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 19( نهم ژوئن  نمایندگان، چهارشنبه  هاورد برمن، رئیس دموکرات کمیته سیاست خارجی مجلس 
خرداد( قطعنامه 1929 را یک “پیروزی دیپلماتیک مهم” برای دولت اوباما دانست.

ترکیه و برزیل، از اعضای غیر دائم شورای امنیت به این قطعنامه رأی منفی دادند و لبنان نیز به آن 
رأی ممتنع داد.

هاورد برمن پیش بینی کرد کنگره در ماه جاری )ژوئن( طرح تحریم گسترده ایران را تصویب کند.

انجام  را  این ماه سهم خود  )ایران( در  قانون تحریم  با تصویب  “کنگره آمریکا  هاورد برمن گفت: 
خواهد داد.”

قرار بود کنگره این طرح که شامل تحریم شرکت های تامین کننده بنزین ایران، صنایع پتروشیمی و 
بانک مرکزی این کشور می شود را در ماه قبل )مه( تصویب کند.

اما رهبران دموکرات کنگره تصویب طرح مذکور را به بعد از اقدام شورای امنیت علیه ایران موکول 
کردند.

سناتور جان کری، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنا چهارشنبه پیش بینی کرد که 
تعدادی از کشورها به زودی تحریم های جداگانه ای را علیه ایران در نظر بگیرند.

بر اساس گزارش ها، اتحادیه اروپا اواسط ماه جاری تحریم ایران را بررسی خواهد کرد.
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اكبر عبدی: »مادر« یكی از 
ماندگارترین آثار سینماست

از  یکی  گفت:»مادر«  عبدی  اکبر 
ایران  سینمای  آثار  ماندگارترین 
است که متاسفانه االن وقتی آنرا نگاه 
می کنیم باید صحنه به صحنه بگوییم 

خدا بیامرزد. 
این بازیگر که در فیلم ...

سزمین گو جه های سبز

گوجه هاي  »ســرزميــــن 
رمان هايي  جمله  از  سبز« 
رمان  مي توان  كه  است 
ناميدشان.  اختناق 
نمونه  كه  رمان هايي 
كشورهايي  در  هاشان 
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برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ریال ایران، به وب سایت علی پاكپور www.alipakpour.com مراجعه فرمائید.

 تشدید تحریم ها بر علیه ایران

رفتار سیاسی و انواع 
اعتراضات سیاسی

صفحه 38ورزش

نرخ فوتبالیست
 مثل نرخ طال! 

لیگ  سازمان  اعالم  طبق 
مهلت  آخرین  ماه  تیر   28،
اما  است  انتقاالت  و  فصل 
مانده  روز   40 فاصله  به 
به اتمام این مهلت تیمهای 
به  برتری  لیگ  متمول 



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

همكاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل كار شما 
دریافت كرده یا تحویل دهند.

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

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت كنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت كنید.

مشاورين 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 ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
سياسی و غير سياسی وابسته نمی باشد  و 
بر  گام  اطالع  رسانی صحيح  صرفا در جهت 
معتبر،  های  از سايت  مطالب  تمامی  دارد.  می 
ذكر  با  رسمی  وخبرگزاريهای  رسيده  مقاالت 

نام نويسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتياز و مديرمسئول
 ع . نجفی

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

 
امور پخش و توزيع : 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 همكاری با هفته نامه ِپرشین

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
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سنگهای  بر  شده  حکاكی  تصاوير  در 
عصبانی  هيچکس  جمشيد  تخت 
نيست. هيچکس سوار بر اسب نيست. 
هيچکس را در حال تعظيم نمی بينيد. 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هيچکس 
برتر  ديگر  قوم  بر  قومی  هيچ  نيست 
آن  در  خشنی  تصوير  هيچ  و  نيست 
وجود ندارد. از افتخارهای ايرانيان اين 
ايران  در  داری  برده  هيچگاه  كه  است 
صدها  بين  در  است  نبوده  مرسوم 
پيکره تراشيده شده بر سنگهای تخت 

نژادی  چه  از  كه  بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان  و  برهنه  تصوير  يک  حتی  جمشيد 
هستيم و دارای چه اصالتی می باشيم. 

آخرين اخبار را می توانيد در وب گاه هفته نامه 
پرشين مالحظه نمائيد

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

درد دوری از وطن و جدایی از یار و دیار و آنچه اصطالحا غم غربت نامیده می شود هر چند برای همگان از هر 
قوم و قبیله ای که باشند با شدت و ضعفی مطرح است الکن برای ما ایرانیان خاصه آنها که در کشور انگلستان 

رحل اقامت گزیده است بنحو شدیدتری ملموس است.
در این گفتار مطلقا وارد معضالت و مشکالت این عزیزان در زمینه های مالی و فرهنگی و گرفتاریهای مربوط به 
اجازه اقامت و کار و تحصیالت فرزندان و از این قبیل نمی شوم که هموطنان به این موضوعات خود واقفند اما 
آنچه مرا اختصاصا به نگارش واداشت عدم اتحاد و همبستگی و تعاون در میان هموطنان است که در این مقال 
به اختصار و به عنوان مطلع کالم به این ویژگی می پردازیم و امید آنکه ایرانیان عزیز بر اینجانب خرده نگیرند 

و اگر من در برداشت خود دچار سهو و یا خطایی شدم از راهنمایی و راهگشایی دریغ نفرمایند.
هر چند من به این مطلب که می توان بحث مورد نظر را از زوایای گوناگون بررسی نمود معترفم الکن بر این 
یا موفقیت  کارهای جمعی  در  ایرانیان  که اصوال  این محور  اکثر هموطنان عزیزم حول  که در مجموع  گمانم 
چشمگیری نداشته اند و یا شاید بتوان ادعا نمود که اصوال رغبت و گرایشی به فعالیت های جمعی ندارند اتفاق 

نظر دارند و چنین به نظر می رسد که فرد گرایی یکی از خصیصه های قابل تشخیص ما ایرانیان است.
که البته فضیلتی محسوب نمی شود و به اغلب و احتمال یکی از دالیلی که ما در بسیاری از فعالیت های خود چه 

در زمینه های سیاسی و چه موارد فرهنگی و غیره باالنسبه ناموفق بوده ایم همین نقیصه است.
اگر بخواهیم راجب علل و عواملی که این خصیصه را باعث شده اند بحث و تفحص کنیم مثنوی هفتاد من می 
شود و اصوال از حوصله نوشتار حاضر خارج است و لذا این گفتگو را که امیدوارم هموطنان عزیزم به عنوان 
یک بحث مطرح و مبتال به اجتماعی در آینده در آن شرکت نمایند تا مقدمات یک تعامل مفید و موثر و رهگشا در 

جهت رفع این مشکل فراهم آید و به عنوان نمونه قابل لمس با موقعیت زیر آغاز می کنیم.

اکثر مهاجرانی که در این کشور زندگانی می نمایند و از ممالک مختلف عالم و بدالیل گوناگون اعم از اقتصادی 
، سیاسی و غیره در کشور انگلستان )Diaspora Community( اقامت گزیده اند توانسته اند با تعاون و اقدام 
جمعی مراکزی را برای فعالیت های گوناگون خود ایجاد نمایند برای آنکه کلی گویی نکرده باشم و به عنوان 
نمونه ای که شاید برای کثیری از ایرانیان آشنا و ملموس باشد به مرکز لهستانی های مقیم انگلستان که به 
"پولش سنتر" معروف است اشاره می کنم چرا که هموطنان عزیز نیز بارها و به کرات برای انجام فعالیت هنری 

و فرهنگی و اجتماعی خود از این مرکز استفاده کرده اند.
من شخصا استحصا دقیقی بعمل نیاورده ام ولی تا جایی که اطالع دارم اگر نه تمامی ولی اکثر خارجیان مقیم 
کشور انگلستان  برای خود مراکزی از این قبیل تشکیل داده اند که نتایج آن هم در همه موارد مفید و سازنده 
بوده است.ولی ما ایرانیان که تعدادمان هم طی متجاوز از سی سال گذشته مرتبا رو به افزایش بوده است در 

این زمینه یک استثنا هستیم که باعث تاسف است.
اندیشه درباره چرایی این قضیه و جستجو برای رفع این نقیصه به گمان من وظیفه هر ایرانی اندیشمند است.

این نوشتار را با طنز تلخ و گزنده ای از طنز پرداز معروف و نامی ایرانی آقای هادی خرسندی خاتمه می دهم 
که گفت: اگر روزی ما ایرانیان نیز مرکزی برای فعالیت های خود ایجاد کردیم نام آن را مرکز ایرانی لهستانی

“The Iranian Polish Centre”خواهیم گذاشت . این بحث را در شماره های بعد پی خواهیم گرفت .
سردبیر

یادداشت هفته

اشتراک هفته نامه
عالقمندان به اشتراک و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تکميل نموده و برای ما ارسال نمايند 

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

كدپستی: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ايميل: ...........................................................................................

موبايل: ..................................................................................... شماره شروع اشتراک از شماره : .........................

مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         يکسال 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 پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ایرانی   تامین می شود .

 تشدید 
تحریم ها بر 
علیه ایران 

سیاست  کمیته  دموکرات  رئیس  برمن،  هاورد 
ژوئن  نهم  چهارشنبه  نمایندگان،  مجلس  خارجی 
“پیروزی  یک  را   1929 قطعنامه  خرداد(   19(

دیپلماتیک مهم” برای دولت اوباما دانست.
ترکیه و برزیل، از اعضای غیر دائم شورای امنیت 
به این قطعنامه رأی منفی دادند و لبنان نیز به آن 

رأی ممتنع داد.
هاورد برمن پیش بینی کرد کنگره در ماه جاری 
)ژوئن( طرح تحریم گسترده ایران را تصویب کند.

هاورد برمن گفت: “کنگره آمریکا با تصویب قانون 
انجام  را  خود  سهم  ماه  این  در  )ایران(  تحریم 

خواهد داد.”
قرار بود کنگره این طرح که شامل تحریم شرکت 
پتروشیمی  ایران، صنایع  بنزین  تامین کننده  های 
و بانک مرکزی این کشور می شود را در ماه قبل 

)مه( تصویب کند.
اما رهبران دموکرات کنگره تصویب طرح مذکور 
را به بعد از اقدام شورای امنیت علیه ایران موکول 

کردند.
سناتور جان کری، رئیس دموکرات کمیته روابط 
خارجی مجلس سنا چهارشنبه پیش بینی کرد که 
تعدادی از کشورها به زودی تحریم های جداگانه 

ای را علیه ایران در نظر بگیرند.
ماه  اواسط  اروپا  اتحادیه  ها،  گزارش  اساس  بر 

جاری تحریم ایران را بررسی خواهد کرد.
امنیت  شورای  قطعنامه  گفت  کری  سناتور 
ابزارهای سیاسی و اقتصادی تازه ای به آمریکا 
دادن  قرار  فشار  تحت  برای  المللی  بین  جامعه  و 

ایران می دهد.
ایران  بر  فشارها  آینده  هفته  چند  گفت:”در  او 

افزایش خواهد یافت.”

“پشیزی نمی ارزد”

ایران  جمهوری  رئیس  نژاد،  احمدی  محمود  اما 
گفته است: “این قطعنامه ها برای ملت ما پشیزی 

نمی ارزد.”
تاجیکستان سفر  پایتخت  به شهر دوشنبه،  که  او 
کرده تاکید کرده است: “به یکی از آنها پیغام دادم 
مثل  کنید  می  صادر  شما  که  ها  قطعنامه  این  که 
زباله  در  باید  که  است  ای  دستمال مصرف شده 

دان انداخته شود.”

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تحریم های 
جدید را “شدیدترین” تحریم هایی دانسته است که 

تاکنون علیه ایران در نظر گرفته شده است.

او تاکید کرد دولت ایران باید درک کند که امنیت 
سالح  به  دستیابی  برای  تالش  طریق  از  واقعی 
هسته ای بدست نمی آید. ایران برنامه اتمی خود 

را صلح آمیز می داند.

از سوی دیگر، لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا، رئیس 
جمهوری برزیل که کشورش به قطعنامه شورای 
“فرصت  را  قطعنامه  این  داد،  منفی  رای  امنیت 

تاریخی از دست رفته” دانسته است.

او پس از اقدام شورای امنیت گفت: “متاسفانه این 
دفعه ایران بود که می خواست مذاکره کند، اما آن 
هایی نمی خواستند )مذاکره کنند( آنهایی بودند که 

فکر می کنند زور همه چیز را حل می کند.”

“تغییر محاسبات”
آمریکا،  خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری 
همچنان  بزرگ  های  قدرت  کرد  تاکید  چهارشنبه 

حاضر به مذاکره اتمی با ایران هستند.

او همچنین گفت: “ما سخت تالش کرده ایم تا اثر 

ایران را به حداقل برسانیم.  )تحریم ها( بر مردم 
آن ها )تحریم ها( عواملی در داخل دولت ایران را 
هدف قرار می دهد با این هدف که محاسبات مقام 

های ارشد ایران را تغییر دهد.”
در  مشاورش  آینهورن،  رابرت  کلینتون  هیالری 
به  را  اتمی  تسلیحات  گسترش  با  مبارزه  امور 
های  تحریم  بر  نظارت  در  آمریکا  نماینده  عنوان 

ایران تعیین کرده است.
قطعنامه 1929 شورای امنیت به ویژه 40 شرکت 
ایرانی از جمله 15 موسسه سپاه پاسداران را در 

فهرست تحریم های بین المللی قرار می دهد.
چهار  و  سپاه  االنبیای  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
رهاب،  مکین،  های  بنام  آن  زیرمجموعه  موسسه 
در  نیز  سازان  ایمن  مشاور  مهندسین  و  فاطر 
فهرست تحریم های شورای امنیت قرار داده شده 

اند.
نیز  نهادها و  این  امسال  دولت آمریکا در ماه مه 
سرتیپ رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا 

را تحریم کرده بود.
این قرارگاه در پروژه های کالن فعال است و بر 
اساس گزارش ها، فعالیت هایش را در صنایع نفت 

و گاز ایران گسترش داده است.
قطعنامه جدید ایران را موظف می کند که ساخت 
تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی 
آب سنگین ) مراکز پلوتونیوم( را متوقف کند و از 

ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند.

برخی مجازات های مندرج در این سند عبارتند از:

•منع فعالیت های اتمی تجاری ایران در خارج
•منع انتقال هشت نوع سالح سنگین از جمله تانک 

و خودروهای زره ای
•منع تولید موشک های بالستیک با توانایی حمل 

کالهک اتمی در ایران
“ممنوعه”  دریایی  های  محموله  دهد  می  •اجازه 

ایران در آب های آزاد بازرسی و توقیف شود

تحریم های كنگره
مانند  هایی  شرکت  تحریم  آمریکایی  قانونگذاران 
شود  می  گفته  که  نوکیا-زیمنس  مشترک  واحد 
تجهیزات شنود مکالمات تلفنی و کنترل اینترنت در 

اختیار ایران قرار داده است را در نظر دارند.
کنگره  نیز در مصوبه  ایران  بانک مرکزی  تحریم 

مندرج است.
با  که  هایی  شرکت  دارد  نظر  در  همچنین  کنگره 
رابطه  ایران  های  پاالیشگاه  و  پتروشیمی  صنعت 
دارند و از آن حمایت های مالی یا فنی می کنند را 

هدف تحریم ها قرار دهد.
در  حضور  از  هایی  شرکت  چنین  ترتیب،  بدین 
بانک  از  وام  اخذ  یا  آمریکا  بورس  بازارهای 
دریافت  نیز  و  کشور  این  صادرات-واردات 

قراردهای کالن از دولت فدرال منع خواهند شد.
کند  موظف  را  آمریکا  دولت  دارد  نظر  در  کنگره 
که اسامی مقام های جمهوری اسالمی که به باور 
داده شوند  “ناقض حقوق بشر” تشخیص  آمریکا 

را منتشر کند.

اجباری خواندن تحریم ها 
نیز  متحد   ملل  سازمان  در  روسیه  دائم  نماینده 
را  ایران  علیه  امنیت  شورای  جدید  تحریم های 

اقدامی اجباری نامید. 
“ویتالی   ،“ “اینترفکس  خبرگزاری  از  نقل  به 
ملل  در سازمان  دائم روسیه  نماینده   ،“ چورکین 
متحد اظهار داشت، روسیه تحریم شورای امنیت 
سازمان ملل متحد در رابطه با ایران را به عنوان 

اقدامی اجباری در نظر می گیرد.

بر اساس اظهارات ویتالی چورکین، روسیه با این 

تدابیر سنجیده و متناسب برخورد کرد.
پیش  دقایقی  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
رای   12 با  را  ایران  علیه  جدید  تحریمی  قطعنامه 
موافق، دو رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب 
قطعنامه  تصویب  مخالفان  برزیل  و  ترکیه  کرد. 

تحریمی علیه ایران بودند.

*********

ویلیام هیگ: قطعنامه 
برای فشار بر دولت ایران 

و سپاه است
دقایقی  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  هیگ،  ویلیام 
امنیت  شورای  قطعنامه  ششمین  تصویب  از  پس 
با بی بی  ایران، در گفت و گو  سازمان ملل علیه 
سی فارسی گفت که این قطعنامه فشاری مشروع 
و صلح آمیز بر دولت ایران و سپاه پاسداران وارد 

می کند.

او گفت: “هدف از این تحریم ها مردم ایران نیستند 
و ما با آنها مشکلی نداریم”.

آقای هیگ همچنین بر اهمیت موضوع حقوق بشر 
در ایران تأکید کرد و گفت که رعایت حقوق بشر 
در تمام دنیا مهم است، اما مسئله هسته ای ایران 
و خطر گسترش سالح های اتمی می تواند امنیت 

تمام جهان را به مخاطره بیندازد.

نژاد  احمدی  محمود  گفته  این  به  واکنش  در  او 
به  ایران  جدید،  قطعنامه  تصویب  صورت  در  که 
ایران  که  گفت  داد،  نخواهد  ادامه  غرب  با  مذاکره 
اما  نداشت،  تمایلی  و همکاری  مذاکره  به  هم  قبال 
تأکید کرد که پیشنهاد مذاکره با ایران همچنان به 

قوت خود باقی است.

تلویزیون  در  زودی  به  گو  و  گفت  این  مشروح 
فارسی بی بی سی پخش می شود.

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی علیه 
ایران تصویب کرد که تحریم ها علیه این کشور را 

تشدید می کند.

 9( خرداد   19 چهارشنبه  روز  در  قطعنامه  این 
ژوئن( با 12 رأی به تصویب رسید.

امنیت  دائم شورای  غیر  اعضای  برزیل،  و  ترکیه 
به این قطعنامه رأی منفی دادند و لبنان رأی ممتنع 

داد.

نماینده برزیل و ترکیه از اینکه به توافقنامه ای که 
میان این دو کشور و دولت ایران بر سر پیشنهاد 
تبادل سوخت امضا شده بود، توجه کافی نشد و 
پیش از رأی گیری برای تحریم های جدید، برای 
پیگیری این توافقنامه فرصت کافی در نظر گرفته 

نشد، انتقاد کردند.

سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل که 
در جلسه شورای امنیت حاضر بود، بالفاصله پس 
آمریکا  دولت  که  گفت  جدید  قطعنامه  تصویب  از 
با  انجام گفت و گوهای سازنده  به  همچنان مایل 
مسئوالن دولت ایران است، اما دولت ایران بارها 
فرصت هایی که برای برطرف کردن نگرانی های 
جامعه جهانی در اختیار این کشور قرار گرفته را 

نادیده گرفته است.

این  در  مندرج  های  مجازات  برخی 
سند عبارتند از:

منع فعالیت های اتمی تجاری ایران   •
در خارج

• منع انتقال هشت نوع سالح سنگین از 
جمله تانک و خودروهای زره ای

با  بالستیک  های  موشک  تولید  منع   •
توانایی حمل کالهک اتمی در ایران

• اجازه می دهد محموله های دریایی 
آزاد  های  آب  در  ایران  “ممنوعه” 

بازرسی و توقیف شود
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انگلیسی را در 6 ماه بیاموزید
روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

كالس های آموزش انگلیسی برای بزرگساالن در كانون ایرانیان لندن

در اين كالس ها به شما موارد زير آموزش داده می شود: 

-1از زبان، دهان و دندان  صداهای كلمات را بطور صحيح تلفظ كنيد
-2 جمالت مورد استفاده در مکالمات روزانه 

-3 يادگيری لغات مورد نياز
-4 استفاده از لغت نامه انگليسی به انگليسی

هر جلسه آموزش به ترتیب زیر خواهد بود
5 دقیقه تکنیک تنفس، 20 دقیقه  صدا و طرز استفاده از لبها، 20 دقیقه یادگیری صداها، 20 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 بيشتر و هزينه با كانون ايرانيان لندن با شماره
02077000477    تماس بگيريد. 

ترجمه مدارک
كانون ايرانيان لندن كليه مدارک شما را در اسرع وقت و با 

حد اقل هزينه ترجمه می كند.
برای اطالعات بيشتر با كانون ايرانيان لندن با 

شماره: 02077000477 تماس بگيريد 

ایران با افزایش سطح غني سازي به سوي تنش رفته است
 نماینده دائم روسیه در سازمان ملل که کشورش در هفته هاي اخیر رویکرد ضد ایراني خود را تشدید 
کرده است -که این امر باعث هشدار شدید اللحن دو هفته پیش محمود احمدي نژاد در شهر کرمان 
به روس ها شد - در اظهاراتی با بیان اینکه ایران با افزایش سطح غنی سازی به تشدید تنش تن داده 
گفت: ما با تحریم ایران موافقیم اما از گفت وگو با آن هم استقبال می کنیم. به گزارش عصرایران، ویتالي 
چورکین در گفت وگو با یک روزنامه روسی در رابطه با بررسی پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی بیان 
داشت: تهران به طور کامل به سواالتي که آژانس بین المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ایران 
دارد، پاسخ نداده است. ایرانیان با افزایش سطح غني سازي اورانیم از 4 به 20 درصد، به تشدید تنش 

تن داده اند. 
وی  درباره  چگونگي  بررسي  و  تصویب  پیش نویس  قطعنامه  جدید  توضیح داد:  نحوه  بررسي  پیش نویس 
 قطعنامه  شبیه  به  شیوه  بررسي  قطعنامه  هاي قبلي  شوراي  امنیت  درباره  »موضوع  ایراني« است.  ابتدا 
 پیش نویس  قطعنامه  که  در  نیمه  اول  ماه  آوریل  توسط  ایاالت  متحده  تهیه  شد،  در  چارچوب  گروه 5+1 
 )ایاالت  متحده  آمریکا،  فدراسیون  روسیه،  چین،  فرانسه،  بریتانیا  و  آلمان(  مورد  بحث  و  بررسي  جدي 
 قرار  گرفت.  این  گروه  از  کشورها  همیشه  پیش نویس  قطعنامه  هاي  »ایراني«  شوراي  امنیت  را  تدوین 

 مي  کنند. وی گفت: این  سند  دچار  تغییرات  جدي  شده  و  ضمن  اینکه  در اصل 
عدم  اشاعه  سالح  هاي  هسته اي  متمرکز  شده است،  اقداماتي  را  در  بر  نمي  گیرد  که  موجب  محدود  کردن 
 فعالیت  مشروع  بازرگاني  و  اقتصادي  ایران  شده  و  بر  رفاه  و  بهروزي  ملت  ایران  اثر  منفي  بگذارد. 
بهتر  است  که  تعیین  زمان  راي گیري  در  شوراي  امنیت  درباره  پیش نویس  قطعنامه گفت:  وی درباره 
 تصمیمات  مهم  شوراي  امنیت  حتي  اگر  به  اتفاق  آرا  اتخاذ  نشوند،  با  اکثریت  قابل  توجه  آرا  اتخاذ  شوند. 

 به  همین  منظور  باید  از  شتاب  ناروا  اجتناب  کرد. 

مقام سابق آمریکایی : 

تحریم ایران فقط به 
درد خودمان می خورد 
موفقیت  که شانس  است  معتقد  آمریکا  در  اقتصادی  کارشناس  یک 
برنامه  امنیت ملل متحد علیه  دور چهارم قطعنامه تحریمی شورای 

های هسته ای ایران نزدیک به صفر است .
در  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  اسبق  معاون   " برگشتین  فرد   "   

دولت پرزیدنت کارتر )81-1977( و مدیر موسسه اقصاد بین المللی 
سی بی   " پترسون در آمریکا طی مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی 
اس " آمریکا با اشاره به این موضوع افزود : " این تحریم ها راه به 
جایی نخواهند برد و هیچ شانس موفقیتی در متوقف کردن برنامه 

های هسته ای ایران ندارند ".
وی افزود : " این حقیقتی ناراحت کننده است اما واقعیت دارد . تقریبا 
ایران در برنامه  این تحریم ها برای تسلیم ساختن  شانس موفقیت 

های اتمی اش رقمی نزدیک به صفر است .

تحقیقاتی گسترده  او  مدیریت  اینکه موسسه تحت  به  اشاره  با  وی 
درباره تاثیر تحریم های بین المللی در تغییر رفتار دولت ها داشته 

اساس و منطق تحریم ها در دنیای امروز این است  است افزود : " 
که ملت ها و دولت ها دوستدار جنگ نیستند و از این رو در مواجهه 
با " آدم بد " های جهان با تصویب چنین قطعنامه هایی می خواهند 

وجدان خود را راضی کرده باشند که باالخره کاری انجام دادیم ! "
برگشتین در پاسخ به سوال خبرنگار سی بی اس درباره اینکه لیبی 
و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به عنوان نمونه هایی از تاثیرتحریم 
های بین المللی در تغییر رفتار گفت : آن دو کشور در اثر قطعنامه 
های شورای امنیت تغییر رفتار ندادند بلکه تحت تاثیر سیاست بین 

المللی وادار به عقب نشینی شدند .
این کارشناس آمریکایی افزود که سابقه تاریخی نشان می دهد که 
تحریم های شورای امنیت در مورد موضوعاتی چنین مهم ) فعالیت 
های هسته ای ( و علیه  کشورهای  بزرگ و قدرتمند بی تاثیر است .

تحریم  بودن  تاثیر  بی  درباره  ناظران  از  بسیاری  تاکید  وجود  با 
های جدید بر عقب نشینی ایران از برنامه های هسته ای اما دولت 
پرزیدنت اوباما امیدوار است تا با تصویب این قطعنامه فشارهای بین 
ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم  المللی به جمهوری اسالمی 

افزایش یابد .
سخنرانی  یک  در  قطعنامه  تصویب  از  پس  دقایقی  اوباما  باراک 
تلویزیونی گفت : "  ما می دانیم که حکومت ایران یک شبه رفتار خود 
را تغییر نخواهد داد ، اما این تحریم ها هزینه های تداوم برنامه های 

اتمی ایران را باال خواهد برد .
" فرد برگشتین " معاون اسبق وزارت خزانه داری آمریکا در دولت 
المللی  بین  اقصاد  موسسه  مدیر  و   )1977-81( کارتر  پرزیدنت 
سی بی   " پترسون در آمریکا طی مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی 
اس " آمریکا با اشاره به این موضوع افزود : " این تحریم ها راه به 
جایی نخواهند برد و هیچ شانس موفقیتی در متوقف کردن برنامه 

های هسته ای ایران ندارند ".
وی افزود : " این حقیقتی ناراحت کننده است اما واقعیت دارد . تقریبا 
ایران در برنامه  این تحریم ها برای تسلیم ساختن  شانس موفقیت 

های اتمی اش رقمی نزدیک به صفر است .
تحقیقاتی گسترده  او  مدیریت  اینکه موسسه تحت  به  اشاره  با  وی 
درباره تاثیر تحریم های بین المللی در تغییر رفتار دولت ها داشته 
اساس و منطق تحریم ها در دنیای امروز این است  است افزود : " 
که ملت ها و دولت ها دوستدار جنگ نیستند و از این رو در مواجهه 
با " آدم بد " های جهان با تصویب چنین قطعنامه هایی می خواهند 

وجدان خود را راضی کرده باشند که باالخره کاری انجام دادیم ! "

برگشتین در پاسخ به سوال خبرنگار سی بی اس درباره اینکه لیبی 
و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به عنوان نمونه هایی از تاثیرتحریم 
های بین المللی در تغییر رفتار گفت : آن دو کشور در اثر قطعنامه 
های شورای امنیت تغییر رفتار ندادند بلکه تحت تاثیر سیاست بین 

المللی وادار به عقب نشینی شدند .
این کارشناس آمریکایی افزود که سابقه تاریخی نشان می دهد که 
تحریم های شورای امنیت در مورد موضوعاتی چنین مهم ) فعالیت 
های هسته ای ( و علیه  کشورهای  بزرگ و قدرتمند بی تاثیر است .
تحریم  بودن  تاثیر  بی  درباره  ناظران  از  بسیاری  تاکید  وجود  با 
های جدید بر عقب نشینی ایران از برنامه های هسته ای اما دولت 
پرزیدنت اوباما امیدوار است تا با تصویب این قطعنامه فشارهای بین 
ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم  المللی به جمهوری اسالمی 

افزایش یابد .
سخنرانی  یک  در  قطعنامه  تصویب  از  پس  دقایقی  اوباما  باراک 
تلویزیونی گفت : "  ما می دانیم که حکومت ایران یک شبه رفتار خود 
را تغییر نخواهد داد ، اما این تحریم ها هزینه های تداوم برنامه های 

اتمی ایران را باال خواهد برد .

آمریكا شش نفر را به صدور تجهیزات 
ماهواره ای به ایران متهم كرد

هیات منصفه ای در آمریکا یک آمریکایی و پنج ایرانی را به توطئه 
برای تامین سخت افزار و فناوری ماهواره ای برای ایران متهم کرده 

است.
مقام های وزارت دادگستری آمریکا معتقدند که فناوری ارسالی، که 
در نقض قانون تحریم های آمریکا علیه ایران صادر شده، به ایران 
کمک کرده است تا در اکتبر سال 2005 یک ماهواره دوربین دار را 

راهی فضا کند.
معامالت  انجام  برای  ساختگی  شرکت  یک  ایجاد  به  نفر  شش  این 

غیرقانونی متهم هستند.
متهمان با حداکثر پنج سال زندان به اتهام توطئه روبرو هستند.

20 سال  اتهام پولشویی به  از آنها همچنین ممکن است به  چند نفر 
زندان مجازات شوند.

نادر مدانلو، 49 ساله، که در ایران متولد شده و شهروند آمریکا شده 
است، به عنوان متهم اصلی در کمک به ایران برای ساخت آن ماهواره 

معرفی شد.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا آقای مدانلو در سال 1992 شرکتی 
با  گفتگو   1994 سال  در  و  کرد  تاسیس  آنالیسیس"  "فاینال  نام  به 
را   - است  دولتی  شرکتی  که   - روسیه  پلیگالت  فضایی  سازمان 

درباره ارسال ماهواره های "اف اِی آی" به فضا آغاز کرد.

به گفته مقام های آمریکایی او در سال 2001 مجبور شده بود شرکتی 
تاسیس کند  اینداستریز ال ال سی"  "نیویورک ساتالیت  تازه به نام 
که دارایی های شرکت ورشکسته "اف اِی آی" را به کنترل درآورد؛ 
"یک مشتری در ایران برای  او همچنین با معامله ای برای کمک به 

ساخت و پرتاب ماهواره ها و یک ایستگاه زمینی" موافقت کرد.

را  مالمیریان که خود  با حمید  مدانلو همچنین  ها،  مقام  این  گفته  به 
نماینده دولت ایران معرفی می کرد و مسئوالن شرکت پلیگالت مالقات 
کرد تا معامله ای را برای پرتاب ماهواره های کم ارتفاع جوش دهد.

جهت در آگهی 
در هفته نامه 

پرشین لطفا با 
شماره تلفن های 
زیر تماس بگیرید

07811000455
02084554203
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ریا كاری و فرصت طلبی ما
از قدیم به ما یاد داده بودند که دروغ سرمنشا فساد است. 
برای  قاعدتا  بگویی  دروغ  و الجرم  بکنی  کاری  پنهان  وقتی 
حفظ این موضع به تظاهر و ریا هم آلوده خواهی شد. می دانم 
ممکن است اتالق کلمه ریا کار برای بعضی ها خود من خیلی 
سنگین تمام شود ولی یادتان نرود تعهد کرده ام که با یکدیگر 
از همین جا شروع  این تمرین صداقت در  باشیم  رو راست 
کنیم و نگران نباشیم که با این حرف ها دلخوری افرادی را 
باعث شده ایم. ضمن این که به هر حال هر خطابی استثنایی 
به  دسترسی  عدم  کاری  ریا  عواقب  دردناکترین  دارد.از  هم 
اعداد و ارقام و شاخص هایی است که مخصوصا در دنیای 
امروز بدون این آمار و اطالعات آجر را روی آجر نمی توان 
یک  دولت  یک  مقبولیت  میزان  که  حالی   در  شما  داد.  قرار 
می  چگونه  بزنید  تخمین  توانید  نمی  درستی  به  را   نظامی 
تواید روی تصمیم گیریهای همین دولت حکومت همین نظام 
اهل گزار  آمار  باز کنید؟  بینی شده آ حساب  نتایج پیش  و 
از  نیستیم  که  خوانا  و  دار  امضا  و  مهر  مکتوب  اطالعات  و 
که  هم  صورتمان  و  سر  اصالح  و  پوشیدنمان  لباس  ظاهر 
نمی گذاریم کسی بفهمد چکاره ایم؟ پس برنامه ریزانمان اگر 
فرض را براین بگذاریم که حتی از نظر تخصص برنامه ریزی 
و مدیریت از واالترین متخصص ها هستند چگونه بر مبنای 
برنامه ریزی  توانند  دارند می  ارقام غلطی که در دست  این 
دشمن  و  دوست  قول  به  که  هایی  مقوله  بارزترین  کنند؟از 
روی آن حساب نمی توان باز کرد همین آمار است  آمار را به 
صورت کلی می گویم. نه دوایر دولتی به مردم آمار درست 
می دهند و نه مردم به دولت این است که در موفع اخذ مالیات 
هم مؤدی به خودش حق می دهد که سر دولت را کاله بگذارد 
و هم دارایی باور دارد که مؤدی اش یک کاله بردار است که 
هر چه می گوید دروغ است. حاصلش هم همین وضع بلبشو 
که هر دو طرف از آن شکایت می کنند. که اتفاقا کم و بیش 

همه معتقدیم رمز بقای طوالنی ما هم در همین است.
و در این بازی ایرانی عجب صبری هم دارد... درتهاجم دشمن 
بعد  شود  می  تسلیم  حریف  اگر  کند  می  مقاومت  کمی  اول 
استحاله  چنان  آن  آرامی  به  کرد  اعتقاد  جلب  وقتی  همرنگ 
از  پدری  چنان  آن  آورد  می  وجود  به  غالب  دشمن  در  ای 
صاحب بچه در می آورد و تغییر فرم و رفتاری به دشمن 
می دهد که هیچ چیزش شبیه روز اولش نیست... ولی خودش 
هم چیزهایی را که از دست داده چیزهای کمی نبوده. باالخره 
و  غرور  بوده  عزتش  بوده  شرفش  آنها  ی  همه  سرآمد 
داد. مساله  بها  این زیرکی  به  بوده.نیاید خیلی هم  افتخارش 
و پرسش اصلی در این است به چه قیمتی؟ سراسر تاریخ را 
نگاه کنید. ایرانی ششصد و اندی سال صبر کرد تا خلیفه ی 
بغداد را به دست یک مهاجم دیگر در معیت دو وزیر ایرانی 
نمدمال کرد. خوب چرا سالها زودتر وقتی بابک بخت برگشته 
از همین آذربایجان سربلندمان سربرداشت او را حمایت نکرد 
نکرد  حمایتش  که  این  بر  عالوه  چرا  بکند؟  را  قضیه  قال  تا 
سردار دیگر ایرانی افشین برای خوش خدمتی خلیفه بعد از 
حدود بیست سال مبارزه ی  بابک او را اسیر کرد و به خدمت 
خلیفه برد با نیزه به زیر قلبش فرو کنند و دست و پایش را 
یک به یک ببرند!!. تا تازه خود افشین هم چند وقت بعد دچار 

غضب خلیفه بشود. چرا این کار را قبال نکرد؟
خوب چرا فکر نکنیم اگر به جای این زرنگ بازی ها یکرنگی 
بود  بیشتری  پارچگی  یک  ها  امروزی  قول  بود  بیشتری 
مدیریتی درست در کار بود همه دست به دست هم می دادند 
دیگر  و  کردند  می  تمام  هالکو  از  زودتر  خیلی  را  مساله  و 
ششصد سال انتضار نمی کشیدند. این سرعت ایرانی ها در 
یک  است.  انگیز  اعجاب  واقعا  درآمدن  حریف  رنگ  به  زود 
نگاهی به دور برخوردمان بیندازند یک رده بندی سنی را می 
خواهم ارائه کنم که اگر تا به حال روی آن کار نشده توصیه 
این همت را بکنند و روی اسامی هموطنان  می کنم گروهی 
یک کمی کار کنند. ببینید در صد باالیی از ثریاها و شهنازهای 
ما حدود پنجاه ساله هسنتد و اکثر خانم هایی که با نام فرح 
هستند حدودا چهل و دو سه ساله. اسامی کورش و داریوش 
اکثر سالهای تولدشان مربوط به سال  امثالهم  و خشایار و 
یاسرها  و  هداها  باشد و هکذا عمارها و  51 می  و   50 های 
گذارم  می  را  آن  علت  و  یکساله...  و  بیست  و  بیست  حدودا 

خودتان بررسی کنید.

روسیه قرارداد فروش 
موشک اس 300 با 

ایران را تعلیق می كند
و  رویترز  جمله  از  خارجی  های  رسانه   
روسیه   : کردند  ادعا  پیش  لحظاتی  الجزیره 
موشکهای  فروش  قرارداد  تعلیق  به  تصمیم 

اس 300 به ایران گرفته است.
های  شبکه  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به   
در  رویترز  و  العربیه  و  الجزیره  تلویزیونی 
تصمیم  روسیه   : شدند  مدعی  فوری  خبری 
به   300 اس  موشکهای  فروش  قرارداد  دارد 

ایران را به حال تعلیق درآورد.

که  شد  اتخاذ  آن  از  پس  روسیه  تصمیم 
شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته 
با وجود مخالفتهای گسترده ترکیه، برزیل و 
لبنان با تحریمهای خصمانه بر ضد جمهوری 
قطعنامه  نویس  پیش  درباره  ایران،  اسالمی 
آمریکا و همپیمانانش رای گیری انجام داد و 
یک  و  مخالف   2 مثبت،  رای   12 با  سرانجام 
رای ممتنع این قطعنامه را به تصویب رساند. 
بار  تا  داد  این قطعنامه رای مثبت  به  روسیه 
دیگر بر رویکرد دوگانه و سئوال برانگیز خود 

در برابر کشورمان صحه بگذارد.
قرارداد عرضه سیستم های اس 300 به ایران 
اما  بود،  شده  امضا   2005 دسامبر  ماه  در 
ها  سیستم  این  تحویل  از  دالیلی  به  روسیه 

خودداری کرده است.
 روز 8 فوریه 2010 "الکساندر فومین" معاون 
اول مدیر سازمان فدرال همکاری های فنی و 
نظامی روسیه علت تاخیر در اجرای قرارداد 
را وجود نقایص فنی این سیستم ها اعالم کرد 
و گفت که کشورش در حال رفع این نقایص 

است.
 

به گفته وی، نقایص فنی در بخش فرکانسهای 
رادیویی پیدا شده که برطرف می شوند.

 
در  فنی  نقص  مدعی وجود  در حالی  روسیه 
 13 روز  در  که  بود  شده   300 اس  سیستم 
فروردین ماه سال جاری مسکو 15 سری از 

این سامانه را تحویل چین داد.

مهمان پرست: 

شهرام امیري 
را با سه تبعه 
آمریكایي 

مبادله نمي كنیم 

امیري  ویدئویي شهرام  فیلم  انتشار  از  پس 
وزارت  سخنگوي  ایران  هسته اي  دانشمند 
خارجه در این خصوص واکنش نشان داد. 
رامین مهمان پرست گفت: از مجاری قانونی 
مسئله شهرام امیری را پیگیری می کنیم. به 
شبکه  خبرنگار  خبر،  مرکزی  واحد  گزارش 
تلویزیونی پرس تی وی در نشست خبری از 
مهمان پرست درباره اظهارات شهرام امیری 
در نواری ویدئویی پرسید که وي در جواب 
امیری  آقای  اظهارات  فیلم  شما  »همه  گفت: 
وی  اظهارات  از  آنچه  کردید،  مشاهده  را 
برمی آید این بحث را که این تبعه کشورمان 
و  آمریکا  امنیتی  های  سرویس  همکاری  با 
تایید می کند.«  عربستان ربوده شده است، 
ها  آمریکایی  رسد  می  نظر  »به  افزود:  وی 
برسند  خودشان  خواسته  به  که  این  برای 
سندسازی  و  زنند  می  اقدامی  هر  به  دست 
»این  کرد:  اضافه  مهمان پرست  کنند.«  می 
مقررات  برخالف  و  انسانی  غیر  اقدامات 

بین المللی است و حتما با جدیت این موضوع 
خواهد  پیگیری  سیاسی  و  حقوقی  نظر  از 
اجازه  شد.« سخنگوی وزارت خارجه گفت: 
نمی دهیم با اتباع ما این گونه برخورد کنند 
را  مسئله  این  قانونی  مختلف  مجاری  از  و 
پیگیری می کنیم. مهمان پرست در پاسخ به 
امیری  شهرام  اظهارات  درباره  ایرنا  سوال 
آمریکایی  تبعه  با سه  وی  مبادله  احتمال  و 
بازداشت شده در ایران گفت: اصوال مبادله 
پرونده  قضایی  سیستم  نظر  از  که  افرادی 
صحیحی  کار  است  بررسی  دست  در  آنان 
نیست و رویکردی در این زمینه نداریم. وی 
به  آمریکایی  تبعه  سه  پرونده  کرد:  اضافه 
دلیل ورود غیرقانونی به ایران در منطقه ای 
حساس، در دست بررسی است و تحقیقات 
این  گاه  هر  و  دارد  ادامه  زمینه  این  در 
تحقیقات به پایان برسد حکم قضایی صادر 
خواهد شد. مهمان پرست گفت: شهرام امیری 
تبعه ایرانی ربوده شده است که جرمی ندارد 
انسانی  اصول  و  موازین  همه  خالف  بر  و 
می  سر  به  حبس  در  که  است  زیادی  مدت 
برای  کنسولی  دسترسی  هیچگونه  و  برد 
وجود  وی  جسمانی  وضعیت  بررسی 
»این  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی  ندارد. 
و  کنیم  می  تلقی  ربایی  آدم  را  امریکا  اقدام 
حتما با آن برخورد می کنیم.« مهمان پرست 
افزود: »سه تبعه آمریکایی که در بازداشت 
حافظ  که  طریق سفارت سوئیس  از  هستند 
به  کنسولی  دسترسی  آمریکاست  منافع 
آنان وجود دارد و امکان مالقات با خانواده 
هایشان برای آنها فراهم شده است.« الزم به 
از شهرام  ویدئویي  است روز دوشنبه  ذکر 
امنیتي کشورمان  به دست مسئوالن  امیري 
رسید که در آن تبعه ناپدید شده کشورمان 
از ربودن خود توسط تیم مشترک عربستان 
سعودي و ایاالت متحده آمریکا در خردادماه 
سال پیش در کشور عربستان سعودي خبر 
داده بود. امیري در این نوار ویدئویي اعالم 
سیا  ماموران  شکنجه  تحت  ماه ها  که  کرد 
بوده است و تالش کرده اند از وي اعتراف 
هاي بي اساس اخذ کنند. این نوار ویدئویي 
در حالي پخش شده است که قبال مقامات و 
رسانه هاي آمریکایي مدعي شدند که شهرام 
امیري به ایاالت متحده پناهنده شده است . 
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مدودف مهمانی كه باراک 
انتظارش را می كشید 

فارین پالیسی هفتم ژوئن / ترجمه : سارا معصومی

کاخ سفید برای رئیس جمهوری روسیه فرش قرمز پهن کرده 
است 

بیست و چهارمین روز از ماه ژوئن که از راه برسد ، دمیتری 
مدودف رئیس جمهوری روسیه مهمان باراک اوباما در کاخ 
سفید خواهد بود . فرش قرمز برای مردی از تبار روس ها 

پهن می شود که با شعار اصالحات به روی کار آمد و این 
روزها تمام سعی خود را به کار بسته تا از سایه والدیمیر 
این  اوباما میزبانی ست که برای  باراک   . یابد  پوتین رهایی 
میزبانی بهای بسیاری در شانزده ماه گذشته پرداخت کرده 
اروپا  در  استقرار سامانه موشکی  از  نظر  از صرف   . است 
شرقی تا امضا استارت دو با روس ها و البته چشم بستن بر 

گزارش هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در این کشور.

که  گذارد  می  کاخ سفید  به  پا  روزهایی  در  درست  مدودف 
ضرب االجل زمانی باراک اوباما برای تصویب قطعنامه در 
شورای امنیت علیه ایران به پایان رسیده و تحریم های جدید 
ایاالت  خارجه  امور  وزارت  است.  راه  در  کشور  این  علیه 
متحده نیزدائما تکرار می کند که باراک اوباما به دنبال عملی 
شدن این تحریم ها تا بیست و یکمین روز از ماه ژوئن است 
. سفر مدودف نیز می تواند به خودی خود نشان دهنده اتحاد 
مسکو - واشنگتن در قبال ایران باشد . در شرایطی که تا آن 
زمان تحریم ها قطعیت پیدا نکرده باشد ، این سفر می تواند 

حکم تیر خالص را داشته باشد .

پرونده  سر  بر  طرف  دو  همکاری  گران  تحلیل  از  بسیاری 
به  برای  دانند  می  ای  بهانه  حقیقت  در  را  ایران  ای  هسته 
تصویر کشیده شدن بازسازی روابط میان دو رقیب روزهای 
. امضا توافقنامه استارت و عزم دو جانبه برای  جنگ سرد 
کاستن از تسلیحات هسته ای در اختیار در حقیقت آغازی بود 
بر دوستی میان دو طرف . این توافقنامه که یک بار در سال 
ارائه  ها  روس  به  بوش  جورج  دولت  توسط  میالدی   2008
اختیار  در  گذشته  ماه  از  بود  نرسیده  نهایی  به تصویب  اما 
کنگره ایاالت متحده است و اگر اعضای کنگره تا ماه آگوست 
اجرا  قابل  به شکل خوکار  آن  مفاد   ، نکنند  آن  به  اعتراضی 
البته در حال حاضر تعدادی از اعضای کنگره   . خواهد بود 
دموکرات  طیف  از  مارکی  اد  ماساچوست  نماینده  جمله  از 
این  از  ایرادگیری  ها و جف فورتنبری از جمهوری خواهان 
توافقنامه را آغاز کرده اند . در حال حاضر نمایندگان کنگره 
ای  تسلیحات هسته  به  ها  تروریست  دستیابی  احتمال  بحث 

روسیه را آغاز کرده اند .

به  همچنان  روسیه  گوید:  می  خصوص  این  در  مارکی  اد 
هنوز  دهد.  می  ادامه  ایران  ای  هسته  دانشمندان  آموزش 
تجهیزات مورد نیاز ایران برای استفاده در تاسیسات هسته 
ای را تامین می کند . با این همه گویا هیچ کدام از این همکاری 

ها ما را نگران نمی کند . 
که  دارند  اعتقاد  خارجه سرسختانه  امور  وزارت  های  مقام 
میزان توانایی مسکو در کمک به واشنگتن در تشدید تحریم 
ها علیه ایران ، تضمین کننده میزان موفقیت توافقنامه هسته 

ای میان ایاالت متحده و روسیه است . 

هفته نامه پرشین از 
همکاری تعداد محدودی  
داوطلب روزنامه نگاری 

جهت همکاری 
 استقبال می کند

بازداشت رئیس شورشیان اینگوشیا 
روسیه رئیس مخالفان مسلمان در اینگوشیا را بازداشت کرد . به 
دیروز  روسیه  امنیتي  هاي  سرویس  فرانسه  خبرگزاري  گزارش 
موفق شدند در عملیاتي ویژه رئیس مخالفان مسلمانان اینگوشیا را 
بازداشت کنند. الکساندر بورتنیکوف رئیس سرویس ها ي امنیتي 
روسیه هنگام مالقات با دیمیتري مدودف رئیس جمهور روسیه این 
خبر را اعالم کرد. نام رهبر مخالفان مسکو در اینگوشیا ماگاس 
است که مدت هاي طوالني تحت تعقیب سرویس هاي امنیتي روسیه 

بوده است. 

البرادعي: در برابر اتحاد 
مردم،هیچ كس نمي تواند 

ایستادگي كند 
 نامزد احتمالي ریاست جمهوري مصر تاکید کرد که سفرهایش به 
نقاط مختلف این کشور، او را متقاعد کرده است که مردم مصر 
از مانع ترس عبور کرده و آماده تغییر اوضاع سیاسي و در واقع 
»محمد  شینهوا،  از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به  هستند.  تغییرات  تشنه 
البرادعي« با تاثیرگذار دانستن دیدارهای مردمی خود تاکید کرد که 
مردم این کشور برای تغییر آماده و تشنه اند.وي در گفت وگو با 
خبرگزاري آلمان تاکید کرد که در ماه های اخیر کارگران و اقشار 
مختلف مرم با غلبه بر ترس خود به خیابان ها ریختند و مطالبات 
خود براي تغییر اوضاع در مصر را از طریق برگزاري تظاهرات، 
تحصن و اعتصاب اعالم کرده اند.البرادعي گفت که امروز بیش از 
گذشته اصرار دارد تا در رقابت انتخابات ریاست جمهوري مصر 

با هدف ایجاد تغییر در این کشور شرکت کند. 

رئیس جمهوري اكوادور: 
كوتاه نمي آییم 

وزیر  کلینتون«،  »هیالري  از  استقبال  با  اکوادور  رئیس جمهوري 
خارجه آمریکا اعالم کرد که به رغم اختالفات دو کشور، اکوادور 
و امریکا مي توانند با هم همکاري کنند. به گزارش ایلنا به نقل از 
که  اکوادور  رئیس جمهوري  کوره آ«،  »رافائل  رویترز،  خبرگزاري 
اغلب در انتقاد از سیاست هاي واشنگتن در ردیف »هوگو چاوز« 
رئیس جموري ونزوئال و »اوو مورالس« رئیس جمهوري بولیوي 
با  کلینتون  با حضور  کنفرانس خبري مشترک  در  مي گیرد،  قرار 
اعالم این مطلب گفت: »کوتاه نمي آئیم اما ضدآمریکایي هم نیستیم 
دولت  گزارش  این  بر  هستیم.«بنا  امریکا  متحده  ایاالت  عاشق  ما 
امریکا بارها وعده نزدیکي بیشتر  اوباما« رئیس جمهوري  »باراک 
روابط با کشورهاي آمریکاي التین را داده است اما به دلیل روند 
تحریم هاي  و  مهاجرت  جمله  از  مسائل  برخي  در  پیشرفت  کند 
اقتصادي آمریکا علیه کوبا به نظر مي رسد که تا تحقق این وعده ها 
باقي است.این در حالي است که کشورهاي آمریکاي  راه درازي 
التین از موضع واشنگتن در برابر ناآرامي ها و وقایع سال گذشته 

هندوراسي ناامید شده و به شدت از کاخ سفید انتقاد کردند. 

به سوي شرق سوق داد 
 وزیر دفاع ایاالت متحده گفت وخیم شدن روابط ترکیه و اسرائیل 
احساس  اگر  نظر من  به  است.  نگرانی  باعث  در یک سال گذشته 
می شود ترکیه به شرق گرایش پیدا کرده است بخشی از آن به 
آن  به  را  ترکیه  اروپایی  کشورهای  از  برخی  که  بوده  دلیل  این 
سو هل داده و حاضر نبوده اند ارتباطی را که ترکیه با این منطقه 
می خواسته است، بر قرار کنند. به گزارش بي بي سي وزیر دفاع 
آمریکا گفت: من معتقدم که ما باید در مورد عواملی که باعث شده 
است ترکیه سیاست خارجی خود را تغییر دهد، خوب و دقیق فکر 
ارتباط  که  بکنیم  توانیم  ببینیم چه می  باید  ما  کنیم. در عین حال 
ترکیه با غرب را برای رهبران ترکیه جذاب تر و مهم تر کنیم. الزم 
به ذکر است که روابط ترکیه و اسرائیل از زمانی رو به سردی 
در  نوار غزه  به  اسرائیل  ای  هفته  از حمله سه  ترکیه  که  گذاشت 
به کاروان  با حمله اسرائیل  انتقاد کرد.اما  2009 به شدت  ژانویه 
31 مي امسال، که به کشته  دریایی امدادرسانی به غزه در تاریخ 
شدن تعدادی از فعاالن صلح انجامید، سردی روابط دو کشور به 
شدت وخیم شده است.ترکیه که تنها کشور مسلمان عضو سازمان 
ناتو است و پیش از این متحد اصلی اسرائیل در منطقه محسوب 
می شده، اکنون سفیر خود را از تل آویو فراخوانده و مانورهای 
گیتس  رابرت  است.  کرده  لغو  نیز  را  اسرائیل  با  مشترک  نظامی 
و  ترمیم  ترکیه  و  اسرائیل  روابط  که  است  کرده  امیدواری  ابراز 

احیا شود. 

جدیدترین تحوالت در كادر 
رهبري كره شمالي 

پسر ارشد رهبر کره: پدرم در سالمت است 
 کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالي  در جلسه مجمع عالي خلق حاضر شده و 
شخصا جانگ سونگ تاک، داماد خود را به عنوان معاون رئیس کمیسیون 
کره  خبرگزاري  از  نقل  به  و  رویترز  گزارش  به  کرد.  انتصاب  ملي  دفاع 
ایل رهبر کره سون تاک را  این کمیسیون به رهبري کیم جونگ  شمالي، 

به این سمت برگزید. این جلسه دومین 
جلسه در دو ماه اخیر است که اوضاع 
ناو  اثر غرق شدن  بر  در شبه جزیره 
است.  شده  متشنج  جنوبي  کره  جنگي 
بنابر این گزارش، سونگ تاک، که پیش 
رهبر  با  دوستانه  رابطه  چندان  این  از 
عنوان  به  اکنون  نداشت،  شمالي  کره 
قدرت  انتقال  در  تاثیرگذار  چهره اي 
شمار  به  شمالي  کره  رهبر  پسر  به 
تحلیلگران  از  یوانگ هو  پارک  مي رود. 
مطلب  این  تایید  با  کره شمالي  مسایل 

مي افزاید: »این نشانه اي است مبني بر این که رهبران کره شمالي درصددند 
تا ساختار قدرت موجود را بدون ابتکار عمل و اصالحات تداوم بخشند.« 

جامعه  در  سیاسي  تحوالت  ادامه  در 
کشور  این  پارلمان  شمالي،  کره  بسته 
همچنین »کیم جونگ ایل«، نخست وزیر 
را برکنار و »چو یونگ ریم« را به جاي 
گارد  عضو  ریم  یونگ  برگزید.  وي 
سنتي و از معتمدین رهبري کره شمالي 
به شمار مي رود. این برکناري احتماال 
در  اخیر  به تحوالت سیاسي یک سال 
که  تحوالتي  مي گردد؛  بر  کشور  این 
رهبري  بستري شدن  از  پس  ویژه  به 
به  ابتال  خاطر  به   2008 در  شمالي 

تومور خوش خیم مغزي شدت بیشتري به خود گرفته است. 
در حالي که رهبران کره شمالي در داخل دغدغه زمینه چیني براي انتقال 
مسالمت آمیز قدرت به کیم جونگ اون پسر کوچکتر رهبر را دارند، ولي 
کیم جونگ نام، پسر ارشد وي در ماکائو چین در حال خوشگذراني است 
و در مصاحبه اي کوتاه خبر از سالمت پدر خویش داد. برخي تحلیلگران 
کره جنوبي بر این اعتقادند که پیش از این وي چند نفر را مامور قتل برادر 
اتهام را  این  39 ساله  نام  کوچکتر و جانشین رهبري کرد،  هرچند بعدها 
رد کرده و خود را »خائن وطن« ندانست. بنا بر گزارش روزنامه »جونگ 
گذاشته  کنار  از جانشیني  که وي  دالیلي  از  یکي  کره جنوبي،  ایلبو«  آنگ 
شد، زندگي بي قید و بند وي است. او در سال 2001 زماني که قصد داشت 
تا با گذرنامه کشور دومینیکن وارد ژاپن شود دستگیر شد. اما در مقابل 
26 ساله دانش آموخته سوئیس است که  اون  برادر کوچکتر کیم جونگ 
به زبانهاي آلماني، فرانسوي و انگلیسي مسلط است. وي همچنین درباره 
غرق شدن ناو جنگي کره جنوبي توسط کره شمالي گفت: »من در جریان 

نیستم. لطفا ادامه ندهید«. 
ماه  فروردین  در  جنوبي  کره  »چئونان«  جنگي  ناو  که  است  ذکر  به  الزم 
گذشته در سواحل شبه جزیره توسط کره شمالي غرق شد که منجر به 

کشته شدن 46 نفر از خدمه هاي آن گردید. 
به دنبال آن و به ویژه انتشار گزارشي از سوي کمیسیون بین المللي مبني 
بر دست داشتن کره شمالي در این رویداد، اوضاع در این منطقه متشنج 
شد و به حدي رسید که ایاالت متحده به پشتیباني از سئول اعالم آماده 
باش نظامي داد. اما در آخرین تحوالت مربوط، لیون باک رئیس جمهور 
کره جنوبي روز یک شنبه درمراسم »روز قربانیان جنگي« موضع نرم تري 
را اتخاذ کرده و با پرهیز از جنگ طلبي در شبه جزیره، خواستار صلح با 

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

   مؤسسات کنفوسیوس که مورد حمایت حکومت 
چین هستند، اکنون در هر پنج قاره حضور دارند 
عمومی  دیپلماسی  جهانی  اهداف  بخش  تحقق  و 
برجسته  سیاست  موفقیت  دهنده  نشان  چین، 
و عرضه  فرهنگ چینی  غنای  و  ها  سازی ظرافت 
جهان  به  چین  سنتی  ایدئلوژی  و  فلسفه  کننده 
هستند. در ماه می سال 2007، تعداد کل مؤسسات 
کنفوسیوس در چهار قاره به 120 رسید. تصویر 
در  اکنون  اش  فلسفه  های  آرمان  و  کنفوسیوس 
پیوند با همان تصویری است که چین می خواهد 
به بقیه جهان نشان دهد؛ یعنی همراهی و هماهنگی 
با دیگر کشورها، حکومت درستکار، احترام متقابل، 
وفاداری، انسانیت و خویشتن داری. رواج دوباره 
کنفوسیوس همچنین تاثیر قدرت نرمی که چین در 
دوران باستان در آسیا داشت و حضور فزاینده آن 

را در منطقه امروز دوباره احیاء می کند. 

دیپلماسی عمومی چه نقشی در سیاست بین الملل 
بحث  به موضوع  تبدیل  این سؤال  کند؟  می  بازی 
است.  شده  المللی  بین  روابط  جامعه  در  مهمی 
با  تنگاتنگی  رابطه  عمومی  دیپلماسی  اصطالح 
آژانس اطالعاتی ایاالت متحده دارد که برای اولین 
این اصطالح را جهت تعریف مأموریتش بکار  بار 
وجوهی  به  اشاره  در  عموما  اصطالح  این  برد. 
متقابل  روابط  مقابل  در  المللی  بین  دیپلماسی  از 
رود.  می  کار  به  ملی  های  حکومت  بین  مستقیم 
عنوان  به  تر  خاص  طور  به  عمومی  دیپلماسی 
ترکیبی از سطح نفوذ نگرش های عمومی بر شاکله 
فرایند  است؛  تعریف شده  ها  کاربست سیاست  و 
دیپلماتیک بین یک حکومت و مردم خارجِی مخاطب 
میان- ارتباطات  و  اطالعات  انتقال  واسطه  به  آن 

فرهنگی تحقق می یابد. 
از  جدید  الگوی  یک  عنوان  به  عمومی  دیپلماسی 
اغلب  و  جایگزین  های  بر روش  مبتنی  دیپلماسی، 
غیر مستقیم برای اداره امور خارجی است. فعالیت 
سنتی  دیپلماسی  از  فراتر  عمومی  دیپلماسی  های 
است و شامل برنامه های تبادل فرهنگی، پخش بین 
المللی رادیویی و تلویزیونی و دسترسی به اینترنت 
می شود. توسعه دیپلماسی عمومی بیان گر تنوع 
پیچیدگی  و  معاصر  المللی  بین  سیاسی  بازیگران 
در  نوآوری  و  توسعه  از  حاکی  نیز  و  رفتارشان 
سیاست های معاصر نظام های دیپلماتیک و تکامل 

این نظام ها و نوآوری در روش های آن هاست. 
اگرچه جنبه هایی از فرهنگ و سیاست چین موانع 
قرار  چین  سنتی  دیپلماسی  مقابل  در  ای  اساسی 
داده اند، انعطاف پذیری دیپلماسی عمومی راه های 
بتوانند  تا  گشوده  چین  مردم  روی  به  را  جدیدی 
تهدید«  یک  عنوان  به  »چین  از  که  ای  منفی  درک 
بزنند. دیپلماسی عمومی  ایجاد شده است را کنار 
به دست  بزرگی  های  موفقیت   1990 دهه  از  چین 
آورده است. چین چشمانش را بر وقایع نمادین و 
ابتکارات قانع کننده در حوزه دیپلماسی، تیز کرده 
است؛ وقایعی چون اولین فضاپیمای سرنشین دار 
چین که در اکتبر 2003 به فضا فرستاده شد. این 
داشت،  چین  داخل  مثبتی  بازحورد  تنها  نه  واقعه 
را  چین حکومت  از  خارج  در  آن  از  استقبال  بلکه 
بر آن داشت تا به ساختن وجهه ای بین المللی از 

چین ادامه دهد. 
مسابقات ورزشی هم می توانند فرصت هایی برای 
می  ها  استادیوم  آورند.  فراهم  عمومی  دیپلماسی 
توانند الگو شوند و مسابقات می توانند حتی بیشتر 
از خود ورزشکاران منتقل کننده بار معنایی ویژه 
بین  و خاصه مسابقات  وقایع ورزشی  باشند.  ای 
المللی می توانند برای تبادل، مفید و مطلوب باشند: 
تجربه مشترک تماشا و یا شرکت در یک مسابقه 
ورزشی با حضور مخاطب خارجی یک ابزار قوی 

برای ساختن رابطه مردم با مردم در جهان است. 
المپیک  مثاًل تالش موفق پکن در میزبانی بازیهای 
2008 نه تنها حس میهن پرستی چینی ها را زنده 
استراتژی  به  نسبت  تری  جامع  فهم  بلکه  کرد، 

دیپلماسی عمومی چین به وجود آورد. 
جهانی،  قدرت  یک  به  شدن  تبدیل  کنار  در  چین 
اراده اش برای معرفی خودش به عنوان یک کشور 
مسؤول و درستکار را از اصول اساسی دیپلماسی 
خواست،  این  نمونه  است.  داده  قرار  اش  عمومی 
تأکید قطعی کمپین روابط عمومی چین بر پذیرش 
این  امنیت غذایی و محیطی است.  امور  مسؤولیت 
کمپین قصد دارد نشان دهد که چین به مسؤولیت 

هایش به عنوان یک قدرت بزگ عمل می کند. 

مؤسسات  استقرار  طریق  از  چینی  فرهنگ  انتشار 
کنفوسیوس در سراسر جهان از دیگر نشانه های 

تالش چین در راستای نشان دادن ظرافت و عمق 
به  نسبت  بخشی  اطمینان  نیز  و  است  فرهنگش 
آوردن  دست  به  در  چین  انگیزه  که  موضوع  این 
جایگاه یک قدرت بزرگ تنها مبتنی بر توان و قدرت 
نظامی و اقتصادی اش نیست بلکه همچنین بر بنیان 
های محکم قدرت نرم چین استوار است و مطمئنًا 
در  توجه  قابل  و  مهم  روشی  عمومی  دیپلماسی 

نمایش و عرضه این بنیان هاست. 
خارجی  و  داخلی  اثرات  چین  عمومی  دیپلماسی 
فعالیت های دیپلماتیک حکومت را به هم متصل می 
سازد. دیپلماسی عمومی ای که بازی های المپیک 
پکن را فراگرفته بود نشان می دهد چین نسبت به 
مشکالتی که درباره وجهه عمومی اش وجود دارد 
المپیک را به  آگاه شده است و تالش دارد تجربه 
عنوان یک مثال نقض مطرح و سپس الگوی چینی 

را جا بیاندازد. 
حکومت چین سازمان المپیک پکن را به این اعتبار 
آموزش و  مدرن  درباره چین  به جهان  بتواند  که 
این  مرکزی  هدف  انداخت.  راه  به  بدهد،  اطالعات 
نظر  به  که  باستان-  چین  فرهنگ  ترکیب  برنامه 
می رسد نگاه مثبتی نسبت به آن در جهان وجود 
دارد- با تصویر چین مدرن و روح حرکت المپیک 
بود. امروز دولت چین مردم را تشویق می کند در 
داشته  مشارکت  عمومی  دیپلماسی  های  فعالیت 
باشند. بازی های المپیک پکن فرصتی برای بهبود 
دیپلماسی عمومی چین فراهم آورد. المپیک مواجهه 
بین مردم و فرهنگ هایشان را بازنمایی می کند و 
تمدن های  از  بزرگ  این رهگذر یک گردهمایی  از 
این  از  لذا دیپلماسی فراتر  بشری ترتیب می دهد. 
تمام  از  مرکب  شود،  اجرا  ها  حکومت  توسط  که 
اشکال گفت و گوی غیررسمی است که مهم ترین 

مؤلفه دیپلماسی است. 

از این رو حکومت چین یک »صحنه« چند الیه برای 
جهت  مردم  با  مردم  سازماندهی  و  عام  مخاطب 
تبادل دیدگاه ها در طی بازیهای المپیک پکن ایجاد 
کرد و فرصت های بسیاری جهت نمایش تصویری 
آورد. چین،  فراهم  فرهنگش  انتقال  و  از چین  ملی 
با  و  باشد  مخاطب-محور  کرد  تالش  همزمان 
روحیه »اولویت باال قائل شدن برای مردم، حقیقت 
طلبی و عملگرایی« به شهروندانش خدمت رسانی 
کند. با این حال چین یک راه طوالنی در مقابل دارد 
انتظارات  و  شود  هماهنگ  زمان  مقتضیات  با  تا 
مردمش را برآورده کند و به کشورهایی که دارای 
عمومی  دیپلماسی  سیاست  ترین  یافته  توسعه 

هستند، برسد. 

چنین  با  مواجهه  جهت  چین  خارجه  امور  وزارت 
ایجاد  عمومی  دیپلماسی  بخش  یک  هایی  چالش 

جهت  بسیاری  دانشگاهی  سمینارهای  و  کرده 
دیپلماسی  ابزارهای  و  ها  راه  ها،  ایده  بررسی 
دوره  یک  به  منجر  تا  است  شده  برگزار  عمومی 
اگرچه  شود.  چین  در  عمومی  دیپلماسی  از  جدید 
چین در مقابل کشورهای صنعتی هنوز تا رسیدن 
فاصله  مدنی  جامعه  حوزه  در  استقالل  سطح  به 
دارد، به نظر می رسد استراتژی دیپلماسی عمومی 
جایگاه  تقویت  برای  دقیقی  های  برنامه  جدیدش 
روابط  طریق  از  خارج  در  کشور  این  تصویر  و 

فرهنگی داشته باشد. 

حکومت  حمایت  مورد  که  کنفوسیوس  مؤسسات 
چین هستند، اکنون در هر پنج قاره حضور دارند 
عمومی  دیپلماسی  جهانی  اهداف  بخش  تحقق  و 
برجسته  سیاست  موفقیت  دهنده  نشان  چین، 
و عرضه  فرهنگ چینی  غنای  و  ها  سازی ظرافت 
جهان  به  چین  سنتی  ایدئلوژی  و  فلسفه  کننده 
هستند. در ماه می سال 2007، تعداد کل مؤسسات 
کنفوسیوس در چهار قاره به 120 رسید. تصویر 
در  اکنون  اش  فلسفه  های  آرمان  و  کنفوسیوس 
پیوند با همان تصویری است که چین می خواهد 
به بقیه جهان نشان دهد؛ یعنی همراهی و هماهنگی 
با دیگر کشورها، حکومت درستکار، احترام متقابل، 
وفاداری، انسانیت و خویشتن داری. رواج دوباره 
کنفوسیوس همچنین تاثیر قدرت نرمی که چین در 
دوران باستان در آسیا داشت و حضور فزاینده آن 

را در منطقه امروز دوباره احیاء می کند. 
های  ویژگی  با  همچنین  چین  عمومی  دیپلماسی 
سوسیالیستی اش پیوند دارد. برای مثال، دکترین 
ویژگی  از  کشورها،  داخلی  امور  در  مداخله  عدم 
توجه  که  است  چین  عمومی  دیپلماسی  دیگر  های 
استراتژی  ظهور  است.  کرده  جلب  خود  به  را  ها 
کردن  یکپارچه  پی  در  دوست  صلح  چین  بزرگ 
قدرت سخت و قدرت نرم چین در راستای ترسیم 
المللی  بین  جامعه  در  چین  از  مثبت  تصویر  یک 
است. چین برای این که بتواند با کشورهای غربی 
یک  باید  باشد  داشته  تعامل  خودشان  سطح  در 
رشدیابنده  و  مؤثر  عمومی  دیپلماسی  استراتژی 
از  کامل  استفاده  در  هایش  مهارت  و  ببیند  فراهم 

رسانه مدرن را ارتقاء بخشد.
  

   کیو هوافی: استاد امور بین المللی و عمومی در 
دانشگاه تونگجی شانگهای است.
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هفت كشته و زخمي در 
حمله به كاروان آمریكا 

انتحاري  حمله  در  که  داشت  اعالم  عراق  پلیس 
آمریکایي  نیروهاي  کاروان  به  موتورسوار  یک 
به  پیاده کشته شدند.  عابر  دو  بغداد  در شمال 
الکرخي،  قالب  سرتیپ  آسوشیتدپرس،  گزارش 
سخنگوي پلیس دیاله همچنین اعالم کرد در این 
به  وي  شدند.  زخمي  هم  دیگر  نفر  پنج  انفجار 

تلفات نیروهاي آمریکایي اشاره اي نکرد. 

تمدید دوره بازداشت 
رهبران معترضان تایلند 

از  نفر  سه  بازداشت  بانکوک  جنایی  دادگاه   :
کشور  این  اخیر  سیاسی  های  ناآرامی  رهبران 
نیروهای  تا  کرد  تمدید  دیگر  هفته  یک  برای  را 
ادامه  زمینه  این  در  خود  تحقیقات  به  امنیتی 
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری های  دهند. 
تظاهرکنندگان مخالف دولت در ماه های آوریل 
شدن  زخمی  و  نفر   89 شدن  کشته  به  مي  و 
روز  یک  انجامید.  دیگر  نفر   886 و  هزار  یک 
اصلی  اردوگاه  امنیتی،  نیروهای  اینکه  از  بعد 
تظاهرکنندگان را در 19 ماه مي )29 اردیبهشت( 
در مرکز بانکوک از بین بردند، سه رهبر اصلی 
جبهه متحد دموکراسی علیه دیکتاتوری خود را 
تسلیم نیروهای امنیتی کردند. رهبران معترضان 
به نقض قانون وضع فوق العاده کشور که هنوز 
قوت خود  به  دیگر  استان  و21  بانکوک  در  هم 
اثر  بر  باقی است، متهم شده اند. در همین حال 
انفجاري در نزدیک یک مسجد در جنوب تایلند 
23 نفر زخمي شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، 
شاهدان بیان داشتند سه شنبه بعدازظهر دو نفر 
به  را  انفجاري  بسته  یک  موتورسوار خواستند 
درون یک خودرو دولتي در شهر »یاال« پرتاب 
کنار  در  مسجد  نزدیک  افتادن  از  پس  که  کنند 
خیابان منفجر شد. به گفته شاهدان عیني بیشتر 

زخمي شده ها مسلمان هستند. 

حمله به كاروان ناتو در 
اسالم آباد 

ناتو  نیروهای  کاروان  به  حمله  از  خبری  منابع 
به  دادند.  خبر  پاکستان  پایتخت  آباد  اسالم  در 
گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری 
افراد مسلح  اعالم کرد:  پاکستان  پلیس  فرانسه، 
که  کامیون  دستگاه  چند  طرف  به  پاکستان  در 
پیمان  سازمان  نیروهای  برای  تجهیزات  حامل 
بودند،  افغانستان  در  »ناتو«  شمالی  آتالنتیک 
شلیک کردند. پلیس پاکستان همچنین اعالم کرد: 
شدن  کشیده  آتش  به  موجب  تیراندازی  »این 
12 دستگاه خودرو و کشته شدن هفت نفر در 

نزدیکی اسالم آباد پایتخت پاکستان شد.«

دیدار متكي با مقامات 
ایرلندي 

 وزیر امور خارجه ایران با معاون نخست وزیر 
و وزیر آموزش ایرلند دیدار و گفت وگو کرد. به 
گزارش فارس، منوچهر متکي وزیر امور خارجه 
دیداري  منظور  به  سه شنبه شب  که  کشورمان 
رسمي وارد دوبلین شد دیروز با »مري کاگلن« 
معاون نخست وزیر و وزیر آموزش جمهوري 

ایرلند دیدار و در خصوص گسترش مناسبات 
دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. متکي در این 
خارجه  وزیر  مارتین«  »مایکل  با  همچنین  سفر 
ایرلند نیز دیدار و گفت وگو خواهد داشت. دیدار 
در  متکي  سخنراني  و  ایرلند  مجلس  رئیس  با 
 )IIEA( موسسه امور بین المللي و اروپایي ایرلند
درباره سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران 
از دیگر برنامه هاي سفر متکي به دوبلین است. 

وقتی كنفوسیوس جهانی می شود  
نویسنده: کیو - هوآفی / مترجم: محمد - مظهری
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آخرین نرخ های ارز بانک مركزی

نرخ واقعی تورم با 
رقم بانک مركزی 

اختالف دارد 
رئیس کل بانک مرکزي اخیرا اعالم کرده است نرخ 
 9.9 تورم در اردیبهشت ماه تک رقمي شده و به 
واکنش هاي  خبر  این  اعالم  است.  رسیده  درصد 
آن  گروهي  که  است  داشته  دنبال  به  را  متفاوتي 
را ناشي از سیاست هاي دولت در کنترل نقدینگي 
را  عدد  این  نیز  دیگر  گروهي  و  کرده اند  قلمداد 
زیر سوال برده و گفته اند کاهش تورم در زندگي 
افراد مشهود نیست. در همین حال پیمان فروزش، 
با  گفت وگو  در  مجلس  اقتصادی  کمسیون  عضو 
سایت فرارو گفت: رقم 9.9 درصد اعالم شده از 
سوی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نرخ تورم 
با آنچه که در جامعه به عنوان نرخ تورم واقعی 
احساس می شود، اختالف فاحشي دارد و منظور 
تورم  نرخ  افزایش  شدت  کاهش  احتماال  بهمنی 
بوده است. فروزش گفت: »گزارش بانک مرکزی 
واقعی  تورم  نرخ  عنوان  به  جامعه  در  آنچه  با 
برای رسیدن  ما  مشاهده می کنیم، متفاوت است. 
به نرخ تورم، باید داده های آماری درست را در 
اختیار داشته باشیم و با یک برنامه ریزی درست 
به هر  کنیم.  اقدام  نرخ  این  اندازه گیری  به  نسبت 
با  اعالم کرده  بانک مرکزی  حال نرخ تورمی که 
نرخ تورم واقعی اختالف فاحش و زیادی دارد.« 
و  است  متغیری  نرخ  یک  تورم  »نرخ  افزود:  وی 
نحوه و راه های متفاوتی برای اندازه گیری این نرخ 
وجود دارد. در واقع نرخ تورم وابسته به اینکه ما 
آن را چگونه محاسبه می کنیم، تغییر می کند. برای 
مثال ما می توانیم نرخ تورم را از ماه امسال تا ماه 
سال آینده اندازه بگیریم، یا اینکه روش محاسبه 
ما نقطه به نقطه باشد و حتی اینکه نسبت به شش 

ماه گذشته حساب کنیم.

 چنان که پیداست اگر به هر کدام از این روش ها نرخ 
تورم را محاسبه کنیم، به اعداد و ارقام متفاوتی 
خواهیم رسید.« عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در پاسخ به این سوال که با وجود اختالف میان 
تورم واقعی و آنچه که بانک مرکزی به عنوان نرخ 
تورم اعالم کرده، پس رقم بانک مرکزی را چگونه 
که  دارد  »احتمال  داشت:  اظهار  کرد،  تفسیر  باید 
منظور بانک مرکزی این باشد که نرخ تورم کاهش 
کاهش  تورم  نرخ  افزایش  شدت  بلکه  نکرده  پیدا 
یافته است. در واقع نرخ همان بوده ولی شدت و 
سرعت افزایش  آن کم شده است.« نماینده مردم 
زاهدان با بیان اینکه بهتر است در بیان آمارهای 
اقتصادی از زبانی استفاده شود که درکش برای 
همچنان  تورم  »نرخ  گفت:  باشد،  آسان تر  جامعه 
باالست، در اینجا سوال پیش می آید که اگر نرخ 
تورم تک رقمی شده و کاهش پیدا کرده پس چرا 
نرخ سود بانکی 14 درصد است. بنابراین ما باید 
در اعالم آمار و ارقام از بیانی استفاده کنیم که 
این  برای جامعه قابل فهم باشد. چرا که در غیر 
دولت  که  می آید  وجود  به  شائبه  این  صورت 
قرار  مردم  اختیار  در  اقتصادی  درست  اطالعات 
دقت  بسیار  باید  امر  کارشناسان  پس  نمی دهد. 
کنند.« وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود 
آمار بانک مرکزی سیاسی بوده و اقتصادی نیست 
و با شایعه هایی درباره رفتن آقای بهمنی از بانک 
بهمنی  »آقای  کرد:  تصریح  دارد،  ارتباط  مرکزی 
در بانک مرکزی با قوت هستند و حضور دارند. تا 
جایي که من ایشان را می شناسم فردی کارشناس 
است. خدا نکند که بانک مرکزی ما سیاسی باشد.« 
بهمنی  آقای  با  ما  »اختالف  کرد:  اضافه  فروزش 
در تفسیر نرخ تورم است. به نظر من منظور آقای 
بهمنی از تک رقمی شدن نرخ تورم کاهش شدت 
افزایش بوده است. وگرنه رقم 9.9 درصد با رقمی 

که درجامعه وجود دارد بسیار متفاوت است.« 

نیمه دوم  در  اقتصاد جهان  افول رشد  از  نگرانی 
سال جاری باعث شد؛ 

كاهش پی درپی 
 شاخص های مالی 

جهان 
چند روز گذشـــته روند نزول شاخص های مالی 
در بازارهای اروپا ادامه یافت و این در حالی است 

که کشورهای اروپایی تمام تالش خود را صرف 
ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران کرده اند و بسته وام 
750 میلیارد یورویی دقیقا با همین هدف تاسیس 
یاد شده که  شده است. کارشناسان معتقدند وام 
برای کمک به کشورهای دچار بدهی دولتی برای 
و  اقتصادی  ریاضت جویانه  سیاست های  اجرای 
به  را  اعتماد  نتوانسته  شده،  گرفته  نظر  در  مالی 
می دانند  سرمایه گذاران  زیرا  بازگرداند  بازارها 
دارد  وجود  یاد شده  کشورهای  در  که  مشکالتی 
هنگامی که  تا  و  هستند  ساختاری  و  عمیق  بسیار 

این  اقتصادی  سیاست های  در  اصلی  رویه های 
وام  صندوق های  تاسیس  نکند،  تغییر  کشورها 
میزان  بر  تنها  و  کند  حل  را  مشکلی  نمی تواند 
بدهی کشورهای یاد شده خواهد افزود. وضعیت 
نابسامان در بازارهای مالی اروپا به ایاالت متحده 
نیز سرایت کرده و مشاهده می کنیم که حتی ابراز 
آمریکا  مرکزی  بانک  رئیس  بن برنانکی  امیدواری 
از روند بهبود شرایط اقتصادی در این کشور نیز 
را  مالی  شاخص های  روز  یک  از  بیش  نتوانسته 

مثبت نگه دارد. 
ریاضت جویانه،  اقتصادی  سیاست های  اجرای 
با  شده  آغاز  اسپانیا  و  یونان  در  که  فرآیندی 
از  است.  شده  مواجه  داخلی  شدید  مقاومت های 

میلیارد   900 وام  برنامه  شدن  نهایی  دیگر  طرف 
دالری مستلزم طی شدن مراحل مختلف است. نکته 
دیگر این که تنها با تغییر برنامه های کالن اقتصادی 
کشورهای  شد.  نخواهد  حل  مشکالت  اروپا،  در 
گذشته  سال های  قاره  این  در  دولتی  بدهی  دچار 
به  شده  باعث  که  کرده اند  دنبال  را  سیاست هایی 
تدریج حجمی عظیم از بدهی به وجود آید. معکوس 
کردن این روند نیز به سال ها زمان نیاز دارد. از 
طرف دیگر ابزار اصلی در رشد درآمدهای دولت 
با  ملی  پول  ارزش  از  کاستن  یعنی  کشورها  در 

هدف رقابت پذیر کردن کاالهای صادراتی، در این 
کشورهای اروپایی وجود ندارد زیرا همه آنها از 
ارزی واحد و سیاست واحد نرخ های بهره استفاده 
از  می توانند  تنها  آنها  اکنون  بنابراین  می کنند. 
افزایش  را  مالیات ها  و  بکاهند  عمومی  هزینه های 
دهند که این اقدام به کاهش رونق اقتصادی منجر 

خواهد شد. 
پیش بینی  با  سرمایه گذاران  دلیل،  همین  به  دقیقا 
کاهش رشد اقتصادی اروپا و جهان در نیمه دوم 
گرفته اند.  فاصله  مالی  بازارهای  از  جاری،  سال 
تقریبا  بودجه  کسری  و  دولتی  بدهی های  مشکل 
اما  دارد  وجود  یافته  توسعه  کشورهای  تمام  در 
سه شنبه  روز  است.  شدیدتر  آنها  از  بعضی  در 
داد  هشدار  انگلستان  به  فیچ  رتبه بندی  موسسه 
خود  اعتباری  رتبه  نکاهد  خود  بدهی های  از  اگر 
را از دست خواهد داد. بدهی های ملی این کشور 
اکنون بیش از 700 میلیارد پوند است که اگر برای 
کاهش آن تدابیری اتخاذ نشود طی پنج سال آینده 
این میزان 1400 میلیارد پوند خواهد شد. مشاهده 
می شود که سال ها سیاست اشتباه در حوزه هزینه 
عمیقی  با چه مشکالت  را  این کشورها  درآمد،  و 
مواجه کرده است. این احتمال مطرح شده که برخی 
کشورهای عضو بلوک یورو با خروج از این بلوک 
می توانند زمینه حل مشکالت خود را فراهم کنند. 
اکنون هم سرمایه گذاران و هم دولت های اروپا در 
ابهامی عمیق نسبت به آینده به سر می برند. تداوم 
این ابهام به ضرر اقتصاد جهان است و همچنان به 
بی ثباتی ها دامن خواهد زد. موسسه فیچ پیشتر نیز 

رتبه اعتباری اسپانیا را کاهش داده بود. 
در  سرمایه  حجم  که  است  این  واقعیت 
برای  تقاضا  و  باالست  سرمایه گذاران  دست 
سرمایه گذاری وجود دارد. به همین دلیل هنگامی که 
ریسک حوزه هایی نظیر بازارهای مالی باال می رود 
طال  نظیر  امن تر  حوزه های  سوی  به  سرمایه ها 
حرکت می کند. روز سه شنبه قیمت طال به باالترین 
میزان یعنی 1254 دالر در هر اونس رسید. روند 
کندتر  بسیار  جهان  اقتصاد  اوضاع  یافتن  سامان 
از حدی است که پیش تر تصور می شد و در این 

دوران، بی ثباتی ها ادامه خواهد یافت. 
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تغییر ساختار بازار کار چین؛ 

بازگشت تعادل 
به اقتصاد جهان 
طی ماه های اخیر، کارگران چینی خواستار افزایش 
دستمزد و بهتر شدن شرایط کاری خود شده اند و 
تا اندازه ای در این درخواست خود موفق بوده اند. 
این تحول باعث خواهد شد اقتصاد چین در آینده 
تا صادرات.  باشد  داخلی متکی  به مصرف  بیشتر 
برخی کارشناسان معتقدند این تحول باعث خواهد 
کاالهای  برای  بزرگ  بسیار  بازاری  به  چین  شد 
آمریکا  به ویژه  توسعه یافته  کشورهای  صادراتی 
زیرا  بود  خواهد  مثبت  تحولی  این  و  شود  تبدیل 
توان  کشور،  این  در  دستمزدها  سطح  افزایش  با 

مصرف باال خواهد رفت. دولت چین از این پدیده 
استقبال می کند و از پیش برنامه هایی برای بهبود 
وضعیت مردم از جمله بیمه تامین اجتماعی را اجرا 
اقتصاد  چین،  دولت  مقامات  دید  از  است.  کرده 
رکود  و  جهان  تحوالت  به  نسبت  محور  صادرات 
بسیار  کاال  واردکننده  کشورهای  در  اقتصادی 

هم  اقتصاد،  اگر عوامل رشد  اما  است.  آسیب پذیر 
مصرف داخلی و هم صادرات باشد، افت و خیز در 
آن بسیار کمتر خواهد بود و این یک تحول مثبت 
و ضروری است. اما اینکه آیا دولت چین توانایی 
نه، موضوعی است  یا  دارد  را  کنونی  ادامه مسیر 
که تمام تحلیلگران جهان به دقت به آن توجه دارند 
اکنون  متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  ژاپن،  زیرا 
مشکالت  سبب  به  گذرانده اند  را  رکود  دوران  که 
اقتصادی  پایین  بسیار  رشد  با  سال ها  ساختاری 
رونق  آغاز  برای  راه  تنها  و  بود  خواهند  مواجه 
به  صادرات  رشد  کشورها،  این  در  اقتصادی 
اقتصادهای نوظهور به ویژه چین است. رشد سطح 
منجر  درآمدی  نابرابری ها  کاهش  به  دستمزدها 

خواهد شد و به مصرف دامن خواهد زد. 
البته این روند، روندی بلند مدت است اما با تحقق 
بازخواهد  جهان  اقتصاد  ساختار  به  توازن  آن 
افزایش سطح  می شود.  نهادینه  پایا  رشد  و  گشت 
باال  را  چینی  کاالهای  شده  تمام  قیمت  دستمزدها 
کاالهای  شدن  رقابت پذیر  موجب  و  برد  خواهد 

آمریکایی، اروپایی و ژاپنی می شود. اما آن دسته 
از شرکت های چینی که برای ادامه فعالیت خود به 
نیروی کار ارزان متکی بوده اند در آینده با مشکالتی 
مواجه خواهند شد. این نوع شرکت ها باید از طریق 
تغییر ساختار تولید و بهینه سازی آن و نیز رشد 

رشد  روند  دهند.  ادامه  خود  حیات  به  بهره وری 
چین  در  جمعیتی  بافت  تغییر  سبب  به  دستمزدها 
اتفاق خواهد شد زیرا روند شهر نشین شدن  قطعا 
جمعیت سال ها در این کشور ادامه داشته و این امر 
موجب کاهش نیروی کار می شود. مجموعه ای این 
عوامل زمینه بازگشت تعادل را به ساختار تجارت 
برای  مثبت  این خبری  و  کرد  فراهم خواهد  جهان 
که  آمریکایی  مقامات  می شود.  محسوب  آمریکا 
رشد صادرات را از مهم ترین عوامل رونق اقتصاد 
فشار  چین  به  مدت هاست  می دانند  کشور  این 
می آورند از طریق افزایش ارزش یوان، زمینه رشد 
صادرات را به این کشور فراهم کنند. بازار مصرف 
رشد  موتور  گذشته  همچون  دیگر  آمریکا  داخلی 
اقتصاد این کشور و جهان نیست. رشد ارزش یوان 
می تواند رقابت پذیری کاالهای خارجی را باال ببرد 
اما دولت چین رشدی سه درصدی را برای ارزش 
یوان در سال جاری برنامه ریزی کرده است. حال 
مشاهده می شود که تحوالت در ساختار تولید چین 
ارزش  رشد  کارکرد  همان  دستمزدها،  رشد  یعنی 
افزایش مصرف داخلی در  یوان را دارد و موجب 

چین می شود. 
چین  همانطورکه  امیدوارند  کارشناسان  اکنون 
اکنون  بود،  رکود  از  جهان  اقتصاد  خروج  موتور 
کند.  فراهم  را  رونق  روند  گرفتن  سرعت  زمینه 
اقتصاد جهان  و  تجارت  تحولی عظیم در ساختار 
رخ داده و آن کاهش شدید مصرف در اقتصادهای 
نوظهور  اقتصادهای  آینده  در  است.  یافته  توسعه 
این  میان  در  و  بود  خواهند  جهان  مصرف  بازار 
بزرگ ترین مصرف کنندگان  هند  و  چین  اقتصادها 
ماهه  به رشد چین که در سه  اقتصاد رو  هستند. 
و  داشت  12 درصدی  نخست سال جاری رشدی 
10 درصد خواهد رسید، می تواند  به رشد  امسال 
سال ها زمینه رشد صادرات کشورهای توسعه یافته 
را به خوبی فراهم کند. حتی اگر آن طور که دولت 
چین می خواهد، رشد اقتصاد این کشور امسال به 
هشت درصد کاهش یابد باز هم جمعیت 1.3 میلیارد 
نفری چین که توان مصرف شان رو به رشد است 

به رونق اقتصاد جهان کمک خواهد کرد. 

بهای نفت خام به مرز 
72 دالر نزدیک شد 

با  نیویورک  بازار  در  خام  نفت  بشکه  هر  بهای 
99 سنت  و  دالر   71 به  افزایش،  55 سنت  حدود 
توجه  با  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به  رسید. 
ذخیره  سطح  کاهش  باره  در  اندازها  چشم  به 
سازی های نفت خام آمریکا و به دنبال آن افزایش 
ارزش یورو در مقابل دالر، نفت خام در معامالت 
بشکه  هر  برای  دالر   72 به  نزدیک  گذشته  روز 
معامله شد. روز گذشته مبادله نفت در بازارهای 
ادامه  که  به طوری  بود،  همراه  نوسان  با  جهانی 
و  یورو  منطقه  مالی  بحران  درباره  نگرانی ها 
اقتصادی بر میزان رشد  تاثیر طرح های ریاضت 
تا  را  اروپا  مالی  های  بازار  جهان،  اقتصادی 
در  سهام  ارزش  و  قرارداد  تاثیر  تحت  اندازه ای 
بود.  نوسان همراه  با  نیز  نیویورک  بورس  بازار 
در  فیوچرز  اکسل  موسسه  رئیس  واگنر،  مارک 
و  معامله گران  گفت:  باره  این  در  اورگان  ایالت 
نفت در  بهای  از کاهش شدید  بعد  سرمایه گذارن 
جمعه گذشته )14 خرداد( همچنان محتاط هستند 
و در باره باال رفتن یا پایین آمدن ارزش شاخص 

سهام در بازارهای مالی تردید دارند. 

افزایش قیمت مواد 
غذایي در كشورهاي 

درحال توسعه 

ملل  کشاورزي  و  بار  و  خوار  جهاني  سازمان 
متحد فائو در تازه ترین گزارش خود هشدار داد 
افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایي طي یک سال 
اخیر امنیت غذایي در بسیاري از کشورهاي در 
افزایش  مي کند.  تهدید  را  فقیر  و  توسعه  حال 
خانوارهاي  تا  شده  موجب  غذایي  مواد  قیمت 
زیادي در کشورهاي در حال توسعه و فقیر به 
فقر بیشتر اقتصادي دچار شوند و براي تامین 
چالش هاي  و  مشکالت  با  خود  اولیه  نیازهاي 

زیادي روبه رو شوند. 
بر اساس این گزارش مواد غذایي در کشورهاي 
را  خانوارها  درآمد  درصد   70 از  بیش  فقیر 
تشکیل مي دهد و افزایش قیمت مواد غذایي فشار 
زیادي را بر بودجه خانوارهاي فقیر وارد کرده 
کشورها  این  در  سوءتغذیه  افزایش  موجب  و 
شده است. فائو پیش بیني کرد بحران اقتصادي 
و مالي جهان و رشد فزاینده قیمت مواد غذایي 
خواهد  فقر  کام  به  را  نفر  100میلیون  از  بیش 
در  گوشت  قیمت  50درصدي  افزایش  کشاند. 
این  در  تنش هاي سیاسي  افزایش  موجب  مصر 

کشور شده است.
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شترمرغ 
دواني َدستان 

و تهمینه 
براي  که  است  کودکانه اي  داستان  زمان«  ایران:شن هاي  »شاهزاده 
جذب تین ایجر ها دراماتیک تر نوشته و ساخته شده است. این فیلم بر 
اساس یک بازي ویدئویي تولید شده. بگذارید حدس بزنم: دگمه خنجر 
جادویي در بازي به شما این امکان را مي دهد تا به عقب برگردید و 
زمان را مجددا مرور کنید. از انجا که هر چیزي در داستان )به عنوان 
مثال مرگ( را مي توان به حالت قبل باز گرداند، موقعیت هاي ریسکي 
هم  عاشقانه اي  ماجراي  نمي شوند.  محسوب  مبرم  و  فوري  چندان 
در داستان وجود دارد که میان دختر و پسري که نقش هاي اصلي 

را بر عهده دارند مي گذرد. اگر من جاي شاهزاده ایران بودم دگمه 
بازگشت را مي زدم و تنها این داستان عاشقانه را مرور مي کردم! 

داستان فیلم در سرزمین باستاني پارس مي گذرد که امروزه ایران 
اثار  دارد: کویر، دره،  نامیده مي شود. سرزمیني که طبیعتي عجیب 
باستاني تخته سنگي و رشته کوه هایي که شبیه به هیمالیاست. واز 

انجا که ایران در زمان فیلم از جلگه هاي 
متنوعي  طبیعت  است چنین  مدیترانه گسترده شده  تا سواحل  چین 

براي آن دور از تصور نیست. 
)که  »شارامان«  ایران  اصالت  با  و  شریف  پادشاه  پایتخت،  در 
رونالد پیکاپ نقش آن را بازي مي کند( حکم مي راند. روزي دربازار 
مثل  ظاهرش  که  مي بیند  را  شجاعي  و  چابک  پسرک  پادشاه  شهر 
ولگرد هاست و از کودکي که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است دفاع 
مي کند. پسرک پس از نجات کودک از دست تعقیب گرانش مي گریزد. 
او از روي بام خانه ها به راحتي مي دود و از چنگ انها فرار مي کند. 
او همان »دستان« شخصیت اصلي فیلم است که نقش بزرگسالي او 
را جیک گلن هال بازي مي کند. او یتیمي است که شخصیت اصلي او 
از روي دو فیلم )یا دونسخه از فیلم( »دزد بغداد« که یکي در 1924 و 

دیگري در سال 1940 ساخته شده گرفته شده است. 
دستان به وسیله پادشاه به فرزندي گرفته مي شود و با دو برادر ناتني 
خود گرسیوز)توبي کبل( و تاس )ریچارد کویل( بزرگ مي گردد. به 
فیلم به  این  انتخاب شده براي شخصیت ها در  نظر مي رسد اسامي 
صورت ترکیت تصادفي کلمات خلق شده است. برادر پادشاه »نظام« 
به سبک  ریشي  او  مي کند(  بازي  را  او  نقش  کینگزلي  )بن  دارد  نام 

»ون دایک« و چشماني خشونت بار دارد. 
دستان در دویدن از روي بام ها مهارت دارد، مي تواند از پشت اسبي 
به اسب دیگر بپرد، فاصله زیادي را بجهد و مثل یک میمون بلندي 
را باال برود. همه این حرکات با جلوه هاي ویژه ساخته شده اند و با 

سرعتي انجام مي شوند که غیر قابل باور به نظر مي رسند. 
فربنکس صحنه اي در سال 1924 دارد که در ان از روي دیگ هاي 
از  استفاده  با  و  واقعي  زمان  در  را  عمل  این  که  مي پرد  بزرگي 
صفحه هاي مخصوص پرش که در داخل دیگ ها جاسازي شده بودند 
انجام داده است. پریدن از روي همان شش دیگ به همه پریدن هاي 

دستان در این فیلم مي ارزد. 
شخصیت منفي فیلم، نظام مدعي است که لشکر ایران به شهر صلح 
طلب الموت تجاوز کرده است. الموت شهر زیبایي است که به وسیله 
قلعه هاي مستحکمي احاطه شده است. شارامان دستور داده است تا 
شهر غارت نشود اما نظام اطالعات محرمانه اي دارد که الموت در 
جمعي  دسته  کردن  ویران  براي  که  است  اسلحه هایي  ساخت  حال 

دشمنان ایران ساخته شده. 
به  نفت  به وسیله  را  و شهر  مي رود  باال  دیوارهاي شهر  از  دستان 
آتش مي کشد و در آنجا پرنسس زیبا یعني »تهمینه« )گما ارتنتون( 
را مالقات مي کند. تهمینه خنجر زمان را مالک است خنجري که اگر 
شن مخصوصي را در آن بریزد و آن را برکشد زمان به گذشته باز 

مي گردد. 
راه  )مثل:تنها  هست  پیشگویانه اي  دیالوگ هاي  داراي  داستان  طرح 
جلوگیري از آرماگدون این هست که خنجر را به معبد نگهبان پنهان 
)نوعي  جي اي  سي  صحنه هاي  البالي  دیالوگ ها  این  که  برسانیم( 

تکنیک براي ساخت جلوه هاي ویژه( خسته کننده قرار گرفته. 

تنها  آنها  در  ما  که  مي گذرد  سریع  آن قدر  که  جنگي  صحنه هاي 
جنگجویاني را مي بینیم که لت و پار مي شوند و هیچ فهمي از فضاي 
فیزیکي آن نداریم. و البته اینها همه به فرار تهمیه و دستان از نظام 
یعني  پدرش  که  چیده  توطئه  دستان  براي  او  چراکه  مي شود  ختم 

پادشاه را کشته است. 
شخصیت  مولینا(  عمار)آلفرد  شیخ  قدرت  زیر  به  را  آنها  فرارشان 
اجبارا کمیک داستان مي کشاند. مرد فریبکاري که مسابقات شترمرغ 

دواني به راه مي اندازد. خیلي 
هیجان انگیز تر مي شد اگر دستان و تهمینه برپشت یک شتر مرغ فرار 
مي کردند ولي این طور نشد. تصور کنید! صحنه اي که گما در پیش 
زمینه و جیک درست پشت سرش با سرعت مي تازد و شن ها در پس 

زمینه به هوا بر مي خیزند! 
چیزي که درباره جلوه هاي ویژه این فیلم آزاردهنده است اینکه در 
این صحنه ها هر چیزي امکان وقوع دارد در حالي که در اکثر مواقع 

شما نمي توانید بفهمید چه اتفاقي درحال رویدادن است. 
گودال  در  دستان  که  مي رسد  نظر  به  در صحنه اي  مثال  عنوان  به 
بزرگي افتاده است و انگار شن و ماسه ها با سرعت زیادي او را به 
زیر مي کشند و اینکه او دقیقا به چه شکلي از این مخمصه نجات پیدا 

مي کند واضح و مشخص نیست. 
رویدادهاي کلیدي دیگر هم مبهم و نامشخص اند. به نظر من این طور 
رسید که گرسیوز در دو موقعیت کشته شد یعني دو مرگ براي او به 
تصویر کشیده شد در حالي که از طرف دیگر تا نزدیک به انتهاي فیلم 
او را مي دیدیم و مساله خنجر زمان هم در هیچ کدام از موقعیت ها 

مطرح نبود. 
همچنین کارکرد خنجر زمان در بسیاري از موارد مبهم بود. 

بازگشت را مي فشارید مانند سیلوستر )شخصیت  وقتي شما دگمه 
مواجه  مشکالت  با  رنگي  زرد  جوجه  درپي  که  گربه اي  کارتوني 
و  مي گیردتان  برق  است  کرده  پریز  در  را  پنجه اش  که  مي شود( 
همه شخصیت ها به حالت اولیه اشان باز مي گردند. چطور آدم هاي 
داستان بدون هیچ تمریني مي دانند چگونه این گونه کارها را انجام 

دهند؟ 
الهام بخش و موثر نیستند. جیک  دو شخصیت پیش برنده داستان 
گلن هال با شمایلي که در فیلم داشت مي توانست عکس جلد یک مجله 
بدنسازي باشد و گما ارتتون هم بیشتر به عکس زیبایي مي مانست 
تبلیغات لوازم آرایش استفاده مي شود. اگر هر دو هنرپیشه  که در 
)و  مي گرفتند  بکار  هایشان  نقش  در  را  بیشتري  ذکاوت  و  انرژي 
چنانچه به سطح الفرد مولینا صعود مي کردند( آنوقت شاید پذیرفتني 

تر مي بودند. 

پایان مستند »جنوب مرز« 
الیور استون

الیور استون تور نمایش مستند »جنوب مرز« را که برای کمک 
از آمریکای  با حضور روئسای جمهور چند کشور  به هائیتی 

به  بود،  کرده  آغاز  جنوبی 
پایان برد. 

نمایش  تور  استون  الیور 
مستند جنوب مرز را از روز 
18 می )28 آوریل( از مادرید 

اسپانیا آغاز کرده بود. 
که  مستند  نمایش  تور  این 
ادامه  جهان  نقاط  دیگر  در 
در  اسپانیا  از  پس  بود،  یافته 
جنوبی  آمریکای  کشور  پنچ 
اکوادور،  بولیوی،  آرژانتین، 
پاراگوئه و ونزوئال با حضور 
این  جمهور  رئیس های 

کشورها به نمایش در آمد. 
در این تور نمایشی اول ژوئن با حضور »اوو مورالس« رئیس 
جمهور کشور بولیوی ادامه یافته و در بیش از 30 کشور جهان 

ادامه داشت. 
جمهور  رئیس  چاوز  هوگو  زندگی  به  مستند  این  در  استون 

ونزوئال پرداخته است. 
برزیل،  آرژانتین،  رهبران  با  مستند  این  در  چاوز  بر  عالوه 

اکوادور، بولیوی، کوبا و پاراگوئه مصاحبه شده است. 
از  استون در جنوب مرز به دنبال نمایش تاریخچه مختصری 
رسیدن  جمهوری  ریاست  مقام  به  چگونگی  و  ونزوئال  وقایع 

هوگو چاوز است. 
با دنبال کردن چاوز به محله کودکی او می رود و  او  دوربین 

نشان می دهد که او در فقر متولد شد. 
مستند جنوب مرز پس از این تور از 25 ژوئن در آمریکا اکران 

خواهد شد. 
میالدی،   1646 سال  متولد  کارگردان  استون  الیور  ویلیام 
سری  کارگردانی  واسطه  به  آمریکایی  کننده  تهیه  و  نویسنده 
فیلمهایی که در مورد جنگ ویتنام ساخته شده بود به شهرت 
رسید و تاکنون دو بار موفق به دریافت جایزه اسکار گردیده 

است. 
نوامبر  تا   1967 از آوریل  از سربازان جنگ ویتنام بوده و  او 
1968 در ارتش ایاالت متحده خدمت کرده است. استون سه فیلم 
درباره ویتنام ساخته است، » جوخه« ) 1986 ( ،»متولد چهارم 
جوالی« )1989( و »بهشت و زمین« )1993 ( او این سه فیلم را 
سه گانه نامیده، هر چند هر کدام جنبه های مختلفی از جنگ را 

به تصویر کشیده است. 
برای  است.  ویتنام  جنگ  در  تجربیات خودش  » جوخه« شرح 
جوخه و متولد چهارم جوالی برنده اسکار بهترین کارگردانی 

شده است. 
ویژگی بارز فیلم های او را استفاده از چندین دوربین مختلف و 
فرمت های مختلف از وی.اچ.اس گرفته تا فیلم 8 میلی متری و 

70 میلی متری ذکر کرده اند. 
که  کار می گیرد  به  فیلم  را در یک  فرمت های مختلف  گاهی  او 

»قاتلین بالفطره« از جمله آن هاست. 
 2004( فیدل«  جستجوی  »در  به  می توان  او  فیلم های  جمله  از 
)1999(، »نیکسون«  )2004(، »هر یکشنبه موعود«  (، »اسکندر« 

)1995(، »درها« )1991(، »دست« )1981( اشاره کرد.
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»میراث« شاملو منتشر می شود

فیلم نامه ای از احمد شاملو به نام »میراث« که آن را برای ساخت 
دراختیار مسعود کیمیایی قرار داده بود، توسط این فیلم ساز برای 

انتشار به نشر ثالث واگذار شد. 
داستان »میراث« در آذربایجان می گذرد و به نهضت آزادی طلبانه 
این  می پردازد.  وقت  حکومت  با  برخوردهایش  و  آذربایجان 
فیلم نامه ازسوی ثالث برای گرفتن مجوز به ارشاد فرستاده شده 

است. 
فیلم نامه »میراث« هرگز امکان تبدیل شدن به فیلم را پیدا نکرد. 

مسعود کیمیایی که این روزها سرصحنه فیلمبرداری »جرم« بسر 
 70 یا   1368 در سال های  را  فیلم نامه  این  نوشتن  تاریخ  می برد، 
دانست و دلیل فیلم نشدن آن را در هنگام زندگی شاملو ، مجوز 

ندادن به این سناریو اعالم کرد. 
این فیلم نامه همراه با نوشته ای از شاملو که حقوق ساخت آن را 

دراختیار کیمیایی قرار داده است، منتشر می شود. 
کیمیایی  مسعود  به  »میراث«  حقوق  واگذاری  در  شاملو«  »احمد 
نوشته است:  بدین وسیله سناریو نوشته خود را که موقتا »میراث« 
واگذار  کیمیایی  مسعود  آقای  به  فیلم  به  تبدیل  برای  شده،  ثبت 
می کنم. ضمنا بین طرفین درمورد حذف پاره ای صحنه ها، توافق 
حاصل شده است که من از این نظر هم برای آسان تر شدن کار، 

از طرف خود به ایشان اختیار وکالت می دهم.

اكبر عبدی: »مادر« 
یكی از ماندگارترین 

آثار سینماست
اکبر عبدی گفت:»مادر« یکی از ماندگارترین 
االن  متاسفانه  که  است  ایران  سینمای  آثار 
وقتی آنرا نگاه می کنیم باید صحنه به صحنه 

بگوییم خدا بیامرزد. 

این بازیگر که در فیلم »مادر« علی حاتمی یکی 
از بهترین بازی هایش را ارائه داده در گفتگو 
با خبرنگار سینمایی خبرگزاری دانشجویان 
حاتمی  مرحوم  داشت:  اظهار  )ایسنا(  ایران 

و  گذاشت  انرژی  بسیار  فیلم  این  برای 
مادران  همه  به  دینی  ادای  کرد  سعی 
باشد و خدا او و رقیه چهره آزاد که نقش 
مادر را داشت و حمیده خیرآبادی دیگر 

بازیگر این فیلم را هم بیامرزد. 

مادر گفت:از همه  به روز  اشاره  با  وی 
دعا  سالمتیم  برای  می خواهم  مادرها 
کنند. یک ماه دیگر هم عمل آب مروارید 

دارم و نیازمند دعای مادران هستم. 

عزیز،  روزهای  این  در  گفت:  عبدی 
و  کنند  بزرگی  همیشه  مثل  مادرها 
از  همیشه  مثل  و  ببخشند  را  کوچک ها 

گناه کوچک ها بگذرند.

گلشیفته فراهانی در ایران نیست
ز  ا

زمانی که گلشیفته فراهانی به خارج از کشور سفر کرد و در یکی 
بازگشت  بحث  کرد؛  پیدا  حضور  هالیودی  سینمایی  فیلمهای  از 
جنجال  موضوعات  از  یکی  به  ایران  در  وی  مجدد  حضور  و 
سینمایی(  شمقدری)معاون  جواد  هرچند  و  شد  تبدیل  برانگیز 
فراهانی  گلشیفته  که  بود  کرده  اعالم  مختلف  مصاحبه های  در 
تا  کردند  تالش  عده ای  حال  این  با  بازگردد  ایران  به  می تواند 
حساسیت این موضوع را همیشه حفظ کنند. و آنچه که در چند 
روز گذشته در فضای رسانه ای کشور به گوش رسید؛ نشان از 
وجود همین فضای محسوس دارد تا آنجاکه برخی سایت ها نیز 
بازگشت فراهانی را به تهران در روزهای اخیر نشانه رفتند و گاه 
موضوع تا حد ساخت اولین فیلم بلند سینمایی این بازیگر نیز داغ 
شد. اما پیگیری های خبرنگار ایلنا در ماجرای بازگشت گلشیفته 
فراهانی به ایران به جایی نرسید و مشخص شد این بازیگر اصال 
به ایران سفر نکرده است و خبر مربوط به ساخت فیلم توسط 
به  وی  بازگشت  یعین  خبر  اصل  که  شده  منتشر  درحالی  وی؛  

ایران نیز تکذیب شد. 
خانواده  دوستان  بر  عالوه  را  ایران  در  وی  حضور  عدم  خبر 
فراهانی که یکی از مسوالن سینمایی کشور نیز تکذیب کرده و 

آن را در حد شایعه دانسته اند. 
براساس پیگیرهای خبرنگار ایلنا، گلشیفته فراهانی نه تنها به ایران 
نیامده بلکه براساس گفته دوستان نزدیک خانواده فراهانی، این 
پاریس  به  فراهانی(  فرزند خود)گلشیفته  با  دیدار  برای  خانواده 

سفر کرده است.
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غول هاي ادبیات 
و ورزش 

بعد از عدم استقبال از دو رمان اولیه ریچارد فورد، او به عنوان 
خبرنگار در مجله ورزشي اینساید اسپورت در نیویورک مشغول 
کار شد. این مجله در سال 1982 تعطیل شد و وقتي جانشین مجله 
آن از استخدام فورد خودداري کرد، او بار دیگر سراغ داستان و 
رمان برگشت. رماني که فورد بعد از سر گذراندن این تجربه نوشت، 
ورزشي نویس نام داشت که داستان رمان نویس شکست خورده اي 
فروپاشي  از  ناشي  رنج هاي  با  که  باسکومب  فرانک  نام  به  است 
در  باسکومب  مي کند.  نرم  پنجه  و  دست  پسرش  مرگ  و  ازدواج 
چنین  این  را  خود  خبرنگاري  حرفه  از  خود  برداشت  رمان  اوایل 
بیان مي کند: »اگر ورزشي نویسي چیزي یادتان بدهد، این است که 
اگر زندگي تان کمترین ارزشي هم داشته باشد، باید دیر یا زود در 
انتظار رویارویي با دریغ و افسوسي سخت و جانکاه باشید.« اما 
این رمان چندان جاي دریغي براي فورد باقي نگذاشت، چون برایش 
هم  دنباله هایش  از  یکي  و  آورد  ارمغان  به  ادبي  اعتبار  و  شهرت 

برنده جایزه پولیتزر شد. 
رمان نویس هاي آمریکایي معموال هر وقت که خواسته اند کار خود 
را جدي بگیرند، در آثار خود به سراغ سوژه هاي ورزشي رفته اند. 
شاید بهترین رمان ورزشي تاریخ ادبیات آمریکا موبي دیک باشد که 
با ورزش به عنوان شغل و حرفه برخورد مي کند. چون موبي دیک 
بیش از هر چیز در واقع رماني در مورد صید نهنگ و تاریخچه، 
تکنیک ها و سنت آن است. بخشي از جذابیت این سوژه براي ملویل 
هم به این بود که او را قادر مي ساخت از »دریغ و افسوسي سخت 
و جانکاه« حرف بزند دریغ و افسوس اهب که نهنگي پایش را قطع 

کرده و او بقیه عمرش را صرف انتقام مي کند. 
با  رمان هایي  نگارش  هم  آمریکایي  نویسندگان  از  شماري  براي 
محوریت سوژه هاي ورزشي، مدرکي دال بر آشنایي شان با زندگي 
نویسندگان  این  جمله  از  است.  جامعه  از  شناخت شان  و  توده ها 
مي توان به همینگوي اشاره کرد که با نگارش داستان هایي درباره 
از زندگي  ثابت کند شناختش  ماهیگیري و گاوبازي، قصد داشت 

محدود به کتاب ها نیست. 
به  متفاوت  اندکي  هدف  با  که  هستند  هم  دیگري  نویسندگان  اما 
سراغ ورزش رفته اند: براي نشان دادن اینکه آمریکا را مي شناسند 
و  ورزش  زیرزمیني  دنیاي  به  را  گتسبي  فیتزجرالد  مي فهمند.  و 
دالل هاي شرط بندي غیرقانوني بیسبال ارتباط مي دهد تا نشان دهد 
او در دیگر جنبه هاي زندگي اش هیچ توهمي ندارد. دن دلیلو هم رمان 
بیسبال  مسابقه  آخرین  توصیف  با  را  زیرین  مشهور خود جهان 
جام قهرماني 1951 بین بروکلین داجرز و نیویورک جاینتز آغاز 
مي کند. در این مسابقه جاینتز برنده مي شود ولي سپس مشخص 
مي شود که این تیم عالئم مخفي تیم حریف را سرقت کرده است. 
در عرض چند سال هر دوي این باشگاه ها نیویورک را رها مي کنند 
و به کالیفرنیا نقل مکان مي کنند و دلیلو از این لحظه براي نمایش 
خاطر  به  بیسبال  معموال  چند  هر  مي کند.  استفاده  آمریکا  تباهي 
سنت طوالني تر و جذابیت بیشترش از نظر تحلیلي، نویسندگان را 
جذب خود مي کند، اما هنگامي که جان آپدایک مي خواهد به بن بست 
خرگوش  بدو  رمان  در  را  معمولي  آمریکایي  یک  زندگي  رسیدن 
توصیف کند، به سراغ بسکتبال مي رود. براي آدم هایي مثل قهرمان 
رمان آپدایک، بلوغ و ورود به بزرگسالي به معناي از دست رفتن 
بودند  اهمیت  داراي  این  از  پیش  که  است  چیزهایي  همه   اهمیت 
از  آپدایک  که  چنان  مي شدند.  فرد  هویت  کسب  و  لذت  موجب  و 
زبان قهرمانش مي نویسد: »زماني من یک کار درست انجام دادم. 
بودم. و وقتي در چیزي  بودم. واقعًا  بازیکن بسکتبال درجه یکي 
درجه یک باشید، حاال هر چیزي، دیگر درجه دو بودن هیچ لذتي 
براي تان نخواهد داشت.« رمان آپدایک همچنین اثري درباره طبقات 
محمل خوبي  همیشه  ورزش  و  است  نژادي  و مشکالت  اجتماعي 
براي پرداختن به این گونه مسائل بوده است. سال بلو هم در رمان 
راولستاین، به سراغ بسکتبال مي رود و براي توصیف هنر مایکل 
راولستاین  »مردان جوان  جردن در زمین بسکتبال تالش مي کند: 
همگي شیفته بسکتبال بودند. مایکل جردن نابغه اي بود که هنرش 
را پیش چشمان شان به نمایش مي گذاشت. راولستاین هم خود را 
عمیقا دلبسته جردن هنرمند احساس مي کرد. عادت داشت بگوید 
بسکتبال در کنار موسیقي جاز مهم ترین پیشکش سیاهان به زندگي 
آمریکایي است.« اما مشکل اینجاست که از نگاه یک ورزشکار یا 
که  نمي دهد  توضیح  اینها  از  کدام  هیچ  عالقه مند حرفه اي ورزش، 
چرا مایکل جردن از بقیه بهتر است. از هر چه بگذریم، رمان نویس ها 
کارشناسان خوبي نیستند و توصیف شان از ورزش هم لزوما قابل 

اعتمادتر از توصیف شان از کارهاي دیگر نیست. 

دو داستان از 
فوئنتس 

دو  شامل  مجموعه اي  زودي  به 
داستان کوتاه کارلوس فوئنتس نویسنده 
نوشته  جواني اش  دوره  در  که  مکزیکي 
شده، براي نخستین بار منتشر مي شود. 

جواني  دوره  در  فوئنتس«  »کارلوس 
آثار  از  که  مي نوشت  داستان هایي 
جدیدش جدي تر، فلسفي تر و رئالیستي تر 
در  ها  داستان  این  از  نمونه  دو  بودند. 
مکزیک«  »دانشگاه  مجله  در   1956 سال 

به چاپ رسیدند. 

این کتاب شامل داستان هاي »بازیچه« و 
»گندم آواره« است که بسیار جوان پسند 
هستند. »خولیو اورتگا« نویسنده و منتقد 
را  داستان ها  این  پیش  سال   10 پرویي 
یافت  »فوئنتس«  خانه  بزرگ  آرشیو  در 
»دانشگاه  به  مجموعه  این  آن  از  پس  و 
داستان ها  این  شد.  واگذار  پرینستون« 
که اخیرا توسط خود »فوئنتس« ویرایش 
»مرکز  انتشارات  توسط  شده،  تنظیم  و 
چاپ  به  نفیس  نسخه   100 در  نشر« 
رسیده و توسط نویسنده امضا شده اند. 
»فوئنس« تصمیم دارد در مراسم معرفي 
در  التین«  آمریکاي  »خانه  در  کتاب 
مادرید شرکت کند. چاپ کتاب در واقع 
نویسنده  این  بزرگداشت  براي  بهانه اي 
82 ساله است و با تصاویري از »خوزه 

توال« طراح پرویي مزین شده است. 

تنظیم  اي  گونه  به  داستان  دو  هر 
درباره  را  فوئنتس  تصورات  که  شده 
مي  تصویر  به  خوبي  به  جهاني  مسایل 
داستان  از  »بازیچه«  داستان   « کشد.« 
ناپلئون  که  امپراتوري  »ماکسیملیانو« 
برگزید  مکزیک  پادشاه  عنوان  به  سوم 
داستان  آواره«  »گندم  و  گرفته  الهام 
حیرت انگیز  شخصیتي  است؛  »السارو« 
که مسیح به او حیات دوباره بخشید و 

او را زنده کرد.« 

معرفی قدیمي ترین 
جایزه ادبي بریتانیا

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، آنیتا بروکنر، کازوئو ایشیگورو و هیالري 
با  الرسون«  »ریف  نام  به  نوقلم  نویسنده  یک  که  یافته اند  راه  بخش  این  به  حالي  در  مانتل 
دانشگاه  از سوي  که  جایزه  این  دارد.  جایزه حضور  این  نامزدهاي  میان  در  اثرش  نخستین 

ادینبورگ اهدا مي شود، جایزه 10 هزار پوندي را 
اهدا  بریتانیایي  نویسندگان  داستاني  آثار  به  فقط 
مي کند. داوري این مسابقه را چهره هاي برجسته 
دانشگاهي و دانشجویان ادبیات دانشگاه ادینبورگ 
نیز  بیوگرافي  این جایزه در بخش  دارند.  برعهده 
اهدا مي شود و امسال با تمرکزي قوي بر زندگي 
بخش  نامزد  عنوان  به  را  کتاب هایي  نویسندگان، 
ویلیام   ، چور  جان  درباره  که  برگزیده  نهایي 
کوینسي  دو  توماس  و  اشپارک  موریل  گلدینگ، 
گلدینگ  ویلیام  و  اشپارک  موریل  نوشته شده اند. 
از برندگان پیشین جوایز ادبي هستند. جایزه تیت 
بلک در سال 1919 توسط جانت کوتس بیوه تیت 
راه  نهاد،  بنا  ناشرش  یادهمسر  به  را  آن  که  بلک 
اندازي شد. گراهام گرین، زادي اسمیت و یان مک 
سال  هستند.  جایزه  این  پیشین  برندگان  از  اوان 
کتاب  »اسراسر  رمان  براي  بري  پیش سباستیان 
مودیانو  کرد.  خود  آن  از  را  جایزه  این  مقدس« 
جایزه 300هزار یورویي پاتریک مودیانو نویسنده 

مطرح فرانسوي، جایزه 300 هزار یورویي بنیاد بین المللي سیمونه و سینو دل دوکا را دریافت 
مي کند. نویسنده رمان »افق« امسال 

جایزه اي را دریافت مي کند که »میالن کوندرا« سال پیش آن را دریافت کرده بود. این جایزه 
جهاني که توسط سیمونه دل دوکا در سال 1969 بنیاد نهاده شده و براي ادامه راه همسرش 
سینو دل دوکا از مالکان بزرگ رسانه شکل گرفت، هر سال براي گرامیداشت نویسنده آثار ادبي 

یا آثار علمي که »پیامي براي انسان دوستي مدرن« داشته باشد اهدا مي شود. 
پاتریک مودیانو این جایزه را 9 ژوئن )20 خرداد( در مراسم اهداي جایزه در این بنیاد دریافت 
مي کند. فیلمي از مصاحبه مودیانو با هلن کریر انکوز از اعضاي آکادمي فرانسه نیز در آخر 
فرزند  او  آمد.  دنیا  به  فرانسه  در   1945 30 جوالي  مودیانو  پاتریک  منتشر مي شود.  ماه مي 
پدري ایتالیایی تبار و مادري بلژیکی است. وی که بیش از 40 سال است که به صورت حرفه اي 
مي نویسد، در سال 1972 برنده جایزه بهترین رمان آکادمی فرانسه شد و در سال 1978 جایزه 
این نویسنده  آثار  »افق« جدیدترین  از دست رفته« و  معتبر »گنکور« را برد. »در کافه جوانی 
 1975 از سال  دوکا  دل  بنیاد سیمونه  منتشر شده اند.  و  ترجمه  فارسي  به  دو  هر  فرانسوي، 
2005 تحت  از سال  بنیاد  این  اهدا مي کند.  آثار معماري  به  نیز  200 هزار یورویي  یک جایزه 

سرپرستي انستیتو فرانسه فعالیت مي کند. 
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صدرنشیني یک جنایي نویس 
هنینگ مانکل جنایی نویس سوئدی با رمان »دشمن در سایه«، 
آلمان  در  رمان ها  ترین  پرفروش  هفتگی  جدول  صدرنشین 
جدید  رمان  دو  هفته  این  همچنین  که  است  حالي  در  شد.این 
به جدول  این هفته  نیز  با عناوین »جولیا« و »چسب زندگی« 
است  ماجرایی  آخرین  سایه«  در  »دشمن  رمان  یافتند.  راه 
که کمیسر »کورت واالندر« با آن درگیر می شود و طی آن 
رود.  می  اند،  شده  ناپدید  که  دامادش  مادر  و  پدر  دنبال  به 
رمان »جولیا« نوشته »آنه فورتیر« نویسنده متولد دانمارک و 
ساکن آمریکا، که توسط »بریجیت موسمولر« به زبان آلمانی 
برگردانده شده، نخستین کتاب جدید این هفته است که از رده 
پانزدهم به رده ششم صعود کرده است.داستان این کتاب در 
مورد شخصیتی به نام »جولیا« است که به شکلی عمیق در 
جهان  عشقی  داستان  بزرگ ترین  راز  که  گذشته  رمز  و  راز 
یعنی رومئو و ژولیت است، غوطه ور است و یک کتاب عتیقه 

این زن جوان آمریکایی را راهی ایتالیا می کند. 

تمام نویسندگان افغان در 
»امضاها« 

خواهم  عرضه  زودي  به  که  »امضاها«  جلدي  دو  کتاب 
افغانستان  در  کوتاه  داستان  تاریخي  سیر  کرددربرگیرنده 
زمان  از  افغانستان  داستان نویسي  سیر  کتاب  این  در  است. 
و  شده  1311بررسي  سال  در  کوتاه  داستان  اولین  انتشار 
آن  در  افغاني  متاخر  تا  متقدم  نویسندگان  از  داستان هایي 
صفحه اي   50 مقدمه اي  کتاب  این  بر  است.  رسیده  چاپ  به 
نوشته ام که در هفت بخش تنظیم شده. در این بخش ها سیر 
دوره  تا   1311 سال  از  افغانستان  کوتاه  داستان  تاریخي 
معاصر بررسي شده است. در این مقدمه همچنین آمده که از 
چه نویسندگاني چه نوع داستان هایي مطرح بوده و این آثار 
چه روند تاریخي را پشت سر گذاشته اند. بعد از مقدمه، در این 
کتاب حدود 50 داستان، از 50 نویسنده افغان به چاپ رسیده 
که داستان هاي اولیه، اغلب داستان هایي  هستند که زمینه ساز 
 40 دهه  نویسندگان سال هاي  از  کوتاه شدند.  داستان  ظهور 
نیز داستان هایي از نویسندگاني مانند کریم میثاق، اکرم عثمان، 
رهنورد زریاب، رضا ابراهیم، حبیب اهلل صادقي و برخي دیگر 
و  محبوب  مریم  است.  منتشر شده  دوره  این  نویسندگان  از 
اسداهلل حبیب نیز از جمله نویسندگان دهه 50 این کشورند که 
آثاري از آ نان در این کتاب آمده. از متاخرها نیز نویسندگاني 
چون محمدجواد خاوري و حسین حیدربیگي و تعدادي دیگر 
در این کتاب آثاري دارند؛  این در حالي است که این مجموعه با 
آثار داستان نویسان جواني به پایان مي رسد، که داراي کتاب 
نیستند، ولي چند داستات قابل توجه دارند. »امضاها« نیز نام 
یکي از داستان هاي »بوژمي زریاب«، از بانوان داستان نویس 

افغاني است که در این کتاب آمده. 

اعراب و همینگوي 
به  مجموعه آثار »ارنست همینگوی« نویسنده فقید آمریکایی 
زبان عربی ترجمه و منتشر مي شود. قرار است این مجموعه 
در سه جلد منتشر شود. این مجموعه آثار توسط مجلس ملی 
فرهنگ، هنر و ادبیات کویت در چارچوب سلسله مجموعه های 
موسوم به »ابداعات جهانی« منتشر شده است. این مجموعه 
عربی  زبان  به  انگلیسی  زبان  از  الحالول«  »موسی  را  آثار 
نظارت  آن  بر  نیز  صافیه«  »اسماعیل  دکتر  و  کرده  ترجمه 
داشته است. قرار است این مجموعه در سه جلد منتشر شود، 
زودی  به  و  شده  منتشر  و  ترجمه  آن  نخست  جلد  فعال  اما 
جلدهای دوم و سوم آن نیز منتشر خواهد شد. موسی الحالول 
که برای انجام این کار دو سال و نیم زمان صرف کرده در 
این باره گفت: »برای انجام این مجموعه بزرگ بسیار تالش 
کردم و امیدوارم با ارائه آن کمکی به فرهنگ کتابخوانی عربی 
کرده باشم. در این مجموعه آثار کتاب داستانی پیرمرد و دریا 
مشهورترین اثر ارنست همینگوی که در سال 1952 در چاپ 
نخست آن ظرف دو روز دو میلیون نسخه فروخت نیز ترجمه 

شده است.«

 

كوتاه از ادبیات
سرزمین 

گوجه هاي 
سبز

علی شروقی

جمله  از  سبز«  گوجه هاي  »ســرزميــــن 
اختناق  رمان  مي توان  كه  است  رمان هايي 
در  هاشان  نمونه  كه  رمان هايي  ناميدشان. 
و  التين  آمريکاي  كشورهاي  چون  كشورهايي 
بلوک  كمونيستي  روزگاري  كشورهاي  همچنين 

شرق كم نيست. 
برخي از این رمانها شهادتي هستند به از خود بیگانگي کلمه در نظام هاي 
توتالیتر و استبدادي که سرزمین گوجه هاي سبز هرتا مولر نیز نمونه اي 

است از این دست. 
برنده رومانیایي االصل )گفتم رومانیایي االصل و همین  هرتا مولر – 
جا اضافه کنم که نویسنده اختناق خیلي وقتها نویسنده اي است به ناچار 
دو رگه شده و از جایي به جایي دیگر گریخته ( آلماني نوبل ادبي سال 
گذشته – را مي توان یکي از نویسندگان راستین »رمان اختناق« به شمار 
آورد و این را نه فقط با مرور زندگي او )آن قسمت از زندگي اش که 
از  پس  یا  روماني(،  چائوشسکودر  و وحشت حکومت  ترس  در سایه 
خواندن همه آثارش که با خواندن همین یک کتاب »سرزمین گوجه هاي 
شده  منتشر  دیگر  بار  سال ها  از  پس  فارسي اش  ترجمه  که  او  سبز« 

مي توان دریافت. 
هرتا مولر در »سرزمین گوجه هاي سبز« مقطعي از تاریخ سرکوب را 
از خالل روایت سرگذشت شخصیت هایي که سرنوشت هرکدام شان به 
نحوي با تمامیت خواهي نظام حاکم گره خورده است باز مي گوید. در 

رمان هرتا مولر، علت العلل همه حوادث نظام حاکم است. 
چرا که این نظام از طریق عواملش بر خصوصي ترین جنبه هاي زندگي 

افراد نظارت مي کند. 
هر تصمیمي که در این رمان گرفته مي شود و هر آنچه داستان را پیش 
مي برد خواه ناخواه در راستاي منافع نظام سرکوبگر و یا در ضدیت با 

این منافع سازماندهي مي شود. 
بنا بر این در رمان هرتا مولر از عشق و دیگر انگیزه ها و احساس هاي 
پیش برنده خبري نیست و اگر هم هست، سوء ظن حاصل از حضور 

نامرئي پلیس در همه جا در نهایت ریشه هرنوع احساسي را 
خشکانده است. 

به  دانشجو  به واسطه خودکشي مشکوک دختري  راوي  داستان،  اول 
نام لوال که از هم اتاقي هاي راوي است با ادگار، کورت و گئورگ آشنا 
مي شود که زیر زمیني علیه رژیم فعالیت مي کنند. لوال خودش را با کمر 
به  لوال  و مرگ  بند  کمر  این  است.  کرده  آویز  کمد حلق  در  راوي  بند 
وسیله آن و همچنین پیدا شدن دفترچه خاطرات لوال در چمدان راوي، 
به نقاط اتصال راوي با ادگار، کورت و گئورگ تبدیل مي شود. نقطه هاي 
اتصالي شوم که تا پایان، سایه مرگ و هراس و افسردگي را با خود 

دارد. 
در ارتباط راوي و ادگار و کورت و گئورگ با یکدیگر هرگز رنگي از 
مي کند،  متصل  هم  به  را  آنها  آنچه  که  چرا  نیست  سرزندگي  و  شور 
نظامي است که آنها از طرفي از پذیرفتن اش سر باز زده اند و از طرف 
دیگر خود را به نحوي در جنایاتي که این نظام مرتکب مي شود شریک 
جرم مي دانند چرا که مجبورند به تن دادن به برخي قواعد آن یا دیدن 

آنچه در اطراف شان 
رخ مي دهد. 

در جایي از رمان، گئورگ - که پس از تمام شدن درس اش معلم شده 
نامه اي به راوي مي نویسد »بچه هاي مدرسه نمي توانند حتي در  - در 
مورد چیزي که به آن مي بالند جمله اي بدون ذکر مجبور بودن، مانند: 
من مجبورم، تو مجبوري، ما مجبوریم، بیان کنند. آنها مي گویند: مادرم 
مجبور بود کفش جدیدي براي من بخرد و این عین حقیقت است. خودم 
هم همین کار را مي کنم. مثال من مجبورم هر شب از خودم بپرسم که 

آیا فردایي خواهد بود.« )ص 145 ( 
به  را  زیسته  تجربه  سبز«  گوجه هاي  »سرزمین  رمان  در  مولر  هرتا 
در  بدن ها  چیزها،و  کلمات،  مي کند.  بدل  زبان  و  روایت  در  تجربه اي 
متصل  و  داده  دست  از  را  خود  طبیعي  کارکردهاي  همگي  رمان  این 
به حکومت و تحت انقیاد آن، در دایره تنگ بي اعتمادي و ترس و مرگ 

محصور مانده اند. 
پیام مخدوش است و ادراک حقیقت »چیزها« ناممکن. همه چیز پاسبان 
دارد و حتي لقمه هاي غذا به سربازهاي کوچک تبدیل مي شوند آن جا 
که راوي مي گوید: »من بسته نان و ژامبون زرد رنگم را باز کردم. ترزا 
کردیم  آورد. شروع  در  کوچولو  دو سزباز  به صورت  و  برید  را  آن 
از سر در  از شعار آویخته  143( جایي دیگر راوي  به خوردن.« )ص 
کارخانه سخن مي گوید: شعار »کارگران جهان متحد شوید« و از کساني 

که هر روز از زیر این شعار عبور مي کنند. 
او این عابران را به صورت کفش هایي در اندیشه فرار و عبور از مرز 
بر  را  تعقیب  ترس  »کاله«  و  فرار  آرزوي  »کفش«  او  دل  در  مي بیند. 

مي انگیزد. 
همانطور که فالکت آدم ها را در اندام و صورت هایشان مي جوید. اما 

و  ادگار  و  راوي  نگاري هاي  نامه  از  را  وحشت  حکومت  حضور  اوج 
کورت و گئورگ مي توان فهمید. 

به هم مي دهند  که  را  پیام هایي  نامه ها  نامرئي  ناظران  اینکه  براي  آنها 
درنیابند، از کلمات رمزي استفاده مي کنند و یک تار موي خود را هم در 
نامه مي گذارند، که اگر تار مو گم شد نشانه این باشد که نامه پیش از 

رسیدن به مقصد باز شده است. 
بین مقصد تا مبدا همیشه کسي ایستاده که ارتباط را مخدوش مي کند. 
جمله ها به دیوار نامرئي این ناظر ایستاده مي خورند و تاب بر مي دارند. 
کج و معوج مي شوند و حتي بیماري، وقتي به شخص چائوشسکو - که 
در رمان با عنوان »دیکتاتور« از او نام برده مي شود – ربط پیدا مي کند، 
معناي رویاي آزادي سیاسي مي یابد: »نجواي مرگ مردمان فراري، با 

بیماري هاي دیکتاتور تفاوت داشت. 
بیان مزخرفات  با  تلویزیون ظاهر مي شد و  اول، در  او در همان روز 
هم  مردم  مي کرد.  تکذیب  را  بودن مرگ خویش  الوقوع  قریب  بي انتها، 
بي اعتنا به حرف هاي او بیماري تازه اي برایش پیدا مي کردند و مي گفتند 

که این یکي دیگر کارش را مي سازد.« )ص 144( 
هرتا مولر براي روایت »رمان اختناق«، روایتي به عمد نامنسجم را بر 
گزیده است تا نا منسجم بودن و از هم گسیختگي حقیقي نظمي را که به 

زور سرکوب و ترس اعمال مي شود افشا کند. 
او با روایت تکه تکه خود و با بر هم زدن سیر خطي وقایع با پاره هایي 
از نظر زماني نا مربوط به این سیر خطي، تقلبي بودن سیستمي را نشان 
مي دهد که ارکان و اجزاء متشکله اش به زور کنار هم نگه داشته شده و 

تحت فشار، از شکل افتاده اند. 

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

ایزابل آلنده و یک اثرجدید 
کتاب جدید نویسنده شیلیایی ایزابل آلنده با نام »جزیره زیر دریا« به 
زبان انگلیسی منتشر شد. آلنده درباره این کتاب عنوان کرد: با توجه به 
اینکه این کتاب راجع به برده داری در هائیتی است امیدوارم خوانندگان 
این کتاب تصور نکنند که درباره زلزله ویرانگر این کشور نوشته شده 
است. وی ادامه داد: انتشار این کتاب و این زلزله یک تقارن وحشتناک 
است. هم اکنون که این کتاب به انگلیسی منتشر شده است این احساس 
بد به من دست می دهد که کسی فکر کند می خواهم از شرایط به وجود 
دیگر  از سوی  اما  کنم  کتابم سوءاستفاده  تبلیغ  برای  هائیتی  در  آمده 
کشور  این  درباره  مردم  دوباره  که  است  مهم  این  می رسد  نظر  به 
شگفت انگیز که نیاز به کمک دارد صحبت کنند. »جزیره زیر دریا« رمانی 
برای  که  دومینگو  سانتو  در   18 قرن  به  متعلق  برده ای  درباره  است 
آزادی خود در جهانی بسیار نژادپرست و مردساالرنه باید مبارزه کند. 
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اینترنت، هوش و آینده بشر را 
تهدید مي كند 

هر زمان که انسان در اینترنت به گشت و گذار مي پردازد، به 
گونه ای اتصاالت مغز خود را کوتاه تر می کند و در نتیجه 
نابود  خود  در  را  موضوعات  روی  بر  تعمق  و  تفکر  امکان 
کرده، فرصت یادگیری واقعی را از خود گرفته و حافظه دراز 
مدت خود را به موضوعات کوچک و بی ارزش اختصاص 

می دهد. 
نام  به  نویسنده اي  و  محقق  بررسي  و  تحقیق  نتایج  اینها 
را  مشهور  سؤال  یک  قبل  مدت ها  که  است  کار«  »نیکالس 
این  امروز  و  کند ذهن مي کند؟«  را  انسان  »آیا گوگل  مطرح کرد: 
هوش  قتل  به  کمر  که  است  اینترنت  این  که  شده  مطرح  مسئله 

انساني بسته است. 
»کار« به عنوان شاهدی بر فرضیه اش به تجربه هایی درباره خود 
و همکارانش اشاره کرده است که به بهانه گشت و گذار در اینترنت 
دست از کتاب خواندن کشیده اند. به گفته وی شواهد زیادی وجود 
دارند که نشان می دهند اینترنت نسبت به انسان ها عملکردی دارد 

که طی نسل های آینده موجب پشیمانی نوع بشر مي شود. 
عصب  شناسان،  زبان  نظریات  و  دیدگاه ها  به  استناد  با  »کار« 
شناسان و روانشناسان به این نتیجه رسیده که اینترنت در حال 
دسته  در  تغییرات  این  که  هاست  انسان  مغز  در  تغییری  ایجاد 
جمله  از  بشر  مختص  دانش  نوع  هر  ندارند.  قرار  خوب  تغییرات 
جدیدترین تکنولوژی ها را می توان در این جهان مجازی یافت و 
با کمک این شبکه به اشتراک گذاشتن اطالعات در ابعاد بزرگ تر 
و با سرعت بسیار بیشتری نسبت به اجداد انسان ها در قرن های 

گذشته انجام می گیرد. 
پشت  را  بیشتري  ساعت هاي  انسان  چه  هر  دارد  عقیده  »کار« 
مانیتور براي سر زدن به سایت هاي مختلف صرف کند، بیشتر از 
مطالعه کتاب ها و مجالت و دیگر فعالیت هایی که مغز را برای تفکر 
و تعمق موثر تحریک می کند، محروم مي شود و نکته ترسناک در 
این رویداد این است که نسل جوان بزرگ ترین بخش زندگی خود 
را به گشت و گذار و جست وجوهای اینترنتی اختصاص داده است. 
اعتیاد  اینترنت مانند مواد مخدر  این پژوهشگر، عملکرد  به عقیده 
خاطر  انبساط  و  آرامش  باعث  آنی  به صورت  چراکه  است  آور 
قرار  انسان ها  دسترس  در  جهانی  ابعاد  در  می شود،  کاربرانش 
دارد و هرگز مشترکان اش را رها نمي کند. به این شکل اتصاالت 
مغزی انسان ها محدودتر شده و توانایی آن ها را در اندیشه عمیق 
نابود می کند و به تدریج نسل آینده بشر را به موجوداتی کند ذهن 

و کوته فکر تبدیل خواهد کرد. 
8 ژوئن 2010 

آگاتا كریستی آلزایمر داشت 
نویسنده  کریستی،  آگاتا  شد  مدعی  کارشناس  یک 
مشهورانگلیسی در هنگام نوشتن رمان »فیل ها می توانند 
بیماری  آغازین  مراحل  سالگی،   81 در  بیاورند«  یاد  به 
آلزایمر را پشت سر می گذاشته است.آخرین قسمت سری 
اقبال  مورد  چندان  پوآرو«  »هرکول  دنباله دار  رمان های 
این  دلیل  بتواند  شاید  ادعا  این  حال  و  بود  نگرفته  قرار 
کند.  مشخص  آمده،  در  معما  یک  شکل  به  که  را  قضیه 
بودن  زیاد  و  ضعیف  بسیار  داستان  دلیل  به  کتاب  این 
کارشناس  این  بود.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  آن،  اشتباهات  تعداد 
یافته های خود  کردن  منتشر  برای  و  دارد  نام  لنکشایر«  »یان  که 
دو سال صبر کرده، در این مورد گفت: »من قصد نداشتم نتیجه ای 
را که در پایان تحقیقاتم به آن رسیدم، بیان کنم ولی اطالعات به 
دست آمده نشان دهنده این واقعیت بود که آگاتا کریستی در اواخر 
عمرش به بیماری آلزایمر دچار شده بود.« لنکشایر پس از بررسی 
16 رمان از آگاتا کریستی به این نتیجه رسیده است. او همچنین 
پرداخته  نویسنده  این  فراموشی  عارضه  به  هرگز  »هرچند  گفت: 
نشده، آخرین رمان هایی که او نوشته حاکی است او نمی توانسته 
رماني جنایی  خلق کند که از راه ردگیری سرنخ حل شود و این 
برخالف قواعد ژانری بوده که خود در به وجود آمدن آن نقش 
موثری داشت.« داستان های آگاتا کریستی به خصوص آن دسته 
که در باره ماجراهای کارآگاه هرکول پوآرو یا خانم مارپل هستند، 
نه تنها لقب »ملکه جنایت« را برای او به ارمغان آوردند بلکه وی 
را به عنوان یکی از مهم ترین و مبتکرترین نویسندگانی که در راه 
توسعه و تکامل داستان های جنایی کوشیده اند نیز معرفی و مطرح 
کردند.آگاتا کریستی در کتاب رکوردهای گینس مقام اول در میان 
دوم  مقام  و  دوران ها  تمام  در  کتاب  نویسندگان  ترین  پرفروش 
)بعد از ویلیام شکسپیر(در میان پرفروش ترین نویسندگان در هر 
زمینه ای را به خود اختصاص داده است. تخمین زده شده است که 
یک میلیارد از کتاب های او به زبان انگلیسی و یک میلیارد دیگر 
در ترجمه های گوناگون به 103 زبان دنیا به فروش رسیده است. 
در  مثال  بهطور  که  درجه است  آن  به  کریستی  جهانی  محبوبیت 
کشوری چون فرانسه تعداد کتاب هایی که از او تا سال 2003 به 
فروش رسیده بالغ بر40 میلیون جلد بوده  است.آگاتا کریستی در 

12 ژانویه 1976 در 85 سالگی و به طور طبیعی درگذشت. 
7 ژوئن 2010 

كشف كامل ترین قبرستان 
گالدیاتورها 

در  ساله  شش  کاوشی  از  پس  انگلیسی  باستان شناسان 
قبرستان  کامل ترین  کشف  به  موفق  کشور  این  یورک  منطقه 
انگلستان شدند. تحقیقات و کاوش های  گالدیاتورهای رومی در 
کشف  به  انگلستان  یورک  شهر  مرکز  در  باستان شناسان 
قبرستانی با 80 اسکلت انسانی بی سر انجامید که به اعتقاد آنها، 

متعلق به اجساد گالدیاتورهای رومی بوده است. 
به گفته باستان شناسان، سر اجساد که به جز در موارد اندک با 
اجسام تیز سنگین همچون شمشیر یا تبر قطع شده بودند در مناطقی 
غیر از قبرها پیدا شده و حتی در باالی سر اجساد نیز قرار نداشتند.اکثر 
اسکلت هاي به دست آمده هم متعلق به افراد جوان بوده و مرگ آنها به 
سال هاي یک تا چهار پس از میالد مسیح بازمي گردد. روی استخوان 
برخی از اجساد که به صورت انفرادی دفن شده بودند، نشانه هایی از 
گاز گرفتگی وجود داشت که به احتمال زیاد توسط درندگانی همچون 
به مرگ گالدیاتورها شده  منجر  و  آمده  به وجود  یا خرس  ببر  شیر، 
بود. به عقیده کارشناسان، مناطق یا اماکن زیادی را نمی توان یافت که 
اجسادي با این مشخصه ها پیدا شده باشد.در بسیاري از اسکلت هاي به 
دست آمده فرد مورد نظر دست یا پا نداشته و ازاین رو باید به این نتیجه 
رسید که این اجساد متعلق به گالدیاتورهایی است که درنبرد با حیوانات 
وحشی به قتل رسیده اند. پروفسور اندرو واالس که کارشناس تاریخ 
باستان است در این باره مي گوید:»در مورد دفن این اجساد مسئله اي 
نبوده اند.کشف  عادي  افراد  آنها  هستیم  مطمئن  ما  دارد.  وجود  خاص 
این قبرستان از لحاظ بین المللي داراي اهمیت فوق العاده اي است. ما در 
هیچ جاي جهان چنین قبرستان کاملي که متعلق به گالدیاتورها باشد را 
نداریم.« اجساد این گالدیاتورها در 14 قبر از 80 قبر کشف شده و این 
در حالي است که وسایل و اجناسی برای دنیای دیگر براي مردگان در 
قبرها وجود داشته است.در این میان قبری تخم مرغی شکل متعلق به 
مردی 18 تا 23 ساله متعلق به قرن سوم میالدی که به دلیل ضربات 
مکررشمشیر سر از بدنش جدا شده بود، در بین دیگر قبرها خود نمایی 
می کرد. وجود بقایای حیواناتی مانند اسب، گاو و خوک نشان از اهمیت 
تحقیقات  باستان شناسان،  گفته  دارند.به  قبر  صاحب  جسد  شخصیتی 
زودی  به  و  داشته  ادامه  قبرستان  این  از  دیگری  زوایای  برای کشف 

نتایج آن در مجالت باستان شناسی منتشر خواهد شد. 
7 ژوئن 2010 

90 درصد ژاپنی ها 
روزنامه خوان هستند 

در میان پنج نوع رسانه ژاپنی شامل روزنامه، تلویزیون، رادیو، 
مردم  میان  در  بیشتری  محبوبیت  از  روزنامه  اینترنت،  و  مجله 
برخوردار است.اتحادیه سردبیران و ناشران روزنامه های ژاپن 
اعالم کرد: براساس نظرسنجی انجام شده در سراسر ژاپن بیش 
از 90درصد از شهروندان ژاپنی در سنین مختلف روزنامه خوان 
هستند. این نظرسنجی که از چهار هزار و 100نفر از شهروندان 
نشان  است،  شده  انجام  تلفنی  طور  به  ژاپن  سراسر  در  ژاپنی 
می دهد که بیش از 90 درصد از شهروندان ژاپنی هر روز روزنامه 
ژاپنی  که شهروندان  است  داده  نشان  نظرسنجی  این  می خوانند. 
اینترنت  و  تلویزیون  ژاپنی شامل روزنامه،  بزرگ  پنج رسانه  از 
استفاده می کنند که در میان این رسانه ها روزنامه به طور روزانه 
که  نظرسنجی  این  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  آنها  سوی  از 
که  دهد  می  نشان  شده  انجام  میالدی   2009 سال  اکتبر  ماه  در 
روزنامه کلیدی ترین و ضروری تری رسانه در جمع خانواده های 
ژاپنی است که در خانه، مترو، اتوبوس و نقاط مختلف به مطالعه 
از  91درصد   /3 نظرسنجی  این  نتایج  براساس  می پردازند.  آن 
پاسخ دهندگان گفته اند که هر روز به مطالعه روزنامه می پردازند 
که این آمار در مقایسه با نتایج نظرسنجی دو سال گذشته تغییری 

نداشته است. 
که  گفته اند  نظرسنجی  این  به  دهندگان  پاسخ  از  درصد   52  /6
مناطق  موضوعات  و  مسائل  از  آنها  درک  به  روزنامه  مطالعه 
مختلف مرتبط با زندگی آنها کمک می کند. این نظرسنجی همچنین 
نشان داده است که 2/ 50 درصد از پاسخ دهندگان روزنامه را به 
مورد  در  اخبار  و  اطالعات  دریافت  در  منبع مستقل خود  عنوان 
مسایل مختلف داخلی و خارجی استفاده می کنند در حالی که 5/62 
درصد از شبکه های خصوصی و 2/ 52 درصد از طریق شبکه های 
اینترنتی، اطالعات مورد نیاز خود را دریافت می کنند.ژاپن از نظر 
حجم انتشار روزنامه در میان کشورهای دنیا در رده نخست قرار 
دارد به طوری که فقط روزنامه یومیوری این کشور در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر بیش از 12 میلیون نسخه منتشر می شود که از 
طرق مختلف از جمله پست در خانه ها، محل های کار یا دکه های 

روزنامه فروشی ها به مخاطبان عرضه می شود. 
9 ژوئن2010 

انگشت های گالیله در موزه ای 
به نام گالیله 

مشهور  اخترشناس  نام  به  را  خود  نام  که  ای  موزه 
این  های  انگشت  دارد  قصد  داده  تغییر  میالدی   16 قرن 
را  شده اند  جدا  وی  بدن  از  مرگ  از  پس  که  اخترشناس 
از  برخی  توسط  که  گالیله  انگشت  دو  بگذارد.  نمایش  به 
طرفداران وی در قرن 18 میالدی از جسد بی جانش جدا 
شده است در نمایشگاهی در موزه فلورانس که به تازگی 
به موزه گالیله تغییر نام داده است به نمایش در خواهد 
آمد.موزه تاریخ علوم به مدت دو سال برای بازسازی و 
تعمیر تعطیل شده بود و پس از بازگشایی مجدد نام خود را به 
موزه گالیله تغییر داد. سال گذشته مدیر این موزه اعالم کرد دو 
انگشت دست راست گالیله در یک حراجی کشف شده و به عنوان 
انگشت های این دانشمند بزرگ که در سال 1642 از جهان رفته به 
تایید رسیده است. این انگشت ها اکنون در محفظه های شیشه ای 
بلند و باریکی به نمایش گذاشته می شوند. دندان وی نیز در این 
نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت و یکی دیگر از 
انگشت های وی در حال حاضر در این موزه به نمایش گذاشته 
شده است. در سال 1737 طرفداران گالیله حین انتقال جسد وی 
از جایگاه پیشینش به قبرستانی در فلورانس، سه انگشت، دندان 
و یکی از مهره های کمر وی را از بدنش جدا کردند. مهره کمر 
وی اکنون در دانشگاه »پادوآ« جایی که گالیله برای سال ها در آن 
انگشت  به تحصیل پرداخته است نگهداری می شود. دندان و دو 
دیگر درون یک مخزن ویژه در میان نسل های یک خانواده دست 
به دست می شد اما در قرن 20 این بقایای دانشمند بزرگ تاریخی 
ناپدید شد و سرانجام سال گذشته در یک حراجی یافته شده و 
که  افرادی  اسناد خانوادگی  و  تاریخی  اسناد  با کمک  دانشمندان 
را  انگشت ها  این  بودن  واقعی  توانستند  بودند  کرده  حفظ  را  آن 
کلیسا  تعالیم  نقض  اتهام  به  را  گالیله  برسانند.واتیکان  اثبات  به 
در  دانستند.  می  جهان  مرکز  را  زمین  که  تعالیمی  کرد،  محکوم 
همین راستا پاپ ژان پل دوم در حدود 20 سال پیش از این اختر 
شناس مشهور اعاده حیثیت کرده و اعالم کرد کلیسا در این زمینه 

رفتاری خطا داشته است. 
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بي پي، گوگل و یاهو را خرید 
نتایج  بي پي  اختصار  به  یا  پترولیوم  بریتیش  شرکت 
را  یاهو  و  گوگل  هاي  سایت  در  جستجو  باالترین 
با  اینترنت  کاربران  ترتیب  این  به  کرد.  خریداري 
جستجوي عبارت هاي مشابهي مانند »نشت نفت« نتایج 
نفتي  شرکت  این  مي بینند.  را  شرکت  این  نظر  مورد 
انگلیسي که به دلیل بي کفایتي در مهار نشت نفت خلیج 
مکزیک و رقم زدن یکي از بدترین مصیبت هاي زیست 
محیطي ایاالت متحده، به شدت تحت فشار است تا جایي پیش 
در  را  مورد  این  به  مربوط  خبري  نتایج  دارد  که سعي  رفته 
سایت هاي اینترنتي مانند توئیتر و فیس بوک را نیز تغییر بدهد 
تا به این ترتیب دست کم وجهه خود را در جامعه تا اندازه اي 
بهبود ببخشد. بنابراین بعد از جست وجوي عبارات مربوط به 
جمله  اما  است  گزینه  اولین  بي پي  لینک شرکت  نفتي  آلودگي 
دیگري هم در این بین خودنمایي مي کند:»در مورد کمک هاي 
بي پي بیشتر بدانید.« هر چند تنها نتیجه این اقدام بیشتر شدن 
انتقادات علیه این شرکت نفتي بود. نتایج گوگل در مورد بي پي 
این بود که در  نتیجه  به استهزا گرفته شد.  توئیتر  در سایت 
سایت توئیتر یک لینک جدید براي بي پي در نظر گرفتند که در 

حال حاضر باالي 140 هزار بازدید کننده دارد. 
پیام کاربران توئیتر این است:»ما به گوگل پول زیادي دادیم 
تا مطمئن بشویم تا شما به بهترین اطالعات ممکن در رابطه 
به شما  ما  که  اطالعاتي  پیدا مي کنید:  نفت دسترسي  با نشت 
کرد  اعالم  بي پي  سخنگوي  اودون،  گذشته  روز  مي دهیم.« 
هدف شرکت از خریدن لینک نتایج جستجو این بوده که قابلیت 
دسترسي به اطالعات را در مورد نشت نفت باالتر ببرد:»ما از 
پیگیري عبارت هاي  نتایج  موتورهاي جست وجو نظیر گوگل 
افرادي که  براي  تا  این مسئله را خریداري کردیم  به  مربوط 
مي خواهند در مورد تالش هاي ما براي پاکسازي خلیج بدانند، 
کار را راحت تر کنیم. از طرف دیگر پیداکردن لینک هاي کلیدي 
براي آگاهي از روند پاک کردن لکه نفتي، جلوگیري از گسترش 
صورت  تر  ساده  روش  این  با  داوطلبان  از  نام  ثبت  و  نفت 

مي گیرد.« 
9 ژوئن2010 

عكس خود را به فضا بفرستید 
یک  در  نام  ثبت  با 
اینترنتي  سایت 
بدون  مي توانید 
هیچ  پرداخت 
عکس  هزینه اي 
فضا  به  را  خود 
نس  ا ژ آ . ستید بفر
آمریکا  فضایي 
که  فردي  عکس هر 
در سایت »فیس این 

اسپیس« عکس خود را آپلود کند به فضا خواهد فرستاد. کمپین 
»فیس این اسپیس« ادامه سنتي است که در آن یادگاري هایي 
که  بود   1997 سال  در  مي شود.  فرستاده  فضا  به  انسان  از 
یک شاتل امضاهاي دانش آموزان مدرسه اي را در بخشي از 

ماموریت فضایي خود بر روي یک دي وي دي به فضا برد. 
فضاپیماي کاسیني این امضاهاي یادگاري را حول مدار زحل 
و مریخ چرخاند و آنها را به قطب شمالي مریخ هم برد. این 
 Lunar Reconnaissance پیماي  فضا  که  است  حالي  در 
Orbiterیک ریزتراشه را به ماه برد و کپلر هم یک دي وي دي 

از نام ها و پیام هاي مختلف را با خود به فضا برد. 

اما این اولین بار است به صورت عمومي از مردم عادي دعوت 
قرار  بفرستند.  به فضا  را  هایشان  مردم عکس  تا  است  شده 
به فضا  با خود  را  این عکس ها  نوبت  دو  در  دو شاتل  است 
ببرند. افراد باالي 13 سال مي توانند با آپلود کردن عکس هاي 
در سایت مذکور شانس این را داشته باشند که عکس شان را 
به فضا بفرستند. آنها پس از بازگشت این شاتل ها مدرکي که 
امضا کرده  و در آن گواهي شده  را  از فضانوردان آن  یکي 
عکس فرد موردنظر به فضا رفته است را دریافت خواهند کرد. 
16 سپتامبر به فضا فرستاده خواهد و در ماه  این شاتل در 
انجام  از  این دو شاتل پس  بازخواهد گشت.  به زمین  نوامبر 

ماموریت اخیرخود از سیستم خارج خواهند شد. 
8 ژوئن 2010 
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افسردگي بیماري شایع عصر ماست که در تمامي 
جهان روندي فزاینده دارد و این در حالي است که 
حدود نیمي از مبتالیان به افسردگي یا از بیماري 

خود بي خبرند. 
همه انسان ها در دوره هایي از عمر خود به هنگام 
با  برخورد  از  پس  یا  زندگي  مشکالت  با  مبارزه 
در  پي  رواني  فشارهاي  و  شکست ها  ناکامي ها، 
پي و یا حتي مواقعي بدون دلیل ممکن است دچار 
امري  این  که  شوند  اندوه  و  ناشادي  غمگیني، 
از  ناشي  احساسات  که  است.آنگاه  اجتناب ناپذیر 
منفي  تاثیرات  بروز  باعث  و  یابد  ادامه  شکست ها 
شود  شخصي  و  اجتماعي  زندگي  و  سالمت  در 

انسان در جاده افسردگي گام نهاده است. 
بلکه در  نیست  اختصاصي  بیماري  افسردگي یک 
تمام سنین و همه نژادها، در زنان و مردان ظاهر 
مي شود. این عارضه انواع گوناگون دارد به طوري 
که در بعضي افراد به صورت هایي ظاهر مي شود 
نمي شناسیم.  افسردگي  را  آنها  عموما  ما  که 
افسردگي پس از آنکه درمان شد غالبا باز مي گردد. 
بیوشیمیایي  انفعاالت  و  فعل  علم شناخت  امروزه 
عصبي  مسیرهاي  در  شیمیایي  تغییرات  یا  مغز 
در  مي شوند  نامیده  نروترانسمیتر  اصطالحا  که 
است  داده  نشان  افسردگي  بیماري  آثار  ایجاد 
به صورت  خودرا  شیمیایي  تغییرات  این  که 
اشتها،  کاهش  خلق،  تغییر  عالئمي همچون 
تحریک پذیري، خستگي مفرط و بي عالقگي نمایان 

خاصي  ژن  ژنتیک  علم  دانشمندان  مي سازد.البته 
بلکه  نمي کنند  معرفي  بیماري  این  مسئول  را 
به  را مستعد  مختلف، شخص  ژن هاي  از  ترکیبي 
بیماري مذکور مي نماید. در واقع زمینه ژنیتیکي و 
همچنین مجموعه اي از رویدادهاي پر از استرس و 
آسیب زاي زندگي، همچون از دست دادن نزدیکان، 
همسر یا ویژگي هاي شخصیتي مانند بدبین بودن 
ابتال  به سمت  را  فرد  تنهایي مي تواند  به  تمایل  و 

به بیماري افسردگي هدایت کند. حداقل 15 تا 20 
درصد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض 
نشان  خود  از  را  شدید  افسردگي  نشانه هاي  و 
بدهند و میلیون ها نفر در هر لحظه در جهان تحت 

درمان افسردگي قرار گیرند. 

انواع افسردگي 
خلق  اختالالت  بالیني،  افسردگي  Depressionیا 
که  مي شود  نامیده  عاطفي  اختالالت  یا  خویي  و 
عاطفي،  آشفتگي  اندیشه،  آشفتگي  دچار  را  بیمار 
تغییر رفتار و بیماري هاي جسماني مي کند.همانند 
یا  قلبي  انواع بیماري هاي  هر بیماري دیگري مثل 

مختلفي  فرم هاي  نیز  افسردگي  بیماري  پوستي 
عبارتند  افسردگي  عمده  دسته  سه  حاضر  دارد. 
 ،)Major Depression(شدید افسردگي  از: 
افسردگي پایدار )Dysthmia( و اختالل دو قطبي. 
اجتماعي  عملکردهاي  دیدگاه  از  بالیني  افسردگي 
ناتوان  را  بیمار  بیماري هاي مزمن،  دیگر  از  بیش 
مي کند. افسردگي شدید بیش از بیماري هاي مزمن 
ششي، التهاب مفاصل و دیابت، ناتوان کننده است. 
آن  ترین  شایع  دارد،  گوناگون  اقسام  افسردگي 
گاهي  آن  به  مبتال  فرد  که  است  کبیر  افسردگي 
از  نوعي  مي شود.  فعال  موقتا  و  و خوشدل  شاد 
افسردگي کبیر به افسردگي مالیخولیایي موسوم 
است که بیمار هیچ گاه از چیزي دلخوش نمي شود 
کبیر  افسردگي  به  مبتالیان  درصد   15 حدود  در 
و  خلق  با  معموال  که  اوهام اند  افسردگي  دچار 
خوي اندوهگین همراه است. مثال خود را گناهکار 
 15 در حدود  غیرقابل بخشش تصور مي کنند.  و 
در صد مبتالیان به افسردگي کبیر نیز دچار روان 

پریشي مي شوند. 
نام  به  دارد  وجود  افسردگي  از  دیگري  نوع 
»افسردگي غیرمعمول« که بر خالف اسمش شایع 
عالمت هاي  عکس  آن  مرضي  عالمت هاي  است. 
کم  مبتالیان  که  است  معمولي  افسردگي  مرضي 
مي خوابند و کم مي خورند. مبتالیان به افسردگي 
غیرمعمول زیاد مي خوابند و زیاد مي خورند و به 
از  یکي  قول  به  مي کنند.  پیدا  وزن  اضافه  سرعت 

دونالد   ( افسردگي  بیماري  برجسته  متخصصان 
است  »مزمن«  غیرمعمول،  افسردگي  کالین(، 
بیماران  و  مي شود  آغاز  بلوغ  از  اي«؛  »دوره  نه 
نسبت به همه امور کم توجهند.نوع دیگرافسردگي، 
سال  دو  حدود  عموما  که  است  رنجوري  روان 
تر  خفیف  آن  مرضي  عالمات  و  مي کشد  طول 
احساس  همواره  ولي  است  کبیر  افسردگي  از 
ناراحتي مي کنند. شیوع افسردگي در قرن بیستم 

بیشتر شده  دو جنگ جهاني  از  بعد  به خصوص 
افزایش  الکل،  و  دارو  مصرف  را  آن  علت  است، 
دیگر  علت  گفته اند؛  اشتغال  کاهش  و  استرس 
افزایش افسردگي تغییرات اساسي اجتماعي است. 
گروهي از روان شناسان بر این باورند که جامعه 
به وجود  افراد  درون  در  ناسالم  کانوني  کنوني، 
آورده و آنها را بیش از اندازه به رضایت خاطر و 

شکست هاي شخصي وابسته کرده است. 

علت هاي افسردگي 
مکانیسم هاي دقیق ابتال به افسردگي هنوز کشف 
نشده اند. با وجود این چند عامل زیست شیمیایي 

باعث  که  شده اند  شناخته  اجتماعي  رواني  و 
و  شیمیایي  زیست  ساختار  مي شوند.  افسردگي 
که  است  چنان  زنان  و  مردان  از  بعضي  ژنتیکي 
اجتماعي  و  محیطي  عوامل  داراي  محیط هاي  در 
افسردگي  به  نسبت  بیشتر  پذیري  آسیب  یکسان، 

نشان مي دهند. 
اند.  گوناگون  افسردگي  شناختي  روان  علت هاي 
استرس هاي  است.  افسردگي  آغازگر  استرس 
ناخواسته  بزرگ  رویدادهاي  افسردگي،  موجد 
رویدادهاي  نه  عزیز،  یک  مرگ  مثل  اند؛  زندگي 
که  شهر  در  سرشب  شلوغ  ترافیک  مثل  جزیي 
استرس هاي  هستیم.  روبه رو  آن  با  همواره 
زندگي را بر اساس شدت تاثیر درجه بندي کرده 
بیماري   ،75 را  طالق   ،100 را  همسر  مرگ  اند. 
 ،39 را  آبستني   ،50 را  ازدواج   ،53 را  شخصي 
را  چشمگیر  موفقیت   ،29 را  کار  مسئولیت  تغییر 
داشتن  مشکل   ،25 را  زندگي  اوضاع  تغییر   ،28
با کارفرما را 23 و تغییر فعالیت اجتماعي را 18 
ارزیابي کرده است. چنان که در این مقیاس دیده 
از  مي توانند  هم  خوشایند  استرس هاي  مي شود 
از  بعد  آشتي  و  ازدواج  باشند.  افسردگي  عوامل 
کسب  بلکه  نیستند  استرس زا  عوامل  تنها  جدایي، 
است،  بسیار خوشایند  آنکه  با  موفقیت چشمگیر، 
که  باورند  این  بر  شناسان  روان  استرس زاست. 
به  گرایش  دوستان،  یا  اجتماعي  حمایت  نبود  در 
وجود  دیگر  سخن  به  مي شود؛  تشدید  افسردگي 
دوستان متعدد، فرد را از ابتالي به افسردگي حفظ 
که  باورند  این  بر  پژوهشگران  از  مي کند.بعضي 
نشانگاهي به نام »اختالل افسرده ساز شخصیت« 
نسبت  همواره  آن  به  مبتال  افراد  که  دارد  وجود 
آنها  نظر  به  جهان  اند؛  بدبین  دیگران  و  خود  به 
بي رحم و بي پشتیبان است و خود بي ارزش اند و 
دید  این  داشتن  خاطر  به  است.  نومیدکننده  آینده 
اند.  افسردگي  به  ابتالي  مستعد  زندگي،  به  منفي 
علت هاي افسردگي سالخوردگان بسیارند. تعدادي 
دارو  و  سالخوردگي  به  وابسته  بیماري هاي  از 
یا  خون  ضدفشار  داروهاي  مثل  آنها  درمان  و 
تسکین درد مفاصل، آغازگر افسردگي اند یا باعث 

تغییرخلق و خوي مي شوند. 
افسردگي  به  که  بزرگ  استرس هاي  از  بسیاري 
مي دهند،  رخ  سالخوردگي  در  غالبا  مي انجامند 
جسمي،  ناتواني هاي  و  مزمن  بیماري هاي  مانند 
گرفتاري هاي مالي، تغییر شیوه زندگي و بي هدفي 
در زندگي. گاهي مرداني که در سراسر عمرخود 
در  ناتواني  نتیجه  در  داشته اند  بسیار  فعالیت 
تطبیق خود با زندگي بازنشستگي دچار افسردگي 
مي شوند. نکته جالب درباره افسردگي این است که 
دختران به دالیل بسیار که با مقام زنان و وضع 
اجتماعي آنها در جامعه ما ارتباط دارد، نسبت به 
بررسي ها  از  بعضي  آسیب پذیرترند.  افسردگي 
نشان داده اند، در حالي که پسران از تغییر اوضاع 
بدني خود در سن بلوغ خرسند مي شوند، دختران 
غالبا از تغییرات جدیدي که در بدن آنها رخ مي دهد 
دچار ناآرامي مي  شوند. بر سر اینکه دختران کمرو 
و خجالتي مستعد ابتالي به افسردگي اند، اختالف 
نظر وجود دارد. ولي اگر والدین آنها از نظر بالیني 
افسرده باشند، اگر به عواطف آنها توجهي نشود 
و اگر به درستي تربیت نشوند، احتمال ابتالي آنها 

به افسردگي زیاد مي شود. 

درمان افسردگي 
آمریکا«  پزشکان  روان  »انجمن  گزارش  براساس 
حد  تا  شدید  افسردگي  به  مبتالیان  صد  در   85
زیادي درمان مي شوند. از این گذشته تشخیص به 
موقع بیماري سبب کاهش، مدت و شدت بیماري 
از بازگشت  با درمان مناسب مي توان  مي شود و 
بیماري پیشگیري کرد یا از شدت آن کاست. دو 
دارد:  وجود  افسردگي  براي  متداول  درمان  نوع 
از  استفاده  یعني  درماني،  دارو  و  درماني  روان 
داروهاي ضد افسردگي. مسئله این است که غالبا 
افسردگي، غلط تشخیص داده مي شود و بیماران 
روان پزشک  یا  پزشک  پنج  تا  چهار  به  عموما 
مراجعه مي کنند تا یکي از آنها به درستي بیماري 
را تشخیص دهد و درمان کند. در بعضي موارد 
داروهاي  ولي  مي شود  داده  درست  تشخیص 

و  نیاز  میزان  برابر  دو  آور  خواب  و  آرامبخش 
این  از  مي گردد.  تجویز  مناسب  مقدار  از  کمتر  یا 
دچار  مي کنند  گمان  بیماران  از  بسیاري  گذشته 
نمي کنند. در  به پزشک مراجعه  و  ضعف شده اند 
حاالت شدید فاقد انرژي و امید به آینده اند. طول 
درمان به نوع آن و شدت افسردگي وابسته است. 
بیماران  60 درصد  تا   50 بالیني  آزمایش هاي  در 
ظرف چهار تا شش هفته و گاهي دو تا چهار هفته 
به درمان پاسخ مي دهند، درمان کامل بین چهار تا 
عکس  به  درماني  روان  مي گیرد.  انجام  ماه  شش 
بهبود  هفته  هشت  تا  شش  ظرف  درماني  دارو 
هفته   12 تا  کامل  بهبود  براي  ولي  نشان مي دهد. 
طول مي کشد. اگر روان درماني در این مدت سود 

بخش نبود، دارو درماني باید آغاز گردد. 
چهار  در  را  بیماران  کردن  بستري  متخصصان، 

حالت زیر توصیه مي کنند: 
1 - وقتي بیمار قصد خودکشي دارد؛ 

نمي تواند  که  است  دلمرده  بیمار چنان  وقتي   -  2
غذا بخورد؛ 

3 - وقتي بیمار نشانه هایي از روان پریشي دارد؛ 
4 - وقتي که بیمار به بیماري خطرناک دیگري مثل 

دیابت مبتال باشد. 

دارو درماني 
از  که  هستند  موادي  افسردگي  ضد  داروهاي 
تسکین  را  آن  یا  مي کنند  جلوگیري  افسردگي 
به  را  افسرده  افراد  مغز  داروها  این  مي دهند. 
تولید »مواد شیمیایي عصبي« که فاقد است، وادار 
مي سازد. وقتي کسي احساس مي کند که افسردگي 
پایان پذیرفته نباید مصرف دارو را قطع کند، بلکه 
اقدام  کار  این  به  تدریجا  پزشک  نظارت  با  باید 
داروهاي  عموما  سالخوردگان  که  آنجا  از  نماید. 
پزشک  مي کنند،  مصرف  را  دیگر  بیماري هاي 
هم  با  داروها  ناسازگاري  مورد  در  باید  بیمار  و 

هوشیار باشند. 

روان درماني 
 ( دارد  گوناگون  انواع  افسردگي  درماني  روان 

متجاوز از 
200 نوع ( که اساس همه آنها »گفت و گو با بیمار« 

است. 
جاي  گروه  دو  در  درماني  روان  روش هاي 

مي گیرند: 
درباره ریشه هاي  بیمار  بینش  به  دهنده  1( جهت 
بیماري یا افزایش آگاهي او از انگیزش ناخودآگاه 

خود؛ 
تغییر  در  عمدتا  که  شناختي«  درماني  »رفتار   )2
رفتار بیمار و فرآیندهاي اندیشه او متمرکز است؛ 
راه هاي  مي کند  تالش  درماني  رفتار  آنکه  حال 
افسردگي  بر  تا  بیاموزد  بیمار  به  را  رفتار  تغییر 
تعارض هاي  رفع  درماني،  روان  تالش  کند.  غلبه 
و  نادرست  رفتارهاي  اصالح  و  بیماران  رواني 
انجامیده  افسردگي  به  تفکري است که  شیوه هاي 
است. درمان جهت دهنده بینش بیمار به او امکان 
مي دهد بفهمد که چرا افسرده شده است. حال آنکه 
رفتار درماني تالش مي کند راه هاي تغییر رفتار را 

به بیمار بیاموزد تا بر افسردگي غلبه کند. 

انواع ديگر درمان افسردگي 
و  درماني  دارو  از  غیر  دیگر  درمان  نوع  چند 
با  درمان  دارند:  وجود  افسردگي  درماني  روان 
درماني  نور  الکتریسیته،  وسیله  به  تشنج  ایجاد 
به  تشنج  ایجاد  با  درمان  جانشین،  درمان هاي  و 
بیماراني تجویز مي شود  براي  الکتریسیته  وسیله 

که به اختالالت شدید خلق و خو نور درماني، 
واحد   1000 شدت  با  فلوئورسان  نور  وسیله  به 
جانشین  درمان هاي  مي گردد.  انجام   ) لوکس   (
مثل ورزش منظم، در بیمار اعتماد به نفس ایجاد 
مي کند. از این گذشته سبب افزایش تراز اندورفین 
مغز  از  بخش هایي  به  اندورفین  بدن مي شود.  در 
اثر مي کند که دست اندرکار ادراک درد و هیجانند. 
از معمول  افراد افسرده کمتر  این ماده در  میزان 

است. 
 Neuron منبع: نشریه

جستاري درباره چیستي و چگونگي افسردگي 

فریاد خاموش قرن 
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اعتراض آرام هم صدا دارد

پيچيدگی  سبب  به  و  انسانها  از  شده  متشکل  جامعه 
انسانهاجامعه ای پيچيده ايجاد می شود . برای بررسی 
به  توجه  با  شناخت،  اما  را  انسانها  است  بهتر  جامعه 
گوناگونی انسانهاريشه های تمام انسانها يکسان می 

باشد . 

به قول معروف زیر بنای انسانها مشترک و چیزی که انسانها را متفاوت 
نشان می دهد روبنای مختلف آنهاست. 

مشترک  آنان  متفاوت  رفتارهای  به  توجه  با  انسانها  بین  خصوصیات 
وجه  وامیال  گیرد  می  سرچشمه  او  امیال  از  انسان  افعال  چون  است 
نیز تمام عناصر  ، حتی در موارد مادی  انسانهاست  مشترک بین تمام 
تمام  و  دارد  وجود  مختلف  دوزهای  با  انسان  در  طبیعت  در  موجود 

عناصر موجود در انسان در طبیعت نیز وجود دارد. 
پس انسان یک جزءاز نظام کل است و نظام هستی یک انسان بزرگ .تمام 
افعال و تفکرات و ایده ها وتراوشات فکری و ذهنی و عملی انسانها در 

یک انسان به ذات وجود دارد ، و بالفعل نشدن آن دلیل بر نبود آن نیست 
، و عمل نکردن بعضی از انسانها و عمل کردن متفاوت بعضی دیگر دلیل 
از  انسانها  بلکه دلیلی بر استفاده متفاوت  انسانها نیست  بر تفاوت بین 

امیال و خواسته های فکری خود می باشد . 
یک انسان نماینده و عصاره تمام انسانهاست،  همانگونه که برای شناخت 
دریا و اقیانوس برداشتن یک قطره  آب حکم برداشتن کل آب را دارد و 
حتی یک ذره آب را تجزیه کنیم به ریشه مشترک همه اقیانوسها که همان 

اکسیژن و هیدروژن است می رسیم . 
خود  انسان  یک  که  شناخت  را  انسانها  باید  نیز  جامعه  شناخت  برای 
مجموعه ای از انسانهاو دارای ابعاد گوناگون است . می توان کل جامعه 
را یک انسان فرض کرد و امیال و خواسته ها و رفتارهای او را برای 

جامعه نیز در نظر گرفت . 
انسان  شخصیت  اجزاء  از  که  اوست  شخصیت  انسان  ابعاد  از  یکی 
این دو  ضمیرخود آگاه و نا خودآگاه است .می توان جامعه را دارای 
انسان  در  که  دانست  باید  اما  کرد  فرض  شخصیت  همچنین  و  ضمیر 
واکنش هایی صورت می گیرد چه در همان جهت یا در جهت دیگر که 
او بر  علت ریشه در دوران گذشته ودر راستای ضمیرهای شخصیت 
می گردد. بنابراین نباید از این اصل فیزیک نیز در امور جامعه غافل شد 
یعنی هر کنشی یک واکنش به همراه دارد حال در جهت مخالف یا تغییر 
جهت داده و درجهات دیگر مثاًل زمانی که انسانی از موضوعی عصبانی 
می شود واکنش او شکستن در و پنجره و فحاشی و حتی کتک زدن 
است و اینها آرامش دهنده و تخلیه کننده نیروی غضب درون اوست . 
همچنین در چنین حالی کینه بوجود آمده که در آینده شاید اصل موضوع 
نا  بصورت  او  از شخصیت  درقسمتی  کینه  اما  فراموش شود  وحادثه 
خوداگاه باقی می ماندو هر زمان و به هر شکل که بتواندواکنش خود را 
نشان می دهد و عقده خود را خالی می کند. یعنی یک اعتراض می تواند 
باقی  جامعه  ناخوداگاه  دهد،ودرضمیر  جهت  شود،تغیر  عقده  به  تبدیل 

بماندودراینده به هر صورت وهر شکل واکنش نشان دهد. 
که  فرد  یک  تمایالت  و  نیازها   ، هیجانات   ، ها  اعتراض  که  زمانی  پس 
تخلیه نشود بصورتهای مختلف  ، پس یک جامعه  نماینده جامعه است 

واکنش نشان می دهد . 
و  خودماندگی  از  یا  قهر  یا  لجوجت  بصورت  تواند  می  اعتراضها 
فروماندگی و بی تفاوتی تبدیل شود یعنی یک اعتراض سیاسی واجتماعی 
می تواند به صورت لج بازی یا مخالفت با آن چیزی که حکومت آن را 

ترویج می دهد تبدیل شود . حتی اگر به ضررانسان و اجتماع باشد . 
برای مثال اگر جامعه را مثل یک مدرسه فرض کنیم و مردم مثل دانش 
آموزان و حکام را شبیه مسئولین مدرسه سخت گیری زیاد مسئولین 
مدرسه نسبت به پوشش دانش آموزان با واکنش دانش آموزان به صورت 
کثیف کردن مدرسه ، شکستن در و پنجره ، پاره کردن کتاب بروز پیدا 
می کند ، یا دانش آموزانی که نیاز ها و عقده ها و هیجانات خود را در 
مدرسه و در کنار معلم و بصورت هدایت شده تخلیه می کند در بیرون 
مدرسه دانش آموزانی مودب تر از کسانی که در مدرسه چنین فرصتی 
برای آنان اعمال نشده است ، هستند . یا زمانی که بین نیاز مردم و ارائه 
خدمات دولت ، شعارهای دولت و عمل کردن به آن ، انتظارات مردم و 
عمل دولت تعادل برقرار نشود یا مردم بازتاب اعتراضها و خواسته ها 
و نیازهای خود را در رفتار حکومت نبینند و حکومت را نـسبت به آن 
بی توجه ببینند به نوعی افسردگی اجتماعی ناشی از عدم توجه کافی 
دولت نسبت به آنهاست دچار می شوند که به عدم مشارکت سیاسی و 
سرخوردگی سیاسی وبی خیالی سیاسی دچار می شوند . گر چه این 
رفتار به ضرر آنان باشد . مثاًل معروف است نوشتن سیگار ضرر دارد 
به بر روی پاکت های سیگار باعث افزایش مصرف می شود چون انسان 
افسرده درصدد ضربه زدن به خویش می باشد اگر قشری از جامعه 
دچار چنین حالتی شوندبه همین اعتیادوکناره گیری سیاسی که به ضرر 

خودشان است روی می آورند. 
باید به جامعه آزدی بیان و فضای باز کنترل شده ای داد تا اعتراض 
وعقیده خودرابصورت کنترل شده بیان کند واین سوپاپ اطمینان بخش 
را فعال کرد.وگر نه در صورت فقر آزادی این غضب و اعتراض سیاسی 
ناآگاهانه به صورت های مختلف بروز می کند  آگاهانه و  به شکلهای 
و اگر اعتراضات مردم بصورت معمول از طرف آنان عرضه و تخلیه 
نشود آنها درون جامعه متراکم شده و حالت خطرناک و انفجاری پیدا 

می کند . 
را نشان دهد  اعتراض خود   ، بزند  را  نتواند حرف خود  که  ای  جامعه 
که   . شود  می  اجتماعی  بیماری  دچار  سازد  آشکار  را  خود  فریاد   ،
مختلف  قالبهای  در  آگاهانه  نا  یا  آگاهانه  گوناگون  انواع  به  اعتراضات 

بروز می کند . 
داشته  نقش  نتوانند در تصمیمات  فرزندان یک خانواده  اگر  مثال  برای 
از  یا  و  کنند  بیان  والدین  به  را نسبت  اعتراض خود  و  باشند و حرف 
طرف والدین توجه به آنها نشود غضب آنها تغییر جهت داده و در قالب 
درس نخواندن و یا لجبازی با والدین در کارهای که آنها تشویق می کنند 

ونسبت به ان حساسند بروز پیدا می کند . 

ودر جامعه غضب اجتماعی و سیاسی در ضمیر ناخودآگاه جامعه باقی 

خواهد ماند و به هر شکل و در هر جهت واکنش نشان خواهد داد. 
سیاست بر هرچیزی یا بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. 
یک اعتراض می تواند بصورت یک عقده وخشونت گونه شوداما منظوراز 
برآورده  های  متراکم شده خواسته  نیازهای  و  اعتراضات  و  هیجانات 
شودوراهی  ایجاد  سدقانونی  نوعی  مخصوصااگردربرابرآن  نشده 
برای ارضای صحیح آن ایجاد نشوداین اعتراض را خطرناکتر می کند 
وعدم مشارکت  قهرولجبازی  که  اجتماعی  اعتراضات سیاسی  همچنین 
بدنبال دارداین اعتراضهاونیازها کم کم بصورتهای مختلف از جمله لج 
دولت  اگر  مثال  برای  کند.  می  بروز  گری  نوعی سوفی  و  قهر   ، بازی 
ماهواره را غیرقانونی اعالم کند باید بتواند  آن خالء را پر کند از جمله 

تلویزیون جذاب و سینمایی قوی . 
● اعتراضهای ناخودآگاه 

ایجاد می  اثر حکومت  اعتراضها و مخالفتهایی که در  از مواقع  بعضی 
شود بصورت مختلف ودر حالت های متفاوت متظاهر می شود . 

می توان قسمتی از زیر پا گذاشتن قوانین راهنمایی و رانندگی ، عملکرد 
نکردن به قوانین و ابراز قدرت پشت ماشین و سرعت زیاد و سبقت های 
بی جا و حتی بی اعتنایی به فرمان پلیس را خالی کردن هیجانات مردم 

و نوعی عوض شده از اعتراضات مردمی رایاد کرد . 
یعنی در واقع اینها در ضمیر ناخودآگاه جامعه باقی می ماند و هر زمان 

که توان بروز پیدا می کند متظاهر می شود . 
● مخالفتهای دیگر 

مذهبی  افسردگی  و  قهر  و  لجوجت  بصورت  که  دینی  مخالفتهای  در 
می  ایجاد می شود  و سیاسی  مذهبی  های  دیدگاه  با  مخالفت  بواسطه 

توان از موارد زیر نام برد . 
در ایران چون حزب به معنای واقعی و رقابتی هنوز ساخته و پرداخته 
وجود  با  باشند  نمی  ایرانیان  وعملی  فکری  نمایندگان  احزاب  و  نشده 
مذهبی بودن می توان هیئات مذهبی و در حد کمتر مساجد را نمایندگان 
های  هیئت  یعنی  مذهبی خواند.  در چهارچوب  متفاوت  تفکرات  مجموع 

مذهبی احزاب مذهب ،اجتماع وسیاست هستند . 
سیاست درتفکرات سیاسی نوگرایانه – اصالح طلبانه – سنت گرایانه و 
محافظه کارانه را در انجام مراسمات مذهبی و در مسلک مساجد و منابر 
هویدا می شود و هیئات و مساجد و منابراشاعه دهند تفکرات مذهبی ، 
مذهبی سیاسی ، سیاسی می باشد . شاید این نوعی پناهگاه برای تفکرات 

سیاسی در قالب هیئات باشد . 
هیئت یا مسجد نشان از تفکر خاص در قالب یک حزب مذهبی بروز پیدا 
می کند برای مثال اوائل دهه 50 حسینه ارشاد و مسجد هدایت دو نوع 
پیدا می کند و  با یک زیر بنای مشترک بروز  بنای تفکر مذهبی  از رو 

در همان سالها مهدیه تهران نیز نوعی متفاوت از تفکر دینی می باشد . 
هیئت ها و مساجد با آشکار کردن شیوه های مختلف و سبک و سیاقهای 

مختلف درصدد جذب افراد با سلیقه های خود می باشند . 
● لجوجت مذهبی 

اعتقادات  و  اصول  جزء  مذهب  از  دفاع  یا  باشد  مذهبی  حکومت  اگر 
حکومت ها باشد و همچنین حکومت مذهبی،تفکرمذهبی توان پاسخگویی 
به نیازهای مردم را نداشته باشد لجوجت دینی آغاز می شود اگر مردم 
احساس کنند که حکومت و دولت مشروعیت خود را از مذهب می گیرد 
و در زیر لوای مذهب سعی در پنهان کردن مشکالت دارد یا حتی اگر 
احساس کنندحکومت از مضامین مذهبی دفاع می کند و برای آن ارزش 
قائل است . مردم اعتراض )حتی سیاسی،اجتماعی (خود را به سمت و 

سوی مذهب نیز می کشانند . 
شاید بتوان نوع پوشش جامعه را نوعی اعتراض سیاسی ، فرهنگی و 
مذهبی قلمداد کرد یعنی می توان از بی حجابی و فحشا و پوششهای نا 
مناسب موجودنوعی پیام و مفهوم واعتراض را شنید که این به صورت 
لجبازی بروزکرده گرچه عقیده افراد در جهت مخالف پوششان باشداما 

قدرت لجبازی از قدرت اعتقاد می چربد . 
زمانی که تعریف حجاب از طرف حکومت ومذهب فقط در یک نوع خاص 
از پوشش خالصه شودو آن پوشش هم ارضا کننده ی نیاز تنوع طلبی 
افزایش  اعتراض  نوع  این  نباشد  جامعه  فرهنگ  راستای  در  همچنین  و 

پیدا می کند . 
تغییر مذهب و دین را می توان نوعی از مخالفت سیاسی فرض کرد وقهر 
دینی ازمواردبارز لج بازی های سیاسی و مذهبی است که انسان نسبت 

به مذهب خویش نیز قهر آمیز رفتار می کند . 
یکی از مباحث و اعتراضات مذهبی سیاسی دیگر می توان به قمه زدن 

اشاره کرد . 
شیعیان به دو علت قمه می زنند . 

1( بحث مذهبی و عزاداری ائمه 
2( مخالفت سیاسی و مذهبی . 

از زمان آیت ا.. حائری که در جواب استفتاء در مورد قمه زدن آن را 
حرمت ندانسته اند علمای بسیاری تا زمان کنونی یا به ایشان اقتداکرده 
را  آن  انجام  در زمان حال  امام خمینی   . اند  نبسته  آن  بر  یاحرمتی  و 
مصلحت ندانسته اند و مقام معظم رهبری نیزبرآن حرمت گذاشته اند قمه 
زدن صدای اعتراض و شیوه ی مبارزاتی عده خاصی که غالبًا مذهبی 
اند و به حکومت و بویژه در مورد روحانیت و سیاست و مذهب معترض 

اند صورت می گیرد . 
که  مذهبی  های  چهر  با  و  آشکار  طور  وبه  شهر  وسط  در  زدن  قمه 
منصوب به مدرسه و شخص خاص هستند رامی توان از این نوع دانست. 
این نیز نوعی لجوجت سیاسی است که برای نشان دادن اعتراض ، قمه 
زدن را که فتواهای مختلف بر آن صادر شده از دین به عاریت گرفته 
اند و سر کوب آن توسط دولت نیز به خاطر وجهه مذهبی کار مشکلی 

است . 
لجبازیها حد و مرز نمی شناسد حتی اگر وجهه اسالم در خطر باشد . 
خمودیت سیاسی از دیگر مسائلی که مطرح است خمودیت سیاسی است 
افسردگی اجتماعی دچار  به یک  تواند  همانطور که گفته شدجامعه می 

شود که این افسردگی نوعی خمودیت بدنبال دارد . 
برای چنین قشری که دچار چنین حالتی می شوند سیاست اهمیت خود 
را از دست می دهد . آنها زندگی و جامعه را در مشارکت بین مردم و 
دولت نمی بینند .و حکومت را جبار می پندارند و نسبت به این جباریت 

بی احساسند . 
این افراد در خود ماندگی و نوعی بی هویتی احساس می کنند و گاهگاه 
آنها را بر سمت و سوی اعتیاد ، بی حجابی ،  بی بند و باری و شاید خارج 

کردن خوداز قید و بندهای دینی ، عرفی ، سیاسی می کشاند . 
آنها زندگی و جامعه و انسان را فقط در زنده بودن خالصه می کنند و 
چون زنده اند الجرم باید زندگی کنند . آنها نسبت به مسائل بی توجه ، 
 بی انگیزه ، خالی از اعتماد و می توان آنها را مردگان سیاسی واجتماعی 

فرض کرد . 
● صوفی گری سیاسی 

به اصول  تر  پایبند  تر و  انسانهای مذهبی  قالب  این مسائل در  اگر  اما 
واعتقادات اخالقی وعرفی، سیاسی بروز پیداکند، آنها دچار صوفی گری 
سیاسی می شوند . حیرت زدگی در کار سیاست و کشمکشهای درونی 
و مذهبی و اعتقادی و سیاسی این نتیجه را بدنبال خواهد داشت. برای 
انقالب ودوری  اوایل  به  انقالبی نسبت  مثال کاهش مشارکت شهرهای 

گزیدن انقالبیون در مشارکت و سیاست از نمونه های آن می باشد. 
● لجوجت سیاسی 

بعضی از مواقع مردم نسبت به یک رفتار حکومت یا شخص اعتراض 
انتخابات  دارند اما مشارکت سیاسی انجام می دهند بدین گونه که در 
شرکت می کنند اما نه بدین منظور که یک نفرانتخاب شود بلکه شرکت 
می کنند که یک شخص خاص در انتخابات پیروز نشود که این در دوره 

های مختلف انتخابات مشهوداست . 
● قهر سیاسی 

به  نسبت  که  نیست  معنا  بدین  این  اما  کنند  می  قهر  سیاست  از  مردم 
قهر  این  بلکه  ندهند  نشان  آن  به  توجهی  و  باشند  اعتنا  بی  سیاست 
خودنشان از توجه مردم نسبت به سیاست است وآنهااعتراض خود را به 
این شکل نشان می دهند برای مثال کاهش شدید مشارکت دردورههایی 
که کاندیداها توسط مراجع زیر صالح رد صالحیت شدند مردم با عدم 
مشارکت واکنش نشان دادند حتی کسانی که خود را ملزم به رای دادن 

می دانند مشارکت آنها بصورت آراء باطله نمایان می شود .

رفتار سیاسی و انواع اعتراضات سیاسی
اسماعیل ابوترابی
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خواننده عزیز هفته نامه پرشین!
 اين حق شما است كه اين نشريه را مورد نقد و بررسی قرار دهيد و ما را در هر چه 
مطلوب ساختن سطح كيفی محتويات هفته نامه ياری رسانيد. برای دسترسی به 
اين هدف، سريع ترين راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس نظريات و انتقادات 
سازنده شما می باشد. لذا با برقراری تماس تلفنی و اينترنتی نظرات و ديدگاه 
های خود را با ما در ميان بگذاريد تا بتوانيم با يک ارتباط دو سويه و به عنوان 

يک رسانه ارتباط جمعی بدرستی رسالت شغلی خود را ايفا نمائيم.

02084554203 -07811000455

زندگي  در  که  آنهایي  مي گوید  تریسي  برایان 
موفق ترند، قطعا اهل برنامه ریزي اند

برنامه ریزي 
و موفقیت 

برادرند
سحر حبیبي

برنامه ریزي  و  زندگي  هدف هاي  کردن  مشخص 
کردن براي دستیابي به آنها را خیلي ها مهم ترین 
خوشبختانه  مي دانند.  شدن  موفق  براي  مهارت 
کرد.  تمرین  و  آموخت  را  مهارت  این  مي توان 
مشخص کردن اهداف و اولویت هاي زندگي، بیشتر 
از هر کار دیگري، به شما کمک مي کند عاقالنه تر 

زندگي کنید و به سمت موفقیت گام بردارید....
برنامه ریزي براي دستیابي به این هدف ها نیز این 
توانایي را به شما مي دهد که کاري را که دوست 
دارید انجام دهید؛ جایي که دوست دارید، زندگي 
لذت  آنها  با  بودن  از  که  باشید  با مردمي  و  کنید 
مي برید و خالصه، به آن شخصیتي تبدیل بشوید 

که آرزویش را داشته اید.
کردن  برنامه ریزي  و  اهداف  کردن  تنظیم  نتیجه 
نوع  این است که مي  توانید  آنها،  به  براي رسیدن 
کنید  آن گونه زندگي  کنید و  انتخاب  را  زندگي تان 
که مي خواهید. با این حال، افرادي که اهداف شان 

را تنظیم مي کنند، خیلي نادرند. طبق برخي تحقیقات 
آمریکایي، کمتر از 3 درصد مردم، اهداف شان را 
مي نویسند و کمتر از 1 درصد، آنها را مرور کرده 
و به اهداف شان توجه مي کنند و دالیلي که باعث 
مي شود مردم سراغ تنظیم هدف ها و برنامه ریزي 
براي آنها نروند، چهار چیز است. این دالیل را با 

هم مي خوانیم.

آنها جدي نیستند
توجهي  قابل  چیزهاي  به  که  افرادي  با  وقتي 
مي کنم  صحبت  یافته اند  دست  زندگي شان  در 
معموال به این نتیجه مي رسم که دستیابي آنها به 
گرفته اند  تصمیم  اینکه  از  بعد  درست  هدف شان 
جدي باشند، رخ داده است. تا وقتي که شما براي 
هیچ گاه  نباشید،  مصمم  و  جدي  کامال  هدف تان 

پیروزي رخ نمي دهد.
یاد  برنامه ریزي  از  چیزي  خانواده شان  در  آنها 
خانواده شان  در  کودکي  از  که  نگرفته اندافرادي 
سنین  از  خودشان  و  دیده اند  را  برنامه ریزي 
پایین شروع به تنظیم اهداف شان کرده اند، اهمیت 
اهداف شان را بیشتر درک مي کنند. تصمیماتي که 
درون خانواده و در زمان بچگي گرفته مي شوند، 
مهم ترین تاثیر را در زندگي شما دارند. اگر والدین 
اهداف صحبتي  نداشته اند و در مورد  شما هدفي 
نمي کرده اند، شما را براي تنظیم کردن اهداف تان 
هدف  که  کساني  مورد  در  و  نمي کرده اند  دلگرم 
برسند  باالیي  مدارج  به  توانسته اند  و  داشته اند 
صحبت نمي کرده اند، پس شما هم با این طرز تفکر 
زندگي تان  از  قسمتي  هدف ها  که  شده اید  بزرگ 
براي  که  است  افراد  بیشتر  مشکل  این  نیستند. 

سال ها براي من هم این گونه بود.
آنها از انتقاد مي ترسند

ترس از مردود شدن که به علت انتقادهاي مخرب 
در دوران کودکي به وجود مي آید، در بزرگسالي 

به صورت ترس از انتقاد دیگران نمود پیدا مي کند. 
دارند،  که  ارزنده اي  هدف هاي  از  افراد  از  خیلي 
عقب مي کشند؛ صرفا به این دلیل که هر وقت هدفي 
را برگزیده اند، کسي جلوي شان درآمده و به آنها 
گفته که نمي توانند به آن دست یابند یا اینکه آنها 
پول شان را از دست مي دهند و زمان شان را تلف 

مي کنند و...

به  و  دیگران هستیم  نظرات  تاثیر  تحت  ما  بیشتر 
همین دلیل، اولین چیزي را که باید بدانید این است 
که وقتي هدفي را براي خودتان تنظیم کردید باید 
در  و  دارید  نگه  خود  پیش  راز  یک  مانند  را  آن 
مورد آن به هیچ کس چیزي نگویید. اغلب اوقات 
ترس از انتقاد بیشتر از هر عامل دیگري شما را 
پس  مي کند.  متوقف  هدف هاي تان  تنظیم  هنگام 
هدف هاي تان را پیش خودتان نگه دارید. فقط یک 
با کساني در  را  دارد: مي توانید آن  استثنا وجود 
به  که  داشته اند  اهدافي  هم  آنها  که  بگذارید  میان 
را  آن رسیده اند و کساني که واقعا موفقیت شما 
از  دیگري  با کس  نباید  آنها  جز  به  و  مي خواهند 
هدف هاي تان بگویید؛ مخصوصا آنهایي که اصال 
در مقامي نیستند که بتوانند شما را نقد یا دلسرد 

کنند.
آنها از شکست مي ترسند

اهداف شان  کردن  تنظیم  دنبال  هم  بعضي ها 
نمي روند زیرا از شکست مي ترسند. در واقع ترس 
از شکست از بزرگ ترین سدهاي سر راه موفقیت 
دارد.  وجود  بزرگسال  افراد  زندگي  در  که  است 
ترس از شکست بیشتر از هر عامل رواني شما را 

عقب نگه مي دارد.
دلیل اولیه اي که شما از شکست مي ترسید این است 
که نقشي که شکست در رسیدن به اهداف تان بازي 
اصلي  پیش نیاز  شکست  نمي کنید.  ادراک  مي کند 
موفق شدن است. همه موفقیت هاي بزرگ در پي 
شکست هاي بزرگ حاصل شده اند. اگر این آرزو 
را دارید که استعدادها و توانایي هایتان را تماما به 

نمایش بگذارید، باید این میل را در خودتان ایجاد 
کنید که بارها و بارها ریسک شکست خوردن را 
بپذیرید زیرا اگر مي خواهید به اهداف  ارزشمندتان 
بارها  اینکه  به جز  ندارید  دیگري  راه  یابید  دست 
به صورت به زمین بخورید تا باالخره درسي را 
که براي رسیدن به پیروزي هاي بزرگ الزم دارید 
احتیاج  شما  شدن  موفق  براي  حاال  و  بیاموزید 
دارید روي انرژي جسمي و روحي تان تمرکز کنید 
و همه آن را براي هدفي که از قبل تعیین کرده اید 
انرژي  خاصي  طور  به  که  افرادي  ببرید.  کار  به 
زیاد دارند یا باهوش هستند کمي با این کار مشکل 
دارند زیرا اغلب آنها همیشه تالش مي کنند چند کار 
آنها  اینکه  بدون  آخر  در  و  دهند  انجام  هم  با  را 
مي کنند.  رهاي شان  برسانند  آخر  به  به خوبي  را 
مشخص کردن هدف زندگي، به شما کمک مي کند 
و  شود  انجام  مشخصي  مسیر  در  تالش هاي تان 
مهم ترین  پیش بردن  روي  را  تمرکزتان  و  انرژي 
هدف  داشتن  بگذارید.  دارید،  ذهن  در  که  چیزي 
و  نظم  شما  زندگي  به  شده  تنظیم  و  مشخص 
توان تان  با همه  ترتیب مي دهد و کمک تان مي کند 

براي رسیدن به آن تالش کنید.
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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 خشكبار 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 ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاویار ایرانی 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

مصرف بیش از حد 
آنتي بیوتیک باعث مقاومت 

دارویي مي شود
دانشمندان مي گویند بیماراني که پزشکان بیش از حد 
است  ممکن  مي کنند،  تجویز  آنتي بیوتیک  آنها  براي 
دچار مقاومت به آنتي بیوتیک شوند که تا یک سال به 
افراد را هنگامي  این امر آنها و بقیه  طول بینجامد و 
که نیاز به درمان جدي تر دارند، در معرض خطر قرار 

مي دهد....
انگلیسي  پژوهشگران  رویترز  گزارش خبرگزاري  به 
تجزیه  مورد  را  باره  این  در  قبلي  بررسي   24 که 
وتحلیل قرار داده اند مي گویند هرچه آنتي  بیوتیک هاي 
بیشتري براي سرفه و بیماري هاي شبیه به آنفلوآنزا 
باکتري هاي  شود،  تجویز  ادراري  عفونت هاي  یا 
بیشتري در یک چرخه معیوب به آنتي بیوتیک مقاوم 
مي شوند. کارشناسان پزشکي مي گویند مصرف بیش 
از حد آنتي بیوتیک در اروپا، آمریکا و سایر کشورهاي 
انجامیده  آنتي بیوتیکي  گسترده  مقاومت  به  ثروتمند 
است و درمان هاي حیاتي پزشکي براي بیماري هایي از 
سرطان تا بیماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي 
ویژه را دچار اختالل کرده است. باکتري هاي مقاوم 
بیمارستان ها  در  فزاینده  مشکل  یک  به  دارو  چند  به 
در سراسر جهان بدل شده اند و مشخصه آنها ظهور 
مانند»استافیلوکوک  ابرمیکروب هایي  با  عفونت ها 
اما  است.   )MRSA( متي سیلین«  به  مقاوم  طالیي 
به  مقاومت  ایجاد  مشکل  پژوهشگران  این  گفته  به 
مطب  در  داروها  این  تجویز  نتیجه  در  آنتي بیوتیک 
این  باوجود  مي شود،  گرفته  نادیده  اغلب  دکترها 
را  آنتي بیوتیک  تجویز  درصد   80 حدود  که  حقیقت 

پزشکان خانواده انجام مي دهند.

چرا شنیدن مكالمه دیگران با 
تلفن همراه ناراحت كننده است؟

اداره،  در  »چه  مي گویند:  کورنل  دانشگاه  دانشمندان 
چه در مترو و چه در قطار، شنیدن نیمي از مکالمات 
موقع صحبت یک فرد با تلفن همراه بیشتر از شنیدن 
صحبت کردن دو نفر با هم توجه و تمرکز را به خود 
کنترل  »ما  مي گویند:  پژوهشگران  این  مي کند.«  جلب 
هنگام  که  مکالمه  از  نیمي  به  نکردن  درتوجه  کمتري 
صحبت فرد با تلفن همراه مي شنویم، داریم تا شنیدن 

یک گفتگوي دونفره....
 از آنجایي که این نیمه  مکالمه ها حواس پرتي بیشتري 
ایجاد مي کنند و شما نمي  توانید از شنیدن آنها پرهیز 
این  گفته  به  مي شوید.«  ناراحت  بیشتر  احتماال  کنید، 
مکالمه اي  تکه هاي  از  مي کنند  تالش  افراد  دانشمندان 
سر  مي شنوند،  همراه  تلفن  با  دیگران  از صحبت  که 
در بیاورند و پیش بیني کنند که آنها بعدا چه خواهند 
مي شنوید،  را  مکالمه  از  نیمي  شما  که  هنگامي  گفت. 
نمي توانید  و  مي آورید  دست  به  را  کمتري  اطالعات 
روند صحبت را پیش بیني کنید. در این حالت نیاز به 

توجه بیشتري دارید.
پژوهشي روي  اساس  بر  پژوهشگران  این  یافته هاي 
41 دانشجوي کالج بود که تمرینات تمرکز مانند دنبال 
یک  صداي  شنیدن  حین  در  را  متحرک  نقاط  کردن 
همراه  تلفن  با  مکالمه  در  دو طرف صحبت  یا  طرف 
یک  صداي  هنگامي  دانشجویان  این  مي دادند.  انجام 
طرف صحبت را مي شنیدند، نسبت به زماني که تمام 
گفتگو را مي شنیدند، ببشتر دچار اشتباه مي شدند. به 
شنیدن  که  مي دهد  نشان  بررسي  این  ابرسون  گفته 
انجام  به  ما  توجه  بر  همراه  تلفن  با  افراد  مکالمه 

کارهاي روزمره از جمله رانندگي تاثیر مي گذارد.

خوش بیني بیشتر، 
عمر طوالني تر 

آمریکا  در  است.مطالعه اي  پرفایده  بودن  شاد  که  مي دهد  نشان  تحقیقات 
نشان داده است خطر بیماري قلبي و مرگ زودرس در زناني که خوش بین 

هستند کمتر است. 
مي کند  منعکس  را  هلندي  پژوهشگران  از  گروه  یک  یافته هاي  مطالعه  این 
مردان  در  قلبي  بیماري  خطر  کاهش  باعث  خوش بیني  مي داد  نشان  که 
نشریه  در  آن  نتایج  که  هزار زن   100 تقریبا  تازه روي  مطالعه  مي شود. 
از فشار خون  بدبین  افراد  که  منتشر شده دریافت  علمي »سیرکیولیشن« 
و کلسترول باالتر رنج مي برند.اما حتي پس از احتساب این عوامل خطرزا 
نیز، طرز نگرش افراد به تنهایي کافي بود تا خطراتي که متوجه سالمتي 
آنهاست تغییر کند.بررسي وضعیت زنان طي یک دوره هشت ساله نشان 
اثر همه عوامل  9 درصد و خطر مرگ در  ابتال به بیماري قلبي  داد خطر 
14درصد در زنان خوش بین کمتر است. در مقایسه، احتمال مرگ به دالیل 
آمیزي  افکار خصومت  که  بدبین  زنان  در  زماني  دوره  همان  در  مختلف 
نسبت به دیگران داشتند یا در مجموع به دیگران بي اعتماد بودند 16 درصد 
باالتر بود.یک احتمال این است که افراد خوش بین با نامالیمت ها بهتر کنار 
مي آیند و براي مثال ممکن است وقتي مریض مي شوند بهتر از خود مراقبت 
کنند.در این مطالعه، زنان خوش بین بیشتر ورزش مي کردند و از همتایان 
بدبین خود الغرتر بودند.دکتر هیالري تیندل سرپرست تحقیقات و استادیار 
علوم پزشکي در دانشگاه پیتزبورگ گفت: اکثر شواهد حاکي از این است 
براي سالمتي  باشد  و شدید  اگر طوالني  زندگي  در  منفي  دید  داشتن  که 
خطرناک است. سخنگوي بنیاد قلب بریتانیا گفت: ما مي دانیم که احساسات 
شود  بدن  در  خاصي  شیمیایي  مواد  شدن  آزاد  باعث  مي تواند  خصمانه 
به طور کامل  اما هنوز  افزایش دهد،  را  قلبي  بیماري  که ممکن است خطر 
چگونگي و علت آن را درک نکرده ایم.« او افزود: نگرش خوش بینانه یا کینه 
توزانه مي تواند به رفتارهایي مانند سیگار کشیدن یا رژیم غذایي بد مربوط 

باشد، که اینها نیز بر سالمت قلب اثر مي گذارد. 

سیستم عصبي انسان هاي منزوي 
از مغز که گمان مي رود نقش  نتایج یک تحقیق جدید، دو بخش  براساس 
کلیدي در روابط اجتماعي و برقراري ارتباط بازي کنند، واکنش هاي عادي 
اوتیسم  طیف  اختالل   « دارند.   ) مانده  )درخود  اوتیسم  به  مبتال  افراد  در 
مغز  طبیعي  رشد  به  که  است  پیچیده  عصبي  بیولوژیکي  بیماري  یک   ،»
در  دشواري  ارتباطي،  مشکالت  از  مبتال  افراد  بیشتر  و  مي رساند  آسیب 
برقراري روابط اجتماعي و تمایل به تکرار الگوهاي رفتاري خاصي رنج 
مي برند. گروهي از دانشمندان دانشگاه نیویورک، دانشگاه کارنگي ملون، 

دانشگاه  و  وایزمن  موسسه 
پیتزبورگ دریافته اند که سیستم 
در  واکنش دهنده  عصبي  یاخته 
افراد مبتال به اوتیسم و در افراد 
سالم عملکرد مشابهي دارند. این 
سیستم متشکل از دو بخش مغز 
است که عامل تشخیص حرکات 
آنها  به  مربوط  واکنش هاي  و 
درگذشته  دانشمندان  هستند. 
بودند  کرده  مطرح  را  نظریه اي 
که اختالل دراین بخش از مغز به 
اجتماعي  درارتباطات  مشکالتي 
منتهي  اوتیسم  به  مبتال  افراد 

مي شود.دانشمندان با استفاده از » ام آرآي «، واکنش هاي مغز افراد مبتال 
برخي  اجراي  منفعالنه و سپس  تماشاي  از  افراد سالم پس  و  اوتیسم  به 
حرکات دست همچون برداشتن لیوان قهوه را مورد بررسي قرار داده اند. 

حرکات  این  به  افراد  این  عصبي  واکنش هاي  مطالعه  با  پژوهشگران  این 
دریافتند که عملکرد سیستم واکنشي مغز هر دو گروه مشابه بوده و افراد، 
حتي آن دسته که به اوتیسم مبتال بودند، به تمرین هاي حرکتي واکنش هاي 
این   « است:  آمده  تحقیق  این  گزارش  داشتند.در  عادي  عصبي  و  مثبت 
واقعیت که افراد مبتال به اوتیسم واکنش هاي عادي به این مجموعه حرکات 
انتخابي داشتند، حاکي از این امراست که سیستم واکنشي مناطق ارتباطي 

مغز آنها آسیب ندیده است.« 

زنان مقاوم تر از مردان در برابر سرطان
تحقیقات صورت  به مرگ زود رس کمک مي کند.از  ناسالم  زندگي  شیوه 
به  که مردان  بر مي آید  انجام شد چنین  که در چند کشوراروپایي  گرفته 
مراتب بیشتر از زنان به سرطان مبتال مي شوند و احتمال مرگ آنها به دلیل 
این بیماري، 40درصد بیشتر از زنان است. در این تحقیقات سرطان هایي 

که زنان به آن مبتال مي شوند مانند سرطان گردن رحم و نیز سرطان هایي 
نشده  گرفته  نظر  در  پروستات  مانند سرطان  است  مردان  که مخصوص 
در  که  شدند  متوجه  تحقیقات  این  جریان  در  همچنین  پژوهشگران  است. 
مورد سرطان هایي که هم مردان و هم زنان به آن مبتال مي شوند، احتمال 
ابتال به سرطان 60 درصد و احتمال مرگ ناشي از سرطان 70 درصد در 

مردان بیشتر از مبتالیان زن است. 
و  ندارد  وجود  گیري  نتیجه  این  براي  بیولوژیکي  شده  شناخته  دالیل 
شیوه  اینکه  و  پزشک  به  مراجعه  از  مردان  اکراه  مي گویند  پژوهشگران 
را  نتیجه گیري  این  مي تواند  است،  زنان  از  تر  ناسالم  عموما  آنها  زندگي 

توجیه کند. 

شیوه جدیدی برای تشخیص
 سرطان ریه ارائه شد

ارائه  ریه  سرطان  سریع  تشخیص  برای  جدیدی  خون  آزمایش  محققان 
کردند. 

زودتر  تشخیص  در  آزمایش  این  امیدوارند  جدید  آزمایش  این  مبتکران 
سرطان ریه کمک کند. 

این آزمایش خون در مراحل اولیه بیماری، تغییر و تحوالت به وجود آمده 
در بدن را شناسایی می کند و به این ترتیب احتمال ردیابی سرطان را چند 

ماه یا حتی چند سال زودتر از بروز عالئم مشهود آن، تسریع می کند. 
تی-  دی  سی   “ به  موسوم  آزمایش،  این  آینده  در  امیدوارند  دانشمندان 

با   ،)Early CDT-LUNG( ریه”  سریع 
تغییراتی، برای تشخیص انواع سرطان ها نیز 

قابل استفاده باشد. 
این  انجام  امیدوارند  آزمایش  این  مبتکران 
آزمایش کمک کند تعداد بیشتری از مردم از 

سرطان ریه جان به در برند. 
در حال حاضر به بیماران بر اساس عالئمی 
ریه  سرطان  به  که  شود  می  گفته  دارند  که 
بیماری  تشخیص  واقع  در  که  اند  شده  مبتال 

در آنها زمانی صورت گرفته است که سرطان خیلی پیشرفت کرده و برای 
درمان قطعی دیر شده است. 

با روش تازه ای که به بازار آمریکا آمده است پزشکان می توانند خیلی 
سریعتر رد پای پادتن ها را در خون بیمار ردیابی کنند. 

این آزمایش بزودی در انگلیس و بعد از آن در سراسر جهان ارائه خواهد 
شد.

قدكوتاه ها بیش تر دچار بیماری های 
قلبی می شوند

دچار  است  ممکن  بیش تری  احتمال  با  قد  کوتاه  افراد  معتقدند  محققان 
بیماری های قلبی شوند

اگر شما یک مرد هستید و قدتان کم تر از 165 سانتی متر است و اگر زن 
هستید و قدتان کم تر از 153 سانتی متر است با احتمال بیش تری در معرض 

ابتال به بیماری های قلبی قرار دارید.
بعد از بررسی اطالعات پزشکی بیش از 3 میلیون نفر ، دانشمدان متوجه 
بلند قدها ممکن است دچار  برابر   1.5 قد در مجموع  افراد کوتاه  شدند که 

بیماری قلبی شده و بر اثر آن جان خود را از دست بدهند.
تیم تحقیقاتی فنالندی معتقد است افراد کوتاه قد رگ های خونی کوچک تری 
به سمت قلبشان دارند که ممکن است راحت تر دچار گرفتگی و لخته خون 
شود.البته این احتمال وجود دارد که تغذیه نامناسبی که این افراد در دوران 
میان  این  در  نیز  اند  نداشته  کافی  رشد  آن  واسطه  به  و  داشته  کودکی 
موثر بوده باشد.محققان دانشگاه تامپر با بازبینی 52 مطالعه در این زمینه 
متوجه رابطه بین اندازه قد افراد و احتمال ابتال به بیماری های قلبی شدند.

البته دکتر توال پاجانن اعالم کرد که افراد کوتاه قد نباید در مورد نتایج این 
تحقیقات نگران باشند.

تعیین  در  می تواند  که  است  فاکتورهایی  از  یکی  قد  گفت:  باره  این  در  او 
کنترلی  انسان ها  که  اگرچه  باشد.  موثر  قلبی  بیماری های  به  ابتال  احتمال 
روی تعیین قد خود ندارند اما می توانند دیگر فاکتورهای زندگی خو مانند 
الکلی را کنترل کنند.  سیگار کشیدن، ورزش کردن و نوشیدن مشروبات 
ابتال به بیماری های قلبی تاثیر بسیاری  همه این موارد روی کنترل خطر 
دانشگاه  از  عمومی  سالمت  پزشک  یک  تومیلیتو  جاکو  دارند.پروفسور 
در  قد  کوتاه  افراد  که  موضوع  این  دانستن  گفت:  باره  این  در  هلسینکی 
معرض خطر بیش تری قرار دارند ممکن است برای آن ها مفید هم باشد، 
چرا که به این ترتیب آن ها ممکن است توجه بیش تری نسبت به محافظت از 
قلبشان نشان دهند.از سوی دیگر این تحقیقات به این معنا نیست که افراد 
قد بلند در برابر بیماری های قلبی ایمن هستند. به همین دلیل آن ها باید به 

اندازه دیگران در مورد سالمت قلب خودشان مطمئن باشند.
عالوه بر قد فاکتورهای بسیار زیادی مانند فشار خون باال، کلسترول باال، 
به  ابتال  خطر  روی  می تواند  آن ها  مانند  و  دیابت  کشیدن،  سیگار  چاقی، 

بیماری های قلبی موثر باشد.
بی بی سی ، 9 ژوئن
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معرفی روبات های جدید در اکسپو 2010 
این صنعت را به تکاپو انداخته است 

همخانه های 
آینده 

امیر جاللي 

در حدود 90 سال پیش »کارل کاپک« ، نویسنده ساکن چک اسلواکی، 
لغت Robota را که به معنای »کارگر« یا »کوشش مالل آور« است در 
نمایشنامه R.U.R به کار برد . در این نمایشنامه قدرت ماشین ذهنی 
او به مراتب بیشتر از انسان بود و ضعف های معمولی او را نداشت. 
اینها  انتهای داستان بر سازندگان خود غلبه کرد. همه  در نتیجه در 
تالش های  میالدی   1946 سال  در  تا  ماند  باقی  رویا  یک  به صورت 
 )ENIAC( برای ساخت اولین کامپیوتر الکترونیکی John Mauchly
اولین  پنسیلوانیا ساخت. سپس  دانشگاه  ثمر نشست و آن را در  به 
دانشگاه  در  را  خود  مسئله  اولین  منظوره،  همه  دیجیتالی  رایانه 
 John و Marvin Minsky 1959 حل کرد. باالخره در سال MIT
McCarthy اولین آزمایشگاه هوش مصنوعی را در MIT بنا نهادند . 
این نکته می رسیم که امروزه کلمه  از تعاریف گذشته که بگذریم به 
روبات برای هر ماشین ساخت شده توسط بشر که بتواند کاری که 
استفاده  دهد،  انجام  را  می شود  انجام  انسان  توسط  طبیعی  به طور 
اتومبیل سازی،  های  کارخانه  در  که  هایی  دستگاه  تمام   . می شود 
می شوند  استفاده  آب  زیر  اکتشافات  یا  الکترونیک  با  مرتبط  صنایع 

نوعی روبات به حساب می آیند . 
هر روباتی از سه بخش اساسی تشکیل شده است: 

روبات  مغز  عنوان  به  و  است  پردازش  قدرت  دارای  که  کامپیوتری 
تلقی می شود . 

و  درونی  برای حرکت قسمت های مختلف  که  روبات  قسمت محرک 
بیرونی آن انجام وظیفه می کند و شامل موتور، پیستون ها، تسمه ها، 

چرخ ها و چرخ دنده ها ، فنرها و ... می شود. 
بخش حسگر یا سنسور روبات که می تواند شامل بینایی ، شنوایی ، 

تماسی ، تشخیص نور و دما و رطوبت باشد . 

زمانی که هر یک از این سه بخش دچار اختالل گردد ممکن است کار 
روبات با مشکل مواجه شود و با عدم تبعیت از دستورات انسان ، به 

خود و سایر انسان ها صدمات جانی و مالی وارد کند . 
روزمره  زندگی  در  شگرفی  تحوالت  ایجاد  باعث  روبات ها  ایجاد 
انسان ها شد. روبات نسبت به انسان دارای مزیت های فوق العاده ای 

است که در ذیل به چندی از آنها اشاره می شود : 
یکی از مهم ترین مزایای روبات ها عدم توجه آنان به اطراف است و 

فقط طبق دستورات داده شده کار خود را انجام می دهند . 
روبات ها نیازهای انسانی ندارند و هیچ گاه خسته نمی شوند. 

آنها در هر لحظه می توانند با استفاده از قسمت های مختلف بدنشان و 
طبق برنامه ریزی چند کار را به صورت همزمان انجام دهند ولی مغز 

انسان می تواند یک کار را کنترل کند . 
روبات ها دارای قدرت و سرعت بیشتری هستند و می توانند ایمنی، 

ضریب تولید و کیفیت محصوالت یک کارخانه را افزایش دهند. 
یا  خطرناک  های  موقعیت  در  می توانند  ها  روبات  همه  از  مهم تر  و 

دشوار کار های سنگین را انجام دهند . 
اما همین روبات های مفید برای زندگی بشر مشکالتی ایجاد کرده اند 

و مضراتی دارند همچون : 
عدم توانایی پاسخگویی در زمان های اضطراری که بسیار خطرناک 

است . 
قابلیت های  می کنند،  طلب  را  زیادی  هزینه  اینکه  بر  ها عالوه  روبات 
محدودی دارند یعنی کاری را انجام می دهند که برای آن برنامه ریزی 

شده اند. 
و از همه مهم تر اینکه با اتوماسیون کارخانه ها و ورود روبات ها، 

شغل و کار هزاران کارمند و کارگر به خطر می افتد . 
حال که با ساختمان روبات ها آشنا شدیم و به ارائه توضیحات کافی 
درخصوص آنان پرداختیم به پیشرفت های اخیر در زمینه روباتیک 

اشاره می شود . 
سالح  از  آمریکایی  دانشمندان  پیش  چندی   : جنگی  های  روبات 
روباتیک جدیدی به نام »روبوداگ« پرده برداری کردند. این روبات 
که برای استفاده در میادن جنگی استفاده می شود قدرت گشت زنی 
دارد . دانشمندان در این پروژه روبات »سگ بزرگ« را هم ابداع کرده 
و ادعا کرده اند که پیشرفته ترین روبات چهار پا روی زمین است . 
این روبات با دو فوت ارتفاع و سه فوت طول می تواند در مسیرهای 
تجیهزات  به  و  کند  را حمل  نظامی  تجهیزات  از  بسته  ناهموار چهار 
برتری از جمله سیستم حسگر ، دوربین ویدئویی و یک رایانه همراه 
مجهز است. با این حساب در چند دهه آینده شاهد نبرد های بزرگ 

میان روبات ها خواهیم بود . 
روبات های شناگر : چندی پیش آلمان، در نمایشگاه اکسپو شانگهای 
که  فیلمی  در   . پرداخت  خود  شکل  پنگوئن  روبات  معرفی  به   2010
حال  در  آبی  با چشمان  روبات  این  شد  منشتر  ها  رسانه  طریق  از 
شنا کردن در آب بود و تقریبا قادر به انجام تمام حرکات پنگوئن ها 
بود . مسیرش را ردیابی می کرد و می توانست به عقب نیز شنا کند . 
این روبات نمونه خوبی برای پیشرفت های صنعت روباتیک در زمینه 
روبات های شناگر بود که برای مصارف تحقیقاتی ، صید ، تعمیرات 

صنایع دریایی و... به کار گرفته می شوند . 
به  روبات سازی  صنعت  تحوالت  مهم ترین   : نما  انسان  های  روبات 
به  و  دارند  مختلفی  انواع  که  برمی گردد  ها  روبات  از  دسته  همین 
به   . شد  خواهند  انسان ها  همخانه  آینده  سال  چند  تا  زیاد  احتمال 

مهم ترین این روبات ها اشاره می کنیم . 
روبات های خانه دار: این روبات ساخت کره بوده و Mahru-Z نام 
دارد . خانه را مرتب کرده، لباس ها را در ماشین لباس شویی می ریزد 
و پیتزا را در مایکروفر گرم می کند! پیشرفت های بسیار خوبی کرده 
و یقینا همخانه مان خواهد شد . همانطور که رایانه به یک جزء جدا 

ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده است . 
روبات های شطرنج باز : شاید این روبات ها در زندگی روزانه تاثیر 
نداشته باشند . ولی هوش این روبات ها به حدی است که می توانند 
نیز  را  بزرگی  قهرمانان  تاکنون  و  کنند  بازی  با سه حریف  همزمان 

شکست داده اند . 
روبات های حمل کننده : این روبات ها مخزنی مانند چمدان دارند ، 
به دنبال صاحب شان راه می روند ، از پله ها باال رفته و در سراشیبی 

سرعت شان را کم می کنند. 
روبات های فضانورد : اولین روبات فضانورد در ماه سپتامبر 2010 
کارش را در شاتل دیسکاوری آغاز کرد . 9کیلوگرم بار حمل می کند 
و بیشتر کار های فضا نوردان را انجام می دهد . نکته مهم اینجاست 

که این روبات به لباس فضانوردی و اکسیژن نیازی ندارد . 
گنجایش توضیحات بیشتر نیست و به ذکر عناوین روبات های جدید 
بسنده می کنیم . برای معرفی مهم ترین روبات ها می توان از روبات 
جایگزینی  برای  پرستار  روبات  جوان،  زوج های  تمرین  برای  نوزاد 
و  پرستاران  تمرین  برای  بیمار  روبات   ، بیمارستان ها  پرستاران  با 
ترین  جدید  گذاشتن  نمایش  به  برای  مانکن  روبات های   ، پزشکان 
است  گفتنی  برد.  نام   ... و  معلم   ، نشان  آتش  های  روبات   ، لباس ها 
ایران نیز تا کنون پیشرفت های قابل توجهی در صنعت روباتیک داشته 

است ولی هنوز راه زیادی باقیست . 

سالمت

دانش و فناوری

درختچه های باغ های ژاپنی شارژر 
موبایل می شوند!

یک طراح فرانسوی نوعی درخت الکتریکی را طراحی کرده است 
تواند  و می  است  فتوولتائیک  پانلهای خورشیدی  آن  برگهای  که 
استفاده  مورد  موبایل  الکترونیکی  دستگاههای  شارژر  عنوان  به 

قرار گیرد. 
های  درختچه  به  شبیه  و  دارد  نام   Electree که  درخت  این 
باغهای ژاپنی است می تواند برای کسانی که امکان نصب پانلهای 
یک  عنوان  به  ندارند  های خود  خانه  را روی سقف  فتوولتائیکی 

منبع انرژی تبدیل شود. 
"وویه موله"  Electree در حقیقت نوعی مجسمه مدرن است که 
آن را طراحی کرده است. برگهای این درخت که در ابعاد، رنگها 
قابل  کوچک  فتوولتائیک  پانلهای  مختلف ساخته شده  قیمتهای  و 

حمل است. 
این درختچه های الکتریکی فتوولتائیکی می توانند انرژی را در یک 
باتری که زیر پایه آن قرار گرفته است جمع آوری کنند. این انرژی 
می تواند برای شارژ دستگاههای قابل حمل )تلفنهای همراه، رایانه 

های قابل حمل( مورد استفاده قرار گیرند. 
آنها  مجموع  که  است  خورشیدی  پیل   42 به  مجهز  ساختار  این 
با سطحی به مساحت 2 هزار و 178 سانتیمتر مربع برابر است. 

ارتفاع این گیاه مجسمه ای حدود 42 سانتیمتر است. 
این طراح فرانسوی که عرضه درختچه های فتوولتائیکی را در دو 
 950 رنگ سفید و نقره ای در این کشور به قیمت چهار هزار و 
یورو آغاز کرده است قصد دارد در آینده درختهای بزرگتری را 
انرژی روشنایی خیابانهای شهر  تامین  برای  هم طراحی کند که 

مورد استفاده قرار گیرند.

پرینتر 3 بعدی هم ساخته شد
 monolite Ukltd انریکو دینی مخترع ایتالیایی و صاحب شرکت

پرینتر بزرگ و 3 بعدی اختراع کرده که D-shape نام دارد. 
نرم افزارهای  وسیله  به  مختلف  بناهای  از  است  قادر  پرینتر  این 

کامپیوتری، ماسه و چسب های غیرآلی پرینت تهیه کند. 
وسیله  به  پرینتر  این 
)پاشیدن(   کردن  اسپری 
ماسه  نازک  الیه های 
الیه هایی  آن  متعاقب  و 
منعقد  کننده  ماده  از 
صدها  توسط  منیزیمی 
سطح  در  که  نازل 
زیرین آن قرار دارد، این 
پرینت ها را تهیه می کند. 
ماسه ها  منیزیمی  چسب 

به  و  باال  به  پایین  از  ماسه ها  می کند،  تبدیل  سخت  سنگ  به  را 
صورت الیه  به الیه روی هم قرار می گیرند و در نهایت یک مجسمه 

یا عمارت ماسه ای را شکل می دهند. 
این پرینتر قادر است یک ساختمان را 4 برابر سریع تر از زمانی که 

توسط ابزار مرسوم ساخته می شود، ایجاد کند. 
تقلیل می یابد.  از نصف  به کمتر  بنای عمارت  همچنین هزینه های 
میزان  از  کمتر  بسیار  فرآیند  این  در  آمده  وجود  به  زائد  مواد 

معمول است و ضرر کمتری برای محیط زیست دارد. 
ایجاد خم ها و ساختارهای پیچیده که توسط ابزار معمول سخت و 

هزینه بر است، براحتی با این پرینتر امکانپذیر می شود. 
شهر  در  ماسه ای  بنای  یک  ایجاد  با  را  اختراع  این  دینی  انریکو 

Pontedera به ثبت رسانده است. 
4 راه عمودی حرکت می کند. برای  افقی و  این پرینتر در سطوح 
ایجاد هر الیه ای جدید هد پرینتر به اندازه 5 تا 10 میلی متر جابه جا 
می شود. این پرینتر توسط نرم افزار CAD راه اندازی شده و رت 

تفکیک پذیری آن 25dpi است. 

مواد به کار گرفته شده در این پرینتر به اندازه بتون محکم بوده و 
برای تقویت بناهای ایجاد شده نیازی به استفاده از تیرآهن نیست. 
ایجاد خم های داخلی بنا، دیواره ها و ستون های توخالی و کار با 

این پرینتر موفقیت آمیز بوده است. 
اروپا  فضایی  آژانس  با  مذاکراتی  از  پس  ایتالیایی  مخترع  این 
برای ساختن  را  پرینتر  این  یافته  تغییر  دارد شکل  قصد    )ESA(

سنگپوش های قمری و ایجاد یک بنای قمری طراحی کند. 
آغاز  اتاق خالء  در  پرینتر  این  برای ساخت  آزمایش  ها  هم اکنون 
شده تا محققان مطمئن شوند این فرآیند در محیط های کم فشار با 

اتمسفر پایین مانند ماه انجام پذیر و شدنی است
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کلینیک تغذیه 
فرناز خوشنویسان/ کارشناس ارشد تغذیه

5 توصیه غذایي براي 
پیشگیري از سرطان پستان

1.در قدم اول، از طریق مشورت با یک کارشناس تغذیه، وزن خود 
کنید. کاهش وزن در حفظ سالمت  را در محدوده سالمت حفظ 

افراد سرطاني درمان شده بسیار کمک کننده است.
2.همه تخم مرغ هاي تان را در یک سبد نگذارید؛ یعني تمرکز بیش 
از حد در پیروي از رژیم غذایي سالم تنها باعث شکست در تداوم 
آن مي گردد. بنابراین بهتر است به اندازه توان خود براي ورزش 
و تهیه غذاي سالم وقت بگذارید تا همیشه بتوانید از آن لذت ببرید. 
مطالعه اي نشان داده است که ترکیب رژیم غذایي سالم )شامل 5 
سهم یا بیشتر در روز مصرف میوه و سبزي( به همراه ورزش با 
شدت متوسط )30 دقیقه پیاده روي در روز( سبب کاهش بازگشت 
سرطان پستان در افراد درمان شده به میزان 50 درصد مي شود.
3.سعي کنید از سبزي ها و میوه هایي با رنگ هاي متنوع در روز 
از  به طور کامل  نتوانستید  اینکه  دلیل  به  اما هرگز  استفاده کنید 
برنامه غذایي خود پیروي کنید دچار ناراحتي و نگراني نشوید و 

هرگز زندگي را سیاه و سپید نبینید.
4.از رژیم غذایي کم چرب پیروي کنید. بیشتر افراد بیش از آنچه 
مي نمایند.  دریافت  خود  غذایي  رژیم  از  چربي  مي کنند،  تصور 
انواع  و  پرچربي  وعده هاي  میان  پرچربي،  گوشت هاي  مصرف 
دسر پرچربي را محدود کنید و سعي کنید غذاهاي بدون کلسترول 
را انتخاب نمایید و منابع پروتئین کم چربي مانند سویا و شیرسویا 
را به برنامه غذایي خود بیفزایید. براساس نتایج پژوهش ها تا به 
امروز، غذاهاي حاوي سویا به عنوان بخشي از رژیم غذایي سالم 
براي افرادي که سابقه سرطان هاي حساس به هورمون از جمله 
سرطان پستان دارند، بي خطر است. اگر سویا جایگزین غذاهاي 
حیواني پرچربي شود، بهتر مي تواند از سالمت بدن محافظت نماید 
پروتئین  از  و سرشار  اشباع  بدون چربي  کلسترول،  بدون  زیرا 
است و نیز به عنوان منبع خوب کلسیم و سایر ویتامین ها و مواد 

معدني به شمار مي رود.
دانه  روغن  مانند  گیاهي  چربي هاي  خوب  منابع  از  است  5.بهتر 
کتان، روغن کلزا )کانوال(، روغن زیتون و روغن سایر مغزها و 
دانه ها مانند آفتاب گردان، گردو و نیز از انواع ماهي استفاده کنید.

تاثیر منفي الكل بر روابط همسران
الکل و سایر مواد مخدر از دو جنبه مي توانند بر زندگي جنسي فرد 

تاثیر بگذارند.
 یکي بعد جسماني و دیگري بعد رواني. بعد رواني اثر خود را هم از 
فردي  بین  ارتباط  و  رفتاري  مسایل  طریق  از  هم  و  فرد  خلق  طریق 
مواد  و  الکل  مصرف  که  است  این  مي افتد  که  اتفاقي  مي دهد.  نشان 
مخدر در کوتاه مدت با برداشتن مهار هاي رواني به فرد حس اعتماد 
به نفس داده و در نتیجه این تصور ایجاد مي شود که میل جنسي اش 
این مواد  نیست و مصرف  این طور  که  است، در حالي  یافته  افزایش 
به  فرد  وابستگي  افزایش  و  جنسي  میل  کاهش  موجب  درازمدت  در 
فرد  روان  روي  تاثیر  بر  عالوه  الکل  اینکه  ضمن  مي شود.  ماده  آن 
مي تواند عوارض کوتاه مدت یا درازمدتي روي عملکرد جنسي داشته 
الکل با برداشتن مهارها و کم کردن سطح خودآگاهي  ابتدا  باشد. در 
بیشتري  نفس  به  اعتماد  احساس  فرد  به  اضطراب،  بردن  بین  از  و 
مي د هد و چون خاصیت تضعیف کنندگي سطح هوشیاري دارد، براي 
بارهاي اول فرد مي تواند زمان طوالني تري به رابطه جنسي اش ادامه 
دهد و دیرتر به انزال برسد اما در درازمدت چند اتفاق مي افتد. یکي 
رابطه  یک  آنکه  براي  کند  فکر  و  فرد شرطي شود  است  ممکن  آنکه 
جنسي مناسب داشته باشد باید حتما الکل مصرف کند و در غیر این 
صورت رابطه جنسي خوبي نخواهد داشت. این شرطي شدن در نهایت 
همراه  به  را  ناتواني جنسي  و  انزال زودرس  مانند  مشکالت خاصي 
موجب  غیرمستقیم  به صورت  مي تواند  همچنین  الکل  داشت.  خواهد 
بیماري هاي  که  شکل  این  به  افراد  شود.  جنسي  عملکرد  در  اختالل 
قلبي و فشارخون هم مي تواند  ناراحتي  الکل مانند  از مصرف  ناشي 
فرد شود. همچنین  در  اختالل عملکرد جنسي  ثانویه موجب  به طور 
باروري  قدرت  و  مردان  در  اسپرم ها  کمیت  روي  الکل  درازمدت  در 
آنها تاثیر مي گذارد. در مورد خانم ها این شرطي شدن براي مصرف 
الکل ممکن است موجب اختالل در عملکرد جنسي و همچنین موجب 

وابستگي فرد به آن شده و در زمان بارداري ایجاد اشکال کند.

دانشمندان براي اينکه دريابند زوج ها چگونه يکديگر را 
انتخاب مي كنند و ظاهر همديگر را طبق چه معيارهايي 
تحت  را  چهره  نهان  و  آشکار  زواياي  تمام  مي پسندند، 
بررسي قرار داده اند و فرمول هايي ابداع و ارائه كرده اند 
كه مي تواند ميزان تناسب اندام و زيبايي چهره زنان و 

مردان را از منظر همديگر تخمين بزند....

زنان  قواعد جذابیت هاي ظاهري  بررسي، هنوز  این همه  از  بعد  اما   

اولیه  کشش  یک  چگونه  اینکه  و  ندارد  دقیقي  معیارهاي  مردان،  و 
بین یک زن و مرد به یک عشق واقعي و ازدواج ختم مي شود، هنوز 
از منظر علمي مي توان گفت رشته اي  این دنیاست. ولي  جزو اسرار 
به همدیگر  از قواعد علمي در مورد چگونگي گرایش مردان و زنان 
قواعد، آشکارا عمل مي کنند  این  از  برخي  است.  اثبات شده  و  معلوم 
)مانند چشم هاي جذاب( و برخي دیگر، در سطوح ناخودآگاه ذهن اثر 
مي گذارند. البته طبیعي است که در نهایت، عشق طوالني مدت بیش از 
آنکه بر زیست شناسي و ریخت شناسي تکیه داشته باشد، به رفتارهاي 
زنان و مردان بستگي دارد اما تحقیقاتي ک در خصوص نگاه زنان و 

مردان به مقوله زیبایي انجام شده، قابل توجه است. 
پیدا  رشد  سلول ها  منظم  شدن  تقسیم  با  لقاح،  هنگام  از  انسان  بدن 
این  نتیجه اش  شود،  انجام  درستي  به  سلولي  تقسیم  اگر  و  مي کند 
خواهد بود که طرف راست و چپ یک نوزاد، شبیه به یکدیگر شده 
و تصاویر آینه اي هم مي شوند. اما همیشه کار به این صورت پیش 
اثر  بدن  تقارن  بر  محیطي  فشارهاي  و  ژنتیکي  جهش هاي  نمي رود. 

مي گذارند و نتایجي درازمدت به جاي مي گذرانند.

تقارن کامل بدن نشان مي دهد که فرد، خصوصیات ژنتیکي مناسبي 
باقي مانده است؛ سالم است و مي تواند  او  داشته که در طول رشد 
گزینه مناسبي براي زوج یابي و بچه دارشدن محسوب شود. به گفته 
زیست شناسان، توجه به تقارن بدن از لحاظ همسر یابي، کامال منطقي 
اینکه  احتمال  دارد،  متقارن  کامال  بدني  که  همسري  یافتن  با  است. 

آنها، بدني متقارن  و سالم داشته باشند،  ازدواج  از  بچه هاي حاصل 
بیشتر مي شود.

رندي تورن هیل از دانشگاه نیومکزیکو براي مدت 15 سال به بررسي 
مساله تقارن بدن انسان پرداخته و صورت  ها و بدن هاي اسکن شده 
افراد را وارد کامپیوتر کرده است تا نسبت هاي طالیي تقارن را معین 
کند. او مي گوید: »طبق تحقیقات من، هم مردان و هم زنان، افراد جنس 
مخالف خود را در صورتي که بدن یا صورتي متقارن تر داشته باشند، 
به خصوص  دارند؛  کمتري  تقارن  که  مي پسندند  آنهایي  از  بیشتر 
مرداني که بدني متقارن تر دارند، از این لحاظ، شانس بیشتري براي 

همسر یابي دارند.«

اهميت شکل بدن زنان و مردان

نیز  بدن  شکل  معتقدند  کرده اند،  تحقیق  حوزه  این  در  که  محققاني 
بسیار مهم است. آنها در تحقیقات متعددي به صورت کمي این قضیه 
را ثابت کرده اند. دندرا سینگ، روان شناس و استاد دانشگاه تگزاس، 
نتیجه  این  به  و  پرداخته  باسن  دور  به  کمر  دور  نسبت  بررسي  به 
رسیده است که زناني که این نسبت در آنها 7/0 است )دور کمر آنها 
به طور قابل توجهي از دور باسن آنها کمتر است( بیشترین جذابیت 
را دارند. سینگ مي گوید: »نسبت دور کمر به دور باسن زنان در حد 
67/0 تا 18/1 براي اکثریت مردان جذابیت بیشتري دارد و در مورد 
مردان، این نسبت اگر بین 8/0 تا 0/1 باشد، براي اکثریت زنان جذابیت 
براي  نیز  مردانه  و  پهن  شانه هاي  داشتن  که  هرچند  دارد؛  بیشتري 
اما سوال  مي رود.  به شمار  مردان  جذابیت  مهم  عوامل  از  یکي  زنان 
این است که این نسبت ها چه معنایي از لحاظ زیست شناسي دارند؟ 
کافي  انرژي  فرد،  که  است  آن  معناي  به  بدن  در  چربي  داشتن  آیا 
این است که توزیع چربي در  دارد؟ واقعیت  از بچه ها  براي مراقبت 
بدن به وسیله هورمون هاي جنسي تعیین مي شود: تستوسترون در 
مردان و استروژن در زنان. اگر زني به مقدار کافي و با آمیزه مناسب 
از هورمون هاي جنسي داشته باشد و تولید کند، نسبت دورکمر به 
دورباسن او به طور طبیعي در حد طبیعي قرار خواهد گرفت و همین 
بررسي ها  است.  صادق  نیز  مردان  تستوسترون  مورد  در  مساله 
کمتر  است،  ایده آل  لگني شان  اندازه  نسبت  که  افرادي  داده اند  نشان 
دچار بیماري هاي قلبي عروقي، سرطان و دیابت مي شوند. زناني که 
بچه دار شدن  و  باروري  در  نیز  مي گیرند  قرار  ایده آل  این طیف  در 
دچار مشکل کمتري مي شوند. به گفته سینگ، مساله مهم این است که 
زیبایي، اطالعاتي درباره سالمت و باروري فرد به ما مي دهد و شاید 
ناخودآگاه تحسین  به طور  را  ما زیبایي  براي همین است که  اساسا 

مي کنیم.

و  زنان  چهره  در  مردانه  و  زنانه  جذابيت  نشانه هاي 
مردان

باروري  مورد  در  نیز شواهدي  محققان، ساختمان چهره  گفته  طبق 
فرد ارائه مي دهد. به گفته دکترتورن هیل، استروژن یا هورمون جنسي 
زنانه، رشد استخوان را در بخش پاییني صورت و چانه زنان مهار 
مي کند و باعث مي شود صورت، کوچک تر و کوتاه تر شود. همچنین 
چشم ها  مي شود  باعث  ابرو  بر  مشابهي  اثر  ایجاد  با  هورمون  این 
درشت تر و برجسته تر به نظر برسند. شکل صورت مردان نیز تحت 
تاثیر تستوسترون است. هورمون جنسي مردانه باعث مي شود بخش 
پاییني صورت و فک بزرگ تر شود و ابروها پرپشت تر به نظر برسند. 
به گفته دکتر تورن هیل، مرداني که این خصوصیات را دارند، جذاب تر 
به نظر مي آیند زیرا سالمت تولیدمثل شان محتمل تر است. به گفته وي، 
بهبود  براي  از همه  بیش  نیز  پرسود جراحي پالستیک  کار  و  کسب 
بخشیدن به تقارن بدن مشتریان است و این، خود، شاهدي است بر 

اینکه بیشتر مردم، این ویژگي را جذاب مي شمارند
Live Science :منبع.

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

مردان به چه زناني مي گویند زیبا و زنان به چه مرداني مي گویند جذاب؟

رابطه متقابل جنسیت و جذابیت
ترجمه: حسین غالمي
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آشپزباشی

ترشی بادمجان شكم پر
● مواد الزم

● سیر کوبیده شده: یک فنجان 
● سبزی ترشی: یک و نیم کیلو 
● ادویه : یک قاشق سوپخوری 

● نمک: یک قاشق سوپخوری 
● بادمجان قلمی کوچک: 3 کیلو 

● سرکه: به اندازه الزم 
● طرز تهیه

و  ترخون  نعناع،  جعفری،  شامل  ترشی  سبزی 
در صورت امکان کمی سبزی های معطر محلی 
را پس از پاک کردن و شستن روی یک پارچه 
تمیز پهن کرده و می گذاریم یک شبانه روز بماند 
تا آب آنها کاماًل گرفته شود. سپس آنها را خرد 

می کنیم. 
کوچک  بادمجان های  از  ترشی  این  تهیه  برای 
و  ریز  خیلی  بادمجان ها  اگر  می کنیم.  استفاده 
نمی داریم  بر  را  آن  سبز  کالهک  باشد،  کوچک 
و به همین ترتیب آنها را در حالی که یک برش3 
سانتی متری در وسط بادمجان ها ایجاد کرده ایم، 
هر  برای  که  به طوری  در سرکه می جوشانیم. 
لیوان سرکه الزم است. ظرف را  کیلو، یک  یک 
روی حرارت مالیم قرار می دهیم تا بادمجان ها 

کمی بپزد، ولی له نشود. 
تقریبًا  درظرف  را  شده  خرد  ترشی  سبزی 
بزرگی می ریزیم و سیر، نمک و ادویه را به آن 
آنها، شکم  ازمخلوط کردن  اضافه می کنیم. بعد 
در  و  پرمی کنیم  مخلوط  این  از  را  بادمجان ها 
ظروف مخصوص ترشی می ریزیم. سپس روی 
مواد سرکه می ریزیم تا سرکه روی بادمجان ها 
را بگیرد. در آنها را محکم می بندیم و در جای 

خنک نگه می داریم. 

● نکات تغذیه ای 
خوردن ترشی به همراه غذا باعث افزایش اشتها 
سرکه  بودن  دارا  علت  به  همچنین  می شود. 
اگر  می شود.  چربی ها  و  غذا  بهتر  هضم  باعث 
احساس  چرب  غذای  یک  خوردن  صورت  در 
یا  ترشی  مقداری  خوردن  با  کردید،  سنگینی 
اسیدی  خاصیت  همگی  که  آبغوره  یا  آبلیمو 

دارند، حالتان بهبود خواهد یافت. 

● نکنه
کرد.  زیاده روی  نباید  ترشی  مصرف  در 
همان طور که اشاره شد ترشی خاصیت اسیدی 
معده  ناراحتی  دچار  که  افرادی  بنابراین  دارد، 

هستند نباید آن را مصرف کنند. 
برای  بادمجان،  بودن  دارا  علت  به  ترشی  این 
افرادی که به آن حساسیت دارند مناسب نیست.

زیبایي ارثي است
 یا اكتسابي؟

دکتر گلرخ ثریا
 محققان به این پرسش قدیمي پاسخ مي دهند

»فالني چه قدر خوشگله؛ به مادرش رفته... آب و هواي شمال 
قطعا  دارن.....«  شفافي  پوست  مردم اش  همین  واسه  خوبه؛ 
شنیدن این حرف ها براي شما تازگي ندارد. ولي آیا مي دانید 
واقعا محیط چه تاثیري بر زیبایي دارد؟ و آیا تاثیر توارث بر 

زیبایي یا نازیبایي آدم ها قطعي است؟....
خانم هایي که هورمون استروژن در بدن شان بیشتر ترشح 
مي شود، از زیبایي ظاهري و سالمت پوست و موي بیشتري 
نشان  اسکاتلندي  دانشمندان  مطالعات  نتایج  برخوردارند. 
هورمون  مقدار  با  بانوان  چهره  جذابیت  میزان  مي دهد، 
این  انجام  براي  دارد.  مستقیم  رابطه  بدن شان  استروژن 
مطالعه از چهره بانوان شرکت کننده در این پروژه تحقیقاتي 
نمونه  تصویربرداري،  نوبت  هر  در  و  شد  تصویربرداري 
ادراري براي تعیین میزان هورمون استروژن بدن در اختیار 
جنسي  هورمون  استروژن،  هورمون  گرفت.  قرار  محققان 
زنانه است که باعث بروز صفات زنانگي در بانوان مي شود. 
میزان هورمون استروژن که در بدن هر زن در دوره هفت 
ساله بلوغ تولید مي شود، تحت تاثیر عوامل ارثي است. این 
هورمون بر رشد استخوان ها و شکل گیري بافت هاي بدن و 
نیز زیبایي و شادابي زنان تاثیر مي گذارد. شاید تصور کنید 
به این ترتیب مي توانید با هورمون درماني و دریافت مقادیر 
این  اما  کنید  پیدا  بیشتري دست  به زیبایي  استروژن  باالتر 
محققان تاکید مي کنند هر چند باال بودن میزان این هورمون 
در بدن دختران جوان بر میزان جذابیت ظاهري آنها مي افزاید 
زیبایي  به  یافتن  براي دست  که  نیست  معني  آن  به  این  اما 
و  نامطلوب  عوارض  زیرا  بروند  هورمون  سراغ  به  بیشتر 
روشن  محققان  براي  هنوز  اضافي  هورمون  منفي مصرف 

نشده است.

زيبايي، زيبايي مي آورد
محققان دانشگاه آبردین، این مطالعه جالب را روي جذابیت 
چهره افراد مختلف انجام داده اند. دکتر بن جونز، روان شناس 
و یکي از اعضاي این گروه تحقیقاتي، مي گوید: »مطالعات ما 
نشان مي دهد قضاوت اطرافیان درباره همان فرد بر نظر ما 
درباره جذابیت چهره   وي موثر است.« شاید شما هم براي 
نخستین بار یک بازیگر را در یک فیلم ببینید و اصال به نظر 
او  که  بفهمید  است  کافي  فقط  ولي  نیاید  و جذاب  زیبا  شما 
بازیگري است که فالن جایزه مشهور جهاني را دریافت کرده 
تا داستان هایي اسطوره  اي درباره جذابیت ظاهري او بر سر 
زبان ها بیفتد و این کم کم روي قضاوت شما درباره زیبایي 
یا جذابیت او تاثیر بگذارد. در این لحظات، معموال ناخودآگاه 
کم کم  و  کنید  را کشف  او  نقاط جذاب چهره  مي کنید  تالش 
دکتر جونز  متفاوت خواهد شد.  نظرتان  به  او  عادي  چهره 
پیش  در  مطالعه  این  انجام  براي  جالبي  روش  گروه اش،  و 
گرفتند. آنها در ابتدا از گروهي از زنان خواستند که در این 
مطالعه، شرکت کنند. از سوي دیگر، آنها از یک مرد خوش 
یکي  در  کند.  بازي  ویدیویي  فیلم  در چند  که  قیافه خواستند 
از این فیلم ها، زیبایي ظاهري این مرد در فیلم مورد تحسین 
سایر  دیگر،  فیلم هاي  در  ولي  مي گرفت  قرار  اطرافیانش 
نداشتند  توجهي  اصال  او  ظاهري  زیبایي  به  فیلم  بازیگران 
و بي تفاوت از کنار او عبور مي کردند. سپس دانشمندان، این 
فیلم را به زناني که در این تحقیق شرکت کرده بودند نشان 
دادند و با کمال تعجب مشاهده کردند فیلمي که در آن زیبایي 
نقش اول فیلم مورد تحسین سایر بازیگران قرار مي گرفت، 
زنان نیز آن بازیگر را بسیار زیبا و جذاب ارزیابي مي کردند، 
توجه  مورد  که  دیگر  فیلمي  در  چهره  همان  که  حالي  در 
دیگران قرار نمي گرفت، از سوي گروه دیگري از زنان که آن 
فیلم را دیده بودند، بسیار عادي و معمولي ارزیابي شده بود. 
سرپرست این گروه تحقیقاتي به شوخي مي گوید: »مثال اگر 
»برادپیت«  مثل  بازیگر خوش چهره سینما  یک  به همراه  من 
این  به سوي  نگاه ها  تمام  بدون شک  بزنم،  قدم  خیابان  در 
بازیگر معروف جلب خواهد شد و زیبایي ظاهري او و بیش 
از آن، قضاوت و نظریه عمومي افراد جامعه درباره زیبایي 
چهره او، جذابیت چهره اش را صدها برابر پررنگ تر از من 

خواهد کرد.«

صد سال را با تندرستی عمر كنید
انواع  بیماری ها به  سراغمان  می  آیند  پا به  سن  می گذاریم،  این  باوریم  که  وقتی   بیشتر ما بر 
و دیگر به  تنهایی  قادر به  انجام  کارهایمان  نیستیم. اما تحقیقات  نشان  می  دهد که  ما می توانیم  
حتی  با وجود افزایش  سن، هوشیاری  ذهنی  و سالمت  جسمی  خود را حفظ  کنیم. چنانچه  زنی  
در کهنسالی  دچار فراموشی  یا پوکی  استخوان  شود، اینها عالئم  بروز "بیماری" است، نه  نشانه  

افزایش  سن.
یکی  از رازهای  مقابله  با دشواری ها و بحران ها کنار گذاشتن  نگرانی  و ناامیدی  است. هرگز به 
خودتان  احساس  ترحم  نکنید و در مقابل  مشکالت  تسلیم  نشوید. مطالعات  دانشمندان  نشان  می 
 دهد که  حدود 70 درصد از عوارض  به  ظاهر مرتبط  با افزایش  سن، قابل  پیشگیری  هستند و ما 
توان  و اختیار کاهش  آنها را داریم. آنان معتقدند که  فقط  حدود 30 درصد از مسائل  مرتبط  با 
کهولت  به  طور ژنتیکی  در وجود فرد ریشه  دارند و چندان  قابل  پیشگیری  و تغییر نیستند. چه  
عوامل  شخصیتی  و چه  عادات  و خلق  و خوهایی  موجب  سالمتِی توأم  با افزایش  سن  خواهد بود؟ 
پرهیز از کشیدن  سیگار، بهره مندی  از تغذیه  مقوی  و مناسب  و ورزش، مرتب  همگی  در این  امر 

نقش  دارند. اما توجه  به  هفت  عامل  را هرگز فراموش  نکنید:

1( ذهن  خود را فعال  نگاه  دارید
تحقیق  روی  افراد سالخورده  و تندرست  نشان  می  دهد که  آنها از لحاظ  ذهنی  بسیار فعال  هستند. 
مغز انسان  همانند هر ماهیچه  و عضو دیگری  چنانچه  مورد استفاده  قرار نگیرد، به  مرور زمان  
ضعیف  می  شود و تحلیل  می  رود، اما با پرورش  و فعال سازی  پیوسته  مغز، می  توان  همواره  
بر رشد آن  افزود. فراموش  نکنید مغز انسان  توانایی  یادگیری  مطالب  جدید را در هر سنی  دارد!

به   می  توانید  گذشته  خود  مرور  با  داشت؟  نگاه   و هوشیار  فعال   را  ذهن   می  توان   اما چطور 
کارهای  مورد عالقه  تان  که  تا به  حال  فرصت  انجام  آنها را نداشته  اید، برسید. مثاًل چنانچه  به  
یادگیری  زبان  عالقه  مندید، در کالس  زبان  ثبت  نام  کنید، عضو انجمنی  خیریه  شوید یا به هر 
فعالیتی که دوست دارید بپردازید. نکته  مهم  دیگر حفظ  "خوشبینی" است. اگر روحیه  ای  خوشبین  

داشته  باشید، می  توانید در شرایط  سخت  و بحرانی  بهتر عمل  کنید.

2( کار را فراموش  نکنید
در میان  افراد مسن تندرست  به ندرت  می  توان  فرد تنبلی  را یافت. در واقع  کسانی  که  با وجود 
اغلب  در جوانی  همواره  کار و تالش  کرده اند و از حرفه  خود لذت   کهنسالی  تندرست  هستند، 
برده اند. عالقه  به  شغل،  موجب  کاهش  استرس  و عوارض  مخرب  آن  می  شود و از بروز انواع  
سرطان  جلوگیری  می  کند. به  این  ترتیب  یکی  از رازهای  طول  عمر زنان،  تالش  و فعالیت  فراوان  

آنهاست.

3( منضبط  باشید
اکثر افراد کهنسال  و تندرست  با برنامه  ریزی  و انضباطی  خاص  روزهای  عمر خود را سپری  
کرده اند. آنها اغلب  در ساعتی  مشخص  از خواب  بیدار می  شوند و در زمانی  معین  به  رختخواب  
می روند. به  عالوه  در طول  روز برنامه  تغذیه  ای  مشخصی  دارند و همواره  از کار و فعالیت  خود 
لذت  برده اند. تحقیقات  نشان  می  دهد که  این  افراد به  ندرت  به  سیگار یا انواع  مواد اعتیادآور رو 
آورده اند. به عالوه  از آنجا که  در ساعات  معین  استراحت  می  کنند یا بیدار می  شوند و از تغذیه  
مناسبی  هم  برخوردارند، معمواًل دچار اضافه  وزن  نمی  شوند و خستگی  شدید آنها را آزار نمی 
 دهد. برخورداری  از برنامه  صحیح  در زندگی  موجب  می  شود شما نتوانید ذهنتان  را با افکار 

ناخوشایند پر کنید و به  خودتان  آسیب  برسانید.

4( به  دیگران  کمک  کنید و از این  کار لذت  ببرید
بسیاری  از افراد با وجود مشکالتی  که  در زندگی  خود با آنها روبه  رو هستند، همواره  داوطلبانه  
به  دیگران  کمک  می کنند. آنها کمک  خود را در قالب  عضویت  در انجمن های  خیریه  یا سازماندهی  
بیشتر  که  حضور  فعالیت ها  نوع   این   دهند.  می   انجام   نیازمند  افراد  به   کمک   برای   برنامه هایی  
شخص  در جامعه  را به  همراه  دارد، اغلب  باعث  می  شود خود فرد به  ندرت  بیمار یا دچار انواع  
استرس  شود. برقراری  و تداوم  روابط  اجتماعی  سالم ، سیستم  دفاعی  بدن  را قوی  و فعال  می  
کند. به  عالوه  در این  حالت، به  هنگام  نیاز، دیگران  هم  با رغبت  بیشتری  به  شما کمک  می  کنند و 

هرگز تنها نخواهید ماند.

5( با شور و اشتیاق  انگیزه های  خود را تقویت  کنید
به   دست   خودتان   باید  ندارید،  انگیزه  مشخصی   یا  هدف   زندگی   در  می  کنید  احساس   چنانچه  
کار شوید. پزشکان  معتقدند که  افراد سالخورده  و تندرست  همواره  در طول  زندگی، انگیزه ها 
و اهداف  جدیدی  را در نظر گرفته  اند و با توجه  به  این  انگیزه ها و هدف های  نوین، همچنان  با 
سالمتی  به  زندگی  ادامه  داده اند. شما هم  این  روش  را به  کار بگیرید. به  عالوه،  پیش  از این  که  یکی  
از اهداف  خود را به  پایان  برسانید، به  فکر برنامه  بعدی  باشید تا بالفاصله  به  آن  مشغول  شوید.

6( با سختی  و شکست  کنار بیایید
اغلب  وقتی  با افراد سالخورده  و تندرست  روبه  رو می شویم، تصور می  کنیم  آنها زندگی  آسانی  
را پشت  سر گذاشته  اند. اما وقتی  پای  صحبت  ایشان  می  نشینیم، متوجه  می  شویم  که  آنها هم  
بحران ها و مشکالت  عظیمی  را پشت  سر گذاشته اند. هنر این  افراد تسلط  بر اوضاع  و تالش  آنها 
در جهت  بهبود وضعیت  بوده  است. آنها همواره  سعی  کرده اند از استرس  و ناراحتی  خود بکاهند. 
یکی  از رازهای  مقابله  با دشواری ها و بحران ها کنار گذاشتن  نگرانی  و ناامیدی  است. هرگز به 

خودتان  احساس  ترحم  نکنید و در مقابل  مشکالت  تسلیم  نشوید.

7( به  خدا توکل  کنید
روانی   و  با آسایش  روحی   فرد  موجب  می شود  او"  به  خواست   اعتقاد  و  پروردگار  به   "ایمان  
بیشتری  زندگی  را سپری  کند. به  عالوه، فرد مؤمن  با استرس  و تنش  کمتری  روبه  رو می  شود. 
دانشمندان  نیز به  رابطه  مستقیم  میان  ایمان  به  خدا و تندرستی  پی  برده اند. همچنین، ایمان  به  
خدا موجب  افزایش  اعتماد به  نفس  در فرد می  شود و همین  ویژگی  بر توانایی های  فرد می افزاید. 
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این داستان بر اساس ماجرایی حقیقی 
از زندگی )ستاره( 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.

به کسی  اینکه سرانجام  از  بودم  خیلی خوشحال 
که عاشقش بودم؛ رسیدم. من و پرویز سه سالی 
می شد که بهم عالقمند بودیم. پرویز دو سال قبل 
به دنبال یک موقعیت ممتاز کاری به لندن آمد و 
به من قول داد که بعد از مستقر شدن، من را هم 
مراسم  آمدنش  از  قبل  بنابراین  بیاورد.  لندن  به 

نامزدی برگزار کردیم و به همدیگر محرم شدیم.
و  بود  نگذشته  بیشتر  پرویز  آمدن  از  ماهی  چند 
ارتباط  در  هم  با  اینترنت  و  تلفن  طریق  از  مرتبا 
بودیم و بعد از چند ماه، کارهای من هم ردیف شد 
و من نیز به لندن آمدم. اوایل همه چیز به خوبی و 
خوشی پیش می رفت و با اینکه در غربت زندگی 
می کردم؛ اما هیجان زده و خوشحال بودم چون 
احساس  بودم،  که عاشقش  پرویز کسی  کنار  در 
راحتی و آرامش خاصی داشتم. پرویز هر روز به 
غیر از آخر هفته ها کار می کرد و عصرها به خانه 
بازمی گشت. من هم همچون یک کدبانو به امور 
خانه رسیدگی می کردم و صبر می کردم تا او از 
سرکارش بازگردد و با هم غذا بخوریم. دلم می 
آرامش  و  راحتی  احساس  هم  پرویز  که  خواست 
داشته باشد و خستگی های کارش را در خانه به 

آرامش تبدیل نماید.
بیشتر وقتها، پرویز شب ها در خانه مشغول کار 
است  الزم  که  گفت  می  شد.  می  کامپیوتر  پشت 
بخشی از کارهایش را برای روز بعد آماده نماید. 
من هم در ساعاتی که او مشغول کار بود؛ کمتر 
بردن  یا  نوشیدنی  با  تنها  و  شدم  می  مزاحمش 
تا در  پذیرایی می کردم  او  از  اتاقش  به  خوراکی 

هنگام انجام کارهایش تمرکز کافی داشته باشد.
روزها به این منوال می گذشت . اما کم کم کارهای 
پرویز بیشتر و بیشتر می شد و حتی آخر هفته ها 
هم فرصت نمی کرد که با هم به بیرون برای تفریح 
اعتراض کردم  او  به  باری  برویم. چند  یا گردش 
اما از من خواست که شرایط کاری اش را درک 
نمایم. من هم با خودم فکر کردم که باید شرایطش 
را درک کنم تا کارهایش بهتر پیش رود و بتواند 
به موقعیت بهتری دست پیدا کند. بنابراین همراهی 
تمرکزش  که  کردم  نمی  سعی  و  کردم  می  اش 

بوجود  کارهایش  در  اختاللی  یا  و  بزنم  بهم  را 
تماشای  یا  زبان  مطالعه  را سرگرم  آورم. خودم 

تلویزیون می کردم.
می  شکل  من  در  بدی  حس  و  گذشت  می  زمان 
گرفت. کم کم به این نوع از کار کردن پرویز شک 
کردم و ساعاتی که او مشغول کار در اتاقش بود 
و به هر بهانه ای در اتاق را می بست؛ من نیز غرق 
افکار گوناگونی بودم که مرا آزار می داد. اوایل با 
خودم می جنگیدم که او مشغول کار کردن است 
و این فکرها بیهوده و واهی است. اما همان حس 
زنانه به سراغم می آمد و از من می خواست که 
حواسم را بیشتر جمع کنم و بیشتر مراقب اوضاع 

و احوال پرویز باشم.
یک روز که تلفنی در حال صحبت کردن با خانواده 
اش بود، یواشکی به اتاقش رفتم و نگاهی به صفحه 
کامپیوترش انداختم. دیدم که مشغول َچت کردن با 
شخصی بوده. به سرعت به متن نوشته ها نگاهی 
انداختم و تمام نوشته ها مربوط به یک دعوا و جر 
و بحث میان پرویز و شخص دیگری بود. از آی 
دی آن شخص نمی شد متوجه شد که زن است 
یا مرد. اما احساسم این بود که باید یک زن باشد. 
چون  بمانم.  اتاق  در  توانستم  نمی  این  از  بیشتر 
ممکن بود که پرویز شک کند. تنها سعی کردم که 
آن آی دی را حفظش کنم. به سرعت از اتاق خارج 
شدم و آنرا در روی تکه کاغذی یادداشت کردم و 
در گوشه ای مخفی اش کردم. پرویز همچنان در 

حال صحبت کردن بود. 
من  به  نگاهی  شد  تمام  حرفهایش  اینکه  از  بعد 
یعنی  بودم،  خودم  افکار  در  غرق  من  انداخت. 
پرسید:  من  از  پرویز  دارد؟  کسی  با  مشکلی  چه 
»ستاره! چیزی شده؟ چرا تو فکری؟ نکنه مامانم 
چیزی  به  اینکه  برای  هان؟«  گفته؟  بهت  چیزی 
دلتنگ  کم  یه  اصال.  »نه  گفتم:  سریع  نکند  شک 
ایران شدم. فقط همین«. پرویز هم خندید و گفت:» 
بلیط بگیرم یه سری بری پیش  می خواهی برات 
خانواده ات تا حالت بهتر بشه؟« گفتم: » حاال بزار 
برنامه ریزی می کنیم درموردش« پرویز هم رفت 

به سمت اتاقش و دوباره در را بست.
مدام نوشته های مبهم بین پرویز و آن ناشناس، 

را  آنها  توانسم  نمی  اصال  و  بود  چشمام  جلوی 
می  سر  به  گیجی  در  روزی  سه  دو  کنم.  درک 
بردم. یکی دو بار هم سر زده در روزهای بعدی 
وارد اتاقش شدم که دیدم مشغول َچت کردن است 
و وقتی که من وارد می شدم، به سرعت صفحه 
این رفتارش بیشتر مرا  نبینم.  را می بست تا من 
نگران و مشکوک می ساخت. برای چه باید از من 
چیزی را پنهان کند. نمی توانستم از او سوال کنم 
اندازه کافی دلیل و سند نداشتم و در  چرا که به 
که  شد  می  باعث  باشم،  کرده  اشتباه  اگر  ضمن 

رابطه ما مخدوش و خراب شود.
فکری در ذهنم خطور کرد، تصمیم گرفتم آن آی 
دی را در مسنجرم اضافه نمایم و با آن شخص 
بنابراین ظرف چند روز  نمایم.  به شکلی صحبت 
آینده به تصمیمم مصمم شدم و آن را با یک آی 
او  کردم.  اضافه  لیستم  اَد  به  دیگر،  دی ساختگی 
نداد  پیغامی  هیچ  و  افزود  لیست خود  به  مرا  هم 
که من کیستم. حاال باید مدام آن آی دی را چک 
با  بتوانم  الین شد؛  آن  که  ای  لحظه  تا  کردم  می 
بریزم.  دوستی  طرح  شکلی  به  و  کنم  او صحبت 
دیدم  صبح  روز  یک  بود.  گذشته  روزی  سه  دو 
که آن الین است و من هم به سرعت به او پیغام 
را  داد. سالم کردم و جوابش  پاسخ  او هم  دادم. 
شنیدم. سپس جنسیتش را پرسیدم و متوجه شدم 
که خانم است. خانمی جوان. با هم بیشتر صحبت 
کردیم و دوست شدیم. اما من نگفتم که در لندن 

هستم. بلکه گفتم در یکی از کشورهای اروپایی. اما 
او که سودابه نام داشت ساکن لندن بود.

و  اش  زندگی  و  مسائل  به  زودتر  خواستم  می 
از  که  بود  این  شوم.  آگاه  پرویز  با  اش  رابطه 
پرسیدم  اش سوال  و شخصی  خانوادگی  مسائل 
تا شاید نکته ای را مطرح کند و من بتوانم به نتیجه 
این  به  تنها  و  نکرد  صحبت  زیاد  اما  برسم.  ای 
بسنده کرد که صاحب پسری حدود دو ساله است 
و تنها به همراه پسرش زندگی می کند. سپس گفت 
که باید برود و پسرش از خواب بیدار شده است و 

بعدا با من صحبت خواهد کرد.
بود  شده  بدل  و  رد  سودبه  و  من  بین  که  متنی 
اما  یابم.  دست  ای  نتیجه  به  تا  خواندم  بارها  را 

تنها چیزی که متوجه اش شده بودم این بود که 
سودابه در لندن زندگی می کند. بنابراین حتما او 
و پرویز همدیگر را مالقات می کنند. اما چه رابطه 
ای بین آنهاست. همکار پرویز هم نمی تواند باشد 
چون سودابه به من گفته بود که کار نمی کند چون 
باید از پسرش مراقبت کند. پس جریان چه چیزی 
یکبار  تا  کردم  می  صبر  باید  باشد.  توانست  می 
دیگر سودابه در مسنجر باشد و من بتوانم با او 
برمی  پرویز  که  عصرها  اما  کنم.  صحبت  بیشتر 
اینترنت مشغول  گشت من دیگر نمی توانستم در 

باشم. باید دندان به جگر می گذاشتم.
که  دیدم  صبح  یک  دوباره  و  گذشت  هفته  یک 
دادم.  پیغام  او  به  سودابه، آن الین است. من هم 
پرسی  احوال  و  کردم  برخورد  او  با  مهربانی  با 
گرمی، کردم. او هم خوشحال شد. حال پسرش را 
پرسیدم و گفت که دوست دارد عکسی از پسرش 
تا  چند  کردم.  استقبال  هم  من  بفرستد؟  برایم  را 
از عکس های پسرش را برایم فرستاد. فرصت را 
مناسب دیدم و سر حرف را درمورد همسرش باز 

کردم.
سودابه گفت که پنج سالی است که از همسرش جدا 
شده است و به تنهایی زندگی می کند. من هم گفتم 
که حتما باید شرایط سختی را تحمل کرده باشی. 
و بعد پرسیدم که همسرت برای دیدن پسرش می 
آید و آیا هزینه ای برای بزرگ کردن او پرداخت 
می کند؟ او هم گفت : » نه پسرم فرزاد، از همسرم 
قبلی ام نیست« پرسیدم: »دوباره ازدواج کردی؟« 
گفت: »نه هرگز! دیگه به ازدواج فکر نمی کنم«. کمی 
گیج شده بودم اما متوجه شدم که ماجرا چیست 
و حتما این پسر، فرزند یک رابطه ناخواسته است. 
بعدش برایم تعریف کرد که چند ماهی با مردی در 
لندن رابطه دوستی داشته و این فرزند، حاصل یک 
بی توجهی از یک همخوابی بوده است. دیگه کم کم 
داشت شکم به یقین تبدیل می شد. پرسیدم:»االن 
این مرد کجاست؟ ازش خبری داری؟ سراغتو می 
گیره؟« سودابه گفت:»آره . چند ماه بعد از رابطه 
ما، او ازدواج کرد و همسرش از ایران نزدش آمد. 
من  بعد  اما  کرد.  قطع  من  با  را  اش  رابطه  هم  او 
متوجه شدم که بار دارم. با او تماس گرفتم. او هم 
باور نکرد و به من تهمت زد که از کجا معلوم این 
فرزند از رابطه ما باشه. بنابراین من هم بچه را نگه 
داشتم تا سالم به دنیا بیاد و از طریق آزمایشات 
به او ثابت کنم که فرزند خودش است.« پرسیدم: 
هستی«  رابطه  در  مرد  اون  با  هنوز  چی؟  »حاال 
این بچه  گفت: »نه! رابطه ما تموم شده. فقط سر 
مدام با هم درگیر هستیم و دعوا داریم. اون نمی 
متوجه  ماجرا  این  از  چیزی  همسرش  که  خواهد 
بابت دچار عذاب وجدان  این  از  از طرفی  و  بشه 
است. اما نمی تونه نسبت به من بی تفاوت باشه. 
برای دیدن بچه نمی آید. اما گاهی برای من پول 
می فرسته تا از عهده هزینه ها بر بیام. وقتی می 
ره خونه با من حرف نمی زنه، فقط توی مسنجر 
ارتباط هستیم. نمی خواهد که همسرش  مدام در 
مرد  اون  اسم  :»راستی  پرسیدم  کنه.«  بهش شک 
باید  گفتم  به سودابه  »پرویز«....  بود؟« گفت:  چی 

برم بعدا باهات صحبت می کنم.
چیز  همه  نبود،  الزم  کنکاش  این  از  بیشتر  دیگه 
بیشتر  به  نیازی  بود.  شده  مشخص  و  آشکار 
دانستن نداشتم. پرویز در طول چند ماهی که من 
ایران بودم، نتونسته بود دوام بیاره. رفته بود با 
از سه  بعد  آخه  بود.  کرده  برقرار  رابطه  یک زن 
سال دوستی و رابطه عاشقانه. فقط چند ماه از من 
دور بود و نتونسته بود که به عهدش وفادار باشه. 
بار  داره  حاال  بود.  کرده  خیانت  راحتی  همین  به 
گناهش رو به دوش می کشه تا من متوجه نشم. 
نامردی  هر کس  مونه.  نمی  ابر  پشت  که  ماه  اما 
برای همه روشن  کنه؛ روزی همه چیز  و خیانت 
در  خودش  با  را  ماجرا  من  حال  هر  به  شه.  می 
میان گذاشتم. سعی کرد دل مرا به دست بیاورد. 
اما دیگر من تصمیم خودم را گرفته ام. دیگر نمی 
توانم به پرویز اعتماد داشته باشم و به زودی به 
ایران باز می گردم و از او جدا خواهم شد. کجا 

عشق واقعی را می توان پیدا کرد؟

ماجراهای واقعی   

 خیانت نكن، ماه پشت ابر نمی ماند!
بازنویسی: سبا ایرانی
Persian.real.story@googlemail.com
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ده نكته جالب برای باال 
بردن سرعت كامپیوتر

در نظر بگیرید که سرعت کامپیوتر شما مرتبًا کمتر و کمتر می شود، 
برنامه های نرم افزاری زمان زیادتری برای اجرا شدن الزم دارند و 
بسیار طوالنی می شود.  اینترنت،  در  یک سایت  به  وارد شدن  زمان 
اتصال به شبکه اینترنت، همیشه مقصر و علت اصلی در پایین آمدن 
بلکه خود کامپیوتر، مهمترین علت آن است.  سرعت کامپیوتر نیست، 
دالیل  از  اشتباه،  تنظیمات  حتی  و  قدیمی  های  فایل  ها،  برنامه  تعداد 
کم شدن سرعت کامپیوتر هستند. 10 نکته مهم ذیل به کامپیوتر شما 

سرعت می بخشد 
1( استارت سریع! 

انجام نشود، کامپیوتر در  Shutdown در کامپیوتر درست  اگر عمل 
استارت بعدی، برای اینکه هارد را از لحاظ داشتن خطا یا اشتباه چک 
کند، با برنامه Scandisk استارت می شود که مستلزم صرف زمانی 
طوالنی است. برای اینکه از اجرا شدن Scandisk جلوگیری کنید، به 

ترتیب زیر عمل کنید: 
 msconfig کلیک کرده و بعد دستور Run از منوی استارت بر روی
system configuration programs را  اجرا کنید. سپس قسمت  را 
باز کنید و در قسمت Register، general کلیک کنید و سپس فرمان 
“ Scandisk after error by shutdown disabled “ را فعال کنید. 
دوباره  را  ویندوز  و  ببندید   ok با دستور  را  ها  پنچره  آخر، همه  در 

استارت کنید. 
2( از کار انداختن پخش آهنگ هنگام باال آمدن سیستم 

باال آمدن سیستم، آهنگ پخش می کند، در  اگر کامپیوتر شما هنگام 
بیشتری خواهد  کامپیوتر سرعت  بیندازید،  کار  از  را  آن  که  صورتی 
 ،Start/Settings/Control Panel داشت. برای این کار، به ترتیب از
قسمت Sounds and Multimedia را انتخاب کنید. پس از آن، پنچره 
ای باز می شود. در آنجا مشخص شده است که کدام قسمتها به همراه 
پخش آهنگ عمل می کنند. قسمتهایی که با پخش آهنگ همراه هستند، 
می  که  قسمتهایی  روی  بر  دارند  خود  کنار  در  را  گویی  بلند  عالمت 

خواهید پخش آهنگ آنها را غیرفعال کنید، مارک بزنید. سپس از منوی 
Name که در زیر آن قرار گرفته است، دستور None را انتخاب کنید. 

3( لغو دستور اجرای اتوماتیک برنامه ها 
شوند.  اجرامی  طوراتوماتیک  به  استارت  هاهنگام  برنامه  از  بسیاری 
آیا شما واقعًا به همه آنها احتیاج دارید؟ برای اینکه از استارت شدن 
 Run استارت،  منوی  از  کنید،  جلوگیری  ها  برنامه  این  اتوماتیک 
طریق  از  کنید.  اجرا  را   msconfig دستور  و سپس  کرده  انتخاب  را 
Register و بعد “ Auto Start “ قادر نخواهید بود که برنامه مورد 
نیاز خود را به صورت مجزا انتخاب کنید، بلکه فقط می توانید عالمت 
تیک )P( یا ضربدر )×( را از جلوی برنامه هایی که نمی خواهید اجرا 

شوند، بردارید. 
4( پاک کردن برنامه ها 

شما همواره برنامه هایی را از اینترنت Download می کنید. برای پاک 
کردن آنها از برنامه Uninstall استفاده کنید، که آن را می توانید به 
 Add/Remove تحت نام Start/Settings/Control Panel ترتیب از

Programs پیدا کنید. 
روی  بر  بعد  و  بزنید  مارک  کنید،  پاک  خواهید  می  که  را  ای  برنامه 
آیکون Add/Remove کلیک کنید. بدین ترتیب، برنامه به طور کامل از 

کامپیوتر شما پاک می شود 
5( ایمیل های قدیمی را پاک کنید 

فیلم  عکس،   ( شده  پیوست  های  فایل  با  به خصوص  که  هایی  ایمیل 
اند، سرعت و قدرت کامپیوتر را  ( ارسال شده  و فایل های موسیقی 
کاهش می دهند. به همین دلیل، تمام ایمیل های خود را به طور کامل 

بررسی کنید و آنهایی را که دیگر احتیاجی ندارید، پاک کنید. 
Defragment )6 کردن هارد 

خود  کنید.  مرتب  را  خود  کامپیوتر  هارد   ،Defragment دستور  با 
این کار، زمان می برد، ولی در عوض، سرعت کامپیوتر شما را باال 
Programs/Accessories/ خواهد برد. برای این کار از منوی استارت

System tools/Disk Defragmenter را کلیک کنید. 
خود  حال  به  را  کامپیوتر   ،Defragment عمل  شروع  از  پس  نکته: 

بگذارید و هیچ کار دیگری با آن انجام ندهید. 
7( عکس زمینه را غیر فعال کنید. 

این عکسها با وجود همه جذابیتی که دارند قدرت و سرعت کامپیوتر را 
کم می کنند. بنابراین، بهتر است که عکس پیش زمینه را بردارید. برای 
 Desktop، Properties این کار با کلیک راست ماوس بر روی صفحه

را انتخاب کنید و در قسمت Background، دستور None را انتخاب 
کنید. 

8( فایل های موقت و آدرس های اینترنتی موجود در حافظه موقت را 
پاک کنید 

مثاًل   Browser هستید،  جستجو  مشغول  اینترنت  در  که  حالی  در 
)Internet Explorer( کپی سایت های بازدید شده را بر روی هارد 
قرار می دهد. این کار، عمل جستجو را تسریع می کند، اما به تدریج 
مقدار زیادی اطالعات جمع می شود که سرعت کامپیوتر را کم می کند. 
بنابراین، بهتر است که این فایل ها را پاک کنید. در Browser، از منوی 
باالی صفحه، Tools و سپس Internet Options را انتخاب کنید و 

آن گاه بر روی Delete Files، Delete Cookies کلیک کنید. 
9( کاهش ظرفیت فایل ها و آدرس های اینترنتی که در کامپیوتر ذخیره 

می شوند. 
واقعًا   ، اینترنتی  های  آدرس  و  موقت  های  فایل  روز  هر  کردن  پاک 
اعصاب را خسته می کند. شما می توانید Cashe خود را طوری تنظیم 

کنید که فقط اطالعات کمی را بتوانید ذخیره کنید. 
را   Internet Option Browser، Tools و سپس  در  کار  این  برای 
انتخاب کنید. در پنجره باز شده بر روی قسمت Settings کلیک کنید. 
 1MB را برابر مقدار Amount of disk space to use در آنجا قسمت

تنظیم کنید. 
10( روزآمد کردن ویندوز 

ویندوز   update های  نسخه  مرتب  طور  به  مایکروسافت  شرکت 
خود را برای کاربرانش ارائه می دهد. در نتیجه، قادر خواهید بود که 
درایوها و فایل های جدید را به صورت رایگان Download کنید. از 
منوی استارت، قسمت Windows update را انتخاب کنید. با این کار، 

ویندوز نصب شده بر روی کامپیوتر شما update خواهد. 

● مراقب ویروسها باشید 
بر روی سرعت سیستم شما  بسیار مخربی  اثر  از ویروسها  بعضی 
روی  بر  را  قوی  ویروس  آنتی  یک  همواره  باید  دلیل  همین  به  دارند 
سیستم خود نصب نمائید و دقت کنید داشتن قویترین آنتی ویروس 
بدون Update کردن آن عماُل هیچ ارزشی ندارد. به زودی یک ویروس 
شایع را که اثر بسیارمخربی را بر روی سرعت سیستمها دارد را به 

شما معرفی مینمائیم.



جمعه 21 خرداد ماه 1389   -  شماره 151هفته نامه پرشین34

info@persianweekly.co.uk

حمله روباه به دو نوزاد 9 
ماهه در لندن 

لندن دو نوزاد  به خانه اي در شرق  با ورود  یک روباه 
دوقلو را به شدت زخمي کرد. لوال و ایزابال کوپاریس 9 
ماهه در حالي که در گهواره هاي خود خواب بودند در 
حوالي ساعت 10 شب مورد حمله یک روباه قرار گرفتند. 
این روباه به ظاهر از در ورودي خانه که به دلیل گرما 
آن را باز گذاشته بودند وارد خانه شده و با باال رفتن 
از پله ها وارد اتاق دوقلوها شده است. این در حالي بوده 
که نیک و پائولین پدر و مادر آنها در طبقه پایین مشغول 
پسر  ماکس  میان  این  در  اند.  بوده  تلویزیون  تماشاي 
چهار ساله این خانواده که در طبقه باال خواب بوده هیچ 
رویال  بیمارستان  به  ایزابال  و  لوال  است.  ندیده  آسیبي 
لندن منتقل شده اند.هر چند این دو نوزاد آسیب هاي جدي 
دیده اند اما به گفته پزشکان وضعیت آنها در حال حاضر 
دچار  دست  ناحیه  از  نوزاد  دو  هر  است.  شده  پایدار 
آسیب هاي جدي شده اند و یکي از نوزادان هم از ناحیه 
صورت و چشم آسیب دیده است. یکي از آنها تحت عمل 
در  روباه  این  حمله  از  پس  است.  گرفته  قرار  جراحي 
چند  اطراف  خانه هاي  و  کوپاریس  خانواده  خانه  حیاط 
تله توسط مسئوالن محیط زیست لندن نصب شد که در 
نهایت این روباه در یکي از تله ها گرفتار شد. این روباه 
مهاجم در نهایت کشته شد. تله ها قرار است براي چند 
روز در این منطقه بمانند.حمله روباه به خانه ها در لندن 
چندین بار اتفاق افتاده است. در سال 2002 هم روباه به 
یک کودک 14 ماهه حمله کرد. این کودک در حالي که در 
تختخواب خود خواب بود توسط روباه مورد حمله قرار 

گرفت و از ناحیه سر دچار جراحت هاي جدي شد. 

گردباد هفت نفر را در 
آمریكا بلعید 

شمار تلفات توفان و گردباد آمریکا به هفت نفر رسید. 
این در حالی است که در برخی دیگر از ایالت های آمریکا 

است.  شده  داده  هشدار  گردباد  و  توفان  بروز  درباره 
اوهایو که در مسیر  از مناطق  ایالتی در برخی  مقامات 
را  ویران شده  منطقه  داشت،  قرار  گردباد  و  توفان  این 
به مناطق جنگی تشبیه کرده اند. یک کودک نیز در میان 
یک  همچنین  توفان  دارد.  قرار  توفان  این  قربانی  هفت 
مدرسه را نیز ویران کرد و اتوبوس هایی را که در حیاط 
این مدرسه پارک شده بودند به اطراف پرت کرده است. 

پسر 12 ساله، جوان ترین گاو باز 
ساله   12 پسر  یک  که  کردند  اعالم  مکزیک  رسانه هاي 
لقب  این کشور  ـ مکزیکي، جوان ترین گاوباز  فرانسوي 
گرفته است. »میشل الگراورو« 12 ساله موفق شد اولین 
میدان  در  داشت  وزن  کیلوگرم   405 که  را  خود  گاو 
گاوبازي اصلي مکزیک از پا در آورد. این در حالي است 
بار هنگامي که قصد داشت گاوي  که وي براي دومین 
به وزن 385 کیلوگرمي را از پا در آورد، نقش بر زمین 
که  کردند  منتقل  بیمارستان  به  را  او  بالفاصله  و  شد 
نشده  وارد  او  به  آسیب جدي  پزشکان  اعالم   براساس 
کوفتگي  دچار  از دستانش  یکي  و  پاها  ناحیه  از  تنها  و 
شده است. این پسر 12 ساله که به »میشلیتو« معروف 
است، در مصاحبه اي با رسانه هاي محلي مکزیک اعالم 
کرد که قصد دارد براي حفظ این لقب به میدان گاوبازي 

باز گشته و تمام تالش خود را به کار ببندد. 

پدر مكزیكي كودكانش را براي 
خالصي از قرض به طلبكارش داد 
پلیس فدرال مکزیک مردي را که کودکانش را به عنوان 
بازرس  کرد.  دستگیر  بود،  داده  طلبکارش  به  قرض 
با  مصاحبه اي  در  »مکزیکوسیتي«  منطقه  پلیس  ویژه 
کواروبیاس«  »خاویر  گفت:  مکزیک  محلي  روزنامه هاي 
هفته گذشته به پلیس مراجعه و اعالم کرد که دو کودک 
خردسالش را ربوده اند. طي تحقیقاتي که صورت گرفت 
مشخص شد که این مرد 20 ساله به یک زن حدود 25 
است  بدهکار  دالر   925 و  یک هزار  معادل  پزو،  هزار 
فرزندان  خود،  قرض  پرداخت  براي  زیاد  احتمال  به  و 
ویژه  بازرس  این  است.  داده  زن  این  به  را  خردسالش 
خاطر نشان کرد: تحقیقات از همسر این مرد هم صورت 
جرم  به  را  بي رحم  پدر  این  پلیس  نهایت  در  و  گرفت 
روانه  و  دستگیر  قرض  عنوان  به  کودکانش  معاوضه 
ردي  نشده  موفق  هنوز  پلیس  است،  گفتني  کرد.  زندان 
بیابد و احتمال مي دهد  این دو کودک یک و دوساله  از 
این دو کودک به یک شهر یا منطقه دیگر فرستاده شده 

باشند. 

هفت سال حبس 
به دلیل تهدید 

خانواده جرارد 
به خانه  سارق خطرناکي که در جریان حمله 
استیون جرارد و الکس کوران تهدید کرده بود 
برد، روز گذشته  با خود مي  را  فرزندان شان 
حبس  ماه  چهار  و  سال  هفت  به  دادگاه  در 

از  ساله،   22 ویلسون  مارتین  شد.  محکوم 
با پوشاندن  اعضاي گروه جنایتکاري بود که 
ملي  تیم  کاپیتان  مجلل  خانه  به  صورت شان 
 27 همسر  کردند.  حمله  لیورپول  و  انگلستان 
این  با  دزدي  زمان  فوتبال،  ستاره  این  ساله 
مرد رو در رو شد. او کوران را تهدید کرد که 
هر چه زودتر تمام جواهرات و لوازم باارزش 
خود را به وي تحویل بدهد چرا که در غیر این 
فرزندانش  گرانبها،  در عوض وسایل  صورت 
اهالي  از  که  ویلسون  برد.  مي  خود  با  را 

گذشته  ماه  است  بریج«  »استوک  روستاي 
مطابق  بود.  شده  بازداشت  سرقت  جرم  به 
گزارش پلیس که در دادگاه قرائت شد ویلسون 
اعمال  با  را  خانه  ساکنان  سرقت،  جریان  در 

خشونت و چاقو تهدید کرده بود. 
کرد  تهدید  را  صاحبخانه  جدي  شکل  به  وي 
از جواهراتش دست نکشد، فرزندانش  اگر  که 
در امان نخواهند ماند. در پایان دادگاه قاضي 

خطاب به متهم گفت: 
هستي.  خطرناکي  بسیار  و  پست  انسان  تو   «
تو در مورد امنیت و مقامي که حق هر صاحب 
خانه اي است حتي ذره اي ارزش قائل نبودي. 
خطاي تو به دلیل خودخواهي و حریص بودنت 
عادت هاي  این  از  رهایي  براي  و  افتاده  اتفاق 
این در  از  پیش  به زندان بروي.«  باید  ناپسند 
متهم  این  لیورپول  دادگاه  گذشته  ژوئن  ماه 
و  سال  شش  به  سرقت  به  اقدام  دلیل  به  را 
هشت ماه زندان محکوم کرده بود. اما دادگاه 
تهدید  دلیل  به  را  ویلسون  اتهام  گذشته  روز 
هر  به  داد.  قرار  بررسي  مورد  آدمربایي  به 
ترتیب او در حال حاضر هم در زندان به سر 
مي برد و احتمال مي رود دو سال به کل سال 
شود.  اضافه  بماند  زندان  در  باید  که  هایي 
برده  زندان  به  دستبند  با  که  زماني  ویلسون 
مي شد به شدت گریه مي کرد. این اولین بار 
نیست که چنین اتفاقي در بریتانیا رخ مي دهد. 
خانه  به  دستبرد  و  از سرقت  مشابهي  موارد 
بارها مشاهده شده  انگلیسي  هاي  فوتبالیست 
تیم  اخیر، زماني که  از حوادث  است. در یکي 
به  قهرمانان  لیگ  هاي  رقابت  براي  لیورپول 
پنج  خانه  به  بود  کرده  سفر  کشور  از  خارج 
به طور همزمان دستبرد زده  تیم  این  بازیکن 

شده بود. 
7 ژوئن 2010 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

با مدیریت 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

صاعقه هنگام خواستگاري 
جان دختر را گرفت 

ریچارد باتلر براي خواستگاري از دختر مورد عالقه اش 
به  بتاني الت  همراه  او  بود.  دیده  تدارک  برنامه خاصي 
یک برنامه کوهنوردي در کوه هاي شمال کارولینا رفتند. 
رسیدند  کوه  قله  به  جوان  کوهنورد  دو  این  که  زماني 
ریچارد حلقه اي که براي بتاني خریده بود را از کیفش در 
آورد تا آن را به او بدهد، که در این زمان آسمان سه بار 
رعد و برق زد و برق سوم به این دو کوهنورد نگون بخت 
برخورد کرد. بر اثر این رعد و برق بتاني الت 25 ساله 
سوختگي  دچار  هم  باتلر  ریچارد  و  سپرد  جان  دم  در 
درجه سوم شد. او به رغم آسیب دیدگي شدیدش نجات 
یافت و در گفت وگو با یک روزنامه محلي گفت:» زماني 
که صاعقه به من خورد 180 درجه چرخیدم و چند قدم 

هم عقب رفتم. دود از کفش هایم بلند مي شد و احساس 
مي کردم پاهایم روي آتش هستند. بتاني هیچ حرفي نمي 
زد . به طرف او خزیدم. او نبض نداشت . براي نزدیک به 
15 دقیقه عملیات احیا را روي او انجام دادم اما متاسفانه 
همراه  تلفن  با  کردم  تالش  چقدر  هر  نداشت.  اي  نتیجه 
اقدام  ما  به  کردن  کمک  براي  که  بگیرم  تماس  کسي  با 
این زوج راهپیمایي خود را در  نتیجه اي نگرفتم.«  کنند، 
این  شرایطي آغاز کردند که باران شدیدي مي بارید. و 
مسئله باعث شد صعود آنها به قله اندکي به تاخیر بیفتد. 
شد.  خراب  دوباره  هوا  رسیدند  قله  به  آنها  که  زماني 
جنازه  توانست  نمي  که  باتلر  آقاي  حادثه  بروز  از  پس 
دختر مورد عالقه اش را با خود به پایه کوه انتقال دهد و 
خودش را به اولین خانه اي که در مسیرش قرار داشت 
رساند. پدر و پسري که ساکن آن خانه بودند براي نجات 
خانم الت خود را به قله رساندند اما تالش هایشان براي 

نجات او بي نتیجه بود.
 9 ژوئن 2010 
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 در صورت تمايل ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل كرده و سپس با پاک كردن جواب شرح عادی
 به حل شرح ويژه بپردازيد / برگرفته از روزنامه ايران

● متولد فروردین )بره(:
امروز نمی توانید کمکی بکنید اما هر 
ایده جزئی را به یک دنیا احتمال تبدیل 
العاده  خارق  توانایی  شما  کنید.  می 
ای برای دیدن کل گیتی در هر قطعه 
. با اینکه بیشتر از  از خاک آن دارید 
هنوز  اما  رسید  می  آن  به  دارید  قبل 
 . اید  نکرده  پیدا  دست  خود  هدف  به 
می  زیاد  تالش   ، نباشید  نگران  اما 
تواند فرصتهایی را برای شما بوجود 
بیاورد و منجر به تحقق هدفتان بشود.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:
سرسختانه  چقدر  که  نیست  مهم 
جریان  مقابل  در  تا  کنید  می  تالش 
پرت  را  حواستان  که  بخشی  لذت 
اراده  شاید  اما  کنید  مقاومت  کند  می 
قوی ای برای نه گفتن نداشته باشید.
خوشبختانه ، شما نیازبه یک فرصت 
شخصی دارید که کمتر برایتان پیش 
می آید. اما این در مورد دوری جستن 
مراقب  فقط  االن  نیست.  اجتماع  از 
به خاطر آن  باید  باشید که  چیزهایی 

قربانی کنید.
● متولدین خرداد )دوقلوها(:

می  بیشتر  دائم  شما  نشاط  و  شادی 
بیشتری  مهارت  با  روز  شود.هر 
اما  کنید.  می  حفظ  را  خود  تعادل 
میانبرها  انتخاب  به  ای  عالقه  امروز 
تجربه ی  از  .شما می خواهید  ندارید 
سفرهایتان  ازکل  که  ای  العاده  فوق 
حتی  کنید  استفاده  اید  آورده  بدست 
االن   . کند  تر  سخت  را  کارتان  اگر 
ندارد.پس  وجود  برگشت  برای  راهی 
دست  از  را  چیزی  که  باشید  مطمئن 

نمی دهید.
● متولدین تیر )خرچنگ(:

بهتان  عرصه  که  کنید  می  احساس 
تنگ شده و بی صبری می تواند شما 
را وادارد تا دست به هر کاری بزنید. 
می  باعث  شما  بی شخصیتی  امروز، 
یادتان  بیافتید.  دردسر  به  که  شود 
عمدی  گرچه  شما  حرفهای  که  باشد 
یا  شما  سرخوردگی  باعث  نباشند 
تشویق دیگران برای انجام کردارهای 

بزرگتر می شود.
● متولدین مرداد )شیر(:

شما امروز با خودتان درگیرید و این 
درگیری بین برنامه ریزی دقیق و بی 
اختیار بودن شماست . شما مهارتهای 
می  و  دارید  خوبی  بسیار  مدیریتی 
توانید اطالعات مختلفی را سازماندهی 
کرده و باعث شوید که دیگران شما را 
به  بدهند. شاید کسی  قرار  در محور 
که  بخواهد  از شما  تا  نزند  تلفن  شما 
کنید  آغاز  را  عالقه خود  مورد  گروه 
اما حداقل برای دعوت غیر منتظره ای 

خود را آماده کنید.
● متولدین شهریور )سنبله(:

گرفته  درپیش  ای  امروز روش جدی 
اید که همه ی  نیامده  اینجا  . شما  اید 
کارها را درست کنید بدون اینکه چیز 
باارزشی در عوض آن دریافت کنید. 

زیادی  انرژی  و  وقت  شما  بدبختانه، 
صرف  آرزوهایتان  به  رسیدن  برای 
کرده اید. ریسک کنید و چیز آسان و 
فرحبخشی را امتحان کنید اما به نتیجه 
ی آن فکر نکنید که هر چیزکوچکی می 

تواند ناامیدتان می کند.
● متولدین مهر )ترازو(:

مسوولیت  که  دانید  می  دقیقًا  امروز 
را  آنها  الزامًا  اما   . چیست  هایتان 
مشکالت  از  بخشی   . کنید  نمی  دنبال 
امروز شما این است که بفهمید چقدر 
صرف  آن  جبران  برای  باید  زمان 
کنید . اگر به دنبال معجزه باشید این 
اما  کند  تر می  را سخت  انتخاب شما 
واقعًا انرژی خود را هدر داده اید که 
حداقل بهتر از این است که برای انجام 
کارهای واقعی اتان وقت صرف کنید.

● متولدین آبان )عقرب(:
آشکاری  فلسفی  بحثهای  امروز 
خواهید داشت . شاید اصاًل با خودتان 
بحث کنید و نه با دیگران. خیلی سخت 
است که بگویید از کدام سوال حمایت 
نمی  موافق  و  مخالف  نظر   . کنید  می 
می  فکر  اکنون   . باشید  داشته  توانید 
شما  نظر  از  مسائل  تمام  که  کنید 
را  خود  تصمیم  باید  اند.شما  منطقی 
بگیرید و آن را دنبال کنید. دودلی را 

کنار بگذارید و انتخاب کنید.
● متولدین آذر )کمان(:

هست  شما  روبروی  زیادی  کارهای 
وجود  با  بدهید.  انجامشان  باید  که 
در  تیر  و  مریخ   ، ونوس  سیارات 
بدون  مثبت  تغییرات  ایجاد  طالع شما 
کار  بسیار  شما  دنیای  شدن  خراب 
سختی است . اما تیر باهوش به سمت 
الهام بخش  مشتری رفته و می تواند 
متوجه  درخشانی  نور  که  باشد  این 
شما  باشد،  یادتان  شماست.فقط 
بهتر  را  چیزی  هر  که  نیستید  مجبور 

از واقعیت نشان دهید.
● متولدین دی )بز(:

و  ها  ایده  که  قادرید  معمواًل  شما 
در  دهید.  نشان  سالم  را  طرحهایتان 
واقع ، شما مهارتی دارید که می فهمید 
آیا چیزی قبل از اینکه شما تصمیم به 
اجرای آن بگیرید ، شدنی است یا نه . 
اما اکنون این قدرت شما کمی ضعیف 
شده است .بد نیست از تصمیمات مهم 

چند روزی اجتناب کنید. 
● متولدین بهمن )ظرف آب(:

اگر محدودیتهای قاطعی را بر آنچه به 
نام عشق انجام می دهید قائل نشوید 
امروز به ناامیدی می رسید.افکار شما 
می  و شما  می چرخند  ای  حلقه  دور 
زیرا  کنید  متوقف  را  آن  که  خواهید 
یک  به  که  معتقدید  .اما  اید  شده  گیج 
عاقالنه  تا  دارید  نیاز  عقالنی  نیروی 
شما  شانسی  بد  از  بگیرید.  تصمیم 
شما  به  درستی  پاسخ  منطق  االن   ،
از دل شما  باید  ، حقیقت  داد  نخواهد 

برخیزد.
● متولدین اسفند )ماهی(:

باعث  امروز  سخت  کاری  ی  برنامه 
شکست شما می شود. اگر یک قراری 
دیر بشود ، هر یک از طرفین مثل هم 
رفتار می کنند، مشکل را بیشتر کرده 
ریزند. می  هم  به  را  شما  تقویم  و 
خود  روش  در  اگر  دیگر،  عبارت  به 
خود  روز  توانید  می  باشید  منعطف 
را مثل آب خوردن مدیریت کنید . بین 
قرار مالقاتهایی که دارید اتاق را ترک 
تغییراتی که در مقابل  بتوانید  تا  کنید 
کنترل  را  گیرند  می  قرار  شما  روش 

کنید. 

خواننده عزیز فال هفته
هفته نامه پرشین!

 
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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برای بهتر شدن كیفیت این هفته نامه ما را به صاحبان مشاغل معرفی نمائید

نگهداری فرزند شما
خانمی هستم آماده جهت نگهداری 

بچه شما
07775652142

نیازمندیها
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 کانون ایرانیان                                   02077000477

کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085649806

رستوران ها
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        02074314546     

رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران لیدو                                         02089524748 
سفره سرای مهدی 2           4344 7625 020

سوپر ماركت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بیژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشیا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشید                                    02076398007
جردن                                          02084265448
آلما                                        02082027600

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     02085799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

هفته نامه پرشین در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزیع نمی شود

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان

سوپر انزلی
جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ايرانی
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشيد

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نيزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپيد
سوپر سيب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحيد

سوپر سرور
 سوپر فرديس

 سوپرايرانی
كويينزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرين

 سوپر ماركت
 اينتر نشنال
گلدرز گرين

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر كسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

(كرايدون
 رستوران

ايلينگ كباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشيا

 رستوران
پرشين پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژينو
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 ، اطمینان الزم 
را از صحت ادعای آگهی 
دهندگان به دست آورید.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق كار
انجام كليه كارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

جویای كار
خانمی میانسال جهت نگهداری از سالمندان و 

نظافت منزل آماده به کار می باشد

07909884665

رفوگری و
 شستشوی فرش

خريد و فروش فرش نو و كهنه

07868669068

مراكز توزیع 
هفته نامه پرشین

و با همكاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

****************
 در صورت تمايل به توزيع نشريه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشين 02084554203 تماس
 حاصل فرمائيد

جویاي كار 
 تخصص: جوشكاري برق و گاز

  07531881739 

جوانی با گواهینامه 
انگلیسی جویای كار
07907233502

جویای كار
علی هستم دارای گواهينامه انگليسی 

07879380723

فال قهوه
02034113228
07505819130

مشاوره در امور
MOT and TAX
07904477503

راننده ون با گواهینامه 
انگلیسی مور نیاز است

ترجیحا منطقه گرین فورد
ساعت تماس: 10 صبح تا 7 شب

07759512443

محل كار صنعتی 
جهت اجاره

با قیمت استثنایی در 
بهترین منطقه میداول

07939261216

پرستار با تجربه
مهربان و 

مسوولیت پذیر 
در خدمت 
ایرانیان عزیز

07708492754



كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحیح و تضمین موفقیت 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 كینگستون
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ورزش ایران
فوتبال جای لمپن ها و متحجرهاست 

واعظ آشتیاني در تازه ترین اظهاراتش بار دیگر به رئیس سازمان تربیت 
بدني تاخت و جمالت تند وتیزی را هم نثار علی کفاشیان که گفته بود 
واعظ را از فوتبال بیرون مي کنم، کرد:» بله واقعاً  فوتبال جاي من نیست 
که فکر تازه اي دارم . فوتبال باید جاي لمپن ها و متحجرهایی باشد که با 
اشتباهات خود آن را به قهقرا مي برند. کساني که مربي اي که دو سال 
که  فوتبالي  فاتحه  باید  مي کنند.  ملي  تیم  مربي  را  نداشته  موفقیتي  هیچ 
رئیس فدراسیونش به من مي گوید گل گاوزبان بخور تا حالت بهتر شود 
را خواند.« واعظ در خصوص صحبتهای سعیدلو مبنی بر لزوم رسیدگی 
به حساب و کتاب هاي استقالل می گوید:» اشکالي ندارد، یک روز ما در 
شوراي شهر حساب هاي سعیدلو را رسیدگي مي کردیم حاال هم ایشان 
از محاسبه نداریم  ابایي  مي خواهند به حساب هاي ما رسیدگي کنند. ما 
وعملکردمان کامال واضح و مشخص و ورودي ها و خروجي هاي باشگاه 
نیز معلوم است.« با اینکه شایعه بازگشت واعظ و اعضای هیات مدیره در 
بعضی محافل شنیده می شود مدیرعامل مستعفی استقالل با خط و نشان 
کشیدن برای مدیران سازمان به تمام این گمانه زنی ها پایان می دهد:» 
من چهار سال رئیس فدراسیون و دو سال مدیرعامل بودم. زماني که 
این آقایان درس مي خواندند من در سن 20 سالگی رئیس سازمان تربیت 
بدني شدم. مگر قحط  الرجال است که نمي توان براي باشگاه بزرگي چون 

استقالل مدیرعاملي پیدا کرد.« 

كمپاني ها برایمان بازیكن بخرند! 
ناصـــر شفق، مدیرعامل تراکتورسازي با رونمایي از طرحي بدیع اعالم 
این  براي  مي توانند  عالقمند  کارخانجات  و  اقتصادي  بنگاههاي  که  کرد 
به  خود  نام  به  را  شده  خریداري  بازیکن  نام  و  بخرند  بازیکن  باشگاه 
داد:»  هم  بیشتري  توضیحات  عجیب  طرح  این  درباره  او  برسانند!  ثبت 
با  اقتصادي تماس مي گیرند و مي پرسند که چگونه  بنگاه هاي  از  برخي 
باشگاه همکاري داشته باشند، ما هم در جلسه اي که با کمیته اقتصادي 
باشگاه داشتیم تصمیم گرفتیم که هر شخص حقیقي و حقوقي که توان 
خرید بازیکن دارد، رسما به باشگاه اعالم کند. بین باشگاه ، این بنگاهها 
و بازیکنان قراردادي منعقد مي شود که طي آن بنگاه هاي اقتصادي مي 
توانند از تمامي تبلیغاتي که در خصوص بازیکن انجام مي شود هم به 
اهداف اقتصادي خود برسد و هم به نوعي باشگاه را در بازیکن گیري 

یاري کنند.« 

سرانه ورزش در ایران: 6 نفر از 100 نفر 
توسعه  به  نسبت  تربیت بدني  سازمان  مسئوالن  ویژه  تاکید  وجود  با 
گوش  به  باره  دراین  ناامیدکننده اي  اخبار  هم  هنوز  همگاني  ورزش 
مي رسد. محمد علي قره، مشاور سازمان تربیت بدنی درباره میزان سرانه 
ورزش همگاني در کشور اینگونه توضیح مي دهد:» حقیقت این است که 
وضعیت گرایش مردم به ورزش در کشور مطلوب نیست، بطوریکه تنها 
5.92 درصد مردم به ورزش می کنند اما در برخی از کشورها این آمار 
بیش از 50 درصد است. درحال حاضر مهمترین وظیفه همه دستگاههای 
کشور پرداختن به ورزش همگانی است و همه دستگاهها در خصوص 
ورزش نکردن مردم مسئولند. تخصیص یک درصد از بودجه ارگانهای 
دولتی به امر ورزش هم نشانه اهمیت ورزش است و دستگاهها باید با 
اینکه  این بودجه ورزش را ترویج دهند. بهتر است به جاي  از  استفاده 
از اضافه شدن تختهای بیمارستانی خوشحال باشیم، با گسترش ورزش 
درصد سالمت جامعه را باال ببریم و نیاز به خدمات درمانی را کاهش 

دهیم.« 

سرمربي برزیل: فوتسال ایران 
فوق العاده بود 

آغاز تورنمنت چهارجانبه فوتسال با شرکت تیم هاي برزیل، ایران، ژاپن 
و چین که با حضور تیم ملي امید کشورمان در حال برگزاري است، با 
درخشش ستارگان جوان این تیم همراه بود. آنها در نخستین مسابقه شان 
با تیم پرستاره برزیل بازي کردند و درنهایت 5 - صفر به قهرمان جهان 
باختند اما با وجود این شکست مورد تمجید سرمربي برزیل قرار گرفتند: 
» جوانان ایراني فوق العاده بودند. فوتسال در این کشور از رده پایه به 
به  فوق العاده اي  بازیکنان  آغاز مي شود و طبیعي است که چنین  خوبي 
وجود بیایند.« فالکائو، بهترین فوتسالیست جهان در این بازي 2 گل از 5 

گل تیمش را به ثمر رساند.

ورزشی ایران و جهان

قهرماني مقتدرانه سلطان 
خاک رس در پاریس 

رقابت های تنیس آزاد فرانسه دومین گرند اسلم سال، با قهرمانی رافائل 
نادال تنیس باز اسپانیایی در رقابت های انفرادی مردان به پایان رسید. 
اوپن  نکرد.قهرمان  واگذار  تورنمنت، حتی یک ست هم  این  در طول  او 
فرانسه 2010، طی سال های 2005 تا 2008 فاتح بی رقیب این رقابت ها 
بود اما سال گذشته راجر فده رر برای نخستین بار قهرمان این رقابت ها 
شد. در رقابت های امسال، نادال پس از یک سال، قلمروی از دست رفته 
پایانی  دیدار  در  نادال  گرفت.رافائل  را پس  تنیس  دنیای  در  اش  خاکی 
موفق شد رابین سودرلینگ از سوئد را در یک دیدار نزدیک اما در سه 
این  نادال را در  از پیش رو بردارد. سودرلینگ که پارسال  ست پیاپی 
رقیب  مغلوب   6-4 و   6-2  ،6-4 نتایج  با  بود،  داده  شکست  ها  رقابت 
قدرتمند خود شد.به این ترتیب، نادال برای پنجمین بار پیاپی فاتح رقابت 
این  شود.  می  انجام  رس  خاک  روی  که  شد  فرانسه  آزاد  تنیس  های 

هفتمین قهرمانی نادال در گرند اسلم ها بود. 
نادال طی شش دوره حضور در فرنچ اوپن، فقط یک بار آن هم در دور 
چهارم رقابت های پارسال متحمل شکست شد. مرد شماره دو تنیس 
به سودرلینگ  را  نتیجه  بود،  زانو مصدوم  ناحیه  از  پارسال  که  جهان 
واگذار کرد.رافائل نادال یک دوره در تنیس آزاد استرالیا و یک دوره هم 
در ویمبلدون قهرمان شده. او تاکنون در رقابت های تنیس آزاد آمریکا 
به قهرمانی نرسیده. رابین سودرلینگ برای راهیابی به فینال مسابقات 
امسال، در مرحله نیمه نهایی از سد توماس بردیچ گذشت. این تنیس باز 
سوئدی برای راهیابی به جمع چهار نفر برتر، راجر فده رر مرد شماره 
یک تنیس جهان را حذف کرده بود. نادال هم در نیمه نهایی بر یورگن 

ملزر اتریشی پیروز شد. 

پایان دوران ناکامي 
زمین  روی  بر  پیاپی  پیروزی  دومین  و  بیست  این  نادال  رافائل  برای 
خاکی، بدون شکست در سال 2010 بود. با این قهرمانی موقعیت او به 
عنوان تنیس باز شماره یک جهان و جانشینی راجر فدرر سوئیسی تثبت 
شد. به نظر مي رسد سلطان خاک رس دوباره به اوج بازگشته، در دو 
ماه گذشته نادال در سه تورنمنت مسترز، در مونت کارلو، رم و مادرید 
اینکه  به پیروزی رسیده، برای پنجمین بار در جام آزاد فرانسه بدون 
اول رده  نفر  بار دیگر  به مقام قهرمانی رسیده و  ببازد  حتی یک ست 

بندی جهانی شده. 
از همه مهمتر اینکه توانسته بار سنگین تحمل شکست های پیاپی را از 
روی دوش خود بردارد و تبدیل به همان نادال سابق شود. این تنیسور 
اسپانیایي در سال گذشته اصال شرایط خوبي نداشت. پس از شکست 
در پاریس معلوم شد که نادال در ماه ژانویه سال گذشته طی مسابقات 
جام آزاد استرالیا، که قهرمانش شد، دچار آسیب دیدگی شده بوده اما 
بیش از چهار ماه سعی کرده بی توجه به آن به مسابقات خود ادامه دهد. 
این تصمیم اشتباه او را بیش از دو ماه خانه نشین کرد که باعث شد 
نتواند از مقام قهرمانی خود در ویمبلدون دفاع کند و مکان خود در صدر 
رده بندی جهانی را هم از دست داد.اما ناکامی های نادال پس از بهبودی 
فیزیکی اش هم پایان نیافت. او که همزمان به سبب متارکه پدر و مادرش 
دچار ناراحتی روحی هم شده بود، اعتماد به نفسش را از دست داد و 

حاصل کارش در زمین تنیس شکست پشت شکست بود. 
در ماه نوامبر در مسابقات فینال تور جهانی که در لندن انجام شد، نادال 
در گروه خودش در هر سه مسابقه ای که داشت شکست خورد و چهره 
تحلیلگران  از  خیلی  داشت.  ناامیدی  و  استیصال  از  حکایت  او  افسرده 

عجول کار او را تمام شده 
می پنداشتند. 

همان نادال سابق 
بر  امسال  استرالیای  آزاد  جام  مسابقات  در  جدیدی  دیدگی  آسیب 
مشکالت نادال افزود و او بار دیگر بیش از یک ماه از زمین تنیس دور 
ماند اما سلطان خاک رس توانسته بار سنگین تحمل شکست های پیاپی 
را از روی دوش خود بردارد و تبدیل به همان نادال سابق شود. یک 
روز پیش از این )شنبه( فرانسسکا اسکیاوونه از ایتالیا با برتری دو بر 
صفر بر سام استاسور از استرالیا، جام قهرمانی رقابت های تنیس اوپن 
فرانسه در بخش بانوان را به دست آورده بود تا بزرگ ترین شگفتي این 
دوره را رقم بزند. در حالي که همه انتظار داشتند حداقل یکي از خواهران 
خود  حریفان  مغلوب  آنها  هردوي  اما  باشند  حاضر  فینال  در  ویلیامز 
شدند تا جام قهرماني این دوره به تنیسور شگفتي ساز ایتالیایي برسد. 

پس از مسابقه های اوپن فرانسه مهم ترین رقابت های در پیش برای زنان 
و مردان شاخص تنیس جهان مسابقه های ویمبلدون انگلیس است. 

نرخ فوتبالیست مثل 
نرخ طال! 

طبق اعالم سازمان لیگ ،28 تیر ماه آخرین مهلت فصل و انتقاالت 
است اما به فاصله 40 روز مانده به اتمام این مهلت تیمهای متمول 
لیگ برتری به تکاپو افتاده اند تا توافق با بازیکنان مورد نظرشان 
را قطعی کنند . همین تحرکات آشکار و پنهان بازیکنان لیگ برتری 
را در دو طیف کامال مجزا قرار داده است . تعدادی از بازیکنان 
همزمان با چند تیم وارد مذاکره شده اند و پیشنهادهای چند صد 
میلیونی را در جیب دارند اما در نقطه مقابل نام بازیکنانی به چشم 
می خورد که پس از یک فصل پر فراز و نشیب سرانجام به سمت 
در خروجی هدایت شده اند. در دل همه این نقل و انتقاالت حرف 
و حدیث های زیادی خودنمایی می کند که از روزهای ملتهب و پر 
حاشیه بازار نقل و انتقاالت حکایت دارد . لیست مازاد پرسپولیس 
در حالی اعالم شده که در اردوی رقیب نشانی از آرامش یافت 
نمی شود و آبی ها همچنان شاهد تهدیدهای گاه بی گاه بازیکنان 
کلیدی شان و رخوت تیم متبوعشان در بازار نقل و انتقاالت هستند 
. بنا به نظر علی دایی و موافقت باشگاه پرسپولیس   عادل کاله کج، 
نفس،  نیک  آرفي، سعید حالفي، ضیاالدین  اشپیتیم  زارع،  مجتبي 
اکبر صغیري و مهران فرضیات در لیست مازاد پرسپولیس قرار 
گرفته اند و در جستجوی تیم جدید هستند . پس از اعتراض های 
جسته و گریخته مجتبی زارع ،عادل کاله کج هم روز گذشته لب به 
اعتراض گشود و گفت:»از باشگاه درخواست رضایت نامه کردم 
اما مرا در لیست فروش قرار دادند. البته من بازیکنی نیستم که 
به دنبال تیم بگردم و مطمئنا پیشنهاد تیم های لیگ برتری از راه 
می رسند .« از همدان و باشگاه پاس نیز خبرهای خوشایندی به 
اسالمي، ساشا  مهدي  مثل  بازیکنانی  قرارداد   . رسد  نمی  گوش 
هادي  کریمیان،  مهرداد  غالم نژاد،  مجید  خورج،  امید  کالنیچا، 
اصغري، یداهلل اکبري، مقداد قباخلو، امید ابوالحسني، وریا غفوري 
تیمی که در آخرین روز  پایان رسیده و  به  و صابر میرقرباني 
بازیکنان  از  اکنون نیمی  لیگ برتر ماندگار شد  فصل گذشته در 
کلیدی اش را در تیررس تیم های لیگ برتری می بیند. میرقرباني، 

سعید بیات، همت عابدین نژاد، هادي رمضاني هم از سوي مدیر 
گیروداربحث  این  در   . گرفته اند  قرار  مازاد  لیست  در  روستا 
حضورهادی اصغري در تیم هاي دیگر مطرح است و اویس کرد 
جهان به اتفاق وریا غفوري با باشگاه تسویه حساب کرده اند . 
مهدي اسالمي، دروازه بان دوم پاس، ساشا کالنیچا، امید خورج 
و مقداد قباخلو تنها بازیکنانی هستند که ماندشان در پاس قطعی 
 . با همین چهار بازیکن کلید می خورد  تیم  این  شده و تمرینات 
فوالد که معموال پیش از انتخاب سرمربی وارد بازار نقل و انتقال 
با چراغ سبز  بار سنت شکنی کرده و مجید جاللی  این  می شد 
مدیران باشگاه برای جذب بازیکنان جدید آستین ها را باال زده. 
جاللی شخصا با بازیکنانی مثل میرابی ، برهانی و سید صالحی 
تماس گرفته و آنها را به پای میز مذاکره با فوالد دعوت کرده . 
بعد از این تماسها سید صالحی 24 ساعت به استقالل مهلت داده 
و آرش برهانی در گفت و گو با سایت های خبری از تردیدهایش 
برای ماندن در این تیم گفته است . میثم بائو و مجتبی زارع هم از 
بازیکنان مد نظر جاللی به شمار می روند . در ادامه کوچ ستاره 
های استقالل به تیمهای مطرح لیگ برتری گفته می شود مجتبی 
با یک  ناسازگازی داشت  جباری که در روزهای عادی هم سر 
قرارداد 500 میلیونی به ذوب آهن می رود. فرزاد آشوبی هم یکی 
 . است  وانتقاالت  نقل  فصل  در  زاده  ابراهیم  شکارهای  از  دیگر 
پیراهن  با  آینده  فصل  کرد  اعالم  صراحتا  گذشته  روز  آشوبی 
از  خلعتبری  جدایی  این وصف  با   . می رود  میدان  به  آهن  ذوب 
این تیم قطع به یقین است . خلعتبری در واکنش به این حرف و 
حدیث ها از آمادگی اش برای پیوستن به پرسپولیس خبر داد . او 
مدعی شد روز شنبه برای امضای قرارداد با سرخ ها به تهران 
می رود .آخرین حرف و حدیثهای بازار نقل و انتقاالت انصراف 
پرسپولیس از جذب کریم انصاری فرد است . پس از موانع عجیبی 
هم  بازیکن  این  کرد  ایجاد  انتقال  این  راه  بر سر  کهن  مایلی  که 
:»یک سال  لقایش بخشید و گفت  به  را  دایی  تیم  به  عطای رفتن 
دیگر در سایپا می مانم تا بازیکن آزاد شوم .« وحید هاشمیان هم 
پس از جدایی قطعی از بوخوم سرگرم بررسی پیشنهاد تیم های 
دسته دومی بوندس لیگا و تیمهای لیگ برتری ایران است . علی 
انصاریان هم پس از ظاهر شدن در فینال جام حذفی روز گذشته 
. بازگشت او به لیگ برتر حاشیه های  به شاهین بوشهرپیوست 

بازار نقل و انتقاالت را به نقطه اوج رساند . 
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آیا ارتفاع متفاوت 
ورزشگاه ها بر نتایج 

بازی های جام جهانی 
تاثیر می گذارد؟

ذوالفقار دانشی

جام جهانی امسال، نخستین دوره در 24 سال اخیر است که بازی ها 
بازیکنان  دید  و  ماند  منتظر  باید  می شوند.  انجام  مرتفع  مناطق  در 
چطور با مشکالت ارتفاع و از آن ها مهم تر، حرکت متفاوت توپ کنار 

می آیند؟

بسیاری  از  آغاز می شود،  دیگر  روز  از چند  که   2010  جام جهانی 
گرفته  پیشرفته  ورزشی  تجهیزات  از  است.  منحصربه فرد  جهات 
شاید  اما  بازی ها.  سه بعدی  تصویری  پخش  و  ارتباطی  امکانات  تا 
محسوس  ارتفاع  اختالف  علمی،  نظر  از  آن  تمایز  وجه  مهم ترین 

ورزشگاه ها در بازی های مختلف است.

با  دوربان  موزس مابهیدای  ورزشگاه  از  نیوساینتیست،  گزارش  به 
الیس پارک  ورزشگاه  تا  گرفته  دریا  سطح  از  باالتر  متر   13 ارتفاع 
ژوهانسبورگ، 1700 متر اختالف ارتفاع وجود دارد و این نخستین 
بار در شش دوره اخیر بازی های جام جهانی است که تیم های فوتبال 
در دوره مقدماتی باید چنین اختالف ارتفاعی را نیز تجربه کنند. اما 
ارتفاع و به دنبال آن، تغییر فشار هوا چه تاثیری  این اختالف  مگر 
بر بازیکن ها و خود بازی می گذارد که چنین اهمیتی پیدا کرده است؟

سطح  واحد  بر  که  است  هوایی  ستون  وزن  از  ناشی  هوای  فشار 
جسم وارد می شود. بدیهی است هرچه از سطح دریا ارتفاع بگیریم، 
وزن این ستون هوا هم کاهش می یابد و درنتیجه، هم فشار هوا کم 
می شود، هم دما پایین تر می آید و هم مقدار هوایی که در واحد حجم 

وجود دارد، افت می کند.

بازی های جام  1385 در خالل   /  2007 در زمستان  ماجرا  این  اوج 
آمریکای جنوبی اتفاق افتاد. بازی تیم های فالمینگوی برزیل و رئال 
و  بود  آند  ارتفاعات  در  برگزار شد. ورزشگاه  بولیوی  در  پاتوسی 
به  ارتفاع داشت. فشار هوا  از سطح دریا  متر  به چهارهزار  نزدیک 
به  مجبور  فالمینگو  بازیکنان  از  بسیاری  که  بود  کرده  افت  قدری 
فوتبال  فدراسیون  آن،  از  پس  شدند.  اکسیژن  کپسول  از  استفاده 
به  داد  دستور  فیفا   ،1386 خرداد  در  و  کرد  فیفا شکایت  به  برزیل 
منظور حمایت از سالمت بازیکنان، هیچ مسابقه ای در ارتفاع باالتر 
از 2500 متر برگزار نشود. البته با شکایت کشورهای مرتفعی مثل 
بولیوی، اکوادور و کلمبیا مبنی بر این که چنین قانونی مانع از میزبانی 
این کشورها برای رویدادهای ورزشی بین المللی می شود، فیفا حرف 

خود را پس گرفت.

بیماری ارتفاع
مطالعات  است.  نهفته  علمی  حقایق  حقوقی  بازی  این  پس  در  اما 
اتفاقی  500 متر هیچ  ارتفاع  از  پایین تر  دانشمندان نشان می دهد که 
در بدن نمی افتد؛ اما در ارتفاع باالتر از 500 متر از سطح دریا، توان 
فیزیکی بازیکنان تحت  تأثیر قرار می گیرد. با کاهش مقدار اکسیژن، 
ضربان قلب باال می رود تا اکسیژن کافی به سلول های بدن برسد، اما 
تنفس هم برای ورزشکار سخت می شود، به طوری که او به نفس نفس 
این ها به کاهش توان بدنی فرد منجر می شود.  زدن می افتد و تمام 
باید  بازیکن  حتما  و  است  اثرات جدی  این  متری،  2هزار  ارتفاع  در 
باالتر  ارتفاع  در  باشد(.  )به محیط عادت کرده  انجام دهد  هم هوایی 

از3هزار متر هم افت جدی در عملکرد بازیکن مشاهده می شود.

هوا  در  موجود  اکسیژن  کاهش  مشکالت  این  تمامی  ایجاد  عامل 
برای  منجر می شود.  بدن  توسط  دریافتی  اکسیژن  افت  به  که  است 
که  شده  ابداع   VO2max نام  به  کمیتی  مشخصه،  این  اندازه گیری 
حداکثر نرخ جذب اکسیژن توسط دستگاه تنفس تعریف می شود. در 

ارتفاع سیصد متری، به ازای هر هزار افزایش ارتفاع حدود 6 درصد 
کاهش خواهیم داشت که در زمان خستگی ورزشگار تا 14 درصد 

افزایش پیدا می کند.

فیفا برای مقابله با این دردسرها، روش استانداردی را پیشنهاد داده 
بازی ها  آغاز  از  قبل  روز   5 تا   3 جام،  در  تیم های شرکت کننده  که 
کردن  برطرف  به  هرچند  کار  این  مستقر شوند.  برگزاری  محل  در 
مشکالت کمک می کند، اما هرگز نمی تواند توان بازیکن را به حالت قبلی 
بازگرداند. حتی ورزشکاران بولیوی که در ارتفاع 3600 متری زندگی 
می کنند، 12 درصد افت VO2max را در مقایسه با ورزشکارانی که 

در مناطق هم سطح دریا زندگی می کنند، نشان می دهند.

آیرودینامیک توپ
ازای هر  تنها یک جنبه قضیه است. به  تاثیرات هوا بر بازیکنان  اما 
هزار متر افزایش ارتفاع، حدود 11 درصد از چگالی هوا کم می شود. 
هم چنین با افزایش هر ده درجه دما تا 3 درصد افت چگالی خواهیم 
کیپ تاون  و  بین ژوهانسبورگ  هوا  فشار  اختالف  نتیجه  در  داشت. 
چیزی حدود 20 درصد خواهد بود. این چه تاثیری بر آیرودینامیک 

توپ و حرکت آن خواهد داشت؟
بازیکنی را درنظر بگیرید که از فاصله 18 متری مقابل دروازه )دقیقا 
بیرون محوطه جریمه(، گوشه باال-چپ دروازه را نشانه می گیرد. اگر 
زمین بازی هم سطح دریا باشد، توپ با سرعت متوسط 22.8 متر بر 
ثانیه حرکت می کند و پس از 0.817 ثانیه از خط دروازه عبور می کند.

اما در ارتفاع 1700 متری که فشار هوا کمتر است، نیروی مقاومت 
0.801 ثانیه از خط  هوا نیز کاهش می یابد و درنتیجه، توپ پس از 
قطر  برابر   2 اندازه  به  توپ  دیگر،  عبارت  به  می کند.  عبور  دروازه 
خودش جلوتر از جایی خواهد بود که در زمین بازی هم سطح دریا 
خواهد  فرود  برای  کم تری  زمان  توپ  بنابراین  داشت.  خواهد  قرار 
این  از بروز  تیر دروازه خواهد خورد. برای جلوگیری  به  داشت و 
مشکل، مهاجم ناچار خواهد بود زاویه شلیک توپ را نسبت به سطح 

دریا کاهش دهد. دروازه بان هم باید حواسش را جمع کند که سرعت 
توپ بیشتر است و بنابراین زمان کمتری در اختیار دارد، پس باید 

واکنش سریع تری نشان دهد.
نکته دیگر درمورد کات برداشتن توپ است. وقتی توپ شوت شده 
توپ  دو طرف  در  هوا  فشار  اختالف  کند،  دوران  هم  حول خودش 
موجب می شود نیرویی ثابت به توپ اعمال شود و توپ به جای مسیر 
بردارد.  کات  به اصطالح  و  کند  مستقیم، در مسیری منحنی حرکت 
آزمایش ها نشان می دهد در ارتفاعات، شانس گل شدن ضرباتی که از 

راه دور زده می شوند یا کمانه می کنند به مراتب بیشتر است.
با این حال فکر می کنید ارتفاع در جام جهانی 2010 عامل تعیین کننده  
ارتفاع  باالی  بازی  زمین های  از  یک  هیچ  چون  نه!  حتماال  باشد؟ 
در  جام  در  شرکت کننده  تیم های  اغلب  و  نشده اند  واقع  متر   2000
زمان برگزاری بازی ها ساکن ارتفاعات خواهند بود. از سوی دیگر 
برگزار  ساحلی  مناطق  دیگر  و  کیپ تاون  در  نیمه نهایی  بازی های 
خواهند شد و دیگر اختالف فشاری وجود نخواهد داشت. با این حال، 

همه چیز در میدان بازی مشخص می شود.

تمجید ویا از انگلیس 

این نسل طالیي مي 
تواند قهرمان شود 

داوید ویا نسل طالیي فوتبال انگلیس را یکي از شانس هاي قهرماني 
به  تازگي  به  که  او  دانست.  آفریقاي جنوبي   2010 در جام جهاني 
ملي  تیم  درباره  است،  پیوسته  بارسلونا  پوشان  اناري   آبي-  جمع 
بر  عالوه  آنها  است.  قدرتمند  بسیار  امسال  انگلیس  گفت:  انگلیس 
ستاره هایي مانند روني، لمپارد، جرارد، تري و ... مربي کارآمدي هم 
روي نیمکت خود دارند. قهرماني تیم هاي تحت هدایت کاپلو چندان 
قراردادي  امضاي  با  قبل  روز   10 ویا  داوید  نیست.  ذهن  از  دور 
35 میلیون یورویي راهي رختکن نیوکمپ شد و اکنون که خیالش 
تیم  در  مي خواهد  است  شده  راحت  باشگاهي  عناوین  از  حدي  تا 
ساله   28 ستاره ي  بدرخشد.  هم  جنوبي  آفریقاي  در  اسپانیا  ملي 
فوتبال  ما  شبیه  حدي  تا  آنها  گفت:  انگلیس  تیم  درباره   ماتادورها 
بازي مي کنند. انگلیس امسال نسل طالیي فوتبال را در اختیار دارد 
پست ها  همه  در  آنها  است.  رسیده  فرا  تیم  این  درخشش  زمان  و 
بازیکنان باکیفیتي دارند. مربي هم که کاپلواست پس چه دلیلي وارد 
به فینال نرسند؟ ویا با اشاره به خصوصیات تاکتیکي جرارد، روني 
و لمپارد گفت: این سه بازیکن بي تردید جزو بهترین هاي دنیا هستند. 
فرانک لمپارد فصلي فوق العاده را به همراه چلسي پشت سرگذاشت 
استیون جرارد هم بازیکني است که سبک بازي اش را بسیار دوست 
دارم او در زمین همه کار مي کند. داوید ویا در پایان درباره  حریفان 
آنها  است.  خوبي  بسیار  تیم  آمریکا  گفت:  جهاني  جام  در  انگلیس 
ما  البته متاسفانه  ما را شگفت زده کردند.  در جام کنفدراسیون ها 
در مرحله نیمه نهایي مقابل آنها قرار گرفتیم و با شکست از دور 
رقابت ها خارج شدیم، اما انگلیس در مرحله گروهي باید به مصاف 
آمریکا برود و در صورت لغزش مي تواند دربازي هاي آینده جبران 

کند. 

صبر روني تمام شد 
وین رونی ستاره تیم ملی انگلستان طاقت ندارد که تا آغاز رقابت های 
جام جهانی و سپس زمان باالی سر بردن جام قهرمانی این رقابت ها 
صبر کند.رونی 24 ساله در جریان دیدار دوستانه دوشنبه شب تیم 
ملی کشورش مقابل پالتینیوم استارز، توانست در 45 دقیقه ای که 
در میدان بود برای تیمش گلزني کند ولی همچنان به جایزه اصلی 
و واقعی قاره آفریقا که فتح جام جهانی است می اندیشد.سه شیرها 
کنند. رونی طي  آغاز می  آمریکا  مقابل  با مصاف  را  رقابت ها  این 
صحبت هایی به اسکای اسپورتس نیوز گفت:» دیدار دوشنبه ،تمرین 
خوبی بود. ما به این بازی نیاز داشتیم و با 45 دقیقه بازی کردن، 

حس خوبی پیدا کردم. 

واقعا خوشحال بودم.فکر می کنم توانستیم آنطور که فکرش را می 
کردم از زمین مسابقه خارج شویم.من دوست داشتم دقایق بیشتری 
در ترکیب تیم می بودم ولی از حضور 45 دقیقه ای در زمین مسابقه 
هم راضی ام.«او در بخش پایانی صحبت هایش گفت:»ما واقعا آماده 
شنبه  روز  که  اصلی مان  دیدار  برای  آماده سازی  بازی های  ایم. 
صبر  نمی توانم  دیگر  اکنون  و  داده ایم  انجام  را  می شود  برگزار 
بهتراست.«  شود،  آغاز  جهانی  جام  رقابت های  زودتر  چه  کنم.هر 
روني با پشت سر گذاشتن چند آسیب دیدگي که در هفته هاي گذشته 
گریبانگیرش شد در حال حاضر کامال آماده نشان مي دهد. او در 

بازي دوشنبه شب خوب کار کرد. 



SPORT
9Persian Weekly | Friday 11 June 2010Persian Weekly | Friday 11 June 2010

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203

Tell us what 
you think

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203

Iran’s Peykan beat Myanmar AWC in straight 
sets on Wednesday in the last game of the pre-
liminary round of the 2010 Asian Men’s club vol-
leyball Championship in China. 
According to IRNA, defending Asian Men’s Club 
Volleyball champion Peykan, coached by Alire-
za Moameri, surprised Myanmar club 3-0 (25-12, 
25-22 and 26-28) to advance to the next round 
of the competition as the top team of the group. 
Peykan vanquished Qatar’s Al-Arabi 3-1 on 
Tuesday. In the two previous games Peykan sur-
prised Uzbekistan’s Uzebektelecom and Thai-
land Federbraus. 
Peykan will play against Vietnam club on Friday. 
China, the host, Japan, Vietnam, Indonesia and 
Kazakhstan are in Group A of the event. Iran’s 
Peykan, Qatar, Uzbekistan, Bahrain, Thailand 
and Myanmar are in Group B. 
Some 11 Asian teams have participated in the 
21st edition of the championship which started 

on June 5 and will run until June 13. 
The champion of the event will take the berth of 
the FIVB Men’s Club World Volleyball Champi-
onship which will be held in Doha, Qatar later 
this year. 
The FIVB Men’s Club World Volleyball Cham-
pionship is a volleyball competition between 
the champion clubs from continental confedera-
tions. 
Eight participants will be divided into 2 groups 
in the first round of the event. Two points are 
assigned for the winner of each match and the 
loser will leave the court with a single point. The 
first 2 teams of every group will advance to the 
knockout round. 
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) 
is the international governing body for the sport 
of volleyball. Its headquarters are located in 
Lausanne, Switzerland. 

Volleyball Team Stun Myanmar 

Hashemian 
leaves Bochum 
Iranian striker Vahid Hashemian parted company with Bo-
chum after failing to reach an agreement with the German 
club. Bochum was relegated to the second division of the 
Bundesliga along with Hertha Berlin and Nurnberg. 
“My agent failed to reach an agreement with the Bochum 
officials so I had to end my term there. I wish Bochum the 
best and hope that they return to the first division soon,” 
Hashemian said. 
Iranian media have already announced that Hashemian will 
come back to his homeland and continue his playing career 
here. 
“If I receive any offers from German or Iranian clubs I will 
definitely give them some thought. In the meantime, I will 
probably take part in a coaching course,” the former Iran 
striker added. 
The former Bayern Munich player joined Bochum from 
Hannover 96 in 2008. The 34-year-old striker played 41 
times for the club and scored three goals 

Iranian Wrestlers 
on Top 

Iran wrestlers gained 11 medals to stand on top of the In-
ternational Tournament of G. Kartozia and V. Balavadze 
held in Tbilisi, Georgia. 
The wrestlers both in Greco-Roman and free style catego-
ries pocketed five gold, three silver and three bronze med-
als. 
Iran’s Sadeq Goudarzi won over his Canadian rival on 
Monday to stand champion and snatch gold medal of the 
74-kg free style category. 
Public Relations Department of Iran’s Wrestling Federa-
tion said Goudarzi had already defeated his Georgian ri-
val to find his way to the final match of the event, IRNA 
wrote. 
Canada stood second, while Kazakhstan and Ukraine stood 
jointly the third in the 74-kg free style category of the 
tournament. 
Also Hamid Sourian, the 55-kg Greco-Roman champion, 
managed to pocket the gold medal of the 60-kg Greco-
Roman after successfully beat his Kazakh rival. He had 
already defeated his Uzbek and Georgian rivals in the pre-
liminary round of the contests as well as the semifinals. 
Kazakhstan stood second after Iran followed by Georgia 
and Uzbekistan in the 60-kg category of the tournament. 
Moreover, Amir Ali-Akbari received gold medal of the 
120-kg Greco-Roman style of the tournament after suc-
cessfully overpowering four Georgian heavyweight wres-
tlers. He was also selected as the best wrestler of the Greco-
Roman Grand Prix Wrestling Tournament.  

Teymourian 
in Sheffield 
Iranian international footballer An-
dranik Teymourian is expected to re-
place 28-year-old Nick Montgomery 
in Sheffield United, English media 
reported. 
The former Bolton midfielder, whose 
contract has now expired in Fulham, 
could not make starting line-up in Roy 
Hodgson’s team and wants to replace 
Montgomery who plans to join Leeds 
United, Mehr News Agency wrote.  
Teymourian joined Bolton Wanderers 
from the Iranian Abu-Moslem club 
after the World Cup 2006. After two 
successful years there he signed up 
with Fulham. However, he just had 
one appearance, besides several games 
in the reserve squad. 
Iran’s Persepolis club is also interested 
in Teymourian. 

Shojaei dubbed surplus to 
requirements in Osasuna
Osasuna football club has told Masoud Shojaei’s agent to 
find him a new 
club for the up-
coming season. 
With one year of 
his contract re-
maining, Shojaei 
was made redun-
dant and told to 
leave the Pamplo-
na based club be-
cause there was no 
place for him in the 
starting line-up. 
The 26-year-old 
midfielder, who joined Osasuna from the UAE’s Al Shar-
jahin in 2008, prefers to play in either English or German 
leagues. Meanwhile Javad Nekounam, another Osasuna 
Iranian player, will stay and the Spanish club wants to ex-
tend his contract 



Mirza Ali Akbar Qazvini, well known as Dehkhoda, 
was an eminent Iranian literary scholar, poet, author 
and a political and social critic born in Tehran in 1879. 
Hailing from a traditional land-owning family in Qaz-
vin, Khan Baba Khan Qazvini had moved with his fam-
ily to Tehran not long before Dehkhoda was born. 

Dehkhoda was only nine years old when his father died. 
He studied theology, Islamic law and Persian literature 
under the tutelage of Sheikh Gholamhossain Boroujer-
di, but was also influenced by the liberal attitude and 
teachings of his neighbor, Sheikh Hadi Najmabadi. 
In December 1899, Dehkhoda enrolled in the School of 
Political Science, which had been established primarily 
to educate the sons of aristocracy for careers in the gov-
ernment, Iranchamber.com reported000000. 
According to Dehkhoda’s classmate and friend, Ab-
dollah Mostofi, the initial enrollment was 16 students 
though apparently more enrolled later, and Foreign 
Minister Moshiroddoleh and his secretary Moshir-ol-
Molk lectured at the school. 

Trip to Europe 
After completing his studies, Dehkhoda was retained as 
a secretary by the Qajar dignitary and ambassador to 
Balkan countries, Moavenoddoleh Ghaffari (later Ah-
mad Shah’s foreign minister in 1915), a man of substan-
tial means. 
Around 1903, Dehkhoda accompanied Ghaffari on a 
mission to Europe where he traveled and studied for 
the next two years, primarily in Vienna, Austria. 
During this period, Dehkhoda continued studying 
French, which he had first seriously pursued under Dr 
Morrel while a student in Iran. As a quite observant stu-
dent and traveler, Dehkhoda also became familiar with 
technological and social transformations taking place in 
the modern European society. He also became famil-
iar with the democratic ideas that had taken roots in 
parts of Europe, given the fact that Vienna was home 
to many exiles and itself among the centers of social 
democratic movement. 
These observations combined with his ceaseless love 
for the Persian language, which lasted throughout his 
life, motivated him to seek change and progressive re-
forms upon his return to Iran. This is manifested by 
his support for educational reforms, establishment of a 
modern literary style in Persian writing and his efforts 
in writing the monumental Persian Encyclopedic Dic-
tionary, Loghat-Nameh. His role in the Constitutional 
Movement, which aimed to end the Qajar despotism 
and establish democratic institutions in Iran, was also 
prominent. 

Role in Constitutional Movement 
Dehkhoda’s return to Iran in 1905 coincided with the 
Iranian Constitutional Movement and he soon became 
an important participant in that movement. His literary 
work began with his collaboration with the newspaper 
founded by Mirza Jahangir Khan Shirazi, known as Sur-
Esrafil, and Qassem Khan Tabrizi. 

He wrote a satirical political column titled Charand-o-
Parand (Nonsense) under the name Dakho which be-
came popular and controversial. 
During this period, Sur-Esrafil, founded in 1907, played 
an important role on the political scene by supporting 
the Constitutional Movement and the paper ran many 
articles, exposing the despotism and corruption of the 
monarchy and the traditional views of the reactionary 
clergy. 
The paper was among the first to use the language of the 
common people in place of the traditional didactic and 
flowery literature popular among the literary circles. It 
identified with the masses and was understood by them. 
In this sense, it not only played an important political 
role but also one of literary significance by establishing 
a new and modern style of writing and journalism in 
Iran. 
Sur-Esrafil was a popular newspaper and the first of its 
kind to be sold on street corners by children and ven-
dors. 
Dehkhoda’s satirical column and humorous but vitri-
olic commentaries was one of the reasons for the paper’s 
popularity. According to Mostofi, the paper had a circu-
lation of about 20,000. 
In general, Dehkhoda’s commentaries dealt with socio-
economic and political issues, often deriding the Royal 
Court and the reactionary Shiite clergy. For this reason, 
both Sur-Esrafil and Dehkhoda provoked the wrath of 
the court and the clergy for which Sur-Esrafil was even-
tually closed. 

Educational Reform 
Dehkhoda’s reform-minded ideas soon made him a 
target of the reactionary clergy. Among these were his 
support for educational reforms and land distribution, 
both of which threatened the clergy as they were major 
landowners and main players in an anachronistic sys-
tem of education. 
At the time, the reformists were just beginning to de-
mand and institute changes in the system of education, 
which was essentially based on private schooling, often 
imparted by a clergy. 
This system was focused on skills of writing and read-
ing, which included Qur’anic teachings and Islamic ju-
risprudence, accompanied with limited instructions in 
math, history and literature. 
These reforms were led by Mirza Hassan Roshdieh, 
who established the first modern schools that used 
blackboards, instruction books and maps in Tabriz (cir-
ca 1887) and Tehran (circa 1898), later serving as model 
schools. The clergy considered these schools as under-
mining Islam, which were routinely attacked by thugs 
who burnt books and shut down such schools. 

Overseas Activities 
While in exile, first in Paris and then to Switzerland, 
Dekhoda with the aid of other Iranian exiles in Paris 
such as Abolhassan Pirniya and Mo’azed-ol-Saltaneh 
published three additional issues of Sur-Esrafil in Yver-
don, Switzerland, which also circulated in Iran. But 
lack of financial means to support himself, not to men-
tion the paper and his political and literary activities, 
prompted him to eventually go to Istanbul, Turkey. 
While in the Ottoman Istanbul, where many Iranian 
exiles had gathered, Dehkhoda launched the newspaper 
Soroush with the aid of Mirza Yahya Dolatabadi and 
Hussein Danesh. 
Fifteen issues of the Soroush were published and sent 
to Iran with the financial support of Iranian merchants, 
but with the revolutionaries’ march on Tehran and the 
final defeat of Mohammad Ali Shah in 1910, Dehkhoda 
was asked to return to Iran, having been nominated and 

elected as Majlis deputy by the people of Tehran and 
Kerman. 
Interestingly, the people of Kerman had never seen 
Dehkhoda but held him in high esteem because of 
his writings and his taunting of the deputy governor, 
Nosratoddoleh, who was an 18-year-old political ap-
pointee despised by the people of Kerman. As a Majlis 
deputy, he was a member of the E’tedali (Moderate) 

wing opposed to the Democrats. 
During WWI, Dehkhoda took sanctuary among the 
Bakhtiaris in the Chaharmahal area and returned to 
Tehran after the conclusion of the war. But with the 
rise of Reza Khan, which led to the dethroning of the 
Qajar king, Ahmad Shah, and the establishment of 
Reza Khan’s dictatorship and censorship, Dehkhoda 
withdrew from public and political life and immersed 
himself in literary and scholarly work. 

Monumental Task 
It was during this period that he undertook the monu-
mental task of writing his Persian Encyclopedic Dic-
tionary, Loghat-Nameh, as well as producing other 
literary and scholarly works on Persian literature and 
language among which his four-volume work, Amsal-
o-Hekam, was well received and saw several editions. 
He also served as the president of the School of Law 
and Political Sciences, his alma mater, in the 1920s. 
After WWII and during the nationalist and democrat-
ic movement led by Dr Mohammad Mosaddegh, De-
hkhoda briefly returned to the political scene by sup-
porting Mosaddegh and was for a period the member 
of Pro-Peace Society. But with the CIA-engineered 
coup of 1953 which overthrew Mosaddegh’s demo-
cratic government and reestablished Mohammad Reza 
Shah, followed by decades of repression and sever 
censorship, Dehkhoda returned to strictly literary en-
deavors that continued for the rest of his life. 
Aside from several hundred literary pieces, includ-
ing poems that deliberately used pure Persian words 
in Ferdowsi tradition, Dehkhoda’s major contribution 
is his monumental Persian Encyclopedic Dictionary, 
“Loghat-Nameh Dehkhoda”. 

Literary Collaboration 
Working from his home located on Tehran’s Iranshahr 
Avenue, Dehkhoda attracted a significant number of 
progressive scholars and linguists to collaborate in the 
writing of his Loghat-Nameh. In those days, Iranshahr 
was located on the outskirts of the city away from the 
hustle and bustle of the city, but Dehkhoda’s home 
was busy with scholarly and intellectual activities. 
A significant library was built and each person was as-
signed a special letter of the Persian alphabet or other 
tasks. By the time of his death on 1st March 1956, the 
collection had crossed 80 volumes. 
In 1945, Dehkhoda’s home was designated as the De-
hkhoda Institute. 
After Dehkhoda’s death in 1956, the institute was 
transferred to the parliament that assumed its re-
sponsibility and the administrative duties of Loghat-
Nameh were assigned to Dr. Mohammad Moin, one 
of his assistants and collaborators since 1945. This was 
assigned by the Majlis in accordance with Dehkhoda’s 
wishes enunciated in his will. 
In 1958, the responsibility of Loghat-Nameh was 
transferred to the Tehran University’s Literature De-
partment and Dr. Moin was appointed as the head of 
the Dehkhoda Institute. Later, Dr. Moin, an outstand-
ing scholar in his own right, was replaced due to his 
illness, by Dr. Seyyed Jaffar Shahidi as the head of the 
Dehkhoda Institute. 
Dr Shahidi had once collaborated with the group 
translating Arabic terms into Persian and was also 
responsible for supervising the publication of Moin’s 
own work, Farhang-e Farsi, in 1972. It still continues 
as a branch of the Tehran University located on Vali-
Asr Avenue in Shemiran. 

Ali Akbar Dehkhoda 
A Biographical Account 
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“Macondo”, an Iranian play directed 
by Azadeh Ansari received the Imatra 
Award in the Puppet Section at the 7th 
International Black and White Theatre 
Festival. 
The festival was held from May 25 to 
29 in Imatra, Finland with the theme 
of “To be or not to be”. 
“Macondo”, which was performed in 
English, competed at the gala with 
works from different countries includ-
ing Russia, Sweden, Denmark, France, 
and Australia. 

“The secretary of the festival proposed 
a joint performance by Iran, Finland 
and Azerbaijan and we are still decid-
ing about this proposal,” Ansari told 
the Persian service of ISNA on Sunday. 

Written by Arash Parsakhu and di-
rected by Ansari, “Macondo” is an 
adaptation of “A Very Old Man with 
Enormous Wings” by Gabriel Garcia 
Marquez. 

The play features the story of a super-
natural being in the form of an old man 
who arrives in an imaginary town, and 
the strange events that subsequently 
take place that influence the lives of 
the residents. 
Photo: Azadeh Ansari’s puppet troupe 
performs “Macondo”, an adaptation of 
Gabriel Garcia Marquez’ “A Very Old 
Man with Enormous Wings”, at Te-
hran’s City Theater Complex in June 
2008. 
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“Macondo” receives grand 
prize at Finnish festival

Estonia, Finland to experience 
tyranny of Iranian “Caligula”

An Iranian theater troupe is scheduled 
to stage “Caligula”, Albert Camus’s play 
on the Roman emperor, in Estonia and 
Finland. 

This play will be the only foreign entry 
to an Estonian theater festival, which 
will be held in late summer, director 
Homayun Ghanizadeh told the Persian 
service of Mehr News Agency on Mon-
day. 

“Our play was first performed during 
the 28th Fajr International Theater Fes-
tival in Tehran in February 2010 and 
afterward, we were invited to stage the 
play in several countries,” he added. 

“No exact date or place has been men-
tioned (by the Finnish host) for our per-
formances in Finland but we have been 
scheduled to stage the play in several 
Estonian cities,” he stated. 

The cast includes Rambod Javan, Saber 
Abar, Farzin Sabuni, Reza Behbudi, 
Hengameh Qaziani and several other 
actors. 

The play, which is about the Roman Em-
peror Caligula, who torn by the death of 
Drusilla, his sister and lover, is currently 
on stage at Hall 1 of Tehran’s Iranshahr 
Theater Complex. 

Ghanizadeh won a best director award 
at the 25th Fajr International Theater 
Festival in 2007 for his “Icarus and Dae-
dalus”, a Greek myth, which was then 
invited by German director Roberto 
Ciulli to be performed in Germany. 

Photo: Rambod Javan (front) and Saber 
Abar (rear) in an undated performance 
of “Caligula”; the person in the back-
ground was not identified. 

Iranian nominees 
for 2011 Astrid 
Lindgren Award an-
nounced
The Author Ahmadreza Ahmadi and 
illustrator Hoda Haddadi were an-
nounced as the Iranian nominees for 
the 2011 Astrid Lindgren Memorial 
Award, which is presented annually 
by the Swedish government. 
Ahmadreza Ahmadi of the Children’s 
Book Council and Hoda Haddadi of 
the Institute for Intellectual Develop-
ment of Children and Young Adults 
will be among the 2011 contenders 
for the award. 

Born in 1940 in Kerman, Ahmad-
reza Ahmadi is an Iranian poet and 
screenwriter. The history of modern 
Persian poetry refers to him as the 
founder of New Wave Poetry in Iran. 

The Children’s Book Council of Iran 
nominated Ahmadi for the 2010 Hans 

Christian Andersen Award. 

Born in 1976, Hoda Haddadi is an 
illustrator and writer for two chil-
dren’s magazines. She has won sev-
eral prizes in international events 
including the 45th Golden Pen Bel-
grade in 2009. 

The Astrid Lindgren Memorial 
Award is the world’s largest prize for 
children’s and young adult literature. 
It is awarded annually to a single re-
cipient or to several. Authors, illus-
trators, oral storytellers and those ac-
tive in reading promotion are eligible 
to receive the prize. 

The 2010 Astrid Lindgren Memo-
rial Award went to illustrator Kitty 
Crowther from Belgium. Past win-
ners include Philip Pullman; Banco 
del Libro, for disseminating books 
and promoting reading among chil-
dren in Venezuela; and the Tamer In-
stitute, for promoting reading among 
children and young people in the 
West Bank and Gaza. 

New quat-
rains of Sanai 
discovered
Scholar Seyyed Ali Mirafzali 
discovered 205 new quatrains 
by Sanai during the revision 
process for a soon-to-be-pub-
lished anthology of Sanai’s po-
etry. 

“I have made corrections to Sanai’s 
quatrains based on 25 different manu-
scripts. After completion, I noticed 
that 205 of his quatrains have not 
been published in available editions,” 
Seyyed Ali Mirafzali told Persian serv-
ice of MNA. 

The collection was corrected in con-
sultation with Iranian scholar Mo-
hammadreza Shafeie Kadkani who 
emphasized the importance of the 
publication of the newly discovered 
poems in an independent volume. 
Miras-e Maktub will publish the col-
lection in late summer, he said. 

The new version of Sanai poetry col-
lection will include 740 quatrains 
which is 205 more in comparison with 
the most complete currently available 
version corrected by Mohammad-Taqi 
Modarres Ravazi with only 535 poems, 
he said. 

Quatrains composed by Sanai were 
popular and were recited in differ-
ent Iranian cities during his lifetime. 
The popularity affected the process of 
composing quatrains in Iran and influ-
enced poems by Rumi and Attar, Mi-
rafzali mentioned. 

Abu Majd Majdud ibn Adam, known 
as Sanai, was one of the earlier Sufi po-
ets. He was born in Ghazna about 1080 
CE and died around 1131 CE. 

Rumi acknowledged Sanai and Attar 
as his two primary sources of inspira-
tion, saying, “Attar is the soul and Sa-
nai its two eyes, I came after Sanai and 
Attar”. 

His work is still widely considered by 
scholars to be the first great mystical 
poetry in Dari, and has had far reach-
ing influence on both Muslim and Per-
sian literature. 
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Music House Will Present 
Meshkatian Award 
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Copies of 25 historical maps of the Persian 
Gulf have been put on display in an exhibi-
tion at Iran’s pavilion at the Shanghai Expo 
2010. 
The copies have been collected by the Geo-
graphical Studies Center of the Iranian De-
fense Ministry, the Persian service of IRNA 
reported on Wednesday. 

The exhibition shows a number of reliable 
historical documents rejecting the false 
name of Arabian Gulf for the region. 

Ptolemy’s map, which dates from about 150 
CE, is one of the documents. 

A collection of 152 Persian paintings and 
calligraphy, and a selection of posters focus-
ing on the environment and mankind are 
showcased at the expo. 

Land art performances, video art projects, 
visual art workshops, and a number of Ira-
nian traditional theatrical and music per-
formances have also been arranged for the 
event program, which will be running until 
October 31. 

Photo: Ptolemy’s map dates from about 150 
CE. (Photo by Britannica) 

The 11th Music House Celebration in Octo-
ber will present the First Meshkatian Award. 
Announcing this, the house’s Spokesman 
Dariush Pirniakan told Fars News Agen-
cy that the award is named after Parviz 
Meshkatian, the late Iranian ‘santour’ (a 
72-stringed hammered dulcimer) virtuoso. 
“Meshkatian was a prominent Iranian musi-
cian. Since his death anniversary is in Octo-
ber, we have dedicated a part of the music 
house program to the late artist,” Pirniakan 
said. 
This section is aimed at identifying talents 
among ‘santour’ players. 

The event includes two other categories, 
namely best album and best music book. 
The former will award best classical and 
traditional albums released between Sep-
tembers 2008-10. Top music books pub-
lished between September 2006-10 will be 
reviewed in the other category. 
“An award named after the late Paramarz 
Payvar will be also held as of the next year,” 
he said. 
Payvar who died in 2009, was also an Iranian 
virtuoso of ‘santour’. 
Over the course of his career, Payvar revo-
lutionized its playing, led two major ensem-
bles and made numerous recordings. 
He also published several books on practical 
and theoretical aspects of Iranian traditional 
music. These included a series of influential 
guides on how to play ‘santour’, and a popu-
lar manual for ‘tar’, a long-necked lute said 
to embody the spirit of Iranian music. 
The 11th Music House Celebration will be 
held at Milad Tower’s Auditorium on Octo-
ber 2. 

Persian Gulf historical maps on 
display at Shanghai Expo 2010

Actress Leila Hatami withdrew 
from the play “Minus Two” and 
“A Girl in Sneakers” star Pegah 
Ahangarani will be her replace-
ment. 

Hatami left the star-studded 
play due to illness, the details of 
which she has not mentioned. “I 
have a condition that requires a 
month long treatment. Unfor-
tunately, this period coincides 
with the timing of the play’s re-
hearsals and performances, so I 
am forced to leave the project,” 
she told the Persian service of 
ISNA on Sunday. 

This is while leading actor Ra-
him Noruzi had earlier resigned 
to play in a new project and Ma-
jid Jozani was his replacement. 

Directed by actor and director 

Davud Rashidi, the play fea-
tures Baran Kosari, Leili Rashi-
di, Hassan Majuni, and Siamak 
Safari in the leading roles. 

The team is currently rehears-
ing for a late June opening at 
the main hall of Tehran’s City 
Theater. 

Written by the French author 
Samuel Benchetrit, the play was 
translated into Persian by Shah-
la Haeri. 

The play narrates the story of 
two elderly hospital patients 
who find out about their im-
pending deaths within two 
weeks. They decide to run away 
from the hospital and gain nu-
merous life experiences in the 
course of their escape. 

Leila Hatami subtracts 
“Minus Two” project



Persian Weekly | Friday 11 June 2010

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203



Iranian atomic chief Ali Akbar Salehi 
said on Wednesday that Tehran would 
address the concerns raised by the 
Vienna group regarding the fuel deal 
inked by the Islamic republic with Bra-
zil and Turkey.

“Iran will answer their questions after 
studying their letters in detail,” Salehi 
told ISNA news agency, adding the 
group had raised nine questions about 
the deal. Earlier on Wednesday, the 
United States, Russia and France — 
known as the so-called Vienna Group 
— gave their responses to the fuel deal 
to the UN atomic watchdog in separate 
letters.

That was in response to Iran’s proposal 
on May 17 for an arrangement with 
Brazil and Turkey regarding the supply 
of fuel for a research reactor in Tehran 
that makes radioisotopes for medical 
purposes.

Iran officially informed the Interna-
tional Atomic Energy Agency (IAEA) 
of that deal on May 24, when the agen-
cy immediately forwarded it to the 
United States, France and Russia for 
their opinions.

“The three countries — the US, Rus-
sia and France — have given their re-
sponses separately. They have raised 
nine questions ... about the Iran-Tur-
key-Brazil declaration which talks of 
exchange of fuel,” Salehi said, adding 
the queries were “legal, technical and 
political” in nature. He did not spell 
out what the questions were.

The atomic chief said the response 
by the three countries “was a positive 
move in principle” and in “contra-
diction to what is happening in New 
York”.

The US, France and Russia had origi-
nally proposed last October that they 
take most of Iran’s stockpile of low-
enriched uranium (LEU) and turn it 
into fuel for the research reactor. Iran 
refused to take up the offer and drew 
up an alternative deal with Brazil and 
Turkey.

But the West has cold-shouldered that, 
saying it did not go far enough to allay 
fears that Tehran is using its contested 
nuclear drive as a mask for a covert 
atomic weapons programme. Iran says 
the programme is for peaceful civilian 
uses. 
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Iran will answer Vienna 
group concerns on fuel deal

China, which voted for new U.N. sanc-
tions against Iran over its nuclear pro-
gram, said Thursday that the punishment 
does not mean the door to a diplomatic 
solution is closed and called for renewed 
efforts at negotiations.

China is a key ally of Iran and could have 
vetoed the resolution that targets Iran’s 
powerful Revolutionary Guard, ballis-
tic missiles and nuclear-related invest-
ments. It had been a vocal opponent of a 
fourth round of sanctions and its support 
came about only in recent months after 
intense lobbying by the United States 
and its allies.
“China always holds that the correct way 
to address the Iranian nuclear issue is 
through dialogue, negotiation and other 
diplomatic means to seek a solution that 
satisfies the concerns of all parties,” For-
eign Ministry spokesman Qin Gang said 
in a statement.
“The fact that the U.N. Security Council 

passed the resolution does not mean the 
door to diplomatic efforts is closed,” he 
said.

In New York, China’s U.N. Ambassador 
Li Baodong said after Wednesday’s vote 
that the sanctions were aimed at curbing 
nonproliferation and would not affect 
“the normal life of the Iranian people” 
nor deter normal trade activity.

Iranian President Mahmoud Ahmadine-
jad was set to arrive in China later Thurs-
day to tour the World Expo in Shanghai, 
but he was not expected to hold talks 
with senior Chinese leaders.

China depends on oil- and gas-rich Iran 
for 11 percent of its energy needs and 
last year became Tehran’s biggest trad-
ing partner, according to Iranian figures.

Beijing has said it opposes nuclear weap-
ons for Iran but supports an Iranian ci-
vilian nuclear energy program. China 
traditionally opposes sanctions, but it 
went along with the first three sanctions 
resolutions against Iran.

Tehran insists its program is peaceful. 
The U.S. and its allies say Iran is trying 
to produce nuclear weapons; they want 
Iran to suspend uranium enrichment 
and start negotiations aimed at ensuring 
that it uses nuclear technology only for 
peaceful purposes.

China wants more dialogue 
on Iran nuclear issue
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Last trial ses-
sion of Kahrizak 
defendants held
The last trial session of Kahrizak defend-
ants was held on Monday and the rul-
ings will be issued within ten days. 
During the eighth trial session, the in-
dictments for 12 Kahrizak defendants 
were read out and after hearing de-
fenses, the judge declared the end of the 
hearings. 
The defendants are charged with vio-
lating the law in dealing with the post-
election detainees at the Kahrizak de-
tention center. 
The Majlis special committee on the 
post-election incidents announced on 
August 15 last year that 12 police offic-
ers and judges involved in the Kahrizak 

incidents had been dismissed and faced 
prosecution. 

According to an informed source, some 
high-ranking police officers and judici-
ary officials are among the defendants. 

The Majlis, the Judiciary, and other rel-
evant government bodies have agreed 
that defendants should only be identi-
fied after the trials are completed and if 
the defendants are convicted. 

The Kahrizak detention center, located 
south of Tehran, was closed last year 
on the order of the Supreme Leader be-
cause it was substandard. 
The Supreme Leader also ordered the 
Judiciary to deal firmly with those in-
volved in the Kahrizad incidents and 
prosecute the offenders who “perpetrat-
ed crimes in this detention center. 

6 accused in scam to 
sell satellites to Iran
A Maryland man and five Iranian citi-
zens are accused of violating the trade 
embargo against Iran by conspiring to 
sell technology used to launch a tel-
ecommunications satellite.
Federal prosecutors say the hardware 
and technology sold in the $10 mil-
lion scheme enabled the launch of the 
Iranian-owned satellite from Russia 
in 2005.
Prosecutors say 49-year-old Nader 
Modanlo of Potomac and his conspir-
ators brokered an agreement between 
a Russian-owned company and a 
customer in Iran to build and launch 
satellites. The six men are accused of 
setting up shell companies that con-
cealed Iranian involvement.
Modanlo is an American citizen who 
was born in Iran. He was arrested 
Tuesday morning, and electronic 
court records did not list an attorney 
for him. His five Iranian conspirators 
remained at large.

Iran opens first all-
women bank branch
Iranian media say the country’s first 
bank branch catering exclusively to 
women has began operating.

Economic daily Doniay-e Eghtesda re-
ported Tuesday that a Bank Melli branch 
in Mashad, about 620 miles (1,000 kil-
ometers) east of Tehran, offers banking 
services to women, by women. Bank 
Melli is one of Iran’s top-five banks.

The paper quoted Bank Melli head Mah-
moud Reza Khavari as saying the new 
branch -- the first of dozens planned -- 
is part of an effort to allow women to 
bank in an environment free of interac-
tion with men and a reflection of wom-
en’s “significant role” in financial affairs.

Since the 1979 Islamic revolution, au-
thorities have pushed for greater sepa-
ration of the sexes in places such as 
hospitals, parks, universities and public 
transportation.
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Iran rejects 
claims about 
incursion into 
Iraq

Tehran has rejected claims that Iranian troops 
recently crossed Iraq’s border illegally and at-
tacked residential areas. 
Certain Arab countries and media outlets, in-
cluding Al Arabiya, have claimed that Iranian 
troops have made incursion into Iraq’s Kurdis-
tan region and killed a number of civilians. 

Such claims are meant to undermine the ami-
cable relations between Tehran and Baghdad 
and to cover up those Arab states’ interference 
in Iraq’s internal affairs, Iran’s ambassador to 
Iraq told the Mehr News Agency. 

These countries fear that Iran and Iraq, as two 
Muslim neighbors which share many com-
monalities, form a strong alliance and along 
with other countries play an important role in 
regional and international issues, Ambassador 
Hassan Kazemi Qomi said. 

He added that these countries cannot toler-
ate the fact that the elected government and 
democracy in Iraq are strongly supported by 
Tehran. 

These countries are desperately seeking to 
show that Iran interferes in Iraq’s internal af-
fairs in order to distract the world’s attention 
from their interference in Iraq’s affairs, the 
diplomat noted. 
He went on to say that the main reason be-
hind tension in Iran’s northwestern borders 
with Iraq, especially in the Iraqi Kurdistan re-
gion, is due to the presence of terrorist groups 
like PJAK guerillas. 
Maintaining security along the Iran-Iraq bor-
ders is the responsibility of both countries, he 
said, adding that Iran is strictly controlling 
the security of borders. 
“Fortunately, there is cooperation and collab-
oration between Iran and Iraq,” Qomi stated. 
On Iraq’s election, he said, “We must respect 
democracy and Iraqi people’s votes.” 
However, he said the Iraqi election and the 
formation of a new government is an Iraqi is-
sue which others have no right to interfere. 
He also said the claims that the list of can-
didates and factions in Iraq are determined 
based on Iran’s view, are an insult to the peo-
ple and officials of Iraq 

President Mahmoud Ahmadinejad has 
dismissed the new UN sanctions over 
Iran’s nuclear programme as a “used 
handkerchief” fit for the dustbin. 
Earlier, the UN Security Council voted 
to impose a fourth round of sanctions 
on Tehran for failing to halt its nuclear 
enrichment programme. 
They include tighter finance curbs 
and an expanded arms embargo, but 
not the crippling sanctions the US had 
wanted. 
Iran denies building nuclear weapons, 
insisting it seeks only atomic energy. 
US President Barack Obama said the 
sanctions sent an unmistakable mes-
sage about the determination to stop 
the spread of nuclear arms. 
Fourth round
 At a meeting at the UN in New York 
on Wednesday, the Security Council 
voted by 12 votes to two in favour of a 
fourth round of coercive measures. 
Brazil and Turkey voted against the 
sanctions, while Lebanon abstained. 
They argued that the sanctions were 
counter-productive and endangered a 
diplomatic solution. 
Later, Mr Ahmadinejad was quoted by 
Iran’s Isna news agency as saying: “I 
gave one of the [world powers] a mes-
sage that the resolutions you issue are 
like a used handkerchief which should 
be thrown in the dustbin. 
“They are not capable of hurting Irani-
ans,” he added. 
The most significant parts of the reso-
lution create a legal basis to restrict the 
supply of goods that Iran wants for its 
nuclear missile programmes, says the 
BBC’s Middle East editor, Jeremy Bo-
wen. 
Out correspondent says the resolution 
singles out the Iranian Revolutionary 
Guards, who run much of the econo-
my - including the national shipping 
line which Western diplomats say is 
trying to evade sanctions by setting up 
front companies. 
The sanctions also prohibit Iran from 
buying heavy weapons such as attack 
helicopters and missiles.
They toughen rules on financial trans-
actions with Iranian banks, and in-
crease the number of Iranian individu-
als and companies that are targeted by 
asset freezes and travel bans. 

But the sanctions were passed after be-
ing watered down during negotiations 
with Russia and China on Tuesday. 
In the end there were no crippling eco-
nomic sanctions and no oil embargo. 
‘Little effect’
 The vote for sanctions came almost 
18 months after US President Barack 
Obama promised a new strategy of 
engagement with Iran when he took 
office.
Yet the US eventually pushed for 
tougher sanctions. 
Mr Obama said the sanctions did “not 
close the door on diplomacy” and he 
urged Iran to “choose a different and 
better path”. 
China’s UN ambassador Zhang Yesui 
said the sanctions were trying to pre-
vent nuclear proliferation and would 
not hurt “the normal life of the Iranian 
people”. 
However, both Turkey and Brazil 
spoke out in opposition. 
They insisted Iran had made conces-
sions in a recent nuclear fuel exchange 
agreement they brokered, which they 
see as a pathway to negotiations. 
“[The sanctions] will most probably 
lead to the suffering of the people of 
Iran and will play into the hands of 
people on all sides who do not want 
dialogue to prevail,” said the Brazil-
ian ambassador to the UN, Maria Luiza 
Ribeiro Viotti. 
The two “no” votes were the strongest 
opposition yet in four rounds of sanc-
tions, weakening the international 
unity the Americans have tried to 
build to isolate Iran. 
The BBC News website’s world affairs 
correspondent, Paul Reynolds, says 
this fourth round of sanctions is un-
likely to have any more effect on Ira-
nian policy than the first three. 
Iran’s vital economic interests have 
not been targeted and Tehran has al-
ready developed systems of evasion, he 
says. 
Three earlier rounds of UN sanctions 
blocked trade of “sensitive nuclear 
material”, froze the financial assets of 
those involved in Iran’s nuclear activi-
ties, banned all of Iran’s arms exports 
and encouraged scrutiny of the deal-
ings of Iranian banks. 
(Source: BBC NEWS)
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Two Languages can be better than one!
To reach your Iranian audience, talk to “Persian Weekly” first!

China wants more dialogue on Iran nu-
clear issue
China, which voted for new U.N. sanctions against Iran over its nuclear 
program, said Thursday that the punishment does not mean the door to a 
diplomatic solution is closed and called for renewed >>Page4

“Macondo” receives grand prize at Finnish 
festival 
“Macondo”, an Iranian play directed by Azadeh Ansari received the Imatra 
Award in the Puppet Section at the 7th International Black and White 
Theatre Festival. 
The festival was held from May 25 to 29 in Imatra, Finland with the theme 
of “To be or not to be”. >>Page7

Estonia, Finland to experience tyranny of 
Iranian “Caligula” 
An Iranian theater troupe is scheduled to stage “Caligula”, Albert Camus’s 
play on the Roman emperor, in Estonia and Finland. >>Page 9

President Mahmoud Ahmadinejad has dismissed the new UN sanctions over 
Iran’s nuclear programme as a “used handkerchief” fit for the dustbin. 
Earlier, the UN Security Council voted to impose a fourth round of sanctions 
on Tehran for failing to halt its nuclear enrichment programme. 
They include tighter finance curbs and an expanded arms embargo, but not 
the crippling sanctions the US had wanted. 
Iran denies building nuclear weapons, insisting it seeks only atomic energy. 
US President Barack Obama said the sanctions sent an unmistakable message 
about the determination to stop the spread of nuclear arms. 
Fourth round
 At a meeting at the UN in New York on Wednesday, the Security Council 
voted by 12 votes to two in favour of a fourth round of coercive measures. 
Brazil and Turkey voted against the sanctions, while Lebanon abstained. 
They argued that the sanctions were counter-productive and endangered a 
diplomatic solution. 
Later, Mr Ahmadinejad was quoted by Iran’s >> Page 3

Persian Gulf historical maps on 
display at Shanghai Expo 2010

Copies of 25 historical maps of the Persian Gulf have been put on display in an exhibition at 
Iran’s pavilion at the Shanghai Expo 2010. 
The copies have been collected by the Geographical Studies Center of the Iranian Defense 
Ministry, the Persian service of IRNA reported on Wednesday. 

The exhibition shows a number of reliable historical documents >>Page 6


