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به گزارش پرشین بانک مرکزی ایران در نگرانی از تشدید کاهش ارزش یورو قصد دارد 45 میلیارد 
یورو از ذخایر ارزی خود را به دالر و طال تبدیل کند. این تصمیم که قرار است در سه مرحله اجرایی 

شود، از نظر برخی از کارشناسان آسان پیش نخواهد رفت.
تلویزیون دولتی ایران  روز چهارشنبه، 1۲ خرداد تصمیم یادشده را در چارچوب اجرای استراتژی 
کاهش کم سابقه  و  اروپا  اقتصادی  اوضاع  با وخامت  را  آن  و  ایران توصیف کرد  اقتصادی  جدید 
ارزش یورو مرتبط دانست. این رسانه با برآورد ذخایر ارزی ایران به 80 میلیارد دالر، مدعی شد 
که سایر کشورهای خلیج فارس نیز رویکردی مشابه ایران در پیش گرفته اند. این در حالی است که 
محافل اقتصادی و بانک های مرکزی کشورهایی مانند ژاپن، برزیل، کره ی جنوبی و هند اعالم کرده اند 
که نگران سقوط فاحش یورو نیستند و همچنان به سرمایه  گذاری های در حوزه ی یورو ادامه می دهند.

اقدامی در سه مرحله
گرچه خود بانک مرکزی ایران تا کنون در این زمینه موضعی نگرفته است، ولی یک ماه پیش محمود بهمنی، 

رئیس کل این بانک از برداشتن چنین گامی خبر داده بود.
تصمیم جدید ایران در حالی از سوی "پرس تی وی" اعالم می شود که روز دوشنبه ی گذشته، روزنامه جام جم 

که به صدا و سیمای ایران وابسته است در گزارشی به طور مبسو ط  تر به شرح رویکرد...
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صفحه 21

صفحه 12 سینما

سانسور قسمتي از وظايف اداره 
اخالق و امنيت 

از  ایستوود  کلینت  با  گفت وگو  این 
روان شناسي  مجله  مصاحبه هاي  سري 
با  که  هست   Psychological Today
روشنفکران و افراد خالق مشهور صورت 
از  بسیاري  ذهن  به  که  کساني  مي گیرد. 

مردم جهت و شکل داده اند. روي ...

حال استاد خوب 
نيست 

اهل هر طیفی در مقوله کتاب 
محال  باشید  کتابخوانی  و 
دریابندری«  »نجف  نام  است 
سال   40  . باشید  نشنیده  را 
و  کتاب  بازار  در  که  است 
 ... حضور  ما  های  کتابخانه 

صفحه 15ادبیات

برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ريال ايران، به وب سايت علی پاکپور www.alipakpour.com مراجعه فرمائيد.

 ايران به دنبال خريدارميگردد

گفتگوی اختصاصی با جمشید رضایی خواننده  آواز های سنتی در لندن

دوست دارم ملتهای دیگر با 
موسیقی سنتی ایرانی آشنا شوند

صفحه 38ورزش

مردان 18 قدم
به  فوتبال  جام جهاني 
تورنمنت  مهم ترین  عنوان 
 10 از  کمتر  رشته  این 
مي شود  آغاز  دیگر  روز 
نگاهي  انگیزه  همین  به  و 
این  گلزنان  برترین  به 
تاریخ  طول  در  رقابت ها 

یک راننده تاکسی در انگلستان 
صفحه4 ۱۲ تن را کشت 



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران 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 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزیزان می باشد

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

هفته نامه ِپرشين

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
همکاران: دکتر بیژن کیمیاچی -  سبا ایرانی 

 
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشين

همه  و  ایرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نویسندگان اینترنتي و غیر اینترنتي! در هرکجاي دنیا 
مي  دوستان  نماید.  مي  همکاري  به  دعوت  باشند  که 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عکس، کاریکاتور و 
دیگر آثار خود را با رعایت نکات زیر، براي انتشار در 

این نشریه ارسال نمایند:

مهاجرین،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجویان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
یا  باید مستقیم  آثار  ایرانیان منتشر می شود و طبعا 
غیر مستقیم به این موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
این مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد آثار 

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

-2 مطالب خود را با زبان و قلم )font( فارسي ارسال 
جدا  فینگلیش  و  پینگلیش  مطالب  فرستادن  از  و  کرده 

خودداري نمائید!

-3 آثار ارسالي باید ویرایش شده و عاري از اغالط 
امالیي و آماده براي انتشار باشند.

و  )تیتر(،  عنوان  داراي  باید  ارسالي  مطلب  هر   4-
توضیح کوتاه یک جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود 
نشریه،  صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن 
مشخص کنید که مطلب خود را براي انتشار در کدام 
صفحه نشریه ارسال مي کنید. در صورت عالي بودن 
مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جدیدي مخصوص 
و  همکاران جدید  از  نویسنده  و  ایجاد خواهد شد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

-5 به لحاظ زیبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یک 
یا چند عکس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال 
مورد  عکس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائید. 
تا ما  توانید مشخصات آن را شرح دهید  نظرتان مي 

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

انتشار نشریه  از  قبل  باید حداقل یک هفته  -6 مطالب 
ارسال گردند. با این حال ممکن است به علت زیادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و یا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

-7 عکاسان، طراحان و کاریکاتوریست ها مي توانند 
آثار خود را با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، 

براي نشریه ارسال نمایند.

-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربیات قبلي احتمالي خود 

را ذکر کنید.

یا  و   word فایل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
یا   Unicode فرمت  با  یا  و  کرده  ذخیره   notepad

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزینش و ویرایش آثار آزاد 
به اطالع  انتشار  از  قبل  تغییر محتوایي  است. هرگونه 

نویسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
عصبانی  هیچکس  جمشید  تخت 
نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. 
هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هیچکس 
برتر  دیگر  قوم  بر  قومی  هیچ  نیست 
آن  در  خشنی  تصویر  هیچ  و  نیست 
وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این 
ایران  در  داری  برده  هیچگاه  که  است 
صدها  بین  در  است  نبوده  مرسوم 
پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت 

نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  وجود  عریان  و  برهنه  تصویر  یک  حتی  جمشید 
هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

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

 امور آگهی ها و تبليغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

مشارکت و همکاری با هفته نامه پرشين
از آنجایی که هفته نامه پرشین هدف و رسالت خود را اطالع رسانی به هموطنان و 
کلیه فارسی زبانان این کشور می داند؛ مفتخریم که تا امروز و پس از گذشت چند 
ساله آغاز به فعالیت در عرصه مطبوعات؛ توانسته ایم به خوبی با شما دوستان عزیز 
ارتباط برقرار نموده و آنگونه که شایسته است به انعکاس اخبار و مطالب مربوطه 

بپردازیم.
هفته نامه پرشین از همینجا اعالم می دارد که به منظور پوشش اخبار و کلیه رویدادهایی 
که در لندن یا هر شهر دیگری به وقوع می پیوندند اطالع رسانی نماید لذا ما را نیز در 
جریان فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود قرار دهید تا بتوانیم منعکس کننده اخبار 
مربوطه در هفته نامه باشیم و رسالت اطالع رسانی خود را به نحو احسن به سرانجام 

رسانیم.
شما به راحتی می توانید با یک تلفن یا ارسال یک ایمیل یا از طریق فاکس ما را آگاه 
سازیم تا خبرنگاران ما بتوانند در مراسم های فرهنگی و اجتماعی و هر زمینه دیگری 

حضور یافته و با تهیه گزارش، سایر هموطنان و فارسی زبانان را نیز مطلع سازیم.
یا  رویداد  هر  توانید خبر  می  راحتی  به  لندن هستید  به جز  دیگری  اگر ساکن شهر 
مراسمی را با ما در میان بگذارید و ما بتوانیم آن رویداد یا برنامه را در قالب خبر به 

اطالع سایر مخاطبان نیز برسانیم.
عکس، نقش عمده ای در بازگویی یک رویداد یا مراسم دارد حتی اگر شما عکس هایی 
را از مراسمی که در شهرتان برگزار شده است؛ تهیه کرده اید می توانید با ارسال آن 
به صورت ایمیل موجب شوید تا دیگران هم تصاویر آن مراسم را ببینند. آن عکس به 

نام خود شما در هفته نامه منتشر خواهد شد. 
دوستانی که عالقمند به تهیه گزارش یا نوشتن مطالب تحلیلی یا خبری هستند نیز می 
توانند با ما همکاری داشته باشند و مطالب مربوط به خود را برایمان ارسال دارند تا 

ما بر حسب چهارچوب هفته نامه اقدام به درج و انتشار آنها نمائیم. 
هفته نامه پرشین

یادداشت هفته

اشتراک هفته نامه
عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند 

نام: ......................................................................................  نام خانوادگی: .................................................................
آدرس: ...............................................................................................................................................................................

کدپستی: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ایمیل: ...........................................................................................

موبایل: ..................................................................................... شماره شروع اشتراک از شماره : .........................

مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         یکسال 60 £
لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید  و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید
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برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائيد.
به ياد داشته باشيد هزينه های اين نشريه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ايرانی   تامين می شود .

جهان بدون تنباکو 
کدام کشورها بیشترین سیگاري را دارند؟ 

سي و یکم مي در تقویم جهان روز »جهان بدون تنباکو« است. سازمان بهداشت 
جهاني)WHO(به مناسب این روز آمار جدیدي را ارائه کرده است. مسئوالن 
این سازمان نگراني هاي بسیاري دارند. از افزایش مصرف سیگار در میان زنان 
گرفته تا باالرفتن نرخ مرگ ومیر بر اثر استعمال تنباکو. مي گویند از سال ۲003 

تا امروز، مرگ سیگاري ها هشت میلیون نفر بیشتر شده است.

 در هزاره سوم با این که هنوز تعداد سیگاري هاي مرد بیشتر است اما این عادت 
ناپسند در بین جنس مخالف هم به شدت رو به افزایش گذاشته و این مادران 
سیگاري خطر جدي تري براي آینده جهان به شمار مي روند. بیشترین افزایش 
آمار دودي ها در چند سال گذشته مربوط به کشورهاي فقیر و در حال توسعه 

بوده است. 

با  غیرمستقیم  و  مستقیم  مبارزه  و  تبلیغات  جهان،  کشور   ۲6 تنها  بین  دراین 
قابل  اقدام  هیچ  دیگر  بسیاري  و  اند  داده  قرار  کار خود  دستور  در  را  سیگار 

توجهي در این خصوص انجام نداده اند. 

تنباکو،  مورد مصرف  در  دادن  آگاهي  شامل  دخانیات  هاي ضد  سیاست  این 
حفاظت مردم در برابر سیگاري ها، ارائه خدمات براي ترك سیگار، هشدار در 
بردن  باال  و  سیگار  تبلیغات  روي  محدودیت  و  نظارت  تنباکو،  خطرات  مورد 
مالیات روي محصوالت تنباکو است در این میان از تالش قابل توجه کشورهایي 

مانند برزیل نیز تقدیر شد. 

سیگار کشیدن در این کشور نوعي اپیدمي رایج تلقي مي شد اما سیاست هاي 
و  سالوادور  ریودوژانیرو،  عمومي  مراکز  در  دخانیات  استعمال  ممنوعیت 

سائوپائولو نقش بسزایي در کاهش مصرف تنباکوي برزیل داشته است. 
تعداد  بیشترین  که  است  کشورهایي  به  مربوط   WHO آمار  ترین  جالب  اما 
این  قرار گرفتن در صدر  دارند. بر خالف رده بندي هاي دیگر  را  سیگاري ها 
فهرست، به هیچ عنوان خوشایند نیست. سازمان بهداشت جهاني در روز »جهان 
بدون تنباکو« طي اطالعیه اي از کشورهایي که در باالترین رده بندي این لیست 
جاي گرفته بودند درخواست کرد براي این مشکل بزرگ راه حل هاي سریع و 
عملي پیدا کنند چه در غیر این صورت عواقب جبران ناپذیري متوجه ملت شان 

خواهد بود. 

بر اساس گزارش WHO کشورهاي زیر باالترین درصد افراد سیگاري را در 
طول یک شبانه روز دارند. 

1 -لبنان، 58.8 
۲ - گینه، 57.6 

3 - نائورو، 48.2 )کشوري است در همسایگي نیوزلند و استرالیا( 
4 - کایریباتي، 4۲ )کشوري است در همسایگي نیوزلند و استرالیا( 

5 - بلغارستان، 39.7 
6 - لسوتو، 39.3 )کشوري است در آفریقاي جنوبي( 
7 - تووالو، 37.9 )کشوري است در آفریقاي جنوبي( 

8 - اوکراین، 37.4 
9 - آندورا، 36 

10 - الئوس، 35.7 
دراین فهرست ماداگاسکار با کمتر از 0.1 درصد، کمترین تعداد افراد سیگاري 

را در بین کشورهاي جهان دارد. 
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يک راننده تاکسی 
در انگلستان 12 تن 

را کشت 

تیراندازي خیاباني یک راننده تاکسي در شمال غرب انگلستان 
1۲ کشته و تعداد بسیاري مجروح برجاي گذاشت. 

به گزارش خبرگزاري فرانسه، این تیراندازي مرگ بار که در 
روز چهارشنبه)1۲ خرداد( رخ داد، در منطقه کامبریا که یکي 

از نقاط توریستي انگلستان است به وقوع پیوست. 
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان که در مجلس عوام این 
کشور سخنراني مي کرد درباره این تیراندازي مرگ بار گفت، 
دولت هر اقدام ممکني را براي کمک به این مردم این منطقه و 
آناني که در اثر این حادثه آسیب دیده اند، به کار خواهد بست. 
این درحالي است که پلیس انگلستان از یافتن جسد فردي با 
نام دریک برد، که احتمال مي رود مظنون اصلي این تیراندازي 

خیاباني باشد، خبر داده است. 
در همین رابطه، معاون رییس پلیس کامبریا، استوارت هاید در 
یافتن جسد دریک برد به  با به خبرگزاري رویترز،  گفت وگو 

همراه اسلحه اش در منطقه اي جنگلي را تائید کرد. 
انگلستان،  در  سالح  حمل  ممنوعیت  دلیل  به  است  گفتني 
محسوب  بریتانیا  نادر  رخ دادهاي  از  خیاباني  تیراندازي 

مي شود. 
در استان  کامبریا که قوانین در اختیار داشتن اسلحه بسیار 
این  است.  ممنوع  کمری،  اسلحه  مالکیت  و  است  سختگیرانه 
غربی  کیلومتری شمال   560 در  هیون  وایت  در شهر  حادثه 
لندن روی داد. این منطقه بیشتر مملو از کوهنوردان و افرادی 

است که برای مرخصی به آنجا می روند.
گزارش شده که حال سه تن از کسانی که در این حادثه زخمی 
شدند، وخیم است. گزارش های حاکی است مرد مسلح دستکم 
مرد  گویند  می  عینی  شاهدان  است.  کرده  تیراندازی  بار   30
مسلح در حالی که در میدان رانندگی می کرده، پنجره ماشین 

را باز کرده و به سوی مردم تیراندازی کرده است.
در  کشاورز  یک  دوچرخه سوار،  زن  یک  قربانیان،  میان  در 
خورند.  می  چشم  به  دیگر  تاکسی  راننده  دو  و  اش  مزرعه 
به  کرده  تایید  را  حادثه  این  شدگان  کشته  مرگ  که  پزشکی 
بی بی سی گفته که قربانیان با اسلحه ای که شاید شات گان 

باشد، از ناحیه صورت مورد تیراندازی قرار گرفته اند.
در  جنگلی  نزدیکی  در  ضارب  شخص  جسد  پلیس،  گفته  به 
روستای بوت در ناحیه لیک دیستریکت به همراه دو اسلحه 
پیدا شده است. آلن هانا، قانونگذار محلی کامبریا به بی بی سی 
گفته این حادثه غیرقابل باور است چرا که این منطقه یکی از 

کم جرم ترین مناطق انگلستان به شمار می رود. 
اند جی در وایت  ال  تاکسیرانی  افراد مسئول شرکت  از  یکی 
هیون می گوید شخص ضارب در استخدام این شرکت بوده 

و تنها زندگی می کرده است. تیراندازی هایی به این سطح در 
بریتانیا کم سابقه است. در سال 1987 شخصی به نام مایکل 
 ،1996 در سال  را کشت.  تن   16 هانگرفورد،  در شهر  رایان 
توماس همیلتون 16 تن از کودکان یک مهدکودك و یک معلم 

را در دان بلین در اسکاتلند کشت. 

عبور از کانال انگليس با بادکنک 
ماجراجویي در این دنیا حد و مرز نمي شناسد. جاناتان تراپ، 
گرفت  تصمیم  که  است  جسور  ماجراجوهاي  همین  از  یکي 
کند.  پرواز  بادکنک  با  و  ببخشد  تحقق  را  کودکي اش  رویاي 
سه  بود  رنگي  بادکنک  چند  نقلیه اش  وسیله  که  حالي  در  او 
با  کرد.  پرواز  انگلیس  کانال  فراز  بر  آرامش  با  تمام  ساعت 
کارولیناي  اهل  ساله   36 مرد  این  ارتفاع،  متر  هزاران  وجود 
برخورد  به ساحل  که  را  راحتي صداي موج هایي  به  شمالي 
مي کردند مي شنید. براي تراپ که تنها با 54 بادکنک پرشده از 
گاز هلیوم، سفر تاریخي اش را دنبال مي کرد حتي صخره هاي 
سفید کانال انگلیس هم تهدید به حساب نمي آمد. بادکنک هاي 
قرمز، سبز، زرد، آبي و سفید که تا هشت متر عرض داشتند، 
را  فرانسوي  ماجراجوي  این  که  بودند  عجیبي  نقلیه  وسایل 
تا آن طرف کانال رساندند. بعد از فرود بي عیب و نقص در 
نزدیکي یک مزرعه سبزیجات، تراپ اولین بادکنک سوار جهان 
کانال  کیلومتري   35.5 مسافت  طي  به  موفق  که  گرفت  لقب 

انگلیس شده است. سفر تراپ با بادکنک، خاطره به یادماندني 
انیمیشن باال)Up( را در ذهن زنده مي کند. در این انیمیشن یک 
پیرمرد بداخالق هزاران بادکنک را به خانه اش وصل مي کند 
کارتوني  پیرمرد  از  بعد  برود.  جنوبي  آمریکاي  به  بتواند  تا 
این بار نوبت خلبان آموزش دیده آمریکایي بود که با بادکنک 
به وقت محلي طي  پنج صبح  انگلیس را ساعت  کانال  عرض 

کند. 
سرعت  با  و  متري   2.28 ارتفاع  در  میانگین  طور  به  تراپ 
دقیق  طور  به  مسافرت  این  مي کرد.  پرواز  ثانیه  بر  متر   7.5
صندلي  که  تراپ  انجامید.  طول  به  دقیقه   45 و  ساعت  دو 
مخصوص پاراگالیدر را به بادکنک ها وصل کرده بود، براي 
کاهش ارتفاع هر از چند گاهي طناب تعدادي بادکنک را پاره 
مي کرد. او بعد از فرود گفت:»این خیلي خاص است. پرواز با 
بالن پر شده از گاز داغ زیباست اما سر و صداي زیادي دارد. 
بادکنک تنها وسیله حمل و نقل هوایي است که کامال بي صدا و 
آرام حرکت مي کند. حتي از ارتفاع چند هزار متري هم صداي 

امواج به گوش مي رسید.« 
۲9 مي ۲010 
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انگليسی را در 6 ماه بياموزيد
روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

کالس های آموزش انگليسی برای بزرگساالن در کانون ايرانيان لندن

در این کالس ها به شما موارد زیر آموزش داده می شود: 

-1از زبان، دهان و دندان  صداهای کلمات را بطور صحیح تلفظ کنید
-2 جمالت مورد استفاده در مکالمات روزانه 

-3 یادگیری لغات مورد نیاز
-4 استفاده از لغت نامه انگلیسی به انگلیسی

هر جلسه آموزش به ترتیب زیر خواهد بود
5 دقیقه تکنیک تنفس، ۲0 دقیقه  صدا و طرز استفاده از لبها، ۲0 دقیقه یادگیری صداها، ۲0 دقیقه تکرار 

مطالب، 10 دقیقه استراحت ، 45 دقیقه صحبت کردن و یادگیری لغت.
از افراد خواسته می شود تا در تمام این مراحل شرکت فعال داشته باشند. 

برای استفاده کامل از این کالس و مفید بودن آن شرکت کنندگان باید خود را متعهد کنند که حد اقل 6 ماه 
در این کالس ها شرکت کنند. 

برای ثبت نام ، اطالعات بیشتر و هزینه با کانون ایرانیان لندن با شماره
02077000477    تماس بگیرید. 

ترجمه مدارک
کانون ایرانیان لندن کلیه مدارک شما را در اسرع وقت و با 

حد اقل هزینه ترجمه می کند.
برای اطالعات بیشتر با کانون ایرانیان لندن با 

شماره: 02077000477 تماس بگیرید 

انتشار نامه کلينتون به خاتمي پس از 11 سال 
در میان نامه هایي که توسط آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا منتشر شده، نامه اي 
از بیل کلینتون به چشم مي خورد که تابستان 1999 خطاب به سید محمد خاتمي، رئیس جمهور وقت 
ایران نوشته شده است. وي در این نامه با ادعاي دخالت ایران در برخي از رخداد هاي منطقه اي علیه 
آمریکا از دولت ایران می خواهد متعهد شود به هر گونه »اقدام تروریستی« در جهان و به خصوص علیه 

شهروندان آمریکا پایان دهد. 
بیل کلینتون این دو موضوع را مبنای بهبود روابط با ایران عنوان و تاکید می کند دولتش هیچ خصومتی 

با ایران ندارد و به دنبال بهبود روابط با دولت خاتمی است. 
به گزارش خبر آنالین، چند هفته بعد در ژوئیه 1999 محمد خاتمی با وزیر خارجه وقت عمان مالقات 
و پاسخ دولت ایران را به او می دهد. بر اساس این پیام، دولت وقت ایران اتهام های آمریکا را »نادرست 

و غیرقابل پذیرش« می خواند و تاکید 
می کند هیچ سازمان وابسته به ایران، دخالتی در طراحی، پشتیبانی یا اجرای این رویداد ها نداشته است. 
تعقیب و  به جای  پیام خاتمی گفته می شود دولت آمریکا خود  : در  آمده است  این گزارش  ادامه  در 
مدال  آنها  به  بودند،  ایران  مسافربری  هواپیمای  مسئول سرنگونی  که  آمریکایی  استرداد شهروندان 
افتخار می دهد و اکنون به دنبال محاکمه و استرداد افراد مجهولی است که هیچ ارتباطی با جمهوری 

اسالمی ندارند. 
در پیام محمد خاتمی متقابال تاکید شده است: » ایران هیچ نیات خصومت آمیزی علیه آمریکایی ها ندارد 

و مردم ایران نه فقط دشمنی ندارند بلکه برای مردم بزرگ آمریکا احترام قائلند.« 
تهدیدی  هر  مقابل  در  خود  ارضی  حاکمیت  و  استقالل  از  باید  ایران  مردم  که  است  افزوده  خاتمي 

هوشمندانه دفاع کنند. 

تنش های  ايران 
و غرب باال گرفت

وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر ادامه غنی سازی اورانیوم در 
داخل این کشور، در مورد تشدید تحریم بین المللی ایران هشدار 

داده است.
به  که  متکی  منوچهر  ژوئن(،   ۲( خرداد   1۲ چهارشنبه،  روز 
مرکز  در  سخنانی  در   ، کرده  سفر  بلژیک،  پایتخت  بروکسل، 
سیاستگذاری اروپا، از موسسات تحقیقاتی اروپایی، بار دیگر غنی 
سازی اورانیوم را حق قانونی ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان 
پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی تعریف کرد و خواستار حل و 

فصل پرونده اتمی این کشور شد.
آقای متکی گفت که برای حل مشکل اتمی ایران دو راه وجود دارد 
"یکی بر همکاری مبتنی است و دیگری بر رویارویی" و افزود که 
صدور قطعنامه برای تحریم جمهوری اسالمی "مبنایی برای بروز 

رویارویی است."
وزیر امور خارجه ایران گفت که دولت او سیاست رویارویی را 
ترجیح نمی دهد ولی بروز چنین وضعیتی به "طرف مقابل بستگی 

دارد که مایل است در این جهت حرکت کنند."
منوچهر متکی در این سخنرانی به بیانیه تهران که ماه گذشته به 
ابتکار رئیس جمهوری برزیل و نخست وزیر ترکیه مطرح شده و 

مورد توافق ایران قرار گرفته بود اشاره کرد.

براساس این بیانیه، ایران موافقت کرده است که بخش اعظم ذخیره 
اورانیوم با خلوص کم را که در تاسیسات غنی سازی داخلی تولید 
تهران  تحقیقاتی  رآکتور  مصرفی  سوخت  با  مبادله  برای  شده 

مبادله کند.
ظاهرا مقامات این سه کشور انتظار داشتند مخالفان برنامه های 
به  و  آورند  عمل  به  استقبال  توافقنامه  این  از  ایران  ای  هسته 
خصوص از پیگیری تالش برای صدور قطعنامه جدید در شورای 

امنیت علیه برنامه های اتمی جمهوری اسالمی خودداری ورزند.

با اینهمه، اعضای گروه 5+1، متشکل از کشورهای آمریکا، روسیه، 
چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، که رهبری واکنش جهانی به برنامه 
های اتمی ایران را برعهده گرفته اند، از این بیانیه استقبال چندانی 

به عمل نیاورده اند و طرح پیش نویس قطعنامه جدیدی در شورای 
امنیت را منتفی ندانسته اند.

این رویکرد گفت که بدون توافق تهران،  از  انتقاد  آقای متکی در 
ایران "قطعا به غنی سازی ذخایر اورانیوم خود و تولید اورانیوم 

با خلوص ۲0 درصد ادامه می داد."
وی در عین حال گفته است که "اگر ما به اورانیوم ۲0 درصدی 
هر  کرد"  نخواهیم  حرکت  مسیری  چنین  در  باشیم،  نداشته  نیاز 
چند او از توقف فعالیت در زمینه غنی سازی اورانیوم سخن نگفته 

است.
وجود  هند  و  امریکا  بین  ایران  درباره  واحدی  نظر  برنز:  ویلیام 

ندارد 
از سوي دیگر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی ضمن 

اشاره به اختالف نظرها درباره ایران گفت: در خصوص موضوع 
گزارش  به  ندارد.  واحد وجود  دیدگاه  یک  لزومًا  ایران  ای  هسته 
مهر به نقل از هندوستان تایمز، ویلیام برنز ضمن اذعان به وجود 
اختالفات بین دهلی نو و واشنگتن درباره ایران گفت: گرچه هند 
به طور شفاف مخالفت خود را با ایران مجهز به تسلیحات هسته 
ای اعالم کرده، اما در این باره لزومًا دیدگاه واحدی وجود ندارد. 

اعتراض به حضور هیات ایرانی در پارلمان اروپا
های  کمیسیون  محل  ساختمان  در  ایرانی  هیات  حضور  هنگام 
مانع  کوشیدند  نمایندگان  از  تعدادی  بروکسل،  در  اروپا  پارلمان 
بین  مختصری  درگیری  نتیجه،  در  و  هیات شوند  اعضای  ورود 

آنان و ماموران انتظامات این ساختمان روی داد.
به  متکی  آقای  ورود  مخالفان  میان  در  خبری،  منابع  گزارش  به 
پارلمان اروپا، نمایندگانی از کشورهای بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و 
استونی حضور داشتند که تصاویری از ندا آقا سلطان را در دست 
داشتند و در شعارهایی، رژیم ایران را مخالف دموکراسی و قاتل 

مخالفان و منتقدان رژیم معرفی می کردند.
صورت  در  اینکه  بیان  با  کواکبیان  مصطفي  نیز  راستا  این  در 
علیه  امنیت  تازه در شورای  قطعنامه تحریمی  تصویب و صدور 
ایران نمایندگان مردم باید در اقدامی انقالبی خروج ازNPT را در 
دستور کار قرار دهند، بر لزوم استفاده از قدرت دیپلماسی مجلس 
تاکید  امنیت  در شورای  تازه  قطعنامه  از صدور  برای جلوگیری 
کرد. این عضو کمیسیون امنیت ملي مجلس در گفت وگو با مهر، با 
اشاره به احتمال تصویب و صدور قطعنامه تحریمی در شورای 
امنیت علیه تهران، اظهار داشت: اگر قطعنامه تازه ای در شورای 
امنیت صادر شود با اجماع جهانی همراه نخواهد بود.و خاطرنشان 
کرد: ممکن است چین و روسیه در شرایطی در دام توطئه آمریکا 
کنند  همراهی  تهران  علیه  قطعنامه  صدور  با  و  بیفتند  انگلیس  و 
وترکیه  برزیل  لبنان،  مانند  امنیت  شورای  دائم  غیر  اعضای  اما 
کرد.  نخواهند  همراهی  کشورمان  علیه  تازه  قطعنامه  تصویب  با 
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی در ادامه، بیانیه 
اسالمی  جمهوری  آمدن  بیرون  برای  مناسبی  راهکار  را  تهران 
ایران از چالش هسته ای دانست. این عضو کمیسیون امنیت ملی 
وسیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: جمهوری 
نه  ببرد  بهره  آن  از  تا  است  ان.NPT شده  ایران عضو  اسالمی 

اینکه دائما از آن ضربه بخورد.

مراجعه دختر هاشمي رفسنجاني به دادگاه 
به  رسیدگي  براي  درخواست  و  قضایي  دستگاه  به  مراجعه اش  از  رفسنجاني  هاشمي  آیت اهلل  فرزند 
اموالش خبر داد. در همین راستا، سایت جهان نوشت: فاطمه هاشمی فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در گفت وگو با یک شبکه خارجی برای اولین بار اظهار داشت: ما خودمان را به دادگاه معرفی کردیم 
و گفتیم وضعیت زندگی و اموال ما را بررسی کنید، اما دادگاه گفت شما چون شاکی ندارید، نمی توان 
کاری انجام داد. در ادامه این گزارش آمده است: فاطمه هاشمی که در حوادث پس از انتخابات نام 

وی نیز بر سر زبان ها بود، در خصوص ادعاهایی که در ایران علیه خاندان هاشمی مطرح می شود،
 اظهار داشت: این شایعات فقط برای زمین زدن پدرم است. پدرم نفوذ دارد و برای استقالل و آزادی 
این شایعات می خواهند پدرم را خراب کنند. وی در پاسخ به  با  اما برخی  ایران تالش زیادی کرده 
سوالی در رابطه با ثروت خاندان هاشمی گفت: قوه قضائیه اموال پدرم را بررسی کرده و گفته که نه 

تنها دارایی پدرم افزایش نیافته، بلکه کاهش هم داشته است. 
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش بیست و نهم
 

مهندسی  نظام  سازمان  که  بود   نگذشته  چندی  هنوز  اما   
کشور برای عقب نماندن از این قافله نشان داد که مایل است 
نقش خود را به عنوان سیاست گذار در نظم بسیاری از امور 
شهری از جمله ترافیک ایفا کند... آز آن طرف بالفاصله کمیته 
ملی توسعه پایدار با انتشار یک بیانیه از دستگاه های ذیربط 
خواست تا طرح های تهیه شده توسط بعضی از بخش های 
این کمیته را برای رفع آلودگی هوا اجرا کنند! سازمان حفاظت 
محیط زیست که شاید به حق خود را مسئول ترین می داند 
طی بیانه ای شدید اللحن درباره خطرات آلودگی هوا هشدار 
و  پالسما  تحقیقات  مرکز  رئیس  نظر  اظهار  باالخره  و  داد 
بنا  است  که شورایی  ترافیک کشور  هماهنگی  عالی  شورای 
کشور...  وزارت  عمرانی  امور  هماهنگی   معاون  معرفی  بر 
های کشور مسکن  وزارتخانه  از  اجرایی  مقام   8 از  متشکل 
و شهرسازی راه و ترابری پست و تلگراف و تلفن سازمان 
نیروی  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  بودجه  و  برنامه 
انتظامی... تقریبا خودم هم گیج شدم... خوب معلوم است این 
همه سازمان گوناگون که اکثرا هم در رقابت با یکدیگر ایجاد 
با هم درگیر می شوند هم دیگر راگرفتار می کنند  اند  شده 
کار همدیگر را خنثی می کنند و این وسط می ماند مردمی که 

در زیر دست و پای این غولهای بوروکراسی له می شوند.
امروز  صبح  )روزنامه  کنید  توجه  بار  تاسف  خبر  این  به 
بازداشت  در  که  مخدر  مواد  متهمان  از  یکی   :)۲63 شاره 
مستقل1۲3  گردان  نیروهای  از  تعدادی  بود  انتظامی  نیروی 
در  و  کرد  هدایت  کمینگاه  به  را  ایرانشهر  در  مستقر  مقداد 
انتظامی  نیروی  به کمین پرسنل  همان لحطه قاچاقچیانی که 
فرماندار  تیراندازی کردند.  ماموران  به سمت  بودند  نشسته 
این مطلب به خبرنگار ما گفت ناهماهنگی  با اعالم  ایرانشهر 
تامین شهر و  با رئیس شورای  نیروهای گردان مستقر1۲3 
منطقه انتظامی ایرانشهر منجر به شهادت 36 نفر از ماموران 
اکنون در  انتظامی منطقه شد. وی سپس اشاره می کند هم 
امر  در  انتظامی  نیروی  گروه  چهار  ایرانشهر  شهرستان 

مبارزه با مواد مخدر به طول مستقل عمل می کنند.
موازی  سازمان  چهار  این  تاره  که  نشود  فراموشتان  و 
شدن  کشته  آنها  در  حال  هر  به  که  هستند  هایی  سازمان 
وجود دارد جنگیدن دارد و به هر حال خیلی دلباخته ندارد. 
ببینید حاال سازمان هایی که در آن جواز و شیرنی تقسیم می 

کنندچقدر طرفدار دارند.
و تا ناگفته نماند اغلب اوقات وقتی این بی برنامگی عام شد 
مورد پذیرش هم قرار گرفت و به هر حال قسمتی  از سیستم 
اداری مملکت را تشکیل داد تصمیم های ما هم میشود مبتنی 
ر زیسک شانس. زمینی خریده اید یا دارید و می خواهید روی 
ببینید چه تغییرات عجیب و غریبی می  آن خانه ای بسازید 
تواند حداقل سرنوشت اقتصادی شما را تغییر اساسی بدهد 
بدون مقدمه و برنامه روبروی زمین شما پارك می سارند 
ارزش ملک شما حدودا سی یا چهل درصد افزایش پیدا می 
کند روبروی زمینتان یک مدرسه درست می کنند با مسجد و 
یا بیمارستان سوانح همه ایی ها ساختنش برای همه شگون 
می آورد جز شما که روبروی ان هستید و مجبورید  سر و 
صدای ناشی از آن را تحمل کنید بنابراین ارزش ملک شما 

افت می کند.
حاال بروید شهر داری جواز بگیرید اگر مقررات اجازه داد که 
بود... پس  اگر بر عکس  پولدار  زیاد بسازند شما می شوید 
با  مختلف  مقاطع  در  خودتان  اقتصادی  سرنوشت  در  شما 
امکانات یکسان عمال هیچ کاره هستید. تصمیم و یا امضای 
خودتان فالن مقام دولتی می تواند زندگی شما را زیر و رو 
از فالن استان  ! یکشبه می گوید  یا منفی  بکند حاال مثبت و 
یک  بخشنامه ی  یک  با  فرمان  یک  این  نرود.  جایی  به  برنج 
بخشنامه ی یک سطری هر کس  با همین  اما  است.  سطری 
که آن طرف خط است و برنج دارد چه می دانم مثال بیست 
درصد پول دارتر می شود و این طرفی بی پول تر. این است 
که طرف اگر دستش به جایی و دم گاوی بند است می رود 
این بخشنانه ها را به هر نحوی که شده به طرف  که جهت 
به  و  کند  می  دعا  نشیند  می  نیست  اگر  و  برگرداند  خودش 
انتظار شانس خوب و یا خدای ناکرده شانس بد می نشیند. 
و عمال می بیند که تالشش کوشش اش آن چنان تعیین کننده 
نیست که همه ی انژی اش را روی تولید خوب روی کیفیت 
خوب و یا روی عرضه خوب بگذارد. می شود این که ته هر 

تصمیم گیری می گوید یا نصیب و یا قسمت.

پناهندگی عضو 
ارشد تيم هسته ای 

درآمريکا 

تیم  ارشد  »حسین موسویان«، عضو 
بود  خاتمی  زمان  دولت  ای  هسته 
اروپا و آمریکا رفت و  به  قبل  از  که 
اقامت  به  تصمیم  داشته،  آمدهایی 
است.روزنامه  گرفته  آمریکا  در  دائم 
آورده است  مردم ساالری درخبری 
کننده  مذاکره  تیم  سابق  عضو  که 
به جرم  چندماهی  که  ایران  هسته ای 
آمریکا  به  بود،  بازداشت  جاسوسی 
رفته است و قصد بازگشت به ایران 

را ندارد.
این روزنامه مردم ساالري مدعی شده 
دستگیری  خطر  موسویان  که  است 
خودداری  دلیل  مهمترین  را  خود 
کرده  عنوان  ایران  به  بازگشت  برای 
که  زمانی  موسویان  است.حسین 
عالی  شورای  دبیر  روحانی،  حسن 
امنیت ملی دولت اصالحات بود عضو 
بود  هسته ای  مذاکره کننده  تیم  ارشد 
به  ایرانی  و همچنین سخنگوی هیات 

شمار می رفت.
او بعدها به اتهام جاسوسی بازداشت 
به  را  او  تهران  انقالب  دادگاه  و  شد 
مجرم  ملی  امنیت  در  اخالل  اتهام 
507 قانون  شناخت و براساس ماده 
و  تعلیقی  حبس  سال  دو  به  کیفری، 
پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی 

محکوم کرد. 

امکان تصويب 
قطعنامه عليه ايران

امنیت  شورای  ای  دوره  رئیس  هلر،  کلود 
سازمان ملل متحد از احتمال تصویب چهارمین 
قطعنامه تحریمی علیه ایران طی ده روز آینده، 

خبر داده است.
کلود هلر، سفیر مکزیک در سازمان ملل متحد، 
ریاست شورای امنیت را در ماه جاری )ژوئن( 

برعهده دارد.
گفت  خرداد(   1۲( ژوئن  دوم  چهارشنبه  او 
فوری  اقدام  خواهان  قطعنامه  این  حامیان  که 
آن طی  گذاشته شدن  رای  به  و  امنیت  شورای 

ده روز آینده هستند.
پنج کشور عضو دائم شورای امنیت پیش نویس 
اردیبهشت(   ۲9( مه   19 چهارشنبه  را  قطعنامه 
ارائه  نهاد  این  غیردائم  عضو  ده  به  و  تدوین 

کردند.
دیپلماتیک  منابع  از  نقل  به  رویتر  خبرگزاری 
خود گزارش می دهد که پیوست های قطعنامه 
احتماال تا روز جمعه این هفته در اختیار اعضای 

غیردائم قرار خواهد گرفت.
اسامی مقام ها و شرکت های ایرانی که تحریم 

خواهند شد در این پیوست ها اعالم می شود.
از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز چهارشنبه اعالم 
کرد انتظار دارد قطعنامه شورای امنیت تا پیش 

از آغاز تابستان تصویب شود.
جمهوری  رئیس  اوباما،  باراك  وعده  این 

آمریکاست که ایران تا پایان بهار تحریم شود.

ایران تحریم های آمریکا و شورای امنیت را بی 
فایده و غیرقانونی می داند.

پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
که  کرد  بینی  خوش  ابراز  چهارشنبه  آمریکا، 
شورای امنیت حداکثر تا ۲1 ژوئن – قبل از آغاز 

تابستان – ایران را تحریم کند.

که  است  رسیده  نتیجه  این  به  آمریکا  گفت  او 
تحریم سیاست  و  فشار  فقط در صورت  ایران 

اتمی خود را تغییر خواهد داد.

المللی خط مشی  ایران می گوید فشارهای بین 
اتمی این کشور را تغییر نخواهد داد.

بر  ایران  خارجه  امور  وزیر  متکی،  منوچهر 
ادامه غنی سازی اورانیوم تاکید کرده و درباره 

تشدید تحریم علیه کشورش هشدار داده است.

او چهارشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک، گفت 
وجود  راه  دو  ایران  اتمی  مشکل  حل  برای  که 
دارد، "یکی بر همکاری مبتنی است و دیگری بر 
برای  قطعنامه  صدور  که  افزود  و  رویارویی" 
بروز  برای  "مبنایی  اسالمی  جمهوری  تحریم 

رویارویی است."
آمریکا غنی سازی اورانیوم تا حد ۲0 درصد در 
امنیت  شورای  های  قطعنامه  با  مغایر  را  ایران 

سازمان ملل متحد می داند.
تحریم  قانون  دارد  نظر  در  آمریکا  کنگره 
کنندگان  تامین  تحریم  که شامل  ایران  گسترده 
ایران می شود را در ماه ژوئن  بنزین وارداتی 
و احتماال پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت 

تصویب کند.
ایران  شورا،  این  جدید  قطعنامه  نویس  پیش 
غنی  مراکز  تمام  ساخت  که  کند  می  موظف  را 
سنگین  آب  اتمی  تاسیسات  یا  اورانیوم  سازی 
) مراکز پلوتونیوم( را متوقف کند و از ساخت 

تاسیسات مشابه خودداری کند.
ایران،  تسلیحاتی  تحریم  بر  عالوه  قطعنامه  این 
از  شماری  و  کشتیرانی  خطوط  مرکزی،  بانک 
به  را  پاسداران  سپاه  های  مقام  و  ها  شرکت 

فهرست تحریم ها اضافه خواهد کرد.

بی بی سی بخش فارسی
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رابرت کاپالن در گفت وگو با فارن افرز: 

چين در حال تبديل به 
هژموني جغرافيايي است 

یاسر میري: 

رقابت پذیر  قدرتی  به  آن  تبدیل  و  چین  خیزش 
در مناسبات مختلف جهانی با قدرت هایی بزرگ 
چون ایاالت متحده، همگان را به شگفتی واداشته 
کارشناس  فرگوسن،   نیال  که  جایی  تا  است 
دوقطبی  دنیای  از  اکنون  الملل،  بین  مسائل 
این  از  متشکل  دو  گروه  تشکیل  و  »چینامریکا« 
کاپالن  رابرت  می دهد.  خبر  آینده  در  کشور  دو 
نظریه پرداز و پژوهشگر ارشد مرکز امنیت آمریکای جدید و نویسنده 
کتاب »باد موسمی: اقیانوس هند و آینده قدرت آمریکا«، معتقد است 
به چین، حمایت  ایاالت متحده  که ما نکات فراوانی درباره بدهی های 
بسیاری  و  ، سودان  کره شمالی  برمه،  در  اقتدارگرا  نظام های  از  آن 
که  است  این  است،  اهمیت برانگیز  آنچه  اما  مي دانیم  دیگر  چیزهای 
ننوشته  کشور  این  سیاسی  نقشه  و  چین  جغرافیای  درباره  کسی 
است. به باور او چین در حال توسعه جغرافیای نفوذ خود در منطقه 
شرق آسیا، آسیای مرکزی، مغولستان؛ شرق دور روسیه است. این 
کشورهمچنین با بازسازی و ساخت بندرگاه های جدید در اقیانوس 

هند و سرمایه گذاری های کالن در نیروی دریایی گستره حضور پر 
رنگي را در فراتر از مرزهای دریای خود تجربه کرده است. به اعتقاد 
فراتر  حتي  جغرافیایي  هژموني  یک  به  تبدیل  حال  در  چین  کاپالن،  
عنوان  تحت  وی  جدید  کتاب  چاپ  بهانه  به  است.  شرقي  نیمکره  از 
»جغرافیای قدرت چین« ،گیدن رز از طرف نشریه معروف فارن افرز، 
از  انجام داده است که در ذیل خالصه اي  با کاپالن  مصاحبه ای را 

آن می آید. 

چگونه می توان چین را از حرکت بازداشت و آیا پیشرفت های این 
بر  آن  سیاسی  نظام  نوع  و  ثبات  به  یا  اقتصادی  مسائل  به  کشور 

می گردد؟ 
تاریخ خطی نیست، بلکه پر از افت و خیز است و ما نمی توانیم رشد 
این کشور  توان  بر  این  و  کنیم  تضمین  آینده  در  را  اقتصادی چین 
در قدرتنمایی دریایی و قراردادهای همکاری تاثیر دارد. اما در این 
در  را  قدرت خود  اینکه چین  توجه شود. نخست  نکاتی  به  باید  بین 
جنبه سخت افزاری آن و عمدتا نیروی دریایي دنبال می کند. ولی این 
وجه از قدرت نظامی جنبه تجمالتی دارد چراکه قدرت های زمینی و 
قاره ای در طول تاریخ همواره از مرزهاي زمیني خود احساس امنیت 

بیشتري مي کنند. 

آیاتوسعه روزافزون چین منبع تنش زایي خواهد شد؟ 
هرچند چین مي کوشد تا دسترسي ایاالت متحده به شرق و جنوب 
شرق آسیا و تنگه تایوان را محدود کند ولي این تهدید تنها غیرمستقیم 
است. من فکر مي کنم که رشد جغرافیایي چین بیان وضعیتي است 
که نشان از بي خطر بودن آن دارد. رهبران چین برخالف همتایان 
تعریف  الملل  بین  سطح  در  را  رسالتي  خود،   براي  شان  آمریکایي 
نکرده و نوع خاصي از حکومت را تشویق نمي کنند. آنها تنها دنبال 
رفاه  سطح  ارتقاي  براي  انرژي  و  نفت  زیرزمیني،   منابع  اکتشاف 
جمعیت میلیاردي خود هستند. در واقع چین در حال تبدیل به چالش 

است و نه تهدیدي شرورانه و خطرناك براي ایاالت متحده. 
خوب همین طور که اشاره کردید، باالخره توسعه روز افزون قدرت 

چین روزي عرصه را بر منافع ایاالت متحده در آسیا تنگ مي کند. 
دقیقا. در واقع کم و بیش ما ناچار به داشتن رابطه فشرده با چین 

هستیم. پس از پایان جنگ جهاني دوم،  چین،  ژاپن، فیلیپین و کره نابود 
شدند و ایاالت متحده قدرت برتر در منطقه بود. اما آن روزها گذشته 
است و اکنون قدرت دریایي چین در حال تهدیدزایي علیه منافع ایاالت 
به لحاظ تعداد رزمناو در  نیروي دریایي ما  متحده است. در مقابل 

حال ضعیف شدن است. 

آیا شما فکر مي کنید که واقعا یک جنگ متعارف به سبک قدیمي آن 
در منطقه شکل مي گیرد؟ 

سخت  قواي  موازنه  از  بلندي  دورنماي  که  هستم  اعتقاد  این  بر 
ملي گرایي در منطقه در حال شکل گرفتن است. اینجا منطقه اي است 
که ملي گرایي هنوز پویاست. در واقع آسیا در حال بازگشت به دوران 
چندقطبي گرایي سنتي وستفالي و روبه رو شدن با چالش هاي امنیتي 

است. 

کردید چه  اشاره  که  به مسائلي  متحده  ایاالت  واکنش  کنید  مي  فکر 
بوده است؟ چه مثبت و چه منفي؟ 

خب اول از همه،  اجازه بدهید اشاره کنم که بسیاري از آمریکایي  با 
مانند  منطقه اي  امور  در  جمهوري  ریاست  ویژه  نمایندگان  انتصاب 
در  میچل  جورج  پاکستان،  و  افغانستان  امور  در  هالبروك  ریچارد 
مسائل خاورمیانه و ... منتقد هستند،  چراکه دست و بال وزیر خارجه 
را مي بندد. اما در مسئله چین، اوضاع بهتر است چون وزیر خارجه با 
دست باز مي تواند به شرق آسیا و جنوب شرق آسیا و آفریقا سفر 
کند، یعني مناطقي که ایاالت متحده با چین دست و پنجه نرم مي کند. 

و   خارجه  ملي،  وزیر  امنیت  مشاور  جاي  به  آرماني،  دنیاي  در  اگر 
وزیر دفاع بودید، چه کار متفاوتي مي کردید؟ 

کارهاي زیادي براي انجام دادن وجود دارد. اول از همه،  این مسئله را 
به رسمیت مي شناختیم که شرق آسیا، جنوب آسیا و غرب اقیانوسیه 
واقعا مرکز جهان-مرکز استراتژیک جهان است و ما با این کشورها 
که  بود  این  بوش  دولت  چالش هاي  از  یکي  شدیم.  مي  تعامل  وارد 
همایش هایي به اندازه کافي در سطوح بلندپایه برگزار نکرد. اما ما این 
کار را مي کردیم، ما متحدان مهمي چون ژاپن، کره جنوبي، هندوستان 
و ... در منطقه داریم. همزمان ما با چیني ها وارد گفت وگو مي شدیم 
از  که  مي کردیم  قدرت هایي  کنسرت  در  حضور  به  وادار  را  آنها  و 

شاخ آفریقا تا دریاي ژاپن را در کنترل دارند. 

اگر نظام سیاسي چین به سمت شفافیت و تساهل بیشتر حرکت کند، 
آیا نگراني ها از پیشرفت هاي دریایي چین کاهش مي یابد؟ با توجه 
به بنیه ضعیف نظامي ژاپن، تاثیر این پیشرفت ها بر توافقات امنیتي 

ایاالت متحده و ژاپن چه خواهد بود؟ 
برقرار شود  دموکراسي  جهان  در  اگر  آمریکایي ها،  ما  نگاه  از  خب 
صلح و امنیت حاکم مي شود و طبیعتا اگر چین دموکراتیک تر و کمتر 
با چین  این معناست که ما روابط گسترده تري  به  اقتدارگراتر شود 
خواهیم داشت. اگرچه ممکن است چین آزاد منجر به رشد اقتصادي 
پویاتري در سال ها و دهه هاي آینده این کشور شده و به این کشور 
اما  دهد،  گسترش  مرزهایش  فراسوي  را  خود  قدرت  تا  دهد  اجازه 
بعید مي دانم که کشمکش براي دموکراسي در چین به طور خودکار 
به این معنا باشدکه این کشور از دشمن آمریکا به یک دوست تبدیل 
مي شود. اما در مورد ژاپن، باید عرض کنم که باالخره این کشور پس 
این کشور  ناآرامي سیاسي شده است.  از جنگ جهاني دوم صحنه 
اکنون دیگر آن دولت متحد قدیم ما نیست. حزبي در این کشور روي 
کار آمده که تجربه حکمراني ندارد. چیني ها بارها کوشیده اند تا از 
به ژاپني ها مي گویند  آنها  ببرند.  ایاالت متحده بهره  مناسبات ژاپن و 
که »خیلي نمي خواهد به آمریکایي ها وابسته شوید. ما امنیت شما را 
تضمین مي کنیم.« ما اکنون در شرایطي قرار داریم که دیگر نمي توانیم 
این  به  باشیم.  داشته  این کشور  در  نظامي  گذشته حضور  همچون 
کنیم  شدن  نظامي  دوباره  به  تشویق  را  ژاپني ها  که  ناچاریم  خاطر 
و به لحاظ رواني نیز آنها را تشویق به این کار بکنیم تا با چیني ها 

هم تراز شوند. 

شما در مقاله اي گفتید که اگر ایاالت متحده، تایوان را به بهاي ارتقاي 
متحدان  میان  فراواني  تردیدهاي  و  کند، شک  رها  چین  با  مناسبات 
به وجود مي آید. در  ایاالت متحده  امنیتي  تعهدات  به  اي نسبت  منطقه 
واشنگتن  با  تسلیحاتي  قراردادهاي  انعقاد  از  تایواني  مقامات  مقابل، 
مانند جنگنده هاي اف- 16 به عنوان شاهدي خالف ادعاي شما یاد 
مي کنند. آیا فکر مي کنید که این قراردادها به سرانجام مي رسد و در 
صورت انجام آن، چه تاثیري بر رقابت تسلیحاتي در تنگه تایوان مي 

گذارد و آیا چیني ها احساس تهدید به انزواگرایي نمي کنند؟ 
16 ماه ها و  اکتبر گذشته چین بودم و ماجراي فروش اف-  نه. من 
سال ها در جریان بوده است. من فکر مي کنم که دولت اوباما خالقانه 

در این باره اندیشیده و آن را حسابگرایانه مطرح کرده است. 
کاخ سفید به اندازه اي به تایوان تسلیحات خواهد فروخت که هزینه 
اشغالگري چین به حدي برسد که این کشور از انجام آن سرباز زند. 
روابط  که  فروخت  نخواهد  تایوان  به  جنگ افزار  آنقدر  ایاالت متحده 

چین و ایاالت متحده را کامال دگرگون سازد. 

تايم: محکمه بنديکت شانزدهم 
با  روزها  این  ـ  شانزدهم  بندیکت  همان  یا  ـ  راتزینگر  جوزف 
مشکالت جدی روبه رو است. افکار عمومی از او می خواهد درباره 
کشیشان  توسط  کودکان  از  سوءاستفاده  دهه  چند  رسوایی های 
ژوئن   7 در شماره  تایم  مجله  جلد  این موضوع  کند.  عذرخواهی 
این است که واتیکان چگونه می تواند کفاره  تایم  آن است. سوال 
امیدوارکننده  شانزدهم  بندیکت  پاپ  سابقه  بدهد؟  را  گناه  این 
بررسی  برای  دوم  پل  ژان  پاپ  که  بود  کمیسیونی  در  او  است. 
اشتباهات کلیسا در پنج  قرن گذشته تاسیس کرده بود. اما اکنون 
او از عذرخواهی رسمی درباب مهم ترین گناه تازه کشیشان سرباز 
می زند. گرچه پاپ در این باره حرف زده است اما بیشتر فلسفه بافی 
کرده در حالی که انتظار می رود پاپ به زبانی مدرن و بدون توجه 
از  زیادی  تعداد  دهد.  نشان  واکنش  رسوایی  این  به  االهیات  به 
هواداران بندیکت شانزدهم هم از این زبان االهیاتی ناراضی هستند 
و از او می خواهند به زبانی مدرن در این باره اظهارنظر کند. حتی 
کلیسا وجهه  این سوءاستفاده ها هم عذرخواهی  قربانیان  نظر  در 
آن را خراب نخواهد کرد. اوالن هورنه ـ یکی از همین قربانیان ـ به 
نویسنده تایم گفته است:»  اگر کلیسا از ]ننگ[ تفتیش عقاید سربلند 

بیرون آمده است از این ماجرا هم جان به در خواهد برد« 

اکونوميست: 
دولت مشکل است نه راه حل 

اکونومیست در شماره ۲7 می جلد خود را به مرحله جدید بحران 
امید  و  بیم  در  اقتصاد جهانی  است.  داده  اختصاص  مالی جهانی 
بازارها در نیمه ماه می  به سر می برد. از سویی شاخص سهام 
اقتصادهای نوظهور، رشد  به لطف  از سویی دیگر  سقوط کرده، 
جهانی اقتصاد بیش از پنج درصد خواهد بود، چیزی بیش از آنی 
که تحلیل گران تصورش را می کردند. البته این رشد این کشورها 
هم جای چون و چرا دارد. چین در معرض خطر است و دولت این 
کشور باید با تهدید تورم و ایجاد حباب در بازار مسکن دست وپنجه 
نرم کند. در آمریکا هم مصرف کننده ها دوباره به فروشگاه ها روی 
آورده اند و به آینده کاری شان امیدوار شده اند. البته وضع اروپا 
اقدام دولت ها در  اگرچه  نکته آن است که  اما  بدتر است.  از همه 
کنترل بحران که نگذاشت این بحران به رکود بدل شود موثر بوده 
اما اکنون به واسطه بی تدبیری و ضعف، این دولت ها به جای آنکه 
راه حل باشند، به مسئله بدل شده اند. آنچه تهدید به نظر می رسد 
خود دولت ها هستند. بیش از هر کجا اروپایی ها باید مواظب باشند. 
اروپا باید اصالحات و ریاضت را تجربه کند و دولت هاي ولخرج 
اما  باید محتاط تر شوند.  ـ  ـ به خصوص در جنوب آن  قاره  این 
دورنما برای اکونومیست راضی کننده نیست. به قول این هفته نامه 
اکنون  بودند  راه حل  از  بخشی  پیش  مدتی  که  دولت ها  تاثیرگذار، 

بخشی از مسئله شده اند. 

نيواستيتسمن: نوشداروی برقع 
برای درد هويت 

در شماره 31 می این هفته نامه به موضوعی چالش برانگیز پرداخته 
است: چرا در حالی که اروپا درگیر بحران سیاسی و مالی است 
هم و غم خود را مصروف حجاب زنان مسلمان کرده است؟ مهدی 
را  اروپا  هویتی  بحران  مجله  این  سیاسی  بخش  سردبیر  حسن 
دلیل این اقدام می داند و به زوایای گوناگون آن پرداخته است. در 
ماه های گذشته تعدادی از کشورهای اروپایی محدودیت هایی در 
مورد نقاب و برقع برقرار کرده اند. بلژیک اولین این کشورها بود 
که پوشش تمام عیار برقع را در عموم منع کرد. دولت پنج ماهه 
بلژیک که سه روز پیش در میان جدال های حزبی فروپاشید این 
به دست  را  نمایندگان  اکثریت  و حمایت  برد  به مجلس  را  قانون 
آورد. به نظر حسن، خصومت با روسری، مسلمانان ملتی تکه تکه 
توجه دولت های  دلیل اصلی  بحران هویتی  متحد می کند.  را  شده 
اروپایی به این مسئله است. مسئله ای که در بحبوحه بحران مالی 
اروپا موضوعی ثانویه به نظر می رسد. نکته دیگرآنکه تعداد زنان 
کنند  می  استفاده  کامل  نوع حجاب  این  از  اروپا  در  که  مسلمانی 
بسیار اندك است. طبق برآورد سرویس امنیتی فرانسه ـ کشوری 
که ممنوعیت برقع را تصویب کرده است ـ از میان دو میلیون زن 
مسلمان در فرانسه تنها دو هزار نفر از برقع استفاده می کنند. شاید 
حق با فواد لهسایی ـ عضو مراکشی االصل حزب سبز و نماینده 
در پارلمان بلژیک ـ باشد که قوانینی چنین مانند استفاده از بازوکا 
برای کشتن حشره است. اما نکته این است که نکند دامن زدن به 
اروپایی  پرتعداد  مسلمانان  انزوای  اروپا سبب  در  برقع  از  نفرت 

شود. مهدی حسن همین دغدغه را دارد. 



9 هفته نامه پرشین جمعه ۱4 خرداد ماه ۱389 - شماره ۱50

لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

کابینه جدید انگلیس را باید کابینه 60  میلیون پوندی 
نامید. 

دولت ائتالفی دیوید کامرون که با شعار» انصاف« 
کار خود را آغاز کرده وزرایی دارد که همگی به 
به همین  دارند،  تعلق  انگلیس  میلیونر جامعه  طبقه 
دلیل اکنون این اتهام مطرح شده که سکان سیاست 
در انگلیس باردیگر به دست ثروتمندان افتاده است. 
سرمایه  دارای  ۲3 نفر  انگلیس  کابینه  ۲9 وزیر  از 
پوند  میلیون  یک  از  بیش  معادل  دارایی ای  و 
رهبر  و  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  هستند.خود 
تعلق  انگلیس  اشراف زاده  طبقه  به  هم  محافظه کار 
دارد. او، هم در دوران مدرسه و هم در دانشگاه در 
میلیونرها تحصیل  مؤسسات خاص و مخصوص 
انگلیس  میان مردم معمولی  از  که هر کسی  کرده 
اکنون  موضوع  این  نداشته اند.  فرصتی  چنین 
درکانون توجه رسانه های انگلیس قرار گرفته است. 
شریک  بدون  کارگر  حزب  را  انگلیس  قبلی  دولت 
اسمش  از  که  همانطور  این حزب  می کرد.  رهبری 
هم پیداست سیاست های حمایتی از طبقه متوسط 
اما  اکنون  می کرد.  دنبال  را  جامعه  ضعیف  و 
و  محافظه کاران  یعنی  قدرت،  در  شریک  ۲ حزب 
احزاب  این  نماینده  که  وزرایی  و  لیبرال دمکرات ها 
در پارلمان و دولت هستند، از طبقه میلیونر هستند. 
موضوع  این  به  نسبت  انگلیس  عمومی  افکار 
جنجال  هم  آن  دلیل  و  بودند  بیشتر حساس شده 
پیرامون  گذشته  سال  که  است  رسوایی ای  و 
ایجاد  انگلیس  پارلمان  نمایندگان  حساب سازی 
دو  از  پارلمان  نمایندگان  که  بود  این  ماجرا  شد. 
از هزینه های  حزب کارگر و محافظه کار، بسیاری 
و  دولت  به حساب  را  خانوادگی خود  و  شخصی 
هزینه عمومی می گذاشتند. این ماجرا را رسانه های 
آن  درباره  تحقیق  هنوز  و  کردند  فاش  انگلیسی 

ادامه دارد. 
روزنامه انگلیسی دیلی میل نگاهی تفصیلی دارد به 
میزان  و  انگلیس  دولت جدید  میلیونرهای  فهرست 
درآمد و سرمایه  آنها.در این فهرست تنها 6 وزیر 
وزیر   6 این  دارند.  پوند  میلیون  یک  زیر  درآمدی 
فقیر وزرای تجارت، بهداشت، دولت محلی،  نسبتا 
و  استان ها  امور  در  مشاور  مشاور،وزیر  وزیر 
تا   ۲4 شماره های  که  هستند  اسکاتلند  امور  وزیر 

۲9را شامل می شوند.
 

1( لرد استرات کالید- رهبر مجلس لردها 
این بارون 10 میلیون پوندی یکی از والدینش بلژیکی 
هستند و از این نظر نیمی انگلیسی و نیمی بلژیکی 
خوانده می شود، شرکت امالك خانوادگی خود را 
در  پوندی  3/۲ میلیون  خانه ای  او  می کند.  مدیریت 

وست مینیستر دارد. 

2( فیلیپ هاموند وزیر امور حمل و نقل 
هاموند که پیش از این قرار بود منصبی مهم تر در 
وزارت دارایی داشته باشد، 5/7 میلیون پوند ثروت 

دارد. 
امالك  شرکت های  در  پوندی  6 میلیون  سهامی  او 
در  پوندی  میلیون  یک  خانه ای  صاحب  و  دارد 
خانه  یک  همچنین  هاموند  است.  وست مینیستر 

400 هزار پوندی هم در لندن دارد. 

3( جورج آسبورن- وزیر خزانه داری 
او جوان ترین وزیر کابینه انگلیس است و 6/4 میلیون 
پوند ثروت دارد. آسبورن صاحب سهامی ۲ میلیون 
پوندی در شرکت پدرش است و در خانه اجدادی 
۲ میلیون پوندی در ناتینگ هیل لندن زندگی می کند. 

4( جرمی هانت- وزیر فرهنگ رسانه و ورزش 
ثروت این وزیر کابینه به بیش از 5/4 میلیون پوند 

می رسد. او 4 خانه در نقاط مختلف انگلیس دارد. 

5( دیوید کامرون- نخست وزیر 
و  او  می رسد.  پوند  4 میلیون  به  کامرون  ثروت 
و  دارند  تعلق  ثروتمندی  خانواده  به  همسرش 
خانه  دارند.  شخصی  و  خانوادگی  دارایی های 
آنها در لندن بیش از 7/۲ میلیون پوند ارزش دارد. 
همسر کامرون مدیر امور خالقیت و نوآوری یک 
شرکت بزرگ است که سال گذشته تنها 300 هزار 
از  آنها  دوی  هر  کرده است.  دریافت  پاداش  پوند 
می برند.  کالنی  ارث  هم  ثروتمندشان  خانواده های 
از  بیش  به  او  برای  کامرون  دیوید  خانواده  ارثیه 

30 میلیون پوند می رسد.
 

و  آب  تغییرات  و  انرژی  6( کریس هانی- وزیر 
هوایی 

کارشناس  و  روزنامه نگار  وزارت  از  پیش  او 
ثروت  داشت.  لقب  9 خانه ای  مرد  و  بود  اقتصادی 
در  خانه  چند  و  می رسد  پوند  5/3 میلیون  به  او 
لندن و آکسفورد دارد. او همچنین در فرانسه هم 
یونان  دارد. همسرش هم در  تابستانی  یک ویالی 

صاحب ملک است. 

7( دومنیک گریو- دادستان 
گریو با 3 میلیون پوند ثروت، در مؤسسات بزرگی 
چون بانک سلطنتی اسکاتلند سهام دارد. او همچنین 

صاحب چند خانه است. 

8( فرانسیس ماد- وزیر امور کابینه 
انگلیس  و  فرانسه  در  ثروت  پوند  3 میلیون  با  او 
صاحب ملک است. او همچنین در چند شرکت هم 

سهامدار است. 

9( ویلیام هیگ- وزیر خارجه 
5/۲ میلیون  محافظه کار  حزب  جنجالی  چهره  این 
در  انجام سخنرانی  از طریق  او  دارد.  ثروت  پوند 
سال های گذشته ثروت زیادی به دست آورده است. 
او برای هر سخنرانی ۲5 هزار پوند دریافت می کند. 

10( اندرو میچل- وزیر امور توسعه بین المللی 
او پیش از ورود به کابینه یک بازرگان و بانکدار 
دارد.  پوند  ۲  میلیون  معادل  ثروتی  اکنون  و  بود 
ارزش خانه او در لندن به بیش از 6/1 میلیون پوند 

می رسد. 

11( دیوید الوز- وزیر دارایی 
از  را  خود  پوندی  ۲ میلیون  ثروت  عمده  بخش  او 
دست  به  دالر  ارزش  روی  سرمایه گذاری  طریق 
ندارد  نماد چندانی  او  ثروت  این  البته  آورده است. 
او  ندارد.  زیادی  شده  ثبت  دارایی  و  ملک  او  و 
مؤسسه  و  بنگاه  چند  در  غیرمستقیم  به صورت 

سهامدار است. 

12( نیک کلگ- معاون نخست وزیر 
کامرون،  خود،  ائتالفی  شریک  مانند  هم  کلگ 
میلیون   9/1 به  او  ثروت  دارد.  ثروتمندی  خانواده 

پوند می رسد. 

و  نوآوری  بازرگانی،  دیوید ویلتس- وزیر   )13
مهارت 

ویلتس که همسری هنرمند و معروف دارد، صاحب 
ثروتی معادل 9/1 میلیون پوند است. ارزش خانه او 

به 3/1 میلیون پوند می رسد. 

14( ترسا می- وزیر امور زنان و برابری 

ثروت این زن به 6/1 میلیون پوند می رسد. 

وزارت  در  کابینه  امور  وزیر  لتوین-  الیور   )15
کشور 

او یک بانکدار سابق با 6/1 میلیون پوند ثروت است 
و خانواده ای دانشگاهی دارد. او در لندن خانه ای به 

ارزش 800 هزار پوند دارد. 

16( کارولین اسپل مان- وزیر غذا و محیط زیست 
و امور روستایی 

انگلیس  کشاورزان  اتحادیه  عضو  گذشته  در  او 
بوده و صاحب یک شرکت بیوتکنولوژی به همراه 
شوهرش است. ارزش ثروت او بالغ بر 5/1 میلیون 

پوند است. 

17( اون پاترسون- وزیر امور ایرلند شمالی 
پاترسون کسب و کاری پرمنفعت در بازار امالك 
و خرید و فروش و رهن و اجاره دارد. ثروت او به 

5/1 میلیون پوند می رسد. 

18( چریل گیلن- وزیر امور ولز 
دارد.  3 خانه  که  است  ارتش  افسر  یک  دختر  گیلن 

ارزش دارایی او به 5/1 میلیون پوند می رسد. 

1۹( کنت کالرک- وزیر دادگستری 
در  است  انگلیس  کابینه  کهنه کار  وزیر  که  کالرك 
شرکت هایی چون بریتیش پترولیوم و دیاگو سهام 
دارد. ثروت او به یک میلیون پوند می رسد. او در 
پوند  500 هزار  ارزش  به  خانه ای  ناتینگهام شایر 

دارد. 

20( سرجورج یانگ- رهبر مجلس عوام 
او یک اشراف زاده با ثروت یک میلیون پوندی است. 

و  کار  امور  وزیر  اسمیت-  دانکن  یان   )21
بازنشستگی 

محافظه کار،  حزب  سابق  رهبر  اسمیت،  دانکن 
این  او  اما  است.  ثروت  پوند  میلیون  یک  صاحب 
عمده  بخش  زیرا  است  همسرش  مدیون  را  ثروت 

این ثروت را همسرش به دست آورده است. 

22( مایکل گاو - وزیر آموزش 
او از دستیاران نزدیک کامرون است و یک میلیون 
پوند ثروت دارد. درآمد ساالنه او از روزنامه نگاری 

و نگارش کتاب 70 هزار پوند است. 

23( لیام فاکس- وزیر دفاع 

دکتر فاکس با ثروت یک میلیون پوندی، یکی دیگر 
از وزرای کابینه انگلیس است که چند خانه دارد.

ترديد در 
واگذاري قدرت 

به کرزي 
زلمای خلیل زاد 
سفیر سابق آمریکا در افغانستان و عراق 

روابط آمریکا و افغانستان اخیرا رو به وخامت 
حامد  سفر  آیا  شرایط  این  در  است.  گذاشته 
ایاالت  به  افغانستان ـ  رئیس جمهور  ـ  کرزی 
می کند؟  بهتر  را  رابطه  این  وضعیت  متحده 
موفقیت این سفر به چهار موضوع مهم بستگی 
دارد: موضوع اول بازسازی اعتماد است. عدم 
اعتماد بنیادینی میان دودولت وجود دارد. کرزی 
از سوی دولت آمریکا  شخصا احساس می کند 
آمریکا  دولت  اقدامات  از  او  است.  شده  تحقیر 

گیج شده. 
توافق  به  باید  رئیس جمهور  دو  دیدار  ثانیا، 
پایداری درباره موضوعات خاصی مانند تقسیم 
کار در تامین امنیت افغانستان بینجامد. همانطور 
واشنگتن  روزنامه  در  مقاله ای  در  کرزی  که 
نوشته او خواستار توافق تازه ای درباره جایگاه 
نیروهای  فعالیت های  آن  تحت  که  نیروهاست 
ائتالف محدود شود. برای مثال کرزی می خواهد 
و  افاغنه  خانه های  به  ورود  ائتالف  نیروهای 
دستگیری آنها را متوقف کنند. در بحث درباره 
این موضوع ]اعطای قدرت بیشتر به کرزی[  باید 
دست  را  خود  نباید  و  بود  عمل گرا  و  واقع گرا 
دو  برابر  و  همزمان  باید  و  داد  و شعار  غرور 
]حفظ[  و  فساد  با[  ]برخورد  حساس  موضوع 

اقتدار ]دولت[ را دربرگیرد. 
است.  طالبان  با  برخورد  نحوه  سوم،  مسئله 
موضوع  این  در  کرزی  استراتژي  و  هدف 
حساس روشن نیست. قطعا افغان ها می خواهند 
به جنگی که 30 سال کشورشان را نابود کرده 
که  نظر می رسد  به  گاهی  اما  دهند.  پایان  است 
بپذیرند:  را  نظم جدید  طالبان  کرزای می خواهد 
برائت  ترور  از  بگذارند،  زمین  را  سالح شان 
بجویند و نظام قانونی افغانستان را به رسمیت 
و  عمومی  عفو  مشمول  عوض  در  بشناسند، 
به نظر  ادغام شوند. گاه دگر  در نظام سیاسی 

می رسد که او قصد 
ضمنی  طور  به  و  دارد  را  طالبان  با  بند  و  زد 
قرار  آنان  با  مذاکره  موضوع  را  هرچیزی 
اعتبار  تا  خارجی  نیروهای  حضور  از  می دهد: 
نظام قانونی. وقت هایی هم هست که گویی کرزی 
و  می بیند  رفته  دست  از  را  آینده  به  امید  تمام 
می گوید اگر آنان می پذیرفتند او دوست داشت با 
طالبان به آشتی برسد. اینکه دو طرف در نحوه 
برخورد با طالبان و اینکه حد نهایی و پایانی این 
باید باشد به فهم مشترکی برسند  برخورد چه 
گام هایی  نقطه چه  آن  به  برای رسیدن  اینکه  و 
حساس  و  مهم  بسیار  شود،  برداشته  باید 
است. چهارم، همه موارد باال باید در درون یک 
استراتژی هماهنگ منطقه ای دیده شوند. موفقیت 
در افغانستان تا حد زیادی بسته به روابط میان 
بازیگران منطقه ای دارد. همانطور که استراتژی 
کرزی در قبال طالبان ما را گیج کرده، استراتژی 
ما هم در قبال بازیگران منطقه ای او را گیج کرده 
است. این نکات باید در مذاکره دو طرف مورد 

توجه قرار گیرد. 
افغانستان  در  به نحو گسترده ای  ایاالت متحده 
اخیر  ماه های  در  است.  کرده  سرمایه گذاری 
جای  به  افغانستان  و  آمریکا  می رسد  نظر  به 
گسترش روابط، هر کدام دیگری را متهم می کند 
افغانستان  در  اجتناب  غیرقابل  شکست  در  که 
سر  بر  نتوانند  دولت   دو  اگر  اما  مقصرند. 
بهبود  را  افغانستان  فعلی  برنامه ای که موقعیت 
بخشد به توافق برسند، آنگاه بازی متهم سازی 

متقابل دوباره از سر گرفته می شود. 

کابينه 60  ميليون پوندی 
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آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

ثبات نسبی قيمت نفت در 
بازارهای جهانی در نيمه 

دوم سال جاری 

افت وخیزهای  اخیر  روزهـــای  طی  نفت  قیمت 
7۲ دالر  به حد  قیمت  امروز  زیادی داشته است. 
آن  قیمت  اوج  به  نسبت  که  رسید  بشکه  هر  در 
است.  پایین تر  13 دالر  از  بیش  پیش  ماه  یک  در 
نفت  قیمت  کاهش  باعث  که  عواملی  مجموعه 
و  هستند  باقی  خود  قوت  به  همچنان  می شوند 
پیش بینی می شود در بهترین حالت متوسط قیمت 
نفت امسال به 75 تا 80 دالر در هر بشکه برسد. 
پیشتر تصور می شد با ادامه روند بهبود شرایط 
دالر   85 باالی  به  نفت  جهانی  قیمت  اقتصادی، 
خواهد رسید و در همان حد باقی خواهد ماند. اما 
به نظر می رسد این امر بسیار غیر محتمل است. 
درخصوص  تحلیلي  طي  اکونومیست  هفته نامه 
نفت  جهاني  قیمت  نوشت  نفت  بازار  وضعیت 
طي ماه مي بیش از 10 دالر در هر بشکه کاهش 
داشته و این مسئله موجب شده تا دیدگاه افزایش 
قیمت نفت به 100 دالر در هر بشکه بار دیگر با 
بدهي  و  مالي  بحران  چالش جدي روبه رو شود. 
یونان و افزایش ارزش دالر آمریکا مهم ترین علل 
کاهش قیمت نفت ارزیابي شده است. البته افزایش 
موثر  مسئله  این  در  نیز  آمریکا  انرژي  ذخایر 
بوده است. افزایش قیمت نفت در ماه هاي گذشته 
بیشتر به علت رشد تقاضاي جهاني به خصوص 
مالي  بحران  است.  بوده  نوظهور  اقتصادهاي  در 
تا  شد  خواهد  موجب  یورو  منطقه  اقتصادي  و 
قیمت نفت طي دوسال آینده حدود 75 دالر در هر 
بشکه باشد. واحد اطالعات اقتصادي اکونومیست 
ضمن تجدید نظر در پیش بیني خود درخصوص 
کرد  اعالم   ۲010 سال  در  نفت  جهاني  تقاضاي 
 1.9 حدود   ۲010 سال  در  نفت  جهاني  تقاضاي 
دهم درصد رشد خواهد داشت. تقاضاي نفت در 
سال ۲009 با افت 1.4 درصدي روبه رو شده بود. 
نیز  اقتصادي جهان  گزارش رشد  این  اساس  بر 
از 3.1  بیش  به  قبلي  پیش بیني  در  2.9 درصد  از 
درصد خواهد رسید. رشد اقتصادي آمریکا نیز از 
2.8درصد به بیش از 3.3 درصد در سال ۲010 
خواهد رسید. بر این اساس رشد اقتصادي چین 
9.9 درصد خواهد رسید.  از  بیش  به  امسال  نیز 
منفي  تاثیر  یونان  بودجه  و کسري  بدهي  بحران 
خواهد  یورو  منطقه  اقتصادي  رشد  بر  زیادي 
در  یورو  هر  ارزش  می شود  بیني  پیش  داشت. 
برابر دالر طي سال ۲011 به 1.2دالر برسد. این 
رقم در گزارش ماه قبل به 1.4 دالر رسیده بود. 
ارزش هر یورو در برابر دالر نیز به طور میانگین 
در سال ۲010 به 1.3دالر خواهد رسید. به اعتقاد 
کاهش  از  مانع  که  عاملي  انرژي،  کارشناسان 
بیشتر قیمت جهاني نفت طي هفته هاي اخیر شده 
است. رشد مصرف  در چین  نفت  تقاضاي  رشد 
نفت در چین امسال به 5.5 درصد خواهد رسید که 
این رقم البته نسبت به رشد هفت و نیم درصدي 

سال ۲009 کمتر خواهد بود. 

ايران ذخاير يورو 
خود را با دالر 
مبادله می کند

کاهش  تشدید  از  نگرانی  در  ایران  مرکزی  بانک 
ارزش یورو قصد دارد 45 میلیارد یورو از ذخایر 
ارزی خود را به دالر و طال تبدیل کند. این تصمیم 
که قرار است در سه مرحله اجرایی شود، از نظر 

برخی از کارشناسان آسان پیش نخواهد رفت.

و  صدا  انگلیسی زبان  شبکه ی  وی"،  تی  "پرس 
1۲ خرداد تصمیم  ایران روز چهارشنبه،  سیمای 
جدید  استراتژی  اجرای  چارچوب  در  را  یادشده 
با وخامت  ایران توصیف کرد و آن را  اقتصادی 
ارزش  اروپا و کاهش کم سابقه  اقتصادی  اوضاع 
یورو مرتبط دانست. این رسانه با برآورد ذخایر 
ارزی ایران به 80 میلیارد دالر، مدعی شد که سایر 
کشورهای خلیج فارس نیز رویکردی مشابه ایران 
محافل  که  است  حالی  در  این  گرفته اند.  پیش  در 
مانند  کشورهایی  مرکزی  بانک های  و  اقتصادی 
کرده اند  اعالم  هند  و  جنوبی  کره ی  برزیل،  ژاپن، 
همچنان  و  نیستند  یورو  فاحش  نگران سقوط  که 
ادامه  یورو  حوزه ی  در  سرمایه  گذاری های  به 

می دهند.

اقدامی در سه مرحله
این  در  کنون  تا  ایران  مرکزی  بانک  خود  گرچه 
پیش  ماه  یک  ولی  است،  نگرفته  موضعی  زمینه 
برداشتن  از  بانک  این  کل  رئیس  بهمنی،  محمود 

چنین گامی خبر داده بود.

تصمیم جدید ایران در حالی از سوی "پرس تی وی" 
اعالم می شود که روز دوشنبه ی گذشته، روزنامه 

جام جم که به صدا و سیمای ایران وابسته است 
رویکرد  به شرح  مبسو ط  تر  به طور  گزارشی  در 
تازه ی دولت ایران پرداخت. به نوشته این روزنامه 
دو سال پیش در پی بروز بحران اقتصادی جهان 
و کاهش ارزش دالر بسیاری از کشورها تصمیم 
گرفتند ذخایر ارزی دالر خود را به ارز باثبات تری 
قرارگرفتن  با  اخیراَ  اما  کنند.  بدل  یورو  همچون 
در  اروپایی  کشورهای  از  دیگر  برخی  و  یونان 
معرض ورشکستگی و فشاری که از این بابت به 
خاطر  به  کشورها  از  »بسیاری  شده،  وارد  یورو 

کاهش  این  اثرات  از  ضرردیدن  از  جلوگیری 
ارزش، تبدیل ذخایر خود از یورو به  دالر را آغاز 
بانک  کارشناسان  جم،  جام  نوشته  به  کرده اند.« 
اقتصاد  نظرند که تالطم در  این  بر  ایران  مرکزی 
به روز  یورو روز  و  است  به گسترش  رو  اروپا 

کم ارزش تر خواهد شد.
که  است  آورده  خود  گزارش  ادامه  در  جم  جام 
بانک مرکزی ایران عالوه بر تبدیل ذخایر یوروی 
معامالت  کاهش  منظور  به  را  اقداماتی  خود، 
دارد.  انجام  دست  در  یورو  با  کشور  بین المللی 
توجه  قابل  کاهش  این مسئله،  در  اقدام  بارزترین 

پذیرش یورو در برابر فروش نفت ایران است.

تبدیل  بودن  مرحله ای  سه  از  سپس  جم"  "جام 
داده  خبر  طال  و  دالر  به  ایران  یوروی  ذخایر 
در  یافت.  خواهد  ادامه  امسال  پاییز  تا  که  است 
پایان این سه مرحله سهم ذخایر یورویی در کل 
تا   ۲0 به  55 درصد کنونی  از  ایران  ذخایر ارزی 
۲5 درصد کاهش خواهد یافت. ظاهراَ کارشناسان 
یورویی  ذخیره ی  کل  تبدیل  ایران  مرکزی  بانک 
ایران را به صالح می دانند، اما با توجه به کشش 
بازار، ظرف ماه های آینده تبدیل مبلغی فراتر از 45 
میلیارد یورو را تقریبَا غیرممکن ارزیابی می کنند.

تردیدها در باره ی موفقیت ایران
ایران از چند سال پیش در صدد بوده است که برای 
»مقابله با سلطه انحصاری دالر« و برای »تضعیف 
موقعیت اقتصادی آمریکا« نفت خود را به یورو و 
سایر ارزها بفروشد و کشورهای اوپک را نیز به 
اقدامی مشابه تشویق کند. راه انداختن بورس نفت 
در یکی از جزایر خلیج فارس نیز با چنین انگیزه ای 
جایی  به  عمل  در  کنون  تا  البته  که  شده  انجام 
نرسیده است. تصمیم جدید ایران گرچه نادرست 
تصمیم های  مجموع  در  ولی  نمی شود،  ارزیابی 
کارشناسان  نظر  از  اخیر  سال های  ضدونقیض 
و  ایدئولوژی گرایی  سیاست زدگی،  از  نشانه ای 
فقدان انسجام و نگاه راهبردی در تصمیمات کالن 

اقتصادی ایران ارزیابی می شود.
رسانه ای شدن تصمیم جدید ایران بر خالف تصور 
تأثیری بر برابری ارزش یورو نداشته و کاهشی 
مبادله  نرخ  است.  نکرده  ایجاد  ارز  این  ارزش  در 
یک  باالی  تقریبَا  اخیر  روزهای  در  دالر  به  یورو 
به ۲0 /1 باقی مانده است. شماری از کارشناسان 
اجرای تصمیم جدید جمهوری اسالمی در مبادله 
یورو به دالر را کار آسانی نمی دانند، زیرا بخشی 
از این مبادله باید به صورت خرید اوراق قرضه 
ایران  علیه  آمریکا  آمریکا عملی شود. تحریم های 
اما مانع از آن هستند که ایران بتواند اوراق قرضه 

آمریکایی خریداری کند.
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روند بهبود شرايط 
اقتصاد و تجارت جهان 

همچنان کند است 
در  تولیدات شرکت ها  وضعیت  از  جدید  گزارش های 
ماه  در  می دهد  نشان  آسیا  و  بریتانیا  متحده،  ایاالت 

مي میزان تولید افزایش یافته است. 

ایاالت متحده 
نیروی  استخدام  به  کارخانه ها  متحده،  ایاالت  در 
سفارش های  افزایش  پاسخگوی  تا  کردند  اقدام  کار 
ماه  دهمین  این  باشند.  صادرات  رشد  نیز  و  داخلی 
می کند.  رشد  آمریکا  در  تولید  که  است  پی درپی 
کارشناسان معتقدند خبر رشد تولید سبب خواهد شد 
حضور  سوددهی  به  بیشتری  اعتماد  سرمایه گذاران 
پیدا کنند. شاخص های مالی  بازارهای مالی  فعال در 
چند  طی  آسیا  و  اروپا  متحده  ایاالت  بازارهای  در 
نیز  و  اروپا  نامطلوب  تاثیر وضعیت  اخیر تحت  روز 
احتمال کاهش رشد اقتصادی در چین افول پیدا کرده 
بحران  منفی  تاثیر  از  نگرانی  حاضر  حال  در  است. 
و  جهان  اقتصاد  رشد  بر  اروپا  در  دولتی  بدهی های 
اقتصادی  رشد  از  کاستن  برای  چین  دولت  تدابیر 
سرمایه گذاران  نگرانی  عوامل  ترین  مهم  کشور،  این 
آمریکا  بزرگ  اقدام شرکت های  میان  این  در  هستند. 
به افزایش تولید و ذخیره کاال در انبارها تا اندازه ای 
موجب کند شدن افول شاخص های مالی شده  است. 
در چهار ماه نخست سال جاری کارخانه های آمریکا 
به  اما  کردند.  استخدام  جدید  کار  نیروی  هزار   110
باور کارشناسان این میزان رشد اشتغال برای جبران 
بیش از هشت میلیون شغل از دست رفته طی دو سال 
می رود  انتظار  ترتیب  بدین  نیست.  کافی  اصال  اخیر 
نرخ بیکاری در آمریکا امسال و سال آینده بین 9 تا 
10 درصد باقی بماند. امید زیادی به رشد اقتصادی 
و افزایش فرصت های شغلی در نیمه دوم سال جاری 
که  تالش هایی  آینده  ماه  چند  طی  زیرا  دارد  وجود 
دولت های  مالی  بحران  بر  غلبه  برای  اروپا  اتحادیه 
خواهد  سرانجام  به  کرده است  یورو  بلوك  عضو 

رسید و به احتمال بسیار زیاد اعتماد سرمایه گذاران 
به بازارهای مالی افزایش خواهد یافت. طی نیمه دوم 
سال جاری همچنین ارزش یوان در برابر دالر افزایش 

خواهد یافت و این به معنای افزایش صادرات آمریکا 
و رشد فرصت های شغلی در این کشور خواهد بود. 
تنها نگرانی که برای نیمه دوم سال جاری در زمینه 
رشد اقتصاد جهان وجود دارد، احتمال تداوم یا وخیم 
شدن بحران بدهی های دولتی در اروپاست. اروپا از 
رکود  گونه  هر  و  آمریکاست  تجاری  اصلی  شرکای 
در آن باعث می شود به شرکت های آمریکایی صادر 
کننده کاال به اروپا لطمه وارد شود. رهبران گروه۲0 
کشور صنعتی این هفته در کره جنوبی نشستی برای 
مشکالت  حل  در  اروپا  تالش های  از  حمایت  اعالم 
اروپا  حاضر  حال  در  کرد.  خواهند  برگزار  موجود 
است  عبارت  که  می کند  دنبال  همزمان  را  هدف  دو 
سیاست   اتخاذ  به  بدهی  دچار  دولت های  تشویق  از 
تشکیل  نیز  و  هزینه ها  کاهش  و  اقتصادی  ریاضت 
دولت ها  این  به  کمک  برای  اضطراری  وام  صندوق 
در صورت بحرانی تر شدن اوضاع. اگر اراده سیاسی 
دوباره  ورود  از  نگرانی ها  باشد،  داشته  وجود  کافی 
در  شرایط  و  یافت  خواهد  کاهش  رکود  به  اروپا 

بازارهای مالی بهبود می یابد. 

بریتانیا 
سفارش های  افزایش  نیز  بریتانیا  در  می  ماه   طی 
به رشد  این کشور  کاالهای صادراتی  برای  خارجی 
که  است  پی درپی  ماه  هشتمین  این  شد.  منجر  تولید 
میزان  چه  اگر  می یابد.  افزایش  انگلستان  در  تولید 
رشد تولید بسیار اندك است اما تحلیلگران از این امر 
می کنند.  استقبال  شرایط  بهبود  آغاز  نقطه  عنوان  به 
کاالهای  رقابت پذیری  افزایش  به  پوند  ارزش  کاهش 
اروپا  از آمریکا،  انگلیسی و رشد سفارش های خرید 
و آسیا منجر شده است. در کشورهای توسعه یافته 
که بیشترین لطمه را از بحران مالی و رکود اقتصادی 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  صادرات  شده اند  متحمل 
طی  می شود.  محسوب  اقتصاد  به  رونق  بازگشت 
بیشتری  توازن  تجاری جهان  مبادالت  آینده  ماه های 
پیدا خواهد کرد و این تحولی مثبت برای اقتصادهای 

توسعه یافته محسوب می شود. 

آسیا 
در آسیا نیز میزان تولید در ماه می رشد کرد اما نرخ 
شاخص   می  ماه  در  بود.  آوریل  ماه  از  کندتر  رشد 
کره  و  تایوان  استرالیا،  چین،  در  تولیدی  فعالیت های 
این  در  داشتند.  آوریل  ماه  از  کمتر  رشدی  جنوبی 
ماه  در  زیرا  استثنا محسوب می شود  یک  هند  زمینه 
می تولید صنعتی در این کشور باالترین رشد را طی 
تا  آینده در چین  ماه های  ماه گذشته داشت. طی   ۲7
اندازه ای از رشد اقتصاد کاسته خواهد شد اما قدرت 
مصرف داخلی باعث خواهد شد تقاضا برای کاالهای 
داخلی و خارجی باال باقی بماند. اقتصاد چین در سال 
توانست  خود  رشد  و  قدرت  حفظ  سبب  به  گذشته 
رشد  نیز  امسال  کند.  کمک  جهان  اقتصاد  خروج  به 
و  اقتصاد  شرایط  بهبود  روند  تداوم  به  آن  واردات 
تجارت جهان کمک خواهد کرد بویژه از آن جهت که 
همچنان  زیرساخت ها  در  چین  دولت  سرمایه گذاری 
تولید  رشد  نیز  جنوبی  کره  و  استرالیا  در  باالست. 
صنعتی طی ماه می تا اندازه ای کاهش یافت. البته در 
هر دو کشور رشد اقتصادی مناسب و موجودی انبار 
انتظار می رود طی ماه های آینده  نتیجه  کم است. در 
آمارهای  مجموع  اما  گیرد.  تولید سرعت  رشد  روند 
طی  می دهد  نشان  جهان  مختلف  مناطق  در  تولید 

ماه های آینده رشد تولید ادامه خواهد یافت. 

نرخ بيکاري اروپا دو 
رقمي شد 

باالترین  به  آوریل  ماه  طي  اروپا  بیکاري  نرخ 
 1999 سال  در  یورو  پیدایش  زمان  از  خود  حد 
خبرگزاري  گزارش  به  است.  رسیده  میالدي 
فرانسه، نرخ بیکاري اروپا طي ماه آوریل به بیش 
از 10 و یک دهم درصد رسید که این رقم از سال 
1999 میالدي و معرفي یورو به عنوان پول واحد 
اروپایي بي سابقه است. تقریبا 16 میلیون نفر از 
بیکاران اروپا در 16 کشور عضو یورو زندگي مي 
کنند. تعداد کل بیکاران اتحادیه اروپا با ۲7 کشور 
به بیش از ۲3 میلیون نفر رسیده است که این رقم 
نسبت به سال گذشته 2.4دهم میلیون نفر افزایش 
داشته است. این در حالي است که به دنبال تشدید 
نگرانیها از وضعیت اقتصادي اروپا ارزش یورو 
ترین حد خود طي چهار  پایین  به  برابر دالر  در 
سال اخیر رسید و هر یورو در برابر یک و بیست 
مانوئل  مبادله شده است. خوزه  و یک دهم دالر 
ما  کرد،  تاکید  اروپا  کمیسیون  رئیس  باروسو 
نسبت به آینده یورو هیچ شکي نداریم. یورو یکي 
اظهارات  است.  بین المللي  ارزهاي  باثبات ترین  از 
یورو  ارزش  که  می شود  بیان  حالي  در  باروسو 
 15 کنون  تا   ۲010 ابتداي سال  از  برابر دالر  در 
درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش 
تعداد بیکاران اروپایي طي سه ماه نخست ۲010 
این  است.  داشته  افزایش  نفر  هزار   ۲87 از  بیش 
رقم در مدت مشابه سال قبل به کمتر از 137هزار 
نفر رسیده بود. تازه ترین آمارها همچنین نشانگر 
نرخ بیکاري 9.9 درصدي در آمریکا و بیکاري پنج 
درصدي در ژاپن است. نرخ بیکاري آلمان نیز از 
8 درصد در ماه آوریل به کمتر از 7.7 درصد در 
ماه مي رسیده است. نرخ بیکاري جوانان زیر ۲5 
سال اسپانیایي نیز در این مدت به بیش از 19.5 

درصد رسیده است. 

نرخ تورم منطقه يورو به 
بيش از 1/6 درصد رسيد 
استات  یورو  به  موسوم  اروپا  آمار  موسسه 
تورم  نرخ  کرد  اعالم  خود  گزارش  ترین  تازه  در 
کشورهاي منطقه یورو طي ماه مي به بیش از 1.6 
درصد رسیده است.به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
نرخ تورم منطقه یورو طي ماه آوریل نیز به بیش 
استات  یورو  آمارهاي  بود.  1.5 درصد رسیده  از 
نشان مي دهد نرخ تورم منطقه یورو طي ماه مي به 
باالترین حد خود از دسامبر ۲008 میالدي رسیده 
از رکود   ۲009 نوامبر  ماه  است. منطقه یورو طي 
تورم  نرخ  ماه  آن  در  و  مالي خارج شد  بحران  و 
اروپا به 5. 0 درصد رسیده بود. اروپا با بي سابقه 
ترین بحران مالي و اقتصادي از دهه 1930 میالدي 
به  دستیابي  اروپا  مرکزي  بانک  بود.  روبرو شده 
جاري  مالي  سال  براي  را  درصدي   ۲ تورم  نرخ 

تعیین کرده است. 

کاهش سهم نفت در بودجه 
امارات به 29 درصد 

نفت  اینفو تک نوشت، سهم  اوکلید  اینترنتي  پایگاه 
از  کمتر  به  بار  نخستین  براي  امارات  اقتصاد  در 
امارات طي سالهاي  یافته است.  ۲9 درصد کاهش 
اخیر تالش زیادي را براي کاهش سهم بخش نفت 
آغاز  اقتصاد  در  نفتي  غیر  بخش  سهم  افزایش  و 
کرده است به طوري که سهم بخش غیر نفتي اکنون 
71 درصد کل اقتصاد امارات را تشکیل داده است. 
سلطان بن سعید المنصوري وزیر اقتصاد و دارایي 
امارات تاکید کرد، براي نخستین بار در سال ۲009 
سهم بخش غیر نفتي در اقتصاد امارات به بیش از 
70 درصد رسیده است. این رقم در سال ۲008 به 
تالش  افزود  وي  بود.  رسیده  درصد   66 از  کمتر 
خارج شدن  و  امارات  اقتصاد  متنوع سازي  براي 
زیادي  تاثیر  محصولي  تک  اقتصاد  از  کشور  این 
در کاهش آثار منفي بحران مالي اخیر داشته است.
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گفت وگو ي ویژه با کلینت ایستوود درباره تاثیر سینما بر اجتماع 

سانسور قسمتي 
از وظايف اداره 
اخالق و امنيت 

ترجمه: صوفیا نصرالهی 

این گفت وگو با کلینت ایستوود از سري مصاحبه هاي 
مجله روان شناسي Psychological Today هست که 
افراد خالق مشهور صورت مي گیرد.  با روشنفکران و 
شکل  و  جهت  مردم  از  بسیاري  ذهن  به  که  کساني 
داده اند. روي زندگي بسیاري تاثیر گذاشته اند. درباره 
سینما  مي کنیم.  صحبت  اجتماع  روي  فیلم ها  تاثیرات 
تاثیر  آن  روی  هم  و  ماست  روان  و  روح  بازتاب  هم 
می گذارد و وقتی سراغ سینما می رویم چه کسی بهتر 
از کلینت ایستوود کسی که نقش »هری کثیف« را ایفا 
کرده. فیلمی که درباره خشونت، مسئولیت  و نقش های 

اجتماعی است. 

1986 بود که نقل قولی از شما در نشریات مختلف چاپ شد  سال 
برای سرطان  درمانی  اما  هستند  »فیلم ها سرگرمی  بودید:  گفته  که 

به شمار نمی روند.« منظورتان از این حرف چه بوده؟ 
فیلم ها  است  ممکن  که  کنم  اشاره  این قضیه  به  احتماال می خواستم 
ایدز  یا  قلبی  بیماری  اما  باشند،  داشته  خارق العاده ای  هنری  ارزش 
یا هر نوع آفت دیگر نوع بشر را درمان نمی کنیم. پس بیش از اندازه 

مفتونش نشوید. 
ولی بعضی ها ممکن است اینطور برداشت کنند که شما معتقدید نباید 
به سینما و فیلم به عنوان ابزار تاثیرگذار روی اجتماع و فرهنگ مان 
تاثیر  اجتماع  روی  فیلم هایتان  که  نیستید  معتقد  خودتان  کرد.  فکر 

گذاشته اند؟ 
فیلم  یک  به  شما  اگر  اما  باشند.  گذاشته  تاثیر  است  ممکن  بله  خب 
تاثیر  جامعه  روی  است  قرار  که  بشوید  نزدیک  احساسی  چنین  با 
بگذارید، آن وقت محکوم به این هستید که از خودتان فاصله بگیرید. 
آلفرد هیچکاك یک وقتی، یعنی درست زمانی که داشتم فیلم هایش را 
تحلیل می کردم و استدالل های زیادی درباره آنها ارائه می دادم، به 
من گفت: »کلینت باید به یاد داشته باشی که در نهایت این فقط یک 

فیلم است!« 
به هرحال چه شما چنین قصدی داشته باشید که در فیلم هایتان پیامی 
به مخاطب بدهید و چه نه، فیلم هایتان به گونه ای روی جامعه تاثیر 
ناخودآگاه  جذب  نوعی  به  بساز«  را  »روزم  نمونه  برای  می گذارد. 
جمعی مردم شد. آیا نمی شود به جای اینکه فیلم ها پیام خشونت به 

مردم بدهند، از آنها برای تعلیم مردم استفاده کرد؟ 

بله فکر می کنم که بشود با فیلم ها چنین کارهایی کرد. سینما مطمئنا 
چنین توانایی و قدرتی را دارد. اما من فکر نمی کنم که هالیوود باید 
خودش را وارد چنین تبلیغات و پروپاگاندایی بکند. منظورم این است 
که همه این چیزها باید تاثیرشان را کامال ناخودآگاه و بدون قصد 
بگذارند. فقط متنفرم از اینکه تصور کنم هالیوود بخواهد از این به بعد 

روی چنین مقاصدی پافشاری کند. 
حق با شماست اما اینجا یک بحث خاص تر هم وجود دارد. قسمتی 
نمونه مشخص آن  احتماال  از دوره حرفه ای شما که »هری کثیف« 
مردم  بقیه  که  همانطور  است.  زیادی خشونت  مقادیر  شامل  است، 
از خشونت برای از بین بردن تضادها و تعارض ها استفاده می کنند. 
یا  فیلم ها  در  دیدگاه  این  از  زیادی  مقدار  اگر  که  است  این  بحث 
تلویزیون وارد شود، به تدریج تبدیل به یک تجربه آموزشی می شود. 
آیا شما هیچ وقت پیش از ساختن یا بازی در فیلم هایتان به استنباط 

اجتماع از آنها هم فکر کرده اید؟ 
بله به چنین چیزهایي توجه کرده ام. آن مفهوم اجتماعي که از یک فیلم 
استنباط مي شود را در نظر گرفته ام. اما شما به خشونت به عنوان 
عامل رفع تعارض ها اشاره کردید. خب تعارض اصال پایه شکل گیري 
یک درام است. فکر مي کنم از اول پیدایش زمان خشونت وجود داشته 
با  همراه  هم  خشونت  دارد،  وجود  بشر  نوع  که  زماني  تا  و  است 
آن وجود خواهد داشت. به تراژدي هاي یونان نگاه کنید و خشونت 
خودش شکلي از تعارض ها و تضادهاست. درنتیجه فکر مي کنم این  
یا  بگذارد  اجتماعي مخربي  آثار  تماشاگران  خشونت مي تواند روي 
توانایي آن را دارد که باعث پاالیش و تزکیه روحي آنها شود. همه 
اینها نسبي است. شخصا تمایل دارم باور کنم که تماشاگران آدم هاي 
مي سازید.  فیلم  متوسط  طبقه  آدم هاي  براي  شما  هستند.  متعادلي 
براي یک نفر خاص فیلم نمي سازید که آن بیرون ایستاده تا فیلم را 
ببیند و آن را جدي بگیرید و بعد برود و ساختماني را منفجر کند 

چون در فیلم آن را دیده است. 

آیا هیچ وقت به این فکر کرده اید که یک »هري کثیف« دیگر بسازید؟ 
روي  آنقدر  مي کنم  فکر  که  دلیل  این  به  فقط  نمي کنم  را  کار  این 
است  ممکن  مشابهي  فیلم  اما  بمیرند.  تا  مي شود  کار  کاراکترها 
واقعا  اما  باشد.  داشته  هم  زیادي  جالب  چیزهاي  که  شود  ساخته 
جذبم  که  باشد  داشته  وجود  چیزي  آن  اکشن  صحنه هاي  در  باید 
استفاده  از خشونت  بي جهت  و  بیخود  که  فیلم هایي  به  من  اما  کند. 
آدم ها سراغ  وقتي  اوقات  خیلي  اینکه  براي  دارم.  اعتراض  مي کنند، 
فیلمي مي روند، با خودشان مي گویند: »ببین تو باید هر شش دقیقه 
فیلم تجاري داشته  تا یک  فیلمت داشته باشي  یک صحنه اکشن در 
با  حق  است  ممکن  مي روند.  جلو  فرمول  همین  طبق  آنها  و  باشي« 
آنها باشد، نمي دانم. من ادعا نمي کنم که در این امر متخصص هستم. 
فیلم هاي احمقانه زیادي ساخته شده اند که فروش هاي فوق العاده اي 
همیشه  شما  ندارند.  جایگاهي  سینما  تاریخ  در  اما  کرده اند  هم 
بشوند  فیلم تان  شخصیت هاي  جذب  تماشاگران  که  هستید  امیدوار 
به  یا ارزش هاي داستاني که تعریف مي کنید، برایشان جالب باشد، 
اما شما هیچ وقت  ببندند.  به جلوه هاي ویژه بي معني دل  اینکه  جاي 
موقع فیلم ساختن به چیزي مطمئن نیستید. گیج مي شوید. هیچ وقت 
کاري  هر  من  دارم.  کنترل  فیلم هایم  کامال روي  که  نکردم  احساس 
انجام مي دهم. هیچ گاه براي اینکه بفهمم روي یک فیلمنامه کار مي کنم 

یا نه، وارد تحلیل هاي روشنفکرانه نمي شوم. 
فکر نمي کنید امروزه در فیلم هاي هالیوودي خشونت 

به صورت صریح و پرده زیاد شده است؟ 
چرا همین طور است. 

فکر مي کنید دلیلش چیست؟ 
ساختن  فیلم  به  شروع  آدم ها  وقتي  که  است  خاطر  این  به  شاید 
مي کنند  فکر  که  مي کنند  استفاده  المان هایي  و  نشانه ها  از  مي کنند، 
این  مقابل  در  هالیوود  که  مي رسد  به نظر  درمي آید.  کار  از  درست 
خوب  اکشن  فیلم هاي  خب  است.  شده  تسلیم  زودگذر  هوس هاي 
تعقیب  به ما صحنه هاي خشن نشان دهید. صحنه هاي  مي فروشند. 
و گریز و تیراندازي و چیزهایي مثل اینها نشان دهید. آنها فراموش 
کرده اند که یک سري قوانین و دستورات پایه اي و اصلي براي گفتن 

یک داستان وجود دارد که آن را جذاب و جامع کند. 
آیا از هیچ کدام از فیلم هایي که تاکنون ساخته اید، احساس پشیماني 

مي کنید؟ 
مي دانید من نمي توانم از ساختن فیلم هایم پشیمان باشم فقط به این 
ندارم. طبیعتا در زندگي   اعتقادي  آنها  به  دیگر  امروز  که مثال  دلیل 
هر کسي یکسري کارها وجود دارد که بعدها آرزو مي کند اي کاش 
 10 وقتي  کاش  مثال  که  مي کنند  آرزو  مردم  نمي داد.  انجام  را  آنها 
ساله بودند به سگ شان لگد نمي زدند. چیزهاي زیادي وجود دارند 
دادنشان پشیمان مي شدید.  انجام  از  برمي گشتید  به گذشته  اگر  که 
اما این را دریافته ام که وقتي به  البته من این کار را دوست ندارم. 
مرحله خاصي از زندگي تان مي رسید، تغییر مي کنید و باید هم تغییر 
کنید. حاال اینکه من آدم بهتر یا بدتري شده ام، مسئله دیگري  است. 
اگر شخصي استنتاج و تجزیه و تحلیل کند و چیزهاي جدید بخواند 
و در زندگي رشد کند، خوشبختانه آدم باهوش تري مي شود و اگر 
چنین اتفاقاتي نیفتاد پس چیزي اشتباه است و شما در مسیر دیگري 

حرکت مي کنید. 
وقتي فرزندان تان بزرگ شدند آیا فیلم هایي هستند که به آنها اجازه 

دیدن شان را ندهید؟ 
سعي مي کنم چیزهاي زیادي را قاعده مند کنم چون 

چیزهاي  هم  دیگر  جاهاي  و  تلویزیون  در  به جز سینما  حال  هر  به 
زیادي نشان مي دهند. فقط تالش مي کنم با آنها گفت وگو و بحث کنم 
درباره اینکه کدام شان خوب و کدام شان بد است. صرف نظر از اینکه 

چه هستند. 
را  دیدنش  اجازه  آنها  به  که  هست  فیلمي  خودتان،  فیلم هاي  از  آیا 

ندهید؟ 
این کار را  نه. ممکن است در سن خاصي اجازه ندهم ولي در کل 
نمي کنم. همیشه سعي مي کنم براي آنها روشن کنم که من یک بازیگر 

هستم. 
درباره سانسور چه احساسي دارید؟ 

هیچ وقت سانسور را دوست نداشته ام. به خصوص به این خاطر که 
اداره  وظایف  از  قسمتي  سانسور  که  شدیم  بزرگ  دوره اي  در  ما 

اخالق و امنیت بود. 

ستاره نابخشوده 
دوست داشتني 

تهیه کننده  و  کارگردان  بازیگر،  ایستوود  کلینت  تولد  هفته  این 
سال  بین  ابتدا  وي  است.  اسکار  جایزه  چندین  برنده  آمریکایی 
های 1955 تا 1977 تقریبا فقط به عنوان بازیگر در فیلم ها ظاهر 
می شد. مهم ترین نقش های او نقش کابوی بدون نام در سه گانه 
سرجولیونه)به خصوص مشهورترین آنها: »خوب، بد، زشت«( و 

نقش هری در سری فیلم های »هری کثیف« است. 

که  است  ساخته  فوق العاده ای  فیلم های  کارگردانی  سمت  در 
بهترین  و  فیلم  بهترین  اسکار  او  برای  »نابخشوده«)199۲(  فیلم 
فیلم وي  نوعي مشهورترین  به  و  آورد  ارمغان  به  را  کارگردانی 
به شمار مي رود. صفحه امروز را به این کارگردان و بازیگر بزرگ 
سینما اختصاص داده ایم که در 80 سالگي عاشق سینماست و فیلم 
یاد  »رودخانه مرموز«،  فیلم هایش،  مهم ترین  از  یکي  از  مي سازد. 
کرده ایم که بعد از »نابخشوده« بهترین فیلمش محسوب مي شود 
که  است  ویژه  و  یک مصاحبه خاص  هم  کار شده  گفت وگوي  و 

دیدگاه هایش را درباره اخالق در سینما در برمي گیرد. 
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براي درگذشت دنیس هاپر 

تو زنده مي ماني فقط به 
خاطر ونگوگ 

حسین جواني 

»مخمل  بوث  زمان«،فرانک  آخر  اینک  خبرنگار»و  رایدر،  ایزي  بیلي 
یا »کلیف فورد« یک عاشقانه واقعي. تفاوتي ندارد؛ چه دوستش  آبي« 
خیره  نگاه هاي  و  پهن  و  پت  لبخند هاي  آن  دیدن  از  و  مي داشتیم 
شیطاني اش در فیلم هاي بسیار زیادي که بازي کرده لذت مي بردیم یا 
برایمان بازیگري معمولي بوده، به هر حال دنیس هاپر حاال دیگر بخشي 
از تاریخ سینماست، بخشي از حافظه تاریخي سینما دوستاني که او را 
نمونه اي  شمایل  تا  کردند  و هضم  درك  رایدر«  »ایزي  بیلي  قامت  در 
نسلي سرگشته باشد که زندگي را در حرکت، عشق و بي قیدي از تعلقات 
مي جستند و جاده را همچون مامني براي سلوك خود برگزیده بودند یا 
خبرنگار شیفته اي که چنان از خود خارج و با سوژه اش یکي شده که 
مکان و زمان را از کف داده و سرگشتگي را جایگزین تعهد حرفه اي اش 
کرده تا مي رسیم به فرانک، »حشرهِ انساني« که لینِچ دلسرد از ساختن 
ناپذیري  توضیح  انساني  موقعیت هاي  جلوه گر  تا  آفریده  کافکا  مسخ 
که  فرانکي  آزاري سرگردانند.  دیگر  و  آزاري  میان خود  در  که  باشد 
هاپر خلق کرده چنان باور پذیر و هولناك است که تجربه تماشاي مجدد 
مخمل آبي را به خود آزاري لذت بخشي تبدیل مي کند. سکانس اولین 
حضور فرانک در خانه دورتي که با چشم چراني ما )به عنوان بیننده( 
و جفري هم زمان است به حدي تاثیر گذار اجرا شده که حاال دیگر به 
عنوان یکي از معروف ترین سکانس هاي تاریخ سینما از آن یاد مي شود.

رفتاري  چنین  رواني  علل  واکاوي  و  تحلیل  براي  ژیژك  که  سکانسي 
مقاله اي جداگانه نوشته است. هاپر با در هم آمیزي چند حس متضاد 
از شعف بگیرید تا خشونت و جنون آني در خلق شخصیتي نمونه اي، 
سطح بازي در نقش یک آدم رواني را در سینما باال برد. متشخص و 

وحشي. پاکیزه و کثیف. نحیف و قدرتمند.موذي و احساساتي. 

و اما یک عاشقانه واقعي که به گمان نگارنده بهترین نقش آفریني هاپر 
نقش  پرده سینما: درست مثل  بر  است در سالیان متمادي حضورش 
آفریني تمامي بزرگان در جاودان نقش هایشان هاپر کار بخصوصي 
همیشه  میزانسن هاي  در  حضورش  با  واقع  در  اما  نمي دهد  صورت 
و  ایستادن  رفتن،  راه  فرم  و  شکل  نگاهش،  زوایاي  اسکات،  پویاي 
نکردني  باور  عمقي  خود  کوتاه  به حضور  هایش  دیالوگ  بیان  شیوه 
مي بخشد. نیازي نیست که فیلم زماني از ضرباهنگ سریعش را حرام 
لحظه  در  طمانینه اش  همان  کند  او  بزرگ  کار  سازي  زمینه  و  معرفي 
مي کند  پسرش  به  که  از سوالي  پر  و  دار  جان  نگاه  و  خانه  به  ورود 
یکي  آماده  را  ما  و  نیندازد  دروني اش  ریتم  از  را  فیلم  که  است  کافي 
دیگر از برترین سکانس هاي تاریخ سینما کند. سکانسي که تارانتینو به 
نوشتن آن افتخار مي کند. سیماي خون آلود پدري که براي لو ندادن 
جاي پسرش درد مي کشد یا به زعم خود دینش را به او ادا مي کند در 
قرار  بازیگري(  غول هاي  از  دیگر  )یکي  والکن  کریستوفر  چهره  مقابل 
مي گیرد، با انقباض خیره کننده عضالت صورتي که مي خواهد شرم و 
نفرت را با خنده رفع و رجوع کند. به تک تک کلمات و مکث هاي هاپر در 
حین بازگو کردن داستانش توجه کنید. کالم او در آمیزش با نگاه هاي 
تا  آماده اند  که  است  اسلحه هایي  از  تر  قدرتمند  بار ها  آمیزش  تحقیر 
اجراي  در  هاپر  بعد شیوه  چند سال  کنند.  ایجاد  در سرش  سوراخي 
ثابت کوین اسپیسي در  این صحنه دست مایه اصلي و بعد تر روش 
مواجهه با نقش هایي شد که مدت زیادي از اجراي آنها به شکل نشسته 
اتفاق مي افتاد. هاپر در بیش از ۲00 فیلم و سریال ایفاي نقش کرد. رقم 
خیره کننده اي است و نشان مي دهد او بیش از هر چیز در زندگي اش به 
بازیگري عشق مي ورزیده. هشت فیلم هم ساخت که هر چند هیچ کدام 
به خوبي »ایزي رایدر« نشدند اما همان» ایزي رایدر« هم براي یک عمر 
کارگرداني کفایت مي کند. هنوز که هنوز است بعد از بیش از 40 سال 
پایان »ایزي رایدر «بکر و دوست داشتني است درست مثل آن دیالوگ 
جادویي در مخمل آبي:» تو زنده میموني عزیزم... فقط به خاطر ونگوگ« 

يکي از اسطوره هاي 
دهه 70 درگذشت 

یکي از اسطوره هاي دهه 70 درگذشت دنیس 
سن  در  آمریکا  سینمای  نامدار  بازیگر  هاپر 
74 سالگی درگذشت. هاپر بیش از هر چیز با 
فیلم » ایزی رایدر« شهرت جهانی یافت و نقش 
گرانه  طغیان  فیلم  این  در  او  متفاوت  آفرینی 
در حافظه سینما دوستان ثبت شد. هاپر که با 
بیماری سرطان پروستات دست و پنجه نرم 
ثبت ستاره  مراسم  در  پیش  ماه  دو  کرد  می 
مشاهیر  راهروی  در  پایش  و  دست  اثر  و 
به  ضعیف  و  نزار  آشکار  شکلی  به  هالیوود 
نظر می رسید. هاپر فعالیت سینمایی خود را 

در دهه 1950 با ایفای نقش هایی کوتاه در فیلم 
های استودیویی همچون » یاغی بی آرمان« و 
»غول« آغاز کرد.بعد ها او به موازات بازیگری 
با  و  آورد  روی  نیز  مستقل  فیلمسازی  به 
 70 دهه  طلیعه  در  رایدر«  »ایزی  فیلم  ساخت 

توجه محافل سینمایی را به خود جلب کرد.او 
در مجموع 8 فیلم را کارگردانی کرد که از مهم 
ترین آنها می توان به فیلم» رنگ ها« محصول 
1988 اشاره کرد. در دهه 1980 و با باال رفتن 
سن ، هاپر به عنوان یکی از اولین گزینه های 
نقش های منفی در هالیوود بدل شد و در فیلم 
هایی چون » مخمل آبی« و » سرعت« در نقش 
آدم های شریر ظاهر شد. هاپر عالوه بر این 
ها عکاس ماهری نیز بود و چندین نمایشگاه 
عکس در لس آنجلس برگزار کرد.در کارنامه 
بازیگری هاپر ایفای نقش در بیش از ۲00 فیلم 
دیده می شود  تلویزیونی  سینمایی و سریال 
در  »جدال  به  توان  می  آنها  ترین  مهم  از  که 
بیوه   «  ، الزمان«  اینک آخر   «  ، اوکی کورال« 
سیاه« ، » نقطه جوش« ، » دنیای آب« و » رای 

مخفی«اشاره کرد. 

نوازنده نواهاي دلنشين 
فيلم ها درگذشت 

»آندره آرزومانیان« آهنگساز و نوازنده پیانو در 56 سالگي بر اثر 
ابتال به سرطان از دنیا رفت. 

این هنرمند که متولد 1333 تهران است براي بخشي از فیلم هاي 
مي توان  آنان  جمله  از  که  است  ساخته  موسیقي  ایران  سینماي 
امروز«،»بیقرار«،  »زن  زیگورات«،»شبیخون«،  از»رابطه«،»الهه 
»بي تو هرگز«،»خانواده کوچک ما«،»بهترین باباي دنیا«، »ماهي «، 
»سیمرغ«،»شنگول و منگول«،»ماهي«،»تیغ و ابریشم« و... نام برد. 
دنیا  از  ماه ـ  خرداد   11 دیروزـ  صبح  هنرمند  مي شود،این  گفته 
رفته است.زمان مراسم خاکسپاري و تشییع آرزومانیان تاکنون 

مشخص نشده است. 
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شاعر ماجراجوی 
روسيه درگذشت

 

و مشهورترین شاعران  از جسورترین  یکی  آندری ووزنسنسکی 
روسیه در سن 77 سالگی درگذشت.

نویسندگان  اتحادیه  معاون  ایوانف،  گنادی  پرشین،  گزارش  به 
روسیه اعالم کرد این شاعر روز دوشنبه در خانه اش فوت کرد.

اما برخی گزارش های  نکرد،  اعالم  را  دلیل مرگ ووزنسنسکی  او 
رسانه های روسیه حاکی است این شاعر اوایل امسال برای دومین 

بار دچار حمله قلبی شده بود.
مناسب  به  تسلیتی  نامه  روسیه  جمهور  رئیس  مدویدف،  دمیتری 
درگذشت وی منتشر کرد و دیگر مقامات و چهره های فرهنگی این 
کشور نیز با اشاره به سهم این شاعر در اعتالی فرهنگ روسیه از 

او به نیکی یاد کردند.
بود،   »60 دهه  »فرزندان  به  موسوم  نسل  به  متعلق  ووزنسنسکی 
نسلی از متفکران که در دوران پس از استالین از فضای مناسب 
روسیه،  شاعران  دیگر  با  او  تمایز  وجه  بودند.  برخوردار  تجدد 

وزن های نامعمول و تشبیهات غریب او بود.
او در دهه 60 با سفر به اروپا و آمریکا شهرت بسیاری پیدا کرد، 
در این سفر او با افرادی چون آلن گینزبرگ، آرتور میلر و رابرت 

کندی مالقات کرد.
ابیات ابداعی او برای خوانندگان خوشایند بود، اما مقامات چندان 
دل خوشی از او نداشتند و نویسندگان متعصب عصر شوروی نیز 
او را به باد انتقاد می گرفتند. نیکیتا خروشچف، رهبر وقت شوروی 
در جریان مراسمی با چهره های ادبی و هنری شوروی حتی او را 

به تبعید تهدید کرد.
شکل«،  مثلث  »گالبی  از  عبارتند  او  شعر  کتاب های  از  برخی 
با  فال بینی  و  »ویدیو  و  دار«  لکه  »استاد شیشه های  »ضددنیاها«، 

کتاب«.
برخی از آثار او به نمایش نیز تبدیل و در روسیه و خارج روسیه 
اجرا شدند، از جمله »ضددنیاها« و »آبرویت را حفظ کن« در تئاتر 

تاگانکا و »جونو و آووس« در تئاتر لنکوم روی صحنه رفتند.
ووزنسنسکی عمده شهرتش را در دهه 1980 به دست آورد.

آسوشیتدپرس / 1 ژوئن

برندگان جايزه 
جورج اورول 
معرفي شدند 

برندگان سال ۲010 جایزه جورج اورول 
روزنامه  برتر،  سیاسي  کتاب  زمینه  در 
دستاورد  و  وبالگ نویسي  نگاري، 
که  جایزه  این  شدند.  معرفي  عمر  یک 
براي  بریتانیایي  جایزه  معتبرترین 
نوشته هاي سیاسي است، »آندرا گیلیس« 
عنوان  به  دارنده«  »نگه  کتاب  براي  را 
برنده جایزه کتاب جورج اورول انتخاب 
کرد. این کتاب درباره زندگي با بیماري 
میان  از  جایزه  این  برنده  است.  آلزایمر 
شش کتاب که به فهرست نهایي راه یافته 
این  اولیه  فهرست  شد.  انتخاب  بودند 
جایزه شامل 18 کتاب بود. امسال ۲1۲ 
کتاب براي شرکت در این رقابت بررسي 
شده بودند. دیگر نویسندگاني که به بخش 
بودند شامل کریستوفر  یافته  راه  نهایي 
در  آشوبگر:  »دست  کتاب  با  بلیگ  دي 
میان مردمان فراموش شده ترکیه«، پتینا 
براي شرق«،  »مرثیه اي  کتاب  براي  گاپا 
براي  »آزادي  کتاب  براي  کامفنر  جان 
مي آوریم  دست  به  پول  چگونه  فروش: 
و  مي دهیم«  دست  از  را  آزادي مان  و 
»نوبت خوردن  کتاب  براي  رانگ  مایکال 
کنیا«  چهارم  ایالت  داستان  ماست: 
انجمن  مدیر  وود  هي  جاناتان  بودند. 
ویراستار  هولگیت  اندرو  انگلیس،  قلم 
استوك  فرانسین  تایمز،  ساندي  ادبي 
نویسنده و خبرنگار گروه داوران امسال 
بخش کتاب را تشکیل داده بودند. عالوه 
روزنامه  عنوان  به  هیچنز  پیتر  این،  بر 
نگار برنده و وینستون اسمیت به عنوان 
نورماپرسي  شدند.  انتخاب  برتر  بالگر 
مستندساز نیز جایزه دستاورد یک عمر 
برندگان  از  یک  هر  مي کند.  دریافت  را 
پوندي و یک پالك  یک جایزه سه هزار 
یادبود جورج اورول را دریافت مي کنند. 
برندگان جایزه امسال در مراسمي که در 
فستیوال بوکستون در 1۲جوالي برگزار 
مي شود، جوایز خود را دریافت مي کنند.

آیا تجربه 
روزنامه نگاری و 
مطبوعاتی دارید؟

لطفا جهت همکاری 
با ما تماس بگیرید

07735342966

برترين رمان طنز 
»یان مک اوان« نویسنده انگلیسي با نوشتن نخستین رمان کمدي اش جایزه رمان کمدي بریتانیا 
را از آن خود کرد. »یان مک اوان« نویسنده انگلیسي و برنده جایزه بوکر، جایزه رمان کمدي 
بریتانیا را براي رمان »خورشیدي« از آن خود کرد. او که با نوشتن نخستین اثر طنزش در 
فهرست جایزه آثار کمدي ودهاوس جاي گرفته بود، موفق شد این جایزه را به خود اختصاص 
دهد. این اثر که درباره وضعیت آب و هوایي و گرمایش کره زمین است، با نگاه طنز به زندگي 
امور  همه  در  که  او  مي پردازد.  بود  یافته  راه  نوبل  فهرست  به  که  طبیعي  علوم  دانشمند  یک 

زندگي اش دچار مشکل است، مي خواهد مشکل به این بزرگي را نیز حل کند. 
»اسکیپي مي میرد« اثر پل ماري، »هاله ستاره آلماس« اثر تیفاني موري، »یک روز« اثر دیوید 
نیکولز و از »ابریست ویت با عشق« اثر مالکوم پرایس دیگر آثاري بوند که به این فهرست راه 
یافتند. مک اوان در جشنواره ادبي »هي« که جمعه برگزار مي شود، درباره این موفقیت سخن 
مي گوید. یان مک اوان دو ماه پیش براي یک عمر فعالیت ادبي جایزه هلمریش را به خانه برد. 

این جایزه امسال یازدهمین دوره خود را برگزار کرد.

گام دوم جايزه ادبي در انگلستان 
جایزه ادبي یادبود جیمز تیت بلک که قدیمي ترین جایزه ادبي بریتانیاست، هفته گذشته فهرست 
نهایي نامزدهاي امسال خود را معرفي کرد. این جایزه، چهره هاي مشهوري چون اي.اس بیات، 
یک  که  یافته اند  راه  بخش  این  به  حالي  در  مانتل  هیالري  و  ایشیگورو  کازوئو  بروکنر،  آنیتا 
نویسنده نوقلم به نام »ریف الرسون« با نخستین اثرش در میان نامزدهاي این جایزه حضور 
10 هزار پوندي را فقط  اهدا مي شود، جایزه  ادینبورگ  این جایزه که از سوي دانشگاه  دارد. 
به آثار داستاني نویسندگان بریتانیایي اهدا مي کند. داوري این مسابقه را چهره هاي برجسته 
دانشگاهي و دانشجویان ادبیات دانشگاه ادینبورگ برعهده دارند. این جایزه در بخش بیوگرافي 
نیز اهدا مي شود و امسال با تمرکزي قوي بر زندگي نویسندگان، کتاب هایي را به عنوان نامزد 
بخش نهایي برگزیده که درباره جان چور ، ویلیام گلدینگ، موریل اشپارك و توماس دو کوینسي 
نوشته شده اند. موریل اشپارك و ویلیام گلدینگ از برندگان پیشین جوایز ادبي هستند. جایزه 
تیت بلک در سال 1919 توسط جانت کوتس بیوه تیت بلک که آن را به یادهمسر ناشرش بنا 
نهاد، راه اندازي شد. گراهام گرین، زادي اسمیت و یان مک اوان از برندگان پیشین این جایزه 
هستند. سال پیش سباستیان بري براي رمان »اسراسر کتاب مقدس« این جایزه را از آن خود 

کرد. 

جک لندن در ايران 
مجموعه داستان »تیره بختان جامعه« اثري از جک لندن، نویسنده آمریکایي به فارسي ترجمه 
و در ایران منتشر شد. این کتاب به دو بخش »تیره بختان جامعه«، شامل 17 داستان و »درست 
کردن آتش« شامل چهار داستان کوتاه تقسیم شده است. در »تیره بختان جامعه« ترجمه فارسي 
این نویسنده آمریکایي منتشر شده است. داستان هایي همچون »نزول«،  از  ۲1 داستان کوتاه 
»اتاق من و دیگران«، »مرد و زاغه«، »ماهي تابه و دوزخ«، »النه«، »بي خانمان سرا«، »ناکارایي« و 
»قانون زندگي«. برخي از این داستان ها پیشتر به فارسي ترجمه شده و در مجموعه داستان هاي 
 The« عنوان  با  متني  از  کتاب  این  از  مهدي زادگان  اصغر  ترجمه  شده اند.  منتشر  دیگري 
People of the Abyss« برگفته از یک وب سایت اینترنتي که مجموعه آثار جک لندن را منتشر 

کرده، ترجمه شده است. 
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حال استاد خوب نيست 

اهل هر طیفی در مقوله کتاب و کتابخوانی باشید محال است 
که  است  40 سال   . باشید  نشنیده  را  دریابندری«  »نجف  نام 
در بازار کتاب و کتابخانه های ما حضور دارد ولی حاال به 
دلیل سکته مغزی از پنج روز پیش در بخش مراقبت های ویژه 
دیروز  ظهر  بعداز  البته  است.  بستری  ایرانمهر  بیمارستان 
این مترجم با بهبودی نسبی به بخش عمومی منتقل شد. این 
می شود.  مغزی  سکته  عارضه  دچار  وی  که  است  بار سوم 
خبر  این  اعالم  با  دریابندری  نجف  پسر  دریابندری  سهراب 
گفت: پدرم از آی سی یو بیرون آمده و به سالن شماره هفت 
بخش عمومی بیمارستان ایرانمهر منتقل شد. آنطور که پزشک 
مغز  به  آسیب جدی  ظاهرا سکته  گوید  می  دریابندری  آقای 
تیم  نظر  طبق   . دارند  خوبی  عمومی  حال  و  نکرده  وارد  او 
پزشکی او باید حداقل سه، چهار روز در بیمارستان بستری 
باشد و سپس اجازه مرخصی به او می دهند. در کارنامه او از 
ترجمه رمان و معرفي نویسندگاني مانند »اي.ال دوکتروف« 
فلسفي  کتب  ترجمه  تا  پیدا مي شود  ایشي گورو«  »کازوئو  و 
و طنزنویسي و البته کتاب آشپزي به نام »مستطاب آشپزي«. 

»دریابندری« هرگز وارد دانشکده ادبیات نشد.
 درس و مدرسه را همان طور که زود شروع کرده بود، زود 
هم رها کرد. وی در خاطره ای نقل می کند : » سال نهم مدرسه 
که بودم از بابت امالي انگلیسي تجدید شدم. تابستان را شروع 
کردم به خواندن انگلیسي و از آن به بعد تا امروز که مي بینید، 
دریابندری«  »نجف  هستم.«  درسم  حاضرکردن  مشغول 
بیمارستان  به  فورا  و  مغزی شد  دچار سکته  پیش  روز  پنج 
ایرانمهر انتقال پیدا کرد و در بخش آی سی یو بستری شد. 
»دریابندری« که اکنون 81 سال عمر دارد از مترجمان مطرح 
»محمد  مانند  بزرگانی  همراه  به  که  می شود  محسوب  ایران 
پرورش  را  کشور  مترجمان  معروف ترین  از  نسلی  قاضی« 
داده اند. »وداع با اسلحه« و »پیرمرد و دریا« دو اثر معروف 
به  »گور  و  امیلی«  برای  سرخ  گل  »یک  همینگوی«،  »ارنست 
»ویل  نوشته  بزرگان«  کنند  »چنین  فاکنر«،  »ویلیام  از  گور« 
راسل«  »برتراند  از  غرب«  فلسفه  »تاریخ  و  »قدرت«   ، کاپی« 
، »بیگانه ای در دهکده« و »ماجراهای هکلبری فین« از »مارك 
تواین« و »معنی هنر« نوشته »ایزیا برلین« از آثار ترجمه  نجف 

دریابندری است. 

جايزه کتاب صوتي آفريقا
 براي ماندال 

رئیس  ماندال«  »نلسون  آفریقایي  عامیانه  محبوب  قصه هاي 
جمهور سابق آفریقاي جنوبي، برنده جایزه معتبر کتاب صوتي 
آفریقاي  پیشین  جمهور  رئیس  ماندال«  نلسون   « شد.  آفریقا 
جنوبي 3۲ قصه قدیمي را براي سنین یک تا پنج سال انتخاب 
کرده و از هنرمندان سرشناسي چون »ساموئل ال جکسون«، 
»هلن میرن« و »دان چیدل« براي اجرا و خواندن این داستان ها 
این هنرمندان داستان هاي منتخب را در  استفاده کرده است. 
قالب آنچه ماندال از آن به عنوان »احساس بي پرده آفریقا« نام 
برده، اجرا کرده اند. این کتاب صوتي توسط انتشارات هاچت 
پانزدهمین  امسال در  این جایزه  برندگان  عرضه شده است. 
به  و  معرفي شدند  کتاب هاي صوتي  ناشران  نشست ساالنه 
بهترین ابزار سرگرمي شنیداري جوایزي تعلق گرفت. جایزه 
کتاب صوتي آفریقا براي رده سني باالي هشت سال نیز به 
»سرگذشت جوجه« و »لوییس« کیت دیکامیلو تعلق گرفت. این 

آثار هر دو توسط »باربارا راسنبالت« خوانده شده است. 

 

کوتاه از ادبيات نگرشي بر مکتب رئالیسم جادویي در ادبیات 

پيوند حس باور با 
جادوي اسطوره

رسول آبادیان 

یکي از مواردي که معموال مانع از لذت بردن مخاطب از آثار داستاني 
اغلب توسط  با پس زمینه هایي است که  مي شود در گیر شدن ذهنیت 
فعاالن  این  از  تعدادي  اینکه  یعني  مي شود  پرداخته  و  ساخته  منتقدان 
فرهنگي چنان با یک متن برخورد پیچیده اي مي کنند که هر خواننده اي از 
خیر خواندن اثر مي گذرد زیرا چنان با او القا شده که متن نقد شده از 

حدود توانایي ذهني او باالتر است. 
اغلب در محیط پیرامونمان با افرادي مواجه مي شویم که از نزدیک شدن 
این  بر  باورشان  و  دارند  واهمه  هم  آمریکاي التین  کارنویسندگان  به 

است که در شیوه رئالیسم جادویي همه چیزسخت یاب و مخصوص به 
یکسري افراد تیز هوش است در حالي که شیوه رئالیسم جادویي از آن 
شیوه هایي است که هرگز خواننده اش را آزار نمي دهد و راز جهان گیر 

شدنش هم شاید ریشه در همین امر داشته باشد. 
شیوه نوشتن نویسندگان آمریکاي التین به عنوان سردمداران رئالیسم 
رئالیسم  فهم  همان  پایه  بر  تاریخي  خاستگاه هاي  از  جداي  جادویي 
مرسوم استوار است با این تفاوت که در رئالیسم جادویي گاه اتفاقاتي 
رخ مي دهد که ریشه در پیوند هاي اسطوره اي دارد،یعني اینکه اینگونه 
اتفاقات جداي از دور شدن ضمني از محدوده باور به شدت ایجاد حس 
ناباوري  و  باور  تعلیق  همین  در  معموال  آثار  تکیه گاه  و  مي کنند  باور 
است به گونه اي که خواننده پس از خواندن اثري چون صد سال تنهایي 
از  یکي  کردن  پرواز  مشهور  صحنه  مارکزآن  گارسیا  گابریل  نوشته 
شخصیت ها یا باران هایي که چند سال پشت سر هم مي بارند را فراموش 

نمي کند. 
خواندن  به جز  راهي  هیچ  جادویي  رئالیسم  آسان ترشیوه  فهم  براي 
کارهاي کوتاه نویسندگان آمریکاي التین وجود ندارد و به نظر مي رسد 
این راه بهترین نوع برخورد جهت غلبه بر واهمه هاي خواندن است،یکي 
از داستان هاي کوتاهي که به شدت وامدار شیوه رئالیسم جادویي است 
داستاني به نام سومین کرانه رود نوشته خواو گوئي مارائس روساست 
نویسنده اي که در این کار کوتاه نوشتن به این شیوه را به اوج رسانده 

است. 
از  یکي  باور  عدم  و  باور  از  حسي  ایجاد  شد  گفته  که  همان گونه 
مشخصات رئالیسم جادویي است و در این داستان شاهدیم که پدر یک 
خانواده به یکباره تصمیم مي گیرد خانه و کاشانه را رها کند و با یک 
قایق دست ساز راهي رودخانه شود و هرگز باز نگردد.تصمیمي که پدر 
خانواده مي گیرد به خودي خود جرقه اي قدرتمند از رئالیسم جادویي 
است،شخصیتي که خواننده را با بهت مواجه مي کند و در عین حال با 
داستان  مي کشاند.  دنبال خود  به  آخر  تا  را  او  هایش  واکنش  و  کنش 
دیگري که موجي از رئالیسم جادویي را یدك مي کشد داستاني به نام 
نور متل آب است نوشته گابریل گارسا مارکز است.جریان این داستان 
پدرو  از دریا  از بچه ها در یک شهر دور  به گونه اي است که گروهي 
مادر خود را مجبور مي کنند که برایشان قایق بخرند و این اتفاق مي افتد.

عین  در  که  مي شود  ناشي  آنجا  از  کار  این  در  جادویي  رئالیسم  فهم 
ناباوري خواننده این قایق با سعي زیاد به طبقه دهم یک آپارتمان منتقل 
ایجاد مي کنند  مي شود و بچه ها با کم و زیاد کردن نورحسي از موج 

و پارو مي زنند،این داستان زماني به اوج خود مي رسد که بچه ها آنقدر 
باور مي کنند که موجب غرق شدن آنها مي شود.  قایق سواري را  این 
کار دیگري که براي فهم هرچه بیشتر رئالیسم جادویي براي خواندن 
پیشنهاد مي شود رمان پدرو پارامو نوشته خوان رولفو است،رماني که 
در آن همراه با خوان پرسیادو به جهان مردگان مي رویم بدون آنکه 
اشاره مستقیم به این کار شده باشد،خوان پرسیادو به توصیه مادرش 
قدم در راهي مي گذارد که شاید برگشتي در ان نباشد،او به دنبال پدر 
گم شده خود به شهري تحت عنوان کوماال مي رسد که صدها سال پیش 
نابود شده است اما او در میان همهمه ارواح و سایه ها مشتاقانه رد پایي 

از پدرش را جست وجو مي کند. 
داستاني  ادبیات  به حوزه  ان  گوناگون عالقه مند  به سواالت  پاسخ  در 
این موضوع ضروري است که خواننده حرفه اي خواننده اي  به  اشاره 
است که برجهان ذهني خود تکیه داشته باشد،یعني اینکه بدون درگیر 
کردن خود با برخوردهاي مختلف ادبي در درجه اول راه خود را برود 
ادبي  فهم  بست هاي  بن  از  رفت  برون  جهت  صرفا  را  منتقدان  نظر  و 
مورد استفاده قرار دهد،یک عالقه مند به حوزه ادبیات داستاني باید به 
این نکته بیندیشند که منتقدان هم داراي یک راي هستند و ممکن است 
نظریات آنها نمایانگر سلیقه عموم نباشد. در کارهایي که به عنوان مثال 
معرفي شد نویسندگان پیش از آنکه به فکر نوشتن در یک شیوه خاص 
باشند به فکر لذت بردن خواننده از اثر بوده اند و قطعا کسي که همین 
نویسندگان  نظر  مورد  که  برد  خواهد  وافري  لذت  بخواند  را  کار  چند 
است. براي آشنایي بیشتربخش آغازین داستان سومین کرانه رود را 
بنا  و  بود.  راست  و  و رك  منظم  وظیفه  شناس،  مردی  »پدرم  بخوانید: 
نوجوانی  از  کردم،  تحقیق  آنان  از  که  بسیاری  معتمد  به گفته اشخاص 
یا حتی از کودکی، این صفات را دارا بوده است. تا آنجا که خود به یاد 
می آوردم، او نسبت به دیگر مردانی که می شناختیم، نه شوخ تر بود و نه 
ملول تر. شاید کمی آرام تر بود. فرمانروای خانه مادر بود نه پدر. مادر 
هر روز ما را را- خواهرم، برادرم و مرا - سرزنش می کرد. از قضا 

روزی پدرم زورقی سفارش داد. 
او در این مورد بسیار جدی بود. قرار بود زورق مخصوص او و از 
چوب اقاقیا ساخته شود. باید آنقدر مقاوم باشد که برای ۲0 یا30 سال 
دوام آورد، و درست به اندازه یک سرنشین جا داشته باشد. مادر در 
این باره چه غرها که نزد. آیا قرار بود شوهرش به یکباره ماهیگیر از 
آب در آید؟ یا شکارچی؟ پدر هیچ نگفت. خانه ی ما با رودخانه کمتر از 
یک میل فاصله داشت. رودخانه در آن حوالی، عمیق، آرام و چنان فراخ 

بود که آن طرفش دیده نمی شد. 
هرگز نمی توانم روزی که آن زرورق پارویی را تحویل گرفتیم، فراموش 
مثل  فقط  او  نکرد.  ابراز  دیگری  احساس  یا  شادی  نوع  هیچ  پدر  کنم. 

همیشه کالهش را بر سر گذاشت و با ما خداحافظی کرد. 
مادر  داشتیم  انتظار  نبرد.  همراه  بسته ای  گونه  هیچ  یا  غذایی  هیچ 
عصبانی شود و داد و بیداد راه بیندازد ولی او چنین نکرد. رنگش پریده 
بود و لبش را گاز می گرفت، اما فقط گفت: »اگر می روی، همانجا بمان. 

دیگر هرگز برنگرد!« 
پدر پاسخی نداد. با مالیمت به من نگریست و اشاره کرد همراه او قدم 
بزنم. از خشم مادر می ترسیدم، اما مشتاقانه اطاعت کردم. با یکدیگر به 
سوی رودخانه راه افتادیم. آنچنان احساس شجاعت و شعف می کردم 
که گفتم: »پدر، مرا در قایقت همراه خود می بری؟« فقط به من نگاه کرد، 
ادای رفتن را  بازگردم.  به خانه  به من گفت  با اشاره ای  تبرکم کرد و 
در آوردم ولی تا به پشت چرخید، پشت بوته ای قایم شدم تا مراقب او 
باشم. پدر سوار زورق شد و پاروزنان دور گشت. سایه زورق، دراز و 

آرام، چون تمساحی بر سطح آب لغزید. 
پدر بازنگشت ولی در واقع به جایی هم نرفت. او فقط پارو می زد و آنجا 
در عرض رودخانه و همان حوالی شناور بود. همه مردم وحشت کردند. 
آنچه هرگز رخ نداد بود. آنچه وقوعش ممکن نبود، داشت اتفاق می افتاد. 
خویشاوندان، همسایگان و دوستان همگی نزد ما آمدند تا این قضیه را 
مورد بحث قرار دهند. مادر شرمنده بود. او کم حرف می زد و رفتارش 
بسیار آرام و با وقار بود. در نتیجه این وضع همه خیال می کردند، پدر 
دیوانه شده است )هر چند این را بر زبان نمی آوردند(. اما چند نفر هم 
این فکر را مطرح کردند که شاید پدر دارد نذرش را به خداوند یا یکی از 
مقدیسین ادا می کند یا ممکن است به بیماری هولناکی، مثال جذام مبتال 
شده و فقط به خاطر ما خانه را ترك کرده است و در عین حال میل دارد 

تا حد ممکن نزدیک ما بماند. 
در  ساکن  مردمان  و  می کردند  سفر  رودخانه  طول  در  که  کسانی 
کرانه های هر دو سوی رود می گفتند که پدر نه در روز و نه در شب، 
حرکت  اطراف  به  رودخانه  روی  فقط  او  نگذارد.  خشکی  به  پا  هرگز 
مادر  بی کس.  و  شده  رها  آواره ای  همچون  بی هدف،  و  تنها  می کرد، 
این نکته متفق القول بودند که غذایی که او  و قوم و خویش هایمان در 
بی شک در زورق پنهان کرده بود، خیلی زود تمام می شود و آنگاه او 
به اجبار یا رودخانه را ترك کرده به جای دیگری سفر می کند )که الاقل 
کمی محترمانه تر است( یا توبه می کند و به خانه باز می گردد. آنها چقدر 
از حقیقت دور بودند! پدر یک منبع آذوقه مخفی داشت: من. من هر روز 
غذا می دزدیدم و برایش می بردم...«سعي خواهد شد از این پس حضور 
رگه هاي رئالیسم جادویي درآثار نویسندگاني چون ماریوس بارگاس 
یوسا، خولیوکورتاسار، خورخه لویس بورخس و ... مورد کنکاش قرار 

گیرد. 
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زاد و ولد؛ مبارزه پنهاني 
با دولت 

چشم  از  دور  به  چیني  کودک  میلیون  سه  ساالنه 
مسئوالن دولتي و بر خالف قانون تک فرزندي متولد 

مي شوند 

سیاست  خاطر  به  چیني  نوزاد  میلیون  سه  ساالنه 
تک فرزندي این کشور توسط والدین شان پنهان مي شوند. 
فو یانگ 47 ساله که یکي از مخالفان پر و پا قرص سیاست 
از سیاست تک  تک فرزندي در چین است مي گوید:» من 
فرزندي متنفرم. من و همسرم در 10 سال گذشته صاحب 
هفت دختر شده ایم که همه آنها را هم نگه داشته ایم.« آقاي 
فو و همسرش جزو میلیون ها پدر و مادر چیني هستند که 
براي مبارزه با سیاست تک فرزندي تهدیداتي مثل جریمه 
و حتي زنداني شدن را به جان مي خرند. این زوج که اکنون زندگي 
خوبي در یک دهکده کوچک دارند در طول سه سال گذشته براي 
را  بار محل زندگي شان  فرزند خود سه  نگه داشتن هفت  مخفي 
فراواني در زندگي  آقاي فو مي گوید:»ما مشکالت  اند.  داده  تغییر 
داریم. براي مخفي نگه داشتن فرزندان مان مجبوریم مثل کولي ها 
پي در پي محل زندگي مان را تغییر دهیم. اما من دخترانم را دوست 
دارم. ما مثل بسیاري از خانواده هاي چیني نیستیم که فرزند دختر 
نخواهیم. من براي فرزندانم احترام قائلم و حاضر نیستم آنها را 

از دست بدهم.« 
از سال 1978 دولت چین براي ممانعت از افزایش جمعیت بي رویه 
پرجمعیت ترین کشور جهان قانوني را تصویب کرد که در آن هر 
زوجي اجازه دارند تنها یک فرزند داشته باشند.« براي کنترل این 
را  زنان  بارداري هاي  میزان  هر شهر  در  محلي  کمیته هاي  قانون 
کنترل مي کند. این در حالي است که مسئوالن تنظیم خانواده هم 
همه جا  در  این سیاست  تشویق مي کنند.  به سقط جنین  را  زنان 
اول شان  فرزند  زوج ها  اگر  روستایي  مناطق  در  نیست.  یکسان 
دختر شود مي توانند براي بار دوم باردار شوند.زوج هایي هم که 
خودشان تک فرزند بوده اند این اجازه را دارند که دو بار بچه دار 
شوند. بسیاري از ثروتمندان چیني هم حاضرند با پرداخت جریمه 
براي بار دوم بچه دار شوند.براي والدیني که قانون تک فرزندي 
نظر گرفته شده  نمي کنند جریمه هاي بسیار سختي در  را رعایت 
است. اگر آنها شغل دولتي داشته باشند آن را از دست خواهند داد. 
جریمه هاي سنگین نقدي و حتي زنداني شدن از دیگر جریمه هایي 
است که براي نقض این قانون در نظر گرفته شده است.آقاي فو 
مي گوید:» آنها در نهایت فهمیدند که من هفت دختر دارم به همین 

که  آوردم  شانس  اما  کنند  خراب  را  ام  خانه  کردند  سعي  دلیل 
دایي ام کدخدا روستا بود و اجازه نداد خانه ام را خراب کنند. آنها 
از  من  که  کنند  جریمه  پوند  60هزار  را  من  مي خواستند  همچنین 
پرداخت آن امتناع کردم. آنها در نهایت بخش کوچکي از خانه ام را 

خراب کردند و ۲00 پوند هم جریمه ام کردند.« 
سرپیچي  فرزندي  تک  قانون  از  که  نیست  فردي  تنها  فو  آقاي 
است  شناس  مردم  یک  که  یانگ  ژونگ  لیانگ  گفته  به  مي کنند. 
و  مي کنند  نقض  را  فرزندي  تک  قانون  سال  در  چیني  میلیون ها 
مي گوید:»  مي کنند.او  بزرگ  را  فرزندان خود  مخیفانه  به صورت 
را  سال  آن  در  تولد  میلیون   ۲3 ملي  1990 سرشماري  سال  در 
ثبت کرده بود. این در حالي است که در سال ۲000 ما ۲6 میلیون 
میلیون  سه  ساالنه  چین  در  داشتیم.  کشور  در  ساله   10 کودك 
زندگي  و  مي آیند  دنیا  به  تک فرزندي  سیاست  برخالف  کودك 

تک  قانون  که  است  حالي  در  مي کنند.«این  آغاز  را  مخفیانه اي 
فرزندی در کشور چین، همراه با عالقه سنتی خانواده های چینی 
به داشتن فرزند پسر و امکان سقط جنین دختران باعث شده است 
رو  روبه  جنسی  توازن  عدم  بحران  با  میلیاردی   1.3 کشور  این 
کشور  جمعیت  در  جنسی  توازن  عدم  معتقدند  شود.کارشناسان 
چین از مهم ترین دالیل عالقه بیش از حد مردم این کشور به پس 
انداز کردن است.آنها معتقدند شدت یافتن رقابت برای ازدواج در 
این کشور باعث شده است که مردان یا به عبارت دیگر مردان و 
پسران شان تا حد ممکن پس انداز کنند تا بتوانند در بحران کمبود 
ازدواج  به  برای رضایت  را  دختران  خانواده های  تازه عروس ها، 
تحت تاثیر قرار دهند.آکادمی علوم اجتماعی چین هشدار داد که به 
ازای هر 119 پسر که در این کشور متولد می شوند فقط 100دختر 
به دنیا می آید. به این ترتیب تا پایان سال ۲0۲0 تعداد مردان چینی 
۲4میلیون نفر فراتر خواهد رفت. بدون همسر در سن ازدواج از 

ناامیدی ناشی از بدتر شدن چشم انداز ازدواج برای مردان باعث 
شده است که میزان پس انداز چینی ها از 16 درصد در سال 1990 

به 30 درصد در سال ۲007 افزایش پیدا کند. 
اول ژوئن۲010 

راز چهارهزار ساله طب سوزني 
کشف شد 

ترشح  در  می توان  را  سوزني  طب  اثر  بر  درد  تسکین دهی  راز 
ماده ای به نام آدنوزین یافت. اما آدنوزین زمانی ترشح می شود 
به طور مرتب چرخانده شوند. دانشمندان دانشگاه  که سوزن ها 
راز  موش ها  روی  بر  آزمایش هایی  انجام  با  نیویورك  روچستر 
تسکین دهی طب سوزنی یا آکوپانکچر را کشف کرده اند. زخم های 
بسیار کوچکی که بر اثر فروکردن سوزن های طب سوزنی ایجاد 
می شود موجب ترشح ماده  ای در بافت بیمار می گردد. این ماده 
گیرنده های  یا  رسپتورها  به  آدنوزین  مولکول های  دارد.  نام  آدنوزین 
بلوکه  را  آنها  می چسبند،  درد  انتقال دهنده   اعصاب  انتهای  در  موجود 
کرده و با کاهش دادن انتقال درد موجب می شوند که درد بیمار کمتر 
شود. دانشمندان همچنین از موادی استفاده کردند که از کاهش آدنوزین 
در این بافت ها جلوگیری می کند. بعد از افزودن این مواد مدت تسکین 
آزمایش   دانشمندان می گویند،  برابر شد.  اثر طب سوزنی سه  بر  درد 
بر روی موش هایی که از نظر ژنتیکی دست کاری شده و فاقد ماده ی 
آدنوزین در بدن خود هستند نشان می دهد که طب سوزنی در آنها اثری 
ندارد. دانشمندان همچنین در آزمایش های دیگری همراه با استفاده از 
طب سوزنی از ماده ی دی اکسی کوفورمایسین نیز استفاده کردند. این 
ماده که در درمان بیماران سرطانی به کار می رود موجب کاهش انتقال 
درد می شود. نتایج این آزمایش مثبت بود. بر اثر استفاده  همزمان از 
دی اکسی کوفورمایسین هم آدنوزین و همزمان اثربخشی این ماده بر 
موش های بیمار سه برابر شد. مایکن ندرگارد، رئیس این تیم تحقیقاتی، 
ستون های  از  یکی  و  دارد  ساله   4000 قدمتی  سوزنی  »طب  می گوید: 
سوزنی  طب  به  خیلی ها  اگر  می شود.  محسوب  پزشکی  درمان  اصلی 
بدبین هستند، علتش این است که دالیل درمانی آن به طور کامل توضیح 
داده نشده است«. تحقیقاتی که تا کنون انجام گرفته بیش از همه روی 
یعنی مغز و  اثرات درمانی طب سوزنی روی سیستم عصبی مرکزی 
نخاع متمرکز بود. این تحقیقات روشن ساخت که طب سوزنی موجب 
افزایش مواد شیمیایی کاهش دهنده  انتقال درد، مانند آندروفین می شود. 
اول ژوئن ۲010 

شيوه هاي ديجيتالي تقلب در ايتاليا 
در کشور ایتالیا تقلب در امتحان یک عادت است تا جایي که 

مدرسه  امتحانات  ناپذیر  جدایي  جزء  را  آن  مي توان 
دانست. امروز هم در شرایطي که کمتر از یک ماه دیگر 
تعداد  مانده،  باقي  کشور  این  تحصیلي  سال  پایان  تا 
زیادي از دانش آموزان به جاي حفظ کردن درس ها 
به فکر تهیه پیشرفته ترین وسایل تقلب هستند. به همین 
دلیل هم این روزها بازار فروش لوازم ویژه تقلب در 
و  پرطرفدارترین  از  یکي  اما  است.  پررونق  اینترنت 
تقلب  ویژه  مچی  ساعت  یک  تقلب،  وسایل  جدیدترین 
است که 54 یورو قیمت دارد. این ساعت شبیه به یک 
حقیقت  در  اما  است  معمولی  دیجیتالی  مچی  ساعت 
ترین  کند.سخت  می  عمل  کامپیوتري  خارجي  حافظه  یک  همانند 
بخش استفاده از این محصول، آماده کردن برگه های تقلب است 
برای  که  را  مطالبی  تمام  باید  متقلب  آموز  دانش  که  طوری  به 
امتحان الزم دارد در روی یک فایل txt بنویسد و آنها را براساس 
پیدا  این ترتیب  مقوالت و موضوعات مختلف طبقه بندی کند. به 
کردن اطالعات مورد نظر در زمان امتحان آسانتر می شود.این 
ساعت از طریق یک کابل USB به رایانه متصل می شود و تمام 
تقلب را در خود ذخیره می کند.این سایت توصیه می  برگه های 
کند که دانش آموز نور نمایشگر ساعت مچی دیجیتال را به گونه 
ای تنظیم کند که خاموش به نظر برسد.به این ترتیب دانش آموز 
متقلب، در زمان امتحان با فشار یک دکمه ساده می تواند تقلبهای 
آماده شده را بخواند و با فشار دکمه های UP و Down صفحات 
های  فناوری  از  بخشی  تنها  دیجیتال،  ساعت  بزند.این  ورق  را 
تسهیل در تقلب در زمان امتحانات است به طوری که محصوالت 
ارزانتری نیز در بازار یافت مي شوند که قیمت های مختلفی دارند. 
برای مثال خودکار لیزری )14 یورو( یکی از این محصوالت است. 
دانش آموز بر روی برگه تقلب خود نوك این خودکار را به طرف 
چپ می چرخاند و با آن مطالب تقلب را می نویسد اما نوشته ها 
در روی کاغذ دیده نمی شوند و بنابراین کاغذ کامال سفید به نظر 
می رسد اما زمانی که نوك خودکار به سمت راست می چرخد در 
اینجا لیزر وارد عمل می شود و نوشته های نامرئی را مرئی می 
کند و به این ترتیب دانش آموز تقلب خود را به روی برگه امتحان 

منتقل می کند. 
۲ ژوئن ۲010 

جنگ کشتی غرق شده به توئيتر رسيد 
وزارت دفاع کره جنوبی تصمیم گرفته عکس هایی از الشه 
این کشور را در اختیار گروهی  کشتی جنگی غرق شده 
از کاربران شبکه توئیتر قرار دهد تا بدین وسیله شک و 
تردید بخشی از جوانان منتقد در مورد تحقیقات این کشورو نقش 

کره شمالی در این حادثه را برطرف کند. 
تقاضای  ارسال  از  پس  توئیتر  از مشترکان شبکه  تن   ۲0 حدود 
خود به صفحه وزارت دفاع کره جنوبی در این شبکه، روز جمعه 
این کشتی دیدار کرده و  از الشه  یافت که  امکان را خواهند  این 
از  گروهی  گوید  می  جنوبی  کره  دولتی  بگیرند.رسانه  عکس 
امور  نویسان  وبالگ  و  دانشجویی  های  خبرگزاری  گزارشگران 
دفاعی نیز برای شرکت در این بازبینی دعوت شده اند تا با کمک 
منتقد  جوانان  از  بخشی  تردید  و  شک  آنها  گزارشات  و  شواهد 
دولت در مورد چگونگی غرق شدن کشتی و نقش کره شمالی در 
این حادثه برطرف شود. گزارشی که توسط یک هیات کارشناسی 
بین المللی زیر نظر دولت تنظیم شده کره شمالی را متهم کرده که 
با شلیک یک موشک زیردریایی، این کشتی جنگی کره جنوبی به 
نام »چئونان« را غرق کرده و باعث مرگ 46 سرنشین آن را شده 
تکذیب  این حادثه  در  را  است.دولت کره شمالی هرگونه دخالتی 
کرده و با انتقاد از صحت این گزارش مدعی شده که کارشناسانی 
که با نظر دولت کره جنوبی موافق نبوده اند از این هیات تحقیقاتی 
گوید  می  جنوبی  کره  رسمی  اند.خبرگزاری  شده  گذاشته  کنار 
اخیر سواالتی در مورد صحت گزارش دولت در صفحات اینترنت 
منعکس شده است. پلیس کره جنوبی در حال تحقیق پیرامون نحوه 
انتشار این مطالب است و اعالم کرده با افرادی که مسوول انتشار 
گزارشات بی اساس هستند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 
است.  داده  افزایش  را  منطقه  کل  در  تنش  این کشتی  غرق شدن 
پس از اعالم نتایج تحقیقات پیرامون این حادثه رئیس جمهور کره 
جنوبی گفت این کشور مناسبات تجاری با کره شمالی به حالت 
تعلیق درخواهد آورد، حریم دریایی خود را بر روی کشتی های 
آن کشور مسدود کرده و در برابر همسایه شمالی خود موضع 

نظامی تعرضی خواهد گرفت. 
۲ ژوئن ۲010 
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حراج دست نوشته هاي چرچيل 
در کريستي 

وینستون  از  خصوصي  وسیله  چند  و  ها  نامه  اسناد، 
مدارك  این  شد.  رونمایي  کریستي  حراج  در  چرچیل 
مربوط به فرار چرچیل از کمپ زندانیان جنگي در سال 

1899 است. 
آلمان  پلیس  توسط  که  است  تلگرافي  سند،  ترین  جالب 
نوشته شده و جزئیات فرار این سیاستمدار مشهور را از 
کمپ توضیح داده است. به جزاین تلگراف که ارزش پایه 
آن هشت هزار پوند اعالم شده، حدود 150 نامه منسوب 
از  را  ها  آن  کریستي  مدیران  که  دارد  وجود  نیز  چرچیل  به 

آیتم هاي  ترین  مهم 
حراجي در نوع خود 

مي دانند. 
به  وسائل  میان  در 
شده  گذاشته  حراج 
سیگار برگ هاوانایي 
سال  به  چرچیل  که 
رستوران  در   1963
پاریس«  »دو  هتل 
به  کارلو  مونت 

گارسون داده بود نیز دیده مي شود. این مجموعه که حاصل 
تالش 30 ساله مالکوم اس اف فوربس، نوه مالک اصلي مجله 
زمان  و  قسمت  سه  در  و  ژوئن  ماه  دوم  از  است،  فوربس 

مختلف به حراج گذاشته مي شود. 
اشیا  و  اموال  خصوصي ترین  از  گرفته  بر  که  مجموعه  این 
ارزش گذاري شده  پوند  میلیون  است، یک  با چرچیل  مرتبط 
و به گفته مقامات حراجي دو نوبت دیگر آن سوم دسامبر در 

نیویورك و تابستان سال ۲011 در لندن خواهد بود. 
در میان آثار منتخب دست نوشته هایي از فعالیت هاي روزانه 
چرچیل نیز دیده مي شود که در طول جنگ جهاني دوم نوشته 
اند.  شده  توصیف  خوبي  به  جنگ  زمان  جزئیات  و  شده 
کارشناسان هم ارزش پایه نوشته هاي چرچیل را بین 1۲ تا 

18 هزار پوند تخمین زده اند. 
۲ ژوئن ۲010 

شنا در کانال انگليس بدون دست و پا 
عجیب  حادثه  یک  طي  که  است  مردي  کروزون  فیلیپ 
در  قدرت  آنقدر  اما  داده  دست  از  را  پایش  و  دست 
خودش مي بیند که تصمیم گرفته در کمتر از ۲4 ساعت 
 4۲ این فرانسوي  نام  انگلیس را شنا کند.  عرض کانال 
گینس  رکوردهاي  کتاب  در  موفقیت  صورت  در  ساله 

ثبت مي شود. 

کروزون که به »مردآهني« شهرت دارد در سال 1994 زماني 
۲0 هزار  با عبور برق  تلویزیون بود  آنتن  که در حال نصب 
ولت از بدنش، هر دو دست و دو پاي خود را از دست داد.او 
از آن زمان به بعد سعي کرد زندگي عادي را در پیش بگیرد. 
بیمارستان  در  شدن  بستري  زمان  در  که  مستندي  تماشاي 
دیده بود وي را تشویق به یادگرفتن شنا کرد. دو سال قبل او 
به سختي مي توانست دو برابر طول استخر محلي شان را شنا 
کند اما امروز تصمیم اش براي شنا در عرض کانال انگلیس 
جدي است. او از باله هاي شناي ویژه اي براي حرکت در آب 
پزشکي  تیم  یک  رکوردشکني،  این  هنگام  و  مي کند  استفاده 

مجرب مراقبش هستند. 
اول ژوئن۲010 

دختري در چنگال شير گرفتار شد 
شیری در روسیه یک دختربچه را به داخل قفس خود کشید 
و او را زخمی کرد. پلیس در این باره اعالم کرد: این حادثه در 
این دختر  داد. روز حادثه  باغ وحش های روسیه رخ  از  یکی 
بچه چهارساله با پدر بزرگ و مادربزرگش به باغ وحش آمده 
بود. این کودك به قفس شیر نزدیک شد. در این لحظه شیر او 
را به داخل قفس خود کشید و با چنگال هایش به او چنگ زد. 
این دختربچه  از  را  باغ وحش شیر  کارکنان  بازدیدکنندگان و 
به  این کودك  این حادثه گردن و دست های  دور کردند. در 
شدت زخمی شد و او پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل 
گزارش شده  وخیم  بچه  دختر  این  حال  گرفت.  قرار  جراحی 

است. 
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نظریه انفجار بزرگ 

بیگ بنگ یکي از نظریات خلقت عالم است که اوایل 
ارائه  اخترشناس  دو  توسط  میالدي  بیستم  قرن 
شد. بنا به عقیده آنها، ذراتي از ماده خورشید، در 
اثر برخورد نزدیک یک ستاره دیگر بیرون ریخته 
این ذرات به همدیگر پیوسته و اجرام  است. بعدا 
بزرگي را تشکیل مي دهند که از این اجرام بزرگ، 
انفجار  نظریه  طبق  آمده اند.  به وجود  سیاره ها 
بزرگ یا بیگ بنگ عالم در اثر یک انفجار بزرگ به 
وجود آمده و دائما در حال گسترش است. چنانچه 
ضریب چگالي عالم کمتر از یک باشد، روزي این 
گسترش متوقف خواهد شد و عالم به سمت داخل 
فروریزش خواهد نمود، اما از آنجایي که ضریب 
یک  حدود  برآوردها  آخرین  طبق  عالم،  چگالي 
تخمین زده شده است، پیش بیني مي شود، شتاب 
متوقف  زماني  یکدیگر،  از  عالم  اجزاي  دور شدن 

گردد و عالم به حالت پایداري برسد. 

فرضیه کانت - الپالس 
 1134( میالدي   1755 سال  در  دیگر  مهم  نظریه 
شمسي( به وسیله فیلسوف آلماني، امانوئل کانت، 
مطرح شد. نظر کانت به عقیده قابل قبول امروزي 
شبیه است. بر طبق آن، منظومه شمسي از یک ابر 
است.  گرفته  شکل  چرخش،  حال  در  غبار  و  گاز 
نام  به  فرانسوي  ریاضیدان  به وسیله  کانت  نظر 

 - کانت  فرضیه  داده شد.  دو الپالس بسط  پي یر 
را  داغ  گازهاي  از  بزرگ  بسیار  ابر  یک  الپالس، 
مي چرخد.  خود  محور  دور  به  که  مي کند  ترسیم 
کانت و الپالس، این ابر بزرگ را سحابي نامیده اند. 
سرد شدن گاز سحابي، باعث انقباض آن مي شود. 
در این ضمن، با انقباض جرم اصلي، حلقه هایي از 
گاز در اطراف آن باقي مي مانند. این جرم اصلي 
همان خورشید است. حلقه ها، در اثر نیروي گریز 
از مرکز )نیرویي است که اجسام در حال چرخش 
از  مرکز چرخش مي راند.(  از  بیرون  به طرف  را 
حلقه هاي  فرضیه،  بنابراین  مي شوند.  دور  مرکز 
بوجود  را  سیاره ها  و  شده  منقبض  هم،  از  جدا 
تردید  نظر  این  درستي  در  دانشمندان  آورده اند. 
انقباض  به  گرایشي  داغ  گازهاي  که  چرا  دارند، 

ندارند، بلکه در فضا گسترش مي یابند. 

نظریه جدید ابرغبار 
بنیاد  وایتسزیکر  فون  کارل  آلماني  فیزیکدان 
اصلي تئوري جدید ابر غبار را پیشنهاد کرد. بعد 
کویپر  نام جرارد  به  آمریکایي  اخترشناس  آن  از 
منشأ  جدید  تئوري  به صورت  را  وایتسزیکر  نظر 
منظومه  سیارات  کرد.  تکمیل  شمسي  منظومه 
گرفته اند  شکل  غباري  و  گاز  همان  از  شمسي، 
با  ابر بزرگ  پدید آمده است.  از آن  که خورشید 
کوچک تري  بخش هاي  به  فضا  در  خود  گردش 
این بخش ها،  تقسیم شده است. ذرات موجود در 
همدیگر را جذب کرده اند و سرانجام سیاره ها را 
اثر  در  اصلي  ابر  مواد  بیشتر  آورده اند.  بوجود 
از  پیش  ولي  دور شده اند،  آن  از  تابش خورشید 
آنکه خورشید، حالت ستاره به خود گیرد، اندازه 
سیاره ها به حدي رسیده بود که مي توانستند در 

مداري به دور آن باقي بمانند یا گردش کنند. 
میلیارد سال   14 حدود  را  جهان  عمر  دانشمندان 
و عمر منظومه شمسي را حدود 4 تا 5. 4 میلیارد 
میتوان  که  روست  این  از  مي زنند.  تخمین  سال 
منظومه شمسي را در مقایسه با سن جهان، جوان 

نامید. خورشید ما کمي بیش از چهار و نیم میلیارد 
سال پیش تشکیل شده است. خورشید نیز مثل هر 
هم  در  توده  شکل  به  جهان  در  دیگري  ستاره 

پیچیده اي از ابرهاي گازي که عمدتا از هیدروژن 

و هلیم تشکیل شده بود به وجود آمده اما خرده 
ریزه هایي که از انفجار سایر ستاره ها باقي مانده 
بودند، غبارهاي بسیار ریز کیهاني که از عناصر 
سنگین تر همانند کربن، اکسیژن، آلومینیوم، کلسیم 

این  سرتاسر  در  نیز  بودند،  شده  تشکیل  آهن  و 
ابرها پراکنده بودند. این ذرات گرد و غبار که حتي 
از ذرات غباري که لبه پنجره مي نشیند، کوچک تر 
است، به عنوان نقاط تجمع در سحابي خورشیدي 
عمل مي کند. سایر موارد از جمله یخ، دي اکسید 
کربن منجمد، دور این نقاط گردهم مي آیند و بدین 
ترتیب این ذرات کم کم بزرگ و بزرگ تر شده و به 
اجرامي به اندازه یک دانه شن، یک صخره و نهایتا 
میلیون  چند  طي  مي شوند.  تبدیل  سنگ  تخته  یک 
ریزه  یخي، سنگ  قطعه  تریلیون  تریلیون ها  سال، 
اطراف خورشید جوان گردهم  فلزي در  اجرام  و 
از  بسیاري  بعد  سال  میلیارد  ربع  طي  مي آیند. 
شکل  بدین  و  شده  ادغام  یکدیگر  در  اجسام  این 
سیارات بزرگ، اقمار، سیارك ها و اجرام موجود 

در کمربند کوئیپر به وجود مي آیند. 

این  نزدیکي  در  پیش،  میلیارد سال   5 تا   4 حدود 

از  گوشه اي  در  که  گاز  و  غبار  توده  سحابي، 

کهکشان راه شیري قرار داشته، ستاره بزرگي که 
حدودا 3 برابر خورشید بوده، روزهاي پایاني عمر 
خود را مي گذرانده است. زماني که عمر این ستاره 
ابعاد  پایان رسیده، به دلیل جرم و  نسل اولي به 
بزرگش، فوران بزرگي از انرژي و ماده از دل او 
ما  ستاره، سحابي  این  فراوان  انرژي  زد.  بیرون 
حجم  همچنین  و  واداشته  دوران  به  شدت  به  را 
سحابي  داخل  به  آهن،  نظیر  سنگین  مواد  زیادي 
تزریق نمود. چرخش سحابي به دور مواد تزریق 
مولکولهاي  فروریزش  باعث  آن،  داخل  به  شده 
گاز و افزایش فشار دروني سحابي گردید. صدها 
تزریق  سنگین  مواد  تا  کشید  طول  سال  میلیون 
و  از مرکز چرخش خارج شدند  به سحابي  شده 
سحابي آن قدر در خود ریزش نمود که در مرکز 
هسته اي  هم جوشي  اولین  براي  الزم  شرایط  آن 
پدیدار شد. شروع فعالیت هسته اي در قلب سحابي 
که  بود  تازه  ستاره اي  تولد  نوید  شده،  فشرده 
اجرام  تقریبا  سیارات  گرفت.  نام  خورشید  بعدها 
کروي، جامد و بزرگي هستند که به دور خورشید 
منظومه  گیري  شکل  زمان  در  چنانچه  مي گردند. 
شمسي، ستاره پیر در حال مرگ، افزون بر اهداي 
مقادیري  مختلف،  صورت هاي  به  فراوان  انرژي 
به  نیز  هلیم  و  کربن  آهن،  مانند  سنگین،  عناصر 
سنگین،  عناصر  این  کرد.  تزریق  جدید  سحابي 
در زمان شکل گیري منظومه شمسي، هنگامي که 
هنوز خورشید رسما متولد نشده بود، آرام آرام 
از هسته مرکزي رانده شدند و با افزایش چگالي 
سحابي، سیستم به پایداري بیشتري مي رسید که 
عناصر سنگینتر، نزدیکتر و عناصر سبک تر، دورتر 
میلیون ها  از  پس  گرفتند.  قرار  مرکزي  هسته  از 
سال، از ترکیب این عناصر اجسام واحدي تشکیل 
دور  به  اینکه  بر  عالوه  شده  تشکیل  اجسام  شد. 
ستاره جوان مي چرخیدند، شروع به چرخش حول 
خود نیز نمودند. ستاره ها و سیاره هاي بزرگ که 
ایجاد  میان ستاره اي  غبارهاي  و  گازها  تراکم  از 
شدند به علت آن نیروي جاذبه موجود بین ذرات 
منفرد و نیروي گرانش مرکز اجسام، تمامي آنها 

پدیده هاي  که  چرا  گرفتند.  خود  به  کروي  شکل 
الزاما کروي هستند. هر چند شکل زمین  تراکمي 
انحنا داشته و قرص مشتري در  از کرویت  کمي 
قطبین فشرده است. پس از گذشت سال ها، سطح 
بعضي از آنها که از عناصر سنگینتري تشکیل شده 
مداري شان  سیستم  و  شد  سخت  و  سرد  بودند، 
آنها،  قمرهاي  سیارات،  رسید.  پایداري  حالت  به 
خرده سیارات، دنباله دارها و سنگ ها و غبارهاي 
آسماني اجرام غیر ستاره اي تشکیل دهنده منظومه 
که  مي شود  گیري  نتیجه  چنین  هستند.  شمسي 
جهان  نادر  نمودهاي  از  سیاره اي  منظومه هاي 
است  ما خوشبخت  و خورشید  مي رود  به شمار 
دارد.  خود  همراه  را  منظومه ها  چنین  از  یکي  که 
به  مربوط  سیارات  تشکیل  اینکه  فرض  با  ولي 
اوایل تکامل جهان و هنگامي باشد که هنوز خود 
ستاره ها ساخته شده بودند، همه ابهامات از میان 
عمدتا  شمسي  منظومه  اجسام  مي شود.  برداشته 
به دو گروه با چگالي باال که در نزدیکي خورشید 
قرار دارند و با چگالي پایین که دورتر از خورشید 
اصل  همین  روي  مي شوند.  تقسیم  شده اند،  واقع 
سیارات منظومه شمسي را به دو گروه زمین مانند 
زمین  سیاره هاي  مي کنند.  تقسیم  مشتري مانند  و 
مانند که به ترتیب فاصله از خورشید عبارتند از 
باال و  عطارد، زهره، زمین و مریخ همگي چگالي 
سطح سخت و صخره ایي دارند. غیر از عطارد بقیه 
این سیارات جو نیز دارند. سیاره هاي مشتري مانند 
که به ترتیب عبارتند از مشتري، زحل، اورانوس 
بزرگ  سیاراتي  زمین،  به  نسبت  همگي  نپتون،  و 
هستند و عمدتا از گاز تشکیل شده اند ولي بعضي 
از آنها هسته هاي جامد هم دارند. این سیارات را 
مي شناسند.  نیز  غول هاي گازي  نام  به  همچنین 
نام  به  آنها  بزرگ ترین  شمسي  منظومه  سیارات 
جرم  هزارم  یک  معادل  جرمي  که  است  مشتري 
مجموعه جرم  که  در صورتي  دارد،  را  خورشید 
اعضاي خانواده خورشید فقط کمي بیشتر از یک 
بحال  تا  است.  خورشید  خود  جرم  درصد  دهم 
سیستم سیاره اي نظیر آنچه به خورشید مربوط 
اجرام سماوي  است. سیارات،  نشده  است کشف 
مرئي  باعث  خورشید  نور  انعکاس  و  بوده  سرد 
چشم  با  را  آنها  از  بعضي  مي گردد.  آنها  شدن 
سیاره  سه  ولي  کرد  رویت  مي توان  مسلح  غیر 
اورانوس، نپتون و سیاره پلوتو را بدون تلسکوپ 
نمي توان رویت کرد. در مورد تشخیص سیارات از 
ستارگان در آسمان شب مي توان گفت که سیارات 
پایدار مي درخشند، ولي نور ستارگان هم  با نور 
به شدت  روشنایي  لحاظ  از  هم  و  رنگ  لحاظ  از 
تغییر مي کند. سیارات در آسمان حرکت کرده و 
محل آنها تغییر مي کند، ولي ستارگان نسبت به هم 

داراي مکانهاي تقریبا ثابتي هستند.

سیارات،  تمامي  خورشید،  جرم  زیادي  علت  به   
سیارکها، ستارگان دنباله دار و شهاب ها با تقریب 
به طور  و  مي کنند  حرکت  خورشید  حول  زیاد، 
مدار  مي شوند.  جذب  خورشید  سمت  به  جداگانه 
هر کدام از آنها به شکل بیضي هایي با اندازه هاي 
متفاوتند که خورشید در کانون این بیضي ها واقع 
شده است. در مورد تمام حالت سیارات، خروج از 
1 تجاوز نمي کند   .0 از  مرکز آنها کوچک بوده و 
و به غیر از مدارهاي سیاره هاي عطارد و سیاره 
به  مرکز  از  خروج  مقدار  دو  آن  براي  که  پلوتو 

ترتیب 
5. ۲06 و 5. ۲50 است. کره ماه که تنها قمر طبیعي 
قطرش  و  بوده  از سنگ  پوشیده  که  است،  زمین 
یک چهارم قطر زمین مي باشد. ماه، نوري از خود 
قابل  و  کرده  منعکس  را  خورشید  نور  اما  ندارد 
رویت مي شود. کره ماه پوشیده از غبار بوده، آب 
جاذبه  به خاطر  نمي شوند.  یافت  آن  در  حیات  و 
بسیار ضعیفش نمي تواند ذرات گاز را نگه دارد و 
بنابراین فاقد جو است. در سطح ماه هزاران گودال 
آتشفشاني  گدازه  که  دارند  وجود  سنگي  شهاب 
کرده  تراوش  بزرگ  گودالهاي  این  از  بعضي  در 
شده  ماه  سطح  در  )ماریا(  دریا  تشکیل  باعث  و 
است. چنین به نظر مي رسد که ماه پیش از تشکیل، 

پوسته اي به حالت مذاب داشته است. 

تاملي برنظریه انفجار بزرگ، فرضیه کانت - الپالس و نظریه جدید ابرغبار

پيدايش منظومه شمسي 
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk گفتگو

گفتگوی اختصاصی با جمشید رضایی 
خواننده  آواز های سنتی در لندن

دوست دارم
ملتهای ديگر با 
موسيقی سنتی 

ايرانی آشنا شوند
 فرشته کدیور

در  ایرانی  سنتی  موسیقی  و  ساز  نوای  گاه  هر 
هر گوشه از دنیا نواخته شده؛ بی اختیار توجه 
همگان را به سوی خویش معطوف داشته است. 
اصوات  و  نواها  این  کنار  از  که  است  واضح  پر 
به راحتی نمی توان عبور و از آنها چشم پوشی 
نمود. آواز و موسیقی سنتی و تمامی متعلقاتش؛ 
صاحبانش  که  گیرد  می  بر  در  را  هایی  آموزه 
آموخته  سینه  به  سینه  و  نسل  به  نسل  را  آنها 
اند. بنابراین آنچه از تلفیق آنها به گوش هایمان 
می رسد؛ نشات گرفته از قلب و احساسات درونی 

خاص آن هنرمندان است.
که  صداست  شده:»تنها  گفته  که  نیست  بیهوده 
سازهای  تنیدگی  هم  در  همان  این  ماند«.  می 
ناب ایرانی با صدای خوش آوازخوانان است که 
بخشیده  موسیقی  از  اینگونه  به  خاصی  لطافت 
وطن  از  دور  مردمانمان  که  امروز  حتی  است. 
زندگی می کنند؛ هر جا که سازی نواخته می شود 
برای شنیدنش به استقبالش می روند تا روح و 
هایی  ملودی  و  آوازها  از  را سرشار  وجود خود 
نمایند که برایشان یادآور بهترین یادها و خاطره 

هاست.
کم نبوده اند بزرگان و استادانی که در عرصه این 
هنر، خوش درخشیده اند و توانسته اند جاودانگی 
رویایشان،  صدای  با  و  بگذارند  برجای  خود  از 
در  امروز  اند.  آرامش بخشیده  و  را تسلی  یادها 
کنار یکی از صداهای ماندگار »جمشید رضایی« از 
خطه زیبا و سرسبز مازندران، ساعاتی را سپری 
کردیم که ماحصلش گفتگویی است برای آشنایی 
بیشتر خوانندگان و عالقمندان به موسیقی سنتی 

که در ادامه شاهدش خواهید بود.

دادید؛  ما  به  این فرصتی که  از  با تشکر  پرشین: 
کمی از سوابق و فعالیت های هنری تان برایمان 

بگوئید.
از دعوت هفته نامه وزین پرشین که در لندن منتشر 
از  پیش  که  بگویم  باید  کنم.  می  تشکر  شود؛  می 
ورودم به انگلستان در رشته های مختلفی از جمله: 
تحصیل  مدیریت،  و  تجارت  کشاورزی،  فلسفه، 
به  همواره  کودکی  دوران  از  اما  نمودم.  مطالعه  و 
اسداهلل  مرحوم  با  ابتدا  در  داشتم.  عالقه  خواندن، 
گلپایگانی  اکبر  استاد  به  مرا  وی  شدم.  آشنا  ملک 
معرفی نمود. همچنین به دلیل اشتیاقم به فراگیری، 
ناصح  استاد  همچون  دیگری  استادان  نزد  مدتی 
استاد  ابتدا  همان  در  پرداختم.  آموختن  به  پور 
گلپایگانی  حسن  برادرش  به  مرا  گلپایگانی  اکبر 
آواز  استاد  مهرتاش  اسماعیل  استاد  شاگردان  )از 
و  ها  گوشه  من  شکل  بدین  نمود.  معرفی  ایرانی( 
ردیف های آوازی را از ایشان فرا گرفتم و سپس 
دوره تکمیلی را سالها در نزد این استاد آموختم. در 
نتیجه عالقه ام به خواندن، بصورت سینه به سینه 

به من منتقل شد.
از  فارغ  توانستم  انگلستان،  به  از مهاجرت  اما پس 
مشغله های کاری به صورت حرفه ای، خواندن را 
را  آموزشی  های  دوره  سالها  بنابراین  کنم.  دنبال 
نزد تورج کیارش از شاگردان استاد محمود کریمی 

در دانشگاه سوآس، گذراندم.
همان  در  پیش  سال  دوازده  الی  ده  حدود  در   
»گروه  نام  به  کوچکی  گروه  با  سوآس،  دانشگاه 
اجراهای  نمودیم.  برنامه  اجرای  به  شروع  نغمه«، 
مراکز  کلیه  در  کم  کم  و  شد  متوالی  و  مستمر  ما 
فرهنگی و علمی سراسر انگلستان به اجرای برنامه 

پرداختیم.

پرشین: به گروه نغمه اشاره کردید؛ ممکن است 
این گروه را بیشتر معرفی نمائید و اینکه تا کنون 

در چه مراکزی به اجرای برنامه پرداخته است؟

گروه نغمه در ابتدا به رهبری دکتر سروش همایونی 
در کالس های آقای تورج کیارش، به اجرای برنامه 
ابتدایی،  و  ساده  اجرای  چندین  از  پس  پرداخت. 
به اجراهای  توانست به سرعت بصورت حرفه ای 
موفق، بپردازد. در این مدت استادانی همچون حسن 
نوازندگان  از  بسیاری  و  یوسفی  شهریار  ناهید، 
چیره دست نیز از ایران در برنامه و فستیوال های 
نغمه  البته گروه  که  پیوستند؛  این گروه  به  مختلف 

به خوبی توانست محبوبیت و موفقیت کسب نماید.
از مهمترین مراکزی که در آن به اجرای موسیقی 
کنزینگتون  های  سالن  توانم  می  پرداختیم،  سنتی 
تاون هال، لوگان هال، کدوگان هال، رویال فستیوال 
مراکز  سایر  و  سوآس  هال،  الیزابت  کوئین  هال، 
فرهنگی و هنری را نام ببرم که البته همواره شاهد 
سالن  ایم.  بوده  مردم  نظیر  بی  حمایت  و  استقبال 
این نشانگر عالقمندی  از جمعیت بوده که  ها مملو 
بر  است.  موسیقی سنتی کشورمان  به  ما  مردمان 

خالف نظر عده ای که می گویند باید در موسیقی 
روز  معیارهای  با  و  شود  ایجاد  تغییراتی  سنتی 
هماهنگ شود؛ اما این استقبال ها نشان می دهد که 
حد  بی  حمایت  و  اقبال  از  همواره  سنتی  موسیقی 

ایرانیان در سراسر دنیا برخوردار بوده است.

پرشین: آقای رضایی آیا در شهرهای دیگری هم 
بجز لندن اجرای برنامه داشته اید؟

هنری،  سازمانهای  و  فرهنگی  مراکز  اغلب  در  ما 
بارها  اینکه  از جمله  ایم  اجراهای گوناگونی داشته 
ایم.  کرده  شرکت  ادینبورو  موسیقی  فستیوال  در 
در فستیوال موسیقی آکسفورد حضور داشته ایم. 
دورهام  دانشگاه  در  نیز  موفقی  اجرای  همچنین 
گذشته  سال  سه  طی  که  کنم  اضافه  باید  داشتیم. 
این افتخار را داشته ام که در حضور استادم اکبر 
دو  بپردازم.  مشترك  برنامه  اجرای  به  گلپایگانی 
سایر  در  و   ۲009 و   ۲006 سال  در  لندن  در  بار 
کشورهای اروپائی همچون سوئیس، آلمان، اتریش 
و نروژ نیز همراه ایشان به اجرای برنامه پرداختم.  
ماه  از  بزرگوار  استاد  این  حضور  با  که  است  بنا 
از  برخی  در  مشترك  بصورت  نیز  آینده  سپتامبر 

کشورها برنامه داشته باشیم.

پرشین: آقای رضایی، عمده اجراهای شما همواره 
با گروه نغمه بوده است؟ آیا با گروه های دیگری 

نیز به آواز خوانی پرداخته اید؟
حرفه  بصورت  را  خوانندگی  فعالیت  که  زمانی  از 
ای در انگلستان آغاز نمودم، با گروه نغمه همکاری 
به  گروه  رهبری  همایونی،  آقای  از  پس  ام.  داشته 
به  باید  البته  است.  بوده  فروشان  نیل  آقای  عهده 
پور  حسین  منوچهر  دکتر  آقای  گروه  هنری  مدیر 
برای  بسیاری  زحمات  سالها  که  کنم  اشاره  هم 
گروه نغمه کشیدند. این گروه در مقاطع مختلف از 
اما  بهره جسته است؛  نوازندگان مختلفی  هنرمندی 
ساختار و رهبری گروه همواره ثابت بوده و بنده 

نیز آواز خوانی نموده ام.
را  خودم  دی  سی  اولین  که  کنم  اشاره  باید  البته 
استاد  یاد  زنده  همراه  به  عشق«  »شاهد  عنوان  با 
نمودم. سپس سی  اجرا و ضبط  فرهادپور  حسین 
اجرا  مختاباد  و  جاهد  مسعود  با  تویی«  »تنها  دی 
همکاری  کشور  داخل  آهنگسازان  با  بیشتر  کردم. 
نیز موجود  آثارم  های  کلیه سی دی  که  ام  داشته 

می باشد.

روالی  چه  بر  شما  های  برنامه  اجرای  پرشین: 
است؟ بر اساس مناسبت ها یا دعوت های خاص؟

معموال بر اساس دعوت ها برنامه اجرای موسیقی 
می گذاریم اما به جز از آن به منظور تداوم کار و 
یکدستگی گروه، در سال، چهار الی پنج برنامه در 

مراکز فرهنگی و هنری لندن به اجرا می گذاریم. 
از  و  داریم  پیش رو  که  برنامه های مهمی  از  یکی 
که  است  این  دارم  اعالم می  نامه شما  هفته  طریق 
دانشگاه  دعوت  به  بنا  جاری  سال  اکتبر  دوم  در 
کمبریج، به مناسبت بزرگداشت فردوسی، به اجرای 
در  نیز  دیگری  جشنواره  پرداخت.  خواهیم  برنامه 
ماه نوامبر داریم که حتما در مورد آن هم به اطالع 

رسانی خواهیم پرداخت.

تجربه  را  مورد  این  حتما  رضایی،  آقای  پرشین: 
کرده اید که پس از اجرای هر برنامه ای، جوانانی 
به  سنتی  موسیقی  فراگیری  مشتاق  و  عالقمند 

شما مراجعه کرده و از استعداد یا عالقه شان با 
شما صحبت نموده و راهنمایی خواسته اند؛ شما 

چه راهکار یا پیشنهادی به آنها ارائه داده اید؟
باید بگویم که گروه نغمه دو ویژگی مهم دارد: یکی 
اینکه در طول سالها فعالیتش توانسته استعدادهای 
جوان را کشف و آنها را به سوی پیشرفت بیشتر 
سوق دهد. جایگاه واقعی جوانان را برایشان آشکار 
موسیقی  بزرگ  اساتید  کنار  در  را  آنها  و  ساخته 
مربوط  تصاویر  و  ها  فیلم  اگر  است.  داده  قرار 
که  دید  خواهید  نمائید؛  تماشا  را  ما  اجراهای  به 
بزرگان  کنار  در  و  هستند  جوان  ما  نوازندگان 
تالش  همواره  ما  نمایند.  می  هنرنمایی  موسیقی، 
ایرانی  جامعه  به  را  استعدادها  این  که  ایم  کرده 

معرفی نمائیم و از آنها حمایت کنیم.
دیگر ویژگی گروه نغمه این است که عالوه بر اینکه 
توانسته  گیرد،  می  بر  در  را  گروه، جوانان  ترکیب 
ترکیب تماشاچیان و مخاطبان ما را نیز در بر گیرد. 
همواره شاهد بوده ایم که تعداد زیادی از جوانان 
در برنامه های ما شرکت داشته اند که این نشانگر 
نسل  میان  در  ما  گروه  کار  محبوبیت  و  موفقیت 

جوان نیز می باشد.

مشتاق  شخصی  گاه  هر  که  شوم  می  یادآور 
راهنمایی  را  او  بوده،  موسیقی  زمینه  در  یادگیری 
اگر  ایم.  کرده  حمایت  را  او  گروه،  توان  حد  در  و 
می  دارند  راهنمایی  به  نیاز  که  هستند  عالقمندانی 
توانند با گروه نغمه تماس بگیرند و یا از طریق هفته 

نامه شما، با ما ارتباط داشته باشند.

موسیقی  اجرای  خاص  مشکالت  شما  پرشین: 
می  مواردی  چه  در  کشور  از  خارج  در  را  سنتی 

بینید؟
در  موسیقی  ابزارهای  همه  ایران،  در  کلی  بطور 
دسترس و فراهم آوردنش آسان تر است. در ایران 
کنند.  بیشتری زندگی می  نوازندگان و آهنگسازان 
به  و  شود  می  معرفی  راحتی  به  شده  ضبط  آثار 
سرعت از رسانه های ارتباط جمعی، پخش می شود 
به گوش مردمان می رسد. و  و موسیقی سریعتر 
و  اجراها  به  مربوط  اطالعات  به  بیشتر  مشتاقان 
آثار دسترسی دارند. اما در اینجا مشکالت زیادی 
وجود دارد؛ دسترسی به نوازندگان و آهنگسازان 
به وفور نمی باشد. حتی برای دعوت از یک استاد 
هزینه  بگیرد.  صورت  زیادی  های  هماهنگی  باید 
اجاره سالن بسیار گران است. اطالع رسانی سخت 
نداریم.  اختیار  در  جمعی  ارتباط  وسایل  است.  تر 
است.  کندتر  با مخاطبان و مردم،  ارتباط  برقراری 
وجود  تر  گسترده  مطبوعات  و  رادیو  تلویزیون، 

ندارد.

اما با وجود کلیه این مشکالت، خوشحال هستم که 
گروه ما توانسته در میان مردم اعتبار و محبوبیت 
کسب نماید. برای برنامه های مختلف از ما دعوت 
می شود که به اجرای موسیقی بپردازیم. ما مدیون 
و  هستیم  دوست  ایران  و  دوست  فرهنگ  مردم 
های  حمایت  که  چرا  سپاسگزارشان.  همواره 
آنهاست و با حضورشان در اجراها به ما دلگرمی 
می بخشند. صمیمانه از طریق هفته نامه پرشین، از 
تمامی عزیزانی که طی این سالها ما را مورد لطف 
و محبت خود قرار دادند، تشکر می کنم. از روزنامه 
هایی همچون کیهان و هفته نامه شما که یار و یاور 
ما بودند، قدردانی می کنم. از کانون ایران و آقای 
دکتر قاسمی، از انجمن مدیران ایرانی مقیم لندن و 
پشتیبانی  را  ما  که  هنری  و  فرهنگی  مراکز  سایر 
به جایگاه  این کشور  نمودند و سبب شدند که در 
یابیم؛ از صمیم  و موقعیت شناخته شده ای دست 

قلب تشکر می کنم.

پرشین:آقای رضایی به یاد ماندنی ترین اجرایی 
که داشتید، کدام بود؟

در سال ۲004 در رویال فستیوال هال با همکاری 
استاد حسین ناهید برنامه ای را اجرا کردیم که به 
نظیر  بی  استقبال  با  و  بود  ماندنی  یاد  به  راستی 
به  مربوط  های  دی  وی  دی  شد.  همراه  حاضران 
این برنامه تبدیل به یکی از پرفروش ترین های ما 
شد. در آن برنامه، ترانه ای نیز به زبان مازندرانی 

خواندم که مورد تشویق عالقمندان قرار گرفت.

پرشین: مهمترین خواست یا آرزوی شما چیست؟
کشورم،  و  ایران  مردم  برای  من  خاص  آرزوی 
بهزیستی، آزادی و پیشرفت و بازگشت همه ما به 
کشورمان است. دلم می خواهد ملتهای دیگر نیز با 
موسیقی سنتی ایرانی آشنا شوند. البته در بسیاری 
از اجراهای ما خارجیانی نیز حضور داشته اند. اما 
همگان  به  نیز  ما  غنی  موسیقی  که  می خواهد  دلم 

معرفی شود.

از فرصتی که در اختیار ما قرار  پرشین: سپاس 
دادید.

من هم از شما و همکاران هفته نامه پرشین تشکر 
می کنم.
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک و تر  ایرانی 

شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 
کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ،

 ماهی دودی و دیگر مایحتاج خود را می توانید
 در تواضع بیابید

بستنی سنتی ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاويار ايرانی در تواضع موجود است
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk سالمت

دکتر مهران صالحیان

واکنش فوق 
سريع به پرخوري

در  را  پژوهشي  نتایج  گذشته  هفته  استرالیایي  محققان 
نسخه اینترنتي نشریه »دیابت شناسي« منتشر کردند که 

اولین مطالعه از این نوع به حساب مي آید....
دیابت  که ژن هاي مستعد  افراد سالمي  دادند  آنها نشان 
نوع ۲ را دارند نسبت به افرادي که فاقد این ژن ها هستند 
در یک برنامه غذایي پرکالري میزان بیشتري افزایش وزن 
تحقیقات  انستیتو  در  تحقیقاتي  پروژه  این  مي کنند.  پیدا 
پزشکي گاروان در سیدني به انجام رسیده است. آنها در 
طول ۲8 روز یک رژیم غذایي سنگین را همانند شب هاي 
روزه   ۲8 اردوي  این  در  کردند.  شبیه سازي  کریسمس 
کنار  در  نوع۲  دیابت  خانوادگي  سابقه  با  سالم  فرد   17
یافتند. هر یک  این سابقه حضور  بدون  ۲4 فرد دیگر و 
پایه  انرژي  از  بیشتر  کالري   1۲50 باید روزانه  افراد  از 
مورد نیاز خود دریافت مي کرد. میزان کالري دریافتي به 
دقت و با دستگاه هاي پیشرفته اندازه گیري مي شد. براي 
پرچرب،  اسنک هاي  از  اضافه  کالري  میزان  این  دریافت 
استفاده  دیگر  تنقالت  و  چیپس  و  شیرین  شکالت هاي 

مي شد.
و اما در آن سوي میدان، تیم تحقیقاتي وزن، توزیع چربي 
و میزان انسولین خون این افراد را در شروع پروژه، روز 

سوم و روز بیست و هشتم اندازه گیري کردند.
با  افراد  که  بود  آن  از  حاکي  نتایج  دوره،  این  پایان  در 
کیلوگرم  یک  متوسط  طور  به  مثبت  خانوادگي  سابقه 
کیلوگرم   4/3( کرده اند.  پیدا  وزن  اضافه  بقیه  از  بیشتر 
در مقابل ۲/۲ کیلوگرم(. اما نکته جالب توجه آن بود که 
تنها 3 روز پس از شروع این رژیم، وقتي هنوز هیچ تغییر 
انسولین  نداده بود، میزان  افراد رخ  محسوسي در وزن 
خون افراد با سابقه مثبت به میزان بیشتري افزایش نشان 

مي داد.
دکتر بونت، دکتر هایلبرون و پروفسور کامپل این یافته  

تازه را مستقیما و به صورت آنالین انتشار داده اند.
مي گوید:  پروژه  این  نتایج  مورد  در  کامپل  پروفسور 
»افراد با سابقه مثبت خانوادگي دیابت نوع ۲ در معرض 
این یک  این بیماري هستند.  ابتال به  خطر بیشتري براي 
یافته جدید نیست و پیش از این نیز بارها به اثبات رسیده 
را  بیماري  این  پیدایش  روند  مي خواستیم  ما  اما  است 
وقتي چنین افرادي هنوز سالم و جوان هستند به نمایش 
ما  بدن  که  داد  نشان  روشني  به  مطالعه  این  درآوریم. 
با چه سرعتي نسبت به پرخوري وارد واکنش مي شود 
افراد مستعد خطرناك  اندازه اي براي  تا چه  اتفاق  این  و 
است. هر چند ما از آغاز وجود اختالف معیارهاي مورد 
اندازه گیري مان را در گروه حدس مي زدیم اما وجود این 

میزان تفاوت ما را نیز شگفت زده کرد.«
دیابت  به  فرد  یک  ابتالي  آزمایشگاهي  نشانه هاي  اولین 
حالت  این  در  مي شود.  آغاز  انسولین«  به  »مقاومت  با 
اثرات  به  نسبت  بدن  در  گلوکز  مصرف کننده  بافت هاي 
انسولین مقاوم مي شوند و در نتیجه قند موجود در خون 
را به درون سلو ل هاي خود نمي کشند. تجمع قند در خون 
موجب افزایش بافت چربي در بدن مي شود. عالوه بر این 
سلول هاي سازنده انسولین در لوزالمعده نیز با افزایش 
قندخون بیشتر از قبل تحریک مي شوند و با شدت تمام به 
تولید انسولین مي پردازند. این روند آن قدر ادامه مي یابد 
تا سلول هاي لوزالمعده خسته و از کار افتاده مي شوند. 
دیابت  بیماري  بالیني  تظاهرات  لحظه شروع  این درست 
به  پیگیري هاي  »با  بونت:  دکتر  گفته  به  چند  هر  است. 
مقاومت  حالت  مي توان  اتفاق  این  از  قبل  دهه  یک  موقع 
آغاز  را  پیشگیرانه  اقدام  و  داد  را تشخیص  انسولین  به 

نمود.«
diabet headline :منبع

 نتایج تازه ترین تحقیقات جهاني درباره شادي

طفلي به نام 
شادي ديريست 

گم شده است
دکتر یاشا نهریني/

از سال 199۲ به این طرف در پاورقي دهم اکتبر 
اما  مي شود.  چاپ  روان«  سالمت  جهاني  »روز 
مناسبت  آن  از  کمي  دست  بهاري  روزهاي  این 
تصادفي  کامال  به شکلي  انگار  ندارند....  زمستاني 
بازار خبرهاي روحي و رواني در این روزها گرم 
تکان دهنده  آمار  محققان  یک طرف  از  است.  شده 
اختالالت روحي سربازان خارجي مستقر در عراق 
را منتشر کرده اند و از سوي دیگر مادرها از پخش 
سمفوني هاي موتزارت بر سر گهواره نوزادان شان 
جدیدترین  معلوم  قرار  از  هستند.  معاف  فعال 
تاثیر موسیقي  موتزارت را در باهوش  پژوهش ها 
کردن نوزادان رد کرده است! اما از اینها جالب تر 
اخباري است که سالمت روان را به چین، اینترنت 
و داالیي الما پیوند زده است. گزیده اي از این خبرها 

را با هم مرور مي کنیم:

اینترنت و شادي
در  خود  از  خوبي  کارنامه  اینترنت  امروز  تا 
روحي  سالمت  به  مربوط  پژوهشي  یافته هاي 
جستجوي  یک  با  است.  نگذاشته  جا  به  رواني  و 
اینترنت  کوچک شما با فهرست بلندي از مضرات 
مي شوید.  مواجه  جسمي  و  روحي  سالمت  بر 
که  است  بوده  آن  بر  عمومي  اعتقاد  امروز  تا 
اضطراب،  موجب  طوالني مدت  وب گردي هاي 
از  گروهي  حتي  مي شوند.  عصبانیت  و  افسردگي 
محققان خطر اعتیاد رواني به اینترنت را هم مطرح 
 IT مطالعات  ملي  مرکز  میان  این  در  اما  کرده اند. 
اینترنت  خواص  از  را  متفاوت  نسخه اي  بریتانیا 
پیچیده است. نسخه اي که با تمام یافته هاي پیشین 
در تضاد است و دسترسي به اینترنت را وسیله اي 
جامعه  متوسط  طبقه  افراد  زیستن  شادتر  براي 
میخائیل  دکتر  مي کند.  معرفي  زنان  باالخص  و 
پروژه  این  مدیر  و  جامعه شناسي  استاد  ویلموت، 
موجب  اینترنت  به  »دسترسي  مي گوید:  تحقیقاتي 
مي شود که احساس بهتري نسبت به زندگي خود 
اینترنت  در  شخصي  جستجوهاي  باشید.  داشته 
به شما احساس اعتماد به نفس و آگاهي مي دهد. 
اینترنت  در  موجود  ارتباطي  ابزارهاي  همچنین 
اجتماعي شما  ارتباطات  کمبودهاي  ایمیل  همچون 
را جبران مي کند.« این یافته ها با بررسي وضعیت 
35 هزار نفر در سراسر جهان در  سالمت رواني 
رسیده  انجام  به   ۲007 تا   ۲005 سال هاي  خالل 
از  گوناگون  فاکتورهاي  مطالعه  این  در  است. 
در شادماني  که  درآمد  میزان  و  قبیل سن، جنس 
افراد دخیل هستند، استخراج شدند و سپس نقش 
اینترنت در کنار آنها مورد سنجش قرار گرفت. و 
بحث برانگیز  مطالعه  این  یافته  غیرمنتظره ترین  اما 
آنجایي است که اثرپذیري زنان از اینترنت بیشتر 
نشان داده شده است. نتایج حاکي از آن بوده که 
با  متوسط  طبقه  زنان  براي  اینترنت  به  دسترسي 
بوده  همراه  سایرین  به  نسبت  بیشتري  شادماني 
را  علمي  دلیلي  هنوز  محققان  این  وجود  با  است. 
شاید  نکرده اند.  مطرح  عجیب  تفاوت  این  براي 
آن  اجتماع  در  خود  شنیده شدن صداي  احساس 
به  مختارانه  دسترسي  و  آن  مجازي  نوع  از  هم 
کانال هاي اطالعاتي احساس خوشایندي از استقالل 

فکري و تصمیم گیري را نصیب آنها مي کند.

داالیي الما و شادي
تحقیقات  به  داالیي الما  پاي  شدن  باز  ماجراي 
سال  آن  در  برمي گردد.   199۲ سال  به  علمي 
روي  مطالعه  سرگرم  داویدسون  ریچارد  دکتر 
دوست  از  نامه اي  که  بود  افسردگي  ریشه هاي 
نامه  این  تبت در  تبعیدي  خود دریافت کرد. رهبر 
هندوستان  در  خانه اش  به  تا  بود  خواسته  او  از 
مطرح  را  پرسشي  داالیي الما  دیدار  آن  در  بیاید. 

ویکسونزین  دانشگاه  نورولوژي  استاد  که  کرد 
وقت  دانشمندان  »چرا  نداشت:  آن  براي  جوابي 
اضطراب  افسردگي،  براي  مطالعه  را صرف  خود 
اما در مقابل کسي  و حمالت وحشت آلود مي کنند 
از  دیگري  گروه  مثبت  فکر  و  عوامل شادي  براي 
آن  در  سون  داوید  دکتر  نمي کند؟«  کار  آدم ها 
نداشت.  داالیي الما  سوال  این  براي  پاسخي  زمان 
سوالي که تالش براي پاسخ به آن پایه هاي اولیه 
 1۲ مرکز  این  در  نهاد.  بنا  را  پژوهشي  مرکز  یک 
راهي  دنبال  به  گوناگون  در رشته هاي  متخصص 
براي سنجش میزان سالمت رواني افرادي هستند 
خود  آرامش  براي  رایج  مدي تیشن هاي  از  که 

داویدسون  دکتر  تحقیقاتي  تیم  مي کنند.  استفاده 
در  را  بودایي  روحانیون  از  گروهي  مغزي  امواج 
با  آن  بر  و عالوه  ثبت رسانده اند  به  مراقبه  حین 
اسکن )PET( که فعالیت هاي مغز را مي سنجد، به 
پرداخته اند.  افراد  این  مغزي  واکنش هاي  بررسي 
این  به  خود  ساله  چند  بررسي هاي  از  پس  آنها 
روش هاي  سایر  و  مدي تیشن  که  رسیده اند  باور 
تمرکز فکري مي تواند موجب بروز روحیاتي چون 
شادماني  و  مهرباني  مدارا،  تحمل پذیري،  افزایش 

دروني گردد.
اکتشافي  تحقیقات  مرکز  رییس  ویلي،  جان  دکتر 
دانشگاه ویسکونزین، از مدافعان سرسخت مجموعه 
پژوهش هاي بحث برانگیز دکتر داویدسون است. او 
مي گوید:   »مرکز دکتر داویدسون و تیم تحقیقاتي او 
تنها مرکز معتبر و صددرصد علمي در جهان است 
مغزي  تصویربرداري  وسایل  پیشرفته ترین  که 
اتاق مراقبه و مدي تیشن قرار  دیوار به دیوار یک 
دارد.« هفته گذشته داالیي ماال در این مرکز حضور 
یافت و به این ترتیب مرحله دیگري از این پروژه 
تیم  مشترك کلید خورد. به گفته دکتر داویدسون 
تحقیقاتي او در نظر دارد که امسال نتایج خود را با 
آموزش شیوه هاي تمرکز و مراقبه فکري به افراد 
مجامع  این  وجود  با  رساند.  اثبات  به  نیز  عادي 
واکنش هاي  تحقیقاتي  پروژه  این  به  نسبت  علمي 
از  گروهي  مثال  گذارده اند.  نمایش  به  را  متضادي 
مرتب  حضور  عصب شناختي  علوم  متخصصان 
با  او  نزدیک  دوستي  و  مرکز  این  در  داالیي الما 
دکتر داویدسون را عاملي براي متمایل شدن نتایج 
علمي به نفع این رهبر مذهبي و بي نقص طرفین این 
به سال  این مخالفت ها  اوج  علمي مي دانند.  تحقیق 
۲005 برمي گردد. در آن زمان دکتر ریچاردسون 
از  نورولوژي  متخصصان  بین المللي  کنفرانس  در 
که  بود  کرده  دعوت  سخنراني  براي  داالیي الما 
آنها همراه  از  اعتراض گروهي  و  واکنش سرد  با 
این  جواب  در  داویدسون  دکتر  حال  هر  به  شد. 
او  مي کند.  استناد  داالیي الما  گفته هاي  به  انتقاد ها 
که  است  کسي  اولین  خود  »داالیي الما  مي گوید: 
محدودیت هاي مدي تیشن را برشمرده و گفته است 
این شیوه ها قادر به درمان تمام مشکالت روحي و 

رواني نیستند.«

چیني ها و شادي 
معروف اند.  سخت کوشي  و  قناعت  به  چیني ها 
خیره  مردمي  به  حیرت  با  دنیا  که  سال هاست 
کار  مورچه  مانند  خواسته اي  هیچ  بدون  که  شده 
گذشته  دهه  سه  در  عجیب  روحیه  همین  مي کنند. 
باورنکردني  سرعتي  با  چیني ها  که  شده  باعث 
شوند.  تبدیل  جهاني  اقتصاد  مهارنشدني  غول  به 

که  رسیده اند  باور  این  به  خیلي ها  روزها  این  اما 
پدال  بر  را  خود  پاي  زیادي  چیني  دولتمردان 
حقیقت  در  داده اند.  فشار  اقتصادي  پیشرفت 
از  آرام آرام  که  گوناگوني  عوارض  و  معضالت 
گوشه و کنار این کشور سر در مي آورد نشان از 
آن دارد که دولتمردان چیني در این سه دهه بارها 
متوسل  غیرمجاز  سرعت  به  رقبا  از  سبقت  براي 
شده اند. بي توجهي به تخریب وسیع محیط زیست، 
سالمت  و  اجتماعي  سرمایه هاي  به  توجه  عدم 
از  بسیاري  گذاشتن  پا  زیر  کنار  در  جامعه  روان 
به  بخشیدن  اصالت  بهاي  به  انساني  ارزش هاي 
مواجه  مشکالتي  با  را  چیني ها  طاقت فرسا(  )کار 

ساخته که دیر یا زود ترمز این توسعه نامتعادل را 
خواهد کشید. چیني ها در سه دهه گذشته مردمي 
فقیر به حساب مي آمدند اما مي توانستند با افتخار 
اعالم کنند که طغیان هاي رواني ساکنان کشورهاي 
صنعتي همچون قتل هاي سریالي و بزهکاري هاي 
وجود  کشورشان  در  اساسا  شده  سازماندهي 
و  نوشتاري  رسانه هاي  آرشیو  حتي  ندارد. 
تحلیل هایي  از  پر  سال ها  آن  در  چین  تصویري 
کشورهاي  در  فاجعه هایي  چنین  پي  در  که  است 
با  چیني ها  زمان  آن  در  مي شدند.  نوشته  غربي 
غربي  سرمایه داري  بي رحم  نظام  کردن  محکوم 
به چرخ هاي  را  آمریکایي  و  اروپایي  چرخ صنایع 
را زیر  تشبیه مي کردند که مردم  تانک هاي جنگي 
پاي خود له مي کنند. اما از قرار معلوم عجله چیني ها 
براي رسیدن به قله هاي اقتصاد جهاني آنها را هم 
برطبق  است.  روبه رو ساخته  با چنین سرنوشتي 
سختگیرانه  و  بسته  سیستم  از  که  گزارش هایي 
در  تنها  است  کرده  درز  بیرون  به  رسانه اي چین 
دو ماه گذشته 5 ماجراي قتل دسته جمعي در این 
کشور اتفاق افتاده است. در آخرین مورد آنها یک 
مرد به ظاهر عصباني وارد مهدکودکي در یکي از 
شهرهاي شمالي این کشور مي شود و 7 کودك و 
۲ پرستار را با ساطور آشپزخانه به قتل مي رساند. 
در مورد دیگري که ماه گذشته اتفاق افتاد 17 نفر 
که اغلب آنها نوجوان بودند در یک دبستان به قتل 
رسیدند. مهاجمان پس از رسیدن پلیس خودکشي 

کردند. اما چرا کودکان هدف این حمله ها هستند؟
دانشگاه  بزهکاري  روان شناس  آي،  مائو  دکتر 
»سیر  است:  معتقد  پکن  سیاسي  علوم  و  حقوق 
و  بوده اند  سریع  بسیار  سال   30 این  تغییرات 
قبلي  برنامه ریزي هاي  بدون  اجتماعي  تحوالت 
شبکه  کادردرماني  دیگر  سوي  از  داده اند.«  رخ 
بهداشتي کشور پهناور چین چنان سرگرم کنترل 
به  که  بوده اند  واگیردار  و  عفوني  بیماري هاي 
مورد  در  اطالعاتي  هیچ  فلیپ  میشائیل  دکتر  گفته 
بیماري هاي روان پزشکي  نشانه ها و نحوه درمان 
ندارند. دکتر فلیپ که استاد روان پزشکي دانشگاه 
پرده  نیز  میلیوني  آمار  یک  از  است  شانگهاي 
نفر در چین  او مي گوید: »173 میلیون  برمي دارد. 
مبتال به نوعي از بیماري هاي اعصاب روان هستند 
و از این تعداد 91 درصد هیچ گاه درمان نشده اند.« 
بزرگ ترین  بازگشایي  با  همزمان  چین  دولت 
نمایشگاه تجاري تاریخ جهان در شانگهاي کنترل 
سختي را روي رسانه هاي این کشور اعمال کرده 
است تا از انتشار اخبار حمالت مسلحانه پي درپي 

به مدارس این کشور جلوگیري نماید.

Time ،AFP، AP :منابع
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آيا بايد اطالعات 
ارزشمندمان را روی 
ديسک ها ذخيره کنيم؟

را  اطالعات  می توانند  می شود  ادعا  که  دی وی دی هایی  و  سی دی ها 
قرن ها در خود ذخیره کنند، به ندرت بیش از 10 سال دوام می آورند. 
خاطرات  و  شخصی  اطالعات  ذخیره  برای  روش  بهترین  بنابراین 

دیجیتالی چیست؟
 ذخیره اطالعات ارزشمند مانند تصاویر یا ویدیوهای خانگی روی 
سی دی ها و دی وی دی ها نه تنها سودی برای ما ندارد، بلکه می تواند 
مرکز  که  است  نتیجه ای  این  بی بی سی،  گزارش  باشد.به  هم  مضر 
ملی تحقیقات علمی فرانسه بعد از آزمایش طول عمر این رسانه های 
قابل حمل به آن دست یافته است.فرانک اللو، فیزیکدان موسسه ملی 
تحقیقات علمی فرانسه در این باره گفت: »ما متوجه شدیم طول عمر 
دیسک هایی که بعضی از آن ها برای ذخیره اطالعات به مدت چند قرن 
طراحی شده اند، به ندرت به 5 یا 10 سال می رسد. در بدترین شرایط 
که خوش بختانه نادر بود، اطالعات بعضی از دیسک ها فقط یک سال 
نوارهای ویدیویی و  دوام آوردند«.این در حالی است که بر خالف 
کاست ها که بعد از چندین بار استفاده فرسوده می شوند، دیسک ها 

برقرار  آن ها  با  فیزیکی  تماس  هیچ  و  لیزر خوانده می شوند  توسط 
نمی شود. اما به هر حال سطح این دیسک ها که بیش از چند کیلومتر 
اطالعات را در خود ذخیره کرده اند، با گذشت زمان رو به زوال و 

نابودی می رود.

کیفیت های متفاوت
دانشمندان فرانسوی طول عمر یک دیسک را با افزایش عمر آن به 
صورت مجازی و به وسیله گرما، بخار آب، و نور اندازه گیری کردند.

سی دی  ها  کیفیت  هم  خاص  برند  یک  در  حتی  شدند  متوجه  آن ها 
متفاوت است. بنابراین افرادی که تمایل دارند برای یک برند شناخته 
دریافت  بهتری  محصول  الزاما  کنند،  پرداخت  بیش تری  پول  شده 

نمی کنند!
اندازه گیری ملی فرانسه در  جین مایکل المبرت از آزمایشگاه علوم 
یک  آیا  که  بگوید  شما  به  نمی تواند  تنهایی  به  »برند  گفت:  باره  این 
محصول دارای کیفیت باال یا پایینی است. تولید دیسک ها تفاوت های 
زیادی با هم دارد. در یک برند خاص ما دیسک هایی را می بینیم که 
که  معناست  بدان  این  و  تولید شده اند  متفاوتی  کارخانه های  توسط 

کیفیت و طول عمر آن ها لزوما به یک اندازه نیست«.

هیچ ضمانتی در کار نیست
سازندگان فیلم های مستند برای ساخت یک فیلم 5۲ دقیقه ای نزدیک 
به 5 گیگابایت فیلم اچ.دی ضبط می کنند و نیاز به روشی دارند تا این 

فیلم ها را ذخیره کنند.
جروم داك ماگ، مدیر اجرایی Cocottes Minute این فیلم ها روی 
درایو های هارد دیسک و کاست ها ذخیره می کند. اما هنوز هم اطمینان 

ندارد این روش های ذخیره سازی بهترین هستند.
او در این باره گفت: »واقعا مشکل بزرگی است که این تصاویر تا چه 
مدت دوام خواهند آورد. ما مدت دقیق را نمی دانیم. کارخانه ها به ما 
زمان هایی در حد 5 سال، 10 سال، 15 سال و مانند آن را می گویند. 
اما ما فقط پس از 15 سال یا ۲0 سال می توانیم متوجه شویم که آیا 
این اطالعات هنوز سر جای خود هستند یا این که به طور کل از بین 

رفته اند«.
البته یک راه وجود دارد که مردم می توانند با کمک آن، از دست دادن 
اطالعات را پیشگیری کنند و آن هم هوشیار بودن است؛ یعنی هر دو 
یا سه سال شما باید آرشیو خود را روی دیسک های جدید کپی کنید 
و بعد از آن به دلیل آن که این دیسک ها اندکی بیش تر عمر خواهند 

کرد، شما باید آن را بعد از 3 یا 5 سال دوباره کپی کنید.
جای  به  را  خود  دیجیتال  اطالعات  که  می کنند  توصیه  کارشناسان 
ذخیره کردن در یک محل، پراکنده کنید. اطالعات را باید حداقل در دو 
مکان ذخیره کرد، مثال روی دیسک سخت یا یک دیسک سخت دیگر 

یا روی سی دی یا دی وی دی.

سالمت

دانش و فناوری

 چشم اپل روشن!
سید محمد تقوی: آی پد چینی هم به بازار آمد. چشم اپل روشن! 
در  که  هرچیزی  از  است.   irobat قالبی  محصول  این  اسم  البته 
دنیا هست، یک نسخه چینی هم هست. در واقع یکی از مهم ترین 
علل ارزان بودن کاالهای چینی همین است. آن ها مرحله تحقیقات 
شرکت  یک  کرده اند.  حذف  تولید  فرآیند  از  را  فناوری  وتوسعه 
هزینه  کلی  و  می کند  نیازسنجی  اول  مادردار،  و  پدر  تولیدی 
می کند تا بفهمد مردم چه می خواهند. سپس مرحله تحقیقات آغاز 
می شود، بعد محصول جدید طراحی می شود. در همین حین، گروه 
بزرگی مشغول تبلیغات و بازاریابی برای محصول جدید هستند. 

درنهایت، تازه از محصول جدید رونمایی می شود و در دسترس 
این  تمام  و  کرده اند  بکری  فکر  چینی ها  می گیرد.  قرار  مشتریان 
می کنند.  صبر  و  می نشینند  جایش  به  گرفته اند.  درز  را  مراحل 
مهم ترین تخصص آن ها همین صبر کردن است. آن وقت همین که 
محصول جدیدی به بازار آمد، مدیر تولیدشان را می فرستند تا 
یک دانه اش را بخرد وبیاورد. حاال نوبت محققان شرکت است که 
تخصصشان استفاده از پیچ گوشتی است. محصول جدید را باز 
می کنند و تویش را زل زل نگاه می کنند. آن وقت یکی عین آن را 
می سازند وخط تولیدشان را روشن می کنند. تبلیغات و بازاریابی 
هم قبال انجام شده و بازارهای هدف هم به دقت مشخص شده اند.
مو  اصلی  کاالی  با  که  مزبور  چینی  کاالی  است.  معلوم  بقیه اش 
سازندگان  و  می آید  بازار  به  باورنکردنی  قیمت  یک  با  نمی زند، 

کاالی اصل را به خاك سیاه می نشاند.

اینترنت سریع السیر
می گویند وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ رفت، شیفته ماشین های 
آورد.  ایران  به  و  را خرید  فقره اش  مانندشان شد و یک  کالسکه 
اما وقتی خواست سوار شود و تخته گاز برود، تازه یادش آمد 
که جاده ای در کار نیست. بنابراین اتومبیل مذکور را جلوی کاخ 

گذاشتند تا جماعت تماشا کنند و عبرت بگیرند!
اما هر چه گذشت، تکنولوژی برای عقب مانده ها قابل وصول تر شد. 
تکنولوژی به سمتی رفت که به راحتی قابل خریداری باشد. امروزه 
می شود  را  زیرساخت هایش  و  خودش  را،  تکنولوژی  جور  همه 

خرید و نصب کرد و حالش را برد!
اینترنت  خانگی  مشترکان  به  است  قرار  انگلیس  در  شرکتی 
فوق سریع بدهد، آن هم با سرعت باورنکردنی ۲0 مگابیت برثانیه! 
یعنی دیگر اصال الزم نیست دانلود کنید. می توانید از محتوای کل 
شبکه به عنوان یک آرشیو شخصی استفاده کنید! هر چه بخواهید، 
یا  ببینید  فیلم  می توانید  حتی  است.  حاضر  ثانیه  از  کسری  در 

همین طور آنالین از بازی های کامپیوتری استفاده کنید.
ایران  در  اینترنت  از سرعت  کی  می کنید؟  نگاهم  این جوری  چرا 
حرف زد؟ ما اصال کی گفتیم سرعت ما فالن است و بهمان است؟ 
ADSL داریم مثل جان! 1۲8کیلوبیت در ثانیه! کم است؟ از هیچی 

که بهتر است.

هجران بالی ما شد
که  کرده  ابداع  جدید  فناوری  یک   AIRCELL.COM شرکت 
تلفن  از  هم  پرواز  حین  در  می دهد  اجازه  هواپیما  مسافران  به 
زودی  به  و  آمریکا  در  آینده  سال  از  کنند.  استفاده  همراهشان 
در اروپا، مسافران می توانند توی هواپیما هم با تلفن همراهشان 
دود  للعجب!  یا  کنند.  بازی   SMS و  بگویند  مزخرف  یکدیگر  به 
15 سال پیش اصال  تا همین  بلند می شود. چیزی که  کله آدم  از 
حیاتی شده  مردم  برای  چنان  کوتاهی  مدت  وجودنداشته، ظرف 
از آن صرف نظر کنند. تکنولوژی  که حتی نمی توانند چند ساعت 
بدجوری آدم ها رادر چنگال خودش گرفتار کرده است. تکنولوژی 

است که نوع زندگی ما را تعیین می کند.
یک زمانی حافظ گفته بود: »هجران بالی ما شد یا رب بال بگردان«. 
همین هجران بود که شوق وصل و لذت دیدار را فراهم می ساخت. 
کم کم به مدد تکنولوژی این هجران دارد چیز نامفهومی می شود 

که فقط توی شعر شاعران می شود پیدایش کرد.

لطفا اين آگهی را بو کنيد

یک شرکت برزیلی با نصب یک پرینتر عطرافشان در کافی نت های 
اینترنتی عطرهای خود را به  این کشور موفق شده است فروش 
چند ده برابر افزایش دهد. با این کار، انتقال بو از طریق اینترنت 

نیز امکان پذیر شده است.
 خرید عطر یکی از کارهایی است که اگر مارك خاصی را در نظر 
نداشته باشید، بسیار مشکل است. حال تصور کنید بخواهید چنین 

کاری را از طریق اینترنت و به صورت آنالین انجام دهید.
تا به حال تنها راه حل این بود که بدانید به دنبال چه چیزی هستید؛ 
اما با ابتکار یک شرکت برزیلی راه تا حدی هموار شده و خریداران 
عطرهای  اینترنتی  فروش  آینده  به  حدی  تا  عطر  فروشندگان  و 

جدید خوشبین شده اند.
بازاریابان  و  فروشندگان  برای  کار  گیزمودو،  گزارش  به  البته 
سخت تر  جدیدشان  محصوالت  آنالین  فروش  زمینه  در  عطرها 
طریق  از  بتواند  باید  عطرسازی  شرکت  یک  است.  خریداران  از 
به  را  می دهد، محصولش  قرار  که روی صفحات وب  آگهی هایی 

مشتریان معرفی کند و این کار هم سخت و پیچیده است.
جالب  راه کاری  توانسته  برزیل  در  کایاك  عطرسازی  اما شرکت 
به مشتریان خود عطر  توانسته  پیدا کند. کایاك  این مشکل  برای 
منظور،  این  برای  دهد.  نشان  را  محصوالتش  واقعی  بوی  و 
سراسر  در  کافی نت   15 با  همکارش  تبلیغاتی  آژانس  و  کایاك 
برزیل قراردادی بستند و از آن ها خواستند یک پرینتر کوچک را 
این  مشتریان  وقتی  کار  این  با  کنند.  وصل  مانیتورهایشان  کنار 
کافی نت ها بر روی آگهی های فروش عطر کلیک می کنند، می توانند 
خود  مانیتور  به  متصل  پرینتر  طریق  از  را  عطر  آن  واقعی  بوی 

استشمام کنند.
در این آگهی ها آمده است: »پرفروش ترین عطر مردانه کشور! آیا 
مایلید آن را امتحان کنید؟ پس روی این آگهی کلیک کنید و بوی 

واقعی آن را استشمام کنید«.
کارت  می کند،  کلیک  آگهی  این  روی  بر  کاربر  این که  محض  به 
کوچکی از پرینتر کنار مانیتور بیرون می آید و فضا را پر از آن 

عطر به خصوص می کند.
برنده  این شرکت  به راحتی حدس زد.  نتیجه کار را هم می توان 
عطر شرکت  آگهی  روی  کلیک های  نسب  به طوری که  بود،  رقابت 
10هزار تستر عطر  برابر میزان جهانی کلیک ها بود و   43 کایاك 

کایاك تنها در عرض یک آخر هفته بین افراد توزیع شد.
برزیل، آخر هفته معطری داشت!

کوتاه از دنيای فناوری
فناوری  دنیای  از خبرسازترین موضوعات  اپل هم  آی پد شرکت 
برای  غیرمستقیم!  هم  و  مستقیم  هم  است،  گذشته  روزهای  طی 
نمونه بشنوید از شرکت تایوانی اَسوس که تصمیم گرفته نت بوك 
بازار عرضه کند و  به  )Eee Pad( را  نام ای پد  به  تازه ای  لوحی 
ادعا کرده که با محصول تازه اش، روی اپل را کم می کند. این در 
حالی است که به گزارش سی ان ان ، اپل مدعی شده که در کمتر از 
۲ ماه، دو میلیون دستگاه آی پد فروخته است و تازه آی پد هنوز به 

بسیاری از کشورهای دنیا نرسیده!

گوگل،  اینترنت،  دنیای  غول  که  داده  گزارش  همچنین  تلگراف 
ندارند  کارمندانش حق  از  بعد هیچ کدام  به  این  از  که  اعالم کرده 
از سیستم عامل ویندوز استفاده کنند. گوگل علت این ممنوعیت را 
مشکالت امنیتی سیستم عامل ویندوز خوانده است. این بدان معنی 
است که شرکت مایکروسافت حتی در نسخه جدید سیستم عامل 
خود ویندوز7 هم نتوانسته رضایت کافی کاربران عمده خود را 

جلب نماید.
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کلینیک تغذیه 
12 راه عاقالنه براي 
کاهش نمک روزانه

گرم  چند  حذف  با  تنها  که  بدانید  را  نکته  این  اگر  شاید 
باالیي  درصد  مي توانید  روزانه تان  غذایي  رژیم  از  نمک 
عروقي  قلبي  بیماري هاي  انواع  به  ابتالي تان  احتمال  از 
را کم کنید، کال دور نمک و نمکدان را خط بکشید. شاید 
یعني  سفره  از  نمک  حذف  که  بگویید  خودتان  با  هم 
خوردن غذاهاي بي مزه و اصاًل نخوردن این غذاها بهتر از 
خوردن شان است! ولي »پوستر« این هفته، بحث اش چیز 
دیگري است:با این10 راه حل ساده مي توانید هم طعم غذا 
را حفظ  کنید، هم میزان مصرف نمک را به حداقل برسانید 

تا به قول معروف، نه سیخ بسوزد، نه کباب....

1.بگذارید غذاهاي فرآوري شده اي مثل کالباس، همبرگر، ناگت مرغ 
یا حتي میگو که سرشار از نمک هستند، کمترین جا را در سبد 
خریدتان داشته باشند. زیتون شور، محصوالت کنسروشده، سس 
سویا، انواع پیتزاها و حتي سوپ هاي آماده هم سرشار از نمک اند 

و بهتر است مصرف شان را محدود کنید.

۲.به جاي افزودن سس هاي پر از نمک و چربي به ساالدتان سرکه 
یا آب لیموترش بزنید.

نمک  قبل  هشتم  یک  تنوري،  یا  سرخ کرده  سیب زمیني  3.روي 
بریزید و آن را با کمي آویشن، پودر زنجبیل و سیر مزه دار کنید.

پیاز،  پودر  پودر سیر،  با  ماهي تان  یا  مرغ  ماکاروني،  4.به سس 
پودر کرفس، فلفل و آب لیموترش طعم بدهید.

5.میوه هاي طعم داري مثل کیوي، پرتقال یا آلو را پیش از میوه هاي 
بدون طعمي مثل خیار بخورید تا نیاز به نمک پاشیدن روي میوه 

را احساس نکنید.

6.زنجبیل، کاري یا انواع سبزیجات خشک مثل پونه یا نعناع هم 
مي توانند جایگزین هاي خوبي براي نمک به شمار  آیند.

7.در ابتداي طبخ غذا، کمترین میزان نمک را به آن بیفزایید و اگر 
در انتها غذا را چشیدید و دیدید نمک اش کم است، مقدار دیگري 
نمک  است  بهتر  غذا،  آب  تبخیر  علت  به  کال  کنید.  اضافه  آن  به 
یا  تا همیشه غذاي تان شور  بیفزایید  به آن  را در آخرین مرحله 

خوش نمک نباشد.

8.نمک پاش را روي میز غذا نگذارید. خودتان و اعضاي خانواده تان 
را عادت بدهید کمتر از نمک پاش استفاده کنید. به جاي نمک پاش 
مي توانید یک ظرف آب لیمو، آب غوره یا فلفل روي میز غذا قرار 

دهید.

نظر  از  نمي توانند  و  دارند  نمک  به  فراواني  عالقه  که  9.افرادي 
رواني نمک پاش را از سفره غذاي شان حذف کنند، مي توانند درون 
نمک پاش را با یک پنجم نمک، یک پنجم پودرسیر، یک پنجم پودر 
این  به  تا  کنند  پر  برنج  آرد  پنجم  یک  و  زنجبیل  پنجم  یک  پیاز، 

ترتیب میزان نمک مصرفي شان را کاهش دهند.

10.ریحان و نعناع از سبزي هاي معطر و خوش طعمي هستند که 
شما مي توانید به همراه غذاي تان آنها را میل کنید تا کمتر هوس 

نمک کنید.

11.مي توانید به جاي تنقالت شور، انواع مغزهاي خام و میوه هاي 
خشک را بخورید.

1۲.روش پخت تان را اصالح کنید. بخارپز کردن، تنوري کردن و 
طبخ غذا با آب کم، حداقل نمک را مي طلبد؛ در حالي که در غذاهاي 

آبکي مجبورید نمک بیشتري استفاده کنید.

ترجمه: سمیه مقصودعلي/ آداب دکوراسیون اتاق بچه ها

7 قانون اساسي 
در اتاق کودکان

به  نسبت  مخصوصا  خودشان،  خانه  به  نسبت  بچه ها  که  احساسي 
در  بتوانند  آنها  آنکه  براي  و  است  مهم  بسیار  دارند  اتاق خودشان، 
هم  باشد؛  و مرتب  تمیز  اتاق شان  هم  باید  باشند،  راحت تر  اتاق شان 
نکات ایمني و بهداشتي در آن مورد توجه باشد. 7 قانوني که در این 

مطلب آمده، براي تامین این منظور کمک تان مي کند....

1.نظم و ترتیب و نظافت
نظم و ترتیب و پاکیزگي نقش بسیار مهمي در سالمت روان کودکان 
و  مرتب  کودك  لباس هاي  باید  همیشه  نیز  کودك  اتاق  در  و  دارد 
کودك  تا  باشد  خالي  اتاق  میاني  فضاي  و  جمع  او  اسباب بازي هاي 
بدون استرس و پریشاني بتواند در آن راه رفته، بازي کند و بخوابد. 
مي توانید براي اسباب بازي ها سبدي تهیه کرده و آن را در کنار اتاق 
بگذارید تا خود کودك به راحتي اسباب بازي ها را از درون آن بیرون 

آورده یا سرجایشان بگذارد.

۲.رنگ آمیزي مالیم و روشن
هستند.  مالیم  و  روشن  رنگ هاي  کودك  اتاق  براي  رنگ ها  بهترین 
چون  مي شوند  توصیه  رنگ ها  سایر  از  بیش  ترجیحا  سبز  و  آبي 
آرامش بخش بوده و به خواب بهتر کودك کمک مي کند. در عین حال 
مي توان از اشیاي زردرنگ مانند آباژور در اتاق او استفاده کرد. رنگ 
زرد، فعالیت و فکر کردن را براي کودك ساده تر مي کند و خالقیت را 

در او افزایش مي دهد.

3.انتخاب تخت مناسب
کودکان مرتبا در حال رشد بوده و به سرعت رشد مي کنند در نتیجه 
تخت آنها ممکن است برایشان کوچک و تنگ شود. حین خرید تخت 
جدید به این مساله دقت کنید و آن را برحسب سن کودك به گونه اي 
انتخاب کنید تا حداقل براي 5 سال آینده قابل استفاده باشد. نکته اي که 
بسیار مهم است اینکه باید تخت کودکان را به نحوي قرار داد که سر 
به سمت شمال یا شرق باشد. در ضمن براي حفظ ایمني و پیشگیري 
از خطر سقوط و یا برخورد پنجره با سر کودکان هرگز نباید تخت 
آنها را زیر پنجره گذاشت. اگر چند کودك در یک اتاق مي خوابند، نیز 

موضوع تفاوت نمي کند. بهتر است تخت هاي آنها به همین ترتیب چیده 
به تخت یک کودك اختصاص داده  امکان هر گوشه  شود و در حد 
شود. در ضمن رویه تشک کودك بهتر است از پارچه هاي طبیعي به 

رنگ روشن مالیم انتخاب شود.

4.اختصاص گوشه اي به محل کار
بعضي بچه ها عادت دارند روي زمین لم مي دهند و تکالیف مدرسه شان 
را انجام مي دهند. این کار فشار زیادي به عضالت و استخوان ها وارد 
و  اسکلتي  مشکالت  بروز  سبب  مي تواند  مدت  طوالني  در  و  مي کند 
عضالني شود. به همین خاطر توصیه مي شود کودکان هنگام درس 
خواندن و انجام تکالیف مدرسه از میز و صندلي مناسب استفاده کنند. 
الزم است در اتاق کودکان قسمتي به میز تحریر اختصاص داده شود. 
این قسمت باید فضایي جدا از فضاي خواب باشد. پس ترجیحا یک 
گوشه از اتاق را به تخت و سمت مقابل را به میز تحریر اختصاص 
دهید. هر یک از این قسمت ها باید نوري مخصوص به خود و به میزان 

مناسب داشته باشند.

5.اختصاص گوشه اي به محل بازي
بازي کردن یکي از مهمترین فعالیت هاي دوران کودکي است که موجب 
رشد توانایي هاي فکري و جسمي کودکان شده و به گسترش روابط 
اجتماعي شان در آینده کمک مي کند. در کنار تخت خواب و میزتحریز 
الزم است یک سمت اتاق را نیز به محل بازي کودك اختصاص داد. 
او  تا  دهید  قرار  را  اسباب بازي  کودك  این گوشه مي توانید سبد  در 
اسباب بازي ها  با  را  اتاق  تمام  و  بنشیند  همان سمت  در  بازي  حین 

شلوغ نکند.

6.تلویزیون و رایانه، ممنوع!
اگرچه باید یک سمت اتاق کودك را به محل اسباب بازي اختصاص داد 
اما هرگز در اتاق کودك، تلویزیون، رایانه یا پلي استیشن قرار ندهید. 
بررسي ها نشان داده است وجود تلویزیون و رایانه در اتاق کودکان 
مانند  رفتارهایي  و  شده  آنها  در  خواب  اختالل  موجب  نوجوانان  و 
عصبانیت، پرخاشگري، انزوا و همچنین رفتارهاي پرخطر را در آنها 
افزایش مي دهد. از لحاظ ایمني نیز وجود سیم هاي برق، رایانه، ویدیو، 

و تلویزیون در اتاق کودکان صحیح نیست.

7.روشنایي مناسب
تاریک و کم نور مي ترسند.  از خوابیدن در فضاهاي  بیشتر کودکان 
همیشه باید سعي کنید با فرارسیدن شب نوري در اتاق کودك روشن 
بگذارید تا او به راحتي و بدون ترس بتواند از اتاق خارج شده یا به 
آن وارد شود. تاریکي گاهي سبب ترس و گریه کودکان مي شود.منبع: 

Femme actuelle

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

کوفته گشنيز شيرازی

 مواد الزم

▪ گوشت چرخ کرده:500 گرم
▪ آرد نخودچی: نصف پیمانه

▪ تخم مرغ: 1 عدد
▪ پیاز: ۲عدد

▪ ادویه، نمک، فلفل، زردچوبه: به مقدارال زم
▪ گشنیز خرد شده: ۲50 گرم

▪ رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق سوپخوری
▪ روغن: 3 قاشق سوپخوری

▪ آب جوش: 3 لیوان
▪ برنج نیم پز: 1 پیمانه

▪ طرز تهیه

همه مواد را باهم ورز داده و گشنیز را در چند 
نوبت به مخلوط اضافه می کنیم تا وقتی حالت 
نیم  بعد  دهیم  می  ورز  کردند  پیدا  چسبندگی 

ساعت در یخچال استراحت می دهیم.
یک عدد پیاز را با روغن تفت داده و رب گوجه 
فرنگی و نمک و زردچوبه را اضافه می کنیم تا 

خامی رب گرفته شود.
آب جوش را اضافه می کنیم و حرارت را کامال 

کم می کنیم. 
اندازه نارنگی برداشته صاف  از مایه کوفته به 
و  کنیم  می  سرخ  روغن  در  کرده  دست  یک  و 
به آب در حال جوش اضافه می کنیم و بعد از 
در حالت مالیم جوشید  که  دقیقه  اینکه 15-20 

غذا آماده خوردن است. 

که  زناني  شمار  امروزه 
به  مشغول  خانه  از  بیرون 
کارند افزایش یافته. آنان بنا 
به دالیل گوناگون )فشارهاي 
یا  و  خانوادگي  اجتماعي، 
انجام  به  مجبور  مالي( 
و  خانه  از  خارج  کارهاي 
هستند.  حقوق  دریافت 
وجود  با  هم  دیگر  بسیاري 
یا  مالي  فشار  یا  نیاز  اینکه 
کار  ندارد،  وجود  خانوادگي 
انتخاب  را  خانه  از  بیرون 
انجام  بر  عالوه  تا  مي کنند 
رشته، تخصص  منزل،  امور 
انجام  در  را  خود  دانش  و 
امور اداري، اجتماعي و... به 

کار بگیرند....
در یک سیر طبیعي، زنان ازدواج مي کنند و بچه دار 
مي شوند. براي آن گروه از زنان شاغلي که مجبور 
انتخابي  هستند  منزل  از  خارج  کارهاي  انجام  به 
مرخصي  دوره  طي  از  پس  آنها  ندارد.  وجود 
به  روزانه  نگهداري  براي  را  خود  نوزاد  زایمان، 
کسي مي سپارند و خود به شغل پیش از زایمان، 
بازمي گردند. اما در مورد زناني که قبل از زایمان 
شاغل بوده اند و مجبور به ادامه آن شغل نیستند، 
تصمیم گیري کمي مشکل مي شود. آنها باید انتخاب 
کنند در مدت کوتاهي پس از زایمان، کودك را نزد 
کسي بسپارند و به شغل سابق خود بازگردند و 
یا تا مدتي طوالني تر )براي چند سال یا همیشه( از 
شغل خود دست بکشند، در کنار فرزند خود بمانند 
و نیازهاي جسمي و عاطفي او را برآورده سازند؟

اگر شما از گروه زناني هستید که بعد از به دنیا 
آمدن نوزادتان، حق انتخاب ادامه شغل و یا کنار 
گذاشتن آن را دارید و اگر در گرفتن این تصمیم 
8 سوال و  این  با خواندن  مردد هستید، مي توانید 
پاسخ  دادن به آنها به خودتان کمک کنید و تصمیم 

درستي بگیرید.

1.اولویت هاي من کدام اند؟
کنید.  فکر  خوب  شده اید،  مادر  تازگي  به  اگر 
به  را  آنها  و  کنید  پیدا  را  مهم ترین هاي زندگي تان 
این مهم ترین ها  بیاورید.  اهمیت روي کاغذ  ترتیب 
خانواده تان،  فرزندتان،  خودتان،  شامل  باید 
وضعیت و امنیت مالي شما و مسایل جانبي زندگي 

)مثل تعطیالت و تفریح هاي خانوادگي( باشد.
این اولویت ها در مادران مختلف فرق دارد. بعد از 
تهیه این لیست آن را به دقت بخوانید. خواندن آن 
به شما کمک مي کند که براي ماندن در خانه و یا 

برگشت به کار تصمیم بگیرید.

۲.کار تمام وقت یا خانه دار بودن تمام وقت؟کدام با 
شخصیت من سازگار است؟

روز  هر  تاکنون،  شما  کنید.  فکر  خودتان  با  کمي 
تحمل  آیا  بوده اید.  شاغل  و  سرکار  تمام وقت  و 

ماندن دایم در منزل را دارید؟ یا از طرف دیگر، اگر 
تمام وقت مشغول به کار باشید، نگراني و اضطراب 

فرزندتان شما را اذیت نخواهد کرد؟

3.آیا به کسي که از کودکم مراقبت مي کند، اطمینان 
دارم؟

را  فرزندتان  باید  تمام وقت،  کار  انجام  براي  شما 
الاقل روزي 6 تا 8 ساعت به کسي دیگر بسپارید. 
آیا شما به او اعتماد دارید یا فکر مي کنید خودتان 
فرزندتان  از  مي توانید  که  هستید  کسي  بهترین 
که  مدتي  تمام  در  است  قرار  اگر  کنید؟  مراقبت 
فرزندتان پیش مراقب است، نگران او باشید، فشار 

و استرس زیادي به شما وارد خواهد شد.

4.چه قدر انرژي دارم؟
شغل  به  که  کنید  تصور  حالي  در  را  خودتان 
صبح  روز  هر  باید  شده اید.  مشغول  تمام وقت 
مراقب اش  به  و  کنید  بیدار  از خواب  را  کودك تان 
رفته،  کار  محل  به  آماده شده،  خودتان  بسپارید، 
به  بعد  و  کنید  فعالیت  را  کامل  کاري  روز  یک 
خانه بازگشته به نیازهاي کودك تان، همسرتان و 
کارهاي خانه رسیدگي کنید. انجام همه این کارها 
روحي  و  جسمي  فراوان  انرژي  و  نیرو  به  نیاز 
به  خانوادگي  اختالف هاي  اوقات  از  خیلي  دارد. 
شوهرها  و  زن  انرژي  کمبود  و  خستگي  دنبال 
و  جسمي  انرژي  میزان  باید  شما  مي افتد.  اتفاق 
عاطفي خود را محک بزنید و از آن به عنوان یکي از 

مالك هاي تصمیم گیر ي تان استفاده کنید.

5.چه کسي اولین هاي فرزندم را مي بیند؟
به  و  بسپارید  مراقب  به  را  کودك تان  شما  اگر 
شانس  است  ممکن  شوید،  مشغول  تمام وقت  کار 
دیدن و شاهد بودن اتفاق هاي خاطره انگیزي را از 
باري  اولین  فرزندتان،  لبخند  اولین  بدهید:  دست 
مي رود  پا  و  دست   چهار  مي نشیند،  تنهایي  به  که 
چه قدر  برمي دارد.  قدم  جلو  به  قدمي  چند  یا  و 
اولین ها  این  شما،  جاي  به  اگر  مي شوید  ناراحت 
مربي  یا  پرستارش  کودك تان،  مادربزرگ  را 
مهدکودك اش شاهد باشد؟ اگر شما شاغل باشید، 
ساعت هاي کمي را در کنار فرزندتان خواهید بود 
و به احتمال زیاد بعضي از رویدادهاي خاطره انگیز 
زندگي خودتان و فرزندتان را از دست خواهید داد.

را  من  شوهرم  آیا  بازگردم،  کار  به  من  6.اگر 
حمایت خواهد کرد؟

نباید  و  نمي تواند  هم  خارق العاده  مادر  یک  حتي 
به  مربوط  کارهاي  تمام  که  باشد  داشته  انتظار 

خانه و کودك را به تنهایي انجام دهد و حمایت و 
همکاري همسر در این امر کم و بیش الزم است. 

اگر مشغول به کار شوید،
کار  در  همسرتان  کمک هاي  روي  مي توانید  آیا   
و...  بچه  از  مراقبت  خانه،  نظافت   خرید،  آشپزي، 
رك  خیلي  مورد  این  در  است  بهتر  کنید؟  حساب 
را  او  نظر  و  کنید  گفتگو  همسرتان  با  بي پرده  و 
جویا شوید. اطالعات قبلي شما هم از نحوه رفتار 
این عوامل را  همسرتان، کمک کننده است. مجموع 
روي هم بریزید و به فاکتورهاي تصمیم گیري تان 

اضافه کنید.

استرس خواهد  بچه داري، چه قدر  و  کار  7.ترکیب 
داشت؟

اگر شغل شما، کاري کم استرس و کودك شما نیز 
کودکي آسان باشد، کار کردن و بچه داري هم زمان 
شما، استرس زیادي برا یتان در پي نخواهد داشت 
مشاغل  که  مادراني  مورد  در  قضیه  این  اما 
و  ناآرام  بسیار  کودکان  یا  و  دارند  پراسترسي 
هم زمان  ترکیب  و  است  متفاوت  دارند،  مشکلي 
آنها فشار روحي زیاد به مادر وارد مي کند. سعي 
کنید واقع بین باشید. در مورد شغل تان و وضعیت 
فرزندتان به درستي قضاوت کنید و خود را زیر 

بار فشار شدید جسمي و روحي قرار ندهید.

8.شغل من تا چه حد انعطاف پذیر است؟
چه قدر  شوید.  دقیق تر  شغل تان  درباره  کمي 
مي توانید  آیا  دارد؟  وجود  آن  در  انعطاف پذیري 
یا  کودك تان  اگر  بگیرید؟  مرخصي  به راحتي 
پرستارش بیمار باشند، شما باید در خانه بمانید و 
از کودك تان مراقبت کنید. اگر اتفاق ضروري براي 
کودك تان بیفتد، آیا مي توانید به راحتي از کارکنان 
جدا شده و به کودك تان بپیوندید؟ آیا شغل شما 
در  کار  شبانه،  کاري  شیفت هاي  داشتن  مستلزم 
روزهاي تعطیل و مسافرت هاي فراوان است؟ همه 
اینها هم زمان با داشتن نوزادي خردسال مي تواند 
از  مراقبت خوب  یا  و  کارتان  انجام صحیح  روي 
اضطراب  دچار  را  شما  و  بگذارد  تاثیر  فرزندتان 

فراواني بکند
child development :منبع.

 راهنماي جمع و جوري براي مادراني که بعد از بچه دار شدن نمي دانند شغل شان را ادامه بدهند یا کنار بگذارند

انتخاب کنيد: شغل تان يا فرزندتان؟
ترجمه: دکتر فرین میزانیان/
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این داستان بر اساس ماجرایی حقیقی 
از زندگی )شهروز( در لندن بازنویسی 
شده  است و بدلیل پرهیز از هر شک و 
شبه ای، تنها نام افراد تغییر یافته است. 
عهده ی  بر  ماجرا ها  درستی  و  صحت 
هفته نامه   و  می باشد  آنها  گوینده 
پرشین هیچگونه مسوولیت و دخالتی 
درباره ماجراهای مطرح شده ندارد و 
اگر  می باشد.  آنها  کننده  منعکس  تنها 
ماجرای  یا  داستان  می توانید  مایلید 
یا  ایمیل  طریق  از  را  خود  به  مربوط 
دفتر  با  تماس  حتی  یا  و  نامه  ارسال 
پرشین با ما در میان بگذارید تا نسبت 
نمائیم.  اقدام  آن  درج  و  بازنویسی  به 
داستان های  یا  ماجراها  از  بسیاری 
برای  الگویی  و  نمونه  زندگی می تواند 
سایر  به  راهنمایی  و  تجربه  ارائه 
باشند.  کشور  این  در  ما  هموطنان 
پس زمان را از دست ندهید و هر چه 

زودتر با ما تماس بگیرید.

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. منظورم ارتباط 
و دوستی بین من و مینا. ما توی یکی از همین چت 
روم های اَلَکی یا نمی دونم اسمشو چی بزارم با 
هم آشنا شدیم. بعد از اینکه متوجه شدم مینا هم 
توی یک کشور دیگر اروپایی زندگی می کنه، کمی 
راحت  که  دونستم  می  چون  شدم.  تر  خوشحال 
تر می تونم باهاش ارتباط داشته باشم. می تونم 
راحت ببینمش. یا حتی تلفنی باهاش بیشتر صحبت 
کشور  از  خارج  تو  که  دختری  طرفی  از  کنم. 
و خوش  و خلق  بیشتر روحیات  کنه؛  می  زندگی 
به ما مردهای ایرانی همخونی داره. اینها رو گفتم 
اینترنتی  یک دوستی  درباره  توجیهات خودمو  تا 

براتون مطرح کرده باشم.
دیگه عادت کرده بودیم که روزها چند ساعتی از 
از یه مدتی  با هم چت کنیم و بعد  اینترنت  طریق 
پشت  از  مینا  کردیم.  می  صحبت  هم  تلفنی  باهم 
تلفن صدای جوون و جذابی داشت. اوایل آشنایی 
خودش رو دختر مجردی معرفی کرده بود که تا 
حاال ازدواج هم نکرده و اگه یه روزی یه شریک 
خوب برای زندگی آینده اش پیدا کنه، حتما تصمیم 
از  که  مدتی  یه  از  بعد  اما  گیره.  می  ازدواج  به 
آشنایی ما گذشت و صداقت رفتار و حرف های 
من، کم کم براش آشکارتر می شد، به من گفت که 
می خواهد یه اعترافی بکنه و از من قول گرفت که 
از دستش دلخور یا ناراخت نشم. من هم قول دادم 
یا موردی  اگر مساله و  و فقط ازش خواستم که 
نیاز هست من بدونم؛ حتما به من بگه.  هست که 
مینا هم به من گفت که قبال یکبار چندین سال پیش 
همسر  از  زندگی،  یکسال  از  بعد  و  کرده  ازدواج 
داشتند، جدا  هم  با  که  دلیل مشکالتی  به  سابقش 

شده.
خب من هم اولش یه کمی جا خوردم. ولی بعدش 
که با خودم بیشتر فکر کردم؛ بهش حق دادم که 
راحت  من  به  اینترنتی  دوستی  یک  توی  نخواهد 
به  خودش  درباره  رو  حقایق  همه  و  کنه  اعتماد 
من بگه. این بود که با این مورد، منطقی برخورد 
من  به  رو  واقعیت  که  کردم  تشکر  ازش  و  کردم 
گفته. بهش هم گفتم که دونستن این مورد در روند 
ایجاد نمی کنه و هنوز تمایل  دوستی ما، مشکلی 
داشتم که بیشتر بشناسمش  و از نزدیک باهاش 

ارتباط داشته باشم. یادم رفت که بگم مینا حدود 
هفت سالی از من بزرگتر هم بود؛ اما عکس ها و 
از طریق دوربین دیده بودم؛  تصاویری که ازش 
اصال نشون نمی داد که سن و سالش زیاد باشه و 

همینطور جوون مونده بود.
که  گرفتم  تصمیم  گذشت؛  که  ماهی  چند  از  بعد 
سفری به آلمان داشته باشم تا از نزدیک مینا رو 
مالقات کنم. او هم خیلی ابراز تمایل می کرد تا من 
متاسفانه شرایط  اما  برم.  آلمان  به  دیدنش  برای 
موقعیت  آن  در  که  داد  نمی  اجازه  من  به  کاری 
خارج  به  باشم  داشته  سفری  و  بگیرم  مرخصی 
از انگلیس. این بود که از مینا خواستم که شرایط 

کاری منو درك کنه و اون به لندن بیاد. 
به  که  پذیرفت  و  کرد  استقبال  با خوشحالی  مینا 
لندن بیاد. اما زمانش معلوم نبود. هر بار که برنامه 
ریزی می کردیم و زمان خاصی رو در نظر می 
گرفتیم؛ بهانه ای می آورد. هر بار یک دلیل. یک بار 
بیماری. یک بار مسافرت. یک بار مهمان داشتن. 
یکبار شرایط کاری. یکبار کسالت و بی حوصلگی. 
بعد از گذشت چند مدتی احساس کردم که شاید 
اصال دلش نمی خواد که به دیدن من بیاد. این بود 
که سعی کردم در این مورد باهاش صحبت کنم. 
واقعا  که  بگه  من  به  صادقانه  که  خواستم  ازش 
مشکلش با من چی هست و چرا دلش نمی خواد 

که به لندن بیاد.
نیست.  اینطور  اصال  که  گفت  و  کرد  انکار  اولش 

اما وقتی دالیل و بهانه هاشو یکی بعد از دیگری 

براش آوردم و کنار هم چیدم، دیگه نمی تونست 
انکار کنه و به من گفت که می خواهد یه حقیقتی 
رو به من بگه و باز از من قول گرفت که از دستش 
زده  هیجان  خیلی  من  نشم.  دلخور  یا  و  ناراحت 
شده بودم و منتظر شنیدن کلمات جدیدی از یک 
واقعیت دیگر شدم. مینا به من گفت که در آلمان 
نداره.  رو  کشور  اون  اقامت  ولی  کنه  می  زندگی 
بنابراین نمی تونه از اونجا خارج بشه و به لندن 
بیاد. از این بابت هم خیلی ناراحت بود. بهش گفتم 
به  اصرار  بهت  تا  نگفتی  من  به  زودتر  چرا  که 
مطرح  با  خواسته  نمی  که  گفت  مینا  نکنم.  اومدن 
کردن این موضوع باعث دلخوری یا ناراحتی من 
این موضوع  اگه  که  ترسیده  می  گفت  بشه. حتی 
رو با من در میون بزاره؛ من دیگه حتی نخواهم که 

باهاش صحبت کنم.
بهش  و  نکردم  صحبت  باهاش  زیاد  موقع  اون 
گوشی  گیرم.  می  تماس  باهاش  دوباره  که  گفتم 
با  شدم.  خودم  افکار  در  غرق  و  کردم  قطع  رو 
که  باشه  هم  دیگری  حقایق  نکنه  گفتم  می  خودم 

یک  برای  باید  چرا  اصال  خبرم؟  بی  ازشون  من 
دوستی اینترنتی اینهمه فکرمو مشغول کنم؟ حاال 
اصال ازدواج کرده باشه یا نه؟ اقامت داشته باشه 
چرا  من  نه؟  یا  باشه  داشته  پسر  دوست  نه؟  یا 
خودمو ناراحت کنم. هر کسی یا هر چیزی که می 
اینترنتی این  خواد باشه؛ باشه. ارتباط و دوستی 
داستان ها رو هم با خودش داره. چون اصال نمی 
دونی طرف مقابلت توی یک گوشه دیگه دنیا کی 
هست و هویتش چی هست؟ اینقدر با خودم کلنجار 
آم.  می  کنار  خودم  با  چطوری  که  ببینم  تا  رفتم 
در وجودم  مینا  به  نسبت  درونی  احساس  یه  اما 
شکل گرفته بود. اما نمی تونستم تشخیص بدم که 
این احساس قلبی است یا ناشی از عادت هر روزه 

هست که باهاش صحبت می کنم.
هم  مینا  نگرفتم.  تماسی  باهاش  دیگه  شب  اون 
ندادم.  پاسخ  من  اما  بود  گرفته  تماس  باری  چند 
تا صبح حس می کردم یک چیزی کم دارم و دلم 
واقعا برای شنیدن صدای گرمش و صحبت کردن 
اقامت  این که مینا  او تنگ شده بود. من واسه  با 
این مساله برای من  نداشت، ناراحت نبودم چون 
مهم نبود. بلکه ناراحت روند این دوستی و ارتباط 
بودم. مدام فکر می کردم که نکنه دچار احساسات 
بشم و از این جهت ضربه ای غیر قابل جبران را 

متحمل بشم. 
به هر حال فقط تا صبح دوام آوردم و روز بعد 
باهاش تماس گرفتم. خیلی دلخور و ناراحت بود 

چون فکر می کرد که من دیگه نمی خوام باهاش 
ارتباط داشته باشم. ازش خواستم که فقط با من 
رو راست باشه و هر مساله یا موردی که هست 
رو با من در میون بزاره. اصال هم نگران شرایط 
اقامتی اش نباشه و هر کاری که از دستم بربیاد 
براش انجام می دم. بهش هم گفتم که خودم برای 
این  فرصت  اولین  در  و  رم  می  آلمان  به  دیدنش 
کار رو انجام می دم. خودم هم حس کردم که مینا 
با مشکالت و  باید  وابسته شده و من  به من  هم 

مسائلش کنار بیام. 
یکی  با  اتفاقی  که  بود  احوال  و  اوضاع  همین  در 
از  صحبت  کردم.  برخورد  ام  قدیمی  دوستان  از 
این ور و اون ور شد که یهو یه ماجرایی رو برام 
تعریف کرد. جزئیات مهم نیست اما چیزی که منو 
متوجه خودش کرد این بود که چطوری از طریق 
اقوامش  از  بود یکی  پاسپورت قالبی تونسته  یک 
تو ذهنم زده شد.  ای  بیاره. جرقه  انگلیس  به  رو 
باشم؛  داشته  رو  من کسی  اگه  که  پرسیدم  ازش 
می تونه کمکم کنه و به من بگه از چه طریقی می 
تونم بیارمش انگلیس. دوستم هم گفت که حتما می 

تونه منو راهنمایی و کمک کنه.
و  گرفتم  تماس  مینا  با  برگشتم  خونه  به  وقتی 
ماجرا رو براش تعریف کردم. یه کمی جا خورد 
این  از  هم  من  که  خواهی  می  تو  یعنی  پرسید  و 
توضیح  براش  اما  لندن؟  بیام  دیدنت  برای  طریق 
دادم که نه فقط برای دیدن من. بلکه می تونی بیایی 
برات  من  بدی.  پناهندگی  درخواست  هم  اینجا  و 
وکیل جور می کنم و همه جوره حمایتت می کنم. 
به من اطمینان کن. از اون روز به بعد تا ماه ها، 
فقط محتوای صحبت های ما مربوط به اومدن مینا 
به انگلیس بود. باالخره بعد از ماه ها، راضی شد 
و همه  بودم  کارهاش  تدارك  در  بیاد. من هم  که 
چیز رو آماده کرده بودم. اما مینا گفت که باید در 
مورد یک مساله مهم با من صحبت کنه. باز هم از 
من قول گرفت که من دلخور و ناراحت نشم. این 
بار دیگه چی می تونست باشه. کامال گیج بودم و 
از دلشوره و اضطراب. ازش خواستم هرچی  پر 
بگه. مینا هم گفت: »می  به من  که هست سریعتر 
قبلی  ازدواج  از  بچه  پسر  یک  من  شهروز!  دونی 
ام دارم! می تونی منو با پسرم قبول کنی؟ من اگه 

بیام لندن، تنها نیستم؛ پسرم هم هست«
کرده  خالی  سرم  روی  سرد  آب  سطل  که  انگار 
هم  بچه  پسر  یک  یعنی  شد.  نمی  باورم  بودند. 
من  بود.  کرده  پنهان  من  از  هم  رو  این  داشت. 
این همه مدت فکرم مشغول کارهای مینا  بیچاره 
هست؛ حاال می شنوم که خانم یه بچه هم داشته 
باید چه تصمیمی می  اینبار  و من بی خبر بودم. 
گرفتم؟ این بار چگونه باید رفتار می کردم. کالفه 
کالفه شده بودم. گوشی رو بدون هیچ کالمی قطع 
کردم. سراغ مشروب رفتم تا فکرمو آزاد کنم. اما 
انگار مستی هم دیگه دوایی نداشت. اعصابم بهم 
ریخته بود. از طرفی می خواستم این ماجرا هرچه 
زودتر تموم بشه. آخه یه ارتباط کوچیک اینترنتی 
اینقدر  این همه طول بکشه و  چگونه تونسته بود 
منو خسته کنه. چند روزی با خودم درگیر بودم 
تا شاید بتونم این رابطه رو تموم کنم و با خودم 
کنار بیام که دیگه به مینا فکر نکنم. مینا در طول 
چند روز گذشته بارها و بارها تماس گرفته بود و 
مدام برام پیغام گذاشته بود. همش هم اشک ریخته 
اینجوری  نامردی می کردم که  بود. شاید داشتم 
کرد  می شد  چیکار  بودم. خب  رو شکسته  دلش 
یه بچه داشت. تصمیم گرفتم تا جایی که می تونم 
به خودش و پسرش کمک کنم تا اونها بیان اینجا. 
یک  تا  کنم  کمک  آدمهایی  به  تونستم  می  شاید 

زندگی جدیدی رو شروع کنند. 
به مینا تماس گرفتم و بهش گفتم این آخرین باری 
بود که منو ناراحت کردی؛ دیگه نمی خوام بعد از 
این مساله دیگری باعث بهم ریختگی من بشه. قول 
داد که دیگه منو ناراحت نکنه. من هم مدام با اون 
دوستم در تماس بودم و همه کارهای مینا و پسر 
15 ساله اش رو انجام می دادم. کلی برام هزینه 
بر دار شد. اصال نمی دونستم دارم برای کسی که 
نمی شناسمش و تا حاال از نزدیک ندیدمش، چرا 
اینقدر هزینه و تالش می کنم. تنها چیزی که منو 
تسکین می داد؛ این بود که دارم برای کمک به یک 
انسان، این تالش ها رو می کنم. سرانجام بعد از 
ماه ها، مدارك مینا و پسرش آماده شد. همه چیز 
به خوبی انجام شد. آنها آمدند. بدون هیچ مشکلی 
پناهندگی  اعالم  برای  سپس  شدند.  انگلیس  وارد 
به خوبی  آنها  رفتند و طی چند ماه همه کارهای 
پیش رفت و با وکیل مجربی که من برایشان گرفته 

بودم؛ توانستند اقامت انگلستان را بگیرند.
آنها  به  کمکی  بودم  توانسته  که  بودم  خوشحال 
بکنم. اما من بعد از آن باید چه می کردم. چگونه 
می توانستم با مینا و پسر حساسش، رابطه ام را 
ادامه دهم. در طی این مدت هزینه زیادی برای آنها 
کردم. مخصوصا پیش از آمدنشان و پس از آن 
چند ماهی که منتظر مشخص شدن، وضعیتشان 
باید  و  بودم  خواسته  خودم  اما  اینجا.  در  بودند 
می  متحمل  هم  را  اش  جانبی  مسائل  و  ها  هزینه 
شدم. پس از گذشت چند ماهی، آنچه که مرا کامال 
ای  خانه  برای خود  آنها  که  بود  این  نمود  منقلب 
مسکن  لندن  از  دیگری  نقطه  در  و  کردند  اجاره 
و  گرفتم  تماس  مینا  به  که  روز  یک  اما  گزیدند. 
خواستم که در مورد رابطه مان با او صحبت کنم. 
به من گفت که شهروز عزیز گوش کن تا واقعیت 
همان  دیگر  یکبار  کنم.  آشکار  برایت  را  دیگری 
احساس بهم ریختگی و دلشوره بر من غالب شد. 
که  مدتی  طی  در  گفت  من  به  بودم.  گوش  سراپا 
اینترنتی  همزمان  کرده،  می  صحبت  تلفنی  من  با 
تمام  در  و  بوده  انگلیس  در  دیگری  مرد  مجذوب 
این مدت با او نیز در رابطه بوده. از صمیم قلب 
به دیگری عالقه داشته. هدف اصلی اش از آمدن 
از  بوده.  به آن مرد  پیوستن  انگلیس، در واقع  به 
جبران  روزی  که  گفت  و  کرد  تشکر  من  زحمات 
با من  تواند  این نمی  از  خواهد کرد و دیگر بیش 

در رابطه باشد.
نمی توانم بگویم که چه حالی بر من گذشت. من 
حتی با او رابطه جنسی هم نداشتم. به او عالقمند 
این  اما  نداشتم.  او  از  داشتی  بودم و چشم  شده 
رفتارش با من نهایت بی انصافی و نامردی بود. 
من هیچ اعتمادی به هیچکس ندارم. او را رها کردم 
تا در کنار آنکه دوستش دارد، راحت زندگی کند. 
اما قضاوت را به عهده شما خوانندگان می گذارم.

ماجراهای واقعی   

کالهی به بزرگی تهران تا لندن
بازنویسی: سبا ایرانی
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من چی گفتم  اون چی گفت
با شش  ماه  یک  ساله   ۲7 مالزیایی  زن  یک  گفت: 
کرد.  زندگی  ای  شیشه  اتاق  یک  در  عقرب  هزار 

)جراید(
گفتم: اگر مرد است یک هفته با مادر شوهرش در 

یک اتاق زندگی کند.

عشق حقيقی
دختر به نامزدش: اما عزیزم، ما فقط با عشق که 

نمی توانیم تمام عمر زندگی کنیم!
نامزدش: چرا نمی توانیم عزیزم؟! خانواده ات که 

همیشه تو را دوست خواهندداشت!

پيامگير تلفن يک شاعر معاصر:
شرمنده از آنم که نباشم به سرایم

تا با تو سالمی و علیکی بنمایم
گر لطف کنی نمره و پیغام گذاری

پاسخ دهم ای دوست به محضی که بیایم

پيامگير تلفن حکيم ابوالقاسم فردوسی:
نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را برآرم به جای
چو فردا برآید بلند آفتاب

به پیغامت ای دوست گویم جواب

تلنگر
صمد شکارچی 

ترجمه: محمدرضا علیزاده 

7 نشانه اي 
که دروغگوها 
را لو مي دهد

همه  میانگین،  طور  به 
روزي  جهان،  مردم 
دروغ  مرتبه  دو 
افراد،  برخي  مي گویند. 
خوبي  دروغگوهاي 
لو  زود  و  نیستند 
مي روند اما برخي دیگر 
قهاري  دروغگوهاي 

هستند....

 دوست دارید بدانید طرف مقابل تان در یک رابطه 
دروغ مي گوید یا راست؟ به این 7 نشانه دقت کنید:

1.استرس و عرق کردن: شناخته ترین نشانه هایي 
که مي تواند یک فرد دروغگو را لو دهد، عرق کردن 
مي گوییم  دروغ  ما  که  زماني  اوست.  استرس  و 
دچار  دلیل  همین  به  برویم.  لو  مي ترسیم  همیشه 
ضربان  افزایش  با  استرس  و  مي شویم  استرس 
قلب و عرق کردن همراه است. اما این موضوع در 
افراد به  رابطه با همه مردم صادق نیست. برخي 
دروغگویي عادت دارند و دچار استرس نمي شوند!

روان شناسان  بم:  خیلي  یا  زیر  خیلي  ۲.صداي 
شناسایي  براي  خوبي  عالمت  صدا  معتقدند 
که  نیستیم  ما  این  واقع  در  چرا؟  است.  دروغگو 
براساس احساساتي  را کنترل مي کنیم. مغز  صدا 
مي کند.  تنظیم  اتوماتیک  به شکل  را  آن  داریم  که 
به  وقتي دروغ مي گوییم، مي ترسیم رسوا شویم. 
و خیلي  تغییر مي کند  تن صدا  همین علت معموال 

زیر یا خیلي بم مي شود.

3.سخنان ضد و نقیض: دروغگوها به دلیل ترس 
از رسوا و شرمگین شدن تعادل احساسي درستي 
و  بیش ضد  و  کم  آنها  و حتي حرف هاي  نداشته 
نقیض است. براي آنکه مطمئن شوید یک فرد دروغ 
او بخواهید دقیقا حرفي را که در یک  از  مي گوید 
مختلف  مواقع  در  شما  براي  زده  خاص  موقعیت 
تکرار کند، حتي سواالت متفاوت و مدام در مورد 
بر  را  دروغگو  فکري  ثبات  مي تواند  مساله  همان 

هم بریزد.

مداوم،  زدن هاي  پلک  غیرمعمول:  4.میمیک هاي 
نشانه  اینها  همگي  مبهم...  نگاه هاي  پلک،  مالیدن 
است.  گفتن  دروغ  حین  فرد  یک  صورت  میمیک 

نشان  داریم  که  را  احساساتي  دقیقا  صورت 
مي دهد و کنترل عمقي آنها کمي سخت است. اگر 
فردي میمیک غیرطبیعي و غیرمعمول دارد و حین 
صحبت با شما دچار تیک خاصي مثل مالیدن پلک 

مي شود، مي توانید به حرف هاي او شک کنید.

5.ژست هاي مخصوص: سرفه کردن درون مشت، 
باال بردن دست روي سر و عقب بردن باالتنه موقع 
دروغگو  آدم هاي  ژست هاي  جمله  از  زدن  حرف 
بود. برخي دروغگوها  باید مراقب هم  البته  است. 
براي آنکه احساسات شان نمایان نشود حین حرف 

زدن کامال خنثي عمل مي کنند.

در  معموال  دروغگوها  وسواسي:  زدن  6.حرف 
همه  و  نمي دهند  خرج  به  وسواس  کردن  صحبت 
صحبت ها  حین  شما  اگر  نمي کنند.  رو  را  مسایل 
را  مسایل  بیشتري  دقت  با  بخواهید  فردي  از 
از  وسواسي تر  عبارتي  به  و  کند  بیان  شما  براي 
او سوال کنید، معموال دروغگو چون حافظه خوبي 
بیان همان جواب ها  به  قادر  بعد  ندارد و در دور 
این جمالت  او  زبان  از  درنهایت مي توانید  نیست. 
را بشنوید »به من اعتماد نداري؟« اگر فردي واقعا 
درنمي رود  کوره  از  خیلي سریع  نباشد،  دروغگو 
و براي بار دوم هم به برخي سواالت شما پاسخ 

مي دهد.

7.احساسات اغراق آمیز: وقتي فردي فقط با دهان 
مي خندد یعني یا مي خواهد رعایت ادب کرده باشد 
با  لبخند صادقانه  یا دروغگوي ماهري است. یک 
پلک ها در سمت  عقب رفتن لب ها و چین خوردن 
با  تنها  معموال  دروغگو  یک  است.  همراه  خارج 
دهان مي خندد تا احساسات دروني خود را مخفي 

medisite :کند.منبع

ادامه از صفحه ۲1
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سرقت مسلحانه ميليون ها 
يورو در فرانسه 

با انتشار خبر حمله افراد مسلح به یک کامیون حمل 
روشن،  روز  در  هم  آن  و  مارسی  شهر  در  پول 
ساکنان این شهر یک لحظه تصور کردند در تگزاس 
آمریکا زندگی می کنند. افراد مسلح روز دوشنبه به 
یک خودرو حمل پول حمله کرده و پس از سرقت 
شش تا هفت میلیون یورو پول نقد، آن را به آتش 
کشیدند. این حادثه در یکی از بزرگراه های شهر 
مارسی روی داد و افراد مسلح که جلیقه های ضد 
گلوله بر تن داشته و تا دندان مسلح بودند، همچنین 
خودروهای  سایر  و  اسکورت  خودروهای  روی 
هیچ  مسلحانه  این سرقت  گشودند.  آتش  بزرگراه 
تلفات جانی به دنبال نداشت و سارقان موفق شدند 

با میلیون ها یورو پول از محل درگیری بگریزند. 

کودک چهار ساله روی 
مرگ را کم کرد 

طبقه  از  سقوط  از  بعد  ساله  چهار  بچه  دختر 
ماند.به  زنده  کنگ  هنگ  در  ساختمانی  شانزدهم 
گزارش پلیس هنگ کنگ مادر این کودك که قصد 
از  و  گرفت  آغوش  در  را  وی  داشت  خودکشی 
پنجره واحد مسکونی در طبقه شانزدهم ساختمانی 
بیرون پرید. مادر این کودك که زنی 3۲ ساله بود 
در محل حادثه جان باخت اما کودك که در آغوش 
وی گریه می کرد هوشیاری خود را از دست نداده 
دیگر  و  استخوان هایش  شکستگی  پی  در  و  بود 
جراحات به بیمارستان منتقل شد. پدر این کودك 
اظهار داشت، هنگام وقوع این حادثه خواب بوده و 
تا زمان رسیدن پلیس از موضوع آگاه نشده است

 .

بيرون آوردن خودکار از 
معده کودک دو ساله 

خودکاری که سه ماه در معده یک پسر بچه مصري 
آورده  بیرون  معده اش  از  جراحی  عمل  طی  بود، 
شد. محمود دو ساله به هنگام بازی با برادرانش 
یک خودکار را بلعید. او بعد از این ماجرا دچار درد 
شدیدی شده و خون استفراغ کرد. پدر کودك او 

را به بیمارستان انتقال داد، اما عکس هایی که از او 
نمی داد.پزشکان  نشان  را  چیزی  بود،  شده  گرفته 
از  بعد  اما  کردند،  تجویز  دارو  کودك  این  برای 
رنج  شدیدی  درد  از  همچنان  او  ماه  سه  گذشت 
می برد.پدر کودك در این مدت به پزشکان زیادی 
مراجعه کرده بود، اما هیچ کدام از آنها نتوانستند 
در  داد  نشان  عکس ها  اینکه  تا  بفهمند  را  آن  علت 
معده کودك شیئی شبیه قلم است. این کودك تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و یک خودکار از معده اش 
در  جراح  مشاور  عالم،  شد.محمود  آورده  بیرون 
با  کاری ام  فعالیت  ۲5 سال  گفت:»درطول  این باره 
این  ماندن  زنده  نکرده ام.  برخورد  موردی  چنین 

کودك چیزي شبیه معجزه است.« 

اتوبوس با مسافرانش به 
دره رفت 

در پي سقوط یک اتوبوس به دریا در کشور ونزوئال 
14 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند. رئیس پلیس 
این  دولتي  رسانه هاي  با  مصاحبه اي  در  ونزوئال 
کشور تصریح کرد: روز گذشته در پي انحراف و 
سقوط یک دستگاه اتوبوس که باعث سقوط آن به 
درون دریا شد، دست کم 14 نفر از سرنشینان این 
خودرو جان خود را از دست داده و 15نفر دیگر 
نیز مجروح شدند. این حادثه که در ساعت 15 به 
وقت محلي رخ داد، در نزدیکي شهر »کومانا« در 

شرق پایتخت ونزوئال به وقوع پیوست. 

خوردن کارنامه براي 
فرار از تنبيه 

اتهام  به  را  فرانسوی  مرد  یک  فرانسه  در  دادگاهی 
به  او  شتم  و  ضرب  و  پسرش  به  کارنامه  خوراندن 
فرانسوی  مرد  پسر  کرد.  محکوم  تعلیقی  حبس  ماه  دو 
راهی  که  فرانسوی  بود. مرد  گرفته  بدی  نمرات درسی 
را  او  بود،  نیافته  اش  ساله   1۲ پسر  کردن  تنبیه  برای 
مجبور کرد که کارنامه خود را بخورد. او پسرش را به 
دانش آموز  این  بود. دهان و چشم های  شدت کتک زده 
پس از این حادثه متورم شده بود. زمانی که معلمان و 
دانش آموزان متوجه این موضوع شدند از مرد فرانسوی 
ماه  دو  به  را  فرانسوی  مرد  نیز  دادگاه  کردند.  شکایت 
دادگاه  در  فرانسوی  مرد  کرد.  محکوم  تعلیقی  حبس 
عنوان کرد: پس از این حادثه رابطه ام با پسرم بهتر شده 

است.

برندگان بخت آزمايي 
طعمه اي براي مافيا 

پسر 1۹ ساله رئیس یکي از مخوف ترین 
باندهاي مافیایي در ایتالیاست 

یکي از خاندان هاي مافیایي ایتالیا با تهدید 
30 روستایي که در یک بخت آزمایي 33 میلیون 
را  آنها  ثروت  مي خواهند  شده اند،  برنده  یورو 
را  افراد  این  کامورا  مافیاي  بیاورند.  به دست 
ندهند  آنها  به  را  پول  این  اگر  کرده است  تهدید 
مشخصات  و  نام  هرچند  شد.  خواهند  کشته 
اما  این بخت آزمایي فاش نشده است  برندگان 
مافیاي کامورا پس از اینکه دریافتند تعدادي از 
روستاییان کامپانیا چنین پول هنگفتي به دست 

آورده اند تهدیدات خود را شروع کرده اند. 
 « پرفروش  کتاب  نویسنده  ساویانو،  روبرت 
گومورا« که درباره خاندان کامورا نوشته شده 
ساله   19 جنوویس  آنتونیو  مارکو  است  معتقد 
رئیس کنوني این باند مافیایي طراح اصلي براي 
اخاذي از روستاییان خوش شانس است. او پس 
جنوویس  مودستینو  پدرش  شدن  زنداني  از 
هدایت این باند مافیایي را بر عهده گرفته است. 

پس از آنکه یک گروه از کارگران یک کارخانه 
به صورت مشترك درسال ۲008 در یک التاري 
میلیون ها یورو برنده شدند، خاندان کامورا پس 
از چند هفته از اعالم این مسئله تهدیدات خود را 
براي به دست آوردن ثروت آنها شروع کردند. 

به گزارش الریپوبلیکا، اعضاي این باند تا کنون 
30 برنده این التاري مالقات کرده اند و  با همه 
همه را تهدید کرده اند در صورتي که ثروت شان 
رابه آنها نبخشند همراه با اعضاي خانواده شان 
کشته خواهند شد. در ماه آوریل پس از سه ماه 
از اعالم برندگان این التاري یکي از روستاییان 
براي نجات جان خودش و خانواده اش 40هزار 
یورو به این جنایتکاران داد.پلیس ایتالیا پس از 
18 ماه عملیات در این هفته به تازگي این مسئله 
نیست  مشخص  هنوز  و  است  کرده  فاش  را 
سایر قربانیان چه میزان پول به اعضاي کامورا 

پرداخته اند. 
اما  است  شده  ماجرا  این  وارد  پلیس  چند  هر 
این روستاییان نگون بخت به دلیل ترس از این 
مافیا حاضر به همکاري با آنها نیستند.روزاریو 
پرونده  این  دادستان هاي  از  یکي  کانتلمو 
ریشه  از  حاکي  مردم  شدید  ترس  مي گوید:» 
داري این مافیا در میان مردم محلي است. دیدن 
چنین اتفاقاتي در یک جامعه مدرن واقعا تاسف 
بار است.« حوزه فعالیت این باند مافیایي بیشتر 
در منطقه ناپل و اطراف آن است. به گفته روبرتو 
ساویانو این گروه جنایتکار بیشتر هزینه هایش 
را از طریق قمار و اخاذي از مردم تامین مي کند.

در ایتالیا افرادي که برنده بلیت هاي بخت آزمایي 
مافیایي  گروه هاي  براي  خوبي  طمعه  مي شوند 
نیست  جدیدي  مسئله  آنها  از  اخاذي  و  هستند 
به همین دلیل بیشتر این افراد زماني که در یک 
با  مي کنند  سعي  مي شوند،  برنده  آزمایي  بخت 
پرداخت مبلغي به برگزارکنندگان این مسابقات 

هویت خود را مخفي نگه دارند. 

کشتارهاي مافیاي کامورا 
مغازه  یک  در  کامورا  مافیاي  ۲008؛  سپتامبر 
به  گلوله  ضرب  به  را  آفریقایي  شش  خیاطي 
دلیل  به  کشتار  این  مي شد  گفته  رساندند.  قتل 
بوده  مخدر  مواد  سر  بر  طرف  دو  درگیري 
در  آشوب هایي  آفریقایي  شش  این  قتل  است. 
شهر ناپل به وجود آورد. آفریقایي هاي معترض 
مسائل  خاطر  به  شان  هموطنان  بودند  معتقد 
نژادپرستانه کشته شده اند و کشتار آنها ربطي 

به مواد مخدر نداشته است. 
ژوئن ۲009؛ تعدادي از اعضاي این باند پس از 
شنیدن خبر آزادي یکي از روساي این مافیا با 
شلیک گلوله به خوشحالي در خیابان ها پرداخته 
بیگناه  مرد  یک  تیراندازي ها  این  نتیجه  در  که 

جان خود را از دست داد. 
اکتبر ۲009؛ دادستان ها در یک دادگاه ویدئویي 
از یکي از افراد مسلح باند کامورا را که یک مرد 
مي کشد  گلوله  ضرب  به  کافه  از  بیرون  در  را 
را به نمایش گذاشتند اما هیچ یک از افرادي که 
شاهد این صحنه بودند از ترس حاضر نشدند 

علیه متهم شهادت بدهند. 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در ۲4 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256 
Fax: +44(0) 207 6573088 

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com 

toselimited@googlemail.com

F&S RECOVERY
Rescue and recovery

24 /7 days a week
Mechanical- Body Work - Storage Facilities-

Free Scrap  your car

07565100902

راه اندازي فيس بوک اسالمي 
انتشار  به دلیل  فیس بوك  اجتماعی  شبکه  شدن  فیلتر 
کشور  در  اسالم)ص(  پیامبر  به  اهانت آمیز  تصاویر 
از  اسالمی  و  ای جدید  نسخه  انتشار  به  منجر  پاکستان 
جوان  متخصص  شش  است.  شده  اجتماعی  شبکه  این 
 Millat فن آوری اطالعات در شهر الهور شبکه اجتماعی
با  به معنی ملت و مردم( را  اردو  )به زبان   Facebook
این امید که این شبکه به پایگاهی برای مسلمانان جهان 
از  یکی  میر«  ظهیر  »عمر  کردند.  راه اندازی  شود  تبدیل 
بنیان گذاران این شبکه می گوید این شبکه روز چهارشنبه 
کاربر  هزار  هشت  تاکنون  و  است  شده  اندازی  راه 
کاربران  این  اصلي  هدف  است.  کرده  جذب  خود  به  را 
پیامبر اسالم)ص( و  از  با تصاویر منتشر شده  مخالفت 
ارائه پیشنهادهایي براي فیس بوك است که اخیرا به دلیل 

اختالل در کنترل حریم خصوصي مورد انتقاد شدید قرار 
از  ما  این است که  ما  گرفته است. وی می گوید:»سخن 
نمی توانید  و شما  هستیم  مستقل  ملتی  تکنولوژیکی  نظر 
به  نهایت  در  و  کرده  کسب  را  سرمایه ای  ما  طریق  از 
تصاویر  انتشار  از  پس  نگذارید.«  احترام  اعتقادات مان 
شبکه  این  صفحات  از  یکی  در  اسالم  پیامبر  از  موهن 
فیس بوك  علیه  پاکستان  در  مسلمان  هزاران  اجتماعی 
دست به تظاهرات زدند. دادگاه های این کشور نیز هفته 
فیلتر  دستور  اینترنتی  خدمات  شرکت های  به  گذشته 
محتوی  سایت های  دیگر  و  اجتماعی  شبکه های  کردن 
مفاهیم توهین آمیز از قبیل یوتیوب و ویکی پدیا را صادر 
این  امیدوارند  اسالمی  فیس بوك  شبکه  کردند.طراحان 
به  دینی  هر  از  را  مردم  تمامی  توجه  بتواند  سایت  وب 
خود جلب کند و تایید کردند این شبکه جدید از برخی از 

ویژگی های شبکه اجتماعی اصلی بهره برده است. 
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▪ متولد فروردین )بره(:
امروز شما هر چقدر هم که کار کنید مهم 
به نظر نمی رسد، برای اینکه هرقدر هم که 
نیست. یک شخص  کافی  هنوز  بکنید  کار 
از  یکی  یا  باشد  رئیستان  است  ممکن  که 
آنچه  که  دارد  دوست  نردیکتان  دوستان 
می گذارید  کارتان  میز  روی  شما  امروز 
از  اگر دیگران  قبول واقع نشود. و  مورد 
بیشتری نخواستند، ممکن است  کار  شما 
که شما اولین کسی باشید که بیرحمانه در 
مورد بی کفایتی خودتان قضاوت می کنید. 
نمی شود  برآورده  شما  انتظارات  اگر 
به  بافی شما  منفی  دوران  نباشید؛  نگران 
به  زودی  به  شما  و  سرعت سپری شده 

خوش بینی سابقتان باز خواهید گشت.
▪ متولدین اردیبهشت )گاو(:

حال  قبل  روزهای  به  نسبت  امروز  شما 
راحتی  به  و  دارید  بیشتری  حوصله  و 
شده  وارد  شما  حرفه  به  که  شخصی  با 
است به رقابتی حساس می پردازید. حتی 
وضعیتی  باشد،  خوب  هم  شما  نیت  اگر 
اتهام آمیز داشتن باعث می شود که دیگران 
عرصه  وارد  شما  علیه  تا  شوند  تحریک 
خودتان  نگرشهای  از  بودن  آگاه  شوند. 
اعم از نگرشهای منفی و نگرشهای مثبت 
درحالیکه به شما اجازه می دهد که قبل از 
اینکه شرایط سخت و دشوار گسترش پیدا 
کنند از آنها بگذرید، می تواند همه چیز را 

تغییر دهد.
▪ متولدین خرداد )دوقلوها(:

از  بسیاری  مورد  در  کردن  صحبت 
نظر  از  عالقه تان  مورد  موضوعات 
آشکار  نیست.  یافتنی  دست  احساسی 
برایتان  می تواند  احساساتتان  کردن 
اما اصرار ورزیدن در  کند،  ایجاد  مشکل 
داشته  تأثیر  می تواند  آنها  به  یابی  دست 
باشد. متأسفانه فقط نیات خوب شما کافی 
نیست؛ آنچه که شما به دیگران می بخشید 
تا  باشد.  مشکل ساز  آنها  برای  می تواند 
جایی که می توانید خیلی واضح در مورد 
فاصله  حقیقت  از  و  بزنید  خودتان حرف 

نگیرید.
▪ متولدین تیر )خرچنگ(:

اگر چیز جدیدی به ذهنتان می رسد خیلی 
کنید.  ابراز  را  آنها  روز  طول  در  زود 
اگرچه افکار شما رشد پیدا می کنند، شما 
برقراری  به  نیاز  آوردن  فشار  از  بیشتر 
ارتباط با آنها دارید. اگر شما مدت زمان 
به  رسیدن  فرصت  بمانید  منتظر  زیادی 
اگر  داشت.  خواهید  را  چیزها  از  خیلی 
داشته  نیز  بازی  فکر  و  باشید  رك  شما 
نائل  نتایج  بهترین  به  می توانید  باشید 
شوید. اطرفیان شما از صداقتتان قدردانی 
زیان  بهشان  اگر  حتی  کرد،  خواهند 

رسانده باشد.
▪ متولدین مرداد )شیر(:

عمل  صخره  یک  مثل  شما  درحالیکه 
دارید  دوست  که  چیزهایی  از  تا  می کنید 
پشتیبانی کنید، اکنون استواری احساسی 
شما می تواند نقش مهمی ایفا کند. به نظر 
می رسد اشخاص دیگر نیاز به شما داشته 
از  کاری  هر  باشند و شما سعی می کنید 
واقعًا  اما  دهید.  انجام  برمی آید  دستتان 
از  را  انرژی تان  تمام  که  نیست  عاقالنه 
دست بدهید بدون اینکه خودتان در عوض 
تا در  نتیجه ای برسید، پس صبر کنید  به 
بهترین  سخاوت  برسید.  نتیجه  به  پایان 

نتیجه است.
▪ متولدین شهریور )سنبله(:

هدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعًا 

شما  اکنون  اما  باشد،  خوب  شما  برای 
مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این 
نیستید  قادر  که شما  نیست  این  معنی  به 
این  به  بلکه  کنید،  آشکار  را  رویاهایتان 
به  دست  می ترسید  شما  که  است  معنی 
ریسک بزنید. ناامید نباشید، شما می توانید 

بعداً به آنها بپردازید.
▪ متولدین مهر )ترازو(:

برای  آوری  نشاط  روز  می تواند  امروز 
شما باشد، درحالیکه خورشید و عطارد هر 
دو در نهمین خانه شما قرار دارند. وقتی 
که ماه هم امروز عصر وارد این مهمانی 
کیهانی می شود، از اینکه پیامهای درهم و 
برهم دریافت می کنید آشفته نشوید. از یک 
بزرگی  ایده های  که  می دانید  شما  طرف 
از  اما  نخواهند شد.  متوقف  آنها  و  دارید 
بزنید  تخمین  نمی توانید  شما  دیگر  طرف 
که چقدر کار در پیش رویتان برای انجام 
دادن دارید. اگر شما فراموش نکنید که به 
طور مرتب زیاده خواهی ها را تعدیل کنید، 

موفقترین خواهید شد.
▪ متولدین آبان )عقرب(:

دیگر  شخص  یک  ناپذیری  انعطاف 
به  کند  عصبانی  را  شما  اینکه  از  بیشتر 
اگر  حتی  می دهد.  خاطر  اطمینان  شما 
راستی  به  هستید،  مخالف  موضوعی  با 
افرادی که خودشان  برای  شما می توانید 
را باور دارند احترام قائل شوید. با تالش 
دیگران  فکر  کردن  عوض  برای  کردن 
انرژی تان را هدر ندهید؛ مسلمًا شما همان 
می کنید  کوهنوردی  که  زمانی  که  قدر 
پا خواهید  از  خسته می شوید خودتان را 
تفاوت  صداقت  با  درعوض  انداخت. 
بینشها را قبول کنید و با آنها موافقت کنید.

▪ متولدین آذر )کمان(:
اگرچه شما فکر کرده اید که رابطه دوستی 
حرکتی  امروز  مانده است،  راکد  شما 
نظر  به  ابتدا  در  می شود.  دیده  روشن 
می رسد که امکانات همه یکسان است، اما 
بیفتد،  اتفاقی  تا  می کنید  تالش  وقتی شما 
دارید  انتظار  که  چیزی  آن  از  سریع تر 
تا  باشید  آماده  شوید.  موفق  می توانید 
می شوند سریع  ظاهر  فرصتها  که  زمانی 
به  حد  از  بیش  اما  بگیرید،  بهره  آنها  از 

خودتان سخت نگیرید.
▪ متولدین دی )بز(:

و  دارید  سنتی  فکری  طرز  اکنون  شما 
هیچ دسترسی برای عشق ورزیدن بدون 
حرکات نامعقول ندارید، اما ناگهان اتفاقی 
شما  نظرات  نقطه  و  نگرش  که  می افتد 
با نقطه نظرات و  تغییر می کنند. شخصی 
برنامه های شما مخالفت می کند، درحالیکه 
کار کردن دیگران را با شما سخت کرده 
می تواند  کمی  کردن  گیری  کناره  است. 
بهبود اوضاع کمک کند ولی کاماًل آن  به 
گروه  به  دوباره  کرد.  نخواهد  درست  را 
بپیوندید، قدم اول را بردارید و از نو تالش 

کنید.
▪ متولدین بهمن )ظرف آب(:

کردن  انتخاب  برای  فرصتی  امروز  شما 
تا  را  شما  می تواند  انتخاب  این  و  دارید 
این  دارد.  نگه  خوشحال تر  زیادی  مدت 
برای شما بسیار خوشایند است. شکستن 
یک  خانوادگی  قضاوتهای  و  محدودیتها 
شما  اما  هستند،  شما  برای  مهم  مسأله 
را  خودتان  سر  خیلی  باید  این  از  بعد 
که  امروز عصر  کنید. خوشبختانه  شلوغ 
تمایل  شما  می شود  جوزا  برج  وارد  ماه 
خواهید  پیدا  کردن  تفریح  برای  زیادی 
کرد. با خودتان صادق باشید، هیچ اتفاقی 

نمی افتد.
▪ متولدین اسفند )ماهی(:

اگرچه شما امروز تالش می کنید که برای 
ترتیب  ساده  برنامه ریزی  یک  کارهایتان 
دهید، اما باز هم آنها از کنترل شما خارج 
خواهند شد. برای مدتی فراموش کنید که 
انجام دهید، برای  هرکاری را طبق تقویم 
توانتان  در  که  آنچه  از  بیشتر  اینکه شما 
بوده برنامه ریزی کرده اید. مسائل پیچیده 
غیر  در  کنید،  واضح تر  خودتان  برای  را 
این صورت حتی اگر دالیل قانع کننده ای 

داشته باشید، ممکن است موفق نشوید. 

خواننده عزيز فال هفته
هفته نامه پرشين!

 
که  است  شما  حق  این 
مورد  را  نشریه  این 
قرار  بررسی  و  نقد 
هر  در  را  ما  و  دهید 
ساختن  مطلوب  چه 
محتویات  کیفی  سطح 
هفته نامه یاری رسانید. 
این  به  دسترسی  برای 
راه  ترین  سریع  هدف، 
متقابل  ارتباط  برقراری 
و  نظریات  انعکاس  و 
شما  سازنده  انتقادات 

می باشد. 

تماس  برقراری  با  لذا 
تلفنی و اینترنتی نظرات 
را  خود  های  دیدگاه  و 
بگذارید  میان  در  ما  با 
بتوانیم به عنوان یک  تا 
جمعی  ارتباط  رسانه 
خود  رسالت  بدرستی 

را ایفا نمائیم.
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نگهداری فرزند شما
خانمی هستم آماده جهت نگهداری 

بچه شما
07775652142

نيازمنديها
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 کانون ایرانیان                                   0۲077000477

کانون ایران                                             0۲087463۲69 
جامعه ایرانیان                                         0۲08748668۲  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               0۲07۲۲53000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            087000001۲3 
دفتر ایران ایر هیترو            0۲085649806

رستوران ها
رستوران اپادانا                                0۲076033696 
رستوران اریانا                                        0۲07۲669۲00

رستوران البرز                                    0۲0760۲9040 
رستوران الونک 1                             0۲076031130
رستوران الونک ۲                                    0۲07۲۲90416 
رستوران بهشت                                      0۲089644477
رستوران پامچال                                     0۲08۲039595
رستوران پاپیون                                      0۲084589083
رستوران پاتوق                                       0۲07۲6۲4015
رستوران پاریس                                      0۲07۲89۲0۲3
رستوران پرشیا                                       0۲0845۲9۲۲6
رستوران پرنس علی                                0۲07۲583651

رستوران حافظ                                        0۲07۲۲99398
رستوران هیزم                                        0۲074314546     

رستوران دیار                                         0۲089۲09744 
رستوران ژینو                                         0۲088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            0۲08346559۲

رستوران کندو                                         0۲077۲4۲4۲8    
رستوران صفا                                         0۲077۲38331
رستوران کلبه                                         0۲077064888
رستوران مهدی                                       0۲085637007
رستوران نیمکت                                      0۲088896989
رستوران یاس                                         0۲076039148
رستوران فرشاد                                      0۲089989080
رستوران صوفی                                      0۲088344888

رستوران سالم                                        0۲088380007  
رستوران اریانا                                      0۲07۲669۲00 

رستوران ایتالیایی                     0۲083494400     
رستوران صدف                                      0۲07۲438444

رستوران زرتشت                                    0۲07603۲379  
رستوران لیدو                                         0۲0895۲4748 
سفره سرای مهدی ۲           4344 76۲5 0۲0

سوپر مارکت ها 
آران                                      0۲084455775  
اهواز                                            0۲087785361
انزلی                                        0۲084581۲۲1
انجمن زعفران                              0۲084516616
بهار                                         0۲076035083
بیژن                                         0۲07435۲370
پرارا                                       0۲076036۲۲۲
پرشیا                                     0۲07۲7۲۲665
تفتان                                       0۲077317819
تهران                                      0۲0743536۲۲
تخت جمشید                                    0۲076398007
جردن                                          0۲084۲65448
آلما                                        0۲08۲0۲7600

زمان                                           0۲076038909 
خیام                                          0۲07۲583637 
زمزم                                        0۲0845۲4004

فردیس                                     0۲088616187  
سارا               0۲07۲۲9۲۲43
ستاره                                      0۲088635۲51
ساواالن                                                  0۲0834788۲۲
سپید                                       0۲089697970 

سلیمان                                             0۲076۲4۲957 
سهند                                                   0۲083433۲79 
سرور                                                0۲089746088 
سیب                                                  0۲08399۲83۲ 
علی                                    0۲085669360 
مازندران                                     0۲085799500
ماهان                                          0۲08963001۲

منصور                                           0۲0895۲5637 
محصوالت ایران                              0896300۲0۲0

وحید                                             0۲089749997 
قنادی رضا                                0۲0760309۲4 
قنادی عسل                               0۲07706۲905

 

هفته نامه پرشين در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزيع نمی شود

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین

 سوپر مارکت
 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

)کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Tur -
ish Super 

Market,TFC
Turkish S -
per Market, 

CODI
Turkish S -
per Market, 

ELING

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

هفته نامه پرشین چاپ میشود.
از آنجایی که وظیفه ی این رسانه اطالع 
رسانی به منظور سهولت دردادوستد می 
محتوای  ی  درباره  مسئولیتی  لذا  باشد، 

آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با روش 

های مقتضی ، اطمينان الزم 
را از صحت ادعای آگهی 
دهندگان به دست آوريد.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

خدمات 
ساختمانی سپهر

انجام کلیه امور 
ساختمانی کلی و جزیی

باغبانی و چمن زنی

07728 530534

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشين

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

****************
 در صورت تمایل به توزیع نشریه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

جوانی با گواهينامه 
انگليسی جويای کار
07907233502

فال قهوه
02034113228
07505819130

مشاوره در امور
MOT and TAX
07904477503

راننده ون با گواهينامه 
انگليسی مور نياز است

ترجيحا غرب لندن
07759512443

اجاره
یک دستگاه آپارتمان یک خوابه 

واقع در Kilburn نزدیک به 
ایستگاه مترو اجاره

 داده می شود
DSS پذیرفته می شود

07980482735 
07970314788

اجاره 
یک دستگاه 
Studio Flat

Marble Arch

07966456106

محل کار صنعتی 
جهت اجاره

با قیمت استثنایی در 
بهترین منطقه میداول

07939261216

پرستار با تجربه
مهربان و 

مسوولیت پذیر 
در خدمت 
ایرانیان عزیز

07708492754



کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون
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ورزش ايران
بن بست پرسپولیس در نقل و انتقاالت 

خلعتبری و انصاری فرد قرمز
 نمی پوشند 

در حالی که کورس سپاهان و استیل آذین برای امضای قرارداد با ستاره 
های لیگ برتری بازار نقل و انتقاالت را تحت تاثیر قرارداده، اوضاع در 
باشگاه پرسپولیس که فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می 
رود چندان روبه راه نیست و خبری در خصوص توافق این باشگاه با 
بازیکنان مطرح لیگ برتری به گوش نمی رسد . برخالف اخباری که مبنی 
بر توافق محمد رضا خلعتبری با پرسپولیس شنیده می شد این بازیکن 
روز گذشته و در گفت و گو با سایت های خبری از توافقش با باشگاه 
ذوب آهن و تمدید قرارداد با این تیم خبر داد و آب پاکی را روی دست 
از  انصاری فرد هم یکی دیگر  باشگاه پرسپولیس ریخت. کریم  مدیران 
بازیکنان مورد نظر پرسپولیس بود که گفته می شد شخصا از علی دایی 

خواسته تا او را به این تیم ببرد.

باشگاه پرسپولیس حتی طي مکاتباتي رسمي تمایل خود را براي به خدمت 
گرفتن این بازیکن به اطالع باشگاه سایپا رسانده بود. با درخواست مبلغ 
500 میلیون تومان جهت صدور رضایتنامه کریم انصاري فرد، سرخ ها 
قید مذاکره با این بازیکن را هم زدند تا پروسه جذب بازیکنان مطرح که 
بازیکن،  این دو  از  قبل   . به بن بست برسد  نیز هستند  دایی  به  منتسب 
حسن اشجاری هم که شایعه پیوستنش به پرسپولیس از یک فصل قبل 
فعالیت های  تمام  امروز  تا   . بود  پیوسته  استیل آذین  به  شنیده می شد 
غالمرضا رضایی  با  مذاکره  به  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  حبیب کاشانی 
تیررس  در  هم  بازیکن  دو  این  البته  است.  محدود شده  نوری  محمد  و 
استیل آذین و سپاهان قراردارند و بعید نیست در روزهای آینده پای میز 

مذاکره با تیم های متمول لیگ برتری بنشینند. 

آشتيانی: با افتخار از استقالل رفتم 
اشتیانی حرف های جدیدی  امیررضا واعظ  استعفاي  از  48 ساعت پس 
برای گفتن دارد. او کماکان معتقد است رئیس سازمان تربیت بدنی بین 
استقالل و پرسپولیس تفاوت قائل می شود:»بودجه پیشنهادی استقالل 
و پرسپولیس برای فصل جدید مبلغ 10 میلیارد تومان برای هر یک از 
باشگاه ها بود. آقای کاشانی اعالم کرد سازمان 50 درصد این بودجه 
برای  ایشان  که  حالی  در  می کند  پرداخت  پرسپولیس  به  ماه   1۲ در  را 
استقالل تنها 40 درصد این بودجه را تقبل می کردند و اصال هم معلوم 
نبود این پول کی پرداخت خواهد شد. وقتی به استقالل آمدم با خودم عهد 

کردم که اگر احساس کردم نمی توانم مفید باشم، کنار بکشم.

 اکنون باید بگویم استقالل را با افتخار ترك می کنم. من در دو فصلی که 
حضور داشتم برای استقالل یک قهرمانی و یک مقام سومی کسب کردم 
که سابقه نداشته است. افتخاری بود که در خدمت هواداران فهیم این تیم 
حضور داشتم. خوشحالم که استقالل را » سیزدهم« یا در حال سقوط 
جذب  را  بازیکنان  بهترین  می کرد  حمایت  سازمان  اگر  ندادم.  تحویل 
می کردم. امیدوارم استقالل در بازار نقل و انتقاالت موفق باشد اما بدون 
بودجه هیچ کاری صورت نمی گیرد. استقالل و پرسپولیس باید در فصل 
نقل و انتقاالت پول داشته باشند، با جیب خالی کاری از پیش نمی رود.«

گزارشگران ايرانی به جام جهانی 
نمی روند 

فوتبال  جهانی  جام  تلویزیونی  برنامه  ویژه  کننده  تهیه  ذکایي،  حسین 
آنتن  آخرین تصمیمات سازمان صداوسیما در خصوص روی  درباره 
فرستادن این مسابقات توضیح می دهد:» قرار است فقط شبکه سه سیما 
همان  از  تقریبا  و  کند  پخش  زنده  به صورت  را  جهاني  جام  بازي هاي 
کارشناسان همیشگي نظیر محصص، صدر، تقوي، حاج رضایي، صالح 

و ...استفاده خواهیم کرد.« 

برگزاری  به محل  را  از مسابقات صداوسیما گزارشگری  این دوره  در 
ما  گوید:»  می  این خصوص  در  ذکایی  کرد.  نخواهد  اعزام  جهانی  جام 
اعزام مي کنیم.  باشد گزارشگر  داشته  ایران در مسابقات حضور  وقتي 
ضمن این که صداوسیما در آفریقاي جنوبي خبرنگار دارد و در صورت 
خواهد  ما  دست  به  خبرنگاران  این  گزارش  ویژه،  اخبار  افتادن  اتفاق 

رسید.« 

ورزشی ايران و جهان

10 گاف شگفت 
انگيز فدراسيون 

فوتبال  ايران
بهنام مددی 

و  آشتیاني  واعظ  استعفاي  از  پس  دقیقه  چند  کفاشیان  علي 
ژستي  استقالل،  هیات مدیره  اعضاي  سایر 
گفت:»  خبرنگاران  به  و  گرفت  پیروزمندانه 
که  بودم  خواسته  سعیدلو  از  قبل  ماه  یک 
پیشرفت  جهت  در  او  برکنارکند،  را  واعظ 
همین  برنمي داشت.«  قدم  استقالل  باشگاه 
یک جمله براي آگاهي از مختصات روحي 
رئیس  فدراسیون فوتبال کافي است. فردي 
عمومي  روابط  با  و  خونگرم  ظاهر  در 
قوي که در مواجهه با هرانتقادي مي خندد 
اقدامات  که  است  ها  این خنده  پس  در  اما 
اصلي انجام می گیرند و سرنوشت محتوم 
منتقدان رقم مي خورد. واعظ آشتیانی منتقد 
در  همواره  و  بود  فوتبال  فدراسیون  جدي 
فدراسیون  این  برانگیز  اتفاقات شائبه  برابر 

عنوان  هیچ  به  آنچه  مي داد.  نشان  واکنش 
و  رفت  او  نمي آمد.  خوش  کفاشیان  مذاق  به 

اصلي   منتقدان  از  یکي  ظاهر  در  حاال  کفاشیان 
خود را از میدان به در کرده اما ظرف سوءعملکرد 

اخیر سرریز شده  ماه هاي  در  هدایتش  تحت  فدراسیون 
به آرشیو ذهنی  با مراجعه  و حتي هربیننده عادي هم می تواند 
خود لیستي بلندباال را از خالف هاي حقوقي، گاف هاي متوالي و 
اقدامات غیرقانوني کفاشیان و یارانش ردیف کند. این سیاهه تنها 
به صورت تیتروار و به بهانه یادآوري بالیایي که در چندماه اخیر 
بر سر فوتبال ایران نازل شده منتشر مي شود و در آینده با توجه 
به توقفي که در بازي هاي لیگ به وجود آمده جزئي تر به تک تک 

آنها پرداخته خواهد شد. 
1 - قرارداد علي دایي 

بیت المال  از صندوق  را  پولي  گرفتن  درخواست  دایي  مي گویند 
دارد که برایش کار نکرده؛ توجیه جالبي است براي بسته شدن 
مسئوالن  امضاي  و  مهر  زیرآن  که  سنگیني  قرارداد  پرونده 
فدراسیون فوتبال وجود دارد. دادگاه در این باره تصمیم مي گیرد 
و قانون فوتبال در همه جاي دنیا مي گوید که مربي اخراجي باید تا 
آخرین ریال قراردادش را دریافت کند. صحبت از مبلغ یک میلیارد 
و 584 میلیون تومان است. مبلغي که حتي اگر 10 برابر این هم 

بود، 

به واسطه همان مهر و امضا باید پرداخت مي شد. اصرار آقایان 
براي پلیسی جلوه دادن ماجرا تالشی است در راستای پاك کردن 

صورت مسئله. 
۲ - آیین نامه انضباطي 

آیین نامه  مفاد  انتشار  از  پس  بالفاصله  که  بود  قبل  ماه  چند 
سابق  رئیس  حتي  و  برجسته  حقوقدان  چند  انضباطي،  جدید 
آن  در  بسیار  تخلفات  و  اشکاالت  وجود  از  کمیته انضباطي 
خبردادند اما تنها اقدام فدراسیون فوتبال حمله به صالحیت آن 
افراد و فرار از پاسخگویي بود. ماه ها گذشته و هنوز هیچ یک از 
ایراد   10۲ از  دفاع  براي  قانع کننده  پاسخي  ها  نشین  فدراسیون 

استخراج شده ارائه نکرده اند. 
3 - تغییر یک روزه قوانین 

ساده  واحده  ماده  یک  تصویب  براي  اسالمي  شوراي  مجلس 
سلسله مراتب طوالني اي را طي مي کند. آن ماده ابتدا در کمیسیون 
مربوطه به بحث گذاشته مي شود و پس از ساعت ها مذاکره به 
در صحن  نظر  مورد  ماده  آن  از  بعد  مي رسد.  ابتدایي  تصویب 
دومین  براي  نماینده   ۲00 از  بیش  مي شود.  ارائه  مجلس  علني 
به تصویب  راي گیري  با  درنهایت  و  مي کنند  بحث  آن  بار روي 
مي رسد. در مرحله پایاني ماده تصویب شده به شوراي نگهبان 
آن  درباره  فقیه   6 کنار  در  حقوقدان   6 و  مي شود  داده  ارجاع 
تصمیم گیري مي کنند تا درنهایت درصورت تصویب، به صورت 

قانون دربیاید. 
دوستان فدراسیون نشین اما توانایي این را دارند که در کمتر از 
مورد  قوانین  کامال خودماني  و  یک جمع چندنفره  در  روز،  یک 

عالقه شان را تصویب کنند. درنظرگرفتن مبلغي به عنوان سقف 
)که  کرده  سقوط  تیم هاي  بازیکنان  دانستن  لیگ برتري  قرارداد، 
باعث شده در حال حاضر قانونا ۲1 تیم با بازیکنان لیگ برتري 
به  نیاز  که  مقررات  و  قوانین  سایر  و  باشند!(  داشته  وجود 
ساعت ها بحث کارشناسي و حقوقي دارند، از جمله شاهکارهاي 

مصوب همکاران علي کفاشیان است. 
4 - بخشش بازیکن دوپینگي 

که  بود  دوپینگي  بازیکن  یک  مادام العمر  محرومیت  از  صحبت 
هم  دوپینگ  کمیته  افسر  که  آنجا  از  کرد  اعالم  دکترهاشمیان 
در  جایزالخطا  افسر  این  جایزالخطاست،  انسان  و  است  انسان 
هنگام نمونه گیري اشتباهاتي داشته و بازیکن مربوطه به اشتباه 
دوپینگي معرفي شده است. جامعه فوتبال به این پاسخ فقط خندید 

چون اخبار دقیقي از حقیقت ماجرا در دست بود. 
5 - ماجراي  آقاي ایجنت 

در مورد این موضوع هم بحث زیاد است. فعال شرایط همانگونه 
است که باید باشد. سکوت خبري و آرامش براي 

فراموشي کامل این موضوع. 
6 - قصه  تازه منشوري ها 

علي کفاشیان و مجتبي شریفي درمصاحبه هاي 
و  مربي  دهم  لیگ  در  کردند  اعالم  رسما  خود 
بازیکن منشوري نخواهیم داشت اما از آنجا که 
در فدراسیون سلسله مراتبي وجود ندارد رئیس 
اتفاقا  که خیر،  کرد  اعالم  دیروز  لیگ  سازمان 
شریفي  و  کفاشیان  اما  دارد  وجود  منشوري 
چون هنوز اسمي به آنها اعالم نکرده ایم خبر 
ندارند! با این حساب به نظر مي رسد به زودي 
اسامي تازه اي از جلسه محمدي و علیپور منتشر 
خواهد شد که آغازگر جنجال هاي تازه تري در 
فوتبال ایران خواهد بود. مشکالتي که در همین 
ابتدا براي پرویز مظلومي ایجاد شده و او را از 
رسیدن به نیمکت پاس همدان و استقالل تهران دور 

کرده است از نخستین نشانه هاست. 
7 - اهداي سرپرستي تیم ملي به برادرزن 

شخصي به نام سید مصطفي طباطبایي که مسئول امورمالي 
فدراسیون فوتبال است، توسط علي کفاشیان، داماد محترمشان 
رسما به عنوان سرپرست تیم ملي جوانان هم انتخاب شد! این اتفاق 
ایران خانه  فوتبال  در  بسیاري  پیشکسوتان  که  درحالي مي افتد 
اما براي نزدیکان و به خصوص برادرزن آقاي رئیس،  نشین اند 
جاهاي زیادي براي خدمت رساني وجود دارد. آقاي طباطبایي 
ملي  تیم هاي  همراهي  در  که  زیادي  تجربه  از  خود  درمصاحبه 
تیم ملي  که سرپرستي  کرده  یادآوري  هم  درپایان  و  گفته  دارد 
کاري ندارد و رسانه ها نباید این قدر روي این موضوع حساسیت 

نشان بدهند. 
8 - جلوگیري از شکل گیري نهادهاي مدني 

کانون  فوتبال،  مربیان  کانون  فوتبال،  اتحادیه  که  مدت هاست 
به  ایران  فوتبال  داوران  کانون  همینطور  و  حرفه اي  بازیکنان 
اشکال  مختلف و به صورت رسمي درخواست عضویت در مجمع 
انتظار  و  کرده اند  مسئوالن  تسلیم  را  فوتبال  فدراسیون  رسمي 
دارند از سوي فدراسیون به رسمیت شناخته شوند اما مقاومت 
عجیب فدراسیون فوتبال در مقابل این درخواست باعث شده این 

نهادها که قانونا باید توسط خود فدراسیون تشکیل شوند 
به  که  نکنند  قدرتمند شدن حرکت  به سمت  و  نگیرند  پا  تنها  نه 
واسطه مشکالت قانوني و مالي تا آستانه نابودي هم پیش بروند. 
این یک سؤال کلیدي است که باید مسئوالن فدراسیون فوتبال به 
که  قانوني  کامال  تشکالت  اجازه عضویت  چرا  بدهند.  پاسخ  آن 

مورد تاکید AFC و FIFA هم هستند داده نمی شود؟ 

9 - آقایان پیشگو 
در  قدرتمند  پیشگوي  یک  حضور  ذکرشده  موارد  بر  عالوه 
همان  مي رسد.  نظر  به  جالب  هم  فوتبال  فدراسیون  ساختمان 
اسامي  لیگ  رقابت هاي  پایان  به  مانده  چندهفته  که  پیشگویي 
تیم هاي سقوط کننده به دسته پایین تر را اعالم کرد و اتفاقا همه 

آن اسامي درست از آب درآمدند! 

10 - فرار از ساختمان گرانیتی 
فوتبال مربوط  فدراسیون  تغییر ساختمان  به بحث  نکته  آخرین 
دادکان  محمد  توسط  که  مجللي  و  طبقه   6 ساختمان  شود.  می 
خریداري شد و نام او در راهروي ورودي جلب نظر می کند. این 
فدراسیون و همینطور  به مذاق مسئوالن  به چشم آمدن چندان 
سازمان تربیب بدني خوش نیامده. آنها با خروج از این ساختمان 
هم با تنها یادگاري به جامانده از دکتر دادکان خداحافظي مي کنند 
فوتبال  آکادمي  به  بردن  پناه   و  شهر  مرکز  از  دوري  با  هم  و 
راه حل مناسبي براي فاصله گرفتن از خبرنگاران و پنهان کردن 

واقعیت هاي تلخ پیدا می کنند. 
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عنوان  به  فوتبال  جام جهاني 
رشته  این  تورنمنت  مهم ترین 
آغاز  دیگر  روز   10 از  کمتر 
مي شود و به همین انگیزه نگاهي 
رقابت ها  این  گلزنان  برترین  به 
این  برگزاري  تاریخ  طول  در 

مسابقات خواهیم داشت. 

15 - واوا)برزیل(- 9 گل)1958 و 196۲(: 
این مهاجم برزیلي در ترکیب این تیم در 
سال هاي 1958 و 196۲ حضور داشت و 
به ثمر  10 مسابقه  9 گل در  در مجموع 
برابر  بار  دو   1958 فینال  در  او  رساند. 
سوئد گلزني کرد و چهار سال بعد بازهم 
چکسلوواکي  دروازه  مرحله  همین  در 
سابق را گشود تا نخستین بازیکني باشد 

که در فینال دو جام گلزني مي کند. 

 9 ویه ري)ایتالیا(-  کریستین   -  14
ماشین  یک  ویه ري   :)۲00۲ و  گل)1998 

گلزني براي ایتالیا بود که در 
این  کرد.  ثبت  را  رکورد  این  مسابقه   9
گل   5  ،  98 جام  در  ساله   36 مهاجم 
سال   4 و  رساند  ثمر  به  آتزوري  براي 
دیگر دروازه  بار   4 ژاپن  بعد در کره و 
به  ۲006 را  رقبا را گشود. ویه ري جام 
دلیل مصدومیت از دست داد و سپس از 

دنیاي حرفه اي خداحافظي کرد. 

گل)1966(:   9 اوزه بیو)پرتغال(-   -  13
اوزه بیو که اصلیتي موزامبیکي داشت و 
با پیراهن پرتغال در جام 66 حاضر شد 
یکي از ستاره هاي این مسابقات بود و با 
را  نام خود  دوره  یک  همین  در  حضور 
جاودانه ساخت. او تنها در 6 بازي 9 گل 
به ثمر رساندو تیمش را تا نیمه نهایي باال 
یک چهارم  در  او  نمایش  بهترین  کشید. 
نهایي برابر کره شمالي بود که بازي 3 بر 
صفر باخته با 4 گل او در نهایت 5 بر 3 

به سود پرتغال خاتمه یافت. 

13 - اده میر)برزیل(- 9گل)1950(: پیش 
یک  در  که  بود  اده میر  این  اوزه بیو،  از 
رکورد  این  و  رساند  ثمر  به  گل   9 جام 
کفش طالي  او  کرد.  ثبت  بازي   6 در  را 
مسابقات را به دست آورد و با سرعت، 
قدرت  و  سنگین  بدني، شوت هاي  قدرت 
تمام کنندگي اش تماشاگران را تحت تاثیر 
قرار داد. او در دوره هاي بعدي رقابت ها 

حضور نداشت. 

التو)لهستان(-  گرژگورژ   -  1۲
در  التو   :)198۲ و   1978 10گل)1974، 
ثمر  به  گل   7 مسابقه   10 در   74 جام 
کرد.  تصاحب  را  طال  کفش  و  رساند 
مهاجم  شد.  دوره سوم  این  در  لهستان 
به  بعدي  جام  دو  در  لهستاني ها  سابق 

ترتیب 
۲ و یک گل به ثمر رساند و در سال 8۲ 
بازهم عنوان سوم جام را به دست آورد. 

کلوزه)آلمان(-  میروسالو   -  11
جام  در  کلوزه   :)۲006 و  10گل)۲00۲ 
۲00۲ پنج بار دروازه حریفان را گشود 
که تمام آنها با ضربه سر به دست آمد. 

آلمان در آن دوره تا فینال رسید اما در 
نهایت مغلوب برزیل شد. در سال ۲006 
مهاجم ژرمن ها 5 گل دیگر برابر دیدگان 
هواداران تیمش به ثمر رساند اما این بار 
آنها تا نیمه نهایي پیش رفتند و در نهایت 
با شکست برابر ایتالیا از رسیدن به فینال 
محروم شدند. مرد 31 ساله آلمان ها در 
که  دارد  را  شانس  این  رو  پیش  دوره 
تعداد گل هایش را افزایش داده و جایگاه 

بهتري در این فهرست پیدا کند. 

کوبیالس)پرو(-  تئوفیلو   -  10
10گل)1970، 1978 و 198۲(: بزرگ ترین 
بازیکن تاریخ فوتبال پرو که اسطوره این 
در  کوبیالس  مي آید.  حساب  به  کشور 
جام 1970 تیمش را به یک چهارم نهایي 
تمام  در  او  مکزیک  در  رساند.  رقابت ها 
دیدارهاي تیمش گلزني کرد و ستاره پرو 
برابر  او  بعد گل فوق العاده  8 سال  بود. 
نهایي  یک چهارم  به  را  تیمش  اسکاتلند، 

رساند. 
10گل)1986  لینه کر)انگلیس(-  گري   -  9
و 1990(: لینه کر یکي از بهترین بازیکنان 
فوتبال انگلیس بود که در جام 86 با به 
ثمر رساندن 6 گل عنوان آقاي گلي را به 
دست آورد. در آن دوره انگلیس با کمک 
سال   4 رسید.  نهایي  یک چهارم  به  او 
بعد مهاجم سابق بارسلونا 4 گل به ثمر 
رساند و این با انگلیسي ها در نیمه نهایي 

ناکام شدند. 

باتیستوتا)آرژانتین(-  گابریل   -  8
مهاجم   :)۲00۲ و   1998 10گل)1994، 
بهترین  از  یکي  آرژانتین  اسطوره اي 
بازیکناني بود که هیچگاه فاتح جام جهاني 
نشد. باتي گل در سال هاي 1994 و 1998 
جام  دو  هر  در  و  بود  تیمش  ستاره 
پا  که   ۲00۲ سال  در  اما  کرد  هت تریک 
به سن گذاشته بود نتوانست کار خاصي 

انجام دهد. 

گل)1954   10 ران)آلمان(-  هلموت   -  7
برابر   54 جام  فینال  در  او   :)1958 و 
نقش  و  ثمر رساند  به  گل   ۲ مجارستان 
 4 داشت.  تیمش  قهرماني  در  مهمي 

بود  ستاره  یک  در سوئد  ران  بعد  سال 
جام   ۲ در  که  بود  بازیکني  نخستین  و 

مختلف 4 گل به ثمر رساند. 

6 - یورگن کلینزمن)آلمان(- 11گل)1990، 
1994 و 1998(: کلینزمن یک مهاجم عالي 
جام جهاني  دوره  سه  در  ژرمن ها  براي 
زوج  یک  فولر  رودي  کنار  در  که  بود 
رویایي را تشکیل داده بودند. او در جام 
نخست رسیدند  مقام  به  آلمان ها  که   90
سه گل زد و در دو دوره بعدي به ترتیب 
5 و 3 گل به ثمر رساند. او تنها بازیکني 
است که در 3 دوره مختلف جام جهاني 

حداقل 3 گل به ثمر رسانده است. 

کوچیس)مجارستان(-  ساندور   -  5
یک  در  تنها  کوچیس  11گل)1954(: 
رتبه  اما  داشت  حضور  جهاني  جام 
او در  این فهرست قرار دارد.  خوبي در 
کمال  در  اما  کرد  گلزني  مسابقات  تمام 

ناباوري در فینال مغلوب آلمان شدند. 

 ،196۲ 1۲گل)1958،  پله)برزیل(-   -  4
وارد  سالگي   17 از  او   :)1970 و   1966
برابر  ۲ گل  فینال  جام جهاني شد و در 
سوئد به ثمر رساند. او بخش زیادي از 
6۲ را به دلیل مصدومیت از دست  جام 
مدافعان  سوي  از  بعد  سال   4 و  داد 
در سال  اما  مهار شد  به شدت  حریفان 
بار  یک  برزیل  تا  بازهم درخشید   1970

دیگر جام قهرماني را تصاحب کند. 

فانتین)فرانسه(-  ژوست   -  3
فرانسوي ها  اسطوره  13گل)1958(: 
جام جهاني  در  حضورش  دوره  تنها  در 
او  گذاشت.  برجاي  را  بي نظیر  رکوردي 
به  13 گل  این جام  بازي خود در   6 در 
به  خروس ها  نهایت  در  تا  رساند  ثمر 

عنوان سوم رقابت ها برسند. 
۲ - گرد مولر)آلمان غربي(- 14گل)1970 
تمام  بهترین  را  او  بسیاري   :)1974 و 
او در جام  تاریخ فوتبال مي دانند.  کننده 
نهایت  در  آلمان  اما  زد  گل   10  ،1970
بر  را  نامش  او  عالي  نمایش  شد.  سوم 
در  بعد  سال   4 و  انداخت  زبان ها  سر 
حالي که مولر تنها 4 گل زد ژرمن ها جام 
قهرماني را باالي سر بردند. بمب افکن در 
فینال برابر هلند یک گل زد تا تیمش ۲ بر 

یک پیروز شود. 

15گل)1994،  رونالدو)برزیل(-   -  1
1998، ۲00۲ و ۲006(: ستاره برزیلي ها 
این تورنمنت  در نخستین حضورش در 
در  حضور  شانس  که  بود  نوجوان  یک 
در  بعد  سال   4 اما  نکرد  پیدا  را  زمین 
فرانسه بار دیگر فینال را تجربه کرد اما 
بازگشت  رسید.  دوم  عنوان  به  بار  این 
کردن  سپري  از  پس  میادین  به  او 
جام  آغاز  با  مدت  طوالني  مصدومیتي 
۲00۲ همراه بود که 8 گل به ثمر رساند 
و ستاره تیمش بود. او هر دو گل سلکائو 
جام  در  او  رساند.  ثمر  به  را  فینال  در 
نتوانست  اما  داشت  حضور  نیز   ۲006

تیمش را به توفیقي برساند. 

فهرست نهايي تيم ملی  انگلستان
فابیو کاپلو، سرمربي تیم ملي انگلیس،فهرست نهایي تیم ملي این کشور براي 
جام جهاني را اعالم کرد و در این لیست، نامي از تئو ولکات بازیکن جوان 

تیم آرسنال دیده نمي شود.او که چهار سال قبل با تجربه اي اندك در فهرست 
اریکسون قرار گرفته بود، فرصت بازي در جام جهاني را پیدا نکرد اما امیدوار 
بود که بتواند در آفریقاي جنوبي اولین بازي اش در جام جهاني را تجربه کند. 
ولکات از هت تریک خاطره انگیز مقابل کرواسی در سپتامبر ۲008 تا امروز 
ناحیه  از  دیدگی  است.آسیب  کرده  نرم  پنجه  و  دست  با مصدومیت  همواره 
شانه، پشت، زانو و زردپی باعث شد این بازیکن در این فصل از رقابت ها 
فقط 15 بار برای آرسنال به میدان برود.ولکات پس از خط خوردن از تیم ملی 
انگلستان گفت:» از این بابت خیلی متاسف هستم اما به رای آقای کاپلو کامال 
احترام می گذارم. برای تیم ملی انگلیس بهترین آرزوها را دارم و امیدوارم در 
آفریقای جنوبی موفق باشد.«دیگر مهاجمي که کاپلو ترجیح داد او را با خود 
به آفریقاي نوبي نبرد، دارن بنت، مهاجم ساندرلند است.فهرست نهایي کاپلو 

براي جام جهاني شامل نفرات زیر است: 
رابرت  جیمز)پورتس ماوث(،  دیوید  هارت)منچسترسیتي(،  دروازه بان ها:جو 

گرین)وستاهم( 
ریو  کول)چلسي(،  اشلي  کرگر)لیورپول(،  مدافعان:جمي 
جان  کینگ)تاتنهام(،  لدلي  جانسن)لیورپول(،  گلن  فردیناند)منچستریونایتد(، 

تري)چلسي(، متیو آپسن)وستهام(، استفن وارناك)استون ویال( 
جو  کریک)منچستریونایتد(،  مایکل  بري)منچسترسیتي(،  هافبک ها:گرت 
آرون  لمپارد)چلسي(،  فرانک  جرارد)لیورپول(،  استیو  کول)چلسي(، 

لنون)تاتنهام(، جیمز میلنر)استون ویال(، شان رایت فلیپس)منچسترسیتي( 
مهاجمان:پیتر کراوچ)تاتنهام(، جرمین دفو)تاتنهام(، امیل هسکي)استون ویال(، 

وین روني)منچستریونایتد( 

پيراهن های جام جهانی سبک تر شد 
از  تر  سبک  درصد   15 به  نزدیک   ۲010 جهانی  جام  در  فوتبال  پیراهن  هر 
پیراهن های جام جهانی سال ۲006 در آلمان شده است. ممکن است هواداران 
کمتری از میلیون ها نفری که جام جهانی را دنبال می کنند از ارتباط بین لباس 
شنیده  چیزی  تایپه  چین  و  توکیو  از  پالستیکی  بطری های  بازیافت  با  تیم ها 
باشند. واقعیت این است که با توجه به پیشرفت تکنولوژی در این دوره آنها 
به  خود  با  را  جهانی  جام  تاریخ  در  لباس ها  جنس  طبیعی ترین  یا  سبزترین 
آفریقای جنوبی آورده اند. برای اولین بار شرکت نایکی که برای کره جنوبی 
لباس تهیه می کند مواد اولیه خود را از پلی استر بازیافت شده می گیرد که 
هر پیراهن مساوی با هشت بطری پالستیکی می شود.این شرکت اعالم کرده 
است:برای تهیه لباس های ورزشی از بطری های دورانداخته شده در ژاپن و 
چین تایپه استفاده شده است. آنها ذوب شده اند تا مواد الزم برای پیراهن ها به 
وجود آید. این روش در مقایسه با کاربرد پلی استر مصرف مواد خام را پایین 

می آورد و باعث صرف هزینه کمتری تا 30 درصد می شود. 

جيوواني دوس سانتوس: برادرم نباشد، 
من هم نيستم! 

با اعالم فهرست نهایي تیم ملي مکزیک، جیوواني دوس سانتوس در اظهارنظري 
جالب تهدید به کناره گیري کرد. خاویر آگیره لیست نهایي تیم ملي مکزیک را 
اعالم کرد که در این میان نام جاناتان دوس سانتوس به چشم نمي خورد، اما 
جیوواني برادر بزرگ تر به تیم ملي دعوت شده است. جیوواني با شنیدن این 
خبر خودش را در خانه حبس کرده است. ژیژینیو پدر این خانواده فوتبالي که 
خود فوتبالیست حرفه اي بوده در این باره گفت: جیوواني از این تصمیم بسیار 
ناراحت است و احتماال به آفریقاي جنوبي نمي رود. تصمیم سرمربي شوك 
بزرگي به همه وارد کرد. جیوواني ترجیح مي دهد در خانه بماند و به همراه 
برادرش جام جهاني را از تلویزیون تماشا کند. بازیکن سال هاي دور فوتبال 
مکزیک در پایان گفت: هنوز با او صحبت نکرده ام اما این گونه به نظر مي رسد 

که جیوواني به احتمال فراوان در مکزیک خواهد ماند.

 نگاهي به بهترین گلزنان تاریخ جام هاي جهاني 

مردان 18 قدم
سیامک خاجي 
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Iran claimed the title for the tenth time at the 
11th AFC Futsal Championship by beating host 
Uzbekistan on Sunday. 

The Iranians rallied from a 0-2 deficit to beat Uz-
bekistan 8-3 at the Uzbekistan Sports Complex. 

Irsaliev Dilshod and Nadir Elibaev stunned the 
Asian champion scoring early goals. 

However, the Persian Kings put Uzbekistan un-
der pressure and equalized the match with two 
goals from Javad Asgharimoghadddam and Hos-
sein Soltani. Mohammad Taheri gave the lead to 

the visiting team soon after. 

Uzbekistan leveled the match in the begin-
ning of the second half, but Masoud Danesh-
var (two goals), Majid Raeisi and Ali-Asghar 
Hassanzadeh(two goals) poured cold water on 
the host’s hopes sealing an easy victory for Iran. 

Iran’s Mohammad Taheri was named as the best 
player and scorer of the competition. He scored 
13 goals in the event. 

Japan came third after defeating China 6-1 be-
fore the final match 

Iran retains AFC Futsal 
Championship title 

I want to win Olympic 
gold, Sourian says

Iran’s Sajad Moradi claimed the gold medal in the Asian 
Grand Prix Men’s 800 meters on Tuesday. 
On a rainy day Sajad Moradi came first clocking 1:47.70 in 
the competition that is underway in Pune, India, with 350 
athletes from 21 countries. 
Prakash Verma from India finished second with a time of 
1:47.90 and another Indian Pankaj Dimri who clocked 
1:48.20 finished third. 
The next two legs will be held in Bangalore (June 5) and 
Chennai (June 9) 

Peter Pieters named 
Iran’s cycling coach 

Peter Pieters was chosen as Iran’s track cycling 
coach on Sunday. The 48-year-old Dutch coach will 
take charge of the team starting June 5. “Pieters will 
head Iran cycling track team at Guangzhou Asian 
Games. His monthly salary is $6000,” Iran Cycling 
Federation President Ali Zangi-Abadi said. The 1991 
World Championship bronze medalist replaced Ger-
man Otto Altok  

 Iran drawn with 
Argentina and Cuba
Iran volleyball team has been drawn in Pool B of the First 
Singapore Youth Olympic Games on Tuesday. 
Iran was drawn in Pool B alongside Argentina and Cuba, 
and teams of Serbia, Democratic Republic of Congo and 
Russia are in Pool A. 

“Iran is one of the most powerful team in the world and 
the other teams should be afraid of us. We are going to 
win the championship in Singapore,” Iran coach Naser 
Shahnazi said. 
The Singapore 2010 Youth Olympic Games (Singapore 
2010) Volleyball competition will comprise Men’s and 
Women’s events. The six teams per event will play in two 
pools of three teams during the preliminaries. Each team 
plays every other team in the pool (single round-robin). 

The first match of the Singapore 2010 Volleyball competi-
tion will take place on 21 August between the Men’s Vol-
leyball teams of Serbia and Democratic Republic of Congo 

Iran finishes last in 
FINA World League 

Iran narrowly lost to New Zealand in the second 
leg of the Asia-Oceania zone FINA Water Polo 
World League competitions on Sunday. 
Iran, who was also beaten by China, Kazakhstan, 
Japan and Australia, lost to New Zealand 10-9 in 
Tianjin, China. 
In the men’s games, Australia, China, Kazakhstan, 
New Zealand, Iran and Japan, with about 90 play-
ers, took part in the competition. Australia finished 
first and qualified for FINA Water Polo World 
League 2010 Super Final 



Iranian archeologists have discovered decorative tiles 
and ornamental brickwork in Alamut Fortress near 

the city of Qazvin. 
“The team found turquoise, azure and golden tiles, 
which date back to the 12th and 13th centuries,” Ha-
mideh Choubak, archeologist and head of Alamut Re-
search Center, told CHTN. 
“The turquoise and azure tiles are polygonal, rectan-
gular and star-shaped bearing animal, alphabets, petals 
and arabesque patterns,” she added. 
According to Choubak, the golden tiles mostly bear 
Persian poems and Tuluth scripts dating to the 12th 
century. 
Archeologists also found glazed and clay earthenware. 
Alamut Castle was a mountain fortress located in the 
central Alborz mountain range south of the Caspian 
Sea, about 100 km from where the Iranian capital 
stands today. 
Among suggested etymologies for Alamut are “Eagle’s 
Nest” (according to Sargozasht-e Sayyedena) and “Ea-
gle’s Teaching” (according to “Kamil Fi’t-Tarikh” of 
Ibn Athir). 

Origin 
The Justanid Dynasty of Deylam was founded in 
189/805, and one of its rulers, called Wahsudan bin 
Marzuban (d. 251/865) is reported to have built the 
fortress of Alamut in 246/860. The tradition in this 
context has it that once the ruler, while on hunting 
had followed an eagle that alighted on the rock. 
The king saw the strategic value of the location and 
built a fort on top of a high piercing rock. It was named 
aluh amut which, in the Deylami dialect, derives from 
aluh (eagle) and amut (nest), meaning “eagle’s nest”, as 
the eagle, instead of following the birds, had built its 
nest on that location. 
According to “Sargozasht-i Sayyedena”, the term 
“Alamut” is aluh amut, meaning the eagle’s nest, as an 
eagle had its nest there. Ibn Athir (d. 630/1234) relates 
another tradition in his “Kamil Fi’t-Tarikh” that the 
eagle had taught and guided the king to this location, 
therefore it was named Talim Al-Oqab (the teaching 
or guidance of an eagle), whose rendering into Dey-
lami dialect is aluh amut. 
The word aluh means ‘eagle’ and amutis derived from 
amukhat means ‘teaching’. The people of Qazvin 

called it aqab amukhat (the teaching of eagle). Thus, 
the term aluh amut (or oqab amukhat) later on became 

known as Alamut. 
Iranian historians have drawn attention to the curious 
fact that, if one gives to each letter in the full name 

of Aluh Amut, its numerical value in Arabic, the sum 
total amounts to 483, which represents the year in 
which Hassan bin Sabbah took control of Alamut. 

Ruling Dynasties 
Afterwards, the Musafarid Dynasty, also known as 
Sallarids or Kangarids (304-483/916-1090) founded 
by Mohammad bin Musafar (304-330/916- 941), who 
ruled from the fortress of Shamiran in the district of 
Tarom at Deylam and Azarbaijan. 
Later on, Mehdi bin Khusaro Firuz, known as Siyah-
chashm, occupied Alamut. He was, however, defeated 
by the Musafarid ruler, Ibn Musafar in 316/928 and 

thereafter, there is no historical indication about the 
fate of Alamut following the death of Ibn Musafar in 
319/931. 
When Hassan bin Sabbah arrived in Iran from Egypt, 
the fortress of Alamut was in the possession of an 
Alid, called Hussein Mehdi, who had it as a fief from 
the Seljuk sultan Malikshah. 

Hassan Mehdi was a descendant of Hassan bin Ali Al-
Utrush (d. 304/916), one of the Alid rulers of Tabar-
estan, also known as Al-Nasir Li’l-Haq, who had estab-
lished a separate Zaidi community. It is related that an 
Ismaili religious leader Hussein Qaeni, working under 
Hassan bin Sabbah established friendship with Hus-
sein Mehdi. 
The Ismaili leaders also converted a bulk of the peo-
ple around the territory, and became powerful to 
some extent. These Ismailis also began to come into 
the fortress. Knowing this, Hussein Mehdi expelled 
them and closed its doors. Finally, Hussein Mehdi was 
compelled to open the doors owing to the multitude of 
Ismailis in the vicinity. 
Hassan bin Sabbah moved to Ashkawar and then An-
jirud, adjacent to Alamut, and on September 4, 1090, 
he stealthily entered the castle of Alamut. He lodged 
there for a while in disguise, calling himself Dehkhoda 
and did not reveal his identity to Hussein Mehdi. But 
as the days rolled by, the latter noticed that he was 
no longer obeyed, that there was another master in 
Alamut. 
The bulk of Alamut’s garrison and a large number of 
the inhabitants had embraced Ismailism. Feeling pow-
erless to defend himself or expel them, Hussein Mehdi 
eventually left the fortress. Thus, Alamut was occu-
pied without any massacre and came to be known as 
Darul Hijra (place of refuge) for the Ismailis in a con-
genial atmosphere. 

Towering Location 
Ata Malik Juvaini (1226-1283) writes in “Tarikh-e 
Jahangusha”, “Alamut is a mountain that resembles a 
kneeling camel with its neck resting on the ground.” 
It was situated in Deylam about 35 km northwest of 
Qazvin in the region of Roudbar. 
It was physically a large towering rock, with steep 
slopes hardly negotiable on most sides, but with a con-
siderable expanse at its top where extensive construc-
tion could be undertaken. 
Situated in a mountainous terrain, its approaches could 
be guarded with relative ease. Its present location lies 
about 100 km northwest of Tehran in the high peak of 
Alborz mountain range, dividing the high plateau of 
Iran from the lowlands of Caspian Sea. 
The original Iranian word Alborz is derived from two 
Zand words, signifying a high mountain. The fortress 
of Alamut is 600 feet high, 450 feet long and 30 to 125 
feet wide and is partly encompassed by the towering 
Alburz range. The rock of Alamut is known at present 
as Qal’e-ye Guzur Khan. 
Hassan bin Sabbah’s immediate concerns, however, 
were to refortify Alamut, ensure food and water sup-
ply, construct cisterns and storerooms for provisions, 
irrigate the field in the valley, acquire adjacent castles, 
erect forts at strategic points, institute economic and 
social reforms, unite the Ismailis through bonds of fra-
ternity, and make every Ismaili feel responsible for the 
community and inseparable from it. 
The fortress was destroyed on December 15, 1256, by 
Halaku Khan as part of the Mongol offensive on Is-
lamic southwest Asia. The fortress itself was impreg-
nable, but Ruknuddin Khurshah surrendered it with-
out a real fight, in the vain hope that Halaku would be 
merciful. 
In 2004, an earthquake further damaged the already 
crumbling walls of the fort. 
Today, only ruins of the unique structure remain. 

New Discoveries at Alamut
SPORTIRANICA
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 A center to do research on Persian mys-
tic and poet Molana Jalal ad-Din Rumi 
has recently been established in Tehran. 
The center has been founded by the In-
stitute of Wisdom and Philosophy of Iran 
(IWPI), the Persian service of the Fars 
News Agency reported on Tuesday. 
“We are consulting on selecting a di-
rector for the center,” IWPI director 
Gholamreza Avani said. 
The Rumi Studies Center has been as-
signed the task of doing research on mys-
tic literature and religious art as well, he 
stated. 

“The center is currently working on a 
book that should make valuable contri-
butions to society towards a proper un-
derstanding of Rumi and add to scientific 
knowledge about him,” he added. 
The 800th birth anniversary of Rumi was 
celebrated by UNESCO in September 
2007. 
Molana Jalal ad-Din Rumi (1207-1273) 
left Masnavi-ye Manavi, Divan of Shams, 
and Fihi ma fih. 
Photo: Turkish dervishes perform sama 
at the courtyard of the tomb of Rumi in 
Konya. 
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studies center

Veteran translator Najaf 
Daryabandari hospitalized

Veteran Iranian translator Najaf Dar-
yabandari, who has rendered works of 
some of the world’s greatest authors into 
Persian, has been hospitalized in Tehran 
because of a stroke. 

He was admitted to the Iranmehr Hospi-
tal Sunday and has been in the ICU since 
then, his nurse told the Persian service 
of the Mehr News Agency on Wednes-
day. 

The nurse described his condition as 
satisfactory and said that he will most 
likely be transferred to the ward within 
a few hours. 

Daryabandari, 81, has rendered Hem-
ingway’s “A Farewell to Arms” and “The 
Old Man and the Sea” into Persian. 

In 2005, the Karnameh publishing com-
pany released a two-volume book con-
taining a number of Hemingway’s short 

stories, which had been translated by 
Daryabandari. 

He has also translated several world-
renowned works including William 
Faulkner’s “A Rose for Emily” and “As I 
Lay Dying”, Bertrand Russell’s “A Histo-
ry of Western Philosophy” and “Power”, 
Samuel Beckett’s “Waiting for Godot”, 
Edgar Lawrence Doctorow’s “Billy Bath-
gate” and “Ragtime”, and Mark Twain’s 
“Adventures of Huckleberry Finn”. 

In addition, Daryabandari has also au-
thored several books in Persian includ-
ing “From Garlic to Onion”, a cookbook 
that he authored with the help of his 
veteran dubber and actress wife, Fa-
himeh Rastkar. 

This book was among the favorites of 
Iranian children’s writer Mehdi Azar 
Yazdi. 

“Golden Autumn” 
pianist Arzooma-
nian dies at 56
“Golden Autumn” pianist Andrea Ar-
zoomanian died on Monday follow-
ing a long battle with cancer. He was 
56. 
Arzoomanian, who was suffering 
from a rare form of cancer in his 
back, died in Tehran’s Milad Hospi-
tal after lengthy period of treatment. 
He underwent surgery three times af-
ter which he lost his ability to walk, 
causing much grief for the artist. 
He had plans to accomplish two large 
projects this year; to collaborate with 
the National Chamber Orchestra of 
Armenia, and a joint project with 
Iranian-Armenian composer Loris 
Tjeknavorian both of which were left 
undone. 
Andrea was born in 1954 in Tehran. 
He is remembered for the music hit 
“Golden Autumn” composed by Fari-
borz Lachini, and music for the films 
“From Karkheh to Rhine” and “The 
Scent of Joseph’s Shirt” by Ebrahim 
Hatamikia. 

Playing in the Symphony of Sacrifice 
composed by Majid Entezami for the 
great anniversary of the liberation 
of Khorramshahr is also among his 

other credits. 

He had composed music for several 
films including “Razor and Silk” by 
Masud Kimiaii, and “Fish” by Kam-
buzia Partovi. 

“His sweet performance added deli-
cacy to his music,” said musician En-
tezami expressing a great sigh upon 
hearing of the death of the pianist. 

“This is a great loss and it is a pity that 
no individual like him will appear on 
stage again,” pianist Saman Ehtesha-
mi lamented, “He was such a magnifi-
cent man with his individual style of 
performance. His piano artistry was 
easily recognizable in every song.” 

Council to filter Ira-
nian shorts and docs 
for foreign events
A special council will sort out Iranian 
short and documentary films for inter-
national festivals and markets from now 
on. 

The Ministry of Culture and Islamic 
Guidance assigned Iran’s Experimental 
and Documentary Film Center (EDFC) 
the task of establishing the council as 
soon as possible. 

“It is obvious that only those films that 
can obtain approval from the council 
would allowed to participate in foreign 
markets and festivals,” Deputy Culture 
Minister for Cinematic Affairs Javad 
Shamaqdari said in a press release on 
Saturday. 

Iranian feature-length films also have 

to be approved by a council, which was 
recently established by Shamaqdari, to 
premiere in foreign events. 

Iranian films selected for foreign pre-
mieres should not tarnish our national 
image, Shamaqdari has previously said. 

“Our filmmakers are allowed to dialogue 
with our people through their films, but 
it would be against our national inter-
ests if they wanted to communicate 
with foreigners on sensitive topics and 
we must change this situation,” he not-
ed. 

“Our people are able to hold a confi-
dence but foreigners cannot always be 
depended upon to do so,” he stated. 

Due to this policy, several Iranian films 
including Abdorreza Kahani’s “Noth-
ing”, a social drama on a deprived fam-
ily, were rejected by the council to be 
allowed to participate in the Cannes 
Film Market, which ended last week. 
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Iranian and Indian 
musicians team up for 
fusion album

Italian gallery owner and painter Živa Kraus 
believes that Iranian art should convey a 
strong Persian identity in order to enjoy 
global acclaim. 

Kraus founded Ikona Photo Gallery in Ven-
ice in 1979 and has directed it ever since. 
She was invited to Iran by the newly estab-
lished Iranian Sareban Gallery in Tehran. 
“I saw artwork at the exhibits in the Sareban 
gallery that contains oriental symbolism as 
well as some possessing a global appeal, 
especially among the calligraphy painting 
artwork,” she mentioned in a press release 
published by the Sareban Gallery. 

An exhibition of the gallery’s stores, which 
includes artwork by renowned Iranian art-
ists Ehsaii, Taha Behbahani and Marco 
Garigurian, is currently underway at the 
gallery. 

“I believe that if public opinion polls show 
Europeans and Americans do not know Ira-
nian art very well, that is because Iranians 
have not introduced their art to them prop-
erly,” she added. 
Iranian artists and galleries are not well 
connected to European art managers and 
authentic art magazines do not publish 
many articles on Iranian art, She added. 
She expressed her hope to extend her coop-
eration with the Sareban Gallery to intro-
duce talented Iranian artists to authentic 
Venetian galleries. 
The exhibit will run until June 21 at the 
gallery located at No.8, Mehmandust St., off 
ShahidBeheshti Ave. 

Photo: Živa Kraus visits an exhibition at Te-
hran’s Sareban Gallery in an undated photo.

Iranian musician Tahmures 
Purnazeri and renowned Indian 
composer and sitar player Shu-
jaat Husain Khan are collaborat-
ing on a joint album. 

“Master Shujaat Husain Khan 
is an Indian sitar virtuoso and 
this partnership will provide a 
profound opportunity for mu-
sic,” U.S.-based Iranian musi-
cian Tahmures Purnazeri told 
the Tehran Times in an internet 
interview. 

Purnazeri said that he is inter-
ested in experiencing something 
new in music and he considers 
his collaboration with Shujaat 
Husain Khan as such. 

The album will feature a fusion 
of Iranian and Indian improvi-
sations. 

They are currently rehearsing 
for the album, which will be re-
corded in a collaborative effort 
by Fantasy Studios in California 
and Mystic World Music, the 
organizer of Purnazeri’s con-
certs. 
Purnazeri said that Iranian and 
Indian vocalists are scheduled 
to sing for the album. However 
he declined to name the specific 
singers. 

He said that perhaps he will use 

less Iranian percussion in the in-
strumentation for the work. 

A virtuoso tar, setar, and barbat 
player Purnazeri has previously 
performed concerts and record-
ed many albums with the Shams 
Ensemble, which is led by his 
father Keikhosro. 

In April, Purnazeri and Shams 
singer Farshad Jamali performed 
concerts apart from the ensem-
ble at Tehran’s Milad Tower. 

The collaboration on the unti-
tled album began following Pur-
nazeri’s proposal of the concept 
to Shujaat Husain Khan. 

Purnazeri said that Husain Khan 
was previously acquainted with 
his works. 

“When he heard about my in-
tention to begin work on this 
project, he accepted my offer 
to join in on it because of his 
previous acquaintance with my 
works,” he said. 
Iranian kamanche virtuoso Key-
han Kalhor and Husain Khan 
have previously worked togeth-
er on the four albums “Ghazal 
1”, “Ghazal 2”, “Ghazal 3”, and 
“The Rain”. 

 Three Iranian documentary filmmakers 
criticized the Ministry of Culture and Islamic 
Guidance for its plan to establish a council to 
exercise control over the foreign premiere of 
Iranian short and documentary films. 
On Saturday, Deputy Culture Minister for 
Cinematic Affairs Javad Shamaqdari assigned 
Iran’s Experimental and Documentary Film 
Center (EDFC) the task of establishing the 
council as soon as possible. 

Those films that can obtain approval from 
the council would be allowed to participate 
in foreign markets and festivals, Shamaqdari 
said in letter sent to EDFC director. 
“It’s an astonishing decision for me as a film-
maker,” Mahnaz Afzali told the persian serv-
ice of ISNA on Sunday. 

Her documentary, “The Red Card”, has been 
screened at several foreign festivals. 
Any decision to restrict partial freedom of 
Iranian short and documentary filmmakers 
won’t produce desirable outcomes, she said. 

“A documentary film gives a true image of 
events. Do we want to escape from the truth?” 
she lamented. 

“In a world where people are dismantling all 
barriers to the dissemination of information, 
such restrictions won’t be practicable,” docu-
mentarian Nasser Saffarian said. 

Due to the lack of venues for screening short 
and documentary films in Iran, another Irani-
an filmmaker Hadi Afrideh said, “Even when 
all doors are closed here, directors of these 
productions still want their work eventually 
to be shown somewhere in the world.” 
Iranian feature-length filmmakers also have 
to obtain approval from a council, which was 
recently established by Shamaqdari, to pre-
miere their films in foreign events. 

Iranian films selected for foreign premieres 
should not tarnish our national image, 
Shamaqdari previously said. 

As a result of this policy, several Iranian films 
including Abdorreza Kahani’s “Nothing”, a 
social drama on a deprived family, were re-
fused permission to participate by the council 
in the Cannes Film Market, which ended last 
week. 

Iranian filmmakers criti-
cize Culture Ministry for 
new censorship rules

Iranian art should shout Persian to 
steal the limelight: Italian expert
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The Iranian foreign minister says the 
efforts to approve new UN sanctions 
on Iran are confrontational and de-
structive and will ruin opportunities. 
Manouchehr Mottaki made the re-
marks during a meeting with Belgian 
Foreign Minister Steven Vanackere in 
Brussels on Tuesday. 

Speaking to reporters on Wednesday, 
Mottaki also warned that governments 
backing sanctions could scupper Te-
hran’s proposal to export its low-en-
riched uranium to Turkey in a nuclear 
fuel swap deal. 

“We believe that moving the resolu-
tion through the Security Council is 
a basis for confrontation. It’s not our 
preferred option, but that’s up to the 
other parties,” Mottaki stated. 

He advised the United States and its 
European allies not to torpedo the ini-
tiative signed by the foreign ministers 
of Iran, Turkey, and Brazil in Tehran 
on May 17. 

According to the declaration, Iran 
would ship 1200 kilograms of its low-
enriched uranium to Turkey to be 
exchanged for 120 kilograms of 20 
percent enriched nuclear fuel rods to 
power the Tehran research reactor, 
which produces radioisotopes for can-
cer treatment. 

Cooperation is the best approach 

Mottaki briefed Vanackere on Iran’s 
nuclear activities and called on all 
countries, and particularly European 
nations, to support an approach based 
on cooperation. 

He said cooperation can help resolve 
issues pertaining to nuclear activities 
and can provide the ground for greater 
nuclear cooperation among independ-
ent countries. 
Cooperation also promotes the idea of 
respecting the rights of signatories to 
the nuclear Non-Proliferation Treaty, 
he stated. 

The two foreign ministers also dis-
cussed issues of mutual interest as well 
as regional and international matters 
and said they were ready to hold talks 
on human rights, democracy, and the 
campaigns against terrorism and drug 

smuggling. 

They highlighted the fact that Europe 
can play a more active role in resolving 
regional and international crises. 

Iran seeking peaceful use of nuclear 
technology 

Foreign Minister Mottaki attended a 
breakfast reception at the European 
Policy Centre in Brussels on Wednes-
day for a policy briefing. 

Commenting on Iran’s nuclear activi-
ties, Mottaki said Iran is only trying to 
defend its right to access nuclear tech-
nology meant for peaceful purposes. 

But he warned that new sanctions 
against Iran could lead to confronta-
tion. “There are two options,” to re-
solve the problem, he stated. 
“The first is based on cooperation, the 
other is based on confrontation.” 
According to the NPT, Iran has the 
right to conduct nuclear activities 
meant for peaceful purposes, he noted. 

He said Iran is opposed to the prolif-
eration of nuclear weapons and the 
Supreme Leader of the Islamic Revolu-
tion sent a message to the nuclear sum-
mit in Tehran in April declaring the 
production and use of nuclear weapons 
to be haram, which means prohibited 
in Islam. 
He also noted that the U.S. provided 
fuel for the Tehran nuclear research 
reactor before the Islamic Revolution. 

However, after the revolution, the U.S. 
stopped selling nuclear fuel to Iran, 
and the Islamic Republic had to ask 
Argentina to provide fuel for the reac-
tor, he added. 

Iran informed the IAEA that it needed 
nuclear fuel for the reactor in 2009, but 
so far no country has offered to provide 
the fuel, he said. 
He went on to say that Iran agreed 
to exchange some of its low-enriched 
uranium for 20 percent enriched fuel 
in a declaration signed by Iran, Turkey, 
and Brazil on May 17. 
Mottaki said that he had a long tel-
ephone conversation with his Russian 
counterpart on May 27 during which 
the Russian foreign minister expressed 
support for the Tehran declaration. 
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Iran says sanctions will 
ruin opportunities

An Iranian court has confirmed a sen-
tence of three-and-a-half years in jail 
and 50 lashes for a journalist and film 
maker found guilty of anti-state propa-
ganda and insulting the supreme leader, 
media reported.

Mohammad Nourizad was arrested late 
last year after he published on his blog 
letters deemed disrespectful to Iran’s 
highest authority, Ayatollah Ali Khame-
nei, and other senior officials.

Opposition blogs say he has been beaten 
while in detention in Tehran’s Evin jail 
where he has begun a hunger strike.

The confirmation of his sentence comes 

as authorities prepare for the first anni-
versary, on June 12, of the disputed pres-
idential election which brought millions 
of people to the streets in protest amid 
concerns about vote rigging.

Iranian President Mahmoud Ahmadine-
jad’s government says the vote was fair 
and blamed foreign powers for stirring 
unrest.

In a sign the government is clamping 
down on dissent ahead of likely anni-
versary protests, two journalists working 
for moderate newspapers were arrested 
on Monday night and taken to Evin jail, 
Sharq newspaper reported.

No immediate reason was given for their 
detention.

Last week acclaimed film maker Jafar 
Panahi, a supporter of opposition leader 
Mirhossein Mousavim was released from 
jail on bail after a week on hunger strike.

Panahi, whose case was raised by movie 
stars at the Cannes film festival, was held 
for 88 days. Authorities suspected him of 
planning to make an anti-government 
film but he has not yet been formally 
charged.
Thousands of opposition supporters were 
detained after last year’s election. Most 
have since been freed but more than 
80 people have been jailed for up to 15 
years. Two people put on trial after the 
election have been executed.

Iran court confirms jail, 
lashes for film maker
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Iran opposition asks 
for anniversary rally 
permit

An Iranian reformist website says the 
country’s opposition has formally asked 
authorities for permission to hold a rally 
on the anniversary of the disputed June 

12 presidential election.
The request indicates the opposition plans 
to go ahead with the gathering despite 
earlier warnings by police they will con-
front any illegal demonstration on that 
date.
Website Sahamanews on Monday said 
opposition leaders Mir Hossein Mousavi 
and Mahdi Karroubi sent a joint letter to 
the Tehran provincial governor asking for 
the permit.

The two ran in the 2009 balloting, which 
the opposition says President Mahmoud 
Ahmadinejad won through fraud and that 
Mousavi was the rightful winner. It says 
80 demonstrators have died so far in the 
government crackdown on opposition 
protests.
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US seeks UN 
vote on Iran 
sanctions by 
June 21
The United States said Thursday it hopes for a 
UN Security Council vote by June 21 on tough 
new sanctions against Iran over what it calls 
its continued failure to curb its nuclear ambi-
tions.

“We are going to put forward this resolu-
tion in the coming days. And we expect all 
responsible members of the international 
community... to support the resolution,” State 
Department spokesman Philip Crowley told 
reporters.

“The president (Barack Obama) has indicated 
he wants to see this accomplished by the end 
of spring,” he said, later clarifying that he 
meant a vote on the resolution by June 20 or 
June 21.

A senior State Department official later told 
reporters on the condition of anonymity that 
“sometime between now and June 20 I expect 
that this issue will come to a vote before the 
Security Council.”
He said a report Monday by the International 
Atomic Energy Agency (IAEA), the UN nu-
clear watchdog, underscores what he called 
Iran’s continued failure to comply with its 
international obligations over its disputed 
atomic program.
Last month the United States introduced a 
draft resolution to impose tough new sanc-
tions on Iran, saying it had the support of the 
four other permanent veto-wielding Security 
Council members: Russia, China, Britain and 
France.
The draft would expand an arms embargo and 
measures against Iran’s banking sector and 
ban Tehran from sensitive overseas activities 
like uranium mining and developing ballistic 
missiles.
Senior US officials said Friday they were forg-
ing ahead with a resolution without Brazil and 
Turkey, two non-permanent Security Council 
members that brokered a nuclear fuel swap 
deal with Iran aimed at forestalling sanctions.
Western powers fear Iran’s atomic program is 
a cover for a nuclear weapons drive. Tehran 
denies this, saying it is aimed at peaceful en-
ergy use, which it insists it has the right to 
pursue.
Iran is already subject to three sets of UN 
sanctions for its refusal to suspend uranium 
enrichment, one of the crucial steps towards 
the production of nuclear energy for civil or 
military use.
In a restricted report revealed on Monday, 
the IAEA said Iran is pressing ahead with its 
controversial atomic program, producing en-
riched uranium at higher levels of purification 
and installing more machinery.
The atomic watchdog said Iran had produced 
at least 5.7 kilos (12.5 pounds) of higher-en-
riched uranium, adding that it remained con-
cerned about the true nature of the nuclear 
activities.

- Iran’s central bank will sell 45 bil-
lion euros from reserves to buy dollars 
and gold, state-owned media said on 
Wednesday, signalling a u-turn on a 
long-standing policy to limit exposure 
to the currency of its most powerful 
enemy.
The website of broadcaster Press TV 
quoted a report in Jam-e Jam news-
paper, in which unnamed “reliable 
sources” said the decision, to be imple-
mented by late September, had been 
taken in response to the euro zone’s 
debt crisis.
The euro was little changed after the 
reports, easing slightly from $1.2227 
to fluctuate around $1.2200 as some 
market players concluded Iran might 
struggle to buy such a large quantity 
of dollars.
“Central bank foreign currency experts 
... believe that this economic crisis in 
Europe is getting worse and will lead 
to a further fall in the value of the euro 
and will increase the value of the dol-
lar,” the paper said in its Monday edi-
tion.
“This plan aims, gradually, during the 
next four months, to convert around 
45 billion euros into dollars.”
The report said it “seemed that” the 
first of three phases, a sale of 15 bil-
lion euros, started “at the beginning of 
this (Iranian) month”, which began on 
May 22. The operation would be com-
plete by the end of summer, it said. In 
Iran that is considered to be Sept. 22.
Officials at the Central Bank of the Is-
lamic Republic of Iran declined com-
ment. The bank usually does not an-
nounce such decisions.
Iran also does not usually disclose the 
value of its reserves, though state tel-
evision reported last December they 
exceeded $80 billion. Jam-e Jam said 
the new policy move would reduce 
the proportion of euros in Iran’s total 
reserves to between 20 and 25 percent 
from a previous 55 percent.
“WORTHLESS”
Appearing to give precedence to 
economic factors over ideology, the 
switch would be a major policy revers-
al for Tehran, which for many years 
has shunned the dollar as part of its 
opposition to Washington.
At a 2007 OPEC summit, Iran -- the 
world’s fifth-largest oil exporter -- sug-
gested oil should be priced in a basket 
of currencies rather than dollars, but it 
failed to win over other member states 
except Venezuela.
Iranian President Mahmoud Ah-

madinejad told reporters at that time 
the dollar was a “worthless piece of 
paper”.
t recently as last November, central 
bank governor Mahmoud Bahmani 
said Iran’s then policy of moving away 
from the dollar, both in its reserves 
and in the currency it received for its 
oil exports had been beneficial. Press 
TV reported at the time that since late 
2007, 85 percent of Iran’s oil income 
had been in currencies other than the 
dollar and that it aimed to increase that 
to 100 percent.
Jam-e Jam said the central bank would 
now “encourage” a complete reversal 
of that policy.
“For those organisations which re-
ceive the most foreign currency, it is 
strongly recommended to minimise 
their trades in euros,” it said. “The 
most vivid example of this issue is the 
significant reduction in the acceptance 
of euros for the sale of Iran’s oil.”
Traders said the news was having 
limited impact on the euro, and some 
in the market were sceptical about 
whether Tehran would be able to buy 
significant amounts of dollars, given 
that U.S. depository institutions are 
banned from processing transfers in-
volving the country.
A new draft of Iranian sanctions under 
discussion at the U.N. Security Council 
cites the central bank in a paragraph 
calling on U.N. member states to be 
vigilant in all transactions with Iranian 
banks to ensure they are not linked to 
Tehran’s nuclear or missile programs.
But the new sanctions would not 
blacklist the central bank completely 
-- a proposal that was rejected by Rus-
sia, China and Germany, who feared 
it would make it impossible to do any 
business with Iran.
Bahmani made a first hint that Iran 
would move away from the euro last 
month.
“Considering that the value of the euro 
is plummeting and that of the dollar is 
increasing, we will be examining the 
issue of changing the composition of 
Iran’s hard currency basket,” he was 
quoted as saying in the May 18 edition 
of Hezbollah daily. 
Wednesday’s report on the sale broke 
after official sources told Reuters that 
some of the world’s richest central 
banks would continue investing in Eu-
rope’s ailing single currency, support-
ing its reserve status despite the sov-
ereign debt crisis plaguing the region.
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US seeks UN vote on Iran sanctions by 
June 21
The United States said Thursday it hopes for a UN Security Council vote 
by June 21 on tough new sanctions against Iran over what it calls its con-
tinued failure to curb its nuclear ambitions. >>Page3

Iran retains AFC Futsal Championship title
Iran claimed the title for the tenth time at the 11th AFC Futsal Champi-
onship by beating host Uzbekistan on Sunday. 
The Iranians rallied from a 0-2 deficit to beat Uzbekistan 8-3 at the Uz-
bekistan Sports Complex. >>Page9

Iranian and Indian 
musicians team up for fusion album
Iranian musician Tahmures Purnazeri and renowned Indian composer and 
sitar player Shujaat Husain Khan are collaborating on a joint album. 
.  >>Page 6

- Iran’s central bank will sell 45 billion euros from reserves to buy 
dollars and gold, state-owned media said on Wednesday, signalling 
a u-turn on a long-standing policy to limit exposure to the currency 
of its most powerful enemy.
The website of broadcaster Press TV quoted a report in Jam-e Jam 
newspaper, in which unnamed “reliable sources” said the decision, 
to be implemented by late September, had been taken in response 
to the euro zone’s debt crisis.
The euro was little changed after the reports, easing slightly from 
$1.2227 to fluctuate around $1.2200 as some market players con-
cluded Iran might struggle to buy such a large quantity of dollars.
“Central bank foreign currency experts ... believe that this econom-
ic crisis in Europe is getting worse and will lead to a further fall in 
the value of the euro and will increase the value of the dollar,” the 
paper said in its Monday edition. >> Page 3

Iran sets up Rumi 
studies center >>Page7 


