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صفحه 12 سینما

بازیگرانی که کارگردانان 
بهتری شدند 

بهتر  بعضی ها  می آید  نظر  به 
برسانند  اوج  به  را  بقیه  می توانند 
تا این که خودشان به اوج برسند. 

این مثال معروف را حتما شنیده اید 
که »کسی که هیچ کاری نمی تواند 
می شود«.  معلم  دهد  انجام 
به  هم  قضیه  این  شق  یک  خوب 

فیلم سازی بر می گردد. ...

پهلوانی مثل
داش آکل

داستان های  از  تایی   چند 
نوع  از  چه  را  شده  خوانده 
و  جنایت  مثل  آن  روسی 
نوع  تا  داستایوسکی  مکافات 
بیگانه  مانند  آن  فرانسوی 
نوع  در  انجام  سر  و  کامو 
هدایت  کور  ،بوف  آن  ایرانی  

مرور می کردم و ...

صفحه 15ادبیات

به بهانه نمایش آثار منتشر نشده داوینچی در لندن

مردی فراتر  از زمان

صفحه 11اقتصاد

چين در پنج سال، پنج هزار ميليارد 
دالر سرمایه گذاري مي کند 

طي پنج سال آینده به سبب 
رشد جمعیت و نیز ضرورت 
باید  جهان  اقتصاد  رشد 
در  دالر  میلیارد  هزار   12
زیرساخت ها و بخش انرژي 
انجام  سرمایه گذاري  جهان 
شود. روزنامه وال استریت 

ژورنال در گزارش ...

صفحه 18

نیز  کانادا  و  اروپا  اتحادیه  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  درپی  پرشین  گزارش  به 
تصمیم به اعمال مجازاتهای عالوه بر علیه ایران گرفتند  

اعمال فشارهای بین المللی بر علیه ایران بعلت برنامه هسته ای این کشور با گذشت هر 
روز افزایش می یابد . 

اعمال  به  تصمیم  نیز  کانادا  و  اروپا  اتحادیه  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  درپی 
مجازاتهای عالوه بر علیه ایران گرفتند . 

ایران نیز که به هشدارهای ترکیه ترتیب اثر می دهد علیرغم تصمیم گیریها در زمینه اعمال 
مجازات پیشنهاد آغاز مذاکرات مربوط به مبادله اورانیوم را نمود . 

که  را  ایران  علیه  بر  عالوه  مجازاتهای  اعمال  دیروز  اروپا  اتحادیه  امورخارجه  وزرای 
تجارت خارجی ، بخش بانکداری و انرژی این کشور را مورد هدف قرار می دهد مورد 

تصویب قرارداد . 

حکومت کانادا نیز در ساعات عصر روز چهارشنبه گام مشابهی برداشت . 
چه اتحادیه اروپا و چه کانادا در صدور تولیداتی که ایران می تواند در برنامه هسته ای 

خود از آن استفاده نماید محدودیت ایجاد نمود. 
صفحه 6

باربيکن لندن، ميزبان گروه کامکارها
صفحه 4

www.iranianstudy.com
075 9269 0822

تحصيل در انگلستان و اخذ ویزای تحصيلی 
در کمترین زمان

صفحه 4



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

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

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانيد خسارت دریافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانيد خسارت دریافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

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

مهدی تربتی- پرویز آزادیان - مهرداد زمانی
 

امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشين

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

این نشریه ارسال نمایند:

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

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

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

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

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

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

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

 امور آگهی ها و تبليغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

درد، یک اعتراض است؛ وقتی در ساختار بدن خللی ایجاد می شود، بدن درد می کند یعنی اعتراض می کند. 
اعتراضهای مردم در بدنه جامعه هم نشانه کژیهاست. بگذریم از اینکه مدیران بسته به طرز تفکر مدیریتشان 
چه برخوردی ممکن است با اعتراضها داشته باشند اما شیوه بیان اعتراض خود نکته مهمی است. اعتراض اگر 
درست، بجا و شفاف بیان نشود ممکن است همیشه مثل یک درد مزمن باقی بماند و کلیت سیستم را آهسته و 
آرام به نابودی بکشاند. در این صورت است که نمی توان فقط مدیران را مقصر دانست. کسی که کمبودی یا 

اشتباهی را می بیند ولی اعتراض نمی کند هم می تواند در زوال یک نظام به اندازه یک مدیر مقصر باشد.

روزنامه می تواند یک وسیله انتقادی برای مردمی که دردی را لمس می کنند باشد. این مجرا خود ساختاری 
است که نیاز به انتقاد دارد تا خودش را اصالح کند. اگرچه هیچ چیزی هرگز ایده آل نمی تواند باشد، ولی وقتی 
هیچ انتقاد و اعتراضی به نحوه کار و فعالیت یک روزنامه نمی شود، شاید دست اندر کاران آن بتوانند خود 
را متقاعد کنند که نقصی در کارشان نیست. در آن صورت به این نتیجه می رسیم این رسانه بهترین شرایط 
را برای بازتاب اعتراضات و انتقادات مردم مهیا کرده است؛ اما وقتی هیچکس هم انتقادات و اعتراضات خود 

را در آن بازتاب نمی دهد آیا می توان دلخوش کرد که جامعه هم بی عیب و نقص است؟ پس مشکل کجاست؟

از سوی دیگر در راه صعب و پر پیچ و خم انتشار یک مطبوعه مستقل و مردمی که به »ریه های جامعه« تعبیر 
می شود، شاید مهمترین دغدغه اصحاب مطبوعات همان حفظ استقالل باشد. چون یک نشریه اگر حقیقتًا بدور از 
اعمال زور اصحاب قدرت باشد می تواند زبان بیان عقاید، خواستهای مردم، ضامن بقای دموکراسی و مانعی در 
برابر ظهور استبداد و دیکتاتوری شود. در شرایط  حاضر که مطبوعات داخلی کشور تحت فشار سانسور قرار 
دارند، وظیفه »صدای مردم« بودن بر شانه های نشریات ایرانی خارج از کشور سنگینی می کند. این سنگینی با 
وجود مشکالت مالی  فشار مضاعفی بر روزنامه نگاران وارد می کند و به قول انگلیسیها کسی که پول نوازنده 

را می پردازد درخواست آهنگ را هم خود می دهد.

 از این روست که برای حفظ سالمت این نشریه با وسواس بسیار از پذیرش پیشنهاد کمکهای مالی وسوسه 
انگیز از جانب اشخاص مختلف حقوقی و حقیقی سر باز زده و همچنان با اکتفا کردن به آب باریکه حاصل از 
فروش تبلیغات به ریاضت خود ادامه می دهیم. مسلمًا این ضعف مالی با سختیهایی که بوجود آورده موجب کم 
و کاستیهای بسیاری در نشریه نیز شده است.  اما در کمال تعجب از گوشه و کنار نیز می شنویم که می گویند 
اشکال نشریه پرشین آن است که معلوم نیست به کجا وابسته است! ظاهراً حکایت ما هم شده مصداق قصه آن 
مردی که وارد دهکده ای شد و دید تمام اهالی خودشان را می خارانند و چون او خودش را نمی خاراند متهم به 
بیمار بودن شد.  این هفته با طرح این مسئله در دفتر نشریه به بچه های دست اندر کار پیشنهاد دادم حاال اگر 
مردم چنان به نشریات وابسته خو گرفته اند و از یک نشریه مستقل استقبال نمی کنند، کاش استقالل پرشین را 
به مزایده می گذاشتیم؛ هرکس مبلغ بیشتری پیشنهاد داد برایش قلم می زدیم بلکه به این طریق مشکل خود و 

مردم را یکجا حل می کردیم! 
سردبیر

یادداشت هفته

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

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

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

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

مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         یکسال 60 £
لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید  و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید
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صفحه شما و همراه با شما 
کشور انگلستان از جمله کشورهای پرترددی است که هر ساله پذیرای خیل عظیم دانشجویانی است که از 
سراسر دنیا برای ادامه تحصیل وارد شده تا بتوانند در یکی از دانشگاه های معتبر این کشور مشغول به 

تحصیل شوند.
به جرات می توان گفت که ایران نیز یکی از کشورهایی است که به شدت با این پدیده روبرو است؛ چرا که 
ساالنه جوانان بیشماری با هدفها و برنامه های مختلف برای ادامه تحصیل در مقاطع گوناگون، ایران را به 

مقصد انگستان ترک می کنند.
فارغ از این که دانشجویان ایرانی متعلق به کدام طبقه یا قشر از جامعه باشند و یا اینکه اقوام یا آشنایانی 
در این کشور داشته باشند یا نه؛ پس از ورود با مسائل و مشکالت زیادی در زمینه اجاره خانه، کار، حمل 

و نقل، تحصیل، عدم تسلط کافی به زبان و ... روبرو خواهند شد.
 در بیشتر مواقع نیز برای تامین هزینه های سرسام آور زندگی، مشغول به کار می شوند و از آنجایی که 
اغلب ساعات کاری با ساعات آموزشی آنها متناسب نمی باشد در نتیجه  به درستی نمی توانند سر کالس 
های درس خود حاضر شوند که البته این امر در بلند مدت تبعات خاص خود را نیز برایشان به همراه خواهد 
داشت. هفته نامه پرشین ضمن آرزوی موفقیت و سالمتی برای کلیه دانشجویان ایرانی ساکن در انگلستان، 
تصمیم دارد صفحه ای را  به این قشر از ایرانیان عزیز اختصاص دهد و از آنها بخواهد تا با تماس با دفتر 
هفته نامه از طریق نامه پستی، فاکس، ایمیل و برقراری تماس تلفنی از مسائل و مشکالت خود صحبت کرده 

و پرشین را گوش شنوایی بدانند برای بازگویی مسائل خویش تا منعکس کننده صدای دانشجویان باشد. 
پس منتظر برقراری تماس های شما هستیم.
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برای یکمین سالگرد خاموشی اسماعیل فصیح

اسماعيل در قربانگاه
مهرداد زمانی*

بلکه  تاریخي  مهم  واقعه  یک  دادن  بازتاب  در  نه  فصیح  اهمیت 
بابت استادي و هوشمندي و ظرافتش در تصویر کردن جزییات 
یک عصر است؛ رفتارها، اشکال حرف زدن، سلیقه ها و عالقه ها، 
رنگ ها، بوها، سرگرمي ها، هراس ها، دلواپسي ها، خوشي ها، 
و پرکشش  از خالل قصه یي جذاب  تواند  اینکه مي  و....؛  امیدها 

ضمناً دوراني مهم و پرالتهاب را هم قاب بگیرد و ابدي کند.

اول ـ بازگشت به درخونگاه:
زیرگذر  از  تر  تهران،آنسوی  در   1313 اسفند  ابتدای  در روزهای   
کاسب،کودکی  حسن  ارباب  خانه  در  درخونگاه،  محله  مستوفی، 
ایران به  ادبیات معاصر  زاده شد که مقدر بود نامش را در تاریخ 
پدر  که  بود  2ساله  ارباب حسن،اسماعیل  فرزند  نهد.دهمین  یادگار 
درگذشت و در خانواده پرجمعیت ایشان،ناصر)نامی که در خانواده 
دبستان  در  اش  متوسطه  و  ابتدایی  مدرسه  میخوانندش(توانست 
با  بود  مصادف  اش  بگذراند،جوانی  دهخدا  دبیرستان  و  عنصری 
این شانس  ، وی  نفت  پرالتهاب نهضت ملی شدن صنعت  روزهای 
را پیدا کرد تا با پرداخت 100تومان خدمت سربازی را از دولت بی 

پول و تحریم شدهء ابتدای دهه 30 بخرد.
تابستان 35 برای تحصیل در رشته شیمی به آمریکا میرود،آنجایی 
که تراژدی بزرگ زندگی خصوصی اش رقم میخورد...ازدواجش با 
دختری اروپایی و مرگ وی بهمراه کودکش در هنگام وضع حمل...

که  شد  آغازی  نفت  وزارت  در  استخدامش  و  ایران  به  بازگشتش 
سراسر مانده از حیاتش با جنوب پیوند بخورد،همانجا که آدمهای 
قصه هایش از جالل آریان گرفته تا دختر آل بوتاوه جان گرفتند و 

در سطرهای داستانهای اسماعیل زندگی کردند.
نفت  دانشکده  در  تدریسش  از  را  او  جنگ  که  سال59  تا  اسماعیل 
خاک  شامل  داستان  3مجموعه  نشین،  خانه  و  کرد  محروم  آبادان 
دیگر)1357(  داستانهای  و  عقد   ، هند)1353(  در  آشنا)1349(،دیدار 
را نگاشته بود و درکنار آن 3 رمان شراب خام )1347( ، دل کور 

)1349( و داستان جاوید )1358( را بچاپ رسانده بود.
گوشه گیری اش در سالهای بعد تا هنگامه کوچ ابدی اش در ابتدای 
نداد،  نشانی  وی  از  را  آنچنانی  خبری  و  پیش، خط  سال  تابستان 
و  اغماء  در  ثریا   ،  62 نگارش رمانهای زمستان  با  نوشتن  دلبسته 
نمادهای دشت مشوش نشان داد که بیش از پیش در متن جامعه و 

سیر پرشتاب دهه شصت حضور دارد.
دوم ـ تلخکام

مرامهای حزبی  با  روشنفکری  که  پنجاه  و  دهه چهل  در سالهای   
هنری  منتقدان  غالب  بود،دیالوگ  خورده  پیوند  خلقی  باصطالح  و 
پیروی از هنر و ادبیات متعهد بود، برای کسی که دغدغه اش داستان 
بود جایی باقی نمی ماند، قبول کنیم که ادبیات معاصر ما در پیش 
از انقالب با معضل حزب پروری و منور الفکری روبرو بود و در 
بعد از انقالب در باتالق نوچه پروری و زد و بندهای محافل ادبی 

گرفتارشد.
اسماعیل فصیح از آن دست نویسندگان مستقلی بود که جایگاهش 
را در میان مخاطبانش یافت، چه بسیار نویسندگانی که در میدانداری 

منتقدان دهه چهل و پنجاه با جزوه های داستانی شان عنوان های 
ادبی برایشان صادر شد و تا به امروز بایگانی شده اند  در نشریات 
حذبی ایشان... و کسی از ایشان را اگر عمر و عذتی مانده از مالطفت 
پژوهش ها و تصحیح هایشان است،گرنه خاطر مخاطب داستان از 

نوشته هایشان پاک شده.
برای شناختن یک داستان نویس هیاهو ها و بیوگرافی نویسی های 
گاه و بی گاه را دنبال کردن کفایت نمی کند نگاه داستانی یک داستان 

پرداز به کمال تمام، اثر و صاحبش را معرفی میکند.
فصیح نشان داد که ناخواسته در ادامه جریانی قرار گرفته که ادبیات 
بظاهر جدی را از ادبیات عام پسندانه جدا میکند،منتقدانش نه آنچنان 
در  بودنش  پرمخاطب  بخاطر  را  فصیح  آثار  که  بودند  انصاف  بی 
ضمره آثار عوامانه بنشانند و نه آنقدر جسور که داستانهای وی را 

بخشی از جریان ادبیات موصوم به جدی بدانند.
این حالت بینابینی تا به امروز هم بحث جاری محافل ادبی است،شاید 

از  ایست که  آثار فصیح،درونمایه  اتکای غالب  نقطه  بتوان گفت که 
بطن تحوالت اجتماعی دهه های اخیر شکل گرفته است ، این همان بن 
مایه ایست که فصیح با تکیه اش بر آن و با پرداختن به زوایای پنهان 
روابط انسانی،رمانی را خلق میکند که شاید در نگاه فرمالیستی اثر 
جایگاه قابل دفاعی نداشته باشد،اما در رگه های پنهان داستان سرای 

اش ، منادی راستین همان ادبیاتی است که متعهد خوانده میشود.
بطور مثال پرداختنش به وقایع تاثیر گذاری همچون جنگ و مهاجرت 
در رمان ثریا در اغماء با آن فالش بک های سورئالیستی اش مخاطب 
را به سمتی میبرد که هدفش تنها و تنها درک و درگیر شدن با زبان 

سمبولیک داستان است...و نه بیانیه ای سیاسی و یا فلسفی.
تاثیر آثار ادبی آمریکا بخاطر تسلط زبانی و اقامت چندین ساله اش 
پردازی اسماعیل فصیح، بخصوص  بر نحوه داستان  درین کشور 
اش  های  رمان  ی  ها  شخصیت  پردازش  فالکنر،  و  همینگوی  آثار 
جنس  از  )نه  تاریک  ای  پیشینه  دارای  ایشان  که  میبرد  بسمتی  را 
محرومیت های اجتماعی(و تلخکامی های زندگی های در حال گذار 
به عصری تازه را همواره بهمراه دارند.جالل آریان،اول شخص و 

راوی عمده رمان های فصیح حائز این ویژگی هاست.
اهمیت فصیح نه در بازتاب دادن یک واقعه مهم تاریخي بلکه بابت 
استادي و هوشمندي و ظرافتش در تصویر کردن جزییات یک عصر 
ها،  رنگ  ها،  عالقه  و  ها  سلیقه  زدن،  اشکال حرف  رفتارها،  است؛ 
بوها، سرگرمي ها، هراس ها، دلواپسي ها، خوشي ها، امیدها و....؛ 
اینکه مي تواند از خالل قصه یي جذاب و پرکشش ضمنًا دوراني مهم 

و پرالتهاب را هم قاب بگیرد و ابدي کند.
سوم ـ درد سیاوش 

برای  دلمان  گاهی  گذشت،  فصیح  اسماعیل  گرفتن  آرام  از  یکسال 
و  فرنگیس  برای  فرجام،  منصور  برای  میشود،  تنگ  آریان  جالل 

ثریا....
مارسل پروست در اثر جاودانه اش " در جستجوی زمان از دست 

رفته" چنین روایت میکند:
" همه چیزهای عظیم و مهمی که میشناسیم کاریست از سرجنون،همه 
مکتبها را این مجانین بنیان گذاشته اند و همه شاهکارها را آنها ساخته 
اند و نه کسان دیگر. بشریت هرگز نخواهد فهمید که چقدر به آنها 
ارائه این همه چیز به بشریت  مدیون است و بخصوص آنها برای 
نقاشی  دیدن  موسیقی خوب،از  از شنیدن  اند.ما  کشیده  رنج  چقدر 
زیبا لذت میبریم،اما نمیدانیم که برای سازندگان شان به چه بهایی 
های  خنده  ها،چه  گریه  ها،چه  بیخوابی  چه  قیمت  اند،به  شده  تمام 
عصبی،چه کهیرها،چه آصم ها،چه صرع ها و چه مقدار اضطراب 

مرگ که از همه آنهای دیگر بدتر است...."
*mehrsan88@yahoo.com

باربيکن لندن ميزبان
 گروه کامکارها

دوشنبه شب، 26 ژوئیه مرکز هنری باربیکن در لندن میزبان گروه 
حلقه  های  برنامه  از  بخشی  کنسرت  این  بود.  ایران  از  کامکارها 
ارتقا  و  با هدف حفظ  این جشنواره  بود.  لندن  در  موسیقی آسیایی 
موسیقی سنتی کشورهای مختلف آسیایی برگزار شد. بیژن، صبا و 
قشنگ کامکار بخش اول شامل هفت قطعه موسیقی به زبان فارسی 
بود. اکثر قطعات این قسمت در مایه اصفهان اجرا شد. در بخش اول، 
پشنگ کامکار، یکی از دو نوازنده سنتور کامکارها بداهه نوازی کرد. 
در این بخش چهار ترانه سرخوشان مست، گلبانگ رود، یار مرا و 
موالنا  و  حافظ  آثار  از  شان  اشعار  که  شد  اجرا  ترتیب  به  ساقیان 
گرم  استقبال  با  ششم  قطعه  در  عود  نوازی  تک  بود.  شده  انتخاب 
تماشاگران رو به رو شد. این قطعه جدیدترین ساخته ارسالن است. 
ابراهیمی پور، صبا و ارسالن کامکار، هارمونی  تلفیق صدای مریم 
زیبایی در سالن طنین انداز کرده بود. استفاده از سازهای کوبه ای 
در اجرای قسمت دوم پر رنگ تر از قسمت اول بود. صبا کامکار با 
نواختن “دمام” در همنوازی با دف و تمبک با نوازندگی بیژن و ارژنگ 
کامکار )عکس( حضور پر شوری بر روی صحنه به نمایش گذاشت. 
از  داشت.  متفاوتی  کامال  جلوه  ها  کامکار  موسیقی  دوم،  بخش  در 
ورود این گروه با جامه های کردی به روی صحنه گرفته تا موسیقی 

کردی که اجرا کردند

گروه موسیقی کامکارها در سال 1344برای نخستین بار در سنندج، 
به عنوان گروهی خانوادگی به سرپرستی استاد حسن کامکار )ویلن( 
)سنتور(،  پشنگ  )خواننده(،  بیژن  )آکاردئون(،  هوشنگ  عضویت  و 
قشنگ )خواننده و ویلن( و ارژنگ )تمبک( تشکیل شد و برنامه های 

متعددی را درشهر سنندج اجرا کرد. 
با بزرگ شدن فرزندان، به تدریج این گروه موسیقی متکامل ترشده 
از شهرهای کردستان و همچنین شهر  برخی  در   1348 و در سال 

ارومیه کنسرت هایی برگزار کرد. 
موسیقی  فراگیری  برای  خانواده  اعضای  از  برخی   1350 از  بعد 

آکادمیک به تهران رفتند. 
علیزاده،  لطفی، حسین  اتفاق محمد رضا  به  کامکارها  از چندی  پس 
و  های شیدا  گروه  هنرمندان،  دیگر  از  چند  تنی  و  مشکاتیان  پرویز 
عارف را تشکیل دادند که آثار ماندگار بسیاری را در کنار هم اجرا 

کردند. 
نام »گروه کامکارها« در  با  این خانواده  اولین کنسرت های رسمی 
اوایل دوران پس از انقالب در مجموعه آزادی و تاالر وحدت اجرا شد 
و فعالیت این گروه با ملحق شدن هنرمندان جوان خانواده در تمام 

این سال ها ادامه پیدا کرد. 

ایران  از  خارج  و  داخل  در  متعددی  های  کنسرت  کامکارها  گروه 
برگزار نموده و در فستیوال های بزرگی نیز شرکت داشته اند. 

همکاری  در  و  مشترک  بطور  را  هایی  کنسرت  سفرها  این  در  آنها 
با ارکستر سمفونیک»مالمو«  با ارکستر سیمفونیای لندن و همچنین 
موسیقی  دو  هماوایی  دهنده  نشان  نوعی  به  که  کردند  اجرا  سوئد 

کردی و موسیقی مدرن جهانی بود. 
این گروه در سال 2003 اجرای کنسرت مراسم اهدای جایزه نوبل را 

که به شیرین عبادی تعلق گرفت بر عهده داشت. 
عکس: طاها گلکار
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"مالحظات نظام" در رابطه با لندن
حدود یک هفته پیش سفیر انگلیس در تهران در گفت وگویی اعالم کرد: »من فکر نمی کنم 
برنامه هسته ای ایران به طور کامل صلح آمیز باشد.« سایمون گس 2۹ تیرماه در گفت وگو 
با بخش فارسی شبکه بی بی سی تاکید کرد: »اگر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را خوانده باشید، در آن سوال های جدی ای مطرح شده که ایران جواب کافی به آنها نداده 
در  تندی  واکنش های  با  می گذراند،  را  خود  تابستانی  تعطیالت  که  گس  سخنان  است.« 

ایران روبرو شده که همچنان ادامه دارد.

تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران
گاز  نفت و  به ویژه در زمینه صنایع  فراوانی،  سایمون گس معتقد است، تحریم های غرب مشکالت 
و تجارت خارجی، برای ایران به وجود آورده است. او با اشاره به اینکه ایران دومین ذخائر گاز و 
چهارمین ذخائر نفت جهان را در اختیار دارد تاکید کرد، این کشور »در عین حال، از کشورهای دیگر 
گاز وارد می کند و تولید نفت هم در این کشور افت کرده است.« سفیر انگلیس در تهران می گوید، دلیل 

واردات گاز و افت تولید نفت ایران نبود سرمایه گذاری و فن آوری شرکت های خارجی است.
از  ایران  سرپیچی  هزینه  بردن  "باال  ضرورت  آنچه  مورد  در  انگلیس  سفیر  تاکید  و  اظهارات  این 
عنوان کرده، ناخشنودی های فراوانی به وجود آورده. ظاهرا بخشی از  خواسته های جامعه جهانی" 
این واکنش ها، که عمدتا از سوی نمایندگان مجلس ابراز شده، بیشتر معطوف به افکار عمومی داخل 

کشور است.
سه روز پس از انتشار سخنان سایمون گس، 31 تیرماه 89، فاطمه آلبا یکی از نمایندگان مجلس، به 
را  مجلس  زنان  فراکسیون  اعضای  با  دیدار  درخواست  انگلیس  گفت، سفیر  ملت"  "خانه  خبرگزاری 

داشته که این فراکسیون به آن پاسخ منفی داده است.

 سفیر انگلیس، "عنصر نامطلوب"؟
عالءالدین بروجردی ، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوم مرداد ماه سخنان 
او  کرد.  عنوان  غیرواقعی«  و  دروغ  اتهام  »یک  را  ایران  فعالیت های هسته ای  مورد  در  انگلیس  سفیر 
همچنین اظهارات گس در مورد تاثیر منفی تحریم ها بر وضعیت اقتصادی و تجاری ایران را نادرست 
خواند و ادعا کرد: »ایران بزرگترین موفقیت ها به دلیل شکوفایی استعدادهای ایرانی را در مدت تحریم 

به دست آورده است.«
اسالمی  علیه جمهوری  اظهارات خود  با  نوشت، سایمون گس  بروجردی  قول  از  فارس  خبرگزاری 
»مصداق عنصر نامطلوب شدن در عرصه بین المللی« شده است. بروجردی گفت: »سفیر انگلیس باید 
در مدت اقامت خویش در جمهوری اسالمی ایران این واقعیت را درک کرده باشد که همه فعالیت های 
ایران در چارچوب مقررات آژانس و کاماًل صلح آمیز است و تکرار این گونه مسائل کذب، به هیچ وجه 
واقعیت را تغییر نمی دهد.« گس که از اوایل سال گذشته به ایران آمد، شهریور 88 استوارنامه ی خود 

را به محمود احمدی نژاد تحویل داد. او در سخنان خود به گزارش آژانس استناد کرده بود.

درخواست از وزارت امور خارجه
در ادامه ی این ماجرا امروز چهارشنبه، ششم مرداد ماه، دو نماینده دیگر مجلس هشتم به انتقاد از 
سفیر انگلیس پرداختند و خواستار اخراج او از ایران شدند. به گزارش ایسنا، محمد کریم عابدی عضو 
هسته ای  برنامه های  ماهیت صلح آمیز  در  ابهام  مورد  در  گفته های گس  نیز  اصولگرایان  فراکسیون 
جمهوری اسالمی را دروغ پردازی خوانده و گفته است: »او به عنوان یک دروغ گو، عنصر نامطلوبی 

است و اگر عذرخواهی نکند باید اخراجش در دستور کار وزارت خارجه قرار گیرد.«
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اسماعیل کوثری نیز می گوید، وزارت امور خارجه 
باید اخراج سفیر انگلیس را در دستور کار قرار دهد. وزارت امور خارجه دوم مرداد و در غیاب سفیر 
انگلیس، کاردار این سفارتخانه را احضار و اعتراض تهران به سخنان سایمون گس را به اطالع او 

رساند.
ایرانی  به علت دخالت ها و سیاست های ضد  این  از  به گزارش خبرگزاری مهر، کوثری گفت: »پیش 
31 تن از نمایندگان امضا کردند خواستار بسته شدن سفارت انگلیس شده  انگلستان در طرحی که 

بودیم و اکنون شاهد هستیم که این موضع گیری های ضد ایرانی همچنان ادامه دارد.«

»کاهش روابط با انگلیس در دستور کار نیست«
طرحی که کوثری به آن اشاره می کند، اسفند ماه گذشته در مجلس مطرح شد، اما پس از تصویب 
یک فوریت آن و انعکاس در مطبوعات داخلی مسکوت گذاشته شد. تعدادی از نمایندگان مجلس دولت 
بریتانیا را متهم به دخالت در امور داخلی کشور کردند و خواهان قطع یا کاهش سطح روابط دیپلماتیک 
نتایج  به  اعتراض  در  که  ناآرامی هایی  در  بریتانیا  می کنند،  ادعا  نمایندگان  این  شدند.  کشور  این  با 
اعالم شده ی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم آغاز شد دست داشته و از معترضان حمایت کرده 
است.سخنگوی وزارت امور خارجه، رامین مهمان پرست، همان زمان گفت، برنامه ای برای تغییر در 
نیز  جاری  سال  آغازین  ماه  دو  در  ندارد.  وجود  متبوعش  وزارتخانه ی  در  لندن  با  سیاسی  روابط 

زمزمه های مشابهی در مجلس آغاز شد که بار دیگر کنار گذاشته شد.

"مالحظات نظام" در رابطه با لندن
کاهش روابط تهران و لندن سخن می گفتند، رامین  در حالی که برخی از نمایندگان از "جدی بودن" 
مهمان پرست 14 اردیبهشت ماه ضمن تکذیب وجود چنین برنامه ای تاکید کرد: »ما در روابط خود با 
انگلیس مالحظاتی داریم که آن را به اطالع نمایندگان رسانده ایم.« او گفت: »این مالحظات در برخی 

ابعاد از جمله ابعاد اقتصادی است.«
به اعتقاد ناظران، بحث نمایندگان در مورد اخراج سفیر انگلیس را نمی توان جدی گرفت. تجربه های 
مشابه در چنین مواردی، از جمله درخواست نمایندگان برای کاهش روابط با روسیه، نشان می دهد، 
تصمیم در این گونه موارد در حیطه ی "سیاست های کالن" جمهوری اسالمی به شمار می رود و در 
آن "مالحظات نظام" بر نظر نمایندگان اولویت دارد. افزون بر این نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

اکنون، مانند سفیر انگلیس، تعطیالت تابستانی خود را می گذرانند.

منبع: دویچه وله

اعمال تحریم های جدید 
بر عليه ایران از سوی 

کانادا و اتحادیه اروپا  
درپی شورای امنیت سازمان ملل متحد اتحادیه 
مجازاتهای  اعمال  به  تصمیم  نیز  کانادا  و  اروپا 

عالوه بر علیه ایران گرفتند  

بعلت  ایران  علیه  بر  المللی  بین  فشارهای  اعمال 

روز  هر  گذشت  با  کشور  این  ای  هسته  برنامه 
افزایش می یابد . 

درپی شورای امنیت سازمان ملل متحد اتحادیه 
مجازاتهای  اعمال  به  تصمیم  نیز  کانادا  و  اروپا 

عالوه بر علیه ایران گرفتند . 

اثر  ترتیب  ترکیه  هشدارهای  به  که  نیز  ایران 
اعمال  می دهد علیرغم تصمیم گیریها در زمینه 
مجازات پیشنهاد آغاز مذاکرات مربوط به مبادله 

اورانیوم را نمود . 

اعمال  دیروز  اروپا  اتحادیه  امورخارجه  وزرای 
تجارت  که  را  ایران  علیه  بر  عالوه  مجازاتهای 
خارجی ، بخش بانکداری و انرژی این کشور را 
مورد هدف قرار می دهد مورد تصویب قرارداد . 

روز  عصر  ساعات  در  نیز  کانادا  حکومت 
چهارشنبه گام مشابهی برداشت . 

چه اتحادیه اروپا و چه کانادا در صدور تولیداتی 
که ایران می تواند در برنامه هسته ای خود از آن 

استفاده نماید محدودیت ایجاد نمود. 

گفته می شود که اعمال مجازاتهای جدید بر علیه 
این  طبیعی  گاز  و  نفت  صنایع  در  بویژه  ایران 

کشور مشکالتی ایجاد خواهد کرد . 

از  آمریکا  متحد  ایاالت  که  حالیست  در  این 
در   . است  راضی  و  خشنود  حاصله  تحوالت 
کلینتون  هیالری  مشترک  مطبوعاتی  مصاحبه 
گایتنر وزیر خزانه  تیموتی  و  امورخارجه  وزیر 
رهبران  به  که  پیامی  گردید  اعالم  امریکا  داری 
ایرانی داده شده کامال واضح و مشخص است یا 
مسئولیتهای خود را بجای آورید و یا با تجرید 

روزافزون و عواقب آن رودرو شوید . 

با  عالوه  مجازاتهای  از  انتقاد  ضمن  روسیه 
این زمینه مخالفت ورزیده و  در  تصمیم متخذه 
تالشهای  به  متخذه  تصمیمات  که  داشت  اعالم 
پیدایش راه حل دیپلماتیک به مسئله در چهارچوب 

سازمان ملل متحد آسیب خواهد رساند . 

در این میان حکومت تهران در اجالس اخیر در 
استانبول به توصیه های ترکیه و برزیل ترتیب 
بدون  مذاکره  آماده  که  داشت  اعالم  و  داده  اثر 
پیش شرط پیرامون مبادله اورانیوم با کشورهای 
گروه وین متشکل از ایاالت متحد آمریکا ، روسیه 

و فرانسه می باشد. 

علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در نزد آژانس 
به  ای  نامه  ارائه  ضمن  اتمی  انرژی  المللی  بین 
"یوکی آمانو" رئیس این آژانس با اشاره به اینکه 
مذاکرات بالفور می تواند آغاز شود اعالم داشت 
که با اهداف انسانی خواستار خرید اورانیوم غنی 

شده از کشورهای گروه وین هستند . 

به  چهارچوب  این  در  مذاکرات  رود  می  انتظار 
آغاز  دوباره  ترکیه  در  اورانیوم  مبادله  شرط 
ایران  امورخارجه  وزیر  متکی  منوچهر  گردد. 
گفته بود که مذاکرات مورد بحث می تواند درماه 
سپتامبر در چهارچوب بیانیه تهران آغاز گردد. 

کاترین اشتون نماینده عالی امورخارجه اتحادیه 
اروپا ضمن اظهار امتنان از پیشنهاد ایران اعالم 
داشت که در زمینه پیدایش راه حل دیپلماتیک به 
بحران هسته ای تهران با ترکیه همکاری فشرده 

ای دارند . 

کانون ایران در لندن برگزار می کند 
انقالب مشروطیت از نگاهی دیگر)موفقیت ها و ناکامی های آن( 
به مناسبت یکصد و چهارمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت

سخنران: دکترهادی زمانی، مدرس پیشین دانشگاه لندن، نویسنده و پژوهنده مسائل ایران.
زمان: ساعت 7 پس از نیمروز آدینه هشتم امرداد ماه 1389 برابر با 30 جوالی 2010. 

مکان: سالن کتابخانه مرکزی شهرداری منطقه کنزینگتون به نشانی: 
Central Library

Kensington Town Hall, Phillimore Walk
Off Kensington High Street

London W8  7RX
همراه با اهدای شماری کتاب ادبی و تاریخی و CD به حاضران و پذیرایی. 

در این برنامه درویش هنرمند ، استاد داود آزاد، با ساز و نوای دلنشین خود به یاد جانبازان انقالب 
مشروطه به فارسی و آذری نغمه سرایی خواهد کرد. 

ورودیه : دو پوند.  
گشایش سالن ساعت 6:30 – آغاز برنامه ساعت هفت.

HIGH STREET KENSINGTON :نزدیک ترین ایستگاه قطار
تلفن کانون ایران برای دریافت آگاهی بیشتر : 3269 8746 020 )لندن(
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - سی و چهارم 

می بینید وقتی دشمنی هم می خواهند بکنند به بیراهه می روند. نمی 
خواهند مسئولیت بپذیرند حتی اگر تهمت هم می زنند حاضر نیستند 
بگویند مثال اشتباه درک مسائل را داشتیم مسائل ژئوپولیتیکی بود! 
چون بهشان بر می خورد. حتی در ابراز پشیمانی هاشان هم نوعی 
باید به چشم بخورد. چون خیلی ترسناک  غلو و تفاخر و تظاهر 
نمی  است.  طور  همین  هم  تجارتمان  کند  نمی  فرقی  بودیم!  شده 
تواند کاالی مورد قبول استاندارد بین الملی درست کند می گوید 
نمی گذارند صادراتمان پا بگیرد! عزیز من پول و کاال همچو آب و 
چاله خودشان راه همدیگر را پیدا می کنند. در تمامی طول سالهای 
ایران و عراق برای هم بمب و موشک  جنگ تحمیلی شب و روز 
حواله می دادند در حالی که بازارهای مرزی هر دو طرف پر بود 
باش  مطمئن  کن  درست  خوب  جنس  تو  دیگر.  طرف  کاالهای  از 

خریدارش راه پیدا می کند.
خوب طبیعی است وقتی داشتن شد برایمان یک دلمشغولی دائمی 
هم  هایی  جاسوس  و  ایادی  شده  بزرگ  زیاد  دشمن  براین  باید 
فرض کنیم. دشمن که بدون جاسوس نمی شود... حاال مقوله ی 
شک پیدا می شود فرق نمی کند شک به هر کسی که احتمال بدهیم 

یار دشمن ماست و نه طرفدار ما.
به طور کلی اعتماد نداریم خیلی دیر و کم اعتماد می کنیم. شک و 
سو ظن داریم در این رابطه اولین کسانی که انگشت اتهاممان را 
به سویشان دراز می کنیم معموال همان قهرمان های خودساخته 

خودمان هستند.
فرض کنیم با حکومت خوب نیستید اعتراضاتی دارید! می گویید 
آزادی نیست! بسیار خوب چون که آزادی نیست شما آدم متوسط 
و معمولی که جرات گفتن را نخواهید کرد گفتن جسارت می خواهد 
جرات می خواهد و از همه مهم تر بی نظری و دلسوزی می خواهد. 
اولین کسی که شروع کرد به گفتن شما برای این که در مقابل او 
کمبودی را احساس نکنید ناچارید به انواع اقسام تهمت ها مزین 
اش کنید: سو پاپ اطمینانه! از خود شونه! پشتش به جاهایی گرم 
است و یا بدتر از همه و صد البته راحت تر از همه خارجیه! سرش 
اونورها به جاهایی بنده! اصال جاسوسه و معموال این شک و اتهام 

تا قربانی شدن قهرمان دامه دارد.
یعنی  تا آن وقت قهرمانیش به رسمیت شناخته نمی شود. موارد 

زیادی را در طول تاریخ می توانیم سراغ کنیم.
کاشانی.  اهلل  آیت  و حتی  دکتر محمد مصدق  فاطمی  دکتر حسین 
امکان ندارد در این کشور یک نفر پیدا شود که جراتش جسارتش 
تهورش نبوغ و درایتش وقتی از متوسط جامعه باالتر باشد مورد 

حسادت و سوءظن قرار نگیرد.
با  خارجی  استیالی  با  چی  هر  با  مبارزه  بپذیریم  باالخره  خوب 
هیوالی اختناق با دشمن ده ها برابر قوی تر خوب از یک جایی باید 
شروع شود توسط یکی دو نفر باید کار با همین دو تا مقاله چهار تا 
سخترانی از یک راه غیر معمولی و غیر رایج باید شروع شود. هیچ 
چیز که ابدی نیست! تا شروع شد اولین کاری که می کنیم همین 
از جمع  کنیم. چون صدایشان  را متهم می  کننده  نفر شروع  چند 
باالتر است چون حرف هایشان در چهار چوب های متداول روز 
نمی گنجد پس بهتر که زود خودمان را از رنج فکر کردن برهانیم. 
یک مارکی بهش بزنیم و خودمان را راحت کنیم. وانگهی در بدترین 
شرایط و خدای ناکرده تجسم کنید در بدترین حکومت همه را که 
نمی توانند از بین ببرند. این که نشد بگوییم چون زنده است پس از 
خود شونه!! چون جلوی انگلیس ایستاده و نفت را ملی کرد از خود 
شونه.مگر همین مجله های پرشرف خود ما عکس مرحوم مصدق 
را مزین به پرچم انگلیس نکشیدند. اصال من فرض را بر بدترین 
حالت می گذارم  یعنی به قول همان ها از خود شونه خوب فعال که 
دارد به جای تو حرف می زند فعال که دارد حرف هایی را که تو در 
تمام عمرت جرعت نکرده ای ابراز کنی ابراز می کند. همین را قدر 
بدان. منتها اگر احتماالمشکوکی حواست را بیشتر جمع کن. چرا با 

این بی رحمی انگ چسبانی؟
هم سن و سال های من کم و بیش دکتر حسین فاطمی را به یاد 
از  ابابی  دارند. جوان بود دلسوخته بود دردش درد وطن بود و 
هیچ چیز و هیچ کس نداشت. می گفت هر آن چه را که واقعا کسی 
جرات گفتنش را نداشت. گفتند از خودشان است مگر کسی جرات 
گفتنش را نداشت. گفتند از خودشان است مگر کسی جرات دارد 
از خودشان نباشد و این حرف ها را بزند. و با تن تب دار اعدامش 
کردند. حاال دیگر رسمیت پیدا کرد شد قهرمان و حاال برای همین 
قهرمان از آن وری غش می کنیم. کی جرات دارد از دکتر فاطمی 
کمی انتقاد کند بگوید جوان بود تجربه کافی نداشت رعایت ادب و 
نزاکت سیاسی را نمی کرد. یک دفعه تبدیلت می کنند به یک ضد 

ملی ضد مصدق غیر دمکرات و هزاران انگ دیگر.
و  بجورید  سطر  به  سطر  ورق  به  ورق  کتاب  به  کتاب  را  تاریخ 
بخوانید و ببینید آن قدر که ایرانی از خودش و یا هموطنش ضربه 
خورده و کشیده است آیا از حمله ی دشمن خارجی این همه آسیب 
دیده؟ ضمن این که مسبب اکثر حمله های خارجی هم خودش بوده 
تر  را دقیق  تاریخ  به حمله کرده.  یعنی دشمن را خودش تشویق 

بخوانید منظورم را خودتان متوجه خواهید شد.

آمریکا آماده 
مذاکره پيرامون 

مبادله سوخت هسته 
ای با ایران می باشد 
ایاالت متحد آمریکا اعالم داشت که آماده 
مذاکره پیرامون مبادله سوخت هسته ای 
قبلی  پیشنهادات  چارچوب  در  ایران  با 

کشورهای غربی می باشد. 
امورخارجه  وزارت  سخنگوی  کراولی 
ساخت  خاطرنشان  امریکا  متحد  ایاالت 
که کشورهای غربی درگذشته به ایران 
پیشنهاد مبادله سوخت هسته ای نموده 

بود. 
امریکا  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
متبوعش  کشور  اینکه  به  اشاره  ضمن 
این  جزئیات  پیرامون  مذاکره  آماده 
ایران در هر زمان و مکانی  با  پیشنهاد 
تمایل  عدم  یا  و  تمایل  گفت  باشد  می 
ایران به دیالوگ را آزمون خواهند کرد . 
امریکا  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
تاکید ورزید امیدواریم که در طول چند 
اکتبر  ماه  مذاکرات  مشابه  اینده  هفته 

گذشته با ایران انجام گیرد. 
شایان ذکر است که ایاالت متحد آمریکا، 
امنیت  شورای  دائمی  اعضای  دیگر 
سازمان ملل متحد و آلمان برای تامین 
نیاز تهران به سوخت هسته ای پیشنهاد 
اورانیوم  با  شده  غنی  اورانیوم  مبادله 
و  نموده  را  ایران  دست  در  غلظت  کم 
امور مبادله در فرانسه  انجام  خواستار 
در  ولی  بودند.  نموده  را  روسیه  یا  و 

مذاکرات تفاهم حاصل نشده بود. 
تفاهم نامه منعقده مابین ایران، ترکیه و 
واگذاری  نیز  می  ماه  هفدهم  در  برزیل 
غلظت  کم  اورانیوم  کیلو  هزارو200 
این  اعاده  و  ترکیه  به  ایران  سوی  از 
اورانیوم به ایران درصورت عدم تحقق 
پیش  را  یکسال  ظرف  در  مبادله  امور 

بینی میکند. 

وزیر نفت ایران از آماده باش برای 
توليد بنزین خبر داد

تولید  برای  این کشور  پتروشیمی  باش مجتمع های  آماده  از  ایران  نفت  سعود میرکاظمی، وزیر 
آزمایشی روزانه بیش از 15 میلیون لیتر بنزین برای مقابله با تحریم های بین المللی، خبر داد.

آقای میرکاظمی، روز چهارشنبه 6 مرداد )28 ژوئیه( در مراسم افتتاح دو طرح پتروشیمی در منطقه 
عسلویه در جنوب ایران گفت که سال گذشته در بعضی از مجتمع های پتروشیمی ایران به مدت 
یک هفته طرح تولید بنزین اجرا شده بود.چند روز پیش تر اتحادیه اروپا و دولت کانادا تحریم های 
این تحریم ها، سرمایه گذاری های جدید در  ایران تصویب کردند.بر اساس  جداگانه ای را علیه 
صنایع نفت و گاز ایران ممنوع و صادرات کاالهایی که امکان استفاده در برنامه اتمی این کشور را 
دارد نیز محدودتر می شود.آقای میرکاظمی گفت: "امروز می توانیم ادعا کنیم با خودکفایی در تولید 

بنزین و سایر فرآورده های مورد نیاز کشور ابزار فشار از دست خارجی ها گرفته شده است."
او گفت که ایران تا پایان سال 1392 خورشیدی، یعنی چهار سال دیگر به امکان تولید روزانه 170 
میلیون لیتر بنزین دست خواهند یافت و افزود: "در آن سال نیاز کشور بیش از 66 میلیون لیتر در 

روز نیست، بنابراین می توانیم بگوییم تا سال 92 صادر کننده بنزین خواهیم بود."
برای اجری طرح های مختلف صنعت نفت و گاز زیر بار منت خارجی ها نمی رویم

به گفته آقای میرکاظمی در یکی از طرح های پتروشیمی قرار بوده است یک شرکت آمریکایی در 
تولید هیدروژن مشارکت کند اما از انجام این کار انصراف داده است.

او گفت: "برای اجرای طرح های مختلف صنعت نفت و گاز زیر بار منت خارجی ها نمی رویم."
ممنوعیت فروش فرآورده های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل از جمله تازه ترین تحریم هایی بوده 

است که از حدود یک ماه پیش از سوی آمریکا علیه ایران وضع شد.
بر اساس این تحریم ها شرکت هایی که بنزین و گازوئیل به ایران بفروشند، جریمه خواهند شد.

پیش تر، وزارت نفت ایران اعالم کرده بود که برای مقابله با تحریم های آمریکا، برنامه ای دو ساله 
برای افزایش تولید بنزین در دست دارد و در صورتی که فروش بنزین به ایران به طور کلی قطع 

شود، واحدهای پتروشیمی، بنزین تولید می کنند.
در  بنزین  تولید  "طرح ضربتی  ها  تحریم  با  مقابله  برای  که  بود  گفته  نفت  وزیر  معاون  همچنین 
واحدهای پتروشیمی" اجرا شده است اما "اجرای این طرح ها برای مواقعی ]است[ که فروش بنزین 

به ایران به طور کامل متوقف شود."
ایران با کمبود ظرفیت پاالیشگاهی روبه روست و تولید داخلی آن نیاز مصرف کنندگان بعضی 
فرآورده های نفتی، به خصوص بنزین را تامین نمی کند و در نتیجه، این کشور حدود یک سوم 
بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می کند. مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 67 میلیون لیتر 

اعالم شده است.
ایران همواره درصدد بوده است که ظرفیت پاالیشگاهی تولید بنزین را افزایش دهد، اما کمبود منابع 
مالی و عدم سرمایه گذاری که از پیامد های تحریم ها ست، از موانع توسعه صنعت نفت و گاز در 

ایران به شمار می رود. بی بی سی بخش فارسی

واکنش به سخنان 
رفيق دوست 

گزارشي  جهان  اصولگراي  سایت 
حسین  میر  اخیر  سخنان  درباره  دارد 

موسوي درباره اداره جنگ. 

در بخشي از این گزارش آمده است: میر 
سخنان  از  شدیدا  که  موسوی  حسین 
جنگ  ادامه  درباره  رفیق دوست  اخیر 
به  امکانات  نرساندن  در  دولت  نقش  و 
کار  وقتی  گفت:  بود،  عصبانی  جبهه ها 
دست دولت سپرده شد من ستاد قوی اي 
هم  کنار  دوره  آن  ارشد  مدیران  با  را 
جمع کردم و کار را جلو بردیم. بنده در 
آن زمان به این شرط مسئولیت ریاست 
ستاد فرماندهی کل قوا را قبول کردم که 
و  برجسته  مدیران  از  تعدادی  خود  با 
مدیران همکار را در ستاد شرکت بدهم. 

موسوی با بیان اینکه میردامادی و بهزاد 
نبوی یکی از برجسته ترین و موثر ترین 
مدیران آن زمان در رهبری جنگ بودند 
اظهار داشت:این جنگ ناگفته های فراوان 
هاشمی  آقای  که  ام  ندیده  من  و  دارد 
از  قوا  کل  فرمانده  جانشین  عنوان  به 
کردن  هماهنگ  مورد  در  که  مشکالتی 
ارتش و سپاه داشت سخنی گفته باشد. 
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بازگشت خانم وزیر از 
آسيا با دستان پر 

 وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا به آسیا رفتند تا زهرچشمی از چینی ها بگیرند 
این کشور  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت  آمریکا دوشادوش  امور خارجه  وزیر  کلینتون  هیالری 
به آسیا رفتند و البته بازگشتند. از این کشور به آن کشور رفتن خانم وزیر در آسیا درست 
برخالف حذری بود که باراک اوباما رئیس جمهوری ایاالت متحده در این مدت از سفر به آسیا 

داشته است. مشاوران اوباما در کاخ سفید شعار " ما به آسیا بازگشته ایم" را برای دولت این 
رئیس جمهوری دموکرات انتخاب کرده بودند و این درحالی ست که این شعار نیز در هفده 
ماه گذشته اغراقی بیش نبود . بر خالف این شعارهای پرطمطراق حقیقت این است که اوباما 
تا کنون سه بار برنامه سفر خود به آسیا را کنسل کرده است . حرکتی که رهبران کشورهای 
پیش رو در این قاره را از اوباما دلخور کرده است . اما دستاوردهای خانم وزیر در این تور 
ژاپن،  با  با کره جنوبی، همراهی و همکاری  استراتژیک  اتحاد  بر  تاکید   : آسیایی چند روزه 

نزدیکی به ویتنام و همزمان تحت فشار قرار دادن مودبانه آنها برای احترام به حقوق بشر.

را  اندونزی  با  نظامی  همکاری  سر  بر  موجود  های  محدودیت  دفاع  وزیر  قامت  در  گیتس 
برداشت و زمینه را برای همکاری های نظامی بیشتر با این کشور مسلمان اما آسیایی هموار 
کرد . هر دو نفر هم به چین در خصوص ادعای مالکیت بر دریای جنوب هشدار دادند. چین 
این دریا را بخشی از مناطق آبی در اختیار خود می داند.هیالری نیز در این خصوص گفت: 
ایاالت متحده در آزادی سیستم ناوبری بین المللی منافع خود را هم می بیند. ما به قوانین بین 

المللی در خصوص دریای جنوبی چین احترام می گذاریم.

کلینتون و گیتس هر دو به منطقه آمده بودند تا به نوعی رئالیسم امریکایی مد نظر خود را به 
تصویر بکشند. این رئالیسم همان مانیفستی است که به دنبال متعادل کردن قدرت چین در 
منطقه است .باراک اوباما نیز تا کنون از رشد فزاینده چین در منطقه آسیا با عنوان " پدیده 
نامتقارن تاریخی" نام برده است . امریکایی ها به دنبال برقراری این توازن قدرت در منطقه 
بدون رها کردن اصول اولیه خود هستند. بر اساس این تئوری امریکایی ها به خود می گویند: 
ما به برقراری رابطه با ویتنام نیاز داریم. اما نباید نقض حقوق بشر در این منطقه را نادیده 
بگیریم. در اندونزی نیز بی شک ارتش در گذشته مرتکب اشتباهات و رسوایی هایی شده است 
اما رهبر فعلی این کشور مردی دموکرات است که برای باال بردن استاندارد دموکراسی و 
آزادی بیان در کشورش زحمت های فراوانی کشیده است . دالیل استراتزیک بسیاری وجود 
دارد برای به شراکت گرفتن اندونزی و البته در این سفر رئیس جمهوری جاکارتا نیز موانع 

موجود بر سر راه تعامل بیشتر را از میان برداشت.

. هنوز هم مسئولیت های ناتمام  در آسیا هنوز ماراتن دولت باراک اوباما تمام نشده است 
بسیاری باقی مانده است . باید بر حجم همکاری های اقتصادی میان آسیا و ایاالت متحده 
افزوده شود. امریکا با بحران اقتصادی که در ان گرفتار شده و بی شک ادامه هم خواهد داشت 
نمی تواند اجازه دهد سنت حضور نیروهای امریکایی در مناطق مختلف از آسیا ادامه یابد . 
همزمان امریکا باید برای حفظ و بهبود رابطه با هندوستان سرمایه گذاری های سیاسی و 
اقتصادی بیشتری هم انجام دهد. واشنگتن باید راهی بیابد برای افزایش همکاری با کشورهای 
تکثیر تسلیحات کشتار  از  برمه و خودداری  آسیای جنوب شرقی و همزمان منزوی کردن 
جمعی در منطقه. تایوان نیز باید به کمک ایاالت متحده از انزوای بین المللی که به ان گرفتار 
شده است درآید. بی شک سفر کلینتون و گیتس به آسیا موید رویکردی جدید در دستگاه 
دیپلماسی ایاالت متحده بود: قدم برداشتن در مسیر پاک کردن اشتباهات استراتژیک باراک 

اوباما در قبال آسیا در ماه های گذشته و تقویت رابطه در منطقه. 

فارین پالیسی بیست و سوم جوالی / ترجمه : سارا معصومی

هند ميز را چيد، پاکستان به 
ناهار دعوت شد 

خشم  به  را  ها  هندی  پاکستان،  و  افغانستان  نزدیکی 
اورده است 

افغانستان و پاکستان به یک باره با هم دست دوستی 
را در روابط  تنش  تنها  و  تنها  که  اند.دو کشوری  داده 
تمام  هایی  همکاری  قول  بار  این   ، بودند  کرده  تجربه 
عیار را به هم داده اند. این نزدیکی بیش از اندازه برخی 
که  نگرانی  است.  کرده  نگران  را  همسایه  کشورهای 
به  از همسایگان  برخی  باال گرفته است که  بدان جا  تا 
فکر دوستی با رقبای سیاسی کرزای افتاده اند . ایاالت 
استراتژیک  کردن  نزدیک  دنبال  به  هاست  مدت  متحده 

افغانستان و پاکستان به هم است. دو کشوری که هر دو 
از فعالیت شبه نظامیان در خاک خود رنج می برند. در 
این میان هند و ایران نگران آشتی کرزای با طالبان و جا 

دادن رهبران این گروه در قدرت هستند.

بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که نزدیکی طالبان 
همسایه  کشورهای  امنیت  تواند  می  کرزای  دولت  به 
جایگاه  تضعیف  به  منجر  البته  و  ببرد  سوال  زیر  را 
هند   . شود  منطقه  این  در  ازبک  و  تاجیک  های  اقلیت 
اقلیت ها رابطه حسنه ای دارند.  این  با  ایران هر دو  و 
رانده  به حاشیه  را  تعارف  به راحتی  دولت هندوستان 
که  کردند  تاکید  تیز  و  تند  اظهاراتی  در  هفته  همین  و 
از این روند دوستی میان پاکستان و افغانستان نگران 
هستند. این ابراز نگرانی درست در روزهایی انجام می 
گیرد که امریکایی ها به دوستی میان اسالم آباد و کابل 
برای برون برد افغانستان از بحران دل بسته اند . این 
دوستی تنها راهکاری ست که برای امریکایی ها پس از 
نه سال درگیری در افغانستات باقی مانده است . هند و 
پاکستان هر دو از متحدان استراتزیک و دوستان منطقه 
ای ایاالت متحده هستند. شاید به گمان امریکایی ها از 
غربی  برای  پاکستان  و  افغانستان  میان  حسنه  روابط 
را  دوستی  این  هند  اما  برسد  مشام  به  بوی خوبی  ها 
در راستای منافع خود نمی بیند. این دوستی می تواند 
رابطه متشنج دهلی نو با اسالم آباد را از آنچه که هست 

نیز وخیم تر کند .
و  افغانستان  نزدیکی  از  ها  هندی  نگرانی  درک  از  پس 
پاکستان ، نماینده باراک اوباما در حوزه آسیای میانه 
امور  وزیر  با  هم  تا  شد  هند  راهی  هالبروک  ریچارد 
دیداری  این کشور  ملی  امنیت  با مشاور  خارجه و هم 
مولن  مایک  به  نوبت  هالبروک  از  پس  باشد.  داشته 
را  روزی  چند  تا  رسید  ارتش  مشترک  ستاد  فرمانده 

مهمان هندی ها باشد .
با  افغانستان  از  کرزای  حامد  میان  اخیر  دیدارهای 
مقام های دولتی و نظامی پاکستان ، خشم هندی ها را 
برانگیخته است. کرزای تا کنون با ژنرال اشفق کیانی که 
پاکستان را عهده دار است و رئیس  ارتش در  ریاست 
دیدار  شجاع  احمد  ژنرال  پاکستان  اطالعات  سازمان 

افغانستان و پاکستان  .هفته گذشته بود که  کرده است 
آن  اساس  بر  که  کردند  امضا  را  همکاری  توافقنامه 
کامیون های افغان می توانند با ورود به خاک پاکستان 
تا مرز مشترک این کشور با هند هم پیش بروند .هندی 
به دنبال راهی کردن کامیون  این توافق  از  نیز پس  ها 
خاک  از  استفاده  با  افغانستان  به  خود  تجاری  های 
که  بندی  که  کرد  اعالم  آباد  اسالم  اما  بودند  پاکستان 
این جابه جایی را مجاز کند، در توافقنامه کابل - اسالم 
گامی  را  توافقنامه  این  ها  .امریکایی  است  نیامده  آیاد 
افغانستان  با  پاکستان  بهبود روابط  بزرگ در راستای 
و حرکتی در مسیر ارتقای اقتصادی افغان ها می دانند.

با  گیری  ارتباط  برای  کرزای  حامد  تالش  از  ها  هندی 
اعضای طالبان نیز به شدت خشمگین هستند. وابستگی 
پاکستان  اطالعاتی  های  سرویس  با  طالبان  تاریخی 
حقیقتی نیست که هندی ها بتوانند چشم بر آن ببندند. 
هندی ها اعتقاد دارند که حضور طالبان در راس قدرت 
در افغانستان می تواند بار دیگر بر نفوذ این کشور بر 
افغانستان و امور سیاسی آن بیفزاید . یک مقام دولت 

این خصوص می گوید: صدور مجوز  در  هند  مرکزی 
برای حضور طالبان در قدرت که غالب آنها را پشتوها 
طالبان  باشد.  خوبی  فکر  تواند  نمی  دهند،  می  تشکیل 
پذیرفته شده  افغانستان دو عضو  و قدرت مرکزی در 
از  یکدیگر  با  ائتالف  با  که  نیستند  قانونی  و  و مشروع 
قانونی مساوی برخوردار باشند. کرزای رئیس  حقوق 
جمهوری انتخاب شده از طریق شمارش آرای ماخوذه 
سر  بر  توانند  نمی  طرف  دو  این  خیر.  طالبان  و  است 
یک میز نشسته و بر سر داشته ها و نداشته ها با هم 

ائتالف کنند.

این ادعا در حالی از سوی هندی ها مطرح می شود که 
دانند که  نماینده قوم پشتو می  پاکستانی ها طالبان را 

مشروعیت خود را از همین نمایندگی آورده است .
رودست  ها  افغان  از  که  کنند  می  احساس  ها  هندی 
خورده اند . هندوستان از ابتدایی ترین روزهای حضور 
کرزای در قدرت ؛ با او همکاری تمام عیار داشت. این 
افغانستان  نقاط  اقصی  در  کنسولگری  چهار  کشور 
این  در  چندانی  هندی  شهروندان  چند  هر  کرد  مستقر 
کنسولگری ها نبودند. هند بیش از یک میلیارد دالر در 
افغانستان سرمایه گذاری کرده است . این در حالی ست 
به  را  ها  خدمتی  خوش  این  از  کدام  هیچ  پاکستان  که 

افغانستان نداشته است .
یک دیپلمات غربی حاضر در افغانستان در این خصوص 
می گوید: هندی ها از عملکرد افغان ها شوکه شده اند. 
هندی ها میز مفصلی برای افغان ها برابر با یک میلیارد 
دالر چیدند و اکنون این پاکستانی ها هستند که دور میز 

نشسته اند برای صرف ناهار. 
امریکایی ها مدت هاست که سعی می کنند به هندی ها 
بفهمانند که این باور قدیمی که هر آنچه که به نفع اسالم 
آباد است الزاما به ضرر پاکستان است، سندیت ندارد . 
هالبروک در دیدار با مقام های هند در این خصوص می 
گوید: ما نمی توانیم به ثبات در افغانستان برسیم مگر 

آنکه پاکستان نیز ما را در این مسیر همراهی کند. 

: سارا  ترجمه   / بیست و سوم جوالی  واشنگتن پست 
معصومی
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شما که هفته نامه پرشین را می خوانید، هیچ وقت به نظرتان رسیده که چه 
چیزهایی در آن باید کم یا زیاد شود؟ به هر حال این حق شما و وظیفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشیم. ما را در انجام وظیفه برای ادای 
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د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 
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 لطفا نظرات خود را از طریق پست به آدرس : 

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX

Tel/Fax: 020 8455 4203 
ارسال نمائید

و یا از طریق تلفن : 02084554203  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
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با مراجعه به وب سایت هفته نامه پرشین میتوانید فرم را بصورت آنالین تکمیل نمائید.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

ویکي لیکس هرگونه سند سیاسي طبقه بندي شده، سانسورشده یا اسنادي سیاسي که به هر دلیلي افشا نشده را مي پذیرد 

افشاگران ناشناس 
وب سایت جنجالي ویکي لیکس که وابسته به یک سازمان غیردولتي است، بار دیگر در مرکز توجه جهانیان قرار 
گرفته است. این سایت این بار اقدام به انتشار بیش از 90 هزار مدرک سري از اسناد و مدارک منتشر نشده 
ارتش آمریکا در مورد جنگ افغانستان کرده است.انتشار این مدارک، توسط ویکي لیکس که به دلیل انتشار 
اسناد و مدارک حساس درباره دولت ها و سازمان هاي سرشناس، شهرتي جهاني پیدا کرده، تازه ترین مورد 
از مجموعه افشاگري هایي است که تاکنون توسط این سایت منتشر شده است. به عنوان مثال در آوریل سال 
2010، ویدئویي در این سایت منتشر شد که نشان مي داد یکي از هلي کوپترهاي آپاچي ارتش آمریکا، اقدام 
به کشتن 12 نفر از جمله دو خبرنگار خبرگزاري رویترز در جریان حمله اي در بغداد در سال 2007 میالدي 
کرده است.در اکتبر سال 2009، این سایت اقدام به انتشار فهرستي از اسامي و آدرس افرادي کرد که به 
ادعاي این سایت متعلق به حزب ملي بریتانیا بود. پس از انتشار این مدارک، حزب ملي بریتانیا این فهرست را جعلي 
ایمیل عکس ها و آدرس هاي  انتخابات آمریکا، این سایت بخش هایي از  2008 میالدي و در جریان  خواند.در سال 
پستي متعلق به سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوري آمریکا را منتشر کرد.از جمله مدارک جنجالي دیگري 
زندانیان  با  رفتار  به  مربوط  عملیاتي  العمل  دستور  از  نسخه اي  به  مي توان  گرفته  قرار  تاکنون  این سایت  در  که 
بازداشتگاه گوانتانامو اشاره کرد. اولین بار که ویکي لیکس در دسامبر سال 2006 در اینترنت قرار گرفت، باعث 
برانگیختن دیدگاه هایي متفاوت شد. بعضي ضمن تمجید از عملکرد این سایت از آن به عنوان پدیده اي در عرصه 
زمینه  در  را خطري  سایت  این  عملکرد  دیگر  گروهي  که  است  حالي  در  این  کردند،  یاد  تحقیقاتي  روزنامه نگاري 
روزنامه نگاري دانستند. در اواسط مارس سال جاري میالدي، جولیان آسانژ، مدیر این سایت، سندي را منتشر کرد 
که ظاهرا متعلق به سرویس اطالعاتي آمریکا بود و در آن ادعا شده بود که سایت ویکي لیکس»تهدیدي براي ارتش 

آمریکاست«.دولت آمریکا بعدها تایید کرد که این اسناد واقعي هستند. 
هر کسي مي تواند به صورت ناشناس به این سایت اسنادي ارائه دهد اما تیمي متشکل از داوطلبان از مطبوعات، 
خبرنگاران و کارکنان سایت ویکي لیکس، در این باره که چه مطالبي در این سایت منتشرشود، تصمیم گیري مي کنند. 
این سایت مي گوید که هرگونه سند سیاسي طبقه بندي شده، سانسورشده یا اسنادي سیاسي و دیپلماتیکي را که به 
هر دلیلي افشا نشده، مي پذیرد اما در عین حال اطالعاتي که برپایه شایعات و اظهارنظرها باشد در این سایت جایي 
ندارد. این سایت همچنین هر نوع گزارشي که قبال منتشر شده باشد پوشش نمي دهد.این سایت توسط سازماني 
موسوم به »سان شاین پرس« اداره مي شود و گفته شده که بودجه آن از سوي فعاالني که در زمینه حقوق بشر 
فعالیت مي کنند، خبرنگاران جست وجوگر و کارشناسان تامین مي شود.تاکنون تالش هاي زیادي براي از میدان به در 
کردن این سایت صورت گرفته است. به عنوان مثال در سال 2008 میالدي، بانک سوئیسي ژولیوس بائر، توانست 
اجازه مسدود کردن این سایت را بگیرد. این اتفاق پس ازآن افتاد که ویکي لیکس اقدام به انتشار صدها سند و مدارک 
درباره فعالیت هاي این بانک در خارج از این کشور را کرد اما این سایت که در سرورهاي مختلفي در سراسر جهان 
قرار دارد، توانست به کارش ادامه بدهد تا اینکه سرانجام دستور مسدود کردن این سایت لغو شد. ویکي لیکس ادعا 
مي کند که از زمان آغاز فعالیت اش تاکنون با بیش از 100 دعواي حقوقي روبه رو بوده است. به رغم سوءشهرت، 
این سایت با مشکالت مالي روبه رو است. به عنوان مثال در فوریه سال جاري این سایت مجبورشد که برخي از 
فعالیت هایش را به حال تعلیق درآورد.تاکنون کمک هاي مالي از افراد و سازمان ها توانسته این سایت را حفظ کند. 
27 جوالي 2010 

 مسافرت یکروزه به شهر ساحلی 
Folkston

               روز یکشنبه 15 آگوست 2010
کانون ایرانیان لندن یک مسافرت یک روزه را به شهر ساحلی Folkston  تدارک دیده است.
این مسافرت روز یکشنبه 15 آگوست می باشد و با اتوبوس یک طبقه )Coach ( خواهد بود.

ساعت و تاریخ حرکت:

ساعت8.45 صبح روز یکشنبه 15 آگوست
آدرس و محل حرکت: از جلو کانون ایرانیان لندن

N0226-228  HOLLOWAY ROAD N7 6NE London
نکات قابل توجه:

Folkstonساعت بازگشت 5 بعدازظهر اّز •
• کانون هیچ گونه مسئولیت ایمنی را در قبال افراد نمی پذیرد.

• راس ساعت مشخص شده اتوبوس حرکت خواهد کرد و کانون هیچ 
مسئولیتی را در رابطه با افراد جا مانده نمی پذیرد.

• بلیط فروخته شده پس گرفته نمی شود.
• مسافرین از جلو کانون سوار اتوبوس شده و در جلو کانون پیاده خواهند شد. 

• لباس، پوشاک مناسب و غذا به همراه داشته باشید.
• در صورت بارانی بودن و نامساعد بودن هوا مسافرت انجام خواهد شد. 

بهای بليط :  10 پوند برای هر صندلی
آخرین روز مهلت برای تهیه بلیط:   روز پنج شنبه 12 آگوست.

افرادی که مایل به شرکت در این مسافرت هستند تا روز12 آگوست
 به کانون ایرانیان لندن مراجعه و بلیط خود را تهیه نمایند.

برای تهیه بلیط ، رزرو جا و اطالعات بیشتر با شماره تلفن02077000477 با کانون ایرانیان تماس بگیرید  
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

جهان همچنان نيازمند نفت اوپک است 
از سوي کشورهاي  نفت  به عرضه  اقتصاد جهان  وابستگي  کرد  اعالم  انرژي  بین المللي  آژانس  رئیس 
عضو اوپک افزایش مي یابد. به گزارش پایگاه اینترنتي پن انرژي، نابائو تاناکا، رئیس آژانس بین المللي 
کشورهاي  سازمان  اعضاي  نفت  عرضه  به  جهان  اقتصاد  وابستگي  افزایش  گفت:  )آي.یي.اي(  انرژي 
صادرکننده نفت )اوپک( به ویژه کشورهاي خاورمیانه، امري بدیهي است. وي همچنین هشدار داد عدم 

سرمایه گذاري هاي بیشتر در منابع انرژي جایگزین 
سوي  از  نفت  عرضه  اینکه  بیان  با  وي  بود.  خواهد  تاثیرگذار  زیست  محیط  و  جهان  اقتصاد  برآینده 
کشورهاي غیر اوپکي کاهش خواهد یافت، اظهار داشت: انجام عملیات هاي تولید نفت از شن هاي نفتي در 
کانادا براي تامین نفت بازارهاي جهان کافي نخواهد بود و وابستگي جهان به عرضه نفت از سوي اوپک 
در میان مدت تا بلندمدت افزایش مي یابد. تاناکا با اشاره به این که تولید نفت میدان هاي موجود ساالنه سه 
میلیون بشکه کاهش و تقاضا براي این ماده ساالنه یک میلیون بشکه افزایش مي یابد، یادآور شد: براي 

حفظ توازن میان عرضه و تقاضاي نفت، صنعت نفت از 
هم اکنون تا سال 2030 نیاز به سرمایه گذاري حدود پنج تریلیون دالري دارد. حتي با بروز یک انقالب 
عظیم در منابع انرژي و سرمایه گذاري ها در هر دو بخش منابع متداول و غیرمتداول نفت، وابستگي جهان 

به سوخت هاي فسیلي تا سال 2050 در سطح 46 درصد باقي خواهند ماند. 
این درحالي است که در پي انتشار آمار مربوط به کاهش شاخص اعتماد مصرف کنندگان آمریکایي به 
کمترین میزان خود در پنج ماه گذشته، بهاي نفت خام در معامالت روز گذشته کاهش یافت. بهاي نفت خام 
سبک شیرین پایه بورس نیویورک براي تحویل در ماه سپتامبر با یک دالر و 48 سنت کاهش به 77 دالر 
و 50 سنت براي هر بشکه در پایان معامالت روز گذشته رسید. هر بشکه نفت خام برنت دریاي شمال 
براي تحویل در ماه سپتامبر نیز با یک دالر و 37 سنت کاهش در سطح 76 دالر و 13 سنت داد و ستد 
شد. ادیسون ارمسترانگ از مقام هاي موسسه تردیشن انرژي در استمفورد نیز تاکید کرد که آمارهاي 

مربوط به کاهش شاخص اعتماد مصرف کنندگان 
شاخص  و  خام  نفت  بهاي  کاهش  سبب  آمریکایي 

ارزش سهام شده است. 

نیاز جهان به 12 هزار میلیارد دالر سرمایه گذاري 
در حوزه زیرساخت ها و انرژي 

چين در پنج سال، 
پنج هزار ميليارد دالر 
سرمایه گذاري مي کند 

نیز  و  رشد جمعیت  به سبب  آینده  پنج سال  طي 
ضرورت رشد اقتصاد جهان باید 12 هزار میلیارد 
جهان  انرژي  بخش  و  زیرساخت ها  در  دالر 
انجام شود. روزنامه وال استریت  سرمایه گذاري 
به  اشاره  ضمن  خود  جدید  گزارش  در  ژورنال 
آینده  سال هاي  طي  است:  آورده  موضوع  این 
فوالد،  زغال سنگ،  طبیعي،  گاز  نفت،  براي  تقاضا 
مس، طال، آلومینیوم، نقره، سنگ آهن، اورانیوم و 
دیگر مواد خام افزایش خواهد یافت و در مجموع 
به 12 هزار میلیارد دالر سرمایه گذاري معادل 20 
درصد تولید ناخالص داخلي جهان احتیاج است تا 
رشد  روبه  جمعیت  نیازهاي  به  پاسخگویي  توان 
جهان به وجود آید و رشد اقتصادي ادامه پیدا کند. 
کشورهاي مختلف هر یک به اندازه توان خود در 
این  در  کرد.  خواهند  سرمایه گذاري  زمینه ها  این 

میان چین قصد دارد طي پنج سال آینده 
و  زیرساخت ها  حوزه  در  دالر  میلیارد  هزار  پنج 
پروژه هاي انرژي سرمایه گذاري کند. از این مقدار، 
منابع  ایجاد  صرف  دالر  میلیارد   700 از  بیش 
انتشار گازهاي  از  به هدف کاستن  انرژي  پاکیزه 
گلخانه اي خواهد شد. در حال حاضر بخش اعظم 
که  زغال سنگ  نظیر  منابعي  از  چین  در  انرژي 
مي شود.  تامین  مي کنند،  آلوده  را  هوا  شدت  به 
در  نخواهد  جمعیت  نفر  میلیارد   1.3 با  چین  اگر 
بردارد  قدم  انرژي  پاک  منابع  به  دستیابي  مسیر 
بود.  آلوده کنندگان آب وهوا خواهد  بزرگ ترین  از 
انرژي،  منابع  به  به هدف تضمین دسترسي  چین 
سرمایه گذاري هاي عظیمي در حوزه مواد خام از 
جمله نفت و گاز در کشورهاي مختلف انجام داده 

است. میزان سرمایه گذاري چین در برزیل، آفریقا، 
استرالیا، کانادا، عراق، روسیه، افغانستان، سودان 
و آلباني به شدت در حال افزایش است. شرکت هاي 
چیني در تمام نقاط جهان در حال سرمایه گذاري 
سال  پنج  طي  چین  دولت  دیگر  سوي  از  هستند. 
حمل  پروژ ه هاي  صرف  دالر  میلیارد   450 آینده 
میلیارد دالر دیگر  ونقل ریلي خواهد کرد. صدها 
نیز صرف انواع پروژه هاي زیرساختي دیگر کرده 
نیز براي رساندن رشد  از طرف دیگر هند  است. 
سال  پنج  طي  باید  درصد   10 به  خود  اقتصادي 
آینده هزار میلیارد دالر در پروژه هاي زیرساختي 
شدت  به  هند  زیرساخت هاي  کند.  سرمایه گذاري 
به سرمایه گذاري نیاز دارند و اگر دولت هند مایل 
است طي سال هاي آینده رشد باالي اقتصادي را 
شاهد باشد باید بر حجم سرمایه گذاري هاي خود 
این کشور در حال رشد است و  بیفزاید. جمعیت 
ایجاد امکانات ضروري براي آنها به سرمایه گذاري 
دولت و بخش خصوصي نیاز دارد. طبق آمارهاي 
منتشر شده از سوي دولت هند، این کشور طي پنج 
سال آینده 514 میلیارد دالر در بخش هاي مختلف 
دولت  کرد.  خواهد  سرمایه گذاري  خود  اقتصاد 
تامین  و  خود  اقتصادي  رشد  حفظ  براي  برزیل 
 500 به  کشور  این  رشد  به  رو  جمعیت  نیازهاي 

میلیارد دالر سرمایه گذاري طي 
پنج سال آینده نیاز دارد. ایاالت متحده، کشورهاي 
اروپایي و ژاپن نیز هر یک صدها میلیارد دالر در 
سرمایه گذاري  پاک  انرژي هاي  نظیر  حوزه هایي 
این میان نگراني هایي  کرده اند و خواهند کرد. در 
براي  اروپایي  کشورهاي  توان  مورد  در 
براي  کشورها  این  دارد.  وجود  سرمایه گذاري 
کاستن از حجم بدهي هاي دولتي و کسري بودجه 
راتدوین  اقتصادي  ریاضت  سیاست هاي  خود 
بر  و  کاسته  بودجه  از  دارند  قصد  و  کرده اند 
رشد  از  سیاست ها  این  بیفزایند.  مالیات ها  حجم 
اقتصادي آنها خواهد کاست. کارشناسان معتقدند 
حوزه  در  کافي  میزان  به  مختلف  کشورهاي  اگر 
انرژي سرمایه گذاري نکنند، رشد  زیرساخت ها و 
اقتصادي در جهان غیر متوازن خواهد بود و این 
امر تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت. 

قوي ترین زنان 
اقتصادي جهان 

از میان 500 شرکت بزرگ جهان از نگاه نشریه 
فورچون مدیریت 12 شرکت بر عهده زنان است. 
به این ترتیب مي توان نتیجه گرفت که سهم زنان 
تنها حدود  بزرگ جهان  مدیریت شرکت هاي  از 
2.4 درصد است.در میان این 12 شرکت بهترین 
با  میدلند  دنیلز  آرچر  شرکت  به  مربوط  رتبه 
رتبه جهاني 88 است که مدیریت آن را پاتریشیا 
آمریکایي  این شرکت  دارد.  عهده  بر  اي.وورتز 
است.  کار  نیروي  نفر   200 و  هزار   28 داراي 
جهاني  رده  با  ول  پوینت  شرکت  دوم  رده  در 
دارد.  قرار  اف.برالي  آنجال  مدیریت  به  و   100
این شرکت آمریکایي داراي 40 هزار و 500 نفر 
نیروي کار است. رده سوم نیز به شرکت پپسي 
کوال با رتبه جهاني 171 تعلق دارد. مدیریت این 
این  دارد.  قرار  ایندرا کي.نویي  بر عهده  شرکت 
کار  نیروي  هزار   203 داراي  آمریکایي  شرکت 
است.اسامي 12 شرکت بزرگ جهان به مدیریت 
زنان به همراه رتبه جهاني، ملیت و حوزه فعالیت 

آنها به شرح زیر است: 
1 - آرچر دنیلز میدلند، پاتریشیا اي.وورتز )88 

- آمریکا - صنعت غذایي و کشاورزي( 
2 - ول  پوینت، آنجال اف.برالي )100 - آمریکا - 

صنعت بیمه درماني و بهداشت( 
3 - پپسي کوال، ایندرا کي.نویي )171 - آمریکا - 

صنعت غذا و نوشابه هاي غیرالکلي( 
 -  179( بي.روزنفلد  آیرن  فودز،  کرافت   -  4

آمریکا - صنعت فرآوري غذا( 
5 - سانوکو، لین ال.السنهانس )266 - آمریکا - 

صنعت نفت و گاز( 
آمریکا -   -  296( الن جي.کولمن  دوپونت،   -  6

صنعت شیمیایي، پالستیک و الستیک( 
7 - ریته اید، ماري اف.سامونز )319 - آمریکا - 

صنعت فروشگاه هاي زنجیره اي دارو( 
 -  320( پي.کلي  گایل  وست  پک  بنکینگ،   -  8
و  مالي  خدمات  بانکداري،  صنعت   - استرالیا 

بیمه( 
9 - آنگلو آمریکن، سینتیا کارول )421 - بریتانیا 

- صنعت معدن کاري( 
10 - پرمافین فینانزیاریا، ژیولیا ماریا لیجرستي 

)432 - ایتالیا - صنعت بیمه( 
11 - تي.جي.ایکس، کارول ام.میرویتس )433 - 

آمریکا - صنعت خرده فروشي( 
12 - آروا، آن الورژن )441 - فرانسه - صنعت 

معدنکاري و انرژي( 

طراحی وب سایت
با کمترین هزینه
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آماده  سرمایه گذاري ها  سوددهي  افول  دوره  براي  سرمایه گذاران 
باشند 

25 /3 درصد، متوسط رشد اقتصاد 
جهان در سه تا پنج سال آینده 

اقتصاد جهان طي پنج سال منتهي به سال 2008، رشدي در حد 4.7 
یعني متوسط  این رقم  آینده  پنج سال  تا  اما طي سه  داشت  درصد 
موسسه  کارشناسان  بود.  خواهد  درصد   3.25 جهان  اقتصاد  رشد 
اقتصاد  مورگان استنلي در تازه ترین گزارش خود از وضعیت آتي 
شاخص هاي  در  جدید  وضعیتي  به  باید  همه  کرده اند  اعالم  جهان 
اقتصاد جهان عادت کنند. وضعیت اقتصادي در چین، ایاالت متحده 
و اروپا باعث خواهد شد رشد اقتصاد جهان طي چند سال آینده 1.5 
درصد پایین تر از رقم رشد اقتصادي سال هاي قبل باشد.در سه ماهه 
خارج  رکود  از  همگي  توسعه یافته  اقتصادهاي  جاري،  سال  نخست 
شده بودند و روند افزایش موجودي انبار شرکت ها و نیز طرح هاي 
تحرک اقتصادي دولت ها باعث شد متوسط رشد اقتصاد جهان به پنج 
درصد برسد. دولت ها در کشورهاي توسعه یافته و نیز اقتصادهاي 
نوظهور با به هدف کاهش تاثیر بحران مالي و رکود اقتصادي صدها 
خود  اقتصاد  به  اقتصادي  تحرک  طرح هاي  قالب  در  دالر  میلیارد 
مي رسند.  پایان  به  طرح ها  این  آینده  ماه هاي  طي  اما  کردند  تزریق 
کشورها  این  در  اقتصادي  شاخص هاي  از  تعدادي  پیش  هفته  چند 
دوباره  رکود  بروز  احتمال  و  کردند  پیدا  ناامیدکننده اي  وضعیت 
به ویژه در ایاالت متحده و بریتانیا مطرح شد. البته رشد اقتصادي در 
تمام کشورها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد اما نرخ رشد کمتر خواهد 
شد. کارشناسان مورگان استنلي معتقدند عوامل سه گانه کاهش رشد 
اقتصادي طي سه تا پنج سال آینده عبارت هستند از: کاهش شدید 
مصرف داخلي در ایاالت متحده، طرح هاي ریاضت اقتصادي در اروپا 

و کاهش رشد اقتصادي در چین. 

کاهش مصرف در آمریکا 
طي دو سال اخیر بیکار شدن بیش از هشت میلیون نفر در آمریکا 
و نیز نگراني خانواده هاي آمریکایي از افق اقتصاد کشورشان باعث 
تغییر رفتار آنها شده و مشاهده مي شود که مردم آمریکا دیگر مانند 
گذشته مصرف نمي کنند. در گذشته بازار آمریکا چنان پر رونق بود 
اما  مي کرد  فراهم  را  جهان  اقتصاد  رشد  زمینه ساز  آن  که مصرف  
جهان  کرده  اعالم  آمریکا  دارایي  وزیر  تیموتي  گایتنر  که  همانطور 
صادرات  اکنون  کند.  باز  حسابي  آمریکا  مصرف  روي  نباید  دیگر 

مهم ترین عامل رشد و رونق اقتصاد این کشور محسوب مي شود. 

بدهي هاي دولتي در اروپا 
وخیم  با  یورو  بلوک  در  دولتي  بدهي هاي  بحران  پیش  ماه  چند  از 
اوضاع  مدت،  این  طي  و  شد  آغاز  یونان  دولت  مالي  اوضاع  شدن 
دولت هاي  است.  شده  بد  بسیار  نیز  ایتالیا  و  پرتغال  اسپانیا،  در 
اروپایي، صندوق بین المللي پول و بانک مرکزي اروپا صندوق کمک 

به اقتصادهاي دچار بحران با موجودي هزار میلیارد دالر را تشکیل 
داده اند و اولین بسته کمک به یونان به ارزش 14 میلیارد دالر را به 
این کشور داده اند. عمال تمام دولت هاي اروپایي دچار بدهي هستند 
و براي کاهش کسري بودجه و بدهي دولتي خود طرح هاي ریاضت  
اقتصادي را که مستلزم کاهش بودجه و افزایش مالیات هاست تدوین 

کرده اند که باعث کاهش رشد اقتصادي در این قاره خواهد شد. 

کاهش رشد اقتصادي چین 
رشد  نرخ  دارد  قصد  کرده  اعالم  جاري  سال  اوایل  از  چین  دولت 
اقتصادي این کشور را از بیش از 12 درصد سه ماهه نخست سال 
جاري به حدود 10 درصد برساند. کاستن از حجم فعالیت ها در بخش 
انجام خواهد شد  راستا  همین  در  بانک ها  وام دهي  کاهش  و  مسکن 
آینده  اقتصادي طي ماه ها و سال هاي  امر باعث کاهش رشد  این  و 
نرخ  متوسط  مي شود  باعث  شد  ذکر  که  عواملي  مي شود.مجموعه 
رقم  از  پایین تر  1.5 درصد  آینده  پنج سال  اقتصاد جهان طي  رشد 
مربوط به پنج سال منتهي به سال 2008 بشود. اما مهم ترین سوال 
این است که تغییر نرخ رشد چه معنایي براي سرمایه گذاران و مردم 
جهان خواهد داشت؟ به اعتقاد کارشناسان مورگان استنلي در دوره 
را  خود  دارایي هاي  سبد  در  کمتر  بازده  باید  سرمایه گذاران  جدید 
بپذیرند و مطابق واقعیت هاي جدید اقتصاد جهان تصمیم گیري کنند. 
طي سال هاي اخیر متوسط سود سرمایه گذاري ها بین شش تا هشت 
از  بود.  پایین تر خواهد  این رقم  آینده  اما در سال هاي  بوده  درصد 

آنجا که عوامل کاهش متوسط رشد اقتصاد جهان 
سود  داشت  انتظار  نباید  رفت،  نخواهند  میان  از  زودي  به 

سرمایه گذاري ها در کوتاه مدت رشد قابل مالحظه اي پیدا کنند. 

نشانه هاي بهبود 
واقعیت این است که وضعیت اقتصادي در تمام جهان بد نیست. نیمي 
هند،  چین،  یعني  نوظهور  بزرگ  اقتصاد  چهار  در  جهان  جمعیت  از 
برزیل و روسیه زندگي مي کنند که تقریبا هیچ زیاني از بحران مالي 
جهان طي دو سال اخیر متحمل نشده اند. از سوي دیگر نشانه هایي از 
بهبود وضعیت در برخي اقتصادهاي توسعه یافته مشاهده مي شود. 
چند روز پیش نرخ رشد اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم سال جاري 
1.1 درصد اعالم شد. همچنین میزان فروش خانه در ایاالت متحده 
افزایش یافته است و همین امر زمینه رشد تدریجي شاخص هاي مالي 
را فراهم کرده است. البته بدون تردید افت وخیزهایي مشاهده خواهد 
شد اما روند کلي مثبت است.در شرایط کنوني و با توجه به تحوالتي 
سرمایه گذاران  داده،  رخ  مالي  ساختارهاي  و  جهان  اقتصاد  در  که 
به  جدید  شیوه هاي  به  باید  خود  سرمایه گذاري   سود  حفظ  براي 
جاري،  سال  اواخر  از  بپردازند.  خود  دارایي هاي  سبد  کردن  متنوع 
دوره کاهش رشد شاخص ها آغاز مي شود. کاهش مصرف مردم در 
مالي در  افول شاخص هاي  دلیل  یافته مهم ترین  اقتصادهاي توسعه 
این کشورهاست. در حال حاضر بدهي خانوارهاي آمریکایي 1300 
میلیارد دالر است و براي آنها پس انداز اولویت بسیار باالتري نسبت 

به مصرف دارد. 

زیان 17 ميليارد دالري 
بریتيش پتروليوم 

اعالم  پترولیوم  بریتیش  نفتي بحران زده  شرکت 
کرد طي سه ماه دوم 2010 با زیان سنگین 16.9 
گزارش  به  است.  شده  روبه رو  دالري  میلیارد 
پیش  همچنین  بي پي  شرکت  رویترز،  خبرگزاري 
بیني کرد بحران نشت نفت در خلیج مکزیک بیش 
این شرکت هزینه در  از 32.2 میلیارد دالر براي 

پي خواهد داشت. 

توني هیوارد، رئیس بي پي نیز پس از استعفا جاي 
است.  داده  آمریکایي  دادلي  روبرت  به  را  خود 
هزینه هاي  تامین  براي  دارد  قصد  بي پي  شرکت 
مالي بحران نشت نفت در خلیج مکزیک و دستیابي 
به سودآوري مجدد طي 18 ماهه آینده، 30 میلیارد 

دالر از دارایي هاي خود را بفروشد. 

هیوارد در این باره گفت: انفجار سکوي نفتي بي پي 
وحشتناک  واقعا  تراژدي  یک  مکزیک  خلیج  در 
احساس  همواره  من  است.  بوده  شرکت  براي 
مسئولیت زیادي در قبال این حادثه تلخ داشته و 
دارم. انفجار سکوي نفتي دیپ واتر هورایزن در 
20 آوریل عالوه بر کشته شدن 11 کارگر موجب 
و  است  شده  مکزیک  خلیج  در  نفت  وسیع  نشت 
مجاور  ایالت هاي  ماهیگیري  و  توریسم  صنعت 
خلیج مکزیک را با تهدید جدي روبه رو کرده است. 

 دولت آمریکا بحران نشت نفت در خلیج مکزیک 
را بي سابقه ترین فاجعه زیست محیطي این کشور 
اعالم کرده است. ارزش سهام بي پي از آوریل تا 

کنون 40 درصد کاهش داشته است. 
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بازیگرانی که 
کارگردانان 
بهتری شدند 

مترجم: وحید قادري 
نویسنده: نیک استارکی از پرمیر 

به نظر می آید بعضی ها بهتر می توانند بقیه را به اوج برسانند تا این که 
خودشان به اوج برسند. 

این مثال معروف را حتما شنیده اید که »کسی که هیچ کاری نمی تواند 
انجام دهد معلم می شود«. خوب یک شق این قضیه هم به فیلم سازی 
بر می گردد. گاهی اوقات بازیگران نقش های کوچک و با توانایی های 
ناچیز در جلوی دوربین، به طور باورنکردنی در پشت دوربین عمق، 
حساسیت و ذائقه بهتری پیدا می کنند. این لیست ما از بازیگرانی است 

که بهتر می توانند کات بدهند تا کات بخورند! 

بن افلک  - اولین تالش فیلمسازی: »رفته عزیزم رفته« 
کارهای مهم دیگر: راستش فقط همین »رفته عزیزم رفته« 

اتهامات بازیگری: چرا بن افلک بعد از ساختن تنها یک فیلم در این 
لیست آمده است؟ حال و روز بازیگری اش را دیده اید؟ این حقیقت که 
برای  تریلر هوشمندانه و درگیرکننده است  »رفته عزیزم رفته« یک 
و  حساب«  »بي باک«،»تسویه  مثل  فیلم هایی  سر  بر  انداختن  سایه 

»جیگلی« مزخرف کافی است. 

جان فاوریو - اولین تالش فیلمسازی: »مرد آهنی« 
 )Made( »کارهای مهم دیگر: »مرد آهنی 2«، »زاتورا«، »مصنوع

کارهایش»بد«  مجموع  در  هم  آن قدرها  فاوریو  بازیگری:  اتهامات 
نیست. فقط خیلی یک بعدی است. با کنار گذاشتن میکی احساساتی 
و  مرد«  دارم  »دوستت  مثل  فیلم هایی  در  اکثرا  او  »ولگردها«،  در 
»جدایی زوج ها« Couples Retreat(( نقش یک آدم غرغرو و وراج 
را بازی می کند. اما به عنوان یک کارگردان، او یکی از موفق ترین )هم 
تجاری و هم هنری( مجموعه فیلم های ابرقهرمانی را شکل داده است. 

کوین کاستنر - اولین تالش فیلمسازی: »رقصنده با گرگ ها« 
کنار  لیست  این  از  را  )»پستچی«  باز«  »دشت  دیگر:  مهم  کارهای 

می گذاریم( 
با  بیشتر  بازیگری تان  »استایل«  از  که  وقتی  بازیگری:  اتهامات 
عناوینی مثل خشک/ خشک تر و/یا نابازیگر )در »رابین هود: شاهزاده 
دزدان«، »بادی گارد«، »وایات ارپ«، »فنجان حلبي« و »سنجاقک«( یاد 
می شود، مطمئنا بردن اسکار بهترین فیلم در اولین کارتان، مهر تایید 

بزرگی است. 

فیلمسازی:  تالش  اولین  برگ   پیتر 
 »The Rundown«

»روشنایی های  دیگر:  مهم  کارهای 
جمعه شب«، »قلمرو«، »هنکاک« 

اتهامات بازیگری: می توانید به سرعت 
حتی یکی از فیلم هایی که برگ در آن ها 
 The« دقیقا.  ببرید؟  نام  کرده  بازی 

Rundown« اکشن بهتری از آن چه که باید باشد بود و برای کارنامه 
برگ خیلی بهتر و موثرتر از »Corky Romano« کار کرد. 

 »Splash« :ران هاوارد - اولین تالش فیلمسازی
شبانه«،  »شیفت   ،» هو  گونگ   »  ،»Willow« دیگر:  مهم  کارهای 
»Parenthood«، »Backdraft«، »آپولو 13«، »یک ذهن زیبا«، »رمز 

داوینچی«، »مرد سیندرالیی«، »فراست/نیکسن« 
کرده  ثابت  کارگردانی  عرصه  در  ران هاوارد  بازیگری:  اتهامات 
فیلم  به درام و همینطور  از کمدی  به نفس کامل می تواند  اعتماد  با 
همیشه  بازیگر  عنوان  به  او  اما  کند.  اسباب کشی  تاریخی  حماسی 

»اوپی« یا »ریچی کانینگهام« بوده است. 

سوفیا کاپوال - اولین تالش فیلمسازی: »خودکشی دختر ها« 
کارهای مهم دیگر: »گمشده در ترجمه«، »ماری آنتوانت« 

اتهامات بازیگری: این کمی غیرمنصفانه است چون معلوم است که 
نظر  به  است.  نداشته  بازیگری  به  چنانی  آن   عالقه  هیچگاه  سوفیا 
سالن  از  می خواهیم  ما  که  قدری  همان   »3 »پدرخوانده  در  می آید 
سینما بزنیم بیرون، او هم می خواهد زودتر صحنه را ترک کند. به 

عنوان کارگردان اما او باهوش و خالق نشان می دهد. 

مل گیبسون - اولین تالش فیلمسازی: 
»شجاع دل« 

کارهای مهم دیگر: »مرد بدون چهره«، 
»مصائب مسیح«، »آپوکالیپتو« 

طور  این  بگذارید  بازیگری:  اتهامات 
نقش های  برای  کس  هیچ  بگوییم. 
نه  او  نمی داد.  اسکار  او  به  اصلی اش 

مسیح(  )مصائب  دوران  تمام  فیلم های  سودآورترین  از  یکی  تنها 
هم  جنجال برانگیزترین ها  از  یکی  صاحب  بلکه  است  ساخته  را 
بوده است. طرفدارش باشید یا از او نفرت داشته باشید نمی توانید 
بگویید که کسل کننده است. به یاد بیاورید زمانی را که او تصمیم 

جنجال برانگیزش برای ساخت »هملت« را گرفت. 

 »This is Spinal Tap« :راب راینر - اولین تالش فیلمسازی
کارهای مهم دیگر: »کنارم باش«، »عروس شاهزاده«، »وقتی هری 
»رییس جمهور  مرد خوب«،  »چند  »فالکت«،  کرد«،  مالقات  با سالی 

آمریکایی« 
اتهامات بازیگری: درست مثل ران هاوارد مهم ترین نقش راینر یک 
حضور تلویزیونی بود )میتهد در »همه اعضای خانواده«(. او حاال 
دوباره به جلوی دوربین بازگشته اما حتی چند نقش خوب و درست 
و حسابی هم نمی تواند به کارگردانی های ناب اش چیزی اضافه کند. 
نمی شود روزی را سپری کنید و چیزی از فیلم های او به گوش تان 
نخورد: »من چیزی دارم که زنم دارد«، »تو نمی توانی از پس حقیقت 

بر بیایی!« 

 »Unhook the Stars« :نیک کاساوتیس - اولین تالش فیلمسازی
»دفترچه «،  است«،  دوست داشتني  خیلي  »او  دیگر:  مهم  کارهای 

»Alpha Dog«، »جانی کیو« 
اتهامات بازیگری: پسر پدرخوانده تمامی فیلم های مستقل آمریکایی، 
افتخار می کند و جلوی  پشت دوربین کاری کرده که پدرش به او 
دوربین چیزی بیشتر از یک سطل زباله تر و تمیز نیست. »شبح«؟ 
»نیروی دلتای 3: بازی کشنده«؟ حداقل چهار یا پنج فیلم با عناوینی 

حول و حوش »گناهان«، »جنازه« و »مرگ«؟ وای!!! 

اسپایک جونز - اولین تالش فیلمسازی: »جان مالکوویچ بودن« 
کارهای مهم دیگر: »اقتباس«، »جایي که موجودات وحشي هستند« 

جنوبی  سرباز  مهم اش،  نقش  تنها  در  او  دیدن  بازیگری:  اتهامات 
بی عقل در »سه پادشاه« آن قدر هست که هر کسی از خودش بپرسد: 
»چرا اسپایک بیشتر بازی نمی کند؟« او در »سه پادشاه« فوق العاده 
گیرشان  مردم  که  است  چیزی  فیلمسازی اش  کار  اما  است  بامزه 

آمده. منتظر بمانید. برای تالش بعدی اش. 

کوئنتین تارانتینو - اولین تالش فیلمسازی: »سگ های انباری« 
را  »بیل  براون«،  »جکی  عامه پسند«،  »قصه های  دیگر:  مهم  کارهای 

بکش 1 و 2«، »حرامزاده های لعنتی« 
اتهامات بازیگری: روی زمین فقط یک نفر هست که فکر می  کند او 

استعداد ناب بازیگری است: کوئنتین تارانتینو. 
را  رادیو  )»سرنوشت  می شود  ظاهر  پرده  روی  کیو  که  وقت  هر 
خاموش کرد«، »دسپرادو«، »سیاره وحشت« و تقریبا همه فیلم های 
خودش( به یاد می آوریم که چرا نوشته ها و ساخته هایش را دوست 
داریم. او پشت لنز بامزه، مثال زدنی و هنجارشکن است و جلوی آن 
عذاب آور و تحمل ناپذیر و تازه خیلی زود هم صحنه را ول نمی کند. 

پنی مارشال - اولین تالش فیلمسازی: »بزرگ« 
کارهای مهم دیگر: »بیداری ها«، »لیگی از آن خودشان«، »همه کاره«، 

»همسر واعظ« 
ران هاوارد  همان  کنار  جایت  اما  ببخش  را  ما  بازیگری:  اتهامات 
را  بازیگری  تنها  نه  مارشال  که  نیست  عجیب  است.  راینر  راب  و 
تمام و کمال کنار گذاشت بلکه حرف زدن را هم کامال ترک کرد؟ 
دیدن فیلم هایی که او ساخته فوق العاده است اما شنیدن حرف های 
او درباره فیلم هایش مثل گوش دادن به تام ویتس پس از جراحی 

فک اش می ماند. 

تالش  اولین   - ایستوود  کلینت 
فیلمسازی: »میستی را برایم بنواز« 

کارهای مهم دیگر: »جوزی ولز یاغی«، 
رنگ«،  پریده  »سوار  آهني«،  »دستکش 
»پرنده«، »نابخشوده«، »پل های مدیسون 
»پرچم  مرموز«،  »رودخانه  کانتی«، 
جیما«،  ایوو  از  »نامه هایی  ما«،  پدران 

»گران تورینو«، »عزیز میلیون دالری«، »شکست  ناپذیر.« 
اتهامات بازیگری: قبل از این که ما را با نظرات تان بمباران کنید نفس 
عمیقی بکشید و آن را حبس کنید. بیایید تاریخ را بازنویسی نکنیم 
خیلی   او،  نقش های  از  بسیاری  اسطوره ای  طبیعت  اساس  بر  زیرا 

احترام  قابل  هنرپیشه  به عنوان یک  کلینت  کنیم  فکر  که  ساده است 
مردی  عنوان  به  را  او  مردم  از  بسیاری  نبود.  طور  این  ولی  است. 
استالونه  مثل  بازیگرانی  پیشروی  و  کم حرف  و  خش دار  صدای  با 
و شوارتزنگر کنار می گذارند. اما او به عنوان کارگردان، بدون شک 
بسیار صاحب سبک، به طرز اعجاب آوری پربار و تقریبا بدون اشتباه 

نگاهي به فیلم »خلیج«؛ مستند برنده جایزه اسکار 

این بارزترین نمایش ارتباط 
در زندگي ام بود 

حسن نیازي 

مهم ترین وظیفه یک فیلم مستند، ضبط واقعیت است. گاهي وقایع تلخ و 
دردناک به وقوع پیوسته در دنیا از نگاه ها پنهان مي ماند. براي تایید و 
ثبت این وقایع، راهي جز به تصویر کشاندن آنها نیست و خوشبختانه این 

مهم را »سینماي مستند« تا حد زیادي میسر ساخته است. 
فیلم »خلیج« برنده جایزه اسکار بهترین مستند سال 2010، به کارگرداني 
»لویي شي هویوس« اثري است تکان دهنده و قابل توجه از واقعیتي که 
به عنوان یک معضل جهاني نیز مطرح است؛ واقعیتي که شاید پیش از 

تماشاي آن هیچ گاه به ذهن بشر درگیر مدرنیته خطور نکند. 
»خلیج« فیلمي است درباره »دلفین«ها. »خلیج« به نحوه صید و قتل عام 

دلفین ها در یکي از جزایر ژاپن به نام »تایچي« مي پردازد. 
دریایي  پارک هاي  به  آنها  فروش  و  دلفین  ها  کشتار  مرکز  »تایچي« 
و  باهوش ترین،مهربان ترین  از  یکي  دلفین  شناست!  برنامه هاي  و 
دوست داشتني ترین آبزیان است که رابطه اي دوستانه و عمیق با انسان ها 

دارد. 
سال هاست  بي نظیرشان  شوخي هاي  و  نمایشي  حرکات  با  دلفین ها 
انسان ها را مجذوب خود کرده و اسباب تفریح آنها را فراهم نموده اند. اما 
چرا این موجود دوست داشتني و بي آزار در یکي از جزایر کوچک واقع در 
ژاپن قتل عام مي شود؟ این مسئله اي است که کارگردان و گروه همراهش 
در قالب یک فیلم مستند آن را براي تمام دنیا نشان مي دهند. »ریک اَبري« 
یک غمخوار »دلفین« است!. »اَبري« در دهه 60، به عنوان یک متخصص 
تعلیم حیوانات، چهار دلفین را به دام مي اندازد و از آنها در یک سریال 
تلویزیوني به نام »فلیچر« استفاده مي کند که از این کار سود خوبي به 
دست مي آورد؛ اما پس از آن و به گفته خود ریک مرگ یکي از دلفین ها 
در مقابل چشمانش، زندگي او را دگرگون مي نماید. چند سال بعد »اَبري« 
به یکي از شناخته شده ترین فعاالن حقوق حیوانات از جمله »دلفین« ها 
بدل مي شود. او تقریبا براي دفاع از دلفین ها در هر نقطه اي از جهان که 
پیوسته و  این مستند  به گروه سازنده  بوده حاضر شده! و حتي  الزم 
آنها را ساخت فیلم یاري رسانده است. از نکات بارز و هیجان انگیز فیلم، 
تالش تحسین برانگیز کارگردان و گروهش براي ورود مخفیانه به منطقه 
ماموران  و  صیادان  توسط  که  منطقه اي  به  ورود  دلفین هاست.  کشتار 
به  و  دل شب  در  را  دوربین هاي خود  گروه،  مي شود؛  محافظت  دولتي 
سختي در محل هاي مناسب پنهان مي کنند تا به زودي ثبت کننده وقایعي 
خصوصیات  از  مهمي  نکات  دربردارنده  مستند  این  باشند!  دردناک 
مي شوند  معده  زخم  دچار  آساني  به  آنها  این که  جمله  از  دلفین هاست، 
سرازیر  آب ها  در  صیادان  توسط  که  است  آالینده اي  مواد  آن  دلیل  و 
و  »صدا«هاست  به  بودن  حساس  دلفین ها  دیگر  خصوصیت  مي شود. 
صیادان از این موضوع نهایت سوء استفاده را مي کنند. فیلم در بردارنده 
تصاویري است که در آن صیادان در قایق هاي کوچک شان و با کوبیدن 
چکش بر روي میله ها دیواري از صدا تولید کرده و با این حربه دلفین ها 
را ترسانده و به سوي ساحل مي کشانند. این کار صیادان، دلفین ها را به 
نهایت استرس مي رساند، استرسي که مهم ترین عامل مرگ دلفین هاست! 
در مستند »خلیج« صحنه هاي نابي وجود دارد که در کمتر مستندي شاهد 
از  یکي  فیلم، توسط  نفسگیر و غم  انگیز  از صحنه هاي  یکي  بوده ایم.  آن 

زنان گروه تعریف مي شود. 

صحنه تقالي دلفیني زخمي که در دام صیادان افتاده و براي نجات خود 
آخرین تالش هایش را به کار مي گیرد، اما تالش او براي رهایي بي نتیجه 
است. گریه »زن« در هنگام مشاهده این صحنه در مقابل خنده صیادان 
از لحظات فراموش نشدني این مستند است. صحنه اي دیگر، داستان مرد 
موج سواري است که تعریف مي کند چگونه یک دلفین جان او را نجات 
داده است. در یکي از روزهایي که این مرد مشغول موج سواري بوده، 
یک دلفین با کوباندن خود به »کوسه« اي که قصد حمله به وي را داشته، 
جانش را نجات داده است! و این گفته مرد موج سوار در این رابطه چقدر 
بود!«.  زندگي ام  در  ارتباط  نمایش  بارزترین  این   « است:  برانگیز  تامل 
صحنه هاي پایاني فیلم؛ تصاویري است که با دوربین هاي مخفي گرفته 
دلفین ها، سرخ شدن  ددمنشانه  عام  قتل  شاهد  ما  که  اینجاست  و  شده 
هستیم!  دلفین ها  کندن  جان  دردناک  و  عجیب  صداي  و  خون  از  تاالب 
این تصاویر از عجیب ترین و خشن ترین تصاویر تاریخ سینماي مستند 
است که تنها با دیدن مي توان به درکي از آن رسید. کارگردان این مستند 
حیرت انگیز و عوامل سازنده اش، دست به کار بزرگي زده اند. تماشاگر 
با دیدن این واقعیت تلخ به تصویر کشیده شده به آنها ملحق مي شود و 
ارتباط برقرار مي کند؛ این فیلم تلنگري است که به یاد داشته باشیم کشتار 
بیرحمانه این موجودات زیباي دریا با قساوت و طمع صیادان با سرعت 

ادامه دارد و ما باید کاري کنیم. 



هفته نامه پرشین13 جمعه 8 امرداد ماه 1389 - شماره 158

لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk 30نما

100 فيلم دیدني سينماي دنيا 

میان  در  کیارستمي  عباس  ساخته  زیتون«  درختان  »زیر  فیلم 
100 فیلم سینماي جهان که تماشاي آنها توصیه شده است، قرار 
گرفت. برگزارکنندگان جشنواره فیلم »تورنتو« کانادا فهرست 100 
براي عالقه مندان  آنها  تماشاي  که  را  دنیا  برجسته سینماي  فیلم 
»زیر  فیلم  فهرست،  این  در  کردند.  منتشر  است،  سینما ضروري 
قرار   59 رتبه  در  کیارستمي«  »عباس  ساخته  زیتون«  درختان 
طالي  نخل  نامزد   1994 سال  محصول  فیلم  این  است.  گرفته 
جشنواره کن بود که در جشنواره شیکاگو موفق به کسب هوگو 
نقره اي، در جشنواره سائوپائولو برزیل جایزه منتخب تماشاگران 
کسب  را  طالیي  خوشه  جایزه  اسپانیا  وایادولید  جشنواره  در  و 
کرد. »زیر درختان زیتون« به رابطه یک کارگردان با بازیگراني)و 
کنند،  بازي  فیلمش  در  مي خواهند  که  نابازیگراني(  درواقع  یا 
که  مي شوند  ظاهر  زوجي  نقش  در  محلي  بازیگران  مي پردازد. 
درست بعد از زلزله شمال با یکدیگر ازدواج کرده اند و در واقعیت 
متقاعد  ازدواج  به  را  جوان  دختر  مي خواهد  فیلم  جوان  پسر  هم 
سرشناس  فیلم هاي  ازجمله  شینهوا،  خبرگزاري  گزارش  به  کند. 
کرد:  ذیل اشاره  نام دار  کارگردانان  آثار  به  مي توان  فهرست  این 
»همشهري کین« ساخته اورسن ولز؛ »ماجرا« ساخته میکل آنجلو 
»هفت  کوپوال؛  فورد  فرانسیس  ساخته  »پدرخوانده«  آنتونیوني؛ 
سامورایي« ساخته آکي را کوروساوا؛ »هشت ونیم« ساخته فدریکو 
افتاده«  نفس  »از  کوروساوا؛  آکي را  ساخته  »راشومون«  فلیني؛ 
ساخته ژان لوک گدار؛ »سینما پارادیزو« ساخته جوزپه تورناتوره؛ 
اینگمار  »پرسونا« ساخته  لین؛  دیوید  »لورنس عربستان« ساخته 
»جنگ  کوبریک؛  استنلي  ساخته   »2001 فضایي  »ادیسه  برگمن؛ 
ساخته  اوز«  شهر  »جادوگر  لوکاس؛  جورج  ساخته  ستارگان« 
»داستان  هیچکاک؛  آلفرد  ساخته  »سرگیجه«  فلمینگ؛  ویکتور 
عامه پسند« ساخته کوئنتین تارانتینو؛ »میلیونر زاغه نشین« ساخته 
دني  بویل؛ »زندگي شیرین« ساخته فدریکو فلیني؛ »راننده تاکسي« 
ساخته مارتین اسکورسیزي؛ »مهر هفتم« ساخته اینگمار برگمان؛ 
»درحال وهواي عشق« ساخته وونگ کار واي؛ »بلید رانر« ساخته 
ریدلي اسکات؛ »پرتقال کوکي« ساخته استنلي کوبریک؛ »فهرست 
شیندلر« ساخته استیون اسپیلبرگ؛ »آرواره ها« ساخته اسپیلبرگ؛ 

»آني هال« ساخته وودي آلن. 

باز هم پينوکيوي جدید روي 
پرده مي رود 

دارد  نظر  در  مکزیکی  نویسنده  و  کارگردان  تورو  دل  یرمو  گی 
به  کند.  تولید  را  پینوکیو«   « داستان  از  جدیدی  عروسکی  نسخه 
گزارش امپایر آنالین، دل تورو که هم اکنون مشغول کارگردانی 
کرده  اعالم  است   » تسخیر شده  »خانه  عنوان  با  ترسناک  فیلمی 
تاریکی  از   « عنوان  با  را  دیگری  ترسناک  فیلم  آینده  سال  که 
نترس« تهیه خواهد کرد. عالوه بر این دل تورو تهیه کنندگی نسخه 
که  گرفته  عهده  بر  را  پینوکیو  ماجرا های  از  تازه ای  عروسکی 
کریس گریملی کارگردانی آن را بر عهده می گیرد.گریملی که خود 
تصویرگر کتاب های کودکان است در سال 2002 داستان پینوکیو 
را با تصویرسازی های خودش منتشر کرد که استقبال فراوانی را 
در پی داشت. گویا نسخه دل تورو و گریملی فضایی تیره و تارتر 
از قصه اصلی نوشته کارلو کولودی ایتالیایی را ارائه می دهند. تا 
کنون ده ها فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی زنده و انیمیشن از 

داستان پینوکیو ساخته شده است. 

دنيل کریگ در فيلم جدید 
دیوید فينچر بازی می کند

در  بازی  برای  انگلیسی  بازیگر  کریگ  دنیل 
نسخه بازسازی شده فیلم سوئدی " دختری 

با خالکوبی اژدها " قرارداد بست. 
به گزارش مهر از امپایر آنالین در این پروژه 
که بازسازی یک تریلر موفق سوئدی است و 
دیوید فینچر کارگردانی آن را بر عهده دارد 
، کریگ نقش روزنامه نگاری به نام میکائل 

بلومکویست را بر عهده می گیرد. 
و  مالقات  از  پس  کریگ  گزارش  بنابراین 
به  فیلم  این  در  بازی  برای  فینچر  با  گفتگو 
توافق رسیده است.به این ترتیب برنامه کاری 
آینده فشرده است.کریگ  ماه های  تا  کریگ 
هم اکنون در فیلم " کابوی ها و بیگانگان " به 
بازی است. فاورو مشغول  کارگردانی جان 

فیلم  این  فیلمبرداری  پایان  از  بالفاصله پس 
کریگ به سوئد می رود تا برای ایفای نقش 
آماده  اژدها"  با خالکوبی  دختری   " فیلم  در 

شود. 

این در حالی است که سرنوشت فیلم بعدی 
مجموعه " جیمز باند" که کریگ بازیگر نقش 
اصلی آن است ، به واسطه مشکالت مالی در 
ابهام قرار دارد.فینچر نیز که به  از  هاله ای 
تازگی فیلمبرداری فیلم " شبکه اجتماعی" را 
به پایان رسانده هم اکنون به دنبال بازیگر 
زنی است که مناسب ایفای نقش اول فیلم " 

دختری با خالکوبی اژدها" باشد. 

در حال حاضر از الن پیج ، امیلی براونینگ ، 
میا واسیکوفسکا ، سارا اسنوک ، رونی مارا 
و ناتالی پورتمن به عنوان گزینه های ایفای 
این نقش نام برده می شود.فیلمبرداری فیلم 
نهایی  نسخه  و  شده  آغاز  دسامبر  ماه  از 

احتماال در سال 2012 اکران می شود.
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برندگان دو جایزه معتبر ژاپني 
از سوي هیات داوري دو جایزه معتبر ژاپني، »آکازومي« به عنوان 
برنده جایزه معتبر آکتاگاوابراي نویسندگان نوپا و »ناکاجیمي« به 

عنوان برنده جایزه نائوکي انتخاب شدند. 
آکتاگاوا  برنده صدوچهل و سومین دوره جایزه  آکازومي  آکیکو 
»اشکال  کتاب  براي  را  جایزه  این  او  شد.  نوپا  نویسندگان  براي 
بي شمار یک معصوم« از آن خود کرد. این در حالي است که صدو 
به  پسند  مردم  داستان  براي  هم  نائوکي  جایزه  سومین  و  چهل 

کیوکو ناکاجیمي براي »خانه کوچک« تعلق گرفت. 

این  دوي  هر  افزود  خبر  این  اعالم  با  جایزه  این  داوري  گروه 
نویسندگان براي نخستین بار در فهرست دریافت این جایزه نامزد 
شده اند. در فهرست این جایزه یک نویسنده ایراني به نام شیرین 
نظام مافي 30 ساله نیز حضور داشت که براي دومین بار نامزد 

دریافت یک جایزه ژاپني شده و از گرفتن جایزه باز مانده است. 
آکازومي 35 ساله در رشته زبان و ادبیات آلماني تحصیل کرده و 

در سال 2004 برنده جایزه نویسنده نوپاي بونگاکوکي شد. 
در این رمان او چهره دانشجوي زني را تصویر کرده که در دانشگاه 
کیوتو در رشته ادبیات خارجي تحصیل مي کند و دوستانش او را 

معصوم مي نامند. 

او این کتاب را با لحني طنزآمیز نوشته است. او مي گوید با نوشتن 
این کتاب قصد داشت چهره اي رمانتیک از مردم ژاپن تصویر کند. 
و  کرده  تاریخ تحصیل  در شته  نیز  توکیو  اهل  نویسنده  ناکاجیما 
از  دوره اي  است،  ادبي  مجله اي  ویراستار  که  او  است.  ساله   46

زندگي اش را در آمریکا به سر برده است. 
او در این کتاب به زندگي یک خانواده متوسط در توکیوي پیش از 

جنگ جهاني دوم پرداخته است. 
هر یک از برندگان این جایزه یک میلیون ین به عنوان جایزه دریافت 
مي کنند. این جایزه در مراسمي رسمي در 20 آگوست در توکیو به 

آنها اهدا مي شود. 

برندگان نهمين جایزه ادبي
 »اووه جانسون« 

»کریستا وولف« نویسنده نام آشناي آلماني به خاطر رمان »شهر 
فرشتگان یا اورکت دکتر فروید« به عنوان برنده نهمین جایزه ادبي 
سپتامبر   24 تاریخ  در  جایزه  این  شد.  برگزیده  جانسون«  »اووه 
)2مهر( از سوي روزنامه »نوردکوریر« و بنیاد ادبیات »مکلنبورگ« 
در شهر »مکلنبورگ« اهدا خواهد شد. هیات داوران این جایزه اعالم 
که  مي آورد  وجود  به  را  کننده  مسحور  شبکه  یک  »وولف«  کرد: 
تجارب،  روزانه،  پیش آمدهاي  داستان  شخص  اول  راوي  آن  در 
پیشکسوت  بانوي  این  مي بافد.  هم  به  را  خاطره ها  و  احساسات 
اقامت داشت، در مقطع زماني اي غوطه ور  که قبال در لس آنجلس 
مي شود و به شکل آزاردهنده اي در خاطرات خود به جستجوي 
وقایعي مي پردازد که ده ها سال از آن ها گذشته است. این جایزه 
جایزه  همراه  تناوب  به  یکبار  سال  دو  ،هر  یورویي  ادبي12500 
تشویقي »اووه جانسون« به نویسندگان آلماني زبان اهدا مي شود. 

نسخه دیجيتالي20 اثر آمازون 
جهان  کالسیک  ادبیات  از  برجسته  اثر   20 دارد  نظر  در  آمازون 
عرضه  بازار  به  دیجیتال  نسخه  به صورت  بار  نخستین  براي  را 
فروش  انحصار  آمازون  که  کرد  اعالم  ژورنال  استریت  وال   کند. 
و انتشار نسخه دیجیتال این آثار را همراه با انبوهي از آثار دیگر 
آثار  از  نسخه  هزار   630 است.  کرده  خریداري  دو سال  مدت  به 
دیجیتال مخصوص کتابخوان کیندل به همراه آثار مشاهیري چون 
این  نیز در  الیسون  فیلیپ راث و رالف  آپدایک، نورمن میلر،  جان 
مدت توسط آمازون ارائه خواهند شد. راس گراندینتي از آمازون، 
کتاب  هر  به  مخاطبان  دسترسي  را  تازه  اقدام  از  آمازون  هدف 

قدیمي و جدید در زماني کمتر از یک دقیقه مي داند.

و  کالسیک  آثار  اهمیت  از  نشان  وایلي  و  آمازون  تازه  قرارداد   
جهت  در  دیجیتال  کتابخوان هاي  سازندگان  بین  رقابت  در  قدیمي 
سوي  از  ارائه شده  آثار  و  سرویس ها  به  مخاطب  بیشترین  جذب 

شرکت هاي عرضه کننده دارد. 

 

کوتاه از ادبيات

فرهنگی
کنسرت شهرام ناظری در شهر 

تاریخی کارتاژ؛ 
به گزارش مهر، شهرام ناظری به اتفاق گروه فردوسی برای شرکت 
در چهل و ششمین دوره جشنواره موسیقی کارتاژ به تونس می رود. 
نوازندگان تحت عنوان گروه  از  اتفاق گروهی  به  نیز  ناظری  شهرام 
از  قطعاتی  اجرای  به  آگوست(   10( 19مرداد  تاریخ  در  »فردوسی« 
کاوه  و  )داستان ضحاک  اشعار شاهنامه  اساس  بر  مقامی  موسیقی 
آهنگر( خواهد پرداخت. این جشنواره که یکی از جشنواره های مهم 
موسیقی در جهان محسوب می شود در شهر چند هزارساله کارتاژ 
سالن  بهترین  نیزدر  ناظری  شهرام  وکنسرت  شده  برگزار  تونس 
به  ناظری  شد.  خواهد  اجرا  آنتیک«  »تئاتر  تاالر  در  یعنی  شهر  این 
به طور  پیش  سال  سه  از  ایرانی  خواننده  و  هنرمند  نخستین  عنوان 
آغاز  از  و  است  پرداخته  آن  موسیقایی  اجرای  و  شاهنامه  به  جدی 
پروژه شاهنامه خوانی تا کنون درشش برنامه رسمی در کشورهایی 
از آمریکا،اروپا و آفریقا حضور داشته ولی متاسفانه تا کنون موفق 
گالري  در  »فراموشي«  است.  نشده  ایران  در  کنسرت  این  اجرای  به 
راه ابریشم ؛ به گزارش ایسنا نمایشگاه آثار هنرمندان معاصر با عنوان 
»فراموشي« به نفع نیازمندان سالمند مبتال به آلزایمر در گالري »راه 
ابریشم« برپا مي شود. در این نمایشگاه آثار هنرمنداني همچون محمد 
بهروزي،رضا  ابراهیمي،سعید  امیر  امدادیان،ثمیال  احصایي،یعقوب 
سلطان محمدي،نادر  دانش پور،الله  خورشیدپور،اصغر  حسیني،علي 
کیارستمي،فریده  فداییان،عباس  شهدادي،فرشاد  سماراتي،جهانگیر 
به  بیماران  این  نفع  به  نعمت اللهي  مرتضي  و  مولوي  الشایي،فرخ 
نمایش درمي آید. این نمایشگاه روز جمعه،هشتم مرداد ماه در گالري 
افتتاح   103 لواساني،شماره  فرمانیه،شهید  نشاني  به  راه ابریشم 

مي شود و به مدت پنج روز ادامه دارد. 

زرین کلک نماینده ایران در سالگرد آسيفا 
»نورالدین زرین کلک« 16 مرداد ماه براي حضور در دوساالنه انیمیشن 
هیروشیما و مراسم پنجاهمین سالگرد آسیفاي جهاني به ژاپن سفر 
گفت:  آتي اش  فعالیت هاي  مجموعه  به  با اشاره  انیماتور  این  مي کند. 
خواهم  تصویرسازي  کارگاه  برگزاري  براي  کرمانشاه  به  »سفري 
داشت که طي روزهاي هشتم و نهم مرداد ماه برگزار مي شود. این 
کارگاه توسط انجمن گرافیک کرمانشاه برگزار خواهد شد. همچنین 
یازدهم مرداد ماه سفري به بروجرد دارم که طي آن از شهر انیمیشن 
ایران بازدید مي کنم. این شهر به همت نیروهاي بومي بروجرد متشکل 
زرین کلک  نورالدین  است.«  برپا شده  انیمیشن   استودیوي  چندین  از 
به  سفري  مردادماه  شانزدهم  گفت:»  خود  خارجي  سفرهاي  درباره 
هیروشیما خواهم داشت که یکي از پنج فستیوال مورد تایید آسیفاي 
جهاني است و مراسم پنجاهمین سال تاسیس آسیفا را برگزار خواهد 
کرد.در این سفر، سهم کشور ایران را ادا مي کنیم که در قالب نمایش 

فیلم و سخنراني انجام مي شود.« 

سومين مجموعه شعر فارسي واهه آرمن 
واهه آرمن در حالي که ترجمه مجموعه ا ي از شعرهاي کوتاه ارمني 
را آماده چاپ دارد، به بازبیني جدیدترین مجموعه شعرش مشغول 
است. آرمن سومین مجموعه شعرش را که به گفته خودش، از نظر 
نگارش و ساختار شعرها با دیگر آثارش متفاوت است، آماده کرده و 
پس از بازنگري نهایي، تا پاییز آن را به چاپ مي سپرد. این مجموعه از 
شعرهایي با مضامین مختلف، به ویژه اجتماعي و فلسفي، تشکیل شده 
است. همچنین » سطر اول را نمي نویسم «عنوان گزیده اي از شعرهاي 
فارسي  به  را  آن  آرمن  که  است  ارمنستان  13 شاعر معاصر  کوتاه 
ترجمه کرده است. به گفته او، این مجموعه حدود 130 صفحه است 
و شعرهاي آن مضامین مختلفي دارند. این شاعر و مترجم مي گوید، 
اکنون در حال مذاکره با ناشري براي چاپ این کتاب است و احتمال 
اینکه آن را به نشر چشمه بسپرد، زیاد است. » پس از عبور درناها« 
سال  که  است  ارمني  شاعر  این  فارسي  شعر  مجموعه  دومین  نام 

گذشته از سوي انتشارات آهنگ دیگر منتشر شد. 

لنگرودي در زادگاه پل والري 
محمد شمس لنگرودی در جشنواره »صدای زنده شاعران مدیترانه ای« 
تا شنبه)9 مرداد( در شهر »ِست« در جنوب فرانسه برپاست در  که 
جشنواره  می پردازد.  سخنرانی  و  شعرخوانی  به  مختلف  روز  شش 
»صدای زنده شاعران مدیترانه ای« از یک مرداد در شهر »ِست« زادگاه 
پل والری، شاعر فرانسوی برپا شده است و تا شنبه)9 مرداد( ادامه 
احمد سعید  علی  از جمله  50 شاعر  از  بیش  این جشنواره  در  دارد. 
معروف به آدونیس که از شاعران معاصر عرب است حضور دارند. 
مته ولس بلد، مدیر این جشنواره در دعوتنامه خود یادآور شده که 
این  در  است.  خستگی ناپذیر  تعهدی  شعر  از  دفاع  امروز  دنیای  در 
زبان ها  موسیقی  همراه  به  مدعو  شاعران  تک  تک  صدای  جشنواره 
و فرهنگ ها شنیده می شود. فریده روا، سروده های شمس لنگرودی 
را به زبان فرانسه ترجمه می کند. این اشعار همزمان با شعر خوانی 
لنگرودی به فارسی، توسط بازیگران و مترجم فرانسوي اجرا و دکلمه 
می شوند. محمد شمس لنگرودی متولد سال 1326 لنگرود است. وی 
سرودن شعر را از دهه 50 آغاز کرد. نخستین دفتر شعرش »رفتار 
تشنگی« در سال 1355 منتشر شد، و در دهه 60 مجموعه شعرهای 
»خاکستر و بانو« و »جشن ناپیدا« را منتشر کرد. »پنجاه و سه ترانه 
عاشقانه« مجموعه اشعار 53 سالگی اوست. لنگرودی در حال حاضر 
آهنگ  انتشارات  مدیریت  مقربین  شهاب  و  موسوی  حافظ  همراه  به 
تشنگی«،  »رفتار  شعرهای  مجموعه  تاکنون  دارد.  عهده  بر  را  دیگر 
لبخند  »قصیده  ناپیدا«،  »جشن  بانو«،  و  »خاکستر  دنیا«،  مهتابی  »در 
چاک چاک«، »نت هایی برای بلبل چوبی«، »پنجاه و سه ترانه عاشقانه«، 
»باغبان جهنم«، »مالح خیابان ها«، »توفانی پنهان شده در نسیم«)گزیده 
بهاء الدین مرشدی(، »مجموعه اشعار«، »هیچ کس  انتخاب  به  شعرها 
مقدمه  و  انتخاب  به  شعرها  )گزیده  نگفت«  سخن  من  با  فردایش  از 
آزاده کاظمی( و »مرا ببخش خیابان بلندم«)گزیده شعرها به انتخاب 

غالمرضا بروسان( از این شاعر منتشر شده اند. 
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          هدایت -ساختار گرایی و ساختار شکنی

پهلوانی مثل 
داش آکل 

                      

 مهدی تربتی

چند تایی  از داستان های خوانده شده را چه از نوع روسی آن مثل جنایت و 

مکافات داستایوسکی تا نوع فرانسوی آن مانند بیگانه کامو و سر انجام در 
نوع ایرانی  آن ،بوف کور هدایت مرور می کردم و قسمتهایی از هر کدام را 
بیاد می  آوردم و در فکر تحلیل هایی  از آن داستان ها در زمان خودشان بودم.

جنایت و مکافات که بیان گر مسئله اخالق در فلسفه است با هنر نمایی  نگارنده 
این مشکل را در قالب یک داستان  بیان کرده و حال و هوای آن روزهای 
به  اگزیستانسیالیست  به عنوان یک  کامو  بیگانه،  میدهد.در  را نشان  روسیه 
این زمان ها ،دوره  این داستان مطرح می کند و  صالبه کشیدن وجود را در 
تقاطع و نقط برخورد فلسفه و ادبیات شد به فراخور همان تاریخ.اصواًل بعد از 
رخداد انقالب صنعتی و جانشین شدن دستگاه های مکانیکی که خاستگاه افول 
انسان بود ، تفکر وجودی بیشتر در دل بشر جوانه زد و در آن زمان انسانها 

بیشتر به دنبال جایگاهی برای خود در این دنیای رو به زوال می  گشتند.

هرچه پیش رفت ، بد تر شد تا جایی  که هایدیگر به تفحص در ماهیت تکنولوژی 
پرداخت و افرادی مانند هایزنبرگ بر این عقیده شدند که "امروز بشر دیگر 
هیچ کجا ماهیت خویش را نمی بیند" و هایدیگر با تایید  در خطر بودن ماهیت 
انسان سعی  در آگاه کردن دنیا نسبت به این موضوع داشت ولی  گویا دیگر 
دیر شده بود.فهم انسان نسبت به وجودش که تقّدم بر هر چیز داشت هدف 
تیر های از خود بیگانگی  بود.در دههٔ 50 "روالن بارت" و "ژاک دریدا" از این 

تقاطع به وجود آمده استفاده کردند و  ساختار گرایی و ساختار شکنی را 
ارائه دادند .نظریاتی که نه تنها در فلسفه و ادبیات بلکه حتی در معماری هم 
اثر خود را گذاشت.نظریاتی که منشأ آن هایدیگر و ادموند هوسرل بودند.در 
این عصر هم در ادبیات داستان هایی  از جنس ساختار گرا و ساختار شکن 
جهان  ادبیات  ها.در  اندیشه  آن  گیری  شکل  از  زودتر  حتی  و  شدند  پدیدار 
داستان هایی  چون سوگواری "چخف"  گر چه نمایان گر وجود بیگانه انسان 
با اسب خود  به حرف زدن  اما زمانی  که مرد سورچی شروع  دنیاست  در 
می کند جرقه های ساختار شکنی در انتهای داستان زده میشود.اما در ایران 
یکی  از پیشگامان این نوع ادبیات نویسنده کتاب های "سه قطر خون" ، "حاجی 
آقا"، "نیرنگستان" و . . . ، صادق هدایت بود. وی در الاقل  دو داستان کوتاه 
از ساختار  "داش آکل"  و  االغ هنگام مرگ"  "شرح حال یک  نامهای  به  خود 
االغ هنگام  شرح حال یک   " داستان  برد. در  گرایی و ساختار شکنی سود  
مرگ" ،یک االغ به هنگام مرگ راه کنایه زدن به احواالت انسانها را پیش گرفت 
و تا جایی  پیش میرود که بحث از "دکارت" و "شوپنهاور" را پیش کشیده و 
در آخر با جملهٔ "انسان حیوان ناطق است" با  ارسطو به توافق می رسد.در 
این ساختار گرایی ،هدایت به تحلیل این موجود با توجه به تفاوت های درونی  
و صوری آن دست زده و عناصری که در دنیای واقعیت با هم هیچ ارتباطی  
ندارند ،در یک پدیده وسعت معنایی پیدا کرده اند و قاعده جانشینی را که یکی  
از اجزا ساختار است در آن رعایت شده. در این داستان واقعیت نا  محدودی 
بندی  طبقه  گرایانه ای  واقع  غیر  طور  به  که  انسانهاست  دیدگان  جلوی   در 
شدزیرا حتی این موجود توجه انسانها را به بحث انسانیت در معطوف میدارد 

و به آنها یاد آوری می کند.

اما هدایت در داستان داش آکل ساختار گرایی و ساختار شکنی را با هم به پیش 
می  برد. بر خالف معنی کامال متضاد ساختار گرایی و ساختار شکنی اساسًا 
این دو نفی کننده هم نیستند و در  این داستان  که این دو را به عنوان مکمل 
می بینیم. روالن بارت سالها بعد ساختار گرایی را تعدادی ساختار باطنی نا  
ملموس در پشت پدیده های ظاهری اجتماع تعریف می کند کاری که هدایت در 
داستان قبلی  خود انجام داد.بارت همچنین  معتقد است ساختار گرایی چهره 
داستان  می کند.در  متمایز  مصنوعی  اسطوره های  از  را  واقعی   اسطوره های 
داش آکل، هدایت اولین چار چوب نامانوس خود را شکل میدهد و آن استفاده 
از تمایز اسطوره هست،دیگر "رستم" در این تاریخ نقش اسطوره ای خود را 
شخصیت ایست در مقابل  ندارد که با هفت خان در افتد. شخصیت "رستم" 
"داش آکل" و بیشتر خواننده را یاد "شغاد" برادر "رستم" در دوره اسطوره ای 
خودش می  اندازد .اسطوره واقعی  زمان جدید "داش آکل" است،کاراکتری که 
اسطوره ی را نداشته.ساختار گرایی  هیچ کدام از جنبه های معنوی "رستم" 
داستان از "رستم" شروع شده و ساختار شکنی  آن چالشی است که با داش 
آکل دارد    و در مدت طوالنی بر خالف آن "رستم همیشه پیروز" زیر سایه 
داش آکل قرار گرفته است.البته معنای سومی  هم درگیر ماجراست و آن هم 
تمام احساسات داش آکل هنگام  "پهلوانی"است.در جایی  در داستان  معنای 
خواب نسبت به عشق او بیان   و معنای پهلوانی را هر چند به صورت ذهنی  به 
زیر تیغ می کشد.و در اینجا وجه اثباتی ساختار شکنی خود را معرفی  می کند.
البته مشل فوکو به این نحو معتقد نیست.به عقیده وی عنصر ساختار شکن و 
ساختار گرا را نمیتوان با هم در یک جا  جمع کرد، اما به این شرط که این دو 
را در تضاد با هم در نظر بگیریم.در سطور دیگر داستان وجه شکست ناپذیر 
پهلوانی یعنی  روح آن بر خالف اسطوره های ما زیر سوال میرود"دیگر حنای 
و این بر خالف ترجیح دادن عشق خود  داش آکل پیش کسی  رنگ نداشت" 
به روح واالی پهلوانی در گذشته است و موضوعی که رستم در شاهنامه آن 
را به همسرش ترجیح داد تا جایی  که حتی پسرش را تا قبل از دیدن نشانه 
،نشناخت.اما وجه تشابهی بین این داستان و داستان سوگواری است که داش 
آکل هم با طوطی که همدم خود کرده بود بیگانگی  خود را ثابت کرد.در آخر 
هم که "رستم" داستانهای گذشته ما ،پهلوان کش میشود و با خنجری که از 
آن داش آکل بود او را از پای در می  آورد.آساسا وسعت ساختار گرایی و 
در  اشکال مختلف  اینکه  و  داده شده  فرهنگ جای  مقوله  در  ساختار شکنی 
زمینه های گوناگون به کار میرود،دال بر این موضوع است و با تغییر شکل 
چار چوبی  فرهنگ، نوع تعاریف  هم فرق کرده و مرکزیت ها بهم خورده و 
جای آن را مرجعیت ها می گیرد.در این دوران باید به دنبال پهلوانی متناسب 

با این ساختار فرهنگی  امروز بود.پهلوانی مثل داش آکل یا شاید هم رستم

احمد شاملو
دسامبر   12 تهران؛  در   1304 آذر،   21 )زاده 
1925، در خانه شماره 134 خیابان صفی علیشاه 
 2000 ژوئیه   24 1379؛  مرداد   2 درگذشته 
فرهنگ نویس،  نویسنده،  شاعر،  کرج(  فردیس 
کانون  اعضای  از  و  ایرانی  مترجم  ادیب، 
امامزاده  در  او  آرامگاه  بود.  ایران  نویسندگان 
الف.  او در شعر  تخلص  است.  واقع  طاهر کرج 

بامداد بود.
به خاطر شعرهای اوست  شهرت اصلی شاملو 
که شامل اشعار نو و برخی قالب های کهن نظیر 
شاملو  عامیانه است.  ترانه های  نیز  و  قصیده 
بعدها  )که  نو  شعر  به  یوشیج،  نیما  تأثیر  تحت 
آورد،اما  روی  شد(  نامیده  هم  نیمایی  شعر 
برای نخستین بار درشعر »تا شکوفه سرخ یک 
سفید  »شعر  نام  با   1329 سال  در  که  پیراهن« 
غفران« منتشر شد وزن را رها کرد و به صورت 
فارسی  نویی را در شعر معاصر  پیشرو سبک 

گسترش داد. 

در این جا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب

در هر نقب چندین حجره
در هر حجره چندین مرد در زنجیر

از زنجیریان یک تن
زنش را در تب تاریک بهتاني

به ضرب دشنه اي کشته است
از این مردان یکي 

را  خود  فرزندان  نان  سوزان  تابستان  ظهر  در 
بر سر برزن 

آغشته  گرد  دندان  سخت  فروش  نان  خون  به 
است

از اینان چند کس در خلوت یک روز باران ریز 
سر راه ربا خواري نشستند

به  کوتاهي  دیوار  از  کوچه  سکوت  در  کساني 
روي بام جسته اند

کساني نیمه شب در گورهاي تازه دندان طالي 
مردگان را بشکستند

......
من اما ،هیچ کس را در شبي تاریک و

 طوفاني نکشتم
من اما ،راه بر مرد رباخواري نبستم

بامي  سر  بر  بامي  ز  شب  هاي  ، نیمه  اما  من 
نجسته ام

در اینجا چار زندان است
به هر زندان دو چندان نقب

در هر نقب چندین حجره
در هر حجره چندین مرد در زنجیر

در این زنجیریان هستند مرداني که مردار 
زنان را دوست میدارند

در این زنجیریان هستند مرداني که در رویایشان 
هر شب زني در وحشت مرگ از جگر برمیکشد 

فریاد
را  همزاد  آن  گر  نمیابم  زنان چیزي  در  اما  من 

روزي نیابم ناگهان خاموش
من اما در دل کهسار رویاهاي خود جز انعکاس 

سرد آهنگ صبور این علفهاي بیاباني
که میرویند ومیپوسند ومي خشکند و مي ریزند 

با چیزي ندارم گوش
مرا گر خود نبود این بند

شاید بامدادي همچو یادي دور 
و لغزان مي گذشتم

از تراز خاک سرد پست
جرم این است
جرم این است

 

با شاعران معاصر

جدیدترین کتاب جبران  خليل  جبران 
پس از بررسي اسناد یافت شده در آمریکا و لبنان، جدیدترین کتاب »جبران  خلیل  جبران« 
نویسنده مشهور لبناني منتشر شد. کمیته ملي جبران خلیل جبران کتابي حاوي نسخ خطي 
و نقاشي هاي جبران خلیل جبران نویسنده و مولف شهیر و فقید لبناني را براي اولین بار 
منتشر کرد. این کتاب حاوي دو مجموعه که یکي از آنان در موزه جبران خلیل جبران 
در شهر بشراي لبنان موجود بوده است و دیگري در یک مجموعه فرهنگي در آمریکا که 
جبران خلیل جبران بخشي از زندگي خود را در آن گذرانده، کشف شده است. کمیته ملي 
جبران خلیل جبران در این زمینه با تشکیل هیاتي اسناد و صالحیت نشر آنها را بررسي 
و این کتاب را در 350 صفحه و در جریان فعالیت بیروت در پایتخت جهاني کتاب منتشر 
کرده است . جبران خلیل جبران در 6 ژانویه 1883 در شهر بشري لبنان به دنیا آمد و از 
نویسندگان سرشناس لبنان و آمریکا و خالق اثر بسیار مهم و مشهور پیامبر است که در 

10 آوریل 1931 در آمریکا درگذشت. 
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شادترین 
کشورهاي جهان 

تعیین کیفیت شادي کار ساده اي نیست. محققان سرشماري جهاني 
از  نفر  هزاران  از  داستان  این  به  بردن  پي  براي  »گالوپ« 
155 کشور جهان تحقیق کرده اند. این سرشماري که براي 

سنجیدن دو مورد از زندگي خوب داشتن انجام شده 
در خالل سال هاي 2005 تا 2009 صورت گرفته است. 

در ابتدا از پاسخ دهندگان درخواست شد درباره چیزهایي 
مي کند،  تعیین  را  زندگي  در  شان  کلي  رضایت  میزان  که 
توضیح بدهند و پاسخ هایشان را بر اساس » ارزیابي زندگي« از یک 
باید هر یک  امتیازدهي کنند. در مرحله بعد شرکت کنندگان   10 تا 
از موضوعات امتیازبندي شده را به ترتیبي مرتب مي کردند که در 
گذشته برایشان اهمیت داشت. آن دسته از کارها و موضوعاتي که 
امتیازهاي باالیي دارند در این آمارگیري به عنوان »کامیابي« تعریف 
شده اند. تحقیقات گالوپ ثابت مي کند هر چند پول بدون تردید در 
شادماني تاثیرگذار است اما شادماني روزانه بیشتر تحت تاثیر این 
اجتماعي  و  رواني  نظر  از  اندازه  چه  تا  نفر  یک  که  است  موضوع 
انتظاراتش برآورده مي شود. به کاستاریکا نگاه کنید. این ششمین 
ثروتمندترین  آمریکا،  قاره  کشور  شادترین  و  جهان  شاد  کشور 
از  خیلي  شاید  است.  گذاشته  سر  پشت  را  جهان  کشورهاي 
قرار  شادترین ها  بین  در  کشورها  ثروتمندترین  و  قدرتمندترین 
بگیرند اما شادماني را نمي توان تعریف کرد و پول تنها چیزي نیست 
که روي این مسئله تاثیرگذار است. در این نتیجه گیري ها »کامیابي« 
براي موضوعاتي است که بیشترین میزان شادي را در افراد دارند 
و محقق مي شوند. »کشمکش« براي آن دست از موضوعاتي است 
»رنج«  نمي شود.  حاصل  راحتي  به  اما  است  الزم  شادي  براي  که 

براي مسائل شادي بخشي است که کامال دور از دسترس به نظر 
کشور  هر  شهروندان  مي دهد  نشان  هم  چهارم  فاکتور  مي رسند. 
روزانه تا چه اندازه احساس شادماني را تجربه مي کنند که باالترین 
امتیاز 10تعیین شده است. نتیجه تحقیقات چهار ساله محققان گالوپ 

به تفکیک قاره ها از این قرار است: 
شماره یک اروپا: دانمارک 

درصد کامیابي: 82 ، درصد کشمکش: 17 ، درصد 
رنج:یک ، تجربه روزانه شادماني: 7.9 

شماره دو اروپا: فنالند 
درصد کامیابي: 75 ، درصد کشمکش: 23 ، درصد 

رنج:2 ، تجربه روزانه شادماني: 7.8 
شماره سه اروپا: نروژ 

درصد کامیابي: 69 ، درصد کشمکش: 31 ، درصد رنج:صفر ، تجربه 
روزانه شادماني: 7.9 

شماره یک آمریکا:کاستاریکا 
درصد کامیابي: 63 ، درصد کشمکش: 35 ، درصد رنج:2 ، تجربه 

روزانه شادماني: 8.1 
شماره دو آمریکا: کانادا 

درصد کامیابي: 62 ، درصد کشمکش: 36 ، درصد 
رنج:2 ، تجربه روزانه شادماني: 7.6 

شماره سه آمریکا: پاناما 
درصد کامیابي: 58 ، درصد کشمکش: 39 ، 
درصد رنج:3 ، تجربه روزانه شادماني: 8.4 

شماره یک آفریقا: ماالوي 
درصد کامیابي: 25 ، درصد کشمکش: 64 ، درصد رنج:10 ، تجربه 

روزانه شادماني: 8 
شماره دو آفریقا: لیبي 

درصد کامیابي: 24 ، درصد کشمکش: 68 ، درصد رنج:8 ، تجربه 
روزانه شادماني: 6 

شماره سه آفریقا: جمهوري بوتسوانا 
درصد کامیابي: 24 ، درصد کشمکش: 65 ، درصد رنج:11 ، تجربه 

روزانه شادماني: 7.3 
شماره یک آسیا و اقیانوسیه: نیوزلند 

درصد کامیابي: 63 ، درصد کشمکش: 35 ، درصد رنج:2 ، تجربه 
روزانه شادماني: 7.6 

شماره دو آسیا و اقیانوسیه: ترکمنستان 
درصد کامیابي: 52 ، درصد کشمکش: 47 ، درصد رنج:یک، تجربه 

روزانه شادماني: 7.5 
شماره سه آسیا و اقیانوسیه: استرالیا 

درصد کامیابي: 62 ، درصد کشمکش: 35 ، درصد، رنج:3 ، تجربه 
روزانه شادماني: 7.5 

ایران در رده بندي کلي:81 
درصد کامیابي: 19 ، درصد کشمکش: 66 ، درصد رنج:14 ، تجربه 

روزانه شادماني: 6.3 

پرداخت غرامت به کتاب
 فروش کابل 

پرفروش  کتاب  نویسنده  نروژ،  در  دادگاهي  حکم  به  بنا 
همسر  زندگي  خصوصي  حریم  کابل«  »کتاب فروش 

کتاب فروش را نقض کرده است. 
نویسنده  سیرستاد،  آسنه  اسلو،  محلي  دادگاه  حکم  بر  بنا 
دلیل  به  دام،  کاپلین  او،  ناشر  و  کابل«  »کتاب فروش  کتاب 
تصویر  به  کتاب  در  که  زني  از  مغشوش  اطالعاتي  ارائه 
نروژ  کرون  هزار   250 پرداخت  به  موظف  شده،  کشیده 
)معادل 26 هزار و 276 پوند( غرامت شده اند. دادگاه محلي 
اسلو حکم کرد که این نویسنده و روزنامه نگار نروژي که کتاب 
خود را بر اساس سه ماه زندگي با این کتاب فروش و خانواده  او 
نوشته، حریم خصوصي »ثریا رئیس«، همسر »شاه محمد رئیس« 
ارائه  او  درباره  نادرستي  اطالعات  و  را نقض کرده  کتاب فروش 
کرده است.وکیل آسنه سیرستاد گفته است که موکل و ناشر او را 
به شدت ترغیب خواهد کرد تا درخواست برگزاري دادگاه تجدید 
نظر بدهند. با این حال »رئیس«، کتاب فروشي که داستان بر اساس 
زندگي او نوشته شده، از ابتدا به محتواي آن اعتراض داشت چرا 
به  که  ترسیم شده است  فردي مستبد  به شکل  کتاب  این  در  که 
اهالي خانه اش ظلم مي کند.»رئیس« همواره ادعا کرده است که این 
کتاب تصاویر و اطالعات مغشوشي دارد، رازهاي خانوادگي او را 
برمال کرده و خانواده اش را آنقدر به خطر انداخته که هر دو زن 
او با هواپیما از افغانستان گریخته اند و اکنون در کانادا و نروژ 
نوشتن  به  دست  2007»رئیس«، خودش  مي کنند.در سال  زندگي 
روزي  گذاشت:»  را  نامش  که  کتابي  زد؛  خودش  خاطرات  کتاب 
روزگاري در کابل کتاب فروشي بود.« »کتاب فروش کابل« از زمان 

انتشار در سال 2003، در جهان با استقبال خوبي مواجه شد. 
28 جوالي 2010 

عکس هاي 200 ميليون 
دالري  در گاراژ 

بازارهاي  به  سرکشیدن  که  کالیفرنیا  ساکن  نقاش  یک 
روزهاي تعطیل در گوشه و کنار شهر جزو سرگرمي هاي 
از  از یکي  را  10سال پیش دو جعبه کوچک  بود،  او  اصلي 
همین بازارهاي محالت پس از چانه زدن به بهاي 45 دالر 
این جعبه ها حاوي  خریداري کرد. فروشنده نمي دانست که 
هنري  آثار  کارشناس  یک  آمده اند.اکنون  کجا  از  و  چیست 
جعبه  دو  این  محتویات  ارزش  که  مي گوید  لس آنجلس  در 
 65 این جعبه ها  محتویات  است.  دالر  میلیون   200 کوچک حدود 
پدر عکاسي  به  آدامز است که  نگاتیو شیشه اي عکس هاي آنسل 
که  مي کردند  فکر  تاکنون  عکاسي  مورخان  دارد.  شهرت  آمریکا 
تاریک خانه  سوزي  آتش  جریان  در  عکاس  این  نگاتیوهاي  تمام 
وي که در سال 1937 روي داد نابود شده اند. به نظر مي رسد که 
این عکس ها در فاصله سال هاي 1919 تا اواسط دهه 1930 گرفته 
برسد.  به شهرت  آدامز  آنسل  آنکه  از  قبل  یعني سال ها  شده اند 
اما اینکه چگونه نگاتیوهاي شیشه اي عکس هایي که وي از مناظر 
سانفرانسیسکو گرفته است پس از 70 سال از گاراژي در جنوب 
کالیفرنیا سردرآورده یک داستان اسرارآمیز است. فردي که این 
نگاتیوها را 10 سال پیش به صاحب فعلي آن فروخته، گفته بود 
که آنها را در یک بازار اجناس کهنه در سال 1940 در لس آنجلس 
خریداري کرده است. برخي از این نگاتیوها هیچ گاه چاپ نشده اند 
ولي چند مورد از آنها دقیقا مشابه عکس هاي بسیار مشهور آنسل 

آدامز هستند. 

با وجودي که هیچ سندي وجود ندارد اما از روي شیوه عکاسي 
و موضوع عکس ها به خوبي مي توان نتیجه گرفت که این نگاتیوها 
به آنسل آدامز پدر عکاسي آمریکا تعلق دارند. ریک نورسیجیان 
نقاش فرانسوي ساکن کالیفرنیا که 10سال پیش جعبه هاي حاوي 
گذشته  سال ها  این  تمام  در  کرده  خریداري  را  نگاتیوها  این 
کوشیده است تا اصالت این عکس ها را ثابت کند. اکنون با تایید 
اکثر کارشناسان آثار هنري، مورخان عکاسي و حتي کارشناسان 
جعل و تشخیص جرایم او مطمئن است که خرید 45 دالري وي 
چاپي  نسخه هاي  که  دارد  نظر  در  دارد.او  ارزش  دالر  میلیون ها 
جهان  معتبر  موزه هاي  به  را  نگاتیوها  این  از  محدود  بسیار 
خواهد  به سادگي  وي  مي گویند  هنر  بازار  کارشناسان  بفروشد. 

توانست 200 میلیون دالر از این راه به دست آورد. 
29 جوالي 2010 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

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

کارشناسان
ورزیده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ریزی شده را برگزار می کند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 020722157۶3 یا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزدیک ترین ایستگاه اندرگراند ، لدبروک گرو
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700 ميليون نفرقرباني جرایم رایانه ای 
زندگي  در  اینترنت  و  رایانه  نفوذ  افزون  روز  گسترش  با 
بشر، خالفکاران جدیدي روي کار آمده اند که تخصص شان 
با همتایان دیگر فرق دارد. این گروه از مجرمان را مجرمان 
اینترنتي مي نامند. انسان هاي باهوشي که تخصص شان رایانه 
است و از آن براي اعمال مجرمانه شان در یک فضاي غیرواقعي 
کمک مي گیرند. گزارشي جدید نشان مي دهد مجرمان اینترنتي 
ماهانه به میلیون ها کامپیوتر حمله مي کنند که 10 درصد این 
پول  بر  اینترنتي  مجرمان  است.تمرکز  آمیز  موفقیت  حمالت 
این است که برنامه هاي  بیشتر شده و سازماندهي بهتر به معناي 
کامپیوترهاي  بتوانند  که  کرده اند  پیشرفت  طوري  کامپیوتري 
شخصي را آلوده کرده و اطالعاتي را به دست بیاورند که بتوانند 
آنها را خرید و فروش کنند.این تحقیقات در مورد مجرماني انجام 
مخفي  برنامه هاي  از  خاص  افزارهایي  نرم  از  استفاده  با  که  شده 
وب سایت هاي مختلف به دزدي اطالعاتي مانند اطالعات کارت هاي 

اعتباري، ایمیل ها و شماره هاي بیمه ملي مي پردازند.

این نرم افزارها نقطه ضعف هاي شناخته شده را به ویژه در نسخه هاي 
قدیمي جست وجوگرهاي اینترنتي مایکروسافت هدف قرار مي دهند. 
تنهایي یک سوم همه آلودگي ها را تشکیل  به   6 اینترنت اکسپلورر 
مي دهد. سافاري شرکت اپل بیشترین مقاومت را در برابر حمالت 
استفاده  سیستم هاي  از  درصد   2/  78 تنها  که  است  داشته  الینور 
سان  و  آکروبات  ادوب  شده اند.  آلوده  جست و جوگر  این  از  کننده 
جاوا اسکریپت هم آلودگي هاي زیادي را داشته اند.سرورهاي مجرم 
نوعا در کشورهاي اوکراین )بیش از یک چهارم(، فدراسیون روسیه 
و قزاقستان قرار دارند. هکرها به نظر در خود فدراسیون روسیه 
نیز حمالتي را صورت داده و از هشت میلیون و 906 هزار و 25 
حمله ثبت شده در این منطقه 916 هزار و 430 مورد )10 درصد( 
موفقیت آمیز بوده اند.آمریکا و بریتانیا هر کدام تقریبا نیم میلیون از 
این حمالت را شاهد بوده اند که درصد موفقیت آنها نیز مشابه موارد 
تا  اینترنتي خواسته  از کاربران  امنیتي  قبلي بوده است.این شرکت 
از  حفاظت  براي  مناسبي  امنیتي  افزارهاي  نرم  از  شوند  مطمئن 

سیستم هایشان استفاده مي کنند. 
24 جوالي 2010

برندگان نوبل اشتباهي بودند 
به  مواقع  بیشتر  در  ما  بدهید.  پس  را  ما  نوبل  جایزه  »لطفا 
اشتباه تصمیم گرفتیم. ما باید بیشتر به تاکید روي برانداختن 
این  نکردیم.«  اما  مي کردیم،  توجه  جنگ  با  ومخالفت  ارتش 

از  باید  احتماال  پیام ها 
انجمن  و  داوران  طرف 
جوایز  ترین  مهم  از  یکي 
ابالغ  برندگان  به  دنیا 
بخواهیم  اگر  بشود؛البته 
نویسنده  یک  صحبت هاي 
به  بگیریم.  جدي  را  نروژي 
بیش  هفرمل،  فردریک  ادعاي 
از نیمي از برندگان صلح نوبل 
نامشروع  به صورت   1946 از 
این  اند.  شده  جایزه  این  برنده 

وکیل و فعال حقوق بشر عقیده دارد دلیل نامشروع بودن برندگان 
صلح نوبل این است که عملکرد این افراد منطبق بر قصد، وصیت و 
خواسته مخترع ثروتمند دینامیت نبوده. به گفته او، تنها یکي از 10 
برنده نوبل از سال 1999، از قوانین نروژ و سوئد تخطي کرده اند. 
نام »وصیت  با   2008 از زمان چاپ کتابش در سال  عقاید هفرمل 

نوبل« بحث برانگیز شده است.
 در کتاب هفرمل روي این مسئله تاکید شده که نوبل آرزو داشته 
برنده صلح نوبل کسي باشد که در تالشي جهاني براي پایان دادن 
ترتیب  این  به  بدهد.  انجام  کاري  ارتش ها  برانداختن  یا  جنگ  به 
تا  از خود نشان داده اند  از برندگان اخیر چنین تالشي  تعداد کمي 
براي  نوبل  نامه  از وصیت  بخشي  در  باشند.  نوبل  جایزه  سزاوار 
آمده  بود،  نامیده  »قهرمان صلح«  را  آن  برنده  که  جایزه اي  اهداي 
برادري  براي  را  تالش  بهترین  و  بیشترین  که  انساني  است:»براي 
بین ملت ها انجام بدهد، براي حذف یا کاستن قدرت ارتش هاي مهاجم 
از  تعدادي  طلبانه.«  صلح  همایش هاي  ترفیع  و  برگزاري  براي  و 
نام هایي که از نظر هفرمل به اشتباه نوبل گرفته اند عبارتند از: مادر 
ترزا)1979(، لچ والزا)1983(، یاسر عرفات، شیمون پرز و اسحاق 
حفظ  )فعال  ماتهاي  وانگاري  عبادي)2003(،  شیرین  رابین)1994(، 

محیط زیست کنیا( و الگور)2007(. 
25 جوالي 2010 

ژاپني ها بيشتر از سایر مردم جهان 
عمر مي کنند 

برای بیست و پنجمین  با میانگین سنی 86/5 سال،  زنان ژاپنی 
سال متوالی رکورد دار بیشترین میانگین سنی در جهان شدند. 
وزارت بهداشت و تامین اجتماعی ژاپن روز سه شنبه با انتشار 

بیانیه ای اعالم کرد امید به زندگی 
زنان ژاپنی در سال 2009 نسبت به 
ماه  چهار  از  بیش  آن  از  قبل  سال 
درحالی  این  و  است  یافته  افزایش 
است که امید به زندگی مردان ژاپنی در 
است. یافته  افزایش  ماه  مدت سه  همین 

را  عمر  بیشترین  ژاپنی ها  نظر،  این  از 
آنها  از  بعد  و  دارند  جهان  سراسر  در 
هشتاد  زندگی  به  امید  با  هنگ کنگی ها 

هشتاد  با  فرانسوی ها  و  دوم  جایگاه  در  سال  دهم  یک  و  و شش 
متوسط طول  قرار می گیرند.  در جایگاه سوم  نیم سال  و  و چهار 
نظر مردان  این  از  پنجم جهان است،  ژاپنی در جایگاه  عمر مردان 
قطری با متوسط هشتاد و یک سال در جایگاه نخست قرار دارند. 
هنگ کنگی ها،ایسلندی ها و سوئیسی ها نیز در جایگاه دوم تا چهارم 
اجتماعی  تامین  و  بهداشت  تحقیق وزارت  براساس  قرار می گیرند. 
ژاپن علت طول عمر زیاد ژاپنی ها یکی غذای سالم و دیگری داشتن 
فعالیت در زندگی اعالم شده است. همچنین براساس اعالم وزارت 
که  افرادی  شمار  گذشته  سال  ژاپن،  اجتماعی  تامین  و  بهداشت 
رسید.  نفر  هزار   40 به حدود  بود  گذشته  سال   100 از  عمرشان 
نزدیک به 35 هزار نفر یعنی 87 درصد این چهل هزار نفر نیز زن 
و  پیری  با مشکل  اکنون  ژاپن  بگذریم  که  مسائل  این  از  اما  بودند 
بحران جمعیت مواجه است زیرا نرخ باروری زنان در ژاپن اکنون 
یک و سی و هفت صدم درصد است و این در حالی است که برای 
آنکه نسل های این کشور به طور طبیعی جوان شوند، نرخ زاد و ولد 
باید دو و هفت صدم درصد باشد. همین نرخ زاد و ولد پایین باعث 

شده که جمعیت 127میلیون نفری ژاپن روند کاهش را آغاز کند. 

27 جوالي 2010
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به بهانه نمایش آثار منتشر نشده داوینچی در لندن

مردی فراتر
 از زمان

پرویز آزادیان

نمایشگاهی از آثار لئوناردو داوینچی که بسیاری از 
آنها هیچگاه در بریتانیا دیده نشده، در نشنال گالری 
عنوان  با  نمایشگاه  این  شد.  خواهد  برگزار  لندن  در 
ترین  کامل  میالن”  دربار  نقاش  داوینچی؛  “لئوناردو 
نمایشگاه از آثار این هنرمند قرن پانزده میالدی است 
که تاکنون در بریتانیا برپا شده است.بسیاری از این 
آثار به منظور نمایش نگاه و مهارت های داوینچی از 

موزه ها و گالری های مختلف قرض گرفته می شود.

و اما مرد رنسانس چگونه مردی بود . شاید بتوان برجسته ترین 
باید  که  هرچند  خواند  داوینچی  را  رنسانس  عصر  شخصیت 
نامی  از میکآلنژ هم در کنار داوینچی برد. هرچند که او میکل 
آنجلو را می ستود  اما در نهایت متوجه نیروی سرکش و جوان  

هنر او بود .

داوینچی حاصل رابطه  ای نامشروع میان دفتر دار 25 ساله ای 
به نام سرین پیرو و دختر دهقانی به نام کاترینا بود. لئوناردو 
 15 حدود  که  حالی   شد.در  متولد   1452 سال  آوریل   15 در 
در  وروچیو  دل  اندریا  کارگاه  به  را  او  داشت،پدرش  سال 
فلورانس برد. حتی به عنوان شاگرد لئوناردو استعداد شگرف 
خود را نشان میداد اثر نشانه های همکاری لئوناردو و ورچیو 
یکی   مثال  عنوان  است،به  موجود   1475 تا   1470 سالهای  از 
آمیزی یک  استادش در رنگ  با  لئوناردو   تفاوتهای  اولین  از 
فرشته در اثر غسل تعمید مسیح از وروچلوست . که در این 
اثر، لئوناردو بسیار بهتر از استاد خود عمل کرده است. با این 

حال او تا سال 1477 در کارگاه وروچلو باقی ماند.

به   1482 سال  در  لئوناردو  جدید  چالشهای  جستجوی  در 
خدمت دوک میالن در آمد.به خاطر رفتار خوب دوک لودویکو 
17 سال در نزد او بود و تا سقوط  سفرزا لیوناردو به مدت 
1499 در همانجا اقامت کرد.در طول  دوک از قدرت در سال 
در  بسیاری  پیشرفتهای  به  داوینچی  که  بود  سالها  همین 
زمینه های علمی  و هنری رسید.دوک همینطور که به لئوناردو 
پروژهای هنری می سپرد از اوطراحی ساختمانها و سالح های 

جنگی جدید را نیز طلب مینمود
در این سالها لئوناردو مطالعاتی را در درباره موضوعاتی از 
قبیل طبیعت ، ماشین پرنده ، هندسه ، مکانیک ، ساخت و ساز 
به  کلیسا  از  را  چیز  همه  )طراحی  معماری  و  کانال   ، شهری 
برای  طرح  شامل  دوره  این  از  او  مطالعات  داد.  انجام  قلعه(. 
سالح های پیشرفته ، از جمله تانک و وسایل نقلیه جنگی دیگر 
بود. همچنین در  ، دستگاه های مختلف مبارزه و زیردریایی 
طول این مدت ، لئوناردو اولین مطالعات تشریحیخود را انجام 
و  کارآموزان  از  بود  مملو  همواره  میالن  در  او  کارگاه  داد. 

دانش جویان .

گسترده  بسیار  لئوناردو  دیدگاههای  و  عالیق  اینکه  وجود  با 
بودند، او همواره مجذوب موضوعات جدید میگشت. گاهی در 
یک زمان به کار بر روی چند پروژه می پرداخت که در انتها 
زمان برای اتمام تمامی آنها از دست میرفت .در طول این 17 
سال این ناتمام کاری در مورد 6 عدد از کارهای او مشاهده 
میشود.باکره صخره ها، یکی  از این پروژه هاست. او بیشتر 
وقتش را به مطالعه علوم از طریق جستجو در طبیعت و کشف 
اجساد  شکافی  کالبد  و  طوالنی   مدتی  به  کارگاهش  در  اشیا 
 1495 تا   1490 سالهای  بین  می گذراند.در  آنها  از  طراحی  و 
همان  با  کوچکی  دفتر  در  را  خود  مطالعات  و  یادداشت ها  او 
او را می توان به  دستخط  برعکس خود ثبت میکرد. کارهای 
نقاشی ،معماری،مبانی  . که شامل  4 قسمت اصلی  تقسیم کرد 
طرح  و  مطالعات  میباشند.این  انسان  بدن  آناتومی  و  مکانیک 
 ها شامل کدها و نسخه های خطی متفاوتی هستند که در حال 
حاضر توسط موزه ها و اشخاص مختلف به طرز گسترده ای 

جمع آوری میشوند. یکی  از این اشخاص بیل گیتس است که 
به تازگی برای یکی  از این نسخ مبلغ 30 میلیون دالر پرداخت 

نمود.
با با بازگشت به میالن بعد از اشغال فرانسه و سقوط لدویکو 
جدید  کارفرمایی  دنبال  به  لئوناردو   1499 سال  در  قدرت  از 
میگشت.او به مدتی 1 سال به صورت یک مهندس نظامی در 
با  این سالها  طول  در  بود.همچنین  برگیا  ارتش سزار  خدمت 
ماکیاویلی نویسنده شاهزاده آشنا شد. در این مدت داونچی، 
قسطنطنیه  در  را  طالیی  شیپور  نمایش  برای  پل  یک  طراحی 
نبرد  صحنه  طراحی  برای  و  داد  انجام   ) کنونی  )استانبول 
دریافت  توجهی   قابل  الزحمه  ماکیاویلی حق  به کمک  آنجیری 
کرد.آنطور که گفته میشود در حدود 1503 لئوناردو، کار بر 
امروز  تابلوی مشهور مونالیزا را آغاز کرد. طرحی که  روی 
پاریس  لوور  موزه  در  و  گشته  او  ماندنی  بیاد  آثار  از  یکی  
جای دارد .کد ها و عالمت های بسیاری درون این اثر موجود 
است . در واقع این تابلو تصویری از چهره خود داونچیست 

نه  .لبخندی که  دارد  بهمراه  باخود  را  آمیز  اعجاز  لبخندی  که 
به طور کامل لبخند و بلکه تبسمی راز گونه است .شاید بتوان 
این  راز ها و کدهای  از  ای عظیم   را مجموعه  مونالیزا  تابلوی 
سال  آورد.از  شمار  به  فلورانسی  دانشمند  و  معمار  نقاش، 
و  پرداخت  روم  در  کارگاهش  در  کار  به  او   1516 تا   1513
. اما او همواره به  پروژه های مختلفی  را برای پاپ انجام داد 
مطالعات خود ادامه میداد هر چند که پاپ او را از کالبد شکافی 
مردگان منع کرده بود .با این حال ،یافته های او در کالبد شکافی 
تا به امروز پایه و اساس بهترین نمونه های طراحی آناتومی 
بدن انسان در نوع خود می باشند.طراحی دقیق و کامال  واضح 
از آنچه در درون کالبد آدمی  می گذرد که تا آن زمان کسی  به 

دقت داونچی به آن نپرداخته بود.

در واقع داوینچی اوج هنر و مهارت دوره رنسانس را به داخل 
ادبی   جدید  رنسانس  که  را  کرد.او چراغی  هدایت  انسان  بدن 
،هنری و فرهنگی  اروپا روشن ساخته بود را به درون کالبد 
با آن جسم آدمی  را مورد کاوش و جستجو  تاباند و  انسان 
و چالشی تازه قرار داد.شاید داوینچی مخالفتی را به صورت 
آشکار با زمانه خود نشان نمی داد اما آثارش آکنده از کدها و 
رمز هایی  هستند که بیانگر نگاه متفاوت اوست و دیدگاه فراتر 
از زمان زندگیش را نشان میدهند. به هر حال مرد رنسانس، به 
سالها و بلکه قرن ها فرا تر از زمان خود می اندیشیده چرا که 
نظریه زیردریایی او چیزی حدود 400 سال بعد از طرح  های او 
و نظریه چرخ بال و تانک در حدود 500 سال بعد از مرگش به 
تحقق پیوستند.با توجه به احساس درد شدید و از کار افتادگی 
دست راستش داوینچی هنوز قادر به طراحی و خلق آثار جدید 
بود او در سال 1516 از سوی فرانسیس پادشاه فرانسه لقب 
نقش مهندس و معمار نخست پادشاه را دریافت کرد.لئوناردو 
در تاریخ دوم می سال 1519 در کلکس فرانسه در حالی  که 
پادشاه فرانسه بر بالینش حاضر و و سر او را در دستانش 
نگاه داشته بود، دیده از جهان بر بست.و کارها و پروژه های 
بسیاری را ناتمام گذاشت.او همچنین افکار عمیقی را نیز باخود 

به جهانی ابدی برد.   

تصنيفي براي تمام فصول 

مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه تر کن / ز آه شرربار این قفس را َبرِشکُن و 
زیر و ِزَبر کن / بلبل َپر بسته ز کنج قفس درآ، نغمه آزادي نوع بشر سرا 

َوز نفسي عرصه این خاک تیره را پر شرر کن 
با خود زمزمه  این تصنیف را شنیده ایم و گاهي  بارها  بارها و  از ما  بسیاري 
آنها گذشته  از  و سالي  که سن  افرادي  از  بسیاري  براي  که  کرده ایم تضنیفي 
است تبدیل به یک تصنیف نوستالژیک شده است. اما در این بین مرتضي ني 
داود به عنوان خالق این تصنیف رابطه تنگاتنگي با این تصنیف پیدا کرده است 
به طوري که هرگاه نامي از مرتضي ني داود مي آید، ناخودآگاه به یاد شاهکارش، 

مرغ سحر مي افتیم. تصنیفي که به قول ارشد تهماسبي، سهل و ممتنع است. 
در عین سادگي، ظرایفي دارد که به خاطر همان، جزو چند اثري است که نسل، 
زمان و سن نمي شناسد. از زماني که ساخته شد، و تابه حال که بسیار افراد آن 
را اجرا کرده اند، زیباست. تصنیفي که سال ها از عمر ساختنش مي گذرد و چند 
نسل را با خود مشغول کرده، ولي مثل اینکه در وجود هر کداممان ثبت شده و با 
شنیدنش، بي اراده همراهش مي شویم. چندین تنظیم مختلف از آن موجود است و 
با ارکسترهاي متفاوتي هم اجرا شده، توسط خواننده هاي مختلف، ولي نه کهنه 

شده و نه قدیمي. ني داود نوازنده بسیار خوبي نیز بود. 
اهل  خود  که  خان  باال  پدرش  و  آشکار شد  وي  موسیقي  استعداد  کودکي  در 
موسیقي بوده و با تار و تنبک آشنایي داشت، او را به درس آقا حسینقلي استاد 

تار برد. 
او  برجسته  شاگرد  نزد  سال  سه  و  حسینقلي  آقا  نزد  سال  دو  خان  مرتضي 
درویش خان ردیف موسیقي و تار نوازي را آموخت و آنچنان پیش رفت که 
در ختم کالس درویش توانست »تبرزین طالیي«، یعني نشاني را که به شاگردان 

ممتاز داده مي شد، به دست آورد. 
دیگري چون رضا محجوبي،  هنرمندان  مانند  رادیو  تأسیس  از  پس  داوود  ني 
علي اکبر شهنازي، حبیب سماعي، ابوالحسن صبا و موسي معروفي، به همکاري 
جواد  خوانساري،  ادیب  چون  معروفي  خوانندگان  براي  او  پرداخت.  رادیو  با 

بدیع زاده و غالمحسین بنان تصنیف ساخته یا با آوازشان تار نواخته است. 
وي در سال 1348 اقدام به اجرا و ضبط در حدود 300 گوشه از ردیف موسیقي 
ایراني نمود که به دالیلي نامعلوم هنوز منتشر نشده اند. وي در سال هاي پس از 
انقالب نیز به فعالیت هاي موسیقي خود به صورت محدود ادامه داده و در همین 
سال ها پیش درآمد اصفهان را به شیوه اي نو براي ارکستر بزرگ تنظیم نمود 
که موسیقي اصلي سریال هزار دستان به حساب مي آید. از میان آفریده هاي او 
عالوه بر مرغ سحر، مي توان از تصنیف هایي چون شاه من، ماه من، مرغ حق و 
آتش دل، و نیز پیش درآمد اصفهان یاد کرد که هنوز جاذبه خود را حفظ کرد 

ه است. 
مرتضي ني داود در حالي در سوم مرداد سال 1369 از دنیا رفت که هر ایراني 
که حتي یک بار هم تصنیف معروف او را شنیده بود این تصنیف را به ذهنش 

سپرده بود.تصنیفي که هیچ گاه کهنه نشده و کهنه نخواهد شد.

یک پنجره  هزار رنگ
زود! دیر هم هست

اخبار روزانه را در سایت هفته نامه می توانید دریافت کنید
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هنر درماني،
 علم کشف حقيقت

پارمیس ایزدپناه 

دراما تراپي یک روش سیستماتیک و ارادي استفاده 
از درام و تئاتر جهت کمک به رشد عواطف و منسجم 
سازي روانشناختي است. به مانند سایر هنر تراپي ها، 
تئاتر نیز یک مدیوم خالق براي روان درماني است. 
که  است  قدرتمند  و  فعال  تحرک،  پر  مشي  یک  این 
براي افراد آشفته و ناتواني هاي مختلف موثر شناخته 
شده است، و براي کشف رشد شخصیتي همه آدم ها، 
تراپي ممکن است  دارد. دراما  به یک نسبت کاربرد 
که در جلسات گوناگون، از قبیل انجمن هاي کمک به 
سالمت ذهني، بیمارستانها، مدارس، زندان ها، صنایع 
یک وجه  عنوان  به  تمرینات خصوصي،  خصوصي، 

الحا 

مختلف  اقوام  نزد  ویژه اي  جایگاه  ازدیرباز  هنر 
داشته است، نه فقط از نظر زباني و بصري و لطافت 
روح  با  آن  مستقیم  ارتباط  نظر  از  که  آثارهنري، 
را  نقوشي  بدوي  قبایل  که  زمان  ازآن  شاید  آدمي. 
تا  کردند  ابداع  را  زبان  و  خط  و  حکاکي  غارها  در 
احساسات، عواطف، خشم و نفرت خویش را بازگو 
کنند، هنر نیز پیوند خویش را روح آدمي آغاز کرد. 

به سوي  را  آگاه  ناخود  مي توان ضمیر  هنر  راه  از 
تا  طریق  این  به  را  فرد  و  کشاند  آگاه  خود  ضمیر 
حدودي به خود انساني اش شناساند و مشکالت وي 

را حل کرد. 
روان شناسي  اولیه  تئوري  براساس  درماني  هنر 
»زیگموند فروید« و» کارل گوستاو یونگ« پایه گذاري 
شده است. در هنر درماني بیشتر سمبل هایي که در 
سد هاي  صورت  به  که  شخص  دآگاه  ناخو  ضمیر 
ترس،  مثل  است  شده  ایجاد  وي  روان  در  مختلفي 
غیره  و  نیازها  کمبودها،  افسردگي،  استرس،  رنج، 
ظاهرمي  روحي  و  جسمي  ناراحتي هاي  صورت  به 

شوند. 
ابزار  و  رنگ ها  با  بازي  نوعي  درماني  روش  این 
هنري است که بر بي حوصلگي و ترس غالب مي شود 
مشغول  چنان  بازي  در  نیز  کودکان  مثال  به طور 
لحظه  آن  در  که  هستند  خالقیت  غرق  و  مي شوند 
در  نمي شوند  بي حوصله  و  نمي کنند  حس  را  زمان 
تمرکز،  براي  است  روشي  »بازي«  درمان  نوع  این 
مي سازند،  خود  تخیل  با  را  بازي  که  کودکاني 
پیوستاري از واقعیت در آن نقش دارد. اینجاست که 
دارد.  دلتنگي  و  درد  کودک  کجا  در  فهمید  مي توان 
خود  آرزوهاي  و  امیال  بر  بنا  را  احساس ها  اواین 
در بازي تغییر و تبدیل مي کند. سوژه، مفهوم و فرم 
اینجاست که  بازي همه در آن واحد یکي مي شوند. 
انسان خودش را پیدا و کشف مي کند. هنر این امکان 
را مي دهد که خود با نوعي بازي با رنگ و ابزار کار 
را روي صفحه  تجربیات دروني سخت شده  هنري 
کاغذ بیاورد و خود را در آینه رنگ ها، خطوط و دیگر 
انسان  حال  همین  در  کند  بیان  و  ببیند  هنري  ابزار 
دومین  در  و  مي برد  پي  خود  توانایي هاي  به  حتي 
مرحله تمرکز بر بي حو صلگي و ترس خویش غالب 
مي شود.براي بهتر زیستن در مسیر روان، تکان هاي 
دروني)سیگنال ها( را مي شناسد و به دنبال راه حل 

مي گردد و به خود اعتماد مي کند. 
الي  البه  در  را  کودکي اش  ترس هاي  وقتي  انسان 
پیدا  را  درون  رنگ  مي دهد  تغییر  کنوني  رنگ هاي 
هنر  همراهي  به  باید  هنردرماني  اینجا  مي کند. 
او  که  کند  تشویق  و  یاري  را  او  که  باشد  درمانگر 
و  نماید  غلبه  دردها  و  ترس ها  بر  خود  شناخت  در 
شخص با احساسات خود کنار بیاید و در ارتباط با 

خود نیز بماند. 
باید فضایي آرام بخش ایجاد کرد تابیمار براي خود 
انتخاب مي کند تمرکز داشته  ابزاري که  و رنگ ها و 
کردن  روشن  و  سازي  پاک  اینجا  در  هدف  باشد. 
شکل  به  تبدیل  و  تغییر  و  است  خودآگاه  نا  ضمیر 

صحیح آن مي باشد. 
در هنر درماني احساسي که به وجود مي آید احساس 
آرامش، امنیت و اعتماد به نفس است انسان از طریق 
بیرون  گیریي  سخت  حالت  از  تصاویر  نقش  هنرو 

مي آید و تصاویر آفریده شده که انعکاس رسانه هاي 
در  مي کند.  آگاه  خویشتن  از  را  او  و  است  دروني 
فضاي امن انسان وارد دنیاي دیگري مي شود همانند 
این  بازي مي پردازد و حضور  به  دنیاي کودکي که 

چنین بازیگوشي ها با عث خالقیت و شهود است. 
مي شوند.  کشف  آرزوها  نیازها،  درماني  هنر  در 
داشته  مهرآمیز  رفتار  خود  با  مي گیرد  یاد  انسان 
باشد، از خود به خوبي مراقبت کند و خود را دوست 
صداي  خالق  هنرهاي  و  نگارش  طریق  از  بدارد. 
دارد که پشتیبان  بر آن  را مي شنود و سعي  درون 

آن باشد. انتقاد مدام از خود را کنار مي گذارد و به 
این امر آگاه مي شود که به مرور زمان درون زخمي 

شده را التیام بخشد. 
استفاده  هنري  ابزار  نوع  هر  از  که  درماني  هنر  در 
ایجاد  با  و  مي کند  حمایت  را  خود  شخص  مي شود 
آشیانه و احساس ایمني براي خود در درون خودش 
مرتب  که  افرادي  مي آغازد.  و شکفتن  بازگشایي  به 
آکنده از پیش داوري ها هستند مي کوشند احساس ها 
و اندیشه ها را با رفتارشان کنترل کنند و اینها دچار 
ابزار  چنین  با  مي شوند  آزاردروني  و  دروني  فریب 
تقو یت مي شود  هنري مهر آمیز و حمایتگر، درون 
و  عشق  و  مي کند  باز  انسان  روي  به  درا  خو  قلب 
در  بهتر مي شناسد در ضمن صحبت  نو  از  را  مهر 
ذاتي  بیانگر شخصیت  و  افکار  نقاشي، کشف  مورد 
آن انسان را به احتمال زیاد نشان مي دهد. رویا نیز 
در هنر درماني بسیار مهم است زیرا در هنر درماني 
سوژه  گزارش  و  بیانگراست  هنر  آن  آبژه  بیشتر 
خاطرات  از  که  است  شخص  آگاه  ناخود  ضمیر 
فراموش شده به صورت تخیل و رویا در آمده است. 
چرا که رویا انعکاس چگونگي تجربیات انسان است. 

تئاتردرماني،ملموس ترین روش هنر درماني 
نواي  زیبا،  نقاشي  داستانها،  با شخصیت  که  زماني 
گرم موسیقي و حرکات بازیگران مي خندیم،مي گرییم، 
مي جنگیم...خود را در»او« یا »آن« مي یابیم، این همذات 
مي شود،  ما  نهفته  احساسات  ساز  زمینه  پنداري 
ناکامي ها  تلخي ها،  ها،  ها،غم  ازرنج  که  احساساتي 
و گاه شادي ها و موفقیت هاي فراموش شده حکایت 
دارند. اما دراین میان تئاتر جایگاهي ویژه دارد. آنکه 
شاهکاري مي آفریند و آن که بازي اش مي کند، گویي 
زندگي را بازي کرده و تماشاگر با برقراري ارتباط 
با آن نقش، خود را مي یابد و روح متالطم خویش را 
آرام ونیروي مجددي را براي زندگي کسب مي  کند. 
قدیم  زمان هاي  از  تئاتر  شکل  به  کردن  بازي  نقش 
آمده  پدید  تمدن و شهرنشیني  ازشکل گیري  و پس 

است. 
و  مراسم،آداب  انجام  براي  وسیله اي  تئاتر  درابتدا 
سنن خاص بود. درحدود 4000 سال ق.م، مصریان 
همچنین  مي گرفتند،  بهره  موارد  نیزازتئاتردراین 
درآن،  که  گرفت  تراژیک شکل  تئاتر  قدیم،  دریونان 
نمایش  ادیپوس  اسطوره  مثل  باستاني  اسطوره هاي 
موسیقي،  آواز،  موزون،  حرکات  مي شد.  داده 
پانتومیم و شکل هاي دیگر نمایش، چه ازنظر بازیگر 

و چه ازدید تماشاگر، نوعي نیاز بشري بوده است. 
در اوایل قرن بیستم، دکتر ژآکوب لوي مورنو اساس 
او در  بنیان گذاشت.  نظریه سایکو درام را در وین 
سال 1921 سایکودرام را »علم کشف حقیقت«نامید و 
موضوع را این چنین تعریف کرد: تئاتردرماني نوعي 
کاوش علمي براي دریافت حقیقت از طریق شیوه هاي 
نمایشي است. مورنو براي رسیدن به هدف، کار خود 
را به شعار» من مي خواهم خودم باشم« آغاز مي کند 

تئاتر  آموزشي  و  رواني  دستاوردهاي  ترین  ومهم 
درماني را آموزش خود جوشي و خالقیت مي داند. 
این دیدگاه اضافه مي کند که همیشه کسي یا چیزي 
که درحال خلق کردن است متضمن خطا مي باشد، به 
این ترتیب مورنو به تعریفي کاربردي از سایکودرام 
به  آنکه  بدون  زندگي  تمرین  براي  »راهي  مي رسد 
ازتئاتر  مورنو  کار  اصل   ». شویم  تنبیه  خاطرآن 
تئاترها  تا  و  بود  شده  اقتباس  قدیم  یونان  تراژیک 
ادامه  نیز  فعلي  تلویزیوني و سینمایي  نمایش هاي  و 
کرد  شروع  روزنامه  اخبار  از  مورنو  است.  داشته 
افراد تعمیم  و آن را به مسائل و تراژدیهاي زندگي 
داد. براي مورنو اشخاص نمایش دهنده ونمایش در 
مورنو  نخستین هستنند.  اصول  از  اکنون«  و  »اینجا 
معتقد بود که درتمام اختالالت روان شناختي مي توان 
مفید  درماني  روش  مثابه  به  تئاتردرماني  ازاصول 

بهره گرفت. 
دانش  و  تئاتر  هنر  از  تلفیقي  درماني  تئاتر  درکل 
جسمي  بیماري هاي  روي  که  است  روان شناسي 
ریشه  که  بیماري هایي  مگر  ندارد،  تاثیرمستقیم 
تمارض داشته باشند. یعني فرد به دلیل مشکالت و 
مسائل روحي و رواني اش خود را بیمارنشان دهد. 
تاثیرمي  انسان  روان  روي  مستقیما  درام  سایکو 
تمرین  امکان  دربسته  و  امن  محیط  دریک  و  گذارد 
زندگي را فراهم مي آورد تا بیماران موقعیت هایي را 
امکان  آنها  تجربه  واقعي  زندگي  در  که  کنند  تجربه 
پذیر نیست،این تجربیات اگر در زندگي واقعي روي 
دهد ممکن است براي اشخاص عواقب سنگیني را به 
موقعیت هاي  در  درماني  تئاتر  باشد.  داشته  همراه 
از  مراقبت  و  توانبخشي  پیشگیري،  هدف  با  مختلف 
برخي مشکالت فیزیکي اجرا مي شود. این نوع تئاتر 
و  مراکز  آموزشگاه ها،  همچون  مکان هایي  در  غالبا 
مجامع و البته گاهي هم در خیابان، در جنگل ها یا در 

کنار دریا اجرا مي شود. 
تئاتر درماني نوعي درمان گروهي است که امروزه به 
صورت گسترده تر و در ابعاد وسیع تر شناخته شده 

روان شناسان  از  گروه  یک  اخیر  سالیان  طي  است. 
روي  خارجي  کشورهاي  و  ایتالیا  در  تئاتري ها  و 
یک حرکت ابتکاري به سمت درماني که تئوري هاي 
بردن  روي صحنه  به  هنري  کنش  و  روان شناسانه 

نمایش را ادغام کند، کار مي کنند. 
دراما تراپي یک روش سیستماتیک و ارادي استفاده 
از درام و تئاتر جهت کمک به رشد عواطف و منسجم 
سازي روانشناختي است. به مانند سایر هنر تراپي ها، 
تئاتر نیز یک مدیوم خالق براي روان درماني است. 
که  است  قدرتمند  و  فعال  تحرک،  پر  مشي  یک  این 
براي افراد آشفته و ناتواني هاي مختلف موثر شناخته 
شده است، و براي کشف رشد شخصیتي همه آدم ها، 
تراپي ممکن است  دارد. دراما  به یک نسبت کاربرد 
که در جلسات گوناگون، از قبیل انجمن هاي کمک به 
سالمت ذهني، بیمارستانها، مدارس، زندان ها، صنایع 
یک وجه  عنوان  به  تمرینات خصوصي،  خصوصي، 
دراما  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  ابتدایي،  یا  الحاقي 
تراپیست ها مراقبت، ارزیابي، پژوهش در باب گروه 
ها، اشخاص، خانواده ها و انجمن ها را هدایت مي کنند.
هدف تئاتر تراپي، هماهنگ کردن زنجیره ارتباطي بین 
بدن، صدا، ذهن، در ارتباط با سایرین، خود شخص 
و خالقیت تفسیري او، است. تاثیرات جلسات گروهي 
حتي پس از اتمام آنها به روند تولید نتایج خود در 
شده،  دریافت  محرک هاي  زیرا  مي دهند،  ادامه  فرد 
تبدیل به بخشي از تجربه عمیقي که شخص مي تواند 
مي شوند.تئاتر  کند،  منتقل  خود  روزه  هر  زندگي  به 
درماني، یک تشخیص یا یک تفسیر روان شناسانه به 
دست نمي دهد، بلکه به جاي تصورات جدید از »خود« 
درمان  شیوه  این  بنابراین،  مي کند.  تقویت  آن را 
بگیرد  را  روان پزشکي  مراقبت هاي  جاي  نمي تواند 
بیشتري  آگاهي  تا  مي کنند  همکاري  هم  با  آنها  ولي 
از »خود« به دست آید. روش آن بر راست پنداري 
دروغ صحنه در رابطه با عمیق ترین »خود« بنا شده 
است که پیشرفت این روش درمان از به هم پیوستگي 

هنرو ادراک نشات مي گیرد. 

علمی
اعتراض آرام هم صدا دارد
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مثبت اندیش باش 
تا کامروا شوي

شدم.  فلج  ترس  از  زندگي  در  بار  یک  فقط  من 
این حالت در جلسه امتحان ریاضي در سال اول 
درس   آن  براي  که  امتحاني  آمد؛  پیش  دانشگاه 
نخوانده بودم. احساس بدي روي قلبم سنگیني 
خود  امتحاني  دفترچه  آبي  جلد  وقتي  مي کرد. 
مي شنیدم  را  قلبم  زدم، صداي ضربان  کنار  را 
که  چیزي  داشتم.  عجیبي  اضطراب  احساس  و 
برایم  همه  از  بیش  هراسناک  لحظات  آن  در 
اختالل حافظه و خستگي ذهنم  بود،  تکان دهنده 

بود.
روان شناس  از  واقعي  خاطره اي  خواندید،  آنچه 
براي  است  ممکن  که  بود  گلمن  دانیل  معروف 
امتحان  جلسه  در  بارها  و  بارها  ما  از  هریک 
ریاضي یا در سایر عرصه هاي واقعي و دشوار 
که  هنگامي  باشد.  افتاده  اتفاق  آن  مانند  زندگي 
یادآوري شماره  به  قادر  احساس مي کنیم حتي 
تلفن منزل و یا شماره پالک خودروي خود هم 
نیستیم، گویي دچار نوعي انسداد ذهني شده ایم. 
اینکه آشفتگي هاي عاطفي و احساسات منفي بر 
زندگي عقالني ما اثر مي گذارند و عملکرد ذهني و 
پردازشي ما را دچار اختالل مي کند، یک واقعیت 

انکارناپذیر علمي است.
پرخاشگر  و  افسرده  مضطرب،  دانش آموزان 
دریافت  موثر  گونه اي  به  را  درس  محتواي 
کنار  آساني  به  درسي  مشکالت  با  نمي کنند، 
عمده  به طور  آنان  یادگیري هاي  و  نمي آیند 
سطحي و طوطي وار است. یافته هاي علمي نشان  
مي دهد که احساسات مثبت یا منفي، توجه فرد را 

به سوي مشغولیات ذهني و فکري مرتبط به خود 
معطوف مي کند و مانع از تمرکز انسان به سایر 
جمله  از  منفي  احساسات  مي شود.  موضوعات 
نیروي عقالني را تحلیل مي برد و بر  اضطراب، 
ظرفیت ذهني یا حافظه فعال ما که مرکز نگهداري 
آنهاست،  تحلیل  و  استنباط  اطالعات،  موقت 
دانش آموزي  مثال،  عنوان  به  مي رساند.  آسیب 
ریاضي  درس  اضطراب  گرفتار  دلیل  هر  به  که 
جمله  از  ریاضي  فعالیت  در  اینکه  احتمال  است 
کالس درس و جسله امتحان دچار توقف فکري 
و درماندگي تفکر عاطفي شود، بسیار زیاد است. 
و  و ساز  بر شناخت  علمي  معاصر  دیدگاه هاي 
کارهاي پردازش اطالعات که عاطفه و احساس 
مي دهند،  ارتباط  او  رفتار  و  تفکر  با  را  انسان 
از جمله  پیشین  و فالسفه  متفکران  دارند.  تاکید 
و  پاسکال  دکارت،  افالطون،  سقراط،  ارسطو، 
کانت نیز مجذوب موضوع نقش عاطفه در تفکر 
انقالب  کتاب  در  فروم  اریک  شده اند.  رفتار  و 
امید مي گوید: »جدایي میان تفکر و احساس، به 
بیماري بدل خواهد شد.« از سوي دیگر، کنترل 
هیجان هایي مانند غم، افسردگي، اضطراب، نفرت 
انسان  فکري  و  عاطفي  بهزیستي  کلید  و خشم، 
پیدا مي کنند  است. هیجان هایي که شدت زیادي 
و به طول مي انجامند، ثبات و آرامش رواني ما 
را تحلیل مي برند و اینکه خلق و خو و احساسات 
رفتار  و  تفکر  شیوه  در  نقشي  چه  بد  یا  خوب 
ایفا  اجتماعي  و  خانوادگي  زندگي  در  انسان 

مي کند، جاي بررسي و تامل بیشتر دارد.

دیدگاه هایي درباره عاطفه
و  عاطفه  نقش  درباره  دیدگاه  دو  با  اکنون 
یک  عنوان  به  نخست  هستیم.  مواجه  احساس 
مولفه اساسي براي واکنش موثر به موقعیت هاي 
و  مخرب  عامل  عنوان  به  دوم  و  اجتماعي 

و  عاطفه  بنابراین  منطقي.  تفکر  تهدیدکننده 
احساس ممکن است تسهیل کننده یا مختل کننده 
تفکر موثر و واکنش هاي ما نسبت به پدیده ها و 
محرک هاي محیطي باشد، مانند آنچه امروزه بر 
از جمله  سر مصرف کنندگان قرص هاي محرک 
این  از  مي آید.  روان گردان ها  سایر  و  اکستازي 
رو، تفکر عاطفي هم مي تواند نشانه هوشمندي و 

سازگاري با زندگي باشد و هم نشانه کم هوشي 
و ناسازگاري با خود و محیط اجتماعي. هنگامي 
عاطفي  تعالي  از  و  داریم  خوبي  احساس  که 
عینک  با  را  دنیا  داریم  تمایل  برخورداریم، 
خوش بیني ببینیم و زماني که افسرده هستیم و 
بي قراري هاي هیجاني داریم، هر چیز را تیره و 

غمگین مي یابیم.
در حالت غم، افسردگي و نفرت خاطرات تلخ و 
تجربه هاي ناگوار گذشته را همچون نوار ضبط 
صوت مرور مي کنیم و براي خود کشمکش هاي 
اتفاقي که  فکري جدیدي را به وجود مي آوریم. 
متاسفانه در مجادله هاي خانوادگي میان زوجین 

به فراواني دیده مي شود.

امروزه محققان بیش از پیش بر نقش عواطف و 
احساسات مثبت در بهداشت و سالمت زندگي 
آسایش  شاخص  را  آن  و  مي ورزند  تاکید 
افراد  پژوهشي،  یافته هاي  براساس  مي دانند. 
مثبت،  عواطف  و  احساسات  از  برخوردار 
با  کنارآمدن  براي  را  مطلوب تري  شیوه هاي 
عالوه،  به  مي گیرند.  کار  به  زندگي  چالش هاي 
بلندمدت  تاثیرات  مثبت  تفکرات  و  احساسات 
مي کنند.  خنثي  را  منفي  تفکرات  و  احساسات 
مثبت نگر  روان شناسي  به  اخیر  عالقه مندي 
زمینه  در  تحقیقاتي  که  است  شده  موجب 
افزایش  در  مثبت  عواطف  و  احساسات  نقش 
در  بیماري ها  کاهش  و  روان  و  جسم  سالمت 
انسان صورت گیرد. در واقع افرادي که حاالت 
را  آن  یا  و  باز مي یابند  را  مثبت خود  هیجاني 
از  ناشي  رواني  فشار هاي  زیر  مي کنند،  حفظ 

مشکالت زندگي  کمتر دچار آسیب مي شوند.
یافته هاي جدید علمي،  پایه  بر  اینکه،  کالم آخر 
منظور  به  هیجاني  هوش  تقویت  که  گفت  باید 
برخورداري از تعادل عاطفي، احساسي، تقویت 
مثبت اندیشي،  نتیجه  در  و  مثبت  خوي  و  خلق 
بهتر  باشند،  بهتر  تا  مي کند  کمک  انسان ها  به 
زندگي  در  را  بیشتري  موفقیت  و  کنند  عمل 
خانوادگي و اجتماعي خود تجربه کنند. برعکس، 
احساسات منفي با ایجاد آشفتگي هاي عاطفي و 
فکري اخالقي، درماندگي و ناتواني را به زندگي 
ما تحمیل مي کند که رهایي از آن آسان نیست.

سالمت روان

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هيپنوتيزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهين

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

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرک تائید شده از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کننده سمینارهای تجربی و روانکاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشکالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترک عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترک سیگار در یک ساعت
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طراحي سرنوشت
هدف در دنیاي انسان، مهم ترین عامل حرکت و خلق 
آینده هاي زیبا است. انسان هدفمند با شور و هیجان 
در زندگي مي پردازد. هدف ها هستند  اهداف  به خلق 
که مقصد و مسیر زندگي را روشن مي کنند. هدف ها 
همچون منابع نور در مسیر حرکت انسان، زندگي را 

روشن مي کنند و به حرکت ها معنا مي بخشند.
که  مي رسد  دستاوردي  به  زندگي اش  در  انساني 
رویایي در سر داشته باشد. فاصله داشتن هر پدیده اي 
و خواستن،  است  »خواستن«  یک  فقط  آن  نداشتن  و 
اندیشه اي زیبا است که از یک هدف عالي نشأت گرفته 
است. انسان است و هدف هایش. هدف ها عامل موفقیت 
هستند و بي هدفي ها فراهم کننده معناي تلخ شکست. 
اگر شما در طراحي آینده خود قصور کنید مانند این 
زندگي  براي شکست  طراحي  مشغول  شما  که  است 
طراحي  یک  موفقیت،  و  فاصله شکست  هستید.  خود 
زیبا از آینده است. داشتن هدف و برنامه در زندگي به 
انسان حرکت مي دهد، انگیزه مي دهد، اعتماد به نفس 
مي دهد، نشاط مي دهد و در انسان انرژي مي آفریند. 

هدف ها مقصد و مسیر زندگي را روشن مي کنند.

چگونه هدف ها را طراحي کنیم؟
مرحله 1( فهرست کلیه هدف هایي را که دوست دارید 
معنوي،  مادي،  کنید.هدف هاي  تهیه  برسید،  آنها  به 
علمي، ارتباطي، روحي، رواني و احساسي و خالصه 
کلیه دستاوردهایي که اگر در زندگي شما از االن تا 
آخر عمر حاصل شود، شما خشنود و راضي خواهید 

بود.

مرحله 2( زمان بندي در هدف
براي فهرست اهداف خود، دوره اي از زمان در نظر 
بگیرید. زیرا هدف بدون زمان هیچ ارزش عیني ندارد. 
انسان وقتي براي یک هدف ارزش قایل است که زمان 
باشد.  گرفته  نظر  در  هدف  آن  خلق  براي  را  معیني 

تعیین زمان براي هر هدف یک تخمین است.

مرحله 3( تعیین اولویت ها در هدف
اولویت  اساس  بر  هدف  فهرست  به  مراجعه  با 
دسته بندي کنید. اولویت ها مي توانند بر اساس زمان و 
موعد هدف و یا اینکه بر اساس اهمیت آن هدف باشد، 

دسته بندي شوند.

مرحله 4( ایجاد انگیزه براي هدف
به  و  و تالش مي خواهد  انگیزه  هدفي  هر  به  رسیدن 
متقاعد کردن  براي هر حرکتي،  انگیزه  آوردن  دست 
خود و ضمیر ناخودآگاه ما است. در این مرحله، براي 
هر هدفي یکي دو پاراگراف مطلب مي نویسیم که چرا؟ 
یعني شرح مي دهیم که چرا من باید به این هدف برسم 
واگر نرسم، دچار چه خسران و زیان هایي در زندگي 
مي شوم؟ به این موضوع مي گویند: »قدرت چرا«. باید 
به اندازه کافي براي خود دلیل بیاوریم که چرا حتمًا 

باید این هدف را خلق کنیم.

مرحله 5( برنامه ریزي براي رسیدن به هدف ها
برنامه ریزي براي رسیدن به هر هدفي، از الزمه هاي 
خلق آن هدف است. نفس یک هدف بدون برنامه ریزي 
براي رسیدن به آن یک حرکت جدي را فراهم نمي کند. 
براي رسیدن به هر کدام از اهدافي که تعیین کرده اید، 

روشي براي رسیدن به آن هدف هم تعیین کنید.

مرحله 6( یک اقدام اولیه
دهید.  انجام  قدر  شب  از  پس  فرداي  را  مرحله  این 
مثال: اگر هدف شما خرید یک خودروي زیبا در دو 
سال آینده است، شما باید فرداي پس از شب قدر در 
فرصتي مناسب به طور جدي به یک نمایشگاه شیک 
میلیون ها  که  انساني  مانند  درست  و  بروید  خودرو 
تومان پول در جیب دارد و حاالمي خواهد خودروي 
این  کنید.  دیدن  خودروها  از  بخرد،  را  خود  ایده آل 
ضمیر  به  را  نکته  این  جدي،  خیلي  و  زیبا  حرکت 
و  احیا  شب  مراسم  که  مي کند  القا  شما  ناخودآگاه 

طراحي سرنوشت کامال جدي و معقول است.

طراحی
 وب سایت

02084554203
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک و تر  ایرانی 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاویار ایرانی در تواضع موجود است
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نداشتن دوست همانند 
کشيدن 15 نخ سيگار 

محققان دانشگاه آمریکایي بریگام یانگ در تحقیقات 
خود نشان دادند که نداشتن دوست براي سالمت 
 15 کشیدن  و  مفرط  چاقي  از  خطرناک تر  بسیار 
خبرگزاري  گزارش  به  است.  روز  در  سیگار  نخ 
یک  »کسي  مي گوید:  قدیمي  المثل  ضرب  یک  مهر، 
است.«  کرده  پیدا  جواهر  یک  مي کند  پیدا  دوست 
یانگ  از دانشمندان دانشگاه بریگام  اکنون گروهي 
در بررسیهاي علمي خود این گفتار قدیمي را تائید 
کرده و نشان دادند که روابط اجتماعي با دوستان، 
افزایش  احتمال  همکاران  و  همسایگان  خانواده، 
این  باال مي برد.  50 درصد  تا  را  انسان  طول عمر 
نتایج در کنار سایر فاکتورها از قبیل تغذیه مناسب، 
دست  به  سیگار  نکشیدن  و  فیزیکي  فعالیت هاي 
اجتماعي  روابط  که  افرادي  این،  باوجود  مي آید. 
داشتن طول عمر  براي  کمتري  احتمال  دارند  کمي 
زیاد دارند. این محققان اثرات یک زندگي خالي از 
دوستي را با سایر فاکتورهاي خطر براي سالمت 
دادند و دریافتند که خطر  قرار  بدن مورد مقایسه 
کم  دوستانه  روابط  داشتن  یا  و  روابط  نداشتن 
براي مثال معادل کشیدن 15 نخ سیگار در روز و 
بسیار خطرناک تر از نداشتن فعالیت هاي ورزشي 
است. همچنین نداشتن دوست دو برابر خطرناکتر 
از چاقي مفرط است. براساس گزارش گاردین، این 
148 تحقیقي که  با جمع آوري اطالعات  دانشمندان 
»بسامد روابط انساني و اثرات آن بر روي سالمت 
در یک دوره 5/7 ساله« را بدون لحاظ کردن کیفیت 
رابطه مورد بررسي قرار مي داد به این نتایج دست 
یافتند. این محققان در این خصوص اظهار داشتند: 
آنها  طریق  از  که  دارند  وجود  بسیاري  »راه هاي 
دوستان و خانواده مي توانند به بهترین روش روي 
سالمت ما اثر بگذارند. زماني که ما خود را به یک 
گروه پیوند مي زنیم و احساس مسئولیت پذیري در 
قبال افراد دیگر مي کنیم حس داشتن یک هدف، به 
معرض  در  را  خود  و  ما  خود  از  مراقبت  حداکثر 

کمترین خطر قرار دادن تعبیر مي شود.« 

کودکان را به مطالعه تشویق 
کنيد تا آلزایمر نگيرند

پژوهشگران انگلیسی در تحقیقات خود نشان دادند 
ابتال به زوال  که تحصیالت و مطالعه مداوم خطر 

عقل در پیری و آلزایمر را کاهش می دهد. 
 872 مغز  بررسی  با  کمبریج  دانشگاه  محققان 
پیری کشف  داوطلب در سه تحقیق بزرگ درباره 
بهتر  مبارزه  در  افراد  به  باال  که تحصیالت  کردند 
می  کمک  عقل  زوال  به  مربوط  مغزی  تغییرات  با 
کند. به طوری که هر یکسال تحصیالت بیشتر خطر 
توسعه زوال عقل را تا 11 درصد کاهش می دهد. 

دادند:»یک  توضیح  خصوص  این  در  محققان  این 
فرد می تواند این آسیب مغزی را به صورت خیلی 
حاد نشان دهد درحالی فرد دیگری می تواند آن را 
در حالت بسیار خفیف تری بروز دهد، درحالی که 
فرد دوم نیز همان زوال عقل را دارد. مطالعات ما 
نشان می دهد که تحصیالت در دوره اول کودکی 
تغییرات  این  که  کند  می  ایجاد  مغز  در  تغییراتی 
موجب می شود مغز فرد در پیری از خود مقاومت 

بیشتری در مقابله با آلزایمر نشان دهد«. 
این دانشمندان افزودند:»بروز زوال عقل پس از سن 
60 تا 65 سالگی هر 5 تا 7 سال یکبار دو برابر می 
شود و تقریبا 50 درصد از جمعیت حدود 90 سال 

به این بیماری مبتال هستند«. 
که  است  کرده  ارزیابی  بهداشت  جهانی  سازمان 
بیش از 29 میلیون نفر در دنیا از زوال عقل رنج می 
2025 در آسیا، آفریقا و آمریکای  تا سال  برند و 
بیماری مبتال  این  به  نفر  80 میلیون  از  التین بیش 
شوند. به گفته این محققان دانشگاه کمبریج، بهترین 
راه مبارزه با آلزایمر در پیری، تشویق کودکان به 

مطالعه بیشتر در دهه اول زندگی است.

رویکردي نوین برکهن ترین شیوه درمان 

طب گياهي؛ 
تاریخچه و محاسن آن 
طب گیاهي قدیمي ترین شکل درمان است که از سوي بشر شناخته شده و 
این روش درماني  از  از دیرباز مورد استفاده قرار مي گرفته است. استفاده 
در تمامي تمدن ها سابقه دارد و یک خبر مهم در پیشرفت علم پزشکي رایج 
به شمار مي رود. گرایش مجدد مردم به داروهاي گیاهي و تولید روزافزون 
است  بهانه اي  جهان  داروسازي  معتبر  از سوي شرکت هاي  فرآورده ها  این 
دارو  عنوان  به  گیاهان  از  استفاده  گیاهي.  درمان هاي  به  بیشتر  توجه  براي 

براي پیشگیري و درمان بیماري ها از روزگاران کهن مورد توجه متخصصان 
براي  روش  معتبرترین  شانزدهم  قرن  ابتداي  تا  و  داشته  قرار  سنتي  طب 
درمان بیماري ها به شمار مي رفته است. ابوعلي سینا از نخستین دانشمنداني 
است که در کتاب »قانون« به شرح و بررسي علمي خواص درماني گیاهان 
رازي  سوي  از  که  »الحاوي«  کتاب  با  همراه  سینا  ابن  است.قانون  پرداخته 
به رشته تحریر درآمد، منابع ارزشمند طب گیاهي بوده و قرن ها به عنوان 
کتاب مرجع مورد استفاده دانشمندان غربي بوده اند. قرن شانزدهم با آغاز 
نگرش هاي نوین در علم پزشکي همراه بود. در نتیجه ظهور این دیدگاه هاي 
جدید درمان، کم کم روش هاي درمان بیماري ها با گیاهان کنار گذارده شد و 
تازه  داروهاي  اما  گیاه درماني شد؛  داروهاي شیمیایي جانشین  از  استفاده 
داروهاي  زیاد  بسیار  جانبي  عوارض  داشت.  را  خود  خاص  مشکالت  هم 
شیمیایي و گراني آنها موجب گرایش مجدد مردم به طب گیاهي شد. در قرن 
اخیر پیشرفت عمده اي در بهره گیري از گیاهان دارویي حاصل شده است و 
به  داروها  این  اثرات  بررسي  براي  در سراسر جهان  آزمایشگاه هاي مجهز 
کار و فعالیت مشغولند.اطالعات اولیه دانش گیاه شناسي در مورد مصارف 
با  ولي  دارد  آنها  انتخاب  در  غریزه  نقش  از  حکایت  بیشتر  گیاهان،  درماني 
کاربرد  به  شروع  انسان  باستان،  دوران  به  تاریخ  ماقبل  دوران  گذربشراز 
عقل و منطق نموده با محاسبات منطقي به خالقیت هاي خاصي براي بهبود 
روش و کیفیت زندگي خود دست یافت. کشف ویژگي هاي درماني گیاهان باید 
ناشي از نوعي غریزه انساني باشد. انسان اولیه از گیاهان به عنوان غذا و 
دارو استفاده مي کرد. دراین راستا انسان به مرور زمان و در اثر آزمایش 
و خطا و نیز تجربه هاي ناموفق فراوان، موفق به کشف برخي ویژگي ها در 
این گونه ویژگي ها، گیاهان را شناسایي  براساس  از گیاهان شد و  بعضي 
گیاهان  از  که  دانست  ملتي  باید نخستین  را  قدیم  و طبقه بندي کرد.مصریان 
دارویي به نحو گسترده اي استفاده مي کردند. درعصر هومر کشور مصر به 
عنوان منطقه اي غني از گیاهان دارویي و سمي شهرت یافت. پاپیروس مشهور 
ابرز که گمان مي رود 3500 سال قبل نوشته شده است، حاوي مجموعه اي 
منشا  داراي  داروهاي  از  بسیاري  دربردارنده  دستورالعمل هاي  و  نسخ  از 
گیاهي است که از آن جمله اند: روغن، سرکه، تربانتین، انجیر، روغن کرچک، 
ـُندر، افسنطین، صبر زرد، تریاک، زیره سبز، نعناع، انیسون، رازیانه،  سیر، ک
زعفران، سدر، تخم کتان، صمغ عربي و اقسام بالزام ها. برخي داروهاي داراي 
منشا معدني که توسط مصریان مورد استفاده قرار مي گرفته اند شامل: آهن، 
طعام  نمک  سدیم،  کربنات  سفیداب،  مس،  سولفات  شنگرف،  منگنز،  سرب، 
بابلي ها  که  آید  برمي  میخي  نوشته هاي  سنگ  مي باشند.از  کریمه  احجار  و 
بودند. آگاه  گیاهان  دارویي  کاربردهاي  و  خواص  از  مصریان  همانند  نیز 
قبل دایر بوده  2650 سال  پال( که  ) آشورباني  پالوسي  درکتابخانه ساندرا 
شده،  حک  آنها  روي  دارویي  و  طبي  موضوعات  که  گلي  لوح  چندین  است 

یافت گردیده است. فهرست داروهاي مندرج روي الواح مذکور، بسیار شبیه 
فهرست داروهاي مورد استفاده در مصر باستان بود که شامل 250 نوع گیاه 
و داروي معدني مي باشد. برخي از داروهاي مذکور عبارتند از: سنا، دارچین، 
قسط بحري، انیسون، یاسمین، خرزهره، نعناع، بذرالبنج، شیرین بیان، اقسام 
روغن ها، موم، تربانتین، قیر طبیعي و آلوم. چنانچه در کتاب مقدس نیز آمده، 
عبریان از ارس وزوفا براي درمان بیماري هاي مختلف استفاده مي کردند. در 
چین یک کتاب شبه فارماکوپه به نام پن تاسو یعني دارونامه برگ گیاهي که 
40 مجلد و حاوي چند هزار نسخه دارویي بوده، وجود داشته است. کتاب 
مذکور حدود 2735 سال قبل از میالد مسیح)ع( نوشته شده و مولف آن یکي 
از امپراتوران آن کشوربه نام شینون بوده است.از دیگر کتب دارویي چین 
باستان، کتابي بوده که مشخصات، رویشگاه ها و نحوه درمان با بیش از یک 
هزار گیاه دارویي مفید در آن موجود بوده است. در طب چیني از داروهایي 
افدرا،  اقسام  کافور،  آقونیطون، شاهدانه،  ریوند،  دریایي،  همچون جلبک هاي 
آهن، گوگرد جیوه و آلوم استفاده مي شده است. اصول طب چیني در کتابي 
با عنوان »هدیه امپراتور زرد در طب داخلي هاوینگ دي ني جینگ« و با عنایت 
به دو مفهوم اسامي ین و یانگ و نیز عناصر پنج گانه وي یوسینگ که محتمال 
طي سال هاي 200 قبل از میالد تا 100 میالدي نگاشته شده، مدون مي باشد. 
از دیگر کتب سنتي چین»تحفه کشتزارهاي الهي« است که طي قرن اول میالدي 

تدوین گردیده و شامل شرح و توصیف 252 داروي گیاهي است. 

در سال 1977 »دایره المعارف ترکیبات دارویي مورد استفاده در طب سنتي 
چین« به زبان انگلیسي انتشار یافت که دربردارنده 5757 دارو است که بخش 
عمده آنها منشا گیاهي دارند.استفاده از خواص درماني گیاهان نزد هندیان 
طي  که  ودا  ریگ  شامل  هندي  طب  منابع  است.  داشته  کامل  رواج  باستان، 
سال هاي 4600 الي 1600 سال قبل از میالد تالیف گردیده و نیز ایورودا که 
طي سال هاي 2600 الي 2500 سال قبل از میالد تالیف گردیده، هستند.از دیگر 
کتب معروف طب هندي مي توان از» شاراکا سمهیتا« که واجد آثار درماني 
500 گیاه طي 50 دسته مي باشد و نیز کتاب سوس روتا که شرح ویژگي هاي 
760 گیاه در 37 دسته را در بردارد، یاد نمود. طب آیورودایي که امروز هم در 
هند رواج دارد، نظامي فراگیر و مستند به اندر کنش جسم، عقل و روح است. 
در طب مذکور انرژي و ماده از یک مقوله شمرده شده اند که به پنج صورت 
اتر، هوا، آتش، آب و خاک تجلي مي نمایند. بر اساس مباني طب آیورودایي این 
عناصر پنج گانه با عملکردهاي حواس پنج گانه ارتباطي محکم و ناگسستني 
دارند. عناصر مورد بحث در تشکیل نیروهاي سه گانه تریدوشا دخیلند. بدین 
و خاک  آب  و  »پیتا«  آتش عنصر  و  آب  »واتا«،  هوا عنصر  و  اتر  که  ترتیب 
عنصر »کافا« را تشکیل مي دهند و تعادل عناصر مذکور در تداوم سالمت نقش 
اساسي دارد. براساس طب ایورودایي مواد داراي طعم هاي شیرین، ترش و 
افزایش کافا و کاهش واتا مي گردند. حال آنکه داروهاي واجد  شور موجب 
طعم هاي تلخ و گزنده عملکردي معکوس دارند و گیاهان داراي طعم هاي ترش، 

شور و گزنده موجب افزایش عنصر پیتا مي گردند. 

در سال 1833 میالدي دولت بریتانیا به بهانه مبارزه با خرافات تمامي مدارس 
ممنوع  را  مزبور  آموزش طب  و  تعطیل  را  هند  در  موجود  آیاورودایي  طب 
نمود، لیکن خوشبختانه پس از استقالل هندوستان این مکتب پزشکي جایگاه 
خویش را بازیافت و امروزه به عنوان یکي از مکاتب درماني ارزشمند مطرح 
لیکن  نمانده،  برجاي  زیادي  اطالعات  باستان  ایران  پزشکي  مورد  در  است. 
به نظر مي رسد در قلمرو گسترده هخامنشیان تشکیالت پزشکي منظمي وجود 
داشته است و ظاهرا مفهوم »اخالط رابعه« که مبناي طب بقراطي مي باشد از 
ایران باستان به یوانان راه یافته است. انتقال مذکور به دنبال حمله اسکندر 
دوره  در  ایراني  طب  است.  پذیرفته  صورت  سلوکي  دوران  وطي  ایران  به 
اشکاني آمیخته اي از طب یوناني و در دوره اشکاني آمیخته اي از طب یوناني 
و طب زرتشتي بود. برخي پزشکان نامور عصر مذکور از قبیل آزوتکس و 
فرهاته)فرهاد( بر همین منوال عمل مي نمودند. این روند تا زمان ساسانیان نیز 
ادامه یافت و آموزه هاي پزشکي ملغمه اي از مکاتب طب یونان، هند و نیزتعالیم 
زرتشتي بود. در همین دوران دانشگاه و بیمارستان »جندي شاپور« در شمال 
اعتال  حداکثر  به  انوشیروان  دوران  در  که  گردید  تاسیس  خوزستان  غربي 
رسید. در دانشگاه مذکور اساتید یوناني، سریاني، هندي و ایراني به تدریس 
اشتغال داشته، کتاب هاي گوناگون را به زبان پهلوي در مي آوردند. بنیانگذار 
طب یوناني اسکوالپیوس مي باشد که احتماال یک شخصیت نیمه تاریخي نیمه 

افسانه اي واجد جنبه الهي بوده است. بقراط پزشک یوناني 

طب  بر  مي دانند،  پزشکي  دانش  بنیانگذار  را  او  عموما  که  ق.م(   357-460(
رومي و نیز طب رایج در قرون وسطي تاثیرعمیقي گذارد. گرچه شهرت وي 
اپیدمي(  کتاب  یا  بقراط  نامه  او )سوگند  از  مانده  به جا  آثار فصیح  دلیل  به 
مي باشد، لیکن نسخه ها، روش هاي تجویز، و برنامه هاي دارویي ابداع شده 
توسط وي نیز نقش عمده اي در شهرت او دارند. نخستین رساله مکتوب و 
مدون در زمینه گیاه شناسي دارویي مقارن ظهور تمدن یونان توسط تئوفر 
است ) 370-285 ق.م( ارائه شد. این رساله با عنوان تاریخچه گیاهان بود و 
انسجام  با  ارائه یک موضوع مهم  ارزنده نویسنده در  نمایانگر تالش  گرچه 
مولف  کار  محدود  مرزهاي  نشانگر  حال  عین  در  ولي  مي باشد،  الزم  علمي 
است که خود ناشي از محدودیت اطالعات و دانش موجود در زمینه گیاهان 

دارویي در آن زمان بوده است. 
 www.herbmed.org :منبع
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سالمت

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

معرفی نمایيد. آگهی های شما موجب 
ارتقاء کيفيت این هفته نامه خواهد شد.   

دانش و فناوری

خداحافظ هکر کوچک!
به نقل از پایگاه اینترنتی exophase جئوهاتز معروف ترین و جوان ترین هکر آیفون 
از دنیای هک و جیلبریک خداحافظی  و مبتکر روش جیلبریک ساده برای همیشه 

کرد.
این هکر 21 ساله هفته گذشته و در بروز رسانی وبالگ خود اعالم کرده بود که 
موفق به جیلبریک آیفون 4 شده است و بزودی نرم افزار مربوطه را در وبالگ خود 

قرار می دهد.
او پس از اعالم خداحافظی خود صفحه توئیتر خود را نیز مسدود کرده است اما در 
وبالگش که به تازگی آن را نیز بسته در خصوص دالیل کناره گیری خود از صحنه 

جیلبریک و هک آیفون نوشته است:
“متاسفم، به احتمال فراوان این خبر بدی برای کاربران آیفون است، من از زمانی 
که کار بر روی هک را شروع کردم و این وبالگ را تبدیل به مسائل فناوری کردم، 

خیلی چیزها را از دست دادم و به پیشنهادات و نظرات اهمیت فراوانی می دادم”
وی در ادامه افزوده است که : من این نکته را نمی دانستم که تا وقتی به مردم چیزی 
ندهید آنها به تو اهمیت نمی دهند، ولی اکنون این نکته را درک کردم. امشب دیر است 

و فردا در مورد اینکه چکار خواهم کرد، فکر می کنم.
وی درادامه تاکید کرده است که دلیل اصلی منتشر نکردن نرم افزار جیلبریک “آیفون 
4ٔ فنی و تکنیکی نیست. موضوع این است که این کار هیچ وقت تمام نمی شود و 
مردم بعد از blackra1n در خواست آنالک می کنند و بعد از blacksn0w مردم 

درخواست Untethered می کنند و این چرخه ناتمام و خسته کننده شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرده است که “من با این روش دوستان و دشمنان زیادی 

را برای خود دست و پا کرده بودم اما روزهای زیادی را نیز از دست دادم.”
آیفون،  هکر  اولین  یک باره  و  ناگهانی  خداحافظی  از  اعالم شگفتی  با  کارشناسان 
ترس او از بازداشت شدن و یا حتی اینکه شاید او با استیو جابز معروف به توافق 

مالی جالبی رسیده باشد را از دالیل این خداحافظی می دانند.
الزم به ذکر است طبق قوانین آمریکا در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن جئو هاتز 
به دلیل هک ایفون وشکستن قانون کپی رایت او برای 15 تا 25 سال راهی زندان 

می شد.
جرج فرانسیس هاتز در 2 اکتبر 1989 در آمریکا بدنیا آمد و توانست برای اولین بار 
آیفون را هک و جیلبریک کند و در این اواخر حتی در اندیشه هک کنسول هک ناپذیر 
“پلی استیشن 3ٔ بود که شرکت سونی با ارائه فریمور جدید این اقدام او را ناکام 

گذاشت.
نشریه معتبر فوربس از هاتز به عنوان یکی از نوابغ آینده و کسی که شاید بتواند 
مغز انسان را نیز هک کند، نام برده بود. هاتز توانسته بود در ماه مارس سال 2008 
 ”PcWorld“ نیز به عنوان یکی از 10 نابغه زیر 20 سال دنیا از سوی نشریه معتبر

انتخاب شود.
به هر صورت دنیای جیلبریک و هک آیفون نابغه بزرگی را از دست داد و گمان 

نمی رود به این زودی ها کسی بتواند جای او را پر کند.

به بهانه انتشار اسناد محرمانه ارتش آمریکا در اینترنت

آیا ميشود در اینترنت 
ناشناس ماند؟

منبع: نیوساینتیست ترجمه: محبوبه عمیدی

در  آمریکا  جنگ  اسرار  از  سند  90هزار  از  بیش  انتشار 
قرار  خبرها  صدر  در  را  ویکی لیکس  روزها  این  افغانستان 
داده است. فکر می کنید شانس ناشناس ماندن برای منابع این 

خبر جنجالی یا سایر اطالعات درز کرده چقدر باشد؟

جنگ  اسرار  از  سند  90هزار  از  بیش  انتشار  مارکس:  پل 
از آنها محرمانه   افغانستان که بخشی  شش ساله آمریکا در 
هستند، این روزها ویکی لیکس را در صدر خبرها قرار داده 
که  داده شود  پاسخ  هم  پرسش  این  به  نیست  بد  اما  است. 
اطالعات  این  درز  باعث  که  کسانی  ردیابی  امکان  چقدر 
اطالعات  این  افشاکنندگان  یا  داشت  خواهد  وجود  شده اند 

چقدر شانس ناشناس ماندن خواهند داشت؟ 

ویکی لیکز چیست؟
حدود چهار سال پیش مجموعه ای از فعاالن مخالف سانسور 
اطالعات، وکال و متخصصان شبکه تالش کردند با استفاده 
از اینترنت و روش های پیچیده حفظ هویت، فضایی را برای 
افشای اطالعات محرمانه خلق کنند. آنها می خواستند ارسال 
اسناد محرمانه و اطالعات حساسیت برانگیز به این سایت به 
سادگی ورود داده های تازه به ویکی پدیا و بدون نیاز به هر 

هویتی باشد.

در واقع ویکی لیکس سازمانی متشکل از گروه هایی با هدف 
واحد در سراسر جهان است که توسط ژولین اسانژ، یکی از 
بنیانگذاری  بوده،  هکر  زمانی  که  اطالعات  آزادی  طرفداران 
شده است. او و همکارانش که اغلب وکیل هستند برای حفظ 
هویت افشاکنندگان از راهنمایی کارشناسانی مانند بن لوری 
»الیه  اس.اس.ال  امنیتی  پروتکل  تعریف  پیشگامان  از  که 
سوکت های امن« برای انتقال امن اطالعات از طریق اینترنت 

است، بهره می برند. 

چه قابلیتی باعث می شود افشاگران ناشناس باقی بمانند؟ 
برای  فناوری  از  افشاگرانه اش  اهداف  علیرغم  ویکی لیکس 
ناشناس ماندن افراد استفاده می کند که تور نام دارد و متعلق 
The Onion Router را می توان  به پنتاگون است. تور یا 
شبکه ای به حساب آورد که به کاربران امکان ارسال اطالعات 

به صورت ناشناس را می دهد.

شبکه تور از حدود 1000 سرور داوطلب در سراسر جهان 
انتقال  برای  می کند.  استفاده  اطالعات  امن  ارسال  برای 
نرم افزاری  کاربر  است  کافی  آنالین  فضای  به  اطالعات 
طریق  از  و  کند  دانلود  می شود  نامیده  تور  پردازنده  که  را 
کند. سرورهای  ارسال  به شبکه  را  نظر  مورد  اطالعات  آن 
متعدد  الیه های  از  استفاده  با  و  تصادفی  به شیوه های  تور 
اینجا  در  که  نهایی  مقصد  به  را  اسناد  این  رمزگذاری شده 

وب سایت ویکی لیکس است، منتقل خواهند کرد.

دسترس  از  دور ماندن  و  فعالیت  ادامه  برای  ویکی لیکس 
شرکت ها و دولت هایی که نمی خواهند اطالعات به بیرون درز 
قانونی  پشتوانه  که  سوئد  کشور  در  سروری  توسط  کنند، 
می شود.  میزبانی  دارد،  اطالعات  آزادی  برای  نیرومندی 
امکان مشابهی نیز در جزیره ایسلند ایجاد شده است. عالوه 
در  متعددی  افشا نشده  نقاط  از  دارد  ویکی لیکس  این  بر 
سراسر جهان پشتیبانی می شود که در صورت از کار افتادن 

یکی از سرورها وظیفه پشتیبانی را به عهده خواهد گرفت. 

درز  بیرون  به  وب سایت  این  توسط  اطالعاتی  چه  تاکنون 
کرده است؟

90هزار سند منتشر شده از جنگ افغانستان تنها بخشی از 
1.2 میلیون سند انتشار یافته توسط این سایت است. از دیگر 
طراحی  کنیا،  در  دولتی  فساد  به  می توان  منتشر شده  اسناد 
نظامی  قواعد  و  کرد  ویران  را  هیروشیما  که  اتمی  بمب 
تدوین شده برای زندان گوانتانامو در کوبا اشاره کرد. برخی 
از اسناد هم به افشای حساب های مالی اعضای فراماسونری 

پرداخته اند.

که  شده  منتشر  وب سایت  این  توسط  نیز  تازه ای  ویدیوی 
نشان می دهد یکی از حمالت هلکوپترهای نظامی آمریکا به 
بغداد در سال 1386/2007 باعث کشته شدن 12 نفر شده که 
دو روزنامه نگار رویترز نیز جزء این کشته شدگان بوده اند. 

در  را  اسرار  شناخته شدن  از  نگرانی  بدون  می شود  آیا 
ویکی لیکس افشا کرد؟ 

گفته  وب  مخترع  برنرزلی،  تیم  که  همانطور  نه!  حقیقت  در 
است: »اینکه هیچ ردی از خودتان به جا نگذارید بسیارمشکل 
خطر  بازی  این  به  ورود  برای  باید  بگویم  صادقانه  است. 

کنید«.

در  اطالعات مستقر  تحلیلگر  مانینگ،  بردلی  در حال حاضر 
به  نظامی  هلکوپتر  حمله  فیلم  انتشار  به  مظنون  که  عراق 
ساکنان بغداد است، توسط ارتش آمریکا دستگیر شده است. 
در این مرحله روشن نیست که آیا او مظنون به همکاری در 
انتشار سایر اطالعات محرمانه نیز تلقی می شود یا نه؟ البته 
دستگیری مانینگ بیش از اینکه حاصل ردیابی منابع خبری 
ویکی لیکس توسط ارتش آمریکا باشد، نتیجه تماسی از سوی 

یک منبع ناشناخته است.

سامسونگ به کاربران خشمگين آیفون، موبایل مجانی می دهد!
به نقل از پایگاه اینترنتی Tgdaily شرکت سامسونگ در یک اتفاق نادر در بازار تلفن همراه به کاربران خشمگین آیفون4یک 

دستگاه تلفن همراه گاالکسی مجانی می دهد.
سامسونگ ظاهرا از هزاران توئیت ارسال شده در مورد مشکالت آیفون 4 به فکر یک بازاریابی خوب افتاده است.

4و سایر مشکالت آن  این شرکت برای یکی از کاربران توئیتر که در پست ارسالی خود از مشکالت افت سیگنال آیفون 
شکایت کرده بود پیامی با این مضمون ارسال کرد: “با تشکر از توئیت شما، آیا شما می خواهید که جدیدترین محصول ما 
یعنی سامسونگ گاالکسی را داشته باشید تا بتوانید قدرت آنتن دهی آن را آزمایش کنید” و سپس از این کاربر تقاضای 

آدرس برای ارسال گاالکسی در ازای ارسال متن قرار داد خود با شرکت اپل را کرده بود.
کاربر مورد نظر با انجام دادن تحقیقاتی معتبر بودن این توئیت و پیام ارسالی سامسونگ را دریافت.

یکی از مدیران سامسونگ در این مورد گفت: “به تازگی فعالیت های آنالین مصرف کنندگان ناراضی محصوالت رقبای ما 
افزایش یافته و ما تصمیم گرفتیم با تماس با افراد ناراضی به آنها پیشنهاد یک گاالکسی مجانی را بدهیم تا آنها نیز بتوانند 

یک تلفن همراه با ابهت و البته بدون مشکل افت سیگنال را تجربه کنند.”
البته این اقدام سامسونگ را می توان  در پاسخ به اقدام شرکت اپل در کنفرانس مطبوعاتی خود و مقایسه افت سیگنال آیفون 
4 با تلفن همراه امنیا 2 شرکت سامسونگ دانست و البته سامسونگ پیش از این هم با یک ترفند تبلیغاتی مشکل آیفون 4 را 

متذکر شده بود.)
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هست،  ما  ذهن  در  سالمند  مرد  یک  از  که  آشنایي  تصویر 
در  اما  راه مي رود.  به زحمت  که  است  فردي نحیف و الغر 
قرن بیست و یکم، مردان سالمند مي توانند با درک نیازهاي 
تغذیه اي خودشان، همچنان بنیه  بدني خوبي داشته باشند 

و سالم زندگي کنند....
و  تجربه  جوان ترها  با  سالمندان  اصلي  تفاوت  مطمئنا 
رفتار  و  زیست شناسي  اما  آنهاست.  بیشتر  خردمندي 
سالمندان هم تفاوت پیدا مي کند. سوخت وساز در سنین باال 
تغییر مي کند و فرد کالري کمتري مي  سوزاند. این وضع به 
معناي افزایش وزن است، اما سالمندان پس از گذر از سنین 
پیدا مي کنند. سالمندان  70 سال، معموال کاهش وزن  تا   60
معموال کمتر غذا مي خورند که تا حدي به این علت است که 
به  دارد.  کالري  به  کمتري  نیاز  که  مي کند  بدن حس  ظاهرا 
عالوه تضعیف ذایقه و شم افراد مسن براي غذاها و تنهایي 

و نبود همراه هنگام غذا خوردن، ممکن است عالقه  آنها را به 
غذاخوردن کاهش دهد. حتي در یک جامعه مرفه، بسیاري از 
سالمندان ممکن است منابع مالي )یا توانایي حرکتي( براي 
خرید از فروشگاه ها یا غذا خوردن در رستوران ها را نداشته 

باشند. گروهي دیگر از سالمندان دچار مشکل هاي دنداني یا 
خشکي دهان هستند که مانع از جویدن درست غذا مي شود. 
باشند.  داشته  نقش  زمینه  این  در  است  ممکن  نیز  داروها 
ممکن  مي خورند،  غذا  خوبي  به  سالمندان  که  هنگامي  حتي 

است همه مواد مغذي به طور کامل جذب نشود.

سالمندان و کالري  خوراکي ها
براي مردان میانسال اغلب کاهش کالري دریافتي از راه غذا مشکل 
انجام مي شود.  به طور خودکار  کاهش  این  در سالمندان  اما  است. 
پژوهش ها نشان داده اند میزان مصرف کالري مردان از 2700 کالري 
پیدا  کاهش  سالگي   80 در  کالري   2100 به  سالگي   30 در  روز  در 
کاهش  این  پیامد  یک  درصد.   30 تا   25 حدود  چیزي  یعني  مي کند، 
دریافت کالري کاهش وزن یک مرد متوسط پس از 60 سالگي است. 

چرا مردان با افزایش سن غذاي کمتري مي خورند؟ تا حدي به این 
افزایش سن در  با  نیاز کمتري به غذا دارند. سوخت وساز  دلیل که 
اغلب موراد کند مي شود، زیرا مردان بافت عضالني شان را از دست 
مي دهند و عضله سریع تر از چربي کالري ها را مي سوزاند و اما علت 
25 درصد بافت عضالني شان )و قدرت  شان( را  اینکه مردان حدود 
بي حرکتي  به خاطر  عمدتا  مي دهند،  از دست  70 سالگي  تا   30 بین 
وزن تان  اگر  باشید.  وزن تان  مراقب  باید  سن تان  افزایش  با  است. 
علي رغم برنامه ورزشي متعادل کاهش مي یابد، میزان کالري مصرفي 
روزانه تان را افزایش دهید. چربي دو برابر پروتئین و کربوهیدرات 
کالري تولید مي کند )9 کالري به ازاي هر گرم در مقابل 4 کالري به 
ازاي هر گرم(، اما اگر براي افزایش وزن نیاز به مصرف چربي دارید، 
مراقب باشید که چربي هاي سالمي را که در روغن زیتون و سایر 
روغن هاي گیاهي، مغزهاي خوراکي و ماهي هاي چرب یافت مي شود 

را انتخاب کنید.

سالمندان و پروتئین

پروتئین  به  نیاز  عمومي شان  و سالمت  براي حفظ عضالت   مردان 
بخورد ممکن است دچار کمبود  اگر مرد سالمند غذاي کمي  دارند. 
پروتئین شود، به خصوص اگر در حال بهبودي از بیماري یا جراحي 
به  تنها  مردان جوان  مي دهند.  افزایش  را  پروتئین  به  نیاز  که  باشد 

8/0 گرم پروتئین به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در روز نیاز دارند. 
مردان سالمند براي اینکه جانب احتیاط را داشته باشند، مي توانند به 
 50 20 درصد اضافه کنند. مصرف مقدار نسبتا متوسط  این مقدار 
گرم پروتئین در روز مادامي که از پروتئین هاي با کیفیت باال باشد 

براي اغلب مردان سالمند کافي به نظر مي رسد.

سالمندان و چربي
افراد  در  خون  کلسترول  میزان  که  داشتند  اعتقاد  قبال  پزشکان 
سالمند، دست کم افرادي که تا 70 سالگي سالمت قلب خود را حفظ 
براي  گاه  هیچ  است.  اشتباه  باور  این  اما  ندارد.  اهمیتي  کرده اند، 
محافظت از شریان ها با مصرف مقادیر کم تا متوسط چربي )کمتر 
از 30 درصد کالري هاي مصرفي در روز( و ترجیح دادن چربي هاي 
ماهي،  در  امگا3  اسیدهاي چرب  و  زیتون  در روغن  تک اشباع نشده 

در  نیست.  دیر  )گاجره(  کانوال  روغن  احتماال  و  مغزدار  میوه هاي 
هر سني باید از مصرف چربي هاي اشباع شده و کلسترول از منابع 
غذاهاي حیواني مانند گوشت و لبنیات پرچرب و چربي هاي ترانس 
در غذاهاي سرخ شده، مارگارین قالبي، تنقالت و بسیاري از غذاهاي 

آماده کارخانه اي پرهیز کرد.

سالمندان و کربوهیدرات ها
مهم ترین عارضه سوخت وساز کربوهیدرات ها دیابت است و دیابت 
پیدا مي کند. در برخي موارد،  افزایش سن شیوع بیشتري  با   2 نوع 
فرآیند پیري باعث مي شود که مقدار کافي انسولین براي حفظ میزان 
قند خون )گلوکز( در حد طبیعي تولید نشود. اما در اغلب موارد مشکل، 
مقاومت بافت هاي بدن به انسولین است. ورزش نکردن، چربي زیاد 
بدن و کمبودهاي فیبرهاي غذایي در ایجاد دیابت نوع 2 نقش دارند. 
نیز  باال(  گالیسمیک  )اندیس  باال  قند  با شاخص  غذاي هاي  مصرف 
همین گونه است. شکر و سایر کربوهیدرات هایي که به سرعت جذب 
قرار  باال  گلیسمیک  با ضریب  غذاهاي  فهرست  در صدر  مي شوند، 
دارند. این غذاها به سرعت قند خون را باال مي برند و نیاز به ترشح 
سریع انسولین را در بدن ایجاد مي کنند. کربوهیدرات ها در هر سني 
باید 55 تا 65 درصد کالري رژیم غذایي را تشکیل دهند. همچنین در 
هر سني مصرف کربوهیدرات هاي پیچیده به خصوص آنهایي که در 

غالت کامل )سبوس دار( وجود دارند، بهتر است.

سالمندان و فیبرهاي غذایي
در  تنها  که  هستند  کربوهیدرات ها  از  خاصي  انواع  غذایي  فیبرهاي 
انسان  روده  که  آنجایي  از  مي  شوند.  یافت  گیاهي  منشا  با  غذاهاي 
توانایي هضم و جذب فیبرها را ندارد، مقدار کالري حاصل از آنها 
دارند.  فراواني  غذایي  ارزش  فیبرها  این  وجود  این  با  است.  حداقل 
که  مزمني  بیماري هاي  با  مقابله  به  غذایي  فیبر  زیاد  مقدار  مصرف 
کرد؛  خواهد  کمک  مي کند،  گرفتار  را  جوان ترها(  البته  )و  سالمندان 
)ایجاد  دیورتیکولوز  قلبي،  بیماري  دیابت،  جمله  از  بیماري هایي 
به  سالمندان  )بواسیر(.  همورویید  و  بزرگ(  روده  در  دیورتیکول 
رژیم  که  شد  خواهند  خوشحال  موضوع  این  دانستن  از  خصوص 
غذایي پرفیبر بهترین راه براي جلوگیري و درمان یبوست است. در 
آنها  که  است  خاطر  این  به  سالمندان  از  بسیاري  در  یبوست  واقع 
کمتر از 25 تا 30 گرم فیبر مورد نیاز در روز را مصرف مي کنند.
با خوردن میوه ها، سبزي ها و غالت سبوس دار مي توانید فیبر مورد 
نیاز خود را تامین کنید. اما تنها با خوردن سیب، کلم بروکلي و غالت 
سبوس دار و مانند آنها مشکل است به میزان 25 گرم فیبر در روز 
رسید. مي توانید بقیه نیاز خود به فیبر را با مصرف مکمل هایي مانند 

پسیلیوم تامین کنید.

سالمندان و آب
تعداد اندکي از افراد باور دارند که آب یک ماده مغذي است و شاید 
از  مرحله  هر  براي  آب  کنند.  فکر  این گونه  باشند،  داشته  حق  هم 
زندگي ضروري است. بسیاري از سالمندان به اندازه نیازشان آب 
نمي نوشند. کمبود آب در شدیدترین حالت باعث کم آبي بدن مي شود 
که ممکن است پیامدهاي شدیدي داشته باشد. اما حتي کم آبي مالیم 
هم در دچار شدن به خشکي دهان و یبوست که بسیاري از سالمندان 
را گرفتار مي کند، نقش دارد و اگر به اندازه کافي ننوشید، حتي اگر 
رهایي  یبوست  از  باشید،  کرده  زیاد مصرف  میزان  به  غذایي  فیبر 
نخواهید یافت. نوشیدن چه مقدار آب در روز کافي است؟ به طور 
متوسط شما به حدود یک لیتر آب به ازاي هر 1000 کالري در رژیم 
غذاي تان نیاز دارید. براي اغلب افراد سالمند این میزان حدود 2 لیتر 
آب یا 8 لیوان معمولي آب است. از آنجایي که خود مواد غذایي داراي 
آب هستند و 60 درصد نیاز به آب را فراهم مي کند، مجبور نیستید 
که حتما روزانه 2 لیتر مایعات بنوشید؛ نوشیدن نیم لیتر یا دو لیوان 

آب کفایت مي کند.

سالمندان چه باید بخورید؟
پاسخ این سوال براي سالمندان، مانند مردان جوان تر، مصرف یک 
رژیم غذایي متعادل و متنوع است. گوشت قرمز کمتر و گوشت ماهي 
و مرغ بیشتري بخورید. سعي کنید از حبوبات به عنوان منبع پروتئین 
خصوص  به  سبوس دار  یا  کامل  غالت  زیادي  مقدار  کنید.  استفاده 
کم  را  شیریني  انواع  مصرف  میزان  بخورید.  پرفیبر  آماده  غالت 
کنید. میوه ها و سبزي هاي تازه به خصوص آنهایي که رنگ زرد- 
نارنجي یا سبز تیره دارند، بخرید. غذاهاي تازه و خانگي بر غذاهاي 
دارند. میزان مصرف چربي هاي  کارخانه اي و فرآوري شده ترجیح 
اشباع شده تان، به خصوص چربي هاي گیاهي به طور نسبي هیدورژنه  
از چربي هاي سالم  اما مصرف مقدار متعادل  شده را کاهش دهید، 
ندارد.  مانند ماهي چرب، روغن زیتون و میوه هاي مغزدار اشکالي 
به اندازه کافي ورزش کنید تا عضالت تان قدرتمند بماند و اشتهایتان 

افزایش یابد. روزانه یک قرص مولتي ویتامین بخورید.
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بخورنخورهاي سالمندي
ترجمه:  بهار خراساني/ اصول تغذیه سالم براي مردان مسن
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آشپزباشی
سوپ ذرت

مواد الزم:
فلفل دلمه اي قرمز                     2 عدد

روغن                                     2 قاشق غذاخوري
پیاز ریز خرد شده                      یک عدد

کرفس                                    2 ساقه
سیب زمیني                           یک عدد متوسط

ذرت پخته                               2 لیوان
آب مرغ                                  یک لیتر

نمک و فلفل                            به میزان الزم
آبلیمو                                   به میزان دلخواه

طرز تهیه:
قرار  نایلون  کیسه  داخل  و  کرده  کبابي  را  دلمه اي   فلفل 
دهید تا بخار کند و پوستش به راحتي کنده شود. سپس 
آن را پوست کنده و تخم هایش را جدا کنید و گوشت فلفل 
را به صورت یک سانت در یک سانت خرد کنید. روغن 
را در قابلمه ریخته و گرم کنید. سپس پیاز و کرفس خرد 
از  تا کمي نرم شوند. پس  دهید  تفت  و  بیفزایید  را  شده 
مرغ  آب  دلمه اي،  فلفل  شده،  خرد  زمیني هاي  سیب  آن 
تا  بپزد  بگذارید  کرده،  اضافه  را  پخته  ذرت  نصف  و 
پخت، سوپ  از  نرم شوند. پس  کامل  به طور  سبزي ها 
را در مخلوط کن ریخته و به صورت پوره درآورید و 
به قابلمه برگردانید. اگر سوپ سفت بود، مقداري شیر 
یا آب مرغ اضافه کنید و دوباره روي حرارت بگذارید تا 
به جوش آید. همچنین نصف دیگر ذرت را اضافه کرده 
و نمک و فلفل را اندازه کنید. اگر دوست داشتید آب لیمو 
ترش تازه را نیز بیفزایید. در آخر، خامه را اضافه کرده 
و سوپ را سرو کنید. مي توانید این سوپ را بدون فلفل 

دلمه اي نیز تهیه کنید.
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دشمنان موهایتان
 را بشناسيد

مدل  با  مي خواستید  که  آورید  یاد  به  را  روزي 
به  خود  دوستان  با  یا  میهماني  به  خاص  مویي 
گردش بروید. شاید یافتن آرایشگاه یا رنگ مویي 
این  امروزه چطور؟  اما  بود.  خاص بسیار مشکل 
فسفري،  صورتي  جیغ،  نارنجي  رنگ هاي  روزها 
مي شود. شاید  دیده  زیاد  کهربایي  و  متالیک  آبي 
تنوع رنگ و مدل براي مو  اندازه جمعیت دنیا  به 
به وجود آمده است. اما آیا همه این مدل ها و رنگ 
بي ضرر  حداقل  یا  مفید  مو  سالمت  براي  موها 

است؟

به  که  مي دهند  هشدار  مو  و  پوست  متخصصان 
علت افزایش میزان مصرف و کاهش سن مصرف 
پوست سر  به حساسیت  مبتالیان  آمار  مو،  رنگ 
این  و صورت بیشتر شده است و بیشترین علت 
حساسیت هاي  بروز  از  که  است  این  نیز  مساله 
نشان  تحقیقات  نمي شود.  پیشگیري  پوستي 
 85 و  دبیرستاني  دختران  درصد  که41  مي دهد 
30 ساله  تا   20 33 درصد مردان  و  درصد زنان 

از رنگ مو استفاده مي کنند. این درحالي است که بیش از 5 درصد از این 
مصرف کنندگان حداقل یک بار به حساسیت ها و دیگر مشکالت پوستي دچار 
شده اند اما متاسفانه از هر شش نفر که به حساسیت دچار مي شوند، یک نفر 

به مراکز درماني مراجعه مي کند. 
علت حساسیت به رنگ مو

مشکل ناشي از حساسیت به رنگ مو به علت وجود ماده اي به نام پارافنیلن 
فرآورده هاي  از  استفاده طوالني مدت  اثر  بر  یا پي پي دي است و  دي آمین 
در  بستري  به  گاهي  حتي  که  مي شود  ایجاد  پوستي  حساسیت  مو،  رنگ 
بیمارستان مي انجامد. این گونه حساسیت ها با وجود تاول ها در خط رویش 
فرانسه  آلمان و  مانند  اگر چه برخي کشورها  پیدا مي کند.  نمود  موي سر 
استفاده از پي پي دي را ممنوع کرده اند و استانداردهاي بین المللي وجود آن 
را در حد 6 درصد محدود کرده اند، استفاده کنندگان براي پیشگیري از بروز 
حساسیت، باید 48 ساعت پیش از استفاده از رنگ مو، آن را در سطح داخلي 

بازو یا پشت گوش شان تست کنند.
مشکل همیشگي، خشکي مو

مشکل دیگر که براي مو به وجود مي آید، خشکي مو است. خشکي مو به 
علت کاهش ترشحات چربي پوست صورت به وجود مي آید که از علت هاي 
مهم آن، رنگ کردن هاي مداوم و مکرر مو است اما استفاده از شامپوهاي 
مو  خشکي  عوامل  از  نیز  نامناسب  دهنده هاي  حالت  و  ژل ها  و  نامناسب 
آرایشي  مواد  از  استفاده  درباره  نوشته  این  در  البته  مي شوند.  محسوب 
مي نویسیم، درحالي که برخي از بیماري ها نیز موجب بروز خشکي پوست 
مي شود. درمان آن، پرهیز از عوامل آسیب رسان و استفاده از نرم کننده 
است و اگر موهاي بسیار خشکي دارید، بعد از استفاده از نرم کننده مو را 
در کاله پالستیکي حمام یا کیسه نایلون یا یک حوله گرم بپیچید و صبر کنید 
کنید،  استفاده  پروتئینه  کننده هاي  نرم  از  اگر  کننده جذب مو شود.  نرم  تا 
بهتر است. در این فصل که فصل سرد سال است، از سشوار کردن بیش از 
اندازه موها پرهیز و از شامپوها و محافظ هاي مخصوص مو استفاده کنید.

الکل  حاوي  زیبایي  و  آرایشي  لوازم  از  استفاده  مو،  خشکي  علل  از  یکي 
براي مو است. اگر موي خشک دارید، بهتر است از لوازم بدون الکل براي 
از  زمینه، ژل موس هاي مرطوب کننده  این  در  و  کنید  استفاده  مو  بهداشت 
از کاله و  افراد  از  انواع معمولي بهتر است. در فصل سرد سال، بسیاري 
شال و بلوزهاي یقه اسکي پشمي استفاده مي کنند. لباس هاي پشمي، موجب 
جذب رطوبت پوست و مو و در نتیجه ابتال به خشکي آن مي شود. توصیه 
مي شود، افرادي که از این گونه لباس ها استفاده مي کنند، حتما روسري یا 

شال ابریشمي را زیر لباس هاي پشمي بپوشند.
عوارض کرم مو

یکي از مشکالتي که براي مو به وجود مي آید، سنگیني مو به علت استفاده 
یا  چربي  هیچ گونه  محصوالت،  این گونه  است.  مو  کرم  یا  واکس  از  مکرر 
رطوبت اضافي به مو نمي دهد. درباره واکس و کرم مو گفتیم، یادتان باشد 
که وقتي مو به ژل، موس یا واکس، آغشته است، آن را سشوار نکنید و به 
خصوص الي بیگودي نپیچید. همچنین از بیگودي هاي ابري استفاده نکنید 
چون تمام رطوبت مو را به خود جذب مي کند و موجب خشکي آن مي شود.

موخوره

یکي از عالیم آسیب به مو، موخوره یا دوشاخه شدن نوک مو است که به 
علت خشک شدن بیش از حد مو اتفاق مي افتد و شاید از مهم ترین علت هاي 
آن، استفاده مکرر از رنگ مو و روش دکلره کردن است. بهترین درمان این 
عارضه، پرهیز از عوامل آسیب رسان و استفاده از مرطوب کننده هاي مو، 
مواد غذایي مناسب و شامپوهاي پروتئینه و البته قیچي کردن لبه دوشاخه 

شده مو است.

تغییر آب و  به  از علل دیگر موخوره مي توان  البته 
هوا یا خشکي هوا و آلوده بودن آن اشاره کرد و 
روغن  مانند  گیاهي  روغن هاي  از  استفاده  همچنین 
زیتون یا بادام یا نارگیل، به ویژه پس از حمام کردن 

از راه هاي درمان این عارضه است.
شامپوي نامناسب

موهایمان  براي  مناسب  شامپوي  از  اوقات  گاهي 
استفاده نمي کنیم. براي مثال، از شامپوي مخصوص 
چرب  موي  براي  بچه  شامپوي  یا  خشک  موي 
استفاده مي شود چون خاصیت شویندگي شامپوي 
چربي  است،  کمتر  خشک  موي  مخصوص  یا  بچه 
موي چرب و مواد اضافه روي مو از بین نمي رود 
نتیجه محیط براي رشد عوامل آسیب رسان  و در 
مانند قارچ ها و از جمله قارچ عامل شوره سر فراهم 
دچار  عارضه  این  به  افراد  از  بسیاري  و  مي شود 

مي شوند.

از  یا مکرر  نامناسب  استفاده  مهم  از عوارض  یکي 
لوازم و روش هاي آرایشي و بهداشتي مو، شکنندگي مو است که بیشتر به 
علت استفاده از فرکننده ها یا سشوار داغ است و راه چاره آن، پرهیز از این 

وسایل و مرطوب و پروتئینه کردن مو است. 
مو  کشیدن  و  بستن  سفت  علت  به  مو  آرایش  عوارض  مهمترین  از  یکي 
ایجاد مي شود و آن چیزي نیست جز ریزش مو. همچنین بافتن با مدل هاي 
حساسیت هاي  و  مو  ریزش  علل  از  مو  اکستنشن  از  استفاده  و  گوناگون 

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

با ما ارتباط بگیرید.
می شد  اش  پیشانی  و  صورت  روی  خط های  از 
سن  که  چیزی  آن  از  زودتر  خیلی  که  زد  حدس 
به نظر  پیر شده است.  و سال واقعی اش هست؛ 
می رسید که دیگر هیچ چیزی برایش اهمیت ندارد 
مهم  برایش  دیگران  برخوردهای  و  نگاه  اصال  و 

انزوا  مدتهاست  که  بود  پیدا  هایش  گفته  از  نبود. 
و گوشه گیری را پیش گرفته است و نمی خواهد 
با هیچکس رفت و آمدی داشته باشد. به جز دو 
نفر از دوستانش که دلشان برایش می سوخت و 
گهگاهی با تماسی هر چند کوتاه و یا آمدن و سر 
گفته  به  البته  بودند.  احوالش  جویای  او  به  زدن 
می  برخورد  آنها  با  تندخویی  با  همیشه  خودش 
بودند  این خلقیاتش عادت کرده  به  نیز  آنها  کرد. 
چون  دادند.  نمی  نشان  خاصی  واکنش  دیگر  و 
می  درک  را  او  روز  و  حال  درستی وضعیت  به 
با  با آنها  او  کردند و هیچ توقعی هم نداشتند که 

خوشرویی و مالیمت رفتار نماید.

(؛ هفته ای  تا )حامد و شهاب  می گفت: »همین دو 
یه  تا من  آرند  نامه شما رو می  هفته  برام  یکبار 
جورایی  یه  و  باشم  داشته  خوندن  برای  چیزی 
اول  نمونم.  خبر  بی  دنیا  از  حداقل  بشم.  سرگرم 
زاشتمش  می  زدم.  نمی  بهش دست  اصال  هم  ها 
می  برام  رو  بعدی  بعد شماره  هفته  تا  گوشه  یه 
حوصلگی  بی  با  همینجوری  روز  یه  اما  آوردن. 
ورقش می زدم که بعضی مطالبش توجه منو به 
خودش جلب کرد. می دونید دلم نمی خواد به هیچ 
چیزی وابستگی و عادت پیدا کنم. حاال می خواد 
یه تیکه ورق روزنامه باشه یا یه برنامه تلویزیونی 

یا یه آدم. اما کم کم، بگم ها، ناخواسته یه جورایی 
اصال  بخونم.  رو  ها  داستان  این  که  کردم  عادت 
همین دو تا جونور )حامد و شهاب( مجبورم کردند 

تا با هفته نامه شما تماس بگیرم و درد دل کنم«.
کسی  با  او  اگر  شاید  کردند  می  فکر  دوستانش 
درد و دل کند و صدایش به گوش عده ای برسد، 
کمی اوضاع و احوال روحی اش بهتر خواهد شد. 
این بود که وقتی از عالقه اش مطلع شدند؛ بیشتر 
تشویقش کردند که حرف بزند و از این النه انزوا 
بیرون بیاید. سعی می کردم بیشتر شنونده باشم 
و کمتر سوال بپرسم تا خودش آنچه را می خواهد 

به زبان بیاورد.

سالها بود که به لندن آمده بود اما نتوانسته بود 
اقامت بگیرد و از مدتها پیش پیگیری پرونده اش را 
رها کرده بود و فقط به صورت غیر قانونی کار می 
کرد و آنچه می اندوخت؛ همه را برای خانواده اش 
که در واقع از لحاظ مالی بسیار تنگدست هستند؛ 
می فرستاد. پدرش سالهای پیش فوت کرده بود 
و تنها یادگارش چندین خواهر و برادر قد و نیم 
قد بود که علی باید به تنهایی مخارج زندگی آنها 
را نیز تامین می کرد. پس آنکه از حقوق کارگری 
در یک مغازه آهنگری نتوانسته بود راه به جایی 
برد؛ تصمیم می گیرد با قرض، پولی را فراهم کند 
و مثل بقیه دوستان هم محلی اش؛ عازم خارج از 

کشور شود. 

رویای مهاجرت و چشم دوختن به دنیایی رویایی 
زندگی  های  هزینه  تامین  اندیشه  و  سویی  از 
و  ذهن  در  را  کشمکشی  دیگر  سوی  از  خانواده 
روح علی بوجود آورده بود که حتی برای لحظه 
نیز خواب  نداشت. حتی شبها  آن خالصی  از  ای 
آینده  از  کاووسی  پیوسته  و  نداشت  راحتی 
دوستان  های  تشویق  با  بود. سرانجام  همراهش 
با  که  مکرری  های  تماس  و  کشورش  از  خارج 
آنها داشت؛ مصمم می شود که هر چه زودتر این 
زندگی سخت و بی نتیجه را در ایران رها سازد 

و هر چه سریعتر به دنیای آرزوهایش بپیوندد.

آخرین  در  را  مادرش  های  اشک  آخرین  هنوز 
گرم  آغوش  هنوز  دارد.  یاد  به  وداع  لحظات 
شاید  دارد.  خاطر  به  را  کوچکترش  برادرهای 
منتظر  چشمان  به  که  بود  هایی  نگاه  آخرین  این 
خواهرانش می دوخت و نگران آینده آنها بود. اما 
باید ترک می کرد. باید رها می کرد. باید مقاومت 
می کرد تا آنها نیز اشک های در بغض خفه شده 
فرو  دمی،  با  را  آن  بتواند  بعدها  تا  نبینند  را  اش 
باشد  داشته  مابقی سفرش، همراهی  برای  و  برد 

که تمام مسیر یاری اش کند.

از  شد؛  شروع  آباد  ناکجا  به  سفر  اینگونه  آری 
کدام خاطرات سفر مصیبت بارش، سخن به زبان 
می راند. از آوارگی اش در کشورهای مختلف. از 
کار سخت و طاقت فرسا که گاها دستمزدش نیز 
فراموش می شد و شکایت به جایی نمی توانست 
می  بالش  به  سر  گرسنه  که  شبهایی  از  برد. 
گذاشت. از اشک هایی که شبها تا صبح بالشتش را 
خیس می کرد. از بی حرمتی و بی احترامی و این 
که همچون یک برده با او رفتار می شد. از کدام 
قسمت باید شروع می کرد. اما هر آنچه بر او می 
گذشت تنها یک نور امید را در نگاهش زنده نگاه 
می داشت و آن اندیشیدن به خانواده اش که دل 
نگران و چشم انتظار قول و وعده های او بودند. 
باید تاب می آورد. باید تمامی این نامالیمات را به 
جان  می خرید. باید می پذیرفت که همه اینها زود 

گذر هستند و باید صبوری کند.

اما هر چه بیشتر تالش می کرد؛ کمتر نتیجه می 
بست  بن  با  داد  می  انجام  که  کاری  هر  گرفت. 
برخورد می کرد. آنچه اندوخته بود پیش از آنکه 
روانه شود؛  اش  برای خانواده  و  ایران  به سوی 
ها  ماه  طی  شد.  می  پرداخت  قاچاقچی  به  باید 
آنها ارسال  قابل توجهی برای  نتوانسته بود پول 
نیز  را  بایست که قرض هایش  از طرفی می  کند. 
شدن  وارد  و  سویی  از  خیال  و  فکر  بازگرداند. 

به سمت جلو، هیچ جهت  به راهی که جز حرکت 
دیگری نداشت؛ هر روز بیش از پیش او را پشیمان 
هیچگاه  که  کاش  ای  ساخت.  می  تر  پریشان  و 
باقی  راه دیگری  اما مگر  نمی کرد.  را ترک  وطن 
کرده  ایران  در  را  تالشش  همه  که  او  بود.  مانده 
بود و چاره ای جز این مهاجرت تحمیلی نداشت. 
فقط باید به سمت آینده حرکت می کرد بدون آنکه 
بخواهد به منطقی یا غیر منطقی بودنش، بیاندیشد.
اما هنوز هیچ چیز  به سرعت می گذشت.  روزها 
ایران  از  که  بود  ها  ماه  نبود.  مشخص  برایش 
خارج شده بود اما هنوز هیچ آینده و تکلیفی از او 
مشخص نبود. تا اینکه توانسته بود مبلغی را برای 
عبور از مرز و حرکت به سوی انگلیس فراهم کند. 
در این مدت گویی سال ها پیرتر شده بود. شب ها 
به عکس دسته جمعی خانواده اش خیره می شد و 
با تک تک آنها ساعتها صحبت می کرد. آنقدر که 
سپیده صبح را می دید و بعد برای لحظاتی پلک 

هایش به روی چشمانش آرام و قرار می گرفت. 
یکبار دیگر باید از این سرزمین هم جدا می شد. 

تماس  هم  باز  آن  از  قبل  رسید  فرا  حرکت  شب 
کوتاهی داشت با مادرش و فقط خواسته بود که 
برایش دعا کند تا به سالمت از مرز ترکیه عبور 
کند و به یونان برسد. شبی پر از دلهره و آشوب. 
و  کرد  می  دعایش  باید  که  بود  دیگر  نفر  یک  اما 
بود  رفته  یادش  کرد؛  می  تجدید  او  با  را  عهدش 
از دوران  که بگوید دلداده ای در آنجا داشت که 
نوجوانی دل در گرو عشقش بسته بود. به محبوبه 
هم قول داده بود و از او خواسته بود تا بازگشتش 
آرامش  منشا  محبوبه  کند.  برایش صبر  ایران  به 
همیشه  که  صدایی  بی  و  آرام  دختر  بود.  علی 
با وجود شرایط مالی که علی  مطیع علی بوده و 
داشت، پذیرفته بود که حتی بر حصیری به زندگی 
ندارد؛  توقعی  هیچ  او  از  و  پرداخت  خواهد  او  با 
جز اینکه علی ترکش نکند و از ایران خارج نشود. 
اما علی باید می آمد و تنها دلخوشی اش رفتن به 
خواستگاری محبوبه و تشکیل زندگی در کنار او 

بود.

توانست  او  و  رسید  فرا  موعود  لحظه  سرانجام 
به سختی  یونان شود.  وارد  و  کند  عبور  مرز  از 
ساختمانی  کارهای  مشغول  و  کند  می  پیدا  کار 
می شود. ماه ها در آنجا کار می کند و مقداری 
پول جمع می کند و برای بدهی هایش به ایران می 
فرستد. اما کار در آنجا همیشه موقتی بوده و او 
که زبان هم بلد نبود؛ همواره از مشکالتی رنج می 
برده که چاره ای جز تحمل آنها نداشته. اما خیلی 
زود متوجه می شود که یونان جای ماندن نیست 
و کار در اینجا فصلی است. پس باز هم باید خود 

را عازم سفری دیگر سازد.

مدتی  که  بود  این  راه  تنها  کرد؛  می  باید  چه  اما 
های  هزینه  برای  مبلغی  بتواند  تا  بماند  آنجا  در 
سفرش مهیا کند. این ماندن هم آسان نبود. هر بار 
که تماسی با ایران داشت؛ بیش از پیش دلتنگ و 
از طرفی نگران و مضطرب می شد. پس چه زمانی 
خواسته ها و آرزوهایش به نتیجه خواهد رسید. 
احتیاجش را  پول مورد  توانست  چه وقت خواهد 
وطن  سوی  به  آسوده  خیالی  با  و  آورد  بدست 
بازگشت نماید. در رویاهایش خودش را ملبس به 
کت و شلوار دامادی می دید و محبوبه را در لباس 
سفید عروس که در مجلسی همراهی اش می کند. 
شبها را با این رویاها به خوابی آرام فرو می رفت 
و صبحگاهان با دلهره هایی صد چندان از خواب 
برخاسته و به سوی کارش روانه می شد. اما این 
رویاها تا کی می توانست ادامه یابد و چقدر می 
توانست تسلی بخش فکر و خیال و نگرانی هایش 

باشد.
به جرات این شرح حال دیگرانی هم می باشد که 
تا  شدند  کشور  از  خارج  به   سفر  روانه  اینگونه 
شاید فردای بهتری را برای خود رقم زنند و آینده 
هایشان  خانواده  و  خود  برای  را  تر  متفاوت  ای 
مصائب  و  مشکالت  راه  این  اما  سازند.  فراهم 
داشت.  خواهد  و  داشته  همراه  به  نیز  را  خاصی 
بهتر است ما بقی ماجرای علی را در شماره بعدی 

هفته نامه، پیگیری و دنبال نمائید.
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زندگي خوش تيپ ترین ولگرد 
چين فيلم مي شود 

شبه  یک  مي تواند  اینترنت  که  مي کنیم  زندگي  دنیایي  در 
فردي ژنده پوش و خیابان خواب را به یک ستاره 
گورونگ  چنگ  گذشته  سال  کند.  تبدیل  پرطرفدار 
در  »نینگبو«  خیابان هاي  در  روز  تمام  ساله،   34
تا  مي گشت  زباله ها  در  و  مي زد  پرسه  چین  شرق 
بلکه سیگاري نیم  سوز پیدا کند یا غذایي براي سیر 
کردن شکم گرسنه اش اما زندگي این مرد به شکل 
چند  آماتور  عکاس  یک  شد.  رو  زیرو  دراماتیکي 
مي زد  قدم  خیابان  در  که  حالي  در  را  او  تصویر 
و  استخواني  و  برجسته  گونه هاي  گذاشت.  اینترنت  روي 
لباس هاي غیرمتعارفش خیلي زود نظر کاربران اینترنت را 
از  القابي  برایش  که  جایي  تا  کرد  جلب  خود  به  چین  در 
قبیل »خوش قیافه ترین ولگرد چین« و »برادر تیز« را دادند. 
از وقتي که در  قبل شکل گرفت.  از مدت ها  ملودرام چنگ 
و  کرد  ترک  کار  کردن  پیدا  براي  را  خانه اش   1996 سال 
و  مي رفت  پیش  خوب  چیز  همه  ابتدا  از  آمد.  »نینگبو«  به 
اما بعد  اومي توانست براي زن و دو پسرش پول بفرستد 

از اینکه همه پس اندازش به سرقت رفت، از کار اخراج و 
بعد هم آواره خیابان ها شد. چنگ آنقدر از ناتواني در تامین 
هزینه هاي دو پسرش شرمنده بود که هرگز با خانه تماس 
نگرفت. تالش براي پیدا کردن او به هیچ نتیجه اي نرسید. 
دست آخر هم خانواده اش نتیجه گرفتند که او مرده تا اینکه 
حال  این  با  دیدند.  اینترنت  در  ژانویه  ماه  را  هایش  عکس 
بازگشت  در  نداد.  نشان  خوش  روي  او  به  زندگي  بازهم 
به خانه اومتوجه شد یک سال قبل پدر و همسرش در یک 
تصادف رانندگي کشته شده اند اما هوادارنش بیش از 100 

هزار یوان 
دوباره  بتواند  تا چنگ  کردند  اعانه جمع  پوند(  هزار   10  (
بین  این  در  کند.  جدیدي شروع  زندگي  و  بایستد  پا  روي 
پیشنهادهاي وسوسه انگیز هم از راه رسیدند. حضور در 
تبلیغات و حتي پیشنهاد مدلینگ و راه رفتن روي فرش قرمز 
ولگرد«  تیپ ترین  »خوش  براي  چین  جنوب  در  مد  دنیاي 
حاالدنگ  و  بود  متفاوت  دنیایي  به  رو  تازه اي  دریچه هاي 
از مشهورترین کارگردانان چیني قصد دارد  جیانگو، یکي 
از زندگي چنگ فیلم بسازد. چنگ که دوباره به زادگاهش 
در دهکده اي کوچک برگشته از زندگي به عنوان یک فوق 
ستاره مشهور لذت نمي برد. این فیلم با بودجه هفت میلیون 

پوندي قرار است در ماه سپتامبر کلید بخورد. 
27 جوالي 2010 

مرگ پسر چهار ساله،
 داخل لباسشویي 

پسرشان  مي کردند  گمان  که  انگلیسي  مادر  و  پدر 
گم شده و در خارج منزل به دنبال او مي گشتند با 
مواجه شدند.ظاهرا  لباسشویي  ماشین  در  او  جسد 
قایم موشک دلیل رفتن ساني شپرد در لباسشویي 
بوده که منجر به مرگ وي شده است. پلیس تلفني از 
ناپدید شدن ساني مطلع شد. ظاهرا مادرش آنا پس از 
بازگشت از مرکز خرید ساني را نمي یابد و به همین 
مي شود  گفته  مي گذارد.  جریان  در  را  پلیس  دلیل 
چهار برادر و خواهر ساني هنگام وقوع حادثه خواب 
بوده اند اما پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده 
است. آنا با قفل کردن در منزل و خواباندن بچه ها به مرکز 
خرید مي رود اما هنگام بازگشت ساني را نمي یابد و با رفتن 
در اتاق سایر بچه ها آنها را خواب مي بیند. پلیس نیز که در 
از گشت  استفاده  مي کند دستور  عمل  زمینه شتابزده  این 
هوایي براي پیدا کردن ساني را صادر مي کند و تمام منطقه 

جست وجو مي شود اما ناگهان مادر ناراحت با دیدن جسد 
فرزندش در ماشین لباسشویي و خشک کن شوکه شده و 
غش مي کند. وي به دلیل شوک وارده در بیمارستان بستري 
است و پلیس تحقیقات اولیه خود را شروع کرده است.اینکه 
لباسشویي و خشک  اثر چرخیدن دستگاه  بر  مرگ ساني 
کن بود یا کمبود اکسیژن هنوز معلوم نیست و باید تا کامل 
ماند.همسایگان  منتظر  قانوني  پزشک  نهایي  گزارش  شدن 
که  مي دانستند  محله  داشتني  دوست  بچه  پسر  را  ساني 
دچار  ساني  مرگ  شنیدن  از  نیز  آنها  بود.  نمک  با  بسیار 
بسیار حساس شده  پلیس  اند.تحقیقات  اندوه شده  و  بهت 
است. اینکه مادر ساني در ها را قفل کرده و کسي را باالي 
سر بچه هاي خود نگذاشته سوال بر انگیز بوده و اینکه آیا 
در  رفتن ساني  هنگام  قرباني  برادر و خواهر  واقعا چهار 
لباسشویي نمي توانسته اند به وي کمک کنند؟اینها سواالتي 
به  تا رسیدن  انگلیسي مطرح کرده و  است که رسانه هاي 
دلیل اصلي مرگ ساني باید منتظر ماند اما چیزي که هست 
بي مسئولیتي اش و بي دقتي مادر سبب مرگ پسر بچه چهار 

ساله شده است.
  27 جوالي 2010 

جنایت فجيع مرد انگليسي 
پدر انگلیسي که پس از کشتن زن و فرزندانش خود را حلق آویز کرده، 
تراژدي بزرگي در این کشور به راه انداخته است. اندرو کیس 32ساله ابتدا 

با چاقو دو دخترش را 
به قتل رساند و سپس 
مربي  که  را  همسرش 
بود  کودکستان  یک 
نهایت  در  و  کشت  را 
آویز  حلق  را  خودش 
کرد. پلیس که با تماس یکي 
از همسایگان این خانواده به 
اجساد  با  رفت  جنایت  محل 
نفره  چهار  خانواده  این 
اساس  این  بر  شد.  مواجه 
اجساد دو دختر بچه بي گناه 

یک و دوساله به نام هاي فوبي و نریا در اتاق شان پیدا شد و سپس پلیس جسد 
مادر آنها را پیدا کرده و در آخر پدر خانواده اندروکیس را در طبقه باال یافتند 
که خود را حلق آویز کرده بود. نیروهاي اورژانس که با بالگرد از همپشایر آمده 
بودند نیز نتوانستند کمکي کنند و در نهایت اجساد قربانیان و قاتل براي کالبد 

شکافي راهي پزشکي قانوني شد. 
بریده  گلویشان  چاقو  با ضربات  بچه ها  و  مادر  معلوم شد  اولیه  تحقیقات  در 
شده و پلیس به این نتیجه رسید که پدر خانواده پس از کشتن آنها خود را دار 
زده است. نیروي امداد مي گوید: آنها ساعت 11 صبح به وسیله تلفن یک عابر 
از ماجرا مطلع شده و بالفاصله خود را به محل رساندند اما قاتل کار خودش 
را کرده بود. اندرو کیس در فیس بوک صفحه اي داشته که در آن نوشته سال 
2000 ازدواج کرده و دو فرزند دارد. جالب اینکه عکس خود و فرزندانش را نیز 
در فیس بوک گذاشته بود و ظاهر عکس ها نشان مي دهد آنها خوشحال و راضي 
از زندگي خود هستند. شغل اندرو راننده بود و ظاهرا مشکلي نداشتند و یک 
هفته اي بود که از تعطیالت در سواحل دوردست بازگشته بودند. خانم بروکس 
همسایه 53 ساله آنها به پلیس گفت مادر بیچاره براي لحظاتي بیرون آمده و 
افزود دیگر  با چاقو کشته است. بروکس  جیغ زده که شوهرش فرزندانش را 
31 ساله  صداي ویکي نیز نیامد و بعد عابري پلیس را خبر کرد. شلي بریور 
دوست خانوادگي قربانیان نیز به پلیس گفت: آنها هیچ مشکلي نداشتند و او از 
ادامه  این زمینه  پلیس در  این جنایت شوکه شده است. هرچند تحقیقات  وقوع 
دارد اما دلیل اصلي اندرو کیس از رقم زدن این جنایت فجیع مشکالت مالي او 

مطرح شده است. 
27 جوالي 2010 
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رنگ خون درفستيوال موسيقي آلمان 
در جریان برگزاری یک فستیوال موسیقي در شهر دویسبورگ آلمان، ایجاد سراسیمگی در میان جمعیت، به کشته شدن 19 
نفر و مجروح شدن 340 تن دیگر انجامید. این حادثه در تونل ورودی به محوطه برگزاری این جشن عظیم روی داد. ازدحام 
بیش از حد عالقه مندان در تونل ورودی و حمله ناگهانی آنها برای خروج از تونل این حادثه دلخراش را رقم زد.این در حالي 
است که هنوز مشخص نشده دلیل ایجاد سراسیمگي در میان جمعیت چه بوده است.عده ای زیادی بر اثر فشار جمعیت در 
این حادثه بیهوش یا مجروح شدند. نیروهای امداد که به دشواری راه خود را به محل حادثه گشودند، توانستند با دادن تنفس 
مصنوعی جان 10 نفر را نجات دهند ولی کمک های پزشکی در مورد دست کم 15 نفر دیگر موثر نبود. این حادثه در ساعت 17 
به وقت محلی رخ داد که نیروهاي امداد در ابتدا تعداد له شدگان را 10 نفر اعالم کردند که 9 نفر دیگر بر اثر جراحات وارده 
در بیمارستان مردند.زمان حادثه پلیس سعی کرده بود تا از ورود بیش از حد جمعیت به فستیوال جلوگیری کند که به دلیل 
ازدحام موفق به این کار نشد. پلیس تحقیقات گسترده ای را آغاز کرده تا گزارشي رسمی را از مرگ قربانیان تهیه کند. در 
همین حال شهردار دویسبورگ از نوع برخورد پلیس و اقدامات وتدابیر امنیتی دفاع کرد. وی گفت بین برگزار کنندگان فستیوال 
و پلیس برای امنیت بیشتر توافق شده بود. یورگن کیسکمبر از روسای پلیس آلمان موقعیت ایجاد شده را بسیار بحرانی و 
آشوب زده توصیف کرده است.کارل لون اشتاین 21 ساله از بازماندگان حادثه تونل می گوید:» وارد تونل که شدیم همه چیز 
تاریک و سیاه بود. ناگهان در اوج هیجان و سر و صدا فردی افتاد و زیر دست و پا ماند و با زدن جیغ همگان شروع به دویدن 
به طرف خروجی تونل کردند که این حادثه رخ داد.« به گفته وی در تونل هوایی برای نفس کشیدن نبود و حداقل یک گروه 
25 نفری ناگهان روی همدیگر افتادند و نفس کم آوردند. فرد دیگری به نام فابیو که ایتالیایی است نیز گفت:» قبل از اینکه به 
تونل برسیم من حدس زدم که تونل تحمل ظرفیت این همه آدم را ندارد و سعی کردیم با تلفن به پلیس بگوییم که ممکن است 
فاجعه ای رخ دهد اما کسی به حرف ما گوش نداد.« نیروهای امداد با استقرار دریک بزرگراه سعی کردند آسیب دیدگان را 
منتقل نمایند که به دلیل ازدحام جمعیت دچار مشکل شده و به ناچار از بالگرد استفاده کردند.این در حالي است که آنگال مرکل 
به خانواده قربانیان تسلیت گفته و اعالم کرده که با بازماندگان همدردی می کند. این سومین بار است که این فستیوال در 
ایالت نوردراین وستفالن آلمان برگزار می شود. این جشن تا سال 2006 در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار می شد. مراسم 
روز شنبه نیز از ساعت 14 آغاز شد. مراسم امسال بر خالف سال های پیش در خیابان های اصلی شهر برگزار نشد، بلکه به 
محوطه ای منتقل شده بود که سابقا ایستگاه قطارهای باری بوده است.شاهدان عینی گزارش می دهند که از دو ساعت پیش 
از آغاز مراسم، بر اثر ازدحام جمعیت در مرکز شهر دویسبورگ و با ورود طرفداران موسیقی »الکترو« و »تکنو«، وضعیت 

فوق العاده ایجاد شده بود. 
انتظار می رفت که در مراسم امسال حدود یک و نیم میلیون نفر شرکت کنند. پلیس آلمان برای تامین امنیت این جشن دو هزار 
مامور ایالتی و بیش از 1200 مامور از نقاط دیگر را به کار گمارده بود. با این همه، این حضور گسترده  ماموران انتظامی نیز 

نتوانست از این فاجعه جلوگیری کند.              رویتر  25 جوالي 2010 
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 در صورت تمایل ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح عادی
 به حل شرح ویژه بپردازید / برگرفته از روزنامه ایران

                                

ٔ متولد فروردین )بره(:
احتمااًل احساس بهتری می کنید که دیروز 
خونسردی خود را حفظ کردید و حاال می 
توانید روی مسایلی که بیشتر مورد سلقه 
خوشبختی  امروز  بپردازید.  هستند،  شما 
و  انرژی  هم  شما  و  شماست  خانه  در 
یک  حداقل  کردن  دنبال  به  تمایل  هم 
برنامه و هدف که به شادی شما ختم می 
باالی  در  همیشه  ورزش  دارید.  را  شود 
لیست اولویتهای شماست، ولی عشق هم 
همینطور. هر دوی این فعالیت ها با شانس 

خوبی همراه هستند.
ٔ متولدین اردیبهشت )گاو(:

پی  حواستان  که  این  جای  به  امروز 
و  عشقی  مطالب  به  باشد  کارهایتان 
ها،  سیاره  امروز  میکنید.  فکر  احساسی 
عاشقانه معطوف  مطالب  به  را  ذهن شما 
مجرد،  و  هستید  داشنجو  اگر  کنند.  می 
حتی  یا  و  دانشگاهی  هم  یک  است  ممکن 
یک معلم نظر شما را به خود جلب کند. اگر 
که مسوولیت  کنید  می  نصیحت  را  کسی 
پذیرتر باشد به نظر می رسد آن نتیجه ای 
را که انتظار دارید نمی گیرید. خوب است 
توانایی  شما  مانند  همه  کنید  می  فکر  که 
دارند اما آنطور نیستند. سعی کنید زمانی 
که  کنید  استفاده  ونرمتان  چرب  زبان  از 
که  کنید  رفتار  طور  همان  و  است  الزم 

دیگران می خواهند.
ٔ متولدین خرداد )دوقلوها(:

و  کند  می  متقاعد  را  نفر شما  یک  امروز 
نقش  موضوع  این  ذهنتان  در  بدون شک 
را  فکرشان  آنها چطور طرز  که  بندد  می 
به شما القا می کنند. آنها موفق نمی شوند 
اندازه  همان  به  نیز  شما  نظر  نقطه  زیرا 
نتیجه  این  به  شاید  بنابراین  است  قوی 
از  گفتنش  کنید.  توافق  هم  با  که  برسید 
انجامش راحتتر است! نوآوری را دوست 
دارید اما بهتر است با نظر جمع خودتان 
است  الزم  اوقات  گاهی  دهید.  تطبیق  را 
صبر کنید و در نظر دیگران را در مورد 
ایده هایتان ببینید و با این کار خودتان را 

هم از سردرگمی نجات دهید. 
ٔ متولدین تیر )خرچنگ(:

قرن  معامله  تواند  می  ناگهانی  خرید  یک 
تا  کنید  صبر  توانید  نمی  شما  و  شود 
آن  توانید  می  آیا  شود.  نمایان  خریدتان 
اگر  باشید.  دلباز  و  دست  و  ولخرج  قدر 
باال  مالی  دردسر  یک  که  این  از  قبل  نه 
بیاورید یک چشم بندی زیرکانه با سرمایه 
تان انجام دهید. امروز روز فعالیت، ایجاد 
دنبال  یا  ظاهرتان  کردن  بهتر  تغییرات، 
کردن آرزوهایتان یا حتی ایجاد رابطه ای 
چنین  در  است.  مخالفتان  جنس  با  جدید 
وجود  کاری  هر  انجام  امکان  شرایطی 

دارد.
ٔ متولدین مرداد )شیر(:

امروز ممکن است کناره گیری کنید. سعی 
کنید کمتر روحیه تهاجمی داشته باشید. از 
خواسته ها و نیازهای آنها با خبر هستید 
می  قرار  کارهایتان  مرکز  در  را  آنها  و 
دهید. دوستان جدیدی می یابید. در انتظار 
امروز  باشید.  کارتان  در  تغییری  ایجاد 
و  ارزش  بی  های  نامه  برخالف  پستچی 
یا قبض های پرداختی، نامه بسیار مهمی 
تاثیر  نامه  این  آورد.  می  شما  رابرای 

مهمی بر دارایی شما می گذارد. 
ٔ متولدین شهریور )سنبله(:

اگر بر سر دو راهی قرار دارید و فکر می 
کنید به خاطر فشار روحی که دارید باید 

چیز  ازهمه  و  بگذارید  کنار  را  چیز  همه 
سعی  اید.  کرده  فکر  اشتباه  کنید  دوری 
را  اهمیت  بی  موضاع  کلی  طور  به  کنید 
با  بار  یک  همین  تنها  اما  بگیرید.  نادیده 
وجودی که از محافظه کاری متنفرید ولی 
از آن استفاده کنید. طبیعت دیگران با شما 
فرق دارد خوب نیست در مورد دیگران با 

معیارهای خودتان قضاوت کنید. 
ٔ متولدین مهر )ترازو(:

می توان لحظات رویایی و لذت بخش را 
خانواده  افراد  کنید.  همکارانتان سپری  با 
آمادگی دارند تا از آرزوهای شما حمایت 
کنند، تنها الزم است از آنها بخواهید زمان 
خوبی برای عوض کردن اسباب و اثاثیه 
است.  کار  محل  در  رتبه  ارتقاء  و  منزل 
شما  طرف  از  زیادی  فعالیت  به  امروز 
مایلید که شتاب  امروز بسیار  نیاز است. 
زده عمل کنید احتمااًل به این علت که سعی 
می کنید کارهای زیادی را یک جا و با هم 

انجام دهید.
ٔ متولدین آبان )عقرب(:

از  نفر  یک  که  بینید  می  تعجب  کمال  در 
با  و طرفدار شماست.  کند  می  دفاع  شما 
وجود ناامیدیهای اخیر، می بینید که رفتار 
انسان دوستانه شما اکنون به شما جواب 
را  شما  حس  این  روز  تمام  و  دهد  می 
و  دارد. سراسر شور  می  نگه  خوشحال 
به خاطر شتاب زیاد،  هیجان هستید ولی 
نفسی  دهید.  می  هدر  را  بیشتری  زمان 
عمیق بکشید و به خود بگوئید که در هر 
زمان یک کار را به عهده بگیرید و با کاری 
این  غیر  در  کنید.  شروع  است  مهمتر  که 
صورت به خودتان آمده و می بینید تنها 

دور خودتان می چرخید.
ٔ متولدین آذر )کمان(:

ماجراجویانه  افکار  شیفته  و  عاشق  شما 
مناسبی  بسیار  زمان  اکنون  باشید.  می 
برای این افکار است زیرا مشغول کشفیات 
به  را  زیادی  که مطالب  باشید  جالبی می 
به  راجع  توانید  می  و  دهند  می  یاد  شما 
نیز  دیگری  چالش  فکر  به  کنید.  فکر  آنها 
می افتید و می خواهید نشان دهید که بیش 
انجام  کار  توانید  می  خودتان  توانایی  از 
کنید،  پیدا  کردن  سفر  شانس  اگر  دهید. 
این امر می تواند ناشی از اجابت یکی از 

دعاهایتان باشد.
ٔ متولدین دی )بز(:

شما فردی هستید که با عادتها زندگی می 
امروز برعکس همیشه هستید و  اما  کنید 
فعالیتهایی  و  کارها  دارید  دوست  امروز 
از  اگر  دهید.  انجام  همیشه  برخالف 
شخصی در خارج خبر بگیرید یا فردی که 
متفاوت  فکری  و  فرهنگی  لحاظ  از  کاماًل 
شوید.  می  خوشحال  کنید،  پیدا  را  است 
ای  نامه  دعوت  باشید  شانس  اگرخوش 
برایتان می آید که به کشور دیگری بروید.

ٔ متولدین بهمن )ظرف آب(:
امروز روابط شما کمی شلوغ شده و این 
یکی دیگر از روزهای پر تنش حساب می 
شود کسی می خواهد کارها را با سرعتی 
بدان  این  و  برساند  انجام  به  چندان  دو 
معناست که او راجع به انجام این کارها به 
خوبی فکر نکرده است. همچنین اگر شما 
شوید،  مواجه  آنها  با  آرامش  با  نتوانید 
آنها خیلی کم تحمل شده زود از کوره در 
خواهند رفت. اگر حاضر نشوید در مقابل 
بین  شدید  بحثی  وقوع  بیایید،  کوتاه  آنها 

شما اجتناب ناپذیر است. 
ٔ متولدین اسفند )ماهی(: 

باشید  خود  سالمتی  مراقب  امروز 
دارند.  درد  سابقه  که  آنهایی  مخصوصًا 
افراط  اوقات  گاهی  دارید  تمایل  شما 
را  نگرانیها  و  نکنید  افراط  بنابراین  کنید. 
عشق  و  پول  امروز  نگیرید.  جدی  خیلی 
بیرون  به  دوستی  با  اگر  نیستند.  هم  با 
او هم دوست  می روید مطمئن شوید که 
او  و  کنید  تفریح  تا  کنید  پول خرج  ندارد 
نیز با قبضهای آخر ماه مشکل دارد. زیرا 
پول کافی به همراه ندارد و شما نیز نمی 

خواهید غذای او را هم حساب کنید. 

سودوکوفال هفته
نیز  اعداد  چین  جور  به  همچنین  که  سودوکو   
می  منطق  پایه  بر  پازل  یک  باشد,  می  معروف 
تا   1 اعداد  کردن  وارد  بازی  این  از  هدف  باشد. 
این  باشد, که خود  ای می  9×9 خانه  9 در جدول 
جدول نیز شامل 9 زیر جدول 3×3 که ناحیه نامیده 
می شوند, است که در اغاز اعدادی به عنوان پیش 
فرض در بعضی خانه های جدول قرار می گیرند. 
 1 هر سطر, ستون و ناحیه باید شامل تمام اعداد 
به  نیاز  پازل  تکمیل  برای  باشد.  تکرار  بدون   9 تا 
حوصله و به کار بردن منطق می باشد. هر چند این 
امریکایی  پازل  مجله  یک  در  بار  اولین  برای  پازل 
در سال 1979 انتشار یافت, ولی انتشار ان به طور 
مستمر و پی گیر برای نخستین مرتبه بر می گردد 
به ژاپن در 1986 و در سال 2005 این سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست یافت.  امروزه این بازی در 
تمامی کشورها به عنوان یک جدول فکری مقبولیت 
این  به  روز  به  روز  و  است  یافته  توجهی  قابل 
محبوبیت افزوده می گردد. اکنون کمتر روزنامه و 
مجله پازلی را می توان یافت که هر روزه جداول 
سودوکو را در بخش سرگرمی خود نداشته باشد. 
باعث  جداول  دیگر  اکثر  برخالف  جدول  نوع  این 
به  گردد  می  انسان  در  منطقی  ذهن  و  فکر  تقویت 
همین دلیل از این بازی در بسیاری از مسابقات به 
منظور سنجش قابلیت تعقل استفاده و در بسیاری 
از این فستیوال ها سودوکو به عنوان مقام نخست 
جهانی در بین بازی های سرگرمی دست می یابد. 
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سفارت ایران در لندن                               02072253000 
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رستوران ها
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رستوران بهشت                                      02089644477
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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  
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ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 
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علی                                    02085669360 
مازندران                                     02085799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905
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 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 فروش زمين

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

07837025381  -  00989177104767   اسماعيلی

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

078۶17۶8۶82

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشين

و با همکاری
 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

اطاق جهت اجاره
Golders Green
با تمامی امکانات

ترجیحا دانشجو

02084554203

راننده ون با گواهينامه 
انگليسی مور نياز است

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

07759512443

محل کار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنایی  قیمت  با 
بهترین منطقه میداول

079392۶121۶

فيلمبرداری - عکاسی
 ادیت و تهيه آلبوم ایتاليایی

07939193009
www.mixfilm.net

2 قباله زمين در قزوین اول جاده الموت  با مساحت 
20 هزار متر دارای سند رسمی دفتر ثبت و اسناد

آماده برای پروژه گلخانه صنعتی
برای فروش یا معاوضه آپارتمان در تهران یا لندن

07949477780

آرایشگاه Unisex & Beauty Salon با کليه 
وسایل جدید و دکوراسيون جدید در بهترین منطقه 

Chiswick لندن با اجاره ارزان با 40 سال سابقه بعلت 
بازنشستگی برای فروش فوری قيمت 20000 پوند

 
07772343321- 02089944224

فروش کليه  لوازم
منزل در 

حد نو دست دوم

020857871۶4
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk کامپيوتر
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مطمئنی اطالعات را 
پاک کرده ای؟

محبوبه عمیدی

 اطالعات روی دیسک سخت کامپیوترتان را چگونه پاک می کنید؟
اگر بخواهید کامپیوتر قدیمی تان را بفروشید، باید راه حلی برای پاک 
روی  هم  شما  مطمئنا  کنید.  پیدا  آن  دیسک  هارد  از  اطالعات  کردن 
دیسک سخت کامپیوترتان اطالعات باارزشی دارید، داده هایی که به 
زندگی دیجیتال شما و خانواده تان مربوط می شود. از اسامی کاربری 
همگی  خانوادگی،  عکس های  و  مهم  مدارک  تا  گرفته  عبور  کلمات  و 

اطالعاتی هستند که ارزش دزدیده شدن دارند.
اطالعات  از  استفاده  با  اینترنتی و سارقان هویت می توانند  مجرمان 
را  داده ها  این  یا  کنند،  از شما دزدی  به طور مستقیم  خصوصی تان، 
برای دریافت کارت های اعتباری و مواردی مشابه آن استفاده کنند و 

نام نیک شما را لکه دار کنند.
گروه فناوری شبکه بی بی سی و برنامه تلویزیونی ورکینگالنچ تالش 
کرده اند بهترین راه را برای حذف اطالعات یا سخت تر کردن امکان 
دسترسی به داده ها توسط مجرمان اینترنتی پیدا کنند. آنها سه روش 

متفاوت را برای حذف اطالعات از روی دیسک سخت به کار گرفتند:
- استفاده از کلید دیلیت 

- بازفرمت درایوهای کامپیوتر
تمام  بازنویسی  برای  رایگان  کاربردی  برنامه  یک  از  استفاده   -

اطالعات دیسک سخت با عدد صفر
آنها برای این آزمایش از یک دیسک سخت 80 گیگابایتی که از سال 
1383 / 2004 جزئی از یک کامپیوتر شخصی بوده، استفاده کردند. 
این کامپیوتر شخصی برای بازی های رایانه ای، مرور وب، نگهداری 
عکس های دیجیتال، موسیقی و ... مورد استفاده قرار می گرفته است. 
ویندوز ایکس پی حرفه ای چندین بار روی آن نصب شده و پیش از این 
از فضای دیسک سخت آن آزاد   28% تنها  این که  بر  آزمایش عالوه 
بوده  پراکنده  آن  درایوهای  در  گسترده ای  شکل  به  اطالعات  بوده، 

است.
فرمت کن!

با کمک شرکت بازیابی اطالعات کروآلنترک، اطالعات درایو به شکل 
درایوها  این  از  یک  هر  اطالعات  شد.  کپی  درایو  سه  روی  یکسان 

می بایست به یکی از این سه روش حذف می شد.
1. برای پاک کردن اطالعات درایو اول از کلید دیلیت استفاده شد، این 

روش به شکل حیرت آوری سخت و زمان بر بود.
بسیاری از داده ها، اطالعاتی بودند که سیستم عامل اجازه حذف آنها 
پاک  امکان  که  تنظیمات  و  مدارک  پوشه  مانند  نمی داد،  کاربر  به  را 
اکسپلورر،  اینترنت  مانند  نیز  فایل ها  دیگر  نداشت.  وجود  آن  کردن 
آوتلوک و مایکروسافت وورک در مقابل پاک شدن مقاومت می کردند. 
تعدادی هم بزرگ تر از آن بودند که بتوانند در سطل آشغال جا شوند 

و می بایست همان لحظه برای همیشه حذف می شدند.
پس از حدود یک ساعت تالش و با کمک برنامه های کاربردی اضافه 
یا حذف برنامه ها، گروه موفق شد آن قدر برنامه ها را از درایو پاک 
کند که دیگر دستگاه به هیچ وجه قادر به شروع مجدد و استفاده از 

سیستم عامل نباشد.
2. بازفرمت دیسک سخت دوم بسیار ساده تر بود. گروه از یک دیسک 
راه انداز ویندوز ایکس پی حرفه ای استفاده کرد تا مراحل نصب مجدد 
ویندوز را برای دستگاه تداعی کند. در طول این فرآیند، درایوها برای 
نصب مجدد سیستم عامل تازه فرمت می شدند. این مرحله حدود 40 

دقیقه زمان برد.
نام  به  رایگان  کاربردی  برنامه  یک  از  سوم  سخت  دیسک  برای   .3
با صفر  را  دیسک  تمام سکتورهای  برنامه  این  استفاده شد.  داریک 
نسخه های  اما  است،  رایگان  برنامه  یک  داریک  می کرد،  بازنویسی 

تجارتی بسیاری وجود دارند که کاری مشابه آن انجام می دهند.
گذشته از این که بارگذاری داریک و استفاده از آن کار آدم های محتاط 
یا بی تجربه نیست، این فرایند بسیار زمان بر است؛ به طوری که برای 
یک دیسک سخت 80 گیگابایتی، به نزدیک دو ساعت زمان نیاز دارد 
و مطمئنا برای دیسک هایی با حجم های باالتر به زمان بیشتری نیاز 

خواهد بود.
بازیافت اطالعات

میزان  تا  شدند  تحویل  کرول آن ترک  شرکت  به  سخت  دیسک های 
موفقیت هر یک از روش های پاک کردن اطالعات مشخص شود. برای 

دو روش، پاسخ چندان رضایت بخش نبود.

حدود 20 گیگابایت اطالعات با استفاده از کلید دیلیت پاک شده بود و 
این در حالی بود که تمام این اطالعات به گفته راب وینتر، معاون ارشد 
بازگشت  قابل  ساده  ابزارهایی  از  استفاده  با  کرول  فناوری شرکت 

بودند.
60 گیگابایت از اطالعات بازفرمت شده بود، از این میزان حدود 40 
گیگابایت توسط کرول به سادگی بازیابی شد و آقای وینتر اطمینان 
داد که با کمی تالش، 20 گیگابایت باقی مانده هم قابل دسترسی خواهد 
بود. در مقابل، هیچ کدام از اطالعات روی دیسک بازنویسی شده قابل 

بازیابی نبود.
وینتر می گوید: »تنها زمانی از نرم افزارهای خاص بازنویسی استفاده 
کنید که یقین دارید به هیچ وجه ، قصد باز گرداندن اطالعات را ندارید«. 
نتیجه  به  رسیدن  و  نرم افزار ها  این  از  استفاده صحیح  مورد  در  او 
تنها در صورتی درست عمل می کند  »نرم افزار  دلخواه هم می گوید: 
که شما از آن صحیح استفاده کنید و دیسک سخت شما هم درست 
نمی کند،  عمل  درست  که  سختی  دیسک  یا  کاربر  اشتباه  کند،  عمل 
دیسک  روی  دست نخورده  را  اطالعاتی  شما  که  است  معنی  این  به 

جاگذاشته اید«.
مورد  این  در  دتیکا  امنیتی  حقوقی شرکت  بخش  مدیر  بوید،  کریس 
حفظ  برای  سخت گیرانه ای  روش  ویندوز  عامل  سیستم  می گوید، 
دیلیت  کلید  از  استفاده  می شود،  باعث  دلیل  همین  و  دارد  اطالعات 
»ویندوز  نباشد:  از روی دیسک سخت  فایل  پاک شدن یک  به معنی 
تنها پرونده دیلیت شده را به عنوان یک فایل حذف شده عالمت گذاری 
می کند، در حالی که تمامی اطالعات هنوز سر جایشان هستند. استفاده 
توسط  اشغال شده  فضای  که  است  معنی  این  به  تنها  دیلیت  کلید  از 
فایل، خالی شده و در صورت نیاز می تواند با اطالعات تازه جایگزین 
تا  باال، شاید هفته ها طول بکشد  با حجم  شود. در یک درایو سخت 
از یک  ویندوز  عامل  کنیم. سیستم  پیدا  نیاز  این فضا  از  استفاده  به 
نگهداری  متفاوت  مکان های  در  بسیاری  موقت  نسخه های  پرونده، 
می کند. در نتیجه حذف یک نسخه از پرونده، می تواند نسخه های قبلی 

آن را دست نخورده باقی بگذارد«.
با  پرونده  یک  بازنویسی  تنها  می رسد.  نظر  به  روشن  نهایی  نتیجه 
کند و هنگام فروش  پاک  را کامال  قبلی  اطالعات  عدد صفر می تواند 
باعث شود یک درایو خالی را به جای اطالعات شخصی با ارزشتان 

به خریداران بفروشید.
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ورزش ایران
ضعيف ترین نتيجه ایران در تاریخ 

کشتي آزاد جوانان جهان 

رقابت هاي کشتي آزاد 2010 جوانان جهان در بوداپست با برتري روسیه 
به پایان رسید. تیم ایران نیز در رده پنجم قرار گرفت.در اوزان هشتگانه، 
ایران  و  ایستادند  سوم  سکوي  روي  امیري  عرفان  و  یوسفي  محمد 
نماینده اي در رقابت هاي فینال نداشت.این نتیجه ضعیف ترین دستاورد 
کشتي آزاد ایران در تاریخ رقابت هاي جوانان جهان محسوب مي شود. 
نخستین  این  جهان،  جوانان  آزاد  کشتي  مسابقات  تاریخ  در  همچنین 
پایان  است.در  نداشته  مسابقات  فینال  در  نماینده اي  ایران  که  است  بار 
رقابت هاي بوداپست 2010، روسیه با 70 امتیاز قهرمان شد. آذربایجان 
با 50 امتیاز دوم شد. گرجستان، ترکیه، ایران و آمریکا هم در رده هاي 
بعدي قرار گرفتند. در رقابت هاي چهار وزن دوم، بهنام احسان پور در 
55 کیلو هشتم شد. محمد یوسفي در 66 کیلو به مدال برنز رسید. مسعود 
فیض اللهي در جایگاه هفتم وزن 84 کیلو قرار گرفت. حامد اسدي هم در 
120 کیلو پانزدهم شد.پیش از این تیم ملي کشتي فرنگي جوانان ایران با 
کسب سه مدال برنز روي سکوي سوم تیمي مسابقات قرار گرفته بود. 
در شکست هاي کشتي گیران آزاد کار ایران، فقر فني و نواقص تکنیکي 
مشهود بود. در عین حال، برتري فیزیکي و عضالني کشتي گیران ایران 
نیز چشمگیر بود. گرچه پیچش عضله هاي ایراني براي چیرگي بر توانایي 
فني رقبا کافي نبود. اصرار در برپایي اردوهاي طوالني مدت و فرسایشي 
که در ورزش امروز جهان منسوخ شده نیز از دیگر عوامل ناکامي ایران 
به نظر مي رسد. اردوهاي پر هزینه اي که نه بر غناي فني جوانان که بیشتر 
بر حجم عضالت آنها افزوده است. اگر در دوره هاي قبلي جوانان جهان 
روس ها دائما مانع کامیابي ایران مي شدند، این بار اما در نبردهاي تک به 
تک، گرجستان و آذربایجان بارها مقابل رقباي ایراني شان به پیروزي 
کلرادو  1978 در  از سال  آزاد جوانان جهان  رسیدند.رقابت هاي کشتي 
اسپرینگز آمریکا پایه گذاري شد. فیال پیش از آن مسابقات امیدهاي جهان 

را از سال 1969 برگزار مي کرد. 

 1971 اما سال  نداشت  امیدها حضور  رقابت هاي  اولین دوره  در  ایران 
در دومین دوره به میزباني ژاپن موفق به کسب 3 مدال طال و یک نقره 
شد.در اولین دوره جوانان جهان به میزباني آمریکا، ایران 4 طال، 3 نقره 
و 2 برنز کسب کرد.با پیروزي انقالب اسالمي و به دنبال آن آغاز جنگ 
تحمیلي، تیم کشتي آزاد جوانان ایران تا سال 1986 و مسابقات جهاني 
شیفراشتاد آلمان در صحنه این رقابت ها حضور نداشت. در رقابت هاي 
جانعلي  توسط  نقره  مدال  سه  کسب  به  موفق  ایران  تیم  شیفراشتاد، 
خسرونژاد، حجت رحمت آبادي و مرحوم کیومرث رجبي شد.فصل تازه 
اقتدار کشتي آزاد جوانان ایران از مسابقات جهاني 1990 در استانبول 
آغاز شد. جایي که ایران 2 طال و 2 نقره را نصیب خود کرد.سال 1994 
در بوداپست، علیرضا دبیر قهرمان شد. یک نقره و چهار برنز دیگر هم 
به دست آمد.سال 1995 آخرین دوره مسابقات امیدهاي جهان در تهران 
از آن  ایستاد.  با برتري کامل روي سکوي نخست  ایران  برگزار شد و 
پس رقابت هاي جوانان و امید در یکدیگر ادغام شدند. در 15 سال گذشته 
نیز ایران با سرمربیگري چهره هایي مثل محمود معزي پور، محمدحسن 
محبي و اکبر فالح همواره در رده اول یا دوم جوانان جهان قرار گرفته و 
به ندرت پیش آمده که همچون مسابقات سال 2009، روي سکوي سوم 

بایستد. 

ورزشی ایران و جهان

دوو سياه درآغاز 
ليگ برتر 

به نظر من مشکل زیادي در ورزشگاه آزادي پیش 
نیامد. ما که داخل زمین بودیم چیز خاصي ندیدیم. 
دوطرف  بین  که  بود  ساده  خوانی  کري  نوعی  این 

شکل گرفت و به فحاشي رسید. «

در  بین  ذره  با  برتر  لیگ  آغاز  از  پس  که  کسانی  تمام  برای 
ایران  باشگاهی  فوتبال  نامتعارف  اتفاقات  و  حاشیه  جستجوی 
سکوهای  و  تراکتورسازی  و  پرسپولیس  بازی  تماشای  بودند، 
ملتهب ورزشگاه آزادی مملو از هیجان کاذبی بود که جذابیت های 
داد. آخرین  قرار  را در سایه  ای  لیگ دهم حرفه  افتتاحیه  بازی 
برگزار  پیش در شرایط مشابهی  ماه  تیم حدود چهار  بازی دو 
آتشه  دو  و  متعصب  تماشاگران  مقطع  آن  در  بود.  شده 
تراکتورسازی نتیجه نظرسنجی برنامه 90 که پرسپولیس را به 
عنوان پرطرفدار ترین تیم باشگاهی ایران معرفی کرد به دخل و 
تصرف عادل فردوسی پور در این انتخاب مرتبط می دانستند و 
در جریان بازی شعارهای تند و بی رحمانه ای علیه او سر دادند. 
دامنه این نزاع وکشمکش مطابق انتظار به اولین جدال دو تیم در 
فصل جدید کشیده شد. قبل از سوت بازی افتتاحیه فصل جدید 
از  ای  گوشه  تراکتورسازی  از  به قصد حمایت  که  تماشاگرانی 
انتخاب عادل فردوسی  ورزشگاه آزادی را اشغال کرده بودند، 
پور به عنوان گزارشگر این بازی را نوعی دهن کجی به هواداران 
این تیم تلقی کردند و شعارهای آنها علیه فردوسی پور سرآغاز 

جنگ لفظی بی سابقه ای بین هواداران دو تیم شد. 
ماجرا زمانی جدی تر شد که هواداران پرسپولیس هم به نشانه 
ابراز  پاسخ  و  دادند  سر  شعارهایی  پور  فردوسی  از  حمایت 
چیزی  تراکتورسازی  تماشاگران  به  باقری  کریم  احساسات 
اعتراض  بازی  آغاز  با  همزمان  نبود.  آب  بطری های  پرتاب  جز 
تماشاگران  برخی  رسید.  اوج  به  نیز  تراکتورسازی  تماشاگران 
منتسب به تراکتورسازی هم پس از به آتش کشیدن تعدادی از 
صندلی های ورزشگاه آزادی، سکوهای سیمانی را کندند و به 
با  دیگر  ای  عده  و  کردند  پرتاب  پرسپولیس  تماشاگران  سمت 
پرتاب بطری های آب به استقبال عکاساني رفتند که پشت دروازه 
تراکتورسازی مستقر شده بودند. این نزاع با شروع نیمه دوم و 
پس از به ثمر رسیدن گل پرسپولیس شدت بیشتری یافت و منجر 

به مصدومیت چند تماشاگر شد. 

دادن  جلوه  مقصر  با  سازی  تراکتور  سرمربی  کمالوند،  فراز 
دو  تماشاگران  درگیری  آغاز  نقطه  پرسپولیس  هواداران 
تماشاگران  رفتار  کند:» نمي خواهم  می  تشریح  اینگونه  را  تیم 
پی  در  عکس العملی  عملي،   هر  اما  کنم  توجیه  را  تراکتورسازي 
به داخل زمین آمدیم طرفداران  دارد. زماني که ما براي تمرین 
پرسپولیس حدود 200 بطري آب را به سمت بازیکنان ما پرتاب 
کردند و طرفداران تراکتورسازي هم متقابال جواب شان را دادند. 
فرهنگ  نتیجه  این  و  نبود  درست  تیم  دو  هر  تماشاگران  رفتار 
دارد.«  وجود  ایران  استادیوم هاي  تمام  در  که  است  ناسالمي 
را  ای  حرفه  دهم  لیگ  آغاز  حالی  در  ناهنجاری  اولین  بروز 
عنوان  به  انضباطی  کمیته  این  از  پیش  که  داد  قرار  تحت الشعاع 
را  اش  اصلی  دغدغه  دست  این  از  اتفاقاتی  به  رسیدگی  متولی 
برتری  لیگ  مربیان  و  بازیکنان  اخالقی  بررسی صالحیت  روی 
فعالیتش  بدو  از  شریفی  قاضی  حالی که  در  بود.  کرده  متمرکز 
مهربانانه  رفتار  از  بینانه  خوش  نگاهی  با  انضباطی  کمیته  در 
برگزاری  از  تیم ها  محرومیت  حذف  و  خاطی  تماشاگران  با 
بازی  های  حاشیه  می رسد  نظر  به  گفته،  تماشاگر  بدون  بازی 
تراکتورسازی و پرسپولیس رویکرد مدیران فدراسیون فوتبال و 
کمیته انضباطی را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. حسین 
اتفاقات  پرونده  بازگشایی  از  انضباطی  کمیته  دبیر  عبداللهي، 
این بازی و محرومیت احتمالی تماشاگران تراکتور سازی خبر 
می دهد:» متاسفانه در این مسابقه که میلیون ها تماشاگر داشت 
پرونده  این  درباره  قطعا  و  بودیم  شاهد  را  زشتي  صحنه هاي 
تصمیم گیري مي شود. در برخورد با تماشاگران متخلف قاطعیت 

بیشتري نسبت به فصل قبل خواهیم داشت.« 

سر دادن شعارهای نامتعارف تماشاگران تبریزی در سال های 
گذشته در نهایت به جایی رسید که برای مهار حاشیه هایی از این 
دست، اداره باشگاه به مدیران جدید واگذار شد. با اینکه صحبت 
فصل  بازی  اولین  از  پس  تراکتورسازی  سنگین  محرومیت  از 

بروز  باشگاه  این  مدیرعامل  جعفری  سردار  می رسد،  گوش  به 
ناهنجاری در ورزشگاه ها را پدیده تازه ای نمی داند: 

»در ورزشگاه آزادي قضیه این قدر حاد نبود که کمیته  انضباطي، 
برانگیز  تامل  توجیه  کند.«  محروم  را  تراکتورسازي  هواداران 
با فوتبال را  او  بیگانگی  مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی عمق 
باقری را  نشان می دهد. سردار جعفری حتی شعار علیه کریم 
تراکتورسازی  باشگاه  می دهد:»  نسبت  ناشناس  تماشاگران  به 
آوردیم،  می  را  تماشاگران  این  ما  اگر  و  دارد  هواداران  کانون 
مسئولیت شان به عهده ما بود. ما هیچ هواداری را برای تماشای 
به  خودشان  افراد  این  تمام  و  بودیم  نکرده  دعوت  مسابقه  این 
ورزشگاه آزادی آمده بودند.« مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی 
که تنها سه روز از عمرمدیریتش در این باشگاه گذشته در آخرین 
اظهار نظرش هواداران غیر رسمی تراکتورسازی را بانی اتفاقات 
خطیبي،قائم  جمشید  قاب  همین  در  دانسته.  آزادی  ورزشگاه 
از  را  بازی  این  سرپرست  عنوان  به  که  تراکتورسازی  باشگاه 
روی نیمکت تماشا می کرد چشمش را روی تمام اتفاقات می بندد 
در  زیادي  مشکل  من  نظر  گوید:» به  می  اطالعی  بی  اظهار  با  و 
ورزشگاه آزادي پیش نیامد. ما که داخل زمین بودیم چیز خاصي 
ندیدیم. این نوعی کري خوانی ساده بود که بین دوطرف شکل 
حسن کامرانی  و دار  گیر  این  در  رسید. «  فحاشي  به  و  گرفت 
فر،کمک داور اول بازی که در نیمه اول سمت هواداران تراکتور 
از  ماجرا  این  عینی  شاهد  عنوان  به  بود  شده  مستقر  سازی 
رفتارهای زشت تماشاگران تبریزی قبل از سوت آغاز این بازی 
گفته است. در این گیر و دار رسول خطیبی که از سوی مسئول 
برگزاری بازی به تحریک تماشاگران تراکتورسازی متهم شده، 
داور مسابقه و هواداران پرسپولیس را عامل متشنج شدن جو 
را  خود  تا  شدیم  زمین  وارد  وقتي  داند:»  می  آزادی  ورزشگاه 
پرتاب  آب  بطري  ما  به سمت  پرسپولیس  تماشاگران  کنیم  گرم 
و تا توانستند فحاشي کردند. آنها با این کار هواداران تراکتور 
اینکه من سال گذشته مي دیدم که  سازي را جري کردند ضمن 
داوري ها به ضرر تراکتور سازی بود و این جریان همچنان ادامه 
پنالتي  از  راحتي  به  مشکوک  یک صحنه  در  مرادي  آقاي  دارد. 

تراکتور سازي گذشت. « 

بر اساس اعالم روابط عمومي ورزشگاه آزادي تماشاگران دیدار 
پرسپولیس و تراکتورسازي که از ساعت 9 صبح به تدریج وارد 
استادیوم شدند خساراتي را به بخش هاي مختلف وارد کردند. 
طبق این گزارش تعداد 123 عدد صندلي از بین رفته و همچنین به 
دیگر امکانات، تجهیزات و تاسیسات برق و مکانیکي مجموعه نیز 
آسیب وارد شد که مي توان به شکستن نرده ها، تابلوهاي راهنما، 
شیشه هاي بوفه مرکزي، طلق ها و المپ هاي مهتابي راهروها و 

سرویس هاي بهداشتي اشاره کرد. 
تراکتورسازی  باشگاه  تازه وارد  به رغم تالش هایی که مدیران 
برای تلطیف فضای فعلی و تبرئه شدن هواداران این تیم به کار 
گرفته اند،باشگاه پرسپولیس اطالعیه ای را با این مضمون روی 
تیم های  دیدار  شروع  از  قرارداد:»پیش  رسمی اش  سایت  وب 
پرسپولیس و تراکتورسازی هواداران تیم مهمان با پرتاب مداوم 
را  چمن  زمین  دور  پیست  در  حاضر  عکاسان  آب،  بطری های 
هدف گرفتند. این مسئله باعث شد تا شروع دیدار با تاخیر مواجه 
و  بازی  از  پیش  پوشان  که سرخ  زمانی  از  پرتاب ها  این  شود. 
برای گرم کردن وارد زمین شدند، آغاز شد که حتی یکی از این 
بطری ها هم پیش پای علی دایی به زمین خورد. انتظار می رود با 
برخورد قاطع مسئوالن سازمان لیگ، از تکرار اینگونه صحنه ها 

جلوگیری شود.« 

سایت هواداران تراکتورسازی اما با حمله به فراز کمالوند مطلبی 
خطاب  مطلب  این  از  بخشی  قرارداده.در  اش  خروجی  روی  را 
را  پرسپولیس  خودت  که  هست  است:»یادمان  آمده  کمالوند  به 
نمی خواهی  اگر  کردی.  معرفی  نوجوانی ات  دوران  محبوب  تیم 
پرسپولیس را ببری بگو تا ماهم به تهران سفر نکنیم.« در حالی که 
بسیاری از سایت ها رفتار تماشاگران تبریزی را مورد نکوهش 
قرار دادند، مهدی تاج ، نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم ناگزیر به 
این اتفاقات واکنش نشان می دهد و از لزوم برخورد قاطعانه و در 

نظر گرفتن محرومیت سنگین برای تراکتورسازی خبر می دهد: 
شدت  به  خاطیان  با  داده  رخ  اتفاقات  کامل  بررسی  از  »پس 
برخورد خواهیم کرد. امروز)دیروز( گزارش مسئوالن ورزشگاه 
آزادی، نیروی انتظامی و ناظر بازی را بررسی می کنیم و احکام 
را صادر خواهیم کرد.« مخاطبان تلویزیونی هم روز پرماجرایی 
دلیل  به  ورزشگاه  صدای  که  حالی  در  گذاشتند.  سر  پشت  را 
شعارهای غیر ورزشی تماشاگران قطع شده بود، شعار مشترک 
تماشاگران دو تیم هراز گاهی به گوش می رسید. افشین قطبی به 
دلیل کنار گذاشتن بازیکنان پرسپولیس و تراکتور سازی بارها 

مورد نوازش هواداران حاضر در ورزشگاه قرار گرفت. 
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پس از عدم توافق مالی با مسئوالن بلکبرن

دعوت رسمی مسئوالن شفيلد
 از تيموریان

باشگاه  انگلیس مسئوالن  اسپورتس  اسکای  گزارش وب سایت  به 
در  تا  اند  کرده  درخواست  آندرانیک  از  یونایتد  شفیلد  اولی  دسته 

تمرینات تیمشان شرکت کند.

آندو که اکنون بازیکن آزاد محسوب می شود پیش از این نیز در 
تمرینات باشگاه لیگ برتری بلکبرن شرکت کرده بود اما در پاسخ 
به دعوت سام آالردایس سرمربی این تیم به اردوی استرالیا نرفت.
کوین بلک ول سرمربی شفیلد یونایتد تابستان شلوغی را پشت سر 
نایرون نوسورثی،  نام های  با  بازیکن  به حال سه  تا  می گذارد و 
به  انتقاالت  و  نقل  مهلت  در  را  والتون  سایمون  و  کوزلوک  راب 
خدمت گرفته است.این در حالی است که والتون به دلیل مصدومیت 
از ناحیه لیگامنت زانو تا پایان فصل از میادین دور خواهد بود و 

تیموریان برای جانشینی او در نظر گرفته شده است.
گفته می شود تیموریان توسط گری اسپید مربی شفیلد به مسئوالن 
این تیم توصیه شده است، این دو در زمان حضورشان در بولتون 

با یکدیگر همبازی بودند.

مارادونا از مربيگری تيم ملی 
آرژانتين کنار گذاشته شد 

فدراسیون فوتبال آرژانتین روز سه شنبه تصمیم گرفت قرارداد دیه 
گو مارادونا مربی تیم ملی این کشور را به علت خودداری از کنار 

گذاشتن دستیاران خود تمدید نکند.
فدراسیون فوتبال آرژانتین این تصمیم را سه هفته بعد از حذف تیم 
ملی این کشور در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی دو هزار و ده 
آفریقای جنوبی در مقابل آلمان ) چهار - صفر ( اتخاذ کرد. ارنستو 
چرکیس بیالو سخنگوی این فدراسیون در یک کنفرانس مطبوعاتی 
نکردن  تمدید  به  اتفاق تصمیم  به  فدراسیون  اجرایی  کمیته   " گفت: 
قرارداد مارادونا گرفت ". سرخیو باتیستا مربی تیم ملی زیر بیست 

سال آرژانتین به صورت موقت جانشین مارادونا می شود.
مارادونا از اکتبر دو هزار و هشت مربیگری تیم ملی این کشور را به 
عهده داشت. باتیستا در بازی دوستانه یازدهم اوت )  بیستم مرداد 
( در مقابل تیم ملی فوتبال ایرلند در دوبلین هدایت آرژانتین را به 

عهده خواهد داشت.
در  که  ساله  پنج  و  پنجاه  سابال  الخاندرو  از  آرژانتین  مطبوعات 
سال دو هزار و نه با تیم استودیانتس در جام لیبرتادورس ) لیگ 
قهرمانان آمریکای جنوبی ( به قهرمانی رسید، به عنوان گزینه اصلی 
مربیگری تیم ملی این کشور نام برده اند. باتیستا که تیم ملی المپیک 
آرژانتین را نیز در سال دو هزار و هشت به قهرمانی رسید، همراه با 
میگوئل آنخل روسو،  مربی رسینگ کالب و کارلوس بیانچی که در 
بین هواداران محبوب است و با خوان گروندونا رئیس فدراسیون 
رابطه سردی دارد، از جمله گزینه های دیگر مربیگری در تیم ملی 

آرژانتین هستند.

ورزش
دردسرهاي قوانین جدید براي منچستري ها 

فروش اجباري 
ستاره ها 

سیامک خاجي 

دو  براي  را  دردسرهایي  انگلستان  فوتبال  برتر  لیگ  جدید  قوانین 
این  بر اساس  به وجود آورده است.  باشگاه مطرح شهر منچستر 
نفره   25 فهرست  اول سپتامبر  تا  باید  انگلیسي  باشگاه هاي  قوانین 
بازیکنان خود را اعالم کنند و تا آغاز ماه ژانویه تنها این نفرات قادر 
به حضور در بازي هاي این تیم ها هستند. البته باشگاه ها در استفاده 
اما تیمي مثل منچستر  21 سال محدودیتي ندارند  از بازیکنان زیر 
سیتي که با هزینه هاي گزاف بازیکنان زیادي را به خدمت گرفته با 
مشکالت زیادي روبه رو خواهد شد و حداقل باید 12 بازیکن خود را 

واگذار یا از لیست خود کنار بگذارد. 

12 بازیکن اضافي 
کایسدو،  فیلیپه  نفراتي چون روکه سانتا کروز، کریگ بالمي، جو، 
میکا ریچاردز، مایکل جانسون، وینسنت کمپاني، شان رایت فیلیپس، 
ندوم  و  زابالتا  پابلو  اتوهو،  کلوین  دي یونگ،  نایجل  آیرلند،  استفن 
روبرتو  نفرات  فهرست  از  است  ممکن  که  هستند  نفراتي  اونوها 
مانچیني در فصل جدید کنار گذاشته شوند و با این شرایط شاید 
باشگاه مجبور به فروش ستاره هاي خود با قیمتي پایین تر از ارزش 
واقعي آنها شود. با این شرایط باشگاه منچسترسیتي به روبینیو نیز 
دستور داد که تا پنج آگوست به ایستلند بازگردد تا در مورد آینده 
در این باشگاه تصمیم گیري شود. یک منبع نزدیک به روبینیو گفت: 
منچسترسیتي از روبینیو خواسته تا 5 آگوست به باشگاه برگردد 
بازي  به  مي خواهد  خودش  هرچند  ندارد.  دیگري  چاره  نیز  او  و 
براي سانتوس ادامه دهد. او شیوه زندگي، فوتبال و ساحل اینجا را 
دوست دارد و دلش نمي خواهد دائما زیر باران منچستر خیس شود. 
روبینیو یک پیشنهاد از ترکیه دارد اما پیشنهادشان چندان مناسب 
نیست اما به هر حال روبینیو نیز چندان مایل نیست به ترکیه برود. 
اینجا را خیلي دوست دارد چرا  او مي خواهد به سانتوس برگردد. 
که مشهورترین آدم شهر است و بعد از تمرین مستقیما به ساحل 
مي رود. در سیتي انتظار دارند که او 90 دقیقه در زمین بدود. شاید 
او وسوسه شود که به یک تیم لندني برود البته اگر بتوانند دستمزد 
او را بپردازند. مانچیني، سرمربي سیتي در رابطه با مشکالتي که 
براي تیمش ایجاد شده مي گوید: مي دانیم که مجبوریم چند بازیکن 
 25 باید فهرست  20 روز دیگر  تا حدود  خود را بفروشیم چرا که 
نفره خود را ارائه کنیم. از اینکه بعضي بازیکنان مجبور به ترک تیم 
هستند بسیار ناراحتم. وقتي شما در چهار جام حضور دارید باید 
نفرات زیادي را در ترکیب خود داشته باشید در غیر اینصورت با 

مشکل مواجه خواهید شد. 

این فصل  برنامه هاي  در  بالمي  که  کرد  تاکید  عین حال  در  مانچو 
اکنون  هم  بالمي  کند.  ترک  را  ایستلند  مي تواند  و  ندارد  جایي  او 
مورد توجه تاتنهام قرار دارد. استفن آیرلند دیگر بازیکني است که 
 2008-2009 فصل  در  که  او  است.  خطر  در  سیتي  در  موقعیتش 
کنار  تیم  نفره   25 فهرست  از  از  ممکن  بود  تیمش  بازیکن  بهترین 
از  میلنر  جیمز  گرفتن  خدمت  به  براي  همچنین  آنها  شود.  گذاشته 
استون ویال، شان رایت فیلیپس را به عنوان بخشي از مبلغ قرارداد 
پیشنهاد داده اند تا هم پول زیادي خرج نکنند و هم فهرست نفرات 

مازاد خود را کم کنند. 
بالوتلي هم مي آید در این شرایط ظاهرا سیتي سرانجام حاضر شده 
24میلیون پوند براي خرید ماریو بالوتلي، مهاجم اینتر بپردازد. مینو 
رایوال، مدیر برنامه هاي بالوتلي گفته بود که احتماال تا چند روز آینده 
خبري از قرارداد انتقال بالوتلي نخواهد بود اما حاال به نظر مي رسد 
که این بازیکن راه زیادي تا پیوستن به منچسترسیتي نداشته باشد. 
ماجراي پیوستن بالوتلي به منچسترسیتي و بازي زیر نظر روبرتو 
مانچیني، مربي اي که او را به فوتبال معرفي کرد، در طول تابستان 
جنجال بسیاري برانگیخت و به نظر مي رسد این ماجرا در مراحل 
اما  داریم  را  بازیکنان  خرید  پول  مي گوید:»ما  مانچو  باشد.  پایاني 
پول زیادي براي پرداخت دستمزد به آنها نداریم و اوضاع آن طور 
که مي گویند نیست. بالوتلي یکي از چهار یا پنج مهاجم مورد عالقه 

ماست. من اولین کسي بودم که او را باور کردم و متقاعد شدم او 
چه کارهایي مي تواند انجام دهد. ماریو دو کیفیت دارد که به کار ما 
مي آید: استعداد و سن. من بازیکناني مي خواهم که بتوانند چرخه اي 
را در منچسترسیتي بسازند. اما ما باید مسئله قیمت او را هم حل 

کنیم. به نظرم در ده روز آینده اوضاع روشن تر مي شود.« 
ایسلند  در  بازي  براي  آدبایور فرصت چنداني  ترتیب شاید  این  به 
مناسبي  گزینه  مي تواند  تورین  به  انتقال  و  نکند  پیدا  بعد  در فصل 
دیه  دارد  قصد  یوونتوس  باشگاه  باشد.  توگویي  مهاجم  این  براي 
گو را حفظ کند و براي تقویت خط حمله اش، امانوئل آدبایور را با 

قراردادي قرضي از منچستر سیتي به خدمت بگیرد. 
باشگاه انگلیسي به این مهاجم بلندقامت اجازه داده است که براي 
خود باشگاه جدید پیدا کند و انتظار مي رود که انتقال قرضي او به 
مسئوالن  شود.  انجام  یورو  میلیون   3-2 بین  مبلغي  با  یوونتوس 
 17 با  را  بازیکن  این  مي تواند  یوونتوس  که  کرده اند  اعالم  سیتي 

میلیون یورو بخرد. 
احتمال حذف هارگریوز و اندرسون 

شاید سر الکس فرگوسن، سرمربي منچستریونایتد نیز مجبور شود 
نام اوون هارگریوز و اندرسون، دو بازیکن خط میاني تیمش را از 
فهرست بازیکنان تیم براي رقابت هاي فصل آینده لیگ برتر حذف 
تابستان  در  منچستریونایتد  به  پیوستنش  زمان  از  هارگریوز  کند. 
نیز  اندرسون  و  بوده  مواجه  زانو  مصدومیت  با  همواره   2007
احتماال به دلیل مصدومیت لیگامنت زانو تا پایان سپتامبر قادر به 
همراهي شیاطین سرخ نخواهد بود. فرگوسن گفت: این مسئله براي 
من بسیار مشکل ساز خواهد بود اما من تنها تا زمان معیني مي توانم 
صبر کنم. باید در آن زمان تصمیم گیري کنم و به این بستگي خواهد 
به  مي توانند  بازیکنان  این  آیا  که  کنم  فکر  زمان  آن  در  که  داشت 
میادین بازگردند یا خیر. بیشتر نفرات تیم را انتخاب کرده ام اما یکي 

دو نفر هستند که باید در مورد آنها تصمیم گیري کنم. 
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In the first round of Iran’s Premier League (IPL), 
Iran’s popular football club Persepolis sealed 
a 1-0 victory against Teraktorsazi at Tehran’s 
Azadi Stadium on Tuesday. 
In the first half, the two sides failed to score a 
goal. The home crowd went wild when Perse-
polis striker Gholamreza Rezaei netted the sole 
goal of the game in the first minute of the sec-
ond half, Presstv reported. 
“I joined Persepolis to score goals for the team, 
that’s why scoring the goal in the first IPL game 
was very important to me,” Rezaei said after 
the game. Persepolis head coach, Ali Daei, ex-
pressed his happiness over the victory in the 
very first IPL match. 
“We did not perform very well in the first half. 
Although we had some good chances, we didn’t 
manage to score any goals,” Daei said. 
“But we dominated the game in the second half 
and we could have scored more goals.” 
On the other side, Teraktorsazi’s Manager Faraz 
Kamalvand said the game should have ended 
in a draw. “I believe the two sides should have 
drawn, because Persepolis didn’t have any 
chances except for the goal it scored. We lost 
several good chances,” Kamalvand said. 
Sepahan Held in Tehran 
Elsewhere, defending champion Sepahan was 
held to a 1-1 draw against Rah-Ahan on the 
same day. 
Amin Motevasselzadeh from Rah-Ahan scored 
in the 31st minute, but Reza Enayati equlized 

five minutes into the second half. 
In the other game of this round, Saipa beat Saba 
1-0 and Malavan finished 1-1against Naft. 
On Monday, the capital-based club Esteqlal de-

feated Shahrdari of Tabriz 3-2, while Steel Azin 
beat Foulad of Khuzestan in Ahvaz. 

Persepolis Tastes 1st IPL Win 

U.S. wrestling team 
arrives in Iran 

The U.S. six-member freestyle wrestling team 
arrived Tuesday in Tehran to take part in the 
Imam-Ali Habibi Cup. 
The team traveled to Ghaemshahr, 237 km 
north-east of the capital Tehran, where the 
competitions will be held from July 31 to Au-
gust 1. 
Coleman Scott (60 kg), Trent Paulson (74 kg), 
Raymond Jordan (84kg), Pat Cummins (96 kg), 
Tommy Rowlands and Tervel Dlagnev (both 
120kg) are the American participants in the 
event. 
The team will be competing in the freestyle 
wrestling tournament while diplomatic ten-
sions between the U.S. and Iran governments 
have increased in the recent months over Iran’s 
nuclear issue 

Iranians win gold in 
IPC World Powerlifting 
Championships
KUALA LUMPUR, Malaysia – Iran’s Hamzeh Mohammadi 
and Ali Nejatkhah claimed gold medals in the International 
Paralympic Council (IPC) World Powerlifting Champion-
ships on Tuesday. 
Mohammadi won the gold medal in the men’s 60 kg cat-
egory by lifting 197.5kg. 

Nejatkhah seized the gold in the junior 60 kg category for 
lifting 155kg. He was followed by Saeid Nasiri, also from 
Iran, who won the silver medal when he lifted 150 kg. 

A total of 484 athletes from 50 countries are taking part in 
the IPC Championships which is underway at the Kuala 
Lumpur Stadium in Titiwangsa, Malaysia. 

Athletes in the event are preparing themselves for the Lon-
don 2012 Paralympic Games where powerlifting is includ-
ed as part of the Summer Games 

Shadi Bags Iran 
World Rowing Gold 
Iranian rower Mohsen Shadi Naqadeh made history win-

ning his country’s rowing gold medal at the World Rowing 
U-23 Championships in Racice, Czech Republic. 
The talented Iranian came first in the Final B of Light-
weight Men’s Single Sculls after he crossed the line in six 
minutes 59.17 seconds on Sunday, Presstv reported. 
Brazilian rower Alison Silva collected the silver medal 
(6:59.17), while Germany’s Linus Lichtschlag stood in the 
third place (7:01.40). 
Some 56 nations took part in the 2010 World Rowing Un-
der 23 Championships July 23-26. 
The international rowing world is scheduled to gather 
again in ten days for the World Rowing Junior Champi-
onships, which will be held in Brive-la-Gaillarde, France. 
Shadi told ISNA, “The level of the competition was very 
high but hopefully I was able to snatch the gold medal. For 
grabbing the precious medal I trained hard.” 
Shadi will be Iran’s representative in the 2010 Asian Games 
which will be held in Guangzhou, China. 
Referring to the continental event he added, “I will try 
hard to get gold medal in Asian Games. I know it will be a 
tough competition and have to be fully prepared.” 
The 15-day event will be wrapped up on November 27. 

Real Zaragoza want 
Shojaei 
PAMPLONA, Spanish Primera Division outfits Real 
Zaragoza have set their eyes on Iranian offensive 
allrounder Masoud Shojaei. 

The versatile attacking player, who had joined Os-
asuna from UAE’s Al Sharjah two seasons ago, is not 
wanted in Pamplona anylonger, as he would be the 
fourth non-EU player for next season. 

Shojaei has a contract until 2011 which includes a 
3.5 million Euro buyout clause, however, Osasuna 
would let him go without charging any transfer fee 
as long as they would get Shojaei off their payroll. 

The Iranian, who reportedly earns about 550.000 
Euros per season, could also be loaned to Zaragoza, 
who are looking for a player who can play in dif-
ferent offensive positions and doesn’t exceed their 
self-imposed salary cap. 

The club who had finished 14th in La Liga last sea-
son are therefore very eager to add Shojaei to their 
squad, as he matches the demanded profile perfect-
ly. However, newspaper ‘El Periodico’ of Aragon 
reports that beside Zaragoza also another Primera 
Division club is chasing the 26-year-old Iranian in-
ternational. 

Masoud Shojaei appeared in 69 games for Osasuna, 
scoring five goals and assisting nine others. 

(Source: Persianfootball) 



If you’re looking for opportunities to explore the glory 
and splendor of a matchless and magnificent civiliza-

tion firsthand, the ancient land of Iran has much to of-
fer with its unparalleled beauties and wonderful antiq-
uities. 
Although it might be the case that the mainstream me-
dia have deprived you of beholding the exquisiteness 
of Iran by portraying a deceptive image of the country 
as a part of their anti-Iran propaganda project, you can 
personally search to discover in Iran what is practically 
impossible to find in the rest of the world, Presstv re-
ported. 
The western state-run corporate media are trying their 
best to convince you that Iran is not a safe and secure 
place to visit. It’s the essence of their black propaganda 
directed against Iran discriminatorily. However, if you 
once made the courageous decision to visit the cradle 
of Mesopotamian civilization, you’ll finally come to the 
conclusion that Iran is absolutely different from what 
you’ve been told. The first experience of visiting Iran is 
enough to persuade you that this ancient land is worth 
visiting tens of times. 
From hundreds of monuments, historical buildings, an-
cient sites, complexes and cities located across Iran, let’s 
stop by the most popular three out of ten places that are 
registered on UNESCO’s List of World Heritage Sites. 
World Heritage Sites are considered to be of special cul-
tural or physical significance, and should be vigilantly 
protected by the international community and the 
country where they’re situated in. As of 2009, 890 sites 
were listed by the UNESCO globally. 
Should you decide to visit Iran, you’re highly recom-
mended to take into account the following three World 
Heritage Sites, which constitute the most valuable lega-
cy of Iran’s 7,500-year-old civilization. 

1. Persepolis: 
I don’t know of any foreign tourist, including my non-
Iranian friends, who has concluded his trip to Iran 
without visiting Persepolis. It is the heart of Iran’s an-

cient civilization and the pure manifestation of Persian 
glory. 

Persepolis was the ceremonial capital of Achaemenid 
dynasty. The early remnants of Persepolis date back to 
515 BCE. 

According to French archeologist and architect, André 
Godard, who designed the National Museum of Iran, 
Cyrus the Great first chose the site of Persepolis as his 
capital. However, Darius the Great expanded its halls 
and peripheral buildings consequently, ordering the 
construction of Apadana Palace and the Council Hall as 
the appendixes of the main structure. 
Persepolis includes a number of enormous buildings 
that exist on its terrace, including the Gate of All Na-
tions, the Throne Hall and the Tomb of King of Kings. 
The façades, porticos, gates and walls of the Persepo-
lis are beautifully ornamented with oriental, Persian 
sketches and bas reliefs that depict various scenes of the 
ancient Persian lifestyle. 

2. Naqsh-e Jahan Square 
Also known as Imam Square, Naqsh-e Jahan Square is 
one of the world’s largest squares, situated at the center 
of Isfahan city. It is 160 meters wide by 508 meters long. 

Several remarkable buildings with unique features that 
render them outstanding historical constructions are 
located at each corner of this square. One of the most 
beautiful buildings in Naqsh-e Jahan Square is the Aali-
Qapu Palace. It was a ceremonial palace belonging to 
the Safavid Dynasty that ruled Iran from 1501 to 1722. 
Aali-Qapu Palace is 34 meters high with an area of 
1,800 square meters, 6 stories and 53 rooms. It was used 
as the royal fortress of Shah Abbas I. 
The northern side of the square opens into the Grand 
Bazaar of Isfahan which is one of the oldest bazaars of 
the Middle East dating back to the 17th century. The 
French jeweler and traveler, Jean-Baptiste Chardin, has 
written about the Grand Bazaar of Isfahan extensively. 
His ten-volume book “The Travels of Sir John Chardin” 
is one of the remarkable scholarly books written about 
the history of Ancient Persia. 

3. Soltaniyeh 
Soltaniyeh is a city located in Iran’s western province 

of Zanjan. It boasts of Soltaniyeh Dome, which is the 
world’s largest brick-made dome. It also retains the 
record of being the world’s oldest double-shell dome. 
In 2005, the Soltaniyeh Dome was registered on 
UNESCO’s List of World Heritage Sites. 
The building used to be the capital of Ilkhanid dynasty 
in 14th century. The interior mosaics, faiences, murals 
and frescos of the dome are superlatively beautiful and 
attractive. They consist of Persian calligraphic elements 
and ornamental components. 
Godard has described the dome elaborately: “Definitely, 
it is the most excellent instance of Mongolian architec-
ture and one of the best breakthroughs of Iran’s Islamic 
architecture and perhaps the most attractive one tech-
nically.” 
From the viewpoint of architectural importance and 
historical significance, Soltaniyeh Dome is compared to 
Italy’s Basilica di Santa Maria del Fiore Cathedral. 
Iran has seven other historical magnets registered on 
the UNESCO list: Bisotoun Inscription in Kermanshah 
province, Shoushtar Historical Hydraulic System and 
Choghazanbil Ziggurat in Khuzestan province, Bam 
and its Cultural Landscape in Kerman province, Pasar-
gad in Fars province, the Armenian Monastic Ensem-
bles in East Azerbaijan province and Takht-e Suleiman 
in West Azerbaijan province. 
According to the officials of Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization, Iran’s 11th in-
ternational site will be registered on the UNESCO list 
during the 34th session of the World Heritage Commit-
tee. The session, which opened on July 25, continues till 
August 3 in Brasilia, Brazil. 
The Grand Bazaar of Tabriz, which is reportedly the 
largest covered construction of the world, is the 11th 
site of Iran whose registration proposal was submitted 
to the committee last year. 
Your travel to Iran can give rise to a great deal of dy-
namism, attraction and interest, if you consider visiting 
the international historical sites of the country as your 
main agenda. 
Aside from these sites, a number of little-known but 
equally fascinating sites awaits the adventurous trave-
ler, if your visit is slated to be an impressive and unfor-
gettable exploration of the heart of Iran’s longstanding 
and respectable civilization. 

Exploring The Land 
of Civilizations 

By Kourosh Ziabari 
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An ancient underground city has 
been discovered in southeast Hamed-
an Province. 

The city is located near the village 
of Arzanfud, 25 kilometers southeast 
of the city of Hamedan, the Hamed-
an Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Department (HCHTHD) 
announced on Saturday in a press re-
lease. 
The city, which is comprised of 25 
rooms connected to each other by 
several corridors, had been dug un-
der a stone mound at a depth of 4 to 
6 meters. 

The structure is surmised to have 
been used by habitants as a shelter 
during wars. 

The city’s original entrance has not 
been found so far, but it is accessible 
through an opening that has been 
made by HCHTHD’s experts. 

There are holes carved in the walls, 
which had been made to hold early 
light fixtures. A crib has also been 
identified in the structure. 

A number of stone rings and clasps 
have also been discovered in the city. 

According to initial studies, the city 
likely dates back to the kingdom of 
the Medes or the Parthian era. 

No more details were mentioned 
about the discovery. 

Culture
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Ancient underground city 
unearthed in western Iran

Pers ian-Bosnian 
dictionary released 
in Bosnia
The Ibn Sina Research Institute in 
Sarajevo recently released a Persian-
Bosnian dictionary, acting the role of 
a bridge between the two nations. 

The dictionary consists of 50,000 
words, phrases and idioms plus a sim-
plified Persian grammar guide all con-
tained in 1,298 pages, deputy director 
of the institute, Abolfazl Kaheh, told 
the Persian service of IRNA. 

“Bosnian students needed a Persian 
language dictionary to help them 
conduct their research, and the in-
stitute in collaboration with a team 
supervised by Bosnian scholar Namir 

Halilovi accomplished the project,” 
Kaheh said. 
“Interested students have the oppor-
tunity to study Persian language and 
literature at the universities of Iran, 
and at present, there are over 100 
graduates living in Bosnia,” he said. 

The book was published in Bosnia, 
Kaheh said, adding, “And we needed 
to ask permission of Iran’s Ministry 
of Culture and Islamic Guidance to 
bring the book into the country.” 

He added Ibn Sina Research Institute 
is an independent organization that 
receives no funding from the Iranian 
government and derives its revenue 
by translation and publication of 
books. 
The institute has published a versified 
Bosnian translation of the Divan of 
Hafez in 2009. 

 St. Thaddeus Church, an Iranian site 
which was registered on the UNESCO’s 

World Heritage List in 2008, has been 
marred by scaffolds and metal buttress-
es. 

The former Iranian government set 
up the scaffolds and buttresses over 30 
years ago to restore the ceiling and the 
dome of the church, the Persian service 
of CHN reported on Wednesday. 

The restoration remained incomplete 
after the victory of the Islamic Revolu-
tion in 1979 and so far nothing has been 
done to remove the temporary supports. 

Experts believe that the dome and ceil-
ing will collapse if the scaffolding and 
buttresses are removed. 

In addition, the growth of agrarian 
plants in the gaps between the giant 
stone blocks used in construction of the 
ceiling and dome is threatening the site. 

The St. Thaddeus Church, also known as 
the Black Church (Qara Kelissa), is one 
of Iran’s most interesting and notable 
Christian monuments, located near the 
Chalderan region in Maku, West Az-
erbaijan Province. 

One of the 12 disciples, St. Thaddeus, 
also known as St. Jude, (not to be con-
fused with Judas Iscariot), was mar-
tyred while spreading the Gospel. He 
is revered as an apostle of the Armeni-
an Church. As legend has it, a church 
dedicated to him was first built on the 
present site in 68 CE. 

Nothing remains of this original church, 
which was extensively rebuilt in the 
13th century, but some sections around 
the altar may date back to the 10th cen-
tury. Most of the present structure dates 
to the 17th century and is built with 
carved sandstone. The oldest sections 
are made of black and white stone. 

The Apostles Thaddeus and Bartholom-
ew traveled through Armenia in 45 CE 

to preach the word of God. Many peo-
ple were converted and numerous secret 
Christian communities were established 
there. 

Around that time, Abgar died after 
ruling for 38 years and the Armenian 
kingdom was split into two parts. His 
son Ananun crowned himself in Edes-
sa, while his nephew Sanatruk ruled in 
Greater Armenia. About 66 CE, Ananun 
gave the order to kill St. Thaddeus in 
Edessa. The king’s daughter Sandokht, 
who had converted to Christianity, was 
martyred with Thaddeus. Her tomb is 
located near the St. Thaddeus Church. 

The church is surrounded by thick walls 
which form the outer ramparts of some 
abandoned monastery buildings. 

A large part of the church was destroyed 
during the Genghis Khan invasion. 
However, Persian scientist Nasir ad-Din 
Tusi, who was a scientific adviser of the 
Mongols during the reign of Hulegu 
Khan (c. 1217–1265), grandson of Geng-
his Khan, restored it. 

Each year, Christians from all over the 
world gather at the church on July 1 
for their annual commemoration of the 
martyrdom of St. Thaddeus. 

On July 6, 2008, St. Thaddeus Church 
and the Iranian churches of St. Stepha-
nus, and Dzordzor (Zorzor) were reg-
istered on UNESCO’s World Heritage 
List. 

Photo: Iranian Armenian youths walk 
near Qara Kelissa (Black Church) during 
an Armenian religious festival in Qara 
Kelissa village in the Chaldoran valley, 
northwest Iran, July 21, 2007. (AFP/
Getty Images) 

Scaffolds defacing historical 
Iranian church

Iranian cineastes making 
shorts for WFP
A number of Iranian cineastes have been commissioned by the UN World Food 
Program (WFP) to make short films on world health. 

Rakhshan Bani-Etemad, Kamran Shirdel, Mehdi Naderi, Bayram Fazli, Turaj 
Aslani, Rokhsareh Qaem-Maqami, and Mahnaz Mohammadi are the seven Iranian 
filmmakers who are currently working on short films. 
Kamran Shirdel is working on two projects about eradicating hunger in the world 
and reducing the number of deaths among children. 

Issues such as AIDS, mothers’ health, environmental sustainability, and educational 
coequality are some of themes for the one-minute films being produced, the Persian 
service of MNA reported on Sunday. 
Bani-Etemad is working on mothers’ health, Mohammadi on education for all chil-
dren, Aslani on equality of man and woman, Qaem-Maqami on AIDS, Fazli on 
environment and Naderi on international collaboration for development. 

All the eight films will be submitted in one package to the UN Headquarters in 
New York in September. The films are due to be aired on different international 
channels. 



ECO Cultural Institute (ECI) director Hoj-
jatollah Ayyubi has proposed to Iran’s For-
eign Ministry that it permit cultural figures 
to enter or leave ECO countries without 
requiring visas. 

The proposal has been warmly received by 
the Foreign Ministry Ayyubi said, adding, 
“We hope we can help eliminate the bor-
ders for ECO countries’ cultural figures,” 
the Persian service of MNA reported on 
Tuesday. 

Speaking at the session arranged Monday 
for the 6th International Sand Sculpture 
Festival, Ayyubi stressed expanding Iran’s 
cultural relations with other countries. 
The festival will take place in Babolsar, 

Mazandaran Province from August 4 to 6. 

“There is a rich history of relations be-
tween Iran and other countries. The glory 
of the rich art, literature and science of 
the Iranian nation are quite obvious in the 
ECO countries. There is the necessity to 
strengthen these cultural ties to bring the 
regional nations closer to one another,” he 
remarked. 

He also talked about the potential of Ma-
zandaran in hosting ECO art and cultural 
events, saying, “The province is a neighbor 
to other Caspian Sea countries, and it pos-
sesses a rich culture and history plus high 
potential for tourism and hosting interna-
tional events.” 

Culture 
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ECI asks Iran to allow visa-free 
travel for ECO countries’ artists

Young Iranian dramatists have been invited 
to the Interplay Europe -- Festival of Young 
Playwrights, which will be held in Australia 
in 2011. 
The news was announced on Saturday by 
theater scholar Farindokht Zahedi, who was 
the only Iranian participating in the festival’s 
latest edition that was held in Izmir from July 
3 to 12. 
During the festival, Zahedi analyzed seven 
plays submitted to the gala by participants 
from various countries, according to her 
statements to the Persian service of the Mehr 
News Agency. 
In addition, she held workshops on classic, 
modern and postmodern playwriting and 
also delivered a lecture about the quality and 
quantity of theatrical performances in Iran. 
“The organizers have invited me and the 
other Iranian dramatists to participate in the 
2011 Interplay Europe that will take place in 

Australia,” Zahedi stated. 
Iranian playwrights can apply for participa-
tion on the festival’s website, she said. 

Founded in Sydney in 1985, the Interplay Eu-
rope is an international organization for the 
furtherance of young playwrights aged 18 to 
26. 
Interplay biennially organizes the world’s 
largest festival of young playwrights, World 
Interplay, at James Cook University in 
Townsville, Australia. 
Participants from all over the world discuss 
their plays in small groups with experienced 
international tutors. 
Through workshops and small scale produc-
tions they have the opportunity to improve 
their work. 
Interplay also supports international youth 
exchange and seeks to contribute to better 
understanding among nations. 

Young Iranian playwrights invited to 
Interplay Europe festival

Persian Weekly - The Barbican Center has held a Kurdish music 
concert by the prominent Iranian Kamkars music ensemble in the 
British capital of London. 

The Kamkars presented intricate and beautiful arrangements of 
traditional folk songs on July. 26, 2010 at Barbican Hall. 

A Kurdish family of virtuosic vocalists and instrumentalists, the 
Kamkars are among Iran’s leading musical ensembles which perform 
traditional Kurdish and Persian music. 

The Kamkars, an Iranian Kurdish family of seven brothers and a 
sister, are undeniably one of the leading musical ensembles in Iran 
today. 

The group has performed numerous concerts throughout the world, 
including their performance at the 2003 Nobel Peace Prize ceremo-
ny honoring Shirin Ebadi. 

Group Members

◦Hooshang Kamkar - (director and composer of the group)
◦Bijan Kamkar - (lead singer and Tar, Rubab, Tombak, Dohol and 
Daf player)
◦Pashang Kamkar - (Santoor player)
◦Ghashang Kamkar - (Setar player)
◦Arjang Kamkar - (Tonbak player)
◦Arsalan Kamkar - (Barbat, Oud and Violin player)
◦Ardeshir Kamkar - (Kamancheh and Ghaychak player)
◦Ardavan Kamkar - (Santoor player)
◦Maryam Ebrahimpour - (vocalist)
◦Saba Kamkar - (vocalist)
◦Hanna Kamkar - (Daf)
◦Neyriz Kamkar - (Tar player)
◦Siawash Kamkar - (Composer)
◦Omid Kamkar Lotfi - (Setar player)

Photo: Taha Golkar

Iran’s Kamkars group 
performed in London

“Seven Minutes” to grace silver screens in U.S. and Canada
The bitter Iranian drama “Seven Minutes to Autumn” by Alireza Amini will find ways into theat-
ers in Canada and the United States over the next two weeks. 
Starring Hedyeh Tehrani, Hamed Behdad, and Mohsen Tanabandeh, the movie heartlessly nar-
rates the tragedy of disloyalty and family scandal. 
“The movie will be released in Canada and the United States with English subtitles,” producer 
Jamal Sadatian told the Persian service of MNA. 
“Seven Minutes to Autumn” was nominated in several categories for a Crystal Simorgh at the Fajr 
Film Festival last year and had the potential to become a box office hit in Iran but insufficient 
support squelched the opportunity, he declared. 
“Amini’s ‘Seven Minutes’ is currently on stage in Iranian theaters. We expected the officials to 
support the film screening but the IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) provided no sup-
port for releasing the teaser trailer,” he said. 
Ticket sales were down in the capital city of Tehran earning only about $370,000. “We decided 
to screen the movie during the 2010 World Cup despite that box office receipts were expected to 
drop sharply in Iran during the month long football games,” said the producer. 
“The movie screening still is continuing in several other cities and we hope to leave the stage with 
good sales volume,” he said. Mohsen Tanabandeh took the Best Actor Crystal Simorgh award for 
his role in “Seven Minutes to Autumn” at the 28th Fajr International Film Festival last year. 
Photo: Hedyeh Tehrani in a scene from “Seven Minutes to Autumn” 
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Amnesty International accused Iran 
of harassing the lawyer of a woman 
sentenced to death by stoning, saying 
Wednesday that he has gone missing 
and two of his relatives have been de-
tained.

A blog maintained by the lawyer, 
Mohammad Mostafaei, helped gen-
erate a wave of international outrage 
over the stoning sentence, with Brit-
ain and the United States calling for it 
to be lifted.

Tehran said earlier this month that it 
would not carry out the stoning sen-
tence against Sakineh Mohammadi 
Ashtiani for the time being, but the 
mother of two could still face execu-
tion by hanging for her conviction of 
adultery and other offenses.

Mostafaei — an outspoken lawyer 
who also has defended many juve-
nile offenders and political prisoners 
— was summoned for questioning by 
judicial officials at Tehran’s Evin pris-
on on Saturday, released after several 
hours, then asked to return, Amnesty 
said, adding it was not known if he 
went back.

“Mostafaei’s whereabouts have been 
unknown since shortly after he was 
released from questioning by judicial 
officials last Saturday,” the London-
based human rights group said.

It said Iranian authorities also had 
detained the lawyer’s wife, Fereshteh 
Halimi, and her brother, Farhad Hali-
mi, later that day in a possible attempt 
to pressure Mostafaei to surrender if 
he wasn’t already detained. “They re-
main held and have been denied ac-
cess to their lawyer,” according to the 
statement.
Mostafaei did not respond to calls to 
his cell phone, and family members 
could not immediately be reached 
for comment. Iranian authorities rou-
tinely refuse to discuss such issues.

The lawyer wrote on his blog after 
his release Saturday that he had been 
mainly questioned about his defense 
of juvenile offenders. He also wrote 
on his Facebook account: “It is pos-
sible they will arrest me,” according 
to Amnesty.

He and a number of other lawyers 
launched a campaign against the ex-
ecution of juveniles in 2008, demand-
ing that the punishment be abolished.

“Mohammad Mostafaei is a thorn in 
the side of the Iranian authorities and 
we fear that he is being persecuted 
in an attempt to stop him carrying 
out his professional activities as a de-
fense lawyer and in support of human 
rights,” Amnesty official Malcolm 
Smart said.

Human Rights Watch, another advo-
cacy group, has said Ashtiani was first 
convicted in May 2006 of having an 
“illicit relationship” with two men 
following the death of her husband 
— for which a court in Tabriz, in 
northwestern Iran, sentenced her to 
99 lashes. Later that year she was also 
convicted of adultery, despite hav-
ing retracted a confession which she 
claims was made under duress.

Stoning was widely imposed in the 
years following the 1979 Islamic rev-
olution, and even though Iran’s judi-
ciary still regularly hands down such 
sentences, they are often converted to 
other punishments.

The last known stoning was carried 
out in 2007, although the government 
rarely confirms that such punish-
ments have been meted out.
Under Islamic rulings, a man is usu-
ally buried up to his waist, while a 
woman is buried up to her chest with 
her hands also buried. Those carrying 
out the verdict then throw stones un-
til the condemned dies.

(Source AP)
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Amnesty: Lawyer in Iranian 
stoning case missing

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov 
issued a statement on Tuesday condemn-

ing the European Union’s decision to im-
pose unilateral sanctions on Iran. 

The EU adopted new sets of sanctions on 
Monday targeting Iran’s foreign trade, 
banks and insurance companies, and en-
ergy sectors. 

Lavrov said the EU sanctions on Iran 
would hamper international efforts to 
resolve the dispute over Iran’s nuclear 
program, Reuters reported. 

The use of sanctions outside the frame-
work of the United Nations Security 
Council is unacceptable, he added. 

Russia, which is one of the six major 
powers negotiating with Tehran over the 
nuclear issue, voted in favor of the June 
9 UN Security Council resolution impos-
ing sanctions on Iran but has expressed 
opposition to EU and U.S. unilateral 
measures ever since. 

The United States, China, France, Brit-
ain, and Germany are the other members 
of the group, which is known as the 5+1 
group. 

At his weekly press briefing on Tuesday, 
Iranian Foreign Ministry spokesman 
Ramin Mehmanparast stated that the EU 
sanctions recently imposed on Iran over 
its nuclear program call the EU’s inde-
pendence into question. 
The European Union, under the influ-
ence of the United States, is treading on a 
wrong path, and by doing so has brought 
its credibility and independence into 
question, he said. 

Mehmanparast stated that the new EU 
sanctions would be ineffective and not-
ed that the new measures would hinder 
efforts to resolve the nuclear standoff 
through diplomacy and dialogue. 

The EU measures will not diminish 
Iran’s determination to press ahead with 

its peaceful nuclear program, he added. 

“The path of imposing sanctions is an 
old, already tried, and counterproductive 
path,” he added. 

Majlis National Security and Foreign 
Policy Committee Chairman Alaeddin 
Boroujerdi also condemned the unilat-
eral EU sanctions on Iran. 

The fact that the West repeatedly asks 
Iran to enter into negotiations and then 
simultaneously imposes sanctions on the 
country is unacceptable, he said. 

If the Western powers really seek to 
engage in meaningful dialogue with 
Tehran, they should first discard their 
threadbare carrot and stick policy, he 
added. 

Boroujerdi noted that any attempts to es-
tablish dialogue should follow the usual 
track, which goes through the United 
Nations Security Council and the Inter-
national Atomic Energy Agency. 

The latest EU sanctions are a continu-
ation of similar unilateral measures the 
U.S. Congress adopted against Iran on 
June 24. 

They encompass a ban on exports to Iran 
of key equipment for the oil and gas in-
dustry and new restrictions on Iranian 
banks’ operations in the EU, including 
insurance deals, the BBC reported. 

The new measures also target transfers of 
equipment that could have military uses 
and ban Iranian cargo flights to the EU. 
They also authorize inspections of Ira-
nian ships. 
Brazil, Turkey, and India have also con-
demned the EU’s decision to impose uni-
lateral sanctions on Iran. 

New EU sanctions against Iran 
unacceptable: Russian FM

Iran, Iraq start new 
round of gas talks
High-ranking Iranian and Iraqi officials 
started new round of gas talks in Baghdad 
on Tuesday. Transferring Iran’s natural 
gas to Iraqi power plants and transiting 
Iranian gas to European countries via Iraq 
are the main topics of the negotiations, the 
Mehr News Agency reported.

 Deputy Oil Minister Javad Owji said the 
visiting Iranian delegation is at the mo-
ment involved in talks with the Iraqi side, 
expressing Iran’s readiness for providing 
the Western neighbor with natural gas. 
“We have formed a joint working group 

on gas transfer (to Iraq),” he told Mehr 
News Agency on Wednesday. 

“We envisage that Iran would be able to 
supply Iraq with its required gas in the 
next two years, in case the negotiations 
were finalized,” Managing Director of the 
National Iranian Gas Company (NIGC) 
added. Meanwhile, Deputy Managing Di-
rector of NIGC Mostafa Kashkouli, said 
last week that Iran is negotiating to pump 
its gas to Iraq via two pipelines that cross 
the border at Dehloran and Khorram-
shahr. Iran possesses the world’s second 
largest gas reserves, which compose al-
most 16 percent of the world’s total. The 
country is eager to expand its consumer 
base for energy resources 
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Iran preps for 
war games

Iran will test some of its air force fighter jets in 
night missions and use reconnaissance drones 
for the first time in upcoming war games, of-
ficials said.
Iranian air force Lt. Cmdr. Mohamma Alavi 
told the semiofficial Fars News Agency that 
forces deployed at air bases in Tehran, Bush-
ehr, Isfahan and several other cities were to 
take part in war games during a 7-day period 
starting Saturday.
“The drills will for the first time include over-
night bombing exercises by F-4 Phantom 
fighter jets and Sukhoi 24,” the commander 
said.
Plans include the first test flight of Iranian re-
connaissance drones, he added. More than 40 
types of military aircraft are expected to take 
part in the drills.
In early July, Iranian pilots tested a renovated 
MiG-29 at an airbase in the northwestern Ira-
nian city of Tabriz where it sat idled for sev-
eral years.
Alavi said pilots would conduct night bomb-
ing raids during the weeklong drill and unveil 
a new series of air-to-surface weapons.
The Iranian military during war games 
launched off the southern coast of Iran in May 
tested two medium-range cruise missiles.

EU’s message to Iran: 
Return to the table

European Union (EU) foreign min-
isters on Monday endorsed tougher 
sanctions over Iran’s nuclear pro-
gram, including measures to block oil 
and gas investment and curtail its re-
fining and natural gas capability.

Foreign ministers from the 27 EU 
member states adopted a decision im-
plementing the measures contained 
in UN Security Council Resolution 
1929 as well as extra measures identi-
fied by EU heads of state and govern-
ment at their June summit.

EU’s restrictive measures, which 
went beyond UN sanctions imposed 
on June 10, followed a similar U.S. 
move.

The decision provides a comprehen-
sive and robust package of sanctions 
in the areas of trade, financial serv-
ices, energy, transport as well as ad-
ditional designations for visa ban and 
asset freeze, in particular for Iranian 
banks, the Islamic Revolutionary 
Guard Corps and the Islamic Republic 
of Iran Shipping Lines.

Meanwhile, the EU foreign ministers 
reaffirmed the longstanding commit-
ment to work for a diplomatic solu-
tion of the Iranian nuclear issue, call-
ing on Iran to seize this opportunity 
to allay the concerns of the interna-
tional community and agree on a con-
crete date for talks.

British Foreign Secretary William 
Hague said Britain has been in recent 
weeks seeking an agreement in the 
EU on a strong package of sanctions 
implementing the UN Security Coun-
cil resolution. London also wanted a 
message to Iran that it can not just 
walk away from negotiations and ex-
pects no further pressure.

“And I hope Iran takes the message 
from that that the European nations 
are open to negotiation about the 

nuclear program but if they do not 
respond, we will intensify the pres-
sure,” Hague said.

Swedish Foreign Minister Carl Bildt 
said the Americans do not have much 
room to tighten their sanction as they 
have had sanctions since 1979.

“Now we (the EU) go some what be-
yond. That might have an effect,” he 
told the press. “But without empha-
sizing and strengthening the diplo-
matic track, there is a risk of ending 
up with a dead end, which can be 
dangerous.”

Acting Belgian Foreign Affairs Min-
ister Steven Vanackere stressed that 
the EU position is “very balanced,” 
as it is a “dual-track” position. H “We 
want to be able to encourage Iran to 
come to the negotiation table, which 
can be the solution for the problems. 
At the same time, since it is a dual-
track, if dialogue is not possible sanc-
tions can be necessary and then they 
have to be balanced,” he said.

“I think we came to an agreement on 
a position which is quite balanced,” 
he added.

Meanwhile, Iran has reportedly sub-
mitted a letter to the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) on 
resuming nuclear talks.

The letter, jointly provided by Iran’s 
National Security Supreme Council 
and Iran’s Atomic Energy Organiza-
tion, expresses Iran’s readiness to start 
uranium swap talks, Iranian satellite 
Press TV reported on Monday.

Earlier in the day, Iranian Foreign 
Ministry spokesman Ramin Meh-
manparast said Iran is ready to start 
the nuclear talks “without delay,” the 
semi-official ISNA news agency re-
ported. 

China prefers “dialogue” over Iran’s 
nuclear activities
Chinese Foreign Minister Yang Jiechi has called for an end to the existing 
tensions over Iran’s peaceful nuclear activities through negotiations, Leba-
non’s Al-Manar TV reported. 
Jiechi stated that his country calls for a Middle East free of nukes and is 
trying to persuade Israel in this regard. 
On the other hand, Austria’s foreign ministry spokesman commented on 
Austrian foreign minister’s meeting with his Chinese counterpart, saying 
the U.S. and South Korea military maneuvers are not fruitful due to the 
existing tensions in the region. Austrian foreign ministry spokesman added 
that the existence of nuclear weapons in the Korean Peninsula causes re-
gional instability. 
On July 25, 2010, Chinese foreign minister held talks with his Austrian 
counterpart, Michael Spindelegger in the Austrian Ministry of Foreign Af-
fairs. The two foreign ministers had exchanged views on the Iranian nu-
clear issue, the situation on the Korean Peninsula and other issues 

Tehran Stock Exchange 
ranks 2nd in WFE rankings
The World Federation of Exchanges (WFE) 
ranked Tehran Stock Exchange second in its 
most latest rankings based on bourse index 
and trade volume among WFE members. 
Tehran Stock Exchange bourse index from 
June 2009 to 2010 grew 55 percent and the 
current value of it went up to about 33 per-
cent and hit over $71 billion, ranking 15th in 
the world top stock exchanges. 
TSE trade volume increased 248 percent in 
one year and soared up to $8.8 billion. 
In the WFE standings Colombo, Sri Lanka 
stood first and Turkey, Indonesia and Argen-
tina were third to fifth, respectively. 
The Paris-based World Federation of Ex-
changes is one of the largest trade organiza-
tions in the financial services industry, with 
more than 50 exchange members from across 
the securities and futures industry represent-
ing the vast majority of exchange-traded 
business. 
In addition, another 48 affiliate exchanges 
from developing countries are part of WFE. 
The federation acts as a discussion and policy 
forum - focused at its annual general assem-
bly - for issues including self regulation, en-
forcement, trading halts and securities busi-
ness conduct 
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