پرسش که چرا مجنون عاشق  برایش پیدا کنید 
لیلی شد و فرهاد عاشق شیرین و شما عاشق فالنی و نه دیگری؛ 
کشف شده است و آن چیزی نیست جز »نقشه عشق« که در کودکی 

در ذهن همه ما حك شده است. 

 عاشق نقشه عشقیم 
دانشگاه  روان پزشكی  استاد  بان مانی،  دکتر  گفته های  طبق 
ما  نظر  روی  که  مختلفی  فاکتورهای  بین  از  آمریكا،  جانزهاپكینز 
ایده آل تاثیر دارند، موثرترین آنها چیزی است  نسبت به یك زوج 
واقع  در  عشق«  »نقشه  نامید.  عشق«  »نقشه  را  آن  می توان  که 
پیام های عصبی و سلول های عصبی مغز است که  از  مجموعه ای 
مشخص می کنند، چه چیزهایی را دوست داریم و از چه چیزهایی 
بدمان می آید. خصوصیات مورد نظر ما در مورد مو، رنگ چشم، 
این نقشه عشق ثبت شده اند  جنس صدا، بو و حتی شكل بدن در 
یك شخصیت  اینكه،  مثال  ما  دلخواه  حتی خصوصیات شخصیتی 
خونگرم و صمیمی را دوست داریم یا شخصیتی ساکت و قوی هم 
در این نقشه ثبت شده است. به طور خالصه، عاشق کسی می شویم 
که بیشتر از بقیه با این نقشه عشق مغزمان هم خوانی داشته باشد 
و این نقشه، به طور کلی در دوران کودکی شكل می گیرد. در حدود 
حال  در  مغز  در  ما  ایده آل  زوج  از  کلی  شكل  سالگی  هشت  سن 

شكل گیری است و خصوصیات مختلف وارد مغز می شوند. 

 ردپای مادرها در عشق 
دکتر بان مانی می گوید: »موقع سخنرانی، اغلب از حضار می پرسم 
چه چیزی را در زوج شان دوست دارند و اغلب پاسخ هایی شبیه به 
این می گیرم که او قوی و مستقل است، چهره زیبایی دارد، عاشق 
جذب  مرا  که  بود  چیزی  لبخندش  حتی  یا  و  هستم  او  شوخ طبعی 
همه  اغلب  و  می شنوم  که  هستند  جمالتی  اینها  همه  کرد.  خودش 
حرفشان را قبول می کنم اما مطمئنم که اگر از همین آقایان و خانم ها 
شباهت های  دهند،  توضیح  را  مادرشان  خصوصیات  که  بخواهم 

زیادی بین زوج  ایده آل آنها و مادرشان پیدا می شود.« 

 مادرها اولین عشق اند 
شاید عجیب به نظر برسد اما به نظر این روان پزشك، مادرها که 
اولین عشق زندگی هر فردی هستند، بخش زیادی از نقشه عشق را 
می نویسند. در هنگام کوچكی، مادر معموال مرکز توجه و عواطف 
هر کسی است و همچنین هر فردی هم مورد توجه مادرش است. 
فرد  بر  انكاری  غیرقابل  تاثیر  مادر،  خصوصیات  دلیل  همین  به 
می گذارد و برای همیشه فرد غالبا جذب کسی می شود که از نظر 
ظاهری و شخصیتی و حتی روحیه شوخ طبعی، به مادرش شباهت 

داشته باشد. 
ناخودآگاه  تنها  نه  مادرها  دارند.  پسرها  بر  بیشتری  تاثیر  مادرها 
خصوصیات زوج مورد نظر را در ذهن فرزندشان ثبت می کنند بلكه 
بر نوع احساس آنها نسبت به زن ها هم تاثیر دارند. به همین دلیل 
فكر  این طور  او  پسر  فرزند  باشد،  مهربان  و  خونگرم  مادری  اگر 
دلیل خود  همین  به  و  مهربان اند  و  همه خونگرم  زن ها  که  می کند 
آنها هم خونگرم و مهربان خواهند بود و زوج هایی مسوولیت پذیر 

خواهند شد. 
در مقابل مادرانی که شخصیتی افسرده دارند و گاهی اوقات رفتاری 

دوستانه دارند و ناگهان دارای رفتاری سرد و دورکننده می شوند 
ممكن است فرزندی را تربیت کنند که از عشق فراری است. به این 
دلیل که تجربه دیدن مادرش این احساس ترس از عشق و واکنش 
زن ها را در وی به وجود  آورده است و ممكن است پسران این نوع 

مادرها از هر نوع تعهدی گریزان باشند. 

 پدرها کجایند؟ 
زوج  خصوصیات  تبیین  در  بارزی  نقش  مادرها  که  همان طور 
شناخته  مرد  اولین  عنوان  به  پدرها،  دارند،  افراد  ذهن  در  ایده آل 

شده در زندگی، نقش موثری در نوع واکنش افراد نسبت به جنس 
مخالف ایجاد می کنند. پدرها تاثیر زیادی بر شخصیت فرزندانشان 
فرزندان  آینده  در  و رضایت بخش  زندگی خوب  داشتن  احتمال  و 
دارند و به شكلی مشابه، پدرها هم بر احساس دخترها نسبت به 
مرد ایده آل موثرند. اگر پدری رابطه خوبی با دخترش داشته باشد 
و خصوصیات مثبت او را تحسین کند باعث می شود دخترش در 
آینده در رابطه با مرد زندگی اش احساس بهتری داشته باشد اما اگر 
پدر سرد، بداخالق باشد و یا اصال در محیط خانه حضور نداشته 
باشد ممكن است باعث شود دختر در آینده احساس عدم جذابیت، 

کم ارزش بودن و دوست داشتنی نبودن کند. 

 به دنبال قطعه گمشده 
در  اغلب  ما  که  است  این  دارد  وجود  که  نكته ای  اینها،  از  غیر  به 
کنار افرادی هستیم که بسیار شبیه ما هستند و به همین دلیل این 
تمایل در هر کس به وجود می آید که با کسانی شبیه به خود رابطه 
ایجاد کند. اما گاهی بعضی ها عاشق افرادی می شوند که شخصیت  
متضادی با خودشان دارند. از نظر روان پزشكان ما ازطرق مختلف 

به دنبال شخصیتی هستیم که در واقع یا تصویری از ما باشد یا 
تصویری از آنچه که ما آرزوی اش را داریم. 

رابرت وینچ، استاد جامعه شناسی دانشگاه نورث وسترن در تحقیق 
خود راجع به ازدواج به این نكته اشاره داشته است که در انتخاب هر 
فرد برای ازدواج، تعداد زیادی تشابهات اجتماعی دخیل اند اما وی 
روی این نكته تاکید داشت که ما اغلب در جستجوی کسی هستیم 
که نیازهای ما را تكمیل کند و خصوصیاتی مكمل خصوصیات ما 

داشته باشد. 
یك ضر ب المثل قدیمی هم وجود دارد که می گوید هر کس به دنبال 

را  نقایص وجودی اش  که  قطعه ای  قطعه گمشده خودش می گردد. 
مشابهی  کامال  نظر  وینچ  رابریت  مساله  این  مورد  در  کند.  تكمیل 
دارد با این نكته تكمیلی که در جستجو به دنبال عشق واقعی همیشه 
یك حالت تعادل بین شباهت های اجتماعی و تفاوت های روانی وجود 

دارد که خمیره اغلب عشق های موفق است. 

 تئوری تعادل 
شباهت  هم  با  هیچ نظر  از  که  دارند  وجود  زوج هایی  اوقات  گاهی 
ندارند اما با خصوصیات کامال متفاوت زندگی شادی دارند. اینجا به 
نظر پروفسور وینچ، تئوری تعادل به داد عشق می رسد. در بعضی 
هستند  خاصی  فضایل  دارای  که  طرفین  از  کدام  هر  ازدواج ها  از 
)چیزهایی مثل زیبایی، استعداد، خانواده خوب و ثروت( ممكن است 
در یك رابطه متعادل این فضایل را با فرد مقابل به اشتراک بگذارند. 
با استعدادی معمولی  اما  از خانواده خوب و ثروتمند  مثال پسری 
با دختری از خانواده متوسط اما با استعداد، ازدواج کند و هر دو 
که  را  چیزی  رابطه  این  در  دو  هر  آنها  کنند.  احساس خوشبختی 

ندارند به دست می آورند. 
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نیازمندیها

تمیزکردن پنجره 
و نظافت منزلتان 
را به ما بسپارید 
۰۷۷3۵3۰2۰6۷

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

۰۷۵۱86۴۵333

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

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

باشد، لذا مسئولیتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

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

اتومبیل
گلف دارک بلو  مدل 

2۰۰2
۰۷95666۴۴31

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیک مدل 2۰۰۷

۰۷95666۴۴31

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

۰۷8888۰8۰۷9
گلف سیلورمدل2۰۰۴

۰۷95666۴۴31

اجاره اتاق
اجاره  برای  اتاق 
مخصوص خانم ها  

۰۷8۴9۷۴۵96۴

سوزوکی سیلورمدل 
2۰۰3

۰۷95666۴۴31

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2۰۰3

۰۷95666۴۴31

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

و فارسی با حقوق 
ثابت و پورسانت 
استخدام نماید 

لطفا جهت اطالعات 
بیشتر با تلفن 

 ۰۲۰8۴53۷35۰
تماس بگیرید

بنز سیاه  رنگ مدل 2۰۰۵
۰۷95666۴۴31

متروپولیتن کار 
سرویس

۰2۰8923۴۵6

تویوتا سیلور مدل 2۰۰۱

۰۷95666۴۴31

پژو 3۰6 سیلورمدل2۰۰۴

۰۷95666۴۴31

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2۰۰۴

۰۷95666۴۴31

ریکاوری تی   بی 
۰2۰8۴۴9۰66۰

آموزش 3 دی مكس و 
انیمشن

۰۷۷96۷51۷6۷

کارت ویزیت سربرگ
۰2۰8۴۵3۰3۷۰

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

۰۷۷33۱۱3۱3۷

آموزش فتوشاپ
۰۷۷3311313۷

آموزش ویولون

۰۷51181۲۰69

تدریس 
خصوصی ریاضی 
در تمام مقاطع 

توسط دانشجوی 
مهندسی

با قیمت بسیار 
مناسب

۰۷۵۱۵۷۰۴2۴2
 

آموزش کامپیوتر

۰۷9۰985۷۰1۲

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰۷9۰985۷۰1۲

تعمیر لپ تاپ
۰۷۷3311313۷

تایپ فارس و انگلیسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

۰۷9۰985۷۰1۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
۰۷88638865۷

چاپ

تدریس

MAN AND VAN
حمل و جابجائی اثاثیه منزل و کلیه قطعات به 

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترین قیمت

Full Insurance

۰۷9۷۴6۰6836

مکانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: ۰۷۵9۴3۴۷9۷3

کباب و پیتزا شاپ 
در شهر ناتینگهام 

فروشی

07875336551

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

استخدام پرستار

حسابدار

لوازم 
منزل 

پیتزا شاپ 
ایتالیایی

 Halloway Road   در منطقه

برای فروش
TAKE AWAY AND DELIVERY

۰۷9۰۴36۴3۵۴

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:  ۰۷868۴۰۰۰23

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

 کانون ایرانیان                                   ۰۲۰۷۷۰۰۷1۷۴
کانون ایران                                             ۰۲۰8۷۴63۲69 
جامعه ایرانیان                                         ۰۲۰8۷۴8668۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰98۲16۷۰5۰11-۷
سفارت ایران در لندن                               ۰۲۰۷۲۲53۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰8۴56۰۰۰91۴ 
اطالعات پرواز هیترو            ۰8۷۰۰۰۰۰1۲3 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰۲۰856۴98۰6
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰8-۴55555۰

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    ۰۲۰۷6۲۰۰1۰۰

رستوران اپادانا                                ۰۲۰۷6۰33696 
رستوران اریانا                                        ۰۲۰۷۲669۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰۷6۰۲9۰۴۰ 
رستوران الونك 1                             ۰۲۰۷6۰3113۰
رستوران الونك ۲                                    ۰۲۰۷۲۲9۰۴16 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰896۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     ۰۲۰8۲۰39595
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰8۴589۰83
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰۷۲6۲۴۰15
رستوران پاریس                                      ۰۲۰۷۲89۲۰۲3
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰8۴5۲9۲۲6
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰۷۲583651
رستوران حافظ)1(                                   ۰۲۰۷۲۲99398

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰۷۴31۴5۴6     
رستوران دیار                                         ۰۲۰89۲۰9۷۴۴ 
رستوران ژینو                                         ۰۲۰88۴۷1۷۴۰ 
رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰83۴6559۲

رستوران کندو                                         ۰۲۰۷۷۲۴۲۴۲8    
رستوران صفا                                         ۰۲۰۷۷۲38331
رستوران کلبه                                         ۰۲۰۷۷۰6۴888
رستوران مهدی                                       ۰۲۰8563۷۰۰۷
رستوران نیمكت                                      ۰۲۰88896989
رستوران یاس                                         ۰۲۰۷6۰391۴8
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰89989۰8۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰883۴۴888

رستوران سالم                                        ۰۲۰8838۰۰۰۷  
رستوران اریانا                                      ۰۲۰۷۲669۲۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰۲۰83۴9۴۴۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰۷۲۴38۴۴۴

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰۷6۰3۲3۷9  
رستوران لیدو                                         ۰۲۰895۲۴۷۴8 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 
آران                                      ۰۲۰8۴۴55۷۷5  
اهواز                                            ۰۲۰8۷۷85361
انزلی                                        ۰۲۰8۴581۲۲1
انجمن زعفران                              ۰۲۰8۴516616
بهار                                         ۰۲۰۷6۰35۰83
بیژن                                         ۰۲۰۷۴35۲3۷۰
پرارا                                       ۰۲۰۷6۰36۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰۷۲۷۲۲665
تفتان                                       ۰۲۰۷۷31۷819
تهران                                      ۰۲۰۷۴3536۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰۷6398۰۰۷
جردن                                          ۰۲۰8۴۲65۴۴8
خزر                                        ۰۲۰8۲۰۲8۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰۷6۰389۰9 
خیام                                          ۰۲۰۷۲58363۷ 
زمزم                                        ۰۲۰8۴5۲۴۰۰۴

فردیس                                     ۰۲۰8861618۷  
سارا               ۰۲۰۷۲۲9۲۲۴3
ستاره                                      ۰۲۰88635۲51
ساواالن                                                  ۰۲۰83۴۷88۲۲
سپید                                       ۰۲۰8969۷9۷۰ 

سلیمان                                             ۰۲۰۷6۲۴۲95۷ 
سهند                                                   ۰۲۰83۴33۲۷9 
سرور                                                ۰۲۰89۷۴6۰88 
سیب                                                  ۰۲۰8399۲83۲ 
علی                                    ۰۲۰8566936۰ 
مازندران                                     ۰۲۰5۷995۰۰
ماهان                                          ۰۲۰8963۰۰1۲

منصور                                           ۰۲۰895۲563۷ 
محصوالت ایران                              ۰8963۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰8۴55818۴
وحید                                             ۰۲۰89۷۴999۷ 
قنادی رضا                                ۰۲۰۷6۰3۰9۲۴ 
قنادی عسل                               ۰۲۰۷۷۰6۲9۰5

 

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

شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
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میگردد! تعمیر در محل کار یا منزل شما

تخفیف ویژه برای دانشجویان
نصب انواع برنامه های قابل UPDATE در اینترنت ، ویروس یابی و رفع کلیه مشكالت سخت افزاری و با قیمت بسیار 
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بصورت حرفه ای  طراحی وب سایت
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بازار روز کامل ترین و قدیمی ترین 
سوپر مارکت ایرانی
 در مرکز بیرمنگهام

با خرید بیش از 2۵پوند از %۱۰ 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 . 
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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 
birmingham@persianweekly. :صمد شکارچی و یا با شماره تلفن 07735032163  و ایمیل

co.uk  تماس  حاصل نمائید 
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ورزش ایران
ذوالقدر: مسابقات تایلند را جدی می گیریم

المپیك رزمی  این که بازی های  تأکید بر  با  تیم ملی تكواندو  مدیر فنی 
تایلند را جدی تلقی می کنیم گفت: هدف ما این است تا با انتخاب ارنجی 
مسابقات  درباره  ذوالقدر  حسن  کنیم.  کسب  خوب  های  مدال  مناسب 
از  و  دارد  قرار   A رده کالس  در  ها  رقابت  این  گفت:  بلژیك  تكواندوی 
تكواندوکار   1۲ با  کنم  می  تصور  و  است  برخوردار  قبولی  قابل  سطح 

اسفندماه عازم بلژیك شویم.

واعظ آشتیانی : با تولومانف مذاکره می کنیم
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری درباره جذب مربی فرانسوی پیست 
گفت: در بخش پیست نیازمند حضور یك مربی سرشناس و آگاه به علم 
روز دنیا هستیم و در همین ارتباط شرایطمان را به »بویگاس« دستیار 
سرمربی تیم ملی فرانسه اعالم کرده ایم. امیررضا واعظ آشتیانی درباره 
بازگرداندن مربیان خارجی تیم ملی دوچرخه سواری گفت: به هیچ عنوان 
بازگشت  به  تمایل  اگر  تولومانف  الكساندر  اما  رویم  نمی  لیندمز  سراغ 

داشته باشد از او استفاده می کنیم.

لغو سفر حدادی به آفریقای جنوبی
  

پوش  ملی  پرتابگر  حدادی  احسان  بود  قرار  این  از  پیش  که  حالی  در   
کشورمان تمرینات خود را در کمپ بین المللی آفریقای جنوبی برگزار کند 
اما به دلیل وجودمشكالت قانونی برای سفر مربی اش، او تمرین هایش را 
در ایران ادامه خواهد داد.یكی از مسئوالن فدراسیون دوومیدانی با تأیید 
این خبر گفت: ما سفر حدادی به آفریقای جنوبی را لغو شده می دانیم و 

او تمرین هایش را در تهران ادامه خواهد داد.

انتصاب معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس
نعمت اهلل جزایری طی حكمی از سوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به 
این  در  فرد  انصاری  شد.  منصوب  باشگاه  این  اقتصادی  معاون  سمت 
وضعیت  بهبود  برای  را  خود  تالش  تمام  تا  خواست  جزایری  از  حكم 

اقتصادی باشگاه به کار بگیرد.

پاداش ویژه برای شکست استقالل
بازیكنان تیم پرسپولیس در صورت کسب پیروزی مقابل استقالل پاداش 
ویژه دریافت خواهند کرد. حسین هدایتی رئیس هیأت مدیره این باشگاه 
با تأیید این خبر گفت: از آنجایی که نمی خواهیم در آستانه بازی فردا 
مطمئن  ولی  کرد  نخواهیم  اعالم  را  پاداش  این  مبلغ  کنیم  وارد  استرس 

باشید پاداش قابل توجهی پرداخت خواهیم کرد.

برگزاری مسابقات مدارس فوتبال 
کشور در یزد

هزار  یك  از  بیش  حضور  با  کشور  فوتبال  مدارس  قهرمانی  مسابقات 
فوتبالیست نونهال و نوجوان به میزبانی یزد برگزار می شود. محمدمهدی 
فرهنگ دوست رئیس هیأت فوتبال استان یزد با اعالم این خبر گفت: این 
می شود  برگزار  نصیری  شهید  استادیوم  در  اسفندماه   8 از  مسابقات 
از مدارس فوتبال استان های مختلف در آن  و فوتبالیست های زیادی 
ادامه داد: برگزاری مسابقات مدارس فوتبال موجب  حضور دارند. وی 

رشد و بالندگی فوتبال پایه در سطح این استان خواهد شد.

صعود تیم دوبل تنیس روی میز ایران در قطر
تیم تنیس روی میز دوبل کشورمان با ترکیب نوشاد عالمیان و شایان 
ملكی با پیروزی مقابل حریفانی از بالروس و قطر به عنوان سرگروه از 
گروه D به مرحله بعد مسابقات پروتور قطر صعود کرد. تیم کشورمان 
مقابل تیم بالروس سه بر صفر و مقابل تیم قطر سه بر یك به پیروزی 

رسیدند.

علی دایی: راضی ام؛ با تیم کوچکی مساوی نکردیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: از عملكرد بازیكنانم رضایت دارم و ما توانستیم نمایش خوبی را برابر کره ارایه دهیم.علی دایی 
در نشست مطبوعاتی پس از بازی اظهار کرد: ایران وکره بازی خوب و پایاپایی را انجام دادند و هیچ کدام عقب نكشیدند. به طوری که 
کل بازی درگیرانه بود. شرایط زمین هم بسود کره جنوبی بود.وی در پاسخ به این سوال که دو تیم بر روی دو اتفاق به گل رسیدند، 

گفت: این مساله را قبول ندارم. جواد نكونام روی ضربه ی 
مهارت  ایستگاهی  ضربه ی  زدن  و  زد  گل  ایستگاهی 
می خواهد و نه شانس. کره جنوبی هم از روی همین شیوه 
برهانی  چرا  که  این سوال  به  پاسخ  در  رسید.وی  گل  به 
ابتدا  از  ما  گفت:  فراخوانید،  میدان  به  دیر  را  اکبرپور  و 
بهترین ترکیب را انتخاب کردیم و اگر از دو هافبك دفاعی 
این بازی می کرد. ضمن  از  استفاده نمی کردیم، کره بهتر 
اینكه هاشمیان هم تا زمان حضورش در میدان مثمرثمر 
بود. فوتبال همین است. با این حال معتقدم بازیكنان تالش 
زحمت  توانستند  که  آنجایی  تا  و  کردند  خوبی  بسیار 
کشیدند.دایی در پاسخ به این سوال که چقدر برای ایران 
به جام  ملی  تیم  باشید  مطمئن  گفت:  قائل هستید،  شانس 
ادعای  درباره ی  ملی  تیم  می کند.سرمربی  صعود  جهانی 
سرمربی کره که گفته بود ما عملكرد بهتری نسبت به ایران 
داشتیم، گفت: بازی بسیار نزدیك بود و نمی توان گفت که 
کره بهتر از ما بود. آنها یك توپ به تیر دروازه مان زدند 
در عوض داور در نیمه ی اول باید یك پنالتی صد درصد 
را برای ما می گرفت. بعد از گلی هم که زدیم می توانستیم 
با  که  کنیم  قبول  باید  حال  هر  به  اما،  بزنیم  را  بعدی  گل 
حاضر  بازیكن  پنج  از  آنها  نكردیم.  مساوی  کوچكی  تیم 
یكی  انتقاد  به  پاسخ  در  می کردند.دایی  استفاده  اروپا  در 
از خبرنگاران درباره ی تعویض مسعود شجاعی گفت: اگر 
نگاه کنید، شجاعی در دو،  سه صحنه توپ های بدی را لو 
از همان توپ ها صحنه های خطرناکی برای حریف  داد و 

پیش  آمد. مسعود سه روز پیش 9۰ دقیقه برای اوساسونا بازی کرده بود و به همین دلیل در این بازی 9۰ دقیقه بازی نكرد. با این 
حال مسعود بازیكن بزرگی است ولی به هر حال تصمیم گرفتیم از یك بازیكن تازه نفس تر استفاده کنیم.دایی در پاسخ به این سوال 
که چرا به جای هاشمیان زودتر از برهانی استفاده نكردید، گفت: شما باید وضعیت بازی را ببینید. وقتی بازی آغاز شد ما به بازیكنی 
در خط حمله نیاز داشتیم که بتواند درگیرانه بازی کند، هد بزند و توپ را در اختیار داشته باشد. خصوصیات آرش برهانی با این 
خیلی تفاوت داشت.وی درباره ی عملكرد ضعیف مجید غالم نژاد گفت: درست است وقتی که غالم نژاد وارد زمین شد توپ را لو داد و 
همان توپ به گل کره تبدیل شد اما، به هر حال صالح دیدم که از غالم نژاد استفاده کنم و تا زمانی که او در زمین بود عملكرد خوبی 
داشت. نباید از بازیكن انتظار انجام کار خارق العاده داشته باشیم.خبرنگاری درباره ی ضعف سمت راست تیم ملی و نبود مهدوی کیا 
پرسید که دایی گفت: یكی از همكارانتان می گوید شجاعی بهترین بازیكن زمین بود وشما می گویید سمت راست ضعیف بود. اما، به 
اعتقاد من هم در سمت راست و هم سمت چپ عملكرد خوبی داشتیم.دایی با پذیرش ضعف در ساختار دفاعی تیم ملی گفت: اگر سه 
امتیاز را می گرفتیم این مشكالت به وجود نمی آمد. اما، در چند مورد قبول دارم که در خط دفاع دچار اشتباه شدیم.دایی درباره ی 
دو دیدار حساس ایران برابر عربستان و کره شمالی گفت: متاسفانه شرایط لیگ این اجازه را به ما نمی دهد که بخواهیم به درستی 
برنامه ریزی کنیم. برای عربستان زمانی برای بازی تدارکاتی نداریم. اما، قبل از دیدار با کره شمالی فرصت الزم را در اختیار داریم. 
پیش از دیدار با عربستان به خاطر فشردگی و در پیش بودن رقابت های لیگ قهرمانان آسیا زمان زیادی نداریم اما، تالش می کنیم 

دوم یا سوم فروردین دیداری تدارکاتی را انجام دهیم.

گراد، قهرمان لیگ برتر کشتی آزاد

وقتی منصوراف ضربه فنی شد
در طول دو- سه سال اخیر همه ایرانی ها را برده بود، در لیگ امسال هم بی رقیب ترین خارجی بود که با دو طالی جهانی ریز و 
درشت 55 کیلویی های ما را از لب تیغ گذرانده بود. در روز فینال مسابقات لیگ تنها آرزوی عالقه مندان کشتی این بود یك ایرانی 
پیدا شود تا حق دلشاد منصوراف را کف دستش بگذارد. این اتفاق بدست مسعود اسماعیل پور رخ داد.مسابقات لیگ برتر کشتی 
آزاد جام شهدا روز دوشنبه در سالن شهید سید رسول حسینی شهر ساری و در حضور بیش از چهار هزار تماشاگر مشتاق به 
خانه آخر رسید و با قهرمانی گراد تهران به کار خود پایان داد. تیم گراد تهران در نوبت صبح راه آهن خراسان را به سختی شكست 
داد که در مهمترین پیكار ها »واسیلی فدروشن« ملی پوش سرشناس اوکراینی در 6۰ کیلو گرم »دلشاد منصوراف« را سه بر صفر 
شكست داد. گازمازندران نیز از سد صدرای زیراب گذشت تا تكلیف دیدار رده بندی و فینال مشخص شود. این در حالی بود که 
گازی ها هر دو کشتی گیر خارجی خود را نیز به همراه داشتند و »جمال اوتار سلطانوف« نفر دوم روسیه کشتی های فوق العاده ای 
را به نمایش گذاشت. او موفق شد عباس دباغی ملی پوش المپیكی ما را 1۰ بر دو شكست دهد. در نوبت عصر نیز ابتدا تیم های راه 
آهن خراسان و صدرای زیراب با هم پیكار کردند که خراسانی ها برای چهارمین بار در طول مسابقات لیگ به مقام سوم رسیدند. 
اتفاقات عجیبی که در این دیدار افتاد آنقدر دور از تصور بود که ذهن مربیان تیم ملی را به خود مشغول کرد. عباس دباغی در همان 
وقت اول برابرمحمد حسین سلطانی ضربه فنی شد تا وزن اول تیم کشورمان در جام جهانی دغدغه بزرگی به شمار رود. اما دیدار 
فینال در نهایت هیجان و شور و شوق تماشاگران کشتی فهم مازندرانی برگزار شد. جایی که پیش بینی می شد گراد تهران با نتیجه 
سنگینی شكست را مقابل نماینده متمول و البته پر ستاره مازندرانی ها واگذار کند. اما به اذعان سرمربی گاز، همین ستاره ها باخت 
گاز را مسجل کردند. »جمال سلطانوف« در دو وقت 6 بر صفر محمد رضایی را برد. در6۰ کیلو گرم گل کشتی های یكی دو سال اخیر 
برگزار شد و آرزوی هزاران تماشاگر کشتی دوست محقق شد چرا که مسعود اسماعیل پور پسر خلف محمود اسماعیل پور مربی 
سازنده مهدی حاجی زاده و رضا یزدانی، در یك کشتی فوق العاده و دیدنی عرصه را بر »منصور اف« تنگ کرد و آنقدر با دستانش 
کشتی را بر ستاره ازبكی بست و حمله کرد تا در یك لحظه با فن کمر برق آسا، قهرمان جهان را نقش تشك کرد و با ضربه فنی، او 
را به سوی تاشكند بدرقه کرد.شكست 5 بر ۲ اصغر بذری مقابل صادق گودرزی و پیروزی 5 بر ۲ جمال میرزایی مقابل رضا یزدانی 
کار گاز را یكسره کرد تا نتیجه دیدار فینال به مسابقه فردین معصومی و یاسر قربانی کشیده شود. معصومی در این مسابقه 5 بر 
صفر یاسر قربانی را برد تا جشن قهرمانی گراد با پرتاب بطری و صندلی از سوی تماشاگران مازندرانی به وسط تشك تكمیل شود 
و انبوه مازندرانی های حاضر در سالن را مغبون روانه خانه نماید.گرادی ها هم که از ترس تماشاگران داخل رختكن محبوس شده 

بودند بعد از تخلیه نسبی سالن، به وسط تشك آمدند و کاپ قهرمانی را باالی سر بردند. 
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

دونگا؛ نبرد با ایتالیا یکي از بهترین 
بازي هاي ما بود  

سرمربي تیم ملي فوتبال برزیل پس از پیروزي تیمش برابر ایتالیا در 
دیداري دوستانه، این بازي را یكي از بهترین نمایش هاي طالیي پوشان 
توصیف کرد. کارلوس دونگا پس از دیدار دوستانه تیمش برابر ایتالیا 
که در ورزشگاه امارات شهر لندن برگزار شد و با پیروزي دو بر صفر 
برزیل خاتمه یافت، گفت؛ »یكي از بهترین بازي هاي خود را ارائه کردیم 
تاکتیك  ما  بازي،  از  پیش  هستیم.  خشنود  و  راضي  نتیجه  بابت  از  و 
هاي ایتالیا را در بسیاري از مناطق زمین بررسي کردیم. در نتیجه این 
بررسي، توانستیم خود را به وسیله استعداد بسیار و توانایي هایي که 
برابر حریف خود  باید  حال  این  با  دهیم.  تطابق  آنها  بازي  با  داشتیم 
متواضع بوده و به آنها احترام بگذاریم. همه از توانایي هاي روبینیو و 
رونالدینیو آگاه هستند اما همه بازیكنان ما امشب خوب بازي کردند. 
فلیپه ملو کنار آدریانو خوب کار کرد.« پس از سوت پایان مسابقه جیان 
کار  به  هاي  تاکتیك  از  پوشان  الجوردي  راست  مدافع  زامبروتا  لوکا 
از سوي دونگا و خطاهاي بسیاري که برزیلي ها مرتكب  گرفته شده 
شدند، گالیه کرد. دونگا در این باره گفت؛ »فوتبال ورزش خشني است 
و در نهایت با وجود اتفاق هاي رخ داده، نتیجه بازي گویاي همه چیز 

است.«  
 

گل »گروسو« ناعادالنه مردود اعالم شد  
صفر  بر  دو  شكست  در  را  داور  کمك  اشتباه  ایتالیا  فوتبال  اتحادیه  رئیس 
الجوردي پوشان برابر برزیل تاثیرگذار دانست. جان کارلو آبته پس از دیدار 
دو تیم برزیل و ایتالیا نسبت به گل سالمي که فابیو گروسو در دقیقه چهار بازي 
برابر ایتالیا به ثمر رساند و به اشتباه از سوي کمك داور آفساید اعالم شد، 
گله کرد. وي در گفت وگو با شبكه اسكاي گفت؛ »برزیل در نیمه نخست بهتر 
بازي کرد و آنها شایسته پیشي گرفتن بودند. با این حال گلي که گروسو به 
ثمر رساند به دلیل آفساید نادرست مورد قبول واقع نشد و این عادالنه نیست. 
داوري  هاي  اشتباه  کنند.  مي  احاطه  را  ما  همواره  برانگیز  بحث  هاي  تصمیم 
بارها رخ مي دهند و در این بین داوران ایتالیایي به عنوان بهترین داوران جهان 

شناخته مي شوند.«  

فرگوسن؛ از اخراج اسکوالري شوکه شدم  
  

فلیپه  لوئیس  برکناري  خبر  وقتي  منچستریونایتد  تیم  سرمربي 
اسكوالري را شنید، کاماًل شوکه شد.سرالكس فرگوسن اظهار داشت؛ 
براي اسكوالري متاسف شدم زیرا او تنها از هفت ماه قبل در چلسي 
اعتقاد  به  اما  شد  برکنار  چلسي  از  او  که  است  درست  کرد.  مي  کار 
قهرماني  مقام  به  را  برزیل  ملي  تیم  او  دارد.  او تجربیات بسیاري  من 
جهان رساند. این واکنشي از اوضاع و احوال فعلي فوتبال جهان است. 
در شرایطي که مشكل حادي وجود ندارد، یك مربي همانند اسكوالري 

مجبور به خروج مي شود.  

دل بوسکه؛ دشمن بارسلونا نیستم  
 سرمربي تیم ملي فوتبال اسپانیا هرگونه رابطه پنهاني با رئال مادرید 
یا دشمني با بارسلونا را تكذیب کرد. ویسنته دل بوسكه گفت؛ »چرا باید 
کنم؟  دعوت  تیم  این  از  را  بیشتري  بازیكنان  بارسلونا  تضعیف  براي 
بارسلونا این روزها عالي کار مي کند و بازیكناني چون بوسكتس، پیكه، 
پویول و ژاوي یك نعمت بزرگ هستند. این روزها تیم ملي اسپانیا را با 
بارسا مقایسه مي کنند. من از این مساله ناراضي نیستم. براي جوانان 
اسپانیایي بارسلونا تیم ملي باید در اولویت باشد. من هیچ مذاکره یي با 
رئال مادرید نداشته ام و اینكه با دعوت بازیكنان بارسلونا آنها را خسته 
و مصدوم به تیم ملي تحویل دهم، یك سناریو غیرقابل قبول است. من 

دشمن بارسلونا نیستم.«  

 گیگز رکوردي تازه خلق کرد  
 

رایان گیگز پس از گلزني به وستهام در بازي هفته بیست و پنجم لیگ 
برتر، رکورد تازه یي خلق کرد. بازیكن قدیمي منچستریونایتد در بازي 
ثمر  به  وستهام  مقابل  را  تیمش  بخش  پیروزي  گل  تك  یكشنبه  روز 
رساند. این اولین گل وي در فصل جاري رقابت هاي لیگ برتر بود. در 
تاریخ رقابت هاي لیگ برتر، هیچ گاه سابقه نداشته بازیكني در 1۷ بازي 
پیاپي در ترکیب تیمش حضور داشته باشد و تنها یك گل در کارنامه او 
دیده شود. گیگز در هفدهمین بازي پیاپي خود موفق به گلزني شد تا از 

این نظر رکورددار باشد.  

 

شروع پر سر و صداي 
وینگادا و پرسپولیس  

 

سرمربي جدید پرسپولیس دوشنبه به تهران آمد، قراردادش را 
حاضر  تیمش  تمرین  سر  استراحت  کمي  از  بعد  و  کرد  امضا 
که سرانجام  وینگاداي 55 ساله  مارتینیو  مانوئل  ادواردو  شد. 
جدید  سرمربي  عنوان  به  فراوان  هاي  قوس  و  کش  از  پس 
باشگاه پرسپولیس معرفي شده انتظار چنین شروع پرهیاهویي 
 - خیریه  ورزشي  مجموعه  که  نیایش  اتوبان  ابتدا  نداشت.  را 
به  است،  واقع شده  آن  در  پرسپولیس-  تمرین  برگزاري  محل 
با ترافیك شدید مواجه شد. سرنشینان  اتومبیل ها  دلیل تراکم 
دیدن  براي  که  بودند  تماشاگراني  ها  اتومبیل  این  از  بسیاري 
به  از آن نوبت  بعد  به ورزشگاه مي آمدند.  تمرین پرسپولیس 
اخبار  پوشش  براي  که  رسید  عكاساني  و  خبرنگاران  ازدحام 
فراواني  اشتیاق  وینگادا  با حضور  پرسپولیس  تمرین  نخستین 
داشتند. اما مهم ترین اتفاق و البته پرسر و صداترین آنها انفجار 
دو عدد ترقه دست ساز بود که موجب شد تمرین براي دقایقي 

دچار حاشیه شود. پیرمرد پرتغالي خودش خیلي خوب مي داند 
این تازه شروع راهي است که تصمیم گرفته در آن قدم بگذارد؛ 
»خوشحالم که با حضور در پرسپولیس خودم را با چالش خوب 
و بزرگي روبه رو کردم.« این نخستین واکنش سرمربي جدید 
پرسپولیس به سواالت خبرنگاران رسانه هاست و طبیعي است 
آن  به  مربوط  مسائل  و  داربي  مورد  در  بالفاصله  باید  او  که 
مورد سین جیم واقع شود؛ »به هر حال من نیز جزیي از باشگاه 
فني  کادر  اعضاي  اتفاق  به  کنم  پرسپولیس هستم و سعي مي 
را  استقالل  برابر  بازي  سیستم  همچنین  و  تیم  اصلي  ترکیب 
تعیین کنم. مي دانم استقالل اکنون در صدر جدول قرار دارد و 
بسیار خوب بازي مي کند ولي ما هم تالش مي کنیم در این چند 

روز تدابیر ویژه یي براي این مسابقه داشته باشیم.«
سواالت بعدي شرایط و فضاي کار در ایران را به خوبي براي 
وینگادا روشن مي کند. او در پاسخ به سوالي در مورد ترکیب 
کادر فني پس از ورودش به ایران تالش مي کند میزان محافظه 
کاري اش را به رخ بكشد؛ »من براي کمك به پرسپولیس آمده 
ام و قرار نیست با آمدن من کسي از این تیم جدا شود. ما سعي 
مي کنیم به نحو احسن در کنار یكدیگر همكاري خوبي داشته 
باشیم و با هم به پرسپولیس کمك کنیم.« با این حال خبرنگاران 
پاسخ روشن این سوال شان را در صحبت هاي عباس انصاري 
کرده  منعقد  وینگادا  با  که  قراردادي  »طبق  کنند؛  مي  پیدا  فرد 
فني حضور خواهند  کادر  در  پیرواني کماکان  و  عابدزاده  ایم 
نیز  کماسي  و  سعداوي  همكاري  ادامه  خصوص  در  داشت. 
وینگادا به عنوان سرمربي تیم تصمیم گیري خواهد کرد.« رقم 
براي  خبرنگاران  که  است  دیگري  نكته  آن  و جزییات  قرارداد 
اطالع از آن کنجكاوي به خرج مي دهند. این بار نیز چشم ها 
به دهان مدیرعامل دوخته شده است؛ »وینگادا تا پایان فصل به 
کار خود ادامه مي دهد. پس از پایان رقابت هاي فصل جاري در 
خصوص تمدید قرارداد وي تصمیم گیري خواهیم کرد.« گفته 
مي شود مبلغ قرارداد سرمربي پرتغالي نیز برخالف عادت از 
طرف باشگاه پرسپولیس اعالم مي شود. مسووالن این باشگاه 
مي گویند با توجه به در پیش بودن دیدار روز جمعه تیم شان 
مقابل استقالل، این کار را هفته آینده انجام خواهند داد. سرمربي 
دل  معمول  رسم  به  کند  مي  تالش  پایان  در  پرسپولیس  جدید 
روي  کس  هر  دانم  »مي  آورد؛  دست  به  را  باشگاه  هواداران 
بزرگي  آدم  باید  نشسته  پرسپولیس  چون  بزرگي  تیم  نیمكت 
کاري  کارنامه  و  من  براي  تیم  این  نیمكت  باشد. حضور روي 
ام سابقه درخشاني است. من افتخار مي کنم در تیم پرسپولیس 
مربیگري مي کنم و تمام تالشم را به کار مي گیرم تا به خوبي 

از عهده مسوولیتي که پذیرفته ام، برآیم.« 

گواردیوال؛ اللیگا براي بارسا کوچک است  
سرمربي بارسلونا پیروزي تیمش برابر خیخون را نشانه فرمانبرداري محض بازیكنان از مربیان شان دانست. پپ گواردیوال گفت؛ اللیگا 
براي بارسا کوچك است و این تیم به لیگ قهرمانان اروپا مي اندیشد. وي ادامه داد؛ ما امسال هر سه جام را به هواداران صبورمان 
تقدیم مي کنیم. وي افزود؛ بي تردید این تیم همان تیمي است که رایكارد داشت و ما در هر پیروزي به یاد او هم هستیم چرا که فرانك 
رایكارد براي رساندن بارسا به چنین سطحي زحمت بسیار زیادي کشید. بارسلونا در هفته بیست و دوم با نتیجه سه بر یك مقابل 

اسپورتینگ خیخون به برتري رسید.  
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پایان قدم های »مرد ُمرده«

هیدینک در چلسی
  

قریب به ۷۲ ساعت بعد از برکناری نه چندان غیرمنتظره و نه چندان 
نامنصفانه لوئیس فیلیپه اسكوالری برزیلی از سرمربیگری چلسی، 
همه در لندن می پرسند چه کسی جانشین او در این باشگاه متمول 
مدیریت  تصمیم  به  که  است  حالی  در  این  شد.  خواهد  شهر  این 
چلسی ری ویلكینز کمك مربی این تیم تا اطالع ثانوی و تا زمان 
اعالم جانشین فیل بزرگ »آبی ها« را هدایت خواهد کرد. به نوشته 
مطبوعات بریتانیا، کارلو آنچلوتی از شانس داران این سمت بوده 
است، اما این ایتالیایی نامدار هنوز در میالن به کار اشتغال دارد. 
هموطن وی جان فرانكو زوال که طی 5/ ۴ ماه سرمربیگری اش در 
وستهام موفق عمل کرده و تیمش در 9 دیدار آخر خود فقط یك 
باخت داشته، دیگر گزینه محتمل بوده است چون به مدت ۷ سال 
می  و  دارد  ای  العاده  فوق  محبوبیت  آنجا  و  بود  چلسی  بازیكن 
تواند حتی از کارلتو بخت بیشتری داشته باشد. روبرتو مانچینی 
هموطن آنها چون بیكار است و آماده تر از آنها برای مستقر شدن 
مربی  دیگر  رایكارد  فرانك  و  دهد  می  نشان  بریج  استمفورد  در 
نامدار بیكار نیز از نظر رسانه ها بدون شانس نیست ولی گاس 
هیدینك هلندی به رغم شاغل بودن در تیم ملی روسیه می تواند 
صاحب بیشترین بخت برای این مهم باشد. دیلی میرر نوشته است: 
این  امنیت شغلی بودن. مربیگری  فاقد  »چلسی یعنی بی کالس و 
تیم که زمانی یك حرفه رؤیایی بود، حاال یك کابوس است، البته 
اسكوالری شایسته خلع بود زیرا ضعف های تیم را رفع نكرد و 
حتی متوجه نشانه های آن نشد و مثل یك فرد محكوم به مرگ 
کار  پایان  این  گذراند.  می  لندن  در  را  روزهایش  آخرین  که  بود 
اوست. وی برای همیشه از کوبهام )مجتمع تمرینی چلسی( رفت 
و هیچ کس هم افسوس رفتن او را نمی خورد.« به نوشته »سان« 
نیز، رومن آبراموویچ مدیری است که تیمش فقط مثل یك بازیچه 
برای اوست. با این حال همین مدیر چون مخارج تیم ملی روسیه 
را هم می دهد و خودش هیدینك را به آنجا برده، طبق اخبار روز 
این  او  طرح  بیاورد.  لندن  به  را  وی  است  گرفته  تصمیم  گذشته، 
تیم ملی  نیم وقت  این مربی 6۲ ساله هلندی به صورت  است که 
روسیه را نیز هدایت کند تا لطمه ای به این تیم و کشور وی هم 
وارد نشود. در همین ارتباط فدراسیون فوتبال روسیه به هیدینك 
اجازه گفت وگو با چلسی را داده است. این باشگاه نیز ظهر دیروز 
برای  روسی  های  طرف  از  را  خود  تشكر  ای  اطالعیه  انتشار  با 
این  که  متذکر شد  نیز  هیدینك  کرد،  ابراز  زمینه  این  در  همكاری 
پیشنهاد را می پذیرد زیرا با آبراموویچ رابطه ای خوب دارد. او 
گفت: »اگر باشگاه دیگری به من پیشنهاد می داد، نمی پذیرفتم اما 

چلسی فرق می کند.«
با شرایط فوق و در صورت تصویب نهایی، هیدینك تا پایان فصل 
چلسی را هدایت خواهد کرد و هر موقع که تیم ملی روسیه بازی 
داشته باشد، به اردوی این تیم می رود و سپس به لندن باز خواهد 

گشت.

پیروزی برزیل و درگیری در لندن
کارلوس دونگا، مربی تیم ملی فوتبال برزیل ۲۴ ساعت بعد از برد ۲-۰ این تیم 
بر ایتالیا در دیدار دوستانه اما مهم سه شنبه شب دو کشور می گوید جنگ 
کالمی که وی در لب خط با مارچلو لیپی، همتایش در تیم آتزوری و همچنین 
جان لوکا زامبروتا، مدافع کناری تیم رقیب حین این مسابقه داشت، چیزی از 
ارزش ها و اهمیت این برد نمی کاهد.دونگا زمانی با زامبروتا درگیر شد که به 
کنار خط آمد تا به خطاهایی که روی شاگردانش در زمین صورت می پذیرفت، 
اعتراض کند. در این مسابقه که در ورزشگاه امارات شهر لندن انجام شد، دو 
برخی  هم  برزیل  نفرات  جمع  در  ولی  کردند  بازی  محكم  و  بسیار جدی  تیم 
بازیكنان تكل ها و حرکات خشنی را به اجرا گذاشتند. با این حال لیپی نیز که 
معمواًل آرام و متین است، به انتقاد از دونگا پرداخت و گفت: »کافی بود ما نیز 
همان اعتراضاتی را می کردیم که از دونگا در این دیدار دیدیم و در آن صورت 
یك هرج و مرج واقعی در استادیوم به وجود می آمد. این درست نیست که یك 

مربی در وسط مسابقه به کنار خط برود و این طور اعتراض کند.«اما دونگا که 
تیمش با گل های االنو و روبینیو در همان ۲۷ دقیقه اول بارش را بست، اینك نیز از آنچه در برابر ایتالیا انجام داده، ابراز ندامت نمی کند. او 
که تیمش با غلبه بر قهرمان جهان به بهترین نتیجه خود طی ۲ سال و نیم مربیگری وی دست یافت، می گوید: »این زامبروتا بود که وقتی به 
کنار خط طولی آمد، شروع به صحبت با من کرد. در مورد لیپی هم باید بگویم که اگر حرف او صحت داشت و من با هر خطایی منفجر می 
شدم، باید کل بازی را به تعطیلی می کشاندم. متأسفانه فوتبال را به مسیرهای بدی کشانده اند.«دونگا همیشه از سوی کارشناسان و مردم 
کشورش متهم به این شده که روش های محكم و احتیاط آمیزش زیبایی ها را از بازی تیم ملی برزیل گرفته است، اما پیروزی پریشب بر 
ایتالیا را می توان تأییدیه ای بر فلسفه کاری او و صحت آن تلقی کرد. خود او معتقد است این برد می تواند مقدمه ای بر یك سال موفق تر و 
بهتر برای فوتبال برزیل باشد و برخی ناکامی های سال ۲۰۰8 را جبران کند. »ما با ایتالیایی بازی داشتیم که در دو مقطع مربیگری لیپی برای 
مدتی طوالنی نباخته بود. بنابراین پیروزی ما بر چنین رقیبی نمی تواند بسیار مهم نباشد. به شاگردانم گفته ام که برای رسیدن به موفقیت 
های بیشتر نه تنها باید سختكوش باشیم، بلكه دچار غرور هم نشویم. همه می دانند که مسابقات رسمی و انتخابی جام جهانی دشوار است، 
اما باید خونسرد بود و به تیم ملی فرصت داد. این چیزی است که از من دریغ شده است. هر موقع چیزی گفته ام، مردم و رسانه ها آن را 

بزرگنمایی کرده اند، اما حقیقت آن است که من از تیم راضی هستم.«

افزایش نگرانی ها بر سر جایگزین ترومن

بن بست در انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال
روزها، هفته ها و ماهها سپری می شوند اما از انتخاب سرمربی تیم ملی بسكتبال خبری 
نیست. این پروسه حاال شرایطی را پیدا کرده که با نزدیك تر شدن به روزهای پایانی لیگ 
برتر کمكی نگران کننده شده است. چند ماه پیش آرایكو ترومن به طور رسمی با تیم ملی 
فیلیپین قرارداد بست و از تمدید قرارداد با تیم کشورمان صرفنظر کرد. محمود مشحون 
رئیس فدراسیون بسكتبال در گفت وگو با »ایران« اظهار داشت جای نگرانی وجود ندارد و 
فدراسیون یك مربی با کالس تر را جایگزین این مربی خوب و تأثیرگذار در تیم ملی خواهد 
کرد. وی آن روزها خاطرنشان کرد که تیم ملی در کوران بازی های لیگ برتر برنامه ای 
ندارد و به همین خاطر عجله ای برای گزینش 3مربی جدید وجود ندارد. از آن اظهارنظرها 
مدت زمان نسبتًا زیادی می گذرد. لیگ برتر به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیك شده و 
بازی های پلی آف هم در راه هستند. در یك چشم بر هم زدن این رقابت ها هم خاتمه می 
یابند و زمان اردوهای آماده سازی تیم ملی فرا خواهد رسید بی آنكه سرمربی تیم ملی بازی 
های این فصل را دیده باشد و شایسته ها را زیر نظر بگیرد. توجیه مسئوالن فدراسیون این 
است که مربیان ملی مثل حاتمی در حین برگزاری لیگ برتر عالوه بر توجه به تیم باشگاهی 
خود، دیگر تیم ها را هم زیر نظر خواهند گرفت تا به لحاظ شناخت نفرات شایسته در حق 
کسی اجحافی صورت نگیرد. شاید به دلیل محدودیت های مالی و صرفه جویی های ارزی 
این استدالل تا اینجای کار منطقی بوده است اما با طوالنی تر شدن ماجرا، شرایط کمی نگران 
کننده شده است. چندی پیش خبری مبنی بر این که گزینه های فدراسیون بسكتبال از 8 نفر 
به 3 نفر رسیده اند و بزودی سرمربی تیم ملی معرفی می شود در محافل بسكتبالی منتشر 

شد. اما این جریان هم مشمول گذشت زمان شد بی آن که نامی از سوی فدراسیون بسكتبال به طور رسمی اعالم شود. ادامه این روند 
کمی هشداردهنده خواهد بود و برای تیمی که باید از نظام قهرمانی خود در جام ملت های آسیا دفاع کند خوشایند نیست.

نگرانی مدیرتیم ملی
رضا مشحون مدیر تیم های ملی بسكتبال نیز از شرایط به وجود آمده ابراز نگرانی می کند و اصاًل راضی به نظر نمی رسد. وی در این 
باره به »ایران« می گوید: »ما گزینه های مختلفی را بررسی کردیم. گفت وگوهای زیادی را هم انجام دادیم حتی در روزهای تعطیل هم 
پیگیر ماجرا بوده ایم ولی تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است. نمی گویم هنوز در نقطه صفر هستیم. چندین قدم برداشته ایم، یك تعداد 
جلو آمده ایم اما پالس های مثبتی از سوی گزینه ها نداریم.وی با اشاره به مشكالتی که بر سر انتخاب یك مربی بزرگ وجود دارد، ادامه 
می دهد: نمی خواهیم مربی درجه دوم بیاوریم. اصاًل این جور مربیان به درد ما نمی خورند. ولی مشكالت دیگری هم وجود دارند. ما به 
مسائل فرهنگی خیلی توجه داریم. بسیاری از مربیان مطرح را به خاطر این موضوع از فهرست خود حذف کردیم حتی با یك سری هم 
توافق کرده بودیم اما مسائل فرهنگی و اخالقی برای ما بسیار مهم است. از طرفی برخی دیگر از کاندیداها پیشنهادهای نجومی داده اند که 
فكر می کنم از عهده ما خارج است. چند تن از مربیان مطرحی که حاضر شده اند در تیم ایران مربیگری کنند و حتی سابقه مربگیری در 
NBA را هم دارند. دست کم در طول هر ماه 8۰ هزار دالر هزینه دارند. فدراسیون از پس مخارج آنها برنمی آید. شاید فوتبالی ها بتوانند 
چنین پولی پرداخت کنند اما در توان بسكتبال نیست. مدیر تیم های ملی همچنین با ابراز نگرانی می افزاید: در یك بن بست گرفتار شده ایم. 
زمان دارد از دست می رود. ما تا اینجای کار با چند مربی از NBA گفت وگو کرده ایم. از اسپانیا، یونگ الوی و آرژانتین هم کاندیداهایی 
داشتیم. حتی خودم مذاکرات مفصلی با سرمربی کروات تیم ملی چین داشتم که خیلی هم عالقه مند بود، ایران بیاید اما درخواست باالیی 
داشت و سرانجام هم سرمربی تیم ملی یونان شد. متأسفانه با هرکسی که توافق کردیم یك مشكلی پیش آمد. بعضی ها می گویند از آلمان 
و ایتالیا مربی بیاوریم. به نظر من اآلن آنها چیزی برای گفتن ندارند و بسكتبال ایتالیا هم خیلی افت کرده است. کمیته المپیك هم برای کمك 
محدودیت دارد و پولی می دهد که حتی از مربیان داخلی هم کمتر است. ما برای گرفتن اسپانسر هم مشكالتی داریم. مثل المپیك که تنها 
تیم بدون اسپانسر بودیم! رضا مشحون در پاسخ به این پرسش که اکنون فدراسیون برای انتخاب سرمربی جدید در کجای کار قرار دارد، 
می گوید که دو مربی از اروپا در آب نمك خوابیده اند ولی همچنان پاسخ روشنی نمی دهند. ظاهراً گزینه های مدنظر فدراسیون ایران نیم 

نگاهی به تیم های اروپایی دارند تا شاید در قاره سبز ماندگار شوند.
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ورزش

هر دو کره از ایران پیش 
افتادند

 

این دیداردر چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰1۰ در ورزشگاه آزادی در حضور بیش از ۷5 
هزار تماشاگر برگزار شد.

جواد نكونام در دقیقه 58 از روی یك ضربه کاشته گل ایران را به زیبایی به ثمر رساند اما پارک 
جی سونگ در دقیقه 81 گل تساوی کره را زد.

ویلیام بنجامین داور استرالیایی به کیم جانگ وو، کیم سانگ یونگ از کره و محمدرضا خلعتبری و 
حسین کعبی از ایران کارت زرد نشان داد.

ترکیب تیم ملی ایران:
مهدی رحمتی، حسین کعبی، هادی عقیلی، سید جالل حسینی، حسن اشجاری، کریم باقری، جواد 
نكونام، مسعود شجاعی)از دقیقه ۷۰ مجید غالم نژاد(، حسین کاظمی، محمدرضا خلعتبری)از دقیقه 

86 آرش برهانی( و وحید هاشمیان)از دقیقه ۷۷ سیاوش اکبرپور (
سرمربی: علی دایی

ترکیب تیم ملی کره جنوبی:
لی وون جانه، ائوبوم سوک، چو یانگ هونگ، کانگ مین سو، لی یانگ پیو، کیم جو سانگ، کی سونگ 
یانگ، لی چانگ یانگ، پارک جی سونگ)از دقیقه 8۲ پارک چو یونگ(، تی کیون هو، جوشانگ هو )از 

دقیقه ۴3 یانگ کی هو(
سرمربی: هوچونگ مو

جدول گروه دوم:
-1 کره جنوبی 8 امتیاز- ۴ بازی
-۲کره شمالی ۷ امتیاز- 5 بازی

--3 ایران 6 امتیاز- ۴ بازی
-۴عربستان ۴ امتیاز- 3 بازی
-5امارات یك امتیاز- ۴ بازی 

چند اشتباه ریز و درشت از سوی کادر فنی تیم ملی سبب شد کره جنوبی به آنچه می خواست دست 
یابد، اگرچه نتیجه بازی براساس آنچه در طول 9۰ دقیقه رخ داد، کاماًل منصفانه و عادالنه بود.

نخستین اشتباه این بود که آرایش تیم ایران برای پیروزی و کسب سه امتیاز یا برد خانگی چیده 
نشده بود. گماردن یك مهاجم در نوک حمله و قرار دادن دو بازیكن باتكنیك پشت سر او، در حالی 
از پیش آشكار بود که به  که همه توپ ها روی سر هاشمیان ارسال می شد، عماًل نتیجه نداد و 
مقصود نمی رسیم. فرض بر این است که باید ضربه های سر هاشمیان را شجاعی جمع می کرد و 
به لطف توانایی های تكنیكی اش دست به نفوذ می زد و خطرساز می شد. این تدبیر در آغاز کارساز 
بود ولی خیلی زود او را از کار انداختند و »پارک جی سونگ« که همه جا در کنار او بود، خودش را 
وقف مهار او کرد. وقتی کره به این ترفند پی برد و راه های نفوذ را بست، کم کم پیش آمد تا چند 
خطر بیافریند و چند بار با تهدیدهایش، رحمتی را در نیمه نخست به جنب و جوش وادارد. از اینجا 
به بعد دیده شد که با هر حمله کره، مدافعان ما سراسیمه به توپ ضربه می زنند و بیشتر به دفع 
توپ می پردازند. درست است که خط دفاع در جریان بازی گل نخورد و ظاهراً خوب بازی کرد اما 
کمتر توانست شروع کننده و امتیازبخش باشد. این اشتباه کمك می کرد تا کره فرصت کافی برای 

برگشت و تدارک حمالت دیگر را داشته باشد.

تیم ایران که گمان نمی رفت شجاعی خسته و از گرد راه رسیده را از آغاز به میدان بفرستد و قید 
برهانی آماده را بزند، برای خط میانی از حسین کاظمی به عنوان هافبك دفاعی و جنگنده استفاده برد 

که این تدبیر خوبی برای مهاجمان سریع کره بود و کاظمی هم الحق که خوب جواب داد.
مناسب  تعویض های  با  اگر  باشد  کافی  ایران  پیروزی  برای  توانست  نكونام می  ایستگاهی جواد  گل 
وانمود می کردیم برای گل های بیشتر افكار جدیدی در سر داریم. شاید حضور برهانی، دقایقی پس از 
گل و استفاده از سرعت او و آشنایی اش با اکبر پور بهتر جواب می داد اما در چهار، پنج دقیقه آخر، 

عماًل بی ثمر از این حیث خلع سالح بود.

تیم ایران که قادر بود با کسب سه امتیاز این بازی صدرنشین گروه شود، باید خیلی زود پی می برد 
که رقیب کره ای اش که از آغاز تن به خشونت داده، وقت گذرانی پیشه کرده و تا حدی دفاعی بازی می 
کند، به جز یك امتیاز برای هیچ نتیجه دیگر دست به خطر نمی زند اما پس از گل اجازه دادیم بالفاصله 
با شلیكی که دیرک افقی را سایید، دست به حمله بزند و زمانی که روی یك ضربه ایستگاهی و برگشت 
توپ توسط رحمتی با دخالت پارک جی سونگ، بازیكن منچستریونایتد به گل مساوی رسید، باز به 
احتیاط روکرد. با پاسكاری های ناسالم و تأخیری، با وقت گذرانی در هر آغاز مجدد و با خشونت در 

میانه میدان، به همان نتیجه دلخواهش بسنده کرد.

6۰ تا 65 هزار تماشاگری که هوای ابری و بارانی آنها را خانه نشین نكرده بود و آمده بودند تا تیم 
ملی را حمایت کنند، وظیفه ملی خود را خوب انجام دادند و از تیم شان دلگیر نیستند چون بازی خوب و 
پایاپایی را دیدند اما می توانستند هنگام بازگشت به خانه طعم گس تساوی را زیر زبان مزه مزه نكنند 
و تیم ملی کشورشان را در رده بندی با 6 امتیاز زیردست دو کره نبینند. اگرچه شادی عنوان بهترین 
بازیكن میدان را که نصیب نكونام شد، با خود بردند و دو اخطاره شدن کعبی که باید مقابل عربستان 

روی سكوها بنشیند، آنها را مشغول کرده است.

نتایج دیگر
در همین روز پیروزی خانگی کره شمالی مقابل عربستان )1-۰( این تیم را در جدول رده بندی با ۷ 
امتیاز پس از کره جنوبی قرار داد و در گروه A، تساوی صفر- صفر استرالیا در ژاپن، این تیم را 1۰ 
امتیازی و برای صعود به جام جهانی مطمئن کرد، در حالی که پیروزی 1-۰ بحرین در خانه ازبكستان، 

میزبان را تقریبًا از دایره رقابت ها بیرون انداخت. 
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Curtain comes down on Fajr 
filmfest with wins for 
“Hesitation”, “About Elly”
The 27th Fajr International Film Festival came to an end, with “Hesitation” and 
“About Elly” winning the Crystal Simorghs for best film and best director respec-
tively. 
The closing ceremony of the festival, which is Iran’s most important gala in the 
motion picture industry, was held at Tehran’s National Grand Hall on Tuesday 
evening. 
“Hesitation”, a film noir about fratricide and infidelity, is Varuzh Karim-Masihi’s 
second film after a 19-year hiatus in filmmaking. 
Starring Bahram Radan and Taraneh Alidusti, the film was produced by Saeid 
Sadi. 
“About Elly”, which is about a group of middle class Iranians who drive to the 
shores of the Caspian Sea for a short break from Tehran, was allowed to be 
screened at the Fajr festival after President Mahmoud Ahmadinejad mediated in 
an unusual step. 
The selection board of the festival had previously rejected the film due to the ap-
pearance of one of the film’s stars, Golshifteh Farahani, in the Hollywood film 
“Body of Lies”, starring Leonardo DiCaprio, last year. 
“About Elly” director Asghar Farhadi is currently in Berlin, where his film is com-
peting in the 59th Berlin film festival. The film has also been warmly received in 
the Berlinale. 
This year, the Best Actor Crystal Simorgh of the Fajr festival went to Shahab Hos-
seini for his role in “Superstar”, which focuses on the metamorphosis of an ego-
tistic movie star. 
When Hosseini came to the stage to receive his prize, he posed for a photograph 
like Khosro Shakibaii in order to commemorate the veteran Iranian actor, who 
died several months ago. 
Leila Hatami won the Best Actress Crystal Simorgh for her role in “Penniless”, a 
drama about a couple facing destitution. 
Saipa, an Iranian car company that was one of the main sponsors of the festival, 
gave this year’s top award winners Pride and Miniator cars. 
Comedian Alireza Khamseh, who was awarded the Best Supporting Actor Crys-
tal Simorgh for his serious role in “Twenty”, presented the car prize to his wife. 
“Today is a great day, which also marks my marriage anniversary; I present my 
Pride to my wife and I hope she will never borrow my car again!” Khamseh said 
in his short speech. 
“Twenty” also brought Mahtab Karamati the Best Supporting Actress Crystal 
Simorgh. 
This year’s Special Jury Prize was given to director Parviz Shahbazi for making “14 
Karat”, which is about a man who becomes a victim of his own misunderstand-
ing. 
“Penniless” (directed by Hamid Nematollah) and “About Elly” were jointly se-
lected as the Audience Favorite Film. 

Following is a list of the winners: 
Best Film: “Hesitation” produced by Saeid Sadi. 
Best Director: Asghar Farhadi for “About Elly”. 
Best Screenplay: “Homeland” written by Farid Mostafavi and Abolhassan Da-
vudi. 
Best Actor: Shahab Hosseini (“Superstar”). 
Best Actress: Leila Hatami (“Penniless”). 
Best Supporting Actor: Alireza Khamseh (“Twenty”). 
Best Supporting Actress: Mahtab Karamati (“Twenty”). 
Best Editor: Bahram Beizaii and Sepideh Abdolvahhab (“When All of Us Are 
Asleep”). 
Best Cameraman: Morteza Pursamadi (“Around-the-Clock”). 
Best Composer: Karan Homayunfar (“Homeland”). 
Best Makeup Artist: Saeid Malekan (“When All of Us Are Asleep”). 
Best Sound Effects: Hassan Zahedi (“About Elly”). 
Best Costume and Stage Designer: Iraj Raminfar and Atusa Qalamfarsaii (“When 
All of Us Are Asleep”). 
Best Special Effects: Davud Rasulian (“As Violet as Jasmine”). 
Best First Film Director: Alireza Tavana (“Zeinab”). 
Best Documentary: “The Unfinished Photo by Bahman Jalali” directed by Amid 
Rashedi and Turaj Rabbani. 
Best Short Film: “Where Is Fatemeh’s Home” directed by Fereidun Najafi. 
Best Short Film: “How Luxuriant Was Our Valley” directed by Fereshteh 
Joghtaii. 
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French museum hosting Reza Deghati’s photo show
An exhibition of photos by veteran Iranian photojournalist Reza Deghati is underway at 
the War Memorial Museum in Caen, France. 
The museum is playing host to a selection of photos once published in Reza’s book “War 
and Peace”. (He works under the title Reza). Also included is an installation of his personal 
items used during his various trips, the Persian service of ISNA reported on Wednesday. 
Reza’s “War and Peace” is a powerful and moving photo collection that illuminates current 
events and recent history in places of conflict represented in the news every day. These 
remarkable pictures convey torment and upheaval, but also the art, culture, and traditions 
of war-stricken areas as well as his understanding of humanity and deep commitment to 
justice. 
The exhibit which opened on January 29 will run through until March 29. Established in 
1988, the Caen Memorial is regarded as the best World War II museum in France. 
Born in Tabriz in 1952, Deghati began his career at 14. He later studied architecture at the 
University of Tehran. From 1971 to 1978, he photographed rural society and architecture 
in his homeland. Between 1978 and 1979, the Islamic Revolution shifted his focus from 
the countryside, and he covered the event for Agence France-Presse (AFP). 
His work for AFP attracted the attention of Newsweek, for whom he became a correspondent in Iran from 1978 to 1981. He then became 
a Middle East correspondent for Time from 1983 to 1988. From 1989 to 1990, he served as a consultant to the United Nations humani-
tarian program in Afghanistan. Deghati’s first full photo spread for National Geographic magazine appeared in “Cairo: Clamorous Heart 
of Egypt”, published in April 1993. Since then he has taken photos for “Turkey, Struggles for Balance” (May 1994), “Xinjiang” (March 
1996), “The Silk Road’s Lost World” (March 1996), “Pilgrimage to China’s Buddhist Caves” (April 1996), “The Imperiled Nile Delta” 
( January 1997), and “The Rise and Fall of the Caspian Sea” (May 1999). Deghati has contributed to a number of books, is a regular 
correspondent for BBC Persian and Radio France Internationale Persian, and has taught at such schools as the Ecole d’Art in Paris and 
Georgetown University in Washington, D.C. He lives in Paris. In 2005 Reza was honored with the title of “Chevalier de l’Ordre du Mérite 
by President of France, Jacques Chirac. He also received the 2006 Missouri Honor Medal of the world’s first school of journalism. He is 
also the president of Aina, an NGO that promotes the development of independent media in Afghanistan. 

Satirist Manuchehr Ehterami dies at 67
The creator of “Hassani” series, satirist Manuchehr Ehterami died on Tuesday. He 
was 67. The managing director of Satirical Monthly “Gol-Aqa” Pupak Saberi con-
firmed the news but the cause of death was not pointed, MNA reported. Ehterami 
was born on July 6, 1941 in Tehran. He studied at Marvi School and was a graduate 
of law from the University of Tehran. His articles were published in several magazines 
and he published most of his works in “Gol-Aqa” over the past few years. He began 
writing when he was only 17, collaborating with late satirist Omran Salahi in Tofiq 
Magazine. He was also collaborating with the national radio and TV programs. He 
had undertaken a great deal of work in the field of children’s literature and satire and 
had written about 50 books for children and young adults but the series “Hassani” 
was the most famous and best-selling one. “I have always liked to decrease my igno-
rance and I have always been sorry that we don’t have a life as long as Noah in which 
to read and learn,” Ehterami had once said in the ceremony held in his honor at the 
Iranian Artists Forum last year. 

Iran’s cultural week opens in Ankara
A group of Iranian and Turkish cultural officials, including Turkey’s 
undersecretary of tourism and culture Ismet Yilmaz, attended the 
opening ceremony. Ismet Yilmaz expressed his happiness in hold-
ing such a program in his country and said that these events help 
increase the familiarity of the people of Turkey with Iranian culture 
and help both countries enhance their mutual cultural relationship. 
Iran’s Ambassador to Ankara Bahman Hosseinpur also attended 
the ceremony and said that both countries enjoy good cultural ties 
and expressed his hope for developing closer relations. In addition, 
several scholars from Turkey’s universities and high-ranking Turk-
ish officials visited the exhibit which opened at the Zafer Charshisi 
department affiliated with the Municipality of Ankara. A collection 
of Iranian handicrafts, photos of the Islamic Revolution, a selection 
of posters of Asma-ul-Husna (Names of Allah), and several samples 
of Isfahan’s handicrafts are on display for one week. The exhibit also 
displays books about Iran in Persian, Turkish and English. Additionally, 30 Persian carpet tableaus by Iranian master Mohammad Shafaqi 
are also on display at the exhibit. 
Iran’s cultural attaché in Turkey Farhad Palizdar, also present at the ceremony, said that the exhibit is a great place for Persian carpet lov-
ers, as, “They can keep in touch directly with carpet producers and help develop Persian carpet exports. Turkey is one of the places where 
carpet exports from Iran to Europe and other countries can take place.”
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