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برابر شدن شمار  دو  تقريبا  و  مكزيك  در  آنفلوانزاي خوكي  تلفات  افزايش شمار  با 
موارد مشكوك اين بيماري در مكزيك و آمريكا، همه گيري اين بيماري وارد مرحله 
خطرناك جديدي شده است. سازمان جهاني بهداشت سطح هشدار را از سه به چهار 

افزايش داد، با اين حال از اعالم حالت اضطراري جهاني خودداري كرد. 
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، آمريكا با توصيه خودداري از سفر به مكزيك، 
تدابير كنترل و بازرسي را در مرز با مكزيك تشديد كرد. عضو كميسيون بهداشت 
اتحاديه اروپا به مردم اروپا توصيه كرد از سفرهاي غير ضروري به مكزيك و مناطقي 
آمريكا  اقتصاد  براي  را  بالقوه جديدي  تهديد  اين ويروس  كنند.  آمريكا خودداري  از 
بيماري مي تواند صنايع گردشگري، غذا و حمل و  اين  ايجاد مي كند. شيوع گسترده 
نقل را از پا در آورد و ركود اقتصادي در آمريكا و احتماال سراسر جهان را عميق 
به   بيماري  اين  تلفات  شمار  است  بيماري  اين  شيوع  كانون  كه  مكزيك  در  كند.  تر 
۱۴۹تن افزايش يافته است و گمان مي رود حدود  ۲هزار نفر آلوده شده باشند. نتيجه 
ابتال به  آزمايش هاي تكميلي در دانشكده نيويورك سيتي نشان داد كه شمار موارد 
آنفلوانزاي خوكي در آمريكا به  ۴۸نفر افزايش يافته است؟ هرچند هيچ كدام كشنده 
نبوده است. در سراسر جهان  ۷۳مورد ابتال به آنفلوانزاي خوكي گزارش شده است كه 

از اين تعداد شش نفر در كانادا، يك نفر در اسپانيا و دو نفر در اسكاتلند بوده است.
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ميس  اقتصادی  تحقيقات  نشريه 
اقتصادی  وضعيت  تحليل  ضمن 
بحرين از كسری بودجه اين كشور 

خبر داد.
از  پس  حال،  اين  با  نوشت:  ميس 
سوی  از  امتياز  تعدادی  اعطای 
 ۲۲ در  را  بودجه  پارلمان  دولت، 
بعد  روز  چند  و  كرد  تاييد  مارس 
زد.  تاييد  مهر  آن  بر  نيز  پادشاه 

امتيازات تقاضا شده و اعطا  ....

هشدار سازمان جهاني بهداشت

صفحه 50ورزشاقتصاد سیاست

اجتماعي  گزارش  نخست  برنده 
الس  روزنامه  از  برزون  الكساندرا 
تحقيقي  گزارش  براي  سان  وگاس 
نرخ باالي مرگ و مير براي كارگران 
عنوان  با  وگاس  الس  ساختمان 
خبر،  نخست  برنده  مرگ....  گزارش 
درباره  تايمز  نيويورك  تحريريه 
استعفاي  به  منجر  كه  جنسي  جنجال 
اليوت اسپيتزر فرماندار اين شهر شد. 

برنده نخست گزارش....

صفحه  18ادبیاتصفحه12

برندگان روزنامه نگاري 
جايزه پوليتزر اعالم شد  

شور عشق؛
 استارت يا سوخت

يعنی همان احساساتی  شور عشق، 
را  ما  نفر،  يك  با  آشنايی  اوايل  كه 
مشغول می كند و خواب و خوراكمان 
برای  درستی  مبنای  می گيرد،  را 
اين  يعنی  نيست؛  مشترك  زندگی 
ماشين  استارت  مثل  عواطف  قبيل 
در  را  آنها  خداوند  می كنند.  عمل 
را  آدم  كه  داده  قرار  انسان  وجود 
به حركت درآورد. ولی ما نمی توانيم 

فقط با استارت زدن ...

پشت پرده سفر دختر 
بسكتباليست ايرانی

كه  رفت  پيش  سريع  آنقدر  چيز  همه 
۷۴ سانتيمتري  و  متر  يك  پوش  ملي 
تيم ملي بسكتبال بانوان ايران ناگهان 
الشباب  تيم  تمرين  زمين  در  را  خود 
امارات ديد. بسكتبال دختران ايران كه 
تا پارسال اعزام خارجي هم نداشتند در 
عرض چند هفته شمايل حرفه اي تري 
پيدا كرد و باشگاهي خارجي به دنبال 
يكي از بسكتباليست هاي دختر ايراني 

بود. اما بهارك زرين ....

خانواده

ديدار ديپلماتيک 
امريكا و کوبا  

مشاور وزير امور خارجه امريكا 
واشنگتن  در  كوبا  نماينده  و 
اين  كردند.  مالقات  يكديگر  با 
براي  تالش  راستاي  در  ديدار 
 - واشنگتن  روابط  ازسرگيري 
وزارت  گرفت.  صورت  هاوانا 
اين  برگزاري  نيز  امريكا  خارجه 
مالقات را تاييد كرد. پس از اينكه 
باراك اوباما رئيس جمهور امريكا 

در پنجمين نشست  ....
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بحرين و تجربه 
کسری بودجه ها   
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گلهای جاويدان در ميان 
صفحه 4قاب های گل سرخ
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

همكاران ما می توانند مدارک مورد نياز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

01707827990
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هفته نامه پرشين
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 - عليرضا رياحی
امور وب سایت :  شيدا  عليزاده  

امور کامپیوتری:  امير پرهيز

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

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

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

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

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

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

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

می باشیم.*****

با شاعران معاصر

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

امور آگهی ها و تبليغات: 02084537350 - 07811000455

محمد خوانساری بر 
اثر تصادف بستری شد  
دانشگاه  فلسفه  استاد  خوانساری،  محمد 
پا  دچار شكستگی  حادثه  يك  تهران، طی 
بستری  پارس  بيمارستان  و  اكنون  شد 

است.
پيوسته  عضو  خوانساری  محمد 
طی  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
داد، دچار  قبل رخ  كه چند روز  حادثه ای 
در  و  شد  پا  ناحيه  سه  از  شكستگی 

بيمارستان پارس بستری است. 
پای  آينده  هفته  يكشنبه  روز  است  قرار 
قرار  جراحی  عمل  مورد  خوانساری 

بگيرد. 
رئيس  عادل  حداد  غالمعلی  قبل  روز  دو 
از  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
اعضايی  ديگر  و  كرد  عيادت  خوانساری 
از اين جريان باخبر بودند هم از وی  كه 

عيادت كردند. 
در   ۱۳۰۰ سال  در  خوانساری  محمد 
از  پس  گشود.  جهان  بر  ديده  اصفهان 
طی دوره ابتدايی در مدرسه ايران؛ دوره 
متوسطه در دبيرستان سعدی اصفهان را 
به پايان رساند. وی در سال ۱۳۱۹ به اخذ 
ديپلم دانشسرای مقدماتی نايل شد. از آن 
ادامه  جهت  بود  دارا  را  دوم  رتبه  كه  جا 
تهران  به  عالی  دانشسرای  در  تحصيل 
از  می توان  وی  نام  به  استادان  از  آمد. 
مرحوم جالل الدين همايی نام برد كه در 
آن زمان با عنوان دبيری تازه به دانشگاه 
منتقل شده بودند. در سال ۱۳۳۱ پس از 
تحصيالت  عالی،  دانشسرای  دوره  پايان 
آغاز  فلسفه  در رشته  را  دانشگاهی خود 
اين  در  وی  نام  به  استادان  از  نمود. 
الشعرای  ملك  مرحوم  از  می توان  دوران 
اقبال، مرحوم محمد  بهار، مرحوم عباس 
نيز  و  برد  نام  اكبر سياسی  معين و علی 
را  طبيعی  حكمت  و  منطق  دوران  اين  در 
آموخت.  تونی  فاضل  مرحوم  در محضر 
علوم  و  فلسفه  رشته  در  زمان  آن  در 
شناسی  جامعه  و  روانشناسی  تربيتی، 
سال  در  خوانساری  می شد.  تدريس  نيز 
۱۳۲۳ با احراز فلسفه و علوم تربيتی فارغ 
التحصيل شد و با استخدام در آموزش و 
ری  شهر  عظيميه  دبيرستان  در  پرورش 
با  سال  سه  از  پس  پرداخت.  تدريس  به 
رئيس  سياسی،  اكبر  علی  مرحوم  عنايت 
دانشگاه تهران و رئيس دانشكده ادبيات به 
عنوان دبير دانشگاه و تصدی آزمايشگاه 
روانشناسی  تدريس  جهت  روانشناسی، 
تربيتی به دانشگاه تهران انتقال يافت. وی 
تحصيالت  دانشگاه،  در  تدريس  حين  در 
آغاز  فارسی  ادبيات  رشته  در  را  خود 
نمود و در سال ۱۳۲۹ با احراز رتبه اول 
مدرك  كسب  به  موفق  نيز  رشته  آن  در 
تا سال   ۱۳۳۲ از سال  وی  ليسانس شد. 
درس  تمامی  گذراندن  به  موفق   ۱۳۳۹
اخذ  و  فارسی  ادبيات  های دوره دكترای 
رساله  موضوع  وی  شد.  شهادتنامه  ده 
نفسانی  كيفيات  »توصيف  عنوان  با  خود 
در مثنوی موالنا« را به راهنمايی فروزانفر 

قرار داد.

الخورنادا؛ هشدار سازمان جهاني بهداشت  
 

همچون  »الخورنادا«  است.  مكزيك  چاپ  هاي  روزنامه  ترين سوژه  مهم  آنفلوآنزاي خوكي   شيوع 
تيتر  با عكس و  اول خود  امريكا در صفحه  از نشريات چاپ  البته بسياري  ديگر نشريات داخلي و 

است.  پرداخته  موضوع  اين  به 
دو  يكي  طي  خوكي  آنفلوآنزاي 
و  گرفته  قرباني   6۸ گذشته  روز 
هم  ديگر  نفر  هزار  مرگ  امكان 
اماكن  مكزيك  دولت  دارد.  وجود 
عمومي نظير مدارس، دانشگاه ها، 
رستوران ها و... را تعطيل كرده و 
به مردم هشدار داده بدون ماسك 

رفت و آمد نكنند. 

)پايتخت  مكزيكوسيتي  ساكنان 
مكزيك( از دست دادن و روبوسي 
با يكديگر منع شده اند. نمايندگان 
WHO )سازمان بهداشت جهاني( 

درباره شيوع جهاني ويروس آنفلوآنزاي خوكي هشدار داده اند. كشورهاي همسايه مكزيك نيز از 
اين ويروس درامان نيستند. در ايالت هاي جنوبي امريكا، مثل تگزاس و كاليفرنيا هشت مورد مشابه 

ديده شده.

 مرزهاي ورود و خروج مكزيك تحت كنترل است و همچنين وزارت دفاع، امور خارجه و رئيس مركز 
بهداشت امريكا هم نيروهاي خود را به حالت آماده باش درآورده اند. دولت مكزيك براي جلوگيري از 
شيوع اين بيماري تنها 5۰۰ هزار دوز واكسن تزريقي دارد كه طبق آنچه اعالم شده تنها براي پزشكان 

و پرستاران و افراد در معرض خطر استفاده مي شود.  

یغما گلرویی
ترانه سرا،   )۱۳5۴ )زاده  گلرويی  يغما 
مترجم  و  نويس  فيلمنامه  شاعر،  نويسنده، 

ايرانی است. او 
شهرت  بيشتر 
خود را مديون 
شدن  خوانده 
يش  نه ها ا تر
سط  تو
ن  گا نند ا خو
ر  مشهو
زبان  فارسی 

است.
داستان،  از جمله شعر،  متعددی  آثار  او  از 
منتشر شده  غيره  و  فيلم نامه   ترجمه شعر، 
كسانی  توسط  ترانه های  در ضمن  و  است 
شماعی  حسن  قميشی،  سياوش  همچون 
زاده، معين،  اميد، شيال، فرهاد جواهر كالم،  
ناصر عبداللهی، شادمهر عقيلی، قاسم افشار، 
سعيد شهروز، رضا يزدانی و ... اجرا شده 

است.
ترانه “تصور كن” كه در آلبوم روزهای بی 
خاطره سياوش قميشی اجرا شد را می توان 

از معروف ترين ترانه های گلرويی ناميد.

کافه نادری
توی كافه نادری كنج همون ميز بلوط
دو تا صندلی لهستانی هنوز منتظرن 

تا من و تو بشينيم گپ بزنيم مثل قديم 
شب بشه مشتريا تا آخرين نفر برن 

 ما هميشه اولين و آخرين بوديم عزيز
هم تو تابستون داغ هم تو پاييزای سرد 

 تابلوی بسته و باز پشت شيشه ی در
بعد رفتن ما او كافه چی وارونه می كرد 

 چشمك ستاره ها رو می شمرديم يادته ؟
 واسه تنهايی شب غصه می خورديم يادته ؟

من مثه سايه ی تو تو واسه من مثل نفس
هردومون برای همديگه می مرديم يادته ؟

 دستامون تو دست هم گم می شديم تو خواب 
شهر 

دل ديوونه ی من هی قدمات ميشمرد

كوچه ها رو رد می كردم تا خيابون بزرگ
 عطر ناب تو من رو تا آخر دنيا می برد 

 حاال تو نيستی اين كوچه صدام نمی زنه 
حاال تو نيستی بی تو ديگه كافه كافه نيست 

ديگه هيچ ستاره يی جرات چشمك نداره 
 حتی جای تن تو رو تن اين مالفه نيست 

چشمك ستاره ها رو می شمرديم يادته ؟
واسه تنهايی شب غصه می خورديم يادته ؟

 من مثله سايه ی تو تو واسه من مثل نفس
هردومون برای همديگه می مرديم يادته ؟
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"

گلهای جاويدان در قابهای 
گل سرخ

برنامه راديويی گلهای جاويدان در بهاران سال ۲۰۰۹ به همت و ابتكار بنيان فرهنگی و غيرانتفاعی 
توس در لندن از صدا به تصوير و از تصوير به صحنه كشيده شد و با ضبط در قابهای گل سرخ با 

نام و ياد داود پيرنيا به جاودانگی و تاريخ پيوست. 
گلهای جاويدان و شاخه های عرفانی آن گلهای رنگارنگ يك شاخه گل، برگ سبز، و گلهای صحرايی 
تلفيق زيبا و استادانه ای از برگزيده ترين اشعار شعرای معاصر و قديمی و مسيقی اصيل ايرانی يكی 
از مشهورترين و محبوبترين برنامه های راديويی بود كه در سالهای ۱۳۳5 تا ۱۳۷5 به ابتكار داود 
پيرنی در راديو اجرا می شد. شهرت و محبوبيت اين برنامه چنان بود كه پيوسته زمان پخش آن 
طوالنی تر می شد و موسيقی اصيل ايرانی كه دوباره نضج كمكم بر اثر تالطم های سياسی و تاثير 
پذيری از موسيقی عربی و تركی رو به زوال می رفت گرفت و در يكپارچگی و هم آهنگی اصالت 

خود را حفظ كرد.
خانم جميل خرازی انسانی فرهنگ دوست و عاشق هنر ايران كه بيشتر سالهای عمرش را در خارج از 
خاك وطن گذرانيده است می گويد:  اين نه تنها دين من به جوانان و ساير مردم غيرايرانی بل دين هر 
ايرانی به ادبيات و هنر ايران است كه در بازسازی و يادآوری هنرهای ايرانی در سطح جهانی بكوشد. 
لزوم به تاكيد و يادآوری آنكه ما جز شهرتهای كاذب و تروريسم هنرهای ديگری برای شناسايی 

خود به دنيا داريم و يا داشته ايم در اين برحه از تاريخ بيش از هر زمان ديگر احساس می شود.
وقتی از او پرسيديم كه چرا مردم در سالن متاثر بودند و چرا شاهد اشكهای تماشاچيان بوديم با 
شگفتی گفت: هرچه از دل برآيد بر دل نشيند. داود پيرنيا روح خود را در گلها برای ما به يادگار 
از طريق عشق و حلقه مشترك می  برنامه گلها فقط  به عنوان يك عاشق و شنونده  گذاشت و من 
توانستم به راههای پنهانی قلب حضار رخنه كنم چرا كه جوانی های سوخته قلبهای عاشق همه با اين 
نواها و تصويرها در و روحشان جان گرفتند. اشك اين عاشقان از تاثر و يا صحبت كوتاه كن نبود 

برای كالمی بود كه از دل آنها بر می خواست و اينك از زبان من شنيده می شد.
به جرات می توان گفت كه بنياد توس كه در هر نشست هنری خود كوششش را به ترسيم تصوير و 

يا به صحنه كشاندن يك هنر در ايران اختصاص داده است تا به حال بهترين و با محتوانرين برنامه 
های ادبی و فرهنگی را به اجرا در آورده است.

قلندر عاشق به مدت ۳5 سال خانم و آقای  اين همه خاطره به همت و كوشش دو  اين تحقيقات و 
لويزون انجام شده بود كه در شب تجليل از دادو پيرنيا با حضور پسران و اقوام ايشان و آخرين 
به  آنها  و شركت  تشكر  عنوان  به  كه  فردوسی  های  تنديس  دريافت  از  پس  گلها  برنامه  هنرمندان 
حضورشان تقديم شد، به جاودانگی رسيد.اميد و آرزوی ما موفقيت سازمانهايی اين چنين با اهداف 

پاك و منزه در جهت حفظ ميراث فرهنگ، ادبيات، تاريخ و هنرهای ايران است.
مشروح كامل اين گزارش و تصاوير آن را در شماره آينده خواهيد خواند.

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

صدای دل انگيز گلپا در
 لندن پيچيد

به گزارش خبرنگار پرشين خواننده محبوب ايرانی آقای 
گلپا شامگاه چهارشنبه در مركز يونانيان واقع در محله 
برنامه  اين  در  پرداخت  برنامه  اجرای  به  گلدرزگرين  
دكتر  و  كندازی  ناصر  آقای  چون  هنرمندانی  باشكوه 
اين كنسرت وی  از هنرمندان در  تعدادی  نيلفروشان و 

را همراهی كردند.

در ابتدای برنامه نيز يكی از شاگردان ايشان جناب آقای 
رضايی نيز قطعاتی را برای تماشاگران اجرا نمودند. 
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به رغم اعتراض كاراكاس 
 

پرو به رهبر اپوزيسيون ونزوئال پناهندگي داد 
 

گروه بين الملل؛ وزارت امور خارجه پرو اعالم كرد كشور پرو به مانوئل روسالس رهبر حزب مخالف ونزوئال 
پناهندگي داده است. در مقابل دولت هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال اعالم كرد در واكنش به اين اقدام پرو 
سفير خود از اين كشور را فراخوانده است. مانوئل روسالس كانديداي سابق رياست جمهوري ونزوئال پس از 
فرار از ونزوئال به خاطر رويارويي با اتهامات فساد كه به گفته خودش با انگيزه هاي سياسي از سوي متحدان 
چاوس مطرح شده است، در پرو ديده شد. خوزه آنتونيو گارسيا وزير امور خارجه پرو در كنگره اين كشور 
مانوئل روسالس  به  گرفته  تصميم  المللي  بين  قوانين  به  تعهدش  و  تاريخي خود  طبق سنت  پرو  دولت  گفت؛ 
شهروند ونزوئاليي پناهندگي بدهد. وزارت امور خارجه ونزوئال اواخر روز دوشنبه طي بيانيه يي تصميم پرو 

را تمسخر قوانين بين المللي، يك ضربه محكم به نبرد عليه فساد و يك ظلم به مردم ونزوئال ناميد. 
وزارت امور خارجه ونزوئال گفت كاراكاس سفير خود را از پرو خارج خواهد كرد و روند صدور مجوز براي 
شروع به كار سفير تازه معرفي شده پرو را متوقف و ارزيابي روابط با اين كشور را آغاز خواهد كرد. اعطاي 
پناهندگي به روسالس در شرايطي صورت گرفت كه يك دادگاه ونزوئاليي حكم بازداشت وي را صادر كرده 
و از پليس بين الملل خواستار بازداشت وي شده بود. اما پرو ظرف كمتر از يك هفته به درخواست پناهندگي 
روسالس پاسخ مثبت داد و در اين راستا دو عضو برجسته حزب حاكم آلن گارسيا رئيس جمهور پرو موسوم 
است  آزاد  تجارت  حاميان سرسخت  از  يكي  و  واشنگتن  متحد  كه  گارسيا  كردند.  كمك  روسالس  به  آپرا  به 
هرازگاهي از موج جديد روساي جمهور چپگرا در امريكاي التين تحت رهبري هوگو چاوس انتقاد كرده است. 
چاوس منتقد صريح امريكا كه در كشورش محبوب است در گذشته چند بار با گارسيا وارد جنگ لفظي شده 
است. پرو در گذشته هم درخواست پناهندگي اتباع ونزوئاليي را پذيرفته است كه از آن جمله مي توان به رهبر 
يك اتحاديه كه تالش كرد چاوس را به كناره گيري از قدرت وادار كند، اشاره كرد. قبل از آن هم پرو به چند تن 
كه براي به قدرت رسيدن چاوس در سال ۱۹۹۲ از طريق زور كمك كردند، پناهندگي اعطا كرد. دادستان هاي 
ونزوئاليي مي گويند، روسالس كه از سمت خود به عنوان شهردار ماراكايبو كناره گيري كرد، نمي تواند در 
مورد منبع 6۰ هزار دالري كه در جريان دوره قبلي تصدي اش به عنوان فرماندار ايالت زوليا به دست آورده، 
توضيح دهد. وي در انتخابات سال ۲۰۰6 سعي كرد چاوس را كنار بزند و به جاي وي بنشيند. روسالس در 
تبليغات انتخاباتي تلويزيوني خود چاوس را به در اختيار داشتن خانه هاي ميليون دالري و مراكز خريد در 

ميامي متهم مي كرد.  *******************************************

سفر وزراي خارجه انگليس و فرانسه بي نتيجه ماند  

 شكست مذاکرات آتش بس در کلمبو 
 

 فرانسه و انگليس از عدم حصول موفقيت براي برقراري آتش بس در سريالنكا و حل بحران انساني موجود در اين 
كشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، »برنار كوشنر« و »ديويد ميليبند« در حاشيه سفر خود به كلمبو اعالم 
كردند؛ »مذاكرات ما براي حصول توافق درباره برقراري آتش بس و توقف حمالت ارتش سريالنكا عليه شورشيان 
ببرهاي تاميل و دسترسي به پناهندگان هيچ نتيجه يي دربرنداشت و هيچ توافقي در اين زمينه حاصل نشد.« كوشنر 
در پايان دو ساعت مذاكره با »روهيتا بوگولگاما « افزود؛ »ما بسيار تالش كرديم و براي دسترسي به منطقه جنگي 
بسيار اصرار ورزيديم اما صدور يا عدم صدور اجازه ورود به اين منطقه در حوزه اختيارات دولت سريالنكاست.« 
ميليبند نيز به نوبه خود گفت؛ »مذاكرات ما با مقامات دولت سريالنكا با شكست مواجه شد. دولت كلمبو بايد بداند كه 
درخواست ما و جامعه بين الملل براي برقراري آتش بس انساني تنها و تنها با هدف نجات جان شهروندان صورت مي 

گيرد نه شورشيان تاميل.« 
مقام هاي سريالنكايي در آستانه اين ديدار اعالم كردند از اعطاي ويزا به كارل بيلدت وزير امور خارجه سوئد براي 
پيوستن به اين هيات صلح خودداري كرده اند كه اين امر باعث بروز يك مناقشه ديپلماتيك بين سريالنكا و اتحاديه 
اروپا شده است. يك مقام وزارت امور خارجه سريالنكا گفت؛ كلمبو احساس كرد با صدور مجوز سفر ميليبند و كوشنر 
كه خواستار لغو ممنوعيت فعاليت امدادگران در منطقه درگيري ها هستند، به اندازه كافي تالش خود را انجام داده است. 
بيلدت اين بي اعتنايي را يك »رفتار بيش از حد عجيب« توصيف كرد و گفت سفير سوئد در كلمبو را فراخوانده است. 
كارل شوارزنبرگ وزير امور خارجه چك كه كشورش رياست دوره يي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، گفت؛ دولت 
سريالنكا »اشتباه بزرگي« مرتكب شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين مناقشه نشان دهنده تنفر روزافزون 
سريالنكا نسبت به غرب است؛ كشوري كه مقامات آن معمواًل سازمان ملل و گروه هاي امداد و نجات را به حمايت يا 
همدستي با شورشيان آزاديبخش ببرهاي تاميل )LTTE( متهم مي كنند. پس از ماه ها نبرد سنگين، ببرهاي تاميل اكنون 
در يك منطقه كوچك در نوار ساحلي در شمال شرقي سريالنكا محاصره شده و ارتش سريالنكا مي گويد از آنها فقط 
چند صد مبارز باقي مانده است. يك ديپلمات اروپايي گفت؛ با توجه به اينكه كلمبو پس از سه دهه مبارزه با شورشيان 
و چندين تالش صلح نافرجام اكنون احساس پيروزي بر شبه نظاميان مي كند، به نظر مي رسد دولت سريالنكا اكنون 
به درخواست هاي ميليبند و كوشنر براي صلح توجهي نخواهد كرد. اين ديپلمات مستقر در كلمبو گفت؛ مطمئنًا جو 
خوبي بر نشست آنها حاكم نخواهد بود. به گفته وزارت خارجه فرانسه، دو طرف همچنين به دنبال احترام براي قوانين 
امداد بين المللي و حفظ جان غيرنظاميان خواهند بود. در همين حال خبرگزاري شينهوا به نقل از شوارزنبرگ گزارش 

داد؛ عدم صدور ويزا براي بيلدت از سوي دولت سريالنكا تاسف آور است.
وي گفت؛ دولت سريالنكا اشتباه بزرگي مرتكب شد كه عواقبي در اروپا خواهد داشت و روي روابط اتحاديه اروپا با 
سريالنكا تاثير خواهد گذاشت. شوارزنبرگ گفت؛ ميليبند و كوشنر در قالب نمايندگان دو عضو دائم شوراي امنيت 
سازمان ملل به سريالنكا رفتند و به طور مستقيم به اتحاديه اروپا مرتبط نيستند. وزير خارجه جمهوري چك افزود؛ 
حضور بيلدت به عنوان يك كارشناس حل مناقشات مي توانست براي سريالنكا مفيد و ارزشمند باشد. اين در حالي 
است كه دولت سريالنكا اعالم كرده است در دوره توقف عمليات جنگي ارتش، از بازسازي شورشيان ببرهاي تاميل 
جلوگيري خواهد كرد. سرتيپ شاوندراسيلوا فرمانده نيروهاي ارتش در منطقه موالتيوو در سريالنكا به خبرنگاران 
گفت؛ هم اكنون ببرهاي تاميل بدون پوشيدن يونيفورم مخصوص شان مي جنگند و تشخيص بين آنها و غيرنظاميان 
دشوار است. اين ما را مجبور كرد از ترس حمله به غيرنظاميان سرعت تهاجم خود را كم كنيم. همچنين جان هولمز 
معاون كل امور بشردوستانه سازمان ملل متحد كه به سريالنكا سفر كرده خاطرنشان كرد اين كشور آسيايي با دو 
بحران محصور شدن ده ها هزار غيرنظامي در منطقه جنگي در موالتيوو و اردوگاه هاي مملو از ۲۰۰ هزار جمعيت رو 
به رو است كه از درگيري فرار كرده اند. وي طي بيانيه يي گفت؛ معتقديم گرسنگي به سطح بدي رسيده و تعداد زيادي 
از مردم به مراقبت پزشكي نياز دارند. هولمز ادامه داد؛ سازمان آزاديبخش ببرهاي تاميل بايد اجازه دهد غيرنظاميان 
منطقه جنگي را ترك كنند و دولت نيز اجازه دهد امدادگران وارد اين منطقه شوند. تاميل نت وب سايت متعلق به تاميلي 
ها گزارش داد با استناد به آمار سازمان آزاديبخش ارتش سريالنكا در دو روز گذشته در منطقه امنيتي بيش از هزار 

توپ و ۲6۰۰ راكت شليك كرده و غيرنظاميان را كشته است. 

ديدار ديپلماتيک امريكا و کوبا  
مشاور وزير امور خارجه امريكا و نماينده كوبا در واشنگتن با يكديگر مالقات كردند. اين 
ديدار در راستاي تالش براي ازسرگيري روابط واشنگتن - هاوانا صورت گرفت. وزارت 
خارجه امريكا نيز برگزاري اين مالقات را تاييد كرد. پس از اينكه باراك اوباما رئيس جمهور 
ماه  اواسط  در  توباگو  و  ترينيداد  در  امريكا«  قاره  »كشورهاي  نشست  پنجمين  در  امريكا 
آوريل خواستار روابط جديد امريكا - كوبا شد، مالقات مذكور اولين تماس مقامات دو كشور 
محسوب مي شود. در اين مالقات تام شنون مشاور وزير خارجه امريكا با جرج بوالنوس 
نماينده كوبا ديدار كرد. رابرت وود سخنگوي وزارت خارجه امريكا، به خبرنگاران گفت؛ تام 
شنون مشاور وزير خارجه با رئيس بخش حافظ منافع كوبا مالقات كرده اند. البته رابرت 
وود اين مالقات را كم اهميت جلوه داد و اظهار داشت؛ دولت امريكا پيشتر با رئيس بخش 
حافظ منافع امريكا در واشنگتن تماس داشته است كه آخرين مالقات در تاريخ ۱۳ آوريل 

برگزار شده است.  

 پنج نفر کانديداي جانشيني البرادعي  
  

البرادعي مديركل آژانس بين   ديپلمات ها اعالم كردند جمعًا پنج نفر براي جانشيني محمد 
المللي انرژي اتمي اعالم آمادگي كرده اند. در حالي كه روز دوشنبه مهلت اعالم كانديداهاي 
المللي انرژي اتمي به پايان رسيد ديپلمات ها اعالم كردند پنج نفر از  مديركلي آژانس بين 
كشورهاي بلژيك، اسپانيا، اسلووني، ژاپن و آفريقاي جنوبي براي جانشيني محمد البرادعي 
اعالم آمادگي كردند. محمدالبرادعي قرار است پس از ۱۲ سال در نوامبر سال ميالدي جاري 
بازنشسته شود. تاريخ جديد راي گيري براي انتخاب جانشين وي در شوراي حكام آژانس 

بين المللي انرژي اتمي هنوز مشخص نشده است.  
  

دولت عراق عكس »ابو عمر البغدادي« را منتشر کرد 
 

را  عراق  در  القاعده  يك  مرد شماره  تصوير  بار  اولين  براي  عراق  دولت  الملل؛  بين  گروه 
منتشر كرد و عكس جديد وي را در اختيار روزنامه نگاران قرار داد. سرلشكر قاسم عطا 

بغداد  نظامي  هاي  عمليات  فرمانده 
بار  اولين  براي  كنفرانسي خبري  در 
سركرده  البغدادي«  »ابوعمر  عكس 
به  را  عراق  در  القاعده  سازمان 
به  داشت؛  اظهار  و  گذاشت  نمايش 
منظور كسب اطمينان امروز تصوير 
سازمان  معروف  سركرده  عكس  و 
تروريستي القاعده را به مردم عراق 
و جهان نشان خواهيم داد. وي در اين 
جزئيات  هرگونه  انتشار  از  كنفرانس 
البغدادي  دستگيري  چگونگي  درباره 
توانم  نمي  گفت؛  و  كرد  خودداري 
دستگيري  اين  جزئيات  درباره  فعاًل 
چيزي بگويم اما بدانيد كه پس از دو 
را  او  توانستيم  تعقيب  و  تالش  ماه 
صالح«  رشيد  »عبداهلل  كنيم.  دستگير 
رهبر  البغدادي«  »ابوعمر  به  معروف 
حزب تروريستي موسوم به »خالفت 
در   ۱۹۴۷ سال  در  عراق«  اسالمي 
سن  در  وي  شد.  متولد  بغداد  شهر 

هشت سالگي پدر خود را از دست داد و مادرش مسووليت پرورش او را بر عهده گرفت. 
البغدادي در سن ۱۱ سالگي با تفكرات وهابي آشنا شد و در سال ۱۹۸5 به طور رسمي به 
عضويت گروهاي وهابي و تندرو عراق درآمد و بعد ها نيز به عنوان يكي از شخصيت هاي 
برجسته اين گروه در عراق شناخته شد. وي در سال ۱۹۸۷ و تحت تاثير افكار »اسامه بن 
القاعده به افغانستان سفر كرد و آموزش هاي نظامي و تاكتيك هاي  الدن« رهبر سازمان 
جنگ را به مدت سه سال نزد نيروهاي طالبان در افغانستان فرا گرفت و بعد از آن نيز به 
عراق بازگشت اما در همان ابتداي ورود خود از سوي نيروهاي بعثي دستگير شد و بعدها 
هم اعالم شد وي به جرم تالش براي براندازي رژيم بعث كشته شده است. دولت عراق در 
در  القاعده  تروريستي  »ابوعمرالبغدادي« سركرده سازمان  كرد دستگيري  اعالم  يي  بيانيه 
عراق اعالم شكست القاعده و گروهك هاي تروريستي در برابر نيروهاي امنيتي عراق است. 

اولين دور مذاکرات تسليحاتي روسيه - امريكا  
  

فرانس پرس؛ وزارت خارجه روسيه اعالم كرد اولين دور مذاكرات روسيه و امريكا براي 
تدوين پيماني جديد جهت جايگزيني پيمان كنترل تسليحات هسته يي دوران جنگ سرد، ماه 
آينده در مسكو برگزار خواهد شد. وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه يي اعالم داشت؛ 
دو طرف موافقت كردند تا اولين دور مذاكرات از تاريخ ۱۸ تا ۲۰ مه )۲۸ تا ۳۰ ارديبهشت( 
ميان هيات هاي روسي و امريكايي برگزار شود. در اوايل ماه جاري ميالدي باراك اوباما 
رئيس جمهور امريكا و همتاي روسي اش ديميتري مدودوف قول دادند تا پيش از پايان سال 

۲۰۰۹ پيماني جديد را به جاي پيمان كاهش تسليحات استراتژيك )START(، منعقد كنند.  
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 کارتر از تجدد روابط امريكا و سوريه خبر داد  
 هاآرتص نوشت؛ جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق امريكا روز سه شنبه 
مند شروع  عالقه  به شدت  جمهور سوريه  رئيس  اسد  بشار  كرد  اعالم 
مجدد مناسبات ديپلماتيك دمشق با واشنگتن است. روزنامه صهيونيستي 
هاآرتص در شماره روز چهارشنبه خود نوشت كارتر سه شنبه شب در 
يك مصاحبه تلفني از كيتو پايتخت اكوادور با بيان اين مطلب گفت؛ جاي 
گرفته  سر  از  امسال  همين  كشور  دو  مناسبات  اگر  بود  نخواهد  تعجب 
شود. كارتر در آغاز يك سفر دوره يي به چهار كشور امريكاي جنوبي 
)خردادماه  ژوئن  ماه  اوايل  است  قرار  است. وي  كرده  اكوادور سفر  به 
سال جاري( بعد از انتخابات لبنان در دمشق با اسد ديدار داشته باشد. 
امريكا در سال ۲۰۰5 بعد از ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان 
سفير خود را از دمشق فراخواند. رئيس جمهور سوريه روز سه شنبه در 
سخناني در وين گفت؛ باراك اوباما رئيس جمهور امريكا اگر اشتباهات 
خواهد  مواجه  خاورميانه  در  جدي  بحراني  با  كند،  تكرار  را  بوش  جرج 

شد.  

 سعود الفيصل به زودي به عراق مي رود  
 

 يك منبع رسمي عراق  اعالم كرد وزير امور خارجه عربستان به زودي 
به »بغداد« پايتخت عراق سفر خواهد كرد. روزنامه دولتي الصباح گفت؛ 
»سعود الفيصل« وزير امور خارجه عربستان در آينده براي شركت در 
نشست گروه كشورهاي »6»۳»۱« به بغداد سفر خواهد كرد و مذاكراتي 
را با رهبران اين كشورها انجام خواهد داد. گروه »6»۳»۱« شامل شش 
كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس به همراه عراق، مصر و اردن 
با امريكا است كه قرار است نشستي را در بغداد برگزار كنند. اين منبع 
در كميسيون روابط خارجي پارلمان عراق گفت؛ نشانه هاي مثبتي براي 
توسعه روابط ميان عراق و عربستان وجود دارد كه با وجود تالش هاي 
بغداد براي تقويت آن با سردي مواجه است. اين منبع افزود؛ دولت عراق 
از سعود الفيصل در حاشيه نشست گروه كشورهاي »6»۳»۱« و ديدارهاي 
دوجانبه خواهد خواست تا سفارت عربستان در عراق را بازگشايي كند. 
وي گفت؛ دولت عراق همچنين امكان صادرات دوباره نفت عراق از طريق 

عربستان را خواستار خواهد شد.  

 سفر دوره يي قريب الوقوع اوباما به 
خاورميانه  

رئيس جمهور  يي  دوره  از سفر  االوسط  الشرق  يي  فرامنطقه  روزنامه   
فلسطين  و  اشغالي  هاي  سرزمين  مصر،  اردن،  به  خردادماه  در  امريكا 
خبر داد. منابع ديپلماتيك اروپايي و عربي در پاريس اعالم كردند باراك 
اولين سفر دوره يي خود به خاورميانه در  اوباما رئيس جمهور امريكا 
پست رياست جمهوري را در هفتم ژوئن سال جاري )هفدهم خردادماه( به 
كشورهاي هم پيمان خود در خاورميانه انجام خواهد داد. يك منبع رسمي 
در كاخ سفيد نيز در واكنش به اين خبر گفت اوباما در تابستان اين ديدار 
را برگزار خواهد كرد. اين منبع كه نخواست نامش فاش شود، گفت؛ كاخ 
سفيد جزئيات اين سفر را با نزديك شدن زمان آن تشريح خواهد كرد و 
االن نمي توان تاريخي براي آن ذكر كرد. وي گفت به احتمال فراوان اين 
ديدار بعد از حضور بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل، محمود عباس 
رئيس تشكيالت خودگردان و حسني مبارك رئيس جمهور مصر در كاخ 
سفيد و ديدار آنها با اوباما صورت خواهد گرفت. ملك عبداهلل دوم پادشاه 
اردن نيز پيش از اين به عنوان اولين رئيس يك كشور عربي با اوباما در 

كاخ سفيد ديدار كرده بود.  
 

29 دزد دريايي دستگير شدند  
 وزارت دفاع روسيه از دستگيري ۲۹ دزد دريايي كه در يك كشتي در 
سواحل سومالي بودند، خبر داد. به گزارش الجزيره وزارت دفاع روسيه 
سواحل  كيلومتري   ۲۴ در  روسيه  بانتليف«  »اميرال  كشتي  كرد؛  اعالم 
آن  بازرسي  از  پس  و  شد  مشكوك  دريايي  دزدان  كشتي  به  سومالي 
پلكان  يك  و  مختلف  كمري  هاي  اسلحه  كالشينكف،  اسلحه  قبضه  هفت 
بازرسي  اين  در  كرد.  بازداشت  را  آنها  و  آورد  دست  به  آلومينيومي 
همچنين تجهيزات دريانوردي كه با ماهواره كار مي كردند و مقدار زيادي 
مهمات كشف شد. وزارت دفاع روسيه گفت؛ دزداني كه بازداشت شدند، 
دو بار تالش كردند نفتكش »تياف كوماندور« كه دريانوردان روسيه آن 
را در آب هاي منطقه هدايت مي كردند، بدزدند، اما هر دو تالش آنها ناكام 
ماند. همچنين فرمانده نيروهاي مبارزه با دزدي دريايي گفت؛ كشتي جنگي 
اسپانيايي ۹ تن از دزداني را كه به خاطر دست داشتن در حمله به كشتي 
مسافربري ايتاليايي در مظان اتهام بودند، بازداشت كرد. در همين راستا 
و براي مقابله با پديده دزدي دريايي در منطقه، اسپانيا و فرانسه پيشنهاد 

برگزاري كنفرانس بين المللي درباره اين مساله را مطرح كردند.  

نيروهاي دولتي كنترل بونير را در دست گرفتند  

هجوم پاکستان به طالبان در پاسخ 
به فشار امريكا 

نيروهاي  كرد  اعالم  طالبان،  نظاميان  شبه  عليه  كشور  اين  نيروهاي  حمالت  روز  دومين  در  و  پاكستان   نظامي   سخنگوي 
پاكستاني شهر اصلي در دره »بونير« در شمال غرب اين كشور را از تصرف شورشيان خارج كردند. اين سخنگو تاكيد كرد 
نيروهاي پاكستان شهر »دگر« در دره »بونير« را تحت كنترل درآوردند. براساس گزارش خبرگزاري رويترز، ورود طالبان به 
اين شهر در اوايل ماه جاري ميالدي كه در ۱۰۰ كيلومتري شمال غرب اسالم آباد واقع شده است، موجب نگراني در پاكستان 
و امريكا شد. ارتش پاكستان از روز سه شنبه با به كار گرفتن نيروهاي زميني، هلي كوپتر و جت هاي جنگي مواضع شبه 

نظاميان طالبان را در شمال غرب اين كشور هدف حمالت خود قرار داد. در اين حمالت بيش از ۷۰ شبه نظامي و همچنين ۱۰ 
تن از اعضاي نيروهاي امنيتي كشته شدند. اين در حالي است كه براساس گزارش مجله آلماني اشپيگل، حمالت گسترده ارتش 

به طالبان در شمال افغانستان، فرار حدود ۳۰ هزار تن از غيرنظاميان را در پي داشته است.
ميان افتخار حسين وزير اطالعات استان سرحد مرزي شمال غرب پاكستان گفت؛ طي روزهاي گذشته حدود ۳۰ هزار تن از 
غيرنظاميان مناطق دير سفلي را ترك كرده اند. وي گفت؛ دولت اكنون درصدد اتخاذ تدابيري براي جذب و پذيرفتن پناهندگان 
در پيشاور است. پس از آنكه آصف علي زرداري رئيس جمهور پاكستان با اجراي حكم شريعت اسالمي در دره سوات موافقت 
كرد، طالبان از اين منطقه به سمت مناطق اطراف همچون بونير براي تسلط بر آنها شروع به حركت كرد. اين گروه قصد دارد 
اين مناطق را نيز تحت نفوذ خود درآورد. حدود صدها تن از اعضاي طالبان بالفاصله توانستند شهر بونير را تحت كنترل خود 
درآ ورند. منابع ارتش پاكستان  گفتند نيروهاي امنيتي صبح موفق شدند كنترل كوه هاي منطقه بونير و شهر دگر را در دست 
گرفتند و بالگردهاي جنگي ارتش نيز مخفيگاه هاي طالبان را مورد حمله قرار داد. بر اثر حمالت شديد نيروهاي امنيتي مخفيگاه 
هاي طالبان تخريب شد و تعدادي از شبه نظاميان طالبان كشته و زخمي شدند. در شهرها و دهكده هاي همجوار شهر »بونير« 
از جمله »دگر، پيربابا، باباجي كنداو و كراكر« هنوز حكومت نظامي برقرار است و رفت و آمد مردم ممنوع است و همه ادارات 
دولتي و غير دولتي تعطيل و امتحانات دانش آموزان نيز به تعويق افتاده است. يك سخنگوي ارتش پاكستان اعالم كرد نيروهاي 
امنيتي پاكستان در درگيري با شبه نظاميان طالبان براي بيرون كردن آنها از دره »بونير«، 5۰ تن از آنها را كشتند. براساس 
گزارش خبرگزاري رويترز ژنرال اطهر عباس سخنگوي ارتش پاكستان، در يك كنفرانس خبري در راولپندي گفت؛ نيروهاي 
دولتي در بونير واقع در ۱۰۰ كيلومتري اسالم آباد، همچنين ۱۸ تن از ۷۰ پليسي را كه روز سه شنبه توسط شبه نظاميان ربوده 
شده بودند، آزاد كردند. در يك خبر ديگر شبكه تلويزيوني الجزيره قطر  اعالم كرد گروه خبري اين شبكه در منطقه سوات در 
پاكستان، هدف حمله قرار گرفت.اين شبكه افزود؛ در جريان تيراندازي افراد ناشناس به افراد گروه خبري اين شبكه، خبرنگار 
الجزيره متحمل جراحات سبك شد و ارتباط شبكه با ساير افراد گروه خبري قطع شد. در پي ابراز نگراني شديد امريكا از 
وضعيت پاكستان و متهم ساختن اين كشور به مماشات با شبه نظاميان طالبان دولت آصف علي زرداري حمله گسترده يي 
را عليه آنان ترتيب داد. اين حمله موجب شد گفت وگوها بين دولت زرداري و نيروهاي طالبان متوقف شود و در مقابل شبه 

نظاميان دولت اسالم آباد را به حمالت انتقام جويانه تهديد كنند. 

سفر نخست وزير ژاپن به چين  
 

نخست وزير ژاپن روز گذشته طي سفري دو روزه با هدف تحكيم روابط ميان توكيو - پكن وارد چين شد. تارو آسو 
نخست وزير ژاپن در اولين سفرش به چين قرار است امروز با ون جيابائو نخست وزير و پنجشنبه با هوجين تائو رئيس 
جمهور چين ديدار و گفت وگو كند. اين سفر در حالي انجام شده است كه بازديد تارو آسو از آرامگاه بحث برانگيز كشته 
شدگان جنگ ياسوكوني نارضايتي چين را به همراه داشت و پس از آن وزير خارجه ژاپن همچنين از برنامه سالح هاي 
هسته يي چين اظهار ناخرسندي كرد. به رغم وجود تنش هاي چندين ساله ميان ژاپن و چين تحليلگران معتقدند اين دو 
اقتصاد بزرگ آسيا به دنبال راه هاي عملي براي مقابله با تهديدات دوجانبه هستند. انتظار مي رود مقام هاي ژاپن و چين 
در مورد مسائل مختلفي از جمله شيوع آنفلوآنزاي خوكي، برنامه هاي هسته يي كره شمالي و افزايش همكاري اقتصادي 

ميان دو كشور بحث و تبادل نظر كنند.  
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شيوع باورنكردني 
قتل عام هاي 
خانوادگي  

 
طي آمارهاي منتشرشده توسط بانك جهاني و پليس فدرال امريكا مشخص 
اكثر كشورهاي  در  افزايش جرائم  بر  دادن شغل  از دست  يا  بيكاري  شد 
ويژه  به  جرائم  ميزان  كه  طوري  به  است،  گذاشته  مستقيمي  تاثير  جهان 
سرقت هاي مسلحانه در كشورهايي كه بيكاري در ميان مردم آن موج مي 
زند، بيشتر ديده مي شود. داده هاي بانك جهاني، وزارت كار امريكا و پليس 
فدرال امريكا همگي بر اين مساله توافق نظر دارند كه ميان بيكاري افراد 
يك جامعه و افزايش نرخ جرائم رابطه يي مستقيم وجود دارد. در آمارها و 
تحقيقاتي كه توسط پليس فدرال امريكا و بانك جهاني به دست آمده و صورت 

گرفته جرم شناسان 
اعتقاد  مساله  اين  به 
دارند كه بيكار شدن 
فردي در يك جامعه 
جوامع  ويژه  به 
پيشرفته،  و  صنعتي 
تاثير  وي  روان  بر 
گذاشته و او براي از 
دست ندادن خانواده 
فعلي  زندگي  محل  و 
اقدامات  به  خود، 
نظير  ناخوشايندي 
مسلحانه،  سرقت 
ديگر  يا  آدمكشي 
كشي دست مي زند. 
كاري  چارچوب  در 
مركز  تحقيقاتي  و 
كار  وزارت  مطالعه 
و  تجزيه  از  امريكا، 

تحليل داده هايي استفاده شده كه طي يك فرآيند بلند مدت از نرخ بيكاري 
جوامع مختلف به دست آمده است. عالوه بر اين، در اين مطالعه تحقيقاتي 
از رشد اقتصادي كشورها، نرخ تورم و بدهي كشورها طي قرن اخير نيز 

استفاده شده است. 
استفاده از زمان رشد اقتصادي در يك كشور و سال هايي كه نرخ تورم 
اين  در آن كشور به چه صورت بوده است، به محققان كمك مي كند به 
مساله دست پيدا كنند كه چگونه و در چه زمان بيكاري باعث افزايش بروز 
جرائم شده است. در طول اين بررسي كه توسط محققان و پژوهشگران 
بانك جهاني و پليس فدرال امريكا انجام شد، محققان موفق شدند به اين 
كه طالق  مرداني  و  بيكار  تا ۲۹ ساله   ۱5 مردان  كه  كنند  پيدا  نكته دست 
گرفته بودند، بيش از همجنسان ديگر خود دست به انواع جرائم به ويژه 
قتل مي زنند. البته به اين نكته بايد توجه كرد كه كاهش دستمزد كارگران، 
تنزل حقوق كارمندان و در نهايت بيكار شدن فرد، همگي باعث مي شود تا 
يك فرد به جنون كشيده شده و به سرقت و كشتن ديگران دست بزند. در 
مواردي نيز ديده شده كه فرد بيكار با نشان دادن حالت هاي نابهنجار و 
ضد اجتماعي براي آنكه خودش و خانواده اش را از شر سرگردان شدن 

خالص كند، به قتل عام خانوادگي دست مي زند. 
به عنوان نمونه، طي چند ماه اخير در امريكا و چند كشور اروپايي چندين 
قتل و اقدام به خودكشي صورت گرفته كه طي آن ۴۰ نفر در اين كشورها 
جان خود را از دست دادند. همچنين بر اساس آمار سازمان جهاني كار 
)ILO( در سال گذشته ميالدي، ۱۸5 ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در سراسر 
جهان بيكار شدند؛ بر اين اساس برخي از افراد به دليل كاهش درآمد، برخي 
به دليل اوضاع نابسامان سياسي كشورهايشان و برخي هم به دليل ركود 

اقتصادي يا تغييرات اقتصادي، كار و شغل خود را از دست داده اند. 
ها  سازمان  به  كار  براي  افراد  از  برخي  نيز  ميالدي  جاري  سال  در 
مختلف  هاي  بهانه  به  مدتي  از  پس  اما  شدند،  خوانده  فرا  كارخانجات  و 
عذرشان خواسته شده و اين افراد نيز به جمع بيكاران اضافه شدند. اداره 
آمار كار دپارتمان كار اياالت متحده امريكا در پژوهش خود به اين نكته 
اشاره دارد كه به دليل بروز بحران اقتصادي و روند رو به رشد اخراج 
كارگران و كارمندان از ادارات و كارخانجات، نرخ بيكاري در اين كشور 
از حد مجاز گذشته و اين روند، مردم را به جنون كشانده است، چرا كه 
بحران اقتصادي اخير در امريكا و ديگر كشورهاي صنعتي جهان، از زمان 
بي  اين كشورها  در  بزرگ سال هاي دهه ۱۹۴۰ ميالدي  اقتصادي  ركود 
سابقه بوده است. ركود اقتصادي در امريكا و در كشورهاي بزرگ صنعتي 

جهان، ارتش بزرگ و طوالني از انسان هاي بيكار و گرسنه را تشكيل داده 
است كه براي به دست آوردن يك لقمه نان و جايي براي آرامش، از هيچ 

تالشي دريغ نمي كنند. 

بر اساس گزارش رسمي پليس فدرال امريكا و اداره فدرال تحقيقات امريكا 
بيداد مي كند و مردم به شدت خشمناك و  اين كشور  بيكاري در   )FBI(
عصباني هستند و از هر فرصتي استفاده مي كنند تا زهر خود را بريزند، 
اما دولت امريكا تنها مردم را دلداري مي دهد و از آنها مي خواهد خونسرد 
باشند و با اوضاع نابسامان اقتصادي كه تمام جهان را دربر گرفته، كنار 
داشتن  نگه  براي راضي  امريكا  كار  كه وزارت  است  در حالي  اين  بيايند. 
به  است،  كرده  برابر  دو  را  آنان  مزاياي  و  حقوق  كارمندان،  و  كارگران 
طوري كه بيمه بيكاري كارگران و كارمندان از دو به چهار درصد افزايش 

يافته است. 

از مرخصي  دارند،  را  كار خود  هنوز  كه  افرادي  از  بسياري  اين حال،  با 
كاسته  شان  ماه  آخر  مزاياي  و  حقوق  از  تا  كنند  نمي  استفاده  هايشان 
امريكا، كارمندان و كارگراني  از روزنامه هاي دولتي  نشود. به قول يكي 
كه هنوز بيكار نشده اند، از جان گذشتگي مي كنند و كارشان را با چنگ 
و دندان حفظ مي كنند. در گزارش سازمان جهاني كار همچنين آمده است 
و  كردن شكم خود  براي سير  كارگر، حاضرند  زنان جوان  و  مردان  كه 
خانواده هايشان در مراكز و كارخانجاتي مشغول به كار شوند كه روساي 
كاري  تعهدات  از  يك  هيچ  به  آنها 
نيستند؛  پايبند  المللي  بين  قوانين  و 
حقوق  با  كار،  جوياي  جوانان  اين 
پايين و بدون مزايا كار مي  بسيار 
تا  گزارش، ۳۰  اين  اساس  بر  كنند. 
5۰ درصد جواناني كه مهارت حرفه 
در  اند  نكرده  كسب  را  خاصي  يي 
مراكز  در  يا  زيرزميني«  »اقتصاد 

متخلف مشغول به كارند. 

طي دو سال اخير، تعداد اين جوانان 
حداقل  و  دستمزد  حداقل  با  شاغل 
مزاياي كاري و حداكثر ساعات كار 
پيشرفته  و  صنعتي  كشورهاي  در 
همين  البته  و  يافته  افزايش  جهان 
تبعيض  ديدن  با  كه  هستند  افراد 
و  كارگران  ديگر  و  خود  ميان 
كارمندان، باعث بروز جرم و جنايت 
مي شوند. با اين حال، مقوله ارتباطي 
افزايش جرائم و بروز خودكشي هاي دسته  بر  تاثير آن  بيكاري و  ميان 
اين است كه طي  اما وجه تمايز آن  جمعي يك بحث كهنه و قديمي است، 
دو سال اخير به دليل رشد بحران و ركود اقتصادي در جهان، نسبت به 
چندين دهه گذشته با افزايش مواجه بوده است. به عنوان نمونه، ماه گذشته 
در جنوب  مدرسه خود  به  حمله  با  آلماني  ساله   ۱۷ نوجوان  يك  ميالدي 
غرب آلمان، ۹ دانش آموز و سه معلم مدرسه را به ضربه گلوله به قتل 
رساند و سپس خودكشي كرد. يا در ايالت »مريلند« امريكا، يك مرد پيش 
از آنكه خودكشي كند، همسر و سه فرزند خردسالش را به ضرب گلوله 

از پاي درآورد. 

اين درحالي است كه براساس آمارهاي رسمي پليس فدرال امريكا، در اوايل 
ماه جاري يك مهاجر بيكار در مركز رسيدگي به امور مهاجران در منطقه 
»بينگهمتون« نيويورك با شليك گلوله، ۱۳ نفر را پيش از خودكشي، به قتل 
رساند. يك روز بعد از وقوع اين حادثه، يك فرد مسلح در »پنسيلوانيا« در 
كرد.  و سپس خودكشي  گلوله كشت  با شليك  را  پليس  افسر  امريكا سه 
نگهداري  در مركز  مرد مسلح  يك  نيز  ميالدي  مارس سال جاري  در ۲۹ 
از سالمندان در »كاروليناي شمالي« هشت نفر را به ضرب گلوله از پاي 
شمال  در  آپارتماني  به  حمله  با  مرد  يك  نيز  مارس  ام  سي  و  درآورد 
كاليفرنيا، شش نفر را كشت و سپس خودكشي كرد. در اول آوريل نيز يك 
مرد جوان در »بوستون« پس از كشتن خواهر ۱۷ ساله و سربريدن خواهر 
پنج ساله اش و مجروح كردن خواهر ديگر، توسط پليس كشته شد. »جك 
آماري  مطالعات  در  بوستون-  دانشگاه شمال شرق  لوين«- جرم شناس 
خود اعالم كرد وقوع اين قتل ها و خودكشي قاتالن يك فاجعه انساني در 
امريكا و ديگر كشورهاي صنعتي و پيشرفته در جهان است. وي تصريح 
كرد؛ اين قتل ها شايد از نگاه اول و به صورت سطحي اقدامي جنون آميز 
و  دقيق  بررسي  يك  در  اما  برسد،  نظر  به  قاتالن  از سوي  زده  و شتاب 
عميق، بروز بحران هاي مالي و بيكاري مردم در امريكا و كشورهايي كه 
تحت تاثير بحران مالي در امريكا هستند، مي تواند دليل و عامل اصلي اين 
فجايع غيرقابل هضم باشند؛ به طوري كه مردم غير قابل كنترل و غير قابل 
پيش بيني شدند و يك جرقه كافي است تا آنها را منفجر كند. به همين دليل، 
محققان سازمان جهاني كار بر اين عقيده اند كه بايد سريع و هدفمند نسبت 
به كاهش رو به رشد بحران اقتصادي و نتايج و عواقب غيرقابل جبران آن، 
چاره يي انديشيد، وگرنه جهان به صحنه كشتار انسان ها بدل خواهد شد.

 

جنايت به سبک تايواني  
 
 

ماهه   ۱۰ نوزاد  كه  الخمر  دائم  تايواني  مرد  يك 
خود را به ديگ آب جوش انداخته و او را به كام 
مرگ فرستاد، احتمااًل با مجازات اعدام روبه رو 
او  اقدام پدري كه  اين نوزاد به دليل  خواهد شد. 
را در آب جوش ۹۰ درجه انداخته بود و به دليل 
قلب جان  افتادن  كار  از  و  وارده  شدت جراحات 
باخت. بيمارستان »چانگ خوا« تايوان اعالم كرد 
براي مدت كوتاهي وضعيت نوزاد رو به بهبودي 
مي رفت اما دخترك معصوم سه بار قلبش از كار 
افتاد و در نهايت جان سپرد. مادر اين دختر مي 
باخت،  با درد بسيار جان  اينكه نوزادم  از  گويد؛ 
بسيار متاثر شدم. نوزاد زماني قرباني اين حادثه 
شد كه والدين وي دچار يك منازعه بودند و پدر 
كه به ظاهر حال عادي نداشته و مشروبات الكلي 
مصرف كرده بود نوزاد ۱۰ ماهه را به ديگ آب 
اعالم  تايوان  در  دادگاهي  است.  انداخته  جوش 
خود  خشن  اقدام  دليل  به  مرد  اين  است  كرده 
صورت  در  كه  است  شده  عمدي  قتل  مرتكب 
صدور حكم به اعدام يا دست كم ۱۰ سال زندان 

محكوم خواهد شد.  

 بازسازي مناطق زلزله 
زده ايتاليا نيازمند 16 

ميليارد دالر  
  

كرد  اعالم  يي  بيانيه  طي  ايتاليا  كشور  وزارت 
در  اخير  زلزله  از  ديده  آسيب  مناطق  بازسازي 
اين كشور، دست كم ۱6ميليارد دالر اعتبار الزم 
دارد. »روبرتو ماروني«- وزير كشور ايتاليا- در 
كشور  اين  دولتي  هاي  رسانه  با  يي  مصاحبه 
در  ريشتري   ¶/² لرزه  زمين  وقوع  اثر  بر  گفت؛ 
مناطقي نظير »فوسا«، »آبروزو« و »الكوئيال« كه 
داد،  روي  ۲۰۰۹ميالدي  سال  جاري  ماه  ششم 
بسياري از بناهاي تاريخي،ساختمان ها و منازل 
و  شده  يكسان  خاك  با  مناطق  اين  در  مسكوني 
۱6ميليارد  حداقل  ساختمان  اين  بازسازي  براي 
است.  الزم  اعتبار  يورو  ۱۲ميليارد  معادل  دالر، 
اين در حالي است كه بر اثر وقوع اين زمين لرزه 
 µµ شديد، ۲۹۴نفر جان خود را از دست داده و
هزار نفر بي خانمان شدند. هم اكنون نيز ³³ هزار 
اما  كنند،  مي  زندگي  چادرها  و  ها  كمپ  در  نفر 
دولت ايتاليا قصد دارد تا پايان اكتبر سال جاري 
خانه  لرزه  زمين  اين  بازماندگان  براي  ميالدي، 
۱6ميليارد  نيازمند  منظور،  اين  براي  و  بسازد 
ادامه  در  ايتاليا  كشور  وزير  است.  اعتبار  دالر 
مركزي  شهرداري  بازرسان  كرد؛  خاطرنشان 
ايتاليا در مناطق زلزله زده حضور دارند تا نسبت 
به چگونگي تخريب ساختمان ها و ناامن بودن و 
رعايت نكردن اصول ساخت و ساز در اين مناطق 

به ويژه »الكوئيال« به بررسي بپردازند.  

زنگ ماساژ در بروکسل  
  

دانش آموزان مدرسه يي در بروكسل زنگ ماساژ 
دارند تا به آنها ماساژدرماني آموزش داده شود. 
ماساژهاي  آموزان  دانش  ها  كالس  اين  در 
دارند، مي  بر بدن  تاثير متفاوتي  گوناگون را كه 
تاثير  ماساژ  گويند  مي  آموزان  دانش  آموزند. 
بسياري بر آنها داشته و به آرامش كالس كمك 
دانش  معتقدند  نيز  مدرسان  است.  كرده  زيادي 
درس  به  اندكي  توجه  اين  از  پيش  كه  آموزاني 
از ماساژدرماني  استفاده  با  و  اكنون  داشتند هم 

هوشيارتر شده اند.  
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شما كه هفته نامه پرشين را می خوانيد، هيچ وقت به نظرتان رسيده كه چه 
چيزهايی در آن بايد كم يا زياد شود؟ به هر حال اين حق شما و وظيفه ی 
ماست كه هفته نامه ی بهتری داشته باشيم. ما را در انجام وظيفه برای ادای 

حق شما با شركت در اين نظر سنجی همراهی فرماييد.
با تشكر
هفته نامه پرشين

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصيالت: ................................................................................

آدرس الكترونيكی: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.

۱( لوگو.......................................................................................................................... 
۲( روی جلد .................................................................................................................
۳( صفحه آرايی ..........................................................................................................
۴( اخبار و گزارش ......................................................................................................
5( مطالب تحليلی .........................................................................................................
6( ادبيات ......................................................................................................................
۷( انديشه .....................................................................................................................
۸( هنر و سينما.............................................................................................................
۹( پزشكی.....................................................................................................................
۱۰( اقتصاد ..................................................................................................................
۱۱( سياست .................................................................................................................
۱۲( گردشگری ............................................................................................................
۱۳( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
۱۴( ورزشی ................................................................................................................
۱5(  حوادث .................................................................................................................
۱6( خانه داری ............................................................................................................
۱۷( سرگرمی ..............................................................................................................
۱۸( آذری ....................................................................................................................
۱۹( ديار آشنا ..............................................................................................................
۲۰( انگليسی .................................................................................................................
۲۱( آگهی .....................................................................................................................
۲۲( توزيع ....................................................................................................................
۲۳( روابط عمومی ......................................................................................................

ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طريق پست به آدرس : 

Lord Business Centre, 2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road,  London  NW2 7AX

ارسال نمائيد

و يا از طريق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تكميل نمائيد.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

 

رفتار کودکان 

انگليسي در مدارس 
روز به روز بدتر

 مي شود  
  

در نشست معلمان و دبيران مدارس سراسر انگلستان 
مشخص شد رفتار كودكان و نوجوانان اين كشور در 
مدارس به شدت بد و بي ادبانه است و معلمان قادر 
نيستند دانش آموزان را كنترل كنند. در جلسه معلمان 
شد  مشخص  انگلستان  سراسر  مدارس  دبيران  و 
كودكان و نوجوانان پرخاشگر و بي ادب تر از گذشته 
شده و رفتارهاي نابهنجار و غير عادي از خود بروز 
مي دهند. اين در حالي است كه روانشناسان كودك 
نيز اعالم كردند دانش آموزان و محصالن انگليسي با 
توهين و تحقير يكديگر در مدارس نظم را در كالس 
هاي درس به هم مي ريزند و سبب تعطيلي كالس هاي 
درس خود مي شوند. عالوه بر اين، رفتار نامناسب 
كودكان و دانش آموزان به يك امر طبيعي و عادي در 
مدارس انگلستان بدل شده و بسياري از معلمان هنگام 
تدريس بايد حواس شان هم به دانش آموزان باشد و 
هم به درس دادن. در گزارش اين نشست آمده است 
دوسوم دانش آموزان در مدارس انگلستان، هم مورد 
ضرب و شتم همساالن خود قرار گرفته اند و هم آنان 
را كتك زده اند، به طوري كه ´/6۳درصد با استفاده 
از مشت يا لگد، ·/6۲درصد با چاقو و ۲۰درصد نيز با 
استفاده از وسايل ديگر يكديگر را مورد ضرب و شتم 
اند. بر اساس گزارش آموزش و پرورش  قرار داده 
با  درگيري  حين  كودكان  از  درصد   ±/µ انگلستان، 
همساالن خود جان باخته يا به شدت دچار جراحت 
و مصدوميت شدند. اين در حالي است كه اين گونه 
مشكالت بيشتر در ميان دانش آموزان كم سن و سال 
يا به عبارتي دانش آموزان دبستان مشهودتر بوده و 
اكثر اين كودكان با يكديگر درگير مي شوند به طوري 
كه در گزارش پليس انگلستان آمده است يك كودك 
هفت ساله با چاقو به معلم خود حمله ور شده و او را 
به شدت مجروح كرده است. يا در يك واقعه ديگر، يك 
كودك هشت ساله با چاقو به يكي از كارمندان دفتر 
يكي از مدارس در لندن حمله كرده و باعث جراحت 
شديد وي شده است. آموزش و پرورش انگلستان با 
فهرست بندي اين وقايع بين سال هاي اخير و سال 
گيري  نتيجه  اين  به  ۱۹۹۰ميالدي  ۱۹۸۰تا  دهه  هاي 
دست يافت كه رفتار كودكان و نوجوانان در مدارس 
اين كشور پرخاشگرانه و بي ادبانه شده است و بايد 

براي رفع آن، راه حل اساسي تدوين كرد.  

راي کاربران، فيس بوک را 
تغيير داد 

 
اختيار  در  به  بوك  فيس  اجتماعي  شبكه  كاربران 
گرفتن مالكيت تصاوير و اطالعاتي كه روي اين سايت 
ارسال مي كنند، راي دادند. اين راي گيري پس از آن 
به اجرا درآمد كه سايت فيس بوك در ماه فوريه سال 
جاري تغييراتي در شرايط استفاده از اين سايت ايجاد 
كرد. بر اساس مقررات تازه اعالم شده سايت فيس 
بوك مالك تصاوير، ويدئوها و اطالعاتي تلقي مي شد 
كه كاربران روي اين سايت قرار داده بودند، اما اين 
تند كاربران را برانگيخت.مديران فيس  تغيير واكنش 
بوك در پاسخ به انتقادها تغييرات پيشنهادي را لغو 
كردند، مجموعه جديد از موازين را به عنوان شرايط 
ميليون   ۲۰۰ از  و  كردند  تدوين  سايت  از  استفاده 
گيري  راي  يك  در  كردند  دعوت  سايت  اين  كاربر 
اينترنتي نظر خود را درباره موازين جديد اعالم كنند. 
بر اساس موازين جديد كنترل سرنوشت اطالعاتي كه 
بازگردانده  كاربران  به  شده  داده  قرار  سايت  روي 
لغو  در صورت  تا  يافتند  را  آن  حق  كاربران  و  شد 

مربوط  اطالعات  كليه  شدن  پاك  خواستار  عضويت 
از  نفر  هزار   6۰۰ حدود  مجموع  در  شوند.  خود  به 
كاربران فيس بوك در اين راي گيري كه يك هفته به 
طول انجاميد شركت كردند و بر اساس شمارش اوليه 
۷5 درصد شركت كنندگان در نظرسنجي  آرا ظاهراً 
از موازين جديد حمايت كرده اند.فيس بوك در ابتدا 
اعالم كرده بود در صورتي كه حتي ۳۰ درصد راي 
دهندگان هم از اين موازين حمايت كنند، آن را به اجرا 
خواهد گذاشت اما تد اليوت مدير امور حقوقي سايت 
گفت  نظرسنجي  اوليه  نتايج  اعالم  هنگام  بوك  فيس 
اين تغييرات بدون توجه به نتايج نظرسنجي به اجرا 
گذاشته خواهند شد. او در وبالگ فيس بوك نوشت؛ 
»مي توانيد سند جديد شرايط استفاده از سايت را در 
راي  اين  نتايج  ببينيد.«  بوك  فيس  در  آتي  هفته هاي 
گيري در اختيار يك ناظر خارجي قرار داده شده تا 
نتيجه قطعي و نهايي شمارش را محاسبه و اعالم كند. 
اما اذعان كرد  اليوت از مشاركت پايين كاربران گله 
به  كاربرانش  و  بوك  فيس  كه  بود  باري  اولين  اين 
اين شيوه تصميم گيري مي كردند. بر اساس موازين 
جديد، از اين پس تغييرات در نحوه عملكرد سايت با 
اجرايي  و  كاربران تصويب  راي  از ۳۰ درصد  كمتر 
خواهد شد. آقاي اليوت در وبالگ ابراز اميدواري كرد 
در آينده ميزان مشاركت كاربران فيس بوك در راي 

گيري ها بيشتر شود. 

اوباما  به  چاوس  هديه  کتاب    

در فهرست پرفروش هاي دنيا  
 

كه  امريكايي  كشورهاي  سران  اجالس  واقعي  برنده 
روز يكشنبه به پايان رسيد مي تواند كتابي باشد كه 
هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال به باراك اوباما 
داد. آقاي چاوس كه جرج بوش را »شيطان« مي خواند 
روز جمعه، در جريان اجالس امريكا كه در ترينيداد 
و توباگو برگزار شد كتابي به رئيس جمهوري اياالت 
اهدا كرد، و همين باعث شد كتاب مذكور در  متحده 
عرض چند ساعت در صدر فهرست پرفروش ترين 
كتاب هاي سايت آمازون قرار گيرد. كتاب »رگ هاي 
پنج قرن غارت يك قاره« نوشته  امريكاي التين؛  باز 
سال  در  كه  گالئانو  ادواردو  يي  اروگوئه  نويسنده 
۱۹۷۳ منتشر شده و از آثار كالسيك و محبوب چپ 
هاي امريكا به شمار مي رود درباره استعمار و بهره 
كشي از مردم امريكاي التين در طول تاريخ و مناسبات 
نابرابر اين قاره با اروپا و امريكاست. ترجمه انگليسي 
از 6۰ هزارم  اين كتاب كه روز جمعه در رتبه بيش 
قرار داشت در عرض ۲۴ ساعت يعني شنبه شب در 
فهرست پرفروش هاي سايت آمازون به مقام يازدهم 
با خنده و  از دريافت كتاب  اوباما پس  باراك  رسيد. 
شوخي به خبرنگارها گفت؛ »فكر كردم كتاب مال خود 
را  خودم  هاي  كتاب  از  يكي  خواستم  است.  چاوس 
به او بدهم.« يكي از چاپ هاي اخير كتاب گالئانو با 
مقدمه ايزابل آلنده نويسنده معروف شيليايي منتشر 
شده است. خانم آلنده در مقدمه خود مي نويسد در 
سال ۱۹۷۳ هنگام فرار از كشور در جريان كودتاي 
اين كتاب جزء معدود  شيلي به دست ژنرال پينوشه 
رئيس  است.  برده  همراه خود  به  كه  بوده  چيزهايي 
رابطه  خواهان  است  كرده  اعالم  امريكا  جمهوري 
دوستانه تر با هوگو چاوس است كه در زمان رياست 
باد  به  را  متحده  اياالت  بارها  بوش  جرج  جمهوري 
ديويدو سفير سابق  اين حال جفري  با  انتقاد گرفت. 
آقاي  مشاور  حال حاضر  در  كه  ونزوئال  در  امريكا 
اوباماست، معتقد است »دست دادن و لبخند زدن به 
با  »پرزيدنت  گويد؛  مي  نيست.«او  تازه  رابطه  معناي 
۳۳ رهبر ديگر هم غدر اجالس سران امريكاف ديدار 
داشت و فكر مي كنم با همه آنها دست داد و به آنها 
بار نيست كه هوگو چاوس  اين نخستين  لبخند زد.« 
سال  در  شود.  مي  كتاب  يك  شدن  پرفروش  باعث 
آقاي  ملل  در سازمان  در جريان حضور  نيز   ۲۰۰6
چاوس كتابي از نوام چامسكي زبانشناس و تحليلگر 
و  تعريف  مورد  بسيار  را  امريكا  معروف  سياسي 
تمجيد قرار داد. كتاب نوام چامسكي با عنوان »سلطه 
اين  به  نيز  براي سلطه جهاني«  امريكا  بقا؛ كاوش  يا 
ترتيب به صدر فهرست پرفروش هاي سايت آمازون 

صعود كرد.  
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سير تكوينی فمنيسم در طول تاريخ ....

ز کجا 
آمده ام، 

آمدنم بهر 
چه بود؟!

عبدالمجيد زواری

خاستگاه فمينيسم را اوايل قرن نوزدهم و به ويژه پس از انقالب 
كبير فرانسه دانسته اند. فمينيسم كه از آن به عنوان جنبش اجتماعی 

زنان ياد می شود، گفتمانی مشتمل بر جنبش ها، نظريه ها و فلسفه های 
گوناگون است كه هدف غايی آن به مبارزه طلبيدن نظم موجود و 
شايد  حقيقت  در  است.  بهتر  زندگی  يك  برای  زنان  حقوق  احقاق 
بتوان گفت آرمان فمينيست ها در طول مبارزه ی تاريخی خود، تبديل 
جهان به جای بهتری برای زندگی زنان است. با اين حال متأثر از 
اثربخش،  متغيرهای  ديگر  و  اقتصادی  سياسی،  اجتماعی،  شرايط 
تالش فمينيست ها با فراز و فرودهای بسياری همراه بوده است كه 
اين  در دغدغه ها و خواسته های  به خوبی می توان  را  اين موضوع 

گروه طی مقاطع مختلف مشاهده كرد. 
فمينيست ها هر چند طی زمان های مختلف هدف خود را رفع تبعيض 
اما  اعالم كرده اند،  برابر  به حقوق  عليه زنان و دستيابی  جنسيتی 
اين تالش متناسب با شرايط زمانه  همان طور كه پيش تر ذكر شد 
در هر برهه بر روی موضوعی خاص متمركز بوده است كه اتفاقًا 
همين موضوع شاه بيت بحث ما را برای كنكاش در اليه های كمتر 
اين  در  رو  همين  از  داد.  خواهد  تشكيل  فمينيسم  شده ی  شناخته 
تاريخچه   از  شرحی  اجمالی  صورت  به  ابتدا  يادداشت ها  سلسله 
به  آتی  فرصت های  در  و  شده  بيان  فمينيسم  دسته بندی های  و 
بررسی برخی از حادترين مسايل مورد توجه فمينيست ها خواهيم 

پرداخت. 
فمينيسم در طول تاريخ با انگيزه ها و گرايش های مختلف ظاهر شده 

است، با اين حال در تقسيمات قراردادی اين پديده ی اجتماعی در 
پنج دسته )موج( كلی دسته بندی می شود. 

▪ موج اول : 
موج اول در سال ۱۸۳۰ شروع شد. مری وليتون كرافت با نوشتن 
موج  اين  بر  را  اصلی  تأثير   )۱۷۹۲( زن"  حقوق  "حقانيت  كتاب 
اولش  همسر  همكاری  با  ميل  استوارت  جان  وی  از  پس  گذاشت. 
هری تيلور كتاب "انقياد زنان" )۱۸6۹( را نوشت كه تأثير مهم بعدی 
را بر اين موج گذاشت. نگارش اين كتاب در حالی صورت گرفت كه 
زنان در دوره ويكتوريا، در اوج سركوب به سر می بردند. می توان 
گفت اساسًاٌ انديشه ی حقوق ليبرال كالسيك، زمينه ی اصلی بروز 
اين موج به شمار می رود؛ ديدگاهی كه برخاسته از انديشه ی جان 
الك بود. گسترش حقوق مدنی و سياسی به ويژه اعطای حق رأی 
اين  كنار  در  البته  بود.  موج  اين  اصلی  هدف  و  خواسته  زنان،  به 
موارد اهداف ديگری نيز دنبال می شد كه از جمله ی آن ها می توان 
به دستيابی زنان به آموزش و كار، بهبود موقعيت زنان متأهل در 
قوانين، حق برابر با مردان برای طالق و متاركه ی قانونی و مسائل 

پيرامون ويژگی های جنسی اشاره كرد. 
▪ موج دوم: 

از  پس  حقيقت  در  شد.  آغاز   ۱۹6۰ دهه ی  از  فمينيسم  دوم  موج 
آن كه تحت تاثير موج اول، وضعيت زنان تا حدی بهبود يافت، برخی 
فمينيست ها بر آن شدند اهدافی فراتر از گسترش آموزش و پرورش، 
ورود زنان به بازار كار، قانونی شدن سقط جنين، پرداخت دستمزد 
برابر به زنان، برخورداری از حقوق مدنی برابر و گسترش امكانات 
كنترل مواليد را دنبال كنند. هدف اصلی و مهم فمينيست ها در موج 
دوم "نجات زن" بود. به اعتقاد فمينيست های موج دوم، رهايی زنان 
نجات  مردان  دست  از  را  زنان  بايد  و  نبوده  كافی  نابرابری ها  از 
و  "مردساالری"  مانند  ريشه دار  ايدئولوژيك  نقد ساختارهای  داد. 
"قرارداد اجتماعی"، كليت ازدواج و تأكيد بر استقالل اقتصادی از 
افراد معتقد  اين  به شمار می رفت.  اين گروه  جمله ويژگی های مهم 
بودند برای رهايی و نجات زن، بايد روحيات زنانه را از بين برد و 
در اين زمينه آنقدر افراط كردند كه با تاكيد بر ظاهری مردانه در 
پوشش، موهای كوتاه، كفش های بدون پاشنه، كت و شلوار زمخت و 
چهره ی بدون آرايش همه ی تفاوت های جنسيتی در معرض نابودی 

قرار گرفت. 
▪ موج سوم: 

موج سوم فمينيست ها از اوايل دهه ی ۱۹۹۰ شروع و به دليل آثار 
تا  شد  سعی  دوره  اين  در  دوم،  موج  فمينيست های  افراط  مخرب 
حدودی ديدگاه های فمينيستی تعديل شود. تحت همين شرايط بود 
تندروها  ديدگاه های  با  مبارزه  تاچر و ريگان ضمن  كه دولت های 
و  شدند  رفته  دست  از  خانوادگی"  "ارزش های  اعاده ی  خواستار 
مجموعًا فمينيسم در اوايل دهه ۱۹۹۰ يك فرآيند اعتدال را تجربه 
با  برهه  اين  در  فمينيست ها  بر خالف موج دوم،  از همين رو  كرد. 
نوعی آشتی با خويشتن خود و تاكيد بر ظاهر زنانه و رفتار ظريف، 

خواهان احيای نقش مادری و خانواده ی فرزند محور بودند. 
▪ موج چهارم )مدرن(: 

اين گرايش با اعتقاد به فرادست بودن زنان در مقابل مردان، خواهان 
حذف نظام مردساالری رايج و جايگزينی نوعی قدرت زنانه به جای 
كه  می رود  پيش  جايی  تا  گاهی  گروه  اين  تندروی های  است.  آن 

خواهان حذف مردان از كليه ی شئون اجتماعی شده اند. 

▪ موج پنجم )پست مدرن(: 
نسبی گرايی شاخصه ی اصلی پست مدرنيسم است. بر همين اساس 
اين گرايش تالش برای ايجاد مكتب فمينيستی خاص را رد می كند و 
معتقد است روش زنان برای درك خويش چندگانه و متفاوت است. 
پاسخ هايی  برای مسايل جامعه ی خود  فرهنگی  ديدگاه هر  اين  در 
بومی دارد كه بايد تنها در محدوده ی همان فرهنگ مورد ارزيابی 
متفاوتی  راه های  بايد  مختلف  مناطق  و  شرايط  در  لذا  گيرد،  قرار 
برای مقابله با پدرساالری يافت. برخی از روشنفكران اين گروه بر 
حفظ ويژگی های زنانه تاكيد دارند و معتقدند زن نيازمند خانواده 
و برخورداری از نعمت فرزند است. پست مدرنيسم علت فرودستی 
زنان را وجود رفتارهايی می داند كه از بدو تولد ميان دختر و پسر 
تفاوت ايجاد می كند. از اين رو، جامعه مطلوب جامعه ای دو جنسيتی 

است كه تشابه حقوق زن و مرد در آن تأمين شده باشد. 
ظهور  شاهد  بيستم  قرن  طی  فوق،  دسته بندی  پنج  بر  عالوه 
آنها  مهم ترين  از  كه  بوده ايم  نيز  ديگری  فمينيستی  گرايش های 

فمينيسم  به  می توان 
فمينيسم  ليبرال، 
فمينيست  راديكال، 
 ، ن ستا ه پو سيا
فمينيسم آنارشيسم، 
اكوفمينيسم و نظاير 

آن اشاره داشت.

زنان مي خواهند 
پس مي شود...  

 

نفيسه زارع كهن 

ابتداي هفته جاري كميته »همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات 
در انتخابات« با حضور زنان از گروه ها و طيف هاي مختلف اعالم 

حضور كرد؛ كميته يي كه در آن زنان فارغ از هر نگاه و انديشه يي 
دور هم نشستند تا بدون اعالم حمايت از كانديدايي خاص، خواسته 
هايشان را از كانديداهاي مختلف بر زبان آورند و به طور مشخص، 
عليه  تبعيض  هرگونه  رفع  كنوانسيون  به  ايران  پيوستن  خواستار 

زنان، بازنگري در قوانين تبعيض آميز و برابري جنسيتي شدند.
اين اتفاق همان نكته يي است كه جنبش زنان مدت هاست از ضعف 
آن رنج مي برد چه نگا ه ها و باورهاي متفاوت آنان به مقوله هاي 
بوده  مانعي  هميشه  اجتماعي  مسائل  و  گرفته  سياست  از  مختلف 
آنان را دور يك ميز جمع كند و حال درست در نزديكي  تا  است 
انتخابات رياست جمهوري اين گرد هم آمدن نشان خوبي  دهمين 
است بر اينكه زنان ايراني ضرورت ها را دريافته اند و به اين رسيده 
اند كه با انفعال و اختالف راه به جايي نمي برند و اكنون به گفته 
خودشان بايد با بهره گيري از فضاي انتخاباتي، ائتالف ديگري را 

شكل دهند كه هدف از آن صرفًا طرح مطالبات شان باشد.
اما چنين اتفاقي دور از تجربه نزديك گذشته نيست كه آنان درباره 
اليحه حمايت از خانواده نيز چنين عمل كردند و نتيجه اش همين شد 
كه بند )۲۳( اليحه حمايت از خانواده درباره ازدواج مجدد مرد بدون 
رضايت همسر اول از آن حذف شد و تالش زنان نتيجه داد و اين 
گونه بوده است كه از ديد هر ناظر بيروني منصفي چانه زني هاي 
زنان در اين چندساله اگرچه گاه كار را به جاهاي باريك كشانده 
اما زماني كه گرد هم آمده اند و اختالف نظرها را فراموش كرده اند، 
ثمربخش هم بوده است.اكنون زنان حول خواسته يي جديد دور هم 
گرد آمده اند و از رئيس جمهور آينده شان خواسته هايشان را طلب 
مي كنند؛ كه اگر روزي استفاده از نام زنان و طرح خواسته هايشان 
از سوي كانديدايي تنها براي جمع آوري آراي اين نيمه ديگر جامعه 
بود اكنون داستان روال ديگري يافته است يعني زنان برايش روال 
ديگري تعريف كرده اند. حال بايد كانديداها براي داشتن راي زنان 
شايد  و  بايستند  زنان  درباره  شان  پاي سخنان  و  بدهند  تضمين 
ارمغان  به  كابينه  در  هم  آنان سهمي  براي  بيشترشان  فشاري  پا 
متفاوت  هاي  نگاه  از  جداي  همصدايي  اين  و  حضور  اين  بياورد. 
چيزي است كه زنان ايراني با خون دل حاصلش كرده اند و نشان 

مي دهد كه مي خواهند، پس مي شود...

اجاره  دفتر در منطقه پارک رويال 
دارای 3 اتاق کامال مستقل
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کتابخانه هاي 
ديجيتال يک ضرورت 

 
جادي ميرميراني

قبل، شاخه فرهنگي سازمان ملل متحد، پروژه جديدش را  هفته 
افتتاح كرد؛ كتابخانه جهاني ديجيتال. كتابخانه ديجيتال، كتابخانه 
يي است كه اسناد را به جاي شيوه هاي قديمي همچون كاغذ و 
ميكروفيلم، روي كامپيوتر ذخيره مي كند. پروژه كتابخانه جهاني 
ديجيتال قرار است فضايي رايگان در اينترنت را در اختيار دست 
كه  دهد  قرار  نايابي  هاي  نقشه  و  ها  فيلم  ها،  كتاب  ها،  نوشته 
بخشي از تاريخ بشريت به شمار مي روند. به گفته يونسكو، اين 
كتابخانه ديجيتال به شناخت فرهنگ ها از يكديگر و فهم متقابل 
غني  و  فقير  بين  شكاف  كاهش  باعث  و  كرد  خواهد  كمك  آنها 
خواهد شد. هرچند در بين اسناد ارائه شده به اين كتابخانه، رمان 
هزار ساله ژاپني و نقاشي هشت هزار ساله آفريقايي هم به چشم 

مي خورند، اما تا به حال اكثر اسناد اضافه شده به اين پروژه، 
ريشه اروپايي داشته اند. در بين آثار خاورميانه، تا به حال تنها 
يك كتاب عربي به اين كتابخانه اضافه شده. البته نبايد فراموش 
كنيم كه تاريخ راه اندازي اين سايت، دو روز قبل بوده و راهي 

طوالني در پيش دارد. 

اين پروژه در سال ۲۰۰5 و بر اساس ايده جيمز بيلينگتون مطرح 
شد. اين كتابدار كتابخانه كنگره امريكا، با ايده جمع آوري آثار 
ارزشمند جهان از ۳۰ كتابخانه جهان و ديجيتالي كردن آن آثار 
و اضافه كردن آنها به يك كتابخانه ديجيتال، مي خواهد عالوه بر 
نزديك كردن فرهنگ ها به يكديگر، از شكاف بين كشورهاي فقير 

و غني در دسترسي به اين آثار نيز بكاهد. 
روي  را  اسناد  ديجيتال  هاي  كتابخانه  گفتيم،  كه  طور  همان 
كامپيوتر يا حتي از طريق اينترنت به »مراجعان« عرضه مي كنند. 
اين روش مزاياي بي شماري دارد؛ از عدم محدوديت فضا گرفته 
تا فعاليت ۲۴ ساعته و دسترسي همزمان افراد به يك كتاب واحد 
و امكان جست وجوي راحت اسناد. در عين حال اين كتابخانه ها 
در صورتي كه به شكل يك سايت و روي اينترنت عرضه شوند، 
با دادن فرصت برابر به هر كسي كه به اينترنت دسترسي دارد، 

به كاهش شكاف بين فقير و غني هم كمك خواهند كرد. 

سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه كشور خود ما چقدر 
روي كتابخانه هاي ديجيتال كار كرده است؟ متاسفانه بسيار كم. 
البته خوشبختانه عالقه مندان به شكل فردي و با صرف هزينه 
هاي سنگين و زحمات فني فراوان، كتابخانه هايي را ايجاد كرده 
اند ولي حمايت دولتي از اين كار، بدون شك بسيار كم بوده است. 
اكثر كشورهاي دنيا طرح هايي دارند كه بر اساس آنها اسناد ملي، 
روي  ديجيتال  شكل  به  را  و...  ها  فرهنگنامه  قديمي،  هاي  كتاب 
قابل  مندان  عالقه  براي  طرف  يك  از  تا  دهند  مي  قرار  اينترنت 
سرمايه  از  بخشي  عنوان  به  ديگر  طرف  از  و  باشند  دسترسي 

فرهنگي يك كشور، در رقابت با ديگر منابع، در موتورهاي جست 
وجو نمايان شوند. در كشور ما اين كار هنوز به شكل سيستماتيك 
وقت  صرف  و  شخصي  سرمايه  با  داوطلبان  نگرفته.  صورت 
بسيار، قدم هاي بزرگي برداشته اند. پروژه هايي مثل »گنجور« با 
همت افراد مستقل بخش بزرگي از اشعار كالسيك را به شكل يك 
كتابخانه ديجيتال روي اينترنت قرار داده اند اما هنوز نسبت به 
آنچه بايد انجام شود، در ابتداي راه ايستاده ايم. براي طي كردن 
اين راه، نمي توان به داوطلبان مستقل اكتفا كرد. دولت بايد اواًل 
از پروژه هاي مستقل حمايت كند و ثانيًا خودش نيز براي اضافه 
كردن آثار كالسيك، دانشنامه ها و منابع ملي به كتابخانه هاي 
ديجيتال و قابل دسترس روي اينترنت، قدم هاي موثري بردارد. 

  ********
نقاشي هاي ديويد هاکني در آلمان 

 
 

نمايشگاهي از ۷۰ نقاشي بزرگ ديويد هاكني پيشگام هنر پاپ در 
گالري كنسرت هاي وورث اشتوتگارت برپا شد. در اين نمايشگاه 
كه براي اولين بار در چنين مقياسي برپا مي شود، شماري از آثار 
جديد  هاكني هم روي ديوار رفته اند. هاكني كه از او و اندي وارهول 
تحت عنوان دو نفر از پايه گذاران جنبش پاپ در دهه 6۰ ميالدي 
شاهد  او  آثار  در  است.  انگلستان  در   ۱۹۳۷ متولد  مي شود،  ياد 
تركيب احساس و پرسپكتيو هستيم. رنگ هاي آثار او عمدتا شاد و 
پرانرژي هستند. مخاطبان كارهاي اخير وي حتي از قبل هم بيشتر 
با  آثار  هاكني ارتباط برقرار مي كنند؛ چراكه او در آثار اخيرش 
به روشني رنگ توجه بيشتري مبذول داشته است. گشت وگذار 
مي دهيم.  ادامه  نيواورلئان  كره خاكي،  سوي  آن  در  را  سال 
داد.  خبر  منطقه  اين  در  جاز  فستيوال  برپايي  از  اسوشتيدپرس 
فستيوال جاز نيواورلئان كه امسال چهلمين سال برگزاري خود 
را جشن مي گيرد، از روز يكشنبه ۲6 آوريل شروع شده و تا هفته 
آينده ادامه دارد. از جمله شركت كنندگان اين فستيوال مي توان به 
اتا جيمز )خواننده برنده جايزه گرمي در سبك راك اندبلوز(، هوگ 
ماسكال )نوازنده به نام ترومپت از آفريقاي جنوبي(، ماروا رايت 
جووي  بن  نيز  و  معروف(  )خواننده  نبت  توني  بلوز(،  )خواننده 
اشاره كرد. از عالم موسيقي پا به دنياي سينما مي گذاريم با اين 
خبر به نقل از رويترز كه اعالم كرد فيلم »سريع و خشمگين« بعد 
از گذشت پنج هفته از اكران، پرفروش ترين فيلم سينماهاي جهان 
لقب گرفت. اين فيلم كه جز توليدات كمپاني يونيورسال است، تا 
به حال ۳۰۰ ميليون دالر فروش داشته است تنها فروش اين فيلم 
اين  است.  بوده  دالر  ميليون   ۱5 گذشته،  هفته  آخر  تعطيالت  در 
خبر هم به نقل از روزنامه مسكو تاميز خواندني است كه كشور 
روسيه در حال آزمودن شانس خود در حراجي هاي هنري است. 
بنابه اين گزارش، پرتره اي 5/۱ متري از نيكوالس رويريخ نقاش 
روسي كه از طرف پسرش در حراج كريستي نيويورك شركت 
كرد، به مبلغ ۲ ميليون و ۹۹۰ هزار دالر چكش خورد. اين حراجي 
كه به هنر روسيه اختصاص داشت، روز جمعه در نيويورك برپا 
قيمت  برابر  دو  ميزان  به  نقاش  اين  اثر  كه  اينجاست  جالب  شد. 
كارشناسان  سوي  از  اثر  اين  اوليه  برآورد  رفت.  فروش  پايه 
بود. حراج  اعالم شده  ميليون و يكصد هزار دالر  كريستي، يك 
آثار هنرمندان روسيه در حالي از سوي خانه حراج كريستي در 
نيويورك برپا شد كه ۳۹۰ اثر متعلق به قرن هاي ۱۸ و ۱۹ ميالدي 
به  دالر  ميليون   ۲/۱۳ مبلغ  به  اين  آثار  مجموعا  داشتند.  شركت 

فروش رسيدند

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

بوق سگ بدنبالش می گشتم ، هرچه سگدو می زدم و از هر كس و 
ناكس سراغش را می گرفتم به جايی نمی رسيدم . بدون او زندگی 

برايم غير ممكن بود. 
هرچه بيشتر جستجو می كردم نا اميد تر می شدم. هيچ اثری از او 
نبود، تو گويی ماهی شده  و به دريا رفته زندگی بدون او فالكت بار 

می نمود. تا اورا نمی يافتم  ارام نمی گرفتم . 
اما افسوس كه خيلی زود دير شد و سالهای سال گذشت ، من 
جوانی را پشت سر گذاشته بودم كه ناگهان يك روز تصادفی 

پيدايش كردم ولی ديگر كار از كار گذشته بود، ديگر برايم فرقی 
نميكرد و هيچ فايده ای هم نداشت . 

می دانيد چرا؟
چون نيمه وقت بود!

                                           

پوند
نازنين ای مال دنيا، آب بستان است پونــــــــد
در ميان جنگ و دعوا ، تيغ بران است پونـــد

نـــــــــاله های دردمندان را تسال و اميـــــــــد
دائمــــــٌا در تيره گی ها شمع سوزان است پوند

تاكه آب سبزه زار است غنچه كی گردد خزان
از برای كشت زاران مثل دهقان است پونـــــد

گرگ كوهستان زبيم او همی لرزد چوبيـــــــد
از برای كافران هم نورايمان است پونــــــــد

درميادين نبرد كی دشمنش پيــــــــرو. گشت؟
برتر از تيمور و چنگيز مرد ميـــدان است پوند

رنگ رويش مرهم درد نهان عـــــــاشق است
ارزش معيار انسان جان جانــــان است پوند

پروراند الغران راهمچنان يــــك گـــــاو نر
تا قيامت اسب تازد مرد جوالن است پـــــوند

چون دوای مشكالت است و تسلی بخش غم
هرزمان در جيب باشد درددرمان است پونــد

تلنُگر
صمد شکارچی 

استخدام
به دوشیزه یا بانوی با تجربه ای در امور اجتماعی یا 

تجاری و قطعا مسلط به زبان انگلیسی برای نوشتن نامه 
های اداری بصورت نیمه وقت در هفته با حقوق کافی 
در منطقه ی کنزینگتون لندن نیازمندیم ، ساعت کار 

بستگی به موافقت طرفین می باشد . 
07944203355  - 02076034392

اخبارهنری
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اقتصاد

Licence Number:12483751

بهاي نفت در بازار جهاني با شيوع آنفلوآنزاي خوكي پائين افتاد

کاهش دوباره سقف توليد در 
دستور کار اوپک 

  
اينكه  تا  ادامه مي دهد  به روند صعودي خود  بازار جهاني همچنان  اوپك در  نفت  بهاي  اقتصاد:  گروه 
حتي بهاي سبد نفتي اوپك به مرز 5۰ دالر در هر شبكه رسيد كه اين رقم با آخرين قيمت ثبت شده در 
نشست وين ۴ دالر افزايش يافته است و اين افزايش قيمت تا حدي به اوپكي ها اميد داده كه سياست هاي 
آنها در قبال بازار جهاني نفت تاثيرگذار بوده و كاهش دوباره سقف توليد اوپك در آخرين نشست آنها 

در وين كمك بسياري به جلوگيري از افت دوباره بهاي 
قيمت  افزايش  است.  بازار جهاني كرده  در  طالي سياه 
سبد نفتي اوپك در حالي صورت مي گيرد كه بهاي نفت 
در بازار جهاني تحت تاثير از شيوه آنفلوآنزاي خوكي 
كارشناسان  چراكه  مي كند.  تجربه  را  دوباره  سقوط 
خوكي  آنفلوآنزاي  بيماري  شيوع  كه  مي دارند  اظهار 
مي تواند تقاضاي نفت در جهان را تحت تاثير قرار دهد و 
بهاي نفت در بازار جهاني را كاهش دوباره دهد. براين 
اساس بهاي نفت خام سبك آمريكا، وست تگزاس اينتر 
مدييت براي تحويل در ماه ژوئن با ۹5 سنت كاهش به 
۴۹ دالر و ۱۹سنت در هر شبكه رسيد. و در لندن نيز هر 
بشكه نفت خام با يك دالر و دو سنت كاهش، ۴۹ دالر و 

۳۰ سنت دادوستد شد.
ترديد اوپك براي كاهش يا ثبات

مي دهد  رخ  حالي  در  نفت  جهاني  بازار  در  افت وخيرها 
براي  هم اكنون  از  اوپك  عضو  كشورهاي  وزراي  كه 
ارائه نظرات خود در نشست آتي در وين خود را آماده 

مي كنند.
از  اوپك  توليد  بشكه اي  ميليون   ۴ كاهش  از  بعد  توليد  كنوني  سقف  ثابت نگه داشتن  و  افزايش  كاهش 
مهم ترين مواردي است كه از سوي كشورهاي عضو سازمان صادركنندگان نفت مطرح مي شود. در 
اين ميان گزينه كاهش دوباره سقف توليد اوپك براي جلوگيري از افت بيشتر بهاي نفت و بازگرداندن 
قيمت ها به سطوح قبلي در سال ۲۰۰۸ از نكاتي است كه انتقادات بسياري را از سوي مصرف كنندگان 
در برداشته است بر اين اساس حتي سازمان بين المللي انرژي براي نماياندن مخالفت خود با تصميم 

احتمالي اوپك براي كاهش دوباره سطح توليد اين سازمان هشدار داد كه ادامه روند كنوني توليد و رفع 
بحران اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۰ سبب خواهد شد تا با بحران كمبود نفت در جهان مواجه شويم. اين 
سازمان زمان آغاز بحران را سال ۲۰۱۳ اعالم كرده و از اوپك خواسته تا مانع وقوع اين بحران شود 
و براي تنظيم ميزان عرضه و تقاضا در بازار جهاني چاره اي بينديشد.اما در سوي ديگر ماجرا اوپكي ها 
در  سرمايه گذاري  نيازمند  نفتي  پروژه هاي  از  بيشتري  بخش  تا  شود  سبب  بحران  ادامه  كه  نگرانند 
كشورهاي آنها با ركود و توقف مواجه شود براين اساس برخي از اعضا كه پيش از اين نيز رقم ۷۰ دالر 
را براي نفت كامال متناسب مي دانند عنوان مي كنند كه تنها راه چاره براي افزايش قيمت نفت جلوگيري از 
افت بيشتر بهاي طالي سياه كاهش سطح توليد به ميزان كمتر از تقاضاي جهاني است. چرا كه براساس 
آمار ميزان عرضه كنوني نفت از سوي اوپك حتي پس از كاهش سقف توليد اين سازمان ۲۸ ميليون 
بشكه در روز است كه برآوردهاي رسمي نيز نشان مي دهد كه ميزان تقاضاي جهاني نيز در همين مقدار 
است و براين اساس برخي كارشناسان اظهار مي دارند كه كاهش سقف توليد و رساندن سطح توليد نفت 
اوپك تا ۲۷ ميليون بشكه در روز مي تواند سبب شود تا بهاي نفت در بازار جهاني كمي متعادل تر از 
گذشته شود. براين اساس اگرچه بسياري از وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك تصميم گيري براي ماه 

آينده را زود مي دانند ولي بسياري از آنها از لزوم كاهش سطح توليد خبر مي دهند. 
در اين بين عربستان نيز به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت در 
دنيا از تحت فشار بودن خود براي كاهش توليد نفت در نشست 
بعدي خبر مي دهد و وزير نفت سابق اين كشور اعالم مي دارد 
براي  شده  تعيين  توليد  سقف  رعايت  وجود  با  عربستان  كه 
كشورش از سوي ايران و ونزوئال براي كاهش دوباره سطح 
توليد تحت فشار است. اين اظهارات از سوي مقامات سعودي 
رسمي  به طور  ونزوئال  و  ايران  كه  مي شود  مطرح  حالي  در 
حمايت خود را از نفت ۷۰ دالري اعالم كرده اند و بر اين مبنا 
به قيمت  براي رسيدن  تنها راهكار  نيز  اوپك  ايران در  نماينده 
كرده  عنوان  اوپك  نفت  توليد  سطح  دوباره  كاهش  را  مطلوب 
است. براين اساس غالمحسين نوذري وزير نفت ايران نيز روز 
گذشته تعيين سقف توليد نفت را دستور كار نشست  آتي دانست 
تاكيد  نيز  ايران  كه  اوپك  بعدي  اجالس  اصلي  محور  گفت:  و 
زيادي روي آن دارد بررسي وضعيت توليد نفت در جهان است 
و به اين ترتيب تعيين سقف توليد نفت مهمترين موضوع اجالس 
اضطراري اوپك خواهد بود. بررسي بازار جهاني نفت از سوي 
اوپك در حالي صورت خواهد گرفت كه هم اكنون غيراوپكي ها 
بلكه به گفته خطيبي آمارها  خالف وعده هاي خود به اوپك نه تنها از سطح توليد نفت خود نكاسته اند 
نشان مي دهد كه ميزان توليد اين كشورها همچون قبل از بحران همان 5۰ ميليون بشكه در روز است 

كه اين امر نشان مي دهد غيراوپكي ها با تمام توان 
به توليد نفت مشغول اند. بر اين اساس اين امكان كه 
اوپكي ها در نشست آتي براي كاهش بيشتر سقف 
از  به اجماع برسند، دور  اين سازمان  توليد كنوني 

ذهن نخواهد بود. 
بحرين و تجربه 

کسری بودجه
نشريه تحقيقات اقتصادی ميس ضمن تحليل 
بودجه  از كسری  بحرين  اقتصادی  وضعيت 

اين كشور خبر داد.
ميس نوشت: با اين حال، پس از اعطای تعدادی 
امتياز از سوی دولت، پارلمان بودجه را در 
۲۲ مارس تاييد كرد و چند روز بعد پادشاه 
نيز بر آن مهر تاييد زد. امتيازات تقاضا شده 
و اعطا شده توسط پارلمان اين مخارج طرح 
ريزی شده را به روند پيش بينی شده توسط 
ما نزديك تر می كند. ما شاهد يك صعود ۷ 
درصد از رقم ۰۰۲/۲ ميليارد دالر درهم در 
سال ۲۰۰۹ به ۱۰۳/۲ ميليارد درهم در سال 
۲۰۱۰ هستيم كه كمی كمتر از مقادير بودجه 
 ۱۴۲/۲ و  درهم  ميليارد   ۰۸۲/۲ ترتيب  به  ی 
ميليارد دالر درهم كه در اين دو سال شاهد 
بوده ايم است. اين بر ديدگاه ما در مورد همه 
خليج  همكاری  شورای  عضو  كشورهای  ی 
فارس صحه می گذارد كه علی رغم صحبت 
افزايش  مخارج  واقع  در  مخارج،  كاهش  از 
جبران  را  اقتصادی  بحران  اثر  تا  يابند  می 
نمايند. ما همچنين در مورد درآمدها نيز كمی 
مثبت بين هستيم و ميزان درآمد را در سال 
با  )در مقايسه  ، ۴66/۱ ميليارد درهم   ۲۰۰۹
در  و  دولت(  درهم  ميليارد   ۳۹۸/۱ برآورد 
درهم  ميليارد   5۸6/۱ از  ۲۰۱۰،بيش  سال 
پيش   ) درهم  ميليارد   ۴6۳/۱ با  مقايسه  )در 
بينی می كنيم. اين سبب يك كسری بودجه ی 
ناخالص  توليد  BHD دالری  ميليارد   5۳6/۰
داخلی GDP( در سال ۲۰۰۹ و سپس 5۱۷/۰ 
در سال   )GDP از  درصد   ۷( درهم  ميليارد 
هزينه،  اين  پرداختن  برای  شود.  می   ۲۰۱۰
بحرين مجبور به شروع قرض گرفتن می كند 
و در واقع، اين پروسه هم اكنون شروع شده 

است.



13
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 11 اردیبهشت ماه 1387
سال دوم -  شماره نودوچهار

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

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

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

jravandi@btconnect.com

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

ravandi:emairates.net.ae

دفتر مرکزی لندن:

10 شرکت بزرگ 
ورشكسته جهان 

  اين روزها شركت های مختلف در سراسر جهان يكی پس از ديگری ورشكست می شوند. آنچه می 
خوانيد ليستی از بزرگ ترين شركت هايی است كه طی سالهای اخير سقوط كرده اند.

-۱ شركت مخابراتی مكس ول
اواخر ۱۹۸۰ و اوايل ۱۹۹۰ شركت PBCC سابق، يكی از بزرگ ترين 
گروه های رسانه ای دنيا بشمار می رفت. اما مرگ ناگهانی و مرموز 
روبرت مكس ول، بنيانگذار اين شركت، در نوامبر ۱۹۹۱ شرايط را تغيير 
مهيا كرد و  مالی شركت  برای بررسی مسائل  را  اتفاق زمينه  اين  داد. 
معلوم شد اين شركت ورشكسته بوده و منابع كافی برای پرداخت بدهی 

های خود به طلبكاران را نداشت چه برسد به سهام داران.
-۲ پولی پك

كنترل شركت  وی  است.  ترك  قبرسی  برجسته  موسس  نظير«  »اصيل 
سابق نساجی را درسال ۱۹۸۰ بدست گرفت. طی ۱۰ سال وی شركتی 
به ارزش ۷/۱ ميليارد پوند تأسيس كرد كه درهر چيزی دستی داشت، از 

سبزی و ميوه گرفته تا الكترونيك.
های  شركت  در   ۱۹۹۰ درسال  كه  درآمد  صدا  به  هنگامی  خطر  زنگ 

»نظير« كالهبرداری بزرگی صورت گرفت. حق سهام به ميزان چشم گيری كاهش پيدا كرد و پس از 
معامله سهم های »پولی پك« در سپتامبر ۱۹۹۰ به مدت موقت به حالت تعليق درآمد و گروه پولی پك 
درسال ۱۹۹۱ به مديريت رسيد. »اصيل نظير« انگليس را درحالی ترك كرد كه اتهام دزدی را بدوش می 

كشيد و به شمال قبرس پناهنده شد.
-۳ مارسونی

اين شركت كه قبال GEC ناميده می شد، ستون صنعت بريتانيا بود اما ناگهان از مسير به اصطالح امن 
لورد وين استاك سابق فاصله گرفت و در اواخر ۱۹۹۰ هنگامی كه شركت های اينترنتی به سرعت رشد 

كردند، دست به سرمايه گذاری های عظيم در تكنولوژی زد.
در سپتامبر ۲۰۰۱ مدير ارشد مارسونی، لورد سيمپسون، خبر از زيان صدها ميليون پوندی شركت در 
طی چند ماه داد. سهم سيمسون كه زمانی هر سهم آن ۱۲ پوند ارزش داشت ۹۹ درصد از ارزش قبلی 

خود را از دست داد و سرمايه گذاران خود را با جيب های خالی ترك كرد.
 BC ۴ شركت های مشترك المنافع-

اين شركت كه زمانی ستاره بورس سهام بود و هر 
نوع تجارتی را از معامالت دريايی گرفته تا خدمات 

مالی انجام می داد، در يك معامله غير عاقالنه به زير كشيده شد. 
درسال ۱۹۸۸ شركت BC كامپيوترهای آتالنتيك را خريداری كرد اما پس از يك سال متوجه شد كه 
اين معامله با سرعت خطرناكی درحال نابودی نقدينگی اين شركت است. با وجود تالش های بسيار و 
كاهش ارزش كاال تا سقف بيش از ۰55 ميليون پوند و قراردادن آتالنتيك در مقام امانت، بازهم نتوانست 

خود را نجات دهد.
-5 كالورول

اما  كرد  عمل  موفق  بسيار  مبلمان  زمينه  در   ۰۱۹۹ اوايل  در  كه  است  كالورول  شركت  بعدی  قربانی 
متأسفانه مانند BC بدليل يك خريد اشتباه از هم پاشيد. اين مورد خريد يك شركت نساجی بنام جان 

كورتر سال ۸۸۱۹ ود.
از يك سو اين خريد بسيارگران تمام شد و از طرف ديگر شروع ركود اقتصادی و سقوط بازار مسكن 
در پايان ۰۸۱۹ منتهی به درخواست از شركت كالورول برای پرداخت بدهی شد. جالب 
اينجاست كه رئيس شركت كالورول جان آشكر وفت و مدير ارشد BC جان گان هر 

دو جايزه سال تاجر جوان گاردين را بردند.
-6 انرون

شركت مذكور تنها در مدت 5۱ سال تبديل به هفتمين شركت بزرگ در آمريكا شد. 
 ۱۰۰۲ دسامبر  بود.  بوش  جمهور  رئيس  شخصی  دوست  شركت،  رئيس  لی،  كنت 
هنگامی كه اين شركت وارد ليست ورشكستگان شد آنها با استفاده از تكنيك های 

حسابداری در ميزان سوددهی خود اغراق و بدهی های خود را پوشاندند.
Boocom ۷ بو دات كام-

لباس  فروش  به  بود شروع   dotcom تركيدن حباب شركت  قربانی  كه  اين شركت 
های مد روز از طريق اينترنت كرد. نهايتا بعداز دود كردن مقادير بااليی از پول و 
مواجه با مشكالت كالن در وب سايت، اين شركت در ماه می ۰۰۰۲ در مقام امانت 

قرار داده شد.
-۸ راك شمالی

تاسيس اين شركت ساخت و ساز به سال ۷۹۹۱ بازمی گردد. سبك كار آنها توانست به مدت چندين 
سال توجه سرمايه گذاران را به خود جلب كند. تكيه بيش از حد آنها بر تامين بودجه از طريق بازارهای 
پول سال گذشته باعث سقوط شديد آنها شد زيرا گرفتن اعتبار بدليل ضعف بدنه اقتصادی كشور بسيار 

دشوار شده بود.
ارزش سهام آنها از ۲۱ پوند به تنها ۰۹ پنی در ماه فوريه رسيد و سپس معامله سهام نيز بحالت تعليق 

درآمد.مشخص نشد كه صاحبان سهام آيا سودی بردند يا خير؟
-۹ جارويس

اين شركت در زمينه ساخت و نگهداری شبكه های راه آهن فعاليت می كرد كه ناگهان ضربه شديدی از 
جانب سهام خورد و ارزش آن تا ۸/۹۹ درصد سقوط كرد.

-۰۱ ميلوال
»هيچ كس ما را دوست ندارد اما ما اهميت نمی دهيم.« اين شعار معروف طرفداران ميلوال است. قيمت 

سهامش طی ۰۱ سال تا ۸۹ درصد سقوط كرد.

منبع: تايمز آنالين کاهش سود 58 
درصدي شل  

هفت  از  يكي  به  زماني  كه  شل  داچ  رويال 
گذشته  روز  داشت،  شهرت  نفتي  خواهران 
جاري  سال  اول  ماهه  سه  در  كرد  اعالم 
ميالدي سود آن شركت نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ميالدي 5۸ درصد كاهش داشته 
تايمز،  فايننشال  روزنامه  گزارش  به  است. 
كسر  از  پس  شل  ماهه  سه  خالص  سود 
اين  رسيد. سود  دالر  ميليارد   ۳/۳ به  ماليات 
شركت در همين دوره در سال گذشته ۷۸/۷ 
گزارش  اين  حالي  در  شل  بود.  دالر  ميليارد 
را داد كه روز سه شنبه بريتيش پتروليوم يا 
در  هم  آن  كه  ديگر  نفتي  يك شركت  پي،  بي 
نفتي  خواهران  هفت  ميالدي جزء   ۱۹۷۰ دهه 
بود، از كاهش 6۲ درصدي سود خالص خود 
نسبت به سه ماهه اول سال گذشته خبر داده 
بود. كاهش سود خالص شركت هاي نفتي به 
دليل كاهش شديد قيمت جهاني نفت رخ داده 
است. ميانگين قيمت جهاني نفت در سه ماهه 
در  دالر   ۹۰ معادل  ميالدي  گذشته  اول سال 
اين  در  قيمت  اين  كه  بود در حالي  هر بشكه 
اساس  بر  است.  بوده  دالر   ۴۰ معادل  دوره 
بخش  در  سود  كاهش  بيشترين  شل،  سياهه 
تجارت توليد و اكتشاف بوده است، كه سود 
آن از ۱/5 ميليارد دالر در سه ماهه اول سال 
۲۰۰۸ به ۷/۱ ميليارد دالر رسيد. در توليدات 
اين شركت از جمله پااليشگاه هاي آن،  نفتي 
سود آن از ۱۹/۱به ۰۹/۱ ميليارد دالر رسيد. 
نفتي  هاي  بخش شن  در  تجاري شل  فعاليت 
خود  سود  در  را  شديدي  كاهش  نيز  كانادا 
تجربه كرد. در اين بخش سود شركت از ۲۴۹ 
ميليون دالر در سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ به 

۴۲ ميليون دالر رسيد.  
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کسی از 
گربه های 

ايرانی خبر 
نداره...

دوره خود  حالی شصت ودومين  در  كن  فيلم  بين المللی  جشنواره 
را سپری می كند كه از بين همه نامزد هايی كه سينمای ايران برای 
پذيرفته  دوره  اين  در  فيلمی  هيچ  بود،  گرفته  درنظر  كن  به  ارائه 
نشده اما جشنواره كن يك فيلم بدون مجوز ساخته »بهمن قبادی« 
انتخاب كرده  نگاه«  »نوعی  ايران« در بخش  »نماينده  به عنوان  را 
نداره؟«  خبر  ايرانی  گربه های  از  »كسی  فيلم  كه  حالی  است.در 

در سكوت  و  نمايش  و  پروانه ساخت  بدون  قبادی  بهمن  ساخته 
خبری ساخته شده، به عنوان نماينده ايران در بخش »نوعی نگاه« 

جشنواره شركت دارد. 
ارائه  ايران امسال 6 فيلم را برای  اين در حالی است كه سينمای 
به كن درنظر گرفته بود كه ظاهرا هيچ كدام از آنها مورد پذيرش 
واكنش  ديد  بايد  حال  و  است  نگرفته  قرار  اروپايی  اين جشنواره 
مسئوالن بخش بين الملل بنياد سينمايی فارابی به اين قضيه چگونه 
خواهد بود. بهمن قبادی پس از فيلم نمايش داده نشده »نيوه مانگ«؛ 
به موسيقی زيرزمينی در  بار  اين  به موسيقی و  نيز  فيلم  اين  در 
ايران می پردازد. در داستان فيلم سينمايی »كسی از گربه های ايرانی 
خبر نداره...« كه در سال گذشته، در سكوت خبری، در شهر تهران 
كوشانفر،  اشكان  بهداد،  حامد  نگار شقاقی،  آن  در  و  ساخته شد 

بابك ميرزاخانی و... به ايفای نقش می پردازند، آمده است: »دختر و 
پسر جوانی بعد از آزادی از زندان، برای جمع كردن يك گروه جديدِ 
موزيك، به قلب تهران می زنند و سفری زيرزمينی را شروع می كنند 
تا تك تك افراد بندشان را از ميان گروه های مخفی زيرزمينی پيدا 
به فستيوالی  را  تا خودشان  بروند  ايران  از  آنها می خواهند  كنند. 
در لندن و پاريس برسانند اما بيشترشان برای رفتن از ايران نه 
پولی دارند و نه پاسپورتی. جوان ديگری تالش می كند تا برايشان 
پاسپورت جعلی جور كند و قبل از رفتن شان ترتيب كنسرتی مخفی 
را در تهران بدهد و …« بنا به اعالم ورايتی همچنين فيلم سينمايی 
»زمزمه با باد« كه نخستين فيلم بلند كارگردان جوان سينمای ايران 
شهرام عليدی است در بخش مسابقه بخش هفته منتقدان شصت و 

دومين دوره جشنواره كن ۲۰۰۹ پذيرفته شده است.
فيلم سينمايی »زمزمه با باد« )سرته له گه ل با( Sirte Le Gel Ba به 
فيلمبرداری تورج اصالنی در پاييز ۱۳۸۷ طی دو ماه در شهرهای 
»رواندز« و »سوران« در كردستان عراق فيلمبرداری شده است و 
منتخبی از بازيگران ايرانی و كردستان عراق در آن به ايفای نقش 
انسانی دارد؛  با باد« مضمونی  فيلم سينمايی »زمزمه  پرداخته اند. 
در بحبوحه جنگ و خشونت صدام عليه مردم بی دفاع عراق، همه 

در انتظار تولد يك كودك هستند. 
»آخرين  چون  مطرحی  كوتاه  فيلم  اين  از  پيش  عليدی  شهرام 
روستای سرشماری نشده« را ساخته است. هفت فيلم برای حضور 
امسال،  فرانسه  كن  جشنواره فيلم  منتقدين  هفته  رقابتی  بخش  در 
برگزيده شده اند. هفته منتقدين كن، امسال برای چهل و هشتمين 
دوره خود عالوه بر نمايش هفت فيلم بلند، هفت فيلم كوتاه، چهار 
نمايش ويژه و پنج نمايش ويژه مختص آثار كوتاه و نيمه بلند را 

در نظر گرفته است. 

در بخش آثار بلند فيلم »ناحيه افراد گمشده« به كارگردانی »كارولين 
به  هلند  آلمان،  بلژيك،  پانو« محصول  »آلتی  بلژيك،  از  استروب« 
به  »هياچو«  فيلم  دورث«،  و  جسيكا  و  بروسن  »پيتر  كارگردانی 
كارگردانی »آلخاندور فرناندز آلمندراس« از كشور شيلی، »مردم 
عادی«محصول صربستان، فرانسه، سوئيس اثر »داليمير پرسيك« 
و »روز بد برای ماهيگيری« محصول اروگوئه و اسپانيا اثر »آلوارو 
»نسيم  كارگردانی  به  فرانسه  گری« محصول  »خداحافظ  برچنر«، 

آمائوچه« به روی پرده می روند. 
شخصی«  چيز  »هيچ  فيلم های  نيز  منتقدين  هفته  ويژه  بخش  در 
»ماتياس  به كارگردانی  اين بخش در كن(  افتتاحيه  فيلم  )به عنوان 
فيلم  اسپانيا،  از  ايبانز«  »گابه  اثر  »هيرو«  فرانسه،  از  گوكالپ« 
»۱۹۸۹« اثر »كاميلو ماتيز« از كلمبيا و فيلم »زوزه روباه« )به عنوان 

از  كالين«  »گريگوری  كارگردانی  به  بخش(  دراين  اختتاميه  اثر 
فرانسه. دربخش نمايش های ويژه نيز آثاری از برزيل، كره جنوبی 
تحليل گران سينمايی  و  منتقدان  پرده می روند.  به روی  فرانسه  و 
می گويند »تری فريمو« مدير جشنواره كن امسال به قولی كه سال 
قبل داد، عمل كرده است. تری فريمو سال قبل پس از پايان شصت 
و يكمين دوره جشنواره قسم خورد كه رقابت ها در بخش مسابقه 
از  با دعوت  تازه تر خواهد بود و مسئولين جشنواره  سال ۲۰۰۹ 
چهره های تازه تر در كنار حرفه ای های سينما، يك بخش مسابقه ای 
خوب و رقابت برانگيز را رقم  خواهند زد. با اعالم اسامی ۲5 فيلم 
بخش مسابقه كه برای دريافت نخل طاليی با يكديگر رقابت می كنند، 
می توان گفت مدير جشنواره كن به قولی كه داده، عمل كرده است. 
جشنواره امسال درهای خود را به روی فيلم سازان كم تر شناخته 
شده باز كرده است و به همين دليل پيش  بينی می شود كه تماشاگران 
جشنواره در روزهای برگزاری آن، با يك سری سورپريز رو به 

رو شوند و از كشف استعدا د های جديد به هيجان بيايند. 
با اين حال، فيلم سازان نوجوی آسيايی، آفريقايی و اروپايی بايد 
رقابت سنگينی با نام های مطرحی مثل »پدرو آلمودوار«، »آنگ لی«، 
لوچ«،  »كن  كمپين«،  »جين  فون تريه«،  »الرس  تارانتينو«،  »كوئنتين 

»پارك چان دوك« و »ميشل هانكه« كنند. 
فيلم های  از  تعدادی  می گويند  جشنواره  به  نزديك  منابع  ولی 
تأمل  قابلت  و  خوب  قدری  به  مسابقه  بخش  نوجوی  كارگردانان 
هستند كه حتما نيمی از جوايز اصلی جشنواره به آنها تعلق خواهد 
گرفت. نشريات فرانسوی بر روی اين مسئله تاكيد دارند كه فرانسه 
تهيه كننده تعداد زيادی از فيلم های بخش مسابقه است. اين فيلم ها 
كشورهای  نام  به  بيشتر  و  هستند  مشترك  محصول  صورت  به 
می تواند  فرانسه  جشنواره،  قانون  طبق  می شوند.  شناخته  ديگر 

حداكثر سه فيلم در بخش مسابقه داشته باشد. 
آلمودوار( در  )پورو  در عين حال، حضور »آغوش های گسسته« 
بخش مسابقه باعث تعجب تحليل گران سينمايی شده است. اين فيلم 
فيلم »كسی  اكران عمومی شد.  اسپانيا  قبل در سينماهای  ماه  دو 
بخش  در  قبادی«  بهمن  »ساخته  نداره؟  خبر  ايرانی«  گربه های  از 
و  روسی  لونگوئين«  »پاول  دارد.  شركت  جشنواره  نگاه«  »نوعی 
اين  در  حاضر  مطرح  فيلم سازان  ديگر  فرانسوی  كاواليه«  »آلن 
رايت  »رابين  بيگله سيالن«،  »نوری  هوپر«،  »ايزايل  هستند.  بخش 
پن« و »حنيف قريشی« چهره های سرشناس هيئت داوری اين دوره 

جشنواره كن هستند. هوپر رئيس هيئت داوران هم هست.
كن،  بين المللی  جشنواره  مسابقه  بخش  فيلم های  اسامی  اعالم 

بازتاب های متفاوتی در محافل هنری بين المللی داشته است. 
نكته ای كه اكثر رسانه های گروهی جهان بر روی آن تاكيد می كنند، 
دور  اين  در  سينما  مولف  فيلم سازان  از  زيادی  تعداد  حضور 

رقابت های كن برای دريافت نخل طال است. 
فيلم هايی كه در بخشم سابقه كن با يكديگر رقابت می كنند، عبارتند 

از: 
»ستاره درخشان« )جين كمپين، محصول مشترك استراليا، فرانسه 

و انگلستان( 
»تب بهار« )لوبه، فرانسه و چين( 

و  فرانسه  و  دانمارك  و  سوئد  تريه،  فون  )الرس  مسيح«  »سند 
ايتاليا( 

»وارد خالء شد« )گاسپار نونه، فرانسه( 
»چهره« )ستای مينگ_ ليانگ، تايوان فرانسه و بلژيك و هلند( 

fes hecbes folles )آلن، سنايس، فرانسه و ايتاليا( 
»در آغاز« )خاوير جيانولی، فرانسه( 

»يك پيامبر« )ژاك آديار، فرانسه( 
»روبان قرمز« )ميشل هانكه، آلمان و فرانسه و اتريش( 

»نقاص« )جانی تو، هنگ كنگ و فرانسه و آمريكا( 
به مانی كه باقی می ماند« )اليا سليمان، فرانسه و بلژيك و ايتاليا و 

فلسطين اشغالی( 
»وينسره« )ماركو بلوچيو، ايتاليا و فرانسه( 

»كيناتای« )بريالنته مندوزا، فيليپين( 
»تشنگی« )پارك چان دوك، كره جنوبی و آمريكا( 

»آغوش های گشته )پدرو آلمودوار، اسپانيا( 
»نقه صداهای توكيو« )ايزابل كويكسيت )اسپانيا( 

»تانك ماهی« )آندرا آرنولد، انگلستان و هلند( 
در جستجوی اريك )كن لوچ، انگلستان و فراسه و بلژيك و ايتاليا( 

لعنتی های بی آبرو )كوئنيتن تارانتينو، آمريكا( 
_ گرفتن دود استاك )آنگ لی، آمريكا( 

_ فيلم تخليبات دكتر پارناسوس« )تويگيليام، كانادا و فرانسه(، »ارتش 
جنايت« )روبرت گيو ديگريان، فرانسه( و »آگوارا« )آنحاندرو آمنا 

بار، اسپانيا( هم در بخش خارج از مسابقه به نمايش در می آيند. 
والت  كمپانی  )محصول  »باال«  انيميشن  نمايش  با  كن  جشنواره 
)يان كونن،  استراوينكی  ايگور  با »كوكو چانل و  افتتاح و  ديزنی( 

فرانسه( خاتمه می يابد. 
شصت و دومين دوره جشنواره كن از ۱۳ تا ۲۴ ماه مه در شهر 

فرانسوی و ساحلی كن برپا می شود. 
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بازی عليرضا شجاع نوری در 
يک فيلم هندی

پروژه  يك  در  بازی  برای  نوری«  ع  شجا  »عليرضا 
از  پس  و  داده  انجام  را  اوليه  توافقات  هندی  سينمايی 
فيلم تصميم  اين  در  به حضور  نسبت  فيلمنامه  مطالعه 

می گيرد.
در  فارس  با  گو  و  گفت  در  نوری«  ع  شجا  »عليرضا 
سينمايی  فيلم  يك  در  حضور  پيشنهاد  گفت:  باره  اين 
از كشور هندوستان را بررسی می كنم كه مذاكرات و 
توافقات اوليه با كارگردان و تهيه كننده آن، انجام شده 
كه با تكميل فيلمنامه و مطالعه آن، تصميم نهايی ام را 
درباره آن خواهم گرفت. اين تهيه كننده سينما، ۱۴ سال 
پيش در فيلم »روز واقعه« بازی كرد و در جشنواره فيلم 
فجر سال گذشته با بازی در فيلم »ترديد« با ايفای نقش 

عموی هملت به عالم بازيگری بازگشت.

بيست ، به جمهوری 
چک می رود

به كارگردانی عبدالرضا كاهانی  فيلم سينمايی "بيست" 
چهارمين  و  چهل  بلورين  گوی  جايزه  دريافت  برای 

جشنواره بين المللی فيلم كارلووی واری رقابت می كند.
برگزاركنندگان  كرد  اعالم  ورايتی  مهر،  گزارش  به 
اولين  اسامی  سه شنبه  روز  واری  كارلووی  جشنواره 
اعالم  را  جشنواره  دوره  اين  مسابقه  بخش  فيلم های 

كردند كه "بيست" كاهانی از ايران يكی از آنهاست.
اين فيلم درباره يك تاالر پذيرايی است كه قرار است ۲۰ 
روز ديگر تعطيل شود و كارگران آن بايد در روزهای 
كرامتی،  مهتاب  نيفتد.  اتفاق  اين  كنند  تالش  باقيمانده 
پرويز پرستويی،عليرضا خمسه، حبيب رضايی، مهران 

احمدی و فرشته صدرعرفايی بازيگران فيلم هستند.
"آن  از  پس  كاهانی  عبدالرضا  فيلم  سومين  "بيست" 
جا" است كه پارسال جايزه اسكندر طاليی بهترين فيلم 
از ديگر  از آن خود كرد.  را  فيلم تسالونيكی  جشنواره 
كارلووی  جشنواره  دوره  اين  مسابقه  بخش  فيلم های 
ساخته  اولين  آرامش"  در  "روح  به  می توان  واری 

والديمير بالكو فيلمساز اسلواك اشاره كرد.
اين فيلم درباره يك زندانی سابق است كه می كوشد با 
گذشته خود كنار بيايد. "من دوست تو نيستم" گيورگی 
و  است  بوداپست  در  انزوا  درباره  مطالعه ای  كه  پالفی 
"آن جا متوقف نمی شود" وينكو برسان فيلمساز كروات 
و برنده قبلی جايزه كارگردانی از كارلووی واری ديگر 
بلورين  گوی  جايزه  دريافت  برای  كه  هستند  فيلم هايی 

جشنواره امسال رقابت می كنند.
ايل   - سو  جئون  ساخته  "هيماليا"  ماجرايی  درام 
فيلمسازان كره ای نيز در بخش مسابقه حضور دارد. اين 
فيلم توليد مشترك فرانسه است. رياست هيئت داوران 
بخش اصلی جشنواره كارلووی واری چهل و چهارم را 

را كلودی اوسار تهيه كننده فرانسوی به عهده دارد.
فيلمساز متولد چك و سازنده  همچنين ميلوش فورمن 
فيلم های "پرواز بر فراز آشيانه فاخته" و "آمادئوس" در 

اين دوره جشنواره كارلووی واری تقدير می شود.
او در عين حال برای اولين بار فيلم "يك گردش ارزنده" 
از  اقتباس  با   ۱۹65 سال  كه  می آورد  جشنواره  به  را 
را  اپرا  اين   ۲۰۰۷ فورمن سال  جاز ساخت.  اپرای  يك 
به  ديگر  بار  اسليتر  ييری  و  سوچی  ييری  همكاری  با 
سوررئاليست  انيماتور  اسوانكماير«  »يان  برد.  صحنه 
برای   ۲۰۰۹ واری  كارلووی  جشنواره  در  نيز  چك 
خدمات چشمگير به سينما جايزه گوی بلورين جشنواره 
فرانسوی  فيلمساز  شرو«  »پاتريس  می كند.  دريافت  را 

هم در يك بخش جنبی تقدير می شود.
»كارلووی  فيلم  بين المللی  جشنواره  چهارمين  و  چهل 
واری« از سوم تا ۱۱ ژوئيه )۱۱ تا ۲۰ تير( در جمهوری 
تاسيس   ۱۹۴6 در  اين جشنواره  می شود.  برگزار  چك 
شرقی  و  مركزی  اروپای  جشنواره  مهمترين  و  شد 

است.

پرده نقره اي براي 
صدرعاملي

بهترين  نقره اي  پرده  جايزه  تنهايي«  شب  »هر  فيلم 
فيلم  جشنواره  آسيايي  فيلم هاي  رقابتي  كارگرداني 
آورد.  به همراه  براي »رسول صدرعاملي«  را  سنگاپور 
امسال كارگردانان سرشناسي چون »اوليور استون« و 
»پيتر فوندا« ميهمان بيست و دومين دوره اين جشنواره 
بودند كه ۲5 فيلم اولين بار در دنيا و ۳۴ فيلم اولين بار 

در آن اكران شد.

»فيروزخان« درگذشت  
اين بازيگر و كارگردان كالسيك سينمای هند هنگام مرگ 6۹ سال سن داشت. 

وی كه اواخر سپتامبر سال ۱۹۳۹ از پدری افغان به نام صادق علی خان و مادری ايرانی 
به نام فاطمه در بنگلر به دنيا آمده بود در 

همين شهر نيز درگذشت. 
و  سخت  مبارزه  يك  از  پس  فيروزخان 
طوالنی با بيماری سرطان در منزل خود 
فيروزخان  درگذشت  خبر  درگذشت. 
در رسانه های  بازتاب وسيعی  بالفاصله 
تيتر  به صورت  و  داشت  هند  گروهی 
است  در حالی  اين  درآمد.  اول رسانه  ها 
قديمی  رقيب  شهرت  بازيگر  اين  كه  كه 

پيش بينی  نداشت.  را  باچان  آميتاب  خود 
می شود مراسم خاكسپاری اين بازيگر بسيار شلوغ باشد. 

مرگ فيروزخان در شرايطی اتفاق می افتد كه جامعه هند سخت درگير انتخابات بزرگ و 
سراسری دولتی خود است. فيروزخان كه كار بازيگری را از اواسط دهه 5۰ ميالدی شروع 
كرد در دوران فعاليت هنری خود بيش از 5۰ فيلم بازی كرد و رسانه های گروهی هند به 

وی لقب يك قهرمان دوست داشتنی را داده بودند. 
با اين حال شهرت اصلی فيروزخان در دهه ۸۰ نصيب او شد و اين زمانی بود كه او فيلم 

بسيار پرفروش و موفق قربانی را تهيه، كارگردانی و بازی كرد. 
در اين فيلم دو بازيگر بسيار مطرح سينمای هند يعنی دينود كانا و زينت امان هم بازی 
داشتند. از ديگر فيلم های معروف فيروزخان می توان به جانباز، داياوان و دارماتما اسم 
برد. فيروزخان با وجود سن بااليی كه داشت هنوز به فعاليت های سينمايی و كارگردانی 
خود ادامه می داد آخرين فيلمی كه از وی به روی پرده سينماهای هند رفت فيلم خوش آمديد 

بود كه در سال ۲۰۰۷ فروش بسيار زيادی در گيشه نمايش هند كرد. 
او در سال ۲۰۰۳ فيلم جانشين را بازی و كارگردانی كرد كه مضمون آن درباره جنگ 
افغانستان بود و برای فيلمبرداری آن راهی اين كشور شد. فيروزخان در سال ۱۹۹۸ فيلم 
در سال پريم آگان را كارگردانی كرد كه در آن پسر جوان خود فردين خان را به عالم 
سينما معرفی كرد. نزديكان فيروزخان می گويند او قصد داشت فيلم قربانی خود را يكبار 
ديگر بازسازی كند قرار بود پسرش فردين خان در اين نسخه جديد همان نقشی را بازی 
كند كه پدرش در نسخه اصلی بازی كرده بود. گفته می شود حدود ۱5 دقيقه از صحنه های 
اين فيلم نيز فيلمبرداری شده است اما مرگ فيروزخان به وی اجازه نداد تا با كارگردانی 
اين فيلم به آرزوی بزرگ زندگی خودش جامه عمل بپوشاند. فردين خان پسر اين بازيگر 
می گويد كه اميدوار است كه يكی از فيلمسازان سرشناس سينمای هند كار تكميل اين فيلم 

دلهره آور رمانتيك را به انجام برساند.

با تجليل از جمشيد مشايخي و پرويز پورحسيني 

بازيگران برتر سال 87 تئاتر معرفي شدند  
 »سال هاست كه دولتيان مي آيند و مي روند، بي آنكه تفاوت چنداني را در وضعيت هنرمندان تئاتر شاهد باشيم. 
چرا هنوز جماعت تئاتر با فقر خود دست به گريبان هستند، تا كي بايد به انتظار گشايش سالن هاي جديد باشيم.« 
اين جمالت بخشي از بيانيه خانه تئاتر است كه شب گذشته در مراسم جشن بازيگر توسط هوشمند هنركار خوانده 
شد. با پايين آمدن تصاوير پرويز فني زاده و مهدي فتحي بازيگران درگذشته، دختران اين هنرمندان شمع هاي 
جشن بازيگر را روشن كردند. بهزاد فراهاني در بخش ديگري از اين مراسم به عنوان رئيس هيات مديره انجمن 
بازيگران از سانسور به عنوان رعب آورترين پديده يي نام برد كه چرخش تئاتر كشور را كند كرده است و گفت؛ 
»اين پديده به نحو درستي درك شود، چراكه گسترش آن موجب شده تئاتر ما بخشي از تماشاگران خود را از دست 
بدهد و تئاتر خصوصي هم نتواند فعاليت كند.« در اين مراسم قطعه كوتاهي از نمايش »منظومه نور بي ملكه« به 
كارگرداني ناصح كامكاري و با بازي آشا محرابي اجرا شد و پس از آن تصويري از احمد آقالو به نمايش درآمد 
و ياد اين هنرمند گرامي داشته شد. اجراي سه قطعه نمايش كوتاه به كارگرداني بهزاد فراهاني و با بازي فرزانه 
كابلي و خسرو احمدي از ديگر بخش هاي اين مراسم بود، همچنين بخش بزرگداشت هنرمندان باسابقه با تقدير از 
پرويز پورحسيني و جمشيد مشايخي انجام شد. جعفر والي اين تقديرها را انجام داد و تابلوي نوشين مدال ويژه 
خانه تئاتر، نشان خانه تئاتر ، لوح سپاس و مجموعه ۱۳جلدي مشاهير ايران از سوي نشر فرهنگ معاصر به اين 
هنرمندان اهدا شد. برگزيدگان بازيگري در سال ۸۷ به انتخاب هيات داوراني مركب از كاظم هژيرآزاد، فريندخت 
زاهدي، منصور خلج، افشين هاشمي و حبيب رضايي معرفي شدند. در بخش بازيگري زن مرجان قمري به خاطر 
بازي در نمايش »پدرانه« به كارگرداني علي اصغر راسخ راد به عنوان برگزيده سوم انتخاب شد. جايزه دوم را 
پانته آ بهرام به خاطر بازي در نمايش »شكار روباه« به كارگرداني علي رفيعي دريافت كرد و جايزه اول به شبنم 
مقدمي بازيگر نمايش »كوكوي كبوتران حرم« به كارگرداني عليرضا نادري اهدا شد. در بخش بازيگري مرد علي 
سرابي بازيگر نمايش »غلتشن ها« به كارگرداني حميد پورآذري جايزه سوم را نصيب خود كرد، جايزه دوم اين 
بخش به امير جعفري به خاطر نمايش »روياي نيمه شب پاييز« اهدا شد. جايزه اول را سيامك صفري به خاطر بازي 

در نمايش »شكار روباه« به كارگرداني علي رفيعي از آن خود كرد. 

به گزارش ايسنا اين برگزيدگان جوايز خود را از گالب آدينه، سعدي افشار، اسماعيل خلج، گوهر خيرانديش، هادي 
مرزبان، علي رامز و استاد اميرخاني دريافت كردند. در جشن بازيگران تئاتر هنرمنداني چون فرخ لقا هوشمند، 
حميد سمندريان، هرمز هدايت، آزاده پورمختار، اصغر بيچاره، نصرت اهلل وحدت، هدايت هاشمي، نگار عابدي و... 

حضور داشتند. 
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برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان
  مشاغل معرفی نماييد. آگهی های شما موجب ارتقاء کيفيت اين هفته نامه خواهد شد.   

 کاروان عشق بيژن ترقي، از ما جدا شد 

از  يكي  تا  شدند  جمع  وحدت  تاالر  در  ديگر  بار  يك  موسيقي  هالي 
بيژن  نام  به  قرعه  بار  اين  كنند.  ابدي  خانه  بدرقه  را  خود  عزيزان 
ترقي افتاده بود؛ شاعر و ترانه سراي خوانندگان مطرحي چون دلكش، 
بنان، شجريان، اصفهاني و افتخاري. خيلي ها به مراسم تشييع پيكر 
ترقي آمده بودند و جاي خيلي ها هم خالي بود. در ميان حاضران هم 
و خوانندگان  موسيقي دانان  هم  مي خوردند،  به چشم  هنري  مديران 
تعريف،  صديق  فرمان آرا،  بهمن  خرم،  همايون  سينماگران.  هم  و 
محمدحسين ايماني خوشخو، داوود گنجه اي، محمدعلي خبري، سهيل 
محمودي، اميراسماعيل آذر، رحيم معيني كرمانشاهي، قاسم رفعتي، 

ساالر عقيلي، عباس سجادي و... جزو حاضران بودند.
معيني كرمانشاهي در سخناني گفت: »طي دو دهه ۳۰ و ۴۰ تنها ۱۲ 
الي ۱5 نفر در عرصه موسيقي فعاليت كردند كه نظيرشان ديگر پيدا 
نمي شود. من وقتي به آرشيو برنامه  گل ها مراجعه مي كنم، مي بينم، 
ترقي، دو روز پيش نمرد، همه ما از سال 5۱ كه راديو و تلويزيون در 
هم ادغام شدند، مرديم.« وي بيژن ترقي را فردي بااخالق و فروتن 
دانست كه هميشه خنده بر لب داشت. همايون خرم نوازنده هم كه 
با دست شكسته در مراسم حاضر شده بود، ضمن ابراز تاسف از 
درگذشت ترقي، او را ترانه سرايي بي نظير خواند. خرم افزود: بيژن 
ترقي عاشق بود و عاشق تا به معشوق نرسد، دست برنمي دارد. او 
عاشق ترانه بود و هركدام از ترانه هايش خاطره است. كاروان عشق 
بيژن ترقي از ما جدا شد و به ابديت پيوست.« عباس سجادي مدير 
موسسه نغمه شهر هم كه مجري مراسم بود، يادداشتي از ترقي را 
خواند كه در آن به اوضاع امروز ترانه سرايي در قالب شعر پرداخته 
بود. شاهرخ نادري هم در ادامه از چند نفر از ترانه سرايان مطرح قرن 
اخير يادي كرد، كساني چون ابوالقاسم حالت، هوشنگ ابتهاج، بهادر 
يگانه، تورج نگهبان، نوذر پرنگ، مهدي سهيلي، ايرج جنتي عطايي و... 
قاسم رفعتي هم در مراسم ترانه »به رهي ديدم برگ خزان« را خواند. 
پيشنهاد تاسيس جايزه اي به نام »بيژن ترقي« در جشنواره موسيقي 

فجر، از سوي معاون هنري وزارت ارشاد مطرح شده است.

زمزمه افتخار بر لب هر ايرانی
این روزها همه  آبرو است و  نام نیست یک حس است، یک  تنها یک  خلیج فارس 

آبرودارانش می خواهند نامش جاودانه بماند و البته برای همیشه خلیج فارس. 
هنرمندان ايرانی هميشه در صدر رويداد ها قرار گرفته اند و اين بار برای جاودانگی نام خليج فارس قرار است منظومه سمفونيك »خليج 

فارس« به مناسبت روز ملی خليج فارس اجرا شود.
اين منظومه كه قرار است در قالب اولين همايش خليج فارس اجرا  شود، در جای خود می تواند بزرگترين رويداد مرتبط با مفهوم خليج 

فارس در سال جاری نام گيرد.
اولين همايش خليج فارس از سوی بنياد ايران شناسی با رويكرد تخصصی به مطالعه و بررسی تاريخ و جغرافيای باستانی و معاصر 
برگزار می شود. بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سياسی و بوم شناختی و هنری كرانه ها و پس كرانه های خليج فارس در عرصه 

تحوالت ايران، از جمله مسائلی است كه همايش بين المللی خليج فارس در دستور كار خود قرار داده است.
اما در منظومه سمفونيك خليج فارس قرار است قطعاتی چون سرود دانش و خليج فارس از ساخته های فخرالدينی و ای ايران براساس 

اشعاری از احمدی جاللی، شفيعی كدكنی، علی غضنفری و گل گالب به اجرا درآيد كه در جای خود قابل توجه خواهد بود.
اين منظومه سمفونيك توسط 5۰ نوازنده و به رهبری فرهاد فخرالدينی و خوانندگی محمد  اين همايش،  براساس اعالم روابط عمومی 
معتمدی اجرا می شود. در كارنامه هنری فخرالدينی آثار فاخری همچون موسيقی سريال های سربداران، امام علی)ع( و ابن سينا به چشم 

می آيد كه با توجه به اين سابقه هنری اين منظومه نيز بايد از آثارهای ماندگار وی به شمار رود.

منظومه سمفونيك خليج فارس، چهارشنبه اين هفته در مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی سالن همايش های بين المللی رايزن اجرا می شود 
و به احتمال فراوان به عنوان يك اثر هنری در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد. از سوی ديگر قرار است در اولين همايش خليج فارس طرح 

تدوين دانشنامه، بسياری از شخصيت های برجسته ملی، سياسی و علمی كشور نيز بررسی شود.

خليج فارس نامی است به جای مانده از كهن ترين منابع، زيرا كه از سده های پيش از ميالد سر برآورده است و با نام سرزمين ملت ايران، 
گره خورده است. خليج فارس يا Persian Gulf يا Sinus Persicus صورت هايی از نامی است بر پهنه ای آبی خاستگاه تمدن هايی كه 

قدمت اطالق آنها را بايد در تاريخ جويندگی ذهن بشری دريافت و بديهی است نامی ديگر چنين اطالقی را اثبات نخواهد كرد.
شايد اجرای اين منظومه سمفونيك زمزمه ای برای هر ايرانی باشد كه خليج هميشه فارس مايه غرور و البته جاودانگی كشورمان به درازای 

تاريخ است.

محسن نامجو، پديده
 موسيقی ايرانی

محسن نامجو، نوازنده )ساز تخصصی: سه تار(، خواننده، موسيقی دان و ترانه سرا، متولد اسفند ۱۳5۴ 
در تربت جام است. وی آموزش موسيقی را از نوجوانی با نت خوانی و آواز آغاز كرد و سپس رديف 
موسيقی ايرانی را ابتدا نزد استاد شاكری و سپس نصرا... ناصح پور كه يكی از برجسته ترين رديف دانان 
ايران است، آموخت. نامجو پس از دوران دبيرستان در رشته تئاتر در دانشكده سينماتئاتر )هنرهای 
دراماتيك سابق( پذيرفته شد ولی برای تحصيل در رشته موسيقی به دانشكده هنرهای زيبای دانشگاه 
تهران رفت. وی به دليل عدم رضايت از روش های غيرخالق تدريس، دانشگاه را رها كرد و فعاليت خود 
را به شكل تجربی و غيرآكادميك ادامه داد. سبك موسيقی مشخصه آثار نامجو »تلفيق« است؛ تلفيق 
سبك های مختلف موسيقی ايرانی و خارجی و تلفيق اشعار كالسيك با شعرهايی كه خود می سرايد. در 

موسيقی های او گوشه هايی از سبك های راك، سنتی، بلوز، جاز و محلی به گوش می رسد. 
از شعرهای مولوی، حافظ و جامی گرفته تا شاملو و براهنی در آثار او به گوش می رسد كه گاهی 
عباراتی كوچه بازاری در ميان ابيات آنها اضافه شده است. او در اين باره می گويد: »تلفيق از نظر من 
اپيدمی زمانه  است. تلفيق موسيقيايی دو شكل دارد؛ يكی تلفيق ابزار است، مثاًل قرار دادن گيتار در برابر 
سه تار كه چيز جديدی نيست و ديگری تلفيق گام كه تا به حال كمتر در موسيقی ايران به آن پرداخته 
شده، مثاًل كافيست كه دو نت از دستگاه شور حذف شود تا به گام بلوز برسيم«. نامجو در خوانندگی 
از صداهای نامتعارف نيز استفاده می كند. به گفته خودش، اين مساله حاصل اين است كه به حنجره 
به عنوان يك ابزار صوتی نگاه می كند و در نتيجه بی آن كه در بند سبك های خوانندگی باشد، هر صدايی 
از خود درمی آورد. يكی از داليلی كه به گفته خود نامجو باعث خالقيت بيشتر او در زمينه موسيقی 

تلفيقی شده  است، ساز زدن با گروه های موسيقی زيرزمينی در مشهد و سپس تهران می باشد. 
از جمله می توان به گروه  ماد )عبدی بهروانفر، نويد اربابيان، علی باغ فر و گروه پرساووس )مازيار 
محمدی، محمد قاسمی و شهرام لشگری( اشاره كرد. ايرادی كه عمومًا به او می گيرند، اين است كه 
وی با سبك آواز و تغييرهای ريتميك در موسيقی اش اشعار شاعران بزرگ مثل حافظ و مولوی، آنها 
را مسخره می كند اما اعتقاد او اين است كه »مولوی يا حافظ ملك شخصی هيچ كس نيست« و قصد 
دارد كه با اين نوع آواز ريتم و كلمات را بشكند و با بازی های ريتميك با اشعاری كه اركان عروضی 
دارند، ريتم تازه ای بسازد. اين كار ممكن است در درجه اول اين را به ذهن شنوده متبادر كند كه شعر 
حافظ و معنای بزرگی كه در ذهنش بوده، به سخره گرفته شده است، ولی وجه ديگر قضيه دقيقًا اين 
است كه اتفاقًا با شنيدن چندباره آن قطعه می بينيم كه غير از معنايی كه شعر حافظ می توانسته داشته 
باشد، ما خودمان می توانيم خوانش جديدتر يعنی يك درك ديگر به آن اضافه كنيم. نكته ديگر آن است 

كه اين طور خواندن اشعار به هر بيت شعر كاراكتر می دهد و هر بيت از زبان يك كاراكتر و با صدای 
مختلف اجرا می شود. 

در  قطعات  اين  از  بسياری  كه  ساخته  قطعه  هفتاد  از  بيش  خود  حرفه ای  فعاليت  مدت  طول  در  وی 
قالب آلبوم هايی با نام هايی نظير عقايد نئوكانتی، گيس و جبر جغرافيايی و... به صورت زيرزمينی و 
غيررسمی منتشر شده ولی اولين آلبوم رسمی محسن نامجو در ۱۷ شهريور ۱۳۸6 )۸ سپتامبر ۲۰۰۷( 
با نام ترنج منتشر شد. آلبوم ترنج اولين آلبوم رسمی محسن نامجو، شامل ۹ قطعه است و موسسه 
انتشارات  همكاری  با   ۱۳۸۷ سال  در  همچنين  است.  كرده  منتشر  را  آن  باربد  آوای  هنری  فرهنگی 
كاروان، كتاب مشهور كيمياگر اثر پائولو كوئليو را با ترجمه آرش حجازی، به شكل كتاب سخنگو يا 
كتاب صوتی ضبط و منتشر كرد. بعد از آلبوم ترنج، كتاب سخنگوی كيمياگر دومين اثر منتشرشده 
از محسن نامجو است. نامجو در اين اثر كوشيده تا يكی از درون مايه های اصلی كتاب را كه »وحدت 
وجود« است، در سرتاسر اجرايش نمايش دهد و روايت خود را از كيمياگر كوئليو ارايه كند. نامجو نقش 
بيش از سی شخصيت كيمياكر را به صورت نمايشی اجرا كرده و نزديك به شصت دقيقه نيز موسيقی 

اصيل برای آن ساخت.
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فعاالن انتخاباتي در فيس بوك چه مي كنند 

 تفريح دسته جمعي اهالي 

سياست 
 

اين  انتخاباتي  تحوالت  كه  آنها  امريكا،  جمهوري  رياست  انتخابات  جريان  در 
كشور را دنبال مي كردند بارها و بارها با نام فيس بوك مواجه شدند. آن زمان 
از  توانست  بوك  فيس  در  با عضويت  اوباما  كه  بود  بسيار معروف  اين جمله 
ظرفيت هاي گسترده اين شبكه اجتماعي به خوبي استفاده كند. در پي موفقيت 
باراك اوباما، در ايران برخي ها به اين فكر افتادند كه از ظرفيت فيس بوك براي 
پيروزي در انتخابات استفاده كنند. اين شبكه اجتماعي در ايران هيچ گاه سياسي 
نشد و جز طيفي محدود از كاربران، نتوانست در ميان بدنه اعضاي ايراني فيس 
بوك تاثيري سياسي بر جا بگذارد. اما فيس بوك چيست؟ فيس بوك يك شبكه 
اجتماعي است كه امكان برقراري ارتباطي مجازي بين كاربران اينترنتي را فراهم 
نظر  آنها  از  كرد،  پيدا  را  قديمي  هاي  توان دوست  مي  بوك  فيس  در  كند.  مي 
خواست، به آنها مشاوره داد، با آنها شوخي كرد و آنها را به برنامه يي خاص 
دعوت كرد. در فيس بوك مي توان عكس هاي خود را براي دوستان به نمايش 
گذاشت، عكس هاي خصوصي دوستان را تماشا كرد، مي توان ويدئو ديد و به 
موسيقي هاي مورد عالقه دوستان پي برد و در اين خصوص براي آنها نظر 
گذاشت. در كنار اين موارد در فيس بوك مي توان از گروه هاي بشردوستانه، 
از احزاب، گروه هاي سياسي و كانديداها حمايت كرد، همچنان كه مي توان از 
يك تيم فوتبال يا يك شاعر، حمايت ويژه به عمل آورد. به خاطر همين قابليت 
آخر است كه خيلي از فعاالن سياسي عالقه دارند از فيس بوك به عنوان ابزاري 
براي جلب آرا در انتخابات استفاده كنند؛عالقه يي كه تا به حال نتيجه يي نداشته 
است.حقيقتش اين است كه فيس بوك در جريان انتخابات ايران تا به حال اثري 
تمام  از  بتوانند  دارند  عالقه  خيلي  انتخاباتي  ستادهاي  فعاالن  است.  نگذاشته 
ابزارهاي موجود براي جمع آوري راي استفاده كنند. تجربه انتخابات امريكا و 
نقش موثر فيس بوك در پيروزي اوباما، برخي حاميان اينترنت باز كانديداها را 
به اين فكر انداخته تا از ظرفيت اين سايت براي پيروزي استفاده كنند. اما بعيد 
است الاقل در اين انتخابات اتفاق خاصي بيفتد و فيس بوك تاثيري بر نظر جامعه 
ايراني بگذارد. اساسًا ضريب نفوذ اينترنت در ايران بسيار پايين است. اينكه چند 
درصد از مخاطبان پايين اينترنت در ايران در فيس بوك عضويت دارند و از اين 
تعداد چه ميزان عالقه به بحث هاي سياسي دارند، موضوع ديگري است كه در 
مجموع تاثير ناچيز فيس بوك در انتخابات را نشان مي دهد. ممكن است جمع 
محدودي از اعضاي فيس بوك بحث هاي داغي را درخصوص انتخابات با هم 
انجام دهند اما اين حلقه آنقدر بسته است كه در ميان توده هاي جامعه كمترين 

اثر را مي گذارد.
يك بررسي اجمالي نشان مي دهد ستادهاي انتخاباتي هيچ كدام از كانديداها تا 
به حال به صورت رسمي وارد فيس بوك نشده اند. با اين وجود عالقه مندان 
هر سه كانديدا در فيس بوك فعال بوده و مي كوشند عالوه بر اينكه اشكاالت 
كانديداي رقيب را برجسته كنند، مخاطبان خود را به سوي كانديداي محبوب 
شان سوق دهند.بيشترين واكنش انتخاباتي در فيس بوك شايد واكنش كاربران 
به اظهار نظرهاي سياسي از طريق درج كامنت باشد. قشر محدودي از روزنامه 
نگاران و عالقه مندان سياست در فيس بوك عضويت دارند كه معمواًل نظرات 
شان را در قالب پيام هاي كوتاه و بلندي به اطالع دوستان شان مي رسانند. 
اين اظهار نظرها گاهي اوقات بحث برانگيز شده و به چند اظهارنظر سياسي در 
تاييد يا رد پيام اول منجر مي شود. با اين وجود هيچ كدام از اين اظهار نظرها 
موجي ايجاد نمي كند و نمي تواند در جريان كلي انتخابات تاثير زيادي بگذارد.

فعاالن انتخاباتي در ايران گرچه ابتدا تصور مي كردند در ايران هم مي توان 
مانند اياالت متحده از فيس بوك بهره زيادي برد اما روال چند ماه گذشته نشان 
داده كاربران ايراني حتي روزنامه نگاران و فعاالن جوان حزبي، بيشتر از آنكه 
با حضور در فيس بوك به فكر اهداف سياسي باشند دنبال تفنن هستند. به همين 
دليل است كه سياسي ترين كاربران فيس بوك وقت زيادي به كوييز ها يا همان 
آزمون ها اختصاص مي دهند و جواب هاي طنزي دريافت مي كنند.به نظر مي 
رسد آزمون هاي فيس بوك كه تحت عنوان كوييز شناخته مي شود، طرفداران 
امان  اين كوييزها را هم در  زيادي دارد. كاربران اهل سياست در فيس بوك، 
نگذاشته اند و آزمون هايي سياسي طرح كرده اند. به عنوان نمونه با طرح چند 
سوال اين مساله مورد طرح قرار گرفته كه به كدام كانديداي انتخاباتي قرابت 
بيشتري دارند يا اينكه روحيات كاربران به كدام رئيس جمهور بيشتر شباهت 
حال  هر  در  ولي  دارد  سرگرمي  جنبه  بيشتر  البته  ها  آزمون  اين  نتايج  دارد. 

مشتري هاي زيادي دارد.
فيس بوك در ايران گرچه هيچ گاه سياسي نشده اما به ايجاد شفافيت ميان اهالي 
سياست كمك كرده است. در فيس بوك آنها كه به مباحث انتخاباتي عالقه دارند، 
بدون تعارف و به صورت صريح نظرات شان را مطرح مي كنند و پاسخ هايي 
صريح مي شنوند. فيس بوك به خاطر محبوبيت زيادي كه در ميان اعضايش 
دارد به ارتباط تنگاتنگ اعضا منجر شده است. معمواًل آنها كه به عضويت اين 
شبكه اجتماعي درمي آيند، در طول روز چند ساعتي را به فيس بوك اختصاص 
مي دهند و در اين سايت بدون واسطه و بدون محدوديت به انتقال پيام، عكس و 
حتي فيلم مي پردازند. آيا فيس بوك تبي گذرا است كه زود فروكش مي كند يا تا 

سال ها دست از سر كاربران اينترنت برنمي دارد؟ 

 پرطرفدارترين مارک هاي لباس 

از نگاه سياستمداران دنيا 
  

محبوب هاي دو رئيس جمهور
زندگي خصوصي  به  برندها حتي  اين  پرطرفدار هستند.  بسيار  بزرگ  برند  آمريكا چند  در  بدانيد  باشد  برايتان جالب  شايد 
سياستمداران اين كشور هم راه يافته اند به طوري كه چندين و چند سياستمدار از آنها بهره مي برند. مجله فوربس در گزارشي 
با عنوان گران ترين برندهاي پرطرفدار در آمريكا مي نويسد:»اين برندها براي قشري از مردم آمريكا در نظر گرفته شده اند كه از 

درآمد نسبتا خوبي برخوردارند هر چند ساير اقشار 
نشان  دوچندان  رغبتي  آن  خريد  براي  نيز  جامعه 
مي دهند. اچ اند ام يكي از محبوب ترين هاست در كنار 
به  زيادي  عالقه  اوباما  خانواده  گپ.  معروف  برند 
خريد از اين دو برند معروف دارند. اوباما اما عالقه 
زارا در  از فروشگاه  را  لباس هاي راحتي خود  دارد 
اسپانيا بخرد. او زماني كه رئيس جمهور نبود از اين 
نمايندگي هاي اين فروشگاه در آمريكا خريد مي كرد. 
لباس  معروف  فروشگاه  چند  از  معموال  را  كراوات 
گابانا و ورساچه.  دلچه  برندهايي چون  با  مي خرند 
رو  اين  از  و  دارد  تي شرت  به  زيادي  عالقه  اوباما 
تي شرت هاي انتخاباتي زيادي را در سراسر آمريكا 

توزيع كرد تا راي بيشتري به دست آورد.«
البته اين فقط اوباما نيست كه دوست دارد از برندهاي 
بزرگ لباس بخرد كه اين منش، در ميان اسالف او 
هم ديده مي شود. جورج بوش بيشتر پول لباس خود 
را براي خريد لباس هاي غيررسمي هزينه مي كرد. او 

عالقه زيادي به پوشيدن جين دارد و حتي در يك مهماني خصوصي هم عنوان كرده بود اگر حضور يك رئيس جمهور در 
عرصه بين الملل با لباس غيررسمي منعي نداشت، هميشه جين مي پوشيد اما او كدام برند را دوست دارد. سايت »زي زل« 
دراين باره نوشته:»بوش دوست دارد از كونز و ليوايز خريد كند. او اصالت اين دو برند را خيلي دوست دارد. به تازگي او چند 
جين هم از برند تامي خريده كه حدود ۴۸۰ دالر برايش هزينه دربرداشته. دختران بوش هم از خريد لباس هاي گرانقيمت لذت 
مي برند. جنا بوش عالقه زيادي به برند جورجو آرماني دارد. او براي خريد يك كيف دستي و يك پيراهن شب ۲هزار و ۹۰۰ 
دالر هزينه كرد. سال گذشته هم يك چكمه از همين برند تهيه كرد كه ۳هزار و ۲۰۰ دالر هزينه دربرداشت.«همسر بوش اما به 
شدت طرفدار برند »پرادا« است. اين برند گرانقيمت ايتاليايي در آمريكا هم شعبه دارد و لورا بوش در يك خريد از اين فروشگاه، 
پالتويي به قيمت 6 هزار و ۸۰۰ دالر خريد. هر چند در ميان خانم هاي آمريكايي برندي مانند ويكتوريا – برند معروف همسر 
ديويد بكام- بسيار طرفدار دارد اما لورا بوش چندان آن را مناسب زن يك رئيس جمهور نمي داند. براي همين ترجيح مي دهد 

از طراحان بزرگ جهان خريد كند.
طراحي لباس سناتوري

وقتي سري مي زنيد به كمد لباس توني بلر نخست وزير سابق انگلستان، حيرت مي كنيد از اينكه او چقدر به خودش مي رسد. 
روزنامه ديلي تلگراف در گزارشي به مقايسه لباس هاي او و اسون گوران اريكسون سرمربي سابق انگليس پرداخته بود:»بلر 
دوست دارد بيشتر كت وشلوارهايش را از فروشگاه هاي معروف انگليس بخرد. او حتي چند كت و شلوار از طراح معروف 
ايراني يعني بيژن خريده كه بسيار شيك و گرانقيمت هستند. اريكسون اما دو دست كت و شلوار جديد خود را به محض ورود 
به انگليس از خيابان آكسفورد خريد به قيمت جمعا ۲۱ هزار يورو، دوست دارد كراوات هاي آرماني را براي لباس هايش انتخاب 
هيالري  دربرداشت.  هزينه  دالر  و 6۰۰  كه ۴هزار  كرد  آماده  لباسي  فلوريدا  كمپين  در  براي حضور  كلينتون  هيالري  كند.« 
عالقه زيادي به داشتن كت تك دارد و از اين رو بخش زيادي از لباس هاي او را، كت تك تشكيل داده است. هيالري براي اينكه 
بهترين ها را دربرداشته باشد از طراح ورساچه خواست كت او را براي حضور در مراسم مهماني كاخ سفيد طراحي كند )به 

همراه دامن(. اين لباس براي سناتور هيالري كلينتون هفت هزار دالر خرج داشت. 

ژاک شيراک
معروف است كه شيراك در پوشيدن لباس آنقدر معطل مي كرد كه حوصله همه سر مي رفت. وقتي او يكي از خدمه را صدا 
مي زد تا در پوشيدن لباس ياري اش كند انگار زمان اخراج يا مرگ آن خدمه فرا رسيده بود اما اين سياستمدار كهنه كار نه 
دوست دارد خودش برود از يك بوتيك خريد كند نه مي خواهد نامي از برند خاصي ببرد اما او هم مانند بسياري ديگر از 
روساي جمهور جهان، به شيك پوشي اهميت مي دهد و ترجيح مي دهد از طريق مشاورانش با شخص آمانچيو اورتگا در اسپانيا 
تماس بگيرد تا اين معروف ترين طراح اسپانيا كه ثروتمندترين مرد اين كشور هم به مشار مي رود با نظارت كافي لباسي براي 
او تهيه كند. راستي اين آقاي اورتگا همان صاحب برند معروف زاراست. دلبستگي شيراك به اسپانيا تمام نشدني است چون او 
سراغ يك طراح ديگر هم رفته: آدولفو دومينگوئز. در كمد لباس شيراك از اين طرح به نام اسپانيايي هم چند دست لباس ديده 

مي شود. همسر ژاك شيراك اما عالقه زيادي به برند »چيلي پپر« دارد كه اتفاقا چندان هم گرانقيمت نيست. 

پوتين، از هر طراحي که بشود...
رئيس جمهور  روسيه كه امروز بر مسند نخست وزيري نشسته هم ورزشكار است هم خوش تيپ، از هر طراحي كه در دنيا 
اما كت و شلوار اين رئيس جمهور از بهترين هاي طراحي اروپا و آمريكا تهيه  حرفي براي گفتن داشته باشد لباس مي خرد. 
مي شود البته براي ما ايراني ها شايد شنيدن نام »رجيو كاالبريا« غريب باشد اما در ايتاليا يكي از معروف ترين و قديمي ترين 
برندها به شمار مي رود. پوتين از اين برند چهار دست كت و شلوار خريده به ارزش 5۸ هزار يورو. پوتين هنگام تمرين هم 
دوست دارد از لباس هاي نايكي و بوس استفاده كند. هر بار كه همسرش به سفر مي رود براي او بهترين هاي اروپا را تهيه 
مي كند ضمنا او عالقه زيادي به برند جورجو آرماني دارد. براي اينكه رئيس جمهور كشوري باشيد بايد به ظاهرتان توجه كنيد 
حتي وقتي به عنوان نماينده يك نهله فكري جايي حضور داريد باز هم بايد از اين قانون تبعيت كنيد. نپوشيدن كت و شلوار در 
جامعه بين الملل چنين ذهنيتي براي ديگران به وجود مي آورد كه چندان، آداب معاشرت جهاني را نمي دانيد. در ژاپن وقتي قرار 
شد در اعتراض به رفتار آمريكايي ها كراوات نزنند، از نخست وزير گرفته تا ساير اعضاي دولت، اين كار را انجام دادند اما نه 
براي يك هفته، يك ماه يا يك سال. فقط براي چند ساعت و آن هم جلوي دوربين هايي كه مترصد ثبت چنين لحظه هايي بودند. 
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برندگان روزنامه نگاري جايزه 
پوليتزر اعالم شد  

  
روزنامه  از  برزون  الكساندرا  اجتماعي  گزارش  نخست  برنده 
الس وگاس سان براي گزارش تحقيقي نرخ باالي مرگ و مير 
براي كارگران ساختمان الس وگاس با عنوان گزارش مرگ.... 

جنجال  درباره  تايمز  نيويورك  تحريريه  خبر،  نخست  برنده 
جنسي كه منجر به استعفاي اليوت اسپيتزر فرماندار اين شهر 
شد. برنده نخست گزارش كارآگاهي ديويد بارستو از روزنامه 
نيويورك تايمز با گزارش همكاري ژنرال هاي بازنشسته وزارت 
دفاع امريكا براي توجيه حمله نظامي به عراق و سود عظيمي 
كه آنان از كمپاني هاي مختلف بردند با عنوان پشت پرده تحليل 

هاي تلويزيوني، دست پنهان پنتاگون. 

بوكسال و جولي  بتينا  ترتيب  به  برنده گزارش هاي تشريحي 
كارت از لس آنجلس تايمز درباره برگزاري يك دادگاه. 

رايان  ديترويت  آزاد  روزنامه  كاركنان  محلي  گزارش  برنده 
اتباع  درباره  تريبون  ولي  ايست  از  گيبلين  پل  و  كابريلسون 
پترزبورگ  سن  روزنامه  كاركنان  ملي  گزارش  بيگانه.برنده 

تايمز درباره تبليغات انتخاباتي.
تايمز  نيويورك  روزنامه  كاركنان  المللي  بين  گزارش  برنده 
و  افغانستان  در  امريكا  نظامي  و  سياسي  مشكالت  درباره 
پاكستان. همچنين چند روزنامه ديگر جوايز بخش هاي مختلف 

انتقاد، يادداشت و عكس را به خود اختصاص دادند.  

شيدايي رو به بهبود است
شهرام شيدايي شاعر,مترجم و منتقد جوان كه از اواخر زمستان 
گذشته به دليل سرطان مري در بيمارستان به سر مي برد به 
تدريج در حال بازيابي سالمت خود است.شيدايي كه چند عمل 
جراحي سخت را پشت سر گذاشته به خانه منتقل شده و در 

حال سپري كردن دوران نقاهت است.

ميراث پائوليني تكميل شد
»ميراث «،  مجموعه  سوم  قسمت  »بريسينگر«،  كامل  ترجمه  
نوشته  كريستوفر پائوليني با ترجمه  محمد نوراللهي منتشر شد. 
انتشارات  از سوي  و  دارد  يك هزار صفحه  از  بيش  كتاب  اين 
بهنام چاپ شده است. نوراللهي پيش تر »آراگون« و »الدست«، 
قسمت هاي اول و دوم مجموعه »ميراث«، را نيز ترجمه كرده بود. 

پائوليني در حال حاضر ۲۴ ساله است.

داستان هاي ابوتراب خسروي
نوشته  سومنات«  »ديوان  و  »هاويه«  داستان هاي  مجموعه 
»ابوتراب خسروي« توسط نشر مركز تجديد چاپ شده و در 
نمايشگاه كتاب توزيع مي شوند.به گزارش فارس، در عين حال 
اين  از  ويران«  »كتاب  داستان  مجموعه  زودي  به  است  قرار 

نويسنده توسط نشر چشمه منتشر شود. 

ملكيان در کنار ويتگنشتاين 
كتاب »ويتگنشتاين، ربط فلسفه او به باور ديني« نوشته »ويليام 
دانالد هادسون« با ترجمه مصطفي ملكيان همزمان با نمايشگاه 
اين  مي شود.  منتشر  معاصر  نگاه  انتشارات  سوي  از  كتاب 
لودويك  ديني  تفكرات  و  آرا  بررسي  به  ۱۰۰صفحه اي  كتاب 
ويتگنشتاين به عنوان فيلسوفي كه ديدگاه هايش در زمينه الهيات 

جديد تاثيرگذار بوده است، مي پردازد. 

نوبل اسپانيا براي خوان مارسه؛ 
خوان مارسه نويسنده ۷6 ساله اسپانيايي بعد از انتشار آخرين 
اثرش موفق به دريافت جايزه ۱6۰هزار دالري »سروانتس« شد. 
خوان مارسه كه نشان سروانتس تا به امروز آثار متعددي به 
رشته تحرير در آورده و جوايز ادبي معتبري چون جايزه ادبي 
»پالنتا«، جايزه ادبي »آريستون« و جايزه ادبي »خوان رولفو« 

را در كارنامه ادبي اش دارد.

تولد 88 سالگي بانوي ادبيات 
ابراز بي اطالعي مي كند؛ همچنين از چاپ  سيمين دانشوراز وضعيت چاپ كتاب هايش و وضعيت »كوه سرگردان« )جلد پاياني سه گانه اش( 
رساله  دكتري اش »علم الجمال؛ جمال در ادبيات فارسي تا قرن هفتم« كه پيش تر از چاپ آن خبر داده بود. دانشور تيرماه سال ۸6 در پي رفتن 

به كما در بيمارستان بستري شده بود.

****************
معرفي نامزدهاي سومين دوره  جايزه »روزي روزگاري« 

نامزدهاي سومين دوره  جايزه »روزي روزگاري« در بخش هاي ترجمه آثار ادبيات داستاني و ادبيات نمايشي معرفي شدند. در بخش آثار 
داستاني غيرايراني، سرود سليمان، توني موريسون، ترجمه عليرضا جباري؛ سفر در اتاق كتابت، پل استر، ترجمه احسان نوروزي؛ گداها 
هميشه با ما هستند، توبياس وولف، ترجمه منير شاخساري؛ فرزند پنجم، دوريس لسينگ، ترجمه كيهان بهمني؛ مثال برادرم، اووه تيم، ترجمه 
محمود حسيني زاد؛ و موسيقي شانس، پل استر، ترجمه خجسته كيهان به مرحله نهايي راه يافته اند. اسداهلل امرايي، مهستي بحريني، فروغ 
پورياوري، سهيل سمي، مهدي غبرايي و سميه نوروزي اين آثار را انتخاب كرده اند. همچنين در بخش ادبيات نمايشي، با انتخاب پانته آ بهرام، 
ايراني،  جالل تهراني، عليرضا خمسه و هما روستا، كتاب هاي بي )در زمان(، حسين مهكام؛ پاتوغ اسماعيل آقا، حميد امجد؛ در يك خانواده 
محسن يلفايي؛ و شب هاي آوينيون، كورش نريماني؛ و در بخش نمايشنامه هاي اجرا شده: آسمان روزهاي برفي، محمد چرم شير؛ و االوياتان، 
محمد ميرعلي اكبري به مرحله نهايي رفته اند. بنا بر اعالم برگزاركنندگان، به زودي و قبل از برپايي نمايشگاه كتاب تهران، برندگان لوح و 
نامزدهاي دريافت تنديس جايزه روزي روزگاري در سه بخش رمان، مجموعه داستان و اثر داستاني غيرايراني معرفي خواهند شد و پس از 
برپايي نمايشگاه كتاب تهران، مراسم پاياني جايزه برگزار و برندگان تنديس هاي چهارگانه جايزه روزي روزگاري معرفي خواهند شد. همچنين 

امسال در مراسم اين جايزه از رضا قيصريه، ابراهيم حقيقي و مشيت عاليي تقدير خواهد شد. 

 با حضور آغداشلو، اصولي، كيارستمي، صمديان و احصايي اتفاق افتاد 

"کوتزی" با سرزمين های گرگ و ميش به ايران می آيد
محسن كاس  نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعالم اين خبر گفت: ترجمه ی اين رمان را سال ۸۳ به پايان رساندم، اما متاسفانه هيچ 
ناشری حاضر به همكاری نشد و بهانه شان هم اغلب اين بود كه نثر جی. ام. كوتزی ثقيل و دشوار است تا اينكه پس از سال ها رايزنی با 

ناشران، انتشارات بيدگل سال گذشته پذيرفت تا اين رمان را منتشر كند.
وی افزود: رمان "سرزمين های گرگ و ميش" مشتمل بر دو داستان جداگانه است كه از درونمايه ی يكسانی برخوردارند. نويسنده در اين 
رمان به نقد استعمارگری و مستعمره بودن می پردازد. او در اين اثر خود نگاهی ويژه به مفهوم استعمار دارد و تنها به نقد سياست های 

استعماری نمی پردازد بلكه بخشی از گناه مستعمره بودن را به گردن مردم كشورهای مستعمره می اندازد.
كاس نژاد تصريح كرد: كوتزی از جمله نويسندگان سبك پسا استعماری است كه درونمايه ی اغلب آثارش درباره ی استعمار و استعمارگری 
است. اجداد او كه هلندی تبار و سفيد پوست بودند به آفريقای جنوبی مهاجرت كردند، كوتزی در اين كشور مستعمره متولد شد و از كودكی با 
مفهوم استعمار آشنا شد و وضعيت رقت بار مردم سياه پوست آن كشور بر وجودش تاثير عميقی گذاشت. به طوری كه در دوره ی نوجوانی 

نتوانست تحمل كند و اين كشور را ترك كرد، اما هرگز مفهوم استعمار را فراموش نكرد. 
وی با اشاره به اعتراض سال گذشته ی كوتزی نسبت به عدم رعايت كپی رايت آثارش در ايران عنوان كرد: نشر بيدگل درصدد رايزنی با 
ناشر آثار كوتزی است تا حق كپی رايت همه آثارش را بخرد. اگر اين اتفاق صورت پذيرد آثار ديگر اين نويسنده را هم ترجمه خواهم كرد.

پيش از اين يكی ديگر از داستان های اين نويسنده با ترجمه ی مينو مشيری در ايران منتشر شده بود.
جان مكسول كوتزی )John Maxwell Coetzee(، نويسنده و انديشه ورز هلندی تبار، در ۹ فوريه ی سال ۱۹۴۰ در كيپ تاون، پايتخت 

آفريقای جنوبی زاده شد. اجداد وی در قرن ۱۷ ميالدی از هلند به آفريقای جنوبی كوچيده بودند.
كوتزی تا پايان دوران نوجوانی در شهر ورچستر زيست و سپس در دانشگاه كيپ تاون به تحصيل رياضيات و زبان انگليسی پرداخت. وی 
موفق به دريافت دو مدرك كارشناسی افتخاری در زبان انگليسی و رياضيات شد. كوتزی در سال ۱۹6۱ به لندن رفت و مدرك كارشناسی 

ارشد خود را از دانشگاه UCT دريافت كرد.
سپس در اواخر دهه ی ۱۹6۰ مدرك دكترای زبان شناسی خود را از دانشگاه تگزاس گرفت و در رساله دكتری خود به "تحليل سبك نگارش 
ساموئل بكت" پرداخت. در سال ۱۹۷۱ درخواست اقامت وی در آمريكا به سبب شركت در تظاهرات بر ضد جنگ ويتنام رد شد و ناگزير به 

كيپ تاون بازگشت و به تدريس ادبيات انگليسی در دانشگاه كيپ پرداخت. 
وی پس از بازنشستگی در سال ۲۰۰۲ برای هميشه به استراليا كوچيد و در سال ۲۰۰۳ نيز جايزه نوبل ادبيات را از آن خود ساخت. كوتزی 

نخستين رمان خود "سرزمين های گرگ و ميش" را در سال ۱۹۷۴ به نگارش درآورد. 
او تا كنون دوازده اثر داستانی را در كارنامه ی خويش به ثبت رسانده است كه از آنها می توان به "در انتظار بربرها" )۱۹۸۰(، "زندگی و 
زمانه مايكل كی" )۱۹۸۳(، "عصر آهن" )۱۹۹۰(، "ننگ" )۱۹۹۹(، "اليزابت كاستلو" )۲۰۰۳( و "دفتر خاطرات يك سال بد" )۲۰۰۷( اشاره كرد. 

 معرفی کتاب

آيا روسيه آينده يي دارد
هنوز موهبت انديشه آزاد به ما بازنگشته كه ما با اين پرسش موهن 
ولي اجتناب ناپذير روبه رو مي شويم؛ آينده روسيه چيست و نقش 
بزرگي و الينحل  به علت  او چيست؟ پرسشي كه  ما در سرنوشت 
بودنش مرعوب كننده است. ولي بدون پاسخي بر آن، پاسخي بر بقيه 
پرسش هاي زندگي نيز نخواهد بود. اما حتي انديشيدن درباره آن 
ترسناك است، چون حتي جرات آن نيست كه ترديدي را كه وجود 
دارد به وسيله كلمات ابراز كرد؛ آيا روسيه هنوز زنده است؟ چون 
زندگي و مرگ ملت ها به آساني موجودات زنده تشريح نمي شود 
يك ملت مي تواند رسالت تاريخي خود را به انجام رسانده و سپس 
روحش آن رسالت را رها ساخته باشد. زنده بودن ملت ها رابطه 
تنگاتنگي با پويايي انديشه و گسترش آن دارد. خفقان جهاني انديشه 
به نابودي انديشه نمي انجامد، بلكه باعث كژي، ناداني و سوءتفاهم 

متقابل در ميان هم ميهنان و معاصران مي شود. ايگور شافارويچ 
 ۱۹۲۳ سال  در  كتاب  نويسنده 

جماهير  اتحاد  در  ميالدي 
شوروي به جهان آمد و اكنون 
يكي از رياضيدانان و جبردانان 
نامدار جهان به شمار مي آيد. 
علوم  آكادمي  عضو  نويسنده 
برنده جايزه  شوروي سابق و 
ممتاز لنين است. او اينك عضو 
بشر  حقوق  غيررسمي  فعال 
است كه توسط آد. ساخاروف 
شده.  بنيانگذاري  ديگران  و 
كتاب  مطالب  از  بعضي  عنوان 
به اين گونه است؛ سوسياليسم 
امروز/ سوسياليسم در گذشته/ 

نيروي  برد؟/  مي  كجا  به  را  ما  سوسياليسم  سوسياليسم/  آرمان 
پيشرانه سوسياليسم/ مساله مليت ها در اتحاد جماهير شوروي و 

باالخره آيا روسيه آينده يي دارد؟



19
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 11 اردیبهشت ماه 1387
سال دوم -  شماره نودوچهار

 با »محاکمه« آغاز شد و... )6(
 

علي شروقي
نخستين عشق

كسي  هر  كه  است  سوالي  اين  روزگار؟  اين  در  هم  آن  و  گوركي  چرا 
ترجمه  با  اخيراً  كه  گوركي  عشق«  »نخستين  كتاب  ديدن  با  شك  بدون 
اميرهوشنگ افتخاري راد توسط نشر پايان منتشر شده، خواهد پرسيد. 
چنان كه خود مترجم هم در پي نوشت مقدمه كتاب اين پرسش را مطرح 
كرده و در پاسخ، خواننده را به موخره خود بر اين ترجمه ارجاع داده 
است. »نخستين عشق« داستاني از تجربه نخستين عشق ماكسيم گوركي 
اين  با تمام خامي هاي خاص چنين عشقي. نويسنده در بازنمايي  است 
راوي  انتقادي  فاصله  با حفظ  و  نيفتاده  گري  احساساتي  دام  به  تجربه 
از گذشته يي كه نخستين عشق اش متعلق به آن است، اين تجربه را به 
شيوه يي كم و بيش طنزآميز بازنمايي كرده به گونه يي كه هر جا هم 
احساساتي شده، تصنعي بودن اين احساسات راهم عمداً به رخ كشيده 
است. چنان كه خود روايتش را اين گونه آغاز مي كند؛ »در آن زمان دست 
تقدير نخستين عشق در زندگي ام را پيش پايم گذاشت. عشقي غم انگيز 

و در عين حال خنده دار.«

معرکه
»دسته  و  »مرگ قسطي«  انتهاي شب«،  به  بلند »سفر  هاي  رمان  از  پس 
ترجمه  با  ديگر  تاي  دو  و  غبرايي  فرهاد  ترجمه  با  اولي  كه  ها«  دلقك 
مهدي سحابي منتشر شدند، امسال از اين نويسنده فرانسوي رمان كوتاه 
»معركه« با ترجمه سميه نوروزي منتشر شد. حوادث »معركه« به تمامي 
در يك شب در يك پادگان نظامي و وسط بوي اسب و اصطبل و كثافت 
و عربده ها و فحش هاي پادگاني مي گذرد. اسم شب گم شده است و تا 
پيدا شدن دوباره آن سربازها در اصطبل وسط اسب ها پنهان و تنگ هم 
فشرده شده اند. »معركه« از نيمه هاي شب آغاز و با روشن شدن هوا 
تمام مي شود. درباره نام رمان مترجم در مقدمه اين طور توضيح داده 
است؛ »عنوان رمان casse-pipe همزمان چند معني را با خود يدك مي 
كشد. معني تحت اللفظي اين عنوان، چپق شكسته است، در زبان فرانسه 
براي تازه درگذشته به اصطالح مي گويند چپقش شكست. سربازاني كه 
به جنگ اعزام مي شدند نيز بين خودشان مي گفتند كه به چپق شكني مي 
روند. در فرهنگ لغت هم اين عبارت به معناي جنگ آمده است. اما جالب 
آنكه در رمان، جنگي اتفاق نمي افتد. پس اسم اين رمان چيست؟ معركه 
بهترين نامي است كه مي شد بر اين اثر گذاشت، چرا كه هم فضا فضاي 
جنگ است، هم سربازاني كه مي خواهند به چپق شكني بروند، اعضاي 
اصلي اين رمان هستند و هم اتفاق ها و حوادث اثر به اين نام نزديك تر 
است.« مترجم در پي نوشت مقدمه اين را هم اضافه كرده كه نام »معركه« 
وام  شد،  منتشر  سيدحسيني  رضا  سرپرستي  به  كه  آثار  فرهنگ  از  را 
گرفته است. »معركه« رماني است كه در آن فضاي پادگاني به خوبي و با 
زباني كه خاص سلين است، روايت شده. »معركه« را نشر چشمه منتشر 

كرده است. 

زندگي اديبان آلماني زبان
اين كتاب نه يك زندگينامه خشك بلكه مجموعه يي است از داستان هايي 
خواندني كه در هر يك به برشي از زندگي يكي از اديبان سرشناس آلماني 
پرداخته شده است. نويسندگان اين كتاب فردريك هتمان، اينگريد روبلن 
و هارالد توندرن هستند. آنها در اين كتاب كوشيده اند با طرح داستاني 
از يكي از لحظه هاي زندگي هر نويسنده يا شاعر آلماني زبان، وجهي از 
پيچيدگي هاي دروني آنها و دغدغه هاي اصلي شان را آشكار كنند. مثاًل 
در بخش مربوط به زندگي كافكا، هارالد توندرن داستان برخورد كافكا 
و دورا ديامانت با دختربچه يي را روايت مي كند كه به خاطر گم شدن 
عروسك اش گريه سر داده است. دورا مي كوشد به دختربچه كمك كند، 
اما اين كافكا است كه با تراشيدن دليلي عجيب براي گم شدن عروسك، 
به سفر  دختربچه  عروسك  گويد  مي  كافكا  دهد.  مي  تسلي  را  دختربچه 
رفته و براي او نامه فرستاده است. بعد به دخترك قول مي دهد فردا نامه 
الهامي مي شود براي نوشته  او نشان دهد. همين قضيه  به  عروسك را 
شدن داستان يك زن كوچك. گوته، شيلر، لسينگ، برشت، توماس مان، 
هاينريش فون كاليست، گئورگ بوشنر، آرتور شنيتسلر، هرمان هسه و 
گونتر گراس از جمله نويسندگان و شاعراني هستند كه در اين كتاب شرح 
زندگي و داستان كوتاهي از لحظاتي از زندگي شان روايت شده است. با 
توجه به اينكه در سال هاي اخير آثار بسياري از نويسندگان آلماني زبان 
به فارسي ترجمه شده، اين كتاب مي تواند كتابي خواندني براي خواننده 
عالقه مند به اين نويسندگان باشد. در پايان هر بخش از اين كتاب مترجم 
اثري از نويسنده يا شاعري كه داستان زندگي اش در آن بخش آمده را هم 
ترجمه كرده و به متن افزوده است تا خواننده با نويسنده يا شاعر مذكور 
بيشتر آشنا شود. »زندگي اديبان آلماني زبان« با ترجمه مهشيد ميرمعزي 

و توسط نشر افق منتشر شده است.  
ادامه دارد

بوسه ديوژن بر 
دستان اسكندر 

 
سام محمودي

پاشنه آشيل بود يا لعنت گناه نخستين؟ درختي كه اين ميوه تلخ را 
بار آورد در كدام خاك ريشه داشت؟ خاك دانشگاه؟ دخيل بستن 
به خاك دانشگاه، به اين خاك ميانمايه پرور، به اين بازار فضايل 
و پاسدار سنگواره ها، به اين خانه خناق گرفته آزاده كش كه پيش 
دل  شكنان،  بت  آزاد  ارواح  و  نيچه  شوپنهاور،  اسپينوزا،  آن  از 
هاي دريايي و زبان هاي نيش دار در فضاي تنگش، نفس كشيدن 
نيارسته بودند براي همديگر همچون دوست داشتن همسايه يي 
منفور بود. دانشگاه جايي كه به چشم هايدگر بيشتر از همه چيز 

جوالنگاه دايناسورها و كارمندان واالمقام فلسفه بود. پس درختي 
در  داشت؟  ريشه  خاك  كدام  در  آورد  بار  را  تلخ  ميوه  اين  كه 
يا  تفكري خاص؟  هاي  سائقه  در  ناسره؟  در سرشت  دانشگاه؟ 
در خاك اروپا كه در زير پوسته فرهيخته اش از ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۹ 
براي برون شو مي جست.  شرارت چون كرمي در سيب راهي 
كرم در سيب مي لوليد، از درون مي جويد و خود پروارتر مي 
شد تا اينكه در انجام به هيواليي دگرديسه گشت و سهم فالسفه 
در اين دگرديسي كم از اوباش نبود. تمدن چون بطري عالءالدين 
در بطن خود ديوي داشت كه براي رها شدن بي قراري مي كرد، 
اما امروز؟ حاشا كه پرونده را مختومه پنداريم. در ايام بي برگي، 
ماه  احياشدني  برهوتي  در  اليوت  تعبير  به  و  عسرت  عطر  در 
آوريل را به جز از شكنجه يادآوري نصيبي نيست، هر پيمانباز 

دارنده يي مي تواند متجاوزي بالقوه باشد. در عصر همزيستي 
مسالمت آميز يكديگرخواران هنوز بايد پرسيد كه اينك صلح، اين 
اين است  نام مستعار آتش بس، آبستن كدام ديوبچه يي است؟ 
كه قضيه هايدگر مشمول مرور زمان نمي شود؛ »چه به سادگي، 
با چه پلشتي و چقدر ناباورانه خرافه و اصول زندگي را ممكن 
مي سازند، به سوي بهشت رذيلت از گذرگاه دوزخ، فضيلت.« آيا 
قضيه هايدگر مصداق اين سخن كافكا نبود يا اصاًل چرا همان را 
دور و زير پاي خودمان را خالي كنيم؟ چرا نگوييم خصم دژكام 
ماجرا را بيشتر از حد بزرگ كرده و بدين سان پرستشگاه خود 
را از گزند آفات مصون داريم. اما راستي اگر اين گونه باشد پس 
چرا ياسپرس مي انديشد هايدگر مسخر روحي شرور شده و چرا 
هوسرل از ناسپاسي تحمل ناپذير شاگردش شكوه مي كند؟ چرا 
هانا آرنت نمي خواهد يا نمي تواند باور كند؟ مگر او چه كرده؟ 
قانون  نورنبرگ هيچ  گير، در جنجال  نازي ستيزي همه  اوج  در 
مكتوبي محكومش نكرد. پس اين ستاره دنباله دار چرا همچنان 
جوينده، ستاره يي ديگر را دنبال مي كند؟ پس حقيقت دارد. اما 
اشپينگلر،  يونگر،  ارنست  چون  تري  آلوده  بس  هاي  دست  چرا 
زبان  از  برجسته  عنوان  و  اسم  دوجين  نيم  و  كالكس  مايكل 
شناسان و فيلسوفان و متفكران آلماني بايد از اين تازيانه مالمت 
و رسوايي نصيبي كمتر برند؟ نه از آن رو كه نام هايدگر بزرگ تر 
و هيبتناك تر بود؟ متفكر آغازي نو، آن كه نيمي از فلسفه معاصر 
بدهكار او است و به قول ريچارد رورتي بي او سارتر، فوكو و 
مكتب فرانكفورت زاده نمي شدند، از هند، چين، ژاپن، تبت، يونان 
و... ديگر متفكران بزرگ و نامداري متولد نمي شد اگر هايدگر نمي 
انديشيد. اما با اين همه بايد گفت آري، حقيقت دارد كه چنين مردي 
نقش فاستوس را بازي كرده است. كتمان درد زبون انديشي است 
و چشم پوشي از آن زيبنده آزادگان نيست. مذبوحانه تر كوچك 
از  چون  است  بزرگ  خطا  است.  هايدگر  خاطر  به  خطا  شمردن 
هايدگر سر زده و به نزد آن كه هايدگر را دوست مي دارد و بزرگ 
مي شمارد خطا نيز بايد بزرگ باشد. آخر نه تفكر ملك هايدگر 
است و نه ما متولي آن. »من« تنها صاحب اختيار پلك چشم هاي 
خود هستم و صاحب زبان خويش. بنا بر اين است كه تفسيرها 
تمامي ندارند. »رودريگر زافرانسكي« نويسنده زندگينامه هايدگر 
كتاب خود را در ميان خير و شر مي نامد و پرسش همچنان براي 
او و ما باقي است چه بسا ما در آينده به نحوي ديگر براي من و 
ما و ميليون ها آلماني، داسمن هاي هر روزينه و افسون زدگان 
خودباخته ايراني گشوده شود. اما بر گوش گله چه حرج پيش و 
پس از آن نيز خاليق هيتلرهاي ديگري ساخته اند. دردا و دريغا 
كه فرد اصيل و يكه نيز به داسمن ها مي پيوندد. كسي چه مي 
داند شايد فرد اصيل او به عدد داسمن ها تكثير يافته، شايد حوالت 
تاريخي اين با واپسين نفس هاي نيست انگاري به نفع جنگ، صلح 
كرده. هايدگر چنان هيجان زده است كه گويي در نسيان هستي 
كه بي بنيادي، بنياد همه بنيادهاست، ناگهان بنيادي يافته، آن هم 
در اومانيسم به معناي خاص خود. به معناي انانيت )شرك مخفي( 
يك من ديوانه آن هم در اين بي بنيادترين بنيادها. زهي شگفت و 
درد. چه مي شد هايدگر متفكر پرسش ها نبود تا ما نيز جامه زهد 
و تفكر را از تن مي كنديم و آن را با سكوت معامله مي كرديم. 
اي كاش كه او نيز چون كالكس و اشپينگلر در سلك فيلسوفان 
حيات، ستايشگر جنگ و مرگ و سال هاي تصميم بود تا جنگ نيز 

مغلوبه و تكليف يكسره مي شد.
دهان  سرد  زمهريري  و  تلخ  معمايي  نيست،  چنين  كه  اينك  اما 
باز كرده و اشك در ديدگان خشكيده آنگاه كه در زمانه عسرت 
ديوژن در فرايبورگ بوسه بر دستان اسكندر مي زند. اگر فلسفه 
را مجلس ختم و پاياني بايد، همين جاست. اما كسي چه مي داند 
شايد پس از دو هزار سال ديوژن در آلمان به گمشده اش رسيده، 
شايد انسانش را يافته و فانوسش را شكسته؟ كلمه رمز، كلمه حل 
معما را در چه بايد جست؟ طوق لعنت، آزمون وجود، نفرين زمانه 

يا جدايي در دل قهرمان تراژدي؟ اين سوال ادامه دارد... 

مروري بر مهم ترين آثار
 داستاني منتشر شده در سال 87  

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

برندگان مسابقه کارتون هاي مطبوعاتي جهان معرفي شد 
پنجمين مسابقه كارتون   هاي مطبوعاتي جهان با اعالم برندگان اين دوره به كار خود پايان داد. اسامي هنرمندان و آثار منتخب دوره 
۲۰۰۹، طي مراسم باشكوهي در مركز فرهنگي اولگا؛ واقع در شهر توريستي سينترا با حضور فرناندو سرا ـ شهردار اين شهر ـ و 
نفر دوم: گيزا هاالز/  برزيل،  اول: عثماني سيمانكا/  نفر  فانتزي:  اعالم شد. بخش كارتون هاي  از هنرمندان و عالقه مندان  جمع كثيري 
مجارستان، نفر سوم: فلورين باالبان/ روماني بخش موضوعات روز: نفر اول: روگليو نارانجو/ مكزيك، نفر دوم: تام جانسن/ هلند، نفر 
سوم: توسو بوركوويچ/ صربستانبخش چهره: نفر اول: آندره كاريلهو/ پرتغال، نفر دوم: خاوير كاربايو آلفونسو/ اسپانيا، نفر سوم: 
ادواردو باتيستائو/ برزيل. جايزه بزرگ پنجمين مسابقه كارتون هاي مطبوعاتي جهان نيز از بين سه نفر اول؛ به روگليو نارانجو تعلق 
گرفت.  شهرام رضايي، سعيد صادقي، پيام پورفالح، محمد خدادادي، محمدامين آقايي، مسعود ضيايي، محمود نظري، مهدي كريم زاده، 
كيوان زرگري، محمود جوادي، حسين صافي، حسن كريم زاده، حميدرضا مسيبي، هادي حيدري، اميرفرهاد، امين روشن پور، عليرضا 
نصرتي، علي كاشي، اكبر تراب پور و عباس ناصري؛ هنرمندان ايراني راه يافته به مسابقه هستند. همچنين از ميان ۳۹۹ روزنامه و مجله 
راه يافته، روزنامه »اعتماد ملي« براي سومين سال متوالي ركورد حضور در اين نمايشگاه را به خود اختصاص داد. سال پيش نيز؛ حسن 

كريم زاده با ارائه اثري كه در همين روزنامه منتشر شده بود موفق به دريافت جايزه نخست »كارتون هاي مطبوعاتي جهان« شد. 
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به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

به ياد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال
 پول خود استفاده نمائيد

انديشه سياسی
نبودن حكومت هرج و مرج طلبي 

 آنارشيسم
حكمت انحطاط 

قیصر کللي

آنارشیسم کلمه یي یوناني به معناي عدم حکومت و بي سروري است. 
در لغت یوناني »آ« به معناي نه و »نارش« به معناي حکومت است که 
در کل به معناي »نبودن حکومت« است؛ جنبش و نظریه یي سیاسي که 
معتقد به برافتادن و برکناري هر نوع حکومت است. بعضي آنارشیسم 
ها مي  انجمن  و  ها  اتحادیه  نبودن حکومت، ولي جایگزین  با  برابر  را 

دانند. این عقیده و نظریه به کل باطل است،

آنارشيسم كلمه يي يوناني به معناي عدم حكومت و بي سروري است. در لغت يوناني »آ« به معناي نه و 
»نارش« به معناي حكومت است كه در كل به معناي »نبودن حكومت« است؛ جنبش و نظريه يي سياسي 
كه معتقد به برافتادن و بركناري هر نوع حكومت است. بعضي آنارشيسم را برابر با نبودن حكومت، 
ولي جايگزين اتحاديه ها و انجمن ها مي دانند. اين عقيده و نظريه به كل باطل است، چون آنارشيست 
ها هرگونه قدرت منظم و سازمان يافته و قانونمند را رد مي كنند. خود دولت به تعريف خاص آن يك 
اتحاديه يا انجمن بيشتر نيست، بلكه سازمان يافته تر و گسترده تر از يك اتحاديه يا انجمن معمول است. 
حال آنهايي كه معتقد به جانشيني يك انجمن به جاي دولت در نظام و جنبش آنارشيسم هستند، در اصل 
جابه جايي انجمن ها را در تعريف آنارشيسم وارد مي كنند يا قائل به دست به دست كردن قدرت از 
انجمني به انجمن ديگر هستند و اين در صورتي است كه آنارشيست ها اصاًل قدرت را نفي مي كنند. حاال 
چه در تعريف قدرت دولت را قرار دهيم، چه انجمن را و چه اتحاديه يا هر اسم ديگر، اين قدرت است كه 
آنارشيست ها به عنوان سرور و نظام باالسر با آن مخالف هستند. بنيان و اساس آنارشيسم بر اصول 

دشمني با قدرت است، حال اين قدرت هر عنواني كه مي خواهد داشته باشد.
آنارشيسم دولت ها و قانون را سرچشمه همه بدي ها و انحرافات اجتماعي مي داند و به همين دليل 
خواستار از ميان برداشتن دولت ها است. همچنين بعضي از منتقدان بر اين باورند كه برخالف تعريف 
معمول درباره آنارشيست ها، آنها هرج و مرج طلب نيستند بلكه خواستار نظمي هستند كه با همكاري 

همديگر و بدون وجود و اراده دولتي انجام پذيرد.
اين عقيده خود سرمنشاء همه انحراف ها و هرج و مرج ها است. وقتي دولتي نباشد، كسي هم نيست 
قانوني را اعمال كند. وقتي قانوني اعمال نشود، در نهايت هرج و مرج خواهد بود. نبود قانون برابر است 
با هرج و مرج مطلق. در اين تعريف چيزي كه آنارشيست ها خواستار آن هستند يك اتوپيا و خيال مطلق 

است.
نظر چندين رهبر مشهور آنارشيست به شرح زير است.

»اليزه ركلوز« فرانسوي مي گويد؛ دولت ها تازيانه خداوند هستند.

آنارشيست ها با اينكه در برانداختن و نبودن دولت و حكومت همگي هم عقيده و هم راي هستند، اما براي 
رسيدن به هدف داراي عقايد متفاوت و حتي متضادي هستند. رهبران اصلي و نامدار مكتب آنارشيسم 
از شكل حكومتمند  آرام جامعه  تغيير  به  معتقد  كه  فرانسوي  آنارشيست مشهور  پرودون  از  عبارتند 
به الگوي آنارشيسم است. »بالنكي« فرانسوي معتقد به به دست آوردن قدرت با زور بود. »باكونين« 
آنارشيست مشهور روس كه خود از پيروان بالنكي بود، در افراط از بالنكي هم پيشروتر بود؛ افراط 
پيروان باكونين و نرسيدن به اهداف سياسي كار آنها را به ترور و تروريسم ختم كرد. آنارشيست ها در 
برافكندن و شر دانستن هر نوع حكومت با هم هم راي هستند و دموكراسي را هم استبداد اكثريت و شر 
مي دانند و از نظر آنها با ديگر حكومت ها تفاوت چنداني ندارد و بايد كنار رود؛ فقط شر دموكراسي از 
شر نظام مطلق استبدادي كمتر است. آنارشيست ها دچار اليناسيون )از خود بيخود شدن( مطلق هستند 
و همه چيز را در اتوپيا جست وجو مي كنند. به اين نظريه آنارشيست ها كه بيشتر برگرفته از انديشه 
كروپاتكن شاهزاده و آنارشيست مشهور روس است، توجه كنيد؛ »پيگرد خالفكاران در جايي كه خالفي 
و جرمي انجام مي دهند، بايد به سازمان هايي كه خود به خود به وجود مي آيند و سپس از ميان مي 
روند، واگذاشته شود تا به جرم مجرمان رسيدگي شود.« پي يرژوزف پرودون فرانسوي با انتشار كتاب 

»مالكيت چيست« در سال ۱۸۴5 آنارشيسم جديد را پايه ريزي كرد و وي به عنوان پدر آنارشيسم جديد 
شناخته شده است. آنارشيست ها به دو گروه ميانه رو و تندرو تقسيم مي شوند. ميانه روها معتقد 
به اصالح و رسيدن به هدف به شيوه گام به گام هستند، مانند لئو تولستوي نويسنده مشهور روس. 
تولستوي وجود دولت را مغاير با تعاليم مسيح و كتاب مقدس مي دانست و خواستار براندازي و نبود 
حكومت و دولت بود، اما نه به شيوه خشن. وي آنارشيست مذهبي و نوع دوست و صلح جو بود و معتقد 

بود تنها محبت بايد بر انسان ها حكومت كند.
انقالبي خواستار تندروي در براندازي حكومت ها، ترور و هرج و مرج  اما آنارشيست هاي تندرو و 
هستند. در قرن نوزدهم ميالدي آنارشيسم در ايتاليا و اسپانيا شدت بيشتري نسبت به ديگر نقاط اروپا 
و ديگر نقاط دنيا داشت. آنارشيست ها معتقد ند دولت ها در طول تاريخ عامل بدبختي و ظلم و عقب 
ماندگي انسان ها شده اند و به اين خاطر بايد آنها را كنار گذاشت. از ديد آنارشيسم با نبود دولت كه 
سرمنشاء ظلم و تبعيض بوده، يك نظام اجتماعي انساني جديدي كه مي توان بر آن نظام، نظام همكاري 
توزيع و  توليد،  گانه  آزادانه و منصفانه مراحل سه  افراد  اين مدل  آمد. در  به وجود خواهد  نهاد،  نام 

مصرف را عملي خواهند كرد.
پي يرژوزف پرودون آغازگر و پدر آنارشيسم جديد است اما تفكر آنارشيستي به زنون فيلسوف يوناني 
قبل از ميالد برمي گردد. زنون در سه قرن قبل از ميالد معتقد به نبود دولت و حكومت در راس جامعه 
انسان ها بود. زنون معتقد است با اينكه در وجود انسان غريزه خودپرستي جاي دارد و اين غريزه قدرت 
طلبي و دولت را توجيه مي كند، اما طبيعت غريزه ديگري را كه ميل به زندگي اجتماعي است در وجود 
انسان جاي داده است. با اين توجيه از طرف زنون ديگر نيازي به دولت و قانون وجود ندارد و انسان 
ها براساس ميل و غريزه فطري خود كه همان زندگي اجتماعي است، بدون دولت بهتر مي توانند زندگي 
كنند. در طول زمان مكتب آنارشيسم دچار انشعاب هاي فراواني شد كه مهم ترين آنها شامل آنارشيسم 
مذهبي، آناركورفرميسم، آناركوانديويدواليسم، آناركوكمونيسم و آناركوسنديكاليسم است. آنارشيسم 
هيچ وقت داراي تشكيالت دائم و منسجم نشد. ريشه اين اختالف و دوري از هم را مي توان در انديشه 
اين سبك و مكتب جست وجو كرد كه معتقد به نبودن دولت، قانون، نظام هاي متشكل و قانونمند و نبودن 

سرور و آقاباالسر است.

*بخشي از كتاب در دست انتشار كتاب فرهنگ فلسفي و فلسفه سياسي - نشرپايان
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پديده  به  نگاهی 
 » ستی ه پر د مر «
در جامعه ايران!
شک  هم  جمله  این  درستی  به  است؛  کوچک  دنیا 
نکنید! از کوه ها که بگذریم، آدم ها باالخره یک روز 
فراموشی  دیوار  پشت  اگر  حتی  می رسند؛  هم  به 
مانده باشند. حاال دیگر نقل گذشت روزگار نیست، 
حکایت فراموشی آدم هایی است که ناگهان آن اتفاق 
ناممکن برایشان ممکن می شود و آنها می مانند در 

حسرت روزهایی که گذشت؛ روزهای بدون او!

برای آنها همه چيز با يك خبر شروع می شود: » او ُمرد!« همه چيز 
با يك سؤال ادامه پيدا می كند: »می شود سرنوشت را تغيير داد؟!« 
اما لحظه ها می گذرند و هيچ چيز تغيير نمی كند؛ آنها می مانند و تكرار 

يك خبر كوتاه:»او ُمرد 
»او« می تواند پدر باشد يا مادر، پدربزرگ يا يك دوست و همكار 
قديمی! » او« اگر پدر باشد يا مادر يا حتی يك دوست قديمی غصه اش 
بيشتر است؛ بغض با همان خبر اول می آيد و می نشيند توی گلو و 
را  ماه سراغش  تا  ماه  كه  بچه هايی  عزيز  می شود  مادر«  ناگهان» 
نمی گرفتند. برای اين جماعت، قاعده هميشه همين است، حتی اگر» 

او« را از نزديك نديده باشند، حتی برای يك بار! 
يك چهره شناخته  مشهور،  آدم  يك  باشد؛   می تواند»ستاره«  او«   «
شده! می تواند ورزشكار باشد با مدال های رنگارنگ از مسابقه های 
مختلف! می تواند شاعر باشد، نويسنده يا بازيگر!  » او« اگر ستاره 
باشد، ناگهان عكسش روی در و ديوار می نشيند، تيتر يك روزنامه ها 
می شود!  اما شب هفت كه می گذرد، »او« باز هم تنها می ماند تا»چهل« 

از راه برسد و روزها بگذرند بی شتاب تا »سال!« 
بين جماعت ُمرده پرست، »او « هميشه تنهاست! 

مرگ اول غصه است؛ بهانه ای برای نوشتن يك گزارش و »پذيرش 
مرگ« يكی از سخت ترين موقعيت ها. براين اساس واكنش های عاطفی 
كه افراد نسبت به از دست دادن يك دوست يا آشنا از خود نشان 
می دهند غيرطبيعی نيست؛ در حقيقت،  اينكه هر فردی در مواجهه با 
مرگ يك دوست احساساتی شود امری قابل پيش بينی است، چرا 
كه جريحه دار شدن عواطف و احساسات بخشی از فرايند سوگواری 

به شمار می رود. 
▪ مراحل طبيعی پذيرش مرگ 

پذيرش مرگ كار دشواری است! اين را قبال هم گفتيم؛ در درستی 
اين جمله شكی نيست! براساس يكی از قديمی ترين تحقيقات انجام 

شده، افراد ۴مرحله مشترك را هنگام سوگواری طی می كنند: 
▪ مرحله انكارـ ناباوری: 

با  مواجهه  در  مختلف  انسان های  بين  واكنش مشترك  اولين  انكار 
شنيدن خبر مرگ است؛  چراكه ابتدا پذيرش مرگ مشكل است. فرد 
فكر می كند كه اين اتفاق تلخ و دردناك برای او روی نداده است و 

خواب می بيند، لذا آن را باور نمی كند. 
▪ مرحله خشم : 

در اين مرحله فرد از خود می پرسد:»چرا من؟« از تلخی و بی عدالتی 
در تقدير مرگ عصبانی است. از اين رو رفتار تند و خشنی با ديگران 

دارد. 
▪ مرحله غم : 

در اين مرحله فرد غمگين و گوشه گير می شود ولی با گذشت زمان 
به تدريج فرد به روال عادی بازمی گردد و فعاليت اجتماعی خود را 

از سر می گيرد. 
▪ مرحله پذيرش : 

به  فرد  بلكه  نيست  به شادی  فرد  بازگشت  معنی  به  مرگ  پذيرش 
تدريج  به  او  می رسد.  واقعيت  با  رويارويی  و  سازگاری  مرحله 
می پذيرد كه به زندگی خود بدون حضور عزيز از دست رفته ادامه 
تجربه  استرس  پر  شرايط  از  بعد  را  احساسات  اين  ما  همه  دهد. 
می كنيم، احساساتی كه باعث دردهای درونی ما می شوند؛ اما اگر 
كمی در رفتار اطرافيان مان دقيق شويم به يك نتيجه می رسيم: » 
شكل عزاداری بين بسياری از خانواده ها مدت هاست كه تغيير كرده 

است.« 

▪ چيزی ميان ما اتفاق افتاده است؛ 
مراسم  به  مربوط  رسوم  و  آداب  كوچكترين  در  كم كم  كه  اتفاقی 
انسان های  مرده ها،  ديگر  حاال  می دهد؛  نشان  را  خود  عزاداری 
فراموش شده ای هستند كه با مرگ، اسمشان دوباره بر سر زبان ها 

می افتد. 
برای به خاطر آوردن اين تغيير تنها كافی است يك تصوير را به 
مقابل  كه  را  آدم هايی  و  شهر  خيابان های  و  »كوچه  بياوريد:  ياد 
كه  آدم هايی  ايستاده اند،  ديوارها  روی  چسبيده  ترحيم  آگهی های 
صفحه آگهی های ترحيم روزنامه ها را ورق می زنند و بين تمام آن 

آگهی ها دنبال يك اسم آشنا می گردند.« 
»خرما«  و  است  عزاداری  روزهای  ُمد  »سياه«  آنها  همه  برای 
پيش  از  برنامه،  يك  مثل  چيز  همه  پذيرايی؛  وسيله  محبوب ترين 
تعيين شده و تكراری است؛ آنها مدام آب و جارو می كنند روزگار 

رفته را. 
▪ وقتی عزادار روزها می شويم 

اما ُمرده پرستی فقط رسم ما نيست؛ در بيشتر نقاط دنيا به مردگان 
بيش از حد توجه می شود. با اين حال به نظر می رسد كه اين موضوع 
بيشتر به يك عادت عمومی در بين ما تبديل شده است. دكتر فريد 
نوروزی، روان شناس درباره اين عادت عمومی می گويد: » بيشتر 
ما بعد از گذشت چندين روز از ارتحال، برای مرده مان بهترين نوع 
مقبره و يا سنگ قبر را می سازيم؛ اين در حالی است كه اين ُمرده 
همان پدر يا مادر يا عزيزی بوده است كه توانايی دكتر رفتن يا راه 
رفتن را نداشته و فرزندانش با كمال بی تفاوتی از كنار اين مسئله 
رد می شدند. به نظر من اگر احترام به مرده را بخواهيم در تشكيل 
مراسم سنگين و خرج های آن چنانی معنا كنيم، اين امر اشتباه است، 

بهتر است در اينجا از كلمه ُمرده پرستی استفاده كنيم، نه احترام.« 
اين روان شناس ادامه می دهد: » اگر كمی به اطرافيان خود نگاه كنيم، 
می بينيم بيشتر ما تا زمانی كه دوست و فاميل در كنار ما هستند 
به آنها بی توجه هستيم، به عبارتی برايشان َتره هم خرد نمی كنيم 
اما همين كه يكی از آنها از دنيا رفت يادمان می افتد كه »اويی« هم 

بوده است. 
به نظر من اين مسئله می تواند در آموزه های رفتاری ريشه داشته 
عالقه  ابراز  يكديگر  به  می ترسيم  اوقات  بيشتر  متأسفانه  باشد؛  
اما  كنيم، سعی می كنيم هرگز اشتباهات همديگر را فراموش نكنيم 
ناگهان  است  رفته  دنيا  از  آشناها  از  يكی  می شنويم  كه  لحظه ای 
همه خوبی هايش به يادمان می آيد، افسوس فرصت های گذشته را 
می خوريم و دقيقا فقط و فقط به خاطر همين افسوس، برايشان با 
شكوه ترين مراسم عزاداری را می گيريم و يا در مراسم مختلفی كه 
برايش ترتيب داده اند، شركت می كنيم و همپای بقيه گريه و زاری 
به  كه  افكاری  داريم،  ُمرده پرستانه  افكار  ما  چون  چرا؟  می كنيم! 

روحيه عزادار و سوگوار ما مربوط می شود.« 
روزها  عزادار  شرايط  اين  در  ما  كه  است  معتقد  نوروزی  دكتر 
می شويم نه اشخاص؛ او می گويد:»همانطور كه می دانيد همه ما در 
مراسم ترحيم بيشتر از گذشته مرده حرف می زنيم، از روزهای از 
عالقه  ابراز  داشتن،  دوست  می توانستيم  كه  روزهايی  رفته،  دست 
تجربه  خود  اطرافيان  با  را  بودن  مهربان  و  نمودن  ياری  كردن، 
كنيم. در حقيقت ما برای از دست رفتن اين روزهاست كه عزاداری 
می كنيم؛ برای از دست رفتن همين روزهاست كه مراسمی باشكوه 

برگزار می كنيم و تا مدت ها عزادار می مانيم.« 
▪ از گذشته تا امروز 

با تمام اين تفاصيل يك نگاه به گذشته نشان می دهد كه اين عادت 
جمعی از روزگاران دور با ما بوده است؛ چنانچه در لغت نامه دهخدا 
را  مرده  كه  » فردی  است:  نوشته شده  مرده پرست  كلمه  مقابل  در 
َپرستد و به او اظهار عالقه كند و حرمت گذارد. به ديگران تا زنده اند 
وقعی و ارجی ننهد اما پس از مرگشان سوگواری كند و در شرح 

فضيلت و مقام شان افراط كند.« 
باز هم می توانيم در دنيای شعر و  لغت نامه دهخدا كه بگذريم،  از 
ادب سراغی از اين عبارت بگيريم؛ ُمرده پرستی از مدت ها پيش به 
نحوی در ديوان شاعران ما جای گرفته است! دقيق تر كه بگوييم از 
قرن هفتم هجری؛ از روزگاری كه موالنا جالل الدين بلخی در ديوان 
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوكاره
ترجمه منوچهر كيا

 كنترول شخصا در منزل را بروی ليماس بازكرد و گفت : بفرمائيد .جورج 
اسمايلی بيرون رفته و من منزلش را گرفته ام. كنترول پس از اينكه در را 
ناهار تعقيب  تا موقع  : مرا  ليماس گفت  بست چراغ راهرو را روشن كرد. 
ميكردند. آنها وارد سالن كوچكی شدند. همه جا كتب بچشم ميخورد اطاق 
زيبائی بود كه بسبك معماری قرن ۱۸ سقفی بلند و پنجره ها بزرگ داشت. 
ليماس افزود: از صبح كسی بنام )اش( مرا تعقيب ميكرد. او سيگاری روشن 
را  همديگر  فردا  كه  ايم  است.قرارگذاشته  منحرفی  مرد   : داد  ادامه  و  كرد 
فورد  با  كه  زدوخوردی  از  را  جريان  تمام  ليماس  كنيم.  مالقات  دوباره 
خواروبار فروش كرده بود تا صبح آنروز كه با )اش(برخورد نموده بود، 
شرح داد. كنترول كه بدقت به سخنان او گوش ميداد گفت : زندان چطور 
بود؟ افسوس كه نتوانستيم كاری برايتان بكنيم . هراقدامی ممكن بود نقشه 
ما را فاش سازد. كامال صحيح است. هيچگاه نبايد احتياط الزم را از دست 
داد. راستی بمن خبر رسيد كه شما مريض بوديد. خيلی متاسفم چه كسالتی 
 ۱۰ تقريبا  كرديد؟  استراحت  روز  چند  بودم.  كرده  تب  كمی  فقط  داشتيد؟ 
روز حتما هيچكس هم از شما مواظبت و پرستاری نكرد راستی آيا ميدانيد 
كه  نميخواهم  ولی  ميدانم  بله  ؟  است  كمونيست  دختر عضو حزب  آن  كه 
با لحن خشكی جواب داد: چرا مزاحم او شوند؟  مزاحمش شوند. كنترول 
چه كسی چنين فكری را در شما بوجود اورده ؟ هيچكس كه در اين قبيل 
عمليات كارها چطور صورت ميگيرد گاهی انسان درصدد صيد يك ماهی 
است و تصادف ماهی ديگری بتور ميافتد من نميخواهم كه مزاحمتی برای 
دفتر  اين مردی كه در  باشيد. راستی  لحاظ مطمئن  اين  از  ايجاد شود.  او 
مخصوص بيكاران كار ميكند و پيت نام دارد كيست ايا در زمان جنگ در 
بله  )پيت؟(  گفتی  نميشناسم.  نام  باين  را  من كسی  ؟  نميكرد  كار  سازمان 
)نخير نميشناسم. گفتی كه در دفتر مخصوص بيكاران كار ميكند؟( ليماس 
زمزمه كنان گفت: شما را بخدا مرا دست نياندازيد!كنترول در حاليكه از جای 
اينكه وظيفه مهمانداری خود را فراموش  از  : واقعا  خود برميخاست گفت 
. من ميخواهم  داريد؟ نخير متشكرم  كردم معذرت ميخواهم.مشروب ميل 
امشب بروم ميخواهم به ييالق بروم وكمی ورزش كنم ، خانه باز است؟ بله 
هم اكنون دستور ميدهم كه اتومبيلی در اختيارتان بگذارند. راستی گفتيد كه 
تلفن  بله به هيلدين  با )اش(مالقات خواهيدكرد؟  فردا ساعت يك بعدازظهر 
برای  داريد.  نقد  پول  مقداری  به  احتياج  كه شما  ميدهم  باواطالع  و  ميزنم 
ندارم.  طبيب  به  احتياجی  كنيد.  مراجعه  طبيب  به  است  بهتر  هم  كسالتتان 
و  كرد  برای خو دست  ويسكی  ليوان  كنترول  ميخواهد.  دلتان  كه  هرطور 
با بوی تفاوتی ببررسی كتابهای پرداخت. ليماس پرسيد: چرا اسايلی اينجا 
اينكار ضروری  كه  ميداند  بخوبی  البته  است.  متنفر  ما  كار  از  او  ؟  نيست 
تنها  نپذيرفت.  بگرمی  مرا  او  نمايد.  آن  داخل  را  نميخواهد خود  ولی  است 
دليلش اينست كه نميخواهد دوباره وارد كار شود ، ولی خودت بهتر ميدانی 
كه از موندت برايت صحبت كرد و اطالعات الزم را در اختيارت گذاشت. 
بله كنترول در حاليكه بفكر فرورفته بود گفت : موندت مرد بسيار خطرناكی 
امور  در  او  بعالوه  كرد.  فراموش  را  موضوع  اين  نبايد  هيچگاه  است. 
جاسوسی و ضد جاسوسی بسيار ورزيده است. ليماس پرسيد: اسمايلی به 
تمام جريان وارداست . چرا با وجود اين موضع از كار ما خوشش نميايد. 
كنترول جرعه ای ويسكی نوشيد و جواب داد : اين يك مسئله روانی است. 
او به بعضی از جراحان شبيه است كه از خون حالشان بهم ميخورد . او 
بگوئيد  راستی  پرسيد:  ليماس  بزنند.  بعمل  دست  ديگران  كه  دارد  دوست 
آلمان  ميدانيد كه  از كجا  نقشها صحيح است؟  كه  آيا مطمئن هستيد  ببينم 
شرقی در اين جريان دست دارد و نه چكسلواكی يا شوروی؟ كنترول جواب 
داد: ما در اين باره اطمينان حاصل كرده ايم . ليماس از جای خود برخاست . 
كنترول اورا تا در منزل مشايعت كردو در حاليكه بارامی دست خود را روی 
شانه او ميگذاشت گفت : اين آخرين ماموريت شماست. بعداز آن ميتوانيد 
استراحت كنيد راستی آيا ميل داريد كه مبلغی پول و يا چيزهای ديگر به آن 
دختر بدهيم. نخير متشكرم. پس از بيابان رساندن ماموريتم خودم بكارهای 
او رسيدگی خواهد كرد. بسيار خوب فكر آنرا نكرده بودم كه فعال هر اقدامی 
ممكن است برايمان توليد خطر كند. ليماس بالحن تندی گفت: فقط ميخواهم 
كه او را راحت بگذاريد. نميخواهم كه كسی مزاحم او شود و يا نام او در 
پرونده های شما ثبت گردد. ليماس با عالمت سر با كنترول خداحافظی كرد 
و از خانه بيرون رفت . هوا خيلی سرد بود . از اين لحظه ماموريت جديد 

او آغاز ميگشت.

 ادامه دارد

داستان )12(
خود از نامهربانی روزگار نوشت: 

» گهی خوشدل شوی از من كه ميرم 
چرا مرده پرست و خصم جانيم 

چو بر گورم بخواهی بوسه دادن 
رخم را بوسه ده اكنون همانيم...« 

از روزگار موالنا و شمس قرن ها گذشته است، سبك زندگی، ارتباطات و همه چيز ما آدم ها تغيير كرده اما هنوز هم می توان اين 
عبارت را در فرهنگ مردم ديد؛ شايد به همين دليل است كه شاعران معاصر بيشتر از هر زمان ديگری از اين صفت گفته اند و 

نوشته اند؛ تنها يك جست وجوی كوچك در اشعار شعرای معاصر گواهی بر اين مدعاست: باور نمی كنيد؟! اين شعر را بخوانيد: 
»زنده كش بوده و با مرده پرستی شاديم 
اين گواهيست كه ما طالب گوريم هنوز« 

اين بيت معروف از معينی كرمانشاهی است كه اينگونه از نامرادی مردم زمانه گله می كند. 
جالب اينكه گويا اهل هنر، خود بيشتر از هر كسی به ُمرده پرستی اطرافيان شان پی برده اند؛ شايد به همين دليل هوشنگ ابتهاج گفته 

است: 
» گنج بی قدرم به دست روزگار ُمرده دوست 

آن گهم داند كــه خــود در خاك بسپارد مرا « 
زنده ياد مهدی سهيلی نيز، به زبان طنز از مرده پرستی مردم زمانه سخن گفته است: 

» تا مرا روح و روان در تن بود، موقع سردی بازارم بود 
مردنم معركه ای برپا كرد، دكه مرده پرستی وا كرد 

راديو ساعت۹ داد خبر، كه سهيلی به جنان كرد سفر 
روزنامه، ز ره آقايی ، در غمم كرد قلم فرسايی 

آن يكی گفت به صد ناله وسوز، بی پدر شد ادبيات امروز« 
با تمام اين تفاصيل، مرگ هميشه ما را غافلگير می كند؛ نگاهی به تاريخ و زندگی روزمره اجتماعی ما، تاييدی بر اين مدعاست. 
شايد صفت ُمرده پرستی كه هميشه گفتن و به خاطر آوردنش روح ما را آزار داده است از همين واقعيت می آيد كه نحوه مرگ برای 
ما مسئله ای ارزشمند است و اين در مورد قهرمان ها و اسطوره هايمان بيش از پيش خودش را نشان می دهد؛  اسطوره هايی كه در 

هياهوی زندگی روزمره از آنها غافل شده ايم. تعجب نكنيد اما حاال می توانيم از زلزله بنويسيم: 
مرده پرستی و زلزله؟! اين دو كلمه چيزی را به خاطر شما می آورند؟ بله! حكايت، نقل حكايت غم انگيز فوت ايرج بسطامی در زلزله 

بم است؛ حكايت جدايی ابدی از يك هنرمند نامی؛ هنرمندی كه بعد از مرگ، نامش زنده شد! 
ايرج بسطامی را می خواهيم در روزهايی به ياد بياوريم كه هنوز زنده بود؛ در روزهای قبل از پنجم دی ماه سال ۱۳۸۲! تصوير 
اما واضح نيست؛  شايد بسطامی نشسته است در كنج خانه ای در كوچه پس كوچه های شهر بم، به دور از تمامی حرف و حديث ها 
در بی خبری كامل! اما آمدن زلزله خيلی چيزها را تغيير داد؛ اين ويژگی منحصربه فرد زلزله است! حاال ديگر می توانيم او را در 

روزهايی به خاطر بياوريم كه تيتر بسياری از خبرگزاری ها شد: 
بم و مرگ  زلزله  از  كه مدت كوتاهی پس  بود  عنوان خبری  اين  كمياب شد«.  در كرمان  ايرج بسطامی  »كاست صدای مرحوم 

بسطامی، روی تلكس خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران نمايان شد. 
ايرنا در آن روزها به نقل از سعادت ارجمند، رئيس انجمن موسيقی كرمان نوشت:»متأسفانه ُمرده پرستی در ايران ريشه فرهنگی 
و رواج بسيار دارد. گاه يك فرد عادی را چنان باال می بريم كه از او ُبت بسازيم اما نسبت به افراد با ارزش و كم نظير بی توجهيم 

و زمانی كه او را از دست داديم در بوق و كرنا می زنيم كه ، افسوس و صد حيف كه او مرد...« 
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آيا تا به حال از بانک وام دريافت کرده ايد؟

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

جهت مشاوره با همكاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگيريد

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

شما دريافت نموده است .
ما می توانيم تمام اين هزينه های

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

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

بهره مند شويد

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

No Win No Fee
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ويژگی های انسان 
خردمند

دكتر حميد كريمی

انسان باری به هرجهت منتظر است كه ديگران دنيا را مطلوب او كنند يا آن قدر خسته و دل شكسته 
است كه ديگر حوصله ای برای بهبود وضع خود يا حتی انتظار بهبودی را هم ندارد.

انسان خردمند دارای ۱۲ ويژگی ما در است كه آنها را يك به يك با محك انسان فرضی خود زير ذره 

بين قرار می دهيم. ويژگی اول تصوير ذهنی است كه فرد از خود دارد. اين تصوير ذهنی هم مربوط 
به اندام ظاهری است و هم مربوط به نوع تفكر و ذهنيت. حال انسان باری به هر جهت را تجزيه و 
تحليل كنيم. انسان باری به هرجهت منتظر است كه ديگران دنيا را مطلوب او كنند يا آن قدر خسته و دل 
شكسته است كه ديگر حوصله ای برای بهبود وضع خود يا حتی انتظار بهبودی را هم ندارد. حال چنين 
انسانی وقتی دنيا بروفق مرادش باشد تصوير ذهنی مثبتی هم خواهد داشت ولی اگر آن طور نباشد 
تصوير ذهنی اش مخدوش و منفی می شود. اين نوسانات او را بسيار آزار خواهد داد. راجع به اندام 
ظاهری خود خيلی بيشتر توجه دارد تا تفكرش ويژگی دوم اطال عات و آگاهی های فرد است كه در 
اين ويژگی ممكن است اطال عات انسان باری به هر جهت خوب باشد ولی چون باری به هرجهت است 
اصال آنها را به كار نمی گيرد. چون آنها را به كار نمی گيرد و تجربه كسب نمی كند دچار اشتباهات 
هم خواهد شد. از اين شاخ به آن شاخ هم خواهد پريد حال اين دو ويژگی را در ساير موارد هم مورد 
بازبينی قرار می دهيم. انسانی كه همه چيز برای او در علم و منطق و فلسفه خال صه می شود می 
تواند هم تصوير ذهنی مثبت و هم منفی داشته باشد. علم او صددرصد او را به سمت يك تصوير ذهنی 
مثبت نخواهد برد. در مورد ويژگی دوم اين انسان مرتبا در حال مطالعه است و افكار مختلف را مورد 
بررسی قرار می دهد و چه بس كه مطالب را با هم قاطی كند و از آگاهی خود در جهت صال ح خود 
استفاده نكند. انسان متعالی هم همان طور كه قبال اشاره شد چون از يك منبع مطلق علم و فضيلت و در 

عين حال نور روشن كننده بهره می گيرد اطال عات خود را به درستی استفاده می كند. 
انسان از تكامل به سوی تعالی هم دو منبع در اختيار دارد يكی منبع الهی و ديگری منابع علمی كه اگر 
در قسمت اول با اعمالش نزديكی بيشتری به حق تعالی پيدا كرده باشد حتی در انتخاب منابع علمی هم 
موفق تر عمل می كند بنابراين كمتردچار اشتباه خواهد شد. حال اين دو ويژگی را در چهار راه حوادث 
مورد بررسی قرار می دهيم. انسان فرصت طلب در كليه مواردی كه خودش عال قه دارد و به نفع خود 
می داند يا آگاهانه يا ناخودآگاه از تصوير ذهنی مطلوبی برخوردار است ولی اگر احساس كند موضوع 
برايش سودی ندارد آن وقت به تصوير ذهنی خود هم بی توجه می شود. در آن صورت اين تصوير 
ذهنی به هر سو ممكن است ميل كند. بازهم همين انسان فرصت طلب مطالبی را كه مطالعه می كند 
بيشتر در جهت منافع خود است و هر گاه با منافع اش تضاد داشته باشد حتما دچار اشتباه خواهد شد. 
حال اين اشتباه می تواند سهوی باشد. انسانی كه در رويا به سر می برد يا آرمان طلب است تصوير 
ذهنی اش موقعی مثبت است كه اوضاع بيرونی بروفق مرادش باشد ولی هر گاه آن اوضاع دل خواه 
او نباشد تصوير ذهنی او هم متال طم خواهد شد. نوسانات بيرونی می تواند تصوير ذهنی او را درحد 
خطرناك از آرامش و ثبات خارج كند. همين انسان رويايی و آرمان طلب براساس روياها و آرمان های 
خود كتاب و مجله و غيره مطالعه می كند ولی چون يا غرق در روياست يا فقط می خواهد محيطش 
بنابراين اطال عاتش مخدوش و  انجام نمی دهد  اين تحول مثبت  مطلوب گردد ولی حركتی در جهت 
مغشوش خواهد گشت. انسانی كه فقط صداقت دارد نمی تواند تصوير ذهنی مطلوبی داشته باشد چون 
با انتظار و توقعش از ديگران مرتبا سموم فراوانی به خود تزريق می كند و حاصل اين خواهد شد كه 
وی سرخورده گردد و تصوير ذهنی خوبی نداشته باشد. حال انسانی كه در چهار راه حوادث قرار 
گرفته است همواره بال تكليف است و خطر يا آسيب ديدن او زياد است بنابراين چنين آدمی نمی تواند 

تصوير ذهنی مثبتی داشته باشد. اطال عات قابل استفاده ای نمی تواند كسب كند. 
در ضمن انسان با صداقت صرف می تواند مطالعات خوبی داشته باشد ولی شايد نتواند از آن اطال 
عات به خوبی بهره گيرد. حال به سراغ ويژگی سوم يعنی تحرك می رويم. انسان باری به هر جهت 

تحركش صرفا  داشت.  نخواهد  هم  اعتنايی  قابل  تحرك  طبعا  ندارد  زندگی  در  چون هدف مشخصی 
خالصه می شود در كارهايی كه خيلی مورد عالقه اش است. انسانی كه راه تكامل را انتخاب كرده است 
می تواند تحرك خوبی هم داشته باشد ولی چون به عالم حق توجه چندانی ندارد، توان او برای تحرك 
در نوسان خواهد بود. انسان متعالی قاعدتا می بايست از بحث، خارج شود چون آن انسان چنان روح 
وااليی دارد كه قادر است تمام كارهايی را كه صالح می داند انجام دهد. انسان در راه تكامل به سوی 
تعالی در صورتی كه حركتش به سوی حق مداوم باشد از منابع علمی هم بهتر سود می جويد تا تحرك 
خود را حفظ كرده و در جهت اهداف مثبت تر قوی تر عمل كند. انسان فرصت طلب حتی تحرك خواهد 
داشت ولی اين تحرك در جهت منافع او خواهد بود و عالقه ای به تحرك در جايی كه برايش سودی 
ندارد نشان نمی دهد. البته اين نوع افراد خيلی باهوش هستند و دقيقا می دانند كه اگر كاری را خودشان 
دوست ندارند ولی انجام آن كار به نفعشان تمام می شود حتما در آن موارد تحرك خواهند داشت. 
انسان هايی كه در رويا سير می كنند و به آرمان طلبی مشغولند وقتی در آرمان غرق می شوند قدرت 
تحرك را هم از خود می گيرند و آرمان طلب ها وقتی شرايط بيرونی موافق آرمان های آنها نيست از 
تحرك خود خواهند كاست. انسان با صداقت هم هرگاه صداقت را در اطرافش ببيند تحرك خيلی خوبی 
از خود نشان می دهد ولی هرگاه موضوع عكس شود ياتفاوت كند رغبت وی به تحرك كمتر و كمتر 
می شود. انسان هايی كه در وسط چهار راه گرفتار شده اند، اين گرفتاری به ايشان اجازه تحرك نمی 
دهد و چه بسا كه اگر حركت كند در گيرو دار حوادث آسيبی به خود خواهد زد. حتی امكان تلف شدن 
هم است. انسان دارای صداقت توام با تدبير تحركاتش هم همواره طوری خواهد بود كه از تدبيرش 
بهره بگيرد و هيچ گاه صداقت خود را خدشه دار نكند. بنابراين در تمام موارد تحرك نخواهد داشت 
ولی در مواردی كه هم در آن صداقت باشد و هم تدبير قويا عمل می كند و شرايط بيرونی هم زياد او 
را از كوره بدر نخواهد برد. انسان باصداقت و تدبير هم تصوير ذهنی مطلوبی دارد و هم از اطالعاتش 
به خوبی بهره می گيرد. بنابراين تحرك عادالنه و عاقالنه و اصولی خواهد داشت. ويژگی چهارم خود 
انگيزشی است. انسان باری به هر جهت نمی تواند انگيزه الزم برای امور داشته باشد و مرتبا كسی 
بايد او را هل دهد. انسان در راه تكامل هم می تواند انگيزه داشته باشد و هم می تواند از آن بی بهره 
باشد. اين انسان تحت تاثير عوامل بيرونی است و همين امر باعث می شود كه انگيزه اش دچار نوسان 
شود. انسان متعالی حتی انگيزه دارد و كسی كه يار اوست هيچ گاه او را تنها نخواهد گذاشت. انسان 
در راه تكامل به سوی تعالی قاعدتا بايد انگيزه داشته باشد چون هر چه به حق تعالی نزديك تر باشد 
از آن منبع روحيه قوی تر می گيرد و با منابع علمی كه انتخاب می كند در هر جا احساس ضعف كند 
از هر دو منبع استفاده خواهد كرد. بنابراين هر چه دراين راه ثابت قدم تر باشد بهتر نتيجه می گيرد و 
با انگيزه تر می گردد. انسان فرصت طلب در مورد كارهای مورد تاييد خود بسيار با انگيزه عمل می 
كند ولی در مورد ساير كارها انگيزه اش نوسان شديد نشان خواهد داد. انسان با صداقت مادامی كه 
احساس كند محيط اش يك محيط با صداقت است انگيزه بسيار بااليی دارد ولی اگر شرايط بيرونی 
مطلوب نباشد رفته رفته اين انگيزه بی روح و بی رنگ خواهد شد به طوری كه ممكن است حتی او را 
منزوی كند. انسانی كه در چهار راه حوادث و بالتكليف است می تواند انگيزه داشته باشد. ولی چون 
گرفتار حوادث چهارراه است اين انگيزه دوام نخواهد داشت. انسان با صداقت و تدبير چون انسانی 
است متعادل می تواند از انگيزه بااليی برخوردار باشد و معموال اين نوع انسان به ندرت انگيزه خود 

را از دست می دهد. اين بود چهار ويژگی يك انسان خردمند.

روانشناسی
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سفر به سرزمين اهورايی اورامان .....

عبور از 
دروازه تاريخ
سامان عابری

حاال كه راهی می شوی، گوش بسپار تا نواهای خفته را در دل اين مردمان 
از مسير  از مردمانی دارد كه  هزار ساله بشنوی. سختی سنگ ها حكايت 
هزاره ها عبور كرده اند و اينك آرام و صبور آن نوای كهن را سر می دهند. 
راهی سرزمين خورشيد شدن آدابی دارد، آن هم تامل است و اين تو را 

اهورايی«  اينجا »سرزمين  است.  اورامان سرزمين خورشيد  آرام می كند. 
و  آمده  معنی خورشيد  به  اوستا  در  »هور«  است.  اهورامزدا«  »جايگاه  و 

»هورامان« جايگاه خورشيد نيز معنی می دهد. 
روز، جلوه رنگين و بزرگی خداوند است. اما شب معنای ديگر دارد. شب 
در زير نور ماه، رحمت خدا روی آدمی جاری خواهد شد و چنان مبهوت 
می شوی كه سرما را فراموش خواهی كرد. چهره های مردم از نيك انديشی 
می درخشد. گاهی فكر می كنی وارد بهشت شده ای. منظره ای زيبا كه تو را 
با خود به رنگين ترين لحظه ها می برد و تو بايد خود را در آغوش جاده رها 
كنی. هنوز از خانه ها بوی پختن نان بلند می شود. شما به كنار مردمانی 
خواهيد آمد كه بكر می زيند و عشيره ای. كوچ هنوز به سبك سنتی در ميان 
اين مردم معنای خود را حفظ كرده؛ از پای كوه به دامنه و ارتفاعات بلندتر 

و بعكس. 
اين ديار باستانی دارای آداب، موسيقی، زبان و آثار كهن منحصر به فردی 

است كه در هر زمان و مكان جلوه ای خاص از آن هويدا می شود. 
▪ عبور از دروازه 

و  لذت  ابتدای  اين  اورامان.  دروازه  نام  به  دارد  دروازه ای  خانه  اين 
شگفت زدگی هر مسافری است. كوه های سنگی بلند و استوار و جاده ای كه 
به صورت مارپيچ از دامنه اين تنگه عبور می كند هر مسافری را ناخودآگاه 
بگيرد.  فيلم  اين دروازه توقف كند و عكس و  بر آستانه  وادار می كند كه 
نمی دانم شايد هم می خواهند رخصت ورود بگيرند. در تمام طول دروازه 
بود.  مانده  خيره  سنگی  ارتفاعات  به  كوه ها  دامنه  از  ما  كوچك  نگاه های 
می گويند اين دروازه در دوره های پيشين محل دفاع مردم بومی در برابر 
هجوم بيگانگان بوده است. هيچ كس در اينجا متوجه گذر زمان نمی شود 
چنان كه ناخودآگاه خود را بر جاده های مرتفع خواهيد يافت. آن گاه معلق 
می مانی بين آسمان و زمين. گويی بايد دو بار از اين مسير عبور كرد؛ اول 
به تماشای آسمان بنشينی و ديگربار دره های رنگين را نظاره كنی. براستی 

كه وجود رنگ ها اينجا تجلی واقعی خود را پيدا می كنند. 
از دره و دروازه كه عبور كردی پس از حدود ۳۰ كيلومتر، كم كم روستای 

اورامان تخت نمايان می شود. 
▪ صفر صفر 

اگر شما دوست داشته باشيد پيش از آن كه وارد اورامان شويد، می توانيد 
سر ماشين خود را كج كنيد و از گردنه »ته ته« باال برويد. باورتان نمی شود 
شما شاهد نيمی از كردستان عراق مثل شهر حلبچه، سيدصادق، خورمال 
و نيمی از كردستان ايران؛ مريوان، سروآباد، پاوه و... خواهيد بود، ما در 
آسمان ايستاده ايم روی قله تخت با ارتفاع ۲۸5۰ متر باالتر از گردنه ته ته. 
اينجا خطوط مرزی رنگ خواهند باخت. اگر می خواهيد به راهتان ادامه دهيد 
به شهر پاوه خواهيد رسيد. بايد پيش از فرارسيدن شب از اين نقطه پايين 
آمد، چرا كه شبانگاه از بهار و نسيمای خنك خبری نيست. تنها سرما تو 

را نوازش خواهد كرد. 
▪ پايتخت اورامانات 

تعجب نكنيد، اورامان تخت روزگاری پايتخت منطقه محسوب می شد. اين را 
مردمان اين ديار می گويند. تاريخ نيز گواه اين مدعاست كه اين روستا در 
روزگاران پيشين مركزيت خاصی برای كل منطقه داشته است. از آنجا كه 
روستای اورامان تخت در زمان های قديم مركز فرمانروايی سالطين محلی 
ناميده اند.  سلطنت  مركز  و  پايتخت  يعنی  تخت  را  روستا  اين  است،  بوده 
و معنوی خود حفظ كرده  فرهنگی  لحاظ  به  را  امروز هم همين مركزيت 

است. 
پلكانی  صورت  به  كه  است  ايران  شگفت انگيز  روستاهای  از  يكی  اينجا 
ساخته شده است. برخی از خانه ها مربوط به ۳۰۰ سال پيش هستند كه 

دست نخورده و سالم باقی مانده اند. 
برای دوستی با مردمان اين ديار تنها تبسمی كافی است تا راز دل مسافری 
را باز خوانند. آنان كه سنگ روی سنگ نهاده اند و خانه های خود را بدون 
استفاده از هيچ مالطی بنا كرده اند. چشم هايشان چنان بی آز است كه نيازی 
به توجيه و استدالل ندارد. جاده روستا در ميان كوه قرار دارد و بخشی 
از روستا در پايين و بخشی بر باالی آن قرار گرفته  است. از معماری اينجا 
به  آبی  آبی.  پنجره های  با  از مالط  استفاده  بدون  گفتيم، خانه های سنگی 
نانوشته  قانون  يك  در  اهالی  كه  دارد  براستی جای شگفت  آسمان.  رنگ 
بيش از ۸۰ درصد پنجره های خود را رنگ آبی زده اند. تنها رنگ ديگری 
كه در اينجا به كار برده شده سبز است. بدرستی كه جلوه واقعی رنگ ها 
نمايان است. آبی به رنگ آسمان و سبز همرنگ طبيعت. بام هر خانه حياط 

همسايه است. 

▪ عروسی هزار ساله 
اول يك داستان هيجان انگيز بشنويد: »در زمان های بسيار دور در بخارا 
پادشاهی زندگی می كرد كه دختری داشت به  نام »شاه بهار خاتون.« اين 
دختر كر و الل بود و حكما نتوانسته  بودند بيماری او را عالج كنند. از سوی 
ديگر در منطقه اورامانات كردستان مردی به  نام پير شاليار زندگی می كرد 
كه صاحب كرامات و معجزه بود و شهرتش عالمگير شده بود. چون خبر 
پير شاليار به بخارا می رسد، شاه دخترش را همراه با برادرش و عده ای 
ديگر به منطقه اورامان كردستان می فرستد. آنها وقتی به نزديكی روستايی 
پادشاه احساس می كند كه  پير در آن زندگی می كرد می رسند، دختر  كه 
گوشش شنوايی خود را به دست آورده و صداها را می شنود. از آنجا كه 
پادشاه اعالم كرده بود هر كس بيماری دخترش را عالج كند می تواند او را 
به همسری برگزيند، پير شاليار قبول می كند، اما چون از مال دنيا چيزی 
نداشت، اهالی با كمك هم برای او جشن عروسی برگزار می كنند و هر كدام 
از طوايف، بخشی از هزينه ها و كارهای اين مراسم را به عهده  می گيرند. پير 
شاليار قبل از مرگش وصيت می كند تا آخر دنيا مراسم سالگرد عروسی اش 

را همه ساله برگزار كنند. 
به  مانده  روز   ۴۰ ساله  هر  است.  مانده  ماندگار  امروز  به  تا  مراسم  اين 
بهار، آنگاه كه چله بزرگ تمام شد، در آغاز چله كوچك يعنی ميان ۳5 و 
اولين و دومين نفس خود را می كشد؛ مردم جشن  ۴5 زمستان كه زمين 
تعداد  به  سال  هر  اهالی  گفته  به  شاليار.  پير  عروسی  همان  می گيرند؛ 
كمربند  همان  يا  »شال«  می شود.  افزوده  مراسم  اين  در  شركت كنندگان 
را  شال  اين  آمده اند.  نايل  آن  بستن  به  زرتشتی  بزرگان  كه  بوده  مقامی 
كه امروز در اورامان به ۳ گره دور كمر می بندند، با معنی »گفتار نيك«، 
»پندار نيك« و »كردار نيك« است. نواختن دف و سماع اهالی و نذر و نياز 

از ويژگی های اين مراسم كهن و زيباست. 
▪ چهل روز در چله خانه 

به مزار پير شاليار كه آمديد بدون شك راهی چله خانه وی خواهيد شد. 
اتاقی تمام سنگی  تا مزار پير شاليار حدود ۲۰۰ متر است.  بنا  اين  فاصله 
ورودی  دارای  چله خانه  اين  عميق.  دره ای  به  مشرف  متر   ۱۴ حدود  در 
دارای  اتاق  كند.  عبور  آن  از  نمی تواند  نفر  يك  از  بيش  كه  است  كوچكی 
سقفی كوتاه است. سقف آن يك صخره بزرگ است كه با سنگ های ديگر 
به مثابه ستون ها، قرن هاست ماندگار و پابرجا مانده است. می گويند پير 
شاليار ۴۰ روز در اين مكان به راز و نياز با خدا پرداخته است. اينجا تنها 
تاريخ  با حكايت ها و سرگذشت های فراوان.  اتاق نيست؛ يك دنياست  يك 

ايران ماست. 
در اطراف مزار و چله خانه پير شاليار گورستان دهكده است. جالب آن كه 
در  كه  تميز  دمپايی های  از  و  نمی گذارند  مكان  اين  در  پا  كفش  با  اهالی 
ورودی گورستان قرار داده شده، استفاده می كنند. اين مكان بسيار دل انگيز 
است. اگر شما در فصل بهار به اينجا بياييد، می توانيد شاهد آبشاری باشيد 

كه از پايين دره و كوه مقابل جاری است. توصيه می كنيم كه به فكر پايين 
رفتن از دره نباشيد چون كوه دارای شيب بسيار تند با صخره های بزرگ 

است. 
▪ در مسير سيروان 

درست يك پيچ بعد از مزار پير شاليار، رودخانه خروشانی را خواهيد يافت 
كه مردمان اين ديار از آن افسانه ها و داستان های زيادی را نقل می كنند. 
اين رودخانه يكی از بزرگ ترين رودخانه های ايران محسوب می شود كه در 
فصل بهار دارای آب فراوانی است. يكی از اهالی نقل می كند كه در گذشته 
ويرانی  طغيان  و  سيل  هنگام  حتی  و  شده اند  غرق  آن  در  بسياری  افراد 
از اين مسائل، رودخانه دارای  اما گذشته  فراوانی را به بار آورده است. 
را  فرزندان پسر خود  نام  هنوز  بسياری  است.  نزد مردم  فراوانی  ارزش 
سيروان می گذارند. اين رودخانه در ادبيات و فولكلور مردم نقش و جايگاه 
خاصی دارد. رودخانه خروشان سيروان هر بيننده ای را مجذوب زيبايی 

و بزرگی خود می كند. 
▪ به قلعه برويد 

درنگ نكنيد حاال كه از ترافيك و زندگی شهری فاصله گرفته ايد، گام هايتان 
را محكم برداريد و از كوه پياده باال برويد. درست پشت روستا، اينجا قلعه 
اورامان است. شما به تاريخ سفر كرده ايد. بقايای يك قلعه سنگی زيبا همه 
را مبهوت خواهد كرد. نسل پيشين ما با ساختن اين بنا خود را از هجوم 
ناپاكان مصون داشته اند. در جوار قلعه يك آب انبار مشاهده می شود كه به 
صورت اصولی و كاربردی ساخته شده است. حاال واقعًا صدای طبيعت را 
خواهيد شنيد. گل ها را خواهيد ديد؛ گل محمدی، گل رز، بنفشه، به رزه لنگ، 
ريحان، شقايق، الله، شصت پر و چنور. كمی دقت كنيد شايد، شايد عالوه 
بر نغمه كبك و ساير پرندگان، صدای ديگری هم شنيديد؛ بز كوهی، روباه، 
انسان  دست  از  امروزه  آنها  چون  نكنيد  وحشت  و...  پلنگ  خرس،  گرگ، 

گريزانند. 
▪ مسجدی از سنگ و چوب 

چشمه های زياد، باغ های پردرخت، كوچ نشينان و صدای زنگ گله ها شما 
را از زندگی شهرنشينی دور خواهد كرد. حاال برای لحظاتی زندگی مردم 
روستا را تجربه كنيد. به باالی روستا كه دارای شيب تندی است و فاصله 
زيادی تا جاده دارد، برويد و يكی از شاهكارهای معماری را ببينيد. اين 
تحسين  و  تامل  به  را  فن  اهالی  كه  است  ديار  اين  تجربی  استادان  نقش 
با هزينه  كه  با شيشه های رنگی  و  از سنگ  زيبا  است. مسجدی  واداشته 
خود مردم روستا ساخته شده است. مسجد چهار مناره سنگی دارد كه در 
باالی درهای ورودی مسجد، نام اهلل و پيامبر اسالم)ص(  با چوب نوشته 

شده است. 
اينجا يكی از روستاهای شگفت انگيز ايران است كه به صورت پلكانی ساخته 
شده است. برخی از خانه ها مربوط به ۳۰۰ سال پيش هستنددر ورودی 
درآورد  را  كفش ها  می بايست  آن  از  قبل  داشت،  قرار  وضوخانه  مسجد 
روی  می شد  كه  بود  پلكانی  وضو  محل  شد.  وارد  محل وضوخانه  به  و 
چوب هايی نشست و وضو گرفت. در مركز سالن يك محوطه لوزی شكل 
بود كه حوض كوچكی در آن قرار داشت. مسجد ۳ طبقه داشت كه طبقه 
سوم مخصوص تعليم و كالس درس بود. تمام در و پنجره مسجد از چوب 
گردو ساخته شده كه همگی اهدايی مردم روستا است. سازنده اين درها 
كه فردی ميانسال است، نقل می كند زمانی كه تصميم بر بازسازی مسجد 
گرفته شد، برخی گفتند در و پنجره آن آلومينيومی باشد، اما من پيشنهاد 
وجه خواهم ساخت.  زيباترين  و  بهترين  به  را  آنها  گردو  از چوب  كردم 
مخالفت ها هنوز برجا بود، اما من از مردم روستا درخواست چوب گردو 
كردم و برای اين مسجد بزرگ در مدت زمان كوتاهی آنقدر چوب اهدا شد 

كه فراتر از نياز بود. 
▪ نغمه های ۷ هزار ساله 

اين حكايت را شب های  پيران  دارند.  ديار حكايت ديگری  اين  اما مردمان 
سرد در پای كرسی و روزگاران گرم بر خنكای حياط خانه برای فرزندان 
خود نقل می كنند. »هوره« رازی است كه نانوشته از سينه نسلی به نسل 
ديگر منتقل می شود. كلمه هوره و نامگذاری آن قدمتی ۷ هزار ساله دارد و 
به دوران پيامبری حضرت زرتشت می رسد. در »گات های يسنا« كه بخش 
نگاشته  به صورت منظوم  اوستا، كتاب مقدس زرتشتيان است،  از  مهمی 
شده و لذا در آن زمان، مردم برای خواندن آن و نيايش اهورامزدا آوازی 
را سر داده كه آن را هوره ناميده اند، هوره ندای حق طلبی را آواز كرده 
است. هوره آواز ممتدی است كه خواننده، شعرها و ابيات بی شماری را در 
ذهن داشته و از آنها هنگام آواز به صورت پی درپی استفاده می كند. حال 
شما دو راه داريد تا به اين نوای دل انگيز گوش سپاريد: اول اين كه از يكی 
از خواننده ها درخواست كنيد آن را برای شما بخواند و راه ساده تر آن كه 

يك آلبوم از آن خريداری كنيد. 
▪ اين هم مضمون يكی از هوره ها 

بر  گل  تو  سهم  هنوز  مكن،  گريه  اندوهبار  و  محزون  صدای  با  »چنين 
شاخسار درختان باقی مانده است. 

به  همواره  بلبل  ولی  دارد،  همراه  به  خار  از  پرچينی  هست  گلی  كجا  هر 
انتظار گل است. 

اگر خارها پرچين گل نباشند، بلبالن بسادگی به مقصود خود می رسند.« 
▪ شبی با مهتاب 

سنگ های سخت، رودخانه وحشی سيروان، مسير كوهستانی... همه و همه 
اين  كنار  در  زيستن  صبور  و  آرام  كه  هستند  مردمانی  فرهنگ  نگاهبان 
نهان  دل خود  در  را  نغمه ها  بكرترين  آنان  آموخته اند.  را  طبيعت وحشی 
دارند كه آن را تنها برای محرم اسرار می سرايند. اورامان با آن ديرينه و 

پيشينه خود بر صفحه روزگار هنوز نيك می درخشد. 
حاال ديگر چراغ خانه ها خاموش شده بود و همه اهالی روستا پس از صرف 
شام به خواب عميقی فرو رفته بودند. باغ های پلكانی زير نور مهتاب، كوه ها 
و... انگار ديگر هيچ كس صاحب هيچ چيز نيست. اينك تو مسافری هستی 
با احساسی سرشار از خوشبختی كه می توانی بر مركب هر آرمان شهری 
سوار شوی. نگاهت را به آسمان خيره كن، يك شب مهتابی و اين همان 

لحظه گمشده ما در عصر آدم و آهن است. 

سرزمين مادری
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( ب
رای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشكبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 
کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ،
 ماهی دودیو دیگر مایحتاج خود را می توانید در

 تواضع بیابید
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سالمت

سازمان بهداشت جهاني با آلوده شدن 
آنفلوآنزاي خوک هشدار قرمز داد  

 
آنفلوآنزاي خوك )H۱N۱( يك بيماري قابل انتقال بين انسان و حيوان است. آنفلوآنزا در اين حيوان يك بيماري تنفسي شديد به 
حساب مي آيد كه به وسيله يكي از ويروس هاي گروه A بيماري زايي مي كند. ويروس عامل اين بيماري قدرت بيماري زايي باال دارد 
و مرگ و مير ناشي از آن در خوك كم )بين يك تا چهار درصد( است. بيماري در خوك ها به وسيله ذرات هوا و تماس مستقيم يا 
غيرمستقيم منتقل مي شود. بيماري در خوك هر چند در تمام طول سال ديده مي شود اما در پاييز و زمستان با ابتالي بيشتري همراه 

است. كشورهاي بسياري به صورت مداوم جمعيت خوكي 
آنفلوآنزاي  مي كنند.  واكسينه  بيماري  اين  عليه  را  خود 
خوك در واقع معروف ترين زيرگونه نوع »اچ يك ان يك« 
)H۱N۱( است. در برخي موارد خوك ها مي توانند به بيش 
حال  همين  در  شوند.  آلوده  ويروس  اين  از  گونه  يك  از 
اين  و  دارد  امكان جهش ژني ويروس در خوك ها وجود 
انسان  در  ويروس  شدن  بيماري زا  براي  عاملي  مي تواند 
انسان  آلودگي  انفرادي  موارد  در سال هاي گذشته  باشد. 
به آنفلوآنزاي خوك گزارش شده است. در اغلب اين موارد 
عالئم ظاهري با آنفلوآنزاي فصلي مشابه بوده است. هر 
چند در برخي موارد پنوموني حاد و حتي مرگ و مير در 
اين  از  پيش  تا  است.  شده  ديده  ويروس  اين  به  ابتال  اثر 
به دليل آنكه اغلب موارد عالئم اين بيماري با آنفلوآنزاي 
فصلي مشابه بوده بيشتر با همين عنوان شناسايي و درمان 
مي شده است. بنابراين در مورد ميزان ابتالي دقيق انساني 
در شرايط واگيري خفيف يا معمولي آنفلوآنزاي خوك به 
سختي مي توان صحبت كرد. سازمان بهداشت جهاني در 
سه سال گذشته مواردي از آنفلوآنزاي خوكي را در آمريكا 
و اسپانيا گزارش كرده بود و در حال حاضر هم تشديد 
افراد بيشتر در  بيماري در اين كشورها ديده شده است. 
اثر تماس با خوك مبتال به اين بيماري مي شده اند. هر چند 
تماس از طريق محيط هم پيش از اين گزارش شده بود. در 
مورد انتقال انسان به انسان هم گزارش هاي اندكي وجود 
افراد  نزديك  انتقال در صورت روابط  از  كه نشان  داشت 

داشت. هر چند در هفته هاي اخير به نظر مي رسد ويروس با برخي تغييرات همراه شده و قابليت انتقال انساني آن به شدت افزايش 
پيدا كرده است. سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده در صورتي كه روند فعلي ادامه پيدا كند بايد در انتظار يك ابتالي جهاني به اين 
بيماري )پاندمي( بود. در حال حاضر واكسني كه بتواند در مورد اين ويروس و ساير ويروس هاي آنفلوآنزا كه به سرعت تغيير شكل 
مي دهند ايمني ايجاد كند ساخته نشده است. واكسن هايي هم تا پيش از اين به تاييد سازمان هاي بهداشت جهاني رسيده اند ويروس 
آنفلوآنزاي خوك ندارند و بنابراين مشخص نيست كه بتوانند ايمني الزم در مقابل اين بيماري جديد را تامين كنند. بر همين اساس 
هم سازمان مذكور در حال انجام اقدام هاي سريع با كمك انستيتوهاي تحقيقاتي براي دست يابي به يك واكنش در اين زمينه است. 
داروهاي ضدويروس هم در برخي كشورها وجود دارد و مي تواند در پيشگيري و درمان بيماري موثر باشد. دو نوع دارو در اين 
زمينه وجود دارد: الف- آمانتادين ها )آمانتادين و رمانتادين( و ب- جلوگيري هاي نورآميديناز آنفلوآنزا )اوسلتاميوير و زاناميوير( 
در گذشته ابتالي انساني به آنفلوآنزاي خوك بيشتر به صورت ماليم بود و بنابراين نتايج اثر داروها موارد حادي كه طي هفته هاي 
گذشته آغاز شده مشخص نيست. عالئم اوليه آنفلوآنزاي شامل سرفه، تب باال، سر درد، درد در ناحيه شكم و بدن و در برخي موارد 
اسهال و استفراغ است. در صورتي كه مشكوك به ابتال به آنفلوآنزاي خوك هستيد بهتر است قبل از هر اقدامي خود را به نزديكترين 

مركز درماني معرفي كنيد.

 

ساييدگي غضروف با قولنج 
استخوان ها  

 
 يك جراح استخوان و مفاصل با بيان اينكه قولنج در ميان مردم امري 
عادي جلوه كرده است، اظهار داشت؛ »اين عمل ساييدگي غضروف را 
علوم  دانشگاه  استاد  و  ارتوپد  معتمدي«  »محمود  دكتر  دارد.«  پي  در 
پزشكي تهران، قولنج استخواني را امري ناپسند دانست و گفت؛ »اگر 
اين حركت به طور دائم صورت گيرد باعث ايجاد ساييدگي غضروف 
آينده سبب درد مفاصل در فرد خواهد  اين ساييدگي در  مي شود و 
شد.« وي علت صداي قولنج استخوان ها را ضعف در نيمه دررفتگي 
استخوان مربوطه دانست و گفت؛ »اگر اين عضالت تقويت شوند اين 
اين كار توسط  ايجاد نمي شود.« »معتمدي« علت اصلي  صداها ديگر 
افراد را خستگي عضو مربوطه دانست و تصريح كرد؛ »اگر كسي دچار 
خستگي شد، بهتر است به جاي قولنج استخوان ها از دوش آب گرم 
استفاده كند چرا كه باعث از بين رفتن حاالت قولنج مي شود.« اين جراح 
استخوان در ادامه انگشتان، ستون فقرات، مفاصل بزرگ تر مثل زانو، 
مچ پا، آرنج و ستون فقرات را محل هاي شايع قولنج استخوان دانست 
و گفت؛ »اگر اين عضالت تقويت شود صداي كمتري ايجاد مي شود.« 
وي در ادامه افزود؛ »حركات ورزشي بسيار سبك، شنا، راه رفتن در 
سطح صاف و هموار براي تقويت عضالت و كمتر شدن قولنج عضالت 

مفيد هستند.«   

اميدهاي تازه براي درمان 
سرطان و ام اس  

 
 پژوهشگران با دستيابي به اطالعات جديد درخصوص عملكرد ژن ها 
به اميدهاي تازه يي براي درمان بيماري هايي نظير سرطان و ام اس 
مناطق  شناسايي  با  اخيراً  ادينبورو  دانشگاه  دانشمندان  يافتند.  دست 
اميدهاي  به  ژني  ترمزهاي  به  افراد موسوم  ژنتيكي  نقشه  در  خاصي 
جديدي براي درمان بيماري هايي مانند سرطان و ام اس دست يافتند.  

پيش از اين دانشمندان تصور مي كردند گروهي از ژن ها موسوم به 
و  رشد  روند   »master genes« ديگر  عبارت  به  يا  فرمانده  هاي  ژن 
تكثير سلول ها را به طور كامل كنترل مي كنند و اختالل در اين ژن ها 
اخير دانشمندان در  نتايج مطالعات  اما  باعث بروز سرطان مي شود، 
بريتانيا نشان مي دهد صدها ژن مختلف در اين موضوع دخالت دارند. 
به گفته دانشمندان با شناسايي نقاط ضعف در نقشه ژنتيكي افراد يا 
بيماري  از  به ترمزهاي ژني مي توان بسياري  مناطق خاص موسوم 

هاي مهلك و صعب العالج نظير سرطان و ام اس را درمان كرد.  
 

مهار سرطان سينه با 
مصرف گردو  

 
خطر  كاهش  در  گردو  مصرف  احتمالي  مثبت  آثار  از  پژوهشگران   
ابتال به سرطان سينه خبر دادند. نتايج تازه ترين مطالعات دانشمندان 
گردو،  مصرف  دهد  مي  نشان  امريكا  سرطان  مطالعات  انجمن  در 
نياز  مورد  فيتوسترول  و  اكسيدان  آنتي  مواد  امگا۳،  چرب  اسيدهاي 
تامين مي  ابتال به سرطان سينه را كاهش مي دهند،  بدن را كه خطر 
نتايج  اگرچه  كند. پژوهشگران دانشكده پزشكي مارشال اعالم كردند 
به  آزمايشگاهي  حيوانات  و  ها  موش  روي  آزمايش  با  تحقيقات  اين 
اثبات رسيده است، ولي دستاوردهاي آن روي انسان قابل تعميم است. 
از  محققان مي گويند وقتي فرد گرسنه است، مصرف مقداري گردو، 
خوردن كلوچه، گوشت سرخ كرده يا انواع چيپس براي رفع گرسنگي، 
در  سالم  غذايي  رژيم  يك  صورت  هر  در  زيرا  است  بهتر  مراتب  به 

مجموع از بروز انواع بيماري هاي مزمن جلوگيري مي كند. 

به گزارش واحد مركزي خبر تحقيقات دانشمندان در اين مركز نشان 
تومورهاي  بروز  از  چشمگيري  طور  به  گردو  مصرف  است  داده 
سرطاني سينه جلوگيري مي كند و از شمار توده ها و اندازه آنها مي 
موش  در  را  تومورهاي سرطاني  رشد  گردو  همچنين مصرف  كاهد. 
ها دست كم تا سه هفته به تاخير مي اندازد. تحقيقات ثابت كرده است 
ابتال به  افزايش مصرف اسيدهاي چرب امگا۳ نتايج مثبتي در كاهش 

تومورهاي سرطاني به دنبال دارد.  

ايجاد انگيزه برای کاهش وزن
خيلی از افراد چاق، اگرچه می دانند افزايش وزن چه مشكالتی را برای آنان به همراه می آورد ولی انگيزه الزم را برای كاهش وزن 

ندارند. در شروع رژيم غذايی توجه به چند نكته در ايجاد انگيزه الزم است:
۱. وزن شما به طور معمول با افزايش سن و وابسته به شرايط تاهل شما و نيز شيوه های زندگی به مرور افزايش می يابد، ولی مهم 
آن است كه از افزايش شديد و پيشرونده آن جلوگيری نماييد و چنانچه وزن و شاخص توده بدنی شما در محدوده طبيعی قرار گيرد، 
انتظار روياهای غيرمنطقی دوران قديم را از سر خود خارج كنيد.۲. برای وزن خود هدف درستی انتخاب كنيد تا دچار ياس و نااميدی 
نشويد و انگيزه خود را از دست ندهيد. اين كه با ديدن يك فيلم يا يك فرد ورزشكار بخواهيد تناسب اندام مشابه آنها داشته باشيد، 
در حاليكه توان و وقت فعاليت بدنی مشابه آنان را نداريد، اين انتظار از وزن برای شما غير منطقی است. ۳. فكر معجزه و دارويی كه 
برای شما نقش كيميا را بازی كند از ذهن خود بيرون كنيد. چون متاسفانه چنين اعجازی در عالم امكان وجود ندارد و اين را فقط در 

گپ های دوستانی كه موفق يا ناموفق در كنترل وزن بوده اند يا در تبليغات رسانه ای می توانيد بيابيد. 
۴. فرصت كافی به خود بدهيد. وزنی كه طی چندين سال به دليل عدم توجه به خود يا هر دليل ديگری اضافه كرده ايد، نمی توانيد در 
فرصت چند روز يا چند هفته از شر آن راحت شويد. كاهش وزن نيم تا يك كيلو گرم در هفته هدفی منطقی و بدون عوارض خواهد 
بود، البته در كسانی كه دچار افزايش وزن شديد هستند در مراحل اوليه كاهش وزن بيشتری را در هفته می توانند تجربه كنند و هر 
چه به وزن مطلوب خود نزديك می شوند، سير كاهش وزن آهسته تری می يابند.5 . انگيزه الغر شدن را در خودتان پايه گذاری كنيد 
نه ديگران. اين كه همسرتان يا نزديكان شما چه فكر می كنند گرچه می تواند كمك كننده باشد ولی اگر انگيزه اصلی تغيير در خود شما 
نباشد، بعد از مدتی رنگ باخته و به افزايش وزنی حتی بيش از وزن اوليه منجر می شود.از طرف ديگر در افراد دچار چاقی مفرط، 
اگرچه رسيدن به وزن مطلوب شايد تالشی طوالنی را بطلبد ولی مطالعات جديد نشان داده است كه كاهش وزن حتی قبل از رسيدن به 
وزن مطلوب، باعث بهبود كيفيت كلی زندگی، بهبود توان بدنی، بهبود اخالق و ارتباط با ديگران و بهبود اعتمادبه نفس در بيش از ۹۰ 
در صد افراد می شود. اين بهبود كيفيت در موارد مختلف، خود انگيزه كافی برای رژيم غذايی می باشد.لذا توصيه آن است فهرستی از 
تغييراتی كه فكر می كنيد پس از كاهش وزن آنها را حس خواهيد كرد، يادداشت كنيد يا در مورد اين كه زندگی تان پس از كاهش وزن 

چگونه خواهد شد، بنويسيد. در اغلب افراد، اين كارها به تغييرات بزرگی در زندگی شان منجر می شود. 
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انجمن حمايت از معلولين ايرانی
)عضو جامعه خيريه انگلستان(

اگر دارای کاستیهای جسمانی می باشید با مشاورین ما تماس بگیرید
اگر داری مشکالت روحی هستید با روانشناسان ما مشاوره نمایید

اگر از فرد معلول و بیماری نگهداری می نمایید 
مراقبت  منزل  بیرون  و  منزل  در  شما  از  که  هستید  فردی  جستجوی  در  اگر 
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پارکینگ رایگان احتیاج به راهنمائی دارید
با انجمن حمایت از معلولین) توان جویان ( ایرانی تماس بگیرید.
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لطفًا پيام ما را به دوستان خود ابالغ نماييد و در صورت تمايل کمک مالی خود 
را به حساب بانكی زير واريز نماييد
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حق طبيعی کمک کنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.

  آغاز دوران جدید شناخت جهان 

 پايان پادشاهي 

زمين
امين حمزه ئيان

اين  در  زيرا  است  سكون  حال  در  خورشيد  چيز  همه  ميان  »در 
يا  ديگر  را در جايي  اين چراغ  تواند  آيا كسي مي  معبد،  زيباترين 
موضعي بهتر قرار دهد كه بتواند همه چيز را در يك زمان روشن 
شاهي  تخت  بر  گويي  خورشيد،  كه  است  اين  امر  واقع  پس  كند؟ 
جلوس كرده است و بر تمام خانواده سياره هايي كه به گرد آن مي 
گردند، حكومت مي كند.«اينان بخشي از سخنان »كپرنيك« دانشمند 
ديدگاه  كه هنوز  است. زماني  قرن ۱6 ميالدي  لهستاني در  بزرگ 

ها  ذهن  در  مدل  ترين  كامل  عنوان  به  مركزي(  )زمين  بطلميوسي 
جاي داشت و با توجه به ضعف هاي آن مدل كه بسياري از پديده 
ها و حركت هاي اجرام آسماني را نمي توانست توجيه كند، همچنان 
باورها بر اين بود كه زمين در مركز است و خورشيد و سياره ها به 
دور زمين در گردش هستند.»كپرنيك« آغازگر دوراني زيبا و جديد 
در تاريخ اخترشناسي است. او جرات ترديد در ديدگاه هاي كالسيك 
با تالش هاي بسيار سعي در رفع مشكالت  داد و  به خود راه  را 
موجود در ديدگاه هاي گذشته كرد و به اين نتيجه رسيد كه سياره 
ها هم مانند زمين به دور خود مي چرخند. »كپرنيك« متوجه شد 
طلوع و غروب ستارگان و حركت سياره ها در آسمان را مي توان 
با قرار دادن خورشيد در مركز منظومه شمسي بسيار راحت توجيه 
و  بود  چيره  چيز  همه  بر  كليسا  تفكرات  هنوز  زمان  آن  در  كرد. 
مخالفت با نظريه زمين مركزي گناهي بزرگ محسوب مي شد و اين 
امر موجب شد »كپرنيك« برخي از مطالبش، به خصوص نتايج خود 
را مبني بر مدل خورشيد مركزي، تنها چند روز قبل از مرگ خود 
به بشريت هديه كند.بعد از »كپرنيك«، »تيكو براهه« با رصدهاي به 
مراتب دقيق تر خود نسبت به گذشتگان، اخترشناسي را يك گام به 
پيش برد. او وقت خود را به جاي كارهاي نظري به رصد و فعاليت 
مي  اخترشناسي  در  گيري  اندازه  مختلف  ابزارهاي  با  عملي  هاي 
»براهه« مدل خورشيدمركزي را كه  بدانيم كه  گذراند. جالب است 
»كپرنيك« قبل از او در كتاب هايش به آن اشاره كرده بود، قبول 

نداشت و همچنان عقيده داشت زمين در مركز است. »تيكو براهه« 
فردي خودشيفته و مغرور بود و اطالعات خود را به صورت كامل 
در اختيار هيچ كس نمي گذاشت. اما همكار او »يوهان كپلر« آلماني، 
رياضيداني كه در حرفه اخترشناسي فعاليت مي كرد، توانست بعد 
از مرگ »براهه« اطالعات و اندازه گيري هاي رصدي اش را جمع 
او  كند.  تعريف  ها  پديده  گونه  اين  براي  رياضي  روابط  و  آوري 
توانست اثبات كند مدار سياره ها به دور خورشيد دايره نيست، بلكه 
به صورت بيضي است.اكنون قرن ۱۷ ميالدي است؛ قرني مملو از 
اتفاقات شگفت انگيز. دقيقًا ۴۰۰ سال پيش »گاليله« ايتاليايي با وسيله 
يي كه به نام تلسكوپ مي شناسيم به آسمان شب نگريست. در سال 
هاي گذشته متوجه شده بودند با قرار دادن دو عدسي به فاصله يي 
معين از يكديگر مي توان اشياي دوردست را نزديك تر ديد. از اين 
وسيله )تلسكوپ( براي ديده باني هاي نظامي استفاده مي كردند، 
اما »گاليله« اولين كسي بود كه براي ديدن اجرام آسماني، تلسكوپ 
را به سمت آسمان نشانه برد. اكنون »گاليله« جهاني را مي ديد كه 
تا قبل از او هيچ كس نتوانسته بود با اين دقت به آن نگاه كند. قبل از 
او تمام رصدها بدون هيچ ابزار بزرگ كننده يي انجام مي شد و هر 
آنچه را كه مي ديدند تنها در توان ديد چشم انسان بوده است. او 
زماني كه با تلسكوپ آسمان شب را رصد مي كرد متوجه شد بيش 
از آنچه با چشم مي توان ديد، در آسمان ستاره است و ما تنها به 

دليل كم نور بودن شان قادر به ديدن آنها نيستيم.
با تلسكوپ خود كه حدود ۳۰ برابر بزرگنمايي داشت به  »گاليله« 
سطح ماه نگاه كرد و توانست ناهمواري ها را روي آن تشخيص 
دهد. او متوجه شد سياره زهره هم مانند قمر زمين، ماه، داراي اهله 
است و گاهي به صورت هالل ديده مي شود. او لكه هايي را روي 
خورشيد ديد و متوجه چرخش خورشيد به دور خودش شد و از 
همه جالب تر به سياره مشتري نگاه كرد و چهار قمر را به دور آن 
در گردش ديد. امروزه ما اين چهار قمر را به نام اقمار »گاليله«يي به 
خوبي مي شناسيم. تمام اين رصدها دليلي بر درست بودن نظريه 
يعني  جهان  نقطه  ترين  از خاص  را  زمين  و  بود  خورشيدمركزي 
ببينيم سياره  توانستيم  مي  اكنون  كرد.  مي  دور  به  عالم  مركزيت 
نمي  هرگز  كليسا  اما  است.  ها  سياره  ديگر  مانند  موقعيتي  در  ما 
و  تبعيد  را  »گاليله«  اين خاطر  به  بپذيرد.  را  اين موضوع  توانست 

ممنوع القلم كردند.
»كپلر« و »گاليله« با هم ارتباط داشتند. مشاهدات و داليل نشان از 
هاي  ستون  اكنون  داد.  مي  مركزي(  )زمين  بطلميوسي  غلط  تفكر 
محكم اخترشناسي جديد با زحمت هاي زياد برافراشته شده بود. 
اما هنوز يك مشكل بزرگ وجود داشت، داليل فيزيكي حركت اجرام 

آسماني و سقوط نكردن سياره 
در  بود؟  چه  نظم  همه  اين  و  ها 
به  يي  نابغه  »گاليله«،  سالمرگ 
به  انگلستان  در  »نيوتن«  نام 
دست  به  با  توانست  و  آمد  دنيا 
گرانش  و  حركت  قوانين  آوردن 
ابهامات  رفع  در  را  بزرگ  گامي 
به  كه  زماني  بردارد.  موجود 
مي  نگاه  علم  در  گذشته  دوران 
»نيوتن«  شويم  مي  متوجه  كنيم 
چه زيبا درك كرده و گفته است؛ 
از  فراتر  ام  توانسته  من  »اگر 
ديگران ببينم، به اين سبب است 
كه بر شانه بزرگان ايستاده ام.« 

 

بهره گيري از انرژي 
خورشيدي در شب 

 
نمك هاي مذاب مي توانند گرماي خورشيد را در روز بگيرند و در خود 
بيشتر  دهند.  پس  الكتريسيته  توليد  براي  را  آن  شب  در  و  كنند  اندوخته 
تا زماني كه بسيار داغ  نمك ها در دماهاي بسيار باال ذوب مي شوند و 
 ۸۰۰ حدود  در  خوراكي  نمك  مثال  براي  شوند.  نمي  بخار  باشند،  نشده 
درجه سلسيوس ذوب مي شود. بنابراين مي توان نمك ها را براي اندوختن 
انرژي خورشيدي به صورت گرما به كار برد.كافي است كه نور خورشيد 
به اين نمك ها برسد و آنها را گرم كند، سپس نمك هاي ذوب شده از راه 
يك رساناي گرمايي در نزديكي آب قرار گيرند. بخار داغ فراهم آمده را 
مي توان براي به گردش درآوردن توربين به كار برد، بدون آنكه بخش 
زيادي از انرژي خورشيدي اندوخته شده از دست برود. مخلوطي از سديم 
و پتاسيم نيترات كه به عنوان كود به كار مي روند، مي تواند به اندازه يي 
از  اندوخته كند كه نيروگاه ها بتوانند تا هشت ساعت پس  گرما در خود 

غروب خورشيد الكتريسيته توليد كنند.
www.sciam.com

 ويروس ها عليه باکتري ها 
 

توانند  مي  )باكتريوفاژها(  كنند  مي  حمله  ها  باكتري  به  كه  هايي  ويروس 
دانشمندان  كنند.  انسان ها كمك  به  زا  بيماري  باكتري هاي  با  مبارزه  در 
آنها  به  كه  اند  آورده  پديد  را  روشي  گالسكو  در  استرتكاليد  دانشگاه 
كه  هنگامي  گذشته،  در  بزنند.  پيوند  پليمر  به  را  باكتريوفاژها  داد  اجازه 
پژوهشگران مي كوشيدند اين ويروس ها را براي نابودي باكتري ها به كار 
ببرند، در واقع موجوداتي را براي از كار انداختن آنها به كار مي گرفتند كه 
زندگي بسيار كوتاهي داشتند. به دليل پيوندهايي كه پژوهشگران دانشگاه 
استرتكاليد پديد آورده اند، اين ويروس ها به جاي چند ساعت تا چند هفته 

زنده مي مانند.
نكته مهم ديگر در پيوند زدن باكتريوفاژ ها به پليمر هايي شبيه نايلون اين 
است كه به پژوهشگران امكان مي دهد باندها و بخيه ها را با بسترهاي 
ميكروسكوپي حاوي ويروس آغشته كنند. اميد مي رود آنها بتوانند باكتري 
ها را پيش از آنكه در زخم تازه گسترش يابند، نابود كنند. اين كار نه تنها 
هاي  عفونت  گسترش  از  بلكه  دارد،  همراه  به  را  زخم  تر  سريع  بهبودي 

بيمارستاني نيز جلوگيري مي كند.

   www.popsci.com
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تالش ناموفق براي سوادآموزي 20ميليون افغان 
 

وزارت آموزش و پرورش افغانستان مي گويد براي ريشه كن كردن بي سوادي در اين كشور برنامه 
كه سطح سواد  مي شود  از كشورهايي شمرده  يكي  افغانستان  گذارد.  مي  اجرا  به  را  گسترده  هايي 
اين  ميليوني  از 66 درصد جمعيت ۲۸  بيش  ملل  آمار سازمان  بر اساس  و  پايين است  در آن بسيار 

وزارت  معاون  پتمن  صديق  محمد  ندارند.  نوشتن  و  خواندن  توانايي  ۲۰ميليون(  حدود  كشور)چيزي 
آموزش و پرورش افغانستان در گفت وگويي اختصاصي با بي بي سي گفت دولت اين كشور در حال 
در  يي  به گونه گسترده  برنامه سوادآموزي  آن  براساس  كه  است  ملي سوادآموزي«  »برنامه  تدوين 
سراسر افغانستان به اجرا درخواهد آمد.پتمن گفت اين برنامه بزرگساالن و نوجواناني كه از آموزش 
به داليل گوناگون بازمانده اند را تحت آموزش قرار مي دهد. او همچنين در مورد اينكه اين برنامه تا 
چه حد به موفقيت خواهد انجاميد، گفت؛ »ما تبليغات وسيعي را به راه انداخته ايم. هفته يي به همين نام 
)آموزش براي همه( نامگذاري شده، جهان با ماست، موسسات بين المللي هم با ما است، ما مي خواهيم 
با اين موضوع به سطح باال برخورد كنيم، با قاعده بسيار وسيع و در سطح دولت. معاونان رياست 
جمهوري هم شامل اين برنامه هستند.« اين در حالي است كه شماري از كارشناسان دولت افغانستان را 
مورد انتقاد قرار مي دهند كه براي آموزش جمعيت ميليوني بي سوادان اين كشور، كه بخش بزرگي از 
جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند، توجه جدي و سرمايه گذاري كافي نكرده است. سازمان ملل در 
آغاز هفته جهاني آموزش براي همه در كابل اعالم كرد بيش از ۹۰ درصد زنان و 6۳ درصد مردان در 
افغانستان توانايي خواندن و نوشتن ندارند. سازمان ملل اين وضعيت را در روستاهاي افغانستان، كه 
۷۴ درصد جمعيت اين كشور را در خود جا داده، »وحشتناك« خوانده است. هفته آموزش براي همه در 
سال ۱۹۹۰ميالدي در تايلند، در چارچوب پيماني توسط ۱55 كشور و ۱5۰ سازمان بين المللي تصويب 
شد و اين كشورها و سازمان ها متعهد به فراهم كردن زمينه هاي آموزش براي همه كودكان، جوانان 

و بزرگساالن شدند.
هدف اين پيمان »آموزش براي هر شهروند، در همه جوامع« است؛ اين هدفي است كه هنوز بسياري 
از كشورهاي جهان، حتي برخي از كشورهاي پيشرفته هم به آن به طور كامل دست نيافته اند. با اين 
حال افغانستان هم كه هفته آموزش براي همه را تجليل مي كند، هنوز راه درازي در پيش دارد تا به اين 
هدف برسد. دولت افغانستان با همكاري سازمان ملل و ديگر نهادهاي كمك كننده ظرف چند سال اخير 
تالش كرده است زمينه هاي وسيع تري را براي آموزش بي سوادان فراهم كند، اما بسياري اين تالش 

ها را كافي نمي دانند.
سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل، يونسكو و صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل، 
يونيسف، به همين دليل از دولت افغانستان و همكاران بين المللي خواسته اند به تالش خود براي مقابله 
با بي سوادي در اين كشور شدت بيشتري ببخشند. برخي از كارشناسان آموزش و پرورش مي گويند 
بخشي از مشكالت در عدم موفقيت دولت افغانستان در توسعه سوادآموزي و آموزش و پرورش در 

كل ناشي از برنامه ريزي ناهماهنگ دولت در اين مورد است.
عزيز رويش كارشناس آموزش و پرورش مي گويد افغانستان در گذشته هم تجربه درخشاني در زمينه 
هاي  »تجربه  در حد  مورد  اين  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  كنوني  كارهاي  و  نداشته  سوادآموزي 

ابتدايي« است.
به نظر رويش، »تعدد معيارهاي آموزشي« در برنامه ريزي سوادآموزي در افغانستان از مشكالت عمده 
يي است كه وزارت معارف تا به حال موفق به حل آن نشده است. به گفته او، وزارت معارف با وارد 
كردن معيارهاي آموزشي از كشورهاي مختلف برنامه هاي آموزشي كشور را درگير »تعدد و تنوع 

معيارهاي آموزشي« كرده است.
او مي گويد معيارهايي از كشورهاي همسايه و حتي كشورهاي اروپايي در سال هاي اخير و معيارهاي 

آموزشي روسي در سال هاي جنگ وارد برنامه هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش شد.
در بسياري از مناطق افغانستان مراكز ثابت براي سوادآموزي وجود ندارد. به عالوه اين، كمبود معلمان 
و مواد آموزشي نيز از مشكالت عمده يي است كه برنامه سوادآموزي در افغانستان با آنها روبه رو 
تنها  مراكز سوادآموزي  در  اما  اند،  استخدام شده  مدارس عمومي  در  يي  معلمان حرفه  بيشتر  است. 

معلماني كه نتوانسته اند در مدارس استخدام شوند، شامل كار شده اند.
بيشتر اين معلمان تجربه كافي در زمينه آموزش بزرگساالن ندارند و وزارت آموزش و پرورش هم 
آنها را در اين مورد به اندازه كافي آموزش نداده اند. به نظر برخي با آنكه وزارت معارف ادارات ويژه 
را براي هماهنگي برنامه هاي سوادآموزي در كشور ايجاد كرده است، هنوز سوادآموزي در كشور به 

عنوان يك برنامه »جنبي و حاشيه يي« دانسته مي شود. 
هنوز مراكز ثابت سوادآموزي در افغانستان، به ويژه روستاهاي اين كشور وجود ندارد. بيشتر اين 

برنامه ها در مساجد، حسينيه ها و ساختمان هاي اجاره به اجرا گذاشته مي شود.
پتمن مي گويد يونسكو، يونيسف و سازمان توسعه بين المللي امريكا )USAID( در بخش سوادآموزي 
وزارت معارف را كمك مي كنند، اما كمك هاي اين سازمان ها هم بيشتر در زمينه هاي مالي، لجستيكي 
و فني است.با اين حال آنچه به نظر كارشناسان مسائل آموزشي، كمتر مورد توجه بوده، بهبود كيفيت 
در برنامه هاي سوادآموزي است. حتي در برخي موارد آموزش در مراكز سوادآموزي به عنوان هدف 
اصلي مورد توجه سوادآموزان قرار نگرفته است. يك زن سوادآموز در روستايي در باميان، در مركز 
افغانستان، كمكي مالي كه در كنار آموزش به آنها داده مي شود را بسيار مهم تر از آموزش دانست. او 
گفت؛ »با شكم گرسنه نمي شود درس خواند.« او همچنين گفت؛ »مواد غذايي كه از اين مركز دريافت مي 
كنم، براي خانواده ام كمك خوبي است.« اما پتمن مي گويد وزارت معارف تا به حال به كسي برنخورده 
است كه ميل به آموزش نداشته باشد. معاون وزارت معارف مي گويد هر جا قرار بوده مرز سوادآموزي 
ايجاد شود، هيچ كس با آن مخالفت نكرده است. پتمن مي گويد؛ »حاال زمان فرق كرده است، مردم همه 
مي خواهند بياموزند و باسواد شوند.« پتمن انتقادهاي مطرح شده در مورد برنامه هاي سوادآموزي را 
مي پذيرد، اما مي گويد؛ »ما در چارچوب وزارت معارف معاونت مستقل سوادآموزي داريم، هم حكومت 
براي آن بودجه مي دهد و هم موسسات همكار. در ۳6۴ ولسوالي افغانستان براي سوادآموزي اداراتي 
ايجاد كرده ايم، تشكل شان را وسيع ساخته ايم. در هر ولسوالي عالوه بر ماموران رسمي معلمان همكار 

هم داريم.« او افزود؛ »ما داريم برنامه ملي سوادآموزي را در سراسر افغانستان اجرا مي كنيم.«
معاون وزير معارف گفت دولت در حال برنامه ريزي براي تشكيل كميسيوني براي ريشه كن كردن 
معاونان رئيس جمهوري  از  يكي  اين كميسيون  در راس  او،  گفته  به  است.  افغانستان  در  بي سوادي 
قرار خواهد داشت و وزير آموزش و پرورش به عنوان دبير اين كميسيون كار خواهد كرد. پتمن گفت 
هم  ديگر  وزارتخانه  چند  خواهد شد،  طرح  كميسيون  اين  از سوي  كه  بزرگي  هاي  برنامه  اجراي  در 
در  افغانستان  دولت  جديد  برنامه  كه  دارند  ترديد  كارشناسان  از  ولي شماري  كرد.  همكاري خواهند 
زمينه سوادآموزي دست كم ظرف چند سال آينده شاهد تحول عمده در ميان اكثريت بي سواد جمعيت 

اين كشور باشد.
***********************  

ارکستر سمفونيک »يوتيوب« روي صحنه  
 

روزنامه نيويورك تايمز از اجراي برنامه توسط اركستر سمفونيك يوتيوب، كه در سالن كارنگي در 
به نوشته  اركستر سمفونيك  كار  به  آغاز  داده است.  ارائه  اجرا شده گزارش مفصلي  نيويورك  شهر 
منتقد موسيقي روزنامه نيويورك تايمز، پس از ماه ها تبليغ و هياهو، روندي طوالني و پردردسر براي 
انتخاب اعضا و ماه ها گفت وگوهاي اينترنتي بين مشتاقان اين برنامه باالخره عملي شد. بيش از سه 
هزار نوازنده از سراسر جهان متقاضي شركت در اين اركستر ۹5 نفره تقاضا بودند و مسووالن برنامه 
پس از مشاهده ويدئوي آنها روي شبكه اينترنت، برگزيدگان را به شهر نيويورك دعوت كردند و پس 
از دو روز تمرين فشرده كنسرت برگزار شد. روزنامه نيويورك تايمز مي نويسد؛ »آيا نتيجه كار به اين 

همه تبليغ و تدارك مي ارزيد؟« 
پاسخ منتقد نيويورك تايمز مثبت است و اضافه مي كند اين كنسرت سه ساعته كه اكثر قطعات آن به 
رهبري مايكل تيلسون توماس اجرا شد بسيار متنوع بود و از ۱5 قطعه كاماًل متفاوت موسيقي الهام 
گرفته بود.رهبر اركستر در مقدمه برنامه اشاره كرد كه تركيب قطعات اين كنسرت آميزه يي بين المللي 
انتخاب شده  با سابقه هاي متفاوت  از ۳۰ كشور مختلف و  اين اركستر سمفونيك  است و نوازندگان 
اركستر سمفونيك  برنامه  در  بنابراين  كرد.  ارائه خواهد  را  گوناگون موسيقي  انواع  برنامه  اين  و  اند 
ايتاليايي دوران رنسانس  گابريلي موسيقيدان  قطعات ساخته  از  بود؛  گنجانده شده  يوتيوب همه چيز 
تا قطعات سريع و كوبنده كالسيك براي اركسترهاي سمفونيك و باالخره قطعات موسيقي الكترونيك 
ساخته ميسون بيتس.منتقد موسيقي نيويورك تايمز اشاره مي كند كه شايد براي افراد آشنا به موسيقي 
كالسيك و سمفونيك اجراي اين اركستر كامل نبود و بخش هاي برگزيده شده از آثار كالسيك و نحوه 
اجراي آن شايد براي كساني كه منتظر شنيدن كار اركستري بودند قانع كننده نبود. در عين حال مي شد 

ديد كه اجراي چنين برنامه متنوع و پرقدرتي حتي براي نوازندگان نيز دشوار بوده است. 
با همه اين احوال هنرنمايي اين اركستر جذابيت، شور و نيروي الزم را داشت. البته برنامه مي توانست 
از اين پخته تر باشد ولي اكثر نوازندگان غيرحرفه يي بودند و فقط دو روز، و هر روز حدود ۱۰ ساعت 
تمرين داشتند. نيويورك تايمز مي افزايد فلسفه اجراي اين طرح اين بود كه گروهي از نوازندگان را كه 
عضو هيچ اركستري نيستند دور هم جمع كند و از اين لحاظ اجراي اين برنامه موفقيت آميز بود. از روي 
قطعات كوتاه فيلمي كه در فواصل اجراي برنامه پخش مي شد و مصاحبه ها با افراد برگزيده شده براي 
اين اركستر مي توان ديد كه هر يك از آنها از كشوري و با سابقه متفاوت به اين برنامه دعوت شده اند و 
همه آنها معتقدند موسيقي ابزاري مهم براي تماس بين مردم جهان است. منتقد موسيقي نيويورك تايمز 
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هفته نامه پرشین     جمعه 11 اردیبهشت ماه 1387
سال دوم -  شماره نودوچهار

برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته 
نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل 

معرفی نماييد. آگهی های شما موجب 
ارتقاء کيفيت اين هفته نامه خواهد شد.  

بدون ترديد برايتان جالب 
خواهد بود که بدانيد :

 
آيا می دانستيد كه اصل و نسب برخی از واژه ها و 
عبارات مصطلح در زبان فارسی در واژ ه ها عبارتی 
از يك زبان بيگانه قرار دارد  و شكل دگرگون شدة 

آن وارد زبان عامة ما شده است؟
 

به نمونه های زير توجه كنيد:
 

زندانی  معنی  به   Zeperti روسی  واژة  پرتی:  ِز 
است و استفاده از آن يادگار زمان

قزاق های روسی در ايران است در آن دوران هرگاه 
سربازی به زندان می افتاد ديگران

اين  كم  كم  واژه  اين  و  شد  زپرتی  يارو  می گفتند 
معنی را به خود گرفت كه كار و بار

كسی خراب شده و اوضاعش ديگر به هم ريخته 
است. 

هشلهف: مردم برای بيان اين نظر كه واگفت )تلفظ( 
برخی از واژه ها يا عبارات از

و  نازيبا  می تواند  اندازه  چه  تا  بيگانه  زبان  يك 
نچسب باشد، جملة انگليسی

 )I shall have به معنی من خواهم داشت( را به 
مسخره هشلهف خوانده اند تا بگويند

و  است!  نامطبوع  چقدر  عبارت  اين  واگويی  ببينيد 
اكنون ديگر اين واژة مسخره آميز

را برای هر واژة عبارت نچسب و نامفهوم ديگر نيز 
)چه فارسی و چه بيگانه( به كار

می برند.
  

 Cossani Fossani ُچسان ُفسان: از واژة روسی
به معنی آرايش شده و شيك پوشيده

گرفته شده است.
 

ِشر و ِور: از واژة فرانسوی Charivari به معنی 
همهمه، هياهو و سرو صدا گرفته

شده است.
 

فاستونی: پارچه ای است كه نخستين بار در شهر 
باستون Boston در امريكا بافته

شده است و بوستونی می گفته اند.
 

اسكناس: از واژة روسی Assignatsia كه خود از 
واژة فرانسوی Assignat به معنی

برگة دارای ضمانت گرفته شده است.*
 

بامزه  معنی  به   Fkussni واژة روسی  از  فكسنی: 
گرفته شده است و به كنايه و

برده  كار  به  مزخرف  و  بيخود  معنی  به  واژگونه 
شده است.

 
يادگار  می گويند(:  هم  )دگوری  لگوری 

سربازخانه های ايران در دوران تصدی
 )Lagerhure( سوئدی ها است كه به زبان آلمانی 

به فاحشة كم بها يا فاحشة نظامی
می گفتند.

 
نخاله: يادگار سربازخانه های قزاق های روسی در 

ايران است كه به زبان روسی به
آدم بی ادب و گستاخ می گفتند Nakhal و مردم از 

آن برای اشاره به چيز اسقاط و به
درد نخور هم استفاده كرده اند

مي نويسد؛ »كل اين پروژه ارزشمند و الهام بخش بود ولي كنسرت مي توانست با مضمون بهتر 
و زوائد نمايشي كمتري برگزار شود.« نيويورك تايمز پس از ارائه توضيحاتي از قطعات مختلفي 
كه در اين كنسرت اجرا شد اشاره مي كند كه با در نظر گرفتن برگزار كنندگان و حاميان مالي اين 
برنامه كاماًل طبيعي بود كه در فواصل اجراي موسيقي قطعات فيلمي پخش شود كه ارتباط مستقيمي 
با خود برنامه ندارد. عالوه بر اين فضاي داخلي سالن برنامه چنان با نورافكن ها پر شده بود كه 
در مقاطعي صداي دستگاه هاي تهويه براي خنك كردن سالن از نواي آلت موسيقي تكنوازان بلندتر 

به گوش مي رسيد.
پخش  و  تبليغ  همه  اين  از  »پس  نويسد؛  مي  تايمز  نيويورك  موسيقي  منتقد  گزارش  اين  پايان  در 
ويدئوهاي سپاسگزاري از يوتيوب و گوگل اميد اين است اين طرح پايدار و هميشگي شود. البته نمي 
توان انتظار داشت برنامه هاي بعدي چنين اركسترهايي كيفيتي مشابه اركسترهاي حرفه يي ارائه 
دهد ولي همان طور كه يكي از اعضاي اين اركستر آماتور مي گويد؛ »يوتيوب در تالش خود موفق 
بود و توانست با برگزيدن بهترين ها از ميان هزاران نوازنده آماتور يك اركستر سمفونيك قابل 

قبول را روي صحنه ببرد.« 

  داروهاي عصر باستان حاوي الكل بود 
 

تيمي از محققان در امريكا آثار يك نوشيدني الكلي با خواص دارويي در بطري هايي به قدمت بيش 
از پنج هزار سال را كشف كرده اند.

دانشمندان موفق به استخراج تركيبات شراب و مخلفات گياهي از كوزه هاي كشف شده در مقبره 
»عقرب اول« يكي از اولين فراعنه مصر شدند.

اين قديمي ترين نمونه كشف شده از يك داروي ساخت 
انسان است. پژوهشگران يافته هاي خود را در نشريه 
پاتريك  اند.  داده  ملي علوم« گزارش  آكادمي  »اقدامات 
دانشگاه  در  شناسي  مردم  رشته  استاد  گاورن  مك 
اين تحقيقات را بر عهده داشت.  پنسيلوانيا سرپرستي 
ظروفي كه او و تيمش آزمايش كردند از مقبره هايي كه 
در جنوب مصر حفر شده و قدمت قديمي ترين آنها به 
۳۱5۰ قبل از ميالد مي رسد، خارج شده است. پروفسور 
مك گاورن به بي بي سي گفت؛ »اين قديمي ترين ظرف 
مصري است كه چنين نوشيدني در آن كشف مي شود. 
اين نشان مي دهد كه نوع بشر بيش از پنج هزار سال 
قبل از طريق آزمون و خطا در حال كشف دواها بوده 

و اينكه نوشيدني هاي حاوي الكل نيز بخشي كليدي از اين فرآيند بوده است.« محققان از حالل هاي 
ارگانيك براي استخراج رسوبات از داخل كوزه ها استفاده كردند. آنها سپس با استفاده از فنون 
بسيار حساس شيميايي توانستند تركيبات مختلف در داخل اين رسوبات را جدا كنند. معلوم شد كه 
كوزه ها حاوي اسيد تارتاريك - يك نشانگر قابل اعتماد شيميايي براي الكل در خاورميانه - هستند. 
دانشمندان همچنين تركيباتي از تعدادي گياه كه برخي از آنها داراي خواص شناخته شده دارويي 
است و همچنين شيره درخت يافتند. وي گفت اين تركيبات احتمااًل با اهداف دارويي به كار مي رفته 
است. تيم او همچنين رسوبات كوزه يي متعلق به دوره هاي جديدتر از مصر- بين قرون چهارم و 
ششم- را آزمايش كرد. او اكنون مي خواهد دريابد كه آيا برخي از اين مرهم هاي باستاني را مي 
توان از نو ساخت يا نه. پروفسور مك گاورن در همكاري با محققان »مركز سرطان آمبرامسون« در 
دانشگاه پنسيلوانيا سرگرم آزمايش تركيباتي است كه در نوشيدني هاي تخميرشده باستاني چين 

يافت شده است. 

خوش شانس ترين زن دنيا  
 

 مقامات اورژانس ايالت »مي سي سي پي« در امريكا اعالم كردند در يك اتفاق جالب و غير طبيعي، 
يك زن پس از گذشتن يك گلوله از درون مغزش به طرز شگفت انگيز و معجزه آسايي زنده ماند. 
رئيس اورژانس محلي منطقه »پاسكاگوا« در ايالت »مي سي سي پي« امريكا گفت؛ پس از آنكه اين زن 
با اورژانس تماس گرفت و درخواست كمك كرد، ماموران به محل اعزام شده و زن ميانسالي را در 
حالي كه از سرش خون مي ريخت و در حال درست كردن چاي بود، در آشپزخانه منزل روستايي 
يافتند. وي در ادامه افزود؛ اين مساله بسيار عجيب بود كه اين زن ۴۷ ساله پس از اصابت گلوله و رد 
شدن آن درست از وسط سرش زنده مانده و حتي سرپاست، پليس اين منطقه نيز پس از بازجويي 
از شوهر اين زن، اعالم كرد گلوله حين درگيري اين زن و شوهر ميانسال از اسلحه شكاري شليك 
شده و به اين زن اصابت كرده است، اما شانسي كه اين زن آورده اين است كه گلوله از وسط سرش 

عبور كرده و غشاي مغزي او را سوراخ نكرده است. 
پزشك جراح اين زن نيز در مصاحبه با رسانه هاي محلي ايالت »مي سي سي پي« گفت؛ من در طول 
طبابتم چندين مورد جراحت ناشي از اصابت گلوله را درمان كردم كه برخي از مجروحان حين عمل 
يا چند روز بعد جان باختند، اما اين زن يك مورد غير معمول بود، اين زن به صورت معجزه آسا 

يي نجات يافت.  
 

فيس بوک افراد را کندذهن مي کند  
 

ميزان  داد  نشان  مركز  اين  دانشجوي   ۲۱۹ روي  اهايو  ايالتي  دانشگاه  جديد  هاي  بررسي  نتايج   
استفاده از شبكه اجتماعي فيس بوك و مطالعه رابطه عكس دارد و هرچه بيشتر از فيس بوك استفاده 
كنيد، كمتر سراغ مطالعه مي رويد و نمره كمتري دريافت مي كنيد. در اين ميان نويسنده گزارش 
مربوط به اين تحقيقات اعالم كرد بررسي آنها احتمال رابطه ميان استفاده از شبكه اجتماعي فيس 
بوك و كاهش ميزان مطالعه را بررسي كرده است. اما به طور كلي آنچه در اين زمينه تاييد شده، 
آن است كه فيس بوك در كندذهن شدن افراد تاثير دارد. اگر شما از فيس بوك استفاده كنيد و در 
پي به روز كردن صفحات خود و ارتباط با دوستان باشيد، به سمت كند ذهن شدن پيش مي رويد. 
براي آنكه شما بتوانيد با دوستان خود در اين شبكه اجتماعي ارتباط برقرار كنيد و از اينكه ديگر 
افراد مطالب شما را مطالعه كنند اطمينان حاصل كنيد، مطالب بي ارزشي را در اين فضا مي نويسيد 

و مطالب بي ارزش نوشته شده توسط ديگران را نيز مطالعه مي كنيد. طبق آمارهاي منتشر شده، 65 درصد 
دانشجويان دانشگاه اهايو روزانه يك بار به فيس بوك سر مي زنند كه در اين ميان برخي از افراد بيش از 
يك بار سراغ اين سايت اينترنتي مي روند. اين افراد دست كم روزانه يك ساعت را در اين سايت به سر مي 
برند. همچنين ۷۹ درصد مشتركان سايت فيس بوك بر اين باور بوده اند كه استفاده از اين سايت هيچ تاثيري 

در روند كاري آنها نداشته است.  

باز هم تايتانيک  
 

 آخرين بازمانده كشتي غرق شده تايتانيك براي تامين هزينه خانه سالمندان خود، اشياي يادگاري باقيمانده 
از آن كشتي را به حراج مي گذارد. 

انتظار مي رود اين حراجي با استقبال بين المللي همراه 
شود. ميلوينا دين كه ۹۷ ساله است، هنگام غرق شدن 
اطلس شمالي در سال ۱۹۱۲  اقيانوس  اين كشتي در 
دو ماهه بود. چند تصوير كمياب، كليد بخش درجه يك 
كشتي و يك فالسك آنتيك از جمله اين اشيا است. اين 
اشيا در بريتانيا به حراج گذاشته مي شوند. صاحب 
فاجعه  اين  در  ديگر  نفر   5۰۰ و  هزار  همراه  به  كليد 
غرق شد. خانم دين اميدوار است كه بتواند با فروش 
اين اجناس پول الزم براي پرداخت هزينه هاي خود را 
لباس  اين اشيا همچنين شامل يك چمدان  تامين كند. 

است كه مردم نيويورك پس از نجاتش به او هديه دادند. در اين حراج نامه هايي كه مادرش براي دريافت 
خسارت از »صندوق كمك به بازماندگان تايتانيك« دريافت كرده بود هم به فروش مي رسند. خانم دين سه 
سال پيش به يك خانه سالمندان خصوصي در همپشاير منتقل شد.در اين نامه نوشته شده او هفته يي يك 
پوند و هفت شيلينگ و شش پنس دريافت خواهد كرد. چندين تصوير از تايتانيك از جمله تصوير كشتي در 
زمان ترك اسكله »وايت استار« در »ساوتهمپتون« نيز به حراج گذاشته خواهد شد. هنگام غرق شدن كشتي 
تايتانيك خانواده دين در حال مهاجرت به ايالت كانزاس امريكا بودند. پس از مرگ باربارا دينتون يكي ديگر 

از بازماندگان تايتانيك، خانم دين آخرين و تنها بازمانده از اين كشتي است.  
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آموزش
مزيت ها و معايب كتاب هاي الكترونيكي 

 

روزنه اميدي 
براي

 روزنامه نگاران 
 

ترجمه؛ نسترن صائبي

با  جهاني  هاي  جنگ  همانند  اقتصادي  بحران 
با  كمتر  عادي  هاي  زمان  در  كه  تحوالتي  ايجاد 
بشر  تاريخ  تكامل  سير  شويم،  مي  مواجه  آنها 
از حوزه  را تسريع مي كند. حوزه اطالعات يكي 
كنوني  جهاني  اقتصادي  بحران  كه  است  هايي 
گريبانگير آن شده است. با بروز بحران اقتصادي 
و كاهش درآمدهاي حاصل از تبليغات و همچنين 
با  مطبوعات  صنعت  ها،  روزنامه  فروش  افت 
توفان سهمگيني مواجه شده كه به نظر مي رسد 
اما  برنمي چيند.  را  به همين زودي ها سايه اش 
به روزنه  الكترونيكي  كتاب هاي  اوصاف،  اين  با 
اميد روزنامه نگاران تبديل شده و ژورناليست ها 
به اين ابزار به عنوان پلت فورم قابل حمل مدرن 
با  اند.  دوخته  گيري چشم  اشتراك  جديد  مدل  و 
وجودي كه خوانندگان كتاب هاي الكترونيكي در 
اقليت هستند،  در  كتاب  ميان جمعيت دوستداران 
هاي  كتاب  نزديك  آينده  در  نظر مي رسد  به  اما 
الكترونيكي به يك اصل پذيرفته تبديل خواهد شد. 
فناوري  هاي  از شركت  بسياري  رويكرد،  اين  با 
و همچنين باشگاه هاي خبرپراكني به سمت بهره 
ابزار براي كسب و كارهاي خود  اين  از  برداري 

پيش مي روند. به طور مثال شركت فرانسوي 
Ave! Comics با استفاده از مدل اشتراك گيري 
معرض  در  را  خود  كاريكاتورهاي  الكترونيكي 
دهد.  مي  قرار  الكترونيكي  كتاب  كاربران  نمايش 

»آليسون ربر« از 
Ave! Comics مي گويد؛ »ايده اصلي ما انتشار 
در  نهايت  در  و  گسترده  حجم  در  كاريكاتور 
توان  مي  كلي  طور  به  است.«  المللي  بين  مقياس 
گفت صنايعي نظير روزنامه ها، مجالت، كتاب ها 
و حتي محتواهاي كپي رايت آزاد گوگل مي توانند 
از طريق محتواهاي متني قابل دانلود، درآمدزايي 

كنند.
پلت فورم آينده

است  ممكن  نگاري  روزنامه  صنعت  هاي  چالش 
به  كه  باشد  پروازي  سكوي  حتي  و  نجات  راه 
و  ها  فناوري  پيدايش  و  جديد  فرمت  يك  ايجاد 
ابزارهايي با صفحه نمايش هاي رنگي و انعطاف 
نمايش  با  فرانسه،  پذير منجر شود. صنعت نشر 
Salon Du Livre در  الكترونيكي در  كتاب هاي 
پلت  عنوان  به  پاريس«  ساالنه  كتاب  »نمايشگاه 
در  تصديق  حقيقت سر  در  آينده،  ديجيتال  فورم 
براي آن دسته  اند.  داده  تكان  فناوري  اين  مقابل 

چشم  خستگي  بابت  از  كه  كساني  يا  منتقدان  از 
حين خواندن متن روي صفحه نمايش دل نگرانند 
ابزاري نظير iRex و ۱۰۰۰S، به گونه يي طراحي 
شده است كه با جوهر الكترونيكي، ظاهري دقيقًا 
شبيه يك ورق كاغذ دارد. »ماري ليچه« از شركت 
iRex را در  Concept ۴D كه مسووليت توزيع 
هاي  كتاب  »اين  گويد؛  مي  دارد،  برعهده  فرانسه 
الكترونيكي همانند صفحه نمايش كامپيوتر چشم 
هاي  »كتاب  افزايد؛  مي  كنند.« وي  نمي  را خسته 
ظاهري شبيه  اينكه  از  غير  به   ،iRex الكترونيكي 
ابزارهاي  داشتن  دليل  به  دارند،  سنتي  كاغذهاي 

تعاملي، كار با آنها بسيار لذتبخش است.«

دوستدار کاربر
كتاب هاي الكترونيكي قابليت هاي تعاملي بسيار 
كتاب  بر  آنها  بر مزيت هاي  كه  دارند  سودمندي 
هاي چاپي افزوده مي شود. Cybook نسل سوم 
هاي  كتاب  اين  از  يكي   ،Bookeen شركت  از 
كلمات  توانند  مي  كاربران  كه  است  الكترونيكي 
آن را در دايره المعارفي كه روي آن نصب شده 
هاي  كتاب  اين  از  برخي  كنند.  وجو  جست  نيز 
سايز  كردن  بزرگ  و  كوچك  قابليت  الكترونيكي 
فونت و حتي نوع صفحه آرايي متون را دارند كه 

بسته به سليقه و نياز كاربر قابل تغييرند.
مزيت ها و نقاط ضعف

روي  مطلب  نوشتن  به  عادت  خوانندگان  برخي 
كتاب دارند و مطالب مهم را در حاشيه كتاب ها 
باشد  نكاتي  از  يكي  امر  اين  شايد  نويسند.  مي 
هاي  كتاب  در  توانند  نمي  افراد  گونه  اين  كه 
تا  توانند  مي  كتاب  هاي  كرم  بيابند.  الكترونيكي 
حدود يك هزار و 5۰۰ عنوان كتاب را در ابزارهاي 
 Kindle۲ نظير  الكترونيكي  هاي  كتابخوان 
هزار  يك  حدود  و   Amazon شركت  محصول 
ذخيره   Cybook الكترونيكي  كتاب  در  را  عنوان 
كامپيوتر  نظير  ديگر  ابزارهاي  كه  كنند. در حالي 
ظرفيت ذخيره سازي بيشتري نسبت به اين كتاب 
هاي الكترونيكي دارند باتري هاي اين كتاب هاي 
زيرا  دارند  دوام  بسياري  زمان  مدت  الكترونيكي 
كاربران اصواًل ساعت هاي متوالي از آنها استفاده 
نمي كنند. به طور مثال سيستم خوانش قابل حمل 
سوني با هر شارژ حدود ۷ هزار و 5۰۰ صفحه را 
نمايش مي دهد. اما مي توان گفت نقطه ضعف مهم 
اين  زيرا  است  آنها  قيمت  الكترونيكي  هاي  كتاب 
كاربراني  براي  شايد  و  دارند  بااليي  قيمت  ابزار 
دهند،  مي  ترجيح  را  كاغذي  هاي  كتاب  هنوز  كه 
اين امر مزيد بر علت براي روي نياوردن به كتاب 
الكترونيكي باشد. اما همان طور كه قيمت گوشي 
هاي هوشمند پس از مدت زماني تنزل كرد، حتمًا 

قيمت اين ابزار نيز افت خواهد كرد.

 www.news.bbc.co.uk
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افشاي رازها از طريق ارسال اي ميل  
 

 نتايج يك بررسي جديد نشان مي دهد نحوه نگارش اي 
ميل توسط كاربران و به خصوص كلمات و اصطالحات 
عاميانه به كار رفته توسط آنان نشانگر شخصيت شان 
نحوه  مبناي  بر  وب  كاربران  از  نيمي  از  بيش  است. 
اي ميل  نگارش و محتواي اي ميل در مورد فرستنده 
انگلستان صورت  اين تحقيق كه در  قضاوت مي كنند. 
گرفته حاكي است بيش از ۴۰ درصد دريافت كنندگان 
اي ميل در مورد هوش فرستنده و ۲۰ درصد در مورد 
سن وي قضاوت مي كنند. ۱6 درصد ديگر نيز بر مبناي 
اي ميل شما در مورد جايگاه اجتماعي افراد حدس هايي 
خواهند زد. پژوهش مذكور نشان داده كاربران جوان 
از كاربران مسن به حدس و گمانه زني در  تر بيشتر 
مورد سن و هوش و جايگاه اجتماعي فرستنده اي ميل 
داشته  اظهار  نفر  يك  نيز  نفر  سه  هر  از  دارند.  عالقه 
از زبان و شيوه نگارش خاصي استفاده مي كند تا از 
نامه  طريق اي ميل هويت خاص خود را براي گيرنده 
خلق كند. جالب آنكه جلوگيري از مكالمه هاي چهره به 
چهره و گفت وگوهاي تلفني استرس آفرين مهم ترين 

دليل و انگيزه ارسال اي ميل تلقي شده است.  

يخچال فريزر دوقلوي جديد سامسونگ  
 

 سامسونگ الكترونيك از عرضه محصول جديد خود كه داراي يك يخچال و يك فريزر مستقل است، در 
انطباق  نياز به  بازارهاي كشورهاي مختلف خبر داد. طراحي فضاي آشپزخانه ها در حال تغيير است و 
يخچال فريزرها با اين محيط هاي متنوع به شدت احساس مي شود. يخچال هاي بلند يك در و فريزرهاي 
بلند يك در سامسونگ، اين امكان را براي مشتريان فراهم كرده تا از بين داشتن دو يخچال يا فريزر مستقل 
از هم يا يك يخچال فريزر سايدباي سايد، يكي را انتخاب كنند. اين محصول بسيار قابل انعطاف با ساليق 
مصرف كنندگان طراحي شده و از گزينه هاي قابل تغيير در اين يخچال فريزرها مي توان به قفسه هاي قابل 
تنظيم براي افزايش فضاي مورد نظر و در هاي بازشو از چپ يا راست بر حسب نياز مشتري اشاره كرد. 
اين محصول جديد، داراي فضاي داخلي بيشتري بوده و فريزر آن نيز بيشترين فضاي داخلي را در بين 
محصوالت هم رده خود داراست. همچون ساير يخچال فريزرهاي سامسونگ، اين محصول نيز به آخرين 
فناوري هاي روز مجهز است كه از آن جمله مي توان به Power Cool در يخچال ها و Power Freez در 
فريزرهاي سامسونگ اشاره كرد. از ديگر قابليت هاي اين محصول مي توان سيستم ضدبرفك پيشرفته آن 
را نام برد. عالوه بر اين، تمامي محصوالت جديد سامسونگ، سازگار با محيط زيست بوده و انرژي بسيار 
كمي نيز مصرف مي كنند. اين محصول داراي آبسردكن فيلتردار با فيلتر تصفيه آب Brita )نام يك شركت 
 LED بزرگ آلماني در زمينه ارائه محصوالت تصفيه آب(، روشنايي فوقاني در محفظه داخلي، روشنايي
براي حفظ مواد غذايي در دماي صفر درجه  خارجي، سيستم كنترل رطوبت داخلي، محفظه يي جداگانه 
)مناسب براي موادي همچون بستني( و سيستم رفع كننده بوي نامطبوع فضاي داخلي است. هر دو محصول 
ياد شده در رنگ هاي سفيد و نقره يي و در ارتفاع ۱65 تا ۱۸۰ سانتي متري ارائه شده اند. اين محصول به 

زودي در بازار ايران عرضه خواهد شد.  

دوربين هاي ترکيبي سري NX سامسونگ  
 

 شركت سامسونگ، دوربين هاي ديجيتالي هيبريد )تركيبي( خود را تحت سري NX ارائه كرد. اين دوربين 
DSLR برخوردار بوده و قابل حمل و نقل و كار با آن نيز  هاي جديد از كيفيت تصويري و كارايي يك 
بسيار راحت است. با اين محصول جديد، سامسونگ در صدر توليدكنندگان دوربين هاي هيبريد قرار خواهد 
گرفت. اين محصول جديد سامسونگ فاصله بين دوربين هاي DSLR و دوربين هاي ديجيتالي باريك را پر 
كرده و از مزاياي هر دو مدل دوربين بهره جسته است. اين دوربين همچون دوربين هاي DSLR از حسگر 
APS-C برخوردار است، اما برخالف آنها به جاي استفاده از جعبه آينه از چشمي الكترونيكي بسيار دقيقي 
استفاده مي كند. استفاده از چشمي الكترونيكي به مهندسان و طراحان سامسونگ اين امكان را داده تا سايز 
و وزن اين محصول جديد را تا 6۰ درصد كاهش دهند كه به دليل كاهش فضاي بين لنز دوربين با حسگر 
تصوير است. سامسونگ طي سال هاي گذشته، تالش زيادي در راستاي توسعه بازار دوربين هاي ديجيتال 
خود كرده و محصوالت جديد و متنوعي را به بازار عرضه كرده است. برآوردها حاكي از كسب حداقل ۲۰ 
درصد سهم بازار دوربين هاي ديجيتال توسط اين محصول جديد در سال ۲۰۱۲ است. با عرضه دوربين 
DSLR و يك دوربين ديجيتالي كوچك را يكجا داراست،  NX سامسونگ كه قابليت هاي يك  هاي سري 

سامسونگ پيشگام بازار دوربين هاي ديجيتالي هيبريد جديد در دنيا خواهد شد.  
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جشنواره رنگ کردن 
گوسفند در اسكاتلند

اسكاتلند،  در  رنگ  شده  گوسفندهای  جشنواره  برگزاری 
گردشگرانی را از انگليس و ديگر كشورهای اروپايی به اسكاتلند 

می كشاند. 
به گزارش ايسنا، از سال ها پيش، كشاورزان و دامداران منطقه 
تارتان )Tartan( در كشور اروپايی اسكاتلند، در قالب مراسمی 
كه »هفته تارتان« ناميده اند، گوسفندهای خود را با استفاده از 
را  آن ها  جشنواره،  يك  در  و  می كنند  رنگ  غيرسمی  رنگ های 

به نمايش می گذارند. 
مختلف  مناطق  از  گردشگرانی  پيش،  سال ها  از  دليل،  همين  به 
اروپايی برای حضور در  انگليس و ديگر كشورهای  اسكاتلند، 
اسكاتلند  شرق  در  تارتان  منطقه  به  گردشگری  جشنواره  اين 
سفر می كنند و اين امر، جشنواره گوسفندهای رنگی را به جاذبه 
جديد گردشگری اسكاتلند تبديل كرده است. البته كشور اسكاتلند 
از جاذبه های گردشگری ديگری مانند بناهای تاريخی و نزديك 

به ۳۰۰ موزه نيز بهره می برد. 
گوشت  از  كه  اسكاتلند  محلی  غذاهای  برخی  اين ها،  بر  عالوه 
ماهی يا گوشت مرغ همراه پنيرهای اسكاتلندی تهيه می شوند، 

شهرت جهانی دارند و در ميان گردشگران بسيار پرطرفدارند.

سگ  بازيگوش پس انداز 
صاحبش را خورد

يك سگ بازيگوش دو ساله پس از شكستن قلك صاحبش تمامی 
پس انداز او را خورد.در زمان اين اتفاق ، صاحب آن در خارج 

منزل بود.
 اين سگ كه »بتی « نام دارد، با شكستن قلك صاحبش، تمامی 
جان  نوش   ، بود  دالر  يكهزار  كه  را  قلك  در  موجود  پول های 

كرد.
به  باره  دراين   - اين سگ  ساله   ۱۲ - صاحب  پاركر«  »جنيفر 
رسانه های محلی آمريكا يادآور شد: هنگامی كه از مدرسه به 
منزل بازگشتم، برايم غير قابل باور بود كه قلكم شكسته و تمامی 

يكهزار دالرم در شكم سگم ، »بتی« است.
از  و  بودم  سگم  حال  نگران  طرفی  از  كرد:  نشان  خاطر  وی 
اين كه پس اندازم را از دست داده بودم، ناراحت  از  طرفی هم 
بودم؛ به همين دليل با مركز دامپزشكی تماس گرفته و از آن ها 

درخواست كمك كردم.
اين در حاليست كه در عمل جراحی كه بر روی اين سگ انجام 
شد، تنها دو سكه از شكم اين حيوان خارج شد و بقيه پول ها كه 

همگی اسكناس بودند ،  هضم شده بود.

انگليسی ها بزرگ پا می شوند
انگلستان مشخص  كفاشان  انجمن  اساس گزارشات رسمی  بر 
شد كه طی پنج سال گذشته اندازه پای مردان انگليسی نسبت به 

قتل بزرگتر شده است.
انگلستان  كفاشان  انجمن  توسط  شده  منتشر  رسمی  گزارش 
نشان از اين موضوع دارد كه طی پنج سال گذشته، پای مردان 
مردان خواهان كفش هايی  اين  و  كرده  به شدت رشد  انگليسی 

راحتر و هم اندازه پاهايشان هستند.
 ۲۰۰۴ سال  در  كه  مردان  اين  پای  اندازه  كه  حاليست  در  اين 
ميالدی هشت بوده، به ۹، ۱۲، ۱۴ رسيده و احتمال اينكه باز هم 

رشد كند ، بسيار زياد است.
گفتنی است ، رشد اندازه پا در ميان مردان انگليسی در تاريخ 
اين كشور بی سابقه بوده است.رييس انجمن كفاشان انگلستان 
در مصاحبه ای با رسانه های دولتی انگلستان خاطرنشان كرد: 
بزرگترين اندازه كفش برای افراد بزرگ پا، ۱۲ بوده و تاكنون 
نكرده است؛  توليد  ندوخته و  اندازه ۱۴  با  هيچ كفاشی، كفشی 
اكثر سازندگان كفش در انگلستان به دليل بزرگ پا شدن مردان 

تعجب كرده و شگفت زده شده اند.
انگلستان جزو شهرهايی  ، ۱۰ شهر در  اين گزارش  بر اساس 
مردان  بيشترين  كه  هستند 
دارند.  خود  در  را  پا  بزرگ 
از:  عبارتند  شهرها  اين 
»ليورپول«   ، »بيرمنگهام« 
 ، »كارديف«   ، »بلفاست«   ،
»لندن« ، »منچستر« ، »آبردين« 
و  »بريستول«   ، »كمبريج«   ،

»ميلتون كينز«.

SAFE 
STORAGE&RECOVERY 

 BROCKEN CARS TO BE RECOVERED 
 AND STORED

جابجای خودروهای 
تصادفی

جابجايی اتومبيلهای خراب  
در اسرع وقت

CALL
 24/7 ON   

07533642947 

مردی پس از 3 روز گم شدن در قطب 
شمال زنده پيدا شد 

بنياد ملی علوم اعالم كرد مردی كه هفته پيش در قطب شمال گم شده بود پس از 
۳ روز با كمك روش هايی كه برای زنده ماندن به كار برده سالم پيدا شده است.

به گزارش فارس، اين مرد كه نامش فاش نشده است در بخش متعلق به گرينلند 
در قطب شمال روی يك پروژه تحقيقاتی كار می كرده است و چهارشنبه گذشته 
گم شده بود اما روز شنبه گذشته و به كمك چندين سازمان بين المللی زنده و 
سالم پيدا شد.اين بنياد اعالم كرده كه اين مرد ۳۸ سال داشته و تبعه آمريكا است 
و برای شركتی كار می كرده كه لجستيك پروژه های تحقيقاتی و علمی در قطب 
شمال را بر عهده داشته است.به نوشته شينهوا اين مرد در زمان جستجوها برای 
وی با روشهايی كه اين بيناد به همه افراد اعزامی به منطقه آموزش می دهد مانند 
حفر برف چال و نحوه حركت دادن مرتب بدن برای تدام جريان خون خود را 
پايتخت گرينلند  اكنون در بيمارستان در نوك  زنده نگه داشته بود.اين مرد هم 

تحت درمان است.

حكم اخراج برای  نجات جان قورباغه
يك راننده اتوبوس در آلمان به دليل نجات جان يك قورباغه و له نكردن 
از  و  كرد  دريافت  را  اخراجش  اتوبوس حكم  های  زير چرخ  در  حيوان 
كه  زن  اتوبوس  راننده  اين  آلمان،  گزارش خبرگزاری  بيكار شد.به  كار 
كريستينا پومرل و ۴۸ سال سن دارد، به جای له كردن اين قورباغه كه 
در وسط خيابان سرگردان بود، اتوبوس خود را متوقف كرد تا جان اين 
حيوان را نجات دهد.اين حادثه برای برخی از مسافران كه از تاخير ۲۰ 
دقيقه ای اتوبوس شهری عصبانی بودند،خوشايند نبود و با شكايت آنها 
چند روز بعد اين راننده رئوف و دلرحم حكم تعليق از كار خود را دريافت 
كرد.شركت اتوبوس رانی كه اين راننده زن در آن كار می كند مدعی است 
علت اصلی اخراج خانم پومرل ماجرای قورباغه نيست و مسافران زيادی 

نيز پيش از اين از او شكايت كرده بودند.

سر آشپز با دستان نسوز
دستان نسوز سر آشپز يك رستوران در پاكستان مشتريان را شگفتزده 
»وادی سوات«  است. »مظفرخان« آشپز يك رستوران كوچك در  كرده 
پاكستان است.وی هنگام تهيه غذا ، دستان خود را درون روغن داغ فرو 
می برد و ماهيان برشته را بيرون می آورد بدون اين كه كوچك ترين 
درجه   ۴۰۰۰ تا  حرارتی  درجه  تواند  می  كه  ببيند.»مظفرخان«  آسيبی 
سانتيگراد را تحمل كند اين توانايی اعجاب انگيز را لطف خداوند می داند. 
سر آشپز گويد : روغن داغ برايم مثل آب سرد است.گزارش ايسكانيوز 
می افزايد ، دكتر »عظيم خان« متخصص بيماری های پوستی در »وادی 

سوات« معتقد است اين توانايی توجيه پزشكی ندارد.

لحظه شماری برای سفر با کشتی 83 ساله
يك فروند كشتی بادبانی كه ده ها سال پيش ساخته شد بار ديگر به آب 
انداخته می شود. كشتی »كروزن شتر« كه سال ۱۹۲6 در آلمان ساخته 
شد اواخر جنگ جهانی دوم به دست سربازان شوروی پيشن افتاد و به 
ناوگان »بالتيك« اين كشور اضافه شد.اكنون قرار است اين كشتی بادبانی 
به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد پايان جنگ داخلی روسيه در بندر 
»كالينينگراد« به آب انداخته شود و پس از ۸۳ سال دوباره به سفر برود.
گفته می شود اين سفر خاطره انگيز دست كم يك سال طول می كشد.

كشتی تاريخی اواخر »آوريل« ۲۰۱۰ به اسپانيا می رسد و بعد وارد آب 
های كانادا می شود.گزارش ايسكانيوز می افزايد،سرعت »كروزن شتر« 

با استفاده از بادبانها به ۱۷ گره دريايی می رسد.

کالهبردار هزارچهره به دام افتاد  
 

 كالهبرداري كه خود را با عناوين مختلف معرفي مي كرد و طعمه هايش را فريب 
مي داد، به دام افتاد. به گزارش اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا اين فرد كه ده ها 
ميليون تومان به جيب زده بود، پس از معرفي خود با عناوين جعلي با شناسايي 
سوژه ها به بهانه هاي مختلف از آنها اخاذي مي كرد. شگرد او به اين صورت 
بود كه پس از شناسايي طعمه با معرفي خود به عنوان مامور اطالعات، مامور 
انتظامي، معاون گمرك، قاضي دادگاه و... و با بيان اينكه مي تواند در مزايده گمرك 
استان آذربايجان غربي آنها را برنده كند، مبالغ ميليوني از آنان اخذ مي كرد و 
متواري مي شد. رسيدگي به پرونده با شكايت چند نفر از شهروندان اروميه در 
دستور كار پليس آگاهي قرار گرفت و با انجام چهره نگاري متهم دستگير شد. با 
انتقال متهم به پليس آگاهي و حضور شاكيان پرونده، وي در حالي كه با توجه 
به شواهد موجود كارآگاهان و تاييد افراد مالباخته راهي براي گريز از مخمصه 
نداشت، به ده ها ميليون تومان كالهبرداري با عناوين جعلي اعتراف كرد. سرهنگ 
عظيمي رئيس پليس آگاهي استان آذربايجان غربي در اين باره هشدار داد؛ هر 
مامور پليس چه در لباس شخصي و چه در لباس نظامي براي معرفي كردن خود 

به شهروندان موظف به ارائه كارت شناسايي معتبر است.  

ميمونی که 
سوت 

می زند
زند  می  سوت  كه  ميمونی 
هر روز عالقه مندان زيادی 
وحش  باغ  به  آلمان  در  را 

می كشاند. 
زبده  مربی  های  آموزش 
باغ وحش شهر »هيدلبرگ« 
ميمون   ، آلمان  جنوب  در 
از  يكی  به  را  بازيگوشی 
های  حيوان  ترين  محبوب 
اين مكان تبديل كرده است.

ميمون باهوش كه »يوگان« 
نام دارد با دهان خود سوت 
 ، می زند و شكالت و موز 
گيرد.شيرين  می  جايزه 
كاری های اين حيوان رونق 
وحش  باغ  به  چشمگيری 
است. بخشيده  »هيدلبرگ« 

می  ايسكانيوز  گزارش 
وحش  باغ  اين  افزايد،مدير 
ميمون  دو  است  اميدوار 
»يوگان«  قفس  در  ديگر 

سوت زدن بياموزند.
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ازدواج پس از 89 سال زندگی مجردی 

پيرمردی در سراب پس از ۸۹ سال زندگی مجردی با يك پيرزن ۷۲ سال پيوند زناشويی بست. 
رضاقلی پارسايی ، متولد سال ۱۲۹۹ سراب در يك اقدام جالب ، »لطيفه فرهنگ« را به عقد دايمی خود 

درآورد.
علت  را  بودنش  جانباز  وی، 
اعالم كرد  ازدواجش  در  تاخير 
سال  هشت  در  اظهارداشت:  و 
دفاع مقدس بيش از هفت بار به 
اعزام  به جبهه  مدتهای طوالنی 
اثر  در  بار  آخرين  در  و  شده 
اختالل   ، انفجار  موج  برخورد 
حواس پيداكرده و به همين دليل 
ازدواج  تاكنون  بودم  نتوانسته 
دفاع  دوران  رزمنده  اين  كنم. 
در  ازدواجش  از  هدف  مقدس، 
اين سن را عمل به سنت حسنه 

پيامبر اكرم )ص( اعالم كرد.
دو  حدود  ماهانه  گفت:  است،  ايران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دريايی  نيروی  بازنشسته  كه  پارسايی 
ميليون ريال حقوق دريافت می كنم كه از اين مبلغ 6۰۰ هزار ريال را صرف پرداخت اجاره بهای منزل 

می كنم.
»لطيفه فرهنگ« ، همسر اين پيرمرد ۸۹ ساله نيز با بيان اينكه مهريه اش پنج سكه بهار آزادی است، 
گفت: من وقتی ديدم آقای پارسايی ، جانباز و تنهاست ، برای بهره بردن از اجر معنوی اين وصلت را 

قبول كردم.
وی اظهارداشت: در اين چند روزی كه باهم ازدواج كرده ايم، منزل همسرم را خانه تكانی كرده و با 

مهربانی و دلجويی به او رسيدگی كرده ام.
عبدالرضا وكيلی آزاد ، مسوول صندوق مهر امام رضا )ع( نيز در اين ارتباط گفت: اين زوج مسن برای 
دريافت وام ازدواج به اين صندوق مراجعه كرده بودند كه ۲۰ ميليون ريال وام با كارمزد چهار درصد 

از طريق بانك تجارت به آنان اعطا شد. 

کالهبرداري با وعده تحصيل در انگلستان  
  

زني كه با وعده فراهم كردن مقدمات تحصيل در كشور انگلستان اقدام به كالهبرداري ميليوني از ۲۸ 
مالباخته كرده بود، روانه زندان شد.چندي پيش شخصي ضمن مراجعه به كالنتري ولنجك ماموران را 
از وقوع يك كالهبرداري مطلع كرد و گفت؛ مدتي قبل از طريق يكي از دوستانم با زني به نام ركسانا 
آشنا شدم. وي ادعا مي كرد در انگلستان تحصيل كرده و مي تواند مقدمات سفر دخترم را به اين كشور 
فراهم كند.وي افزود؛ ركسانا مبلغ ۳۰ ميليون تومان از من گرفت ولي پس از گذشت دو هفته وقتي با 
او تماس گرفتم متوجه شدم تلفنش خاموش است، با مراجعه به آپارتمانش فهميدم وي متواري شده 
است.پس از مطرح شدن اين شكايت در دادسرا، ماموران پليس آگاهي تحقيقات خود را آغاز كردند 
و تصوير چهره نگاري شده متهم را در اختيار گشت هاي پليس قرار دادند و سرانجام اين زن شياد 
دستگير شد.در بازجويي ها مشخص شد اسم واقعي اين زن الناز است و تاكنون از ۲۸ مالباخته با 
وعده تحصيل در انگليس كالهبرداري كرده و اين در حالي است كه خودش مدرك تحصيلي سيكل 
دارد.الناز در اعترافاتش گفت؛ مردم وقتي مي شنيدند در خارج از كشور تحصيل كرده ام بدون اينكه 
تحقيقي در مورد صحت اين موضوع انجام بدهند به راحتي به من اعتماد مي كردند.متهم با دستور 
مقام قضايي و صدور قرار قانوني روانه زندان شده و پرونده براي مراجعه مالباختگان در دادسرا 

ناحيه يك تحت بررسي است.  

پايان تلخ 
زندگي"اس ام اسي 

دختر و پسر جوان كه دو سال قبل در پي ارسال اس . ام. اس اشتباهي آشنا شده و ازدواج كرده بودند، 
در آستانه جدايي قرار گرفتند. 

چندي قبل زن ۲۰ ساله اي به نام »الله« با چهره اي افسرده به شعبه ۲6۸ دادگاه خانواده تهران مراجعه 
كرد و با تسليم شكايتي خواستار جدايي از همسرش شد. 

زن جوان به قاضي عموزادي گفت: متأسفانه به دليل ارسال يك پيامك كوتاه تلفني - اس ام اس - اشتباه 
پيامك هاي  ارسال  جريان  در  قبل  دو سال  كه  بوديم  داد: ساكن سمنان  ادامه  تباه شد.وي  زندگي ام 

نوروزي، با »سامان« آشنا شدم. 

متأسفانه در جريان ارسال پيام هاي تبريك به اشتباهي، پيامكي نيز براي شماره وي ارسال شده بود. 
وقتي متوجه اشتباهم شدم، پيامك ديگري مبني بر عذرخواهي فرستادم، اما عصر همان روز گيرنده 
پيام - سامان - با تلفن همراهم تماس گرفت. هنگام گفت و گوي تلفني »سامان« كه اهل تهران است، به 
من پيشنهاد دوستي داد اما نپذيرفتم. با اين حال او به بهانه هاي مختلف برايم پيامك ارسال مي كرد. 
قرار  پافشاري هايش  و  اصرار  با  سرانجام  اما  نكند،  ايجاد  برايم  مزاحمتي  خواستم  او  از  چندين بار 
مالقات حضوري گذاشت. سامان از تهران به سمنان آمد. او پسري جذاب و باشخصيت به نظر مي رسيد 
كه خود را مهندس معرفي كرد كه با حرف ها و وعده هاي دروغين و فريبنده اش مرا متقاعد به دوستي 
كرد.بدين ترتيب وقتي با ابراز عالقه شديدش روبه رو شدم، چند ماه بعد موضوع تقاضاي ازدواجش را 

با پدر و مادرم در ميان گذاشتم، اما با مخالفت هاي شديد والدينم روبه رو شدم. 

پدرم عالقه اي نداشت تا با پسر غريبه اي كه ساكن شهرمان هم نبود، ازدواج كنم، اما من كه به سامان 
عالقه مند شده بودم، مي خواستم هرطور شده با او ازدواج كنم. سرانجام نيز با اصرار و پافشاري به 
خواسته ام رسيدم.سرانجام سامان و خانواده اش براي خواستگاري به شهرمان آمده و دو خانواده با 
تعيين مهريه ۴۰۰ سكه طال موافقت كردند. همان موقع سامان از من خواست تا هزينه مراسم ازدواج را 
براي آينده و زندگي مشترك پس انداز كنيم، من هم براي خوشبختي و سعادتمان پذيرفتم و خانواده ام 
را متقاعد كردم تا در مراسمي مختصر زندگي مشتركمان را آغاز كنيم. بنابراين دو ماه پس از نامزدي، 
اوايل  در يك دفترخانه به عقد هم درآمده و زندگي مشتركمان را در خانه پدرشوهرم آغاز كرديم. 
احساس رضايت و خوشبختي مي كردم، اما سه ماه از زندگي مشتركمان نگذشته بود كه حقايق تلخي 

برايم آشكار شد. 

شوهرم كارگر يك مغازه مكانيكي بود و ديپلم هم نداشت. با اين حال چاره اي جز سوختن و ساختن 
موضوع  اين  آبرويم  حفظ  براي  و  بودم  كرده  ازدواج  خودم  پافشاري  و  اصرار  با  كه  چرا  نداشتم، 
مغازه  با صاحب  كه سامان  بود  نگذشته  زندگي مشتركمان  از  يك سال  كردم.  پنهان  خانواده  از  را 
اختالف مالي پيدا كرد و خانه نشين شد و من و شوهرم سربار پدرشوهرم شديم. بارها از همسرم 
خواستم شغل مناسبي دست و پا كند، اما او هيچ عالقه اي به كار نداشت. رفته رفته مشكالت زندگي و 
بداخالقي هاي شوهرم شدت گرفت تا اين كه احساس كردم ديگر به درد هم نمي خوريم، چرا كه بدون 
شناخت و تحقيق وارد زندگي مشتركي شده بوديم كه هيچ پايه و اساسي نداشت.حاال هم در خانه پدري 
زندگي مي كنم و تقاضاي دريافت حق و حقوق قانوني و طالق دارم.قاضي پس از شنيدن اظهارات زن 

جوان، شوهرش را به دادگاه فرا خواند. 
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مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

مقيم  زبانان  فارسی  ديگر  و  ايرانی  هموطنان  به  كمك  و  خدمات  سلسله  بدنبال 
بريتانيا اعالم می داريم كه مركز مشاوره خانوادگی و روانشناسی انجمن حمايت 
از معلولين ايرانی برای حل مشكالت ايرانيان و فارسی زبانان در امور اختالفات 
همسر  انتخاب  و  ازدواج   ، بالعكس  و  فرزندان  با  والدين  ارتباطات   ، خانوادگی 
و  خانوادگی  مشكالت  ديگر  و  وسواس   ، اضطراب   ، سرخوردگی   ، افسردگی   ،
روانشناسی شروع به كار نموده است. برای تعيين وقت مالقات خصوصی با خانم 
فريال كامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شركت در گروه 

درمانی با آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

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

لطفا پيام ما را به دوستان خود ابالغ نماييد و در صورت تمايل کمک مالی خود 
را به حساب بانكی زير واريز نماييد

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

حق طبيعی کمک کنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.

اشتباه قاتل 
  
 

]خسرو مبشر[ 

عصر يك روز پائيزي فرشاد از محل كارش بيرون آمد و در حالي كه با تلفن همراهش تالش مي كرد 
شماره همسرش را بگيرد سوار خودرو شد. اما موفق نشد. آنها شام در خانه يكي از بستگان ميهمان 
بودند. ۴5 دقيقه بعد مرد جوان مقابل مجتمع مسكوني شان در پونك توقف كرد و سريع از خودرو پياده 
شد. در حالي كه بشدت عصباني بود زنگ آيفون را زد و منتظر ماند، اما هيچ خبري از شيوا نشد. فرشاد 
با خود گفت بعيد است، در خانه نباشد. يكي دو بار ديگر نيز زنگ زد اما جوابي نشنيد. كالفه و عصباني 
غرولندكنان از پله ها باال رفت اما وقتي پشت در آپارتمان طبقه سوم رسيد احساس بدي پيدا كرد. با 
ترس و نگراني در ورودي را باز كرد. سكوتي مرموز فضاي خانه را فرا گرفته بود. فرشاد با گام هاي 
شمرده در حالي كه از راهرو عبور مي كرد چند بار شيوا را صدا كرد. سكوت همچنان بر اعماق خانه 
حكمفرما بود فرشاد وحشت زده به آشپزخانه رفت. هنوز وسايل صبحانه روي ميز پهن بود. با ديدن 
اين صحنه دلشوره اش بيشتر شد. با عجله به طرف اتاق خواب رفت. همين كه در را باز كرد شيوا را 
روي تخت ديد. فرشاد كه حاال كمي آرام گرفته بود با عجله به طرف همسرش رفت و صدايش كرد اما 
انگار هيچ صدايي را نمي شنيد. فرشاد پتو را از روي او كنار زد و با مشاهده صورت همسرش فرياد 
دلخراشي كشيد و روي زمين افتاد. لحظاتي بعد يكي از همسايه ها پليس ۱۱۰ را در جريان مرگ مرموز 
شيوا قرار داد. مأموران كالنتري نيز با حضور در محل حادثه و نخستين بررسي متوجه شدند دودكش 

بخاري گازي اتاق پذيرايي از جايش درآمده است. 
پليس در گزارشي به بازپرس دادسراي پونك اعالم كرد: همه اثاثيه خانه مرتب و سالم است و هيچ 
آثار شكستگي روي قفل هاي در خانه و اتاق خواب ديده نمي شود. هيچ سرقتي نيز رخ نداده است. لوله 
بخاري گازي به علت نامعلومي از جا درآمده كه به نظر مي رسد انتشار گاز منواكسيد كربن علت اصلي 

مرگ زن جوان است. 
در بخش ديگر گزارش به حوله نمناك حمام اشاره شده بود كه در گوشه اي از اتاق خواب افتاده بود. 

شواهد نشان مي داد قرباني ـ زن جوان ـ قبل از مرگ استحمام كرده است. 
بدين ترتيب با دستور بازپرس، پيكر بي جان شيوا براي كشف علت مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. 

يك ماه بعد 
فرشاد كه نمي توانست باور كند همسرش قرباني مسموميت گاز منواكسيد كربن شده است به دادسراي 
جنايي رفت و با تسليم شكايتي به بازپرس گفت: روز حادثه قبل از رفتن به محل كارم به دليل اين كه 
هوا قدري گرم شده بود، بخاري گازي را خاموش كردم. خوب به خاطر دارم كه لوله دودكش نيز سالم 
سر جايش بود. اما همان شب كه به خانه بازگشتم متوجه شدم لوله دودكش سرجايش نيست و بخاري 

هم روشن است. به همين خاطر مطمئنم مرگ همسرم ناشي از گازگرفتگي نيست و او به قتل رسيده 
است. بنابراين از شما مي خواهم قاتلش را شناسايي و دستگير كنيد. 

با طرح اين شكايت پرونده مرگ مرموز شيوا به اتهام قتل عمد از دادسراي پونك به دادسراي جنايي – 
تهران– ارجاع شد. بازپرس نيز به كارآگاهان پليس جنايي مأموريت داد درباره مرگ مرموز زن جوان 

تحقيق كنند. 

تأييد جنايت 
افسر پرونده در نخستين گام پس از مراجعه به پزشكي قانوني و بررسي نظريه پزشكان دريافت شيوا 
در آب خفه شده است. بنابراين بالفاصله فرشاد – همسر مقتول – براي بازجويي به اداره آگاهي فرا 

خوانده شد. 
وي درباره نحوه آشنايي با همسرش گفت: »حدود چهار سال قبل، در يك روز باراني هنگامي كه سوار 
بر خودرو از خياباني در شرق تهران مي گذشتم ناگهان زني –شيوا- را ديدم كه كنار خودرواش ايستاده 
بود و از مردم كمك مي خواست. الستيك خودرواش پنچر شده بود و نمي توانست آن را تعويض كند. 
بالفاصله الستيك را عوض كردم. از آن روز به بعد هر از گاهي با هم تلفني صحبت مي كرديم. البته او 

دانشجوي رشته پزشكي بود. 
آيا همسرتان قبل از ازدواج خواستگار ديگري نيز داشت؟ 

بله، دو نفر بودند. يكي از آنها مهرداد بود كه پس از دريافت جواب منفي از شيوا با دختر ديگري ازدواج 
كرد. جمشيد نيز يكي ديگر از خواستگارانش بود كه با شنيدن پاسخ منفي از شيوا براي ادامه تحصيل 

به خارج از كشور رفت. 
از روز حادثه بگوييد، چه موقع از خانه بيرون رفتيد؟ 

حدود ساعت هفت و نيم آماده رفتن به محل كارم شدم، اما قبل از خروج از پشت پنجره آسمان را نگاه 
كردم و متوجه شدم هوا خوب و گرم است. بنابراين بخاري گازي را خاموش كردم. در همان موقع شيوا 
از خواب بيدار شد و در حالي كه شاداب به نظر مي رسيد با تبسمي بر لب گفت: امشب زود بيا چون 
در خانه »دايي محمود« ميهمان هستيم. من هم قول دادم هرطور شده كارم را در شركت تمام كنم تا به 
ميهماني برسيم. البته به وعده خود نيز عمل كردم، اما متأسفانه وقتي ساعت هفت شب به خانه آمدم، با 

پيكر بي جان همسرم روبه رو شدم. 
شما در زندگي مشتركتان مشكل خاص يا درگيري خانوادگي نداشتيد؟ 

نه جناب سروان، در اين چهار سال خيلي ها حسرت زندگي ما را مي خوردند. 
چرا كه ما با عشق و عالقه زندگي مي كرديم. من و همسرم در زندگي هيچ كم و كسري نداشتيم. 

كسي براي شما و همسرتان مزاحمت يا مشكل ايجاد نكرده بود؟ 
نه. اما مدتي قبل برادر زنم – پرويز- با شيوا درگير شده بود. 

علت چه بود؟ 
شيوا معتقد بود برادرش سر او كاله گذاشته و سهميه ارث پدري اش را باال كشيده است. هر از گاهي 

نيز برادرش را تهديد مي كرد كه باالخره يك روز او را رسوا خواهد كرد. 
افسر پرونده با شنيدن اين مطلب به فكر فرو رفت. چرا كه مطمئن بود قاتل شيوا يك آشناست. در نتيجه 

پرويز- برادر مقتول- را براي بازجويي فراخواند. 
آخرين بار خواهرتان را چه وقت مالقات كرديد؟ 

پرويز با صداي بغض آلود گفت: حدود يك هفته قبل از مرگش من و همسرم در خانه مادرم ميهمان 
بوديم كه شيوا به آنجا آمد. وقتي او را ديدم سالم كردم اما خيلي سرسنگين بود. 

سر چه موضوعي بين شما اختالف پيش آمده بود؟ 
را  او  فرشاد  اطرافيان بخصوص شوهرش  بلكه  نداشتيم.  اختالفي  هيچ  و خواهرم  من  جناب سروان 
تحريك مي كردند كه من ارثيه پدرم را باال كشيده و سهم او را نداده ام. در حالي كه همه اسناد و مدارك 
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زندگی ارزش ندارد، ولی هيچ چيز هم ارزش زندگی را ندارد.  آندره مالرو

موجود است و مي توانيد آنها را بررسي كنيد. 
موضوع دو قطعه زمين در كالردشت چه بوده؟ 

را  ارثيه  زمين  قطعه  دو  او  هماهنگي  با  و  كردم  زمينه صحبت  اين  در  با خواهرم  قبل  ماه  يك  حدود 
فروختم. مبلغ ۳۰ ميليون تومان به شيوا، ۲۰ ميليون تومان به مادرم پرداخته و ۴5 ميليون تومان نيز 
براي خودم برداشتم. البته خواهرم از من خواسته بود در اين باره با هيچ كس صحبت نكنم. چرا كه 
نمي خواست كسي از اين موضوع چيزي بداند. من نيز به همسرم چيزي نگفتم. ضمن اين كه اسناد و 

مدارك واريز پول به حسابش نيز موجود است. 
پرويز پس از مكث كوتاهي ادامه داد: البته اين مسئله را نمي گويم كه با فرشاد مقابله به مثل كنم. اما قباًل 
شنيده بودم كه فرشيد – برادر فرشاد- ميانه خوبي با شيوا نداشته است حتي در يك ميهماني هم به 

شدت با يكديگر درگير شده بودند. 
افسر پرونده با شنيدن اين موضوع بار ديگر فرشاد – همسر شيوا- را پشت ميز بازجويي نشاند و از 

وي درباره ماجراي درگيري فرشيد و شيوا پرسيد. 
فرشاد نيز اين درگيري را تأييد كرد اما با شرح خصوصيات عاطفي برادرش فرشيد، بعيد دانست او 
در قتل دست داشته باشد. با اين وجود فرشيد به اداره آگاهي احضار شد و در برابر افسر پرونده 

نشست. 
آخرين بار كي به خانه برادرت رفتي؟ 

هر از گاهي براي ديدن آنها به خانه شان مي رفتم. دليل خاصي هم وجود نداشت به خانه برادرم نروم. 
علت درگيري شما و شيوا در ميهماني چه بود؟ 

گاهي اوقات به شيوا درباره نوع رفتار و برخوردهاي تندش صحبت مي كردم. او احترام هيچ كس از 
جمله برادرم را نگه نمي داشت. در ميهماني مورد نظر هم لباس مناسبي نپوشيده بود كه به او تذكر دادم 

اما ناگهان بين ما جر و بحث در گرفت. 
روز جنايت كجا بودي؟ 

آن روز براي تماشاي فوتبال به استاديوم رفته بودم. البته قبل از رفتن، با فرشاد تماس گرفتم و از 
او خواستم با هم به استاديوم برويم. اما او گفت شب بايد زودتر به خانه برود. چرا كه در خانه دايي 

محمود ميهمان بودند. در اين باره مي توانيد از برادرم نيز سؤال كنيد. 
فرشيد پس از پاسخگويي به چند سؤال ديگر، اداره آگاهي را ترك كرد. 

افسر پرونده در مدت ۲۰ روز از ۱5 زن و مرد كه از اقوام و همسايه هاي زن جوان بودند تحقيق و 
بازجويي كرد. تا اين كه پي برد شيوا اخالق  تندي داشت اما به خاطر زيبايي و غرورش برخي افراد 

فاميل به او حسادت مي كردند. 
از سوي ديگر اظهارات مريمـ  همسايه طبقه سوم شيواـ  روند رسيدگي به پرونده را وارد مرحله تازه اي 
كرد. وي گفت: حدود ساعت چهار بعدازظهر روز حادثه از طبقه باال صداي آب مي آمد، چند دقيقه بعد نيز 

صداي زنگ خانه شيوا را شنيدم. به خاطر كنجكاوي گوشي آيفون تصويري را برداشتم كه همان موقع 
مرد جواني را ديدم كه كاپشن مشكي به تن داشت. او شيوا را به اسم صدا مي كرد. آن خدا بيامرز نيز 
با تندي حرف مي زد. »فرشاد در خانه نيست برو شب بيا.« ضمنًا ما امشب در خانه دايي محمود ميهمان 
هستيم. اما مرد جوان اصرار مي كرد بايد مطلب مهمي را با او در ميان بگذارد. سپس در مجتمع مسكوني 
باز شده و او به طبقه چهارم رفت. اما پس از آن متوجه بازگشتش نشدم. افسر پرونده مي دانست در 
چند قدمي قاتل است اما اثبات قتل خيلي سخت بود. بنابراين يك شب كه در اداره كشيك بود بار ديگر 
پرونده قتل شيوا و اظهارات شاهدان و مظنون را با دقت مطالعه كرد، وقتي آخرين برگ پرونده را با 
دقت خواند، خنده بر لبان افسر كارآگاه جنايي نقش بست. او مي دانست قاتل هر چقدر هم كه با هوش 
باشد يك جا اشتباه خواهد كرد. فرداي آن روز فرشيد ـ برادر شوهر مقتول ـ براي چندمين بار به دايره 

ويژه قتل احضار شد. وقتي روبه روي افسر پرونده نشست، با تعجب گفت: 
قاتل  نكن  عجله  گفت:  خونسردي  با  سروان  كرديد.  شناسايي  را  قاتل  افتاده.  اتفاقي  سروان  جناب  ـ 
قتل  به  را  برادرت  بگويي چرا همسر  بايد  و  قاتل هستي  تو  كه  بدان  را  اين  اما  هم دستگير مي شود. 

رساندي؟ 
فرشيد كه با شنيدن اين حرف مات و مبهوت شده بود، با دستپاچگي گفت: اما من كه گفتم آن روز براي 

تماشاي فوتبال به استاديوم رفته بودم. مي توانيد تحقيق كنيد. 
ما تحقيق كرديم. بله، تيم فوتبال مورد عالقه ات مسابقه فوتبال داشت، اما به دليل اين كه هوادارانش در 
بازي قبل، مرتكب تخلف شده بودند، در نتيجه با تصميم مسئوالن كميته انضباطي اين تيم بدون حضور 
تماشاچي مسابقه داد. بنابراين روز جنايت در استاديوم نبودي، ضمنًا مي دانيم از مدت ها قبل با همسر 
برادرت مشكل داشتي و به خاطر سوء رفتار در آن ميهماني از او كتك خوردي. در روز جنايت نيز به 

بهانه اي وارد خانه زن تنها شدي تا نيت شيطاني ات را اجرا كني اما مرتكب قتل شدي. 
فرشيد بار ديگر با داستانسرايي، قتل شيوا را انكار كرد و خود را بي گناه شناخت. در همين موقع مريم 
ـ زن همسايه ـ به اتاق بازجويي فراخوانده شد. او وقتي فرشيد را ديد بالفاصله گفت: جناب سروان اين 

همان مردي است كه عصر روز حادثه به خانه شيوا آمده بود. 
فرشيد وقتي دريافت رازش فاش شده سرش را پائين انداخت و ناچار به قتل شيوا اعتراف كرد. 

او گفت: به خاطر كينه عميق از شيوا بشدت ناراحت بودم. به همين خاطر دنبال فرصت مناسبي بودم تا 
انتقام بگيرم اما پس از قتل ناگهان ترسيدم و بدون اين كه پولي از آنجا بردارم، تصميم به فرار گرفتم. 
جايش  از  را  بخاري  دودكش  و  كردم  روشن  را  گازي  بخاري  براي صحنه سازي  خانه  ترك  از  قبل 
درآوردم تا همه فكر كنند وي براثر گازگرفتگي خفه شده است. بعد ظرف ميوه و چاي را به آشپزخانه 
برده و آنها را مرتب كردم. دقايقي بعد خانه را ترك كرده و به استاديوم رفتم اما موفق نشدم به داخل 

استاديوم بروم. 
با اعتراف هاي فرشيد ، دستبند آهني بر دستانش گره خورده و به بازداشتگاه منتقل شد. 
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شور عشق؛
 استارت يا سوخت

شور عشق )یا همان عشق رمانتیک( احساسی موقت، 
یعنی  عشق،  شور  است.  اعتماد  غیرقابل  و  زودگذر 
را  ما  نفر،  یک  با  آشنایی  اوایل  که  احساساتی  همان 
می گیرد،  را  خوراکمان  و  خواب  و  می کند  مشغول 

مبنای درستی برای زندگی مشترک نیست.

شور عشق؛ استارت يا سوخت
شور عشق، يعنی همان احساساتی كه اوايل آشنايی با يك نفر، ما 
را مشغول می كند و خواب و خوراكمان را می گيرد، مبنای درستی 
استارت  مثل  قبيل عواطف  اين  يعنی  نيست؛  زندگی مشترك  برای 
ماشين عمل می كنند. خداوند آنها را در وجود انسان قرار داده كه 
آدم را به حركت درآورد. ولی ما نمی توانيم فقط با استارت زدن و 

باك ِ بدون بنزين حركت كنيم.
شواهد زيادی هم برای اثبات اين نكته وجود دارد- مثاًل پژوهشگری 

به نام آرون تعداد زيادی از افرادی را كه دچار عشق حاد و آتشين 
بودند زير دستگاهی كه از كاركرد مغز عكس می گيرد گذاشت و از 
آنها خواست به معشوق خود فكر كنند و عكس آنها را نشانشان 
به  كردن  فكر  هنگام  كه  داد  نشان  افراد  اين  مغزی  داد.كاركرد 
معشوق، فقط آن قسمت هايی فعال می شود كه مربوط به »پاداش 
فوری« است- همان قسمت هايی كه اگر گرسنه باشيم و غذا بخوريم 
فعال می شود؛ يا در افراد معتاد به كوكائين، همان قسمتی كه بعد 
مغز،  قسمت های  اين  می افتد.  فعاليت  به  مخدر  ماده ی  مصرف  از 
تشكر فوری را اعالم می كنند، و يك چيز فوری طبعًا دوام زيادی 
هم ندارد. در حالی كه مغز، قسمت های ديگری هم دارد كه مربوط 

به پاداش های طوالنی مدت است.
را  كار  آمدند همين  بارتل و ذكی  اسم های  به  ديگر  پژوهشگر  دو 
روی كسانی كردند كه عشقشان تداوم پيدا كرده بود و به اصطالح 
عشق رفيقانه داشتند- همان نوع عشقی كه شور و هيجانش از بين 

رفته اما صميميتش مانده و با مرور زمان، بيشتر هم شده است.
 عكس كاركرد مغز اين افراد نشان داد كه فكركردن به عشقشان 
قسمت هايی از مغز آنها را فعال می كند كه مربوط به »پاداش های 
مورد  شغل  به  شما  وقتی  كه  قسمت هايی  همان  است-  بلندمدت« 

عالقه تان فكر می كنيد يا موسيقی مورد عالقه تان را گوش می كنيد، 
يا در لحظات آرامش مذهبی، در ذهنتان فعال می شود.

هميشه  فوری  پاداش  چون  می دهد  نشان  پژوهش ها  اين  نتيجه ی 
تاييدكننده ی چيزهايی است كه قابل اتكا نيستند، عشق رمانتيك هم 
كه دستمايه ی شعر و غزل و رمان و فيلم های زيادی شده است و 
چيز قشنگی هم هست قابل اتكا نيست. در عوض، عشق رفيقانه قابل 

اعتماد، اصيل و ماندگار است.
 

بعضی اقوام اصاًل نمی دانند عشق چيست؟
عشق رمانتيك نه تنها كوتاه مدت و غيرقابل اتكاست كه حتی اصيل 
هم نيست. يعنی اين طور نيست كه جزو سرشت و ذات انسان باشد 
و ابتال به آن، از ضروريات زندگی محسوب شود. به نظر شما آيا 
در بين همه ی اقوام و ملت ها شور عشق وجود دارد؟ يعنی مردم 
ِ همه ی جوامع و فرهنگ ها عشق رمانتيك را به اين مفهومی كه ما 

می شناسيم می شناسند؟
قوميت  و  فرهنگ  فيشر، ۱66  و  يانكويچ  نام های  به  پژوهشگر  دو 
مختلف را از نظر آداب و رسوم و شعر و ادبيات و هنرشان بررسی 
كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه در ۱۴۷ فرهنگ، عشق رمانتيك 
وجود دارد؛ اما در ۱۹ قوميت، هيچ شواهدی از اين عشق در ميان 
اشاره ای  هيچ  هنرشان  و  شعر  ادبيات،  فرهنگ،  در  يعنی  نيست؛ 
اما تشكيل خانواده می دهند، به  به اين شور عاشقانه نشده است؛ 

خانواده شان عالقه دارند و برای آنها فداكاری هم می كنند.
ايرانی  ادبيات  در  و  غربی  ادبيات  در  كه  رمانتيسيسم  آن  يعنی   
عشق  پس  ندارد.  معنايی  فرهنگ ها  آن  در  می بينيم  هم  خودمان 
بلكه  است؛  زندگی  هر  الزمه ی  بگوييم  كه  نيست  چيزی  رمانتيك 
همان موتور محرك اوليه است. ۱۹ قوميت از اين موتور استفاده 

نمی كنند و ماشينشان بدون اين استارت هم روشن می شوند.
در پژوهش ديگری از حدود شش هزار دختر و پسر قبل از ازدواج 
پرسيده اند كه »شما دوست داريد عشق رمانتيك مبنای ازدواجتان 
گفته اند  يعنی  داده اند.  مثبت  جواب  آنها  درصد   ۹۰ نه؟«  يا  باشد 
»دوست داريم اين احساسات را تجربه كنيم.« اما بعد از چند سال، 
از همين افراد، بعد از ازدواجشان پرسيده اند »آيا آن رمانتيسيسم 
يا نه؟« ۳۳ درصد مردان و ۷5  ازدواجتان وجود داشته  اوليه در 
درصد زنان گفته اند در نهايت با فردی ازدواج كرده اند كه عاشقش 
نيستند و رابطه ی رمانتيكی هم با او ندارند؛ يعنی حتی خود افراد 
هم قبول دارند كه »عشق« نه شرط كافی برای ازدواج است و نه 

حتی شرط الزم.
عشق نوعی بيماری است؟!

»آيا  كه  متمركز شده اند  اين موضوع  روی  پژوهشگرها  از  برخی 
عشق آتشين صرف نظر از عشق نافرجام، يك بيماری پاتولوژيك 
بيشترين شباهت  بدانيد روان شناسان  نه؟« و جالب است  يا  است 
را بين عشق و يك بيماری خاص روانی به نام وسواس اجباری 

مشاهده كرده اند.
 در اين بيماری، افكار خاصی به ذهن هجوم می آورد كه فرد گريزی 
رفتارهای خاصی  ايجاد  به  مجبور  را  او  افكار  اين  ندارد؛  آنها  از 
می كند كه اگر انجام ندهد دچار تنش و اضطراب زيادی می شود. 
مثال كسی عادت دارد هر شب ۱۰ بار دست هايش را بشويد و اگر 
نمی تواند  و  منقلب می شود  درونش  بدهد  انجام  را  كار  اين  بار   ۸

آسوده بخوابد.
عشق نه فقط در ظاهر و عاليم بالينی شبيه اين بيماری است، كه 
از نظر آزمايشگاهی هم به آن شباهت دارد. در بيماری وسواس 
افزايش  بيمار  ناقل خاص در سلول های پالكت خون  اجباری، يك 
اين  به  را  عاشق  افراد  مارازيتی،  نام  به  پژوهشگری  می كند.  پيدا 
طريق آزمايش كرده و به اين نتيجه رسيده كه آنها هم درست همين 

حالت را دارند.
پس عشق يك حالت وسواس اجباری ايجاد می كند كه در آن فرد 
از  نمی تواند  كه  می شود  خاصی  عادت های  و  افكار  دچار  عاشق 
دست آنها خالص شود- مثل تماس گرفتن پی در پی با معشوق و 

فكر كردن مداوم به او كه عملكرد عادی ذهنش را مختل می كند.

هوش عاطفی ات را باال ببر
كه  رسيده اند  نقطه  اين  به  دانشمندان  امروز  اين حرف ها،  تمام  با 
اتكا  قابل  چيز  چه  پس  نيستند  اتكا  قابل  احساسات  و  عشق  »اگر 
افراد  تا عشق  باشد  داشته  بايد وجود  يعنی چه چيزهايی  است؟« 
ابتدا نظريه ای شكل گرفت كه اگر برخی شباهت های  پايدار بماند. 
اوليه بين افراد وجود داشته باشد صمميت و رفاقت بيشتری بين 

آنان به وجود می آيد كه می تواند ازدواج موفق را تضمين كند.

كه  اشتنبرگ  آقای  نمی افتد.  هم  اتفاق  اين  كه  داد  نشان  تجربه  اما 
از  خيلی  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  بود  كرده  ارائه  را  عشق  مثلث 
طالق ها، بر خالف انتظار، در مواردی اتفاق می افتد كه انتخاب اوليه 
اشتباه نبوده است. يعنی افراد در ابتدای ازدواج، شباهت هايی به هم 

داشته اند اما پس از ازدواج تغيير كرده اند.

پس خيلی وقت ها مشكل اينجاست كه آدم ها تغيير می كنند؛ اما با هم 
تغيير نمی كنند: در دو مسير يا با سرعت های متفاوتی تغيير می كنند. 
پس حاال اين سوال به وجود می آيد كه »اگر شباهت اوليه هم ضامن 
صميميت نيست پس چه چيز می تواند صميميت و رفاقت درازمدت 

بين زوج ها را تضمين كند؟«
پژوهش های زيادی نشان داده اند كه هوش عاطفی يكی از مهمترين 
عوامل موفقيت ازدواج است. هوش عاطفی نوعی از هوش است كه 
به ما كمك می كند به احساساتمان آگاه باشيم. بتوانيم عواطف مان 
را خوب بيان كنيم. آنها را خوب كنترل و هدايت كنيم. ظرفيت های 
به  نسبت  كلی  مثبت  يك حس  در مجموع  و  بشناسيم  را  خودمان 
خودمان داشته باشيم. از طرف ديگر بتوانيم عواطف فرد مقابلمان 
را درك كنيم و نسبت به آن واكنش اجتماعی يا بين فردی مناسب 
دچار  وقتی  كه  می كند  كمك  ما  به  عاطفی  باشيم.هوش  داشته 
تعارض در احساساتمان می شويم فرو نريزيم و بتوانيم به عنوان 
مساله ای معمولی حلش كنيم. اين نوع هوش، يك چيز ذاتی نيست و 
در شرايط محيطی شكل می گيرد و در ميان تمام عوامل موثر در 

موفقيت در ازدواج، كليدی ترين نقش را دارد.
اگر دو طرف دارای هوش عاطفی بااليی باشند می توانند بفهمند كه 
چطور همراه و همگام با تغيير احساسات و عواطف يكديگر تغيير 

كنند تا زندگی شان به رشد و صميميت بيشتری منجر شود.
 

چه قدرعاشق هستيد؟
اتفاقی است كه به قول شاعر، خواه ناخواه رخ  عشق هم باالخره 
می دهد. برای خيلی از روان شناس ها مطالعه اين پديده جالب است. 
بعضی ها مانند استرنبرگ حتی نظريه ای علمی  درباره عشق دارند.

 استرنبرگ معتقد است كه يك عشق كامل سه جنبه دارد.
دومی،  احساس صميميت  است،  به معشوق  وفاداری  جنبه،  اولين 
نسبت به او و سومی،  داشتن ميل جنسی به معشوق است. به نظر 
استرنبرگ، هر كدام از اينها كه وجود نداشته باشد، يك جای كار 
دارد می لنگد. پرسشنامه زير خيلی به جزييات عشق كاری ندارد و 

می خواهد به طور كلی بگويد كه آيا شما عاشق هستيد يا نه؟
 اين تست در دانشگاه نورس ايسترن بوستون تهيه شده است و 

خوب، معلوم است كه بيشتر برای دانشجوها كاربرد دارد. 

چگونه از اين تست استفاده كنيم؟
عبارات زير را بخوانيد. معشوق تان را تصور كنيد و نام معشوق تان 
طوركامل  به  عبارت  هر  با  اگر  حاال  بگذاريد.  او  كلمه  جای  به  را 
موافق بوديد، عدد ۷، اگر نسبتا موافق بوديد، عدد 6، اگر كمی  موافق 
بوديد عدد 5، اگر عبارت را هم درست می دانستيد و هم غلط )يعنی 
كمی  مخالف  آن  با  اگر   ،۴ عدد  نبوديد(،  مطمئن  نظرتان  مورد  در 
بوديد، عدد ۳، اگر نسبتا مخالف بوديد، عدد ۲ و اگر به طور كامل 

مخالف بوديد عدد ۱ را جلو عبارت بنويسيد.
۱( برای رسيدن به او خيلی عجله دارم. ؟

۲( او را خيلی جذاب می دانم. ؟
۳( او نسبت به بيشتر مردم، عيب های كمتری دارد. ؟
۴( برای او هر كاری كه الزم باشد، انجام می دهم. ؟

5( به نظر من، او خيلی دلربا است. ؟
6( دوست دارم احساساتم را با او در ميان بگذارم. ؟

۷( وقتی با هم كاری را انجام می دهيم، كار برايم خيلی خوشايند 
است. ؟

 ۸(دوست دارم كه او حتما مال من باشد. ؟
۹( اگر اتفاقی برای او بيفتد؛ خيلی ناراحت می شوم. ؟

۱۰( خيلی وقت ها به او فكر می كنم. ؟
۱۱( خيلی مهم است كه او به من عالقه داشته باشد. ؟

۱۲( وقتی با او هستم، كامال خوشحالم. ؟
۱۳( برايم دشوار است كه برای مدتی طوالنی از او دور باشم. ؟

۱۴( خيلی به او عالقه دارم. ؟
راهنمای نمره گذاری:

حاال عددهايی را كه جلوی هر عبارت گذاشته ايد، با هم جمع بزنيد.
* شمايی كه باالی ۸۹ نمره آورده ايد، وضع تان خراب است. شما 
بدجوری عاشق شده ايد و اگر صادقانه به پرسش ها پاسخ داده ايد، 

در عشق تان هيچ شكی نمی توان كرد.
* اگر نمره تان حول و حوش ۷۸ تا ۸۸ می چرخد، شما هم به احتمال 
خيلی زياد عاشق هستيد و چيزی نمانده است كه در باالی قله عشق 

بايستيد.
* اما اگر نمره تان بين 6۸ تا ۷۷ باشد، احتمال كمتری وجود دارد 

كه عاشق باشيد. اما شما هم به هر حال عاشق ايد.
را  بهتر است كه خودشان  پايين تر آورده اند،  از 6۸  * كسانی كه 

گول نزنند. به احتمال زياد چندان عاشق نيستند.
* كسانی كه از 5۸ پايين ترند، به  هيچ وجه عاشق نيستند. اين گروه 
بهتر است پيشه ديگری برای خودشان دست و پا كنند و يا اسم 

احساسات رقيق شان را نگذارند عشق. 

خانه و خانواده
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ، افغانی و 

کرد 
از آپادانا با اطمينان و اعتماد خريد کنيد 

انواع شيرينهای خشک و تازه ،آجيل ،آبميوه ،مجموعه 
از کنسروها انواع ترشی جات ،پنيرترگی و بلغاری 
انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 

سی دی و صنايع دستی 
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا ميابی در

يک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران 

B6 CEPA HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
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قبل از ازدواج اين 25 سئوال را 
حتمًا از همسر آينده خود بپرسيد: 
پاسخ بعضي سِواالت به زمان زيادي احتياج دارد. براي پاسخ به اين سِواالت بهتر است هر دوي شما 

وقت بگذاريد.
 نگذاريد نداشتن پاسخ براي يك سِوال مانع بررسي ساير سِواالت شود. اگر پاسخ يك سِوال به تفكر 
بيشتري احتياج دارد ،فعاًل از آن بگذريد و به سراغ سِوال بعدي برويد. يادتان باشد بهترين ازدواج ها بر 

مبناي پايه و اساس محكم و قوي استوار شده اند.
قبل از ازدواج اين ۲5 سئوال را حتمًا از همسر آينده خود بپرسيد:

۱( آيا شما مي خواهيد بچه دار شويد؟ اگر مايليد چند فرزند؟
۲( اگر زماني مشخص شد من يا شما قادر به بچه دار شدن نيستيم، آيا قبول داريد كه فرزندي را از 

پرورشگاه بپذيريم و بزرگ كنيم
۳( اگر در آينده صاحب فرزند شويم، آيا حاضريد او را به مهدكودك بفرستيم؟ در غير اين صورت چه 

كسي از او نگهداري خواهد كرد؟
۴( آيا مادر بايد از شغل خود چشم بپوشد و از فرزندان نگهداري كند؟ در اين صورت وضعيت مالي 
زندگي مشترك به چه وضعي در خواهد آمد؟ آيا مرد خانه قادر است در اين صورت زندگي را به تنهايي 

اداره كند؟
5( تعطيالت را چگونه بگذرانيم؟ آيا برنامه تعطيالت را دو نفري خواهيم گذراند يا حتمًا بايد با فاميل به 

تعطيالت برويم؟
6( در مواقعي كه جر و بحث پيش مي آيد ، چه واكنشي نشان مي دهيد؟ آيا عصباني مي شويد؟ در صورت 

عصبانيت چه رفتاري از خود نشان مي دهيد؟
 ۷( نظر شما در مورد تعهد به زندگي چيست؟ در صورت خيانت از طرف خود تان يا من چه واكنشي 

نشان مي دهيد؟
۸( در مورد فرزندان چه رفتار و انطباقي مدنظرتان است؟

۹( عقايد مذهبي شما چگونه است؟
۱۰( در مورد روابط زناشويي چه نظري داريد؟

۱۱( در مورد مسائل مالي چه نظري داريد؟ درآمد هركدام از ما چگونه خرج مي شود؟
۱۲( هزينه هاي زندگي بر چه مبنايي تعيين مي شود؟ منبع درآمد چگونه است و آيا كفايت زندگي مشترك 

را مي كند؟ آيا امكان پس انداز وجود خواهد داشت؟
۱۳(  ۲ سال، 5 سال، ۱۰ سال و ۲۰ سال آينده، خود را چگونه مي بينيد؟

۱۴( ساعات خواب و بيداري و كارتان چگونه است؟ صبح ها زود بلند مي شويد؟ آيا عادت داريد شب ها 
تا ديروقت بيدار باشيد؟

۱5( چه كسي مسئول خريد منزل، پخت و پز و تميز كردن است؟ آيا در اين زمينه كمك مي كنيد؟ ۱6( 
عادت خرج كردن پول در شما چگونه است؟ هر ماه چه ميزان پس انداز مي كنيد؟

۱۷( آيا در خانواده شما سابقه بيماري رواني وجود دارد؟
۱۸( در مورد مسائل زير ، اهداف طوالني مدت و كوتاه مدت شما چگونه است: شغل، فرزندان، مالكيت 

منزل و هر نوع متعلقات كه به هر دوما مربوط است؟
۱۹( كجا زندگي خواهيم كرد؟ محل سكونت و منزل ما كجا و با چه شرايطي خواهد بود؟

 ۲۰( شهر محل سكونت ما كجا خواهيد بود؟ آيا اين شهر تغيير مي كند؟
۲۱( آيا شغل شما به صورتي است كه مجبوريد شب ها كار كنيد؟

۲۲( آيا براي همسر آينده خود محدوديت هايي در ذهن داريد؟
شما  به  كمك  روش  بهترين  داريد،  شديدي  ذهني  درگيري  يا  و  ناراحتيد  داريد،  استرس  وقتي   )۲۳

چيست؟
۲۴( اگر در ازدواج مشكلي پيش بيايد، تا چه مدت مي توانيد صبر كرده و مشكل را حل كنيد؟ آيا مسئله اي 

در ذهنتان وجود دارد كه اگر در زندگي مشترك بروز كند به نظرتان غيرقابل ترميم و جبران است؟
۲5( پنج روش كوچكي كه شما به وسيله آن هر روز مي توانيد به همسرتان بگوييد و نشان دهيد كه 

دوستش داريد )البته بدون آنكه همسرتان تقاضا كند( چيست؟
پاسخ بعضي سِواالت به زمان زيادي احتياج دارد. براي پاسخ به اين سِواالت بهتر است هر دوي شما 
اگر پاسخ يك  براي يك سِوال مانع بررسي ساير سِواالت شود.  پاسخ  نداشتن  نگذاريد  بگذاريد.  وقت 
سِوال به تفكر بيشتري احتياج دارد ،فعاًل از آن بگذريد و به سراغ سِوال بعدي برويد. يادتان باشد بهترين 

ازدواج ها بر مبناي پايه و اساس محكم و قوي استوار شده اند

آيا مي توان کپک مواد غذايي را برداشت و 
باقيمانده اش را خورد؟

چه در يخچال، چه در انباري يا زيرزمين، به هر حال گاهي پيش مي آيد كه كنار مواد غذايي لكي مي افتد و كپك 
مي زند. اين حجم هاي سبزرنگ كرك دار كه كم كم رشد مي كنند و وسيع مي شوند نه تنها نازيبا هستند بلكه 

براي سالمت هم بسيار مضرند...
در حقيقت اكثر آنها از خود مواد سمي ترشح  كرده و اغلب در زيرشان قارچ ها زندگي مي كنند. اين قارچ گرچه 
هيچ شباهتي به قارچ هاي سفيد و زيبايي ندارند كه كنار يا روي تنه درختان مي رويند اما با اين حال از همان 
گروه اند. تقريبا بين 65 تا ۱۰۰ هزارگونه قارچ شناسايي شده است كه از ميان آنها ۲۰ هزار گونه را قارچ هاي 
ريز ميكروسكوپي تشكيل مي دهند. مانند تمامي قارچ ها، اين نوع شان نيز از سلول هايي به نام اوكاريوت تشكيل 
شده اند. اين به آن معني است كه قارچ ها هسته سلولي، كرومزوم و اعضاي داخلي دارند. مانند سلول هاي 
گياهي و برخالف سلول هاي حيواني، سلول هاي قارچ ديواره اي سخت دارد كه از سلول در برابر فشارهاي 
مكانيكي و شيميايي حفاظت مي كند و در عين حال تغذيه را براي سلول كمي دشوار مي سازد. برخالف سلول 
گياهي، سلول هاي قارچ قادر نيستند به تنهايي مواد آلي را با هم تركيب كنند بنابراين ناچارند مواد غذايي را 
فاسد كنند تا اجزاي شان ساده و قابل جذب شود و بتوانند از آنها استفاده كنند. البته الزم به ذكر است كه 
قارچ ها مجهز به نوعي سالح شيميايي اند. آنزيم ها و اسيدهاي آنها قادرند سلولز و ديگر تركيبات را هيدروليزه 
كرده و به اين ترتيب به سلول هاي قارچ اين امكان را بدهند تا از هر نوع ماده غذايي مصرف كنند. به همين 

دليل است كه رشد كپك وقارچ سبب فاسد شدن مواد غذايي مي شود.
كپك ها برگ برنده ديگري هم دارند. آنها مي توانند ازت را به شكل ماده معدني يا ارگانيك جذب كنند و به اين 
ترتيب در مكان هايي كه ازت در آنجا كم است به راحتي زندگي كنند. همچنين كپك ها به راحتي در جاهايي كه 
آب نيست و حتي باكتري قدرت تكثير ندارد، رشد مي كنند. به عالوه، خيلي راحت تر از باكتري ها مي توانند مواد 
غذايي را فاسد كنند.سبزيجات، ميوه ها و گوشت بيشتر قرباني كپك ها مي شوند تا باكتري ها. كپك ها حتي در 
محيط هايي كه اكسيژن وجود ندارد يا خيلي كم است، مي توانند زياد شوند و به راحتي حتي در ۴ درجه پايين 
و ۴۰ درجه باالي صفر تكثير يابند اما دماي ايده آل آنها ۲۰ تا ۲5 درجه سانتي گراد است. اين شرايط سبب 
شده است كپك ها بتوانند در هر شرايطي روي هر ماده غذايي رشد كنند اما آيا مي دانيد كپك ها چگونه زياد 
مي شوند؟ روي يك ماده غذايي را مي پوشانند؟ آنها از سلول هاي بسيار ريزي به نام اسپور با متابوليسم 
بسيار كم و بدون آب با يك غشاي بسيار ضخيم بهره مي گيرند. اسپورها بسيار زياد و سبك هستند و عمر 
طوالني دارند و مي توانند در هوا پراكنده يا توسط حشرات جابه جا شوند و همه جا بروند. وقتي اين سلول ها 
در محيطي با شرايط مناسب قرار مي گيرند كه آب نيز وجود دارد مانند يك دانه عمل مي كنند، ريشه مي دهند 
و يك سلول قارچ به وجود مي آورند. برخي از انواع قارچ ها مفيدند اما برخي ديگر مواد سمي ترشح مي كنند. 
تقريبا مي توان گفت كه ۱۰۰ نوع قارچ مضر براي پستانداران وجود دارد كه برخي از آنها سموم طبيعي ترشح 
مي كنند كه بسيار قوي بوده و از آن جمله مي توان به آفالتوكسين، تريچوتسن، پاتولين و اوچراتوكسين اشاره 
كرد. سموم اين قارچ ها كه مي توانند بيماري هاي سختي ايجاد كنند در تمامي اليه هاي يك ماده غذايي نفوذ 
 كرده و تنها مختص به قسمتي نيست كه كپك در حال رشد روي آن است بنابراين بايد گفت شستن يك ماده 
غذايي كه قسمتي از آن كپك زده و برداشتن كپك و خوردن باقي آن درست نيست. گاهي همين مواد سمي 

بسيار كم مي توانند باعث بروز مشكالت حاد در شما شوند.
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جدول و سرگرمی

فال هفته
 فروردين)بره( 

را  خود  خالقانه  افكار  هستيد.  اجتماعي  بسيار  شما 
با دوستان، خانواده و همسايه ها شريك شويد. مي 
و  دهيد  تشكيل  تيمي   ، به هدف  براي رسيدن  توانيد 
در صدر قرار بگيريد. به اطرافيان بيشتر از آنچه كه 
هستند اعتماد كنيد! ديدگاه خود را كامال واضح بيان 
بشوند.  ها  مشي  خط  متوجه  كامال  ديگران  تا  كنيد 
به يك دوست صميمي خود خيلي فكر مي كنيد. مي 
توانيد قرار مالقاتي با او بگذاريد. زمان آن رسيده كه 

احساسات خود را براي يكديگر بيان كنيد.
  

 ارديبهشت)گاو( 
 . است  بازسازي  در حال  زندگي شما  از  يك مرحله 
بهتري  ريزي  برنامه  بايد  خود  اهداف  پيشبرد  براي 
داشته باشيد .قدم اول: بدانيد چه هدفي را دنبال مي 
ديگران  از  و  بگذاريد  كنار  را  خود  غرور  بايد  كنيد؟ 
مشتاق  شما  به  كمك  براي  نيز  ايشان  بگيريد.  كمك 
هستند. مشكل اينجاست كه اخيرا نسبت به اطرافيان 

بر  را  به شما عشق  ايد! صداقت  نبوده  خود منصف 
مي گرداند و بيشتر از آنچه كه بايد ، شما را حمايت 

خواهند نمود.تولدتان مبارك!
  

 خرداد)دو پيكر( 
ابراز نموده و  را  اين هفته حضور خود  ميتوانيد در 
افكار خود را بيان كنيد. اكنون قادر خواهيد بود براي 
راه اندازي يك پروژه ، تيمي را سرپرستي كنيد. اگر 
مسير حركت را درست نمي بينيد، ميتوانيد آن را تغيير 
دهيد. تا ماه آينده بايد اين تيم را هدايت كنيد. به زودي 

خيلي از شرايط براي شما بهتر و بهتر خواهد شد.
  

 تير)خرچنگ( 
بيشتر  دائما در حال روياپردازي هستيد. سعي كنيد 
رانندگي  بيشتري  دقت  با  بايد  بنويسيد.  را  افكارتان 
كنيد. براي دست برداشتن از خيالبافي ها براي خود 
كافي  مهماني،  قرار  دوستان  با  كنيد.  ريزي  برنامه 
نباشيد،  آنها  تماس  منتظر  بگذاريد.  گردش  و  شاپ 
خودتان پيشنهاد اين برنامه ها را بدهيد. قدم زدن با 

يك دوست مي تواند به شما كمك بيشتري كند.
  

 مرداد)شير( 
در  اخيرا  اگر  بود.  خواهد  خالي  زندگي  عشق  بدون 
ايد،  شده  اميدي  نا  و  مشكل  دچار  عاطفي  روابط 
بايد يك درس بزرگ براي زندگي عشقي آينده خود 
بگيريد. اگر به تازگي با شخصي رابطه برقرار كرده 
از  و  باشيد  خود  رفتارهاي  مراقب  بيشتر  بايد  ايد، 
تجربيات قبلي درس بگيريد. راهي براي بيان افكارتان 
ابراز  براي  تواند  مي  گرافيك  و  موزيك  هنر،  بيابيد. 

خالقيت هاي شما مناسب باشد.
  

 شهريور)خوشه( 
دهيد. تغيير  هفته  اين  در  را  هاي خود  برنامه  ليست 
شراكت در يك كالس خاص ميتواند براي شما خوب 
باشد. با اينكه از فخرفروشي متنفر هستيد، ولي بايد 
كنيد.  رفتار  بيشتري  سياست  با  كمي  هفته  اين  در 

بايد  العاده موثر باشد،  پيشنهاد پدرتان ميتواند فوق 
كردن  كم  براي  نمائيد.  صحبت  او  با  هفته  اين  در 

استرس، بايد به ورزش بپردازيد.
  

 مهر)ترازو( 
خيلي از حقايق را كشف مي كنيد. نيازها و خواسته 
هاي خود را خيلي رك و صريح بيان كنيد. سعي كنيد 
گرايش به سمت درستكاري داشته باشيد.در اين هفته 
نوشتن ويا منتشر كردن پروژه ها به مرحله عمل نمي 
مي  باشيد؟  داشته  بيشتر  پول  خواهيد  نمي  رسند. 
را كسب  مهارت الزم  فشرده  از طريق كالس  توانيد 
كنيد. شش هفته آينده را براي مطالعه زمان بگذاريد. 

روابط شما با كسي كه دوستش داريد بهتر ميشود.
  

 آبان)كژدم( 
انرژي خود را با مهارت كنترل كنيد. اطرافيان به شما 
معتاد هستند. با دوستان قديمي بيشتر رابطه را حفظ 
كنيد. يك رابطه معنوي و عميق در حال شكل گيري 
است اما شما كمي آسيب پذير به نظر مي رسيد. پول 
قابل مالحظه اي در راه است! برنامه ريزي ورزش را 
فراموش نكنيد. سه روز ورزش در هفته روحيه شما 

را باالبرده و به تغذيه شما هم كمك مي كند.
  

 آذر)كمان( 

مي توانيد با گروهي در زمينه كارهاي هنري همكاري 
براي  داشت.  نخواهيد  خالي  زمان  هفته  اين  نمائيد. 
خارج شدن از روال عادي زندگي بايد بيشتر مسافرت 
كنيد، مسافرتهاي يكروزه و يا تعطيالت آخر هفته. بايد 
در يك مكان عمومي براي كسي كه دوستش داريد، 
كاري  يك  از  هفته  اين  در  بايد  دهيد.  ترتيب  جشني 
كنيد،  كامل  را  ها  نوشته  كنيد،  نامزد  شويد.  خالص 
خانه اي اجاره كنيد، و يا حتي از كسي كه نمي خواهيد 
جدا شويد. بايد كامال نسبت به انتخابهاي خود براي 
ازدواج  و  عشق  روي  بر  باشيد.هرگز  دقيق  ازدواج 

شرط بندي نكنيد!
  

 دي)بز( 
براي  از هميشه خواهد شد.  بهتر  اوضاع مالي خيلي 
سرمايه گذاري ، تعويض منزل و يا پروژه هاي بزرگ 
به پول بزرگي دست مي يابيد. راه حل هاي خالقانه 
در گرو افكار شما هستند. براي پيشرفت كار به لياقت 

كافي و مديريت زمان نياز مبرم داريد.
  

 بهمن)دلو( 
رهبري پروژه اي را بر عهده بگيريد.براي يك پيروزي 
جشن مي گيريد. سعي كنيد زياد به اطرافيان اطمينان 
نكنيد . با شجاعت پيش برويد و سكان كشتي رندگي 

خود را به دست بگيريد. حتما موفقيت با شماست.
  

 اسفند)ماهي( 
در  كنيد.  عبور  موانع  از  هفته موفق خواهيد شد  اين 
اين زمان خواهيد توانست از الگوهاي منسوخ فكري 
خود دست كشيده و جديد شويد! از طريق روزنامه، 
بحث و يا كار خواهيد توانست راهنمايي هاي الزم را 
كسب كرده و در تاريكي بدرخشيد! بايد براي موارد 
باغباني،  آشپزي،  براي   . شويد  مذاكره  وارد  ديگر 

دكوراسيون و فنگ شوي وقت بگذاريد.
  

سفید بازی را شروع می کند و در 2 
حرکت مات می نماید

جواب :
e8=Q+   Kf6 (Kh6) Bd4# (Qf7#) ...            Kh6 
Rh5# (Be3#, Qh5#, Qe6#))  

 سفید بازی را شروع می کند و در3
حرکت مات می نماید

جواب :
Nd7+      Qxd7  Be5+       Qc7 
Qb7# (Bxc7#)
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بحران اقتصادي عامل افزایش 
شیوع ایدز در زنان مهاجر  

 

سازمان ملل گزارش داد زنان مهاجر به ويژه از كشورهاي آسيايي بيشتر در معرض ابتال به ايدز 
هستند.به گزارش ايسنا دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشي كه به تازگي در مانيل پايتخت 
فيليپين منتشر شده، اعالم كرد؛ زنان مهاجر آسيايي در دوره بحران جهاني اقتصادي به لحاظ ابتال به 

بيماري ايدز به شدت آسيب پذير هستند.
بيكاري و كاهش فرصت هاي  باعث شيوع گسترده  دنيا  اقتصادي در  بحران  اين گزارش  بر اساس 
شغلي شده و به اين ترتيب وضعيت كارگران مهاجر واقعًا مورد تهديد است.اين گزارش مي افزايد؛ 
در شرايطي كه تقاضا براي كار به طور بي رويه و فزاينده يي افزايش مي يابد افرادي كه فقيرترين 
جايگاه را در جامعه دارند و معمواًل شامل كارگران مهاجر پاره وقت و كساني كه نام شان به ثبت 
نرسيده مي شوند، هر نوع شرايطي را براي حفظ شغل شان قبول مي كنند.در اين گزارش آمده است؛ 
بين ۷۰ تا ۸۰ درصد از كارگران مهاجر از كشورهاي سريالنكا و فيليپين گرفته تا كشورهاي عربي 
را زنان تشكيل مي دهند و 6۰ درصد از زنان مهاجر از كشور بنگالدش در اين منطقه بين سال هاي 
۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷ مشغول به كار شده اند. اين زنان هم اكنون با وجود بحران جهاني اقتصادي با شرايط 
اند. بسياري از اين زنان پس از ترك وطن خود به شدت بدهكار بوده  بسيار دشواري مواجه شده 
اند، برخي از سوي كارفرمايان خود مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته و عده يي نيز از سوي 
قاچاقچيان انسان ربوده مي شدند.نماينده دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در فيليپين در اين گزارش 

اظهار داشت؛ انتظار مي رود اين شرايط حتي براي كارگران مهاجري كه هم 
اكنون مشغول به كار هستند، دشوارتر و خطرناك تر شود چون آنها تالش 
را  ناامني  عوامل شرايط  اين  كنند.  را حفظ  كار خود  قيمتي  هر  به  كنند  مي 
ايجاد مي كند و خطر ابتال به عفونت ايدز و شيوع بيشتر اين بيماري كشنده 
و العالج را تشديد مي كند.پراسادا رائو دبير منطقه يي دفتر برنامه مقابله با 
ايدز سازمان ملل نيز در اين گزارش تاكيد كرد؛ هرچند مهاجرت به خودي 
آن  تحت  كه  اما شرايطي  نيست  ايدز  به  ابتال  براي  زايي  فاكتور خطر  خود 
برخي از كارگران مهاجرت مي كنند و همچنين اوضاع و شرايط،زندگي آنها 
در كشورهاي ميزبان و مهاجران را به شدت مستعد ابتال به عفونت ايدز مي 
مهاجرت  از  قبل  بايد  كشورها  از  برخي  هرچند  گزارش  اين  اساس  بر  كند. 
به مهاجران خود در زمينه ايدز آموزش بدهند اما بسياري از كارگران اين 
آموزش ها را در كشورهاي خود دريافت نمي كنند. براي مثال ۹6 درصد از 
كارگران داخلي بنگالدش در خاورميانه اظهار داشته اند هيچ آموزش ابتدايي 
درباره اين بيماري دريافت نكرده اند.بر اساس اين گزارش، عالوه بر اينكه 
كارگران كه از شرايط كاري نامطلوب و با احتمال سوء استفاده مي گريزند، 
بالفاصله از جانب كشورهاي ميزبان به عنوان مهاجران غيرقانوني تلقي مي 
شوند بنابراين خطر سوء استفاده از آنها افزايش مي يابد كه اين امر شامل 
سوء استفاده هاي جنسي و در نهايت شيوع ايدز مي شود.اين گزارش مبتني 
بر 6۰۰ مصاحبه از چهار كشور آسيايي از جمله بنگالدش، پاكستان، فيليپين 
امارات  و  لبنان  بحرين،  شامل  عربي  كشور  در سه  همچنين  و  و سريالنكا 
متحده عربي تهيه شده است كه نشان مي دهد طبق آمار اقتصادي، اجتماعي 
و بهداشتي، مهاجرت سالمت و جان زنان مهاجر به ويژه آنهايي كه مهارت 

كاري كمتري دارند به خطر مي اندازد.
آجاي چيبر رئيس منطقه يي دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در منطقه آسيا 
و اقيانوسيه در اين رابطه تصريح كرد؛ در اين سقوط مالي جهاني، ما نمي 
شود  معلوم  اگر  بگيريم.  ناديده  را  مهاجر  كارگران  حقوق  و  نيازها  توانيم 

اين افراد به ويروس ايدز آلوده هستند با خطر اخراج از كشور مواجه مي شوند و زماني هم كه به 
كشورهاي خود بازگردند نمي توانند كار پيدا كنند و با تبعيض ها و انگ ها و در نهايت انزواي اجتماعي 
مواجه مي شوند.بر اساس اين گزارش، اخراج كارگران آلوده به ايدز از كشور ميزبان و فقدان برنامه 

مناسب ساماندهي آنها در وطن شان دو عامل مخرب و ويرانگر براي سالمت اين افراد و خانواده هاي 
آنها است.اين گزارش تاكيد مي كند كشورهاي ميزبان و كشورهاي مبدأ به اندازه مساوي و يكسان 

مسوول ارائه خط مشي ها و برنامه هاي مناسب براي كنترل اين وضعيت هستند. 
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شرکت ساختمانی گرانيت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، 
طبق استانداردهای 

انگلستان با ضمانت کامل 
طراحی داخلی با نظارت 

مهندسین مجرب لوله 
کشی، برقکاری، نجاری، 

نقاشی، کاشیکاری و 
آجرکاری

به ياد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد

MAN AND VAN
حمل و جابجائی اثاثيه منزل و کليه قطعات به 

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترين قيمت

Full Insurance

07974606836

Qualified and an 
experience 

Iranian chef 
required in Glas-

gow Scotland.
Please contact  on 
: 0779527 8989.
Excellent rate of 
pay to right chef.

توصيه هايي براي پخت وپز ايمن با مايكروفر 
 

آنقدرها هم زيان آور نيست 
 

گيتي بهدادي پور*

امروزه در بسياري از خانه ها و رستوران ها، پخت و گرم كردن غذا با دستگاه هاي مايكروفر كه بسيار ساده 
و سريع انجام مي شود، جايگزين روش هاي پخت سنتي شده است. با وجود اين، ايمني پخت غذا در مايكروفر 
هميشه مورد بحث بوده است. پرتو هاي مايكروويو، امواج راديويي با فركانس بسيار باال )۲۴5۰ مگاهرتز( هستند 
كه در مسير مستقيم حركت مي كنند. ظرف هاي فلزي، پرتو هاي مايكروويو را به طور كامل منعكس مي كنند، ولي 
ظرف هاي پالستيكي و شيشه يي اين پرتوها را از خود عبور مي دهند. غذا، انرژي پرتو مايكروويو را به خود 
جذب مي كند، سپس مولكول هاي آب موجود در آن، به سرعت به تحرك و لرزش درمي آيد كه اين لرزش گرما 

توليد مي كند و باعث پخت غذا مي شود.

تاثير مايكروفر بر كيفيت غذا
از آنجايي كه زمان مواجهه غذا با آب و دماي باال در مايكروفر در مقايسه با روش هاي پخت معمولي كمتر است، 
ازدست دهي ويتامين ها و مينرال ها )مواد معدني( نيز در آن كمتر است. به خصوص ويتامين هاي محلول در 
آب همچون ويتامين C و B۱ كه به حرارت بسيار حساس هستند، در مايكروفر بيشتر حفظ مي شود. مايكروفر 
نسبت به جوشاندن اين برتري را دارد كه نشت ويتامين ها به درون آب، هنگام پخت را به حداقل مي رساند و 
از اين نظر شبيه بخارپز كردن است. پژوهشي كه در سال ۲۰۰۳ انجام شد، حاكي از آن بود كه در مايكروفر از 
دست رفتن تركيب هاي محلول آنتي اكسيداني فنولي نسبت به ساير روش هاي پخت بيشتر است، اما اينكه اين 
تركيب هاي فنولي چه نقشي در تغذيه انسان دارند، خود سوال است. از مزيت هاي مايكروفر اين است كه تركيب 
پروتئيني غذا در آن نسبت به ساير روش هاي پخت بيشتر حفظ مي شود. گوشت پخته شده با مايكروفر از كيفيت 
باالتري برخوردار است، زيرا با اكسيداسيون كمتري همراه است. از آنجايي كه حرارت در مايكروفر ماليم تر 

است، واكنش قهوه يي شدن هم در آن به طور مشهود كمتر است.

تاثير پرتو مايكروويو بر سالمت انسان
بررسي هاي اخير توكسوسيتي و كارسينوژنسيتي اشعه هاي مايكروويو را رد كرده اند. با اين وجود، ايمني اشعه 
مايكروويو براي سالمت انسان مورد بحث است. اينكه آيا اشعه مايكروويو مي تواند باعث ايجاد تركيبات سرطان 
زا در غذا شود يا نه، توسط كميته تخصصي National Health and Medical Research Council مورد 
مطالعه قرار گرفت و تاييد نشد. با اين حال پرتو مايكروويو مي تواند به همان طريق كه غذا را گرم مي كند، بافت 
هاي بدن را نيز گرم كند. مواجهه با مقدار زياد پرتو مايكروويو، مي تواند باعث سوختگي دردناك شود. عدسي 
چشم به خصوص به حرارت زياد حساس است و مواجهه زياد با پرتو هاي مايكروويو مي تواند باعث كاتاراكت 
شود. مواجهه تصادفي با مقدار بسيار باالي اشعه مايكروويو مي تواند باعث تغيير يا از بين رفتن اسپرم شده و 
نازايي موقت ايجاد كند. اين مواجهه در صورتي مي تواند رخ دهد كه پرتو از درون دستگاه به بيرون نفوذ كند، 
يعني هنگامي كه در آن به طور ايمن و كامل بسته نشده است يا seal آن خراب يا كهنه يا جرم گرفته باشد. به 
اين خاطر محفظه داخل مايكروويو را بايد هر از چند گاه يك بار با آب و ماده شوينده ماليم شست. بايد به خاطر 
داشت كه توليد پرتو هاي مايكروويو با قطع شدن برق آن به طور كامل متوقف مي شود و اين پرتو ها در غذا نيز 

باقي نمي مانند و هرگز غذا را راديواكتيو نمي كنند.

بيماراني كه از pacemaker استفاده مي كنند، در استفاده از مايكروفر بايد محتاط باشند زيرا امواج مايكروويو 
به خصوص در مايكروفرهاي قديمي، مي توانند با سيگنال هاي pacemaker تداخل كنند.

استفاده صحيح از مايكروفر
غذايي كه در مايكروفر پخته مي شود، ممكن است به طور يكنواخت حرارت نبيند و در قسمت هايي از غذا كه 
خوب حرارت نديده است، ميكروارگانيسم هاي مضر باقي بمانند. اينكه حرارت تا چه ميزان به درون غذا نفوذ مي 
كند، به ضخامت تكه هاي غذا، ميزان رطوبت و تركيب غذا بستگي دارد. بهتر است در پخت با مايكروفر غذا به 
تكه هاي كوچك تقسيم شود. معمواًل توليدكنندگان مايكروفر از صفحه گردان و فن هاي همزن در آن استفاده مي 
كنند. توصيه مي شود در فواصل پخت، غذا دو تا سه بار هم زده شود. غذايي كه از فريزر خارج مي شود، قبل 
از قرار دادن در مايكروفر بايد به طور كامل از حالت يخ زدگي خارج شود، زيرا آب بسيار راحت تر از يخ، اشعه 
مايكروويو را به خود جذب مي كند، بنابراين اگر قسمت هايي از غذا هنوز يخ زده باشد، حرارت به طور يكنواخت 
به غذا نمي رسد و ميكروارگانيسم هاي مضر در آن باقي مي مانند. البته مزيت مايكروفر اين است كه غذا با خارج 
شدن از فريزر و آب شدن يخ آن، مي تواند سريع پخته و سرو شود، بدون اينكه براي مدت طوالني در محدوده 

خطر حرارت يعني ۴ تا 6۰ درجه كه دماي رشد ميكروب هاست، قرار گيرد.

ظروف مورد استفاده در مايكروفر
فقط ظرف هايي كه مخصوص مايكروفر هستند، بايد در اين دستگاه استفاده شوند. ظرف هاي پالستيكي معمولي 
براي استفاده در مايكروفر مناسب نيست زيرا با حرارت زياد مايكروفر، ساختار شيميايي اين ظرف ها تغيير مي 
كند و مواد سمي وارد غذا مي شود. براي گرم كردن غذاهاي چرب، ظر ف هاي شيشه يي بر پالستيكي ارجحيت 
دارد. ظروف فلزي يا داراي روكش فلزي و نيز فويل هاي آلومينيومي براي استفاده در مايكروفر مناسب نيست 
زيرا پرتو هاي مايكروفر را منعكس مي كند و ممكن است به خود دستگاه نيز آسيب برساند. ظرف هايي كه همراه 
غذا در مايكروفر گرم مي شود براي استفاده در اين دستگاه نامناسب است، ولي ظرف هايي كه سرد باقي مي 
ماند براي اين منظور مناسب تر است. براي تست كردن ظرف شيشه يي مناسب براي مايكروفر، مي توان ظرف 
موردنظر را براي يك دقيقه در مايكروفر قرار داد. اگر ظرف گرم شد براي استفاده در مايكروفر مناسب نيست. 
اگر ولرم شد براي دوباره گرم كردن غذا مناسب است و اگر سرد ماند، براي پختن غذا مناسب است. شكل ظرف 
در نوع حرارتي كه غذا در گرم كردن مي بيند، موثر است. در ظرف هاي گرد يا بيضي شكل، كناره هاي غذا نمي 
سوزد زيرا در اين ظرف ها تمام كناره هاي غذا به طور يكنواخت حرارت مي بيند، ولي در ظروف مربعي شكل 
كناره هاي غذا بيشتر مي سوزد. ظروف گود به علت اينكه سطح تماس بيشتري ايجاد مي كند، براي گرم كردن 
غذا در مايكروفر مناسب تراست. براي حفظ رطوبت درون غذا و يكنواخت حرارت ديدن آن، بهتر است روي غذا 
را پوشاند. اگر به اين منظور از روكش هاي پالستيكي استفاده مي كنيد، ترجيحًا بهتر است با غذا تماس نداشته 

باشد.

نتيجه گيري
پخت وپز ايمن با مايكروفر مستلزم شناخت محدوديت ها و در عين حال منافع پخت غذا در اين دستگاه است. در 
صورت استفاده صحيح از مايكروفر، اين دستگاه مي تواند روشي آسان و سريع براي پخت وپز و آماده سازي 

غذا عرضه كند، بدون اينكه خطري براي سالمت ما داشته باشد.
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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

نيازمنديها

 نمايندگی هفته نامه پرشين در شهر بيرمنگهام
 شما هموطنان ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس - 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را 
تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد 
  birmingham@persianweekly.co.uk ايميل:  و  تلفن 07735032163   با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائيد 

تميزکردن پنجره و 
نظافت منزلتان را به ما 

بسپاريد 

07735302067

اعتماد به آگهی ها 

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

پرشين چاپ ميشود.
ی  وظيفه  كه  آنجايی  از 
اين رسانه اطالع رسانی 
سهولت  منظور  به 
باشد،  می  دردادوستد 
درباره ی  لذا مسئوليتی 

محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمينان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آوريد.

مكانيک سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهای

 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

خدمات ساختمانی 
نقاشی ساختمان ، 

جوشكاری ، ساخت درب 
و پنجره و نرده ، نجاری 
نصب هواکش پيتزائی 

07500679571

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

 مغازه فروشی
Kingston-

Surbiton
Pizza-

Restaurant
 با موقعيت عالی با در آمد

4000 پوند هفتگی

07723569790

خدمات ساختمانی 

 نقاشی ساختمان
 پارکت

07894862619

fish & chips
و پيتزايی 

در گريد بار 
بيرمنگام 

فروش يا اجاره 

07912984698
0774561555
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ورزش ايران
نايب قهرمان کشتي جوانان 

درآذربايجان 
تيم كشتي آزاد جوانان كشورمان با كسب يك مدال طال، سه نقره و سه 
برنز نايب قهرمان تورنمنت بين المللي آذربايجان شد. در اين رقابت ها كه 
تيم جوانان كشورمان با تركيب كامل حضور داشت سعيدتوكل دروزن 
۷۴ كيلوگرم مدال طال را به گردن آويخت. محمد اسماعيلي در وزن 5۰ 
، جليل لشني در وزن 6۰كيلوگرم و مرتضي رضايي قلعه در  كيلوگرم 
وزن 66 كيلوگرم سه مدال نقره براي تيم كشورمان به ارمغان آوردند 
و حسن رحيمي در ۸۴ كيلوگرم، عرفان اميري در ۹6 كيلوگرم و حميد 
تيم  ترتيب  اين  به  شدند.  برنز  مدال  صاحب  كيلوگرم   ۱۲۰ در  رضايي 
نيز  ايستاد و آذربايجان  تيم گرجستان در جاي دوم  از  كشورمان بعد 

سوم شد. 

جام نامجو لغو شد 
نكردن  اعزام  از  وزنه برداري  فدراسيون  نايب رئيس  نيك بين«  »برانوش 
سعيدعلي حسيني وزنه بردار جوان سنگين وزن به رقابت هاي قهرماني 

آسيا در قزاقستان خبر داد. 
وي با اعالم اين خبر گفت: مينيسك خارجي علي حسيني آسيب ديده و به 
گفته پزشك تيم نبايد بر روي آن فشار بياورد از اين رو بهداد سليمي به 

جاي وي عازم رقابت هاي قهرماني آسيا مي شود. 
وي گفت: ما قرار است او را براي رقابت هاي جهاني آماده كنيم. 

جام  وزنه برداري  بين المللي  رقابت هاي  كامل  لغو  از  همچنين  نيك  بين 
ساير  وزنه بردارهاي  نكردن  استقبال  را  لغو  علت  وي  داد.  خبر  نامجو 
كشورها اعالم كرد و گفت: در سال جديد زمان برگزاري اين رقابت ها 
تغيير مي يابد، تا وزنه برداران ديگر كشورها بتوانند در اين جام شركت 

كنند. 

واکنش 2 آبي پوش سابق به حكم 
کميته انضباطي 

و  زرينچه  جلسه اي   ۴ و   5 محروميت  و  انضباطي  كميته  حكم  صدور 
بازيكن  اراك واكنش دو  آلومينيوم  تيم  ديدارهاي  از حضور در  نوازي 
سابق تيم هاي استقالل را در پي داشت.زرينچه كه هم اكنون هدايت تيم 
اين  دليل  اينكه  اعالم  با  دارد  عهده  بر  را  يك  ليگ  در  اراك  آلومينيوم 
استقالل  قهرماني  از  نوازي  هم  و  من  هم  گفت:  نمي داند  را  محروميت 
بشدت خوشحال شديم اما اگر به نفع اين فوتبال پاك است براي هميشه 
از فوتبال كنار مي روم. وي ادامه داد: تا پايان هفته به تهران خواهم رفت 
و با مديرعامل باشگاه استقالل صحبت خواهم كرد. محمد نوازي نيز كه 
تك گل او باعث پيروزي تيم آلومينيوم اراك مقابل سپاهان نوين شد با 
بيان اينكه كميته انضباطي قباًل در اين رابطه رأي خود را صادر كرده بود 

گفت: اين رأي عادالنه نيست و من زير بار آن نخواهم رفت. 

3 اردوي 10 روزه براي دانشجويان 
نمي توانيم  دانشجويان  جهاني  رقابت هاي  به  اعزامي  دانشجويان  براي 
توسعه  مركز  رئيس  طالب پور،  مهدي  كنيم.  برگزار  بلندمدت  اردوهاي 
برگزار  تيرماه  دانشجويان  جهاني  رقابت هاي  افزود:  دانشگاهي  ورزش 
علت  به  ولي  داشت  خواهد  اعزام  رشته  در هشت  ايران  كه  خواهد شد 
درگير بودن دانشجويان با درس و امتحان نمي توانيم اردوهاي بلندمدت 

برگزار كنيم.وي گفت: از هفته آينده، براي هر رشته ۳ دوره اردوي 
۱۰ روزه با برگزاري يك تورنمنت  با تيم هاي داخلي و يا خارجي خواهيم 
داشت تا خود را براي اين رقابت ها آماده كنند. طالب پور افزود: اميدواريم 

نسبت به دوره قبل ايران رتبه بهتري را به دست آورد. 

قضاوت 5 داور خارجي در تهران 
رقابت هاي  قضاوت  براي  را  خارجي  داور   5 آسيا  شنا  كنفدراسيون 

انتخابي جوانان جهان در تهران برگزيد. اين 
5 داور از كشورهاي كرواسي )۲ نماينده(، عربستان،  قزاقستان و كويت 
هستند. از ايران نيز ۱5 داور قضاوت خواهند كرد. اين رقابت ها ۱۱ تا ۱5 

ارديبهشت ماه برگزار مي شود. 

سرباز نبرد، هنرمند نباخت 
 

طبق برآوردهاي اوليه بايد شاهد جنگ جوخه يي هنرمند با لشگري جنگجو بوديم و در نهايت طبق آنچه ديديم نه هنر پيروز شد و نه نيروي 
جنگي به توفيقي دست يافت.

در قدرت مكانيكي و اصرار چلسي به پيگيري شيوه خاص خود لطفي بود كه در مثلث تهاجمي بارسا و خط دفاعي فعال اين تيم ديده نمي 
شد. خب، خيلي واضح است. هواداران چلسي و كارشناسان فوتبال در توصيف نتيجه ثبت شده روي اسكوربورد ورزشگاه نوكمپ از واژه 
توقف ميزبان قدرتمند استفاده مي كنند اما واقعيت چيز ديگري است؛ اينكه بارسا خودش اين تساوي را رقم زد. اصاًل ضدفوتبال در كار 
نبود و آبي هاي لندن به اندازه الزم توپ را نگه مي داشتند. شايد هم نور جاودانه زيبايي هاي مردان كاتالونيا ناخودآگاه به دار و دسته 
هيدينك راه را نشان داد. حاال چلسي در جاده لندن خوشبختي را مي جويد. در توصيف داليل نتيجه تقريبًا خوب ميهمان مي توان قدرت 
هافبك هاي اين تيم را مورد اشاره قرار داد. سرالكس فرگوسن سرمربي منچستريونايتد پس از بازي نهايي فصل گذشته ليگ قهرمانان 
قدرت مايكل اسين، ميشائيل باالك و لمپارد را ستوده بود و بارسا بايد مي دانست مقابل اين مثلث خطرناك چه شب دشواري پيش رو 
دارد. البته شاگردان گوارديوال به موقع هوشيار شدند اما ترفندهاي هيدينك تمامي نداشت. او به جاي كالو از وجود جان اوبي ميكل به 
عنوان عنصر تقويت كننده بخش تهاجمي خط مياني بهره برد. اقدام فوق عقب نشيني و كم تحركي خط حمله رويايي بارسلونا را در پي 
داشت چون وجود كالو به معناي اطمينان عناصر تدافعي خط مياني از برتري عددي يا حداقل تساوي نفرات تيم شان در خط حمله بود و 
در چنين شرايطي مدافعان به كاري غير از مهار خط حمله مشغول نمي شدند. هيدينك قبل از بازي، نبرد چلسي و بارسلونا را جنگ بزرگ 
بين بازيكنان بزرگ ناميد. شايد او مي پنداشت تنها چارچوب رقابت عوض شده و رقابت همان فضاي ليگ برتر را دارد. ناتواني بارسا 
در استفاده از موقعيت ها آن جمله تاريخي يوهان كرويف افسانه يي قبل از بازي نيمه نهايي يورو ۲۰۰۰ بين ايتاليا و هلند را به ياد آورد؛ 
»ايتاليا نمي تواند هلند را شكست دهد اما شايد هلند بتواند به ايتاليا ببازد،« جاي اسامي را با كلمات »چلسي« و »بارسلونا« تغيير دهيد و يك 
بار ديگر جمله نغز را بخوانيد. بله، عدم دقت بارسا در نواختن ضربات آخر، ميهمان را به مقصودش رساند وگرنه تيم لندني فاكتورهاي 
الزم را براي شكست دادن ميزبان در اختيار نداشت. هيدينك براي دميدن نظم و انضباط به كالبد چلسي از واسطه يي به نام ديديه دروگبا 
استفاده كرد. مهاجم سابق گينگامپ و مارسي مانند يك برق ۱۰ هزار ولت سرشار از قدرت بود و ميل به جذب داشت. روزي روزگاري 
ژوزه مورينيو درباره چگونگي استفاده از »دروگ« راهكار مناسبي ارائه كرد و اكنون هيدينك خيلي خوب از اين شيوه بهره مي برد. آقاي 
خاص اعتقاد داشت ابتدا بايد انرژي ديديه را آزاد كنيد، سپس سطح انتظارات تان را يادآور شويد و در پايان بر اهميت حضور او در تيم 
تاكيد كنيد. دروگبا چون قبل از بازي سه شنبه چنين سخناني را شنيد، به يكي از مردان برتر ميدان تبديل شد. البته فراموش نكنيد تنها او 
مانع كاميابي بارسايي ها نشد. اقدام هيدينك مبني بر نيمكت نشين كردن كالو و آنلكا، مالودا را مجبور به ارائه انجام يك بازي عمقي تر 
كرد و برتري عددي چلسي در سمت چپ نيز مدافع مياني تنهاي بارسلونا را در منگنه قرار داد. سربلند بيرون آمدن از آزمون ۱5 دقيقه 
تلقي مي شود. به طور كلي شاخصه هاي  از ديگر عوامل موفقيت دار و دسته رومن آبراموويچ  ابتدايي بارسا )حمالت همه جانبه( نيز 
تاكتيكي چلسي در ايجاد ازدحام در خط مياني و دفع توپ )بدون توجه به بازيسازي( در دفاع خالصه مي شد. در نيمه اول به زعم بازيكنان 
چلسي، توپ بسته آجيلي بود كه بايد در باالترين ارتفاع ممكن براي هواداران پرتاب مي شد اما به محض تغيير شيوه بازي ميكل اوضاع 
تغيير يافت. بازيكن سيه چرده آبي هاي لندن براي پايان دادن به بدگماني هاي هيدينك درباره خودش، كنار باالك يك زوج ايده آل ساخت. 
بوسينگوا وظيفه اصلي يعني مهار ليونل مسي )هيجان انگيزترين فوتباليست حال حاضر فوتبال دنيا( را انجام داد و در اولين فرصت ريشه 
هاي همكاري او با ساير مهاجمان بارسلونا را قطع كرد. در مقاطعي از بازي خطاهاي بازيكنان چلسي روي ستاره هاي تكنيكي آبي اناري 
پوشان مي توانست تاوان سختي در پي داشته باشد. فرو رفتن اجباري در الك دفاعي هم بر نگراني دوستداران ميهمان مي افزود تا اينكه 
تازه در سي و هشتمين دقيقه دروگبا با استفاده از اشتباه رافائل ماركز اولين فرصت واقعي چلسي را به وجود آورد. هر چند ضربه توسط 
والدس مهار شد اما خبر بيداري تيم انگليسي به گوش همگان رسيد. چند دقيقه قبل از اين حركت دروگبا مقابل دني آلوس يك كمدي جالب 
به وجود آورد؛ خطاي بچگانه بازيكن ساحل عاج خشم طبيعي مدافع سابق سويا )آنچه برآمده از ذات ناآرام اوست( را در پي داشت. ضربه 
سر نافرجام باالك عينيت تفكرات و پيام جديد هيدينك در بين دو نيمه مبني بر بستن فضاها و استفاده از ضربات آزاد را نشان مي داد. 
شايد قبل از آغاز رقابت، كليشه تيم رويايي كرويف، بارساي رها و تشنه گلزني و چلسي حسابگر مدنظر شرط بندها و كارشناسان خبره 
بود اما در جريان رقابت داستان متفاوتي شكل گرفت كه شايد فقط به لحاظ كيفي با پيش بيني هاي اوليه تفاوت داشت وگرنه بارسا همان 
تيم هنرمند و چلسي همان جوخه جنگي بود. نكته جالب، تبحر مردان گاس بزرگ در بازي بدون توپ تلقي مي شود. اگر شما ياد بگيريد كه 
گوي چرمي الزامًا نبايد زير پايتان باشد، در دشوارترين شرايط بازي هم كم نمي آوريد. آنگاه مي توانيد يك چلسي ديگر باشيد با تيمي كه 
بدون توپ از امثال بلتي بهترين استفاده ممكن را مي كند. به هر حال در شب زيباي نوكمپ نه زور هنرمندان به اسلحه داران رسيد و نه 

عناصر جنگي توانستند به زيبايي شليك كنند.
منبع؛ گاردين
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از چهار گوشه جهان
  

پيروزي ژوکوويچ 
معتبر  مسابقات  ادامه  در  جهان    ۳ شماره  تنيسور  ژوكوويچ  نوواك 
تنيس اوپن ايتاليا در مجموعه »فوروايتاليكو«ي رم در دو ست متوالي و 
با نتايج ۷-6 و 6-۰ بر البرتو مونتانس از اسپانيا پيروز و راهي مرحله 
بعدي شد. ژوكوويچ صربستاني كه مدافع عنوان قهرماني است بيشتر 
از 5/۱ ساعت را صرف غلبه بر حريف پردوام اسپانيايي خود نكرد. 
صاحب  مردان(  حرفه اي  تنيس  )اتحاديه   »ATP« جدول  در  مونتانس 
رتبه اي باالتر از سي وسوم نيست اما در ست اول سفت و سخت به پاي 
ژوكوويچ پيچيد و كم مانده بود كه آن را ببرد و حتي در تاي بريك اين 
افتاده بود اما حريف ۲۳ ساله و چاالك  ابتدا ۴-۲ از رقيب پيش  ست 
از 6 گيم بعدي را فتح و كار را تمام كرد و به  او بيدار شد و 5 گيم 
واقع به گونه اي ظاهر شد كه در ست دوم اثر چنداني از رقابت پاياپاي 
بين دو تنيسور مشاهده نشد. در همين حال ريزش باران در رم باعث 
شد در انجام و كامل شدن برخي مسابقات تأخير بيفتد و يكي از آنها 
مربوط به رافائل نادال مي شد. تنيسور اول جهان از كشور اسپانيا با 
اين هدف به رم آمده است كه بعد از كسب 5 قهرماني متوالي در هر 
يك از تورنمنت هاي مونت كارلو و بارسلونا، اوپن ايتاليا را نيز به جبران 
ناكامي سال گذشته اش در رم فتح كند. مارات سافين مشهور و روسي 
اين قدر خوش اقبال نبوده است. او  در دور دوم در پايان نبردي 5/۲ 

ساعته با نتيجه ۲-۱ به تامي روبردو اسپانيايي باخت و حذف شد. 

کانديداي اول مربيگري روماني 
روماني  براسوف  اولي  دسته  تيم  مربي  اينك  كه  لوچسكيو  رازوان 
اين  فوتبال  ملي  تيم  مربيگري  پست  احراز  اول  اميددار  به  تبديل  است، 
كشور شده است. قرار بود ديشب در جلسه فدراسيون فوتبال روماني 
ايونوت  اما  شود،  تصميم گيري  و  بحث  خصوص  اين  در  بخارست  در 
لوپسكيو نايب رئيس اين فدراسيون پيش از ظهر  اعتراف كرد كه انتخاب 
لوچسكيو براي اين مهم بسيار محتمل است. فرد منتخب هر كس باشد 
جاي ويكتور پيتوركا را خواهد گرفت كه بعد از ناكامي روماني در دور 
بديهي  گذاشته شد.  كنار  تيم  اين  هدايت  از   ۲۰۱۰ جهاني  جام  مقدماتي 
است كه مأموريت اول مربي جديد كسب مجوز حضور در دور پاياني 

يورو ۲۰۱۲ باشد. 

داور مطرح انگليسي: من اشتباه کردم 
منچستر  فوتبال  تيم هاي  هفته  اين  مسابقه  معروف  داور  وب  هاوارد 
اين  قضاوت  در  كرد  اعتراف  انگليس   برتر  ليگ  از  تاتنهام  و  يونايتد 
هوره ليو  برخورد  بر اثر  كه  را  پنالتي  ضربه  و  داشته  اشتباه  مسابقه 
در  منچستر  هافبك  كاريك  مايكل  با  تاتنهام  برزيلي  دروازه بان  گومز 
اوايل نيمه دوم اعالم و كريستيانو رونالدو پرتغالي آن را به گل اول 
يونايتد بدل كرد، اشتباه بوده و وي نبايد پنالتي مي گرفت. آن پنالتي به 
نقطه عطف بازي بدل شد، زيرا يونايتد كه نيمه اول را ۲-۰ باخته بود، با 
همان گل روحيه گرفت و بعداً چهار گل ديگر هم زد و بازي را 5-۲ برد 
و با حفظ فاصله اش با ليورپول در صدر جدول اميددار اول قهرماني 
باقي ماند. با اين حال وب ۳۷ ساله كه قضاوت هاي مشكل داري از اين 
دست در زندگي حرفه اي خود كم نداشته است،  گفت: »بعد از ديدن فيلم 
مسابقه به اين نتيجه رسيدم كه اشتباه كرده ام و گومز ابتدا توپ را زد 
و سپس به پاي حريف برخورد كرد. وقتي در اوج شتاب و برخورد اين 
صحنه ها را مي بينيد، تصميم گيري سريع درباره آن بسيار سخت است، 
بابت  اين  از  بوده ام،  به دنبال كمال در كار و حرفه خود  چون هميشه 

ابراز تأسف و تالش مي كنم كه در آينده اين مسائل را تكرار نكنم.« 

شياطين سرخ در مالزي 
برتر  ليگ  در  متوالي اش  قهرماني  به سوي سومين  كه  منچستر يونايتد 
فوتبال انگليس پيش مي تازد، تابستان امسال هم دست به سفر به آسيا 
مي زند و در اين راستا روز ۱۸ ژوئيه در كواالالمپور يك بازي دوستانه 
با تيم ملي مالزي خواهد داشت، كواالالمپور اولين ايستگاه مردان الكس 
فرگوسن اسكاتلندي در جريان اين سفر خواهد بود و قرار است آنها 
اندونزي، كره جنوبي و چين هم فرود آيند و در اين كشورها هم  در 
بازي هايي داشته باشند. اين چهارمين باري است كه منچستر به مالزي 
سفر مي كند و در يكي از سفرهاي قبلي شان به سال ۲۰۰۱ تيم منتخب 

مالزي را 6-۰ در هم كوبيد.

خداداد عزيزی: 
قطبی را از نظر فنی اصاًل قبول ندارم

موضعگيری خداداد عزيزی عليه قطبی همچنان ادامه دارد. او هيچ واهمه ای از صحبت هايش عليه سرمربی تيم ملی ندارد. عزيزی 
لزومی نمی بيند كه بی جهت به تعريف از قطبی بپردازد. وی ورود افراد غيرورزشی به باشگاه پيام را دليل سقوط اين تيم می داند. 

گفت وگوی يكی از نشريات داخل ايران را با او بخوانيد:
• استقالل اهواز در لیگ برتر ابقا شد. فکرش را 

می کردید؟
- بعد از بردی كه مقابل پرسپوليس كسب كرديم تا حدودی 
خيالم راحت شد. می دانستيم بازی سختی مقابل برق نداريم. 
واقعًا طی اين مدت استرس و اضطراب زيادی داشتم و خدا 

كمكم كرد تا شرمنده مردم اهواز نشوم.
• بوستانی گفته بود استقالل اهواز ماندنش در 

لیگ را مدیون حضور خداداد در این تیم است.
مديريت  كردند.  كمك  اهواز  استقالل  موفقيت  در  همه  نه،   -
باشگاه، مربيان، بازيكنان و البته هواداران همه در ابقای ما 

مؤثر بودند.
• با توجه به ماندن استقالل اهواز در لیگ برتر 

آینده شما در این تیم چگونه خواهد بود؟
اما هنوز هيچ چيز مشخص  - صحبت هايی صورت گرفت 
اگر  شود.  می  مشخص  چيز  همه  آتی  روزهای  طی  نيست. 
در استقالل اهواز ماندم تمام تالشم را برای موفقيت اين تيم 

انجام می دهم.
• فصل با قهرمانی استقالل به اتمام رسید. شما 

فکر می کردید این تیم قهرمان شود؟
- از قبل هم می دانستم استقالل قهرمان می شود. به هر حال 
تجربه و حضور بازيكنان كليدی در اين تيم احتمال قهرمانی 
استقالل را بيشتر از ذوب آهن می كرد. ذوب آهنی ها تجربه 

كافی برای قهرمانی نداشتند.
بودید  آورده  برتر  لیگ  به  شما  که  را  تیمی   •
سقوط کرد. نظرتان در ارتباط با جدایی پیام از 

لیگ برتر چیست؟
- فكر می كنم مديريت ضعيف در پيام باعث سقوط اين تيم شد 

وگرنه پيام به نسبت ۳ تيم ديگر كه شانس سقوط داشتند خيلی بهتر شود. اگر مشكل مديريتی در اين تيم نبود، پيام هرگز به ليگ 
يك نمی رفت. ادعای كسانی كه نمی دانستند فوتبال چيست باعث شد پيام سقوط كند.

• این مشکل مدیریتی پیام به چه زمانی برمی گردد؟
- از آن زمان كه يك عده جديد به اين باشگاه وارد شدند. خودم شنيدم قبل از بازی با استقالل شانس خودشان را برای ماندن در 
ليگ برتر صددرصد می دانستند. غافل از اينكه در فوتبال هيچ چيز قابل پيش بينی نيست. ادعای بيش از اندازه اين آقايان باعث 

سقوط پيام شد.
• منظورتان این است که مدیریت باشگاه به دلیل عدم شناخت از فوتبال و حاشیه های آن باعث سقوط 
پیام شد؟- صدرصد همين طور است. شك نكنيد اگر پای اين افراد غيرفوتبالی به پيام باز نمی شد، سرنوشت اين تيم به اينجا 

ختم نمی شد.
• از سقوط پیام چه احساسی داشتید؟

- خيلی ناراحت شدم. اين تيم را با هزار بدبختی به ليگ برتر آوردم و آن وقت آنان به راحتی آن را به ليگ يك فرستادند. ديگر برايم 
مهم نيست كه چه اتفاقاتی برای پيام می افتد. كسانی كه از فوتبال چيزی سرشان نمی شد، عامل ناكامی اين تيم شدند. من خودم 

هنوز ۱۰ درصد از سهام باشگاه پيام را دارم اما متأسفانه اينها كاری كردند كه...
•در ارتباط با آمدن قطبی صحبت هایی انجام داده بودید. فکر نمی کنید بیان این حرف ها در ارتباط با 

سرمربی تیم ملی برایتان دردسرساز شود؟
- دروغ كه نگفتم. مگر قطبی در شبكه های سياسی آن طرف آن مصاحبه نكرده بود كه اينقدر راحت به ايران آمد؟ بايد به تعريف و 
تمجيد از قطبی می پرداختم؟ بايد می گفتم قطبی اين حرف ها را نزده است؟ نه من از اين كارها بلد نيستم. او حرف هايی عليه ايران 

زده بود كه بايد هم از بابت آن حرف ها از مردم ايران معذرت خواهی كند.
• با این وجود فکر می کنید ایران به جام جهانی صعود کند؟

- در فوتبال هيچ چيز غيرقابل پيش بينی نيست. من نمی دانم چطور سرمربی تيم ملی با قاطعيت از صعود ايران حرف زده است. 
من قطبی را اصاًل از لحاظ فنی قبول ندارم. او با اين حرف ها فقط می خواهد فضای فوتبال ايران را آرام كند. او چه كارنامه ای از 

خودش دارد؟

استقالل از يک بازي خانگي محروم شد  
 كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در ارتباط با تخلف تماشاگران منتسب به باشگاه استقالل، امير قلعه نويي سرمربي اين تيم و همچنين تخلف 
باشگاه سايپا راي خود را اعالم كرد. با توجه به تخلفات امير قلعه نويي مبني بر اعتراض به نحوه قضاوت، دخالت در امر داوري و تحريك 
تماشاگران وي منطبق با بند الف و ب ماده ۳۴ به توبيخ كتبي با درج در پرونده و پرداخت مبلغ ۲۰ ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد. در 
خصوص فحاشي تماشاگران منتسب به تيم استقالل نسبت به داوران، مسووالن فدراسيون و سرمربي تيم مقابل منطبق با ماده ۷۱ آيين نامه 
انضباطي باشگاه استقالل به برگزاري يك مسابقه به عنوان ميزبان در استان همجوار با نظر سازمان ليگ برتر و با حضور هواداران و قيد عدم 
حضور ليدرها و پرداخت مبلغ ۲۰ ميليون ريال محكوم شد. تمامي ليدرهاي تيم فوتبال استقالل تهران به استناد ماده ۸6 از حضور در استاديوم 
هاي ورزشي تا اطالع ثانوي محروم شدند. همچنين تيم سايپاي كرج به استناد بند الف ماده 6۹ آيين نامه و به دليل اخطار گرفتن چهار بازيكن 

اين تيم به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.  
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حذف سن آنتونيو در 
 N.B.A

هفته جاری داالس ماوريكز در برابر سن آنتونيو اسپرز به برتري 
نائل  اين رقيب  بر  پيروزي ۱-۴  به  تا در مجموع  ۱۰6-۹۳ رسيد 

ليگ  قهرمان  بار  در ۱۰ سال گذشته چهار  كه  را  اسپرز  و  شود 
اول  دور  همان  بود، در  شده   )N.B.A( امريكا  بسكتبال  حرفه اي 
طي  موارد  از  بسياري  مثل  كند.  حذف  امسال  پيكارهاي  پلي آف 
 ۳۱ و  بود  داالس  ستاره  آلماني  نوويتزكي  درك  اخير  سال هاي 
نخستين بار  براي  اين سو  به   ۲۰۰6 از  حال  اين  با  گرفت.  امتياز 
است كه ماوريكز در مرحله پلي آف پيروز و صعود كننده مي شود 
و به عالوه براي اولين مرتبه از سال ۲۰۰۰ به بعد است كه اسپرز 

در همان مرحله نخست پلي آف تن به حذف شدن مي دهد.

حذفي  مسابقات  در  سوم(  )شانس دار   ۳ »سيد«  اسپرز  بار  اين   
تيم  اين  زيردست  ماوريكز  و  آمده  حساب  به  غرب  كنفرانس 
تلقي مي شد، اما در جريان مسابقات شان اين داالس بود كه بهتر 
نيمه نهايي  مرحله  در  ماوريكز  حريف  داد.  نشان  سرحال تر  و 
كنفرانس غرب يكي از دو تيم دنور و نيواورلينز خواهند بود كه 
كلي  حساب  با  دنور  حاضر  حال  در  و  دارد  ادامه  ستيزهايشان 
تكليف  امروز  در صبح  آنها  پنجم  بازي  و شايد  است  پيش   ۱-۳
را مشخص كند و باعث صعود ناگتز شود. در بازي  سن آنتونيو 
با ماوريكز، تيم دانكن ۳۰ امتياز و توني پاركر ۲6 پوئن براي تيم 
اسپرز كسب كردند، ولي ساير نفرات اين تيم نتوانستند كار مثبت 
شاخص  بازيكنان  از  يكي  تري  جيسن  دهند.  صورت  را  چنداني 
ماوريكز گفت: »بازي هاي سختي را پشت سر نهاديم و بديهي است 
كه سن آنتونيو به عنوان حريف قديمي و سرسخت ما فشار زيادي 
را به ما وارد كرده باشد. با اين حال مقاومت ما و ميل به جنگيدن 
و پيروز شدن كه در تمام نفرات تيم موج مي زد، ما را از اين سد 

عبور داد.« 

رسيدن به مرحله نيمه پاياني كنفرانس غرب، قدم بلندي به سمت 
جلو براي تيم ماوريكز و تغيير آشكار سرنوشت اين تيم در قياس 
ماه  اواخر  در  مي آيد.  به حساب  جاري  فصل  اواسط  و  اوايل  با 
انتقاد  به  بشدت  نيز  باشگاه  اين  مالك  كوبان  مارك  حتي  مارس 
ماوريكز  كه برخي شكست هاي  بود  گفته  و  پرداخته  تيم خود  از 
 ۱۴ از  بازي   ۱۱ برنده  اينك  داالس  حال  اين  با  است.  بيمارگونه 
مسابقه آخرش بوده است. سن آنتونيو در نقطه مقابل بايد در پي 
رفع ضعف هاي جديد خود باشد. در دوران طوالني حضور »تيم 
رغم  به  اسپرز  كه  است  دومين بار  براي  فقط  تيم  اين  در  دانكن« 

استفاده از مزاياي ميزباني در خانه خود ناكام و حذف مي شود. 

پشت پرده سفر دختر بسكتباليست ايرانی
حديث علمي: همه چيز آنقدر سريع پيش رفت كه ملي پوش يك متر و ۷۴ سانتيمتري تيم ملي بسكتبال بانوان ايران ناگهان خود را در زمين 
تمرين تيم الشباب امارات ديد. بسكتبال دختران ايران كه تا پارسال اعزام خارجي هم نداشتند در عرض چند هفته شمايل حرفه اي تري 

پيدا كرد و باشگاهي خارجي به دنبال يكي از بسكتباليست هاي دختر 
به  پرسروصدايش  برخالف سفر  قبا،  زرين  بهارك  اما  بود.  ايراني 
تا بسكتبال  تهران برگشت  به  امارات، شنبه شب بي هيچ هياهويي 
بسكتبال  قديمي هاي  از  زرين  قبا  بماند.  لژيونر  بي  هم  باز  ايران 
رده هاي سني  ملي  تيم هاي  در   ۷۴ از سال  كه  است  ايران  دختران 
اعزام هاي  براي  ملي  تيم  كه  گذشته  سال  تا  اما  كرد  بازي  مختلف 
 بين المللي اش مجوز گرفت، تجربه  بين المللي نداشت. اما شايد خودش 
هم تصور نمي كرد كه در ۳۲ سالگي فرصتي به سراغش بيايد كه 
از  بعد  كه  در شرايطي  در سر مي پرورانند.  را  جوان ترها رويايش 
اولين حضور تيم ملي بسكتبال دختران ايران در مسابقات قهرماني 
تورنمنت رسمي بسكتبال دختران  اولين  كه  غرب آسيا در سوريه 
وجود  اين  با  نكرد.  تن  بر  را  ملي  تيم  پيراهن  ديگر  قبا  زرين  بود، 
هفته پيش تيم الشباب امارات نامه اي به فدراسيون بسكتبال فرستاد 
و درخواست كرد بازيكن قديمي بسكتبال ايران براي مذاكره با اين 
تيم راهي امارات شود. زرين قبا با توضيح اينكه نامه به نام او اما 
كه  نمي داند  اضافه مي كند  بود  ارسال شده  بسكتبال  فدراسيون  به 
چرا مديران تيم الشباب او را انتخاب كرده بودند. او مي گويد: »تمام 
مديران و حتي كارمندان تيم الشباب زن هستند و به ايران هم زياد 

رفت و آمد دارند اما نمي دانم كي و چطور من را انتخاب كردند.« 
اين طور بود كه بعد از آغاز مكاتبات باشگاه الشباب كه حتي محل كار زرين قبا را هم از قلم نينداخته بودند، ملي پوش ايراني راهي 
امارات شد: »رفتم كه تمرين كنم و مذاكرات را هم انجام بدهم اما با مدير تيم به توافق نرسيدم.« گويا مديران الشباب با شرايط اقامتي 
او كنار نيامدند. با اين حال بازگشت به سرعت خبرساز شد و شايعات از همه سو هجوم آوردند. يكي از شايعات بر مي گشت به اينكه 
تيم اماراتي با پوشش اسالمي بازيكن ايراني كنار نيامده و البته شايعه ديگري هم بود مبني بر اينكه توانايي جسماني او در حدي نبوده 
كه الشباب از بازيكنان خارجي انتظار دارد. زرين قبا از اين همه شايعه تعجب مي كند: »مگر كسي مي داند من برگشته ام؟ من فقط با نايب 
رئيس فدراسيون صحبت كردم.« او با رد مشكل به وجود آمده به خاطر پوشش اسالمي مي گويد: »قوانين امارات شباهت زيادي به 
قوانين ايران دارد. بازي ها در سالن بدون حضور مردان انجام مي شود. حتي در دعوت نامه اي كه به فدراسيون بسكتبال فرستاده بودند 
هم نوشته شده بود شرايط كامال اسالمي است و مشكلي وجود نخواهد داشت.« اما حتي اگر هم ليگ امارات با حضور مردان برگزار 
مي شد باز هم مشكلي متوجه زرين قبا نمي شد و آن طور كه با فدراسيون هماهنگ شده بود او در اين شرايط با لباسي كه ملي پوشان  
مي پوشند، بازي مي كرد. اما بهارك مقابل شايعه ضعف بدني اش جوابي ندارد و مي گويد: »نمي دانم در مورد چه چيزي صحبت مي كنيد. 
من همان جا از تيم ديگري هم پيشنهاد دريافت كردم.« اما او كه حاضر نيست نام تيم دوم را فاش كند، با وجود اينكه مي توانست بماند 
تا با تيم جديد تمرين كند، به ايران بازگشت: »كار عرب ها مشخص نيست. شايد نظرشان ناگهان عوض شود. به همين خاطر به آنها گفتم 

اگر پيشنهادشان جدي است مانند الشباب با فدراسيون مكاتبه كنند تا همه چيز رسمي و قانوني پيش برود.« 
او كه حاال در تهران است و به ليگ سال آينده ايران فكر مي كند، چندان هم از شرايط ليگ امارات راضي نيست: »ليگ ايران خيلي مرتب تر 
و در سطح فني باالتري برگزار مي شود. بسكتبال زنان امارات واقعا درسطح پايين است.« حتي 6 بازيكن خارجي الشباب هم راي ملي 

پوش ايراني را عوض نكرده و او باز هم ليگ ايران را موفق تر مي داند. 
زرين قبا مي گويد: »برخالف تصوري كه از تيم هاي عربي و لژيونر شدن در امارات وجود دارد، بازي در الشباب براي او حتي سود مالي 
هم نداشته است.« در حالي كه زهره خالقي، بازيكن تيم نفت سال گذشته با قرارداد ۱۳ ميليوني گران ترين بازيكن ليگ بسكتبال بانوان به 
حساب مي آمد، زرين قبا پيشنهاد الشباب را پايين تر از آن مي داند و اضافه مي كند تيم دانشگاه آزاد كه سال آينده براي آن بازي مي كند 
در مقايسه با اشباب اسپانسر بدي نيست. با اين حال او اصرار دارد كه مبلغ پيشنهادي عرب ها را فاش نكند: »براي پول نرفتم.« با بازگشت 

زرين قبا به ايران بسكتبال زنان ايران همچنان بدون لژيونر ماند تا منتظر پيشنهادهاي بعدي بماند.    
 

اگر پارتي من احمدي نژاد بود، پارتي قطبي اوباما است!

 اختتاميه جنجالي مايلي کهن در ليگ برتر 
  

محمد مايلي كهن، سرمربي تيم سايپا در فاصله كمتر از يك هفته پس از آنكه با دو بيانيه غافلگيركننده، فرصت سرمربيگري تيم ملي 
ايران را از خود گرفت، در گفت وگوي جنجالي ديگري به افشين قطبي، سرمربي جديد تيم ملي، مهدي تاج، نايب رئيس فدراسيون فوتبال، 
فيروز كريمي، سرمربي تيم صباي قم و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي حمله كرد.او در اين حمله تازه، دوباره به امير 
قلعه نويي سرمربي استقالل هم اشاره اي كرد. داستان جنجال تازه مايلي كهن از وسط بازي سايپا- صباي قم آغاز شد. او در گفت وگو با 
ايپنا توضيح مي دهد كه چگونه به خاطر درگيري لفظي با كريمي از بازي اخراج شد: »در ديدار با صباي قم وقتي الفاظ ركيكي از فيروز 
كريمي شنيدم از داور چهارم كه او هم اين الفاظ را مي شنيد خواستم تا با اين رفتار برخورد كند چراكه ورزشگاه محيطي مقدس است 
و نبايد چنين الفاظي در آن برده شود. صحبت هاي من موجود است و نوار آن هم وجود دارد كه اگر منتشر شود از اخراجي هاي ۲ نيز 
بيشتر فروش مي كند. اما در بازي با صبا من ابتدا با داور وسط كاري نداشتم چراكه در حيطه مسووليت من نيست تا با او صحبت كنم. 
من به داور چهارم اعتراض كردم كه چرا با وجود اينكه الفاظ ركيك را مي شنود اما نسبت به آن عكس العمل نشان نمي دهد. داور مسابقه 
درست يا غلط بازيكن ما را مستقيما اخراج كرد و مربي تيم حريف نيز در كنار زمين از هر لفظي استفاده مي كرد و حتي يكي از بازيكنانم 
بعد از بازي به من گفت كه شنيده اين آقا به بازيكن خود مي گويد »مگر بهت نگفتم اين)...( رو بگير« البته اين لفظ در مقابل ديگر الفاظي كه 
در زمين به كار برد مودبانه بود. من به داور چهارم گفتم ورزشگاه مكان مقدسي است اينجا باغ وحش نيست كه اين آقا چنين مي گويد و 
به همين خاطر از زمين مسابقه اخراج شدم.«اما به راستي چه اتفاقي براي مايلي كهن افتاده كه ناگهان از همه خطوط قرمز رد شده است؟ 
پاسخ او البته قابل تامل است:»اگر من اين حرف ها را مي زنم براي اين است كه فوتبال ما بايد پاك شود چراكه امروز فوتبال ما بسيار 
آلوده شده و تا زماني كه من باشم اجازه نمي دهم برخي افراد همچون كريمي با لودگي، مضحكه و دلقك بازي خيلي از افراد را تخريب 
كنند. به قاطعيت مي گويم كه اين آقا بازيكنان خود را به زور آمپول به زمين مي فرستد و يكي از عامالن دوپينگ است البته من در اين 
زمينه مدارك و مستندات كافي را دارم كه در صورت نياز ارائه مي دهم. چه طور مي شود كه برخي آقايان كه به دنبال تباني هستند حاال 

جاللي را با القابي همچون جوانمرد خطاب مي كنند؟ اين گونه وانمود مي كنند كه مردم فكر كنند آنها پاك ترين هستند؟«
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ورزش

آبي هاي لندن بارسا را متوقف كردند، اما... 

بازي 
تمام نشده است 

در پايان مسابقه سه شنبه شب تيم هاي بارسلونا اسپانيا و چلسي 
قهرمانان  جام  فوتبال  نيمه نهايي  مرحله  رفت  بازي  در  انگليس 
تساوي  به  و  انجام  بارسلونا  نوكمپ  در  كه  اروپا  باشگاه هاي 
بدون گل منجر شد، پپ گوارديوال بشدت به حريف به خاطر آنچه 
ضد فوتبال و يك بازي منفي خواند، حمله كرد. سرمربي بارسا كه 

هيدينك  كاري گاس  از روش هاي  انتقاد  با  ندارد،  بيشتر  ۳۸ سال 
مربي چلسي كه ۲5 سال از وي مسن تر است، گفت: »بازي كردن 
و نتيجه گرفتن در برابر رقيبي كه بر خالف شما نمي خواهد فوتبال 
مدافع  پنج  چلسي  ديدار  اين  در  است.  سخت  بسيار  كند،  بازي 
باشند  هافبك  مي رسيد  به نظر  كه  ديگر  مدافع  چند  و  وقت«  »تمام 
در خدمت داشت و گرداگرد هر توپ و موقعيتي، حداقل 5 بازيكن 
اين تيم مشاهده مي شدند و اجازه كار را به ما نمي دادند و بازي 
را سركوب مي كردند. سيستم كار آنها فقط اين بود كه توپ ها را 
بلند به سمت جلو و به قصد ديديه دروگبا بفرستند و يا بالعكس از 
جلو به سمت دروازه خود برگردانند. شايد نتيجه ناعادالنه نبوده 
باشد، زيرا هيچ يك از دو تيم گلزني نكردند و فرصت هاي زيادي را 
هم به وجود نياوردند. با اين حال اين برايم غير قابل فهم است كه 
ما و چلسي به يك اندازه كارت زرد مي گيريم )هر يك از دو تيم دو 
عدد( اما حريف ما در طول مسابقه ۲۰ خطا مي كند و ما از ۷ خطا 

فراتر نمي رويم.« 

باالك بايد اخراج مي شد 
فرانك  جانشيني  به  پيش  سال  تابستان  از  كه  گوارديوال  نظر  به 
را  دكو  و  رونالدينيو  سپس  و  شد  بارسا  مربي  هلندي  رايكارد 
فروخت، ميشاييل باالك بايد از زمين اخراج مي شد و تصميم داور 
بوده  نادرست  كاري  نگرش  اين  خالف  جهت  در  مسابقه  آلماني 

است. 
»چلسي در اين شب بسيار فيزيكي و خشن كار كرد و وقتي باالك 
در لب خط ۱۸ ايني يستا را زمين زد، بايد كارت زرد دومش را هم 
مي گرفت. جزئياتي از همين دست است كه سرنوشت فصل و نتيجه 
مسابقه  از  كلي  تصويري  بايد  داوران  مي كند.  مشخص  را  نهايي 
اقدام و  محوله به آنان را در ذهن خود بپرورانند و بر اساس آن 
شرايط الزم را براي بازي فراهم آورند و اگر داور در اين ديدار 

كنيم  بازي  فوتبال  ما مي خواهيم  كه  متوجه مي شد  مي  كرد،  چنين 
و رقيب ما تنها در صدد خطا و بستن راه بازي است. تماشاگران 
عادي هم فهميده بودند كه فقط ما در پي موقعيت سازي و پيروزي 
هستيم و حريف ما به دنبال متوقف كردن روند مسابقه است. با اين 
حال چلسي تيم قدرتمندي است و نفراتش چند سالي است كه كنار 
يكديگر بازي مي كنند و در نتيجه با شرايط آشنا هستند و مي دانند 
كه چه بايد انجام بدهند. حاال بايد به استمفورد بريج برويم و از نو 

تالش كنيم تا گل بزنيم و برنده شويم.« 

بازي تمام نشده است 
چلسي  بازي  روش  از  تيم شان  مربي  مثل  نيز  بارسا  بازيكنان 
ناراحت بودند و از آن انتقاد داشتند. ژاوي هافبك وسط بازيساز 
تيم كاتالونيايي اظهار داشت: »آيا اين فوتبال پيشرفته و عادالنه اي 
انگليسي ها مدعي اجراي آن هستند؟« يحيي توره هافبك  است كه 
دفاعي آبي و اناري پوشان هم گفت: »برخي تكل هاي مردان چلسي 
آنها  و  ما  بين  اين كه  به محض  اما  بود،  و خطرناك  بسيار خشن 
برخورد كوچكي مي شد، داور به ضرر ما سوت مي زد. با اين حال 
بازي هنوز تمام نشده است و ما بايد به لندن برويم و آنجا مجوز 

صعود را بگيريم.« 

غيبت ماركز و پويول در ديدار برگشت 
اتفاق بد ديگر براي بارسا اين بود كه رافا ماركز مدافع مكزيكي اين 
تيم با آسيب شديدي كه از ناحيه زانو ديد احتمااًل تا پايان فصل 
غايب خواهد بود و كارلس پويول هم كه بعد از آسيب ديدن وي 
وارد زمين شد، با دريافت كارت زرد دومش حق حضور در ديدار 
برگشت را از دست داد و با اين حساب يك مشكل بزرگ گوارديوال 
مركز  بويژه  و  تيمش  دفاعي  خط  سازمان  تجديد  مسابقه  آن  در 
آن در غياب پويول و ماركز خواهد بود، اما ساموئل اتوئو مهاجم 
كامروني بارسا مي گويد هنوز اميدواري هايي براي اين تيم وجود 
دارد، زيرا ديدار برگشت شرايط متفاوتي خواهد داشت.« چلسي در 
مسابقه دوم نمي تواند همين طور بازي كند كه سه شنبه شب بازي 
كرد. اين تيم مجبور است در لندن از الك خود خارج شود و حمله 
كند ودر نتيجه فضا را بيشتر به روي ما باز خواهد كرد و در آن 

شرايط بهتر و راحت تر مي توان گلزني كرد.« 
اتوئو مي افزايد : »ما حتي در همين مسابقه )رفت( نيز بسيار بيشتر 
از چلسي شانس هاي گلزني داشتيم. نمي توان تصور كرد كه چلسي 

در ديدار برگشت نيز همين طور بازي كند و عقب بنشيند و 
بنابراين  بزند.  گل  و  بيايد  جلو  بايد  برعكس  و  كند  دفاع  نفره   ۱۱

تالش ما در ديدار دوم مي تواند بسيار پرثمرتر باشد.« 

ستايش هيدينك از مردانش 
گاس هيدينك مربي نامدار و هلندي چلسي كه از زمان آمدنش به 
لندن اين تيم را از نو متحول كرده است، بر خالف مردان بارسا 
محكم  رقيب  برابر  در  »ما  است:  گفته  و  ستوده  را  تيمش  بازي 
ايستاديم و اجازه نداديم تيم پرستاره و مافوق تهاجمي بارسلونا 
به ما گل بزند. با اين حال نتيجه نهايي و سرنوشت هنوز مشخص 
بود.  نشده است، زيرا ديدار برگشت هم سنگين و دشوار خواهد 
بايد  برگشت  ديدار  براي  و  گذرانديم  نوكمپ  در  را  سختي  بازي 

از  مجموع  در  حال  اين  با  كنيم.  اصالح  خود  كار  در  را  مواردي 
نمايش مان راضي هستيم و بسيار خوب دفاع كرديم.« 

هيدينك كه پيشينه فتح اين جام را در ۲۱ سال پيش با تيم آيندهوون 
هلند دارد، در توجيه داليل انتخاب يك تاكتيك دفاعي در ديدار رفت 
با آن كار مي كند و به  گفت: »بارسا توپ را بسيار خوب حفظ و 
آن و خنثي كردن حركات شان  با  تقابل  ما چاره اي جز  اين سبب 
تسليم  هيچ گاه  ما  اما  آوردند،  ما  به  زيادي  فشار  آنها  نداشتيم. 

نشديم و ليونل مسي را نيز كم اثر كرديم.« 

*************
جنگ داخلي در 

جام يوفا
مي شود  انجام  يوفا  جام  فوتبال  نيمه نهايي  مرحله  رفت  مسابقات 
در  هامبورگ  و  وردربرمن  آلماني  تيم  دو  قرعه كشي  براساس  و 
برابر يكديگر مي ايستند و دو تيم اوكرايني ديناموكي يف و شاختار 
دونتسك نيز مقابل هم صف آرايي مي كنند و محل انجام اين ديدارها 
شهرهاي برمن و كي يف خواهد بود و با اين حساب از حاال مشخص 
است كه فينال بين آلمان و اوكراين خواهد بود و كشوري به جز 

آنها امسال جام دوم فوتبال اروپا را تصاحب نخواهد كرد. 
براي مارتين يول مربي هلندي هامبورگ كه در فصل نخست كارش 
با تيم  انتظار بوده ديدار امشب  از حد  اين تيم بسيار موفق تر  در 
زيرا  بود  احتمااًل شيرين خواهد  و  توماس شاف بسيار ضروري 
هفته پيش در مرحله نيمه نهايي جام حذفي آلمان با ضربات پنالتي 
به همين رقيب باخت و بنابراين تالقي مجدد با برمن مي تواند محلي 
چهارم  رده  در  هامبورگي ها  باشد.  رويداد  آن  تالفي سريع  براي 
هستند  قهرماني  مدعي  هنوز  و  دارند  قرار  ليگا  بوندس  جدول 
حال آن كه سفيد و سبزهاي برمن به رده دوم تنزل كرده اند. از 
سوي ديگر ديناموكي يف و شاختار به عنوان حذف كنندگان رقباي 
فرانسوي )پاري سن ژرمن و مارسي( در مرحله قبلي، در شرايطي 
در يك ميدان اروپايي رودررو مي شوند كه در سال هاي اخير بر 

سر سلطه در ليگ اوكراين نيز نبردهاي مكرري داشته اند. 
شوک در مارسي 

اريك گرتس مربي نامدار و بلژيكي تيم فوتبال مارسي فرانسه  با 
جدا  تيم  اين  از  فصل  پايان  در  كه  شاگردانش  به  نكته  اين  گفتن 

كه  است  درست  كرد.  شوك  دچار  را  مارسي  تمامي  مي شود، 
قرارداد مدافع راست و كاپيتان سابق تيم ملي بلژيك با مارسي به 
خودي خود در پايان فصل منقضي مي شد اما با هدايت او بود كه 
مردان ولودروم بعد از سال ها خاموشي و كم فروغي احيا شدند و 
اينك در صدر جدول ليگ فرانسه قرار دارند و اولين قهرماني خود 
را در اين عرصه طي ۱۷ سال اخير مي جويند و در اين راه ليون 
قهرمان هر ۷ سال گذشته لوشامپيونا را پشت سر نهاده اند و در 
جام يوفا نيز تا يك چهارم نهايي پيش تاختند. گرتس كه 56 ساله 
شده و سابقه مربيگري در باشگاه هاي كايزرس الترن، اشتوتگارت 
و استاندارد لي يژ را هم دارد و به عنوان يك مربي دو بار در ليگ 
بلژيك، دو بار در هلند و يك مرتبه در تركيه قهرمان شده است، 
اين سبب  به  RTL فرانسه گفت  با شبكه راديويي  در مصاحبه اي 
از مارسي مي رود كه روبر لويي دريفوس سهامدار اصلي باشگاه 
است.  كرده  انتقاد  وي  از  اكيپ  معتبر  روزنامه  با  گفت وگويي  در 
گرتس از اعالم برنامه هاي آينده اش و اين كه به كدام تيم مي پيوندد 
خودداري كرده است اما گفته مي شود كه باشگاه الهالل عربستان 
كه در جام باشگاه هاي آسيا حاضر و يكي از رقباي تيم صبا ايران 
است.  كرده  گفت وگو  تيم  اين  مربيگري  پست  احراز  براي  است، 

مربي فعلي الهالل يك بلژيكي آشناي ديگر ـ ژرژ ليكنز ـ است. 
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 20)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN                

By the end of the Fifth National Development Plan 
(March 1973-March 1978) more than fifty per cent of 
the population of Iran should be able to receive the pro-
grams of Radio Tehran.
As mentioned earlier, Program II also broadcast on FM 
and FM stereo bands.  Western and classical music may 
be heard on these FM stereo bands for the benefit of 
foreign residents in Iran.  Iranians interested in foreign 
music also enjoy listening to these stations.

As in the case of a few countries such as Uganda, since 
1972 NIRT has provided two FM bands which broad-
cast the original soundtracks of films shown on televi-
sion as a service to the foreign residents.  Since foreign 
films are dubbed in Farsi for the Iranian audience, those 
foreign residents and interested Iranians who wish to 
watch the films with the original soundtracks may sim-
ply turn the audio portion of their television sets off 
and listen to the FM radio station which broadcasts the 
film’s original soundtrack.  Although the procedure may 
at first seem complicated, it can readily be mastered and 
allows audiences conversant with the original language 
to enjoy the films more fully.

Radio Iran also broadcast in deferent languages intend-
ed for other countries.  The history of Radio Iran’s For-
eign Service dates back to the beginning of radio in Iran.  
The first programs were broadcast on April 24, 1940 fol-
lowing the formal inauguration by 
Mohammad Reza Shah Pahlavi, then the Crown Prince.  
The news of the inauguration was broadcast in Arabic, 
English, French, German, Russian and Turkish as well 
as Farsi.  Until the late 1960’s Radio Iran under the 
Ministry of Information, broadcast some programs 
which were beamed to neighboring countries and some 
European countries.  In 1971, after Radio Iran merged 
with the newly established National Iranian Television, 
the NIRT Department of News Agency took charge of 
broadcasting abroad in various languages.  These pro-
grams are intended for foreign residents, neighboring 
countries and Western countries.  They are broadcast in 
Arabic, English, French, German, Russian and Turkish 
as well as various Iranian regional dialects.

To be countinued

30,000 stone tools discovered at 
Mazandaran prehistoric site
A team of Iranian experts have recently discovered about 30,000 
stone tools during their first season of excavations at a site in north-
ern Iran. 
Dating back from the Neolithic era (c9000–8000 BC) to the Upper 
Paleolithic (c40,000–c10,000 BC), the tools were found at the Kom-
ishan Cave near the city of Behshahr in Mazandaran Province, the 
Persian service of CHN reported on Tuesday. 
The studies on the artifacts suggest the region was used for human 
habitation sometime between 10,000 to 17,000 years ago. “Finding 
researchable samples like coal for carbon dating is one the aims the 
team is seeking,” team director Vahdatinasab said. The huge number 
of artifacts has been unearthed from a 2x2 meter trench. However, 
the archaeologists do not plan to expand the trench yet. 
The carbon 14 experiments were previously carried out on artifacts 
that had been discovered at Huto and Kamarband caves, located near 
the Komishan Cave, during the 1950s. 
Vahdatinasab described the studies as unreliable due the newness of 
the science in that time. 
“So, we decided to search for samples of coal and other artifacts in 
the Komishan Cave in order to use them for a new carbon dating 
examination,” 
The archaeologists have also unearthed animal bones, shards and re-
mains of plants at the cave. They have also discovered a necklace in 
the Upper Paleolithic stratum of the cave. “Impaled teeth used for or-
namental purpose have been found. Examples of these artifacts had 
previously been discovered at Huto and Kamarband,” Vahdatinasab 
said. The Komishan Cave was discovered in 1988. After a brief survey 
of the cave, it was sealed to preserve it for future studies. The cave was 
reopened in 2000, but no in-depth study was carried on the site. 
This season of excavations is a part of an extensive research project 
named “Cave to City,” which began in the Gohar-Tappeh region in 
early April. The project aims to scrutinize human habitation from the 
Paleolithic era to urbanization in Mazandaran. 
A number of German archaeologists and Polish experts in interdis-
ciplinary fields are collaborating with Iranian scholars in other parts 
of the region. 

Tehran proposed for CIFEJ Headquarters
 Iran has submitted a proposal to play host to the CIFEJ (the Centre International du Film pours l’Enfance et la Jeuneusse) 
headquarters in Tehran. 
When Iran’s Education Ministry agreed to the idea, Iran proposed to host the CIFEJ HQ, and the request was discussed 
during the (April 17-20) CIFEJ Board Meeting held in Tehran, Mohsen Chinifo-
rushan said on Monday. 
Iran’s Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults (IID-
CYA) director Chiniforushan added, “Iran and Germany both proposed their 
requests at the CIFEG board meeting in Johnsonburg last year, and the members 
will decide on the best proposal at the 2009 CIFEJ General Assembly in Taiwan 
running from June 30 to July 4. The Taiwan’s Fubon Cultural and Educational 
Foundation will be hosting the meeting. 
“Several issues including reports on previous Kids for Kids festivals, launching 
an international network to distribute films produced by CIFEJ members and 
establishing European film producing offices will also be reviewed at the meet-
ing. 
“If the headquarter is relocated to Tehran, the capital will turn into the world magnet for children’s cinema. This will en-
courage joint productions and enhance relations between Iranian cinematic figures and other international filmmakers,” he 
explained. Chiniforushan regarded Iran’s position with the 10 members of the CIFEJ as favorable, adding, “IIDCYA has had 
good relations with CIFEJ over the past two years and has assisted in publishing calendars, designing a CIFEJ statue, and 
launching its new website.” CIFEJ, an international non-governmental organization of professionals dedicated to promoting 
excellence in the audio-visual media for young audiences, was started in 1955. It is a member of the International Council for 
Film, Television and Audiovisual Communication (CICT-IFTC/UNESCO) and has 156 members worldwide. Membership 
consists mainly of Europeans and Canadians. 
Chiniforushan further remarked that over the past 54 years, the headquarters were mainly located in Canada and France, but 
due to financial problems, they cannot afford to play host any more. 
About 40% of the budget is paid for by membership fees and the rest is provided by the host country, he concluded.

Prehistoric tools found 
in northern Iran

Iranian archeologists have found about 30,000 
Neolithic and Upper Paleolithic stone tools in a 
cave in northern Mazandaran Province. 
The team also found skeletal remains of Neolithic 
and Upper Paleolithic animals in the Kumishan cave 
along with earthenware and botanical samples. 
“All findings will be studied and dated based on the 
archeological stratum they were found in,” said head 
of the archeology team, Hamed Vahdatinasab. 
“Dating and zooarchaeological studies will be con-
ducted outside Iran, while Iranian experts will con-
duct paleoclimatology and sedimentology studies 
and analyze the stone tools, earthenware and bo-
tanical samples,” he added. 
“Archeologists have also found a necklace made 
of pierced bones which is similar to the ones un-
earthed during the excavations conducted in the 
nearby Kamarband, and Hoto caves in the 1950s,” 
said Vahdatinasab. 
One of Iran's most significant caves, Kumishan was 
first discovered and excavated in 1988. It has un-
dergone archeological studies by numerous Iranian 
and international teams. 



    جمعه 11 اردیبهشت ماه 1388هفته نامه پرشین54
سال دوم -  شماره نود و چهار

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

 

We are a group of interested  
individuals who would like to educate the 
Iranian community about life in  
the UK in order to help them integrate into 
their new country of residence through 
culture, art, entertainment,  
articles and personal stories and also the 
purpose of our weekly newspaper is to 
promote the fascination of Iranian culture 
by exposing the audience to rich  
traditions in Persian celebrations, literature, 
cinema, art, poetry, music, and etc.  
In addition, we provide a common website 
for more than 3 million Iranian profession-
als outside Iran. Persian weekly is a non-
political, non-religious newspaper that  
encourages anyone who is interested in Per-
sian culture to contribute with the Persian 
Weekly Newspaper. You can also contribute 
through your article, opinion, photographs 
and any other ideas you might have.

Editor-in-Chief:  A.Najafi (020 8453 7350)
Designers: Alireza Ryahi, A.Zarafshan 

Writers: Dr Kimiachi, Dr Ara, Parastoo,  

Website: www.persianweekly.co.uk 
Email: info@persianweekly.co.uk 
Address: Lord Business Centre 
     2 Floor Unit 20 
    665 North Circular Road 
    London NW2 7AX 
    Tel:  020 8453 7350 
    Fax: 020 8453 7351

Special Thanks to: 
Dr. Bijan Kimiachi 
NUJ (National Union Journalist)  
Avesta Iranian School

Print:
Web Print UK Ltd.

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for everyone by 
taking your copy of Persian Weekly Newspaper with you, 
when you leave

When you have finished with this 
magazine please recycle it.

German director yearns 
for Iranian classic theater
German stage director Nadine Hellriegel said that she is very inter-
ested to know more about Iran’s theater especially the classic form. 
Hellrigel is currently in Tehran to stage her dramatic opera, “The 
Medium”, during the 12th International University Theater Festival, 
which opened on April 25. 

Although opera has a specific audience in Germany, it is performed 
everyday in special theaters and there are independent universities in 
Germany for teaching opera, she said during a press conference held 
Monday following a performance of the opera. 
“Opera audiences consist of mostly older people, so I made some 
changes in opera to make a better connection with youth,” she said 
during a press conference. 
She said that Iranian students warmly received her performance and 
they asked her some very penetrating questions about opera. 
She said that she is very interested in exchanging information with 
Iranian artists and that she has enjoyed her interactions with Iranian 
students during her sojourn in Iran. 
“Although I do not know Persian, I related well to two plays I have 
seen. This demonstrates the power of theater to form relationships 
that transcend language,” she mentioned. 
“The Medium” is a short (one hour long) two-act dramatic opera 
with lyrics and music by Gian Carlo Menotti. Hellriegel’s perfor-
mance is a mixture of classical opera music with modern Rock. The 
opera tells a story set in the year 1947, which has been modernized 
with a psychological dimension, telling more about the persons on 
stage and their histories, added to the original one. 
Photo: Members from the theater troupe of German director Nadine 
Hellriegel play in a scene of “The Medium”, which was performed at 
Tehran’s Cinema Theater College on April 27, 2009, during the 12th 
International University Theater Festival.  

 Ferdowsi and Khayyam
 statues need to be
preserved in museums
Tehran’s statues of Fer-
dowsi and Khayyam are 
in danger facing serious 
damage by remaining 
outdoors. They need to 
be placed in museums 
for preservation. 
Created by Abolhas-
san Seddiqi, Ferdowsi’s 
statue is situated in 
Ferdowsi Square and 
Khayyam’s statue is set 
up in Tehran’s Laleh 
Park, the Persian service 
of Fars News Agency re-
ported on Monday. 

The two masterpieces, both over 50 years old, need to be re-
stored. The 3m high statue of Ferdowsi is made of marble and 
was set up in Ferdowsi square in 1959. It has been subject to 
substatial abuse and neglect. It was once painted, and bore the 
heavy weight of placards on several occasions. It has been threat-
ened by fireworks and at times, a kindly gardener sprayed cold 
water on its body, resulting in additional cracks and fissures on 
the surface. 

The sculpture was renovated once by Tehran Municipality’s 
Beautification Organization, but how long can stone statutes 
tolerate exposure to damages year after year? 

Mojtaba Musavi, the director of the statue department of the 
organization said that the department is following the project 
of renovating old sculptures of the city and that the statue of 
Khayyam was renovated twice and that of Ferdowsi once. 
“The two statues aren’t threatened for the time being, but as 
they gradually face danger over time, they will need to be taken 
into museums,” he added. 
The point is that there is not enough indoor space for preserving 
old statues of the city, he said, adding, “Establishing a museum 
for these works needs the cooperation of all the related organi-
zations.” 

The statue of Khayyam in Laleh Park is also not in good shape. 
It was created in 1972 in Italy and was later transferred to Iran. It 
has been renovated several times over the past years. 
The Barg Gallery is holding a ceremony on Tuesday in com-
memoration of master Seddiqi who some believe is the pioneer 
of Iranian modern art. 
Abolhassan Seddiqi was born in 1894 in Tehran. He was in-
tensely interested in paintings and left school to study art in Ka-
malolmolk’s school. 
He showed great interest in sculpture at a time when there was 
no master of sculpture in the country. Kamalolmolk was aston-
ished in seeing his first statues and dedicated a workshop to 
him in his school. Seddiqi became familiar with the theories of 
sculpture through the book Kamalolmolk had brought to Iran. 

Seddiqi created many statues of great Iranian luminaries. He 
also made great works in his trip to Italy. In 1991, the Iranian 
National Commission for UNESCO decided to take photos 
of Seddiqi’s works and published a book of his creations three 
years later. 
Seddiqi passed away in 1995, one year after his book was pub-
lished. 

Czech filmfest to screen Iranian 

‘Twenty’
Iranian filmmaker Abdolreza Kahani's Twenty is scheduled to com-
pete at the 2009 Karlovy Vary International Film Festival. 
Kahani's 88-minute production will make its international debut in 
competition with films from South Korea, Slovakia, Hungary and 
Croatia. Twenty is about a reception hall's staff, who fear for their 
jobs after the owner decides to sell the place in twenty days. 
The psychological drama has participated in numerous national fes-
tivals and has been awarded at Iran's third International Urban Film 
Festival. Award-winning Iranian filmmaker and actress Niki Karimi 
will serve on the festival's Grand Jury, headed by French producer, 
Claudie Ossard. 
Karimi will be joined by Norwegian-Swedish actress Maria Bonn-
evie, Russian director Sergey Dvortsevoy, Uruguayan-born director 
Rodrigo Pla, American film critic Kenneth Turan and Czech film-
maker Ivan Zacharias. The 44th edition of the Karlovy Vary Inter-
national Film Festival will be held from July 3rd to 11th, 2009 in the 
Czech Republic. 
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