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صفحه 12 سینما

هر كس را دیدي بكش 
تا امتياز بگيري! 

اگر شما از طرفداران مجالت 
كمیك باشید، بهتر مي توانید 
كه  »اردنگي«  فیلم  درباره 
توسط جین گولدمن و وان 
میلر  مارك  از نسخه اصلي 
و اس. رومیتا نیوز برداشت 
كنید.  قضاوت  است،  شده 
چیست؟  مسئله  مي دانید 

شاعری كه 
مرده شور است

دیترویت  در   1948 در 
و  شد  متولد  میشیگان 
خود  نوجوانی  دوران 
كنار  در  پدر  كنار  در  را 
در  كرد.  سپری  مردگان 
آرام  دقیقه  یك  جوانی 
قول  به  و  نداشت  قرار  و 

معروف جوانی را...

صفحه 15ادبیات

برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ریال ایران، به وب سایت علی پاكپور www.ali-pakpour.com مراجعه فرمائيد.

آیا احمق ها هم كتاب 
می خوانند؟

صفحه 10اقتصاد

مسئوالن امارات مسدود شدن 
حساب 41 ایراني را

 تایيد كردند 
مركزي  بانك  رئیس   
گذشت  با  متحده  امارات 
توقیف  خبر  هفته،  یك 
ایرانیان  بانكي  حساب 
تایید كرد.  را  امارات  مقیم 
رسمي  منابع  پیش  هفته 
كرده  اعالم  نیوز  گلف  به 

صفحه 38 

صفحه 21

ایران در نامه ای به وزرای خارجه اتحادیه اروپا به آنها اخطار داده است كه حمایتشان از 
تحریم ها علیه تهران ممكن است پیامدهای جدی برای روابط اتحادیه و جمهوری اسالمی 

به دنبال داشته باشد.
منوچهر متكی وزیر خارجه ایران در نامه ای كه خبرگزاری رویترز آن را نقل كرده نوشت: 
ناگواری در روابط جمهوری  پیامدهای  تواند  مقابله جویانه می  این رویكرد  "بدون شك، 

اسالمی ایران و اتحادیه اروپا به جا بگذارد."
همزمان رئیس جمهوری ایران در مصاحبه ای با خبرگزاری كیودو ژاپن گفته است كه فقط 

آمریكا را مسئول تحریم های سازمان ملل می داند.
رهبران اتحادیه اروپا نزدیك به دو هفته قبل )17 ژوئن( بر سر اعمال مجموعه ای جدید از 
تحریم ها علیه ایران توافق كرده بودند كه از تحریم های اخیرا سازمان ملل متحد علیه ایران 

در ارتباط با برنامه اتمی آن كشور به طور قابل توجهی فراتر می رود.
این تحریم ها كه هنوز نهایی و اجرا نشده قرار است هرگونه سرمایه گذاری جدید در صنعت 

نفت و گاز ایران، یا همكاری فنی و انتقال فناوری در این حوزه به ایران را ممنوع كند.
براین اساس همچنین شركت های حمل و نقل دریایی و هوایی ایران از فعالیت در محدوده 

اتحادیه اروپا منع می شوند و محدودیت های تازه ای در مورد ...
صفحه 6

آینده نيمكت تيم ملی انگليس . . .
آیا كاپلو خواهد ماند؟



اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیكترین تعميرگاه منتقل كرده و خودروی جایگزین در اختيار شما قرار می دهيم.

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

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

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یك تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانيد خسارت دریافت كنيد.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانيد خسارت دریافت كنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
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هفته نامه ِپرشين

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرایی: عارف 
همکاران:   سبا ایرانی - علیرضا ریاحی

 
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال كرده 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 ِپرشين

همه  و  ایرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نویسندگان اینترنتي و غیر اینترنتي! در هركجاي دنیا 
مي  دوستان  نماید.  مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، كاریكاتور و 
دیگر آثار خود را با رعایت نكات 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  كرده 

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 كوتاه یك جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود 
نشریه،  صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن 
مشخص كنید كه مطلب خود را براي انتشار در كدام 
صفحه نشریه ارسال مي كنید. در صورت عالي بودن 
مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جدیدي مخصوص 
و  همكاران جدید  از  نویسنده  و  ایجاد خواهد شد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

-5 به لحاظ زیبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یك 
یا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال 
مورد  عكس  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 یك هفته  -6 مطالب 
ارسال گردند. با این حال ممكن است به علت زیادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و یا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

-7 عكاسان، طراحان و كاریكاتوریست ها مي توانند 
آثار خود را با توضیحات مربوطه و با كیفیت خوب، 

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذكر كنید.

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

Arabic تایپ كرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبليغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

کسی که از عشق ...
خرامیدن آرام زمستان در گذار لحظه ها ، همواره مرا به اندیشیدن وا میدارد .اندیشیدن وصبور بودن 
در كشاكش جستن ویافتن وبه اختیار بر گزیدن .اندیشه ای كه از وادی خیال آغاز میشود با ورود 
به عالم عقل شكل میگیرد ودر سرزمین دل ، در تمنا ونیاز ماهیتی توامان با عشق را برمی گزیند 
.عشق........ سایهء رنگ پریده ای كه در تك تك ما  ،در تمام امروزهایی كه در فرداهایمان دیروز نامیده 
می شوند ،آرزوی حضورش را داریم .تا دست كم از این رهگذر در یكنواختی زندگی روزمره مان 
تنوعی پدید آید وانطباق با برخی شرایط مالل آور آسان تر شود .....تا در فخر فروشی میان اقتدار 
واحساس  ، بی هیچ هراسی از توبیخ بی مهری، حضورمان را در شعور احساس كائنات ، یادآور 
شویم . در ساحت این كالم پرمعنا آنچه مدام ذهن را به تكاپو وا میدارد ، اندیشه ای است تا بدانی كه 
) عشق یك مزاح چند ماهه یا چند ساله نیست، عشق مختص هیچ روزی نیست ، عشق نیرویی است 
كه گر چه از بطن شوریدگی می روید ، اما قانون پذیر است وباقی ، فارغ از رنگ ونژاد  - ملیت و 

قومیت – دین و مذهب و تمامی قرارداد هایی كه برای خود قائل شده ایم . ...( 

فلك جز عشق محرابی ندارد        جهان بی خاك عشق آبی ندارد
كسی كز عشق خالی است، فرد است    گرش صد جان بود ،بی عشق مرده است

و همین نیروی ازلی است كه ما را به تالش وا میدارد تا استوارتر از دیروز گام برداریم و در این 
وادی با تمام مشكالت بجنگیم مشكالتی كه در این بحران های اقتصادی و مالی گریبانگیر همه مشاغل  
گردیده  اما مشوق ها و تماس های مكرر شما دوستان و همراهان ما را به ادامه كار امیدوار می نماید.

به یاد می آورم معلمی را كه پست اداری مهمی به او پیشنهاد شد ولی به حكم وظیفه معلمی خویش 
نپذیرفت و برای تدریس به دور افتاده ترین روستاهای جنوبی رفت و همه عمر چون معلمی ساده 
زیست تا دِین خود را به فرهنگش ادا كرده باشد. پزشك متخصص و جراح زبر دستی را می شناسم كه 
به درآمدهای هنگفت پوند و دالری و زندگیهای آنچنانی حاصل از آن پشت كرده و در شهرستانهای 
بیمارانش  مالی  توان  به  بسته  را  اش  الزحمه  و حتی حق  است  كرده  بسنده  به ساده زیستن  ایران 
دریافت می كند نه درخور مهارت خود بسیارند ازاین دست انسانهای وارسته كه نگاه به افقهای دیگر 

دوخته اند؛ 
ما هم به آینده چشم دوخته ایم آینده ای كه در این بحران های سیاسی و اجتماعی  در هاله ای از ابهام 
قرار گرفته است اما همراه با شما خوانندگان سعی خواهیم نمود تا سیاهی ها و ابهام ها را بزدایم تا 

درافق روشن تری گام برداریم .                             
 ع. نجفی

یادداشت هفته

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

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

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

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

مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         یکسال 60 £
لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید  و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید

Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  Tel/Fax: 020 8455 4203



جمعه 11 تیر ماه 1389   -  شماره 154هفته نامه پرشین4

info@persianweekly.co.uk

بهترین های نمایشگاه 
انجمن سلطنتی لندن

 پنگوئن های عظیم نقره ای رنگ كه باالی سر جمعیت شناور 
سقف  به  حركت  حین  می توانند  كه  روبات هایی  هستند، 
از جدیدترین فناوری های  بچسبند و مجموعه ای جالب توجه 

روز بخشی از تازه های نمایشگاه انجمن سلطنتی هستند. 

 از هفته گذشته نمایشگاه علمی تابستانه انجمن سلطنتی در 
ساوت بانك سنتر، لندن آغاز به كار كرده است. از پنگوئن های 
تا  هستند  شناور  جمعیت  سر  باالی  كه  رنگ  نقره ای  عظیم 
و  بچسبند  سقف  به  حركت  حین  می توانند  كه  روبات هایی 
كار  به  فناوری های  جدیدترین  از  توجه  جالب  مجموعه ای 
نمایشگاه  این  در  را می توان  بریتانیا، همگی  در  گرفته شده 

دید.
مانند  برجسته ای  دانشمندان  همت  به  كه  نمایشگاه  این 
گرفته،  شكل  هوك  رابرت  و  بویل  رابرت  ورن،  كریستوفر 
می گیرد.  جشن  را  خود  تأسیس  سال  350امین  امسال 
پرداخته  نمایشگاه  این  بهترین های  انتخاب  به  نیوساینتیست 

است.

BodPod، چقدر سالمت هستید؟ 
برای تمامی ما تناسب اندام و سالمتی اهمیت زیادی دارد اما 
گاهی ممكن است حتی ورزشكاران هم به دلیل حجم باالی 
ماهیچه ها از نظر ما چندان متناسب به نظر نرسند. اینكه چند 
درصد از وزن بدن ما را چربی تشكیل داده می تواند معیار 
برای  چندانی  دقت  از  امروزی  روش های  اما  باشد  خوبی 

تعیین آن برخوردار نیستند.

با  و  دارد  نام   BodPod می بینید  تصویر  در  كه  محفظه ای 
بزند.  تخمین  را  فرد  بدن  چربی  میزان  می تواند  باالیی  دقت 
این كپسول بزرگ از میزان جابجایی هوایی كه توسط بدن 
فرد ایجاد می شود به عالوه وزن او چگالی بدن فرد را تعیین 
می كند و با استفاده از چگالی، چربی بدن را با دقت بسیار 
باالیی اندازه گیری خواهد شد. این فرایند زیر یك دقیقه انجام 

می شود.

این دستگاه توسط جیووانا برمانو و همكارانش در مؤسسه 

تحقیقات سالمت و تندرستی دانشگاه رابرت گوردن ساخته 
شده تا میزان از دست دادن حجم چربی بدن را در رژیم های 

غذایی متعدد بررسی كند.

 شرلوك هولمز در كنار مرد عنكبوتی
این ربات فوق العاده بدون توجه به جاذبه زمین از دیوارها 
یكی  كه  روبات  این  به سقف متصل می ماند.  و  باال می رود 
دانشگاه  دانشجویان  توسط  شده  ساخته  روبات های  از 
گردابی  خالء  فناوری  از  استفاده  با  است  لندن  ساوت بانك 
روبات های  سایر  شود.  متصل  سقف  و  دیوار  به  می تواند 
ساخته شده توسط این گروه می توانند در آب شنا كنند یا در 

فضای خارجی لوله ها به راحتی حركت كنند.

این ربات ها كه روبات های دسترسی به همه مناطق نام دارند 
می توانند توسط كنترل از راه دور، كنترل شده و ابزارهای 
كوچكی مانند اسكنرهای امواج فراصوت را با خود حمل كنند. 
مهم ترین وظیفه این روبات ها بررسی تمامی اجزای ساختمان 

و استحكام آن بدون آسب دیدن بخش های گوناگون است.

می توان با اتصال یك دوربین عكاسی به این ربات ها از آنها 
نیز  حساس  یا  خطرناك  شرایط  در  اوضاع  بررسی  برای 
بالیای  گرفتار  كه  مناطقی  در  مثال  عنوان  به  كرد.  استفاده 
روبات های  این  گروگان گیری  یك  جریان  یا  شده اند  طبیعی 

می توانند همكاران قابل اعتمادی باشند.
مبارزه با سرطان با استفاده از نانوذرات

علیه  مهلك  سالحی  عنوان  به  می توانند  كوچك  آهنرباهای 
دیوی  آزماشگاه  محققان  شوند.  گرفته  كار  به  سرطان 
ابداع  را  مغناطیسی  نانوذرات  سلطنتی،  مؤسسه  در  فارادی 
در  بیمار  شوند.  تزریق  تومورها  به  می توانند  كه  كرده اند 
در  و  گرفت  قرار خواهد  نوسان كننده  مغناطیسی  میدان  یك 
نتیجه نانوذرات گرم شده و باعث تخریب سلول های سرطانی 
می شوند. این تكنیك می تواند در آینده جایگزین خوبی برای 
دوربین  یك  از  استفاده  با  می شود  باشد.  شیمی درمانی 

حرارتی این فرایند را تماشا كرد.

بازدید كنندگان این نمایشگاه می توانند با استفاده از تركیبات 
دور از انتظاری مانند تخم مرغ، نمك و آب لیمو در ساخت این 

نانوذرات همراهی كنند.
این نمایشگاه تا 4 جوالی ادامه خواهد داشت. در آن اودیسه 
برای  شاد  برنامه های  آمد،  درخواهد  نمایش  به  فضایی 
آشنایی كودكان با علم وجود خواهد داشت و اثر فناوری های 

آینده بر زندگی بشر بررسی خواهد شد

اطالعيه
مركز همياری ایرانيان برنامه هفتگی خود

 را به اطالع شما می رساند
چهارشنبه ها:  ساعت 13/00 تا 15/30 گردهمایی هفتگی

مكان: 
20 E Waltheof Gardens , Tottenham N17 7DN
Buses: 144-217-444- 231

جمعه ها: ساعت 13/00 تا 15/00 
کمک به کسانی که از بیماران و معلولین نگهداری می کنند 

)Carer Support Group(
  ساعت 15/30 تا 17/30  گردهمایی خانم ها

مكان: 
St Mary’s Community Centre Birkbeck Road,  
Haringey, London N8 7PF ( Kurdish Advice Centre)
Buses: 144-W3
شما می توانید از موضوعات مورد نظر خود و از تجربه های خودبرای ما صحبت 
کنید و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و یا پرکردن فرمها و خواندن نامه ها در 

زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی ... 
دارید ما می توانیم شما را راهنمایی نمائیم . لطفا به شماره تلفن 07960404549 

و یا آدرس ایمیل iwa.london@hotmail.co.uk تماس حاصل نمائید.

 سردرگمی درشهری بی جهت
پرویز آزادیان / لندن

هوای اتاق همچنان سرد، اما چایی من داغ داغ است. به ناچار برای اینكه كمتر سرما 
را حس كنم، چای بیشتری می نوشم. اینجا هنوز آنطور كه باید گرم نشده. امروز 
19 ژوئن است اما هنوز سرمایی شبیه به پاییز ایران حس میشود. دلم برای هوای 
گرم و سوزان تهران تنگ شده. نزدیك به ده ماهی است كه در لندنم. روزها چه به 
سرعت در حال گذرهستند. انگار همین دیروز بود كه هواپیما در فرودگاه  هیترو  به 

زمین نشست. 
اینجا دانشجو هستم و در كالج زبان درس می خوانم. دانشجویان زیادی از ایران 
در این كشور مشغول تحصیل هستند. البته دوستان زیادی دارم كه آنها هم ایرانی 

هستند و هر روز در كالج همدیگر را می بینیم. 
 از خانه خودم می گفتم، صاحبخانه ام مردی چینی است كه فردی معقول به نظر 
اعتبار  به  است.  »نه«  واقعا  او  گفتن  »نه«  ها.  مانند سایر چینی  مطلق.  اما  می رسد 
5000 سال تمدن كهن چینی و دیدی مطلق گرا با همین قدمت .گویی كه در طول این 
همه سال، مردم هیچ فرقی نكرده اند. انگلیسی همان انگلیسی، ایرانی همان ایرانی و 
اروپایی همان اروپایی است و البته چینی ها و ژاپنی ها همان خودشان باقی مانده 
اند. او اگر بگوید كه شوفاژها در این چند ماه كه سرما دست از سر ما بر نمی دارد 
خاموش می باشد؛ هیچ امكانی برای روشن بودن و یا روشن شدن آنها وجود ندارد 
و من می مانم و سرمای گزنده اتاقم و لیوانهای متعدد چای. برای گرم تر شدن باید 
مبلغ بیشتری به او بپردازم كه اینكار را نمی كنم، نم یدانم شاید خسیس شده ام. از 
وقتی كه به اینجا آماده ام دائما نگران هستم كه كمتر پول خرج كنم. پیدا كردن كار 
هم خیلی ساده نیست. به هر حال كار در رستوران و پخش لیفلت از جمله كارهایی 
هستند كه برای تازه واردان نقطه شروع به شمار می رود. اما این روزها همین ها 
هم كمیاب شده اند. از دوستانی كه می شناسم عده ای در رستوران ها ظرف می 
شورند. تعدادی همچنان از ذخیره پولی كه با خود آورده اند؛ استفاده می كنند و یا 
هنوز از ایران تامین می شوند و امورات خود را می گذرانند. زندگی در اینجا آسان 
نیست. آنقدر كه ما در ایران می پنداشتیم، بریتانیایی ها مدرن نیستند. با این بحران 
به  برسد  گذشته شده چه  از  تر  بسیار مشكل  اروپایی  هر  برای  زندگی  اقتصادی؛ 
دانشجوی مهاجر ایرانی كه با مشكالت مالی هم دست به گریبان است. گویی در لندن 
رقابتی عجیب برای بدست آوردن موقعیت كاری بهتر بوجود آمده كه ما ایرانیان هم 
از شركت كنندگان این مسابقه بزرگ به شمار می رویم. دانشجویان اینجا با داشتن 
هر مدركی به دنبال هر كاری می گردنند. گاهی با خودم میگویم اگر ما همین شور و 
اشتیاق را در كشور خودمان بخرج می دادیم شاید ظرف مدت كوتاهی می توانستیم 
خیلی بهتر زندگی كنیم. بسیاری از كارهایی كه ما ایرانیها در ایران حاضر به انجامش 

نیستیم را در اینجا با رقبت و شور عجیبی به استقبالش می شتابیم.
مشكل مالی و گرانی اجاره خانه در اینجا مسائلی هستند كه هر دانشجوی ایرانی با 
آنها دست و پنجه نرم میكند. اگر از سختیها و مشقات گرفتن ویزا و مسافرت اجباری 
هتل  در  هزینه  پر  گاه  و  طوالنی  های  انتظار  و  ابوظبی  و  عربی  متحده  امارات  به 
های دوبی بگذریم از هنگام ورود به لندن همه چیز شكل دیگری جلوه میكند. برای 
با دیدن خانه های قدیمی و آجرهای قرمز آنها  ایرانیها شوك فرهنگی  از  بسیاری 
بروز میكند و برای عده ای دیگر همه چیز قشنگ جلوه می نماید. چون خود را به هر 
حال در یك محیط جدید می بینند اما خوب چهره لندن چهره ای كامال اروپایی نیست 
هندیها، پاكستانی ها، بنگالدشی ها گویی كه ساكنان اصلی اینجا هستند مردمانی كه 

از زمانهای بسیار دور اینجا بوده اند.
از  ایرانیها مردمان سرزمینهای چهار فصل هستیم. گاهی بعضی  ما  كلی  به طور   
اروپایی ها وقتی كه تصویر برفی تهران را در صفحه اینترنت به آنها نشان میدهم 
با تعجب می پرسند »برف! مگر در ایران برف می بارد؟« .آنها به طور كلی فكر می 
كنند كه ایران سرزمین گرمی است و زبان فارسی زبانی شبیه به عربیست. ایران 
كشوری مانند عراق است و خیلی از آنها به راستی فكر می كنند كه ایران یا عراق 

فرقی باهم ندارند.
نیست.  مطلوب  میرود  انتظار  كه  ای  اندازه  به  تدریس  كیفیت  درس،  كالسهای  در   
ایرانیان بیشتر از بقیه كشور  معموال در كالج به كالس آیلتس كه می رسیم تعداد 

هاست چرا كه اكثر ایرانیها با گرفتن روادید برای تحصیل زبان به اینجا آمده اند.
بریتانیا كالج ها را تحت بررسی و كنترل قرار داده  اداره مهاجرت  مدتی است كه 
است. اگر آنها مطلع شوند كه تعداد دانشجویان موجود در كالس با تعداد گزارش 
شده مطابقت ندارد، در این قبیل موارد، اقدام به حذف نام كالج از لیست كالج های 
مورد تایید خود می نماید. اتفاقی كه برای كالج ما هم رخ داد و مدتی به طول انجامید 
تا دوباره نام كالج به لیست اداره مهاجرت برگشت. در تمام این مدت در اضطراب 
و دلهره به سر می بردم چون مداركم را برای تمدید ویزا پست كرده بودم هر لحظه 

می اندیشیدم كه مبادا تقاضای من رد بشود. روزهای سختی بود.
بعضی از خیابانهای لندن، خیابانهای تهران را در ذهن تداعی می كنند هر چند كه شهر 
لندن تقریبا شهری بی جهت است. دقیقا هنگامی كه از مترو بیرون می آییم؛ دنیس 
داندیس در كتاب مبادی سواد بصری مینویسد:»برای كسانی كه از نقاط كوهستانی 
به نقاط همسطح تغییرمكان می دهند تشخیص جهت ها دشوار است«. و این چیزی 
است كه در شهر لندن، دقیقا برای ایرانیانی كه از نقاط كوهستانی و شهرهایی كه در 
مجاورت كوهها هستند، اتفاق می افتاد. مانند ما كه از ایران به اینجا آمده ایم و كوه 
های بلند شمال تهران را در اینجا نداریم تا بفهمیم كه كجا هستیم و تشخیص شمال 
،جنوب، شرق و غرب از این جهت به مقدار زیادی دشوار شده است.آشنایی قدیمی 
كه حدود سی سال است كه در این شهر زندگی كرده می گوید اینجا زیاد است تعداد 
روزهایی كه نمی دانی كجا هستی و واقعا در اینجا چه می كنی و كدام جهت بهتر 

است و تو همچنان گیج و مبهوت از بی جهتی و سردرگمی هستی!
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متكی در نامه ای به اتحادیه اروپا نسبت 
به تحریم ها هشدار داد

ایران در نامه ای به وزرای خارجه اتحادیه اروپا به آنها اخطار داده است كه حمایتشان از تحریم ها 
علیه تهران ممكن است پیامدهای جدی برای روابط اتحادیه و جمهوری اسالمی به دنبال داشته باشد.

منوچهر متكی وزیر خارجه ایران در نامه ای 
كه خبرگزاری رویترز آن را نقل كرده نوشت: 
می  جویانه  مقابله  رویكرد  این  شك،  "بدون 
تواند پیامدهای ناگواری در روابط جمهوری 

اسالمی ایران و اتحادیه اروپا به جا بگذارد."
مصاحبه  در  ایران  جمهوری  رئیس  همزمان 
كه  است  گفته  ژاپن  كیودو  خبرگزاری  با  ای 
سازمان  های  تحریم  مسئول  را  آمریكا  فقط 

ملل می داند.
رهبران اتحادیه اروپا نزدیك به دو هفته قبل 
جدید  ای  مجموعه  اعمال  سر  بر  ژوئن(   17(
از تحریم ها علیه ایران توافق كرده بودند كه 
از تحریم های اخیرا سازمان ملل متحد علیه 

ایران در ارتباط با برنامه اتمی آن كشور به طور قابل توجهی فراتر می رود.
این تحریم ها كه هنوز نهایی و اجرا نشده قرار است هرگونه سرمایه گذاری جدید در صنعت نفت و 

گاز ایران، یا همكاری فنی و انتقال فناوری در این حوزه به ایران را ممنوع كند.
براین اساس همچنین شركت های حمل و نقل دریایی و هوایی ایران از فعالیت در محدوده اتحادیه 
اروپا منع می شوند و محدودیت های تازه ای در مورد صدور ویزا و توقیف اموال شركت های مرتبط 

با سپاه پاسداران ایران در نظر گرفته خواهد شد.
انتظار می رود پیش نویس نهایی فهرست این تحریم ها در پایان ماه ژوئیه در اجالس بعدی وزیران 

امور خارجه اتحادیه اروپا آماده شود.
برای  بیشتری  "بدون شك خسارات  اروپا  اتحادیه  تصمیم  كه  نوشت  متكی  آقای  رویتر  گزارش  به 
ایران، مساله ای كه آمارهای قبلی به خوبی  تا جمهوری اسالمی  اروپا به بار خواهد آورد  اتحادیه 

نشان داده است."

در نامه آقای متكی آمده است كه اتحادیه اروپا با این كار "عمال خود را از همكاری بالقوه استراتژیك 
منطقه  در  نفوذ  با  و  قدرتمند  شریك  یك  با 
محروم  فارس  خلیج  و  میانه  خاور  حساس 

می كند."
این  آقای متكی  به گزارش خبرگزاری رویتر 
هفته همچنین نامه هایی به بعضی از 12 عضو 
- از 15 عضو - شورای امنیت سازمان ملل 

فرستاده بود.
شورای امنیت سازمان ملل روز 9 ژوئن )19 
خرداد( قطعنامه دیگری برای تشدید تحریم ها 
علیه ایران را با 12 رای مثبت، دو رای منفی و 

یك رای ممتنع، تصویب كرده بود
شورای امنیت سازمان ملل روز 9 ژوئن )19 
خرداد( قطعنامه دیگری برای تشدید تحریم ها 

علیه ایران را با 12 رای مثبت، دو رای منفی و یك رای ممتنع، تصویب كرده بود.
آقای متكی در نامه به یكی از این كشورها نوشت كه تحریم ها فقط باعث تقویت اراده ایران برای دنبال 

كردن "برنامه اتمی كامال صلح آمیزش می شود."
یك مقام كشور دریافت كننده نامه كه نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویتر گفت كه آقای 
متكی در نامه به وزارت خارجه این كشور نوشته است: "اقدام غیرمنطقی و بدخواهانه دولت شما در 
مایه خجالت  و  عمیق  تاسف  باعث  امنیت(....  )شورای  غیرعادالنه  و  غیرقانونی  قطعنامه  از  )حمایت( 

است."
اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با خبرگزاری كیودو ژاپن - كه خبرگزاری 

داخلی ایران آن را منعكس كرده اند - گفته است كه ایران قطعنامه را فقط از چشم آمریكا می بیند.
او گفت كه ایران "دولت ژاپن را در مورد قطعنامه مقصر نمی داند" و افزود: "تهران، دولت آمریكا را 
به خاطر وارد كردن فشارهای مختلف بر دولت ها و كشورهای دیگر، مسئول صدور قطعنامه می 
داند، بنابراین این مساله مانعی برای توسعه روابط و همكاری های ایران با سایر كشورها به ویژه 

ژاپن نیست."

با این حال او از ژاپن خواست كه قطعنامه سازمان ملل را اجرا نكند: "امروز ایران صاحب یك قدرت 
اقتصادی بزرگ است و بی تردید اگر مشكلی ایجاد شود از توانمندی های خود استفاد خواهد كرد، 

البته عالقه مند هستیم كه ژاپن وارد چنین عرصه ای نشود."
آقای احمدی نژاد همچنین در مورد غنی سازی اورانیوم با غلظت 20 درصد كه آمریكا آن را از دالیل 
نپذیرفتن توافق اخیر تهران با میانجیگری تركیه و برزیل می داند اظهار نظر كرد. براساس توافق تهران 

قرار شده است ایران نیمی از اورانیوم غنی شده خود را برای غنی سازی بیشتر به تركیه بفرستد.
20 درصد مساله مهمی نیست، كسی كه توان غنی سازی  رئیس جمهوری ایران گفت: "غنی سازی 
داشته باشد، هر درصدی كه بخواهد می تواند اورانیوم را غنی كند، اما چون نیاز نداریم و در برنامه 
هایمان هم این مساله وجود ندارد، اورانیوم را در درصدهای باال غنی نمی كنیم. غنی سازی 20 درصد 
جزو بی ضررترین مواد است و غیر از تولید دارو، استفاده دیگری ندارد، یعنی ایمن ترین محصول 

غنی سازی 20 درصد است."
او افزود ایران اقدام به غنی سازی 20 درصدی كرده است زیرا غربی ها نیاز ایران را تامین نكردند.

تجلی فرهنگ ایران در 
مركز لندن

تجلی  عنوان  تحت  مراسمی  پرشین  گزارش  به 
با  ایرانیكا   دانشنامه  ایران در هفته جهانی  فرهنگ 
مركزی  كتابخانه  در  هنر  فستیوال  موسسه  همت 
كنزینگتون برگزار خواهد شد در این مراسم آقایان 
آقای  و  خویی  اسماعیل  دكتر  قاسمی  رضا  دكتر 
اشراقی و زمانی  سخنرانی و در این مراسم  فیلمی 
نمایش  شاطر  یار  احسان  پروفسور  زندگینامه  از 

داده خواهد شد 
 كار دانشنامه ایرانیكا سی و پنج سال پیش در ایران 

آغاز شد. 
سرمایه  با  و  فارسی  زبان  به  ابتدا  دانشنامه  این 
گذاری بنگاه ترجمه و نشر كتاب در ایران و پس از 
انقالب به زبان انگلیسی و با كمك بنیاد علوم انسانی 
و  انگلیسی  ناشر  ـ  روتلج  به كوشش  )ابتدا  آمریكا 

سپس در دانشگاه كلمبیا( منتشر شد. 
گفته  در  ایرانیكا  بنیانگذار  یارشاطر،  احسان  دكتر 
اشاره  هایی  دشواری  به  متعدد  های  نوشته  و  ها 
كرده است كه هركدام به تنهایی می توانسته سد راه 

انتشار ایرانیكا شود. 
مهمترین این دشواری ها گرفتاری های مالی بود كه 
به كوشش دكتر یارشاطر و دیگر دست اندركاران 
و فرهنگ دوستان ایرانی و غیر ایرانی، به ویژه با 
یاری بنیاد علوم انسانی آمریكا روز به روز كمتر 

شده است. 
دانشنامه ایرانیكا تا كنون در سیزده جلد و هر جلد 
هشت یا شش جزوه، منتشر شده و چهاردهمین جلد 

آن در چند ماه اخیر منتشر خواهد شد. 

تا كنون بیش از هزار و چهارصد نفر از پژوهشگران 

همكاری  ایرانیكا  با  ایرانی  فرهنگ  و  تمدن  تاریخ 
غیر  پژوهشگران  این  درصد   90 قریب  اند.  كرده 

ایرانی هستند. 

ایرانیكا مطالب گوناگونی را در بر می گیرد. تاریخ، 
فلسفه،  هنر،  و  ادبیات  جغرافیا،  شناسی،  باستان 
پزشكی  اقتصاد،  شناسی،  مردم  موسیقی،  عرفان، 
و بهداشت، اساطیر و فولكلور، شرح حال مردان و 
و  رودها  ها،  كوه  شهرها،  توصیف  و  بزرگ  زنان 

حیوانات و نباتات از جمله این مطالب است. 
مطالب ایرانیكا تنها شامل ایران نیست بلكه كشورها 
"كه به یكی از زبانهای  و مردمی را دربرمی گیرد 

ایرانی سخن گفته اند و می گویند."
به  محدود  فقط  همكارانش  و  یارشاطر  دكتر  كار 
چاپ  ادامه  بلكه  نیست،  انگلیسی  زبان  و  ایرانیكا 
خالقی  پروفسور  كوشش  به  شاهنامه  انتقادی 
"محمد جعفر  مطلق، كلیات عبید زاكانی به كوشش 
ادبیات  گرانقدر  آثار  از  دیگر  برخی  و  محجوب" 
فارسی است كه یا منتشر شده و یا در دست تهیه 

و انتشار است. 
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - سی و دوم

    
احساساتی بودن و شعار زدگی ما

ما ایرانی ها چه دوست داشته باشیم كه به این صفت متصف 
شویم و چه دوست نداشته باشیم مردمی هستیم كه در اكثر 
موارد احساساتمان د راتخاذ و اتتخاب مسیرمان نقش تعیین 
برای  را  مقابلی  نقطه  بخواهیم  اگر  كند.  ایفا می  را  ای  كننده 
خودمان به منظور روشن شدن هر چه بیشتر مطلب عنوان 
كنم مجبور خواهم شد از خونسردهای معروف  انگلیسی یاد 
كنم. كه صد البته باز هم یادآوری می كنم برای این گفته ام 

كلیتی فراگیر نمی توانم قائل شوم. از استثناها بگذرید!
یاد اول انقالب میافتم كه واقعا خیلی باور كرده بودند كه دیگر 
نیازی به پلیس و دادگستری و به تبع آن زندان ندارند.زندانها 
كار  ببینید  دانشگاه. حاال  و  كنیم  پارك  و  بود موزه  قرار  را 
به كجا كشیده كه معاون فرهنگی تربیتی زندان های كشور 
محاسبه كرده كه در هر 52 ثانیه یك نفر راهی زندان می شود 
و بین خروجی آن و تعداد واردین هیچ تناسبی وجود ندارد 

)به نقل از بهار شماره 63 (.
و یا وزیر دادگستری كشور اعالم می كند در 10 سال گذشته 
33 میلیون و 742 هزار پرونده د رمراجع قضائی ثبت شده 
كه  را  خانوادگی  جمعی  و  نهادها  های  اگرپرونده  كه  است 
معموال بیش از یك شاكی دارند نادیده بگیریم و هر پرونده 
را فقط داری یك شاكی و یك متشكی بدانم در ده سال بین 
سال های 68 و 1378 تعداد 67 میلیون نفر در مراجع قضائی 
كشور درگیر بوده اند )نقل از خرداد شماره 197( كه اگر با 
كمی تعمق پی آمدهای روحی روانی و اقتصادی این درگیران 
عدالت خانه را در نظر بگیریم شاید سریعتر به اعماق فاجعه 

دسترسی پیدا خواهیم كرد.
این نتیجه ی طبیعی احساساتی است كه بدون مطالعه بدون 
تعمق و بدون فكر اصل دادگستری را در اول كار نفی می كند 
به این و آن هم ارتباطی ندارد. این كه بگوییم این مسئول و 
یا آن مسئول خود این مسئولهم به عبارتی قربانی همین طرز 
خدای  كه  است  این  من  حرف  مفهوم  است.  احساسی  تفكر 
ابراز  چه  آن  به  اعتقادی  دولت  یا  و  مردم  كار  اول  ناكرده 
كرده بود نداشت چرا داشت منتها در ارزیابی اش آن چنان 
اشساساتی شده بود كه ادعا و گفته هایش بر مبنای معیار 
درستی شكل و پایه نگرفته بود. فرق نمی كند موضوع فقط 
محدود به پلیس و دادگستری نمی شود در آرمان خواهی ی 
عدالت جویانه ای كه در مسائل اقتصادی  هم ابراز می كردیم 
همین طور خواب آن چنان عدالت اجتماعی را می دیدیم كه 
را  اقتصادی  عدالت  كه  بودیم  كرده  باور  هم  واقعا خودمان 
برقرار خواهیم كرد تولید را افزایش خواهیم داد صادرات را 

ال خواهیم كرد و واردات را بل.
ولی همان موقع یك سوآل كوچك ولی پراهمیت را نه اهمیت 
دادیم و نه روی آن متمركز شدیم... چگونه؟... با چه برنامه 
ای؟... با چه ابزاری؟... حاال كارمان به جایی رسیده كه وزیر 
امكانات  از  برخورداری  نظر  از  ایران  گوید  می  ارشادمان 
میراث فرهنگی و جهانگری جز پنج كشور اول دنیا است اما 
سهم مان از در آمد جهانگری یكهزارم آن است )واقعا دست 
همه دست اندركاران درد نكند(. تكرار می كنم عالقه ای ندارم 
كه تمام كاسه كوزه ها را سر دولت بشكنم و فقط خودم را 

راضی كنم كه تقصیر من نیست تقصیر دولت است.
از  باشید  مطمئن  كند  می  كاری  هر  هم  دولت  من  عزیز  یه 
استعداد و پذیرش مردم نمی تواند خارج باشد. چه خواننده 
از این حرف خوشش بیاید و چه نیاید من خودم را و مردم 
دور و برم را مقصر می دانم. حكومت در بدترین وضعش باز 
برخاسته از همین مردم است و حداقل نگاه داشته شده توسط 
همین مردم. می دانم این حرف برای بسیار ی سنگین است 
ولی اگر ده ها بار افراد متفكر و مدیران جامعه را برگزینید و 
حكومت را به دست شان بدهید تا بستر مناسبی برای رشد 
در عمیق ترین الیه های اجتماعی فراهم نشود امكان بهبود 

وضع را الاقل من به سهم خودم نمی بینم.

می بینید وقتی خوش باور بودید وقتی احساساتی بودید و از 
برنانه ریزی و ایجاد ابزار برای انجام این برنامه فقط به دادن 
همین  است.  همین سرخوردگی  كردید حاصلش  اكتفا  شعار 
پدیده های روحی و روانی است. یه به این دلیل كه كارتان 
جور نیامده بلكه آن قدر مبهوت گفتارهای خودتان بوده اید 

كه اصال شروع نكرده اید.

ادامه دارد

قضيه اعضای 
یكدیگر 

 شهرام شكیبا 
كمال  در  تومانی  هزار    10 اسكناس   *
به  و  رسیده  چاپ  به  سالمت  و  صحت 
بازار آمده است. لذا موجی از ادبیت و ادب 
روی  است.  افتاده  راه  كشور  در  دوستی 
اسكناس ده هزار تومنی نوشته است: »بنی 
ز  آفرینش  در  كه   / یكدیگرند  اعضای  آدم 
یك گوهرند«. ادبا و شعرا و محققان گفته اند 
چرا ننوشته اید »اعضای یك پیكرند«؟ بانك 
صادر  بیانیه  پشت  بیانیه  هی  هم  مركزی 
»اعضای  كه  بال  و  اال  نخیر  كه  می كند 

یكدیگرند«.
مرا  ذهن  پرسش  این  كه  است  مدتی  االن 
قریب  عن  و  كرده  مشغول  خودش  به 
دچار تزلزل در جهان بینی خواهم شد. اگر 
اعضای یك پیكریم هر كدام مان چه عضوی 
هستیم و اگر اعضای یكدیگریم، آخه چطور 

همچین چیزی ممكن است؟
رویش  آدم  كه  است  مسئله ای  یك  مسئله 

نمی شود از كسی هم بپرسد.

  زبان بازی
علی نیكزاد، وزیر مسكن و شهرسازی گفته 
افزایش  وگرنه  می كنند  بازی  »زبان  است: 

اجاره بهای مسكن نداریم«.
-1 ایشان یا نمی دانند زبان بازی چیست، یا 
نمی دانند افزایش چیست، یا اساسًا در ایران 

زندگی نمی كنند.
-2 جالب است. یك چیزی هست، ولی یك 
نفر می گوید نیست. آن چیز كه هست، نباید 
باشد و آن كسی كه می گوید نیست، خودش 
جهان  كم  كم  نگفتم  هست.  كه  می داند  هم 

بینی ام هم دارد دچار تزلزل می شود؟

اینطوری است تقاضا می كنم  اگر واقعًا   3-
به  متری  هفتاد  خانه  یك  وزیر  آقای  این 

قیمت و بی زبان بازی برای بنده پیدا كند.

 سرعت اینترنت 
تلفنی  تماس  ستون  در  روزنامه ها  از  یكی 
خوانندگانش نوشته است: »شنیده می شود 
ایران  در  اینترنت  سرعت  است  قرار  كه 
هیچ  دارای  تصمیم  این  اما  یابد.  افزایش 
نیست.  منطقی  و  اقتصادی  عقالنی،  توجیه 
خصوصًا در این زمان كه بخشی از ناتوی 
اینترنت در حال  از مجرای  فرهنگی دشمن 

انجام است.«
مثل  اینترنت  می كنند  فكر  بعضی ها   1-
از  كه  است  مجرایی  یك  و  است  آب  شیر 
بی ناموسی  و  الحاد  و  كفر  همین طوری  آن 

بیرون می ریزد.
»اقتصاد«  »عقل«،  »توجیه«،  كلمات  لطفًا   2-
جمله  یك  در  و  كنید  معنی  را  »منطق«  و 

معنی دار درباره ایران به كار ببرید.
می كنید  فكر  شما  است.  جالب  خیلی   3-
چگونه  و  خانه ای  چه  در  محترم  نویسنده 
را  گوناگون  مجراهای  و  می كند  زندگی 
روی  بر  اقتصاداً  و  منطقًا  عقاًل،  چگونه 
خودش بسته است؟ با رسم شكل توضیح 

دهید.
 خوراکی 

یك گزارش دیدم توی همین روزنامه خبر در 
باب نخوردنی ها. ظاهراً عالوه بر برنج های 
كالباس های  آلوده،  هندوانه های  آلوده، 
آلوده،  زیتون های  روغن  آلوده،  غضروفی 
خاكشیر یخ مال آلوده، یخ در بهشت آلوده، 
هم  آلوده  شلیل های  اخیراً  آلوده،  نمك های 

مزید بر علت بیماری شده اند.
این همه آلودگی با آدم های گوناگون آلوده 
عضو  نیست  معلوم  كه  هپاتیت  و  ایدز  به 
مجرای  با  پیكر  یك  عضو  یا  یكدیگرند 
از  بی ناموسی ها  اقسام  و  انواع  كه  اینترنت 

آن بیرون می ریزد... آخه اینم شد زندگی؟
 

2 تن از متهمان پرونده كهریزک 
به قصاص محكوم شدند

دادگاه نظامی یك تهران 2 تن از متهمان پرونده بازداشتگاه كهریزك 
را به قصاص نفس محكوم كرد. 

 به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح به دنبال 
بازداشتگاه  پرونده  متهمان  از  نفر   12 علیه  كیفرخواست  صدور 
اعالم  قبلی  اطالعیه  در  كه  تهران  نظامی  دادسرای  توسط  كهریزك 
گردید، پرونده به دادگاه نظامی یك تهران ارجاع شد و رسیدگی به 
اتهامات متهمان با رعایت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با 

حضور شكات، متهمین و وكالی آنان صورت پذیرفت. 

طی این جلسات اولیاء دم، جمعی از شكات و وكالی آنان به تفصیل 
شكایت خود را مطرح كردند و متهمان پرونده و وكالی آنان نیز به 

طرح دفاعیات خود پرداختند.
پس از پایان رسیدگی، دادگاه بر اساس تحقیقات انجام شده، نظریات 
از  نفر  دو  پرونده،  در  موجود  مستندات  سایر  و  قانونی  پزشكی 
متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان 
امیرجوادی فر، محسن روح االمینی و محمدكامرانی عالوه بر حبس، 
انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شالق تعزیری و پرداخت دیه، 
به قصاص نفس و 9 متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، 
به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و 
شالق تعزیری محكوم نموده و یكی از متهمان نیز به دلیل عدم احراز 

جرم، از اتهامات وارده تبرئه شده است.
حكم صادره غیرقطعی است و پس از طی مراحل قانونی به مرحله 

اجرا درخواهد آمد. 

ب: پرونده حوادث کوی دانشگاه: 
به دنبال وقوع اغتشاشات در خرداد ماه سال 1388 در كوی دانشگاه 

و تخریب اموال عمومی و درگیری آشوب گران با مأمورین انتظامی، 
جهت كنترل اوضاع و جلوگیری از اغتشاش و تخریب اموال عمومی، 
با رعایت مقررات وارد كوی دانشگاه تهران می  انتظامی  مأمورین 

شوند.
در این اثناء عده ای افراد متفرقه و غیرمسؤول وارد كوی دانشگاه 
وارد  آنان  از  بعضی  متأسفانه  و  درگیر  اغتشاشگران  با  و  شده 
مورد  را  دانشجویان  از  تعدادی  و  شده  دانشجویی  های  خوابگاه 
ضرب و شتم قرار می دهند و به اموال عمومی و خوابگاه های كوی 

و لوازم شخصی دانشجویان خسارت وارد می آورند.

 سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت انجام وظیفه قانونی خویش 
و با اخذ گزارش از مراجع ذی ربط، از جمله دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی، مسؤولین دانشگاه تهران و دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
دانشگاه تهران، بر اساس ابالغ ویژه، پیگیر موضوع شده و پرونده 
و  دانشجویان  اتهامات عوامل ضرب و شتم  به  ای جهت رسیدگی 
تخریب اموال عمومی و شخصی همچنین عوامل اصلی اغتشاش و 

آشوب در كوی دانشگاه تشكیل می شود.

تهران  نظامی  دادسرای  سوی  از  جامعی  تحقیقات  ارتباط  این  در 
انجام و تعدادی از متهمان شناسایی و تحت تعقیب قرار می گیرند.

همزمان با رسیدگی به پرونده كوی دانشگاه تهران، پرونده تخریب 
در مجتمع سبحان نیز مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت و تعدادی 
از عوامل دخیل در این حادثه نیز شناسایی و مورد تعقیب قرار می 

گیرند.
در مجموع بیش از 60 نفر تحت تعقیب قضایی واقع و در نهایت بر 
اساس اسناد، مدارك و شواهد موجود، دادسرای نظامی تهران 33 
نفر از متهمان را مجرم شناخته و پرونده آنان را به دادگاه ارسال 
و در مورد سایر متهمان به دلیل عدم احراز جرم، قرار منع پیگرد 

صادر كرده است.
الزم به ذكر است، تحقیقات در مورد تعداد دیگری از عوامل اغتشاش 
تصمیم  تحقیقات،  تكمیل  از  پس  كه  دارد  ادامه  دانشگاه  كوی  در 

قضایی مقتضی اتخاذ خواهد شد.

كاوه افراسيابي 
به خاطر قبض جریمه 

دستگير شد 
و  دانشگاه  استاد  افراسیابی،  كاوه  دكتر 
كارشناس ایرانی مقیم آمریكا با حمله پلیس 
این كشور، زخمی و روانه بیمارستان شد. 
به گزارش ایرنا، این صاحبنظر ایرانی حوزه 
این  درباره  آمریكا  مقیم  خارجي  سیاست 
كه  بهانه  این  به  آمریكا  پلیس  گفت:  حادثه 
25 سال قبل یك جریمه رانندگی را پرداخت 
غیرمعمول  كامال  شكل  به  را  من  نكرده ام، 

بازداشت و با دستبند روانه زندان كرد. 
همان  در  پلیس  داشت:  اظهار  افراسیابی 
زمان، من را با دستبند به زندان برد و حتی 
اجازه تماس تلفنی هم به من نداد و شب را 
در زندان سپری كردم. وی افزود: دوشنبه 
افراد  انتقال  برای  خودرو  دو  گذشته 
آمدند و در  به محل زندان  بازداشت شده 
حالی كه دست هایم را از پشت دستبند زده 
خودروهای  این  از  یكی  در  را  من  بودند، 
مخصوص قرار دادند و بقیه را در خودرو 

دیگر سوار كردند. 
این ایرانی مقیم آمریكا گفت: خودرو پس از 

طی مسافت كوتاهی 
و  گرفت  سرعت  به  طوركامالغیرعادی 
راننده ناگهان با همان سرعت ترمز كرد و 
من از انتهای خودرو مدل ون در حالی كه 
پرتاب  به جلو  با سر  بود  دست هایم بسته 
از  آهنی  میله  به  برخورد سرم  با  و  شدم 
ناحیه سر، دست و پا به شدت صدمه دیدم 
بیمارستان  به  آمبوالنس  با  نهایت  در  و 
منتقل شدم. افراسیابی كه به سختی صحبت 
منطقه  بیمارستان  مقامات  افزود:  می كرد، 
كمبریج از بیم دردسرهایی كه پلیس ممكن 
بد  وضعیت  وجود  با  كند،  ایجاد  است 
جسمانی من، پس از چندین ساعت دستور 

مرخصی من را دادند. 
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 باراك اوباما خود را كارشناس حوزه سیاست خارجی می داند اما برآیند كاری او در شانزده 

ماه گذشته چیز دیگری را نشان می دهد
آیا می توانید یكی از طرح های باراك اوباما در حوزه سیاست خارجی را نام ببرید كه طعم 
تلخ شكست را نچشیده باشد؟ جنگ در افغانستان به بیراه رفته است. دستان دراز شده اوباما 
برای دوستی با ایران بی پاسخ مانده است . دوستی با روس ها حكم آواز دهلی را دارد كه 
رئیس  مجنون شخصیت  زمانی  كه  اروپایی  كشورهای   . است  بخش  لذت  شنیدنش  دور  از 
جمهوری جدید امریكا شده بودند، این روزها از اعزام سربازان بیشتر به افغانستان هم حذر 
می كنند. رابطه شخصی اوباما با مركل از آلمان، ساركوزی از فرانسه و كامرون از بریتانیا 
چندان تعریفی ندارد .تالش باراك برای دوستی با جهان اسالم دستاوردی به دنبال نداشته 
است . تعداد عملیات های تروریستی در خاك امریكا در سال 2009 به باالترین حد خود رسید. 
در هندوراس هم زمانی كه رئیس جمهوری این كشور كه از طرفداران چاوز است دستانش را 

برای در آغوش كشیدن غیرقانونی قدرت دراز كرد، اوباما باز هم قافیه را باخت .

اكنون نیم نگاهی هم داشته باشیم به موفقیت هایی كه می توانستیم جشن بگیریم اما اوباما از 
كنار آنها گذر كرد: امریكا این روزها كه بحران سقوط یورو اروپا را برداشته، كجا ایستاده 
است؟حزب اهلل لبنان در این كشور هر روز قدرتمند تر می شود و امریكا تنها نظاره می كند 
. واشنگتن ظاهرا هیچ سیاست خاصی را در حوزه تجاری دنبال نمی كند . برنامه ای برای 
حفظ عراق ندارد و البته تمامی شعارهای زیبا در حوزه حقوق بشر و دموكراسی هم بر باد 

رفته است .

اوباما به گفته نزدیكانش خود را كارشناس مسائل سیاست خارجی می داند. در حوزه سیاست 
داخلی اوباما تنها و تنها نقش یك خودكار برای امضا را بازی می كند . طرح ها را هم حزبی 
هایش می كشند و در نهایت او تنها امضا می كند . از طرح های اوباما در حوزه اقتصاد تا 
بحث بهداشت عمومی همه و همه دستاورد كارمندان كاخ سفید و نمایندگان كنگره بود . در 
حوزه سیاست خارجی اما تصمیم های بزرگ دست پخت شخص رئیس جمهور است . این 
اوباما بود كه تصمیم گرفت سی هزار نیرو كمتر از حد مورد درخواست ژنرال خود سرباز 
به افغانستان اعزام كند . این اوباما بود كه به طالبان در خصوص زمان خروج از افغانستان 
خبررسانی می كند . اوباما بود كه در ازای همكاری روسیه در پرونده هسته ای ایران از خیر 
سامانه دفاع موشكی با روس ها می گذرد . اوباما است كه این روزها حتی در ظاهر بنیامین 
نتانیاهو را می كوبد و به اعالم یكجانبه استقالل فلسطین چراغ سبز نشان می دهد . این اوباما 
بود كه در مناقشه قضایی در هندوراس از رئیس جمهوری محبوب هوگو چاوز ونزوئالیی 
دفاع كرد . انچه گفته شد چكیده ای از تصمیم های اوباما در شانزده ماه گذشته بود . تصمیم 

هایی كه تماما اشتباه بودند .

دلیل اخراج ژنرال دیوید مك كریستال از افغانستان ، مصاحبه با رولینگ استون و سخن گفتن 
بی پرده در باب همكاران نبود. دلیل اصلی این بود كه مك كریستال اعتقادی به برد در جنگ 

افغانستان نداشت . 
انگیزه اوباما از این تصمیم گیری ها هر آنچه كه باشد، همگان را ناامید كرده است . اوباما باز 
هم با چالشی جدید روبه رو است . ژنرالی جدید به دستور او به افغانستان می رود . مردی كه 
اعتقاد دارد تعیین ضرب االجل زمانی برای خروج از افغانستان اشتباه است . افغانستان جنگی 
نیست كه بتوان آن را ظرف چند ماه به دیگران سپرد و رفت . امریكا باید حداقل های خود را 
در افغانستان در آغوش بكشد و پس از آن ترك محل ماموریت را توجیهی یابد . افغانستان 
نباید بخشت القاعده باشد . طالبان نباید به قدرت بازگردند. باز هم توپ در زمین اوباما است 

. آیا این بار ضربه ای جدی تر به توپ می زند؟ 

تركيه نه به 
شرق رفته است 

نه به غرب
فارین پالیسی 25    ژوئن / ترجمه : سارا معصومی 

كه  تیترهایی  تمامی  خالف  بر  خود  جای  سر  تركیه 
كنند  می  انتخاب  خود  مطالب  برای  غربی  های  رسانه 

ایستاده است

جاشوآ واكر: این روزها بسیاری تركیه را تهدیدی جدی 
ایاالت  ایاالت متحده می دانند. كشوری كه منافع  برای 
این  با  است.  انداخته  خطر  به  را  خاورمیانه  در  متحده 
همه شواهد حقیقتی دیگر را برمال می كند.تركیه به ناگاه 
تغییر موضع نداده است . تركیه بیش از پیش تبدیل به 
متحدی تمام عیار برای امریكایی ها شده است . تركیه 
از این منظر كه كوركورانه فرامین غرب را عملی كند و 
یا برده واشنگتن شود ،متحدی تمام عیار به حساب نمی 
های  گزینه  كشور  این  كه  است  این  آن  دلیل  بلكه  آید. 
دیپلماتیك بیشتری را در اختیار واشنگتن قرار می دهد 
در  را  امریكا  منافع  دیگری  كشور  هر  از  بیش  البته  و 
. درست بر خالف متحدان عربی  منطقه تامین می كند 
محبوبیتی  خود  مردم  میان  در  آنها  رهبران  كه  امریكا 
و  مستقل   ، دموكراتیك  كامال  كشوری  تركیه   ، ندارند 

قدرتمند است . 

روی  پیش  چالش  سه  در  تركیه  زمانی  برهه  این  در 
ایاالت متحده با این كشور همراهی می كند : افغانستان 
از  بیش  تركیه  افغانستان  مبحث  در   . ایران  و  ؛عراق 
دیگر اعضای ناتو با امریكا همكاری نظامی و فرهنگی 
دارد . تركیه در جنگ افغانستان بهترین و ایده آل ترین 
شریك ایاالت متحده است . ترك ها در میان افغان ها 
از محبوبیت خاصی برخوردار هستند .این محبوبیت می 
تواند به نوعی خنثی كننده نارضایتی افغان ها از امریكا 

باشد.
با  در بحث عراق نیز مشكل تركیه با كردهای مخالفت 
دولت مركزی آنكارا مشهور به پ ك ك همچنان ادامه 
آرام  به  ها  ترك  كمك  به  منجر  امر  همین  البته   . دارد 
بدون   . نگاه داشتن اوضاع در شمال عراق شده است 
همراهی سازنده ترك ها با ایاالت متحده در شمال عراق 
بی شك، تضمین امنیت و آرامش عراق غیرممكن خواهد 

بود . 

در مبحث پرونده هسته ای تهران نیز آنكارا تمام تالش 
خود را برای برون برد این پرونده از بحران در كمال 
آرامش به كار بست . البته این تالش ها كه مشوق اصلی 
آن باراك اوباما بود در نهایت منجر به امضا توافقنامه 
تبادل اورانیوم میان دو كشور شد كه متاسفانه به مذاق 

امریكایی ها به ناگاه خوش نیامد .

سوی  از  آزادی  ناوگان  به  حمله  حادثه  با  همزمان 
اسرائیل و تصویب تحریم ها در شورای امنیت بسیاری 
رای منفی تركیه به این قطعنامه را به اسالم گرایی حزب 
عدالعت و توسعه ارتباط دادند و نه به حقیقت سیاسی 
رایج در این كشور كه رهبرن ترك با آن دست و پنجه 
همواره  تركیه  در  كه  است  این  حقیقت  كنند.  می  نرم 
شعارها یك سر وگردن از اعمال دولت فاصله دارند . 
تركیه شاید شعار قطع رابطه با اسرائیل را فریاد می زند 
اما در حقیقت رابطه دیپلماتیك میان دو طرف ادامه داد . 

كشورهای  به  خود  تعهدهای  تمامی  به  همچنین  آنكارا 

اسرائیل   - تركیه  میان  رابطه   . است  پایبند  اروپایی 
همچنان فراز و فرودهای خود را خواهد داشت . مشكل 
قابل  اما همزمان  این رابطه بسیار جدی ست  فعلی در 
همواره  تركیه  و  اسرائیل  میان  رابطه   . است  نیز  حل 
رابطه ای پرتنش بوده است . در دهه هشتاد دولت وقت 
تركیه به دلیل تهدیدهای پ ك ك و سوریه كه متحدی 
استراتژیك برای آنكارا محسوب می شد وادار به كاهش 

سطح روابط با تل آویو شد.

تركیه این روزها می تواند برای ایاالت متحده سرمایه 
انتخاب   . اعتماد باشد  یا شریكی غیرقابل  ای هنگفت و 
در این میان با ایاالت متحده است . واشنگتن با این ادعا 
كه آنكارا به دنبال الحاق به اتحادیه عرب و پیوستن به 
مثلث ایران و حزب اهلل است این حقیقت را نادیده میگیرد 
كه تركیه با اكثریت مسلمانی كه در خود جا داده است 
ورود  برای  اروپا  اتحادیه  بسته  درهای  پشت  همچنان 
انتظار می كشد . این نگرش منفی نسبت به تركیه تنها 
منافع  تخریب  داشت،  دنبال خواهد  به  كه  ثمری  تنها  و 
ایاالت متحده است . سیاست های ایاالت متحده اگر از 
منظری بزرگ تر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد می 

تواند تامین كننده منافع ایاالت متحده نیز باشد . 

در این برهه زمانی ما نیازی به تمجید و تعریف علنی 
اقرار كنیم كه  این حقیقت  باید به  بلكه  از آنكارا نداریم 
ابزار تامین اهداف ایاالت متحده و اروپا توسط ترك ها 
تغییر كرده است . ایاالت متحده باید این حقایق را بپذیرد 
اروپا  كرسی  است.  ظهور  حال  در  ابرقدرتی  تركیه  كه 
در شورای امنیت را به خود اختصاص داده و ریاست 
سازمان كنفرانس اسالمی را در دست دارد . تركیه سر 
های  رسانه  كه  تیترهایی  تمامی  خالف  بر  خود  جای 
غربی برای مطالب خود انتخاب می كنند ایستاده است. 

نه به شرق رفته و نه غرب را فراموش كرده است . 
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سقوط  دوره  تا  جهاني  دوم  جنگ  پایان  از  را  سرد  جنگ  آغاز 
پر  فضایي  در  قدرت  ابر  دو  كه  مي كنند.دوراني  برآورد  گورباچف 
از سوءظن مسابقه اي بي پایان را براي استیال بر جهان،غارت منابع 
طبیعي و پیش افتادن در مسابقه تسلیحاتي آغاز كردند.دوراني كه 
هراس از آغاز یك جنگ اتمي به فرهنگ مردم راه یافته بود. دوران 
جهان دوقطبي،سیاستمداران خودكامه و شطرنج مرگبار قدرت كه از 

سواحل دریاي كاراییب تا خاور دور را در برمي گرفت. در تاریخ به 
روایت تصویر این هفته نگاهي داریم به چهار شمایل و اتفاق بزرگ 

جنگ 

نبرد اینچون 
در آگوست 1945 دو افسر آمریكا و شوروي سرمست از پیروزي 
ژاپن  سابق  كره،مستعمره  جهاني،  دوم  جنگ  در  كشورهایشان 
شكست خورده را مانند یك طالبي شیرین به دو قسمت تقسیم كردند.

شمال تحت حمایت روس ها و جنوب در حمایت آمریكایي ها.هر دو 
اداره كشور  براي  كافي  بلوغ  از  كره  مردم  داشتند  عقیده  ابرقدرت 
جنوبي  كره  در  آمریكایي  نظامي  هزار   50 نیستند.  برخوردار  خود 
مستقر شدند.هرچند از سال 1948 به تدریج خاك كره را ترك كردند. 
در ژوئن 1950 نیروهاي كمونیست شمال به رهبري كیم ایل سونگ 
38 درجه گذشتند و به  از مدار  38 ساله با جسارتي باور نكردني 
قرن  نبردهاي  ترین  بیهوده  از  یكي  آغاز  بردند.این  یورش  جنوب 
بیستم بود كه به لحاظ احمقانه بودن تنها با جنگ هاي كریمه در قرن 
نوزدهم قابل مقایسه است.جنگي كه به یكي از نمادهاي جنگ سرد 
نیز تبدیل شده است.شوربختي ملتي با پشتوانه فرهنگي چند هزار 
شده  گرفتار  غرب  و  شرق  غول  دو  رقابت هاي  چنگ  در  كه  ساله 
بودند.شمالي ها در عرض سه روز سئول را تسخیر كردند.یك ماه 
بعد نیروهاي آمریكایي به جنگ تمام عیار با شمالي ها پرداختند اما 
برخالف تصورشان نتوانستند از پس شمالي هاي خوب تجهیز شده 
بر بیایند.و حتا فرمانده شان ژنرال ویلیام دین نیز دستگیر شد.این 
در  نورماندي  نبرد  از  پس  آمریكا  جنگي  ماشین  شكست  نخستین 
شمال فرانسه )در سال 1943( به بعد بود.شوك این شكست براي 
افكار عمومي آمریكا غیرقابل هضم بود. هیات حاكمه آمریكا دست 
به دامان فاتح ژاپن یعني ژنرال مك آرتور خودشیفته شد.مك آرتور 
عملیات پیچیده بندر اینچون را طراحي كرد.یعني پیاده كردن نیرو در 
پشت خطوط نظامي شمالي ها.این عملیات جسورانه موفقیت كاملي 
به بار آورد.سئول آزاد شد و سپس نیروهاي آمریكایي ومتحدانشان 
بي محابا از مدار 38 گذشتند و به پیونگ یانگ چنگ انداختند.كیم ایل 
سونگ فرار كرد و تمام شبه جزیره كره مي رفت تادر اختیار آمریكا 
شوروي  دخالت  از  خیالشان  سفید  كاخ  گیرد.در  قرار  ومتحدانش 
راحت بود.اما آنها چیني ها همسایه شمالي كره را دست كم گرفته 
بودند.مائو و ارتش میلیوني اش كه از سال 1948 حاكم چین بودند 
نمي توانستند تركتازي آمریكایي هارا در بیخ گوششان تحمل كنند.

آمریكایي ها مي اندیشیدند چیني ها حكومت نوپاي خودرا با در افتادن 
با آمریكا به خطر نمي اندازند اما حسابشان اشتباه بود.آمریكایي ها 
1950 با چیني ها رودررو شدندو ضرب شست جانانه اي  در اكتبر 
موجب  مائو  حیرت انگیز  كردند.استراتژي  دریافت  زرد  اژدهاي  از 
شد تا مك آرتور پرمدعا نیروهایش را به دهان شیر بفرستد.ظرف 
به  كه  دادند  دست  از  را  پیونگ یانگ  تنها  نه  آمریكایي ها  هفته  چند 
پشت مدار 38 عقب نشیني كردند.مك آرتور از فرماندهي نیروهاي 
آمریكایي خلع وبه واشنگتن بازگردانده شد. سه سال بعد آمریكا و 
به عنوان مرز دو كره گردن   38 به استقرار دوباره مدار  شوروي 
800 هزار كره اي،120 هزار  با كشته شدن  مي نهند.سه سال جنگ 
چیني و 55 هزار آمریكایي بدون كوچك ترین موفقیتي براي هركدام 
پوچ  براي هیچ و  كه  بي گناهي  پایان رسید.انسان هاي  به  از طرفین 
روز  در  را  كره  اینچون  بندر  آواره  مردم  تصویر  شدند.در  كشته 

عملیات ژنرال مك آرتور مي بینید. 

شكارچي سرخ 
سناتور  كارتي  مك  آر  جوزف  است.  سرخ«  »هراس  باني  او 
مدعي  سخنراني  یك  1950طي  درفوریه  ویسكانسین  جمهوریخواه 
آمریكا  امورخارجه  وزارت  به  كمونیست   200 از  بیش  كه  شد 
با  و  نكرد  اكتفا  سخنراني  این  به  اما  كارتي  كرده اند.مك  نفوذ 
تلگرام،مصاحبه،نطق در مجلس و خالصه هر ابزاري كه در دسترس 
پنهان  استیالي  هراس  در  را  جنگ  از  پس  آمریكاي  جامعه  داشت 

در  كمیته اي  كرد.او سرپرست  پایدار  پارانویایي  دچار  كمونیست ها 
وسطا  قرون  انكیزیسیون  مشابه  عملكردي  كه  شد  آمریكا  سناي 
داشت.متهمان و مظنونان احضار مي شدند تا به وفاداري به آمریكا 
شیوه  چنان  كارتي  بخورند.مك  سوگند  كمونیستي  فعالیت  عدم  و 
نداشت.او  را  او  با  یاراي مخالفت  هجومي در پیش گرفت كه كسي 
به خصوص در حوزه هاي وزارت خارجه،ارتش، دانشگاه ها و سینما 
گرد و خاك به پا كرد. چهره هاي بزرگ سینماي آمریكا مثل رابرت 

راسن، الیا كازان، دالتون ترومبو، مارتین ریت و مشهورتر از همه 

براي  و  گرفتند  قرار  كارتي  مك  كمیته  اتهام  هدف  چاپلین  چارلي 
مهاجرت  سوئیس  به  شدند.چاپلین  منع  حرفه اي  كار  از  دوره هایي 
كرد.و كازان و راسن با غرور خرد شده و تمكین خواسته سناتور 
به سینما بازگشتند.مك كارتي هر فیلم،رمان و مقاله اي را كه به زعم 
او در استواري سبك زندگي آمریكایي تردید ایجاد مي كرد محكوم 
مي ساخت.مك كارتي و هراس سرخي كه برپا ساخته بود موجب به 
آیزنهاور در سال  به رهبري ژنرال  قدرت رسیدن جمهوریخواهان 
1952 شد.به نظر مي رسید جناح جنگ طلب امپریالیسم آمریكا با كمال 
میل از تحرك متعصبانه این سناتور ساده لوح سود مي برد.غائله مك 
این سناتور  كرد  احساس  وقتي سنا  1954 خوابید  در سال  كارتي 
پرخروش و فعال تمام نهادهاي مدني آمریكا را با شائبه كمونیسم 
ونفوذ عوامل شوروي آلوده ساخته است.او محكوم و طرد شد.اما 
نامش با یكي از سیاه ترین دوران فرهنگي آمریكا در قرن بیستم گره 
خورده است.اورا در سال 1953 ودر اوج قدرت مي بینید.یك سال بعد 

این شكارچي سرخ ها از جغرافیاي سیاسي آمریكا حذف و سه سال 
بعد بر اثر سیروز كبد به خاطر اعتیاد به الكل مي میرد. 

رویاي بوداپست 
دموكرات مآبانه جانشین  پز  از  مرد،و پس   1953 در  استالین  وقتي 
او خروشچف،مردم اقمار شوروي در بلوك شرق به اشتباه به این 
خیال افتادند كه دوران جدیدي آغاز شده است.پس از چند ناآرامي 
داد. رخ  بوداپست  در  اصلي  پوزنان،اتفاق  و  ورشو  و  پراگ  در 
بپذیرند. برخود  را  نمي توانستند سلطه روس ها  بافرهنگ  مجارهاي 
بوداپست تا سال ها همپاي وین و پاریس مركز فرهنگي اروپا بود.

اولین مترو جهان در بوداپست حفرشد و اولین نیروگاه برق اروپا 
نیز در این شهر تاسیس شد.فوتبال این كشور دو بار نایب قهرمان 
جهان شده بود كه بار آخرآن در سال 1954 باعث شده بود روح 
غرور ملي در سرتاسر مجارستان زنده شود. مجارها نمي توانستند 

كنند.در  هضم  را  مسكو  فرمان  به  گوش  كمونیست هاي  استیالي 
پاییز 1956 اولین نا آرامي ها در بوداپست شكل گرفت.دانشجویان 
را  حكومت  از  خشن  »راكوشي«كمونیست  كناره گیري  زمینه  ابتدا 
وارد  را  ماجرا  بوداپست  در  تجمع  یك سري  فراهم ساختند.سپس 
مركز  در  هزارنفر  دویست   1956 اكتبر   23 كرد.در  تري  جدي  فاز 
ناگي ملي  ایمره  به قدرت رسیدن  بوداپست گرد آمدند و خواستار 
گراي سوسیالیست مجار شدند.حزب كمونیست مجارستان با چراغ 
قدرت  به  را  ناگي  بعد  روز  یك  اوضاع  كنترل  براي  و  مسكو  سبز 
رساند.هیجان بیسابقه اي در بوداپست حكمفرما شد.مردم خود را در 
آستانه آزادي مي دیدند.مسكو به ظاهر با اراده مردم مجارستان و 
شعارهاي تند ناسیونالیستي ایمره ناگي كنار آمده بود.اما این توهمي 
بیش نبود.در دوم نوامبر1956، 2500 تانك روسي از مرز گذشتند و 
یك روز بعد وارد بوداپست شدند.مجارها شجاعانه ایستادگي كردند.
پیكر  غول  تانك هاي  با  مقابله  به  اقسام سالح هاي سبك  و  انواع  با 
تي- 54 پرداختند اما شانسي براي پیروزي نداشتند.200 هزار مجار 
به اتریش گریختند و دو هزار نفر ازجمله ناگي و یارانش تیرباران 
بدترین شكل ممكن  10 روز دوام داشت وبه  شدند.رویاي مجارها 
نابود شد.مجارها هرگز از شوك این اتفاق رها نشدند.این آغاز تبدیل 

این ملت شجاع به كشوري درجه دو م و كم اهمیت در اروپا بود. 
در تصویر مجارهاي مشتاق را مي بینید كه پوستر استالین را آتش 
آزادي  براي  كه  ساله اي   15 چریك  دختر  دیگر  عكس  ودر  زده اند 

مجارستان با نیروهاي روسي جنگید. 

تولد یك ستاره 
با یك عرقگیر  بازیگري كه مشهور است  براندو است.  مارلون  این 
به هالیوود آمد و در كوتاه مدتي نام خود را به عنوان بزرگ ترین 
در  مي بینید.   1950 سال  در  را  او  كرد.  ثبت  سینما  تاریخ  بازیگر 
كنفرانس مطبوعاتي در پاریس پس از نمایش فیلم »مردان« ساخته 
است. یك سال  متولد شدن  اینجا ستاره اي در حال  مان.  زینه  فرد 
با  و  مي سازد  را شوكه  همه  نام هوس  به  اتوبوسي  با  براندو  بعد 

دربارانداز كهكشان ستاره هاي هالیوود را بیرنگ مي كند. 

مرگ دیكتاتور 
مردم شوروي باور نمي كردند كه استالین هم مثل یك آدم معمولي 
بمیرد.استالین از پرچالش ترین چهره هاي تاریخ سیاسي قرن بیستم 
است.بلشویك سنگدل گرجي ها پس از مرگ لنین جنگ قدرت را از 
تروتسكي برد.استالین تا 1929 با كمك رفقایش زینوویف و كامنف، 
كامال بر قدرت مسلط شد.حكومت او بر شوروي قریب به 30 سال 
دستاورد  چند  به  پیاپي  پنج ساله  برنامه  دو  در  انجامید.او  طول  به 
متضاد رسید.چرخ زنگارگرفته اقتصاد شوروي را به حركت درآورد 
و در مسیر اصالحات خود كه برپایه متمركز ساختن و دولتي كردن 
تمام صنایع و زراعت شوروي بود از هیچ جنایتي رویگردان نبود.
تلفات روس ها در این دو برنامه پنج ساله را بالغ بر 10 میلیون نفر 
برآورد كرده اند.او تا سال 1939، 98 نفر از مجموع 139 عضو كمیته 
مركزي حزب كمونیست شوروي را اعدام كرد.رفقاي سابق خود مثل 
كامنف،زینوویف و بوخارین را در محاكمه هایي فرمایشي به مرگ 
محكوم كرد.او گانریخ یاگودا رئیس پلیس مخفي را به جرم مسموم 
كردن و قتل ماكسیم گوركي،اعدام كرد و تروتسكي را نیز در سال 

1940 در مكزیك ترور كرد. 
و  فرانسه بست  و  انگلیس  علیه  پیمان دوستي  هیتلر  با  مزورانه  او 
موقع هجوم آلمان به لهستان واكنشي نشان نداد اما وقتي آلمان ها 
به روسیه حمله كردند استالین بار دیگر قدرت سازماندهي خودرا 
به رخ كشید.در چهار سال نبرد، روس ها 16 میلیون كشته دادند و 
80 درصد پایه هاي اقتصادي كشورشان نابود شد اما مقاومت مردم 
این كشور در برابر ارتش بزرگ آلمان ورق را به سوي متفقین باز 
آزاد  آلمان ها  دست  از  را  اروپاي شرقي  روس  گرداند.ارتش سرخ 
ابرقدرت بزرگ جهاني  1945 روس ها دیگر به یك  ساخت.در سال 

بدل شده بودند. 
استالین بر محافظت از روسیه به وسیله مجموعه اي از كشور هاي 
هم پیمان ناكید داشت و با همین تز كشورهاي اقماري بلوك شرق 
اروپا را قرباني  از  این قسمت  با فرهنگ  پایه ریزي كرد و مردم  را 
تز ویژه خود ساخت.شاهدان در تهران گزارش مي دهند كه یكي از 
رفتار  مثبت  تاثیر  از  ناشي  ایران  در  توده  قدرت گیري حزب  دالیل 
سربازان روس با مردم تهران در ماه هاي پس از شهریور 20 بوده 
است و ابراز رضایتي كه آن سربازها از حكومت خود داشتند.اگر 
این روایت را بپذیریم مجبوریم در صحت نقل قول هاي غربي ها كه 
از استالین یك هیوالي خودكامه ترسیم كرده اند شك كنیم. استالین 
انگلیس در سال هاي آغازین جنگ  بازیگر اصلي و مقابل آمریكا و 
سرد بود.جسد مومیایي شده اورا در12مارس سال 1953 مي بینید.و 
در عكس دیگر در سال 1924 )30 سال قبل از مرگ( كه چند روز 
حال  در  دوستانش  با  همراه  روسیه  در  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
بد  امروز چه خوب چه  دیده مي شود. روسیه  در مسكو  زدن  قدم 
وامدار سیاست هاي این تزارسرخ است.با مرگ او و به قدرت رسیدن 
خروشچف غربي ها سقوط امپراتوري شوروي را انتظار مي كشیدند 

اما این اتفاق 40 سال بعد و توسط گورباچف رخ داد. 

شطرنج قدرت در دهه پنجاه 
مسعود آذري   
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آخرین نرخ های ارز بانک مركزی

تداوم كاهش قيمت نفت 
در بازارهای جهان 

هفته جاری نیز روند افول بهای نفت به سبب نگرانی از 
ایاالت متحده و چین  این ماده در  برای  تقاضا  كاهش 
مربوط  اخبار  انتشار  یافت.  كاهش  آینده  ماه های  طی 
به رشد ارزش یوان در چین و تدابیری كه این كشور 
اندیشیده، باعث  برای كاهش نقدینگی در اقتصاد خود 
شده بسیاری از كارشناسان پیش بینی كنند تقاضا برای 
نفت طی ماه  های آینده به حدی كه پیش تر تصور می شد 
رشد نخواهد كرد و این امر قیمت نفت را در معامالت 
از سوی دیگر كاهش  تاثیر قرار داده است.  آتی تحت 
اعتماد مصرف كنندگان به افق اقتصاد در ایاالت متحده 
نیز زمینه كاهش قیمت نفت را فراهم كرد. طی سه هفته 

جاری قیمت نفت با حدود دو 
بشكه  هر  در  دالر   75.5 حدود  به  كاهش  دالر  نیم  و 
رسیده است. اقتصاددان ها برای پیش بینی قیمت نفت به 
دقت وضعیت مصرف در آمریكا را زیر نظر دارند زیرا 
مصرف در این كشور، 70 درصد تولید ناخالص داخلی 
فصل  آغاز  با  می شد  تصور  قبال  می دهد.  تشكیل  را 
مسافرت ها در آمریكا قیمت نفت با افزایش مصرف باال 
رود اما به نظر می رسد رفتارهای احتیاط آمیز در بین 
مصرف كنندگان بزرگ ترین اقتصاد جهان همچنان ادامه 
دارد. نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول 
و آژانس بین المللی انرژی معتقدند مصرف نفت در سال 

جاری رشد مناسبی خواهد داشت. 
از جمله مصرف  در عوامل اصلی موثر بر قیمت نفت 
و عرضه طی هفته های گذشته تحوالتی مشاهده شده 
دارد  وجود  كامال  احتمال  این  تقاضا،  در حوزه  است. 
ریاضت   سیاست های  اجرای  با  آینده  ماه های  طی  كه 
كه  نیز تالش هایی  و  اروپایی  اقتصادی در كشورهای 
چین برای كاستن از رشد اقتصاد خود می كند، تقاضا 
رشد  كمتر  می شد  تصور  قبال  كه  حدی  از  نفت  برای 
كه  است  واقعیت  یك  این  عرضه  حوزه  در  البته  كند. 
به تدریج از میزان مازاد ظرفیت تولید نفت كشورهای 
عضو اوپك كاسته شده است و این روند ادامه خواهد 
به شدت كاهش  قیمت ها  بلند مدت  نتیجه در  یافت. در 
نخواهد یافت. افت وخیزهایی كه طی هفته های اخیر در 
بازار نفت مشاهده شده به تدریج كاهش خواهد یافت 
آینده  ماه های  طی  كه  شده  مطرح  پیش بینی  این  زیرا 
نفت  قیمت  بر  كه  كنونی  مشكالت  از  بسیاری  تكلیف 

موثر هستند، مشخص خواهد شد. 

مسئوالن امارات مسدود 
شدن حساب 41 ایراني 

را تایيد كردند 
 رئیس بانك مركزي امارات متحده با گذشت یك هفته، خبر توقیف 
منابع  پیش  هفته  كرد.  تایید  را  امارات  مقیم  ایرانیان  بانكي  حساب 
محدود  در حال  امارات  كه  بودند  كرده  اعالم  نیوز  گلف  به  رسمي 
در  را  آنها  متحد  ملل  سازمان  كه  است  شركت هایي  فعالیت  كردن 
كرده  اعالم  منابع  این  موثرمي داند.  ایران  اي  هسته  نظامي  صنایع 

 40 از  بیش  فعالیت  كشور  این  كه  بودند 
شركت بین المللي و اماراتي را در راستاي 
و  تجهیزات  غیرقانوني  ستد  و  داد  قطع 
مواد استراتژیك و دو منظوره و پولشویي 

متوقف كرده است. 
و  شد  مواجه  سكوت  هفته  یك  با  خبر  این 
و  ایراني  مقامات  از  یك  هیچ  آن  اساس  بر 
اماراتي مسدود شدن حساب 41 ایراني مقیم 
این كشور را تایید یا تكذیب نكردند تا اینكه 
روز دوشنبه رئیس بانك مركزي امارات با 
تایید خبر توقیف حساب هاي بانكي ایرانیان 
مقیم امارات سكوت خبري در این زمینه را 
شكست و در این خصوص توضیحاتي داد. 

امارات  دولت  كه  داشت  اظهار  خصوص  این  در  السویدي  سلطان 
متحده عربي به قطعنامه تحریم ایران كه اخیرا در سازمان ملل متحد 

تصویب شده متعهد است و آن را اجرا مي كند. 
رئیس بانك مركزي امارات با تایید خبر توقیف حساب بانكي ده ها 
ایراني اظهار كرد: بانك مركزي امارات در راستاي اجراي قطعنامه 
كه  امارات  مقیم  ایرانیان  به  متعلق  بانكي  حساب   41 ملل  سازمان 

مرتبط با برنامه هسته اي ایران بودند را توقیف كرده است. 
امارات بیزینس  السویدي، روزنامه دولتی  این اظهارات  در راستاي 
مركزی  بانك  نوشت  دوشنبه  روز  نیز   )  Emirates Business  (
این كشور  مالی  بانك ها و موسسات  به  ای خطاب  نامه  در  امارات 

دستور داده است تا دارایی های افراد و موسسات شامل در فهرست 
كردن  واریز  و  مسدود  امنیت  شورای   1929 قطعنامه  تحریم های 
از  ژوئن  ماه   20 در  دوبی  مقامات  گردد.  قطع  آنان  به حساب  پول 
شركت های مستقر در بازار آزاد این كشور تقاضا كرده بودند تا در 
معامله با آن عده از بانك ها و مشتریان خود كه با دولت ایران رابطه 
دارند، محتاطانه رفتار كنند. بر همین اساس هفته گذشته دفتر شورای 
بازرگانی ایرانیان در دوبی نیز اعالم كرد كه شركت های ایرانی در 
محدودیت های  با  امنیت،  شورای  پیشنهادی  تحریم های  با  مطابقت 

جدی و فزاینده در امارات روبه رو شده اند. 
امارات  مقیم  ایرانیان  بانكي  دومین بار، حساب  براي  متحده  امارات 
را مسدود كرده و بر فشارهاي خود براي محدود كردن فعالیت هاي 
این  نیز  افزوده است. چند ماه پیش  امارات  ایرانیان مقیم  اقتصادي 
كشور در اقدامي مشابه حساب چندین ایراني را مسدود و به آنها 
در  كه  ندارند  را  این كشور  در  اقتصادي  فعالیت  كه حق  كرد  ابالغ 
تهران  به  ایران  بازرگاني  اتاق  همین خصوص حمید حسیني عضو 
به  دست  امارات  كه  قبل  دفعه  امروزمي گوید: 

اقدامي مشابه اقدام كنوني زده بود، 
10 یا 12 شركت ایراني كه در امارات ثبت شده 
و فعالیت تجاري داشتند، محكوم به ممنوعیت 
شركت ها  این  كه  شدند  كشور  این  در  فعالیت 
امارات به طرف مالزي و  این برخورد  از  پس 
را  خود  فعالیت هاي  و  شدند  متمایل  شانگهاي 

در این كشور ها ادامه دادند. 
و  امارات  كنوني  اقدام  خصوص  در  وي 
نیز  این كشور  مقیم  ایراني   41 توقیف حساب 
از  یك  هیچ  ما  بررسي هاي  طبق  اظهارمي كند: 
بازرگانان شناخته شده ایراني كه در این كشور 
ندارند.  حضور  نفره   41 گروه  این  در  اند  داشته  اقتصادي  فعالیت 
چرا كه ما با ارتباطات خود با بازرگان ایراني مقیم امارات، بازرگان 
شناخته شده اي را نیافتیم كه حسابش مسدود شده یا همچون دفعه 

قبل به وي اعالم شده باشد كه نمي تواند در امارات فعالیت كند. 
این  به  پاسخ  در  نفتي  فرآورده هاي  صادركنندگان  اتحادیه  رئیس 
سوال كه به این ترتیب چه افرادي در این لیست 41 نفره قرار گرفته 
اند، پاسخ مي دهد: ممكن است شركت هاي كاغذي ایراني كه در این 
امارات  اي  بیمه  و  بانكي  امكانات  از  تنها  و  ندارند  حضور  كشور 
استفاده مي كنند در این لیست 41 نفره حضور داشته باشند و شاید 
هم شركت هایي باشند كه با نهادهاي نظامي كشور همچون وزارت 
از سازمان ها و  یا حتي ممكن است بعضي  ارتباط هستند  در  دفاع 

ارگان هایي باشند كه در امارات دفتر كار دارند. 

عضو اتاق بازرگاني ایران تصریح مي كند كه پس از قطعنامه اخیر 
اتفاق جدیدي رخ نداده است و این حساب ها براي بازرگانان شناخته 

شده ایراني نیست. 
این است كه به  اماراتي ها  ادعاي  اینكه  بر  تاكید  با  حسیني همچنین 
مسدود  را  كسي  بانكي  حساب  ایران،  به  واردات  یا  صادرات  دلیل 
نكرده اند، به ایسنا نیز گفته است كه ادعاي اماراتي ها طبق قطعنامه  
سازمان ملل و مربوط به مواردي مانند بحث كاالهایي با مصارف 

دوگانه و انتقال تكنولوژي و موارد خاص است. 
كه  نشده  ادعا  جایي  هنوز  ایران،  بازرگاني  اتاق  این عضو  گفته  به 

فراتر از قطعنامه بخواهند اقدامي انجام دهند. 
حسیني با تاكید بر اینكه باید با مذاكره و تعامل این مسائل رقیق تر 
براي  شده  مسدود  بانكي  حساب   41 این  كه  كرد  تصریح  شوند، 
در  اما  نیست  باشند،  بازار  كار  در  و  شده  شناخته  كه  بازرگاناني 
شناخته  افراد  نفر  چند  بود  افتاده  اتفاقي  چنین  این  كه  قبل  سري 
شده اي بودند كه به آنان اعالم شده بود دیگر حق تجارت با امارات 

را ندارند. 
وي در این مورد یادآور شد: این موضوع براي چهار، پنج ماه پیش 
سمت  به  اماراتي ها،  برخورد  این  با  افراد،  آن   از  خیلي ها  كه  بود 
نتوانسته  كسي  اخیر،  در سري  اما  رفتند؛  مالزي  و  چین  بازارهاي 
مورد ملموسي در بازار پیدا كند و موردي را بیاورد؛ اینها مقداري 

هم تبلیغات بوده است. 
رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي متذكر شده است كه 
اتفاق  از قطعنامه رخ داده چرا كه  اتفاق خاصي بعد  نمي توان گفت، 

خاصي نیفتاده است. 
اینكه هنوز اسامي حساب هاي مسدود شده  با وجود  این ترتیب  به 
مواضع  نیز  ایراني  مسئوالن  و  نشده  اعالم  امارات  مقیم  ایرانیان 
خود را در قبال این رفتار اماراتي ها اعالم نكرده اند، بازرگانان خود 
دست به كار شده و به بررسي وضعیت بازرگانان ایراني در امارات 
پرداخته اند تا با خیالي آسوده به فعالیت هاي تجاري خود با امارات 
ایرانیان  اقتصادي  فعالیت هاي  قبال  در  چندیست  كه  عربي  متحده 
مواضع غربي در پیش گرفته است، بپردازند كه نتایج این بررسي ها 

از خالي بودن اسامي بازرگانان سرشناس ایراني در لیست 
تایید  به  ایراني  دید مسئوالن  باید  اكنون  و  مي كند  نفره حكایت   41
خبر مسدود شدن حساب هاي ایرانیان مقیم امارات از سوي رئیس 

مركزي  بانك 
چه  كشور  این 
نشان  واكنشي 

خواهند داد. 
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اقتصاد جهان
اعتماد  وضعیت  از  آمارها  تازه ترین 
شاخص  می دهد  نشان  آمریكا  مصرف كنندگان 
میزان  و  یافته  كاهش  ژوئن  ماه  در  آنها  اعتماد 
این كاهش بیش از حد انتظار بوده است. تحقیقات 
دیدگاه های  منفی،  روند  این  علت  می دهد  نشان 
درباره  مصرف كنندگان  كه  است  امید كننده ای  نا 
دارند.  آینده  در  خود  درآمد  نیز  و  مشاغل  بازار 
به  نسبت  بدبینی  از  نظر می رسد دور جدیدی  به 
و  بین مصرف كنندگان، شركت ها  در  اقتصاد  افق 
سرمایه گذاران آمریكایی آغاز شده است. شاخص 
اعتماد مصرف كنندگان به 52.9 واحد كاهش یافته 
چندان  نه  خبرهای  اخیر  هفته های  زیرا طی  است 
امیدواركننده ای درباره شاخص های كالن اقتصاد 

در ایاالت متحده و چین منتشر شده است. 

چین موتور خروج اقتصاد جهان از ركود بوده و 
هر گونه خبر درباره كاهش رشد اقتصادی در این 
رشد  نرخ  كاهش  درباره  را  نگرانی هایی  كشور، 
دیگر  سوی  از  می آورد.  به وجود  جهان  اقتصاد 
طی سه هفته جاری شاخص ها در بازارهای مالی 
عظیم  حجم  رغم  به  و  كرده اند  پیدا  افول  جهان 
بودجه ای كه دولت آمریكا برای ایجاد فرصت های 
در  بیكاری  نرخ  هم  هنوز  داده،  اختصاص  شغلی 
بسیاری از ایاالت های این كشور در حد 10 درصد 
بحران  دیگر وضعیت  از سوی  است.  مانده  باقی 
نیز  اروپا  در  بودجه  كسری  و  دولتی  بدهی های 
بهبود نیافته و كشورهای اروپایی قصد دارند به 

هدف كاستن از كسری بودجه، از میزان هزینه های 
خود بكاهند و این امر به كاهش رشد اقتصاد در این 
قاره و كاهش قدرت مصرف مردم منجر می شود. 
جهان  در  حاضر  حال  در  كه  شرایطی  مجموعه 
سرمایه گذاران  بی اعتمادی  تداوم  به  دارد  وجود 
منجر شده است. شاخص S&P500 به پایین ترین 
و  است  رسیده   2009 سال  اكتبر  از  میزان 
 270 با  نیز  جونز  داو  صنعتی  متوسط  شاخص 
واحد كاهش به پایین تر از 10 هزار واحد رسیده 
اجالس  در  بودند  امیدوار  سرمایه گذاران  است. 
گروه 20 كه آخر هفته گذشته در تورنتوی كانادا 
برگزار شد، راه حل های عملی و موثر برای رونق 
بخشیدن به اقتصاد جهان مطرح شود اما در این 
اجالس اختالف نظرها بین اروپا و آمریكا بر سر 
اولویت های كنونی برای حل مشكالت موجود باقی 
توسعه یافته  كشورهای  است  معتقد  آمریكا  ماند. 
زیرا  دهند  ادامه  خود  اقتصاد  از  حمایت  به  باید 
روند بهبود شرایط اقتصادی جهان بسیار شكننده 
كسری  كاهش  اروپایی  دولت های  برای  اما  است 
از  است.  اصلی  اولویت  دولتی  بدهی  و  بودجه 
سوی دیگر آمریكا از چین خواسته بر ارزش یوان 
اقتصادی و  تا زمینه برای رونق مبادالت  بیفزاید 
برابر  تجاری و كاهش كسری تجاری آمریكا در 

چین فراهم شود. 

به  یوان  ارزش  رشد  كه  است  این  واقعیت  اما 
زیرا  می شود  منجر  چین  اقتصادی  رشد  كاهش 
هنوز مصرف داخلی در این كشور به حدی نیست 
كه بتواند كسری صادرات حاصل از رشد ارزش 
یوان را جبران كند. به همین دلیل رشد ارزش یوان 
ممكن است در كوتاه مدت به نفع آمریكا و شركای 
به  چین  اقتصاد  رشد  اگر  اما  باشد  چین  تجاری 
میزانی قابل مالحظه كاهش یابد، به رشد اقتصاد 
به  نهایت  در  این  و  شد  خواهد  وارد  لطمه  جهان 

ضرر اقتصادهای توسعه یافته خواهد بود. 

سوی  از  كه  اقتصاددان   71 از  نظرسنجی 
خبرگزاری بلومبرگ صورت گرفته نشان می دهد 
آنها از نرخ باالی بیكاری كه همچنان وجود دارد 

بسیار  سرمایه گذاران  بر  شاخص  این  تاثیر  و 
نگران هستند. با آنكه جو كلی اقتصادی به سوی 
ثبات پیش می رود اما اگر شاخص هایی نظیر نرخ 
بیكاری بهبود قابل مالحظه ای پیدا نكند نه تنها جو 
مصرف كنندگان  بلكه  می بیند  لطمه  بازار  روانی 
ادامه  خود  احتیاط آمیز  رفتارهای  به  و شركت ها 

خواهند داد.

شده  مشخص  نظرسنجی ها  در  حاضر  حال  در   
عده كمتری از مردم معتقدند درآمدشان طی شش 
كسانی  تعداد  و  یافت  خواهد  افزایش  آینده  ماه 
تعداد  بر  جاری  سال  دوم  نیمه  در  معتقدند  كه 
افزوده  فرصت های شغلی به میزانی قابل مالحظه 
اصال  این وضعیت  است.  كمتر شده  نیز  می شود 
افزایش  نیست.  آمریكا  در  اقتصادی  رشد  نفع  به 
ابهام درباره آینده و نگرانی از روندهای اقتصادی 
حاصل گزارش های جدید از بازار مشاغل آمریكا 
اقتصاد چین طی ماه های  و كاهش احتمالی رشد 
آینده است. در ماه ژوئن همچنین از تعداد كسانی 
آینده  ماه های  طی  دارند  قصد  كردند  اعالم  كه 
اتومبیل، لوازم خانگی یا خانه بخرند كاسته شده 
است. نظرسنجی یاد شده خبرهای نگران كننده ای 
از افق اقتصاد ایاالت متحده در اختیار قرار داده 
شاخص  مهم ترین  مصرف كنندگان  اعتماد  است. 
یابد،  اقتصادی است و اگر كاهش  یا ركود  رونق 

بازگرداندن آن روندی بسیار طوالنی است. 

كرد  اعالم  انگلستان  دارایی  وزارت  جاری  هفته 
سیاست های ریاضت جویانه اقتصادی كه طبق آن 
ارزش  بر  مالیات  و  خواهد شد  كاسته  بودجه  از 
میان  از  به  می یابد  افزایش  درصد   20 به  افزوده 
طی  كشور  این  در  میلیون شغل  نیم  و  یك  رفتن 
این  از  خبرهایی  می شود.  منجر  آینده  سال  پنج 
مصرف كنندگان  نگرانی  شدن  عمیق تر  به  دست 
منجر می شود و اجازه نمی دهد شركت ها به ایجاد 
فرصت های شغلی اقدام كنند و این یك دور باطل 
و  مصرف  كاهش  به  نگرانی ها  آن  در  كه  است 

كاهش مصرف به ضعف اقتصاد منجر می شود. 

طالبان خطاب به معدنكاران خارجي: 

به افغانستان 
بيایيد دفن تان 

مي كنيم! 
صورت  در  كرد  تهدید  طالبان  تروریستي  گروه 
این  در  خارجي  معدنكاري  شركت هاي  فعالیت 

كشور به شدت آنها را تهدید خواهد كرد. 

 SITE نام  به  ارتباطات آمریكایي  یك گروه ناظر 
افغانستان   طالبان  كه  كرد  اعالم  گزارشي  در 
شركت هاي معدنكاري خارجي امیدوار به فعالیت 

در این كشور را تهدید كرده است. 

این  نظر  از  كرزي  حامد  كه  كرده  اعالم  طالبان 
گروه  رئیس جمهور قانوني افغانستان نبوده و به 
همین دلیل اجازه فعالیت به شركت هاي خارجي از 
سوي دولت وي نیز غیرقانوني است و شركت هاي 
افغانستان  در  كرزي  دولت  مجوز  با  كه  خارجي 

قصد فعالیت دارند با تهدید مواجه مي شوند.

شركت هاي  تمامي  كه  داده  هشدار  طالبان   
به  را  كشور  این  در  فعال  خارجي  معدنكاري 
و  داده  قرار  هدف  مورد  كارگران شان  همراه 
كرد. خواهد  دفن  كشور  این  معادن  در  را  آنان 

پنتاگون،  پیش تر  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
افغانستان  معدن  وزیر  و  زمین شناسي  سازمان 
در اظهاراتي جداگانه ارزش ذخایر دست نخورده 
افغانستان را بیش از چند تریلیون دالر اعالم كرده  

بودند. 

استقبال صندوق بين المللي 
پول از بيانيه گروه 20 

پایاني  بیانیه  از  پول  بین المللي  صندوق  رئیس 
رونق  و  رشد  روند  حفظ  براي  گروه20  رهبران 
اقتصادي  رشد  به  دستیابي  و  جهان  اقتصادي 

متوازن و باثبات استقبال كرد. 

دومینیك استراس كان تاكید كرد، بیانیه گروه 20 
اقتصادي،  افزایش رشد  راهكارهاي مناسبي براي 
ارتقاي سطح اشتغال زایي ارائه كرده است. من به 
عنوان رئیس صندوق بین المللي پول از این بیانیه 
مي كنم.  استقبال  آن  در  شده  ارائه  راهكارهاي  و 
رهبران گروه 20 در نشست تورنتو بر سر اجرایي 
شدن و تكمیل توافقات نشست سئول توافق كردند. 
وي افزود، بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق آماري 
با اجرا شدن پیشنهادات  المللي پول،  بین  صندوق 
اقتصادي  رشد   20 گروه  نشست  در  شده  ارائه 
خواهد  افزایش  درصد   2/5 مدت  میان  در  جهان 
ایجاد  جدید  شغلي  فرصت  میلیون  ده ها  و  یافت 
اقتصادي  فقر  از  نیز  نفر  میلیون ها  و  شد  خواهد 

رهایي خواهند یافت. 

وي تصریح كرد، الزمه دستیابي به رشد اقتصادي 
پایدار و با ثبات، كاهش نرخ بیكاري و كاهش بدهي 

و كسري بودجه است. در بیانیه پایاني رهبران 
است.  شده  تاكید  اساسي  نكته  سه  بر   20 گروه 
نخست تاكید بر لزوم اجراي اصالحات ساختاري 
كشورهایي  اینكه  دوم  المللي،  بین  مالي  نظام  در 
به  باید  هستند  مواجه  تجاري  تراز  مازاد  با  كه 
داخلي  تقاضاي  به  صادرات  به  وابستگي  جاي 
بازارهاي خود توجه كنند و سومین نكته نیز لزوم 
بازار كار و كاال در  اجراي اصالحات اساسي در 

اقتصادهاي توسعهافته و در حال توسعه است. 
كان تاكید كرد: تنها با اجرایي شدن این راهكارها 
پایدار  و  باثبات  رونق  و  رشد  به  نسبت  مي توان 

اقتصاد جهاني خوش بین بود. 
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مروري بر فیلم اردنگي»kick-ass « به قلم راجر ایبرت 

هر كس را دیدي 
بكش تا امتياز 

بگيري! 
اگر شما از طرفداران مجالت كمیك باشید، بهتر مي توانید درباره 
فیلم »اردنگي« كه توسط جین گولدمن و وان از نسخه اصلي مارك 
میلر و اس. رومیتا نیوز برداشت شده است، قضاوت كنید. مي دانید 
مسئله چیست؟ اگر فكر مي كنید كه فیلم اقتباس منصفانه اي دارد، 
یك  نیست.  جالب  من  براي  كه  دارید  عالقه  دنیایي  به  بگویم  باید 
ضبط  فیلم  براي  را  صحنه ها  خیلي  مي تواند  فیلمبرداري  دوربین 

كند و در این فیلم، قتل عامي كه دختر 11 ساله و پدر بالغش انجام 
مي دهند، همه صحنه ها را خون باران مي كند. 

بچه  یك  شامل  شخصیت ها  از  برخي  كه  است  این  فیلم  پیرنگ 
دبیرستاني به نام اردنگي، یك دختر 11 ساله و پدرش سعي دارند 
كه تا در شمایل ابر قهرمان )superheroes( با انسان هاي شیطان 
صفت بجنگند. مشكل اینجاست كه دختر بچه 11 ساله، ابر قهرمان 
اصلي مي شود. در صحنه هایي او حمله مي كند، ضربه مي زند، قتل 
عام مي كند و گانگسترهاي مسلح را به گلوله مي بندد در حالي كه با 

قدرت هاي غیرمعمول در هوا به پرواز در مي آید. 
این خشونت كتاب هاي كمیك نیست. افراد زیادي به راحتي در فیلم 
كشته مي شوند و یك دختربچه 11 ساله بدون هیچ احساسي آن 

را انجام مي دهد. 
فكر مي كنیم كه بسیاري از تماشاگران هم سن وسال این دختر قاتل 

پس از دیدن قتل 
فكر مي كنند؟  به چه  فیلم  تماشاي  از  بعد  نفر توسط وي،   12 8تا 
سرگرمي  به  و  است  غیرواقعي  این  مي دانم.  هم  خوب  مي دانم، 
نزدیك است. اما سرگرمي براي چه كساني؟ فیلم درجه R دارد كه 
معني آن این است كه تماشاي »اردنگي« براي افراد زیر 17 سال 
فكر شش  به  نیستم. من  16 ساله ها  نگران  است. من حتي  ممنوع 
ساله هایم. در فیلم شخصیت هایي وجود دارند كه دیوارهاي خانه 
دخترشان پوشیده از انواع سالح هاي سرد و گرم از كلت گرفته تا 

مسلسل هاي خودكار و بازوكاست. 
در پایان جایي كه شخصیت منفي فیلم مي خواهد با شلیك یك گلوله 
حفره اي در سر دختر بچه ایجاد كند، دوستش سر بزنگاه مي رسد 

و او را با یك بازوكاي 10 فوتي نجات مي دهد. 
سپس آتش و خون است كه آسمان چند بلوك از شهر را به تسخیر 

در مي آورد همچنان كه اغلب در اینترنت مي خواهیم: هاهاهاها. 
دختر كوچك كه میندي )كلو گریس مورتز( نامیده مي شود توسط 
پدرش )نیكالس كیج( كه بابا گندهه نام دارد، آموزش داده شده تا 
استرونگ(  )ماري  رئیس شان  آنها  همه  راس  در  و  جنایتكاران  با 
قتل  به  آنها  بپردازد چرا كه مادرش در گذشته توسط  به مبارزه 
رسیده و او باید انتقام بگیرد. آموزش هاي او شامل یادگیري فنون 
رزمي حمله با سالح  هاي سرد و گرم و پوشیدن جلیقه ضدگلوله 
است. از همه جالب تر كار كردن او با یك چاقوي تاشوي پرتابي 
است كه پدرش آن را به عنوان هدیه به او مي دهد، هدیه اي كه باعث 
با  دختر  و  پدر  بین  گفت وگوهاي  مي شود!  دختر  زیاد  خوشحالي 
توجه به عالیق شان هم معلوم است و بیشتر درباره كشتار، سالح 

و اینكه چطور دشمنان كشته مي شوند، است. 
بازي  یك  در  ویدئویي  هدف هاي  شبیه  بیشتر  فیلم  شخصیت هاي 
كامپیوتري هستند. یكي را بكش و امتیاز بگیر. آنها مي میرند و تو 
امتیاز مي گیري. وقتي كه بچه هاي آمریكایي هر روز در بازي هاي 
خشن یكي را با تیر مي زنند، جلوگیري از ساختن چنین فیلم هایي 
فقط مي تواند یك لطیفه باشد. هیت گرل )میندي( با اردنگي )آرون 
جانسون( كه راوي فیلم و یك بچه دبیرستاني معمولي تحت تاثیر 

كتاب هاي كمیك است، همدست مي شود. 
اردنگي یك بچه معمولي است كه از زورگویي اراذل محل خسته 
مي شود. او یك لباس ابرقهرماني سفارش مي دهد و پس از پوشیدن 
آن به كوچه و خیابان مي رود تا جلوي شرارت را بگیرد اما كتك 
مفصلي مي خورد؟ به طوري كه راهي بیمارستان مي شود. اردنگي، 
دست برنمي دارد و شبي تا پاي جان رو به روي سه گانگستر كه 
او حمایت كنند. مردمي كه  از  تا  فردي را كتك مي زنند، مي ایستد 
در رستوران روبه رویي محل حادثه قرار دارند، بیرون مي آیند و 
با حضور پلیس، ضاربان فراري مي شوند. اردنگي به صورت یك 
قهرمان در مي آید در حالي كه هیت گرل و پدرش مي دانند این طور 

نیست. 
كشته  پدرش  و  گرل  هیت  توسط  افرادش  كه  جنایتكاران  رئیس 
همین  براي  و  است  اردنگي  كه  مي كنند  فكر  اشتباه  به  شده اند، 
از  او را بكشند. یك پسر بي گناه كه فقط  تا  افرادش را مي فرستد 
روي تقلید، لباس اردنگي را پوشیده است كشته مي شود. اینجاست 
كه بابا گندهه و هیت گرل به كمك اردنگي مي آیند تا او را نجات 

دهند. 
و  مي شود  جنایتكاران  دست  آلت  اردنگي  توطئه اي،  با  ادامه  در 
فصل  مي شود.  منجر  اردنگي  و  باباگندهه  دستگیري  به  كار  این 
پایاني، فصل انتقام خونین هیت گرل و اردنگي به طور مشترك از 
جنایتكاران است. صحنه هاي پایاني فیلم به ما ثابت مي كنند كه با 

كمدي متفاوتي روبه رو هستیم. 
كه  است  دبیرستان  در  موفق  فرد  یك  )اردنگي(  جانسون  آرون 
مشكالت قبلي اش حل شده اند. هیت گرل هم به دبیرستان او مي آید 
و مشكالت ابتدایي كه سر راه جانسون بودند، شامل او مي شوند 
اما وي همانجا آنها را حل مي كند چرا كه دختر بابا گندهه است. بعد 
فیلم آرام آرام رو به تاریكي مي رود و تیره تر و تیره تر مي شود. 

 »  The hart locker« درباره گنجه رنج

شعبده بازي در 
حداقل زمان 

با بازي جرمي رنر، آنتوني ماكي، برایان گراگ تي، گاي پیرس، رالف 
لیلي. خالصه داستان: عراق مجبور  ایوان گالین  فینس، دیوید مورس، 
است بازي خطرناك موش و گربه را در بحران جنگ آغاز كند. یك ارتش 
خنثي كننده بمب باید در یك شهر گرد هم آیند. جایي كه هركس به نوبه 
خود یك دشمن بالقوه است و هر شي اي یك بمب كشنده . كاترین  بیگلو 
)كارگردان : روزهاي غریب، زمان استراحت( استاد فیلمسازي است. در 
گنجه درد او بینندگان خود را هم در موقعیت جنگ قرار مي دهد و هم 
از نظر روان شناختي آن ها را به سوي جنگ مي كشاند. چیزهایي كه ما 
را در آنجا نگه مي دارد و اتفاقاتي كه ممكن است هر كسي را به كشتن 
و سخت  نابهنگام  او  از  قبل  نفر  اینكه  پس  ویل جیمز،  گروهبان  بدهد. 
آمریكایي در عراق  بمب ساز  بمب افكن و  ارتش  به یك  بین مي رود،  از 
مي خواهد  را  كاري  آن  كه  یاغي  یك  است.  عجولي  فرد  مي پیوندد.وي 
هر زماني كه بخواهد انجام مي دهد و خرد جمعي كه معموال دیگران را 
از انجام چنین كارهاي خطرناكي باز مي دارد را نادیده مي گیرد. همین 
خصلت شخصیت او را مي سازد و  بیگلو این سوال را در ذهن ما ایجاد 
شك  به  كه  موقعیتي  در  پروایي هایي  بیي  به رغم  او  آیا   – كه  مي كند 
منجر شده است زنده مي ماند یا نه؟ بیلگ لو از سال 2002 تابه حال فیلم 

شاهكاري نداشته است. 
widow maker هر چند مورد استقبال قرار گرفت ولي خیلي بر سر 
زبان ها نیفتاد. البته به جز فیلم »ماموریت صفر« در سال 2007. او در این 
فیلم از مجموعه اي افراد تقریبا ناشناخته استفاده كرده است تا به خوبي 
احساس كنیم كه به جاي ستارگان سینما خود ارتش در این فیلم است. 
یكي از ستارگاني كه در Hurt locker حضور داشتند رالف فینس است 
كه در سال 1995 در فیلم ترسناك علمي تخیلي »روزهاي غریب« بازي 
كرده بود. گاي پیرس )ممنتو( همه چیز را با یك صداي انفجارگونه به 
حركت در مي آورد. هنر پیشه اي با شخصیت تملق آمیز دیوید موس كه 
فوق العاده است ولي شخصیتش در قالب یك كلنل قابل شناسایي نیست. 
كسي كه گاهي از جیمز تعریف و تمجید مي كند و گاهي به او پرخاش. 

این ابهامات و حاضر جوابي ها نكات اصلي این فیلم هستند. 
نامشخص  حجم  یك  آیا  دوست؟  كسي  چه  و  است  دشمن  چه كسي 
مشكوك یك بمب كنار جاده اي است و یا فقط توده اي زباله.  بیگلو حس 
خطر و سردرگمي را كه بخشي از دلمشغولي هاي غربیان در خاورمیانه 
نگه  نقاط خفقان آوري  را  به تصویر مي كشد. وي دوربین  بوده است 
مي دارد تا بیننده را به وسط معركه بكشاند. كثیفي، گرما و ترس، چنان 
فیلم پرمایه و با حرارتي ساخته كه افراد را مي ترساند و بینندگان وقتي 
نمي توانند از ناراحتي به خود بپیچند آگاهي آنها را در لبه صندلي نگه 
مي كنم  فكر  من  و  مي شناسد  خوب  را  خودش  سال هاي  او  مي دارد. 
بینندگان و منتقدان هم نتوانند شكایتي در مورد آن بكنند. لحظه هایي هم 
وجود دارد كه به نظر مي رسد Hurt locker یك فیلم مستند است.  بیگلو 
شعبده بازي است كه لحظه هاي كوچك و گذرا را مي گیرد. یك گربه علیل 
در خیابان و یا سرباز عراقي كه به نیروي نظامي نگاه مي كنند كه در حال 
غصب كشورشان هستند. در میان انگیزه ها و نگراني ها چه چیز درست 

است و چه چیز غلط. 
و  دیده ام  تابه حال  كه  است  جنگي  فیلم هاي  انسان گراترین  از  یكي  این 
هنوز هم در درگیري هاي عراق مي بینم. با استفاده از چهره هاي ناآشنا 
و كشاندن تماشاچیان به منطقه جنگ، ما خودمان را جزئي از سربازان 
مي دانیم. حدس مي زنیم پیش بیني مي كنیم و یا مرتكب خطا مي شویم. و 
این دقیقا همان جنگ است. نه افتخاري و نه پیروزي یك فیلم شاهكاري 

كه تماشاي آن به همه توصیه مي شود. 

سقوط 17 رتبه ای آنجلینا جولی /

 اپرا وینفری قدرتمندترین 
چهره سرشناس دنيا شد

از  بار دیگر  آنجلینا جولی  با شكست دادن  بانفوذ رسانه ای  چهره 
سوی مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین چهره سرشناس سیاره 
و  استرس  ایجاد  باعث  اخیر  اقتصادی  بحران  هرچند  انتخاب شد. 
وحشت همین طور كاهش درآمد افراد عادی شده، اما فهرست جدید 
ثروتمندان و  برای  این مسئله مشكلی  مجله فوربس نشان می دهد 

افراد معروف ایجاد نكرده است.
فوربس گفت مجموع درآمد افراد فهرست 100 چهره قدرتمند امسال 
از 1/4 میلیارد دالر پارسال به 7/4 میلیارد دالر رسیده است. تنها 
اپرا وینفری تهیه كننده و مجری تلویزیونی از اول ژوئن 2009 تا اول 

ژوئن 2010 حدود 315 میلیون دالر درآمد داشت.
با این حال فوربس در انتخاب چهره های سرشناس قدرتمند نه تنها 
در  نشریه  این  معیار  و  داشته  نظر  در  را  آنها  بلكه شهرت  درآمد 
در  آنها  به  اشاره  میزان  فهرست  در  افراد حاضر  برآورد شهرت 

نشریات، تلویزیون، رادیو و رسانه های اجتماعی بوده است.
با  موسیقی  دنیای  سرشناس  چهره  ناولز  بیانسه  دلیل  همین  به 
جیمز  و  گرفته  قرار  دوم  رده  در  دالر  میلیون   87 ساالنه  درآمد 
كامرون كارگردان »آواتار« هم با 210 میلیون دالر نفر سوم است.

لیدی گاگا چهره تازه  از  راه  رسیده دنیای موسیقی كه در 12 ماه 
و  كرد  آن خود  از  را  چهارم  رتبه  داشته  دالر  میلیون   62 گذشته 
تایگر وودز قهرمان گلف هم برای دومین سال پی در پی نفر پنجم 

شده است. 
كاهش  باعث  لزوما  اخالقی  رسوایی  می دهد  نشان  وودز  انتخاب 
قدرت یك چهره سرشناس نمی شود. او در یكسال اخیر 105 میلیون 

دالر به دست آورده است.
بریتنی اسپیرز )64 میلیون دالر(، U2 )130 میلیون دالر(، ساندرا 

بوالك )56 میلیون دالر(، جانی دپ )75 میلیون دالر( و مدونا )58 
میلیون دالر( فهرست 10 نفر برتر را كامل می كنند.

بجز لیدی گاگا از دیگر چهره های تازه كار راه یافته به فهرست 100 
 17 با   50 پاتینسن )شماره  به رابرت  چهره قدرتمند سال می توان 
میلیون دالر( و كریستن استیوارت )شماره 66 با 12 میلیون دالر( 

اشاره كرد. 
فوربس  فهرست  كارگردان  پردرآمدترین  كامرون،  جیمز  از  بعد 
نفر  و  داشته  درآمد  میلیون دالر   100 كه  است  اسپیلبرگ  استیون 

بیست و دوم است.

آنجلینا جولی كه پارسال نفر اول فهرست قدرتمندترین چهره های 
سرشناس دنیا بود با 20 میلیون دالر در رده 18 قرار گرفت. براد 
پیت نفر سی ام است و جنیفر آنیستن همسر سابق او هم در جایگاه 

26 قرار گرفته است.
هالیوود ریپورتر / 28 ژوئن    
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مریل استریپ نقش مارگارت 
تاچر را بازی می كند

 بازیگر آمریكایی برنده اسكار برای حضور در فیلمی زندگی نامه ای 

مذاكره  حال  در  انگلیس  جنجالی  و  پیشین  وزیر  نخست  درباره 
است. مریل استریپ در صورت توافق با بازی در فیلم »تاچر« بار 
دیگر با فیالیدا لوید كارگردان موزیكال »ماما میا!« همكار می شود.

مارگارت  همسر  دنیس،  نقش  در  بازی  برای  هم  برودبنت  جیم 
تاچر در حال مذاكره است، فیلمی كه با مشاركت شركت پاته و 
 1982 »تاچر« سال  فیلم  فیلمز ساخته می شود.داستان  بی بی سی 
روی می دهد و وقایع 17 روز پیش از آغاز جنگ فالكلند و تالش 
تاچر برای حفظ موقعیت خود را به تصویر می كشد. جنگ بریتانیا 
و آرژانتین بر سر مالكیت جزایر فالكلند در آمریكای جنوبی دو 
پایان  به  بریتانیا  پیروزی  با  نهایت  در  و  كشید  طول  نیم  و  ماه 
رسید.محبوبیت تاچر پس از پیروزی در این جنگ بیشتر شد و او 
یك دوره دیگر به عنوان نخست وزیر انگلیس برگزیده شد. »تاچر« 
بر اساس فیلمنامه ای از برایان فیلیس ساخته می شود.در صورت 
قطعی شدن قرارداد، تاچر مطرح ترین شخصیت واقعی خواهد بود 
كه استریپ تاكنون نقشش را بازی كرده است. او پیش از برای 
سوزان  سیلك وود،  كارن  چون  شخصیت هایی  نقش  در  حضور 

اورلین و جولیا چایلد نامزد اسكار شده است.
فیالیدا لوید كارگردان »تاچر« بیشتر برای كار خود در اپرا شهرت 
دارد. او دو سال پیش فیلم »ماما میا!« را با بازی استریپ و بر 
از  بیش  برادوی كارگردانی كرد كه  نمایشی موزیكال در  اساس 
600 میلیون دالر در دنیا فروش داشت.استریپ كه متولد 1949 در 
ایالت نیوجرسی است، با دریافت دو جایزه اسكار و در مجموع 16 
مورد نامزدی ركوردار است. او سال 1980 با فیلم »كریمر علیه 
كریمر« برنده اسكار بهترین بازیگر زن مكمل شد و سال 1983 
با »انتخاب سوفی« اسكار بهترین بازیگر زن را برد.  »شكارچی 
»یك  آفریقا«،  »از  »سیلك وود«  فرانسوی«،  ستوان  »زن  گوزن«، 
»شیطان  »اقتباس«،  كانتی«،  مدیسن  »پل های  تاریكی«،  در  فریاد 
فیلم های  دیگر  از  جولیا«  و  »جولی  و  »شك«  می پوشد«،  پرادا 
اوست.مارگارت تاچر متولد 1925 از 1975 تا 1990 رهبر حزب 
محافظه كار بریتانیا و از 1979 تا 1990 نخست وزیر انگلیس بود.

هالیوود ریپورتر / 30 ژوئن

جود الو در »كاباره« 
اسكورسيزی بازی می كند

فیلم  در  الو  جود  و  وینستون  ری   
به  كاباره«  هوگو  »اختراع  سه بعدی 
اسكورسیزی  مارتین  كارگردانی 

بازی می كنند.
كینگزلی  بن  و  كوهن  بارون  ساشا   
حضور  كه  هستند  بازیگرانی  دیگر 
برنده  فیلمساز  جدید  پروژه  در  آنها 

اسكار تایید شده است.
در  كاباره«  هوگو  »اختراع  داستان 
و  می دهد  روی   1930 دهه  پاریس 

درباره یك پسر بچه 12 ساله یتیم به نام هوگو 
زندگی  قطار  ایستگاه  یك  در  كه  است  كاباره 
خراب  روبات  یك  معمای  حل  با  باید  و  می كند 

آنچه را كه پدر فقیدش آغاز كرد به پایان برساند.
كاباره«  هوگو  »اختراع  اصلی  نقش  باترفیلد  آسا 
فیلم  این  بازیگر  دیگر  مورتز  كلویی  و  دارد  را 
است كه فیلمبرداری آن از سه شنبه در لندن آغاز 
دسامبر   9 از  را  فیلم  این  سونی  استودیو  شد. 
مك كروری،  می كند.هلن  اكران   2011
تور  ال  دو  فرانسس  و  گریفیث  ریچارد 
اختراع  هستند.  فیلم  این  بازیگران  دیگر 
سه بعدی  فیلم  اولین  كاباره««  هوگو 
فیلم  اولین  طور  همین  اسكورسیزی 
كه  لوگان  جان  بود.  خواهد  او  كودكانه 
قبال در فیلم »هوانورد« با اسكورسیزی 
هوگو  »اختراع  فیلمنامه  كرده،  همكاری 
بر  فیلم  این  است.  نوشته  را  كاباره« 
به  پرفروش  و  كودكانه  كتابی  مبنای 
همین نام نوشته برایان سلزنیك ساخته می شود 

كه سال 2007 منتشر شد.
جود الو اخیرا فیلم های »تخیالت دكتر پارناسوس« 

و »شرلوك هلمز« را روی پرده سینماها داشت. 
برای  بار  دو  بریتانیایی  ساله   38 بازیگر  این 
فیلم های »آقای ریپلی بااستعداد« و »كلد مانتین« 
نامزد اسكار بوده است.مارتین اسكورسیزی در 
»اختراع هوگو كاباره« بار دیگر در كنار تعدادی از 
همكاران قدیمی خود قرار می گیرد، از جمله رابرت 
طراح  فرتی  دانته  فیلمبرداری،  مدیر  ریچاردسن 
صحنه، سندی پاول طراح لباس و تلما شونمیكر 
آیلند«  »شاتر  تریلر  در  آنها  همگی  كه  تدوین گر 
فیلم قبلی اسكورسیزی هم با او همكاری كردند.
اسكورسیزی 68 ساله در سال 2007 برای فیلم 
»مردگان« برنده اسكار بهترین كارگردانی شد و 
برای فیلم های »گاو خشمگین«، »آخرین وسوسه 
مسیح«، »رفقای خوب«، »عصر معصومیت«، »دار 
و دسته نیویوركی« و هوانورد« هم نامزد اسكار 

بوده است.
ورایتی / 29 ژوئن

نيل جردن رئيس داوران 
جشنواره فيلم توكيو شد

 فیلمساز ایرلندی ریاست هیئت داوران بخش مسابقه بین الملل 
به  را  توكیو  فیلم  بین المللی  دوره جشنواره  و سومین  بیست 
عهده دارد.ارتباط نیل جردن با جشنواره توكیو به سال 1985 
باز می گردد كه »گروه گرگ ها« دومین فیلم او در بخش مسابقه 
جشنواره نمایش داده شد.جردن 60 ساله در 1993 برای فیلم 
غیراقتباسی  فیلمنامه  بهترین  اسكار  برنده  گریه آور«  »بازی 
 1996 در  او  بود.  هم  كارگردان  بهترین  اسكار  نامزد  و  شد 
با فیلم »مایكل كالینز« جایزه شیر طالیی جشنواره ونیز و در 
1998 با »پسر قصاب« جایزه خرس نقره ای بهترین كارگردان 
جشنواره برلین را دریافت كرد.»مونا لیزا«، »ما فرشته نیستیم«، 
»دزد  عاشقانه«،  رابطه  یك  »پایان  خون آشام«،  با  »مصاحبه 
از دیگر ساخته های اوست. جردن پارسال  خوب« و »شجاع« 
فانتزی رومانتیك »اوندین« را كارگردانی كرد.بیست و سومین 
جشنواره بین المللی فیلم توكیو 23 تا 31 اكتبر )اول تا 9 آبان( 
برگزار می شود. پارسال بیش از 100 فیلم در این جشنواره 
نمایش داده شد و الخاندرو گونزالز ایناریتو فیلمساز مكزیكی 

رئیس هیئت داوران بود.
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كشف سه عكس جدید از 

الویس پریسلی جوان 

فرهنگ < چهره ها  - مسئوالن بایگانی مدارك الویس پریسلی سه 
پیدا كردند كه قدمت  از خواننده سرشناس آمریكایی  عكس جدید 

آنها به بیش از 50 سال می رسد.
نام  به  خانه اش  دروازه  كنار  را  پریسلی  الویس  عكس ها  این   
به  دادن  امضا  حال  در  جوان  خواننده  می دهد،  نشان  »گریس لند« 
طرفدارانش است.مسئوالن بایگانی در حالی نگاتیو این سه عكس 
پدر  پریسلی،  پیدا كردند كه در مجموعه وسیع مدارك ورنون  را 

روزانه اش  گردش های  در  الویس  بودند.  حال جستجو  در  الویس 
در ملك گریس لند در ممفیس همیشه سری به دفتر پدرش می زد.

انجی مارچیز، مدیر موسسه الویس پریسلی اعالم كرد این نگاتیوها 
نشده.  نوشته  رویش  چیزی  كه  داشت  قرار  نامه ای  پاكت  در 
مسئوالن بایگانی این موسسه نگاتیوها را بررسی كردند و به این 

نتیجه رسیدند كه عكس ها در سال 1957 گرفته شده اند.
تاكنون  و  می دهد  نشان  سالگی   22 در  را  الویس  عكس  سه  این 
جایی چاپ نشده اند. مارچیز در ادامه گفت نگاتیو چهارمی نیز در 
پاكت نامه بود كه پیشتر به صورت محدود در مجموعه هایی كه با 

محوریت شخصیت الویس منتشر شده بودند چاپ شده بود.
این عكس های سیاه و سفید رابطه الویس با طرفدارانش را نشان 
 All Shook« می دهد، درست زمانیكه آهنگ بسیار موفقش به نام

Up« در صدر جدول آهنگ های پرفروش ایستاده بود.
در این عكس ها الویس با آرایش همیشگی موهایش، كتی به تن و 
شلواری بلند به پا ظاهر شده است. طرفداران پشت دروازه بسته 
آجری  دیوار  اطراف  در  آنها  ازدحام  و  شده اند  جمع  گریس لند 
ملك ادامه دارد. برخی از طرفداران برگه های كاغذ را از الی نرده 
دروازه رد كرده اند تا الویس امضا كند و درعكسی الویس در حال 
امضا كردن است.مارچیز گفت در دیگر عكس ها و تكه فیلم هایی كه 
است،  موجود  بایگانی  در  طرفدارانش  با  خواننده  این  برخودر  از 
الویس چندان جوان نیست، اما این عكس های جدید او را در ابتدای 
راه نشان می دهند.مارچیز افزود:»جای تعجب دارد كه این عكس ها 

تا امروز در بایگانی ما نبودند و قبال متوجه آنها نشده بودیم.«
مارچیز می گوید این عكس ها درست پس از خریدن این ملك گرفته 

شده و برای امنیت بیشتر دروازه را تازه نصب كرده بودند.
این عكس ها در نمایشگاهی در گریس لند از روز پنجشنبه به نمایش 
الویس«  »هفته  پایان  یعنی  اوت   16 تا  نمایشگاه  این  درمی آیند. 

پذیرای بازدیدكنندگان است.
الویس پریسلی كه از او به عنوان یكی از محبوب ترین خواننده های 

قرن بیستم یاد می شود، سال 1977 در 42 سالگی درگذشت.
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نگاهي به »در رویاي بابل« نوشته ریچارد براتیگان 

یک طنز نوآر عالي 
وقتي یك كتاب ناشر خصوصي به چاپ سوم و چهارم مي رسد، یعني اینكه اقبال 
خود را در جذب خواننده پیدا كرده است ولو اینكه تیراژ نهایي آن در حد چهار 
یا پنج هزار در مجموع چاپ ها باشد. »در رویاي بابل« كاري متفاوت از ریچارد 
براتیگان، نویسنده آمریكایي است كه در ظاهر، قالب آن در ژانر كارآگاهي قرار 
مي گیرد. داستان تمام عناصر الزم یك اثر نوآر – رمان سیاه كارآگاهي- را دارد: 
یك كارآگاه خصوصي بي پول به فالكت افتاده، یك افسر پلیس خشن بزن بهادر، 
ماموران رشوه بگیر ادارات دولتي، چند نزاع خطرناك، جسدهاي بي نام و نشان و 
شخصیت اصلي زن داستان كه تداعي گر زنان حیله گر و سنگدل قصه هاي نوآر در 
پس زمینه هاي اجتماعي و اقتصادي روزهاي آغازین جنگ  جهاني دوم در آمریكا 

به درستي یك داستان كالسیك كارآگاهي را تداعي مي كند. 
با این حال، داستان تفاوت هاي چشمگیري دارد كه عمده آن به قلم طناز براتیگان 
بدترین  براتیگان  باز مي گردد.  حوادث  به  نسبت  وي  متفاوت  دید  زاویه  نوع  و 
موقعیت هاي موجود داستان را كه در آن نیاز به تعلیق و گره افكني وجود دارد با 
طنز خاص خودش پر مي كند و از این رو به متن همتایاني نظیر ویتر چي ني )لمي 
كوشن( و فردریك دارد )سان آنتونیو( نزدیك مي شود. وي در نمایش تعارضات 
اجتماعي و سیاسي موجود حاكم بر آن دوران، به قلم نویسندگاني چون وودي 
رمان  )در  بوكرفسكي  چارلز  یا  طنز  كارآگاهي(  داستان هاي  سلسله  )در  آلن 
عامه پسند( نزدیك مي شود. با این حال »در رویاي بابل« مولفه هاي خاص خودش 
را دارد كه در بدترین شرایط و خطرناك ترین حوادث روي داده در داستان، لبخند 
را بر لبان خواننده مي نشاند و نشاط مي آفریند. نام كتاب از تخیالت منحصر به 
فرد سي. كارد )كارآگاه داستان( گرفته شده است كه در آن وي به شهر خیالي 
بابل مي رود و در 500 سال قبل از میالد به شكار آدم هاي فضایي ها مي پردازد! 

براتیگان در این كتاب سعي مي كند تا سریال هاي تلویزیوني قهرمان پردازي چون 
فالش گوردون یا مجموعه هاي بازاري پلیسي را زیر سوال ببرد و بي مایگي آنها 
را به رخ خواننده بكشد. تصورات غیرقابل باور شخصیت اصلي داستان، بهانه اي 
جنگي  درگیر  اجتماعي سیاسي،  بدترین شرایط  در  كه  است  اجتماعي  نقد  براي 

است كه ژاپني ها در پرل  هار بر آغاز كرده اند. 
نكته  خاص دیگري كه در كتاب دیده مي شود دیالوگ هاي آن است كه همگي متاثر 
از سبك ابداعي دشیل همت و پس از آن چندلر و راس مك دانلد هستند. وي با 
استفاده از گفتارهاي محاوره اي خاص عامه پسند، اداي دیني به رمان واقع گرایانه 
توجه  از  موضوع  این  مي كند.  همت(  )دشیل  مالت  به خصوص شاهین  و  پلیسي 
اقتباس  داستان  این  روي  از  هیوستن  جان  توسط  كه  فیلمي  بازیگران  به  وي 
شد، مشهور است چرا كه سیدني گرین استریت و پیتر لوره نقش ویژه اي را در 
رویاهاي سي كارد برعهده دارند. خود سي كارد نیز كاراكتر كاریكتاتور یزه اي از 
سام اسپید همت است. وي براي دستیابي به پول دست به هر عمل ناجوانمردانه اي 
مي زند به طوري كه با دیدن هم رزم قدیمي خود در جنگ هاي داخلي اسپانیا، پس 
از 15 سال پنج دالر تیغ مي زند. كتاب از سویي، تشبیهات فوق العاده اي دارد. براي 
مثال صداي زن صاحبخانه به حمله هواپیما هاي ژاپني در بندر پرل هاربر تشبیه 
مي شود. در تمام توصیفات نیز به نوعي ردپایي از یك نویسنده، بازیگر یا به طور 

كلي هنرمند دیده مي شود كه گاهي براي هجو و گاه براي تایید است. 
»در رویاي بابل« روي هم رفته، اثري خواندني و جذاب است كه خواننده تا آن را 

تمام نكند، دچار درگیري ذهني پایان آن خواهد بود. 

تابلوهایی از سزان، رنوار، 
پيكاسو و گوگن پس از 71 سال 

رونمایی شدند
امپرسیونیستی و مدرن كه  از آثار هنری   مجموعه ای 
از  تا كنون دیده نشده بودند پس  از جنگ دوم جهانی 
 500 و  میلیون   4 قیمت  به  عصر  شنبه  سه  رونمایی، 
هزار دالر در فرانسه فروخته شدند.این مجموعه شامل 
آثاری از رنوار، دگا، سزان و پیكاسو متعلق به آمبروز 
والرد، مجموعه دار و دالل آثار هنری اهل پاریس بود 
كه بسیاری از هنرمندان مشهور را به دنیای هنر معرفی 
كرد.این مجموعه دار در سال 1939 درگذشت و برخی 
یكی  اسلوموویچ،  اریخ  دست  به  اش  مجموعه  آثار  از 
این  از  برخی  اسلوموویچ  رسید.  او  سابق  دوستان  از 
آثار را در صندوق امانات بانك سوسیت ژنرال پاریس 

قرارداد و این آثار تا سال 1979 فراموش شدند.
اسلوموویچ در سال 1942 به دست نازی ها كشته شد 
و صندوق امانات به حال خود رها شد تا اینكه مسئوالن 
بانك متوجه عقب افتادن طوالنی مدت بهای استفاده از 

صندوق امانت شدند.
از آن زمان وارثان والرد و اسلوموویچ مدام به دادگاه 
می روند تا هركدام سهم بیشتری از میراث مجموعه دار 
فرنسوی را به جیب بزنند. بیش از نیمی از این گنجینه 

هنری به وارثان والرد می رسد.
از میان 140 اثر فروخته شده در عصر سه شنبه، اغلب 
متعادلی  قیمت های  به  كه  بودند  و طراحی  نقاشی  آثار 

قروخته شدند.
 Le Repas« از؛  عبارتند  مجموعه  این  آثار  مهم ترین 
 »La Fete de la Patronne« پیكاسو،  اثر   »Frugal
طراحی   »Trois Têtes Tahitiennes« دگا،  ادوار  اثر 
 Le Chapeau اثر پل گوگن، »  سه سر با زغال سنگ 
پی یر  اثر  سر  به  كاله  زنی  رنگی  طراحی   »Épingle
اگوستین رنوار و پرتره من ری از چهره خودش. این 

آثار بین 925 تا 216 هزار دالر فروخته شدند.
  »Arbres à Collioure  « مجموعه  این  اثر  گران ترین 
گذشته  هفته  كه  بود  فرانسوی  هنرمند  ُدَرن  آندره  اثر 

در حراجی لندن به قیمت 28 میلیون دالر فروخته شد.
دوران  دوست  چهره  از  سزان  روغن  رنگ  پرتره 
نادر  اثری  كه  مشهور  نویسنده  زوال  امیل  كودكی اش، 
سه شنبه  روز  حراجی  آثار  میان  در  می آید  شمار  به 
هنر  بخش  رئیس  والت،  نشد.سموئل  فروخته  اما  بود 
زوال  امیل  پرتره های  مورد  در  امپرسیونیستی سوتبی 
گفت:»سزان بسیاری از این پرتره ها را نابود كرد چون 

به نظرش به اندازه كافی خوب در نیامده بودند.«
سی بی سی نیوز / 29 ژوئن
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»جاده سه روزه« به روایت
 ناشر انگليسي 

محمد جوادي / مترجم 

جاده سه روزه، رمان بسیار 
حوادث  كه  است  جذابي 
جنگ،  فضاي  دو  در  آن 
در  اروپا  جنگي  مناطق 
و  اول،  جهاني  جنگ  خالل 
اونتاریوي  وحشي  طبیعت 
اتفاق  كانادا  در  شمالي 
مي افتد و خواننده را از یك 
سو در بطن جنگ همراه با 
و  وحشت  اضطراب،  ترس، 
فیزیكي  و  روحي  لطمه هاي 
از  سربازان قرار مي دهد و 
سوي دیگر با عقاید، رسوم 
سرخ پوستان  زندگي  و 
قبایل امریكاي شمالي آشنا 

مي كند. 
زاویر  مي شود؛  قول  نقل  شخصیت  دو  زبان  از  داستان 
دوران  صمیمي  دوست  همراه  به  كه  است  سرخ پوستي  بِرد 
بچگي اش الیاس به صورت داوطلبانه به جنگ در اروپا اعزام 

مي شوند. 
زاویر كه در طبیعت بكر و جنگلي در نزدیكي موز فاكتوري در 
اونتاریوي شمالي به دنیا آمده است به همراه خاله اش نیسكا 

با پیروي و احترام به سنت هاي اجدادش زندگي مي كند. 
با شروع جنگ جهاني، او به همراه دوستش الیاس به صورت 
داوطلبانه به جنگ اعزام مي شوند. مهارت هاي بي عیب و نقص 
طول  در  خاله اش  آموزش هاي  حاصل  كه  شكار  در  زاویر 
تك تیراندازي  به  را  او  است،  بكر  طبیعت  در  زندگي  سال ها 

ممتاز در جبهه جنگ تبدیل مي كند... 
در  زندگي  ابتداي  در سال هاي  كه  است  یتیمي  كودك  الیاس 
مدرسه شبانه روزي توسط راهبه ها بزرگ شده است و فردي، 
برخالف زاویر، عاشق صحبت و عالقه مند به آداب اروپایي ها 
الیاس  كه  هرچند  است.  جسورانه  افكار  با  انگلیسي  زبان  و 
به طور مستقیم راوي داستان نیست اما نیت و رفتارش همواره 
به  بجز  و جز  توصیف هاي مفصل  و  تحلیل  با  زاویر  توسط 

تصویر كشیده مي شود. 
یافتن  شدت  با  اوست.  رازدار  و  اعتماد  مورد  دوست  زاویر 
جنگ، الیاس، كه به وسیله دوست سفیدپوستش تسلیم مورفین 

گردیده است، خونخوارتر شده و در نهایت... 

فروش ميليوني استفاني مه یر 
جدیدترین  با  آمریكایي  پرفروش  نویسنده  مه یر  استفاني 
رمانش، یك بار دیگر فروش میلیوني را تجربه كرد.نویسنده 4 

»افسانه  پرفروش  گانه 
گرگ ومیش« با نوشتن 
كتاب جدیدش با عنوان 
زندگي  كوتاه  »داستان 
دوم بري تنر« توانست 
میلیون  یك  از  بیش 
را  كتاب  این  از  نسخه 
فروش  به  آمریكا  در 
برساند. این آمار كه از 
این كتاب  انتشار  زمان 
ژوئن)15   5 تاریخ  در 
آمده،  به دست  خرداد( 
در  او  مي دهد  نشان 
به  هفته   3 حدود  مدت 
یافته  این ركورد دست 

است. 
»لیتل براون« ناشر این رمان كوتاه با اعالم این خبر گفت این 
كتاب در چندین فهرست كتاب هاي پرفروش جاي گرفته است. 
این كتاب نه تنها در آمریكا از چنین موقعیتي برخوردار شده، 
بلكه در بریتانیا و چند كشور دیگر نیز همین موفقیت را كسب 

كرده است. 

 

كوتاه از ادبيات گفتگوی ایندیپندنت با توماس لینچ 

شاعری كه 
مرده شور است

مترجم: محمد حسنلو 

ابراز  از  خوشحالی  کنار  در  همیشه  من 
چرا  کنم  می  تعجب  کمی  خوانندگان  لطف 
انتظار  این  آمریکایی  شاعران  برای  که 
تقریباً به یک مسئله عادی تبدیل شده است 
که هیچ کسی شعرهای آنها را نمی خواند 
و در حقیقت دوستداران شعر در آمریکا را 

می توان تعدادی اندک عنوان کرد. 
در 1948 در دیترویت میشیگان متولد شد و دوران نوجوانی خود را 
در كنار پدر در كنار مردگان سپری كرد. در جوانی یك دقیقه آرام و 
قرار نداشت و به قول معروف جوانی را به حد كمال رسانده بود؛ از 
شرط بندی های شبانه گرفته تا ولگردی های روزانه، زندگی هر روز 
اینكه دوران دبیرستان خود را در مدرسه بلومفلد  تا  او را پر می كرد 
هیلز میشیگان به پایان رساند و وارد دانشگاه مرتوری شد كه در كنار 
شغل پدری اش یعنی كفن و دفن مردگان به كار نویسندگی و شاعری 
مشغول شد كه اكثر آثارش را با موضوع شغل پدری به رشته تحریر 

درآورده است.

 از ارزشمندترین آثارش كتابی با عنوان »دفن و كفن: مطالعات زندگی 
از یك تجارت دلگیر« است كه مجموعه مقاالت و دست نوشته هایش 
دریافت  به  موفق  كه  است  مردگان  دفن  و  كفن  موروثی  درباره شغل 
جایزه كتب غیر داستانی »هرتلند« ،  جایزه كتاب آمریكا و نامزد دریافت 

جایزه كتاب ملی آمریكا شده است. 

مجموعه  دومین  است.  ترجمه شده  دنیا  زنده  زبان  هفت  به  كتاب  این 
 Great Lakes مقاالتش با عنوان »حركت و سكون اجساد«  نیز جایزه
Book آمریكا را دریافت كرد. روزنامه ایندیپندنت انگلیس مصاحبه ای 

كوتاه با این نویسنده و شاعر آمریكایی انجام داده است: 

كجا هستید و چه چیزی می بینید؟  
در حال حاضر تنها در محوطه مرده شور خانه میدفولد میشیگان قدم 
می زنم و به كار دفن و كفن مردگان مشغول هستم. )شغل اصلی لینچ 
از  كه  ای  تازه  برف های  به  در عین حال  است.(   دفن مردگان  و  كفن 
و  سخت  ماهی  میشیگان  در  فوریه  كنم.  می  نگاه  نیز  آید  می  آسمان 

خشن است.

در حال حاضر روی چه اثری كار می كنید؟  
عنوان  با  روبرتسون  رابین  جدید  مجموعه شعرهای  موفق شدم  فقط 
خودم  عالقه  مورد  آثار  از  یكی  اثر  این  كنم.  تمام  را  خطر«  »چراغ 

محسوب می شود.

نویسنده مورد عالقه خود و علت عالقه به وی را بیان كنید. 
قدرت  هم  آن  علت  و  آمریكایی  تحلیلگر  و  نگار  روزنامه  منكن،   اچ.ال 

طنزپردازی وی است.

معمواًل در چه جایی می نویسید؟ 
اتاق كار منزل شخصی ام بهترین جایی است كه خالقیت به سراغم می 
آید. شبیه خیابان بی انتهایی است كه 35 سال است در آن حركت می 

كنم ولی هنوز به انتها نرسیدم.

چه چیزی حواس شما را از نویسندگی پرت می كند؟  
به هر حال نویسندگی هم یك شغل محسوب می شود كه سختی های 
خودش را دارد و هرچیزی جذاب تر از آن می تواند نظر انسان را جلب 

یا پرت كند.

كدام یك از شخصیت داستانی كتاب هایتان شبیه شما هستند؟  
های  عادت  است  دوبلین  اهل  كه  او  »جیمز جویس«.  داستان  در  دافی 
اجازه می  عجیب و غریبی در روایت شرح حال زندگی خود دارد كه 
آنها را به سروده  دهد در ذهنش داستان ها و جمالت شكل بگیرد و 

هایی زیبا تبدیل كند.

از دیدن خوانندگان و مخاطبان كتاب هایتان چه احساسی به شما دست 

می دهد؟  
من همیشه در كنار خوشحالی از ابراز لطف خوانندگان كمی تعجب می 
كنم چرا كه برای شاعران آمریكایی این انتظار تقریبًا به یك مسئله عادی 
تبدیل شده است كه هیچ كس شعرهای آنها را نمی خواند و در حقیقت 

دوستداران شعر در آمریكا را می توان تعدادی اندك عنوان كرد.

الگوی زندگی در خارج از دنیای ادبیات؟  
از من هستند. من همیشه در زندگی  خانواده و پدرم. آنها خیلی بهتر 

سعی كردم مثل آنها عمل كنم. 
 

لینچ در  »كفن و دفن« كه فیلم مستند آن چندی پیش از شبكه تلویزیونی 
پی بی اس پخش شد، وضعیت زندگی و مرگ مشتری های یك كارگزار 
كفن و دفن را روایت می كند و عالوه بر نمایش فرآیند آماده سازی و 
بزرگداشت و خاكسپاری دیدگاهی را نسبت به جایگاه مرگ در زندگی 
انسانها و اینكه چگونه با آن روبرو می شوند ارائه می كند. وی در این 
مستند بخش هایی از متن آخرین كتابش را در فیلم می خواند كه خودش 

آن را »رساله« نام گذاشته است: 

ترجیح می دهم در فوریه باشد. نه این كه برایم زیاد فرقی بكند. نه اینكه 
كسی باشم كه بر جزئیات پافشاری كنم. اما حال كه می پرسید فوریه 
ماهی كه اولین بار پدر شدم. ماهی كه پدرم مرد. بله حتی از نوامبر هم 
بهتر است. می خواهم كه سرد باشد. فوریه با سرما پیش رو و سرما 
بادی  و  روز  های  لبه  بر  ای سرسخت  لكه  تاریكی چون  و  پشت سر 
كه سرما را تلخ تر كند. پس از اینكه حرف ها تمام شد،  تابوت را پائین 
تمام  كار  تا  كنید  به درون سرازیر  را  كنید خاك  رها  را  بدهید،  طناب 
شود. نگاه به پائین بدوزید. آنجا جایی است كه آن چه می گذرد و وقتی 
كارتان تمام شد سر باال كتید و بروید ولی محل دفن را نشانه بگذارید 

تا یادتان نرود از كجا آمدید و به كجا می روید...

آیا تجربه روزنامه نگاری و 
مطبوعاتی دارید؟

لطفا جهت همکاری با هفته 
نامه پرشین تماس بگیرید

07735342966



جمعه 11 تیر ماه 1389   -  شماره 154هفته نامه پرشین16

info@persianweekly.co.uk

سالمت عليه سالمت
محل  جنوبي  آفریقاي  در  فوتبال  جهاني  جام 
بیشترین  با  ورزشكاران  از  برخي  گردهمایي 
بهداشتي  كارشناسان  اما  است،  اندام  تناسب 
مي  گویند پیام مثبت جام جهاني به مردم از لحاظ 
انتخاب سبك زندگي سالم با انتخاب شركت هاي 
معظم تولیدكننده فست فود و هله هوله ها براي حمایت مالي از این 

مسابقات تضعیف مي شود.....

این نوع،  از  شركت هاي مك دونالد، كوكاكوال و چند شركت دیگر 
و  داده اند  پول  فوتبال  جهاني  فدراسیون  به  دالر  میلیون  صدها 
برخي از این پول ها براي ساختن پروژه هاي ورزشي بنیادي در 
اما متخصصان  قرار گرفته است.  استفاده  آفریقاي جنوبي مورد 
تغذیه در آفریقاي جنوبي، نگران اند كه به خصوص جوانان تحت 
تاثیر تبلیغات این شركت ها قرار گیرند كه قهرمانان ورزشي را به 
همراه غذاها و نوشابه هایي كه مملو از چربي و قند هستند، نشان 

مي دهد.
بنیاد ملي قلب آفریقاي جنوبي نشان  یك گزارش اخیر به وسیله 
داد كه 29 درصد مردان و 56 درصد زنان این كشور اضافه وزن 
نیستند  امان  در  وزن  این مشكالت  از  هم  دارند. حتي جوان ترها 
محسوب  وزن  اضافه  داراي  ساله   9 تا   1 كودكان  درصد   17 و 

مي شوند.
به گفته تامي بوالني، رییس سازمان ملي مصرف كنندگان آفریقاي 
جنوبي این مسابقات فرصتي عالي براي آموزش به همه اجتماعات 
در مورد غذاخوردن سالم بود، اما ما در این مورد كامال جا ماندیم.

بنیاد پژوهش سرطان جهان، كه مي  گوید شواهد قانع كننده اي در 
مورد افزایش چربي بدن و افزایش خطر 6 نوع سرطان وجود دارد، 

اعالم كرد فیفا مسوول انتخاب اسپانسرها )حامیان مالي مسابقات( 
بوده است.

به  اشاره  با  نایتینگیل  ترسا  خیریه،  سازمان  این  عامل  مدیر 
گفت:  آنها  مانند  كوال و شركت هایي  كوكا  شركت هاي مك دونالد، 
به عنوان حامیان و همكاران  این شركت ها  كه  »ناامیدكننده است 

مسابقات انتخاب شده اند.«

او افزود: »اگر فیفا بتواند در زمینه این موضوع رهبري را به عهده 
گیرد و اعالم كند كه شركت هایي را كه فرآورده هاي ناسالم تولید 
مي كنند در آینده به عنوان حامي مالي یا همكار نخواهد پذیرفت، 

سالمت عمومي در سراسر جهان به شدت تقویت خواهد شد.«

صفحه هاي  روي  بازي ها  نمایش  حین  در  اسپانسرها  لوگوهاي 
تلویزیون نقش مي بندند. با توجه به اینكه بسیاري از تماشاگران 
آن قدر مجذوب بازي فوتبال مي شوند كه به فكر آماده كردن غذا 
زماني  جهاني  جام  كه  امیدوارند  فست فود  شركت هاي  نمي افتند، 

براي اوج گیري فروش محصوالت شان باشد.

مجله سالمت مردان بریتانیا پیش بیني كرده است كه یك تماشاگر 
بازي فوتبال به طور میانگین به علت خوردن نوشابه و فست فود 

در حین یك بازي معادل 1913 كالري دریافت مي كند.

اما دان تامپسون، رییس مك دونالد، در دفاع از ارتباط شركت اش 
با جام جهاني مي گوید: »این شركت مجموعه اي از غذاهاي سالم 
را هم به مشتریان اش عرضه مي كند.« او مي گوید: »غذاهایي كه در 
مكدونالد سرو مي شوند، مانند این است كه فرد به یك بقالي رفته 
باشد. ما ساالد، میوه، جوجه و گوشت مرغ را به مشتریان عرضه 

مي كنیم.«

یك سخنگوي كوكاكوال هم گفت: »این شركت این شعار را مطرح 
غذایي  رژیم  فعال،  و  سالم  زندگي  یك سبك  كلید  كه  است  كرده 

سالم و متعادل و فعالیت جسمي منظم است.«

ژوهانسبورگ،  در  غذایي  رژیم هاي  متخصص  ماریاس،  ترسا 
عمومي  جهل  اساسي  »مشكل  مي گوید:  جنوبي  آفریقاي  پایتخت 
باید آگاهي كاملي در مورد گزینه هاي  است.« او مي گوید: »مردم 

در اختیارشان براي غذا و نوشابه داشته باشند.«
بوالني همچنین مي گوید كه الزم است دولت با فقدان آگاهي مردم 
»شاید  مي گوید:  او  كند.  مقابله  ناسالم  خوردن  غذا  اثر  مورد  در 
عموم  به  كه  كند  را شروع  برنامه هایي  دولت  جام جهاني،  از  پس 
مردم درباره خطرات خوردن مقدار زیاد هله هوله ها آموزش دهد 
و والدین را تشویق كند كه خودشان براي كودكان شان غذا بپزند.«

وقتی اپل 800 دالر معامله شد 
شدن  میلیاردر  براي  سال   44 نداشت  طاقت  كه  مردي 

صبر كند 
با حقوق  كه  است  آمریكایی  مهندس  یك   ،» وین  ران   «
زندگی  امورات  كند  می  دریافت  كه  ایی  بازنشستگی 
یكی  اكنون  می توانست  كه  مردی  گذراند.  می  را  خود 
دو  هفته ای  امروز  باشد،  جهان  مردم  ثروتمندترین  از 
شاید  تا  می آزماید  بندي  شرط  در  را  خود  بخت  بار 
ثروتمند شود. نام » ران وین « پای قرارداد تأسیس یك 
 « استیو جابز« و   « كنار  1976 در  اول آوریل  تاریخ  شركت در 
مشهورترین  از  یكی  نام ها  این  می شود.  دیده   » ووزنیاك  استیو 

الكترونیك،  قطعات  و طراحی  تولید  كمپانی های  پرطرفدارترین  و 
نرم افزارهای كامپیوتری و كامپیوترهای شخصی و البته »آی فون« 

و »آی پد« را یادآوری می كند؛ شركت اپل. 

آشنایی » ران وین « و » استیو جابز« به چند سال پیش از تأسیس 
اپل بر می گردد. » ران وین « در مورد رابطه اش با جابز می گوید: 
هم  با  را  مان  و شام  نهار  بودیم.  یكدیگر صمیمی  با  بسیار  »ما 
می خوردیم و با هم صحبت می كردیم. زمانی كه » جابز« تصمیم 
وارد  اپل  شركت  تأسیس  برای   » ووزنیاك  استیو   « با  گرفت 
مذاكره شود ازمن برای طراحی مدارك و مذاكره با » ووزیاك « 
درخواست همكاری كرد. این دو جوان می خواستند به هر قیمتی 
انجام  به  قادر  كه  می داد  نشان  شواهد  و  شوند  موفق  شده  كه 
این كار هستند، اما مسیری كه در پیش گرفته بودند مسیر بسیار 
دشواری بود. احتمال ثروتمند شدن من زیاد بود، اما ممكن بود 
آن قدر آن لحظه دور باشد كه من تنها در زمان خاكسپاریم به این 
ثروت دست یابم.« شركتی كه اكنون در بازار جهانی هر سهم آن 

نزدیك به 270 دالر ارزش دارد. 

» وین « این درخواست را پذیرفت و به منظور این همكاری، 10 
قرارداد،  عقد  با  تعلق گرفت.  به وي  این شركت  از سهام  درصد 
شركت اپل تأسیس شد، اما » وین « به سرعت دچار شك و شبهه 
دستگاه  تولید  تجارت  راه اندازی  در  یك بار  او  این،  از  پیش  شد. 
شرط بندي، جك پات، شكست خورده و هزاران دالر متضرر شده 
دیگر  بار  یك  تاریخ  كه  بود  نگران   » وین  اوصاف،»  این  با  بود. 
تكرار شود و احساس می كرد كه برای یك چنین شرایطی قدری 
» وین « سهام  اپل،  از تأسیس شركت  11 روز پس  مسن است. 

خود را واگذار و كناره گیری كرد.

 » وین « در آن زمان در ازای واگذاری سهام 10 درصدی خود 
800 دالر دریافت كرد. این مقدار سهام در حال حاضر 22 میلیارد 
»چه  می گوید:  خود  تصمیم  درباره   » وین  دارد.»  ارزش  دالر 
می توانم بگویم؟ زمانی بر اساس درك خود از شرایط تصمیمی 
این  بپذیری و بر مبنای آن زندگی كنی.  باید آن را  می  گیری كه 
« می گوید  وین   « بدهی.«  انجام  می توانی  كه  است  كاری  بهترین 
به موقعیت كنونی جابز غبطه نمی خورد و تالش می كند هیچ گاه 
وضعیتی  چه  می ماند  اپل  در  اگر  كه  نكند  فكر  موضوع  این  به 

می توانست داشته باشد. 
» ران وین « هیچ گاه خود از محصوالت اپل استفاده نكرده است 
و شاید حتی كمتر كسی بداند كه او یكی از مؤسسان شركت اپل 
 76 او  است.  كرده  طراحی  را  شركت  این  لوگوی  اولین  و  بوده 
 « تمبر عالقه مند است. خانه  به جمع آوری سكه و  دارد و  سال 
نزدیكی الس  در  نوادا و  ، یك خانه معمولی در صحرای   » وین 
پول  شیفته  مردم  سایر  همانند  می گوید  خود  كه  است.او  وگاس 
است، هر هفته در الس وگاس پای دستگاه شرط بندي به دنبال 
ثروتی باد آورده است. این در حالی است كه او می توانست یكی 
از ثروتمندترین مردان آمریكا باشد، تنها اگر سال ها پیش شركتی 
را كه به طور مشترك با دو نفر دیگر پایه گذاری كرده بود، ترك 

نمی كرد. 
29 ژوئن 2010 

تعميرات كامپيوتر در محل
لپ تاپ و دسکتاپ  - اپل و ویندوز

07733113137

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

به منظور بهبود كیفیت زندگی و افزایش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگی، سازمان بازنشستگان شاهین
برنامه های مختلف بهداشت جسمی  و روحی توسط 

كارشناسان
ورزیده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ریزی شده را برگزار می كند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 یا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL



17 هفته نامه پرشین جمعه 11 تیر ماه 1389 - شماره 154

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

پایان لري كينگ الیو 
سال   53 در  برتر  چهره هاي  با  كینگ  ي  گفت وگو  هزار   50

فعالیتش 

با شخصیت های  گفت وگو  برنامه  مجری مشهور  كینگ،  لری 
جهان كه 25 سال است از شبكه تلویزیونی سی.ان.ان آمریكا 
پخش می شود، اعالم كرد پاییز امسال این برنامه را به پایان 
می رساند. كینگ در پیامي در توئیتر براي طرفدارانش نوشت: 
»وقت آن رسیده كه برنامه هاي شبانه ام را به پایان برسانم.« 
این  از  دارد  قصد  كرد  اعالم  سه شنبه  روز  ساله،   76 كینگ 
برای  و  دهد  اختصاص  خانواده اش  به  را  بیشتری  وقت  پس 
همین از پاییز برنامه »الری كینگ الیو« را كه به گفت وگو با 
شخصیت های برجسته جهان و ستاره ها اختصاص دارد، به 
پایان می رساند. او در این ماه بیست و پنجمین سالگرد برنامه 
كتاب هاي  در  نامش  و  گرفت  خواهد  جشن  را  پرمخاطبش 
ركورد جهاني گینس ثبت خواهد شد. چراكه توانسته براي این 
آنتن  را بدون وقفه روي  تلویزیوني  برنامه  مدت طوالني یك 

ببرد. 
شبكه  با  ام  همكاری  به  این  وجود  »با  گفت:  باره  این  در  او 
تلویزیونی سی.ان.ان ادامه خواهم داد و برنامه هایی ویژه را 
در باره حوادث بزرگ ملی و بین المللی اجرا خواهم كرد.« چند 
ماه پیش كه لری كینگ درخواست جدایی از همسر هفتم خود 

را داد،زندگی خصوصی وی به تیتر اصلي اخبار آمریكا تبدیل 
شد. اما اكنون آنها  آشتی كرده اند. 

 1933 سال  در  كینگ  لري  به  معروف  زیگر  الرنس هاروی 
در نیویورك متولد شد او در دهه 50، كار خود را به عنوان 
 53 در  كرد.او  فلوریدا  آغاز  در  محلی  رادیو  یك  خبرنگار 
با  گفت وگو  هزار   50 به  نزدیك  رسانه اي  خود  فعالیت  سال 
شخصیت های سیاسی و چهره هاي برتر در زمینه هاي مختلف 

داشته است. 
همه  با  فورد  جرالد  جمهوری  ریاست  زمان  از  وی 
سال  در  كینگ  است.  كرده  گفت وگو  آمریكا  روسای جمهور 
2009 در گفت وگویی با روزنامه نیویورك پست درباره اجرای 
پیش  از  را  سوالی  هیچ  برنامه ها  این  در  گفت،  برنامه هایش 
اكثرموارد  در  كینگ  كند.برنامه هاي  نمی  آماده  و  نمی نویسد 
مي كند  ایجاد  چالش  حاضرمي شود  آن  در  كه  افرادي  براي 
اما نوع مصاحبه او در عین حال باعث مي شود فرد مصاحبه 

شونده احساس راحتي كند. 

كینگ شاید در مصاحبه هایش بسیار موفق باشد اما با عالقه 
در  باسابقه  مجري  این  سیاسي  گوهاي  و  گفت  به  بینندگان 
رقابت با مجریاني چون شان هانیتي مجري برنامه فاكس نیوز 
و ریچل مادو مجري شبكه MSNBC در سال هاي اخیر عقب 
ماند. كینگ اعالم كرده هیچ فشاري از سوي مقامات سي.ان.

ان احساس نمي كند و خودش خواهان پایان یافتن برنامه گفت 
وگوي زنده تلویزیوني اش است. 

مدیران اجرایي سي.ان.ان اعالم كرده اند پس از برنامه اجراي 
كینگ  برنامه  برنامه اي مشابه جاي  با  الزاما  كینگ  لري  زنده 
از آن است كه  را پرنخواهند كرد. برخي از گزارش ها حاكي 

پیرس مورگان داور برنامه تلویزیوني 
در  كینگ  برنامه  خالي  جاي   »America’s Got Talent  «
سي.ان. ان را پر خواهد كرد.از كیتي كوریس مجري سي بي 
اس به عنوان یكي دیگر از جانشینان احتمالي كینگ یادمي كنند. 
این در حالي است كه كینگ در مصاحبه اخیرش اعالم كرده 
 American« برنامه  رایان سیكرست مجري  باشد  او  با  اگر 
دوران  در  كینگ  كرد.  خواهد  اعالم  خود  جانشین  را   »Idol
فعالیت مجریگري اش جوایز مختلفي از جمله جایزه » امي« و » 

Cable ACE Awards« را به خودش اختصاص داده است. 
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ذهن و رایانه: پیش در آمدی بر هوش مصنوعی 

ماشين فكر 
می كند 

نیكوالس راوریت 
مترجم: ساسان تقوایی 

بوده  چیزی  مورد  در  اندیشه  همواره 
و در پی بازنمودن پدیده ای است که 
دارای محتوی می باشد. فیلسوفان این 
ویژگی اندیشه ی انسان را نیت مندی 
برای  مهم  مسائل  از  یکی  خوانند.  می 
چگونه  که  است  این  مصنوعی  هوش 
می توان، نیت مندی را به یک برنامه 
ی رایانه ای داد، یا این که چگونه می 
آورد.  دست  به  نحو  از  را  معنا  توان، 
تجربه  به  شدن  متوسل  کارتر،  پاسخ 

است. 

در حال حاضر، طیف وسیعی از متون مقدماتی 
ی  نوبه  به  كه  دارند  وجود  ذهن  ی  فلسفه  در 
خود كامل به شمار می آیند. اما كتاب جدید مت 
كارتر مبحث متفاوت تری را ارائه می دهد. شش 
فصل آغازین این كتاب وی، شامل موضوعاتی 
می شود كه برای هر دانشجوی فلسفه ی ذهن 
نقش  رفتارگرایی،  انگاری،  دوگانه  آشناست: 
گرایی. ولی دغدغه ی اصلی كارتر، ترسیم و دفاع 
از امكان ناپذیری نظریه ی محاسباتی در مورد 
ذهن است. فصول این كتاب به شیوه ای دقیق، 
مجموعه ای از مفاهیمی را كه برای درك نظریه 
و  كرده  ترسیم  است،  الزم  ذهن،  محاسباتی  ی 
نشان  تا  كوشد  می  كتاب  یادداشت  در  كارتر 
دهد كه چگونه این سیستم ماشینی می تواند در 
توضیح و توصیف ذهن كمك رسان باشد. كارتر 
محتاطانه نتیجه می گیرد كه از سویی مخالفتی 
با اصل برنامه ی هوش مصنوعی وجود ندارد 
داشته  وجود  توانند  می  هایی  سیستم  –یعنی 
باشند كه دارای نوعی ذهنیت ابتدایی باشند كه 
توسط برنامه های رایانه ای برای آن ها فراهم 
برنامه  بهترین  دیگر،  سوی  از  اما  است-  شده 
انجام  باری در  به گونه ی تاسف  های موجود 
نحو  به  كارتر  هستند.  ناكارآمد  وظیفه  این 
چنین  چرا  كه  این  توصیف  در  انگیزی  ستایش 
كتاب،  آغازین  فصول  است.  شده  موفق  شده، 
برای دانشجویان فلسفه نسبتا آسان خواهد بود. 
گذاشته  بحث  به  آن  از  كه پس  اما موضوعاتی 
می شوند، تقریب به یقین جدید هستند و در هیچ 
كتاب دیگری كه بدین شكل خواننده پسند باشد، 
دیده نمی شود. این كتاب به دانشجویان هوش 
مصنوعی كامال توضیح می دهد كه چرا پروژه 
های  پرسش  برخی  برای  مصنوعی  هوش  ی 
سنتی فلسفه، پاسخ هایی بنیادین و مناقشه آمیز 
را مسلم فرض می كند. مباحث مطرح شده در 
كتاب میان رشته ای بوده و تالشی است برای 
كتاب  این  ذهن.  فلسفه  در  اساسی  مسائل  طرح 
با شیوه ای واضح و جمع بندی هایی منظم از 
پیوست  و  است  آمده  در  نگارش  به  مهم  نكات 
پایانی كتاب، فهرستی از اصطالحات و واژگان 

تخصصی را فراهم نموده است. 
به هر روی، همان گونه كه بین منتقدین معمول 
است، قصد دارم به برخی نظریات انتقادی مهم، 
آن ها:  مهمترین  و  نخستین  نمایم.  اشاره  نیز 
نظر  در  تمریناتی  كتاب،  برای  كارتر  كه  هرچند 
فراهم  پاسخی  آن ها  برای  ندرت  به  اما  گرفته، 
]این مساله [ موجب مایوس شدن  نموده است. 
برخی  به  وی  عالوه،  به  گردد.  می  دانشجویان 

مصنوعی  هوش  پیرامون  فیلسوفان  مالحظات 
میان  در  مثال،  برای  است.  نكرده  اشاره 
دانشمندان شناخت گرا، گرایشی وجود دارد كه 
بر اساس آن برخی از فعالیت هایی را كه متعلق 
به یك انسان است، به مغز نسبت می دهند. آن ها 
در تبیین ادراك، این گونه استدالل می كنند كه 
مغز، پیام ها را دریافت و داده ها را تفسیر كرده، 
فرضیه ای ساخته و نتایجی را استخراج می كند 
است.  كوچك  انسانی  خود،  مغز،  كه  این  گو  ؛ 
كارتر ممكن است، چنین انتقادهایی را نامتقاعد 
كننده بیابد اما بهتر بود كه آن را همان گونه كه 
میان مدافعان و منتقدان هوش مصنوعی، مساله 

ی مهمی بوده است، مورد بحث قرار می داد. 
سومین مساله ای كه باید مورد توجه قرار گیرد، 
موضوع جوهر است. برنامه های رایانه ای، صرفا 
بر مبنای مشخصه های نحوی كار می كنند. در 
نهایت، صحبت كردن آن ها شكلی فیزیكی خواهد 
داشت كه به درون داد ها، گشتارها و برون دادها 

انسان،  ی  اندیشه  مقابل،  در  هستند.  وابسته 
پی  در  و  بوده  در مورد چیزی  اندیشه  همواره 
بازنمودن پدیده ای است كه دارای محتوی می 
باشد. فیلسوفان این ویژگی اندیشه ی انسان را 
نیت مندی می خوانند. یكی از مسائل مهم برای 
توان،  كه چگونه می  است  این  هوش مصنوعی 
نیت مندی را به یك برنامه ی رایانه ای داد، یا 
این كه چگونه می توان، معنا را از نحو به دست 
آورد. پاسخ كارتر، متوسل شدن به تجربه است. 
تا  می سازد  قادر  را  نحوی  عبارات  كه  چه  آن 
ویژگی های این جهان را به تصویر كشند، این 
خورده اند  پیوند  خارج  جهان  با  آن ها  كه  است 
و این پیوند نتیجه ی تجربه است. برای این كه 
حالت های ذهنی ما معنادار باشند، باید تجربه ی 
پیشینی از جهان داشته باشیم كه به وسیله ی 
دستگاه ادراكی برای ما فراهم شده باشد)صفحه 
تئوری  برای  است  ممكن  پاسخ  این   .)179
محاسباتی ذهن، مفید باشد، مشروط بر آن كه 
به طور  محاسباتی  مفاهیم  در  را  تجربه  بتوان 
فیلسوفان و نظریه  از  كامل توضیح داد. برخی 
پذیر  امكان  كار  این  كه  دارند  اعتقاد  پردازان 
این  است  توانسته  نمی  كارتر  مسلما  اما  است، 
ادعا را در كتاب مطرح كند، چرا كه وی در كتاب، 
خود را به توصیفی از تجربه متعهد ساخته است 
كه به نظر می رسد رویكرد محاسباتی به ذهن 

را ناممكن می سازد. 
تجربیات  ی  همه  كه  است  گمان  این  بر  كارتر 
وجود  چیزی  هستند.  كیفی  ی  جنبه  دارای  ما 
دارد كه شبیه دیدن رنگ قرمز است. تجربه ی 

درون  برخی  داشتن  صرف  از  فراتر  بصری، 
و  نور  های  موج  اشكال  در  فیزیكی  های  داده 
 “ گفتن  قبیل  از  فیزیكی  های  داده  برون  تولید 
می  دارد”  وجود  رنگی  قرمز  ء  جا شی  این  در 
باشد. آن چه موجب می گردد تا رویكرد كارتر 
با نظریه ی محاسباتی ذهن، ناسازگار باشد، این 
گفته ی او در كتاب است كه در صورتی می توان 
اطمینان  خاص  حالتی  یا  وضعیت  در  بودن  از 
یافت كه بتوان از آن وضعیت تجربه ای شخصی 
داشت. به هر روی اگر این گفته، درست باشد، 
یقینا با رویكرد محاسباتی سر سازگاری ندارد، 
شناسایی  كه  است  عقیده  این  بر  كارتر  زیرا 
كیفیات، نیازمند آن است كه شما، خود آن تجربه 
را داشته باشید؛ اما دلیلی وجود ندارد كه گمان 
ای  رایانه  خاص  ی  برنامه  یك  شناسایی  كنیم 
نیازمند آن است كه شما، خود تجسم آن برنامه 
ی رایانه ای باشید. بنا بر این، تجربه نمی تواند 

شبیه به برنامه ی رایانه ای باشد. 

كارتر تالش می كند با گفتن این كه تا زمانی كه 
شیء  نیز  و  است  سرخ  كه  شیئی  مورد  در  ما 
سبز رنگ، توافق داشته باشیم، مساله ی تجربه 
از آن  دیگران  كه  فرد،  به یك  كیفی منحصر  ی 
این  اما  داشت.  نخواهد  اهمیتی  ندارند،  آگاهی 
توضیح قانع كننده نیست. اگر تئوری محاسباتی 
از نحو است، در  به دست آوردن معنا  نیازمند 
با  حسی  تجربیات  طریق  از  باید  صورت  این 
جهان واقعی ارتباط برقرار كند و این تجربیات، 
می  سختی  به  و  باشند  می  نیز  كیفیات  شامل 
زیرا  ندارند،  اهمیتی  كیفیات  كه  پذیرفت  توان 
دقیقا آن ها هستند كه تجربه را تجربه و ذهن را 

ذهن می نمایند. 
به نظر می رسد كه كارتر با مساله ای سه وجهی 
كه  دهد  توضیح  باید  سو  یك  از  روست:  روبه 
چگونه می توان از كیفیات توصیفی، محاسباتی 
مبتنی  توصیف  بایست،  می  یا  آورد،  دست  به 
تبیین  از  حمایت  در  را  تجربه  از  كیفیات  بر 
از  باید  كه  این  یا  و  نماید  رها  محاسباتی ذهن، 
با  مخالفتی  كه  باره  این  در  خود  گیری  نتیجه 
توصیف محاسباتی از ذهن وجود ندارد، چشم 

پوشی كند. 
انتظار  كه  بود  نامعقول خواهد  هر صورت،  در 
كتاب  این  همانند  مقدماتی  متنی  باشیم  داشته 
بتواند راه حل هایی برای این مسائل فراهم نماید 
با  درگیری  حس  ایجاد  كتاب،  این  ی  وظیفه  ؛ 
مسائل فلسفه ی ذهن است كه كارتر نیز توانسته 

است به خوبی از عهده ی آن برآید. 

آیا تنها یک قرن تا 
انقراض فاصله داریم؟

نیوساینتیست- ترجمه: محبوبه عمیدی

ما داریم با تولید گازهای گلخانه ای، تغییرات زیست بوم، 
آنها  از  استفاده  حتی  و  مواد غذایی  بی رویه  مصرف 
هم  به  را  زمین  روی  حیات  تعادل  سوخت  عنوان  به 
می زنیم. آیا این تغییرات به انقراض نسل انسان منجر 

خواهند شد؟
فرانك  مانند  محققی  هشدار  نمی شود  مك كنزی:  دبورا 
انسان دست كم گرفت.  انقراض نسل  ِّر را در مورد  فِن
او یك دانشمند كامل و فوق العاده است، كسی كه كمتر 
یك  از  بوده ایم.  مدرن  علم  در  او  امثال  شاهد حضور 
ویروس شناس برجسته كه نقش مؤثری در ریشه كنی 
»مركز  كه  انسانی  بوم شناس  یك  تا  گرفته  داشته  آبله 
ملی  دانشگاه  در  را  منابع«  و  زیست محیطی  مطالعات 
دانشمند  یك  ِّر  فِن گفت  باید  كرده،  پایه گذاری  استرالیا 

تمام عیار است.
از  یكی  با  گفتگو  در  او  كه  زمانی  پیش زمینه،  این  با 
تنها در  را  انسان  انقراض نسل  استرالیا،  روزنامه های 
خالل یك قرن آینده و آن هم به دلیل ناتوانی ما در مهار 
می  او  صحبت های  می كند،  پیش بینی  جهانی  گرمایش 

توانند كامال نگران كننده باشند.
اندكی برای جبران اشتباهات  البته شاید هنوز فرصت 
گذشته باقی باشد. حداقل این چیزی  است كه می توان 
ِّر با همان روزنامه  از مصاحبه استیفن بویدن، همكار فِن
انقراض  از  جلوگیری  برای  هنوز  »ما  داشت:  انتظار 
قوی  اراده ای  مستلزم  این  داریم.  فرصت  انسان  نسل 
و انقالبی در جهت ایجاد ثبات در شرایط بوم شناختی 

زمین است«.

خوش بینانه  خیلی  را  نگاه  این  نمی شود  حال  این  با 
ِّر و بویدن تنها محققانی نیستند  دانست. عالوه بر این فِن
بسیاری  می دانند.  نزدیك  را  انسان  نسل  انقراض  كه 
به شرایط  توجه  با  را  آینده  دورنمای  كه  محققانی  از 
پیش بینی  اخیر  دهه های  در  انسان  رفاهی  و  اقلیمی 
بقای  در  كلیدی  عوامل  از  یكی  معتقدند  نیز  می كنند 
انسان در دهه های آینده، غذا خواهد بود. نیاز انسان به 
مواد غذایی روزافزون است و در كنار آن مواد غذایی 
نتیجه  در  می شوند.  گرفته  كار  به  تولید سوخت  برای 
افزایش جمعیت و مصرف بی رویه مواد غذایی می تواند 
نیز  اثنا تغییرات آب و هوایی  این  دردسر ساز باشد. در 
تولید مواد غذایی و محصوالت كشاورزی را دشوارتر 

از گذشته خواهند كرد.
توافقات متعددی در زمینه بهبود شرایط زیست محیطی 
زمین و مبارزه با گرمایش جهانی صورت گرفته است، 
ِّر احتماال از كلمه انقراض استفاده كرده تا  با این حال فِن
توجه ها را بیشتر از پیش به گرمایش جهانی و اثرات 
نامطلوب آن معطوف كند و فكر می كنم كه نتیجه خواهد 
گرفت. دیگر محققان، فروپاشی اجتماعی و اقتصادی را 
همراه با از میان رفتن بخشی از جمعیت انسانی زمین 
عنوان می كنند و در واقع، تنها تعداد معدودی تاكنون از 

واژه انقراض استفاده كرده اند.

با این وجود، پیچیدگی تمدن انسانی مانع از این خواهد 
از  ناشی  پیامدهای  بتواند  اطمینان  با  كسی  كه  شد 
انقراض  نهایت  در  یا  اجتماعی  و  اقتصادی  فروپاشی 

نسل انسان را پیش بینی كند.

از بین رفتن جمعیت تقریبا 7 میلیاردی یك گونه، آن هم 
در خالل یك قرن ممكن است كمی بعید به نظر برسد؛ اما 
مطالعات زیست شناسی نشان می دهند در حدود سال 
2 میلیاردی  جمعیت  از  نمونه  یك  حتی   1580  /  1800
كبوترهای مهاجر باقی نمانده است. این پرنده تنها در 

طول یك قرن منقرض شد.
گرمایش  با  مبارزه  برای  »هنوز  است:  بویدن  با  حق 
»اگر  می گوید:  درست  هم  ِّر  فِن داریم«،  فرصت  جهانی 
افتاد«.  خواهیم  دردسر  به  نكنیم،  تالشی  مبارزه  برای 
نمی دانم،  را  با مشكل مواجه خواهیم شد  این كه چقدر 

ولی فكر می كنم انقراض گزینه خوبی نباشد!
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كتابخوانی
اعتراض آرام هم صدا دارد

آیا احمق ها 
هم كتاب 

می خوانند؟
 

احمد شهدادی

یكی  در  را  آن  نمی توان  این حال،  با  دارد.  مختلفی  تعاریف  حماقت 
دو جمله یا عبارت تعریف كرد. مثاًل اگر آدمی ضریب هوشی پایینی 
داشته باشد كه از هنجار معمول آدم ها پایین تر باشد، روان شناسان 
او را فردی كانا می خوانند. اما چنین آدمی احمق خوانده نمی شود. 
اگر دانش آموزی از عهده حل یك تمرین ریاضی برنیاید، ممكن است 

تنبل نامیده شود، اما احمق خطابش نمی كنند. 

و  عاقل  افراد  اغلب  كه  بدانیم  را صفتی  كه حماقت  نیست  بد  ظاهراً 
معمولی، با حد بهنجاری از هوش و عقل و توانایی هایی ذهنی، به آن 
موصوف می شوند. وقتی كسی كاری را كه باید عاقالنه و با اندیشه 
نپخته و  ناگهانی و  انجام دهد،  اولیه  با طرح و نقشه  قبلی و همراه 
نسنجیده و شتاب زده انجام دهد، و نتیجه ای زشت و خراب و خنده دار 
به دست آورد، مردم او را احمق می خوانند. وقتی تصمیمی نادرست 
در  می كنیم،  به ضرر خودمان عمل  و درست صددرصد  می گیریم 
بوده  نور چراغ عقل و مشورت روشن شدنی  با كمی  راه  كه  حالی 
است، دیگران حق دارند كه ما را احمق خطاب كنند. بدبختانه بیشتر 

مواقع هم از این حق استفاده می كنند. 
همه ما در زندگی فردی و اجتماعی خود دچار حماقت می شویم. هیچ 
كس نیست كه بتواند ادعا كند هیچ وقت هیچ كار احمقانه ای نكرده 
است. اما آنچه در این مختصر می خواهم بگویم این است كه كتاب 
خواندن به نوعی درمان بیماری یا آفت حماقت است. پیش از آن الزم 

است چند نوع حماقت را بررسی كنیم.

حماقت كودكانه
این نوع حماقت را البته آدم های بزرگسالی مرتكب می شوند كه هرچند 
از دوران كودكی سال ها فاصله گرفته اند، باز هم مثل همان دوران 
رفتار می كنند. وقتی كودكی معنای پریز برق را نمی فهمد و عاقبت 
سیخ و میخ كردن در آن را نمی بیند، احمق نیست و فقط كودكی است 
كه تجربه برق گرفتگی را ندارد و از برق چیزی نمی فهمد. هیچ كس 
چنین كودكی را به خاطر این آزمایش خنده دار فرو كردن سیخی در 
كه  بزرگسالی  و  عاقل  آدم  اگر  اما  نمی كند.  احمق خطاب  برق  پریز 
سال ها وقت داشته معنای پریز، برق و میخ را بفهمد و نتیجهٔ این 
اتصال سه گانه را درك كند، باز هم سیخ یا میخی را به پریز برق فرو 
كند، در این حالت حتمًا احمق خوانده می شود. این آدم نمی توانسته 
تجربهٔ كودكی خود را تكرار كتد، چون عقل حكم می كند فردی بالغ 

و رشید معنای این كار را بفهمد. 

كودك گرفتار نقطهٔ كوچك مقابل خود است و از معنای این نقطه 
در پازل بزرگ تر خانه و كوچه و خیابان و جهان چیزی نمی فهمد. به 
همین دلیل، درست در لحظهٔ صفر حال زندگی می كند. اصاًل ارتباط 
قیافهٔ چیزها  از وضع كلی  با یكدیگر را نمی فهمد. شناختی  چیزها 
و حرف ها ندارد. دانسته هایش جزئی است و به مرز كلیت نرسیده 
است. هنوز نمی تواند استنتاج كلی از مفاهیم داشته باشد. جزئی نگری 
در  وقتی  صفت  همین  اما  است.  كودكانه  صفتی  خاص نگری،  و 
بزرگسالی خود را نشان دهد، آن وقت به حماقت پهلو می زند. آدم 
بزرگسال باید بتواند استنتاج كند، كلیت مفاهیم را درك كند، از نقطهٔ 
كوچك پیش چشم خود فراتر برود و فراتر را ببیند. اگر چنین نكند، 

حتمًا مرتكب كاری احمقانه می شود. 

كتاب خواندن، البته اگر معنای حقیقی خودش را داشته باشد، و به 
زودی توضیح می دهم كه این معنا چیست، آدم را از حماقت كودكانه 
باز می دارد. در زندگی تجاربی تكرار شونده داریم كه وقتی در زندگی 
خودمان یا دیگران می بینیم و می یابیم، باید از آن ها درس بگیریم. این 
درس آموزی از راه كتاب خواندن ممكن است. تكرار نكردن تجارب 
كتاب خواندن حداقل  است.  بودن  دیگران، نخستین درس عاقل  تلخ 

كاری كه می كند این است كه این تجربه ها را پیش چشم ما می آورد 
و ما را بی مزد و منت به دنیای زندگی و فكر دیگران می برد. 

چگونه  می بینند،  چگونه  دیگران  در می یابیم  كه  است  راه  این  از 
می فهمند و مهم تر از همه چگونه عمل می كنند. آن وقت اگر درست 
كمتری  احمقانه   كارهای  می كنیم  سعی  باشیم،  فهمیده  را  كتاب 
از  یكی  رفتار كردن،  احمقانه  كمتر  برای  راه هایی  پیدا كردن  بكنیم. 

خصلت های آدم كتاب خوان است.

به عالوه، كتاب خواندن باعث می شود آدم جزئی نگر نباشد و كلیت ها 
نوك  از  دورتر  و  فراتر  جاهایی  كتاب  خواندن  با  آدم  ببیند.  هم  را 
دماغ خود را می بیند و آن وقت است كه دیگر به جغرافیای كوچك 
روستای فلك زده خود خرسند نیست. آن وقت است كه دیگر بهترین 
لهجه را لهجه خود نمی داند، بهترین جای عالم را ده خود نمی شمرد، 
و  خوش تیپ ترین  را  خود  نمی بیند،  خود  زن  را  دنیا  زن  بهترین 
داناترین و برترین فرد عالم نمی انگارد، فكر خود را درست ترین فكر 
موجود در جهان نمی پندارد. این طور است كه كتاب خواندن به آدم 
قدرت نگاه كردن به اموری غیرشخصی و غیرجزئی را می دهد. این 

باعث می شود آدمی كارهای احمقانه كمتری مرتكب شود. 

حماقت مطلق گرا
و  مطلق گرایی  از  شكلی  با  كه  دارد  وجود  حماقت  از  دیگر  نوعی 
و  فكری  بحث های  در  نیست  الزم  البته  این  است.  همراه  دگماتیسم 
نظری و فلسفی باشد. گاهی در زندگی حقیر شخصی خودمان هم 
گرفتار  آدم ها خیلی وقت ها  مثاًل  پیدا می كند.  پیش می آید و مصداق 
پیش  را  احمقی  اسباب  كه  می شوند  زندگی  و  فكر  در  مغالطه هایی 
می آورد. مغالطه » این چیزی نیست جز« یا مغالطه » یا این یا آن«، 
بی شمار  و  است«  چنان  هم  آن  پس  است،  چنین  »این  مغالطه  یا 

مغالطه های دیگر از این قبیل اند. 

وقتی رنگ و روی زرد و حال نزار را جز دلیل اعتیاد چیزی ندانیم، 
به هر آدمی كه كم خون باشد یا بیماری كلیوی و كبدی و … داشته 
باشد، انگ معتاد می زنیم. وقتی ریشو بودن را تنها دلیل مذهبی بودن 
و ریش نداشتن را تنها دلیل بی دینی بشماریم، آن وقت گرفتار شناخت 
كژ و مژ از آدم ها می شویم. وقتی همه راننده ها یا همه پاسبا ن ها را 
مصداق یك تجربه تلخ از برخورد با راننده و پاسبانی بدانیم، باز هم 
در زندگی خود گرفتار مغلطه شده ایم. این  مثال ها و مثال های نگفته 
دیگر همه نوعی از مغالطه اند كه كمابیش سر از حماقت در می آورند. 

او  كه  است  درسی  همان  عالم  رشته  بهترین  می كند  فكر  كه  كسی 
او  را  جهان  كتاب  بهترین  دارد.  او  را  دنیا  پدر  بهترین  می خواند. 
نوشته است. بیشترین زور بازوی دنیا مال اوست. اخالق او بهترین 
دارد، چیزی  را  فكرها  این  مانند  و  فكرها  این  كه  خلق هاست. كسی 

نمانده است كه به حماقت برسد. 

را  آن ها  و  می جنگد  هم  مطلق گرایی ها  گونه  این  با  خواندن  كتاب 
درمان می كند. وقتی كتاب می خوانیم، می فهمیم كه ما بهترین تكه عالم 
از  هم  بلندتری  درختان  است.  شهری  هم  نیویورك  نیستیم.  وجود 
درختان باغچه ما وجود دارند. حتی كشیش ها هم  گاه آدم های خوبی 
اما  هستند. ابومصعب ضرقاوی و اسامه بن الدن ریش می گذارند، 
دكتر شریعتی و دكتر حسین الهی قمشه ای ریششان را می تراشند. 
همیشه نانی كه ما می خوریم بهترین نان نیست. نماز همسایه از ما 
فقرا  به  پنهانی  به ظاهر بی وجدان محله هم  بقال  مخلصانه تر است. 
كمك می كند. دوست صمیمی ما هم گاهی دارد به ما خیانت می كند. 
می خوانیم  كتاب  وقتی  است.  نشده  تربیت  خوب  خیلی  هم  ما  بچه 
دست از حماقت مطلق گرایانه برمی داریم و كمی به خود فرصت فكر 

كردن می دهیم.

اما قول دادم كه بگویم چه نوع كتاب خواندنی چنین كاری می كند. 
به عقیده من، هر كتابی و هر شكل كتاب خواندنی نمی تواند ما را از 
دست حماقت هایمان نجات دهد. كتاب خواندن باید 1.عمیق، 2.مؤثر، 
3.متنوع، 4.همدالنه و 5.متواضعانه باشد تا اثر كند و نجاتمان دهد. 
اگر با كتابی كه می خوانیم هم مطلق گرایانه و احمقانه برخورد كنیم، 

باز بر حماقت خود افزود ه ایم.

برای  هم  این  نیست.  كتاب  بهترین  می خوانیم،  اكنون  ما  كه  كتابی 
خودش حرفی است، اما بهترین نیست. فردا باید كتابی دیگر بخوانیم. 
ماه بعد را به خواندن كتابی از جنسی كاماًل متفاوت بگذرانیم. چینی ها 
می گویند: از كسی كه یك كتاب خوانده بترس. مطمئنًا دلیل این ترس 
این خواهد بود كه چنین آدمی همه دنیا را با همان یك كتاب تفسیر 
می كند. از دریچه همان یك كتاب به عالم نگاه می كند. این كار آدم 
و  حماقت  دچار  را  او  می گیرد،  او  از  را  عمق  می كند،  تك بعدی  را 
مطلق گرایی می كند. باید كتاب های متنوع خوب بخوانیم و هر لحظه 
آماده باشیم دست از عقاید نادرست خود برداریم. گفتن این حرف 

ساده است، اما عمل كردن به آن دشوارترین كار عالم است. 

كتاب خواندن می تواند میزان حماقت ما آدم ها را كاهش دهد. متأسفانه 
همین كتاب خواندن اگر درست و به قاعده انجام نشود، حماقت را 
افزایش خواهد داد. در عین حال، بعضی كتاب ها وادارمان می كنند به 
حماقت های خود و دیگران بخندیم و با این كار ما متواضع تر می كنند. 

این كتاب ها كیمیا هستند. چنین كتاب هایی بخوانیم.

کتاب خواندن باعث می شود آدم جزئی نگر 
نباشد و کلیت ها را هم ببیند. آدم با خواندن 
از نوک دماغ  کتاب جاهایی فراتر و دورتر 
دیگر  که  است  وقت  آن  و  می بیند  را  خود 
فلک زده  روستای  کوچک  جغرافیای  به 
خود خرسند نیست. آن وقت است که دیگر 
بهترین لهجه را لهجه خود نمی داند، بهترین 
جای عالم را ده خود نمی شمرد، بهترین زن 

دنیا را زن خود نمی بیند، 
خود را خوش تیپ ترین و داناترین و برترین 
فرد عالم نمی انگارد، فکر خود را درست ترین 
طور  این  نمی پندارد.  جهان  در  موجود  فکر 
نگاه  قدرت  آدم  به  خواندن  کتاب  که  است 
غیرجزئی  و  غیرشخصی  اموری  به  کردن 
را می دهد. این باعث می شود آدمی کارهای 

احمقانه کمتری مرتکب شود. 
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خواننده عزیز هفته نامه پرشين!
 این حق شما است که این نشریه را مورد نقد و بررسی قرار دهید و ما را در هر چه 
مطلوب ساختن سطح کیفی محتویات هفته نامه یاری رسانید. برای دسترسی به 
این هدف، سریع ترین راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس نظریات و انتقادات 
سازنده شما می باشد. لذا با برقراری تماس تلفنی و اینترنتی نظرات و دیدگاه 
های خود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با یک ارتباط دو سویه و به عنوان 

یک رسانه ارتباط جمعی بدرستی رسالت شغلی خود را ایفا نمائیم.

02084554203 -07811000455

6 شاه كليد حرف زدن

شش كلمه تاثیرگذار وجود دارد كه كساني كه 
عالقه مند به كارهایي مثل بازاریابي و ارتباطات 
یاد  را  آنها  از  استفاده  چگونگي  باید  هستند 

بگیرند....
از: »چه، چه كسي، كجا،  كلمه عبارت اند   6 این   
چه  و  تجارت  در  و چگونه«؛ چه  چه وقت، چرا 
این  به  دادن  جواب  شخصي،  موقعیت هاي  در 
و  اهمیت  اختصار،  وضوح،  مي تواند  سواالت 
مكاتبه اي  یا  شفاهي  روابط  به  را  تاثیرگذاري 
براي سخنراني ها،  تكنیك  این  كند.  اضافه  شما 
معرفي ها، آگهي هاي كوتاه و مختصر رادیویي 
شخصي  مكالمه هاي  در  حتي  و  تلویزیوني  و 
این  از  استفاده  براي  شود.  استفاده  مي تواند 

تكنیك باید این گونه عمل كنید:
كلمه هاي  این  به  باید  ارتباطي  نوع  هر  از  قبل 
را  چیزي  چه  مثال،  دهید؛  جواب  پرسشي 
كساني؟  چه  براي  دهید؟  توضیح  مي خواهید 
شخصي(  یا  )شغلي  موقعیتي  چه  در  و  كجا 
اهمیت  و  اختصار  و  روشني  باعث  )كه  چرا؟ 

توضیح تان مي شود( و چگونه؟
این یك واقعیت است كه همه ما ظرفیت توجه 
بر  این  پس  داریم.  كمي  دادن  گوش  و  كردن 
به  دادن  جواب  درست  با  كه  شماست  عهده 
را عالقه مند  بتوانید شنوندگان تان  این سواالت 
اینكه  تنها  باشید  داشته  خاطر  به  و  دارید  نگه 
موضوع صحبت شما براي خودتان جذاب است 
لزوما براي شنوندگان تان این گونه نیست. براي 
به حرف هاي  افتاده است كه  اتفاق  این  ما  همه 
كسي گوش داده ایم كه بسیار بي هدف، پریشان 
ما  همه  و  است  كرده  صحبت  غیرجدي  و 
در  وضعیتي  چنین  دچار  بار  یك  حداقل  هم 
این  شده ایم.  مكالمه هاي مان  و  سخنراني ها 
تكنیك براي پیدا كردن هدف سخنراني و مكالمه 
موثر  بسیار  »چرا«  سوال  پرسیدن  واسطه  به 
مكالمه هاي  در  وقت ها  بسیاري  حتي  و  است 
دوطرفه  موضوعي  كردن  پیدا  براي  شخصي 

مي تواند مورد استفاده قرار گیرد.
دادن  توضیح  تنها  كه  باشید  داشته  توجه  باید 
موضوع مورد سخنراني تان براي برقرار كردن 
باید  بلكه  نیست  كافي  شنوندگان تان  با  ارتباط 
برقرار  ارتباط  نظرتان  مورد  موضوع  با  اول 
كنید. استفاده از این تكنیك چه در موقعیت هاي 
تجاري و چه شخصي مي تواند كمك كند تا شما 
باشید.  داشته  تاثیرگذار  مراتب  به  مكالمه اي 
شنوندگان خودتان را عالقه مند نگه دارید و در 
كوتاه ترین مدت پیام هاي تان را مختصر و مفید 

به افراد بیشتري منتقل كنید.

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هيپنوتيزم درمانی

توسط خانم دكتر روحی شاهين

فارغ التحصیل در رشته روانكاوی و مشاوره
) هیپنوتراپی تائید شده از London University ( توسط

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرك تائید شده از كنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار كننده سمینارهای تجربی و روانكاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترك عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سیگار در یك ساعت

Tel: 020 77221 5763 
 Mob: 079 6144 7116
10 Harley Street W1

 از زباله گردي تا 
شهرت جهاني 

ترجمه: یاسمین ثریا

اگر درس تان تمام شده یا رو به اتمام است... اگر 
همه نقشه هاي تان با شكست مواجه شده و زانوي 
غم بغل گرفته اید كه حاال من كجا كار كنم و چه طور 
زندگي  از  مي كنم  توصیه  به تان  بیاورم...  در  پول 
تام زاكي، جوان كوشایي كه به موفقیت هاي بزرگي 

رسیده، پند بگیرید....
به  خیابان  كنار  در  لیمونادفروشي  با  زاكي  تام 
پاكت هاي  او  گذاشت.  قدم  كار  و  كسب  دنیاي 
نگاه  زباله  چشم  به  را  آب میوه  شده  مچاله  خالي 
مي دید.  مدادي  جا  شكل  به  را  آنها  او  نمي كرد. 
تیك  تیك  صداي  نخور  درد  به  لیزري  پرینتر  از 
ساعت مي شنید. كاغذ هاي شكالت براي او تكه هاي 
امروز  ساله،   28 آقاي  این  بودند.  زیبا  بادبادكي 
مدیر كل تتراسایكل، یك شركت تولیدي بزرگ در 
دارد.  خوبي  آمد  در  و  است  نیوجرسي  ترینتوِن 
كارمند   85 تتراسایكل  دالري  میلیون   18 شركت 
تولید  مختلف  محصول  نوع   200 حدود  و  دارد 
این شركت  مي رساند.  بازار مصرف  به  و  مي كند 
هم اكنون 4/7 میلیون دالر قیمت دارد و حاال دیگر 
توانسته بازار مكزیك، كانادا، انگلستان و برزیل را 

در دست بگیرد.

زباله هاي  تمام  و  كرد  جزم  را  عزم اش  زاكي  تام 
قابل استفاده را از اینجا و آنجا جمع آوري كرد و 
به شركت هاي مسوول دفن زباله ها مراجعه كرد و 

مقدار زیادي زباله از آنها خرید. سطل هاي ماست 
را تبدیل به گلدان كرد. از كاغذ هاي بسته بندي پفك 
نقطه  با  موفقیت  این  پرده حمام ساخت.  و چیپس 
شروع تام و دوست اش، جان بیر، فرسنگ ها فاصله 
دارد. این دو نفر در سال 2002 میالدي دانشجوي 
سال اولي دانشگاه پرینستون بودند. این دو جوان 
از  گیاهي  كود  تولید  ایده  با  استعداد  با  و  فعال 
هم  روي  را  پس اندازهاي شان  كرم،  ضایعات 

گذاشتند و وارد رقابت تنگاتنگ تجاري شدند. اولین 
نتیجه آنها چیزي جز شكست نبود اما امیدشان را 
از دست ندادند و دوباره روي پاهاي شان ایستادند. 
با كمك خانواده و آشناهاي شان مجددا سرمایه اي 
جمع كردند و یك كارشناس امور اقتصادي به نام 
رابین تاتر را هم به جمع خود وارد كردند. این سه 
نداشتند.  را  محصوالت شان  بسته بندي  پول  نفر 
سطل هاي  سمت  به  آنها  زد.  زاكي  سر  به  فكري 
زباله هجوم آوردند و تا مي توانستند بطري خالي 
به  كارشان  و  سر  راه  این  در  والبته  كردند  جمع 
پلیس هم افتاد )زیرا در آمریكا وارسي زباله ها غیر 
قانوني است( البته آنها از این قانون بي اطالع بودند. 

آنها بعد از مدتي دریافتند بطري هاي در اختیار آنها 
اندازه چندان متفاوتي ندارند و مي شود براي آنها 
با  را  تولید  خط  و  ساخت  مشابهي  تقریبا  درهاي 
باالیي  نسبتا  با سرعت  بسته بندي  قسمت  افزودن 

راه اندازي كرد.
ارایه  براي  را  تمركزشان  و  وقت  تمام  باید  آنها 
بنابراین  مي دادند  اختصاص  خوب  محصوالت 
زاكي فكر ادامه تحصیل را از ذهن اش بیرون كرد 
)البته این به معني رها كردن درس و دانشگاه تان 
یافت  گسترش  تتراسایكل  تجارت  تدریجا  نیست(. 
این شركت  انبار خانگي  2004 میالدي  و در سال 
مغازه هاي  براي  را  تولید شده  كودهاي  بسته هاي 

كانادا ذخیره مي كرد.
اسكاتس  نام  به  شركتي  میالدي   2007 سال  در 
كرد  ادعا  و  كرد  شكایت  زاكي  شركت  علیه  گرو 
شباهت  تتراسایكل  شركت  سبز  و  زرد  بسته هاي 
به  دارد.  آنها  شركت  محصوالت  به  زیادي 
طرح  شد  مجبور  تتراسایكل  شركت  خاطر  همین 
بسته بندي هاي اش را عوض كند. زاكي معتقد است 
این گرفتاري حقوقي یكي از بهترین اتفاق هایي بود 
كه براي تجارت ما رخ داد. روند برنامه هاي شركت 
ما براي مدتي سرخط بسیاري از رسانه هاي خبري 

شد و فروش ما 122 درصد افزایش یافت.
یكي از موفقیت هاي شركت تتراسایكل ساخت یك 
تاتر شنیده  از نوعي بسته آب میوه بود.  جامدادي 
بود كه ایالت بریتیش كلمبیاي كانادا مي خواهد 20 
)پاكت هاي  ناپسند  مشتري  آب میوه  پاكت  میلیون 
حین  در  شده  چسبناك  یا  و  شده  له  یا  سوراخ 
كند.  منتقل  انباري  به  را  نگهداري(  و  نقل  و  حمل 
این  تمام  كه  متقاعد كرد  را  كانادایي  او مسووالن 
محموله بي استفاده را در اختیار او قرار دهند. آنها 
ابتدا تعجب كرده بودند اما با اطالع از قصد شركت 

تتراسایكل با خواسته این شركت موافقت كردند.
قابل  زباله  میلیون  دو  هفته  هر  حاضر  حال  در 
فرستاده  تتراسایكل  شركت  انبار هاي  به  بازیافت 
غیر  موسسات  توسط  زباله  مقدار  این  مي شود. 
انتفاعي، خیریه و دانش آموزان مدارس جمع آوري 
مي شود. افراد در ازاي تحویل هر كاالي بازیافتي 2 
سنت دریافت مي كنند. یكي از معلمان كالس سوم 
ما  مدرسه  »شاگردان  مي گوید:  نیوجرسي  ابتدایي 
به  و  كردند  جمع  بطري   20000 گذشته  سال  در 
این شركت فرستادند. البته این كار براي تنها 400 
دالر واقعا زیاد بود اما االن بچه ها یاد گرفته اند كه 
بازیافت زباله ها چه ارزش و اهمیتي دارد. االن تمام 
شاگردان ما یكي از آن جامدادي هاي تولیده شده 

از پاكت آب میوه شركت تتراسایكل را دارند.«
شركت هاي سرمایه گذار و حمایت كننده تتراسایكل 
محصوالت  فروش  از  درصدي   7 تا   5 مبلغي  هم 
قسمت  شركت ها  این  مي كنند.  دریافت  تتراسایكل 
بالاستفاده  از  را  بازیافت  قابل  زباله هاي  اعظم 
تمام  مي دهند.  نجات  زباله ها  دفن  محل  در  ماندن 
دوم،  زندگي  دوره  تتراسایكل  شركت  محصوالت 
سوم یا حتي چهارم شان را مي گذرانند. این شركت 
تجارت محیط زیست دوستانه اش،  براي گسترش 

با شرایط خوب نیرو استخدام مي كند.
بررسي  افراد  كاري  سوابق  استخدام  این  در 
كارشان  ازاي  در  و  مي كنند  كار  افراد  نمي شود. 

حقوق مي گیرند.
Success Story :منبع
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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

ترجمه: دكتر ریحانه مرتضي زاده

در ترافيک 
بزنيد زیر آواز! 
آن چنان  امروزه  ترافیك  از  ناشي  روحي  فشار  و  اضطراب 
روان شناسان  كه  است  خورده  گره  ما  شهري  زندگي  با 
اصطالح »اضطراب ترافیكي« را وارد كتاب هاي خود كرده اند. 
با وجود این راه هایي هم هستند كه به كمك آنها مي توان این 

ساعت هاي پرتنش را قابل تحمل تر كرد.... 
انجام  باید  ترافیك  به  شدن  وارد  از  قبل  كه  كاري  اولین 
قرار  وقتي  كنید  است. تصور  ذهني  نظر  از  آماده شدن  داد 
شوید  خیابان  وارد  ترافیك  اوج  و  شلوغي  ساعت  در  است 
اگر ترافیك روان باشد چه احساس خوبي پیدا خواهید كرد 
اما اگر واقع بین نباشید و انتظار خیابان هایي خالي را داشته 

باشید، ترافیك شما را كالفه مي كند.

برنامه تردد خود را تا حد امكان خارج از ساعت هاي شلوغي 
تنظیم كنید. حتي  ادارات  یا  مانند زمان تعطیل شدن مدارس 
بهتر است قبل از انتخاب مسیر به اخبار ترافیكي گوش كنید تا 
بتوانید مسیرهاي خلوت تري را انتخاب كنید. یادتان باشد كه 
خیابان هاي فرعي همیشه بهترین انتخاب نیستند. گاهي طول 
این مسیرهاي پیچ در پیچ نسبت به بزرگراه آن قدر زیاد است 
صرفه تر  به  خیلي  زماني  نظر  از  پرترافیك  راه  از  عبور  كه 
خواهد بود. عالوه بر این اگر ترافیك به كوچه پس كوچه هاي 
مراتب  به  آنها  از  آن وقت خالص شدن  فرعي كشیده شود، 

سخت تر از یك اتوبان است.

گوش دادن به موسیقي كالسیك و آرام یكي از راه هاي موثر 
نوع  این  شاید  است.  عصبانیت  و  استرس  از  كاستن  براي 
اما  نباشد  شما  عالقه  مورد  خیلي  عادي  حالت  در  موسیقي 
چنین آهنگ هایي به دلیل آرامش بخش بودن بهترین انتخابند. 
همیشه یك بطري آب و مقداري خوراكي ساده و سبك همراه 
خود داشته باشید. خوردن و آشامیدن هم مي توانند فشار و 

استرس را پایین بیاورند. 

ماوراي  با شیشه هاي ضداشعه  استاندارد  آفتابي  یك عینك 
بنفش )UV( بخرید. مطمئن باشید پولي كه براي خرید چنین 
عینكي مي پردازید هدر نرفته و با این كار سالمت چشم هاي 
خود را بیمه كرده اید. در ضمن خستگي چشم ها دیگر باعث 

عصبي شدن شما نمي شود. 
ایستگاه بین  اگر مسیر شما طوالني است مي توانید در چند 
بدهید.  خود  بدن  به  كششي  حركت  چند  و  كنید  توقف  راه 
در برخي نقاط دنیا براي رفع تنش هاي عصبي از چاي سبز 
استفاده مي شود. یك تكنیك مناسب براي به آرامش رسیدن 
كمك گرفتن از عضالت بدن خودتان است. شما مي توانید در 
منقبض  را  بدن تان  عضالت  از  گروهي  ثانیه اي   10 فواصل 
انقباض  براي  است  بهتر  كنید.  رها  یك دفعه  سپس  و  كرده 
از  این كار  با  كنید.  ثانیه صبر   15 از عضالت  گروه دیگري 

فشار عصبي شما به میزان زیادي كاسته مي شود.

كامال صاف  اتومبیل  فرمان  پشت  هستید  وقتي خسته  حتي 
به  حدي  از  بیش  فشار  خموده  و  كرده  قوز  حالت  بنشینید. 
شما  نهایت  در  و  مي كند  وارد  شما  كمر  و  گردن  مهره هاي 

خسته تر و عصبي تر خواهید شد. 

یكي از دالیلي كه ترافیك باعث استرس ما مي شود آن است 
طالیي  زمان هاي  دادن  دست  از  حال  در  مي كنیم  خیال  كه 
زندگي خود هستیم. خب شما در این مورد حق دارید. عالوه 
بر این هیچ كس نمي تواند به شما توصیه كند وقتي در ترافیك 
گیر افتاده اید براي گذران وقت به یك كار جانبي هم بپردازید. 
چشمان شما حتي براي یك لحظه هم نباید از روبه روي تان 
آموزشي  سي دي هاي  از  مي توانید  شما  اما  شود  منحرف 
یك  از  بعد  ترتیب  این  به  كنید.  استفاده  كتاب هاي صوتي  یا 
باقي  شما  براي  جسماني  خستگي  تنها  ساعته  چند  ترافیك 
مفید  گذراندن  از  خوشایندي  احساس  عوض  در  و  مي ماند 

وقت خود را تجربه خواهید كرد. 

آواز خواندن با صداي بلند قدرت عجیبي در كم كردن استرس 
هیچ  واقعا  مانده اید  ترافیك  پشت  طوالني  مدتي  وقتي  دارد. 
اشكالي ندارد اگر با صدایي بلند بزنید زیر آواز. این كار نه 
تنها فشار روحي شما را تخلیه مي كند بلكه شاید حتي باعث 
خنده راننده هاي اطراف هم بشود. رانندگي كنار افراد خندان 
خیلي بهتر از رانندگي بین افرادي عصبي و خسته خواهد بود.
آرامش  براي  شده  اثبات  راه  یك  كشیدن  نفس  روي  تمركز 
روحي و جسماني است. تنفس عمیق توجه شما را از روي 
محرك هاي محیطي برمي دارد. به این ترتیب ترافیك نمي تواند 

easycalm :به سادگي موجب اضطراب شما شود.منبع

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

آیا شما هم از كمردرد
 رنج می برید؟

دكتر فاطمه رضایی / لندن 

4 نفر یكبار یا  یا   3 5 نفرحداقل  آیا شما هم از كمردرد رنج می برید؟ از هر 
بیشتر در طول عمرشان كمردرد را تجربه كرده و با این درد سنگین دست و 
پنجه نرم كرده اند. هر كس به زبانی این درد را تشریح می كند. ولی تمام این 
تشریحات  در یك چیز مشترك هستند؛ این كه چطور این درد آنها را از كار 

انداخته و زندگیشان را فلج كرده است. 
 بارها و بارها می شنویم كه كمر دردها مضمن شده اند و هر چند وقت یكبار 
باز می گردند و این بازگشتها فقط یك دلیل كوچك الزم داشته اند. مطمئنا تا 
جلو  بتوان  كه  باشد  داشته  راهی وجود  باید  كه  اید  پرسیده  از خودتان  حاال 
بازگشت این دردها را گرفت و حتی ممكن است تا حاال چندین راه مختلف را هم 
امتحان كرده باشید ولی آیا هرگز از خودتان پرسیده اید كه »چطور خودتان 

میتوانید به خود كمك كنید؟«
كمردردها چند دسته هستند و هر یك نشانه های مخصوص به خود را دارند. 
به ندرت كمردردی را می بینید كه  عامل غیر مكانیكی یا حركتی داشته باشد. 
بیشتر كمردردها مكانیكی هستند به این معنی كه در اثر تكرار حركات ناصحیح 
مكانیكی بوجود میایند. یك نمونه بارز حركت خم شدن به  جلو یا همان دوال 
شدن است. شما فكر می كنید چند بار در روز برای كارهای روزانه به جلو خم 
میشوید؟ بارها حتی از روی زمین باری هم بلند میكنید بدون اینكه بدانید اینكار 

چه تاثیر مخربی بر روی كمر شما دارد.
یكی  محافظت شود  كمری  انحنای  اینكه  بدون  دادن(  لم  )یا  ناصحیح  نشستن 
دیگر از عادتهای ناصحیح است كه روزانه بطور مكرر تكرار میشود. مطمئنا 
اگر بدانید كه چطور این عادتهای بد به مرور زمان باعث بروز دردهای مزمن 

كمری می شوند سعی به تغییر دادن آنها می كنید.  
 یكی از شایع ترین كمردردها؛ كمردرد دیسكی است. این به معنی آن است كه 
فشار روی یك و یا چند دیسك؛عامل بوجود آمدن این كمردرد ها شده اند. حتما 
كلمه دیسك را از دكترتان شنیده اید. دیسكها به شكل نعلبكی های حالت پذیری 
هستند كه بین مهره های كمری قرار دارند و به آنها انعطاف پذیری میدهند. هر 
بار كه با قدمهای سنگین میدوید و یا از بلندی به پائین می پرید این دیسكها 
هستند كه این ضربه های سنگین را جذب كرده و اجازه نمی دهند تا به مهره ها 
صدمه ای وارد شود. هر بار كه به جلو خم میشوید ویا به سمت چپ و راست 
می چرخید از دیسكهای بین ستون مهره ها كمك می گیرند.  وجود این دیسكها 
قابلیت اجرای حركات مختلف به ستون مهره میدهند و بدون آنها ستون مهره 

اصال قادر به انجام این حركات نخواهد بود.   
یك دیسك سالم تازه و پر آب به نظر می آید و درست مثل یك پیراشكی نرم 
و حالت پذیر است و در وسط آن مایعی جمع شده )درست مثل مربای وسط 
پیراشكی(  كه باعث استقامت آن میباشد و فشار وارده به دیسك را به طور 

موزون به تمام دیسك پخش می كند.  

 به مرور زمان دوال شدن های روزانه باعث میشود كه به جلوی دیسك فشار 
به  را  راهش  و  كرده  عقب حركت  به سمت  دیسك  مركز  از  مایع  این  و  آمده 
بیرون پیدا كند. فراموش نكنید كه این پیراشكی الیه الیه است درست مثل یك 
پیاز و مایع مركزی در این مسیر این الیه ها را پاره كرده و به مرور زمان 
بلند كردن  یا  به الیه آخری نزدیك میشود. حاال فقط یك خم شدن به جلو و 
یك بار سنگین  باعث میشود كه پوسته دیسك سوراخ شده و مایع به بیرون 
راه پیدا كند. این بیرون زدن مایع، فشار مستقیم به اعصابی كه در همسایگی 
نزدیك دیسكها هستند فشار آورده و باعث دردهای لحظه ای و بعد هم دردهای 
مضمن میشود. شدت و وسعت این دردها وابستگی بسیار نزدیك به اینكه چند 
دیسك تحت فشار باشند دارد. این دردها معموال با گذشت زمان سبك میشوند 
زیرا پوسته دیسك جوش میخورد ومایع درون دیسك دیگر تماس با اعصاب 
بین كمری ندارد. ولی این به معنی آن نیست كه مایع به مركز دیسك برگشته 
و هر لحظه امكان دارد این درد دوباره برگردد. مگر اینكه برایش چاره ای در 
نظر گرفته شود. معموال این چاره جراحی است كه منجر به برداشتن قسمتی و 
یا كل دیسك آسیب دیده میشود ولی جراحی عواقب خودش را دارد. چه بسا 
كمر دردهایی كه نه تنها بعد از جراحی بهتر نشده اند بلكه به مراتب وخیم تر 

هم شده اند.
اما چرا خودتان به پیشگیری این درد كمك نكنید؟ 

شاید باور نكنید ولی شما از آنچه كه فكر می كنید بیشتر می توانید به خود 
كمك كنید! فكر نكنید این به معنی آن است كه در روز باید همه كار خود را كنار 
گذاشته و مواظب كمر خود باشید تا اینكه آسیب نبیند. شما می توانید با چند 
نرمش بسیار ساده كه برای انجام دادنشان احتیاج به دستگاه مخصوصی هم 
ندارید و می توانید همه و در همه حال انجامشان دهید كمر خود را در مقابل 
خطراتی كه كارهای روزانه تان میتواند برایش ایجاد كند بیمه كنید. با تقویت 
عضالت كمری، محافظ ستون مهره و اعصاب كمری می شوید و اجازه نمی 
دهید كه مایع درونی دیسكها بیرون زده و ناراحتی های مزمن برایتان ایجاد 

نمایند. 
عملی  و  رموز ساده  تا  كنید  دنبال  دیگر  هفته  را  بحث  این  كه  نكنید  فراموش 

تقویت عضالت كمری و  نگهداری از كمرتان را یاد بگیرید.      
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سالمت

دانش و فناوری
طراحی سيستمی جدید برای 

افزایش طول عمر باتری های موبایل 
از  اینترنت حجم باالیی   اتصال بی سیم تلفن های همراه به شبكه 
قصد  مایكروسافت  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  دستگاه  توان 
باتری  عمر  شبكه،  ترافیكی  بار  كاهش  كنار  در  نپ من  با  دارد 

تلفن های همراه را نیز افزایش دهد. 

محبوبه عمیدی: تحقیق مشتركی كه توسط شركت مایكروسافت 
می دهد  نشان  انجام شده  تگزاس  دانشگاه  محققان  از  تعدادی  و 
علت اصلی مصرف باالی باتری تلفن های همراه و سایر ابزار های 
اینترنت،  شبكه  به  آنها  بی سیم  اتصال  حین  قابل حمل  الكترونیك 
اشكاالتی است كه در پروتكل Power Saving Mode آنها وجود 
تلفن های  باتری  مصرف  می تواند  نرم افزاری  مشكالت  این  دارد. 
گاهی  و  درصد   60 تا  بی سیم  اتصال  از  استفاده  حین  را  همراه 

دوبرابر افزایش دهد.

بررسی  با  را  كار  تحقیقاتی  تیم  این  تكنولوژی ریویو،  گزارش  به 
شركت های  ساخت  همراه  تلفن های  و  مدل ها  در  باتری  مصرف 
گوناگون آغاز كرده است. به عنوان مثال اتصال بی سیم، مصرف 
تا سه برابر  را  اچ.تی.سی  همراه  از گوشی های  بعضی  در  باتری 

افزایش خواهد داد.

»با وجود  می گوید:  است  پروژه  این  همكار  محققان  از  كه  رانزر 
نرم افزارهای كاهش مصرف انرژی حین اتصال بی سیم، مصرف 
در  كنونی  پروتكل  می رسد.  نظر  به  عجیب  كمی  انرژی  بی رویه 
آنها  میان  از  كه  است  مواجه  متعددی  مشكالت  با  اجرا  هنگام 
كرد.  اشاره  دستگاه  ست آپ  هنگام  در  انرژی  اتالف  به  می شود 
از طرف تنظیم زمان های استراحت دستگاه توسط این پروتكل در 
هنگام انتظار دریافت اطالعات بی سیم تنها زمانی كارایی دارد كه 

تلفن همراه فرد تنها دستگاه استفاده كننده از این اتصال باشد«.

انتظار  زمان  آی فون  سری  مانند  همراه  تلفن های  »بعضی 
بسیاركوتاهی دارند و همین باعث می شود زمانی كه داده قابلیت 
انتقال پیدا كرد، دستگاه در حالت استراحت باشد. بارها و بارها 
نیازمند انتظار برای دانلود شود و عالوه بر باتری دستگاه، منابع 
شبكه را نیز هدر دهد. پوشش اتصال بی سیم دارد فراگیر می شود 
كاهش  به  ما  كرد.  خواهد  پیدا  متعددی  كاربردهای  مطمئنا  و 
شرایط  بهبود  و  شبكه  منابع  از  بهتر  استفاده  باتری ها،  مصرف 

دریافت فایل ها حین اتصال بی سیم نیاز داریم«.

كرده  طراحی  را  سیستمی  فعلی  شرایط  بهبود  برای  تیم  این 
یا  وجود  از  فارغ  سیستم  این  می شود.  نامیده   NAPman كه 
عدم وجود پروتكل »حالت ذخیره انرژی« در تلفن های همراه نه تنها 
به آنها اجازه می دهد تا زمان آمادگی كامل داده ها برای دریافت 
بازه زمانی  از یك  ابزارها پس  این  با كنترل  بلكه  كنند  استراحت 
مطمئن  گوشی  استراحت  حین  اطالعات  ارسال  عدم  از  مشخص 

خواهد شد.

از طرف دیگر این سیستم امكان دسترسی مجازی گوشی را به 
در  و  كرد  خواهد  فراهم  بی سیم  اتصال  متعدد  سرویس دهندگان 
انتقال  باالی  ترافیك  حین  دستگاه  توان  هدر شدن  از  مانع  نتیجه 

اطالعات خواهد شد.

رایزر و همكارانش كه هفته گذشته به معرفی نپ من در كنفرانس 
آینده  از  بخشی  سیستم  این  امیدوارند  پرداخته اند،   MobiSys
چندین  با  را  نپ من  سر  بر  مذاكره  آنها  باشد.  بی سیم  اتصال 

سرویس دهنده خدمات بی سیم به زودی آغاز خواهند كرد.

سفر ارزان با بوئينگ هایی 
كه خلبان ندارند!

محققان  آیا  است،  پر هزینه ای  و  پیچیده  فرایند  خلبانان  آموزش   
می توانند سیستم هوشمندی را طراحی كنند كه در آینده ای نه چندان 
به  را  مسافربری  هواپیماهای  كامل  هدایت  كمتر  هزینه ای  با  و  دور 

عهده بگیرد. 
استقبال  بدون خلبان   747 یك  با  پرواز  پیشنهاد  از  نظرتان چیست؟ 
می كنید؟ سازمان ملی هوانوردی ایاالت متحده )اف.ای.ای( و چندین 
روی  دارند  گوناگونی  شیوه های  به  و  هم زمان  بریتانیایی  سازمان 
آینده  چند سال  تا  احتماال  دلیل  همین  به  و  می كنند  كار  سیستم  این 
شاهد سفر با هواپیماهای مسافربری و باربری خواهیم بود كه تنها با 

استفاده از خلبان خودكار پرواز خواهند كرد.
راه هایی  بررسی  به  دارد  »اف.ای.ای«  نیوساینتیست،  گزارش  به 
می پردازد كه از طریق آنها می شود، بی آنكه تصادمی رخ دهد فضای 
به  خودكار  خلبان  هواپیماهای  با  را  غیرنظامی  هواپیماهای  پرواز 
اشتراك گذاشت. استریا 2 هم با هدف مشتركی دارد توسط محققان 

انگلیسی اجرا می شود.
تفكیك حریم پرواز هواپیماهای دارای خلبان خودكار از هواپیماهای 
غیرنظامی و اختصاص فضای پرواز به هر هواپیما كار بسیار وقت گیری 
است. به همین دلیل هدف اصلی این تالش ها به اشتراك گذاری فضای 
بدون  هواپیماهای  باید  نتیجه  در  است.  هواپیماها  همه  برای  پرواز 
خلبان به حسگرهایی برای دیده بانی و تشخیص حضور سایر اجرام 

پرنده و گریز از تصادم مجهز شوند.
ترافیك هوایی  كنترل  »اف.ای.ای« روی  در حال حاضر متخصصان 
تمركز كرده اند در حالی كه استریا2 دارد روی سیستم های شناسایی 
و جلوگیری از تصادم مبتنی بر عناصر اشتراكی و غیراشتراكی كار 

می كند.
استفاده  اشتراكی  سیستم  یك  از  امروزی  مسافربری  هواپیماهای 
می كنند كه هشدار ترافیك و سیستم جلوگیری از برخورد نام دارد. 
در این روش به وسیله فرستنده های رادیویی كه در هر هواپیما تعبیه 
كه  یك سیستم خودكار  به  هواپیما  ارتفاع  و  موقعیت، جهت  شده اند 
اگر خطری  می شود.  اعالم  كرد،  خواهد  بررسی  را  برخورد  احتمال 

وجود داشته باشد، سیستم هشدار داخل كابین به كار می افتد.
ساده  چندان  خلبان  بدون  هواپیماهای  برای  سیستم  این  از  استفاده 
شامل  حسگرها،  از  مجموعه ای  استریا 2  در  دلیل  همین  به  نیست. 
میلیمتری و  امواج  رادارهای تشخیص  حسگرهای گرمایی زیرقرمز، 
غیراشتراكی  عناصر  وسیله  به  كه  شده اند  تعبیه  نوری  دوربین های 

همین توانایی را به این هواپیماها خواهند داد.

حسگرهای گرمایی زیرقرمز و دوربین های نوری ابزار شناسایی در 
فضای باز هستند در حالی كه رادارهای تشخیص امواج میلیمتری در 

میان ابرها و مه كاربرد خواهند داشت.
شده  پیش بینی  بسیار ارزان  خلبان  بدون  عظیم  هواپیماهای  با  سفر 
این  از  استفاده  به  را  افراد  هزینه ها  كاهش  امیدوارند  متخصصان  و 

هواپیماها برای سفر تشویق كند.

اگر كارایی این سیستم در هواپیماهای مسافربری اثبات شود اولویت 
بزرگی  در حال حاضر سهم  بود.  باربری خواهند  هواپیماهای  بعدی 
هزینه های  و  بیمه  خلبانان،  دستمزد  پرداخت  به  آنها  هزینه های  از 

بازنشستگی آنها مربوط می شود.

البته نگرانی هایی هم وجود دارند. با اینكه استفاده هم زمان از چندین 
حسگر امن ترین روش است اما گاهی شرایطی خاص پیش خواهند آمد 
كه تنها تجربه و توانایی عامل انسانی از پس آنها برخواهد آمد. باید 

برای مقابله با این شرایط نیز چاره ای اندیشیده شود.

اسرار ویندوز 8 فاش شد
8 مایكروسافت  تلگراف خبر فاش شدن ویژگی های متفاوت ویندوز 
را در بین عناوین اول خبری خود داشت. سیستم تشخیص چهره و 
مطابقت با رایانه های جدید مانند رایانه های صفحه ای، كم كردن زمان 
پریدن  بدون  رایانه،  ری ست  برای  جدید  روشی  ایجاد  و  آمدن  باال 
اطالعات كاربر،  از مهم ترین این ویژگی ها هستند. ویندوز 8 قرار است 
تا دو سال دیگر به بازار بیاید و از همین حاال، زمزمه هایی در مورد 

ویندوز 9 شنیده می شود.

وزن اجسام در نزدیكی خط استوا 
بيشتر است

تحقیقات جدید دانشمندان نشان داده كه وزن اجسام در نزدیك خط 
استوا نسبت به دیگر نقاط كره زمین بیشتر است. 

تحقیقات جدید دانشمندان اروپایی نشان داده كه جاذبه زمین می تواند 
عامل تغییرات آب و هوایی در كره زمین باشد. 

این شبكه در ادامه این گزارش افزود: دانشمندان در تالش هستند تا 
از نحوه تاثیر جاذبه زمین برای درك بهتر و پیش بینی دقیق تر آب و 

هوای جهان رمزگشایی كنند. 

بی بی سی اعالم كرد: ماهواره تحقیقاتی متعلق به دانشمندان اروپا در 
مدار زمین عكس هایی ارسال كرد كه در آن میزان جاذبه نقاط مختلف 

كره زمین با هم متفاوت نشان داده شده است. 
بنابر این گزارش، دانشمندان بر این باورند كه جاذبه زمین بر مواد 

موجود در زیرپوسته زمین نیز اثرگذار است. 
مناطق  در  اجسام  وزن  كه  است  داده  نشان  تحقیقات  این  همچنین 
نزدیك به استوا سنگین تر از دیگر نقاط است و عالوه بر آن جاذبه بر 

فضا اطراف ما و میزان درجه حرارت نیز تاثیر دارد.

آمریكایی ها به فيس بوک 
اعتماد ندارند

اجتماعی  های  به شبكه  ها  آمریكایی  دهند  می  نشان  تحقیقات جدید 
مانند فیس بوك اعتمادی ندارند و بیشتر سه غول بزرگ تكنولوژی 

مایكروسافت،  جهان، 
معتبر  را  اپل  و  گوگل 

می دانند. 

نشان  جدید  تحقیقات 
شركتهای  دهد  می 
گوگل  قبیل  از  بزرگی 
اپل از نظر آمریكایی  و 
سایتهای  از  بیشتر  ها 
فیس  مانند  اجتماعی 

بوك و یا توئیتر ارزش اعتماد كردن دارند. 

بر اساس این تحقیق كه بر روی بیش از دو هزار و صد نفر انجام 
اعتماد كامل  این سه شركت  به  از داوطلبان  49 درصد  گرفته است، 
داشتند و در مقابل تنها هشت درصد به توئیتر و 13 درصد به فیس 

بوك اطمینان داشتند. 

كشور  در  گوگل  قانونی  پیگرد  آغاز  با  همزمان  درست  نتایج  این 
به  گوگل  تصادفی  ظاهر  به  دسترسی  است.  شده  منتشر  فرانسه 
را  شركت  این  فرانسه  كشور  شد  باعث  كاربران  شخصی  اطالعات 
به اتهام نقض قوانین حریم خصوصی زیر سوال برده و تحت پیگرد 

قانونی قرار دهد. 

كاربران  موقعیتی  اطالعات  دارد  كرده قصد  اعالم  تازگی  به  نیز  اپل 
خود را به صورت زنده جمع آوری كند تا با استفاده از آنها بتواند 

خدمات نرم افزاها و محصوالت خود را بهبود بخشد. 

های  رسانه  و  بزرگ  تكنولوژیكی  شركتهای  تمامی  تحقیق  این  در 
جمعی مدرن در رتبه ای باالتر از رسانه های سنتی قرار داشتند، به 
شكلی كه تنها هشت درصد از بزرگساالن و 6 درصد از جوانان از 

اعتماد خود به این رسانه ها خبر دادند. 

درصد بیشتری از جوانان در رده سنی 18 تا 29 سال به فیس بوك 
نامی  نام تجاری فیس بوك را  از جوانان  20 درصد  اعتماد داشتند، 

معتبر خوانده و 15 درصد از آنها توئیتر را معتبر می دانستند.
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کلینیک تغذیه 
غذاهای برتر برای 
داشتن موهای سالم

شاید از دید عموم بهترین توصیه برای داشتن موهای سالم و زیبا 

شستشو با شامپو و استفاده از نرم كننده های مناسب باشد، اما 
بهترین كار برای به دست آوردن موهای زیبا و سالم این است كه 

به جای حمام، به آشپزخانه بروید!
 12 تا   6 اندازه  به  رشدی  ماهانه  طبیعی،  طور  به  شما  موهای 
طبیعی  داشتن ساختار  و  برای رشد  مواد الزم  و  دارند  میلیمتر 
و سالم را از مواد غذایی كه می خورید به دست می آورند نه از 

شامپوها و نرم كننده ها و محصوالت تجاری دیگر.
را در  زیر  9 غذای  است  بهتر  زیبا  داشتن موهای سالم و  برای 

رژیم غذایی روزانه خود بگنجانید:
1( گوشت ماهی: حاوی مقادیر زیادی امگا3-، ویتامینB21 و آهن 
پیازچه  تغذیه  برای  الزم  اصلی  مواد  از  مواد  این  سه  هر  است. 

موها هستند.
كلم  و  اسفناج  مانند  تیره: سبزیجاتی  رنگ سبز  با  2( سبزیجات 
برای  ما  بدن  هستند.   Cو  Aویتامین خوب  بسیار  منابع  بروكلی 
در  سبوم  كند.  می  استفاده  ها  ویتامین  این  از  "سبوم"  ساختن 
واقع یك نرم كننده طبیعی است. سلول های پیازچه مو از جمله 
سلول هایی هستند كه سبوم تولید می كنند و باعث نرمی موها 

می شوند.
3( حبوبات: حبوباتی مانند لوبیا و عدس با داشتن پروتئین، آهن، 
روی و بیوتین باعث رشد بهتر موها می شوند. كمبود ویتامین 

بیوتین منجر به شكنندگی موها می شود.
4( آجیل: یكی از بهترین منابع سلنیوم است. سلنیوم یكی از مواد 
معدنی الزم برای سالمت پوست و موی سر است. گردو دارای 
امگا3- و اسید آلفا لینولئیك است كه به نرمی مو كمك می كنند. 
بادام، گردو و پسته منابع غنی روی هستند. كمبود روی منجر به 

ریزش غیر طبیعی موها می شود.
5( گوشت پرندگان: كمبود پروتئین منجر به شكنندگی موها می 
شود و در موارد كمبود پروتئین شدید، موها رنگ طبیعی خود را 
از دست می دهند. گوشت پرندگان یك منبع غنی از پروتئین است.

6( تخم مرغ: بدون شك یكی از بهترین منابع پروتئین است. تخم 
مرغ همچنین دارای بیوتین و ویتامینB21 است كه برای سالمت 

پوست و مو الزمند.
7( سبزیجات خام: برای دریافت ویتامین B ، آهن و روی مورد 

نیاز، از سبزیجات تازه استفاده كنید.
8( لبنیات كم چرب: لبنیات كم چرب مانند شیر، ماست، كشك و 
پنیر منابع خوب كلسیم هستند كه برای رشد مو الزم است. آنها 

همچنین غنی از پروتئین كازئین هستند.
به سالمت پوست و مو  منبع غنی ویتامینA است كه  9( هویج: 

كمك فراوانی می كند. 

از  پس  همسرش  و  آمریكا  رییس جمهوري  سابق  معاون  ال گور،   
40 سال زندگي مشترك از هم جدا شدند و دوباره این سؤال را در 
در  و شكست  موفقیت  »راز  كه:  كردند  بیدار  غربي  رسانه هاي  ذهن 
زندگي مشترك چیست؟« روان شناسان، متخصصان علوم اعصاب و 
دانشمنداني كه روابط میان انسان ها را مطالعه مي كنند، به این سوال 

پاسخ مي دهند....
رییس  لیونسون،  دبلیو  رابرت  ازدواج،  پژوهشگر  قبل،  سال  چند 
و  بركلي  در  كالیفرنیا  دانشگاه  در  رواني  فیزیولوژي  آزمایشگاه 
كه در حال صحبت  تهیه كردند  10 زوج  از  همكاران اش ویدیوهایي 
و بحث كردن بودند. دكتر لیونسون در آن زمان مي دانست كه رابطه 
5 تا از این زوج ها به هم خورده است و نهایتا طالق گرفته اند. او این 
ویدیوها را به 200 نفر از جمله كشیشان، متخصصان ازدواج درماني 
و محققان روابط انساني نشان داد و از آنها خواست تعیین كنند كدام 
یك از این زوج ها طالق گرفته اند. این افراد در نیمي از موارد زوج هاي 
طالق گرفته را به اشتباه تعیین كردند. لیونسون مي گوید: »افرادي كه 

در خارج از حلقه زوجین قرار دارند، به ندرت مي توانند بگویند ازدواج 
چگونه پیش رفته است.«

حتي پژوهشگران دانشگاهي به طور فزینده اي در مورد نحوه ارتباط 
دروني در ازدواج هایي كه براي مدت بسیار درازي ادامه یافته است، 
دچار شگفتي هستند و با انجام مجموعه اي از تست هاي آزمایشگاهي 

و اسكن هاي مغزي به دنبال كشف راز این عشق هاي پایدار بوده اند.

نورولوژیست ها چه مي گویند؟
بیانكا آسویدو، پژوهشگر دانشگاه كالیفرنیا در سانتا بارابارا در حال 
بررسي روابط زوج ها از دیدگاه علوم اعصاب است و جستجویي را 
براي زن و شوهرهایي كه مدت درازي ازدواج كرده اند و هنوز نیز 
دیوانه وار عاشق یكدیگر هستند آغاز كرده است. او از طریق مصاحبه 
تلفني، اطالعاتي درمورد 274 مرد و زن كه روابط متعهد داشتند به 
دست آورد و از یك مقیاس رابطه استفاده كرد تا شادي زناشویي 
و عشق پرشور آنها را اندازه بگیرد. دكتر آسویدو انتظار داشت كه 
تنها درصد كمي از زن و مردهایي كه مدت درازي با یكدیگر ازدواج 
كرده اند، هنوز عشق پرشوري به هم داشته باشند. اما در كمال تعجب 
او، حدود 40 درصد این افراد در مقیاس سنجش عشق در حد باالیي 
قرار داشتند. 60 درصد باقي مانده نیز لزوما ناشاد نبودند. بسیاري از 
آنها میزان باالیي خشنودي از روابط شان داشتند و هنوز به یكدیگر 

عشق مي  ورزیدند، هرچند نه به شدت گروه اول.

اسکن مغزي از زوج هاي موفق
هم  به  پرشوري  كه عشق  زني  و  مرد   17 جداگانه،  بررسي  یك  در 
معلوم  تا  گیرند  قرار  مغزي  اسكن  مورد  كه  كردند  موافقت  داشتند، 
نشان  را  خود  صورتي  چه  به  آنها  مغز  در  پایدار  عشق  این  شود 
مي دهد. به این افراد كه به طور میانگین 21 سال بود كه ازدواج كرده 
بودند، عكس همسرشان نشان داده شد و براي مقایسه عكس هاي دو 

نفر از دوستان شان هم را به آنها نشان  دادند. دیدن عكس همسردر 
این زوج هاي قدیمي، در مقایسه با دیدن عكس افراد دیگر، بخش هایي 
از مغز را فعال مي كرد كه با عشق رومانتیك ارتباط داشتند و این فعال 
شدن این بخش هاي مغز به همان اندازه فعال شدن این بخش ها در زن 
اما پژوهشگران  تازه عاشق یكدیگر شده بودند.  و مردهایي بود كه 
از  بخش هایي  كردند:  پیدا  هم  اضافي  چیزهایي  قدیمي  زوج هاي  در 
مغز كه مربوط به دلبستگي عمیق مي شوند نیز فعال شده بودند كه 
نشان مي داد رضایت از ازدواج و عشق پر شور در ازدواج با یكدیگر 

تناقصي ندارند.
دكتر آسویدو مي گوید: »این زوج ها احساسي از سرخوشي داشتند، 
اما در عین حال احساس آرامش و امنیتي داشتند كه هنگام دلبستگي 
این  ایجاد مي شود و به نظر من  پیدا كردن به شخص دیگر در فرد 
قدیمي  شوهرهاي  و  زن  این  چگونه  اما  است.«  فوق العاده  وضعیت 
آتش عشق را در زندگي شان روشن نگه مي دارند؟ فراتر از اسكن هاي 
فعالي  نقش  یكدیگر  زندگي  در  زوج  ها  این  كه  بود  روشن  مغزي، 
داشتند. دكتر آسویدو مي گوید: »آنها هنوز بسیار عاشق هم بودند. 
رییس جمهوري  معاون سابق  ال گور،  با  متفاوت  كامال  آنها  وضعیت 
آمریكا و همسرش بود كه گرچه ازدواجي طوالني مدت داشتند، اما 

به قول خودشان در این ازدواج هر كدام راه خودش را رفته بود.«
چرا ال گور و همسرش بعد از40 سال زندگي مشترك جدا شدند؟!اگر 
بتوان از جدایي ال گور و همسرش درسي گرفت، این است كه براي 
كونتز،  ستفاني  داشت.  فعالي  نقش  آن  در  باید  ازدواج  در  موفقیت 
ایالت  در  المپیا  شهر  در  اورگرین  ایالتي  كالج  در  ازدواج  تاریخدان 
مورد  در  مداوم  به طور  كه  نیست  این  »موضوع  مي گوید:  واشنگتن 
رابطه تان با همسرتان نگران باشید، اما باید این رابطه را مرتبا تجدید 
طوالني  ازدواجي  از  پس  همسرش  و  گور  جدایي  من  به نظر  كنید. 
مدت نباید شما را به این نتیجه برساند كه همه ازدواج ها محكوم به 
شكست اند، بلكه نتیجه این است كه ازدواجي كه زن و شوهر در آن 
هر كدام راه خودش را مي روند و توجهي به خود ازدواج ندارند، براي 

همیشه دوام پیدا نمي كند.«
نیویورك نشان مي دهد كه  پژوهشي در دانشگاه استوني بروك در 
ازدواج زوج هایي كه مرتبا همراه هم درگیر كارهایي متفاوت و جدید 
و شوهر  زن  آنها  در  كه  است  ازدواج هایي  آن  از  شادتر  مي شوند، 
همان عادات قدیمي شان را تكرار مي كنند. نظریه این پژوهشگران این 
است كه تجربیات جدید باعث فعال شدن دستگاه دوپامیني در مغز 
مي شود و وضعیت واسطه هاي عصبي شیمیایي در مغز را به حالت 
براي كساني  اما  باز مي گرداند.  و شوهر  اولیه زن  رومانتیك  عشق 
مانند ما كه اسكن كننده مغز در اختیارمان نیست، شیوه هاي ساده اي 
وجود دارد كه از طریق آنها مي توان فهمید آیا رابطه مان با همسرمان 
مي شود.  خسته كننده  و  مالل آور  دارد  یا  است  كردن  رشد  حال  در 
از جمله پرسش هایي كه باید از خودتان بكنید این هاست: »همسرتان 
آشنایي  است؟  هیجان آور  تجربیات  منشأ  یك  شما  براي  حد  چه  تا 
ماه  بدل كرده است؟ در  بهتري  آدم  به  را چه قدر  با همسرتان شما 
گذشته، چه قدر احساس  كردید كه ازدواج تان شادي  آور و برانگیزاننده 
را  انتظارشان  كه  است  همان هایي  دقیقا  پاسخ ها  اگر  است؟«  بوده 

دارید، خیال تان آسوده باشد.
یافتن مي كند  به كاهش  آماري خطر طالق هنگامي شروع  دیدگاه  از 
كه شما 10 سال زندگي مشترك را گذرانده باشید. تنها 4 درصد از 
طالق ها زوج هایي را شامل مي شود كه 40 سال یا بیشتر با هم زندگي 

كرده اند.
New York Times :منبع

طالق خبرساز
خبر جدایي ال گور )معاون سابق رئیس جمهوري آمریكا( از همسرش، 
40 سال زندگي مشترك، رسانه هاي غربي را دوباره  آن هم بعد از 
با این سؤال مواجه كرده كه راز یك زندگي زناشویي موفق چیست؟ 
این  گرفت،  درسي  جدایي  این  از  بتوان  اگر  مي گویند  كارشناسان 
است كه براي موفقیت در ازدواج باید همیشه همسران در آن نقش 
فعالي داشته باشند؛ همان طور كه خود ال گور هم مي گوید آنها گرچه 
ازدواجي طوالني مدت داشتند، اما در این ازدواج هر كدام راه خودش 

را رفته بود.

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

 راز موفقیت و شكست در زندگي مشترك چیست؟

نتایج اسكن از مغز همسران موفق
ترجمه:دكتر زهرا عباس پور تمیجاني/
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به  روزانه  فعالیت هاي  انجام  براي  ما  همه  بدن 
سوخت نیاز دارد و منبع دریافت این سوخت، مواد 
غذایي است. به همین خاطر، با وجود مصرف غذا، 
و  گرسنگي  احساس  فعالیت،  و  كار  مدتي  از  بعد 
ضعف به ما دست مي دهد. این حالت به خصوص 
در افرادي كه در حال كم كردن وزن هستند، بیشتر 
خودش را نشان مي دهد و تنها در صورتي مي توان 
بر آن غلبه كرد كه یك تعادل بین وعده هاي غذایي 
به وجود آید و در یك كالم، راه و رسم تغذیه سالم 

در نظر گرفته شود. حاال اگر شما هم دوست ندارید 
پرخوري كنید یا در حال كاهش وزن هستید، بهتر 

است این 6 ماده غذایي را به خاطر بسپارید.... 

فیبر 
كه  نیست  بد  مي كنید،  كم  را  وزن تان  دارید  اگر 
غالت  مصرف  طریق  از  را  بدن تان  فیبر  دریافت 
دهید.  افزایش  تازه  سبزیجات  و  میوه ها  كامل، 
به  مي تواند  روز  در  فیبر  گرم   20 حداقل  خوردن 
شما كمك كند كه ساعات بیشتري را سیر بمانید. 
 2009 سال  در  كه  آمریكایي  تحقیق  یك  نتایج 
صورت گرفت، نشان داد كه احتمال بازگشت وزن 
و افزایش چربي در بدن خانم هایي كه مقدار زیادي 
پایین بود.  فیبر در روز مصرف مي كردند، بسیار 
جالب است بدانید خوردن هر یك گرم فیبر در روز 
روز  در  كمتر  گرم   250 شما  كه  مي شود  باعث 
با  پژوهشگران  هم  خاطر  همین  به  و  بخورید  غذا 
فیبر،  از  اعالم مي كنند كه رژیم هاي غني  صراحت 

مصرف كالري نهایي روزانه را كاهش مي دهند. 

D کلسیم و ویتامین
غذایي  مواد  واحد   3 روزي  حداقل  كنید  سعي 
را  لبنیات  مانند   D ویتامین  و  كلسیم  از  سرشار 
بخورید. كلسیم و ویتامین D، در كنار هم مي توانند 
استخوان هاي شما را قوي كرده و آسیب پذیري آنها 
را كمتر كنند. به عالوه، تحقیقات جدید نشان داده اند 
انعطاف پذیري  كه  قادر هستند  ماده مغذي  این دو 
ماهیچه هاي بدن را هم بیشتر كنند و از این طریق، 
ضریب موفقیت در كاهش وزن را هم باالتر ببرند. 
دانشگاه  دانشجویان  روي  مطالعه اي  تازگي  به 
نتیجه  این  به  پژوهشگران  و  شد  انجام  بلومبرگ 
حداقل  كه  دانشجویاني  از  دسته  آن  كه  رسیده اند 
كمتر  مي كردند،  مصرف  لبنیات  مرتبه   3 روزي 
چربي  تجمع  و  شكمي  چاقي  وزن،  اضافه  شاهد 
 D در بدن شان بودند. همچنین آنها نقش ویتامین 
در كنترل وزن را به تنهایي بسیار پررنگ دانستند. 
چربي هاي اضافه در بدن توسط ویتامین D احاطه 
آنها  از  استفاده  امكان  طریق  این  از  و  مي شوند 
توسط سلول هاي بدن از بین مي رود و هرگاه كه 
مغز پیام كاهش سوخت را به بدن برساند، ویتامین 
D مقداري از این چربي ها را آزاد مي كند و به این 
بدن  ترتیب جلوي پرخوري را مي گیرد و سوخت 
را به وسیله همین چربي هاي اضافه تامین مي كند. 

پروتئین 
مانند  كم چربي  و  مفید  حیواني  پروتئین هاي  حتما 
گوشت مرغ، ماهي، بوقلمون یا حتي گوشت قرمز 
بگنجانید.  غذایي تان  رژیم  در  را  چربي  بدون 
مدت  براي  را  سیري  حس  حیواني،  پروتئین هاي 
كه  مي شوند  باعث  و  مي كنند  القا  مغز  به  طوالني 
هله هوله  به  هم  میل مان  و  بخوریم  غذا  كمتر  ما 
دارید  كه  شمایي  بنابراین،  شود،  كمتر  پركالري 
وزن تان را كم مي كنید، بهتر است حداقل روزي 2 
بخورید.  بدون چربي  قرمز  یا  واحد گوشت سفید 
روي   2009 سال  در  كه  پژوهش هایي  براساس 
عده اي داوطلب انجام شد، پژوهشگران به این نتیجه 

رسیدند كه خوردن گوشت سفید یا قرمز در وعده 
صبحانه، مي تواند تمام صبح افراد را سیر نگه دارد 
و باعث شود كه آنها وعده ناهار را بسیار سبك و 

دیر میل كنند. 

آب
نوشیدن آب از دو طریق مي تواند باعث الغر شدن 
شما شود. اول اینكه خوردن حداقل 4 لیوان آب در 

روز مي تواند سبب كم شدن 5/2 كیلوگرم از وزن  
افزایش  با  بدن تان در سال شود و شما مي توانید 
مصرف آب، عدد این كاهش وزن را هم بیشتر كنید. 
پژوهشگران مي گویند كه نوشیدن 4 لیوان آب در 

روز مي تواند سوخت و ساز بدن را بیشتر كند و 
باعث الغر شدن زودتر شما شود. دوم اینكه، گاهي 
شما احساس گرسنگي مي كنید كه این یك احساس 
سمت  به  گرایش تان  سبب  تنها  كه  است  كاذب 
خوراكي هاي شیرین و پركالري مي شود. نوشیدن 
یك لیوان آب مي تواند بر این حس كاذب غلبه كند و 

جلوي چاق شدن شما را بگیرد. 
چربي هاي مفید

چربي هاي مفید به اسیدهاي چرب غیراشباع نظیر 
مغزها،  انواع  در  وفور  به  كه  مي شود  گفته  امگا3 
و  زیتون  روغن  مانند  گیاهي  روغن هاي  آواكادو، 
تا چهار  مي شوند. خوردن سه  یافت  ماهي  روغن 
افرادي كه  تمام  به  این چربي ها در روز،  از  واحد 
تناسب اندام برایشان اهمیت دارد، توصیه مي شود. 
به شما كمك مي كند كه  این گونه چربي ها  خوردن 
كمتر  نتیجه  در  و  كنید  گرسنگي  احساس  دیرتر 
اضافه  كالري هاي  و  مختلف  خوراكي هاي  سراغ 
بروید. مطالعات نشان مي دهند كه مصرف منظم و 
روزانه گردو و ماهي مي تواند بعد از 6 ماه تاثیرات 

شگفت انگیزي در كاهش وزن افراد داشته باشد. 
چاي سبز

بنوشید.  سبز  چاي  فنجان   3 روزي  حداقل 
به  دارد،  وجود  سبز  چاي  در  كه  آنتي اكسیداني 
شدن  آب  باعث  و  مي كند  كمك  بدن  وزن  كاهش 
آمریكایي  محققان  مي شود.  شكمي  چربي هاي 
مي گویند كساني كه روزي 2 تا 3 لیوان چاي سبز 
مي نوشند، كمتر از كساني كه عالقه چنداني به این 
نوشیدني مفید ندارند، دچار اضافه وزن مي شوند.

msnbc :منبع

به  بازار و مشتریان 
جدید فكر كنيد!

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و 
مشتریان شما را 

بیشتر می کند!
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آشپزباشی

املت اسفناج و پنير فتا
ٔ مواد الزم 

ٔ یك فنجان تخم مرغ 
ٔ كمی نمك 
ٔ كمی فلفل 

ٔ كمی روغن 
ٔ یك فنجان قارچ خردشده 

ٔ یك عدد پیاز خردشده 
ٔ 2 قاشق روغن زیتون 
ٔ 2 فنجان برگ اسفناج 

ٔ یك چهارم فنجان پنیر خرد شده فتا 

ٔ طرز تهیه 
در یك ظرف كوچك تخم مرغ ها را به خوبی با 
چنگال به هم بزنید و سپس به میزان دلخواه به 

آن نمك و فلفل بپاشید. 

پیازهای  و  ریخته  مناسبی  ظرف  در  را  روغن 
خرد شده را برای 5 دقیقه در آن تفت دهید. 

پس از این كه پیازها نرم و طالیی شد، قارچ های 
خردشده را به آن اضافه كنید و مواد را روی 
حرارت قرار دهید تا كمی پخته و طالیی شود و 

سپس اسفناج را اضافه كنید. 
تابه را روغن ریخته و تخم مرغ ها را در  كف 

آن بریزید. 

پس از چند دقیقه كه تخم مرغ ها خود را گرفت 
و سفت شد از مخلوط تهیه شده روی نیمی از 
آن بریزید و سپس پنیر را روی آن قرار دهید. 

برگردانید و  را روی آن  سپس ورقه تخم مرغ 
كمی پنیر روی آن بپاشید. 

نان  با  را  آماده است. آن  املت  دقیقه   3 از  پس 
سرو كنید. 

 اجزاي یك برنامه غذایي كاهنده وزن 

بخورید و الغر شوید! 
ترجمه: ملیكا نیازي/ 

غذاي تان را در 20 تا 25 
دقيقه  بخورید

دكتر مسعود كیمیاگر 
متخصص تغذیه و رژیم درماني

برخي افراد عادت دارند كه غذاي شان را بسیار آهسته 
میل مي كنند....

 آیا شما هم این عادت را دارید و یا در خانواده تان كسي 
هست كه آن قدر كند غذا بخورد كه حوصله همه را سر 
ببرد؟ خیلي ها آهسته غذا خوردن را معادل بي اشتهایي 
و یا بي عالقگي به غذا وخوردن آن مي دانند، در حالي كه 
تنها یك عادت قابل اصالح است. درباره این عادت باید 
گفت شاید این موضوع كمي غیرعادي به نظر برسد اما از 
نظر بهداشت و سالمت مشكل ساز نیست؛ یعني عارضه 
جدي را به دنبال ندارد. اصوال گفته مي شود آهسته غذا 
خوردن سبب القاي احساس سیري در فرد مي شود اما 
گذشتن از یك حد و زماني موجب مي شود فعالیت برخي 
آنزیم ها مختل شود. بنابراین این عادت چندان هم توصیه 
نمي كند.  ایجاد  خاصي  مشكل  حال  هر  به  اما  نمي شود 
یادتان باشد كه بهترین حالت این است كه اجازه بدهیم 
كامال  تا  بكشد  طول  دقیقه   25 تا   20 بین  خوردن  غذا 

احساس سیري حاصل شود. 
البته طي این زمان باید توجه كنیم كه میزان غذاي معیني 
را بخوریم نه اینكه با تند خوردن بخواهیم میزان مصرف 
مواد غذایي مان را در این زمان افزایش دهیم زیرا در این 
صورت افزایش وزن و چاقي حتمي خواهد بود. صرف 
توصیه  اصلي  غذاي  وعده   3 هر  براي  دقیقه   25 تا   20
مدت تر  كوتاه  كمي  مي تواند  صبحانه  چه  اگر  مي شود، 
پیام سیري  كه  است  زماني  این  واقع،  در  صرف شود. 
به مغز مخابره مي شود و گرچه شاید افراد وقت كافي 
اما به هر حال  این زمان را نداشته باشند  براي صرف 
این مدت زمان توصیه شده از سوي متخصصان تغذیه 
به  دارید  بیشتري  وقت  كه  روزهایي  حداقل  پس  است. 
فراموش  دهید.  نشان  بیشتري  توجه  قانون  این  رعایت 
نكنید كه تنها نخوردن یا زیاد خوردن مشكل ساز نیست، 
بر  مي تواند  هم  اشتباه  چندان  نه  عادت هاي  تكرار  بلكه 

وضعیت تغذیه تان اثر سوء بگذارد

كار، داروی اعصاب است!
حتما جمله معروف كار،سرمایه جاودانی است را شنیده 
اید و یا در آموزه های قرآنی خوانده اید كه انسان هیچ 
انجام  كه  تالشی  و  سعی  نتیجه  در  مگر  ندارد  چیزی 
دانید  می  آیا  اما  سعی(  ما  اال  لالنسان  دهد)لیس  می 
صاحبنظران چه باوری در این خصوص دارند؟ آنها می 
به كار  تنبلی و مشغول شدن  از سستی و  پرهیز  گویند 
بیماری های عصبی و  برای  بهترین درمان  مورد عالقه 
روانی است.به قول جان كوپرپویز در كتاب فن فراموش 
كردن نامالیمات، هنگامی كه در كار غرق می شوید نوعی 
آرامش درونی و نشاط اعصاب شما را تسكین می دهد. 
اندوهگین  و  نگرانی  برای  فرصتی  اصوال  سختكوشان 
شدن ندارند زیرا خود را در كار به فراموشی سپرده اند. 
دیل كارنگی می گوید: »به كار مشغول شوید و خود را 
سرگرم كنید زیرا ارزان ترین و در عین حال موثرترین 
دارویی است كه برای برطرف كردن نگرانی ها شناخته 
مهم  پرسش  یك  به  تا  گفتیم  را  اینها  همه  است.«  شده 
است.  زندگی  و  كار  میان  موازنه  و  تعادل  آن  و  برسیم 
امروزه آسیب شناسان مسایل خانوادگی از تعادل میان 
زندگی  خوب  برای  گویند  می  و  كنند  می  بحث  دو  این 
سازنده  و  مثبت  ای  موازنه  باید  بودن  موفق  و  كردن 
میان  اگر  تردید  بدون  نماییم.  ایجاد  زندگی  و  كار  میان 
مطالبات و شرایط فشارآور كار و زندگی گرفتار شویم، 
زندگی  و  كار  میان  موازنه  و  كرده  درماندگی  احساس 
تعادل  فقدان  دچار  كه  افرادی  داد.  خواهیم  دست  از  را 
طبیعی  طور  به  هستند،  زندگی  و  كار  میان  كشمكش  و 
فشارهای روانی و فكری بیشتری را متحمل شده و سطح 
كه  مهمی  كنند.نكته  می  احساس  را  كمتری  رضایتمندی 
به  كه  است  آن  برد  یاد  از  تعادل  این  برقراری  در  نباید 
خود یادآوری كنیم همه عوامل مشكل آفرین كه خواسته 
یا ناخواسته چالش هایی را بر ما تحمیل می كنند و تالش 
ناكام  ایجاد تعادل مناسب بین كار و زندگی  ما را برای 
نیستند  ما  كنترل  و  توانایی  حوزه  از  خارج  گذارند،  می 
بلكه نتیجه انتخاب هایمان می باشند. پس درست انتخاب 
كنیم و در كنار كار، سهم خانواده، همسر و تربیت بچه ها 

و صد البته عالقه مندی های خود را محفوظ نگه داریم.
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ازدواج
  با 

نيرنگ 
»باقر« بار دیگر نگاهي دقیق تر به مرور اسامي پذیرفته شدگان كنكور 
انداخت تا مطمئن شود اشتباهي در كار نیست. هر چند به خاطر تالش 
شبانه روزي و پشتكار انتظار قبولي در رشته مهندسي عمران زیاد 
دور از انتظارش نبود، با این حال از شادي در پوستش نمي گنجید و 

در عین حال نگراني هم در اعماق وجودش رخنه كرده بود. 
پدرش  كه  بود  شهرستاني  پرجمعیت  خانواده  یك  پسر  سومین  او 
را  امور زندگي  تا  زیاد همواره تالش مي كرد  كارگري و زحمت  با 
مركز  یك  در  رواني  بیماري  خاطر  به  بزرگترش  برادر  كند.  تأمین 
به  نیز  خانواده  دوم  پسر  داشت.  قرار  شدید  مراقبت  تحت  درماني 
خاطر معاشرت با دوستان ناباب در منجالب اعتیاد و تباهي گرفتار 
شده بود. در این میان تنها امید خانواده به »باقر« بود تا شاید با ادامه 
تحصیل از شغلي مناسب برخوردار شود و باعث سربلندي پدر و 

مادر و خواهران كوچكترش گردد. 
چند روز بعد پسر جوان با دلي لرزان و نگران، وسایل مختصرش 
را جمع كرد و براي ثبت نام راهي تهران شد. در مسیر طوالني جاده 
هزینه هاي  به  تنها  او  نداشت،  انتهایي  هیچ  انگار  كه  شب  دل  در  و 
گفت:  مي  خود  با  مي اندیشید.  خانواده اش  و  خود  آینده  و  تحصیل 

»خیلي زود كار نیمه وقتي پیدا مي كنم و ...« 
تدریس  با  و  مي داند  انگلیسي  زبان  كه  بود  این  دلخوشي اش  تنها 
باشد.  داشته  انگلیسي مي تواند درآمدي  ترجمه متون  خصوصي و 
در همین فكر و خیال بود كه با شنیدن صداي ترمز دستي اتوبوس از 
خواب پرید و پس از جمع و جور كردن وسایلش راهي دانشگاه شد. 
چهار سال تحصیل دور از خانه و خانواده در نگاه اول هر چند سخت 
و طاقت فرسا به نظر مي رسید، اما »باقر« همچنان به آینده اي روشن 
مي اندیشید كه مي توانست زندگي خود و خانواده اش را متحول كند. 
مطلوب  نتیجه  به  تا  كرد  متمركز  را  توانش  تمام  و جدیت  تالش  با 

برسد. 
چهار سال تحصیل با قناعت و سختي سپري شد تا این كه همزمان 
با برگزاري امتحانات آخرین ترم تحصیل، با پیشنهاد شغلي خوبي 
روبه رو شد و تصمیم گرفت همراه دوستش »امید« در یك شركت 

ساختماني در تهران مشغول كار شود. 
بنابراین با دوست هم دانشگاهي اش آپارتمان كوچكي اجاره كرد تا 

بتواند با آرامش فكري بیشتري كار كند. 
در این میان خواهر »امید« كه گهگاه براي سركشي و دیدن برادرش 
به خانه آنها رفت و آمد داشت با اطمینان از پاكي و سالمت اخالقي 
را مطرح  »فتانه«  با دوستش  ازدواج وي  پیشنهاد  »باقر«  و رفتاري 
كرد و آن قدر از شرایط زندگي و اخالق و رفتار خوب دختر جوان 
نه كه صددل  دل  نشناخته یك  و  ندیده  كه پسر جوان  تعریف كرد 
دست  یك عشق  پنهان  وجودش شعله هاي  اعماق  در  عاشقش شد. 
نیافتني را حس مي  كرد و امیدوار بود مورد پسند »فتانه« قرار گیرد. 
سرانجام پس از هماهنگي هاي الزم وقتي همراه »امید« و خواهرش 
براي دیدن دختر جوان به خانه آنها رفتند، در نگاه اول متوجه تفاوت 
از  پس  و  نداد  اهمیتي  اما  شد  زندگي شان  سطح  اختالف  و  سلیقه 
نخستین مالقات بالفاصله به خانواده اش پیغام داد براي خواستگاري 

رسمي هر چه زودتر به تهران بیایند. 
در جلسه خواستگاري پدر عروس از میهمانان پذیرایي مي كرد و این 
موضوع در نگاه خانواده داماد نشان دهنده زن ساالري در خانواده 
عروس بود، به همین خاطر تعجب خانواده سنتي داماد را برانگیخته 
بود. با این وجود مهریه عروس 110 سكه طال تعیین شد وآنها طي 

مدت كوتاهي به طور رسمي نامزد شدند. 
روزگار  مردان  خوشبخت ترین  از  یكي  را  خود  »باقر«  دیگر  حاال 
كوچكي  آپارتمان  بود  داده  قول  عروس  پدر  كه  چرا  مي دانست. 
برایشان در تهران بخرد و سند باغ دماوندش را نیز به نام دخترش 
كند. او كه فكر مي كرد چنین امتیاز بزرگي نصیب هركسي نخواهد 
كرد  سعي  نمي گنجید  پوستش  در  خوشحالي  از  كه  حالي  در  شد 
هم  وقت  هیچ  و  بشناسد  قدر  را  زندگي اش  طالیي  فرصت هاي 

ناسپاسي نكند. 
در حالي كه پسر جوان در تدارك عروسي بود ناگهان به خاطر اصرار 

خانواده عروس زودتر از موعد تعیین شده سر سفره عقد نشست. به 
گونه اي كه حتي فامیل داماد هم فرصت نیافتند براي شركت در جشن 
آماده شوند. ضمن اینكه برخالف توافق قبلي خانواده عروس مهریه 
دختر را به 500 سكه افزایش داده بودند كه »باقر« ناچار بدون هیچ 

اعتراضي آن را پذیرفت. 
تازه داماد تصمیم داشت همزمان با شروع زندگي مشترك به ادامه 
به خاطر حمایت هاي مالي  بپردازد. چرا كه تصور مي كرد  تحصیل 
فراهم است.  برایش  پیشرفت  خانواده همسرش موقعیت تحصیل و 
غافل از این كه در آستانه برگزاري جشن عروسي متوجه بي اساس 
بودن حرف هاي پدرزن شد و در كمال ناباوري پي برد تنها دارایي  

او آپارتمان محل زندگي شان است. 
موضوع دیگر هم این بود: »آپارتمان پدر عروس نیز از سوي بانك 
به مزایده گذاشته شده بود اما از همه مهم تر اینكه داماد متوجه شده 
بود »فتانه« حدود نه ماه نامزد پسر جواني بوده كه به خاطر نداشتن 
تفاهم از هم جداشده بودند. باقر كه گیج و سردرگم مانده بود در اوج 
ناراحتي راهي شهرشان شد تا در صورت جلب ر ضایت خانواده اش 
به این وصلت پرنیرنگ پایان دهد. اما وقتي پس از سال ها دوري پا به 
خانه پدري گذاشت، اوضاع خانواده را آشفته تر از قبل دید. پیرمرد از 
كار افتاده و بیمار بود و كمرش زیر بار مشكالت خمیده تر از قبل به 
نظر مي رسید اعتیاد شدید برادر بزرگ باقر، همه فامیل و همسایگان 

را از آنها رانده بود. 
خانواده  دوش  بر  دیگري  سنگین  بار  نمي خواست  كه  جوان  پسر 
دردمندش بگذارد بدون آنكه چیزي بگوید، به تهران بازگشت و هیچ 

چاره اي جز زندگي با »فتانه« ندید. با كمك دوستانش پس از دریافت 
چند وام خانه اي اجاره كرد و جهیزیه محقر عروس را به خانه جدید 
برد. با آنكه هیچ دل خوشي از همسرش و خانواده او نداشت چاره اي 

هم جز تسلیم در برابر سرنوشت سیاهش ندید. 
زن جوان كه گویي از عشق و محبت بویي نبرده بود مانند مادرش 
تمام خواسته هایش را به همسرش تحمیل مي كرد. تنها به مسافرت و 
تفریح مي رفت و با فامیل شوهرش رفت و آمدي نداشت. یكبار هم كه 
خانواده »باقر« به دیدنشان آمدند با ترشرویي آنها را از خانه راند. 

رفتارهاي بي ادبانه »فتانه« با شوهرش و اطرافیان او كم كم زبانزد 
فامیل شده به همین خاطر سرخوردگي و حقارت به سراغ تازه داماد 

رفت. 
تولد پسرشان هم هیچ تغییري در رفتار و روحیات »فتانه« به دنبال 
نداشت. او شیطنت هاي پسر كوچكش را ناشي از ناراحتي هاي رواني 

مي دانست. 
روانپزشكان  نزد  را  بچه  همسرش  چشم  از  دور  خاطر  همین  به 
مختلف مي برد. وقتي پسر بچه 4 ساله شد، »باقر« تازه متوجه شد 
تحرك  و  فعالیت  مانع  خواب آور  قرص هاي  خوراندن  با  همسرش 

فرزندش مي شود. 
اینكه  تا  مي گذشت  سختي  به  جوان  زوج  بي روح  و  سخت  زندگي 
تابستان 86 »باقر« خبردار شد بهیار روستا به خواستگاري خواهر 
كوچكترش آمده است. بنابراین براي تهیه جهیزیه مقداري پول براي 
آنها فرستاد. چرا كه فكر مي كرد این كمترین كاري است كه مي تواند 

براي خانواده اش انجام دهد. 

خانواده  و  شد  تعیین  ازدواج  جشن  برگزاري  زمان  بعد  ماه  دو 
خوشحالي  با  »باقر«  شدند.  دعوت  عروسي  این  به  هم  »فتانه« 
كه  هنگامي  و  برد  بازار  به  لباس  براي خرید  را  فرزندش  و  همسر 
مشغول صرف شام در یك رستوران بودند، ماجراي كمك مالي به 
خانواده اش را بازگو كرد. اما نمي دانست این ماجرا به بروز فاجعه اي 

جبران ناپذیر مي انجامد. 
صبح روز بعد قبل از آنكه از خانه خارج شود، متوجه رفتار عجیب 

همسرش شد اما بي توجه به محل كارش رفت. 
ساعت 8 شب خسته و كالفه به خانه رسید اما در تاریكي و سكوت 
از ساعتي جست وجو و  ندید. پس  فرزندش  و  از همسر  اثري  هیچ 
با  نیافت  فرزندش  و  همسر  از  اثري  وقتي  پدرزنش  خانه  با  تماس 

نگراني به كالنتري محل رفت و از پلیس كمك خواست. 
خواست  او  از  و  گرفت  تماس  وي  با  پدرزنش  بعد  روز  كه  این  تا 
هرچه سریعتر خودش را به پایگاهي در حوالي كرج برساند، وقتي 
در اوج ناراحتي و نگراني به منطقه موردنظر رسید همسرش را در 

بازداشت دید. 
را در رودخانه  برد، همسرش بچه  از كمي پرس و جو پي  او پس 
خروشاني انداخته بود كه همان موقع یك چوپان، با فداكاري پسرك 

را از آب گرفته و نجات داده بود. 
»باقر« كه به شدت تحت فشار روحي ـ رواني قرار داشت با عجله 
مراقبت هاي  بخش  در  را  فرزندش  و  رساند  بیمارستان  به  را  خود 
ویژه یافت. وقتي از پزشك بخش شنید كه پسر كوچولویش به طرز 

معجزه آسایي نجات یافته به گریه افتاد و... 
باقر در حالي كه به وقایع قبل و بعد از ازدواجش فكر مي كرد ناگهان 
احساس كرد كارد به استخوانش رسیده و دیگر نمي تواند این همه 
و  گرفت  شكایت  به  تصمیم  بنابراین  كند.  تحمل  را  رنج  و  سختي 
»فتانه« پس از محاكمه در دادگاه به اتهام اقدام به قتل فرزندش به 

پرداخت جزاي نقدي محكوم شد. 
از سوي دیگر »باقر« درخواست طالق كرد و دیگر به همسر سابقش 
اجازه دیدار فرزندشان را نداد. اما مدتي بعد با دریافت احضاریه اي 
از دادگاه دریافت كه »فتانه« خواستار مالقات فرزندش 24-ساعت 

در هفته- شده است. 
در جلسه دادگاه مرد جوان با تشریج جزئیات آشنایي و ازدواجش و 
ماجراي تلخ زندگي شان از قاضي خواست به خاطر مشكالت روحي- 
زیرا  نشود.  داده  پسرشان  با  مالقات  اجازه  او  به  همسرش  رواني 
او تصور مي كرد جان پسر كوچكش در خطر است. اما »فتانه« در 
اقدام  عامل اصلي  را  بي تابي مي كرد، شوهرش  به شدت  كه  حالي 

جنون آمیز و مشكالت زندگي شان دانست. 
با این وجود قاضي دادگاه براي روشن شدن مسائل و رفع ابهام ها 
دستور داد سالمت روحي- رواني مادر و فرزند در پزشكي قانوني 

بررسي شود. 
علمي  آزمایش هاي  انجام  با  نیز  روانپزشكي  كمیسیون  اعضاي 
اثر  غرق شدگي  كه  شده  رشد  اختالل  به  مبتال  پسرك  كردند  اعالم 
تشدیدكننده اي در این عارضه داشته است. در »فتانه« نیز اثراتي از 
ابتال به افسردگي و اضطراب دیده شد اما مالقات مادر و فرزند- 24 

ساعت در هفته- بدون اشكال اعالم شد. 
قاضي به زن جوان اجازه داد تا هفته اي 24 ساعت فرزندش را ببیند. 
و سرنوشت  بخت سیاه خود  و  مبهم  آینده  به  باقر  دیگر  از سوي 
فرزندش فكر مي كرد و این كه چرا بدون تحقیق با دختري پاي سفره 

عقد نشست كه... 

خواننده عزیز هفته نامه پرشین! این 
حق شما است که این نشریه را مورد 
نقد و بررسی قرار دهید و ما را در 
کیفی  سطح  ساختن  مطلوب  چه  هر 
رسانید. یاری  نامه  هفته  محتویات 
برای دسترسی به این هدف، سریع 
متقابل و  ارتباط  برقراری  راه  ترین 
انعکاس نظریات و انتقادات سازنده 
شما می باشد. لذا با برقراری تماس 
دیدگاه  و  نظرات  اینترنتی  و  تلفنی 
های خود را با ما در میان بگذارید تا 
بتوانیم به عنوان یک رسانه ارتباط 
ایفا  را  بدرستی رسالت خود  جمعی 

نمائیم.

ماجرای واقعی
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»دكتر مرگ« هم از 
مرگ می ترسد 

به  كمكش  دلیل  به  كه  كووركیان  جك 
خودكشی  در  العالج  بیمار   130 از  بیش 
به »دكتر مرگ« مشهور است در مستندی 
فعال  كه  او  حتی  كرد  اعتراف  تلویزیونی 
حق مرگ لقب گرفته نیز از مرگ می ترسد.

جك كووركیان 
82 ساله موضوع مستند جدیدی از شبكه 
مستند  این  است،  »كووركیان«  نام  به  اچ بی او 
هشت  و  كووركیان  حرفه ای  زندگی  به  نگاهی 
سال و نیمی می اندازد كه به جرم قتل درجه دوم 
سپری  زندان  در   2007 تا   1999 سال های  بین 
كرد.این مستند 90 دقیقه ای شامل بیان تفكر او 
به زندگی، مرگ و آینده و همچنین گفت وگوهایی 
حتی  و  همكاران  خانواده،  نزدیك  اعضاي  با 
از  برخی  در  اوست،  هم سلولی های  برخی 
و  رك  بسیار  اعترافاتی  شاهد  گفت وگوها  این 
صادقانه هستیم.كووركیان، آسیب شناس سابق 
به  هم  من  كنم  گفت:»فكر  رویترز  تلویزیون  به 
اما  از مرگ می ترسم  دیگر  آدم های  همه  اندازه 
تنها دلیلش این است كه من آدم امیدواری هستم.« 
به  برای رسیدن  فیلم همچنین تالش كووركیان 

به  را   2008 سال  در  آمریكا  كنگره  در  كرسی 
لقبش  درمورد  كووركیان  می كشد.نظر  تصویر 
»دكتر  می گفتند  اگر  كنم  »فكر  است:  خواندنی 
یاد  مردم  به  می شدند.  خوشحال  همه  حیات« 
داده اند كه زندگی موهبتی شگفت انگیز است. البته 
باشید،  سالم  كه  درصورتی  اما  است  چنین  كه 
غذای خوب بخورید و شاغل باشید اما از كسی 
كه در دارفور یا افعانستان زندگی می كند بپرسید 
ما  با حرف  خیلی ها  نه.  یا  است  موهبت  زندگی 
موافق نخواهند بود.«او معتقد است رویكرد دنیا 
به اتانازی داوطلبانه یا خودكشی با كمك بسیار 
ریاكارانه است. كووركیان می گوید:»ما از مرگ 
دوری كرده ایم چون مرگ را دوست نداریم. اما 
از تولد جلو زده ایم و در آن مداخله می كنیم، اگر 
این دنیا كمك كنیم  به  می توانیم به ورود كسی 
چرا نمی توانیم به خروجش هم كمك كنیم؟«این 
آسیب شناس ارمنی-آمریكایی از چیزی پشیمان 
نیست حتی از سپری كردن بیش از هشت سال 
در زندان، آن هم به دلیل قتل توماس یورك 52 
ساله؛ كووركیان مجبور بود به یورك در تزریق 
توانایی  یورك  چون  كند  كمك  مهلك  آمپول 
حركت دادن اعضای بدنش را نداشت.با این حال 
در  نیز  بدی  لحظات  می كند  اعتراف  كووركیان 
زندان،  در  كار  »سخت ترین  است:  داشته  زندان 

شنیدن صدای خروپف دیگران بود...« 
30 ژوئن 2010 

افسانه مرگ كلئوپاترا 
دروغ بود

تحقیقات یك مورخ آلماني ثابت مي كند ملكه 
مصر با نیش مار از بین نرفته است 

برای  جذابی  موضوع  همواره  كلئوپاترا 
داستان  تحقیق، 
فیلمسازی  و  سرایی 
رود.  می  شمار  به 
دراماتیك  مرگ  راز 
در  هم  مار  نیش  با  او 
است  توجه  جالب  خود  نوع 
كه  آلمانی  دانشمند  یك  اما 
چیز  همه  به  كرده  عادت 
تحقیق  با  باشد  داشته  شك 

اگر  كه  كرده  مطرح  را  ادعایی  بسیار  بررسی  و 
درست باشد باید این صفحه از تاریخ مربوط به 
سال  نیل  نوشت.ملكه  دیگری  جور  را  كلئوپاترا 
افسانه ها  رفت.  دنیا  از  مسیح  میالد  از  پیش   30
و اسطوره ها همواره مبین این مطلب بوده اند كه 
كه  حاجه«  »ناجا  نام  به  ماري  نیش  با  كلئوپاترا 
حاال  اما  است  رفته  دنیا  از  است  كبرایي مصري 
دانشگاه  استاد  و  نویس  تاریخ  كریستوف شافر، 
تریر قرار است طي چند روز آینده مداركي را ارائه 
كند كه نشان مي دهد دلیل مرگ كلئوپاترا سم بوده 
نه نیش مار كبري. مي گویند نیش مار كبري، طي 
روزهاي متوالي مرگ دردناكي براي ملكه رقم زده 
است و در عوض زهرشناسان و جانورشناسان 
مسكن  داروي  و  زهر  از  مخلوطي  دارند  عقیده 
است.شافر،  بوده  او  زندگي  پایان  اصلي  دلیل 
نویسنده پرفروش ترین كتاب كلئوپاترا در آلمان 
شهرت  زیبایي  دلیل  به  كلئوپاترا  ملكه  مي گوید:» 
طوالني  مرگ  نبود  مایل  دلیل  همین  به  و  داشته 
سال  در  تیلور  باشد.«الیزابت  داشته  بدشكلي  و 
1963 در نقش كلئوپاترا در فیلم »ملكه آفریقایي« 
ظاهر  سینما  پرده  روي  برتون  ریچارد  كنار  در 
الهه هاي  از  او در نمایش یكي  شد و بازي خوب 

هنرنمایي هاي  ترین  درخشان  از  یكي  مصر 
آن  بود.در  حرفه اي اش  دوران  در  بازیگر  این 
اینطور  آكتیوم  جنگ  در  شكست  از  بعد  فیلم، 
كلئوپاترا  دلباخته رومي  آنتوني  كه  دادند  نمایش 
خودكشي مي كند.كلئوپاترا هم بنا به رسم دیرین، 
را  خود  میالد  از  قبل   30 سال  آگوست   12 روز 
موضوعات  او  داستان  برد.  بین  از  مار  نیش  با 
تراژدي  از  است.  ادبي  و  هنري  آثار  از  بسیاري 
»آنتوني و كلئوپاترا«ي شكسپیر گرفته تا اوپراي 
و  ماسنت  جولز  »كلئوپاترا«ي 
همگي  »برتون-تیلور«  حماسه 
آثار بنامي شدند.در بیشتر این 
زني  عنوان  به  كلئوپاترا  آثار 
قدرتمند و خوش چهره تصویر 
مهم  مردان  بیشتر  بر  كه  شده 
زمان خودش غلبه كرده و آنها 
در  است.شافر  داده  را شكست 
 ZDF تلویزیوني  شبكه  ماجراجو«  »علم  برنامه 
مرا  كلئوپاترا،  موضوعي  كرد:»جذابیت  اعالم 
اسكندریه  به  دیگر  كارشناسان  با  تا  كرد  وادار 
پزشكي  باستاني  متون  آنجا  در  كنم.  مصر سفر 
قرار  مطالعه  مورد  را  مارشناسي  و متخصصان 
جالل  هم  مرگ  هنگام  بود  مایل  دادیم.كلئوپاترا 
افسانه اش جاودان  تا  كند  را حفظ  و شكوه خود 
مصر  ملكه  آخرین  كه  این  جواب  در  او  بماند.« 
زیاد  احتمال  به  گفت:»  درگذشت،  چگونه  واقعا 
مخدر  مواد  و  از سم،دارو  تركیبي  با خوردن  او 
خودكشي كرده است. با در نظر گرفتن اینكه مرگ 
بر اثر نیش مار چند روز طول مي كشد و بسیار 
را  بي درد  مرگ  داده  ترجیح  او  است،  دردناك 
امتحان كند.«ما با تعداد زیادي از جانورشناسان 
و سم شناسان همفكري و مشورت كردیم و در 
خیلي  مار  نیش  كه  رسیدیم  نتیجه  این  به  نهایت 

غیرمطمئن است و زمان زیادي مي برد.« 
به  مربوط  باستاني  متون  نمایش  برنامه  این  در 
مصر به خوبي این مطلب را ثابت مي كند كه یكي 
زمان  در  قتل  و  از روش هاي مرسوم خودكشي 
نوشیدني  زهر  همان  یا  »شربت عشق«  كلئوپاترا 

بوده است. 
30 ژوئن 2010 

حوادث
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رمزگشایي از پرونده قتل جنجالي یک وكيل معروف 
پلیس گواتماال دو برادر را به اتهام كمك به یك وكیل برای سازماندهی قتل خودش بازداشت كرده 
است یك وكیل گواتماالیي دقایقي قبل از مرگش در ویدئویي رئیس جمهور كشورش را قاتل خود 
معرفي كرد. در مراسم خاكسپاري رودریگز روزنبرگ ویدئویي 18 دقیقه اي از حرف هاي او در مورد 

دلیل مرگش پخش شد و این 
روي  بر  سریع  خیلي  ویدئو 
گرفت. قرار  یوتیوب  سایت 

این ویدئو در سایت یوتیوب 
ایجاد  فراواني  جنجال هاي 
گواتماال  دولت  حتي  و  كرد 
رو  روبه  بحراني جدي  با  را 
مي رفت  كه  بحراني  ساخت، 
تا باعث سرنگوني این دولت 

شود. 
رودریگز روزنبرگ كه وكیلی 
مرگ  با  بود  شده  شناخته 

جنجالي اش باعث شد گروهي از بازرسان ویژه سازمان ملل براي مدت ها جهت رمزگشایي از این 
حادثه درگیر شوند.اكنون پس از گذشت بیش از یك سال پلیس گواتماال می گوید دو برادر را به اتهام 
كمك به یك وكیل دادگستری معروف برای سازماندهی قتل خودش، بازداشت كرده است. پلیس روز 
دوشنبه دو برادر به نام های فرانسیسكو و خوزه والدس پایز را به اتهام استخدام یك قاتل حرفه ای 
برای كشتن این وكیل دستگیر كرد. این دو برادر قاتلي براي رودریگز پیدا مي كنند و او هم به این 
قاتل براي كشتن فرد مورد نظر 40هزار دالرمي پردازد. كه این رقم یكي از باالترین رقم هایي است 
كه به یك قاتل پرداخته اند. بازرسان سازمان ملل متحد در ماه ژانویه امسال اعالم كردند كه آقای 
روزنبرگ برنامه قتل خود را با كمك دو متهم از پیش طراحی كرده بود. بر اساس گزارش آنها، او از 
بیماری افسردگی رنج می برد و هدفش این بود كه افكار عمومی را به قتل هایی كه در گواتماال اتفاق 
می افتد اما عوامل آنها شناسایی نمی شوند جلب كند.در 10مي سال گذشته رودریگز روزنبرگ 47 
ساله كه فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه هاروارد بود در حال دوچرخه سواري با شلیك پنج 
گلوله به قتل مي رسد.آقای روزنبرگ قبل از اینكه در ماه مي 2009 میالدی هدف گلوله قرار بگیرد، 
ویدئویی ضبط كرده بود كه در آن آلواره كلوم، رئیس جمهوری گواتماال را مسئول ترور احتمالی 
خود اعالم می كند. پلیس گواتماال از دسامبر گذشته در پی بازداشت دو متهم كه از بستگان مقتول 
هستند، بود.بازرسان سازمان ملل متحد می گویند كه مقتول به متهمان گفته بود كه به یك قاتل حرفه 
ای نیاز دارد تا فردی كه قصد اخاذی از او دارد را بكشد. گفته می شود متهمان شخص ضارب را 
پیدا كردند و بر اساس راهنمایی مقتول به او گفتند كه هدف خود را در چه زمانی و چه مكانی از پای 
درآورد.بازرسان بین المللی می گویند آقای روزنبرگ خود در زمان و مكان تعیین شده حاضر شد تا 
اینكه كشته شود. كارولس كاسترسانا، رئیس تیم بازرسان بین المللی در ماه ژانویه گفت معتقد است 
كه مقتول از بیماری افسردگی رنج می برده و می خواسته است توجه افكار عمومی را به پرونده های 
متعدد قتل كه عوامل آنها هیچگاه دستگیر نشده اند، جلب كند.اتهام هایی كه مقتول پیش از مرگ در 

پیام ویدئویی مطرح كرده بود بحران سیاسی بزرگی برای دولت ایجاد كرد. 
رئیس جمهوری گواتماال از اتهام های وارد شده تبرئه شد، اما این اتهام ها اختالفی جدی در كشور 
به جای گذاشته است و بسیاری از مردم فكر می كنند كه دو متهم اصلی این پرونده بیگناه هستند. 
پس از انتشار فیلم آقاي رودریگز و فروش گسترده ان و حتي پخش تلویزیوني آن بسیاري خواهان 

استعفاي رئیس جمهور گواتماال شدند. 
 گاردین - 29 ژوئن 2010 

دستگيري 316 نفر 
در جام جهاني

آفریقاي  پلیس 
كرد  اعالم  جنوبي 
برگزاري  پي  در  كه 
 2010 جام جهاني 
این  در  میالدي 
 316 تاكنون  كشور، 
شدند  دستگیر  نفر 
آنها  از  نفر   207 كه 
آفریقایي  سكنه  را 
تشكیل  جنوبي 
ژنرال  مي دهند. 
یكي  سله« ،  »بكي 
پلیس  مقامات  از 
جنوبي  آفریقاي 
با  مصاحبه اي  در 
دولتي  رسانه هاي 
 « گفت:  كشور  این 
در  نفر   316 تاكنون 
ناشي  درگیري هاي 
فوتبال  مسابقات  از 
این كشور  در   2010
دستگیر شدند كه 11 
اتیوپي  اهل  آنها  نفر 
از  هم  نفر   109 و 
و  دیگر  ملیت هاي 
سكنه  از  هم  مابقي 
جنوبي  آفریقاي 
درصد   90 هستند.« 
از دستگیر شدگان به 
اتهام دزدي یا ضرب 
پلیس  توسط  شتم  و 

بازداشت شدند. 
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ٔ متولد فروردین )بره(:
تواند  می  امروز  شما  بخت  سیاره  بهرام 
نظر  از  كه  ببرد  مكانهایی  به  را  شما 
شما  برای  مطبوع  مكانهایی  احساسی 
هستند، برای اینكه شما می دانید كه زمان 
زمان  مدت  امروز  گذرد.  می  سریع  خیلی 
روبرو  اسد  برج  با  بهرام  زیادی  خیلی 
باعث  كه  هرچیزی  است  قرار  و  می شود 
شما  در  ناخوشایند  های  تجربه  یادآوری 
به  فقط  دارد.  نگه  دور  ازتان  را  شود  می 
خودتان  به  زیاد  اگر  كه  باشید  داشته  یاد 
ای  نتیجه  شما  پاك  نیتهای  بگیرید  سخت 
از  كسی  اگر  بنابراین  دهند،  می  معكوس 
شما دلجویی كرد سعی كنید كه با او مالیم 

تر رفتار كنید.
ٔ متولدین اردیبهشت )گاو(:

باعث  خانوادگی  مسائل  كه  زمانی  امروز 
قرار  زا  استرس  موقعیتی  در  شود  می 
مفید  تواند  می  شما  تشخیص  قوه  بگیرید 
واقع شود. خوشبختانه شما حاال می توانید 
ناراحتی  باعث  مدتها  كه  این مشكلی  برای 
شما شده است راه حلی بیابید. اما زمانی 
كه شما تشخیص دادید زمان با سرعت در 
حال گذر است و نباید برنامه های خود را 
به تعویق بیندازید، این بحرانها كمتر و كمتر 

می شوند.
ٔ متولدین خرداد )دوقلوها(:

فردی  با  كه  هستید  مجبور  امروز  شما 
قدرتمند مخالفت كنید، حتی اگر فكر كردن 
به آن هم آزارتان بدهد باید اینكار را بكنید. 
خوشبختانه بار اولی كه با او وارد مذاكره 
كردید  می  فكر  كه  آنچه  به  نسبت  بشوید، 
توانایی  بزرگترین  شد.  خواهد  تر  مالیم 
بنابراین  شماست،  معنوی  زرنگی  شما 
ناپذیر  انعطاف  زیاد  تنش  این  برابر  در 
نباشید. اگر شما انعطاف پذیر باقی بمانید 
بیاموزید،  از یك مشكل چیزی  و بخواهید 
كه  چیزهایی  به  زیاد  احتمال  به  درعوض 

نیاز دارید خواهید رسید.
ٔ متولدین تیر )خرچنگ(:

با  هستند  ارزشمند  شما  برای  كه  مسائلی 
آنهایی كه برای یك گروه ارزشمند هستند 
حتی  اند،  وابسته  هم  به  عجیبی  طور  به 
اگر در نظر اول جدا از هم به نظر برسند. 
ممكن است امروز شما بیشتر به خودتان 
اطمینان داشته باشید، برای اینكه شما می 
توانید قدرت احساسات خود را درك كنید. 
اگر توانایی های شما سیر نزولی پیدا كرده 
كنید  كمك  درخواست  دیگران  از  اینكه  از 
هراس نداشته باشید. طبیعتًا مسئولین شما 
درخواست  به  كه  دارند  نیاز  كار  محل  در 
بیفتد  اتفاق  این  اگر  و  بدهند،  اهمیت  شما 
از نظر مالی هم وضع بهتری پیدا خواهید 

كرد.
ٔ متولدین مرداد )شیر(:

باغی  در  كه  كنید  می  احساس  شما 
سحرآمیز با شكوفه های زیبا قرار گرفته 
اینكه  از  قبل  بهرام  امروز  اینكه  برای  اید، 
روبرو  پلوتو  با  كند  ترك  را  شما  نشانه 
شده است. اگر درگیر یك پروژه خالقانه یا 
یك موضوع عاطفی شده اید، تا زمانی كه 
تالش كنید به نحو احسن خودتان را مطرح 
كنید، می توانید خیلی بیشتر پیشرفت كنید. 
فاصله  رویاهایتان  از  شما  كه  مادامی 
آنها  به  كه  كنید  می  سعی  و  اید  نگرفته 
جنبه واقعیت ببخشید، روزی خاطره انگیز 

خواهید داشت.
ٔ متولدین شهریور )سنبله(:

را  خود  های  آشفتگی  دارید  قصد  شما 
طور  به  توانید  می  بنابراین  دهید،  كاهش 
و  دارید  نیاز  كه  چیزهایی  روی  بر  كامل 

می خواهید امروز اتفاق بیفتد تمركز كنید. 
اما وقتی حس كنكاوی شما تحریك شود، 
موضوع پیچده تر می شود. برایتان سخت 
است كه اطالعاتی را كه در اطرافتان وجود 
بخشی  اینكه  برای  بگیرید،  نادیده  را  دارد 
دیگر  طرف  از  هستند.  مهم  بسیار  آنها  از 
می  باعث  احتمااًل  داشتن  بیشتر  اطالعات 
شود كه طرز فكرتان تغییر كند. االن شما 
خودتان می دانید كه چه كاری باید انجام 

دهید، پس همان كار را انجام دهید.
ٔ متولدین مهر )ترازو(:

در حال حاضر شما نسبت به برنامه های 
جدیدتان احساس بهتری دارید، اما اهمیت 
ندارد كه چقدر موفق بوده اید، در ذهن شما 
را  شما  هنوز  كه  دارد  وجود  موضوعی 
ناراحت می كند. امروز شما باید فعالیتهای 
خود را محدود بكنید، به خصوص اگر نمی 
توانید از فكر كردن به گذشته آزاد شوید. 
به جای اینكه از گذشته خود فرار كنید، به 
بررسی كردن آن بپردازید. یك بار كه ما 
ناخودآگاه خود  تاریكی ضمیر  در  بتوانید 
راهتان را پیدا كنید، بنابراین بیشتر از منفی 

بافی دوری خواهید كرد.
ٔ متولدین آبان )عقرب(:

تحلیل  كمی  شما  منتظره  غیر  عصبانیت 
كه  است  شده  رنجشی  به  تبدیل  و  رفته 
داشت.  نخواهد  ادامه  این  از  بیشتر  دیگر 
امروز بهرام و پلوتو می توانند احساسات 
فعالیت  خوشبختانه  كنند.  تحریك  را  شما 
برایتان  قبل  به  اهدافتان نسبت  كردن طبق 
غرایز  كردن  دنبال  است.  شده  تر  راحت 
خود اكنون بهترین سالح در مقابل نگرش 
طوالنی  راه  انتخاب  باشد.  می  منفی  های 

مطمئنًا بهترین گزینه شماست.
ٔ متولدین آذر )كمان(:

شما امروز رفتاری شاد و پر نشاط ندارید، 
برای اینكه به دنبال یپدا كردن راهی برای 
خود  معمول  غیر  احساسات  كردن  بازگو 
اقرار  برای  شما  تمایل  عدم  اما  هستید. 
كردن به جنبه های بی تكلف ذاتتان باعث 
به نظر می رسد  از شخصی كه  می شود 
زیاد جدی رفتار نمی كند، عصبانی شوید. 
دهید؛  تغییر  را  دیگر  افراد  كه  نكید  سعی 
در عوض توجهتان را بر روی احساسات 
خود متمركز كرده و سعی كنید كه بر روی 
رفتارتان كار كنید تا تبدیل به رفتاری مثبت 

بشود.
ٔ متولدین دی )بز(:

زیادی  كه  افرادی  از  شما  كه  ست  ممكن 
با شما مهربان هستند خسته شده باشید، 
آنها نشانه  كنید رفتار  اینكه فكر می  برای 
كردن  اثبات  فكر  به  است.  ضعفشان 
این  از  كه  درسی  نباشید.  تواناییهایتان 
كه  است  این  بگیرید  توانید  می  موضوع 
می توانید توانایی هایتان را بیشتر كرده و 
بیشتر هم نتیجه بگیرید، درحالیكه انعطاف 
پذیر بودن كمكتان می كند كه روز بهتری 

داشته باشید.
ٔ متولدین بهمن )ظرف آب(:

وقتی كه شما احساس می كنید خالق بودن 
و شاد بودن باعث می شود شما سازنده تر 
باشید، دوباره نیروی تازه ای می گیرید. اما 
نگرش های بی تكلف شما می تواند فریبتان 
دهد. اگرچه شما با مهارت خاص خود می 
توانید پرخاشگری فرد دیگری را به آرامش 
تبدیل كنید، همچنین برای قبول كردن یك 
برای  دارید.  كامل  آمادگی  نیز  شغل جدی 
اینكه بتوانید شرایط مناسبی را فراهم كنید، 
بین  بتوانید  تا  بگیرید  بهره  تان  توانایی  از 
شرایط خیلی جدی و موقعیتهای شاد و بی 

تكلف تعادل ایجاد كنید.
ٔ متولدین اسفند )ماهی(:

ممكن است شما فكر كنید كه در روزهای 
تواند  می  شما  اطرافیان  از  یكی  آینده 
برای  تالش  كند.  ایجاد  مشكلی  برایتان 
جلوگیری كردن از پیشروی این مشكل می 
تواند سازنده باشد، اما نباید سعی كنید كه 
مانع بیان كردن ترسها و خشمهای طبیعی 
این  خواهید  می  واقعًا  شما  اگر  بشوید. 
مشكل حل شود باید به دیگران هم اجازه 
كنند، آن  بدهید كه در مورد خود صحبت 
باز  فكری  با  كه  بود  خواهید  قادر  وقت 

تصمیم بگیرید. 

خواننده عزیز فال هفته
هفته نامه پرشين!

 
كه  است  شما  حق  این 
مورد  را  نشریه  این 
قرار  بررسی  و  نقد 
هر  در  را  ما  و  دهید 
ساختن  مطلوب  چه 
محتویات  كیفی  سطح 
هفته نامه یاری رسانید. 
این  به  دسترسی  برای 
راه  ترین  سریع  هدف، 
متقابل  ارتباط  برقراری 
و  نظریات  انعكاس  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 یك  تا 
جمعی  ارتباط  رسانه 
خود  رسالت  بدرستی 

را ایفا نمائیم.
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اورژانس         999
 كانون ایرانیان                                   02077000477

كانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

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

رستوران ها
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 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 كندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمكت                                      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 مارکت 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 پرشين در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزیع نمی شود

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین

 سوپر مارکت
 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

(کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Tur -
ish Super 

Market,TFC
Turkish S -
per Market, 

CODI
Turkish S -
per Market, 

ELING
فرصت طالیی فروشی

فروش 2 فطعه زمین در شیراز بعد از پلیس راه شیراز سپیدان واقع در کوچه داالهو
با کاربری  6 دانگ مجزا   با دو سند  40x 65 متر  ابعاد  با  2 قطعه زمین کنار هم  
رستوران و مرکز تفریحی با دیوار کشی و برق و چاه آب و 2 بر خیابان زیر قیمت

009891771046767   اسماعيلی

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق كار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

مراكز توزیع 
هفته نامه پرشين

و با همكاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

فال قهوه
02034113228
07505819130

جوانی با پنج سال سابقه كار 
در رستوران و پيتزا شاپ 
ماهر در كارهای گریل و 

استارتر، جویای كار

07805050734

راننده ون با گواهينامه 
انگليسی مور نياز است

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

07759512443

محل كار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنایی  قیمت  با 
بهترین منطقه میداول

07939261216

فيلمبرداری - عكاسی
 ادیت و تهيه آلبوم ایتاليایی

07939193009
www.mixfilm.net

یكباب مغازه پيتزا و Chiness با ليز 14 ساله و رنت 
21500 پوند و ریت 2500 پوند همراه با فلت 2 

خوابه و فروش هفتگی 7000 پوند به قيمت 110000 
پوند در منطقه همراسميت  لندن بفروش ميرسد

07562770790
آرایشگاه Unisex & Beauty Salon با كليه 

وسایل جدید و دكوراسيون جدید در بهترین منطقه 
Chiswick لندن با اجاره ارزان با 40 سال سابقه بعلت 

بازنشستگی برای فروش فوری قيمت 20000 پوند
 

0777234332- 02089944224

 جوانی جویای كار 

آماده همكاری با هر نوع 
فعالیت و شغلی

07511450664



كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كينگستون
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ورزش ایران
ترسوها از عرش به فرش می رسند 

فیروز كریمی، سرمربی سابق داماش گیالن كه در آستانه صعود این تیم 
به لیگ برتر توسط امیر عابدینی از كار بركنار شد با انتشار بیانیه ای 
علیه مدیریت داماش موضع گرفت. در بخشی از این بیانیه مفصل آمده 
در  باشگاه  مدیرعامل  ادعاهاي  از  دوستان  برخي  توسط  وقتي  است:» 
مورد عملكردش در داماش گیالن مطلع شدم، ابتدا تعجب كردم و سپس 
با یادآوري یكي از خصیصه هاي اخالقي ایشان، موضوع برایم طبیعي 
یك اشكال  شما  مي گفتم  دوستانه  خیلي  عابدیني  به  همیشه  كرد.  جلوه 
دارید كه آن هم عدم وجود شجاعت نزد جناب عالي است. استنباط من 
این است كه صحبت هاي اخیر ایشان نشات گرفته از همین ایراد رفتاري 
است. ما تا شش هفته پیش هیچ مشكلي با هم نداشتیم تا اینكه در جلسه 
توماني  میلیون   300 پاداش  پرداخت  اختیار  باشگاه  مالك  مدیره،  هیات 
صعود به لیگ برتر و تعیین مكان و زمان اردوي خارج از كشور را در 
حضور مدیرعامل به من تفویض كرد. با اینكه من انتظار داشتم عابدینی 
به این موضوع شجاعانه معترض باشد اما وجود خصیصه ترس نزد او 
باعث شد تنها به كشیدن چند نخ سیگار پشت سر هم اكتفا كند. عابدیني 
نهایتا ناچار به دروغگویي در قبال اعضاي هیات مدیره شد و نسبت به 
بركناري من اقدام كرد. در صحبت هاي خصوصي اول فصل با عابدینی 
خیلي ساده، صادقانه و صریح گفتم كه نظرات شخصي شما را به اندازه 
ارسال  عدم  به  عابدیني  اینكه  ندارم.  قبول  همكارانم  از  یك  هیچ  نظرات 
بلندقد  دروازه باني  و  بلندقامت  مدافعان  با  تیمي  دروازه  روي  سانتر 
معترض است، نشان از سطح دیدگاه هاي فني او دارد و من معتقدم تفاوت 
همین نقطه نظرات است كه باعث مي شود یكي از فرش به عرش برسد و 

دیگري از باال به پایین برسد و همان پایین هم بماند. 
تیم مستقیما  به عمد نمي خواستم  آقاي عابدیني شما مدعي شده اید من 
تاكید  شما  خود  حضور  در  باشگاه  مالك  وقتي  شود،  برتر  لیگ  راهي 
میلیون   300 عین  مي توانم  من  برتر  لیگ  به  در صورت صعود  مي كند 
تومان پول پاداش صعود را براي خودم بردارم )كه چنین نیتي نداشتم( 
چرا باید با حضور در مرحله پلي آف شانس دریافت این پاداش و توزیع 
آن بین اعضاي تیم را حداقل 50 درصد تقلیل دهم؟ حاال شما مي توانید 
با جمع كردن عده اي به دور خود، به خاطر همان نقطه ضعف بزرگي كه 

دارید مدام به دروغگویي بپردازید و دل تان را خوش كنید.« 

معينی:یک آقایی قطبی را در 
آفریقای جنوبی دیده است 

در مورد حضور طوالنی مدت افشین قطبی در آفریقای جنوبی خبرهای 
ضد و نقیضی به گوش می رسد و اطالع دقیقی از محل اقامت سرمربی 
تیم ملی در دست نیست. كار حتی به جایی رسیده كه فریدون معینی،مدیر 
تیم های ملی هم از این موضوع اظهار بی اطالعی می كند:» از وقتي آقای 
یك  البته  ام.  نبوده  تماس  در  ایشان  با  رفته  جنوبي  آفریقاي  به  قطبی 
آقایي هم به فدراسیون نامه زده كه قطبي را در یكي از بازي هاي جام 
جهاني در استادیوم دیده كه مشغول آنالیز حریفان ایران است.« معینی با 
خونسردی خاصی در مورد شایعه همكاری قطبی با یكی از تیم های جام 
جهانی می گوید:» او ایمیل زده كه در آفریقاي جنوبي است و تا دو، سه 
روز آینده او به ایران بازمي گردد. شایعات در ایران زیاد است و نباید به 

این مسائل توجه كرد.« 

قاضی شریفی: با دایی رفاقتی ندارم 
رئیس كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال كه عالقه مفرطی به ایجاد رابطه 
دوستانه با چهره های سرشناس فوتبال دارد ادعا می كند برای پرهیز از 
هر گونه شائبه رفاقت و جانبداری از دایی در اعالم رای پرونده طلب او 
از فدراسیون فوتبال دخالتی نداشته است:» رای نهایی این پرونده بدون 
اعمال نفوذ بنده و با امضای سه نفر از اعضای كمیته انضباطی صادر 
شده است. همكارانم معتقدند با توجه به حضور دایی روی نیمكت تیم 
ملی در نخستین روزهای سال دوم همكاری اش با فدراسیون فوتبال،او 
دریافت حق  مستحق  نكرده  پیدا  جدیدی  تیم  كه  زمانی  تا  قرارداد  طبق 
حكم  به  دعوا  طرفین  اعتراض  دلیل  شریفی  قاضی  است.«  حقوقش  و 
صادر شده را نیز تشریح می كند:» دایی معتقد است چون در سال دوم 
قراردادش از سوی فدراسیون اخراج شد باید كل مبلغ قرارداد سال دوم 
را دریافت كند اما فدراسیون فوتبال معتقد است چون دایی 9 ماه پس از 
اخراجش به پرسپولیس رفته باید تنها پول قرارداد همین مدت را دریافت 
شده،كار  صادر  حكم  به  طرفین  اعتراض  از  پس  شریفی  گفته  كند.«به 

رسیدگی به این پرونده به كمیته استیناف واگذار شده است.

ورزشی ایران و جهان
نامزدهای جانشینی كاپلو . . .

آینده نيمكت تيم 
ملی انگليس . . .

دغدغه  مهمترین  جهانی،  جام  شروع  به  مانده  هفته  دو  تا 
بود.  كاپلو  قرارداد  تمدید  انگلیس،  فوتبال  اتحادیه  مسؤوالن 
پس از پیوستن مورینیو به رئال مادرید، باشگاه اینتر به دنبال 
یك مربی بزرگ بود تا نیمكت قهرمان اروپا به خطر نیفتد و در 
آن مقطع اولین گزینه موراتی كسی نبود جز دون فابیو؛ مردی 

كه می توانست جای خالی آقای خاص را پر كند. 
در میان گزینه های ایتالیایی، فقط موراتی به دو اسم فكر می 
مصیبت  دوره  یك  اما  اولی  كاپلو.  دیگری  و  لیپی  یكی  كرد. 
بار را در اینتر گذرانده بود؛ دوره ای كه موراتی مجبور شد 
می  پس  كند.  امضا  را  لیپی  اخراج  حكم  دادنش،  پایان  برای 
ماند یك گزینه، آن هم كاپلو. در آن شرایط انگلیسی ها خیلی 
یورو  پایان  تا  را  كاپلو  قرارداد  و  كار شدند  به  سریع دست 
2012 تمدید كردند، اما در همین ماجرا، یك بند مهم از قرارداد 
دردسرساز   FA برای  حاال  كه  شد  حذف  انگلیس  سرمربی 

شده است. 

● بند حیاتی، اهرم سرمربی 
طبق این بند هر یك از طرفین قرارداد می توانستند پس از جام 
جهانی، قرارداد را فسخ كنند؛ قراردادی كه برمبنای آن كاپلو 
سالیانه 6 میلیون پوند دستمزد می گیرد. اكنون كه انگلیس با 
شكستی خفت بار از جام جهانی حذف شده و فشار مطبوعات 
و مردم برای بركناری كاپلو باال گرفته، مسؤوالن FA اهمیت 
آن بند حذف شده را درك كرده اند. در واقع آنها نمی توانند 
قرارداد كاپلو را بدون پرداخت غرامت به او فسخ كنند و همین 
باعث شده در مورد ادامه یا قطع همكاری با این مربی برجسته 

دچار تردید شوند. 

● چرا استعفا نمی دهد؟ 
فكر  جزئیات  این  تمام  به  تیمش  حذف  از  پیش  كاپلو  شاید 
حالی  در  آلمان  با  بازی  پایان  از  پس  لحظاتی  كه  بود  كرده 
كه با پرسشی درباره احتمال استعفایش مواجه شد، قاطعانه 
پاسخ داد چنین كاری نخواهد كرد. دون فابیو عصر دوشنبه 
فوتبال  اتحادیه  مقامهای  با حضور  اضطراری  ای  جلسه  در 
انگلیس شركت كرد. جلسه ای كه همه انتظار داشتند در پایان 
آن، تكلیف نیمكت سه شیرها مشخص شود. اما پس از پایان 
تا  دارند  فرصت  هفته  دو  قرارداد  طرفین  شد  اعالم  نشست 
درباره آینده این همكاری فكر كنند و میان ادامه همكاری یا 

پایان آن تصمیم بگیرند. منابع تصمیم گیرنده گفته اند موضع 
خود را در قبال كاپلو حفظ می كنند و اعتقاد دارند او بهترین 
این  گویند  می  آنها  شیرهاست.  سه  بردن  پیش  برای  فرد 
برانگیز عوض نمی شود.  نتیجه هر چند بحث  با یك  موضع 
كاپلو  درباره  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  در  كه  نفری  چهار  از 
تصمیم می گیرند سه نفر در آفریقای جنوبی حاضر هستند. 
آنها باید بررسی كنند آیا این دلیل كه اگر گل لمپارد پذیرفته 
می شد ماجرا به گونه دیگری رقم می خورد پذیرفتنی است، 
یا تنها دستاویزی برای رهایی از تورنمنتی فاجعه بار است. 
اما از دید كاپلو داستان متفاوت است. هرچند او بارها اعالم 
كرده بود آرزویش در حرفه مربیگری نشستن روی نیمكت 
انگلیس بوده، اما پس از حذف این تیم از جام نوزدهم، كاپلو 
به روشنی اعالم كرد در این ناكامی كمترین تقصیر را داشته 

و همه چیز گردن بازیكنان و روحیه آنهاست. 
و  كرده  امید  قطع  تیمش  از  جهانی،  كالس  در  مربی  درواقع 
شاید همین ناامیدی باعث شود دون فابیو آینده كاری اش را 
در جایی دیگر جستجو كند؛ جایی كه بوی خوش پیروزی و 
قهرمانی از آن به مشام برسد، نه جایی كه به شكست عادت 
كرده و حتی با ستاره هایی مثل رونی و لمپارد و جرارد هم 

ترك عادت نمی كند. 

● هم بدبیاری، هم ناکامی تاریخی 
كاپلو گفته بود تیمش می تواند به فینال جام جهانی برسد، اما 
مردانش در چهار دیدار تنها یك پیروزی به دست آوردند. او 
گفت: »وقتی می بازید مربی مورد انتقاد قرار می گیرد. ما در 
نیمه اول برابر آمریكا خیلی بد نبودیم و تنها یك اشتباه بزرگ 
خوب  اسلوونی  مقابل  اما  بودیم،  بد  الجزایر  برابر  داشتیم. 
اوضاع  پذیرفت،  می  را  گل  داور  اگر  هم  آلمان  برابر  بودیم. 
بله  بود.«  از حد بزرگ  بیش  او  اشتباه  طور دیگری می شد. 
داور اروگوئه ای اگر گل لمپارد را می پذیرفت، شاید انگلیس 
آلمان را شكست می داد و هنوز در آفریقای جنوبی بود، اما 
باختی كه با سرمربیگری كاپلو در تاریخ فوتبال ملی انگلیس 
ثبت شد نیز آن قدر دردناك و حائز نكات منفی هست كه خیلی 
ها را به كنار گذاشتن او ترغیب كند. این باخت، سنگین ترین 
باخت انگلیس در ادوار مختلف جام جهانی بود. از سویی دیگر 
از جام جهانی 1986 تا امروز، انگلیس در هر دوره ای از جام 
پیش  نهایی  چهارم  یك  تا  كم  دست  كه حاضر شده،  جهانی 
یك  در  به حذف  را  ركورد  این  كاپلو  تیم  اینكه  تا  بود،  رفته 
هشتم نهایی تبدیل كرد. آن هم در تورنمنتی كه پیش از شروع 
آن كاپلو بارها اعالم كرده بود هر چیزی غیر از رسیدن به 

فینال جام جهانی، برای ما ناكامی محسوب می شود. 

● نامزدهای جانشینی کاپلو 
 هفته گذشته در حالی كه كاپلو با چند مسؤول اتحادیه فوتبال 
انگلیس در جلسه اضطراری مشغول صحبت و توضیح درباره 
شمارش  كشور  این  های  روزنامه  بود؛  تیمش  حذف  دالیل 
معكوس برای كنار گذاشتن سرمربی انگلیس را آغاز كردند. 
روزنامه دیلی تلگراف دیروز ستون ویژه ای را با عنوان »چه 
كسی جانشین شایسته كاپلو است؟« باز كرد و این سؤال را با 
كارشناسان مختلف در میان گذاشت. روزنامه هایی مثل دیلی 
میرر هم به روشنی خواهان كنار گذاشتن سرمربی ایتالیایی 

سه شیرها شدند. 
وایت«  »دانكن  تلگراف،  دیلی  در  شده  منتشر  گزارش  در 
احتمالی  نامزدهای  عنوان  به  گزینه  پنج  از  نویس-  مقاله   -
جانشینی كاپلو اسم برده است. آرسن ونگر، روی هاجسون، 
افرادی هستند  ردنپ  و هری  پیرس  استوارت  اونیل،  مارتین 
توانند جای كاپلو را پر  تلگراف معتقد است می  كه نویسنده 
برای  چندانی  شانس  هاجسون،  و  اونیل  میان  این  در  كنند. 
سرمربیگری انگلیس نخواهند داشت، اما پیرس كه دستیار اول 
كاپلو در جام جهانی و سرمربی تیم زیر 21 سال انگلیس بود، 
می تواند گزینه خوبی باشد. هری ردنپ هم پس از موفقیت 
درخشان با تاتنهام دوباره برای نیمكت سه شیرها شانس پیدا 
كرده و ونگر هم همیشه یكی از گزینه های مورد عالقه برخی 
كارشناسان فوتبال جزیره برای حضور روی نیمكت تیم ملی 

این كشور است. 
شاید دو هفته بعد زمانی كه كاپلو و طرف دیگر قرارداد باید 
این گمانه زنی ها  نظر نهایی خود را رسمًا اعالم كنند، تمام 
مرد  هم  شاید  شود،  اثر  بی  سمتش  در  فابیو  دون  ابقای  با 
ایتالیایی به كشورش برگردد تا نیمكت انگلیس دوباره دست 
یك مربی انگلیسی بیفتد. راستی تنها دلیل ناكامی انگلیس، اسم 

و ملیت سرمربی اش است؟
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ببخشيد... گل شد        
دروازه بان ها نقش مهمی در پیروزی یا شكست تیم ها دارند... 

آنها گاه در حد منجی یك تیم ظاهر می شوند و گاه با یك اشتباه بچگانه همه 
اندوخته و زحمات سایر بازیكنان را به باد می دهند.

فوتبال  جهانی  رویداد  بزرگ ترین  عنوان  به  جام جهانی  در  موضوع  این 
نمود بیشتری دارد. در این جا به اشتباه چند دروازه بان بزرگ دنیا در این 

رقابت ها اشاره می كنیم.

فینال جام جهانی1970
برزیل-4 ایتالیا 1 / دروازه بان: فیلیكس

جهانی  جام  تاریخ  تیم  بهترین  را  آن  بسیاری  كه   ،1970 برزیل  اگرچه   
می دانند، ایتالیای خسته و ناتوان را در فینال در هم كوبید اما تا اواسط نیمه 
دوم، بازی با نتیجه تساوی در جریان بود. پس از این كه پله در دقیقه 18 
بازی، برزیل را پیش انداخت، ایتالیا پیش از پایان نیمه اول روی اشتباهی 
دروازه بان  كشید.  تساوی  به  را  بازی  برزیل  دروازه بان  از  نابخشودنی 
فیلیكس بی دلیل دروازه اش را ترك كرد و دروازه خالی را همچون هدیه ای 
بود  فیلیكس خوش شانس  داد.  قرار  بونیسنیا  روبرتو  اختیار  در  آسمانی 
كه گل های جرسون، جرزینیو و كارلوس آلبرتو از شرمساری بیشتر او 

جلوگیری كرد.

فینال جام جهانی 1986
آلمان غربی-2آرژانتین3 / هارولد شوماخر

پاتریك  به  وحشیانه اش  حمله  با  را  جنجالی  دروازه بان  این  بسیاری   
باتیستون، مدافع فرانسوی، در نیمه نهایی جام جهانی 1982 اسپانیا به یاد 
می آورند. اما این دروازه بان سابق كلن، یكی از بهترین دروازه بانان جهان 
فینال  به  غربی  آلمان  راهیابی  در  مهمی  نقش  و  بود   1980 دهه  اوایل  در 

جام جهانی 1986 داشت. 
ضربه  یك  روی  نبود.  شوماخر  تونی  روز  روز،  فینال،  مسابقه  در  اما 
و  كرد  اشتباه  دروازه  از  خروج  در  شوماخر  راست،  سمت  از  ایستگاهی 
ضربه خوزه لوئیس براون، آرژانتین را پیش انداخت. پس از این كه آلمانی ها 
با تالش بسیار بازی را به تساوی 2-2 كشاندند، روی پاسی از مارادونا، 
شوماخر آ ن قدر در خروج از دروازه تعلل كرد كه بوروچاگا به راحتی به 

توپ رسید و گل سوم و پیروزی بخش آرژانتین را به ثمر رساند.

جام جهانی 1994
جمهوری ایرلند-0هلند2 / پت بونر 

 ایرلندی ها كه به همراه ایتالیا، نروژ و مكزیك در گروه مرگ قرار گرفته 
آریگو ساچی،  ایتالیای  مقابل  در  بازی  اولین  در  پیروزی  لطف  به  بودند، 
توانستند به مرحله بعد صعود كنند. در این مرحله شاگردان جكی چارلتون 
در شهر ارالندو در مقابل هلند قرار گرفتند اما دو اشتباه بزرگ موجب شد 
تا آنها بازی را به نارنجی ها واگذار كنند. اشتباه دوم را پت بونر، دروازه 
بان ایرلندی ها انجام داد و اجازه داد تا ضربه ویم یونك از فاصله 30 متری 

از بین دستانش عبور كند و به تور برسد.

جام جهانی 1982
برزیل-2شوروی1 / والدیر پرس

اختیار  در  را  تاریخ  دروازه بان های  پراشتباه ترین  از  جمعی  برزیلی ها   
پیراهن   1982 جهانی  جام  در  كه  بود  پرس  والدیر  آنها  از  یكی  داشته اند. 
شماره یك را به تن می كرد و یك تنه موجب حذف یكی از بهترین تیم های 
تله سانتانا  دیدار مرحله گروهی، مردان  اولین  در  تاریخ جام جهانی شد. 
در مقابل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفتند و تا دقیقه 20 ، بازی بدون 
گل دنبال شد. اما یك اشتباه از والدیر پرس شوروی را در نیمه اول پیش 
انداخت؛ شوت از راه دور آندری بال را پرس سهل انگارانه رها كرد و توپ 
وارد دروازه شد. با وجود این، سوكراتس و ادر در 15 دقیقه پایانی بازی 

دو گل زدند و برزیل بازی را 1-2 به سود خود خاتمه داد.

جام جهانی 1990
آرژانتین-0كامرون1 / نری پمپیدو

تمام عیار برای شماره یك  1990 یك كابوس  مرحله گروهی جام جهانی 
كه  آرژانتین  درمیالن،  بازی جام  اولین  در  بود.  پمپیدو  نری  آرژانتینی ها، 
تعجب  شكست  وارد،  تازه  كامرون  مقابل  در  بود،  قهرمانی  عنوان  مدافع 
برانگیز 0-1 را تجربه كرد. فرانسوا اومان بیك در محوطه جریمه باالتر از 

مدافعان آرژانتین ضربه سر را زد، اما كسی فكر نمی كرد كه ضربه آرام 
و بدون زاویه او وارد دروازه شود. پمپیدو اجازه داد تا توپ غلت غلتان از 
زیر بدنش عبور كند و حماسه شیرهای رام نشدنی آغاز شد. اما اوضاع 
از این هم بدتر شد و پای پمپیدو در بازی دوم در مقابل شوروی شكست. 
جانشین او، سرخیو گویكوچه آ، با پنالتی هایی كه در مقابل یوگسالوی و 

ایتالیا گرفت، به یك قهرمان ملی تبدیل شد.

فینال جام جهانی 1962
چكسلواكی-1برزیل3 / ویلیم شرویف

بی  بازی های  فینال  تا  بود،  براتیسووا  اسلووان  بان  دروازه  كه   شرویف 
نقصی ارائه داد، اما دو اشتباه بزرگ در مقابل برزیل برای چك ها به قیمت 
از دست دادن جام تمام شد. در حالی كه چكسلواكی 0-1 پیش افتاده بود، 
اول را خالی گذاشت و آماریلدو بازی را به تساوی كشاند.  تیر  شرویف 
سپس، پس از این كه برزیل 1-2 پیش افتاد، شرویف در تخمین ارتفاع توپ 

در محوطه جریمه دچار اشتباه شد و واوا گل سوم را وارد دروازه كرد.

فینال جام جهانی 2002
آلمان-0برزیل2 / الیور كان

كان  الیور  كه  نداشت  وجود  تردیدی  كوچك ترین   2002 جهانی  جام  در   
بایرن  پیراهن  با  آن  از  پیش  سال  یك  او  است.  جهان  دروازه بان  بهترین 
مونیخ درخشیده و فاتح لیگ قهرمانان اروپا شده بود و در حالی كه آلمان 
در فینال چندان اوضاع مساعدی نداشت )باالك به دلیل دو اخطاره شدن، 
فینال را از دست داده بود(، كان مقهورنشدنی به نظر می رسید. آلمان در 
فینال در مقابل برزیل قرار گرفت و كان تا دقیقه 67 فوق العاده بود. اما او 
روی ارسالی از ریوالدو توپ را جلوی پای رونالدو انداخت و او غول های 
آمریكای جنوبی را پیش انداخت. »ال فمنینو« )پدیده( خیلی زود یك گل دیگر 

نیز به ثمر رساند و برزیل جام را باالی سربرد.

جام جهانی 2002
انگلیس-1برزیل2 / دیوید سیمن

 شاید هیچ وقت متوجه نشویم كه واقعا قصد رونالدینیو از آن توپ ارسال 
بود یا ضربه به سمت دروازه، اما با قطعیت می توان گفت كه سیمن باید 
آن توپ را مهار می كرد. یكی از لحظات فراموش نشدنی جام جهانی 2002، 
در كنار اخراج فرانچسكو توتی توسط بایرون مورنو، ضربه آزاد 40 متری 
انگلیس بود كه موجب پیروزی  رونالدینیو در یك چهارم نهایی در مقابل 

1-2 برزیل شد. 
زمانی كه رونی ضربه اش را به سمت دروازه زد، سیمن تنها چند گام از 
دروازه خارج شده بود اما این كه نتوانست به موقع واكنش نشان دهد، به 
دلیل اشتباهی نابخشودنی بود. دروازه بان سابق آرسنال دوران ورزشی 
كم نظیری داشت اما متأسفانه او را با چند اشتباه بچگانه اش می شناسند؛ از 
جمله گلی كه از نعیم، بازیكن رئال ساراگوسا، در فینال جام جامداران اروپا 

در سال 95 و از میانه زمین دریافت كرد.

جام جهانی 1990
كلمبیا-1كامرون2 / رنه هیگیتا

اگر بخواهیم دروازه بانان عجیب و غریب جام جهانی را نام ببریم، باید رنه 
هیگیتا را در صدر قرار دهیم. این دروازه بان كلمبیایی در جام جهانی 1990 
به دلیل خروج هایش از دروازه و حركات خطرناكش، در میان تماشاگران 
از دروازه اش خارج می شد، مهاجمان را دریبل  او  بود.  به شهرت رسیده 
در  دوم  مرحله  بازی  در  كرد.  تكرار  بارها  و  بارها  را  كار  این  و  می كرد 
مقابل كامرون، سقوط او و كلمبیا رقم خورد. بازی بدون گل دو تیم، وارد 
افسانه ای را  وقت های اضافی شده بود كه هیگیتا سعی كرد روژه میالی 

تقریبًا در مركز زمین دریبل بزند. اما مهاجم 
38 ساله كامرونی با یك تكل توپ را ربود و دروازه را باز كرد. كامرون 

به مرحله بعدی راه یافت، كلمبیا حذف شد و مقصر اصلی رنه هیگیتا بود.

فینال جام جهانی 1950
برزیل-1اروگوئه2 / باربوسا

 نویسنده معروف برزیلی، نلسون رودریگز، در این مورد می نویسد: »این 
یك فاجعه بود. شكست در مقابل اروگوئه در فینال جام جهانی 1950 غیر 
قابل باور بود. این شكست، هیروشیمای ما بود.« برزیلی ها كه در خانه شان 
بازی می كردند،  در بازی مقابل اروگوئه، تنها به یك تساوی نیاز داشتند. در 
مقابل، بازیكنان اروگوئه باید حتمًا به پیروزی می رسیدند؛ آن هم در مقابل 

برزیلی هایی كه خود را برای یك پیروزی آسان در ورزشگاه ماراكانای 
ریودو ژانیرو و برگزاری جشن قهرمانی آماده كرده بودند. حتی رسانه های 
قهرمان معرفی  عنوان  به  را  برزیل  پیشاپیش  فینال  بازی  در روز  برزیلی 
كردند؛ به طوری كه نشریه»O Mundo« با چاپ عكسی از تیم برزیل، این 

جمله را به عنوان تیتر یك نوشت: »اینها قهرمانان جهان هستند«.
وقتی كه فریاكا برزیل را در دقیقه 46 پیش انداخت، به نظر می رسید كه همه 
چیز خوب پیش می رود. اما در اواسط نیمه دوم، اسطوره میالنی ها، خوان 
اسكیافینو، بازی را به تساوی كشید. حتی با این نتیجه نیز برزیلی ها برای 
اولین بار قهرمان جهان می شدند اما فاجعه زمانی رقم خورد كه اروگوئه 

در دقیقه 79 گل دوم را به ثمر رساند.
آلسیدس خیخیا روی اشتباه فاجعه بار باربوسا، گل دوم را وارد دروازه 
به دلیل ماراكانازو  برزیل كرد. اروگوئه قهرمان جهان شد و تمام برزیل 
)فاجعه ماراكانا( عزادار شد. بعضی از هواداران خودكشی كردند و بعضی 
نیز به اموال عمومی خسارت وارد كردند. باربوسا متهم اصلی بود و پیش 
از این كه در سال 2000 در فقر كامل بمیرد، بقیه عمرش را با بدبختی تمام 

سپری كرد.

اشتباهات فاحش داوری به سود كمك داور ایرانی 

كامرانی فر در یک چهارم نهایی 
پرچم می زند 

برخالف اخبار قبلی منتشر شده از كمیته برگزاری بازی های جام 
جهانی 2010، نماینده جامعه داوري ایران در این مسابقات شانس 
قضاوت یكی از بازی های مرحله یك چهارم نهایی به عنوان كمك 
داور اول را دارد. پیش از این گفته می شد فیفا دیگر به تیم داوری 
غمدی، كامرانی فر و مرزوقی اعتماد نخواهد كرد و خود كامرانی فر 
هم گفته بود در خوشبینانه ترین حالت در یك بازی به عنوان كمك 

داور ذخیره حاضر می شود.

 به نظر می رسد پس از اشتباهات فاحش تیم های معروف داوری، 
كمیته داوران فیفا تصمیم گرفته این تیم داوری را به رغم اتفاقاتی 
كه در بازی سوئیس و شیلی رخ داد در آفریقای جنوبی حفظ كند. 

كامرانی فر با تایید این اتفاق می گوید: 
جمله  از  شده  گرفته  تصمیم هاي  تمام  بازي  ناظر  گزارش  طبق   «
گل تیم شیلي، آفساید اعالم شدن گل اول این تیم و صحنه اخراج 
والون بهرامي بازیكن سوئیس مورد تایید قرار گرفت. به هر حال با 
مشخص شدن اسامي داوران كنار رفته از جام نوزدهم این شانس 
را دارم كه به عنوان كمك داور اول، یكي از دیدارهاي مرحله یك 

چهارم نهایي را قضاوت كنم.

 از طرفی با توجه به حذف ژاپن به عنوان آخرین نماینده آسیا در 
یافته  افزایش  بسیار  قاره  این  داوران  قضاوت  جهاني شانس  جام 
یك  بازي هاي مرحله  داوري  تیم  تركیب  هنوز  لحظه  این  تا  است.« 
چهارم مشخص نشده و فقط اعالم شده كامراني فر در این مرحله 
كمك داور اول است. از 19 تیم داوري جام جهاني 29 داور براي 
مرحله یك چهارم نهایي حفظ شده اند. در لیست اعالم شده از سوي 
تیم  نام  جهاني  جام  در  بازمانده  داوران  وكمك  داوران  براي  فیفا 
داوري حسن كامراني فر به عنوان اولین تیم آسیایي آمده است كه 
مي تواند نشان دهنده شانس باالي قضاوت كامراني فر در مراحل 

یك چهارم نیمه نهایي،رده بندي و حتي فینال باشد. 

بالتر بار دیگر فرانسه را تهدید كرد 
رئیس فدراسیون بین المللي فوتبال به فرانسه هشدار داد فدراسیون 
این كشور را در صورت هرگونه دخالت سیاسي در امور  فوتبال 
تیم  فرانسه محروم شود،  اگر  كرد.  آن، محروم خواهد  به  مربوط 
ملي فوتبال این كشور نمي تواند در مسابقات بین المللي شركت كند 
و باشگاه هاي آن هم حق حضور در رقابت هاي اروپایي را نخواهند 
ریمون   « كه  كرده  تهدید  را  فرانسه  حالي  در  بالتر«  »سپ  داشت. 
اسكالت«  پیر  ژان   « همراه  به  فرانسه  شرمنده  سرمربي  دومنك« 
اي  پاره  ارائه  براي  كشور  این  فوتبال  فدراسیون  مستعفي  رئیس 

توضیحات به پارلمان این كشور رفتند. 

اعالم كرده،  فرانسه  باشلو« وزیر ورزش  »روزلین  دیگر  از سوي 
دولت مصمم به حفظ استقالل فدراسیون فوتبال این كشور است. 
باید در دستان  فرانسه  فوتبال  اداره  باره گفت:  این  فیفا در  رئیس 
كمك  فرانسه  فدراسیون  به  ما  بماند.  باقي  كشور  این  فدراسیون 
مي كنیم و اگر مشكالت آنها با مشورت حل نشود چاره اي جز تعلیق 
كوتاهي  براي مدت  نیز  این  از  پیش  فیفا  نمي ماند.  باقي  فدراسیون 
فوتبال یونان را در سال 2006 محروم كرد و در سال هاي اخیر هم 
فدراسیون هاي لهستان، پرتغال و اسپانیا را به خاطر دخالت دولت 
تهدید كرده است. تیم ملي فوتبال فرانسه پس از دو شكست و یك 
تساوي و همچنین اعتصاب بازیكنانش در اعتراض به اخراج »نیكال 
آنلكا«، در مرحله گروهي مسابقات جام جهاني 2010 حذف شد. این 
طوري كه  به  واداشته  واكنش  به  را  فرانسه  سیاستمداران  اتفاقات 
این  به  رسیدگي  خواستار  آن  جمهور  رئیس  ساركوزي«  »نیكوال 
موضوع و مالقات با »تیه ري انري« شد. فوتبال فرانسه با انتخاب 
یك سرمربي جدید و تغییر ریاست فدراسیون براي شروعي تازه 

تالش خواهد كرد.

 دومنك بعد از شش سال اكنون جاي خود را به » لوران بالن« از 
بازیكنان برجسته تیم ملي فرانسه در جریان قهرماني جام جهاني 
1998مي دهد و اسكالت هم باید بهاي حمایت از او را پس از ناكامي 
در مسابقات یورو 2008 بپردازد. اسكالت روز جمعه رسما استعفاي 
خود را از ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه اعالم مي كند و در همین 
مسئولیت  تا  كرد  خواهد  امضا  را  ساله اش  دو  قرارداد  بالن  روز 
صعود این تیم به مسابقات یورو 2012 را بر عهده بگیرد. پس از 
استعفاي اسكالت، مسئولیت فدراسیون تا زمان برگزاري انتخابات 
جدید به عهده سرپرستي گذاشته مي شود كه احتماال » ژاك المبرت« 

از مقامات ارشد فدراسیون است. 
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Iranian cyclists claimed seven medals in the 
Asian Cycling Confederation (ACC) Track Asia 
Cup in Kuala Lumpur, Malaysia. 

In the three-day event which finished on Sun-
day, Seyyed Reza Jebraieli won the bronze med-
al in men’s Junior Sprint. He also claimed the 
bronze in the Keirin event. Mahmoud Parash 
took silver in men’s senior Keirin. 

Iran’s men’s junior team sprint trio was defeated 
by Malaysia and won the silver. Ali Morshedloo 
won silver in men’s junior 1 km Time Trial be-
hind Thailand’s Satjakul Sianylam. 

In the men’s senior team sprint, Iran managed to 
secure a silver medal after Japan. Ali Ali-Askari 
won the bronze in men’s senior 1 km Time Trial 
after the South Korean and Japanese cyclists 

Iranian cyclists win seven 
medals in Track Asia Cup 

Visa Problem For 
Sitting Volleyball 
The US has not issued visa for the country’s sit-
ting volleyball team. 
Informing the above to IRNA, Mahmoud Khos-
ravi Vafa, the head of Iran’s National Paralym-
pic Committee, said, “The team must be in the 
US in 8 days to participate in the world cham-
pionship. We also sent a letter to the Interna-
tional Sitting Volleyball Federation and protest 
against the act.” 
The sitting volleyball world championship will 
start on July 9 and run for 12 days. Volleyball 
teams from Iran, Morocco, Rwanda, Kenya, 
Egypt, Libya, Iraq, China, South Korea, Japan, 
Kazakhstan, Bosnia, Russia, Germany, Ukraine, 
Serbia, Hungary, Croatia, the Netherland, Bra-
zil, Canada and the host US will play with each 
other in Oklahoma. 
The team, which finished runner-up in the pre-
vious edition of the tournament, is coached by 
Hadi Rezaei. 
Iran’s sitting volleyball has clinched the cham-
pionship in many international events. 
Meanwhile, on the first day of the 4th edition of 
the international tournament in Tunisia, Iran’s 
disabled athletes grabbed 7 gold, 2 silver and 3 
bronze medals. 
Some 27 countries have participated in the 
event. 

Iranian ref apologizes 
for returning home 
The sole Iranian assistant referee at the 2010 FIFA World 

Cup apologized to his countrymen when his officiating 
tour of duty ended in South Africa. 
Hassan Kamranifar played a key role in sending off Swiss 
player Valon Behrami for elbowing Arturo Vidal of Chile 
during the Group H match on June 21 at the Nelson Man-
dela Bay Stadium. 
“I did my best in the tournament, nonetheless I apologize 
to all Iranians for being sent back,” Kamranifar said. 
“I am so happy because I gave a boost to the Iranian ref-
erees’ society. It’s up to others to judge my performance in 
the World Cup,” the referee added. 
Hassan Kamranifar and Saleh Mohamed Al Marzouqi from 
the UAE were assistant referees to Saudi Arabian referee 
Khalil Al Ghamdi in the 2010 FIFA World Cup 

Legendary Brazilian football-
er hired by IRIB Ch.5
TEHRAN-Former 
iconic Brazilian 
winger Jairzinho 
will travel to Iran 
to take part in a TV 
show as a sports 
commentator. 

Jairzinho, 65, will 
be on IRIB Channel 
5 on Saturday in a 
2010 FIFA World 
Cup program. The 
details of his con-
tract with the Irani-
an TV channel have 
not been released. 

Jairzinho is one of only three players, alongside Al-
cides Ghiggia and Just Fontaine, in the history of 
the World Cup to have scored in every game of the 
tournament. 
He has played 81 times for Brazil and scored 33 
goals. 

Jairzinho was a member of the legendary Brazilian 
national team that won the 1970 FIFA World Cup. 

He coached Gabon for two years and was sacked by 
the country’s football officials after a crushing de-
feat against Angola in a World Cup 2006 qualifier. 

Iran to Play Friend-
lies in Austria 
Iran’s soccer players will hold three friendly games during 
the 11-day training camp in Austria in July. 
According to Mehr News Agency, the Iranian team 
coached by Afshin Ghotbi will play against Serbia’s Red 
Stars Belgrade on July 14, MTK Budapest of Hungary on 
July 17 and finally Italian Lazio on July 21. 

Ghotbi is in South Africa to assess the Asian teams partici-
pating in the 2010 FIFA World Cup. 
Iran’s Football Federation President Ali Kaffashian said 
Ghotbi is in South Africa to have a good look at the Asian 
teams and will likely return to Iran on July 3. 
Iran was expected to meet Spanish giant Valencia, but the 
game was cancelled due to a change in the date of return 
to Iran. The Iranian squad is scheduled to return to Iran 
on July 22. 
Iran is gearing up to show a good performance in the 2011 
Asian Cup that will be held in Doha, Qatar. 
It will be the 15th time the tournament has been held and 
the second time it has been hosted by Qatar. 
Iran is in Group D of the competition along with North 
Korea, the UAE and defending champion Iraq in a 22-day 
competition that will start on January 7. 
The AFC Asian Cup is an international football tourna-
ment run by the Asian Football Confederation (AFC). The 
winning team becomes the Asian champion and automati-
cally qualifies for the FIFA Confederations Cup. 



Arash is a heroic archer of Iranian folklore and several 
sources appear to have considered Arash to be the ori-

gin of the name ‘Arshak’ (i.e. Arsaces). 
This is while the name of the Parthian dynasty derives 
from a Parthian- or Eastern Iranian equivalent of ‘Arde-
shir’, i.e. ‘Artaxerxes’. 
Within the scheme of the mythologically-conflated 
genealogies of Iranian dynasties, the Arsacids claimed 
to descend--via the other Arash--from Kai-Qobad, 
Parstimes.com reported. 
As is typical for names from oral tradition, there are 
numerous variations of Arash. In the Avesta, the name 
appears as ‘Erekhsha’ (“of the swift arrow, having the 
swiftest arrow among the Iranians”). This Avestan lan-
guage form continues in Zoroastrian Middle Persian as 
‘Erash’ (Bundahishn, Shahrastanha-i Eran, Zand-e Va-
human Yasht, Mah-e Frawardin), from which the an-
glicized ‘Eruch’ derives. 
New Persian and Arabic forms include ‘Erash’ and 
‘Irash’ in Tabari and Ibn Al-Athir; Aarashshebatir in 
Tabari; ‘Arash’ in Talebi; ‘Aarash’ in Maqdesi, Balami, 
Mojmal, Marasi, Birouni, and in the Vis o Ramin of 
Gorgani. Names with a stock epithet representing the 
Avestan “swift arrow” include Tabari’s ‘Aarashshebatir’ 
and Mojmal’s ‘Arash-e Shewatir’. A surname form in-
cludes ‘Arash/Aarash kaman-gir’ “Arash, bow-expert.” 

Mythological Origin 
The basic story of the bowman runs as follows: In a war 
between the Iranians and non-Iranians (in post-Sassa-
nid tradition frequently identified with the Turanians) 
over the “royal glory”, General Afrasiab surrounds the 
forces of the righteous Manouchehr and the two sides 
agree to make peace. 
Both agree that whatever land falls within the range of 
a bow-shot shall be returned to Manouchehr and the 
Iranians, and the rest should then fall to Afrasiab and 

the Aniranians. 
An angel (in Birouni, it is ‘Esfandaramad’, i.e. the 
Amesha Spenta Ameretat, MP Spendarmad) instructs 
Manouchehr to construct a special bow and arrow, and 
Arash is asked to be the archer. Arash then fires the 
specially-prepared arrow at dawn, which then travels 
a great distance before finally landing and so marking 
the future border between the Iranians and Aniranians. 
In Talebi and Balami, Arash is destroyed by the shot 
and disappears. In Tabari, he is exalted by the people, 
appointed commander of the archers and lives out his 
life in great honor. 

Differences 
The distance the arrow travels varies: in one it is thou-
sand leagues (farsakhs), in another forty days walk. In 
several, the arrow travels from dawn to noon, in others 
from dawn until sunset. 
A few sources specify a particular date for the event. 
The Middle Persian Mah-e Frawardin notes the 6th day 
of the 1st month; later sources associate the event with 
the name-day festivities of Tirgan (13th of Tir) presum-
ably provoked by the homonymity with the Yazata Tir 
or tir (arrow). 
The location from which Arash fired his arrow varies 
as well. In the Avesta (which does not mention places 
in western Iran), it is ‘Airyo.khshaotha’, a not-further 
identified location in the Middle Clime. Islamic-era 
sources typically place the location of the shot some-
where just south of the Caspian Sea, variously in Taba-
ristan (Tabari, Talebi, Maqdesi, Ibn al-Athir, Marashi); 
a mountain-top in Ruyan (Birouni, Gardizi), Amul 
Fortress (Mojmal), Mount Damavand (Balami) or Sari 
(Gorgani). 
The place where the arrow landed is variously identi-
fied as ‘Mount Khvanvant’ in the Avesta (likewise an 
unknown location); a river in Balkh (Tabari, al-Atir); 
east of Balkh (Talebi); Bactria/Tokharistan (Maqdesi, 
Gardizi); the banks of the Oxus River (Balami) or Merv 
(Mojmal). 
According to Birouni, it hit a nut tree between “Farga-
na” and Tabaristan “in the furthest reaches of [Greater] 
Khorasan.” 

Rain Festival 
The festival of Tirgan is observed on July 1 and it is pri-
marily a rain festival. It is one of the three most widely 
celebrated feasts (along with Mehregan and Norouz) 
amongst Iranian peoples. Tir in modern Persian, Tishtar 
in Middle Persian or Pahlavi, and Avestan 
Besides an Afrainagan or Jashn dedicated to Tir, there 
appear to have been many customs associated with 
Tirgan. Mary Boyce in “Persian Stronghold of Zoro-
atrianism” mentions a game of Moradula (‘bead-pot’) 
or chokadula (‘fate-pot’). She also related the custom 
of tying rainbow-colored bands on their wrists, which 
were worn for ten days and then thrown into a stream. 
She observed during her time in Sharifabad that many 
of the charming old Tirgan customs had died away by 
the 1960s leaving “merrymaking by young people and 
children, who with a happy license...splash and duck 
one another in the village streams”. 
Tirgan is also associated with the legend of the arrow 
(‘tir’), which is briefly alluded to in the Tishtar Yasht 
(Yt8.6). 
An expanded account is found in Mirkond’s “History of 
the Early Kings of Persia”, Erekhsha Khshviwi-ishush 
(Arash-e Shiwatir, i.e. ‘Arash of the swift arrow, and in 
modern Persian, known as Arash-e Kamangir) was the 
best archer in the Iranian army. 
When Manouchehr and Afrasiab determined to make 

peace and fix the boundary between Iran and Turan, it 
was stipulated that Arash should ascend Mount Dama-
vand, and from thence discharge an arrow towards the 
east; and that the place in which the arrow fell should 
form the boundary between the two kingdoms. Arash 
thereupon ascended the mountain, and discharged to-
wards the east an arrow, the flight of which continued 
from the dawn of day until noon, when it fell on the 
banks of the Jeyhun (the Oxus). 

Persian Version 
The following Tirgan story from the Persian narrations 
tie together many of these elements: 
It is related that when the wicked Afrasiab, the Tur, 
ruled over the country of Iran, it did not rain, at that 
time, for 8 years. Afrasiab, the Tur, asked the wise and 
the astrologers why it was not raining. 
Zu Tahmasp answered: “You turned faithless, because 
Fareidoun had allotted to you Turkestan and entrusted 
it to you whereas he had allotted Iran to us and given 
it to us. You turned away from that covenant and set 
it aside. It is for this reason that, owing to this sin of 
yours, it does not rain.” Afrasiab asked how this could 
be ascertained. 
Zu Tahmurasp said, “I shall throw an arrow from here, 
and where my arrow falls, there will be the bounda-
ries (of your territory).” Afrasiab accepted it and en-
tered into a compact thus: “I shall consent to have as 
the boundaries (of my territory) that place where your 
arrow settles and I shall go out of Iran.” 
When this compact was entered into, it was in the 
month of Tir that Zu Tahmasp uttered the name of God 
and threw the arrow from the country of Iran and that 
arrow fell in the country of Turan by the command of 
Lord Ahuramazd. When that arrow settled in the coun-
try of Turan, Afrasiab took this witness that the rains 
did not come on account of his faithlessness. Then Afra-
siab arose from that place and went out of Iran with his 
army and settled in the country of Turan. 

The intelligence of this spread and heavy rains poured 
down on the day of Govad. Then they assented to insti-
tute a festival in the country of Iran in the month of Tir 
and up to now the Dasturs of Iran write a Nirang (for-
mula) and tie it on the hands of the faithful and remove 
it from their hands on the day of Govad, throw it into 
the sea on that day for the reason that the glad tidings 
of the return of Afrasiab to Turan had reached on the 
day of Govad. 
It is for this reason that this Nirang is untied from the 
hands and thrown into the sea so that all calamities may 
sink into the sea. 

Tirgan Festival 
Inspired by Archer 
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Persian music is respected and praised 
in Europe and it is an honor for the 
Dutch Heerlen Music School to hold 

courses of Persian music for students, 
said Iranian musician Hamid Mota-
bassem. 
“When I began my activities as a mu-
sician teaching tar and setar in the 
Heerlen Music School in the Nether-
lands seven years ago, none of my Eu-
ropean colleagues had a clear image 
of Persian music and its instruments. 
Now after all these years, Persian mu-
sic is respected. We are holding semi-
nars and workshops to introduce Per-
sian culture and are expecting to give 
an increased number of concerts,” he 
told the Persian service of MNA. 
“When I went to Europe 25 years 
ago, I noticed that Europeans had lit-
tle information about Persian music, 
and in their cultural centers there 
were only a few records from ney vir-
tuoso Hassan Kasaii, santur virtuoso 
Faramarz Payvar and singer Khatereh 
Parvaneh. 
“And now after all these years, semi-

nars and workshops have spread 
knowledge of and interest in Persian 
music to the West,” he remarked. 

“Music knows no boundaries and is 
a common language among all na-
tions, helping to connect all cultural 
spheres with one another,” he noted. 
“The combination of Oriental music 
with Western music has always been 
interesting, and it was on that basis 
that I proposed the idea of forming 
an ensemble named Pardis in which 
European musicians are now playing. 

“The European musicians gradually 
became familiar with Iranian music 
and now understand its ambience 
quite well. The compositions we play 
are entirely Iranian, but to be honest, 
I can only compose Iranian pieces. 
It is clear that what I compose is not 
really traditional, but we can call it 
modern Iranian music which con-
tains Persian melodies,” he explained. 

“The ensemble first functioned as a 
music school to encourage students 
and teachers. We have so far held 
several educational concerts, and we 
are planning to invite Iranian and 
European professional musicians for 
future programs,” he added. 

Motabassem also cooperates with 
Dastan traditional ensemble and 
hopes to continue his collaboration 
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Iranian doc to spotlight 
Achaemenid tablets in Chicago
Iranian documentarian Orod Atapur 
plans to make a film on Iran’s Achaeme-
nid tablets, which have been confiscated 
by the Oriental Institute of the Univer-
sity of Chicago. 
He has recently completed his stud-
ies for the documentary to be entitled 
“Persepolis-Chicago”, the Persian serv-
ice of the Mehr News Agency reported 
on Thursday. 

Atapur is currently writing the screen-
play and Sima Film, a studio affiliated to 
the Islamic Republic of Iran Broadcast-
ing, will finance the production. 

According to the Oriental Institute di-
rector Gil Stein, the institute currently 
holds 8000 to 10,000 intact tablets and 
about 11,000 fragments. 

The tablets were discovered by the 
University of Chicago archaeologists 
in 1933 while they were excavating in 
Persepolis, the site of a major Oriental 

Institute excavation. 

The artifacts bear cuneiform script ex-
plaining administrative details of the 
Achaemenid Empire and date from 
about 500 BC. They are among a group 
of tens of thousands of tablets and tab-
let fragments that were loaned to the 
Oriental Institute in 1937 for study. A 
group of 179 complete tablets was re-
turned in 1948, and another group of 
more than 37,000 tablet fragments was 
returned in 1951. 

In spring 2006, U.S. District Court Judge 
Blanche Manning ruled that a group of 
people injured by a 1997 bombing in 
Israel could seize 300 Achaemenid clay 
tablets loaned to the University of Chi-
cago and the university cannot protect 
Iran’s ownership rights to the artifacts. 

Iran protested against the ruling and 
initiated legal proceedings, which so far 
have not produced any results. 

Ahmad Soleimanifar’s “The Last Sup-

per” won the Audience Award at the 
Istropolitana Project, which was held in 
Bratislava, Slovakia from June 18 to 23. 

The play was the representative of Iran’s 
Arak Islamic Azad University at the 
event, which is also known as the Inter-
national Festival of Theatre Schools. 

Written by Mohammadreza Kuhestani, 
the anti-war play communicates with 
the audience not with dialogue but 
“through modern theatrical practice” as 
it is mentioned on the festival’s website. 

Majid Amiri, Mahdi Nikravesh, Seyyed 
Hamid Lajevardi, Mohammad-Javad 
Piruzi and Mashallah Kuhestani are in 

the cast of the play. 

The Istropolitana Project presents the 
best creative work by students of dra-
matic arts. The competitive biennial 
also holds workshops and educational 
sessions on the sidelines of the event. 

The festival aims to host a creative 
meeting of the younger generation of 
theater artists from national and inter-
national schools and to present various 
approaches towards theatrical staging 
and interpretation. 

Photo: Members of Ahmad Soleimani-
far’s troupe in a scene of “The Last Sup-
per” 

Slovakian festival honors 
Iran’s “Last Supper”

Tehran gallery hangs 
paintings by Slova-
kian ambassador
Paintings by Slovakian Ambassador 
Anton Hajduk are currently on dis-
play in a joint exhibit with works of 
two Iranian women painters at the 
Shirin Gallery. 

A total of 20 paintings by the Slova-
kian ambassador to Tehran, Shah-Pari 
Behzadi, and Puneh Jafarinejad are on 
display at the gallery. 

“Most Slovaks are innate painters. I 
have painted for many years, but this 
is my first exhibit in Iran,” Hajduk 
said in a press release issued by the 
Shirin Gallery. 

He added that painting is his hobby 
and personal interest, and he is an ex-
pert in politics. 

He said the exhibit would help boost 
cultural ties between Iran and Slova-
kia, adding that painting is a medium 
which “has no limits in communica-
tion and does not need any transla-
tion.” 

Behzadi said that she and Puneh Ja-
farinejad have attended several paint-
ing symposia in Slovakia since 2000, 
and at one of them Hajduk told them 
that he would like to display his 
works in Iran one day. 

The exhibit will run until June 30 
at the gallery located at 145 North 
Salimi St., off Andarzgu Blvd. in the 
Farmanieh neighborhood. 



Asghar Farhadi, whose films are of the mys-
tery and suspense genre, plans to make a fam-

ily drama entitled “Separation of Nader and 
Simin”. 
The Persian media announced on Tuesday 

that Farhadi has obtained a production li-
cense for the film from the Ministry of Cul-
ture and Islamic Guidance and will begin hir-
ing his crew as soon as possible. 

The film is about a couple named Nader and 
Simin, who are getting a divorce, but the tu-
torship of their child has caused trouble for 
them. 

Farhadi was the director of the prize-win-
ning Iranian film “About Elly”, which won 
him a Silver Bear for best director at the Ber-
linale 2009. 
It was also awarded in the Best Narrative 
Feature category at the 2009 Tribeca Film 
Festival. 

“About Elly” represented Iranian cinema in 
the category of Best Foreign Language Film 
at the 82nd Annual Academy Awards in 
2010. 

Photo: Asghar Farhadi poses with the Silver 
Bear for best director he received for “About 
Elly” at the 59th edition of the Berlinale 
on February 15, 2009. (EPA/Pool/Michael 
Gottschalk) 
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An Iranian company is currently preparing 
the U.S. TV series “24” for the home video 
network. 

A voice acting team, which is being directed 
by Bahran Zand, is dubbing the TV series at 
Tasvire Donyaye Honar (TDH), one of Iran’s 
major companies working in the home en-
tertainment industry, TDH announced in a 
press release on Tuesday. 

In addition, a group of experts has been as-
signed the task of covering bodies of film 
characters that appear in skimpy attire in the 
TV series. 

Nader Talebzadeh, “The Messiah” director, 
supervises all the operations of the serial, 
which covers 24 hours in the life of federal 
agent Jack Bauer, who works for the Los An-
geles based Counter Terrorist Unit (CTU). 

The TDH has purchased the broadcasting 
rights of the TV series, which has been pro-
duced by four U.S. companies in eight seasons 
comprising 24 episodes for the Fox Network. 

Broadcasting began on November 6, 2001, 
with the series finale broadcast on May 24, 
2010. 

The TDH has applied for a distribution li-
cense from the Iranian Ministry of Culture 
and Islamic Guidance. 

In September 2009, the Silver Screen Insti-
tute, an Iranian companies working in the 

home video industry, announced that it had 
finished preparing the American TV series 
“Lost”. 

So far, the serial has not succeeded in ob-
taining the Culture Ministry’s approval for 
broadcast. 

Last year, “Prison Break”, another American 
TV series, was distributed by Iran through 
the home video network due to its anti-U.S. 
story. 

Iranian company preparing “24” 
for home video network

Simon Fraser University (SFU) 
in Canada paid tribute to the 
Iranian star of stage and screen 
with a program named “An 
Evening in Honor of Ezzatollah 
Entezami” on June 25. 
The event was attended by En-
tezami, film producer Qasem 
Qolipur and a group of Iranians 
residing in Canada. 
Derryl MacLean, Director of the 
Center for Comparative Study 
of Muslim Societies and Cul-
tures at SFU, Adrienne Wong, 
head of Neworld Theater, and 
producer Qolipur spoke brief-
ly about the actor and his 70 
years of activities in cinema and 
theater. 
The program continued with 
a special ceremony performed 
by local American Indians who 
afterwards presented pairs of 
talking sticks to Entezami and 
Qolipur. 
The talking stick has been used 
for centuries by many Na-
tive American Indian tribes as 
a means of just and impartial 
hearing. The talking stick was 
commonly used in council cir-
cles to designate who had the 

right to speak. 

The program was followed by 
screening the documentary “… 
And the Sky Is Blue” featuring 
life of the actor. The doc was di-
rected by Ghazaleh Soltani and 
produced by Qolipur. 

Entezami turned 86 on June 20. 
He has been known as the “Mas-
ter Actor” of Iranian cinema 
since journalist and film critic 
Hushang Golmakani wrote the 
memoirs of Entezami in a book 
with this same title. 

On September 28, 2007, 
UNESCO honored Entezami 
with a lifetime achievement 
award in a ceremony at its 
headquarters in Paris. 

In February 2007, he was 
awarded the Jury’s Special Crys-
tal Simorgh award at the 25th 
Fajr International Film Festival, 
Iran’s most prestigious cinemat-
ic event, for his role in Amir-
Shahab Razavian’s film “Mina 
of the Silent City”. 

Canadian university 
honors Iranian actor 
Ezzatollah Entezami
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Gazprom Neft, the oil arm of Russian 
energy firm Gazprom, is looking to 
expand its foreign operations into oil-
rich Iran and Cuba, which are both 
hindered by trade sanctions. 
The company is actively seeking to 
increase its resource base to meet an 
ambitious oil output goal of 100,000 
million tons a year by 2020, up from 
around 60,000 million, Reuters re-
ported. 
“Gazprom Neft wants to join Petro-
nas’ project in Cuba,” Gazprom Neft 
Chief Alexander Dyukov said during 
the company’s annual shareholders’ 
meeting. 
His deputy, Boris Zilbermints, said 
the firm aimed to clinch a deal in July. 
Zilbermints also said the company 
was keen to conclude preliminary 
talks to develop the Anaran oilfield in 
Iran by the end of summer, but im-
plementing the deal would depend on 
the United Nations changing its trade 
sanctions on the country. 
Last November, Gazprom Neft, Rus-
sia’s fifth-largest oil producer, signed 
a memorandum of understanding 
with the National Iranian Oil Compa-
ny (NIOC) to study the development 
of two other Iranian oilfields, Azar 
and Shanguleh. 

Cuba estimates it has 20 billion bar-
rels of oil-abundant in its section of 
the Gulf of Mexico that abuts the oil-
rich U.S. and Mexican zones of the 
gulf. 
Cuba’s portion of the Gulf of Mexico 
has been divided into 59 blocks, of 
which 17 have been contracted out to 
companies, including Spanish oil gi-
ant Repsol and its partners, Malaysia’s 
Petronas, Brazil’s Petrobras, Ven-
ezuela’s PDVSA and PetroVietnam. 

Cuba also presents some difficul-
ties for the development of hydro-
carbon reserves as the country falls 
under a US-imposed trade embargo. 
The 48-year-old embargo limits the 
amount of US technology that can be 
used in oil developments in Cuba. 
Gazprom Neft also owns a 20-percent 
state in a consortium with other Rus-
sian producers to develop hydrocar-
bon deposits in Venezuela. 

On Friday, the company signed a pro-
duction sharing agreement for two oil 
offshore blocks in Equatorial Guinea, 
the latest country into which the firm 
has expanded its activity, pledging $3 
billion in investments. 
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TEHRAN, Iran — An Iranian military 
court has convicted and sentenced to 
death two suspects charged with tortur-
ing and killing three anti-government 
protesters in prison, the country’s judici-

ary said Wednesday.
The announced verdicts were the first 
in a case that significantly embarrassed 
Iranian authorities and drew some of the 
fiercest criticism against the government 
over its treatment of protesters in the 
turmoil following last June’s disputed 
presidential election.
Those killed included 24-year-old 
Mohsen Rouhalamini, the son of a 
prominent conservative figure. His death 
sparked an outcry even among govern-
ment supporters. The two other victims 
were identified as Amir Javadifar and 
Mohammad Kamrani.
Authorities initially denied the abuse 
claims, accusing the opposition of run-
ning a campaign of lies against the ruling 
system.
But anger over the abuse emerged in Au-
gust, after influential conservative fig-
ures in the clerical hierarchy condemned 
the mistreatment of detainees. The out-
rage forced Supreme Leader Ayatollah 
Ali Khamenei to order the immediate 
closure of the Kahrizak prison where 
they had been held.
A report on the Iranian judiciary’s web-
site said the military court also had sen-
tenced nine other suspects in the case to 
flogging or prison terms, while one per-
son was acquitted.
No details were released on the identities 
of the suspects or when the verdict was 

handed down.
Iran last year said it had charged 12 of-
ficers implicated in the Kahrizak case. 
Their trial was later reported to have 
started in March. Iran’s military courts 

are the ones that usually try policemen 
and military personnel.
The state IRNA news agency subse-
quently said a judge has banned report-
ing details of the trial.

In January, a parliamentary probe found 
a former Tehran prosecutor, Saeed Mor-
tazavi, responsible for the torture deaths 
of the three in Kahrizak. There has been 
no word of any action to punish Morta-
zavi, who became the head of a govern-
ment body tasked with fighting smug-
gling of goods.
The judiciary said Wednesday that the 
court has studied cases of more than 60 
other people over separate cases of mis-
treatment of protesters, and that 33 of 
them would go on trial.
Hundreds of protesters and opposition 
activists were arrested in the govern-
ment crackdown following the disputed 
June 2009 election, which the opposition 
says President Mahmoud Ahmadinejad 
won through massive vote fraud.

The opposition says more than 80 pro-
testers have been killed in the postelec-
tion crackdown, but the government has 
confirmed around 30 deaths. More than 
100 protesters, activists and pro-reform 
opposition have been on trial, accused of 
fueling the protests and being part of a 
plot to overthrow the government.

Death penalty for 
Iran jail abuse
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Iranian Develops New 
Infertility Treatment 
For the first time in the world, a new 
method can treat male infertility by using 
stem cell technology. 
Professor Karim Nayernia, an Iranian 
biomedical scientist and a Britain-based 
expert on stem cell biology, made the an-
nouncement on Tuesday, IRIB reported. 
Nayernia, a professor of stem cell biol-
ogy at Newcastle University, said his team 
could create human sperm’s stem cells in 
laboratory. 
“The new finding was significant in that it 
helps study different stages of sperm life in 
lab and examine why some men are unable 

to produce sperms,” he said. 
Discussing his latest researches on early 
diagnosis and treatment of breast cancer, 
Nayernia said his team has offered sev-
eral new indicators for diagnosis of breast 
cancer in women, adding that the find-
ings have been published in major medical 
journals. 
He believed that the method might help 
identify and remove cancerous cells in 
breast even when they are still few. 
Karim Nayernia, 52, was born in Iran. He 
is an alumnus of the University of Gottin-
gen, where he defended his dissertation in 
1993. He worked at the university until 
2006, before moving to work at Newcastle 
University. 
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Mullen: Iran 
will continue to 
strive for nukes

ASPEN, Colo. — Adm. Mike Mullen said 
Monday he believes Iran will continue to pur-
sue nuclear weapons, even if sanctions against 
the country are increased.

Speaking at the Aspen Security Forum, the 
chairman of the joint chiefs of staff said it 
would be “incredibly dangerous” for Iran to 
achieve nuclear weapons, and that there’s “no 
reason to trust” Iran’s assurances that it is only 
pursuing a peaceful nuclear program, espe-
cially after the discovery of the secret nuclear 
facility in Qom.

But he said a military strike against Iran 
would be “incredibly destabilizing” to the re-
gion, and that he believed U.S. ally Israel un-
derstands that. The admiral was responding to 
questions about whether he shared the assess-
ment of CIA Director Leon Panetta, who said 
on Sunday that Iran likely has enough nuclear 
material to make two weapons, but is at least 
a year away from being able to carry that out.

Mullen has just returned from a multination 
tour that included a stop in Tel Aviv, where 
he met with his Israeli military counterpart to 
discuss Iran’s continuing defiance of the in-
ternational community over the nuclear issue.

The U.N. Security Council approved new 
sanctions against Iran earlier this month. 
Congress and the European Union followed 
with additional measures aimed at discourag-
ing Iran from continuing its uranium enrich-
ment program, which they fear could be used 
to produce a nuclear weapon.

Mullen said there was no reason to expect 
Iran to conform to international norms, given 
its past behavior, but he declined to describe 
what measures the U.S. was considering. He 
has often said that all options remain on the 
table.

He explained that the hardest part about try-
ing to decide what to do about Iran is how 
much the U.S. does not know about the coun-
try’s nuclear progress.

When asked whether he thought Israel would 
give the United States time to see whether 
tougher sanctions or talks would produce 
more cooperation from Iran, he would only 
say that he believes the U.S. and Israel are “in 
synch” with their current policies.

Obama to Sign New 
US Iran Sanctions 

WASHINGTON — US Presi-
dent Barack Obama is set to sign a 
sweeping package of tough new en-
ergy and financial sanctions on Iran 
over its nuclear program, the White 
House has said.

Obama will sign the bill at 6:15 pm 
(2215 GMT) at the White House, 
his press secretary said in the daily 
statement Wednesday of the US 
president’s schedule for the coming 
day.

The new congressional measures 
aim to choke off Iran’s access to im-
ports of refined petroleum products 
like gasoline and jet fuel and curb 
its access to the international bank-
ing system.

The US Senate and the House of 
Representatives approved the leg-
islation -- aimed at forcing Tehran 
to halt its suspect nuclear program 
-- last week by crushing 99-0 and 
408-8 margins, respectively.

The new measures, which backers 
described as the toughest ever uni-
lateral US sanctions against the Is-
lamic republic, are piled atop new 
UN Security Council and European 
sanctions.
World powers led by Washington 
accuse the Islamic republic of seek-
ing to build nuclear weapons and 
are demanding that it freeze its ura-
nium enrichment activity, which 
can be a key step towards develop-
ing an atomic arsenal.

The bill would shut US markets to 
firms that provide Iran with refined 
petroleum products that the oil-rich 
nation must import to meet demand 
because of a weak domestic refining 
capability.

It also takes aim at firms that invest 
in Iran’s energy sector, including 
non-US companies that provide 

financing, insurance, or shipping 
services.

It could also see non-US banks do-
ing business with certain blacklisted 
Iranian entities -- including Iran’s 
elite Islamic Revolutionary Guard 
Corps and several banks -- shut out 
of the US financial system.

The bill would also enable US states 
and local governments to divest 
from foreign firms engaged in Iran’s 
energy sector, and would tighten 
the existing US trade embargo 
on Iranian goods by curbing the 
number of exempted products.

Lawmakers had noted that Iran 
had rejected Obama’s efforts, since 
taking office in January 2009, to 
engage Tehran diplomatically on is-
sues from its nuclear program to its 
support for Islamist groups branded 
terrorists in Washington.

But they also cautioned that the 
bill’s impact would depend on 
whether Obama invoked its pow-
ers rather than use his considerable 
authority to waive some of the most 
punishing measures.

The legislation also calls for the US 
government to identify Iranian offi-
cials who are human rights abusers 
and target them for sanctions like a 
travel ban and asset freeze.

And it would also for the first time 
require companies seeking US gov-
ernment contracts to certify that 
they and their subsidiaries do not 
do business with Iran, which denies 
charges it seeks nuclear weapons.

Opponents of the bill said Iran’s 
elite would escape unscathed while 
its people suffered, stoking anti-US 
resentment rather than turning the 
population against leaders in Te-
hran.
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DEATH PENALTy FOR 
IRAN jAIL ABUSE
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TEHRAN, Iran — An Iranian military court has convicted and sentenced to death two 
suspects charged with torturing and killing three anti-government protesters in prison, the 
country’s judiciary said Wednesday.

The announced verdicts were the first in a case that significantly embarrassed Iranian au-
thorities and drew some of the fiercest criticism against the government over its treatment 
of protesters in the turmoil following last June’s disputed presidential election.
Those killed included 24-year-old Mohsen Rouhalamini, the son of a prominent conserv-
ative figure. His death sparked an outcry even among government supporters. The two 
other victims were identified as Amir Javadifar and Mohammad Kamrani.
Authorities initially denied the abuse claims, accusing the opposition of running a cam-
paign of lies against the ruling system.

But anger over the abuse emerged in August, after influential conservative figures in the 
clerical hierarchy condemned the mistreatment of detainees. The outrage forced Supreme 
Leader Ayatollah Ali Khamenei to order the immediate closure of the Kahrizak prison 
where they had been held.
A report on the Iranian judiciary’s website said the military court also had sentenced nine 
other suspects in the >> Page 4

Canadian university 
honors Iranian actor 
Ezzatollah Entezami >> Page 6

Gazprom Neft Eyes Iran Oil Projects 
Gazprom Neft, the oil arm of Russian energy firm Gazprom, is looking to expand its 
foreign operations into oil-rich Iran and Cuba, which are both hindered by trade 
sanctions. 
The company is actively seeking to increase its resource base to meet an ambitious oil 
output goal of 100,000 million tons a year by 2020 > page 4

Iranian doc to spotlight Achaemenid
tablets in Chicago
Iranian documentarian Orod Atapur plans to make a film on Iran’s Achaemenid tablets, 
which have been confiscated by the Oriental Institute of the University of Chicago. 
He has recently completed his studies for the documentary to be entitled “Persepolis-
Chicago”, the Persian service of the Mehr News Agency reported on Thursday. >> Page 7

Iranian cyclists win seven medals in
Track Asia Cup   >>page 9


