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وقتي كارگردان ها تبديل به 
ديكتاتور مي شوند

وقتي  مي افتد  اتفاقي  چه 
مسخ  مست و  كارگردانان 
قدرت شان مي شوند؟در اين مطلب 
استاد   10 به  انداختیم  نگاهي 
صحنه  سر  كه  دنیا  فیلمسازي 
حاكمان  به  تبديل  فیلم هايشان 

ستمگري مي شوند.
 فهرست مان را با مايكل ...

راوي رنج هاي 
اسطوره اي

به  آكتاگاوا  ريونوسوكه 
باور بسیاري از منتقدان پدر 
ژاپن  داستاني كشور  ادبیات 
است، نويسنده اي كه با تخیل 
حیرت انگیز خود راه ورسم 
داستان  پاي  پیش  را  تازه اي 
گذاشت.تاثیر  جهان  نويسي 

آكتاگاوا بر نويسندگان ...
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بازگشت  نخبگان  
راهگشاست !؟

صفحه 9اقتصاد

بحران در صنعت بانكداري 
سرمايه گذاري كشورهاي عرب 

سرمايه گذاري  بانك هاي 
حوزه  عرب  كشورهاي  در 
خلیج فارس به سبب اوضاع 
سال  دو  طي  كه  نابساماني 
گذشته در بخش مالي جهان 
و اين كشورها وجود داشته 
و  شده اند  بحران  دچار 

تالش مي كنند ...

صفحه 4

تغییر  نظامي  تهديدهاي  به مسیر  است  منطقه خاورمیانه چندي  تحوالت سیاسي  جريان 
جهت داده است.  مانورهاي نظامي چند ماهه اخیر اسرائیل و كوبیدن بر طبل جنگ در 
از وقوع جنگي  تا رئیس جمهور سوريه  است  كافي  اسرائیلي  مقامات  خاورمیانه توسط 

قريب الوقوع در خاورمیانه خبر دهد. 
به گزارش تلويزيون دولتی ايران، آقای احمدی نژاد در اين تماس تلفنی گفت كه هر نوع 
اقدام اسرائیل “در تجاوز به حقوق ساير ملت ها به نفع مقاومت و ملت های منطقه تمام 

خواهد شد به نحوی كه امروز وضع مقاومت بسیار مطلوب تر از گذشته است.”
در خبری ديگر در همین زمینه، منوچهر متكی، وزير امور خارجه نیز با ابراز اين نظر كه 
“رژيم صهیونیستی مدتهاست كه مرده است” آنچه را كه تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان 
می خواند محكوم كرد و گفت كه نیروی پاسدار صلح سازمان ملل يا فرماندهی آن بايد 

در اين زمینه پاسخگو باشد.
اما مهم ترين قسمت سناريوي احتمالي جنگ در خاورمیانه بخشي است كه مربوط به ايران 
مي شود. با آن كه احمدي نژاد رئیس جمهور ايران از وقوع جنگ علیه دو كشور دوست 
سخن گفته بود اما تهديدات مستقیم اخیر آمريكايي ها و اسرائیلي ها متوجه ايران بوده است 
كه شديدترين آن، مواضع رئیس ستاد مشترك ارتش آمريكا بوده است. اما آيا اين امر به 
آن معنا است كه ممكن است طرح حمله اسرائیل به لبنان به حمله نظامي آغازين علیه ايران 
تبديل شود؟ اين سوالي است كه دامنه و گستره بسیاري را در تحلیل هاي نظامي در منطقه 

خاورمیانه به دنبال خواهد داشت. اولین و بديهي ترين ....
صفحه 5

انقالب دوچرخه ای در لندن!
صفحه 4
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تحصیل در انگلستان و اخذ ويزای تحصیلی 
در كمترين زمان

صفحه 11



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديكترين تعمیرگاه منتقل كرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

همكاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت كنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت كنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

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

هفته نامه ِپرشین

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 آرايی: عارف 
همکاران:   سبا ايرانی - علیرضا رياحی

مهدی تربتی- پرويز آزاديان - مهرداد زمانی
 

امور پخش و توزیع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همكاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ايرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غیر اينترنتي! در هركجاي دنیا 
مي  دوستان  نمايد.  مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، كاريكاتور و 
ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:

مهاجرين،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجويان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
يا  بايد مستقیم  آثار  ايرانیان منتشر می شود و طبعا 
غیر مستقیم به اين موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
اين مورد، هیچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار 

ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 
اماليي و آماده براي انتشار باشند.

و  )تیتر(،  عنوان  داراي  بايد  ارسالي  مطلب  هر   4-
توضیح كوتاه يك جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود 
نشريه،  صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن 
مشخص كنید كه مطلب خود را براي انتشار در كدام 
صفحه نشريه ارسال مي كنید. در صورت عالي بودن 
مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص 
و  همكاران جديد  از  نويسنده  و  ايجاد خواهد شد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

انتشار نشريه  از  قبل  بايد حداقل يك هفته  -6 مطالب 
ارسال گردند. با اين حال ممكن است به علت زيادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و يا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشريه ارسال نمايند.

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

را ذكر كنید.

يا  و   word فايل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخیره   notepad

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
به اطالع  انتشار  از  قبل  تغییر محتوايي  است. هرگونه 

نويسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتی زير

 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 تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

امروزه بر كسی پوشیده نیست كه آگهی  در مطبوعات جزء اصلی ترين و مهم ترين ابزارجهت رشد و كیفیت  
يك رسانه میباشد . روزانه بیش از صدها هزار  نشريه  با جذب آگهی های بالغ بر بیش از میلیارد ها دالر در 
روز در سراسر جهان روبه روی ديده گان میلیون ها نفر انسان قرار گرفته می شوند تا بتوانند  در جهت رشد 

و اعتالی فرهنگی  يك جامعه  گام بردارند 
يارانه  دريافت  كنند،  كم  بازرگانی  های  آگهی  به  را  خود  اتكای  می توانند  رسانه ها  كه  شیوه هايی  از  يكی  اما 
از دولتمردان و سرمايه داران بزرگ است. البته اين امر در واقع همانند تیغ دودم است و می تواند هم باعث 
نفوذ و تأثیرگذاری آنها در جريان انتشار اخبار و اطالعات شود و هم می تواند استقالل نسبی رسانه ها را از 

آگهی دهندگان خصوصی سلب كند. 
بهر روی در  سالهای اخیر تامین هزينه نشريات از طريق جذب آگهی به گونه ايست كه نشريات  نسبت به 
درآمد اندك ناشی از تك فروشی اندك اندك  بی اعتنا می شوند اما جدای از اين مطالعات ما نشان داده است 
كه تجربه "مطبوعات رايگاني" كه هزينه شان از راه تبلیغات تامین مي شود، باعث افزايش میزان خوانندگان در 
دنیا و بخصوص در انگلستان  گرديده است و به همین دلیل  مخاطبین  هفته نامه پرشین نیز با رشد چشمگیری 
در سال گذشته  روبرو بوده  است و در حال حاضر، نشريه ما  را نزديك به  هزاران نفر   از طريق وب سايت 
و ايمیل در سراسر انگلستان و كشورهای ديگر  دريافت مي كنند كه اين تعداد، چیزي بیش از يك سوم كل 

خوانندگان  ما را شامل میشود.
قطعا  هفته نامه شما "پرشین" كه اكنون در كشور انگلستان چاپ میگردد از اين قضیه حمايت آگهی دهندگان 
مستثنی نیست  و در طول انتشار مداوم نیز با مشكالت متعددی چون رقابت های ناسالم  برخی از همكاران و  
عدم حمايت كافی برخی آگهی دهندگان  همواره  با خطر جدی عدم انتشار  دست و پنجه نرم كرده و به راه خود  
با جديت و تالش  بی وقفه همكاران چه در بخش فنی و چه در بخش توزيع  بصورت مداوم و منظم چاپ شده 

و در مقابل ديده گان مخاطبین خود قرار گرفته است.
متاسفانه اين روزها شركت هايی كه در طول اين سالها با  آگهي هاي تبلیغاتي  خود يكي از منابع اصلي و 
حامیان هفته نامه  پرشین به حساب مي آمدند  به دلیل مشكالت اقتصادی جهانی آگهي ها را يا كاهش داده يا 
حذف كرده اند  بنابراين حیات اقتصادي هفته نامه پرشین نیز با خطر جدي مواجه شده است.  هفته نامه ای  كه 
نزديك  به 3  سال از انتشار آن مي گذرد و همیشه درتالش بوده كه با رعايت اصل بی طرفی در جهت رشد 
فرهنگی و اجتماعی  گام برداشته  و به تعداد مخاطبین خود بیفزايد  متاسفانه بعد از  159 شماره چاپ مجبور 

به كاهش صفحات  و مطالب خود جهت  گذر از بحران اقتصادی  شده است.
و  مخاطبین  تشويق شما  و  به حمايت   فقط   ايم  گذرا شده  و  مرحله دشوار  اين  وارد  ما  كه  پايان  حال  در 

خوانندگان هفته نامه پرشین نیاز داريم  و قطعا نظرات شما عزيزان  مايه دلگرمی و ادامه اين راه خواهد شد.
ع. نجفی

يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

استفاده از تكنولوژی های پیشرفته در دوچرخه های شهری لندن
سامانه كرايه دوچرخه "Barclays" در لندن با ارائه 6 هزار دوچرخه مجهز ابزار تكنولوژيكی جديدی را به 

دوچرخه سواران پايتخت انگلستان ارائه كرد.
 تعداد دوچرخه هايی كه در لندن در تردد هستند همواره نگرانی هايی را در رابطه با ايمنی دوچرخه سوار 
و تخريب دوچرخه ها به همراه داشته است. با اين همه دوچرخه های جديد از آخرين تكنولوژی های روز 

برای مقابله با آسیب ديدگی و به سرقت رفتن استفاده می كنند.
استفاده از يكی از اين دوچرخه ها نیازمند سیستم پیچیده ای از كلیدها و رمزهای عبور است تا بتوان قفل 
آنها را باز كرد. استفاده از اين دوچرخه ها برای اولین بار نیازمند عضويت و پر كردن فرمهای رايج است. 
ايستگاه های اين دوچرخه صفحه كلیدی دارند كه كاربران گذری و غیر دائم دوچرخه ها با وارد كردن يك 
كد به صورت آنالين يا در خود ايستگاه می توانند از دوچرخه ها استفاده كنند. افرادی كه به عضويت اين 
سامانه درآمده اند كلیدی دريافت خواهند كرد تا بتوانند به صورت دائم و بدون نیاز به وارد كردن كد از 

دوچرخه ها استفاده كنند.
تمامی ساختار دوچرخه و كلیدهای آن به تراشه های مشهور RFID مجهز است كه می توان عالوه بر كنترل 
مسیر دوچرخه ها در صورت نیاز با استفاده از آن مدت زمان استفاده از دوچرخه را از زمان جدا شدن از 

ايستگاه تا زمان اتصال مجدد به آن را محاسبه كرد.
را  ها  دوچرخه  وضعیت  تواند  می  كه  است  مجهز  نورپردازيی  سیستم  به  ها  دوچرخه  ايستگاه  همچنین 
مشخص كند. برای مثال نور قرمز نشان می دهد دوچرخه برای كرايه دادن آماده نیست، نور كهربايی به 

معنی كنترل جزئیات حساب كاربر و نور سبز به معنی باز شدن قفل دوچرخه است.
با اين همه يكی از كاستی های آشكار اين دوچرخه ها عدم توانايی پذيرش كارتهای اعتباری ويژه حمل و 
نقل عمومی رايج در انگلستان است. بر اساس گزارش تلگراف، اين دوچرخه ها بسیار مقاوم بوده و برای 
اطمینان از دوام آنها تحت آزمايشهای شديد قرار گرفته اند و عالوه بر اين هر دو هفته يكبار توسط مكانیكها 

كنترل می شوند.
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بازگشت  
نخبگان  

راهگشاست !؟
*دكتر كاوه احمدي علي آبادي
*دكتراي جامعه شناسي از تگزاس آمريكا

چنان  كه  آمار نشان  مي دهد، ايران  در صدر كشورهايي  قرار دارد 
پیشرفته   كشورهاي   به   دگرانديشان   و  نخبگان   فرار  مشكل   با  كه  
علمي  و  مراكز  معتبرترين   در  ها  آن  از  بسیاري   روبروست !؟ 
پژوهشي  در جوامع  توسعه  يافته  مشغول  به  تحصیل  و تدريس  يا 
اين  طريق  عايد جوامعي  مي شود  از  اند. سودي  كه   كار و پژوهش  
از  آنقدر چشمگیر است  كه  بسیاري   استفاده  مي كنند،  از آن ها  كه  

مسئولین  ما را متوجه  آن  كرده  است كه  با ممانعت  از سیل  مهاجرت  
آن ها به  خارج  و تشويق  نخبگاني  كه  قبال در آنجا سكنا گزيده اند، به  
بازگشت  به  كشور، موجبات  توسعه  و ترقي  هر چه  بیشتر كشورمان  
هنوز  ما  كه   مي دهد  نشان   مسئله   طرح   نحوه   اين   آورند.  فراهم   را 
و  نیازها  كه   هايي   انسان  عنوان   به   نه   دگرانديشان ،  و  نخبگان   به  
و  ابزار  عنوان   به   بلكه   شود،  شكوفا  و  شناخته   شان   توانايي هاي 
چنان   كه   آن   براي   مي نگريم .  مادي   سود  كسب   براي   دستاويزي  
نحوه  تفكري  را به  درستي  ارزيابي  كنید، كافي  است  تا به  تحقیقات  و 
مقاالتي  كه  در اين  زمینه  نوشته  شده  است ، نگاهي  بیاندازيد. در حالي  
امكانات  پژوهشي ،  استانداردهاي  زندگي  و  پیشرفته   كه  كشورهاي 
شغلي ، خدمات  اجتماعي  و رفاهي  نخبگان  و حتي  خانواده هاي  آنان  
را مدنظر دارند، ما در تحقیقات  خود در پي  آن  هستیم  تا سود پولي  
را حساب  كنیم  كه  نخبگان  عايد كشورهاي  محل  اقامت  خود كرده اند. 
حتي  اگر در دنیاي  امروز سخن  از سرمايه هاي  انساني  مي شود و به  
آن  به  عنوان  متغیري  مهمتر از سرمايه  مادي  و فیزيكي  توجه  دارند، 

به  معناي  آن  نیست  كه  به  انسان ها و خواسته  و گزينش هاي  آنان  
ارجي  نمي دهند، بلكه  دقیقًا برعكس  از نگاه  آنان  و سود و زيان  آنان  
به  اقامت  يا مهاجرت شان  مي نگرند. اين  نحوه  تفكر ما به  دگرانديشان  
و نخبگان  كه  تنها بر درآمدهاي ملي ما بیافزايند، مبین  آن  است  كه  
نه  تنها ما هنوز واقعیت  ملموس  و علل  اصلي  فرار مغزها را درك  
نكرديم ، بلكه  حتي  متوجه  نیستیم  كه  همان  سود عايدي  از نخبگان  را 
كه  در كشورهاي  محل  اقامتشان  حاصل  شده  در صورت  اقامت  در 
كشورمان ، نصیب  ما و جامعه  ما نمي شد، چرا كه  آنان  همان هايي  
هستند كه  تا چندي  پیش  در جامعه  ما زندگي  مي كردند و ما بدون  
كنار  برخي  موارد  در  تجارب  شان  و حتي   افكار،  آراء،  از  استفاده  

گذاشتن شان ، آنان  را به  خارج  فراري  داديم . 
در كنار اين  مباحث  پرسش  اساسي  ديگري  نیز مي تواند مطرح  شود، 
آيا كشور ما از توان  آن  برخوردار هست  كه  از دانش  و تخصص  
مي كنند،  زندگي   ما  جامعه   در  اكنون   كه   نخبگاني   و  دگرانديشان  
بهره  گیرد، كه  درصدد است ، آن هايي  را كه  مشغول  به  فعالیت  در 
و  بكارگیري   و  روند جذب   كه   هنگامي   كند؟  ديگراند، جذب   جوامع  
ارتقاء مراكز پژوهشي  و علمي  و سازمان هاي  دولتي  و غیردولتي ، 
و  نخبگان   و  ندارد  افراد  تخصص   و  دانش   با  ارتباطي   كوچكترين  
آيا  مانده اند،  باقي   تماشاچي   و  بالاستفاده   ما  جامعه   دگرانديشان  
دعوت  از انديشمندان  مهاجر سودي  عايدمان  مي كند؟! توجه  به  اين  
با  ايراني   انديشمندان   و  متخصصان   نخبگان ،  است ،  نكته  ضروري  
حضور فیزيكي  در سرزمیني  موجب  توسعه  و ترقي  نمي شوند كه  
بیرون  چمدان   از  را  خود  تخصص   و  دانش   ايران ،  به   مسافرت   با 
 آورده  و كشورمان  به  همین  سادگي  توسعه  و ترقي  كند. انديشمندان  
براي   ما  نفت   از  افزوده اي  بیش   ارزش   هنگامي   ايراني ،  نخبگان   و 
كشورهايي  كه  در آن ها سكنا گزيده اند، به  بار آورده اند كه  با كار 
گرفته  شدن  علم  و تخصص  شان ، در مراكز و سازمان هايي  كه  روند 
كلي  توسعه  آن  بر طبق  شايستگي ، علم  و مهارت  به  پیش  مي روند، 
دستاورده هاي  نظري  و عملي  به  بار آورده اند كه  با تأثیر بر عوامل  
الگوي  تحول  و توسعه  جوامع  موثر و مفید  و متغیرهاي  دخیل  در 
بوده اند. و گر نه  با حضور صرف  انديشمندان  يا افزايش  تعداد آن 
ها در آمارگیري ها نه  تنها هیچ  كمكي  به  توسعه  جامعه  ما نمي شود، 
مي توانستند  يا  بوده   مفید  سیستمي   در  كه   اشخاصي   از  بلكه  
سودمند باشند، ما با حفظ شان  در جامعه  خود، از آن ها اشخاصي  
بي استفاده ، شكست  خورده ، تماشاچي  و ناراضي  مي سازيم  كه  حتي  
توانايي هاي  شان  را براي  خودشان  به  ثبوت  نرسانده اند، چه  به  جاي  
آن  كه  بتوانند، نهاد، سازمان  يا جامعه  ديگري  را توسعه  بخشند. به  
بیان  ديگر، آن  ارزش  افزوده اي  كه  در خصوص  نخبگان  در آمارهاي  
اقتصادي  مي بینیم ، با حضور فیزيكي  عايد نشده است ، بلكه  با فعالیت  
در مكانیسمي  تحقق  يافته  كه  عرصه  آن  را مراكز علمي  و پژوهشي  
و سازمان ها به  وجود آورده  و به  فرد نخبه  و دگرانديش  امكان  آن  
را داده اند تا با فعالیت  و هماهنگي  با برنامه  و طرحهاي  خود، نتايج  
افزون تر نظري  يا عملي  را پديد آورند و نخبگان  با فعالیت  در چنان  
هاي  قابلیت  و  دريافته   را  هايشان   توانايي   كه   است   هايي   مكانیسم 
شان را در ابتدا براي  خودشان  به  ثبوت  مي رسانند و  سپس مراكز 
و سازمان ها با كانالیزه  كردن  ايده ها و تخصص هاي  جديد ارائه  
شده  شان ، آن ها را از جرقه هايي  اتفاقي  و سلیقه اي  به  برنامه هايي  
در چارچوب  اهداف  و استراتژي  مراكز و سازمان ها بدل  ساخته  كه  
از آن  پس ، چارچوب  و فرآيند ايده ها و تخصص هاي  و جرقه هاي  
فكري  آتي  نخبگان  و دگرانديشان  را رقم  مي زنند. در حالي  كه  جامعه  
ما به  هیچ  وجه  از چنین  ظرفیتي  برخوردار نیست  و از جذب  نخبگاني  
كه  اكنون  در جامعه  زندگي  مي كنند عاجز است ، چه  به  جاي  آن  كه  
بتواند از مهاجرين  نیز بهره  برد. چنین  برنامه هايي  موجب  مي شود 
ما  جامعه   هاي   محدوديت  به   بنا  كه   را  نخبگاني   و  انديشمندان   كه  
با مهاجرت  باشند، در حالي كه  براي  جامعه اش  سودمند  نتوانسته  
 و فعالیت  در كشورهاي  ديگر مي توانستند براي  انسان ها و بشريت  

مفید باشند، از چنین  توانايي  و دستاوردهايي محروم  ساخته ايم !؟

*عضو جامعه شناسان بدون مرز

استاد محمد نوری 
درگذشت

استاد محمد نوری خواننده پیشكسوت، مرد هنر و اخالق و چهره 
ماندگار كشور به دلیل بیماری و وخامت وضعیت جسمانی شنبه 
شب در بیمارستان دار فانی را وداع گفت و جامعه موسیقی و 

هنری كشور را در ماتم فرو برد.

به گزارش پرشین، محمد نوری كه حدود يك سال درگیر بیماری 

سخت و بدخیم بود و برای چندمین بار در سه ماه گذشته در 
بیمارستان بستری شد دارفانی را وداع گفت.

محمد نوری در اول دی ماه 1308 به دنیا آمد. او آواز را نزد 
سیروس  نزد  را  موسیقی  تئوری  و  باغچه بانو"  خانم"اولین 
موسیقی،  عالی  هنرستان  اساتید  فرزانه،  فريدون  و  شهردار 
فراگرفت. وی شیوه آواز خود را متأثر از بافت و غنای زخمه اِی 
محمد سرير  و  ناصر حسینی،  اصالنی،  اساتیدی چون حسین 
می داند. دهه بیست، دوران آغاز نوعی تفكر در شعر و موسیقی 
آوازی درمیان مردم ايران، به ويژه نسل جوان بود كه بخشی را 
آثار  از نشر و پخش وسیع تر موسیقی علمی و  می توان متأثر 
صفحات  و  راديو  ازطريق  جهان  مختلف  كشورهای  فولكلور 

گرامافون دانست
. »محمد نوری« در همین سال ها - سنین نوجوانی - با خواندن 
برخی  و  مغرب زمین  روز  نغمه های  روی  كه  نوينی  اشعار 
قطعات كالسیِك آوازی سروده شده بود، كار خوانندگی را آغاز 
و  هنرستانی  تحصیالت  بر  تكیه  با  بعد،  سال های  طی  او  كرد. 
دانشگاهی خود، توانست هويت مستقلی به اين انديشه و گرايش 
ببخشد و با اجرای آثار اساتیدی كه قباًل ذكر آنان رفت، فضای 
استاد،  اين  آوازهای  دهد.  خويش  آوازِی  گونه  به  متفكرانه ای 
كسب  ويژه ای  اعتبار  و  شأن  نسل،  سه  درمیان  دهه،  پنج  طی 
اجرای  با  پرتالش،  در حاشیه سال های  هنرمند  اين  كرده است. 
بیش از سیصد قطعه آوازی، تقرير و ترجمه مقاالت و سرودن 
اشعاری از ترانه های ماندگار، بیش از پیش خود را در دل مردم 
اين مرزوبوم جا داد. او اخیراً چند اجرا به نفع بیماران خاص 
يادآور لحظه های خوب و  برای نسل گذشته  او  داشت. صدای 
مهربانی های سرشار، و برای نسل امروز، آفريننده شیرين ترين 
خاطرات است. وی ترانه های میهنی زيادی اجرا كرده است. يكی 
جان  وی,  های  ترانه  ترين  معروف  و  ترين  زيبا   , مهمترين  از 

مريم نام دارد. يادش گرامی باد

واكنش نماينده ايران در سازمان 
ملل به اظهارات درياساالر مولن

مسئوالن  به  ای  نامه  ارسال  با  ملل،  در سازمان  ايران  دائم  نماينده 
رئیس ستاد  مولن،  مايك  درياساالر  اخیر  اظهارات  به  ملل،  سازمان 
برای  نظامی  های  طرح  بودن  آماده  بر  مبنی  آمريكا  ارتش  مشترك 

حمله به ايران اعتراض كرد.
محمد خزايی در اين نامه ضمن اشاره به اين كه مقام های مختلف 
آمريكا و بعضی از نمايندگان كنگره آمريكا، بارها جمهوری اسالمی 
ايران را “توسل به زور” تهديد كرده اند، آورده است: “اين تهديدها 
متحد  ملل  منشور  اساسی  اصول  و  الملل  بین  حقوق  آشكار  نقض 

است”.
اين  بیان  با  مولن  مايك  درياساالر  اوت(   ۲( مرداد   11 روز دوشنبه 

كه توسل به حمله نظامی برای جلوگیری از برنامه های اتمی ايران 
ای  حمله  چنین  در صورتیكه  كه  بود  گفته  است”  بدی  نظر  “احتماال 
ضرورت داشته باشد، ارتش آمريكا نقشه عملیاتی آن را تهیه كرده 

و در دست دارد.

می شود،  محسوب  كشور  اين  نظامی  مقام  باالترين  كه  مولن  آقای 
گفته بود كه حمله نظامی به ايران می تواند تبعات جدی و پیش بینی 
نشده ای در خاورمیانه داشته باشد. با اين حال او تاكید كرده بود 
كه “دستیابی ايران به تسلیحات اتمی يك ريسك غیرقابل قبول است”.

آقای خزايی در اين نامه ضمن بیان موضع ايران درباره تسلیحات 
هسته ای كه جايی در “مرامنامه دفاعی جمهوری اسالمی ايران ندارد”، 
نوشته است: “براساس ماده 51 منشور ملل متحد، جمهوری اسالمی 
ايران را حق قانونی خود  ايران، دفاع از حريم كشور و حقوق ملت 

می داند”.

پیش از اين منوچهر متكی، وزير امور خارجه ايران، روز سه شنبه 1۲ 
مرداد )3 اوت( در واكنش به سخنان آقای مولن گفته بود كه جنگ در 
خاورمیانه به زيان آمريكا است، چرا كه اكنون شرايط كامال متفاوت 

است.
سرتیپ احمد وحیدی، وزير دفاع ايران نیز، صبح سه شنبه پیش از 
سفرش به عمان گفته بود: “اظهارات ژنرال مولن، با ادعاهای آمريكايی 
ها مبنی بر تغییر رويكرد، مذاكره و صلح طلبی مغايرت دارد و نقض 

آشكار منشور ملل متحد است”.

ديپلماتیك  اقدامات  و  مذاكره  كه  اند  گفته  آمريكايی  مقامات  اگرچه 
دانند،  می  ايران  اتمی  بحران  فصل  و  برای حل  تری  مناسب  راه  را 
اند كه برای جلوگیری از دستیابی ايران به  اما همواره تاكید داشته 

تسلیحات اتمی، عملیات نظامی را نیز مردود نمی دانند.
منبع: بی بی سی بخش فارسی
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مسولیت ناپذيری ما

ی  مسئولیت  كه  است  موقعی  كمتر  ها  ايرانی  ما  اكثريت 
كامل را كه به عهده داريم بجا آوريم و يا بهتر است بگويم 
تواند  می  مسئولیت  اين  بپذيريم.  را  امری  كامل  مسئولیت 
مسئولیت انجام كاری باشد كه به عهده مان گذاشته اند و يا 
مسئولیت و پاسخگويی در برابر كاری است كه انجام داده ايم 
)البته اگر كار به عاقبت خیری نرسیده باشد اگر رسیده باشد 
آن وقت برای پذيرفتن مسئولیت ديگران هم مشكلی نداريم(. 
به هر دلیلی و به جز از استثناهائی اين وضع وجود دارد. به 
دنبال يافتن علل پیدايش اين وضع نیستم بلكه بیشتر به دنبال 

تصوير كردن اين روحیه هستم.
و  رفتاری  های  المعارف  دائره  همه  در  و  دنیا  جای  همه 
اجتماعی ملت ها يك پديده ای هست به نام تعهد و به منظور 
رسمیت بخشیدن به قبول همین تعهد بعد از مكتوب كردن آن و 
شرح نوع و شرايط تعهد اثری را همه معموال در انتهای همین 
توشته از خود به جای می گذارند به نام امضا كه معموال و 
تا آن جا كه الاقل من ديده ام عبارتست از اسم و مشخصات 
بازشناسی  كه  ای  ويژه  عالمت  يك  عالوه  به  متعهد  فامیلی 
همین نام را ساده تر می كند. حاال ببینید همین امضا همین 
امضايی كه روزانه در اين مملكت میلیاردها تومان پول با آن 
جابجا می شود و میلیون ها مترمربع زمین و امالك دست به 
دست می شود و حتی در دادگاه ها جان هايی با آن بخشیده 
و جان هايی ستانده می شود در كشور ما چه شكلی است ؟... 
يك خط كج و كوله بدون ذكر نام و فايل و خدا می داند كه 
اگر چند سال بگذرد چه كسی قادر به شناسايی صاحب امضا 
خواهد بود؟ و اين دقیقا نشات می گیرد از اين كه ايرانی حتی 
االمكان دوست ندارد نشانی از خودش بگذارد مسئولیت دارد 

دردسر دارد بهد ها عواقب دارد.
اين كشور تنها جايی است كه وقتی تلفن می زنی می پرسی 
را می  پرسد كجا  بالفاصله می  و مخاطب  آن جا كجاست؟ 
خواهی؟ هر دو سعی می كنند اول بفهمند طرف كسیت؟ بجای 
ارتیاطی  فرهنگ  متاسفانه  كنند.  معرفی  را  خودشان  كه  آن 
رايج بین ما ايرانی ها غالبا فرهنگ شفافی است عالقه ای به 
دروبدل كردن يك صفحه كاغذ نداريم كه بعدا اگر خواستیم 
به آن مراجعه كنیم و بینیم چه گفته ايم. فرهنگ شفاهی اين 
می  مواقع  اكثر  در  رودربايستی  بدون  كه  دارد  را  خاصیت 
شود زيرش زد يا به هر حال چیزی شبیه به اين و يا حداقل 
خالف را تعديلش كرد. حتی نظرات علمی و سیاسی مان را 
كنیم  برگزار  شفاهی  های  مصاحبه  با  داريم  دوست  بیشتر 
ها  روزنامه  در  را  ها  مصاحبه  از  بعد  های  تكذيب  )تعداد 

مالحظه كنید(.
نا  مسئولیت  بحث  سوای  شود  می  باعث  ننوشتن  اين  ولی 
پذيری حتی مسائل شخصی خودمان را هم كه مثال فردا بايد 
چه كارهايی بكنیم و كجاها برويم حتی اين را هم عادت نكنیم 
كه شبی دو دقیقه روی يك تكه كاغذ آن هم برای خودمان 
مسئولیت  ازهمان  مستقیما  شفاهی  فرهنگ  اين  بنويسیم. 

نپذيرفتن ما نشات گرفته.

از كودكی وجوانی از سنین بسیار پايین عادت می كنیم در 
مسايل دور و برمان مسئول نباشیم. خوب معلوم است حاال 
اگر از البالی همین عادت ها رفتیم روی صندلی مديريت يك 
مسئول  كه  ايم  كرده  عادت  عمری  وقتی  نشستیم  سازمانی 
ابراز  سرپرستی  جايگاه  در  داريد  انتظار  چطور  نباشیم 

مسئولیت كنیم؟ اگرهم بكنیم فقط تا مرز رفع تكلیف است.
اگر بخواهید و بتوانید يك روزی كاستی های اين مملكت را 
تا  افتاده  خیابان  توی  كه  آشغال سیگاری  از  و درشت  ريز 
ارزاق  امنیت و تهیه  ترافیك آلودگی هوا سیاست خارجی و 
به  روزانه  شايد  كنید  لیست  محال  فرض  به  و...و...  عمومی 
میلیونها نقطه منفی حاال كوچك و بزرگش فرق نمی كند سر 
خواهد زد اگر توانستید فقط برای پانصد تای آن مسئول آن 
شهرداری  رفتگر  اينكه  يعنی  كنید؟  پیدا  معترف  مسئول  هم 
بگويد بله آقا امروز صبح كه جارو می كردم اين قسمت يادم 
رفت و مسئولیت آن را می پذيرم و هكذا فالن وزير بگويد اين 
تصمیمی كه شش ماه پیش گرفته ام اين زيان ها را به بار 
آورد و من اشتباه كردم. در صادقانه حالتش يك بهانه يك 
عذر موجهی برای شما خواهند آورد و مساله را به سادگی 

آب خوردن گردن اين و آن خواهند انداخت.

تب جنگ در خاورمیانه باال گرفت
مسیر  به  است  چندي  خاورمیانه  منطقه  سیاسي  تحوالت  جريان 
تهديدهاي نظامي تغییر جهت داده است.  مانورهاي نظامي چند ماهه 
اخیر اسرائیل و كوبیدن بر طبل جنگ در خاورمیانه توسط مقامات 
از وقوع جنگي قريب  تا رئیس جمهور سوريه  اسرائیلي كافي است 

الوقوع در خاورمیانه خبر دهد. 
تماس  اين  در  نژاد  احمدی  آقای  ايران،  دولتی  تلويزيون  گزارش  به 
تلفنی گفت كه هر نوع اقدام اسرائیل “در تجاوز به حقوق ساير ملت ها 
به نفع مقاومت و ملت های منطقه تمام خواهد شد به نحوی كه امروز 

وضع مقاومت بسیار مطلوب تر از گذشته است.”
امور خارجه  ديگر در همین زمینه، منوچهر متكی، وزير  در خبری 
نیز با ابراز اين نظر كه “رژيم صهیونیستی مدتهاست كه مرده است” 
آنچه را كه تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان می خواند محكوم كرد و 
گفت كه نیروی پاسدار صلح سازمان ملل يا فرماندهی آن بايد در اين 

زمینه پاسخگو باشد.
بخشي  خاورمیانه  در  جنگ  احتمالي  سناريوي  قسمت  مهم ترين  اما 
است كه مربوط به ايران مي شود. با آن كه احمدي نژاد رئیس جمهور 
ايران از وقوع جنگ علیه دو كشور دوست سخن گفته بود اما تهديدات 
مستقیم اخیر آمريكايي ها و اسرائیلي ها متوجه ايران بوده است كه 
شديدترين آن، مواضع رئیس ستاد مشترك ارتش آمريكا بوده است. 
اما آيا اين امر به آن معنا است كه ممكن است طرح حمله اسرائیل به 
لبنان به حمله نظامي آغازين علیه كشورمان تبديل شود؟ اين سوالي 
است كه دامنه و گستره بسیاري را در تحلیل هاي نظامي در منطقه 
اين گستره  اولین و بديهي ترين  خاورمیانه به دنبال خواهد داشت. 
واكنش احتمالي حزب اهلل لبنان به هرگونه ماجراجويي اسرائیل علیه 

ايران مربوط مي شود. 
به اين معنا كه جنگ علیه ايران در هر حال جنگي منطقه اي و گسترده 
اين همان  تا فلسطین اشغالي را در بر مي گیرد. شايد  افغانستان  از 
معناي آشكار مواضع فرماندهان ارشد نظامي ايران است كه بارها 
گفته اند كه آمريكا و اسرائیل مي توانند آغاز گر جنگ باشند اما كلید 

پايان جنگ ديگر در دست آنان نیست. 
از سويي ديگر كاخ سفید با رد حمايت از روند توافق سه جانبه ايران، 
برزيل و تركیه كه با اشاره، چراغ سبز و حمايت اولیه آمريكايي ها 
سیل  و  است  كرده  حركت  ايران  با  تقابل  سوي  به  گرفت  صورت 
تهديدات و اتهامات  در رابطه با برنامه   هسته اي ايران شدت گرفته 
سیاسي  حركت هاي  مسیر  كه  مي هد  نشان  شواهد  اين  همه  است. 
خاورمیانه به شكلي واقعي به سوي تقابل و برخورد در حال حركت 

نیروي  گانه  يازده  ناوگان  كه  هنگامي  از  برخورد  اين  است.البته 
دريايي اياالت متحده هنگامي كه از كانال سوئز گذشت بسیار محتمل 
گشت و تقريبا از همان زمان بود كه ارتش ايران در آماده باش كامل 

قرار گرفت .
اما در عین حال مقامات رسمي ايران همچنان میگويند كه آمريكا هیچ 
غلطي نمیتواند بكند، از طرفي ديگر ، سخنان درياساالر مايك مالن 
سرباز  يكصدهزار  ديگر  روز   ۲9 تا  كه  میشود  مطرح  شرايطي  در 
آمريكايي از عراق خارج خواهند شد. و تنها پنجاه هزار سرباز در 
داخل عراق باقي خواهند ماند. آيا اين امكان وجود دارد كه اين يكصد 

هزار سرباز آماده براي حمله به نقطه اي ديگر آماده میشوند؟

موسسه  معاون  خاورمیانه  مسائل  كارشناس  كالوسون  پاتريك 
ام كه دولت  : من مدتهاست كه گفته  مطالعات خاور نزديك میگويد 
ايران به سمت جنگ پیش میرود متاسفانه تا وقتي كه آقاي احمدي 
ايران به سمت جنگ  اين دولت باشد شكي نیست كه  نژاد در راس 
اين  از  ايران هم  اين است كه رهبر  از آن بدتر  پیش خواهد رفت و 
جنگ حمايت میكند ، فكر میكنم سران حكومت ايران هنوز نمیدانند كه 
در مقابل چه قدرتي میخواهند قرار بگیرند.وي در مورد يكصدهزار 
سربازي كه تا ۲9 روز ديگر كشور عراق را ترك خواهند كرد گفت : 
اين نیروها به ايران حمله نمیكنند بلكه بخشي از آن ها به افغانستان 
میروند و بخشي ديگر نیز به ناوگان دريايي اياالت متحده مستقر در 
زمیني  مورد حمله  در  پیوست.آقاي كالوسون  فارس خواهند  خلیج 
گزينه  اين  مورد  در  است  زود  هنوز   ، گفت  ايران  به  متحده  اياالت 

صحبت كنیم.
پیش از اين منوچهر متكی، وزير امور خارجه ايران، روز سه شنبه 
كه  بود  گفته  مولن  آقای  سخنان  به  واكنش  در  اوت(   3( مرداد   1۲
جنگ در خاورمیانه به زيان آمريكا است، چرا كه اكنون شرايط كامال 

متفاوت است.
پیش  شنبه  سه  صبح  نیز،  ايران  دفاع  وزير  وحیدی،  احمد  سرتیپ 
ادعاهای  با  مولن،  ژنرال  “اظهارات  بود:  گفته  عمان  به  سفرش  از 
مغايرت  صلح طلبی  و  مذاكره  رويكرد،  تغییر  بر  مبنی  ها  آمريكايی 

دارد و نقض آشكار منشور ملل متحد است”.

ديپلماتیك  اقدامات  و  مذاكره  كه  اند  گفته  آمريكايی  مقامات  اگرچه 
دانند،  ايران می  اتمی  بحران  برای حل و فصل  تری  مناسب  راه  را 
اما همواره تاكید داشته اند كه برای جلوگیری از دستیابی ايران به 

تسلیحات اتمی، عملیات نظامی را نیز مردود نمی دانند.

چین و روسیه را هم 
تحريم كنید 

آمريكا  نمايندگان  مجلس  عضو  يك   
به  چین  و  روسیه  تحريم  خواستار 
و  ايران  با  كشور  دو  اين  ارتباط  دلیل 
يكجانبه  تحريم هاي  به  آنها  توجه  عدم 
از  نقل  به  شد.  تهران  علیه  آمريكا 
لتینن«  راس  فرانسه،»ايلینا  خبرگزاري 
با صدور بیانیه اي اعالم كرد بر اساس 
مجازات  خصوص  در  آمريكا  قوانین 
بخش  در  عمده  سرمايه گذاري هاي 
انرژي ايران، روسیه و چین بايد هر چه 

سريع تر مورد تحريم قرار بگیرند. 
اعالم  خود  بیانیه  در  كنگره  عضو  اين 
كه  فرا رسیده  آن  اكنون زمان  كرد هم 
شود  گذاشته  اجرا  به  تحريم  قوانین 
شود  داده  نشان  چین  و  روسیه  به  و 
گذاشتن  پا  زير  و  تهران  از  حمايت  كه 
پي  در  را  عواقبي  آمريكا  تحريم هاي 
نماينده  لتینن،  راس  داشت.  خواهد 
امور  كمیته  در  جمهوريخواهان  ارشد 
خارجي مجلس نمايندگان در اين بیانیه 
چیني  و  روسي  گفت:» شركت هاي 
ايران  انرژي  بخش  در  را  زيادي  مبالغ 
ترتیب  بدين  و  كرده اند  سرمايه گذاري 
حمايت موثر خود را از برنامه هسته اي 
تهران ابراز كرده اند.« اين بیانیه در حالي 
اينهورن«  »رابرت  كه  مي شود  صادر 
مقام ارشد وزارت امور خارجه آمريكا 
به آسیا سفر كرده و قرار است در اين 
سفر از چین نیز ديدار كند و از مقامات 
را  ايران  علیه  تحريم ها  تا  بخواهد  پكن 

به طور كامل به اجرا بگذارند. 
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يک جنگ به خاطر 
يک درخت! 

رابرت فیسك 
اينديپندنت چهارم آگوست / ترجمه: سارا معصومی

 

لبنانی ها يك به يك با هم تماس می گیرند و يك سوال ساده را می پرسند: باز هم جنگ؟اين 
بار به خاطر يك درخت؟

فكر می كنید يك درخت می تواند جنگی در خاورمیانه به راه بیندازد؟اين اتفاق ديروز در مرز 
میان لبنان و اسرائیل رخ داد. 

اين شیوه سوال كردن در حقیقت نمادی از آتش افروزی است در منطقه ای كه مورد توجه 
همزمان و هم اندازه اعراب و اسرائیلی ها قرار دارد، در منطقه ای كه جز يكی از خطرناك 
ترين مناطق مرزی است ، در منطقه ای كه ديروز به حمامی از خون شباهت داشت. خون سه 
سرباز لبنانی، يك ژنرال اسرائیلی و يك روزنامه نگار لبنانی كه در حاشیه روستای اديسه 

مشغول تهیه خبر بود .
پس از آنكه تانك ها به حالت آماده باش درآمدند، موشك های اسرائیلی در حالت اضطرار 
قرار گرفتند و لبنانی های موتور ماشین های زرهی خود را گرم كردند، سازمان ملل از دو 
طرف خواست خويشتن داری به خرج دهند. اين جنگ در مقابل چشمان نیروهای حافظ صلحی 

از اسپانیا و مالزی آرام گرفت . 
اين اتفاق پس از ديدار رهبران عرب در بیروت، پس از حمله موشكی به مرز اردن و ادعای 
سید حسن نصراهلل دبیر كل حزب اهلل لبنان در خصوص دست داشتن اسرائیل در ترور رفیق 
حريری رخ داد. چند ساعت پیش از اين درگیری لبنانی ها از دستگیری يك جاسوس ديگر 

لبنانی در سیستم مخابراتی خود خبر دادند .
به داستان درخت برگرديم. همه چیز به درخت كاج يا صنوبر كذايی برمی گردد كه در هوای 
، مانع از ديد دوربین های اسرائیلی نصب شده در مرز میان دو  لبنان  46 درجه ای  داغ و 
طرف شده بود .اسرائیلی ها تالش می كنند از باالبری برای كوتاه كردن شاخه های اين درخت 
استفاده كنند. مشكل از همین جا آغاز شد. كسی نمی دانست كه شاخه های آويزان اين درخت 
در مرز لبنان هستند يا خاك اسرائیل ؟ در سال ۲000 میالدی بود كه سازمان ملل حد فاصله 
میان لبنان و اسرائیل را با خطی ابی رنگ مشخص كرد. پشت اين مرزها به باور لبنانی ها سیم 
خاردارهای اسرائیل قرار دارد . سیم خاردارهايی كه برق در انها جريان دارد . بنابراين زمانی 
كه لبنانی ها باالبری را می بینند كه سربازی اسرائیلی از آن آويزان شده است ، اين حركت را 
به تخطی اسرائیل از احترام به خطوط مرزی تعبیر می كنند. چند تیر هوايی به نشانه اعتراض 
و هشدار از سوی ارتش لبنان شلیك می شود . اسرائیلی ها كه اين سوی حفاظ های مرزی 
ايستاده بودند، از تیراندازی هوايی حذر می كنند و ترجیح می دهند مستقیما قلب سربازان 

لبنانی را نشانه روند .
در همین فاصله زمانی بود كه خبرنگار روزنامه االخبار برای پوشش خبری به اديسه می ايد . 
چند دقیقه بعد از ورود او راكتی از سوی اسرائیل شلیك می شود . راكتی كه به خودرو حامل 
اين خبرنگار و سه سرباز لبنانی اصابت می كند. سربازان لبنانی هم كه از بیروت دستور می 
لبنان  اين مسیر كشته می شود. حزب اهلل  گیرند شلیك می كنند و ژنرال ارتش اسرائیل در 
پنج ساعت زودتر از اعالم رسمی خبر مرگ اين ژنرال از سوی اسرائیل ، اين خبر را مخابره 
می كند . حاال بسیاری ادعا می كنند كه يك سرباز اسرائیلی با تلفن همراه خود و در جامه 

جاسوس لبنان خبر مرگ فرمانده اش را مخابره كرده است .
را  ماجرا  كل  اسرائیل  گذشت.  لبنان  و  اسرائیل  میان  اتهام  تبادل  به  حادثه  عصرروز  تمام 
سوتفاهمی ساده می داند. سعد حريری در گفتگو با حسنی مبارك رئیس جمهوری مصر اين 
حركت لبنانی ها را به نقض حريم زمینی و هوايی لبنان تعبیر می كند . اسرائیل هم ادعا می 

كند كه پرونده اين حمله را به شورای امنیت ارجاع می دهد. 
لبنان ، خشونت ها  ادامه اين رفتارها از سوی  اسرائیلی ها هشدار می دهند كه در صورت 
ادامه خواهد يافت! پرسش اينجاست كه يك درخت ساده باعث و بانی اين حجم از ناآرامی ها 
شده است؟ بی شك اسرائیل بدش نمی آيد كه پیش از آغاز نبردی جدی برای چندمین بار با 
لبنان ، پرونده ای قطور برای توجیه عملكرد خود دست و پا كند . اسرائیلی ها پیش از اين نیز 
هشدار داده بودند كه در ششمین حمله به لبنان در 3۲ سال گذشته ، به اداره جات دولتی حمله 
خواهند كرد .بیست و چهار ساعت پیش از اين حادثه بود كه شورای روابط امور خارجی 
اياالت متحده نسبت به جنگی بزرگ در خاورمیانه هشدار داده بود. تانك های اسرائیلی ديروز 
مورد استفاده قرار گرفتند. ارتش لبنان به حالت آماده باش درآمده است . سیستم مخابراتی 
در لبنان از كار افتاده است نه به خاطر جاسوس های اسرائیلی كه در آن فعالیت داشته اند، 
بلكه به اين دلیل كه همگان با هم تماس بگیرند و سوال كنند كه : جنگ جديدی در راه است؟ 

آن هم به خاطر يك درخت؟

اعتراف كنیم، 
نه پاكستان 

دوست است، نه 
عربستان رفیق

توماس فريدمن:

ما از تسلیحات هسته ای پاکستان می ترسیم 
سکوت  پس  محتاجیم،  عربستان  نفت  به  و 

می کنیم

 افشای اسناد محرمانه توسط وب سايت ويكی لیكس 
افغانستان واكنش  اياالت متحده در  در خصوص نقش 
های بسیاری را به دنبال داشت. برای من اما اين حركت 
تنها و تنها دربرگیرنده يك حقیقت بود. در بازی بزرگ 
آسیا میانه نیز اين ما هستیم كه بازيگردان اصلی هستیم 

اما خود بی خبريم. 
ويكی  اسناد  افشای  از  توانم  می  كه  تعبیری  بهترين 
های  و سرويس  ارتش  به  ما  كه  است  اين  بكنم  لیكس 
اطالعاتی پاكستان پول می دهیم تا نقاب بر چهره بزنند. 
و  تنها يك چهره خواهند داشت  آنها  در غیراينصورت 
صد درصد اين چهره مخالف ما است. همین قاعده در 
هم  پاكستان  جمهوری  رئیس  كرزای  حامد  خصوص 
. در پاكستان و افغانستان امروز همگان  مصداق دارد 

نقابی بر چهره دارند.

استخراج  قرارداد  كند،  می  حمايت  پاكستان  از  چین 
اين  امريكا  افغانستان را امضا می كند و به  معادن در 
مكانی  به  تبديل  را  افغانستان  كه  دهد  می  را  فرصت 
كند. همزمان همین چینی  برای شركت های چینی  امن 
در  امريكا  ارتش  رنگ  قرمز  دماغ  زمین خوردن  به  ها 
افغانستان بلند بلند می خندند چرا كه ارتش چین همواره 

از شكست نظامی امريكا لذت می برد .

اكنون پرسش اينجاست كه چرا بايد با اين حد از دوگانه 
احمق  جمهوری  رئیس  اوباما  باراك  آمد؟آيا  كنار  گی 

است؟
پاسخ بسیار پیچیده تر از اين حرف هاست. سابقه اين 
اين  گردد.  می  باز  سپتامبر  يازدهم  به  گانه  دو  بازی 
و  پاكستان  از  تندروهايی  حضور  با  تروريستی  حمله 
عربستان سعودی برنامه ريزی و عملی شد . ما نیز به 
افغانستان  و  عراق  به  حمله  با  تروريستی  عملیات  اين 
پاسخ داديم. چرا؟ پاسخ دم دست اين است كه پاكستان 
تسلیحات هسته ای دارد و همین مساله ما را می ترساند. 

عربستان چاه نفت دارد و ما به اين نفت نیاز داريم. 
بنابراين ما تالش می كنیم با گوشه و كنايه و به شكل 
امیدواريم  ما  دهیم.  قرار  هدف  را  آنها  غیرمستقیم 

چرخ  بتواند  عراق  در  دموكرات  و  مقتدر  دولتی  كه 
كه  امیدواريم   . باشد  سعودی  عربستان  در  اصالحات 
پس از بیرون راندن القاعده از افغانستان در اين كشور 
امیدواريم  درآوريم.  اين خرابه  از  امن  مكانی  و  بمانیم 
افغانستان ريشه دوانده و  به ترسی كه در  بتوانیم  كه 
منجر به سرايت بی ثباتی به پاكستان می شود ، پايان 
دهیم. اين استراتژی قابل تحقق نیست چرا كه پاكستان 
وعربستان سعودی بر پايه همان داد و ستدهايی استوار 
هستند كه ترس ما را سبب شده است .پاكستان 63 سال 
پس از تاسیس را نمی توان كشوری مانند هند دانست . 
ارتش پاكستان همچنان از هند وحشت دارد و حفظ اين 
وحشت دقیقا همان ابزاری است كه می تواند ارتش را 
در  پايدار  دموكراسی  .نبود  دارد  نگاه  دولت  كنترل  در 
يا فقدان سیستم آموزشی پیشرفته در اين  پاكستان و 
كشور ، منجر به ظهور چهره هايی تندرو در اين كشور 
شده است . پاكی ها گمان می كنند كه بايد افغانستان را 
در كنترل كامل داشته باشند. در غیر اينصورت هند بر 
اين كشور مستولی می يابد و در اين صورت پاكستان 

می ماند و دو متحد. پاكستان و دو دشمن.

حقیقت اين است كه اگر پاكستان هويت خود را بر مبنای 
استعداد مردمش و درك استراتژی های واقعی استوار 
كند ، بی شك می تواند شاهد تولد دموكراسی در اين 
كشور باشیم. دموكراسی كه نگرانی ما از باب تسلیحات 
هسته ای اين كشور را هم كمرنگ و كمرنگ تر می كند . 
عربستان سعودی در میانه خاندان مدرن آل سعود و 
تندروهای وهابی گرفتار شده است . ال سعود قوانین را 
وضع می كنند و وهابی ها مسئولیت اعمال اين قوانین 
در سطح اجتماعی را عهده دار هستند. اين طیف با پول 
در  افراطیون  مدارس  هزينه  زند  می  جیب  به  كه  نفتی 

پاكستان و ديگر كشورها را تامین می كند.
ما  پاكستان مشكل  ای  تسلیحات هسته  اين شرايط  در 
می  باز  پاكستان  در  دولت  ذات  به  مشكل  اين  و  است 
اين  و  است  ما  دغدغه  سعودی  عربستان  نفت  گردد. 
.ما  دهد  می  تشكیل  را  كشور  اين  در  دولت  ذات  نفت 
چرا  دهیم  می  ادامه  كشورها  اين  با  گانه  دو  بازی  به 
كه فكر می كنیم گزينه های ديگری كه در اختیار داريم 
تا  دهیم  می  پول  پاكستان  به  ما  هستند.  اشتباه  همگی 
دانیم كه  اما در دل می  كند،  افغانستان كمك  در  ما  به 
بخشی از اين پول صرف كشتن سربازان هموطن ما می 
شود . با اين همه گمان می كنیم كه ترك افغانستان می 
تواند به دستیابی تروريست ها به بمب های هسته ای 
منتهی شود . ما بهای نفت خريداری شده را به عربستان 
سعودی می فرستیم با علم به اين كه می دانیم بخشی از 
اين پول در اختیار تروريست هايی قرار می گیرد كه ما 
با آنها در حال جنگ هستیم. دلیل اين استراتژی دوگانه 
هم اين است كه ما گمان می كنیم كه ايستادگی در برابر 
ايدئولوژی های عربستان سعودی منطقه را به آشوب 

می كشد .

پرسش اينجاست كه آيا راه ديگری هم دار يم؟بله. شايد 
نتوانیم از خیر تمام اين استراتژی ها بگذريم اما حداقل 
ما  بكاهیم.  خود  های  بندی  شرط  حجم  از  توانیم  می 
حدی  به  را  افغانستان  در  خود  اهداف  و  حضور  بايد 
برسانیم كه تنها از عدم صدور تروريست و نا امنی از 
اين كشور به پاكستان و بازگشت القاعده مطمئن شويم.

ما بايد از حد وابستگی خود به نفت بكاهیم تا تغییرات 
در عربستان سعودی خواب شب را بر ما حرام نكند . 
در اين شرايط است كه اصالحات اقتصادی و سیاسی 
بر دوش خاندان سعود  يك مسئولیت  را  در عربستان 

می دانیم و نه يك سرگرمی.

برای  كافی  وقت  نه  و  پول  نه  ما  كه  است  اين  حقیقت 
نداريم.  را  منطقه  كشورها  تمامی  در  اصالحات  ايجاد 
كه  افتد  می  اتفاق  زمانی  كشورها  اين  در  اصالحات 
رهبران آنها اراده كنند. ما توان نظامی و سیاسی الزم 
برای حمايت از خود را در چنته داريم. حتی می توانیم 
بر اين كشورها برای تغییرات اعمال فشار هم بیاوريم. 
زمان آغاز حمله سیاسی واقعی فرا رسیده است .من از 

ايفا نقش خروس قندی خسته شدم. 

سارا   : ترجمه   / جوالی  يكم  و  سی  تايمز  نیويورك 
معصومی 
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نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

جمال مبارک: رقابت 
سیاسي سالم خواهد بود 

 مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري مصر در حالي شروع 
شده است كه امكانات دولتي به گونه اي نابرابر در دستان 
گروه ها  ديگر  و  است  مبارك  خاندان  يعني  حاكم  حزب 
فضاي چنداني براي تحرك اجتماعي ندارند. با اين وجود 
حزب حاكم مصر در بیانیه اي درباره كمپین تبلیغاتي »جمال 
مبارك«، پسر رئیس جمهوري مصر اعالم كرد كه بین اين 
حزب و كمپین تبلیغاتي موسوم به »ائتالف مردمي« براي 
حمايت از جمال مبارك هیچ گونه ارتباطي وجود ندارد. به 
گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، در بیانیه حزب حاكم مصر 
الكردي«، عضو  »مجدي  توسط  كمپین  اين  كه  است  آمده 
به  ارتباطي  و  هدايت مي شود  و  راه اندازي  »تجمع«  حزب 
حزب حاكم مصر ندارد. بنا بر اين گزارش، طي روزهاي 
اخیر در قاهره پايتخت مصر، پوسترها و تصاوير مختلفي 
روي در و ديوار مشاهده مي شود كه روي آنها تصاوير 
جمال مبارك فرزند »حسني مبارك«، رئیس جمهوري مصر 
و بلندپايه ترين مقام سیاسي در حزب ملي حاكم نقش بسته 
و او را به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري در سال 
۲011 معرفي مي كند. اين حزب در اين بیانیه در حالي خود 
كه  مي كند  جدا  مبارك  جمال  تبلیغاتي  تحركات  اين  از  را 
پیش از اين نیز سخنگوي اين حزب تحركات تبلیغاتي اخیر 
جمال مبارك براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري 
را به جنبش جوانان و فعاالن مردمي حامي خود او مرتبط 
اين  نامزد  تعیین كننده  تحركات  اين  كه  بود  گفته  و  كرده 
سوي  از  نیست.  رياست جمهوري  انتخابات  براي  حزب 
ديگر، »ايمن نور«، رهبر حزب »الغد« )فردا( و يكي از فعاالن 
شناخته شده اپوزيسیون مصر نیز برنامه گسترده اي را در 
مقابله با ائتالف طرفداران جمال مبارك راه اندازي كرده كه 
به »مصر براي تو بزرگ است« نام گذاري شده است. نور 
همچنین معتقد است كه جمال مبارك تا زمان حیات پدرش 
نمي تواند عهده دار پست رياست جمهوري باشد و درحال 
حاضر و با توجه به اينكه مقام هاي بلندپايه حزب حاكم با 
نامزدي او مخالف هستند و از مبارك پدر حمايت مي كنند، 
جمال از طريق شخص ثالث در حال اعالم پیگیري خواست 
خود براي نامزدي در انتخابات است. »جورج اسحا«، يكي 
ديگراز اعضاي اپوزيسیون و بنیان گذاران جنبش »الكفايه« 
و يكي از رهبران »جمعیت ملي براي تغییر« درباره برنامه 
مديركل  البرادعي«،  »محمد  را  آن  رهبري  كه  اين جمعیت 
احتمالي  نامزد  و  اتمي  انرژي  بین المللي  سازمان  سابق 
گفت:  دارد،  عهده  بر  مصر  رياست جمهوري  انتخابات 
امضا  هزار   500 جمع آوري  از  پس  جمعیت  اين  »برنامه 

به طور حتم به يك میلیون امضا نیز خواهیم رسید و اكنون 
بازگشت  منتظر  بلكه  نمي كنیم  بیان  را  جزئیات طرح خود 

البرادعي از فرانسه هستیم.« 
افكار  كشمكش  شاهد  آينده مصر  ماه هاي  مبارك:  جمال 

احزاب سیاسي خواهد بود 
ماه هاي  كه طي  كرد  تاكید  مبارك  ديگر جمال  تحولي  در 
احزاب  بین  افكار  مكش  كش  و  ستیز  شاهد  مصر  آينده  
سیاسي در خصوص آينده كشور خواهد بود. به گزارش 
جمهور  رئیس  مبارك،  حسني  پسر  مبارك،  جمال  ايسنا، 
مصر و معاون دبیر كل حزب ملي دموكرات )حزب حاكم( 
مصر طي سخناني در جمع دانشجويان مصري در جنوب 
سیاسي  احزاب  بین  مكش  كش  وقوع  به  اشاره  با  قاهره 
رقابت  كه  داد  اطمینان  آنها  آينده به  ماه هاي  طي  مصر 
سیاسي بین گروه هاي مختلف مصري روندي سالم خواهد 
ادامه داد: اگر برنامه اصالحات سیاسي حزب  داشت. وي 
در  تغییرات  از جمله  و دولت طي سال هاي گذشته  حاكم 
پیش  را  فرصت  كه  قوانین  از  بسیاري  و  اساسي  قانون 
روي احزاب رقیب در انتخابات پارلمان و رياست جمهوري 
باز گذاشته نبود، مصر امروز نمي توانست شاهد مناقشه ها 
و فعالیت هاي سیاسي موجود باشد. جمال مبارك همچنین 
و  واقعیت  با  مرتبط  و  كامل  ديدگاهي  ارائه  ضرورت  بر 
برنامه و ابزارهاي مشخص براي اجراي آن تاكید كرد و 
افزايش اطالعات جوانان جهت ابراز ديدگاهشان را به دور 

از تحمیل آراء ديگران ضروري دانست. 

دستگیري 15 نفر از اعضاي اخوان المسلمین مصر 
يك شبكه  و  المسلمین مصر  اخوان  گروه  ديگر  از سوي 
كه  داد  خبر  نفر   15 دستگیري  از  كشور  اين  در  حقوقي 
درخواست هاي  برنامه  براي  امضا  آوري  جمع  حال  در 
بین المللي  آژانس  سابق  كل  مدير  البرادعي،  محمد  تغییر 
انرژي اتمي بودند. سايت اينترنتي گروه اخوان المسلمین 
االسكندريه  استان  امنیتي  سازمان هاي  كه  كرد  اعالم 
شهروندان  از  كه  را  گروه  اين  اعضاي  از  نفر   15 مصر 
براي  البرادعي  هفتگانه  درخواست  مي خواستند  مصري 
انجام اصالحات را امضا كنند دستگیر كردند. گروه اخوان 
امنیتي  دادن  قرار  پیگرد  تحت  كه  كرد  تاكید  المسلمین 
طرفداران اصالحات هرگز عزم اين گروه را در جهت جمع 
آوري امضاها متزلزل نخواهد كرد. يك شبكه عربي حقوق 
بشر در مصر نیز دستگیري اعضاي گروه اخوان المسلمین 
را به دلیل درخواست از شهروندان مصري براي امضاي 
درخواست اصالحات به رغم اينكه اين درخواست ها امنیت 
كرد.  تهديد مي كند محكوم  را  در مصر  اجتماعي  و صلح 

اين شبكه افزود:  
لكه ننگي بر پیشاني دولت است كه شهروندان را به دلیل 

خواسته هاي علني و مشروعشان دستگیر مي كنند. 

 مسافرت يكروزه به شهر ساحلی 
Folkston

               روز يكشنبه 15 آگوست 2010
كانون ايرانیان لندن يك مسافرت يك روزه را به شهر ساحلی Folkston  تدارك ديده است.
اين مسافرت روز يكشنبه 15 آگوست می باشد و با اتوبوس يك طبقه )Coach ( خواهد بود.

ساعت و تاريخ حركت:

ساعت8.45 صبح روز يكشنبه 15 آگوست
آدرس و محل حركت: از جلو كانون ايرانیان لندن

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

Folkstonساعت بازگشت 5 بعدازظهر اّز •
• كانون هیچ گونه مسئولیت ايمنی را در قبال افراد نمی پذيرد.

• راس ساعت مشخص شده اتوبوس حركت خواهد كرد و كانون هیچ 
مسئولیتی را در رابطه با افراد جا مانده نمی پذيرد.

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

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

بهای بلیط :  10 پوند برای هر صندلی
آخرين روز مهلت برای تهیه بلیط:   روز پنج شنبه 1۲ آگوست.

افرادی كه مايل به شركت در اين مسافرت هستند تا روز1۲ آگوست
 به كانون ايرانیان لندن مراجعه و بلیط خود را تهیه نمايند.

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

افزايش چشمگیر چک های برگشتی 
رئیس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران با اشاره به افزايش چشمگیر چك های برگشتی گفت: اين 
موضوع نشان می دهد كه اقتصاد كشور در مسیر مطلوب قرار ندارد. محمد نهاونديان گفت: وظیفه ما 

نسبت به وضعیت فعلی كه تحريم ها پیش روی اقتصاد 
ايران قرار داده است، تالش برای رفع مشكالت است، 
تحمیل  سیاست  قبول  معنای  به  تحريم  قبول  البته 
برای  بايد  بلكه  از سوی دشمن نیست،  ايران  انزوای 
رفع تحريم و آثار آن تالش كنیم. رئیس اتاق بازرگانی 
و صنايع و معادن ايران افزود: بنابراين مهم آن است 
بدخواهان  كه  آوريم  زبان  به  را  اينكه جمالتی  بدون 
ايران را از اين تصور شاد كند كه تیرشان به هدف 
خورده است، بايد برای كمك به فعاالن اقتصادی در 
كرد:  تصريح  كنیم.وی  كمك  تحريم  شرايط  از  عبور 
تحريم  با  كه  كنند  فكر  دشمنان  كه  كرد  كاری  نبايد 

اقتصادی، به مقصود سیاسی خود رسیده اند، البته نبايد تحريم و آثار آن را نیز ناديده انگاشت؛ به اين 
معنا كه در بحث هجمه و صدماتی كه تحريم دارد، نفی آثار منفی يا انكار آن وظیفه اصلی ما نیست، بلكه 
بايد اوال با شناخت كامل آثار تحريم كمك به رفع آن كنیم، ثانیا برای گسترش آگاهی جهانی در اينكه 
تحريم اقتصادی روش بدی است، تالش كنیم. وی افزود: كاهش سرمايه و اعتماد اجتماعی مسائل مهم 
امروز اقتصاد ايران هستند، اينكه رقم چك های برگشتی مرتبا در حال افزايش باشد، زنگ هشداری به 
شمار می رود و نشان می دهد كه وضع اقتصادی كشور در مسیر مطلوب قرار ندارد، البته از سوی ديگر 
نشان می دهد كه التزام و الزام اخالقی در كسب و كار هم رعايت نمی شود، چرا كه فردی كه چك دريافت 
می كند، متعهد نسبت به كسی است كه چك را به عنوان پول در اختیارش گذاشته است. اينكه قبح چك 
برگشتی از بین رود، بسیار بد است.رئیس پارلمان بخش خصوصی از برگزاری جشن 130 سالگی اتاق 

بازرگانی در دی ماه امسال خبر داد. 

آمريكا به دنبال ترغیب 
آسیا براي تحريم ايران 

دولت آمريكا در نظر دارد براي ترغیب كشورهاي 
آسیايي به اجراي تحريم هاي اقتصادي علیه ايران 
هیأت هايي را به كشورهاي چین، ژاپن، كره جنوبي 
و امارت متحده عربي اعزام نمايد. رابرت آينهورن 
مشاور ويژه وزارت امور خارجه و دانیل گالسر 
نشست  در  آمريكا  داري  خزانه  وزارت  معاون 
كمیته نظارت و اصالحات دولتي مجلس نمايندگان 
آسیا،  كه  كردند  تاكید  موضوع  اين  به  اشاره  با 
خاورمیانه و آمريكاي جنوبي سه منطقه اي هستند 
كه نیاز به رايزني هاي زيادي در اين زمینه دارند. 
تحريم هاي  آمريكا  مجلس  نمايندگان  از  برخي 
اعمال شده علیه ايران را كافي ندانسته و از دولت 
اوباما خواستار تشديد فعالیتهاي بیشتري شدند. 

دانیل گالسر به نمايندگان مجلس گفت دولت باراك 
اوباما تالش دارد تا دامنه تحريم ها علیه ايران را 
افزايش دهد و لذا نمايندگاني براي اين منظور به 
كشورهاي آسیايي، خاور میانه و آمريكاي جنوبي 
اعزام مي كند تا از دولت هاي آنها بخواهند كه علیه 
ايران دست به اعالم تحريم بزنند. رابرت آينهورن 
انرژي  به  خود  نیاز  نگران  چین  كه  نمود  اضافه 
است. در حالیكه دولت اوباما بر اين نظر است كه 
نیاز هاي انرژي چین مرتفع شده است و دولت پكن 

از اين بابت نگراني ندارد. 
وي تاكید كرد كه دولت چین به عنوان عضو دائم 
شوراي امنیت مسئولیت دارد تا مانع از گسترش 
سالح هاي اتمي باشد و بر ايران فشار بیاورد كه 

به سوي سالح اتمي حركت نكند. 
رويترز در بازتاب اين گزارش مي نويسد مقامات 
جانبه  يك  تحريم هاي  با  كه  نگرانند  آمريكايي 
اتحاديه اروپا علیه صنايع نفت و گار ايران برخي 
از كشورها ي آسیايي از جمله چین مبادله تجاري 
خود با ايران را افزايش دهند. آنها بر اين باورند 

كشورهاي  كه  موثرند  صورتي  در  تحريم ها  كه 
معاون  لوي  استوارت  گیرند.  دربر  را  بیشتري 
براي  است  قرار  نیز  آمريكا  خزانه داري  وزارت 
گفت وگو با مقامات امارات متحده عربي پیرامون 

تحريم هاي ايران به سفر كند. 

توافق ايران، چین و روسیه 
براي ساخت خط لوله گاز اروپا 
خط  ساخت  پروژه  شده،  انجام  توافق  براساس   

ايران،  از  به كنسرسیومي متشكل  اروپا  گاز  لوله 
دو  گذشت  با  مي شود.  واگذار  روسیه  و  چین 
گاز  ملي  شركت  بین  قراردادي  امضاي  از  هفته 
چهارم  قطعه  تكمیل  براي  تركیه   ASB و  ايران 
به  بیني مي شود  لوله ششم سراسري، پیش  خط 
سراسري  نهم  لوله  خط  ساخت  قرارداد  زودي 
اروپا  به  جنوبي  پارس  گاز  مستقیم  انتقال  براي 
به كنسرسیومي متشكل از يك شركت خصوصي 
داخلي، ساينوپك چین و يك شركت روسي واگذار 
يك شركت خصوصي  اخیرا  میان،  اين  در  شود. 
پیشنهادي مبني بر ساخت خط لوله نهم سراسري 
برداري(  بهره  تملك،  )ساخت،   B.O.O روش  به 
ارائه كرده كه شركت ملي گاز ايران با اجراي اين 
تاكنون  اساس،  برهمین  طرح موافقت كرده است. 
يك تفاهم نامه بین شركت ساينوپك چین و بخش 
با طرف  مذاكرات  و  است  امضا شده  خصوصي 
روسي هم براي پیوستن به كنسرسیوم سه جانبه 

مراحل پاياني خود را پشت سر مي گذارد.

كويت همكاري بیشتر روسیه 
با اوپک را خواستار شد 

كويت به منظور حمايت از قیمت هاي جهاني نفت 
كشورهاي  سازمان  با  روسیه  همكاري  خام 
به  شد.  خواستار  را  )اوپك(  نفت  كننده  صادر 
شیخ احمد  بلومبرگ،  اينترنتي  پايگاه  گزارش 
عبداهلل الصباح، وزير نفت كويت كه براي ديدار 
با مقام هاي روسي سه شنبه 1۲ مرداد در مسكو 
به سر مي برد، گفت: اوپك، عرضه كننده حدود 
40 درصد نفت خام جهان و روسیه، بزرگ ترين 
بهبود  براي  بايد  جهان،  خام  نفت  تولیدكننده 
از  بازارهاي جهاني نفت خام و حمايت  شرايط 

بهاي اين ماده با يكديگر همكاري كنند. 
روسیه  همكاري هاي  بهبود  باره  در  الصباح 
كرد.  امیدواري  ابراز  نزديك  آينده  در  اوپك  و 
انرژي روسیه  اشماتكو، وزير  همچنین سرگئي 
مشترك  نشست هاي  كرد  امیدواري  اظهار  نیز 
برگزار  دوباره  روسیه  و  اوپك  اعضاي  میان 
شود. برپايه اين گزارش، همكاري ها میان روسیه 
اندازه اي  تا  میالدي  گذشته  سال  در  اوپك  و 
كمرنگ شد، اين اتفاق به دنبال بي توجهي روسیه 
به برنامه كاهش سهمیه هاي تولید اعضاي اوپك 

براي بهبود بهاي نفت رخ داد. 
اعضاي اوپك در سال ۲008 در پي ركود شديد 
به دنبال آن كاهش تقاضاي  اقتصادي جهان و 
در  نفت  بهاي  افت  همچنین  و  خام  نفت  جهاني 
چهار مرحله تصمیم گرفتند چهار میلیون و 500 
بكاهند و  تولید خود  از سهمیه هاي  بشكه  هزار 
اين رقم را به ۲4 میلیون و 845 هزار بشكه در 
روز برسانند، اما روسیه تولید خود را افزايش 
داد و اين موضوع تا اندازه اي به سردي روابط 
خام  نفت  كننده  تولید  بزرگ ترين  و  اوپك  میان 
نخست  معاون  سچین،  ايگور  شد.  منجر  جهان 
اوپك   ۲008 دسامبر  نشست  در  روسیه،  وزير 
اعالم كرده بود: روسیه حاضر است براي كمك 
با  همگام  خام  نفت  جهاني  قیمت هاي  بهبود  به 
دهد.  كاهش  را  خود  تولید  اوپك  سیاست هاي 
نشان  اوپك  ساالنه  آماري  بولتن  آمارهاي 
در سال  روسیه  خام  نفت  كه صادرات  مي دهد 
۲009 میالدي با 11درصد افزايش به پنج میلیون 
و 610 هزار بشكه در روز رسید، در حالي كه 
تولید  كاهش  برنامه  با  همسو  اوپك  اعضاي 

اوپك، تولید نفت خود را كاهش دادند. 

طراحی وب سايت
با كمترين هزينه

كامال حرفه ای

07811000455
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دفتر مركزی لندن:

بحران در 
صنعت بانكداري 
سرمايه گذاري 

كشورهاي عرب حوزه 
خلیج فارس 

کشورهاي  در  سرمایه گذاري  بانک هاي 
اوضاع  سبب  به  خلیج فارس  حوزه  عرب 
نابساماني که طي دو سال گذشته در بخش 
مالي جهان و این کشورها وجود داشته دچار 
حوزه هاي  مي کنند  تالش  و  شده اند  بحران 
باور  به  اما  بیابند  را  سرمایه گذاري  جدید 
تحلیلگران، تداوم وضعیت نه چندان مطلوب 
این  شده  باعث  جهان  اقتصادي  اوضاع  در 
نباشند.  موفق  خود  تالش هاي  در  بانک ها 
از  جدید  موجي  آغاز  احتمال  ترتیب  بدین 
ادغام ها بین بانک هاي یاد شده کامال وجود 

دارد.
 در حال حاضر سه عامل مهم باعث بروز بحران در اين بانك ها شده 
كه عبارت هستند از رقابت شديد از سوي بانك هاي بزرگ و بین المللي 
سرمايه گذاري خارجي از جمله بانك اچ اس بي سي، كاهش شديد قیمت 

دارايي هاي غیرمنقول و نیز كاهش عرضه اولیه سهام در بورس هاي 
عربي. بدين شكل مشاهده مي شود كه تقريبا تمام حوزه هايي كه براي 
فعالیت بانك هاي سرمايه گذاري منطقه بسیار پررونق بوده اند اكنون 
ديگر اين وضعیت را ندارند و بانك هاي ياد شده بايد وارد حوزه هاي 

جديد سرمايه گذاري شوند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. 

بانك هاي  تصاحب  شد  خواهد  مشاهده  آينده  در  كه  ديگري  روند 
سرمايه گذاري عربي از سوي بانك هاي سرمايه گذاري غربي از جمله 
بانك كرديت سوئیس، مورگان استنلي و سیتي گروپ است. آن دسته 
با روش هاي سنتي  نمي توانند  كه  عربي  بانك هاي سرمايه گذاري  از 

نوآوري  ندارند:  رو  پیش  بیشتر  راه  سه  دهند  ادامه  خود  حیات  به 
در  مستقر  بانك هاي  ديگر  با  ادغام  سرمايه گذاري،  فعالیت هاي  در 
بانك هاي  سوي  از  شدن  بلعیده  و  منطقه  عرب  كشورهاي  حوزه 
قیمت سهام  كنون  تا  پیش  سال  دو  از  غربي.  بزرگ سرمايه گذاري 
كشور  شش  در  سرمايه گذاري  بانك هاي  بزرگ ترين  از  تعدادي 
عضو شوراي همكاري خلیج فارس تا 90 درصد كاهش يافته است. 
از سوي ديگر اوضاع نابسامان بازارهاي مالي طي ماه هاي گذشته 
بازارهاي  در  پرسود  فعالیتي  نتوانند  ياد شده  بانك هاي  باعث شده 
مالي كشورهاي خود و خارج داشته باشند. در حال حاضر بانك هاي 
سرمايه گذاري عربي در حال سرمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي 
و توسعه اي كشورهاي خود هستند و تنها اين حوزه از فعالیت براي 
آنها سودده باقي مانده است. دولت هاي عرب در كشورهاي حوزه 
خلیج فارس وعده داده اند صدها میلیارد دالر در طرح هاي زيرساختي 
از جمله ساخت بیمارستان، جاده، سد و پل سرمايه گذاري كنند زيرا 
براي  امكانات الزم  بايد  اين كشورها در حال رشد است و  جمعیت 

آنها فراهم شود. البته بخشي از اين پروژه هاي زيرساختي از طريق 
سرمايه گذاري خارجي اجرا خواهند شد و در همین حوزه است كه 
بین المللي رقابت وجود دارد.  بانك هاي سرمايه گذاري داخلي و  بین 
در  قطر  و  امارات  در  بزرگ سرمايه گذاري  بانك هاي  دلیل  به همین 
حال تدوين برنامه هايي براي افزايش عملیات خرد بانكي خود هستند. 
در كويت و بحرين نیز بانك هاي سرمايه گذاري به شدت تحت تاثیر 
در  است.  يافته  كاهش  سودشان  و  گرفته  قرار  امالك  قیمت  كاهش 
بانك هاي سرمايه گذاري  بین المللي  اتحاديه  حال حاضر گزارش هاي 
بر  غربي  بین المللي سرمايه گذاري  و  بزرگ  بانك هاي  مي دهد  نشان 
وام دهي،  جمله  از  سرمايه گذاري  بانكداري  سنتي  حوزه هاي  تمام 
تصاحب و ادغام و... سلطه دارند. بازار بانكداري سرمايه گذاري در 
درصد   17 ساالنه   ۲007 تا   ۲005 سال هاي  طي  خلیج فارس  حوزه 
رشد كرد اما طي دو سال گذشته رونق اين بازار از میان رفته است. 
هنوز وضعیت بانك ها در سرتاسر جهان نابسامان است و دولت هاي 
غربي در حال بررسي وضعیت بانك ها هستند تا مشخص شود اين 
را  دولتي  بدهي هاي  بحران  تبعات  با  مقابله  توان  چه حد  تا  بانك ها 
خود  رويه هاي  و  مقررات  اصالح  حال  در  خارجي  بانك هاي  دارند. 
در كشورهاي عرب  بعدي جلوگیري شود.  بحران هاي  از  تا  هستند 
حوزه خلیج فارس طي سال گذشته هیچ بانكي توسعه نیافته است و 
به سبب محدوديت حوزه هاي فعالیت، بانك هاي ياد شده تنها به ادامه 
بدين  پرداخته اند.  فراوان  خیز  افت و  با  هم  آن  خود،  پیشین  فعالیت 
ترتیب كارشناسان به اين باور رسیده اند كه بانك هاي سرمايه گذاري 
در كشورهاي عربي به اهدافي جذاب براي تصاحب از سوي بانك هاي 
بزرگ اقتصادهاي نوظهور و توسعه يافته تبديل شده اند. طي ماه هاي 
عرب  كشورهاي  در  دولتي  كالن  سیاست هاي  كه  درصورتي  آينده 
حوزه خلیج فارس به گونه اي نباشد كه رونق بانك هاي سرمايه گذاري 
را در پي داشته باشد، وضعیت بانك هاي يادشده وخیم تر خواهد شد. 

ادغام يكي از گزينه هاي پیشین روي اين بانك هاست اما كارشناسان 
به  بايد  دهند  انجام  مي خواهند  كه  اقدامي  هر  بانك ها  اين  معتقدند 
سرعت انجام دهند زيرا رقابت شديدي از سوي بانك هاي بین المللي 
نامطلوب  وضعیت  سبب  به  بانك ها  اين  دارد.  وجود  سرمايه گذاري 
انتقال فعالیت هاي خود به شرق هستند.  فعالیت ها در غرب در حال 
در آسیا، جمعیتي عظیم وجود دارد كه بازاري دست نخورده براي 
بانك هاي ياد شده محسوب مي شود. از پیش بانك هاي سرمايه گذاري 
در  اگر  كرده اند.  احساس  را  رقابت  اين  شدت  عرب  كشورهاي  در 
برنامه ريزي براي توسعه فعالیت ها با سرعت كافي اقدام نشود بازار 
بانكداري سرمايه گذاري منطقه به رقباي بین المللي واگذار خواهد شد. 

دو برابر شدن سود 
بانک HSBC در 
نیمه اول امسال 

سال  اول  نیمه  در   HSBC بانك  خالص  سود 
يافت.گروه  افزايش  برابر  دو  به  میالدي  جاري 
كرد  اعالم  گزارشي  در  انگلیس   HSBC بانكي 
میالدي سود  اول سال جاري  ماهه  در شش  كه 
شش  به  و  شده  برابر  دو  شركت  اين  خالص 
 170 و  میلیارد  )پنج  دالر  میلیون   760 و  میلیارد 
گروه،  اين  گفته  به  است.  رسیده  يورو(  میلیون 
سود بانك HSBC پس از كسر مالیات در حالي 
میلیون دالر مي رسد كه   760 میلیارد و  به شش 
اين سود در مدت مشابه سال گذشته برابر با سه 

میلیارد و 340 میلیون دالر بود. 

اين  سود  كه  كرد  اعالم  همچنین   HSBC بانك 
شركت پیش از كسر مالیات نیز در مدت فوق دو 
برابر شده و معادل 11 میلیارد و 100 میلیون دالر 
اين  تحلیلگران  اين در حالي است كه  بوده است. 
میزان را 9 میلیارد و 300 میلیون دالر پیش بیني 
كرده بودند. گفته مي شود كه بانك HSBC سود 
باالي خود را به میزان زيادي مديون فعالیت اين 
بانك در آسیاست به طوري كه سود پیش از كسر 
و  میلیارد  پنج  معادل  آسیا  در  بانك  اين  مالیات 
600 میلیون دالر است كه رشد ۲0 درصدي نشان 

مي دهد. 
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وقتي كارگردان ها 
تبديل به 

ديكتاتور مي شوند 
مترجم: صوفیا نصرالهی 

مایکل بي 
قدرت شان  مسخ  مست و  كارگردانان  وقتي  مي افتد  اتفاقي  چه 
مي شوند؟در اين مطلب نگاهي انداختیم به 10 استاد فیلمسازي دنیا 
مي شوند.  ستمگري  حاكمان  به  تبديل  فیلم هايشان  صحنه  سر  كه 
فهرست مان را با مايكل بي شروع كرديم. كنترل وسواس گونه او روي 

همه جزئیات، موقع فیلمبرداري دو قسمت اول »ترانسفورمرز« باعث 
ناپلئون  و  هیتلر  با  را  كارگردان سخت گیر  اين  فاكس  مگان  كه  شد 
مقايسه كند. جروبحث و خشم و غضب اين دو وقتي به اوج خودش 
رسید كه مايكل بي از مگان فاكس خواست كه مقداري وزن اضافه كند 
و بعد دوباره براي فیلم سوم به حالت قبلي اش بازگردد. درخواستي 
كه باعث شد خانم فاكس از همه حق و حقوق و امتیازاتش بگذرد و 

از اين فیلم كنار بكشد. 

دیوید.او.راسل 
اينكه  به  دارند.  شهرت  بودن  سختگیر  به  كارگردانان  از  بسیاري 
كار با آنها دشوار است. برخي ديگر از آنها هم سرتان داد و فرياد 
مي كنند. آنها سیل فحش و ناسزا را به سمت بازيگر روانه مي كنند 
و كمتر بازيگري شهامت جواب دادن به آنها را دارد. ديويد او.راسل 
از اين دسته آخر است. او جزو كارگردانان بددهني است كه اولین 
مواجهه يك بازيگر با او سر فیلم »سه پادشاه« بود كه كار راسل و 
فیلم  بعدي سر  به زد و خورد كشید. درگیري  تقريبا  كلوني  جورج 
به خاطر  فیلمي كه در آن راسل  بود.  دارم«  »من هوكابي را دوست 
گروهش  به  خطاب  كه  ترسناكي  شديدالحن  و حرف هاي  بددهني ها 
مي زد، مشهور شد. مثال كافي است به او پريمادونا بگويید)پريمادونا 

لقب بانوي اول اپراست( تا به شما حمله ور شود. 

ورنر هرتسوگ 
بد  به خاطر برخورد  بداخالق، ورنر هرتسوگ،   كارگردان درجه يك 
فهرست  اين  در  كینسكي  مشهور كالوس  بازيگر  با  ديوانه وارش  و 
بدنام ها قرار گرفته است. هرتسوگ در گفت وگويي درباره اينكه يكي 
به  اسلحه  با  روي صحنه  كه  بود  كرده  تهديد  را  گروهش  افراد  از 
وي شلیك مي كند، ابراز كرد: »بین ما يك احترام متقابل و دوطرفه 
برقرار است. حتي اگر در مغزمان نقشه قتل همديگر را طراحي كنیم!« 

البته اين را هم مي گويند كه پیش از فیلمبرداري »آگوئیر: خشم خدا« 
خوبي  به  او  تا  كرد  خشمگین  را  كینسكي  تعمد  روي  از  هرتسوگ 
اين  درواقع  و  دهد  نشان  را  آگوئیر  نقش  غضب  و  ديوانگي  بتواند 

حركت هرتسوگ درجهت رئال تر شدن فیلمش بوده. 

استنلي کوبریک 
نابغه  سینماگر  يك  كوبريك  استنلي 
عصبي  و  ديوانه  هم  كمي  اما  بود 
صحنه  سر  گروه  كه  به طوري  بود 
زيادي  دشواري  با  »درخشش«  فیلم 
كوبريك  چون  مي شوند  روبه رو 
هر  كه  داشته  ديوانه واري  تمايل 
كند.  تكرار  بارها  و  بارها  را  صحنه 
بازيگران تقريبا به زانو درمي آمدند و 

چیزي نمانده بود كه به گريه بیفتند. فشار عصبي آنقدر زياد بود كه 
موهاي سر ستاره فیلم،  شلي دووال، شروع به ريختن مي كند. البته 
اصال تعجب نمي كنید وقتي بدانید كه كوبريك از عمد كاري كرده بود 
كه دووال تصور كند استنلي مي خواهد او را اخراج كند، فقط براي 
اينكه او به اندازه كافي هیستريك باشد تا بتواند نقش قرباني فیلم را 

درست ايفا كند. 

ویلیام فریدکین 
او  فیلم  تهیه كنندگان  اما  مي خواست  را  گیر«  »جن   كوبريك  استنلي 

به نظرشان  چون  نكردند  قبول  را 
كوبريك بیش از اندازه وسواسي و 
يكدنده بود و به جاي او چه كسي 
باشند، خوب  كرده  استخدام  را 
از  فريدكیني كه حتي  است؟ويلیام 
كوبريك هم وسواسي تر و دقیق تر 
صحنه  يك  سر  بود.  لجبازتر  و 
بازيگرش  از  اينكه  براي  فريدكین 

زد.  او سیلي  به صورت  بگیرد، محكم  را  مناسب  احساسي  واكنش 
براي آماده كردن و تحريك كردن گروه براي يك سكانس ترسناك، 
فريدكین يك تفنگ برمي داشت و بدون اطالع قبلي و يكباره تیر هوايي 
شلیك مي كرد. حتي آهنگساز فیلم هم از دست فريدكین جان سالم به 
در نبرد: فريدكین قطعه نهايي را كه وي ساخته و تنظیم كرده بود، 

دوست نداشت و آن را از پنجره به بیرون پرت كرد. 

جیمز کامرون 
»آواتار« و »تايتانیك« دو تا از 
تاريخ  فیلم هاي  پرفروش ترين 
اين  وجود  با  هستند  سینما 
بسیاري از بازيگران هستند كه 
از كار با جیمز كامرون امتناع 
مي كنند. دلیل اين كارشان قابل 
مثال  كه  بدانید  اگر  است  درك 
موقع  تلفن  زنگ  به  كامرون 
در  اگر  و  است  حساس  كار 

آن  بخورد  زنگ  كسي  موبايل  فیلمبرداري   براي  شدن  آماده  زمان 
فیلم  فیلمبرداري  موقع  مي كند.  خمیر  و  خرد  و  مي زند  ديوار  به  را 
كه  »ما  كه:  فرياد كشید  فیلم سر صحنه  از ستارگان  يكي  »مغاك«، 
حیوان نیستیم!«، در حالي كه بازيگر سختي مثل اد هريس هم داشت 
مانند بچه ها گريه مي كرد اما كامرون »ترمیناتور۲« را ساخت و ما 

به خاطر اين فیلم هر چیزي را بر وي مي بخشیم. 

جان هیوستن 
را  كسي  هر  كارگردانان،  میان  در  سپیدموي  خداي  هیوستن،  جان 
فیلم  ساختن  براي  مي كرد.  خم  خودش  میل  و  خواسته ها  مطابق 
»ملكه آفريقايي«، او اصرار داشت كه برفراز قاره آفريقا پرواز كند تا 
درنهايت بتواند لوكیشن مورد نظرش را بیايد و باالخره هم حرفش 
را به كرسي نشاند و براي پیدا كردن محل فیلمبرداري ۲5هزار مايل 
پرواز كرد. بازيگران و بقیه اعضاي گروه فیلمسازي رنج هاي زيادي 
را در طول مدت فیلمبرداري اين فیلم كه خیلي هم طوالني بود، تحمل 
دست  آفريقايي  انگل هاي  و  كروكوديل ها  با  شدند  مجبور  و  كردند 
شكار  گرفتار  بیشتر  هیوستن  خود  كه  درحالي  كنند.  نرم  پنجه  و 
حیوانات بزرگ بود و حتي نزديك بود يكبار خودش و لیدي كاترين 

هپبورن را زير پاي گله چهارپايان به كشتن دهد. 

جان فورد 
كارگرداني  را  »جويندگان«  چون  كالسیكي  وسترن هاي  فورد  جان 
كرده است و مطمئنا قدر خودش را مي دانست و به نبوغش آگاه بود. 
سبك كاري جان فورد به نوعي شبیه كاراكتر جان وين در فیلم هايش 

شده بود كه دائم مي گفت: »لعنتي تو يك آشغال هستي!« 
جلوي  ظاهر شدن  براي  مورد وي، روش اش  در  مسئله  جالب ترين 
گروه فیلمسازي براي سالم دادن به آنها بود. فورد در يك ماشین 

بزرگ به گروه خوشامد مي گفت در حالي كه اين ماشین با پرچم هاي 
ارتشي تزئین شده بود و همزمان دستیارش هم با آكاردئون آهنگ 
اسپیلبرگ نوشته  به  يادداشتي  را مي خواند. در  فرمانده«  بر  »درود 

بود: »يك كارگردان واقعي اينطوري بايد به صحنه وارد شود.« 

دنیس هوپر 
وقتي »ايزي رايدر« را مي ساخت، روزانه نیم گالون نوشیدني الكلي 
و سه گرم كوكائین مصرف مي كرد. هوپر فیلم را كه به پايان رساند 
با  فیلمبرداري  اواخر  بود.  تقريبا ديوانه  پارانويا شده و  ديگر دچار 
اين  به  اسلحه  يك  خودش  با  و  كوبید  فیلمبردار  صورت  به  مشت 
طرف و آن طرف مي برد تا به خیال خودش از اموال فیلم در برابر 
در  فیلمبرداري  مشغول  وقتي  كند.  محافظت  متجاوزان  و  مهاجمان 
يك شهر كوچك بودند، هوپر به محلي هاي آنجا گفت كه ستاره هاي 
فیلم به يك نفر تجاوز كرده اند و يك دختر را هم كشته اند فقط براي 
اينكه بتواند توهین ها و واكنش آنها را جلوي دوربین شكار كند. خب 
جلوي  آدم ها  عكس العمل  گرفتن  و  كارگرداني  براي  روشي  هم  اين 

دوربین است. 

اتو پرمینجر 
»ژوان  چون  مشهوري  كالسیك هاي  كارگرداني  براي  پرمینجر  اتو 
ايده آل گرا  ديوانگي،  مرز  تا  او  همچنین  يافت.  شهرت  مقدس« 
»رفتن«  فیلم  ناهار  سكانس  فیلمبرداري  موقع  بود.  وسواسي  و 
)skidoo(، پرمینجر اصرار داشت كه بازيگران فیلم و حتي سیاهي 
بخورند.  آنها  جلوي  را  صحنه  پشت  اعضاي  غذاي  واقعا  لشكرها 
سپس پرمینجر اين صحنه را ۲1 بار هم تكرار كرد كه به اين معني 
و  مي خوردند.  هم  را  ديگر  اضافه  غذاي   ۲1 بايد  بازيگران  كه  بود 
پرمینجر فقط زماني آنها را رها كرد كه از نظر هر تماشاگري به نظر 

بیمار و در حال مرگ مي آمدند! 

فستیوال فیلم ونیز امسال
حضور كاپوال و ازون قطعي است خبري از مالیك نیست 

كه  گونه  همان  و  شد  اعالم  امسال  ونیز  فیلم  فستیوال  كامل  برنامه 
به  بودند  نتوانسته  كه  فیلم هايي  از  بسیاري  نام  مي شد  پیش بیني 
جشنواره فیلم كن برسند، در لیست شركت كنندگان اين فستیوال ديده 
اين فستیوال  نیست. در  مالیك در آن  نام ترنس  لیستي كه  مي شود. 
درامي از سوفیا كاپوال با نام »جايي« به نمايش درخواهد آمد و فیلمي 
از ونسان گالو با نام »وعده هايي نوشته بر آب«، فیلمي سیاه و سفید 
كه داستان دختري است مبتال به مرضي كشنده. اما بي شك مهم ترين 
اتفاق ونیز امسال حضور تران آن هونگ و فیلم »جنگل نروژي« است، 
»هاروكي  نوشته  نام  همین  با  رماني شگفت انگیز  اساس  بر  فیلم  اين 
از  توانسته  كارگردان خالق  اين  ديد  بايد  و  موراكامي« ساخته شده 
آخرين  با  نیز  تیكور  تام  و  اُزون  فرانسوا  نه.  يا  بربیايد  رمان  پس 
آثارشان در فستیوال حضور دارند. بر خالف انتظار منتقدان، »درخت 
زندگي« اثر ترنس مالیك به نمايش در نخواهد آمد و در لیست فیلم هاي 
فستیوال تورنتو كه بعد از فستیوال ونیز كار خود را آغاز خواهد كرد 

نیز اثري از اين فیلم ديده نمي شود. 
نمايش  به  افلك  برادران  از  فیلم  دو  نیز  مسابقه  از  خارج  بخش  در 
بر  تريلري جنايي كه عالوه  فیلم »شهر«،  با  افلك  بن  آمد.  در خواهد 
كارگرداني در آن بازي هم كرده، در ونیز حاضر خواهد بود و كیسي 

افلك نیز با نیمي مستندي درباره يوآكین فینیكس. 
مراسم امسال با نمايش فیلمي از دارن آرنوفسكي با نام »قوي سیاه« 
آغاز خواهد شد و فیلم اختتامیه نیز »توفان« ساخته جولي تیمور است 

كه روز 11 سپتامبر به نمايش در خواهد آمد. 

لیست فیلم هاي شركت كننده در بخش مسابقه از قرار زير است: 
قوي سیاه، دارن ارونوفسكي )اياالت متحده( 
La Pecora Nera، آسانیو سلستیني، ايتالیا 

جايي، سوفیا كاپوال )اياالت متحده( 
گروه كوچك خوشبختان، آنتوني كورديه )فرانسه( 

تنهايي اعداد اول، ساوريو كوستانزو )ايتالیا، آلمان، فرانسه( 
ارواح خاموش، الكسي فدورچنكو )روسیه( 

وعده هايي نوشته بر آب، ونسان گالو )اياالت متحده( 
راهي به ناكجا، مونته هلمن )اياالت متحده( 

چكامه غمناك ترومپت، الكس دال ايگلسیا )اسپانیا، فرانسه( 
ونوس سیاه، عبدالطیف كچیچي )فرانسه( 

پست مورتم، پابلو الرن )شیلي، مكزيك، آلمان( 
نسخه بارني، ريچارد لوئیس )كانادا، ايتالیا( 

ما باور داشتیم، ماريو مارتونه )ايتالیا، فرانسه( 
شور، كارال ماتزاكوراتي )ايتالیا( 

13 قاتل، تاكاشي مي ايكه )ژاپن، بريتانیا( 
پوتیش، فرانسوا اوزون )فرانسه( 

مهلت میك، كلي ريخارت )اياالت متحده( 
میرال، ژولیان اشنابل )اياالت متحده، فرانسه، ايتالیا، رژيم صهیونیستي( 

جنگل نروژي، تران آن هونگ )ژاپن( 
آتنبرگ، آثینا ريچل تسانگري )يونان( 

كارآگاه دي و راز شبح آتش، سوئي هارك )چین( 
سه، تام تیكور )آلمان( 
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بماسبت سالگرد  در گذشت حسین پناهی

در پي يافتن مساحت 
ذوزنقه زندگي

به  سانت  پنجاه  تا  کنید  عمیق  کمتر  متر  نیم  مرا  قبر 
به  مرا  انگشت هاي  مرگم،  از  باشم.بعد  نزدیک تر  خدا 
به  دهید.  قرار  انگشت نگاري  اداره  اختیار  در  رایگان 
پزشک قانوني بگویید روح مرا کالبدشکافي کند، من به 
آن مشکوکم! ورثه حق دارند با طلبکاران من کتککاري 
کنند.عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از 

داخل گور اینجانب اکیدا ممنوع است. 

مرغزارهاي  سراشیبي  و  كوهپايه ها  كمركش  1335در  سال  در 
كهگیلويه، در روستاي »دژكوه« حسین نامي پناهي متولد شد. فارغ 
آموخت  را  ماندن  چگونه  نبودن ها،  و  بودن ها  ناهنجار  هجاي  از 
و»مشكالت راه مدرسه باعث شد تا به باران با همه عظمتش بدبین 

شود«. 
در كلنجار با طبیعت زمخت زادگاهش، از »درخت انجیر پايین آمد« 
و راهي سفر شد، پس از آنكه از طلبگي به سمت هنر گرايش يافت، 
رفت تا بیابد آنچه را كه تجربه نكرده بود. از »هندسه منظم گل ها« تا 
سجود گیاهان را به تماشا نشست و زماني خواست اين راه رفته را 
بازگردد: من كجا خوابم برد، يه چیزي دستم بود، كجا از دستم رفت. 

من مي خوام برگردم به كودكي. 
به  را  او  گرايش  مي شناسند  نوشته هايش  از  را  حسین  كه  كساني 
كودكي هايش مي ستايند واو را فارغ از سینما، تئاتر، نويسندگي و 
شعر، كودكي مي بینند كه در عروج به انسانیت به رتبه اي دست يافته 
و اين در واژه هايي نهفته است كه در اشعارش به چشم مي خورد. 
عرفان، فلسفه و ادبیات از حوزه هايي بود كه حسین از آنها بي بهره 

و  به سمت  گاهي  را  انسانیت  كه  امروزي  مدرن  زندگي  از  و  نبود 
سوي سقوط مي كشاند، گريزان بود. هنرمندان اين استان شايد هنوز 
حرفهاي حسین را در آخرين سفر به زادگاهش در ذهن مرور كنند، 
اين استان گل هاي  اينكه »هنرمندان  از شرايط حرف زد و  آنجا كه 
اما چه  باغبون گل مي دهند  بارون و  خود رويي هستند كه بي منت 
حافظ ها وسعدي ها و فردوسي هايي كه در اين استان به دنیا مي آيند 
و نشكفته مي میرند بي آنكه يك بیت شعر سروده باشند.« و بعد ادامه 

اسم  اما  مي شناسیم  را  ريوالدواش  و  »رونالدو  فقط  برزيل  از  داد: 
حتي يك شاعر برزيلي را نمي دانیم.« و بعد صدايش را بلند كرد و 
گفت: »آيا اين است وعده فرهنگي كه بشر داده بود؟« مرگ حسین كه 
سرشار از تنها ماندن و غريب ماندنش بود، چه بي صدا به فراموشي 
است.  حسین  تنهايي  روزهاي  يادمان  روزها  اين  مي شود.  سپرده 
همان دوره گرد ساده »گمشده در هیاهوي شهر« كه »نظر بند سبز 
حضور  از  دلگیر  و  ناتمام  مردي  بود«.  كرده  گم  را  بزرگش  مادر 
نامفهوم ما در زندگي كه در سايه خیال زيست. او همه ما را شنید 
و ديد اما ما او را نديديم و نشنیديم تا آنگاه كه غفلت ما به خاكش 

باز گرداند. »اين سرگذشت كودكي است كه به سرانگشت پا هرگز 
دستش به شاخه هیچ آرزويي نرسیده است«. 

قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا 
نزدیک تر باشم 

قبر مرا نیم متر كمتر عمیق كنید تا پنجاه سانت به خدا نزديك تر باشم.
بعد از مرگم، انگشت هاي مرا به رايگان در اختیار اداره انگشت نگاري 
قانوني بگويید روح مرا كالبدشكافي كند، من  به پزشك  قرار دهید. 
به آن مشكوكم! ورثه حق دارند با طلبكاران من كتككاري كنند.عبور 
هرگونه كابل برق، تلفن، لوله آب يا گاز از داخل گور اينجانب اكیدا 

ممنوع است. 
بر قبر من پنجره بگذاريد تا هنگام دلتنگي، گورستان را تماشا 

نیاز  هم  آنجا  شايد  بگذاريد،  كفنم  الي  مرا  شناسايي  كنم.كارت 
نچسبانند.روي  تبلیغاتي  آگهي  من  تابوت  به  باشید  باشد!مواظب 
تابوت و كفن من بنويسید: اين عاقبت كسي است كه زگهواره تا گور 
در چمنزار  كنند.  لگدمال  را  قبرم  مردم  ندارم  دانش بجست.دوست 
باشند. قد  بايد هم  تابوت مرا مي گیرند،  خاكم كنید! كساني كه زير 

شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبكاران ندهید. گواهینامه 
رانندگیم را به يك آدم مستحق بدهید، ثواب دارد. در مجلس ختم من 
گاز اشك آور پخش كنید تا همه به گريه بیفتند. از اينكه نمي توانم در 

مجلس ختم خودم حضوريابم قبال پوزش مي طلبم. 

برای  بار  يك  بود.  پول  بی  معموال  مي گويد:حسین  نجفیان  رسول 
جم  جام  سر  از  و  شديم  سوار  تاكسی  مه،  در  مرغابی  دو  تمرين 
آمديم خیابان فرشته. آن موقع ۲00 تومانی تازه آمده بود و كرايه 
تاكسی  راننده  از  دلیل  بی  همینطور  تومان. حسین  پنج  شد  می  ما 
۲00 تومان داد و پیاده شديم. راننده گفت صبر كن،  خوشش آمد، 
بقیه اش را بگیر. حسین گفت بقیه اش مال خودت.راننده فكر كرد پول 
ايم. حاال حسین هم زده بود زير خنده. راننده عصبانی  تقلبی داده 
شده بود كه مسافران تاكسی گفتند پول درست است، گفت مگر شما 
ديوانه ايد؟ بعد حسین گفت: می بینی وقتی آدم می خواد فردين بازی 

هم دربیاره، كسی باور نمی كنه

خانه ترجمه
              )لندن(

ترجمه و ويرايش كلیه مدارک، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهی در محل يا تلفنی

)انگلیسی، فارسی، دری، پشتو(
مطمئن، سريع و با هزينه ای عادالنه

دارای مجوز تاسیس در انگلستان
آيا برای ترجمه مدارک خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

مدارک خود )صورتحساب بانکی، شکایت نامه، دادخواه، 
وصیت نامه، گواهی ازدواج و طالق، گواهی فوت، گواهی 
انحصار ورثه، دیپلم، ریز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند 

مالکیت، سند خانه و..( را برای ترجمه به ما بسپارید.

"خانه ترجمه" برای تسهیل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايمیل، فاكس و 
پست خدمات ترجمه ارائه می كند و نیازی به حضور در محل نیست.

 دكترمريم تقوی – دارای دكترای ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
)Translation )Persian, English, Dari, Pashtu

تلفن و فاکس 470318-01895       موبایل: 07828889395
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كتاب با صداي وودي آلن 
نیويوركر  با مقاالتي كه در  آلن چهار كتاب خود را همراه  وودي 
به صورت كتاب صوتي منتشر كرد.  با صداي خود  منتشر كرده، 

بازار  و  كتاب  روي  ديجیتال  دنیاي  امروز 
هر  و  است  گذاشته  فراواني  تاثیر  نیز  كتاب 
روز نويسنده ها و ناشران و به طور كلي اهالي 
اين  از  خود  آثار  ارائه  براي  هنر  و  فرهنگ 
آخرين  از  كه  مي كنند  استفاده  نوين  ابزارهاي 
اساس  بر  كرد.  خطاب  را  آلن  وودي  بايد  آنها 
اين گزارش بازيگر و كمدين امريكايي كه سال 
و  هنر  آكادمي  دريافت جايزه  به  گذشته موفق 

در  كه  كتاب هايي  از  جلد  چهار  بود  شده  آمريكا)اسكار(  سینماي 
سال هاي گذشته نوشته است را با صداي خود ضبط كرده است 
آمازون  امروز در سايت هاي فروش كتاب هاي صوتي مثل  از  كه 
و Audible.com در معرض فروش گذاشته شده است. عالوه بر 
كتاب هايي مثل »انتقام، هرج و مرج محض« و »عوارض جانبي«، در 
منتشر  نیويوركر  در مجله  كه وي  مقاالتي  آثار صوتي،  اين  میان 

كرده است نیز به چشم مي خورد. 

نويسنده و تضادهاي آشكار 
اتريشي و برنده جايزه نوبل  يلینك« نويسنده سرشناس  »آلفريده 
ادبیات اعالم كرد كه در اتريش، محبوبیت راستگرايان افراطي بسیار 
شديد است. از اينرو میتوان گفت كه او در تضادي نمايان با كشوري 
كتاب  خبرگزاري  گزارش  به  مي نويسد.  مي كند،  زندگي  آن  در  كه 
ايران به نقل از خبرگزاري اتريش، »يلینك« در مصاحبه با روزنامه 
ايتالیايي »كوريره دال سرا«گفت: به استثناي كشور مجارستان،در 
هیچ كشور ديگري همچون اتريش، راست گرايان افراطي از محبوبیت 
اينچنین بااليي برخوردار نیستند. وي با اشاره به اين واقعیت كه 
10 سال پیش نمايندگان حزب راستگرايان تندرو دولت را تشكیل 
مي دادند،افزود:اين امر چهره اين گروه را آنقدر قابل قبول و موجه 
ساخته كه ديگر امروزه، اظهار نظرهاي آنها مايه ننگ و رسوايي 
به نظر نمي رسد. در آن زمان اتحاديه اروپا تحريم هاي مناسبي را 
تصويب كرد. تحريم هايي كه در حقیقت تاثیري عكس آنچه كه اين 
اتحاديه مي خواست، داشت. »يلینك« با مصیبت بار خواندن موضع 
ضداروپايي بخش كثیري از مردم اتريش كه سرانجام براي الحاق 
كشورشان به اتحاديه اروپا راي موافق دادند، خاطرنشان كرد: من 
اين وضعیت را در آلمان كامال متفاوت مي بینم. آلمان امروز يكي از 
كشورهاي دموكراتیك است كه من با يك نمونه بحث هاي فرهنگي 
پرجنب و جوش آن را مي شناسم.طبیعي است كه در اين كشور از 
تكثر رسانه ها حمايت مي شود؛ كاري كه توسط متفقین كلید خورد 
و مورد حمايت قرار گرفت. اين نويسنده در مورد وضعیت مطالعه 
مردم كشورش گفت: در اتريش نیمي از مردمي كه خواندن مي دانند، 
روزانه روزنامه هايي را مطالعه مي كنند كه اگرچه به روحیه سالم 
خود  موقعیت  »يلینك«  نبوده اند.  سالم  هرگز  ولي  دارند  تعلق  ملي 
خصمانه تر،ستون  همه  از  كرد:  توصیف  اينگونه  مطبوعات  در  را 
مربوط به خوانندگان است. مثال نام من،عكس العمل هايي را به طور 
اتوماتیك برمي انگیزد؛ زماني كه كسي نام مرا مي شنود يا مي خواند، 
سیل دشنام ها جاري مي شود.اين امر مرا به شدت ناراحت مي كند، 
زيرا احساس لكه دار شدن را در من ايجاد مي كند و ديگر نمي خواهم 
آن را بشنوم. همیشه همینطور بوده و اين در هر حال چیزي است 
كه مردم فكر مي كنند. روح انتقادي شما داراي ثبات است. اين خنده 
دار است ولي وقتي كه من به آن فكر مي كنم، درمي يابم كه از ابتدا 
فعالیت خود  64 ساله در مورد  نويسنده  اين  بوده است.  اين گونه 
به عنوان نويسنده در اتريش و قهرمانان كتاب هايش اين گونه اظهار 
نظر كرد: من همیشه توانسته ام در مخالفت با چیزي مطلب بنويسم 
و هرگز موفق نشده ام در مورد چیزي كه در حال نوشتنش هستم، 
سرچشمه  من  اعماق  از  من  آثار  شخصیت هاي  بینديشم.  مثبت 
مي گیرند. اين نگرش تغییري نكرده و اتريش كه تقريبا تنها موضوع 
دست  به  پرداختن  براي  را  زيادي  فرصت هاي  است،  من  ادبیات 
نمي دهد و در حقیقت هیچ فرصتي به دست نمي دهد. اين نويسنده 
با اشاره به رمان »بچه هاي مرده« به عنوان محبوب ترين اثر ادبي 
خود، آن را مهم ترين اثرش برشمرد. اگرچه اين كتاب تنها به زبان 
آلماني موجود است چرا كه ناشر مدت زيادي چشم به راه ترجمه 
كتاب نماند. »آلفريده يلینك« در مورد فعالیت هاي اخیر خود گفت: 
در حال حاضر روي يك قطعه تاتري و يك نمايشنامه كوتاه با الهام 

از فروپاشي آرشیو كلن در سال گذشته، كار مي كنم. 

 

كوتاه از ادبیات

فرهنگی
جايزه براي اثر منتشر نشده 

اهدا  بريتانیايي  نويسندگان  نشده  منتشر  آثار  به  كه  ويگان  جايزه 
 59 اثر منتشر نشده يك نويسنده  مي شود، جايزه امسال خود را به 
ساله داد. »آلن رايت« نويسنده بريتانیايي اين جايزه 10 هزار پوندي 
را براي اثري به نام »عمل قاتل« به خود اختصاص داد. داستان اين 
رمان منتشر نشده در سال 1894 در ويگان رخ مي دهد و شخصیت 
اصلي آن قاتلي است كه دست به كشتن مردي مي زند كه با همسرش 
تازه وارد اين شهر شده است. هیات داوري جايزه كتاب »دوندي« از 
میان 110 اثر منتشر نشده ديگر، اين كتاب را انتخاب كرد. نويسنده 
»عمل قاتل« عالوه بر دريافت جايزه نقدي، اين امكان را به دست آورد 
در حاشیه  اين جايزه  منتشر شود.  اين موسسه  از سوي  كتابش  تا 
برپايي ساالنه جشنواره بین المللي كتاب دوندي اهدا شد. آقاي رايت 
كه مدير پیشین يك دبیرستان است، گفت: با دريافت اين جايزه مشتاق 
وجود  به  او  در  مسئولیت  از  عمیقي  و حس  بیشتر شده  نوشتن  به 
ديگر كه در ويگان رخ  داستان جنايي  دارد يك  او قصد  آمده است. 
آقاي  بپردازد.  فیزيك  تحقیقات  دنیاي  به  آن  در  و  بنويسد  مي دهد 
در  ديگر  رقابت  يك  در  تاكنون  و  مي گويد  شعر  17سالگي  از  رايت 
زمینه داستان كوتاه نیز موفق به دريافت جايزه شده است. او در حال 
نوشتن يك نمايشنامه موزيكال با توجه به ارتباطات فرهنگي بین شهر 

ويگان بريتانیا و شهر فرانسوي آنگر است. 

كشف جسد يک نويسنده اتريشي 
جان  بي  پیكر  كشف  از  )4مرداد(  جوالي   ۲6 روز  وين  شهر  پلیس 
»بريگیته شوايگر« نويسنده 61ساله اتريشي در يكي از انشعابات رود 
دانوب خبر داد.  به گزارش خبرگزاري كتاب ايران به نقل ازخبرگزاري 
كالبد شكافي جسد را صادر كرده  اين كشور دستور  پلیس  اتريش، 
انتشار  با   1977 سال  در  بود،   1949 متولد  كه  »شوايگر«  است.  
نخستین اثر خود با عنوان »نمك چگونه به دريا مي آيد؟«، احساس يك 

نويسنده پرفروش را تجربه كرد. 
نیز رسید و  پانزدهم  به چاپ  انتشارش  اين رمان در نخستین سال 

جزو 10 رمان پرفروش در حوزه زبان آلماني به شمار مي رود. 
به  آن  اصلي  زبان  نسخه  از  جلد  هزار  تنها صدها  كه  رمان  اين  در 
در  يكنواختي  از  خودزيستنامه اي  روايت  به  نويسنده  رسید،  فروش 
طغیان  يك  براي  تالش  و  آزادي هايش  محدود شدن  متاهلي،  زندگي 

پرداخته است. 
اين نويسنده كه در »فراي اشتات« متولد شده بود، پس از اين كتاب، 
كتاب ها و مجموعه هاي شعر مختلفي را منتشر كرد اما هیچ يك از آنها 
نتوانست موفقیت نخستین كتاب او را تكرار كند. وي در سال ۲006، 
كتاب ديگري تحت عنوان »سقوط« منتشر كرد كه اين كتاب با تحسین 
منتقدان مواجه شد. نويسنده در اين اثر خود از مشكل بي ثباتي رواني 
خود پرده برداشته و از اقامت در يك بیمارستان رواني در وين خبر 

داده است. 
 ،1997 طوالني«  »تعطیالت  به  مي توان  نويسنده  اين  آثار  ديگر  از 

»زيباترين اشعه« 1990 و »دهكده اسپانیايي من« 1978 اشاره كرد. 
آلمان سرچشمه  در  از جنگل سیاه  كه  اروپا  در  است  دانوب رودي 
مي گیرد و در ناحیه دلتاي دانوب در كشور روماني به درياي سیاه 
مي ريزد.  رود دانوب با ۲850 كیلومتر دومین رود طوالني اروپا پس 
از ولگا است. قرار داشتن 1۲00 كیلومتر از دانوب در روماني، آن را 

تبديل به طويل ترين رود در اين كشور كرده است. 

آرشیو آثار زيگفريد ساسون  در 
كمبريج 

مهر: دفترچه يادداشت ها، نسخه هاي خطي از شعرها و دفتر خاطرات 
زيگفريد ساسون شاعر مطرح انگلیسي در دانشگاه كمبريج در معرض 
ديد عموم قرار گرفت. ساسون كه بخشي از عمر خود را زمان جنگ 
جدي  منتقدان  از  يكي  بود  كرده  سپري  نظامي  به عنوان  اول  جهاني 
جنگ محسوب مي شد و اين امر را در اشعار و نامه هايش مي توان ديد. 
در میان آثار به نمايش درآمده در اين نمايشگاه كه تا ۲3 دسامبر )۲ 
دي ماه( ادامه خواهد يافت عالوه بر دست خط آثار مشهور اين شاعر، 
ديده  نیز  بود  نوشته  دوست خود  به  10 سالگي  در سن  كه  نامه اي 
نامه هايش نوشته  است: من باور دارم  از  مي شود. ساسون در يكي 
به عنوان نبردي در راه آزادي آغاز شده  بود  ابتدا  اين جنگ كه  كه 
ديگر به جنگي براي تجاوز و فتح تبديل شده  است.من به چشم خود 
به تحمل  قادر  اين  از  درد و رنج سربازان را مي بینم.من ديگر بیش 
مصیبتي نیستم كه به اعتقاد من منجر به ستمگري و شرارت مي شود. 
زيگفريد ساسون در سال 1886 در انگلستان متولد شد.وي را بیشتر 
به عنوان شاعر و نويسنده اي طنزپرداز كه محتواي آثارش اغلب ضد 
جنگ است مي شناسند.از آثار معروف او مي توان به سه كتاب  خود 
شرستون«  »سه گانه  نام  با  كه  كرد  اشاره  وي  داستاني  زندگینامه  

شهرت دارد. ساسون در سال 1967 در 80سالگي درگذشت. 

كتاب جديد »ماريلو اولیوا« 
در حالي كه هنوز زمان زيادي از نامزدي كتاب پیشین »ماريلو اولیوا« 
جنايي   - پلیسي  اثر  نمي گذرد،  »كامايیوره«  جايزه  نامزد  عنوان  به 
ديگري از او منتشر شد. »تو تاوانش را پس خواهي داد« رمان تازه  
»ماريو اولیوا« نويسنده ايتالیايي به بازار كتاب آمده است. داستان اين 
كتاب در شهر زادگاه نويسنده كتاب، بولونیا اتفاق مي افتد و فضايي 
مرموز و هیجان انگیز دارد. »تو تاوانش را پس خواهي داد« داستان يك 
قتل است كه شب هنگام در يك قهوه خانه رخ مي دهد و در پي آن پیكر 
بي جان »توماس دلگادو«كافه دار در آنجا پیدا مي شود و پاي نامزدش 
»گويه ررا« هم به میان مي آيد. اين كتاب را انتشارات »الیوت« منتشر 
كرده است.  »اولیوا« نويسنده كتاب »رپتیتا« است كه مدتي پیش براي 
دريافت جايزه »كامايیوره« ۲010 كه به بهترين اثر جنايي- پلیسي در 
ايتالیا تعلق مي گیرد، نامزد شده و با بیشترين راي رتبه اول را از میان 
سه كتاب نامزد دارد. »ماريلو اولیوا« كه نويسندگي داستان هاي جنايي 

را در پیش گرفته است، ادبیات تدريس مي كند. 



هفته نامه پرشین13 جمعه 15 امرداد ماه 1389 - شماره 159

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

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را 
به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به ياد داشته باشید هزينه های اين نشريه از 
سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ايرانی   تامین می شود .

                                           
درباره ريونوسوكه آكتاگاوا و نقش او در روند رشد ادبیات 

داستاني ژاپن 

راوي رنج هاي 
اسطوره اي 

رسول آباديان 

ادبیات  پدر  منتقدان  از  بسیاري  باور  به  آكتاگاوا  ريونوسوكه 
داستاني كشور ژاپن است، نويسنده اي كه با تخیل حیرت انگیز خود 
راه ورسم تازه اي را پیش پاي داستان نويسي جهان گذاشت.تاثیر 

آكتاگاوا بر نويسندگان نسل هاي بعد كشورش به گونه اي است كه 
اكثر آن ها خود را مديون نوشته هاي او و زبان جهاني اش مي دانند. 
ريونوسوكه آكتاگاوا نويسنده اي است كه اغلب كارهايش به فارسي 
ترجمه شده اند و خوانندگان ايراني شناخت نسبتا خوبي از او دارند. 

نويسنده اي  باشد  خوب  نويس  رمان  يك  كه  آن  از  پیش  آكتاگاوا 
توانا در نوشتن داستان هاي كوتاه است و عمده شهرتش هم بیشتر 
بر  تنها  نه  است،آكتاگاوا  نوشته  كه  است  كوتاهي  كارهاي  مرهون 
روند داستان نويسي كشورش تاثیر گذاشت بلكه به شكلي سینماي 
ژاپن را هم دچار تحوالتي به لحاظ غناي مضمون كرد زيرا فیلمساز 
از  او يكي  از چند كار كوتاه  الهام  با  بزرگي چون آكیراكوروساوا 
بهترين آثارش را ساخت. آكتاگاوا نويسنده اي است كه احاطه بسیار 
خوبي به روابط انسان ها در كشورش دارد و عالوه بر اين تاريخ 
ژاپن را هم به خوبي مطالعه كرده،نويسنده اي كه مي توان از دل آثار 
او به روان شناسي شخصیت هايي پي برد كه گويي از اعماق تاريخ 

به وضعیت دوراني كه خالقشان در آن مي زيسته پرتاب شده اند. 
يكي ازداستان هايي كه نام نويسنده را بر سر زبان ها انداخته داستان 
»در جنگل« است،داستاني كه به لحاظ وجوه تصويري وضرباهنگ 
به  جنگل  است.در  نقص  و  بي عیب  و  رفته  شسته  كاري  مناسب، 
اما  مي زند  ژاپني  افسانه هاي  به  پهلو  كلي  روايت  لحاظ  از  گونه اي 
افسانه گون را با وضعیت معاصر پیوند  با زيركي وجوه  نويسنده 

زده است. 
اتمسفر  تنیدگي  ريتم كلي ماجرا و هماهنگي همه عناصر و در هم 
داستاني در اين كاربه حدي است كه از همان سطور اولیه خواننده 
را با نوعي تعلیق درگیر مي كند به اين معنا كه آكتاگاوا به زيبايي از 
پس حفظ مخاطب خود بر مي آيد و روح او را با روح شخصیت ها 

در يك مسیر قرار مي دهد. 

داستان در جنگل رامي توان گل سر سبد داستان هاي اين نويسنده به 
حساب آورد زيرا غافلگیري هاي لحظه به لحظه و ايجاد موقعیت هاي 
قابل باور در اين كار به اوج خود مي رسند، كارهاي كوتاه آكتاگاوا 
پیش از آن كه كارهايي خواندني باشند ديدني اند يعني اين كه وجه 
تصوير در حد اعالي خود توسط نويسنده به كارگرفته شده است. 
خدمتي كه آكتاگاوا به لحاظ غناي تصويري به سینما كرد دامنه اي 
گسترده دارد و فیلمسازان بزرگ ديگري هم از اين مسئله استفاده ها 
برده اند كه مي توان از میان آنها به جیم جارموش فیلمساز بزرگ 
»گوستداگ«  يعني  شاهكارش  كلي  شكل  كه  كرد  اشاره  آمريكايي 

نابغه اي  آكتاگاوا  كرده.  برداشت  »راشومون«  كوتاه  داستان  از  را 
در عالم داستان نويسي است كه جهان مثال زدني اش چه به لحاظ 
ساختار و چه به لحاظ ايجاد فكر بسیار گسترده است زيرا بسیاري 
از نويسندگان و هنرمندان رشته هاي ديگر هنري هم به سهم خود 
مدد  به  كه  فكراولیه اي  اساس  بر  و  شده اند  مند  بهره  جهان  ازاين 
خواندن آثار اين نويسنده ايجاد شده دست به خلق آثار گوناگون 

هنري زده اند. 

يكي ديگر از مواردي كه آكتاگاوا به خوبي از آن بهره برده عنصر 
فضاسازي است،به گونه اي كه اين فضاسازي ها اغلب گويي روايت 
جداگانه اي را در كنار روايت داستاني دنبال مي كنند،به اين معنا كه 
كنار  شخصیت ها  حتي  و  اصلي  موضوع  با  نتواند  خواننده اي  اگر 
بیايد قطعا فضاي ساخته شده بیروني به او اين اجازه را نمي دهد 
از آكتاگاوا به عنوان  تا آخر نخواند. به گونه اي مي توان  كه كار را 
به  خواننده  زيرا  كرد  ياد  كشور  يك  جمعي  دلهره هاي  نويسنده 
محض آشنايي با كارهاي او گويي به جهاني ديگر دعوت مي شود و 
تجربه هاي ديگري را مي آزمايد،به عنوان مثال شايد نتوانیم كسي را 
پیدا كنیم كه داستان كلي راشومون يا درجنگل را به زودي از ذهن 
خود بیرون كند زيرا ساخت و ساز آنها به گونه اي است كه نويسنده 

توانسته به شكلي استادانه در ذهن ها حكشان كند. 

بسیار  ژاپن  داستاني  ادبیات  رشد  روند  در  آكتاگاوا  ويژه  جايگاه 
مشهود است به گونه اي كه ردپاي ذهنیت هاي او را مي توان درآثار 
و  میشیما،تانیزاكي  كاواباتا،  كوبوآبه،ياسوناري  نويسندگاني چون 
ديگران يافت. ادبیات داستاني ژاپن در دل خود نوعي دلهره را به 
خواننده انتقال مي دهد كه به هر شكل ياد آور كارهاي آكتاگاواست، 
ماندني  ياد  به  و  ناب  لحظه هاي  به جهت خلق  دلهره اي كه همواره 

آفريده شده و هم اكنون بعدي جهاني به خود گرفته است. 
يكي از منتقدان جهاني در باره اين نويسنده مي گويد:» گويي روح 
ريونوسوكه آكتاگاوا در كالبد همه نويسندگان ژاپن دمیده شده و 
همگي آنها گويي براي يك بار هم كه شده از دروازه مشهور داستان 
گذشته اند....«  جنگل«  »در  داستان  خوفناك  وجنگل  »راشومون« 
هرگز  ژاپن  نويسندگان  كه  مي دهد  نشان  اصولي  نظر  اظهار  اين 
نتوانسته اند تاكنون خود را از سلطه معنوي نويسنده اي پیشكسوت 
آكتاگاواظاهرا  ندارند.  كار  اين  به  اعتقادي  اصوال  و  بكشند  بیرون 
ادبیات داستاني كشورش را آنچنان غنايي بخشیده كه نويسندگان 
اثر  خلق  به  كارهايش  براساس  مي توانند  هم  بعد  نسل  چند 
قطعا  باشیم  ژاپن  نويسندگان  كارهاي  خواندن  اهل  بپردازند،اگر 
دريافته ايم كه هیچ كدام از نويسندگان اين كشور خود را بي نیاز از 
اين نويسنده نمي دانند و همان گونه كه گفته شد گويي تكه اي از روح 

و وجود او را با خود يدك مي كشند. 

داستان  از  بخشي  آكتاگاوا  ذهني  جهان  با  بیشتر  آشنايي  جهت 
زير  در  خدمتكار  مرد  بود،  مي خوانیم: »شب سردي  را  راشومون 
ديگري در  بود. كس  ايستاده  باران  آمدن  بند  انتظار  به  راشومون 
صیقل  و  ضخیم  ستون هاي  روي  نبود.  بزرگ  دروازه  اين  زير 
خورده ارغواني آن جا كه در بعض جاها پريده و جويده شده بود 
خیابان  در  راشومون  جائیكه  آن  از  مي شدند.  ديده  سوسك هايي 
يا  اشرافي  كاله  با  ديگر  نفر  چند  كه  داشت  احتمال  بود  سوجاكو 
سربند طبقه عادي به انتظار وقفه اي در باران در آنجا ايستاده باشند 
ولي كسي آنجا نبود. در چند سال گذشته شهر كیوتو گرفتار مصائب 
بود و درنتیجه  زلزله، گردباد و آتش سوزي شده  قبیل  از  بسیار 
دستخوش خرابي گشته بود. وقايع نگاران قديم مي نويسند كه اشیا 
شكسته، تصاوير بودا، قاب هاي مطال كه برگ هاي نقره اي آن از بین 

رفته بود همه در كنار راه ريخته و به عنوان هیزم مي فروختند. 

تعمیر  از  بحث  جاي  چه  ديگر  بود  قرار  بدين  كیوتو  اوضاع  وقتي 
خرابي  اين  از  وحشي  حیوانات  ساير  و  روباهان  بود.  راشومون 
استفاده كرده بودند و در شكاف هاي اين دروازه بزرگ براي خود 
النه ساخته بودند. تبهكاران و راهزنان منزل و ماوايي در آنجا تهیه 
نزديك  را  بي صاحب  اجساد  كه  بود  عادت شده  ديگر  بودند.  ديده 
اين دروازه بیاورند و روي زمین بیاندازند. پس از غروب آفتاب اين 
مكان آنقدر وحشتناك مي شد كه كسي ياراي گذشتن از نزديك آن را 
نداشت. معلوم نبود كه دسته هاي كالغ از كجا مي آيد. هنگام روز اين 
پرندگان پرسر و صدا در اطراف در بزرگ دروازه مي پريدند. و در 
هنگام غروب كه آسمان بعد از فرو رفتن خورشید قرمزرنگ مي شد 
دروازه  ديوارهاي  باالي  كه  مي شدند  كنجدي  دانه هاي  شبیه  آنها 
پاشیده شده باشند. ولي در آن روز حتي يك كالغ هم ديده نمي شد 
شايد دير وقت بود. پله هاي سنگي در همه جا رو به خرابي گذارده 
كه  خدمتكاري  بود.  آمده  در  علف  شكاف هايشان  خالل  از  و  بود 
كیمونوي بلند آبي رنگي بر تن داشت روي پله هفتم،بلندترين پله ها، 
نشسته بود و بي اراده باران را تماشا مي كرد. بیشتر متوجه جوش 

بزرگي بود كه روي گونه راستش زده بود و ناراحتش مي كرد...« 

»شهر  رمان  خاطر  به  آلماني  آشناي  نام  نويسنده  وولف«  »كريستا 
ادبي  نهمین جايزه  برنده  عنوان  به  فرويد«  دكتر  اوركت  يا  فرشتگان 
»اووه جانسون« برگزيده شد. اين جايزه در تاريخ ۲4 سپتامبر )۲مهر( 
از سوي روزنامه »نوردكورير« و بنیاد ادبیات »مكلنبورگ« در شهر 

»مكلنبورگ« اهدا خواهد شد. 
هیات داوران اين جايزه اعالم كرد: »وولف« يك شبكه مسحور كننده 
را به وجود مي آورد كه در آن راوي اول شخص داستان پیش آمدهاي 

روزانه، تجارب، احساسات و خاطره ها را به هم مي بافد. 
اقامت داشت، در مقطع  قبال در لس آنجلس  بانوي پیشكسوت كه  اين 
زماني اي غوطه ور مي شود و به شكل آزاردهنده اي در خاطرات خود 
به جست وجوي وقايعي مي پردازد كه ده ها سال از آن ها گذشته است. 
همراه  تناوب  به  يك بار  سال  دو  يورويي،هر  ادبي1۲500  جايزه  اين 
اهدا  زبان  آلماني  نويسندگان  به  جانسون«  »اووه  تشويقي  جايزه 
»گرت  بیر«،  كمپووسكي«،»مارسل  »والتر  دراورت«،  مي شود.»كورت 
نويمان«، »يورگن بكر«، »نوربرت جي اشتراين«،»يوشن البس« و »اووه 

تلكمپ« برندگان پیشین اين جايزه اند. 

برترين كتاب هاي ماه جوالي آلمان 
30 منتقد زن ومرد آلماني لیست 10 كتاب برتر ماه جوالي اين كشور 
 65 با  نیرومند«  زن  »سه  رمان  با  ديايه«  ان  كردند.»ماري  منتشر  را 

امتیاز در راس اين فهرست قرار دارد. 
اين رمان با ترجمه »كالوديا كالشوير« در 34۲ صفحه توسط انتشارات 
سوركمپ منتشر شده است.اين رمان سه داستان جداگانه است كه هر 
سه در مورد تبعید، آفريقا،خیانت و خشونت است.»ماري ان ديايه« يك 
نظر  مي كند.طبق  روايت  آهنگ  با صدايي خوش  را  آفريقايي  تراژدي 
»ايريس راديش«، در حال حاضر در ادبیات معاصر آلماني زبان هیچ 

اثري به لحاظ زيبايي با اين اثر »ان ديايه« برابري نمي كند. 
رمان  نخستین  ديپلم،  اخذ  از  پس  است.وي   1967 متولد  ديايه«  »ان 
خود را منتشر كرد.اين نويسنده تاكنون رمان هاي بسیاري نوشته و 
جوايز ادبي بي شماري را دريافت كرده كه از معتبرترين آنها مي توان 
به جايزه »گنكور« اشاره كرد. ديگر آثار برگزيده اين ماه بدين شرح 

است: ۲.»روح تورين« نوشته »مايك آلباس« با 60 امتیاز 
19۲ صفحه منتشر كرده است. انتشارات »برنبرگ« در  اين رمان را 
»موسلیني«  زمان  در  كه  است  دو جوان  مورد  در  رمان  اين  داستان 
و در سايه غول هاي خودروسازي همچون فیات و اولیوتي،در شهر 
نگارش  به  و  مي كند  تاسیس  را  انتشاراتي هايي  و  روزنامه ها  تورين 
تبعید و زندان را به گردن مي گیرند. انتقادي مي پردازند و  مقاله هاي 

به وجود مي آيد كه فضاي  انتشارات آن ها روحیه اي  اين گروه و  از 
آلباس«  »مايك  قرار مي دهد.  تاثیر  تحت   1945 از سال  را پس  ايتالیا 
متولد سال 1966 در شهر براونشوايگ آلمان است و اكنون در برلین 
زندگي مي كند.وي سالهاي زيادي از عمر خود را در شهر هاي تورين 
و پاداو سپري كرده و با فرهنگ معاصر ايتالیا آشنايي دارد.وي در 
كسب  به  موفق  منتقد  عنوان  به  خود  ادبي  اثر  خاطر  به   ۲003 سال 
مي كنند«  عمر  ما  از  بیشتر  طوطي ها  3.»حتي  شد.  كر«  »آلفرد  جايزه 
انتشارات  از سوي  كه  رمان  اين  امتیاز   5۲ با  مارتینوا«  »الگا  نوشته 
»دروشل« در ۲08 صفحه منتشر شده، داستان زني به نام »مارينا« را 
روايت مي كند كه اهل سنت پترزبورگ است و به آلمان سفر كرده تا 
در يك كنگره در مورد »دانیلي چارمز« و دوستانش صحبت كند.عالوه 
بر وي،مردي در اين كنگره حضور دارد كه در لنینگراد تحصیل كرده 
و در حدود ۲0 سال پیش يك رابطه عاطفي را با »مارينا« تجربه كرده 
است.برخورد اين دو در حالي صورت مي پذيرد كه گذشته ها هنوز به 

دست فراموشي سپرده نشده است. 
»الگا مارتینوا« نويسنده، شاعر و مقاله نويس متولد سیبري، در لنینگراد 
رشد كرده است.وي كه در رشته زبان و ادبیات روسي تحصیل كرده، 
از سال 1991 در شهر فرانكفورت زندگي مي كند و اين رمان نخستین 
رماني است كه وي به زبان آلماني و نه به زبان روسي به رشته تحرير 
درآورده است.وي در رمان خود بخش زيادي را به يادآوري گذشته و 

مرور خاطرات قهرمانان كتاب اختصاص داده است. 

تازه ترين خبرهاي ادبي جهان 
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20 فیلم ممنوعه 
براي مردان 

مردان احساساتي با ديدن فیلم هايي چون تام و جري و ارباب 
حلقه ها اشك مي ريزند 

با ديدن تام و جري  نفر  اين مسئله كه يك  شايد باور كردن 
روي  تحقیق  يك  نتايج  اما  باشد  سخت  بسیار  بريزد  اشك 
كه  مي دهد  نشان  فیلم  تماشاي  زمان  در  مردان  احساسات 
ارباب حلقه ها  و  تام و جري  كننده اي چون  فیلم هاي سرگرم 

اشك مردان قرن ۲1 را درمي آورد. 
خود  با  همیشه  و  مي رفت  سینما  به  افتخار  با  قوي  جنس  زماني 

به  اشك هاي همسرش  پاك كردن  براي  را  آن  كه  داشت  دستمالي 
وي دهد اما امروز به نظر مي رسد كه دوران مردان محكم به سبك 
به   )60 و   50 دهه هاي  آمريكايي  )بازيگر شهیر  بوگارت«  »همفري 
پايان رسیده است به طوري كه مردان قرن ۲1 ديگر ترجیح مي دهند 
در سینما دستمال شان را براي پاك كردن اشك هاي خود نگه دارند. 
مردان  بازي3«  اسباب  »داستان  كارتوني  فیلم  امسال  حقیقت  در 
در  را  تحقیقاتي   BBC سايت  دلیل  همین  به  كرد  متاثر  بسیار  را 
خصوص ۲0 فیلمي كه موجب گريه كردن جنس قوي شد، انجام داد.

فیلم »بازگشت پادشاه« آخرين بخش از سه گانه »ارباب حلقه ها« 
محصول سال ۲003 به كارگرداني پیتر جكسون در رتبه اول اين 

نظرسنجي قرار گرفته است. 
كرده  شركت  سنجي  نظر  اين  در  كه  افرادي  از  يكي  بیشاپ  اندي 
آه  آن  لحظات  تمام  بلكه  فیلم  آخر  تنها صحنه  »نه  مي گويد:  است، 
من را بلند مي كرد و بغض گلويم را مي فشرد.«رتبه دوم اين طبقه 
بندي متعلق به فیلم »بال هاي آزادي« محصول 1994 به كارگرداني 
»فرانك دارابانت« است. يكي از شركت كنندگان اين نظرسنجي گفت: 
»صحنه اي از اين فیلم كه دو دوست همديگر را در ساحل پیدا كردند، 
اشك من را در آورد. بله، مي دانم كه يك مرد حساس هستم اما به 

آن افتخار مي كنم!« 
رتبه سوم اين طبقه بندي به فیلم كارتوني »باال« اختصاص يافت. در 
اين مورد يكي ديگر از داوطلبان شجاع حاضر در اين بررسي لب به 
اعتراف گشود و گفت: »من با تمام خانواده ام به تماشاي اين فیلم 
رفتیم. تنها كسي كه گريه نمي كرد پدر زنم بود. به خاطر همین از آن 

زمان فكر مي كنم كه پدر زنم يك روبات است.« 
نكته جالب توجه در اين طبقه بندي حضور فیلم  هايي با رنگ مايه 
جري«  و  »تام  چون  كارتون هايي  و  ايتالیايي«  »شغل  چون  كمدي 
كودكان  كارتون  سرگرم كننده ترين  عنوان  به  كه  كارتوني  است. 
براي  بااليي  قابلیت  از  كه  مي رسد  نظر  به  و  مي شود  شناخته 

درآوردن اشك مردان امروزي برخوردار است. 
اين نخستین بار نیست كه واكنش نسبت به فیلم هاي سینمايي مورد 
بررسي قرار مي گیرد به طوري كه در آوريل ۲010 نیز يك شركت 

آمريكايي به نام 
مايند- سینگ در تحقیق جالبي مغز گروهي از داوطلبان را در زماني 
كه مشغول تماشاي يكسري از فیلم هاي سینمايي بودند، كنترل كرد 
فیلم  مختلف  ژانرهاي  به  نسبت  را  تماشاچیان  اين  مغز  واكنش  و 
مورد كاوش قرار داد. در آن طبقه بندي كه مجله »وايرد« براساس 
اين واكنش هاي مغز انجام داد، رتبه اول را فیلم لعنتي هاي بي آبرو 
اثر كوئینتین تارانتینو و رتبه آخر را كارتون »باال« به دست آورد. 
اين نشان مي دهد كه احساسات مردان حتي از واكنش هاي مغز نیز 

بیشتر است! 

طبقه بندي ۲0 فیلم برتر از نگاه مردان گريان 
1 - ارباب حلقه ها) بازگشت شاه(،۲ - بال هاي آزادي، 

3 - كارتون باال، 4 - پرواز بر فراز آشیانه فاخته، 5 - من و مارلي، 
8 - بیب )خوك كوچولوي  7 - صفحات زندگي من،  6 - قهرمان، 
 - آتش،11  ارابه هاي   -  10 روياها  مرد   - كمدي!(،9  ژانر  شجاع/ 
راه آهن بچه ها،1۲ - بخار زندگي،13 - تام و جري ) شب قبل از 

كريسمس(، 
14 - مرد روي آتش،15 - زندگي زيبا است، 

16 - پلي براي ترابیثیا،17 - شغل ايتالیايي،18 - راكي، 
19 - زندگي ام مثل يك سگ ۲0 - صادقانه، ديوانه وار، عمیقا. 
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پولسازترين هنرپیشه هاي 
زن هالیوود 

بوالك، ويترسپون و دياز سه نفر اول فهرست فوربس هستند 
است.  سخت  زن  هنرپیشه هاي  براي  هالیوود  در  زندگي 
نقش هاي معدود و محدودي وجود دارد و رقمي كه پشت 
چك ها نوشته مي شود خیلي كمتر از دستمزد مردهاست 
صدر  در  و  شكسته  ركورد  فهرست  اين  خانم هاي  اما 

پردرآمدترين هنرپیشه هاي هالیوود قرار گرفته اند: 
ساندرا بوالك/ 56 میلیون دالر: بوالك با دو فیلم موفق و 
يك جايزه اسكار بايد در جايگاه اول قرار بگیرد. اين خانم ثروتمند 
لقب  هالیوود  زن  هنرپیشه  سازترين  پول  درآمد  میلیون   56 با 
گرفته است. هر چند او بعد از جدايي از همسر خیانتكار و زياد 
از  مدتي  خصوصي اش،  زندگي  درباره  بي اساس  شايعات  شدن 
دوربین رسانه ها دوري مي كرد اما در مراسم اهداي جوايز فیلم 

ام تي وي به زندگي اجتماعي سابقش بازگشت. 
ريس ويترسپون/3۲ میلیون دالر: چهره ويترسپون از كريسمس 
نقش  ايفاي  به  چهار«  فیلم    »كريسمس  در  كه  زماني   ۲008 سال 
پرداخت تا سال ۲010 در هیچ جاي ديگري ديده نشد. او بعد از 
تعطیالت بلند مدتش با بازي در كمدي جیمز بروك با نام »از كجا 

مي دوني؟« به صحنه برگشت. 
در  حضور  لطف  به  دياز  دالر:  میلیون  دياز/3۲  كامرون 
انیمیشن هاي دنباله دار »شرك« درآمدي ثابت و دلپذير دارد اما 
جدا از اينها فیلم هاي رمانتیكي مثل كمدي »شب و روز« براي او 
همیشه درآمدزا بوده اند. البته حضور در كنار جاستین تیمبرلیك 
توجهي  قابل  دستمزد  هنرپیشه  اين  براي  هم  بد«  »معلم  فیلم  در 

به دنبال داشت. 

جنیفر انیستون/۲7 میلیون دالر: انیستون هنوز هم در مركز توجه 
رسانه ها قرار دارد و شكست هاي پیاپي در باكس آفیس نمي تواند 
»برو  مثل  رمانتیكي  فیلم هاي  در  بازي  با  او  كند.  امید  نا  را  او 
آدام سندلر، درآمد خوبي دارد و پخش مجدد  دنبالش« در كنار 

سريال محبوب »فرندز« همچنان حساب بانكي اش را پر مي كند. 
سارا جسیكا پاركر/۲5 میلیون دالر: بین تمام سريال ها و فیلم هايي 
كه پاركر حق امتیازشان را مي گیرد، كمدي محبوب »اس اند سي« 
او را تا اخر عمر تامین مي كند. جدا از اينها او خط تولید عطري 
دارد كه تنها در اياالت متحده ۲4 میلیون دالر برايش درآمدزايي 
كرده است. پاركر در حال حاضر با يكي از برندهاي مشهور دنیاي 

مد به نام »هالستون« براي طراحي لباس همكاري مي كند. 
با  كه  هاست  مدت  رابرتز  جولیا  دالر:  میلیون  رابرتز/۲0  جولیا 
نقش هايش در فیلم هايي مثل »ارين بروكوويچ« و »عروس فراري« 
فاصله گرفته و در عوض بیشتر روي فیلم هاي شخصي از قبیل 
Eat Pray Love متمركز شده است. رابرتز براي بار دوم در فیلم 

»لري كروان« در مقابل تام هنكس به ايفاي نقش پرداخته است. 
آنجلینا جولي/۲0 میلیون دالر: جولي كه مادر شش فرزند است 
اين  در  و  رفته  38مجله  جلد  گذشته تصويرش روي  ماه   1۲ در 
بین حتي فرصت فیلمسازي را هم از دست نداده است. در زمان 
آمارگیري اين تحقیقات جولي در هیچ فیلم جديدي حضور نداشت 
حساب  اما  داد  دست  از  را  ابتدايي  جايگاه هاي  دلیل  همین  به  و 
بانكي اش به لطف حضور در تريلرهايي مثل »نمك« و »توريست« 

هنوز هم پرو پیمان است. 

»تازيانه  به نام  بريمور  آخر  فیلم  دالر:  میلیون  بريمور/15  دروو 
بزن« در باكس آفیس به هیچ عنوان موفق نبود و تنها 17 میلیون 
دالر فروش كرد. با اين حال بري مور همچنان عالقه دارد تا پشت 

دوربین كسب درآمد كند.او به عنوان تهیه كننده فیلم موفق 
He`s Just Not That Into You سود زيادي به دست آورد. 

هم  60 سالگي  در  استريپ حتي  دالر:  میلیون  استريپ/13  مريل 
موفق و پردرآمد است. 

و  و جولیا«  »جولي  نام هاي  به  موفق  فیلم  دو   ۲009 در سال  او 
» پیچیده است« را در كارنامه داشت كه فروش جهاني شان در 
مجموع 350 میلیون دالر بود. او در اسكار 160 هم نامزد دريافت 

جايزه بهترين بازيگر زن شد. 
كريستن استوارت/1۲ میلیون دالر: اين هنرپیشه ۲0ساله، در نقش 
»بال« براي تمام نوجوانان جهان شناخته شده است. دختر جواني 
گرفتار  نماها  گرگ  و  آشام ها  خون  بین  »سپیده دم«  فیلم  در  كه 
است.  گرفته  قرار  برترين ها  بین  در  سال  و  سن  اين  در  شده، 
دالر  میلیارد   1.6 باالي  امروز  تا  دم«  »سپیده  فیلم هاي  مجموعه 

فروش داشته و او را به يك ستاره تبديل كرده است. 
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 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ريزی شده را برگزار می كند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 020722157۶3 يا 
07961447116

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

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
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عجیب ترين رژيم هاي غذايي جهان 
عجیب  از  مورد   10 مرسر،  شركت  تحقیقات  جديدترين  در 
است. شده  معرفي  جهان  در  متداول  غذايي  رژيم هاي  ترين 
رژيم سركه سیب: نحوه اجراي اين برنامه غذايي به اين شكل 
است كه فرد بايد قبل از هر وعده غذايي سه قاشق چايخوري 
سركه سیب بخورد تا چربي هاي غذا به راحتي شكسته شوند. 
وجود  كار  اين  پشت  علمي  دلیل  هیچ  مي گويند  پزشكي  متخصصان 
با  مبارزه  جديد  راه هاي  از  يكي  كار  اين  زيتون:  روغن  ندارد.رژيم 
گرسنگي است و ابتدا روي موش هاي آزمايشگاهي امتحان شد. براي 
اينكه كمتر بخوريد نزديك يك ساعت قبل از شروع هر وعده غذايي به 
اندازه ته استكان روغن زيتون مصرف كنید.پنبه دانه: اين روش يكي از 
پر خطرترين و عجیب ترين راه هاي الغر ماندن است. بعضي از مدل ها 
يا سواركارها پنبه هاي بهداشتي را مي خورند تا احساس سیري كنند. از 
آنجايي كه پنبه غیر قابل هضم است اين كار خطرات زيادي دارد. كرم 
كدو: دراوايل دهه ۲0 میالدي كپسول هايي كه داخل شان كرم كدو بود، 
طرفداران زيادي داشت. نظريه پشت اين برنامه غذايي اين بود كه كرم 
به توده هاي شكمي حمله مي كند و بخشي از غذا را مي خورد بنابراين 
فرد بدون اينكه زحمت بكشد، الغر مي شود.ملین: آنهايي كه از اين رژيم 
فلفل  و  شهد  لیمو،  آب  شامل  محلولي  گرسنگي  هنگام  مي كنند  پیروي 
مرجاني را با آب مي خورند و دو نوبت در روز، صبح و عصر داروي 
ملین مي خورند. روزه:جدا از مسائل ديني، خیلي ها اين روش را براي 
الغري در پیش مي گیرند و يك صبح تا شب كامل چیزي نمي خورند. 
بعضي ها با كمي تخفیف به خودشان سودا يا هله هوله هاي جانبي را به 
عنوان جايگزين نوشیدني و غذا انتخاب مي كنند. اين رژيم غذايي يكي از 
راه هاي مورد تايید پزشكان است.جويدن و له كردن: پیروان اين رژيم 
بايد در دقیقه نزديك به 100 بار غذا را بجوند و فقط وقتي به شكل مايع 
زياد مصرف  آبمیوه  غذايي  رژيم  دراين  بدهند.  قورت  را  آن  آمد،  در 

مي شود تا گلو خیلي خشك نشود. 
۲ آگوست ۲010 

كامل ترين نقشه مغز انسان 
مغز بدون شك پیچیده ترين عضو بدن است و نحوه عملكرد آن هنوز 
چطور  مغز  نورون هاي  اينكه  دارد.  سوال  جاي  دانشمندان  براي  هم 
همزمان هم نقش فرمانده بدن را ايفا مي كنند و هم مي توانند تصمیمات 
مهم بگیرند و فكر كنند به هر ترتیب نقشه هايي كه از مغز گرفته مي شود، 

مي تواند يك گام مهم در رسیدن به پاسخ اين سواالت باشد. محققان 
شركت اي بي ام در تحقیقات جديدشان موفق شده اند نقشه ای با جزئیات 
منتشر شد  اخیر  هفته  كه  مقاله ای  در  كنند.  ارائه  انسان  مغز  از  كامل 
انسان  مغز  معماری  برداری  نقشه  در  بزرگی  گام  بي ام  محققان اي 
برداشته اند كه نسبت به مطالعات قبلی جزئیات ارتباطات مغزی را سه 
برابر بیشتر نشان می دهد. به گفته يكی از محققان، اين مطالعه به طور 
بزرگراه های   ،Macaque میمون  مغز  طوالنی  اتصاالت  روی  خاص 
داخلی مغز كه تبادل اطالعات از نقطه ای دور افتاده از مغز به نقطه ای 
ديگر را برعهده دارند، انجام می گیرد. حال می توان از چگونگی گردش 
اطالعات و پردازش آن در مغز كمك گرفت و از آن به عنوان يك تحقیق 
به اعصاب و محاسبات شناختی  بنیادی و كاربردی در علوم مربوط 

مغز بهره برد.اين نقشه 
نشان دهنده 660۲ اتصاالت طوالنی در میان 383 ناحیه مختلف مغزی 
است كه محققان به كمك آن از چگونگی كاركرد مغز و اينكه اطالعات 
در مغز به كجا فرستاده می شوند، بهره می گیرند. اينگونه اطالعات به 
دانشمندان كمك می كند تا تجزيه و تحلیل های نظری دقیق تری را روی 
عملكرد مغز انجام دهند و در نهايت اين اطالعات را در ساخت تراشه 
مغز  محاسباتی  باالی  قدرت  با  آنها  های  توانايی  كه  كامپیوتری  های 
كار  به  نمايان می كنند  را  مغز  پیچیده  معماری  و  كرده  برابری  انسان 

خواهند گرفت. 
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سقفي مشترک براي سالخوردگان
 و جوانان 

پاريس شهري رويايي و ديدني است اما گراني بیش از اندازه 
پاريسي ها  همیشگي  مشكالت  از  يكي  فرانسه  پايتخت  در 
هر  از  بیش  باال  خانه هاي  كرايه  بین  اين  در  و هست.  بوده 
چیز ديگري در پاريس آزار دهنده است اما خالقیت همواره 

راهگشاست. 
از سال ها قبل جوان هايي كه به دنبال سقفي امن در اين شهر 
بودند با انواع و اقسام روش ها سعي مي كردند اجاره خانه را پايین 
نظافت  تا  گرفته  لباس ها  و  ظرف ها  شستن  غذا،  پختن  از  بیاورند. 
دستشويي و حمام و ساير كارهاي صاحبخانه، مستاجران جوان هر 
كاري مي كردند تا آخر ماه پول كمتري پرداخت كنند اما اوضاع در 
اين روزهاي كمي تغییر كرده است. با تغییر بافت جمعیتي و شیوه 

سالمندان  بین  اين  در  اند.  شده  گذشته  از  تنهاتر  انسان ها  زندگي، 
پاريسي كه براي خودشان صاحب سقفي هستند، خانه هايشان را 
با جوان ترها تقسیم مي كنند. به اين ترتیب هم منبع درآمدي براي 
تنهايي  تا ساعت هاي  هم مصاحبي جوان  و  مي كنند  پیدا  خودشان 
پرداخت  كه  هستند  جواناني  هم  داستان  طرف  آن  شود.  پر  شان 
با  هم صحبتي  با  بنابراين  است  دشوار  برايشان  سنگین  كرايه هاي 
با  تاكنون  بر داشته مي شود.  از دوش شان  بزرگي  بار  صاحبخانه 
اجراي اين طرح صدها زن و مرد سالخورده پاريسي از تنهايي در 
آمده اند و در عین حال صدها جواني كه قادر به تامین اجاره بهاي 
باالي واحدهاي مسكوني نبوده اند با زندگي در خانه اين پیرمردها و 

پیر زن ها سرپناهي براي زندگي يافته اند. 
در واقع دو نیاز متقابل كه برآوردن آن تنها از كنار هم بودن دو 
نسل متفاوت قابل تامین است، به همین سادگي و به همین راحتي 
برآورده مي شود. البته اين كار حساب و كتاب خاص خود را دارد و 
افراد متقاضي بايد در مراكزي كه زير نظر شهرداري پاريس است، 
ثبت نام كنند و شرايط خود را در فرم هايي توضیح بدهند تا بهترين 

گزينه مناسب براي متقاضیان پیدا شود. 
ظاهرا بر اساس اين طرح مبلغي ناچیز از جوانان گرفته مي شود و 
افراد  براي  برخي خدمات الزم  كه  متعهد مي شوند  آنها  در عوض 
تامین  ) كه جوانان را در خانه خود مسكن داده اند(  سالخورده را 
كنند. اين كار براي سالخوردگان چند حسن دارد، از جمله اينكه آنها 
با اين كار از تنهايي در مي آيند، در صورت بیماري كسي هست كه 
در سريع ترين زمان به كمك آنها بیايد، روحیه جواني به خانه تنهايي 
آنها تزريق مي شود و اين كار براي سالمت رواني آنها مفید است و 
اجاره اي هر چند ناچیز از بابت اين كار دريافت مي كنند كه مي تواند 
كمك حال هزينه هاي آنها باشد. اما براي جوانان هم اين كار بسیار 
فايده مند است، از جمله اينكه ديگر الزم نیست تا هزينه هاي باالي 
اجاره واحدهاي مسكوني را بپردازند، در بسیاري از مواقع اين پیر 
زن ها و پیرمردها مي توانند برخي كارها ) از جمله پخت غذا و...( را 
به صورت افتخاري براي اين جوان ها انجام دهند كه آنها در زندگي 

مجردي به تنهايي و به راحتي قادر به انجام آن نیستند. 
اما فايده اين كار براي جامعه فرانسه هم باالست، از جمله اين كه 
اين كار مي تواند به ترمیم شكاف هاي بین نسلي كمك كند، بخشي 
از مشكالت حاد دو قشر جوان و سالخورده با انجام اين طرح كه 
هیچ هزينه اي به دوش دولت، شهرداري و خود متقاضیان ندارد و 

درصدي از مشكالت مسكن جوانان حل مي شود. 
اول آگوست ۲010 
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نامه يی كه 
دوباره بايد 
خوانده شود

مژگان اينانلو
بیش از يكصد سال پیش زمانی كه ناصرالملك نامه 
خواه  مشروطه  طباطبايی  اهلل  آيت  به  را  معروفش 

بزرگ نوشت.

● نامه ناصرالملك به طباطبايی 
بیش از يكصد سال پیش زمانی كه ناصرالملك نامه 
خواه  مشروطه  طباطبايی  اهلل  آيت  به  را  معروفش 
وی  زمان  آن  انقالبیون  از  بسیاری  نوشت،  بزرگ 
را به خیانت متهم كردند و حتی كسانی چون احمد 
را  ايران وی  تاريخ مشروطه  كسروی مولف كتاب 
به مزدوری عین الدوله متهم كرده و عالوه بر آنكه 
بیهوده دانستند،  او را حرف هايی چرند و  سخنان 
طباطبايی و ديگر سران مشروطه را به خاطر عدم 
تاثیر پذيرفتن از متن نامه مورد ستايش فراوان قرار 
نويسد؛  كتاب خود می  دادند چنان كه كسروی در 
اينجا  از  كار  در  او  بینايی  و  طباطبايی  »بزرگی 
پیداست كه فريب چنین نامه يی را نخورد و سستی 

به خود راه نداد.« )تاريخ مشروطه ايران، ص 91( 
از روح حاكم بر اين جمله اخیر به خوبی می توان 
استنباط كرد كه نامه مذكور حاوی نكات و مطالبی 
بوده است كه برای تحت تاثیر قرار نگرفتن آن بايد 
كه  باشد.  توجهی  قابل  بینايی  و  بزرگی  دارای  فرد 
اين نكته خود از جمله ويژگی های نامه است. و اما 
به نامه كه مراجعه می كنیم و متن آن را می خوانیم، 
نخستین حسی كه خواننده در خود احساس می كند، 
احساس قرابت و آشنايی است كه با نكته های طرح 
شده در آن ايجاد می شود. گويی حرف های نامه 
يی كه قريب يكصد سال و اندی پیش نوشته شده 
است، حرف هايی بسیار جدی است كه در طول اين 
يكصد سال همواره از سوی طیف قابل مالحظه يی 
از روشنفكران و صاحب نظران جامعه مطرح شده 
يك  و  كرده  حفظ  را  خود  تازگی  همچنان  و  است 
و  سیاسی  رويدادهای  تحلیل  در  پرطرفدار  تئوری 
كه  افرادی  بسیارند  است.  ايران  جامعه  اجتماعی 
موضع  در  يی  نامه  چنین  مضمون  از  اطالع  بدون 
و  كلمات  همان  كشور  جريانات  به  نسبت  گیری 
ناصرالملك  كه  كنند  می  مطرح  را  هايی  استدالل 
برای طباطبايی مطرح كرد. از اين رو گزافه نخواهد 
بود اگر ادعا كنیم اين نامه نه تنها يكی از مهم ترين 
اسناد قابل تامل در انقالب مشروطیت است بلكه به 
عنوان سندی مكتوب از انديشه طرفداران طیف قابل 
مالحظه يی از روشنفكران و صاحب نظران جامعه 
ايران قابل استناد است. ناصرالملك در ابتدای نامه 
چنین  بسیار  تعارفات  و  مقدمات  ذكر  از  پس  خود 
می نويسد؛ »خیلی افسوس می خورم وقتی كه می 
بینم از شدت شوق و عجله كه در عالج اين مريض 

دانید  نمی  داريد  روزف  آن  ايران  جامعه  غیعنی 
دوا شروع  كدام  از  و  بزنید  دست  معالجه  كدام  به 
حركت  به  قادر  كه  مريض  بیچاره  اين  بفرمايید... 
نیست، مدت ها است غذايی به معده اش داخل نشده 
و  حركت  رمق  نرسیده،  بدنش  به  مايتحللی  بدل  و 
زنید  برداشته كتكش می  تازيانه  ندارد.  تكلم  قدرت 
كه بدود، از خندق جست و خیز نمايد و اين بدبختی 
كه به واسطه مرض و نخوردن غذا همه روده هايش 
ران  يك  افتاده  كار  از  احشايش  و  امعا  و  خشكیده 
ببلعد...  كه  كنید  می  فرو  دهانش  به  پخته  نیم  شتر 
امروز تقاضای مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد 
قانون مساوات و دم زدن از حريت و عدالت كامله 
)آن طوری كه در تمام ملل متمدنه سعادتمند وجود 
دارد( در ايران همان حكايت تازيانه زدن و ران شتر 

تپانیدن است...« 
ناصرالملك با ذكر اين مثال به روشنی گوشزد می 
كند كه جامعه ايران آن روز تحمل و ظرفیت انديشه 
از  شده  ايجاد  شور  و  ندارد  را  خواهی  مشروطه 
سوی روشنفكران و روحانیون كه به هوای آزادی و 
عدالت دست به قیام زده اند، با طرح مساله مشروطه 
خواهی نه تنها به بیراهه می رود بلكه مفاهیم بزرگ 
از  تهی  ناقص  و  شده  قلب  شكلی  به  را  اساسی  و 
شكل  همان  به  و  كرده  ايران  جامعه  وارد  محتوا 

نامتجانس تثبیت می كند. 
اينكه آيا اين دغدغه ناصرالملك بجا بود يا  درباره 
است.  رفته  بسیاری  های  تحلیل  و  سخنان  نابجا، 
برخی با او موافق و برخی با او مخالف بوده اند از 
جمله احمد كسروی كه در پاسخ به اين نگاه او كه 
زود  روز،  آن  ايران  برای جامعه  مشروطه خواهی 
بوده است می گويد؛ »نمی خواهم چون ناصرالملك 

بگويم مشروطه برای ايران زود بود. ايران اگر در 
آن  برای  مشروطه  ماندی  خودكامگی  فشار  زير 

همیشه زود بودی.« )تاريخ مشروطه، ص 169( 
حوادث  حتی  و  مشروطه  انقالب  تاريخی  روند  اما 
پس از آن در طول 100 سال گذشته همیشه يادآور 
اين نكته بوده است كه حوادث اجتماعی و سیاسی 
ايران بیش از آنكه از پشتوانه يی فكری برخوردار 
باشد، حاصل هیجانات توده بوده است چنان كه در 
پیدا  مصداقی  چنان  تئوری  اين  مشروطیت  انقالب 
پیشقراوالن  و  سردمداران  خود  حتی  كه  كند  می 
مشروطه خواهی نیز لب به اعتراض می گشايند و 
در تحلیل علل ناكام ماندن انقالب مشروطه شتاب و 
هیجان را از مهم ترين فاكتورهای ناكامی می دانند. 
احمد كسروی كه خود نامه ناصرالملك را به سبب 
مزدوری عین الدوله می داند، در فصل های میانی 
كتاب آنجا كه می خواهد علل ناكامی را تشريح كند، 
لب به شكوه می گشايد و می گويد؛ »جنبش خام بود 
و پیشوايان می بايست كه با گفتن و نوشتن معنی 
و چگونگی  كشورداری  راه  و  مشروطه  تر  درست 
گرفتاری های ايران را به گوش ها رسانند...« )تاريخ 

مشروطه، ص 169( 
خواهی  مشروطه  انديشه  با  روز  آن  ايران  فاصله 
به گونه يی كه در كشورهای پیشرفته مطرح شده 
بود و نسل شاهزاده ها و تاجرزاده های فرنگ رفته 
ايرانی آن را برای مردم كوچه و بازار به سوغات 

آورده بودند، قابل انكار نیست. 
چنین  اثبات  برای  تاريخی  مثال  يك  همین  شايد 
فرضیه يی كافی باشد كه زمان پیروزی انقالب كبیر 
فرانسه و طرح اعالمیه جهانی حقوق بشر مصادف 

آقامحمدخان  آمدن  كار  روی  زمان  با  است  بوده 
قاجار در تهران و ساختن كله مناره از مخالفان و 
مشروطه  انقالب  زمان  در  كه  مخالفت  به  مظنونان 
حدود 100 سال از اين تاريخ گذشته است. به همین 
دلیل درس خواندگان فرنگ نمی توانند با بدنه مردم 
اجتماع رابطه برقرار كنند و از آنجا كه جامعه ايران 
جامعه يی دينی و مذهبی است، روحانیون و عالمان 
دينی كه همواره مرجع تظلم خواهی مردم بوده اند 
استبداد  جور  و  ظلم  از  مردم  پناهگاه  عنوان  به  و 
محسوب می شدند با تغییر عبارت آزاديخواهی كه 
خواسته روشنفكران بوده است به عدالت خواهی كه 
تقاضای توده مردم است، رهبری انقالب را به دست 
انقالب  بردند.  پیش  به  با سرعت و شتاب  و  گرفته 
پیروز شد و چون همیشه درس خواندگان و فرنگ 
رفتگان سخنگو و نمايندگان مردمی شدند كه عدالت 
می خواستند اما سخنگويان آن را دوباره به آزادی 
نامه خود  از  بخشی  در  ناصرالملك  كردند.  ترجمه 
وسیع  مملكت  جای  »همه  نويسد؛  می  طباطبايی  به 
ايران مثل خیابان های طهران نیست، كوه دارد، كتل 
و جنگل دارد، ماهو دارد و... شاهسون دارد قشقايی 
دنیا عصاره  همه جای  در  كه  ها  اين حرف  دارد... 
سعادت و شرافت و افتخار است، به عقیده بنده در 
ايران امروز مايه هرج و مرج و خرابی و ذلت و عدم 

امنیت و هزاران مفاسد ديگر خواهد بود...« 
انجام  برای  معتقدند  شناسان  جامعه  از  بسیاری 
بايد  ابتدا  در  اجتماعی  به رشد  شدن هر تحول رو 
زمینه های آن در بستر جامعه مهیا شود و به قولی 
تك تك آحاد يك جامعه پذيرای آن تحول باشند و 
به  جامعه  تا  باشند  داشته  را  اتفاقی  چنین  قابلیت 
كند  طی  را  خود  رشد  به  رو  روند  هماهنگ  شكلی 
واال عدم تجانس در حوادث پیش آمده به گونه يی 
از  كه وقتی تحولی كه محصول يك جامعه نیست، 
بیرون به آن جامعه تحمیل شود، شاهد پديد آمدن 

معضالتی اساسی و بزرگ خواهیم بود. 
به  ناصرالملك  نامه  از  بخش  ترين  مهم  شايد 
اجازه  »اگر  گويد؛  می  كه  باشد  آنجايی  طباطبايی 
از  آنكه  شرط  به  كنم  می  عرض  را  راهش  بدهید 
اين  آيا  بفرمايید.  انصاف در آن غور  و  روی دقت 
مساله يقین و مسلم شد كه برای تغییر اوضاع حالیه 
و اختیار طرز و ترتیبات جديد، آدم الزم داريم )يعنی 
عالم به علوم عصر جديد( واهلل عالم الزم داريم، باهلل 
عالم الزم داريم به اسالم، به كعبه، به دين، به مذهب 
عالم الزم داريم، عالم الزم داريم، عالم الزم داريم...« 
طیف  كه  است  آن  بیانگر  روشنی  به  عبارات  اين 
اقدامات  به جای  افرادی همچون ناصرالملك  فكری 
تغییراتی  انديشه  در  بیشتر  سطحی  و  روبنايی 
بنیادين و برگشت ناپذير برای جامعه ايران بودند. 
به گونه يی كه اگر با گسترش مدارس در كشور و 
دهه  دو  از  پس  ما  آنان  در  مديريت صحیح  اعمال 
با تولد قشری باسواد و آگاه كه از دل توده مردم 
برخاسته بودند، مواجه می شديم هرگز سرنوشت 
مشروطیت به آنجا نمی رسید كه احمد كسروی در 
كتاب خود بنويسد؛ »اين نمونه خامی ايرانیان است 
كارهای  رشته  كه  بودند  كوشیده  درازی  زمان  كه 
كشور را از دست سودجويان و هوس بازان دربار 
همان  بودند  شده  فیروز  كه  كنون  و  آورند  بیرون 
و  آمدند  می  پیش  ديگری  های  رخت  با  درباريان 
اينان به میان خود راه می دادند و باز رشته را به 
دست آنان می سپاردند و زيان اين را نمی دانستند.« 

)ص 170( 
سخن  نادرستی  يا  درستی  به  توان  می  اينجا  در 
ناصرالملك در نامه انديشید آنگاه كه سوگند خورد 

عالم الزم داريم. 
اگر  اين نظريه كه  به هر حال كم نیستند طرفداران 
می خواهیم روند پیشرفت در جامعه ايران برگشت 
افراد  اهتمام ويژه يی در پرورش  بايد  ناپذير شود 
و ارتقای آگاهی های عمومی داشته باشیم و پايان 
گذشت  از  پس  ناصرالملك  نامه  اگر  اينكه  سخن 
و  است  خواندنی  ايران  جامعه  در  هنوز  قرن  يك 
بسیاری از تذكراتش همچنان نكاتی تامل برانگیز و 
هشداردهنده است بايد كه يك بار ديگر خوانده شود 

و چندين و چندبار ديگر حتی.

برگرفته از آرشیو روزنامه اعتماد

شیوه كشورهای 
جهان در تقدير 

از قهرمانان ملی 
ژاپن، كشورهای  كره،  چین،  در كشورهای 
تمام  و  سابق  شوروی  از  شده  تجزيه 
گمنام  سربازان  مرقد  اروپايی،  كشورهای 
مركزی  در بخش  و  نمادين  بنای  عنوان  به 
شهر قرار دارد و محل زيارت عموم است. 
»كیم  با  كشورمان  مسئوالن  مالقات  طی 
وی  شمالی،  كره  رهبرفقید  سونگ«  ايل 
بالی  بر  را  خود  »شهدای  داشت:  اظهار 
تا  كرده ايم  دفن  برپايتخت  مشرف  ارتفاع 
فراموش  ما  و  باشند  ما  ناظر  همواره  آنان 
در  دهیم.«  ادامه  را  آنها  راه  بايد  كه  نكنیم 
كشورهای تازه استقالل يافته شوروی و از 
جمله در  مسكو برابر يك رسم ملی، بسیاری 
اززوج های جوان به هنگام شروع ازدواج و 
پس  هستند  مقید  مشترك،  زندگی  تشكیل 
سربازان  قبور  باالی  بر  كلیسا  از  ازخروج 
گمنام حضور يابند و با نثار تاج گل از آنها 

ياد كنند. 
افتخار  به  يادبودی  آمريكا  اوهايو  در 
شدند،  كشته  منطقه  اين  از  كه  سربازانی 
ساخته شده روی آن نام 96 سرباز نوشته 
شده بودكه 55 نفر از آنان دانشجويان كالج 
بوده اند. در محوطه دانشگاه می  سی سی پی 
ازكشته  شدگان  نفر   700 از  بیش  آمريكا 
شناخته  سربازان  نام  و  شده اند  دفن  جنگ 
اين  مركز  در  كه  يادبودی  روی  بر  شده، 

گورستان ساخته شده نوشته شده است. 

در دانشگاه Caen در شهر Caen فرانسه، 
يادبودی به صورت يك ققنوس ساخته شده 
از  گرفته  الهام  نیز  دانشگاه  اين  لوگوی  و 
انتخاب  علت  است؛  افسانه ای  موجود  همین 
ققنوس  يك  كه  است  دلیل  آن  از  ققنوس 
جوان از خاكستر ققنوس پیری كه خود را 
دانشگاه  اين  می شود.  متولد  می زند،  آتش 
 Caen شهر  معروف  نبرد  بمباران  طی 
نابود  كلی  به  دوم  جهانی  در جنگ  فرانسه 
راه های  از  يكی  بزرگ  نبرد  اين  ولی  شد 
پیروزی متفقین در مقابل آلمان نازی  شد و 
بازسازی  از جنگ  پس  مجددا  دانشگاه  اين 

شد. 

ايالت  در  كلمبیا   Missouri دانشگاه  در 
عنوان  به  ساختمانی  آمريكا،  میسوری 
اين  كشته   117 بزرگداشت  در  يادبود 
از  دفاع  در  اول  جهانی  جنگ  در  دانشگاه 
هزار   500 از  بیش  هزينه  با  آمريكا  كشور 
دالر  هزار   ۲38 حدود  كه  ساخته  شد  دالر 
و  دانشجويان  كمك  با  بنا  اين  ازهزينه 
فارغ التحصیالن اين دانشگاه تهیه شد.نام اين 
كشته شدگان بر ديوارهای داخلی برج اصلی 
از جنگ جهانی  بنا حك شده است؛پس  اين 
بنا نصب  اين  دوم، لوحی در بخش شمالی 
دانشگاه  اين  ازمردان  نفر   338 نام  كه   شد 
كه طی جنگ جهانی دوم كشته شدند، بر آن 
حك شده است. دانشگاه Guelph در انتريو 
كانادا، يكی از پنج دانشگاه برتر اين كشور 
بزرگداشت  در   19۲4 سال  در  بنايی  است؛ 
كشته شدگان جنگ جهانی اول در اين مكان 
كلیساست و  بنا  اين  از  ساخته شد؛ بخشی 
داخل آن، دو لوح برنز مقابل هم قرار دارد 
كشته  از  نفر   109 نام  آنها  از  يكی  بر  كه 
 شدگان اين دانشگاه در جنگ جهانی اول و 
جنگ  كشته شدگان  از  يادبودی  ديگری  بر 

جهانی دومحك شده است. 
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سارا جمال آبادي/10 راه براي پیدا كردن دوست 
و10 راه براي حفظ دوستي

به عالمي 
نفروشیم 

مويي از سر 
دوست

محل  يا  داده   تغییر  را  خود  خانه  تازگي  به  آيا 
كارتان را عوض كرده ايد؟ آيا از شهري به شهري 
مي پرورانید؟  در سر  را  فكر  اين  يا  رفته ايد  ديگر 
آيا با اين كار، دوستان زيادي را از دست  داده ايد 
يا حداقل دوري شان را بیشتر احساس مي كنید و 
كنید؟  پیدا  زيادي  اضطراب  مي شود  باعث  همین 
و  نباشید  نگران  بكنید؟  بايد  كار  چه  حاال  خب، 
پیدا كردن يك دوست، نوعي  بدانید  در عین حال 

ريسك است...
 ممكن است ببريد يا ممكن است ببازيد و به هر 
تنهايي  در  را  زندگي تان  نمي خواهید  اگر  حال، 
و  نیست  ريسك  اين  انجام  از  چاره اي  بگذرانید، 
مخاطرات  آوردن  پايین  براي  هم  راه هايي  البته 
سرشار  و  خوب  روابطي  ساختن  و  ريسك  اين 
راه  مطلب،»10  اين  دارد.  وجود  شادماني  از 

دوست يابي« را به شما پیشنهاد مي كند؛ راهي كه 
تنها رفته اند و وقتي برمي گشتند دل شان  خیلي ها 
از داشتن يك دوست خوب، قرص و محكم شده 

بود.
1.چه دوستي را و براي چه منظوري مي خواهید: 
دوست  يك  آوردن  دست  به  براي  اينكه  از  قبل 
و  مي خواهید  دوستي  چه  بدانید  بايد  كنید،  تالش 
براي چه مي خواهید دوست داشته باشید؟ چه تیپ 
از افرادي مي توانند دوست شما باشند؟ شما با چه 
معنوي تان  و  مادي  دارايي هاي  مي توانید  افرادي 
داشته  بدي  احساس  اينكه  بدون  كنید  تقسیم  را 
باشید؟ فراموش نكنید در صورتي دوست خوبي 
تجربه خواهید  را  و دوستي خوبي  يافت  خواهید 
كرد كه وقتي در كنار هم قرار بگیريد به همديگر 
رشد و تعالي بدهید نه اينكه به سمت عادت هاي بد 

و رفتار مخرب كشیده شويد.
ساده ترين  از  يكي  كنید:  شركت  فعالیت ها  ۲.در 
در  كردن  دوست، شركت  كردن  پیدا  براي  راه ها 
دانشجو  اگر  فعالیت هايي؟  چه  است.  فعالیت ها 
كارمند  اگر  و  دانشگاه  جانبي  فعالیت هاي  هستید 
برگزار  برايتان  كه  احتمالي  كالس هاي  هستید 
شركت  ورزش  كالس  يك  در  حتي  اگر  مي شود. 
مي كنید كمك كردن به تازه واردها يا كمك گرفتن 
از كساني كه قبل از شما وارد اين كالس ها شده اند. 
اين كارها به شما اجازه مي دهد كه با ديگران در 

لذت هاي شان شريك شويد. 
3.خودتان را معرفي كنید: خیلي از افراد نمي دانند 
حالي  در  كنند؛  معرفي  را  خودشان  بايد  چگونه 
كردن  معرفي  ارتباطي،  هر  در  شما  اول  قدم  كه 
در  تنها و سر  است. نشستن يك گوشه  خودتان 
آدم ها  همه  روي  چشم  يا  بردن  فرو  خود  افكار 
با  بي حوصله  را  سوال هايشان  جواب  و  بستن 
بتوان  كه  نیست  راهي  گفتن،  پاسخ  نه  يا  آره  يك 
از آن به خانه دوست رسید. مي گويند خدا حامي 

آدم هاي شجاع است. پس شجاعت به خرج دهید و 
خودتان را به ديگران معرفي كنید.

اين صحنه كلیشه اي و تكراري  4.كمك كنید: حتما 
همديگر  به  نفر  دو  كه  ديده ايد  بارها  و  بارها  را 
مي افتد،  دستش  از  كتاب  يكي  و  برمي خورند 
ديگري زمین مي خورد يا دعوايي رخ مي دهد و در 
اين میان كسي به داد ديگري مي رسد و قضیه به 
»بادا بادا مبارك بادا« ختم مي شود. درست است 

كه اين اتفاق ها خیلي پیش پا افتاده است اما واقعیت 
با  از راه كمك كردن  اين است كه شما مي توانید 
ديگران آشنا شويد و چه بهتر از اينكه با يك رفتار 
ديگران  به  را  خودتان  انسان  دوستانه  و  خوب 

معرفي كنید.
5.مهارت هاي گفتاري تان را افزايش دهید: با ديگران 
چگونه ارتباط برقرار مي كنید؟ نوع حرف زدن تان 
چگونه است؟ آيا تا به حال به تن صدا ي تان دقت 
كرده ايد؟ الزم است روي اين نكته هايي كه گفتیم 
با  صحبت  پاي  اينكه  از  قبل  و  كنید  تمركز  كمي 
مرور  را  گفتارتان  نوع  و  بنشینید خودتان  كسي 
كنید. شايد به نظرتان احمقانه بیايد اما قبل از يك 
خودتان  براي  نمايش  يك  است  بهتر  مهم،  ديدار 
اجرا كنید و همان موضوع هايي را كه مي خواهید 
درباره  آن حرف بزنید، با لحن مناسب جلوي آينه 

به خودتان بگويید.
شنوندگي  قدرت  داشتن  باشید:  خوبي  6.شنونده 
است  دوست  يافتن  براي  مهم  ابزارهاي  از  يكي 
و  مي كنند  فكر  برعكس  خیلي ها  متاسفانه  ولي 
تصورشان اين است كه راه يافتن دوست پرچانگي 
است. اما شنیدن و شنونده خوب بودن يعني چه؟ 
و  مقابل  طرف  صحبت هاي  به  دادن  گوش  يعني 
اين عكس العمل  دادن.  نشان  موقع عكس العمل  به 
مي تواند تكان دادن سر باشد، نوازش دست يا حتي 

يك اظهارنظر بجا! اين عكس العمل هاي ناخودآگاه 
به طرف مقابل شما مي گويد شما در حال همراهي 
اما اگر به جاي اين عكس العمل ها مدام  او هستید 
بخارانید  را  سرتان  بخوريد،  وول  خود  جاي  در 
و دنبال ساعت بگرديد به او مي گويید: »حرف تو 

براي من اهمیتي ندارد!«
هر  كنید:  استفاده  باز  پايان  با  سوال هايي  7.از 
سوال  ما  بگويیم،  بهتر  يا  دارد  جوابي  سوالي 
مي كنیم تا جوابي بگیريم. اما خیلي وقت ها و البته 
خیلي از آدم ها سوال مي پرسند و خودشان سوال 
را جواب مي دهند و باز اين روند تكرار مي شود؛ 
در حالي كه سوال پرسیدن يعني مشاركت دادن 
ديگران و البته نحوه پرسیدن سوال هم خیلي مهم 
اجازه  ديگران  به  باز  پايان  با  پرسش هايي  است. 
جواب  و  كنند  فكر  شما  سوال  درباره  تا  مي دهد 
»نه«  و  »آره«  يك  در  تنها  جواب شان  و  بگويند 
به  سوال ها  اين  پرسیدن  البته  و  نشود  خالصه 
شما كمك مي كند تا طرف مقابل را بهتر بشناسید. 
بنابراين سعي كنید طوري يك سوال را مطرح كنید 

كه با آن سوال جاي بحث و تبادل نظر باز شود.
8.از زبان بدن استفاده كنید: به صندلي تكیه داده 
و به بیرون خیره شده است و به رغم همه نكات 
مثبت اش باعث مي شود شما ناخودآگاه حس بدي 
به رفتارش پیدا كنید. چرا؟ چون او با زبان بدنش 
اينكه  بدون  است،  با شما  كردن  در حال صحبت 
خودش بداند. اگر مي خواهید در روابط تان موفق 
باشید بايد حواس تان به زبان بدن تان باشد. شما 
چگونه مي ايستید؟ چگونه مي نشینید؟ چگونه براي 
همه  مي كنید؟!  دراز  دست  ديگران  دست  فشردن 
كه  حرف هايي  از  مهم تر  حتي  و  است  مهم  اينها 
شما  بدن  زبان  مي گويید.  دهان تان  در  زبان  با 
هستم  بي خیالي  آدم  من  كه  مي گويد  ديگران  به 
بدن  زبان  هستم.  حمايتگري  آدم  من  برعكس،  يا 
و  شاد  يا  هستم  مريض  و  افسرده  من  مي گويد 

سرحال و سرزنده.
9.مثبت باشید: كسي منكر سختي هاي اين زندگي و 
نقاط كور و ناامیدكننده اي كه وجود دارد، نیست 
تنهايي  غار  از  مي خواهید  اگر  اينها  همه  با  اما 
بهتر  كنید  پیدا  خوبي  دوست  و  بیايید  بیرون 
اكثريت  باشید.  به زور هم كه شده »مثبت«  است 
آدم ها از روبه رو شدن با آدم هاي بدخلق و منفي 
دوري مي كنند چون خودشان به قدر كافي مشكل 
سعي  زندگي  مشكالت  همه  وجود  با  پس  دارند. 
كنید خصوصا در ابتداي مكالمه تان با ديگران از 

خاطره ها و خبرهاي خوب شروع كنید.
10.يك میهماني ترتیب بدهید: تنها نیستید. دوست 
به  و سال  نداريد  آنها  با  زيادي  روابط  اما  داريد 
سال همديگر را مي بینید. چطور است يك مهماني 
ترتیب بدهید و آن مهماني را كم كم به مهماني هاي 
زمان  دوستان تان  با  و  كرده  تبديل  دوره اي 
بیشتري را سپري كنید؟ شايد در جمع آنها افرادي 
را بیابید كه بي شباهت به شما نباشند و آنها هم از 

تنهايي خسته شده باشند.
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فارغ التحصیل در رشته روانكاوی و مشاوره
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 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرك تائید شده از كنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار كننده سمینارهای تجربی و روانكاوی
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درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز
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بهترين جاي جهان براي مردن انگلیس است
نتايج يك بررسي جديد نشان مي دهد انگلیس از لحاظ كیفیت مراقبت ها براي افراد در حال مرگ در صدر 
ساير كشورهاي دنیا قرار دارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه حمايت دولت از مراقبت هاي پايان زندگي و 
شبكه كارآمد آسايشگاه هاي بیماران العالج، انگلیس را در صدر فهرستي از 40 كشور جهان قرار مي دهد، 

هرچند كه نظام مراقبت هاي بهداشتي آن در میان اين كشورها بهترين نیست...
پژوهشگران در اين بررسي به عواملي مانند آگاهي عمومي، در دسترس بودن آموزش و دسترسي به 
مسكن ها و شفافیت رابطه دكتر و بیمار پرداختند تا شاخص »كیفیت مرگ« را تعیین كنند. استرالیا در 
اين فهرست جهاني در رده دوم و نیوزلند، ايرلند، آلمان، آمريكا و كانادا در رده هاي بعدي قرار دارند. 
بسیاري از كشورهاي ثروتمند در نیمه پايیني اين فهرست قراردارند، از جمله دانمارك )رده بیست و دوم( 

و فنالند )رده بیست و هشتم(. هند در پايین اين فهرست، در رده چهلم قرار دارد.
اين بررسي نشان داد در بدترين موارد، كیفیت و در دسترس بودن مراقبت هاي انتهاي زندگي در حد 
پايیني است و خط مشي هماهنگي هم در اين مورد وجود ندارد. بر اساس اين بررسي در بسیاري از 
اين كشورها به علت افزايش طول عمر و جمعیت سالمندان نیاز به مراقبت هاي انتهاي زندگي احتماال به 
شدت افزايش خواهد يافت. اين بررسي پیشنهاد مي كند آموزش بیشتري براي افرادي كه در خانه از بیمار 
العالج پرستاري مي كنند، فراهم شود و مي افزايد نیاز به مراقبت تسكیني )Palliative care( ، درمان هايي 
كه براي كاهش شدت عاليم بیماري و نه جلوگیري از پیشرفت بیماري يا معالجه بیماري به كار مي روند، 
لزوما به معناي بستري شدن در آسايشگاه نیست و بسیاري از بیماران مي توانند مردن در خانه شان را 

انتخاب كنند.
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مرگ من، 
جان تو!

مريم خباز
 

ای  دردانه  و  عجیب  های  آدم  ها  ایرانی  ما 
هستیم، بیراه نیست. این جمله مردمان مغرب 
زمین خیلی معروف است: »امروز وقتی شما با 
50 ایرانی صحبت می کنید، می بینید که همگی 
مخلص، دوست، بنده و چاکر شما هستند ولی 
همین که رویتان را برگردانید، قطعا احساسات 

خوبی نسبت به شما ندارند.« 

آقا غالمم،  رد بشی،  نعش من  از روی  مگه  بذارم،  اگر  به خدا 
كوچیكم، خاك زير پاتم، به جان تو به مرگ خودم اگر برم، نمی 
شه قربان تا شما نريد غیرممكنه، قربونت برم، فدات شم، بنده 
نوازی می كنید، ششدانگ در خدمتم، مغازه متعلق به خودتونه، 
اصال همه زندگی مو يه تخم مرغ كن بزن به ديوار، اين كه قابل 

شما رو نداره، شما يه دهنه بزن مارو با خودت ببر، ... 
وقتی چانه ما ايرانی ها برای تعارف كردن گرم می شود، اصال 
كسی جلودارمان نیست. مثل اين كه می خواهیم همه توانمان را 
در كلمه ها جمع كنیم و نشان دهیم آنقدر باشعور و مهربان و 
مودبیم كه يكه تازی می كنیم و كسی حريف زبانمان نمی شود. 
جان و مال فرقی نمی كند، چون در ماراتن تعارف كردن نه جان 
آدم و نه مال و ثروت هیچ ارزشی ندارد و می شود خیلی راحت 
از كیسه خلیفه بخشید. اصال ما ايرانی ها همه حاتم طايی هستم 
و اگر فدای كسی بشويم و قربانش برويم و همه دارايی مان را 

به پايش بريزيم، ترسی به خود راه نمی دهیم. 
يعنی اصال ترس ندارد، چون ته دلمان می دانیم كه راست نمی 
گويیم و می دانیم كه طرف مقابلمان هم می داند كه حرف راست 
نمی شنود. دروغ، فريب، ريا با چاشنی چاپلوسی؛ می گويند اينها 
شیرازه تعارف كردنند و در طول تاريخ آنقدر با وجود ما عجین 

شده اند كه ديگر از ما جدا نمی شوند. 
وقتی پای تعارف به میان می آيد ما ايرانی ها حرف هم را خوب 
می فهمیم و در بهترين حالت اگر تعارفات همديگر را باور كنیم، 
مطمئن می شويم كه دست كم با يك آدم مهربان و مودب روبه 
رويیم اما كار وقتی سخت می شود كه فردی خارجی و از همه 

جا بی خبر میان تعارفات ما گیر بیفتد. 
زبان شناسان می گويند خارجی هايی كه قصد آموختن زبان 
فارسی را دارند، وقتی می خواهند واژه های مربوط به تعارف 
را ياد بگیرند يا به كار ببرند، مستاصل می شوند تا جايی كه 
دچار افراط و تفريط شده و از اين ور و آن ور پشت بام می 
افتند. البته در میان هموطنان خودمان هم آنهايی كه سر و زبان 
كمتری دارند، وقتی در پیچ و خم تعارفات گیر می كنند، مثل اين 
كه زبانشان از كار افتاده باشد، به من من كردن می افتند و نمی 
دانند چه بايد بكنند. ولی در مقابل، عده زيادی هستند كه استاد 
تعارف و شرمنده و معذب كردن ديگران با كلماتند؛ آنقدر چیره 

دست كه كسی حريف زبانشان نمی شود. 

● تعارف كردن، ادب يا آزار 
اگر بدانیم ويلیام بیمن، انسان شناس آمريكايی هم محو تعارفات 
ما شده است و پژوهش هايش را در اين زمینه در كتاب »زبان، 
منزلت اجتماعی و قدرت در ايران« جمع كرده، بیشتر به اهمیت 

موضوع پی می بريم. 
او معتقد است: بر انديشه و رفتار ايرانی ها نوعی تقابل بیرون 
ترين  بنیادی  از  يكی  به  را  و درون حاكم است كه حفظ ظاهر 

رفتارهايمان تبديل كرده است. 
بیمن اين اظهارنظر را از زاويه ديد يك انسان شناس می گويد 
و  ظاهر  زمین  ايران  مردم  ما  كه  است  اين  او  كالم  جان  ولی 
باطنمان يكی نیست و هر كدام ساز خودشان را می زنند. البته 

نمی گويیم كه همه تعارفاتمان بی اساس است و رنگ و لعاب 
ريا و فريب و چاپلوسی دارد، چون در ورای اين تعابیر، نظريه 
ای نهفته است كه می گويد تعارف كردن می تواند نشانه ای از 

ادب باشد. 
شايد بتوان اين طور تعبیر كرد كه وقتی اوضاع آرام است و همه 
چیر فراوان، ما هم آرامیم اما همین كه تنگنايی پیش می آيد و 

احساس مضیقه می كنیم، ما هم تنگ نظر می شويم. 
براون و لوينسون در سال 1987 میالدی بیان كردند كه افراد 
برای حفظ حیثیت خود، عباراتی تعارف گونه را به كار می برند 

تا نشانه ادب آنها باشد. 
در واقع اين دو نظريه پرداز، داستان قرن هجدهمی را مالك كار 
پیش، مردها و زن های  ۲00 سال  قرار می دهند و می گويند 
متعلق به سطح باالی جامعه به اين امید كه به هم مهر بورزند، 
صورت خود را بسیار آرايش می كردند و از آنجا كه بندرت به 
حمام می رفتند، دلمه مواد آرايشی در صورتشان سبب می شد 
اگر نزديك به آتش بنشینند، آب شود و صورت و حیثیتشان به 
خطر بیفتد. برای همین، خدمتكاران پرده ای بین آنها و آتش می 

گذاشتند تا حیثیتشان حفظ شود. 

اين داستان نشان می دهد كه همه تعارفات ما نیز برخاسته از 
ترس از دست رفتن حیثیت و آبروست؛ نگرانی از اين كه ديگران 

فكر كنند ما آدم مودبی نیستیم. 

● آنجا كه تعارف راهی ندارد 
اگر می گويند ما ايرانی ها آدم های عجیب و دردانه ای هستیم، 
معروف  خیلی  زمین  مغرب  مردمان  جمله  اين  نیست.  بیراه 
می  كنید،  می  صحبت  ايرانی   50 با  شما  وقتی  »امروز  است: 
بنده و چاكر شما هستند ولی  بینید كه همگی مخلص، دوست، 
همین كه رويتان را برگردانید، قطعا احساسات خوبی نسبت به 
شما ندارند.« اما اعجاب انگیز بودن ما فقط به اين حد خالصه 
نمی شود، چون مردمی كه سمبل ادب، تواضع، گشاده دستی 
باشد،  میان  در  منافعشان  پای  كه  آنجا  هستند،  خیرخواهی  و 
بدانديشی  و  خساست  خودخواهی،  ادبی،  بی  از  نمادی  يكباره 
و  غذا  قاپیدن  مترو،  و  اتوبوس  در صف  دادن  هل  شوند؛  می 
در  كشیدن  اليی  نذری،  پخش  ولوله  در  هم  دست  از  خوراكی 
پیرمردی  و  پیرزن  به  ندادن  نشستن  امان  ها،  خیابان  غوغای 
كه نمی توانند روی پا بايستند، هجوم آوردن به يك صندلی يا 
نیمكت خالی و اعتقاد به اين كه قوی تر همیشه پیروز است و 
صدها شاهد مثال ديگری كه می گويد ما مردمانی غیرقابل پیش 

بینی هستیم. 
آرام است و  تعبیر كرد كه وقتی اوضاع  اين طور  بتوان  شايد 
پیش می  تنگنايی  كه  اما همین  آرامیم  هم  ما  فراوان،  همه چیر 
آيد و احساس مضیقه می كنیم، ما هم تنگ نظر می شويم؛ يعنی 
يك جور دوستی افراطی نسبت به خودمان يا رقیب سرسخت 

دانستن اطرافیانمان كه در كمین امكانات موجود نشسته اند. 
كمتر كسی را می شود پیدا كرد كه به محض پیدا كردن يك جای 
پارك آن را حتی به بهترين دوستش تعارف كند، يا اگر در اوج 
خستگی يكی از صندلی های اتوبوس يا مترو خالی شد، ديگران 

را به خودش ترجیح دهد. 
هنگام خريد در مغازه هم همین طور است و آدم های كمی پیدا 
می شوند كه حق تقدم را رعايت كنند و غیر از خود، ديگران را 
هم ب بینند. ولی زندگی با چنین مردمی با خصلت هايی چنین 
پیچیده، واقعا كار خود ما ايرانی هاست، چون كنار آمدن با اين 
های  پیچیدگی  با  های ساده  آدم  از  رنگ  به  رنگ  های  ويژگی 
كم برنمی آيد. ولی دست كم می شود كمی از غلظت تعارفات 
كم كرد و آنهايی را كه هنوز صددرصد آلوده تعارفات نشده 
اند، كمتر آزرد. فقط كافی است وقتی با همكارانمان جلوی در 
به  خوراكی  يك  تعارف  قصد  وقتی  يا  گرفتیم،  قرار  آسانسور 

ديگران را داشتیم، آنقدر از جانمان مايه نگذاريم. / جام جم

به كار هم كار داشته باشیم؟!
● کار داشتن به کار دیگران اعتیادآور است 

نیست و خیلی هم  كار راحتی  باش،  نداشته  كار  بقیه  كار  با  به كسی گفت  نمی شود 
نرمال نیست، همه به نوعی به كار هم كار دارند. اگر همكار هستند، اگر دوست، اگر 
شريك به طور قطع با هم كار دارند. اگر كسی در كانون توجه است مانند يك بازيگر 
يا هنرپیشه يا خواننده، حتما همه با او كار دارند اما اگر سیاستمدار باشد، ديگر همه 
بايد با او كار داشته باشند چراكه رای گرفته و نظرات و كارها و رفتار و گفتار او در 
زندگی همه موثر است. يك مرز باريك هست كه بايد »كار داشتن« و »كار نداشتن« را 
از هم جدا كرد. می شود به امور كاری يك سیاستمدار پرداخت اما زندگی خانوادگی او 
بايد از اين قاعده بیرون باشد. دلیلی هم ندارد كه كسی بخواهد آن را بداند . يك عده ای 
اصال عاشق اين هستند كه كسی كار به كارشان داشته باشد. بازيگران و هنرپیشه ها 
و خواننده ها می دانند كه همه آنها را می شناسند و به قولی هرجا بروند تابلو هستند 
اما كارهايی می كنند كه مثل بمب در همه جا منفجر می شود. يك بازيگر يا هنرپیشه يا 
مجری تلويزيونی اگر برود در يك میهمانی و كاری عجیب بكند همه خبردار می شوند. 
اگر دعوا كند و درگیر شود خبر آن همه جا می پیچد. آنها همه می دانند و تاكید می كنم 

همه می دانند كه شناخته شده هستند و هركاری بكنند همه خبردار می شوند. 

● به کار بقیه کار داشته باشیم، اما… 
يك مساله ی خیلی مهم اين است كه : ما می توانیم به كار بقیه كار داشته باشیم به 
شرط آنكه پیش شرط آن را انجام داده باشیم يا حداقل هیچ گاه از آن غافل نشويم. می 
شود به كار همه كار داشت و شرط آن اين است كه خودمان اول به خودمان كار داشته 
باشیم. خیلی راحت است كه بنشینیم گوشه ای و بگويیم فالنی اين گونه است، آن يكی 
اين گونه رفتار می كند پس حتما با خانه و خانواده اش مشكل دارد. آن يكی اين گونه 
حرف می زند در نتیجه تريبت خانوادگی خوبی نداشته، فالنی قابل اعتماد نیست به اين 
دلیل كه پیشینه خوبی ندارد. نمونه های آن بسیار و بسیارند و هیچ كس نیست كه از 
اين قاعده مستثنی باشد. هیچ كس نمی تواند بگويد من اين گونه نیستم. شايد كسی بلند 
نگويد؛ البته اما همه می دانند كه اين كار را كرده اند. اگر كار داشتن به كار ديگران نقد 
امور آنان است، ديگر نقد كردن حد و مرز و قواعد خودش را دارد. می توان گفت فالنی 
بازيگر خوبی نیست، اما هر كسی نمی تواند اين را بگويد. يك بخشی از آن سلیقه ی 
شخصی است در نتیجه آن را بايد درست گفت. می توانیم بگويیم من از بازی فالن 
بازيگر خوشم نمی آيد يا اينكه من فالن موسیقی را نمی پسندم و باب طبع من نیست. 
اين را ديگر نمی توان نقد كرد و بر سر آن هم نمی شود بحث كرد. موضوعی كامال 
شخصی و سلیقه ای است و حتی بر اساس آن نمی توان قضاوت كرد. مردم موجوداتی 
هستند پیچیده با تضادهای خاص خودشان. بايد به آن احترام گذاشت و از آن گذشت. 
در نتیجه اگر كسی بدون لحاظ ساليق شخصی نظر بدهد، آن نظر وزن ندارد. در نتیجه 
بهتر است يا پسوند اينكه »اين نظر شخصی من يا سلیقه من است« را به آن چسباند 
. اگر نقد می كنیم تا به قولی حیاط خلوت خودمان را مخفی نگه داريم، اين ديگر آفت 
است و يك نوع دلیل برای عقب ماندن و رشد نكردن و پیشرفت نكردن. كار داشتن 
به كار ديگران بدون اين كه به كار خودمان كار داشته باشیم نتیجه اش اين است كه 
پس از مدتی دقیقا ما كارهايی كه منتقد آن هستیم را انجام می دهیم. داليل مختلفی بر 
اين هست كه چرا اين اتفاق می افتد از جمله »كريشنا مورتی« كه می گويد: نقدی كه از 
ذهن نگذشته باشد و تحلیل و آزمايش و سبك و سنگین نشده باشد، خود در زندگی 

ظاهر می شود. 
دلیل آن هم اين است كه به محض اينكه شما به آن می انديشید جای آن را در زندگی 
خود باز كرده ايد، اگر هم شروع كنید به صحبت از آن، ديگر انرژی خود را هم بر آن 
متمركز كرده ايد در نتیجه دير يا زود آن اتفاق برای شما هم رخ می دهد. در نتیجه او 
توصیه می كند به امور ديگران كار نداشته باشید و به جای آن بر امور خودتان متمركز 

شويد، به ويژه اگر اين امور منفی يا تخريبی باشد. 
به زبان ساده تر، غور و تحقیق در ناكامی ديگران، همان ناكامی را برای شما بارمی 
آورد. از نقطه نظر اخالقی، ايراد اين كار و كار داشتن به كار ديگران اين است كه يك 
فرآيند غیرعادی پیش می آيد كه اسم آن هست البته به زبان همه فهم خودمان »اعتیاد«. 
كار داشتن به كار ديگران اعتیادآور است و اعتیادی است كه مانند همان اعتیاد به مواد 
مخدر خانمان سوز است و خانمان برانداز. خانمان سوز از اين نظر نه كه تصوير يك 
فرد معتاد با سوزن و سرنگ و آن رفتار خاص در نظرمان مجسم شود كه از نوع بدتر 
آن، يعنی اين كه تا به خود بیايیم، می بینیم كه داريم از صبح تا شب درباره ی بقیه، و 

كار و رفتار و گفتار و لباس پوشیدن و همه چیز آنها صحبت می كنیم. 
كمی با خودمان صادق باشیم، چقدر در شبانه روز برای خودمان داريم؟ اگر شاغل 
هستیم كه حدود هشت ساعت حداقل سريك كارمان هستیم، يك يا دو ساعت صرف 
رفتن به سركار و برگشتن می كنیم، آن هم با احتساب دوش گرفتن و آماده شدن و 
لباس پوشیدن و خوردن غذا، اگر كار دوم يا سوم داريم كه ديگر به مراتب اين وقت 
كمتر است، اگر دانشجو هستیم و درس می خوانیم هم همین طور، حتی اگر خانه دار 
هستیم، كلی وقت صرف كار خانه می كنیم، از طرفی حدود هفت يا هشت ساعت هم كه 

صرف خواب می كنیم. 
می ماند سه يا چهار ساعت وقت نسبتا مفید در روزهای عادی يا چند ساعت بیشتر در 
روزهای تعطیل. اگر عادت به نشستن پای تلويزيون و ديدن برنامه های تلويزيونی و 
سريال و اخبار را هم حساب كنیم، واقعا وقتی برای خودمان نمی ماند، حاال آن وقت 
اندك را صرف چه كاری كنیم بهتر است؟ بازهم شايد مشكل اين نباشد كه كمی فضولی 
در كار ديگران بكنیم، بدبختی بزرگ زمانی حاكم می شود كه يك دگرگونی عمده در 
زندگی ما رخ می دهد. اين دگرگونی آدمی ديگر از ما می سازد، طوری كه شايد حتی 
خودمان هم خودمان را نشناسیم. آن هم زمانی است كه شروع كنیم درباره ديگران 
قضاوت كردن و حكم صادر كردن. ديگر تقريبا هیچ جای رشدی درون خودمان باز 

نگذاشته ايم. 
هر كسی خوبی هايی دارد و بدی هايی دارد كه نشان می دهد. شما چطور؟ بهتر نیست 
كه فكر كنید شما كدام بخش از خود را به دنیا نشان می دهید؟ به كار خود كار داشته 
كنند  را می  بقیه زندگی خود  تحقیق در خود.  تمركز، كمی  آرامش، كمی  باشید. كمی 
شما هم زندگی خودتان را. كسی براساس گفته ها و نظريات ديگران زندگی نمی كند. 
به كار خود كار داشته باشید. حداقل در زندگی خود را بهتر از همه می شناسید. اين 

ارزشش را دارد.

ارتباطات اجتماعی
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info@persianweekly.co.uk تكنولوژی و فناوری
پاناسونیك، اولین دوربین خانگی سه بعدي را ارائه كرد 

چشم شیشه اي، ورژن سه بعدی! 
امیر جالل الدين شوكتي 

تكنولوژی تصاوير سه بعدي روز به روز در حال پیشرفت است. اكران فیلم 
آواتار انقالبی شد در دنیای فیلم های سه بعدي. تلويزيون هايی كه قابلیت 
نمايش تصاوير به صورت سه بعدي را دارند، پیشرفت كردند و در برخی 
از كشورها LED و LCD دارند جای شان را با اين دوست داشتنی های 
سه بعدي عوض می كنند. با توجه به كمبود محتوای سه بعدي در ايران 
و كمیاب بودن ديسك های بلوری حاوی فیلم های سه بعدي ، تلويزيون 
های مبدل دو بعدی به سه بعدي سامسونگ حرف اول را می زنند اما 
با اين حال بعد سوم در حال پیشرفت است. پاناسونیك دوربینی برای 
مصارف خانگی عرضه كرده كه خاطرات شما را سه بعدي ضبط می كند. 
چندی قبل كمپانی ژاپنی پاناسونیك مدلی از دوربین های حرفه ای اش با 
نام AG-3DA1 را برای فیلمبرداری سه بعدي معرفی كرد. مدت زيادی 
نگذشت تا اين بار غول صنعت فیلمبرداری عموم مردم را به ضبط فیلم 

به صورت سه بعدي دعوت كرد. پاناسونیك با ارائه دوربین 
HDC-SDT750 گام مهمی در عرصه تصاوير سه بعدي برداشت. 

فیلمبرداری با لنز اضافه! 
دوربین جديد پاناسونیك اين قابلیت را دارد كه با بستن لنز اضافی به 
 3D لنز را  اين  پاناسونیك  ببینید و ضبط كند.  آن همه جا را سه بعدي 
Conversion lens به معنای »لنز مبدل سه بعدي« نام گذاری كرده است. 
لنزی كه به لنز اصلی دوربین ضمیمه می شود، وظیفه سه بعدي بینی را 
برعهده دارد و از هر صحنه همانند بدن انسان يك تصوير برای چشم 
اين  توضیحات  در  می دارد.  بر  چپ  چشم  برای  تصوير  يك  و  راست 
را همچون  تان  آمده است كه شما می توانید خاطرات زندگی  محصول 

فیلم های هالیوود به صورت سه بعدي ضبط كنید. 
گرچه اين حرف كمی اغراق آمیز به نظر می رسد اما آنچه مسلم است، اين 
است كه نسل جديد دوربین های سه بعدي قرار است در خاطرات مجازی 

بشر تحولی ايجاد كنند. 

مشخصات فنی دوربین 
SD ضبط  قادر است تصاوير را روی حافظه های خانواده   SDT750
كند. فیلمبرداری Full HD با كیفیت 1080/60p قدرت باالی دوربین را 
نشان می دهد. اين دستگاه 375 گرمی می تواند تا 1۲ برابر زوم چشمی 
به صورت  را  تصاوير  برابر   700 تا  نهايتا  و  باشد  داشته   )Optical(

ديجیتال بزرگ كند. 
آيتم هايی مثل نور و رنگ می توانند به صورت دستی يا اتوماتیك تنظیم 
قابلیت  با  سه اينچی  عريض   LCD يك  به  محصول  اين  ضمنا  شوند. 
تصاوير  است  قادر  لمسی   LCD اين  است.  مجهز  درجه   180 گردش 
ضبط شده را البته به صورت دو بعدی نمايش بدهد. میكروفنی كه صدا 
، نور برای تصوير  ، اسپیكر  را به صورت دالبی ديجیتال ضبط می كند 
موارد  ديگر  از  هدست  و   HDMI USB خروجی  و  شب  در  برداری 
تعبیه شده در بدنه دستگاه است. تعداد پیكسل های لنز نیز نهايتا 14.۲ 
مگاپیكسل است. اما بحث اصلی سر لنز مخصوص اين دستگاه است و 
به   VW-CLT1 لنز  كه  زمانی  در  دستگاه  تصويربرداری  مشخصات 
لنز اصلی دوربین در  كانونی  فاصله  دارد.  اهمیت  نیز  است  آن متصل 
هنگامی كه لنز سه بعدي ساز به آن متصل است ۲.5میلیمتر است. اين لنز 

به تنهايی 195 گرم وزن دارد. 

لنز 35 میلیمتري عريض 
)wide-angle( است  گسترده  بیش  لنز  به  مجهز  پاناسونیك  وارد  تازه 
را  تصوير  پس زمینه  از  بیشتری  میزان  همچنین  و  افراد  می تواند  كه 
می  عمل  عالی  زمانی  برای  خصوصا  لنزها  اين  دهد.  قرار  كادر  داخل 
كلی  به طور  كنید.  فیلمبرداری  كوچك  اتاق  يك  داخل  بخواهید  كه  كنند 
از  بهتر  میلیمتری   35 لنز های  بسته  فضاهای  در  فیلمبرداری  برای 
از  را  زيبايی  عكس های  می تواند  لنز  اين  می كنند.  عمل  میلیمتري   44.9
 Leica« موقعیت های عريض بگیرد. ضمن اينكه اين دوربین از لنزهای
Dicomar« استفاده می كند. لنزهای اليكا از حیث تحويل عكس های تند 

و تیز و ايجاد سايه های فوق العاده شهرت دارند. 

انسان هاي امروز، 
رايانه هاي آينده 

عملكرد  از  الهام  با  تالشند  در  مختلف  دانشگاه  دو  در  محققان 
نورون هاي مغز انسان و با شبیه سازي آنها رايانه هايي را تولید 
شیوه  بود.  خواهند  شنیدن  و  ديدن  به  قادر  آينده  در  كه  كنند 
الهام بخش ساخت  يكديگر مي تواند  با  نورون ها  ارتباط  برقراري 
نسل جديد رايانه ها باشد. دانشمندان با شبیه سازي تولد و مكالمه 

نورون ها با يكديگر قصد دارند رايانه هاي جديدي بسازند. 

به  منجر  مي توانند  نورون ها  عملكرد  اساس  بر  رايانه ها  ساخت 
بهبود يافتن پردازش صوتي و تصويري رايانه ها شود. شايد اين 
به آن معني باشد كه رايانه ها در آينده به جاي اتكا به حسگرهاي 
مختلف بتوانند ببینند يا بشنوند. دانشمندان در كنار ساخت چنین 
رايانه هايي در نظر دارند میزان درك خود را از سلولهاي عصبي و 

چگونگي عملكرد آنها بهبود دهند. 
با وجود اينكه شبكه هاي عصبي مصنوعي براي 50 سال است كه 
در زمینه هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند، با اين حال اين 
از  نیستند.  به شبیه سازي دقیق نورون هاي واقعي  قادر  شبكه ها 
اين رو دانشمندان در دانشگاه »پلي ماوث« مي خواهند ويژگي هاي 
فیزيولوژيكي كه نورون ها با استفاده از آنها در بخشهايي از مغز 

با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند را شبیه سازي كنند. 
“توماس ونكرز« يكي از اعضاي اين پروژه مي گويد: »ما مي خواهیم 
الهام از ساختار زيستي نورون ها رايانه هاي آينده را بسازيم.  با 
و  ساخته  اكنون  كه  مصنوعي  عصبي  شبكه هاي  به  نسبت  مغز 
استفاده شده اند از پیچیدگي هاي بسیار بیشتري برخوردار است.« 
مراحل اولیه اين پروژه به جمع آوري اطالعات درباره نورون ها 
خواهد  مغز  بخشهاي  از  يكي  در  يكديگر  با  آنها  ارتباط  شیوه  و 
گذشت. محققان بر روي ريزمدارهاي اليه اي بخشي از قشر تازه 
در  و شنیدن  ديدن  جمله  از  مغزي  پیچیده  عملكردهاي  با  كه  مخ 

ارتباطند تمركز دارند. 
مي تواند  مغز  از  بخش  اين  عملكرد  از  شده  آوري  جمع  اطالعات 
به شبیه سازي دقیق گروهي از سلولهاي عصبي و ريزمدارهاي 
بینايي  قشر  قبیل  از  بزرگ تري  ساختارهاي  در  كه  نورون ها 

گسترده شده اند، كمك فراواني كند. 
افزاري  نرم  تیمش در حال شبیه سازي  در حالي كه »ونكرز« و 
با  منچستر  دانشگاه  در  فربر«  »استیو  هستند،  نورون ها  عملكرد 
الهام گرفتن از نورون ها در حال ساخت سخت افزاري جديد است. 
در پروژه »اسپیناكر« وي قصد دارد رايانه هاي بهبود يافته ويژه اي 

بسازد كه عملكردي مشابه نسخه هاي بیولوژيكي داشته باشند. 
سیستم اسپیناكر در سخت افزارها مي تواند عملكرد تعداد زيادي 
 ARM از نورون ها را شبیه سازي كند. اسپیناكر از پردازشگرهاي
استفاده مي كند كه هر يك از آنها در حدود هزار مدل نوروني را 

اجرا مي كنند. 
در حال حاضر اين سیستم از هشت پردازشگر برخوردار است اما 
 ARM به گفته »فربر« در مراحل نهايي سیستم به 18 پردازشگر
پرداخت،  خواهند  نورون ها  سازي  مدل  به  ان  پردازشگر   16 كه 

مجهز خواهد بود. 
بر اساس گزارش بي بي سي، اين تحقیقات مي تواند در آينده به اين 

واقعیت تبديل شود كه رايانه ها مي توانند ببینند. 
به گفته »فربر« هدف نهايي خلق سیستم رايانه اي است كه مي تواند 
يك میلیارد نورون را بر روي يك میلیون پردازشگر ARM تحت 

كنترل بگیرد. 
ابداع  به  منجر  سازي ها  شبیه  اين  امیدوارند  دانشمندان  همچنین 
جديد  ديدگاهي  و  شود  هوشمند  رايانه اي  پردازشگر  سیستمهاي 
از شیوه اتصال اجزاي پردازشگر رايانه اي با يكديگر به دست آيد. 

چشم ها و دروغگويي 
يا  حقیقت  ما  چشم  حركات  كه  مي شد  تصور  پیش  مدت ها  از 
دانشگاه  محققان  از  گروهي  اكنون  هم  مي كند.  فاش  را  دروغ 

نويد بخشي  فن آوري رديابي چشم جايگزين  از  استفاده  با  يوتا 
روش  گفتند:  محققان  كرده اند  ابداع  دروغ سنج  دستگاه  براي  را 
اين  رديابي چشم براي تشخیص دروغ كاربرد بسیاري دارد. و 
مسئله كه سازمان هاي دولتي بهترين و پیشرفته ترين روش ها را 
اهمیت است. از دروغ داشته باشند حائز  براي تشخیص حقیقت 

امكان رديابي حركت چشم براي تشخیص دروغ سال هاي اخیر به 
دلیل پیشرفت هاي اساسي در فن آوري میسر شده است. محققان 
دانشگاه يوتا ادعا مي كنند كه آنها اولین پژوهشگراني هستند كه 
اين نرم افزار و روش هايي را براي كاربرد موثر اين آزمايش ها 
ابداع و ارزيابي كرده اند.استفاده از حركت چشم براي تشخیص 
اندازه گیري  جاي  به  دارد.  تضاد  سنج  دروغ  آزمايش  با  دروغ 
واكنش  رديابي چشم،  فن آوري  دروغ،  به  فرد  احساسي  واكنش 
شناختي فرد را اندازه مي گیرد. براي انجام چنین كاري، محققان 
يك سلسله سوال هاي  به  دادن  پاسخ  فردي سرگرم  كه  درحالي 
اندازه گیري ها را ثبت  از  راست و دروغ در رايانه بود، شماري 
كردند.اين اندازه گیري ها شامل گشاد شدن مردمك چشم، زمان 
پاسخ، زمان خواندن و خواندن مجدد و اشتباهات بود. دانشمندان 
متوجه شدند كه دروغ گفتن در مقايسه به گفتن حقیقت به تالش 
نشان  كه  گشتند  عالئمي  دنبال  به  بنابراين  دارد  نیاز  بیشتري 
در  كه  فردي  مثال  است.براي  تالش سخت  حال  در  فرد  مي دهد 
حال فريبكاري است احتماال مردمك هاي چشمش گشاد مي شود 
و زمان بیشتري را براي خواندن و پاسخ دادن به سوال ها صرف 

مي كنند.
اين واكنش ها اغلب چند دقیقه طول مي كشد و براي تعیین اهمیت 
است. نیاز  آماري  سازي  مدل  و  پیچیده  گیري  اندازه  به  آنها 

اندازه  بر  عالوه  دروغ  تشخیص  براي  چشم  رديابي  روش هاي 
گیري يك نوع متفاوت پاسخ چند مزيت ديگر نسبت به دروغ سنج 
دارد،يك  كمتري  هزينه  توجهي  قابل  به طور  رديابي چشم  دارند. 
پنجم وقتي كه در حال حاضر براي آزمايش ها الزم است به خود 
قرار  آزمايش  مورد  كه  موضوعي  فردي  به  مي دهد.  اختصاص 
براي  و  است  استفاده  قابل  زباني  هر  با  نیست.  وابسته  مي گیرد 
توسط  سنج  دروغ  متخصصان  از  استفاده  جاي  به  آن  كاربرد 
تكنسین ها استفاده مي شود.تحقیقات در خصوص اين روش پنج 
مانند  دولتي  سازمان هاي  از  زيادي  شمار  شد.  آغاز  پیش  سال 
انرژي  وزارت  و  مرز  از  حفاظت  و  گمرك  آمريكا  دفاع  وزارت 
آمريكا معموال براي غربالگري كارمندان و متقاضیان موقعیت هاي 
حساس از دروغ سنج استفاده مي كنند و اين سازمان ها همواره به 

دنبال روش هاي كارآمدتر براي تشخیص دروغ هستند. 

برای حفظ و تداوم انتشار هفته 
نامه پرشین ما را به مشاغل و  
آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به ياد داشته باشید هزينه های 
اين نشريه از سوی آگهی 
دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ايرانی   تامین می شود .
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به ياد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال  
پول خود استفاده نمائید

/اگرچه معموال تصور بر اين است كه زندگي جنسي مربوط به دوران 
جواني است اما پزشكان مي گويند اين نیاز سن و سال نمي شناسد

سالمندان و 
سالمت جنسي

ترجمه:دكتر زهرا عباسپور تمیجاني

سالمت جنسي در هر سني مهم است. اين مقاله به اثرات سالمندي بر 
توانايي هاي جنسي و اينكه چه كارهايي مي توانید بكنید كه پس از 50 

سالگي زندگي جنسي فعالي داشته باشید، مي پردازد...
اين است كه زندگي جنسي فعال مربوط   اگرچه معموال تصور بر 
و سال  نیاز سن  اين  پزشكان مي گويند  اما  است  دوران جواني  به 
نمي شناسد. ممكن است در سنین باال فعالیت جنسي به حد دوران 
باعث رضايت  قبل  مانند  اما هنوز مي تواند  نباشد،  ۲0 سالگي شما 

شما شود.
هنگامي كه با تغییرات جسمي و عاطفي سالمندي روبه رو مي شويد، 
از  نداريد،  را  آنها  با  مواجهه  آمادگي  كه  كنید  احساس  است  ممكن 
توانايي جنسي  مورد  در  دوران جواني  برخالف  است  ممكن  جمله 

را  رضايت بخشي  جنسي  زندگي  اينكه  براي  بیفتید.  ترديد  به  خود 
براي  خصوصي  زمان هاي  كنید.  صحبت  همسرتان  با  دهید،  ادامه 
خود و همسرتان كنار بگذاريد و افكار و احساسات تان را در مورد 
امور جنسي براي يكديگر بیان كنید. در مورد آنچه از لحاظ جسمي 
يا عاطفي در فعالیت جنسي تجربه مي كنید، صادق باشید. بسیاري 
میزان  به  مي توانند  چگونه  بدانند  مي خواهند  سالمند  زوج هاي  از 
 40 دهه  اوايل  و   30  ،۲0 دهه  در  كه  فعالیت جنسي  و  برانگیختگي 
زندگي تجربه كردند، برسند. به جاي غرق شدن در خاطرات گذشته، 
راه هايي را پیدا كنید كه هم اكنون تجربه جنسیتان را به حد مطلوب 

برساند.

اثر سن بر سالمت جنسي مردان
تستوسترون )هورمون جنسي مردانه( نقشي كلیدي در تجربه جنسي 
مردان ايفا مي كند. میزان تستوسترون در اواخر دوره نوجواني به 
حداكثر خود مي رسد و بعد به تدريج كاهش مي يابد. اغلب مردان تا 
مدت  مي شوند.  جنسي شان  پاسخ  تفاوت  متوجه  سالگي   65 تا   60
طوالني تري براي نعوظ آلت الزم است و شدت آن هم كمتر مي شود. 
برانگیختگي كامل جنسي  ممكن است مدت بیشتري طول بكشد كه 
كاركرد  اختالل  كند.  تجربه  را  انزال  و  ارگاسم  مرد  و  شود  ايجاد 
و  لويترا  وياگرا،  مانند  داروهايي  مي شود.  شايع تر  نیز  نعوظي 
براي  كافي  نعوظ  به  رسیدن  براي  مردان  به  است  ممكن  سیالیس 

فعالیت جنسي كمك كنند.اثر سن بر سالمت جنسي زنان
تولید استروژن )هورمون جنسي زنانه( با نزديك شدن زن به سن 

نرم شدگي  میزان  زنان  اغلب  در  نتیجه  در  مي يابد.  كاهش  يائسگي 
طبیعي واژن كاهش مي يابد كه مي تواند بر ارضاي جنسي تاثیرگذار 
باشد. در حالي كه برخي از زنان در سن يائسگي به علت نداشتن 
نگراني از بارداري ممكن است از فعالیت جنسي لذت بیشتري ببرند، 
در برخي ديگر از زنان به علت تغییرات طبیعي كه در شكل و اندازه 
بدن در اين سنین رخ مي دهد ممكن است، تمايالت جنسي كاهش يابد.

بیماري هاي موثر بر سالمت جنسي 
هر بیماري اي كه بر سالمتي كلي فرد اثر گذارد بر كاركرد جنسي هم 
موثر است. بیماري هايي كه دستگاه قلب و عروق را درگیر مي كنند، 
فشار خون باال، ديابت، اشكاالت هورموني، افسردگي و اضطراب- و 
داروهايي كه براي درمان اين بیماري ها مورد استفاده قرار مي گیرد- 
بالقوه مي توانند مشكالتي از لحاظ سالمت جنسي در سنین باال ايجاد 
كنند. براي مثال فشار خون باال و برخي از داروهايي كه براي درمان 
آن به كار مي رود، مي تواند بر توانايي برانگیختگي جنسي اثر بگذارد.

اگر داروها بر سالمت جنسي شما اثر منفي گذاشته اند
برخي از داروها مي توانند پاسخ جنسي، از جمله میل جنسي، توانايي 
اگر  كنند.  مهار  را  )ارگاسم(  لذت جنسي  اوج  و  برانگیختگي جنسي 
دچار عوارض جانبي جنسي يك دارو شده ايد، با دكترتان مشورت 
كمتري  جانبي جنسي  عوارض  كه  دارويي  بتوان  است  ممكن  كنید. 
نبايد مانع  داشته باشد، براي شما تجويز كرد. شرم و دستپاچگي 
آن شود كه در اين زمینه ازدكترتان كمك بخواهید و بدون مشاوره 
با دكترتان، دارويي را كه او تجويز كرده است، قطع نكنید. اگر چند 
اثر متفاوتي بر  از آنها ممكن است  دارو مصرف مي كنید، هر كدام 

كاركرد جنسي شما داشته باشد.

تاثیر اعمال جراحي بر سالمت جنسي
هر عمل جراحي كه در ناحیه لگن و دستگاه عصبي مركزي )مغز و 
نخاع( انجام شود، ممكن است اثري گذرا ـ اما اغلب قابل توجه- بر 
بنیه خاص خودش را دارد.  اما بدن هم  پاسخ جنسي شما بگذارد. 
پس از مدتي زمان دادن براي نقاهت و مراقبت مناسب، شما دوباره 

سالمت جنسي خود را باز مي يابید.تفاوت میل جنسي زن و شوهر
از  بسیاري  عمده  نگراني هاي  از  يكي  جنسي  میل  میزان  تفاوت 
زوج هاست. ممكن است در نتیجه اين تفاوت رابطه آنها شكلي قطبي 
به خود بگیرد. يكي از زوجین تماس جنسي را آغاز مي كند و ديگري 
مي كنید،  اجتناب  زناشويي  رابطه  از  شما  اگر  مي كند.  پرهیز  آن  از 
بگیريد.  عهده  به  را  رابطه  در  مشاركت  از  میزاني  مسوولیت  بايد 
اگر شما معموال آغازگر رابطه هستید، به همسر خود بگويید به چه 
چیزي نیازداريد. اگر از جريحه دار كردن احساسات همسرتان نگران 
هستید، در مورد تجربه خودتان صحبت كنید. از جمالتي با مبتداي 
»من« استفاد كنید- مثال من فكر مي كنم بدنم بهتر جواب مي دهد اگر 
....- تا بحثتان با همسرتان باز شود. همچنین سعي كنید نحوه عمل 
بدن همسرتان را درك كنید تا بتوانید نوع تمايالت او را بپذيريد. به 

دنبال راه هايي باشید كه نیازهاي هردويتان را پوشش دهد.

اگر یکي از همسران بیمار است یا مراقبت از دیگري را 
به عهده دارد

يابد.  كاهش  تمايالت جنسیتان  است  ممكن  بیمار شده ايد،  اگر شما 
درد، ناراحتي، داروها يا نگراني ممكن است بر میل جنسیتان سايه 
بیفكند. اگر نقش مراقب همسر بیمارتان را ايفا مي كنید، میل جنسیتان 
ممكن است به علت استرس ناشي از پرداختن به نیازهاي مربوط به 
مراقبت از همسرتان مختل شود. اگر مراقب همسرتان هستید، از اين 
تغییر نقشتان آگاه باشید. راهي را پیدا كنید تا گاه به گاه نقش مراقب 
را كنار بگذاريد و دوباره در نقش همسر قرارگیريد. به اين ترتیب 
مي توانید آرامش پیدا كنید و دوباره احساس كنید همسرتان دارد به 
شما مي رسد. به اين ترتیب مي توانید رابطه جنسي اي كه دو طرف را 

ارضا مي كند داشته باشید.

استفاده از منابع آموزشي
براي آگاهي از سالمت جنسي در نیمه دوم زندگي تان مي توانید به 
و  اگر شما  كنید.  مراجعه  نوشته شده  زمینه  اين  در  كه  كتاب هايي 
همسرتان نمي توانید مشكلتان را حل كنید، مشاوره با دكترتان ممكن 
است مفید باشد. دكترتان ممكن است توصیه هاي مفیدي را به شما 

بكند يا شما را به يك متخصص معرفي كند. 
Mayoclinic :منبع

از َبخَتک چه می دانید؟
 قديمی ها می گفتند وقتی در خواب نفس آدم بند می آيد، بختك به 
سراغش آمده است؛ اما در دنیای امروز، توقف چند ثانیه ای تنفس 

ازقضا  كه  می گويند  تنفس  آمدن  بند  يا  خواب  آپنه  را  خواب  در 
بسیار هم شايع است.

تا به حال شده ببینید كسی در خواب ديگر نفس نمی كشد و برای 
چند لحظه هم كه شده، احساس كنید نفسش بند آمده است. البته 
تنفس  به  لحظه  چند  از  بعد  و  نشوند  بیدار  است  ممكن  افراد  اين 
اين حالت گاهی اطرافیان آن ها را  اما  ادامه می دهند،   طبیعی خود 

می ترساند.

در  آپنه  دارد:  مشخص  تشخیص  و  اسم  يك  حالت  اين  واقع  در 
خواب. آپنه يك كلمه يونانی است به معنای بدون تنفس و به حالت 
خفگی و بند آمدن نفس هم گفته می شود. بر اساس گزارشی كه 
اليوساينس منتشر كرده، آپنه خواب خیلی شايع است و تنها در 
جامعه آمريكا در حدود 18 میلیون نفر در حین خواب دچار توقف 
خواب  آپنه  به  بیشتر  مردها  و  مسن  افراد  البته  می شوند.  تنفس 

مبتال می شوند.

در بین افراد مبتال به آپنه خواب، فشار خون باال خیلی رايج است. 
اصطالح  به  كه  زمان هايی  در  خون  اكسیژن  سطح  ناگهانی  افت 
توقف خواب نامیده می شوند،  باعث باال رفتن فشار خون و فشار 
آمدن به سیستم گردش خون می شود و بدين ترتیب،  در اين افراد 

خطر مشكالت قلبی و عروقی هم باال می رود.

اين  و  می كشد  طول  ثانیه   30 تا  گاه  افراد  اين  در  تنفس  توقف 
توقف ها گاهی صدها بار در طول يك خواب شبانه اتفاق می افتند. 
بعضی وقت ها اين توقف ها می توانند فرد را بیدار كنند و يا باعث 
شوند كه در مجموع خواب خوب و راحتی نداشته باشد. اين بیدار 
خاطر  به  را  آن ها  فرد  و صبح  هستند  كوتاه  خیلی  اغلب  شدن  ها 

نمی آورد.

10 درصد از افراد مبتال به آپنه خواب،  آپنه مركزی دارند،  يعنی 
ارتباط ماهیچه های تنفسی و مغز مختل است كه البته نادر است. 
انسداد  آپنه،   دلیل  انسدادی دارند،  يعنی  آپنه  باقیمانده  90 درصد 
مسیر تنفسی به دلیل رها شدن ماهیچه های پشت حلق است. اين 
كنترل  را  كوچك  زبان  و  گوشتی  كام  لوزه ها،  زبان،   ماهیچه ها، 

می كنند. البته بافت چربی زياد در منطقه گلو هم موثر است.

عاليم شايع ابتال به آپنه خواب عبارتند از:
خواب زياد در طول روز 

خروپف با صدای بلند 
دوره های توقف مشهود تنفس در خواب 

بیدار شدن های ناگهانی به دلیل مشكل تنفس 
بیدار شدن با گلوی خشك و احساس درد در حلق 

سردردهای صبحگاهی 
و  خلق  تغییر  مانند  خواب  از  محرومیت  به  مربوط  مشكالت 

فراموشی   

خانه و خانواده
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ترجمه: مژگان كريمي/توصیه هايي براي رسیدن 
به وزن مطلوب

55 راه براي 
كاهش 100 
كیلو كالري

تناسب اندام دغدغه خیلي هاست که دنبال 
راهي براي کاهش وزن یا ثابت نگه داشتن 

وزنشان مي گردند...
تعادل  حفظ  مي گویند  تغذیه  متخصصان   
مصرفي،  و  دریافتي  انرژي  میزان  بین 
اولین قدمي است که باید برداشت و براي 
این مهم، دو قانون را باید به خاطر بسپریم؛ 
2 هزار قدم راه  از  اینکه روزانه بیش  اول 
کمتر  کیلوکالري   100 اینکه  دوم  و  برویم 
کاهش  این  براي  کنیم.  دریافت  انرژي 
100تایي، این مطلب، 55 راهکار را آموزش 

مي دهد.

1 شیر كم چرب را به جاي شیر پرچرب انتخاب 
كنید.

۲ يك بشقاب كوچك حبوبات پخته )مثل عدسي( 
آب  )مثل  طبیعي  آب میوه  كوچك  لیوان  يك  و 

پرتقال( بخوريد.
خیلي  خوراكي هاي  جايگزين  را  توت   و  موز   3

شیرين كنید.
4 مواد چرب و پركالري را در وعده صبحانه با 
فردا  براي  را  از آن  نیمي  يا  كسي شريك شويد 

بگذاريد.
5 سعي كنید چاي يا قهوه تان را با حداقل میزان 

شیرين كننده ها میل كنید
6 به جاي ريختن روغن يا كره در ماهي تابه براي 
يا  نچسب  ظرف  يك  از  تخم مرغ،  كردن  آماده 

چدني استفاده كنید.
غذاخوري  قاشق   ۲ خودتان  تست  نان  روي   7
پنیر كم چرب و كم نمك به جاي پنیرهاي خامه اي 

معمولي بمالید.
از  كالباس  و  سوسیس  مصرف  جاي  به   8
و  لخم  گوشت  از  كه  كنید  استفاده  همبرگرهايي 

البته در خانه تهیه شده اند.
فلفل دلمه اي،  پیاز،  از  املت صبحانه  تهیه  براي   9
استفاده  گوشت  و  پنیر  جاي  به  قارچ  و  اسفناج 

كنید.
با نان هايي آماده  10 ساندويچ صبحانه خود را 

كنید كه از گندم كامل تهیه شده اند.
11 مايه ماكاروني را به جاي گوشت با كدو سبز 

تازه، فلفل  دلمه اي، قارچ و پیاز آماده كنید.
1۲ كاهو،  گوجه فرنگي و پیاز را حتما با غذايتان 
میل كنید و به ساندويچ تان كمتر پنیر پیتزا بزنید. 
مايونز  سس  با  را  ساالدتان  يا  تن ماهي   13

كم چرب آماده كنید.

14 براي كباب كردن گوشت يا مرغ، آن را در يك 
به  ظرف نچسب كباب كنید و مصرف روغن را 

حداقل برسانید.
پنیر  و  گوشت  و  بیشتر  تازه  سبزيجات  از   15

خامه اي كمتر استفاده كنید.
16 پیتزايي تهیه كنید كه نصف مقدار معمول پنیر 

پیتزا داشته باشد.
بسته هاي  كنید  پیتزا سعي  پنیر  خريد  هنگام   17

كوچك تر را انتخاب كنید.
18 براي تهیه غذاهاي تان از خامه كمتر استفاده 

كنید.
تهیه  كمتر  را  خامه دار  و  شیرين  سوپ هاي   19

كنید.
باقي  بشقاب  در  همیشه  را  غذا  لقمه   4 تا   3  ۲0
بشقاب تان  در  كمتر  مقدار  اين  معادل  يا  بگذاريد 

غذا بريزيد.
۲1 همیشه ۲ قاشق مرباخوري يا حتي كمتر سس 

كم چرب با ساالدتان میل كنید.
جاي  به  را  كم كالري  كبابي  ساندويچ هاي   ۲۲

ساندويچ هاي پرچرب انتخاب كنید.
۲3 پختن، كباب كردن و بخارپز كردن را به سرخ 

كردن ترجیح دهید.
۲4 از تكه هاي كمتر گوشت براي تهیه خورشتان 

استفاده كنید.
۲5 پوست مرغ را حتما از آن جدا كنید. 

۲6 مصرف برنج پخته و ماكاروني را تا نصف 
لیوان در روز كاهش دهید.

يا روغن  ۲7 سعي كنید مصرف كره، مارگارين 
را در دستور غذايي تان به يك قاشق مرباخوري 

تقلیل دهید.
بیشتر  فصل  تازه  میوه هاي  و  سبزي ها  از   ۲8

استفاده كنید.
۲9 براي سرخ كردن سبزي ها از ظروف نچسب 
به  زيادي  نباشید روغن  مجبور  تا  كنید  استفاده 

كار ببريد.
30 براي تهیه سس ماكاروني از نصف مقداري 

كه همیشه روغن مي ريختید، استفاده كنید.
31 آهسته غذا بخوريد تا خوردن غذا كمي طول 
شما  در  بیشتر  غذاي  به  نیاز  احساس  و  بكشد 

كاهش يابد.
3۲ از دسرها لذت ببريد اما به جاي يك ظرف پر 

يك يا دو قاشق از آنها را بخوريد.
شكر  بدون  كه  كنید  استفاده  دسرهايي  از   33
نوع  از  آنها  در  رفته  كار  به  بستني   و  هستند 

رژيمي است.
داراي  كه  بخوريد  دسرهايي  كنید  سعي   34

میوه هاي تازه بیشتري هستند.
35 اگر مي خواهید كیك بخوريد، قسمتي از آن را 

انتخاب كنید كه خامه ندارد.
36 همه كیك يا دسري كه به شما تعارف مي شود 

را نخوريد.
37 اگر روي میز چند نوع دسر هست سعي كنید 

از میوه تازه فصل استفاده كنید.
و  پاي سیب  به جاي  را  توت ها  و  هلو  38 سیب، 

پاي هلو انتخاب كنید.
39 وقتي خودتان مي خواهید دسري آماده كنید، 
دستور آماده كردن دسرهايي را بخوانید كه در 

استفاده شده  كمتري  و شكر  خامه  از  آنها  تهیه 
است.

اعضاي  ساير  يا  دوست  با  را  دسرتان   40
خانواده تان قسمت كنید.

41 انگور يا آب هندوانه مي تواند میان وعده  خوب 
و در عین حال كم كالري برايتان باشد.

4۲ به جاي برداشتن تكه بزرگي از يك كیك، يك 
تكه كوچك آن را انتخاب كنید.

انتخاب  كه  نوشیدني هايي  ظرف  اندازه  به   43
مي كنید توجه داشته باشید. آنها معموال براي دو 

وعده شما كفايت مي كنند.
44 شكالت را با شیر كم چرب مصرف كنید.

45 آب را بر نوشیدني هاي ديگر ترجیح دهید.
46 به جاي شیر كاكائوهايي كه با شیر پرچرب 
رقیق  شكالت  شیر  لیوان  يك  مي شوند  تهیه 

بخوريد. 
آماده  آبمیوه هاي  جاي  به  را  تازه  آبمیوه   47

انتخاب كنید.
48 به آبمیوه هايتان اصال شكر اضافه نكنید.

از  مي  توانید،  كه  جايي  تا  كیك،  پختن  هنگام   49
روغن كمتري استفاده كنید.

50 به جاي بستني، شیر مخلوط با میوه هاي تازه 
و ماست كم چرب را انتخاب كنید.

از  پر  ظرف  يا  پاكت  همه  خوردن  جاي  به   51
چیپس، آن را با چند نفر شريك شويد.

5۲ به جاي مصرف انواع تنقالت شور يا شیرين 
بهتر است از انواع سبزي هاي خام استفاده كنید.

53 به جاي مصرف كمپوت میوه در شربت هاي 
غلیظ از كمپوت هاي بدون شكر استفاده كنید. 

در  حتما  را  مغزها  انواع  و  خشك  میوه هاي   54
میان وعده خود بگنجانید.

55 اگر میوه تازه در دسترس تان هست به سراغ 
میوه خشك نرويد.

منبع: مايوكلینیك

آشپزباشی
سوپ ذرت

مواد الزم:
فلفل دلمه اي قرمز                     ۲ عدد

روغن                                     ۲ قاشق غذاخوري
پیاز ريز خرد شده                      يك عدد

كرفس                                    ۲ ساقه
سیب زمیني                           يك عدد متوسط

ذرت پخته                               ۲ لیوان
آب مرغ                                  يك لیتر

نمك و فلفل                            به میزان الزم
آبلیمو                                   به میزان دلخواه

طرز تهیه:
فلفل دلمه اي  را كبابي كرده و داخل كیسه نايلون قرار 
دهید تا بخار كند و پوستش به راحتي كنده شود. سپس 
آن را پوست كنده و تخم هايش را جدا كنید و گوشت 
فلفل را به صورت يك سانت در يك سانت خرد كنید. 
و  پیاز  كنید. سپس  گرم  و  ريخته  قابلمه  در  را  روغن 
كمي نرم  تا  دهید  تفت  و  بیفزايید  را  شده  خرد  كرفس 
فلفل  شده،  خرد  زمیني هاي  سیب  آن  از  پس  شوند. 
دلمه اي، آب مرغ و نصف ذرت پخته را اضافه كرده، 
بگذاريد بپزد تا سبزي ها به طور كامل نرم شوند. پس 
از پخت، سوپ را در مخلوط كن ريخته و به صورت 
پوره درآوريد و به قابلمه برگردانید. اگر سوپ سفت 
دوباره  و  كنید  اضافه  مرغ  آب  يا  شیر  مقداري  بود، 
روي حرارت بگذاريد تا به جوش آيد. همچنین نصف 
ديگر ذرت را اضافه كرده و نمك و فلفل را اندازه كنید. 
اگر دوست داشتید آب لیمو ترش تازه را نیز بیفزايید. 
در آخر، خامه را اضافه كرده و سوپ را سرو كنید. 
مي توانید اين سوپ را بدون فلفل دلمه اي نیز تهیه كنید.
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قتل عام در شركت 
آمريكايي 

يك كارگر اهل كنكتیكات آمريكا با شلیك به همكاران 
خود هشت نفر را به ضرب گلوله كشت و در نهايت 
را  جمله ضارب  از  نفر   9 مرگ  كرد.پلیس  خودكشی 
تايید كرده است. مقام ها مي گويند كه تصاوير ويدئويی 
از اين مرد مسلح هنگام دزدی از محل كارش به دست 
آمده و قرار بود او به اين دلیل اخراج شود. عمر تورنتون، 
34 ساله كه به تازگی به عنوان راننده در شركت استخدام 

شده بود عامل اين جنايت معرفی شده است. 
ضارب پس از ورود به انبار شركت به صورت ديوانه وار 
نفر  و هشت  رفته  نشانه  همكاران خود  به طرف  را  اسلحه 
را مضروب  ديگر  نفر  و چندين  درآورد  پای  از  را  آنان  از 
ساخت كه راهی بیمارستان شده اند. حادثه صبح سه شنبه 
منطقه  در  انباری  در  آمريكا  كنكتیكات  در  محلی  وقت  به 
بود  قرار  روز  آن  داد.در  رخ  هارتفورد  شرق  در  منچستر 
كه  كاري  خاطر  به  بود  سیاه پوست  يك  كه  تورنتون  عمر 
كرده بود استعفا دهد يا اينكه حكم اخراجش را دريافت كند. 
از  او  اين در حالي است كه خانواده تورنتون مدعي شدند 
او مي شده  با  نژادپرستانه اي كه در محل كارش  رفتارهاي 
به نفرگ آمده بوده است. اما برت هالندر يكي از مالكان اين 
شركت مي گويد:» من مي توانم به همه اين اطمینان را بدهم 
كه هیچ تبعیض نژادپرستانه اي در شركت ما وجود نداشته 
تورنتون  عمر  مي گويد  هم  كارگري  اتحاديه  رئیس  است.« 
نفرظیم  نژادپرستانه  رفتارهاي  بابت  نامه اي  شكايت  هیچ 
نكرده بوده. مارك مونتمینی رئیس پلیس منچستر گفت كه 
در يك جلسه مديران و نمايندگان اتحاديه كارگری به آقای 
خواهد  اخراج  ندهد  استعفا  اگر  كه  بود  گفته شده  تورنتون 
شد. يك روزنامه محلی گزارش داد كه آقای مونتمینی گفت 
كه تیراندازی درحالی شروع شد كه محافظان درحال خارج 
كريستوفر روس  بودند.  از ساختمان  تورنتون  آقای  كردن 
مقام اتحاديه كارگری تیمسترز به نیويورك تايمز گفت: »او 

را آورده بودند تا نوار ويدئويی را درباره آنچه گذشته، به 
او نشان دهند. همین. قرار بود از او سواالتی بشود. سپس 
اين اتفاق افتاد.«سخنگوی شركت توزيع كننده هارتفورد گفت 
هنگام وقوع حادثه بین 50 تا 70 كارگر مشغول به كار بودند 
كه در نهايت خود ضارب نیز با شلیك گلوله به زندگی خود 

پايان داد. 
در اينجا به تیراندازي هاي مرگبار آمريكا در دو سال اخیر 

نگاهي مي افكنیم: 
- شیكاگو، فوريه ۲008 / به سوی شش زن در فروشگاهی 
در حومه اين شهر تیراندازی شد و پنج نفر از آنان كشته 
شدند. ضارب مسلح هنوز پیدا نشده است. - ديكالب،  ايلینويز، 
فوريه ۲008 / مردی در سالن سخنرانی در دانشگاه ايلینويز 
را  دانشجو  پنج  و  كرد  تیراندازی  حضار  سوی  به  شمالی 
به  نهايت دست  در  و  كرد  را زخمی  ديگر  نفر   16 و  كشت 

خودكشی زد. 
روحی  بیمار  مرد  يك   /  ۲008 سپتامبر  واشنگنفر،  الگر،   -
و روانی كه يك ماه پیش از آن از زندان آزاد شده بود، به 
ديگر  نفر  قتل رساند و شش  به  را  نفر  گلوله هشت  ضرب 
مردی   /  ۲008 دسامبر  كالیفرنیا،  كاوينا،   - كرد.  زخمی  را 
مهمانی  يك  در  كنندگان  به سوی شركت  بابانوئل  لباس  با 
تیراندازی كرد و سپس  خانوادگی در خانه همسر سابقش 
شدند.  كشته  نفر   9 حادثه  اين  در  كشید.  آتش  به  را  خانه 

ضارب بعدا خودكشی كرد. 
- كارولینای شمالی، مارس ۲009 / يك مهاجم تا بن دندان 
مسلح، هشت نفر كه تعدادي از آنها از افراد سالمند و بیمار 

بودند را در يك خانه سالمندان در اين ايالت كشت. 
- سانتا كالرا، كالیفرنیا،  مارس ۲009 / شش نفر در جريان 

تیراندازی در خانه ای به ضرب گلوله كشته شدند. 
- بینگهامتون، نیويورك، آوريل ۲009 / در حمله يك مهاجم 
مسلح و تیراندازی در يك مركز شهری بیش از 13 نفر كشته 

شدند. 
- فورت هود، تگزاس، نوامبر ۲009 / نزال حسن از پزشكان 
ارتش آمريكا در پايگاهی نظامی در آمريكا اقدام به تیراندازی 

كرد و 13 نفر را كشت و 4۲ نفر را زخمی كرد. 

4 آگوست ۲010 

سالمت

چاق ترين مادر دنیا جان باخت 
كیلوگرم   ۲40 و  سال   ۲5 تنها  كه  دنیا  مادر  چاق ترين 
باخت.  تولد نوزادش جان  از  پنج ماه پس  وزن داشت، 
الكاتوس«  »ويكتوريا  كه  ۲5 ساله  زن  اين  خويشاوندان 
نام داشت، در مصاحبه اي با رسانه هاي دولتي روماني، 
اين زن كه لقب چاق ترين مادر دنیا را  اعالم كردند كه 
و  باال  تب  دلیل  به  گذشته  روز  بود،  كرده  خود  آن  از 
مشكالت تنفسي دچار حمله قلبي شد و درگذشت.پزشكان 
بیمارستان »كرايوآ« در جنوب روماني نیز يادآور شدند كه 
قلب اين زن از تپش ايستاده است. »فلورين تپرسكو«،مدير 
بیمارستان مذكور نیز خاطرنشان كرد:» پزشكان تمام تالش 
خود را براي احیاي قلبي و بازگرداندن اين زن انجام دادند، 
30 دقیقه عملیات احیا به طول انجامید، اما به  به طوري كه 
اين  كه  فردي  به  منحصر  چاقي  و  زياد  بسیار  وزن  دلیل 
بازگردانند.  زندگي  به  را  او  نتوانستند  پزشكان  داشت،  زن 

مصاحبه اي  در  ـ  زن  اين  خواهر  ـ  سوسويي«  »كريستینا 
هنگامي  كرد:  اضافه  روماني،  چاپ  »لیبرتاتي«  روزنامه   با 
كه خواهرم با عمل سزارين دخترش را در 18 فوريه سال 

جاري به دنیا آورد، ۲0 كیلوگرم به وزنش افزوده شد. 
دختر او تنها 9. ۲ كیلوگرم وزن داشت، پزشكان به خواهرم 
توصیه اكید كردند كه بايد رژيم بگیرد، اما او موفق نشد.« 
اين روزنامه  مي نويسد: دختر اين زن كه »آني سوآرا« نام 
هنوز  و  مي كند  زندگي  مادربزرگ خود  با  اكنون  هم  دارد، 
مشخص نشده كه آيا پدرش مي تواند نگه داري از او را به 
عهده بگیرد. »ويكتوريا الكاتوس« ۲5 ساله كه ۲40 كیلوگرم 
بیمارستان  در  باال  تب  دلیل  به  گذشته  هفته  داشت،  وزن 
بود. شده  بستري  كشور  اين  جنوب  در  سكونتش  محل 

زايمان براي زنان بسیار چاق احتمال خونريزي، تولد نارس 
نوزادان و سقط جنین را در پي دارد، اما در آگوست سال 
انگلستان سه قلو به  ۲008 میالدي يك زن بسیار چاق در 

دنیا آورد. 
3 آگوست ۲010

تراژدی مرگ در مهد 
كودک چین 

حمله مردان مسلح به چاقو به مراكز آموزشي چین 
و به قتل رساندن كودكان بي گناه خبر تازه اي نیست. در 
با  دست  به  چاقو  مردی  حمالتي  چنین  از  مورد  آخرين 
ورود به مهد كودك سه طفل بی گناه و معلم شان را به قتل 
رساند. اين حادثه در شرق چین بعد ازظهر در زمان خروج 
كه  اساس ضارب  اين  بر  گرفت.  مهد صورت  از  كودكان 
هويتش فاش نشده با ورود به حیات مدرسه به عنوان يكی 
از والدين به طرف معلم مدرسه رفته و با ضربات چاقو 
آمیزی  جنون  به صورت  آورد. سپس  در  پای  از  را  وی 
سه كودك كه كنار معلم بوده و در حال جیغ زدن بودند 
استان  در  زيبو  شهر  در  كه  حادثه  اين  در  كشت.  نیز  را 
سه  جمله  از  ديگر  نفر  هفت  همچنین  داد  رخ  شانگدونگ 
نفر از والدين و چهار معلم ديگر زخمی شدند. خبرگزاری 
شینهوا تنها به تیتر خبر اكتفا كرده اما سازمان مستقلی در 

هنگ كنگ شمار كشته و زخمی شدگان را بیشتر از آمار 
منتشره اعالم كرد. مركز دفاع از آزادی در هنگ كنگ گفته 
اين حادثه كشته و زخمی شده اند.  در  معلم  و  16 كودك 
ظاهرا معلم مدرسه ضارب را می شناخته و اولین نفر نیز 
همچنین  شد.  قاتل  چاقوی  قربانی ضربات  كه  بوده  معلم 
والدين كه در حیاط مدرسه منتظر كودك شان بودند نیز 
مورد حمله قرار گرفتند. يك زن كه در رستوران مجاور 
مي گويد:»مهاجم  باره  اين  در  مي كند  كار  مهدكودك  اين 
عنوان  به  زدن خودش  جا  با  كه  بود  ساله   28،27 مردي 
يكي از والدين به درون حیاط مدرسه رفت.«نیروهاي پلیس 
پس از اين حمله بالفاصله خود را به محل حادثه رسانده و 
كودكان مجروح را به بیمارستان رساندند. اين مهدكودك 
دو  حادثه  اين  است.  تعطیل  هم  هنوز  حمالت  اين  از  پس 
به  تراكتور  با  استان  در همین  آنكه يك مرد  از  روز پس 
مردم حمله كرد و 17 نفر را به قتل رساند روي داد. حمله 
به مدارس و مهد كودك های چین در سال جاری بسیار 
زياد شده و دولت قول داده تا امنیت را در اطراف مدارس 
و  17كودك  میالدی  جاری  سال  ابتدای  از  دهد.  توسعه 

دانش آموز توسط ضاربان به قتل رسیده اند. 
4 آگوست ۲010 

آزادي مرد بي گناه پس از 27 سال حبس 
رسانه هاي دولتي اياالت متحده آمريكا از آزاد شدن يك مرد بي گناه پس از 
۲7 سال از يكي از زندان هاي ايالتي اين كشور خبر داده و اعالم كردند: اين 
مرد به اتهام تجاوز به زندان افتاده بود، در حالي كه هرگز اتهامش را قبول 
تصريح  آمريكا،  دولتي  رسانه هاي  با  مصاحبه اي  در  مرد  اين  نكرد.وكیل 
كرد: »مايكل آنتوني گرين« كه هم اكنون 44 سال دارد، ۲7 سال پیش به اتهام 
تجاوز به يك زن ربوده شده، توسط پلیس دستگیر و به حبس محكم شد. او روز 
گذشته و با استقبال ۲0 نفر از اعضاي خانواده اش از زندان ايالتي تگزاس آزاد 
شد، در حالي كه كامال بي گناه بود.اين در حالي است هنگامي كه خبرنگاران از او 
سوال كردند براي آينده چه تصمیمي دارد، پاسخ داد: »زندگي كنم!«اين مرد 44 
ساله در حالي آزاد شد كه اداره دادگستري منطقه »هريس كانتي« پرونده وي را 
بازگشايي كرد و با انجام آزمايش هاي DNA مشخص شد، وي مرتكب تجاوز 
برگزاري  زمان  است.در  نشده  شد،  ربوده  میالدي   1983 سال  در  كه  زني  به 
پرداخت  با  را  اين مرد  داشت  پرونده قصد  به  قاضي رسیدگي   ، دادگاه  جلسه 
500 دالر وثیقه آزاد كند، اما دادگاه جرايم جنايي تگزاس در نهايت اعالم كرد، 

وي بي گناه است. 
اين مرد در حالي كه عكس مادرش را كه در زمان زنداني بودن وي فوت شده 
بود، به سینه مي فشرد، گفت: »من واقعا عصباني بودم، چون مي دانستم بي گناهم. 
به همین دلیل، كتاب هاي قانون را در زندان مطالعه كردم. اين كتاب ها تنها چیزي 
بودند كه من را زنده نگه مي داشتند.«در سال 1983 میالدي چهار مرد به خاطر 
عدم پرداخت پول تلفن در شمال »هوستون« يك زن را ربوده و پس از انتقال 
از  او را مورد تجاوز قرار دادند، پس  از آنها  به يك منطقه دور افتاده، سه نفر 
آن هم او را در منطقه مذكور رها كرده و رفتند. پلیس »گرين« 44 ساله را كه 
۲0 سال داشته و مشغول قدم زدن در محل تجاوز بوده  در آن زمان حدودا 
است، شناسايي و به عنوان فرد متجاوز دستگیر كرد.قرباني پس از دستگیري 
»گرين« نتوانست او را در زندان و به عنوان يكي از متجاوزانش شناسايي كند، 
اما پلیس به دلیل اينكه او تنها فرد دستگیر شده بود، وي را به عنوان مجرم به 
زندان انداخت و اين مرد بي گناه به اتهام جرمي كه مرتكب نشده بود، به 75 سال 

حبس محكوم شد. 
اول آگوست۲010 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قیمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

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

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

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

toselimited@googlemail.com

 طراحی وب سايت
02084554203
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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 فروردين )بره(:
شما  نشدنی  رام  شوق  و  شور  امروز 
برانگیخته  را  شما  خالقانه  بیان  قدرت 
می  وسوسه  هم  هنوز  شما  اما  است، 
مسیر  به  را  خود  های  انرژی  كه  شويد 
شما  آرزوهای  شدت  كنید.  هدايت  مثبتی 
بیشتر شده اند و شما می ترسید ديگران 
اين را بفهمند. رفتار شما می تواند باعث 
ديگران  كردن  خاطر  رنجیده  و  ترساندن 
احساسات  شما  كه  ندارد  لزومی  بشود. 
كردن  متعادل  اما  دهید،  تغییر  را  خود 
عاليق خود يك حركت عاقالنه به حساب 

می آيد.
● متولدين ارديبهشت )گاو(:

كردن  احساس  برای  خود  گذاشتن  آزاد 
نگران  شما  برای  تواند  می  عشق  قدرت 
كننده باشد، برای اينكه شما دوست نداريد 
كنترل خود را از دست بدهید. احساسات 
پیدا  اندازه شدت  از  بیش  توانند  شما می 
كنند. حتی اگر شما اعتقاد داريد كه تحت 
ساليق فرد ديگری كار می كنید، با او بحث 
نكنید. قبل از هر چیز خونسردی خود را 

حفظ كنید.
● متولدين خرداد )دوقلوها(:

دوستان  از  يكی  دست  از  امروز  شما 
تان  خانواده  افراد  از  يكی  يا  و  نزديكتان 
دوست  اينكه  برای  شويد،  می  عصبانی 
فرد  كه  رومانتیكی  نمايش  در  نداريد 
كنید.  انداخته است شركت  راه  به  ديگری 
در ابتدا اين نمايش ممكن است به صورت 
يك سرگرمی به نظر برسد، اما وقتی كه 
شدت پیدا كرد شما از اين فرد می خواهید 
كه ديگر از زندگی شما بیرون برود. حتی 
قانونی  سیر  چیز  همه  كنید  ر شما سعی 
باعث می شوند  آنها  كند،  را طی  خودش 
بگیريد.  قرار  ای  پیچیده  شرايط  در  شما 
به جای اينكه بخواهید با اين جريانات به 
وجود آمده بجنگید، فكر كنید ببینید از اين 

حوادث چه درسی می توانید بیاموزيد.
● متولدين تیر )خرچنگ(:

با  طبیعی  طور  به  شما  اينكه  وجود  با 
برخورد  راحت  غیراستداللی  احساسات 
می كنید، اما نمی توانید با آنچه احساس 
خصوصًا  كنید.  برقرار  ارتباط  كیند  می 
از  مهمتر  شما  رفتار  چگونگی  امروز 
جای  به  كرد.  خواهد  عمل  صحبتهايتان 
يك  از  در حین صحبت  و  كردن  صحبت 
بايد  فقط  پريدن  ديگری  شاخه  به  شاخه 
نیاز  ابداً  اينكه  بدون  رفتار صريح  يك  با 
به صحبت كردن داشته باشید شخصیت 

خودتان را نشان دهید.
● متولدين مرداد )شیر(:

همراه  تابستانی  گرم  كه خورشید  امروز 
با ونوس زيبا در نشانه شما قرار گرفته 
اند عشق و عالقه زمینی نیز در شما شدت 
اينكه  مورد  در  ديگران  است.  كرده  پیدا 
به  هیچ سئوالی  داريد  احساسی  شما چه 
ذهنشان خطور نمی كند، برای اينكه شما 
نمی توانید احساسات خود را مخفی نگه 
خیلی  شما  احساسات  اگر  حتی  داريد. 
شدت پیدا كرده اند خوب نیست كه آنها را 
فرو خورده و بروز ندهید، آنها همین االن 
بدون اينكه هیچ دلیل خاصی وجود داشته 

باشد بايد ابراز شوند.
● متولدين شهريور )سنبله(:

شما امروز نمی دانید كه چگونه احساسات 
اتفاق  اين  نتیجه  در  كنید،  ابراز  را  خود 
سخن  اين  شود.  می  تان  ناامیدی  باعث 
توانید  نمی  شما  كه  نیست  اين  معنی  به 
كلمات مناسب پیدا كنید؛ مشخص است كه 
به  بلكه  بكنید.  را  كار  اين  توانید  شما می 

معنی اين است كه پیدا كردن مكان و زمان 
مورد  در  كردن  صحبت  برای  مناسب 
كار  آرزوهايتان  مثل  حساسی  مسائل 
صحبت  فكر  اينكه  جای  به  است.  سختی 
سعی  كنید،  بريرون  سرتان  از  را  كردن 
نیازهای شخصی به  تبديل كردن  با  كنید 
راهتان  سر  از  را  موانع  معنوی  تمرينات 

كنار بزنید.
● متولدين مهر )ترازو(:

زندگی  در  خاص  خیلی  دوستان  داشتن 
برای  امروز  است.  بزرگی  نعمت  واقعًا 
كردن  قدردانی  و  عشقتان  دادن  نشان 
نقش  واقعًا  زندگیتان  در  كه  افرادی  از 
اند روز مناسبی است.  ايفا كرده  اساسی 
اما كم كاری نكنید؛ اگر الزم است حرفی 
اگر  بگويید.  كامل  طور  به  حتمًا  بزنید 
است  اين  مثل  نشوند  گفته  حقايق  همه 
به كسی  پیام را به صورت كامل  كه يك 
نرسانیم. خوشبختانه آنها هم به حرفهای 
صحبتهای  به  و  داد  خواهند  گوش  شما 

صمیمانه شما احترام خواهند گذاشت.
● متولدين آبان )عقرب(:

هیچ  و  داريد  سرتان  در  فكرهايی  شما 
چیزی نمی تواند تالشتان برای رسیدن به 
چیزهايی كه می خواهید را متوقف كند. از 
نظر ظاهری خواسته های شما می تواند 
مادی  و  مسائل خصوصی  به  به  مربوط 
بنگريم شما  تر  عمیق  اگر  اما  باشد.  شما 
كه  را  متافیزيكی  حقیقتهای  خواهید  می 
مانع شاد بودن شما هستند را بشناسید. 
اگر امروز هم آدم روشن فكری به  حتی 
نظر نرسید باالخره متوجه خواهید شد كه 

جزو افراد مهم هستید.
● متولدين آذر )كمان(:

می  و  داريد  بزرگی  ايده  شما  كه  وقتی 
جهان  به  برسید  آن  به  آينده  در  خواهید 
اكنون  بیندازيد!  نگاهی  هم  پیرامونتان 
شما هدفهای ساده را جذب نمی كنید؛ در 
عوض به دنبال سرنوشتی عالی و باشكوه 
هستید كه شما به خاطر تالشهايتان واقعًا 
اگر  حتی  هستید.  سرنوشت  اين  سزاوار 
می  نظر  به  واقعی  غیر  شما  های  نقشه 
از حستان  رسند، هنوز هم پیروی كردن 

و روياپردازی كردن برايتان خوب است.
● متولدين دی )بز(:

امروز شما نمی توانید با روشهای ساده 
احساسات  ارتباط  برقراری  ممعمول  و 
ايد  شده  متوجه  شما  كنید.  بیان  را  خود 
كه زده می شوند  كه در ورای حرفهايی 
حقیقت  شوند  می  انجام  كه  كارهايی  و 
ديگری نهفته است. بنابراين در جستجوی 
هرچقدر  متأسفانه  هستید.  حقیقت  اين 
می  جواب  به  كمتر  گرديد  می  بیشتر  كه 
رسید. ولی اگر آرام باشید و احساساتی 
نشويد راهی را خواهید يافت كه به وسیله 
آن چیزی را كه در جستجويش هستید را 

متوجه خواهید شد.
● متولدين بهمن )ظرف آب(:

را  خود  دل  راز  تمام  نفر  يك  اگر  امروز 
می  عصبانی  شما  كند  افشا  شما  پیش 
كه  نیست  اين  معنی  به  اين سخن  شويد. 
افتاده  كه  اتفاقاتی  از  خواهید  نمی  شما 
كه  است  اين  معنی  به  بلكه  شويد،  باخبر 
آن شخص زياده روی كرده است. گاهی 
اوقات دانستن حقیقت از اينكه هیچ چیزی 
برای  اما تالش  است.  تر  ندانیم سخت  را 
در  است.  غريزی  حسی  رازها  گشودن 
داشته  منطقی  مقاومتی  شما  اگر  نهايت 
باشید و در عین حال ذهن بازی هم داشته 

باشید زندگی شما پربارتر خواهد شد.
● متولدين اسفند )ماهی(:

شما امروز فكر می كنید كه اگر از برنامه 
ريزی خاصی پیروی كرده و اولويت ويژه 
ای برای خود تعیین كنید به چیزهايی كه 
است  اين  حقیقت  رسید.  می  خواهید  می 
اهمیت  بودن  كامل  از  بودن  بین  واقع  كه 
البته نامرتبی و بی برنامه  بیشتری دارد. 
كار كردن هم توصیه نمی شود. فقط در 
حالیكه با خودتان صادق هستید كاری را 

كه می توانید به نحو احسن انجام دهید. 

سودوكوفال هفته
نیز  اعداد  چین  جور  به  همچنین  كه  سودوكو   
می  منطق  پايه  بر  پازل  يك  باشد,  می  معروف 
تا   1 اعداد  كردن  وارد  بازی  اين  از  هدف  باشد. 
اين  باشد, كه خود  ای می  9×9 خانه  9 در جدول 
جدول نیز شامل 9 زير جدول 3×3 كه ناحیه نامیده 
می شوند, است كه در اغاز اعدادی به عنوان پیش 
فرض در بعضی خانه های جدول قرار می گیرند. 
 1 هر سطر, ستون و ناحیه بايد شامل تمام اعداد 
به  نیاز  پازل  تكمیل  برای  باشد.  تكرار  بدون   9 تا 
حوصله و به كار بردن منطق می باشد. هر چند اين 
امريكايی  پازل  مجله  يك  در  بار  اولین  برای  پازل 
در سال 1979 انتشار يافت, ولی انتشار ان به طور 
مستمر و پی گیر برای نخستین مرتبه بر می گردد 
به ژاپن در 1986 و در سال ۲005 اين سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست يافت.  امروزه اين بازی در 
تمامی كشورها به عنوان يك جدول فكری مقبولیت 
اين  به  روز  به  روز  و  است  يافته  توجهی  قابل 
محبوبیت افزوده می گردد. اكنون كمتر روزنامه و 
مجله پازلی را می توان يافت كه هر روزه جداول 
سودوكو را در بخش سرگرمی خود نداشته باشد. 
باعث  جداول  ديگر  اكثر  برخالف  جدول  نوع  اين 
به  گردد  می  انسان  در  منطقی  ذهن  و  فكر  تقويت 
همین دلیل از اين بازی در بسیاری از مسابقات به 
منظور سنجش قابلیت تعقل استفاده و در بسیاری 
از اين فستیوال ها سودوكو به عنوان مقام نخست 
جهانی در بین بازی های سرگرمی دست می يابد. 
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اين حق شماست كه به ازای كمترين پرداخت ممكن،
 بیشترين دريافت ممكن را داشته باشید.

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین شما را به حق تان نزديک تر می كند!

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و 
مشتريان شما را 

بیشتر می کند!

02084554203
07811000455 

نیازمنديهای پرشین
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس     999
 كانون ايرانیان   0۲077000477

كانون ايران              0۲087463۲69 
جامعه ايرانیان          0۲08748668۲  

سفارت انگلستان در تهران  0098216705011-7
سفارت ايران در لندن       0۲07۲۲53000 

وزارت كشور انگلستان       08456000914 
اطالعات پرواز هیترو          087000001۲3 

دفتر ايران اير هیترو          0۲085649806

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

07837025381  -  00989177104767   اسماعیلی

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی و جزيی

با نازلترين قیمت
07780814374

برق كار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

078۶17۶8۶82

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشین

و با همكاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

اطاق جهت اجاره
Golders Green
با تمامی امكانات

ترجیحا دانشجو

02084554203

راننده ون با گواهینامه 
انگلیسی مور نیاز است

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

07759512443

محل كار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنايی  قیمت  با 
بهترين منطقه میداول

079392۶121۶

فیلمبرداری - عكاسی
 اديت و تهیه آلبوم ايتالیايی

07939193009
www.mixfilm.net

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

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

07949477780

فروش كلیه  لوازم
منزل در 

حد نو دست دوم

020857871۶4

به يكنفر بازارياب تبلیغاتی 
جهت كار در هفته نامه 

پرشین نیازمنديم

07811000455

به يكنفر بازارياب تبلیغاتی 
جهت كار در هفته نامه 

پرشین نیازمنديم

07811000455

تعمیر كامپیوتر در محل
لپ تاپ و دسكتاپ - اپل و ماكروسافت

07733113137
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk حوادث

كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كینگستون

گاز مايع، اكسیر حیات جوان عراقي 
اختالالت ذهني يك جوان عراقي و تنبیه هاي پدرش در دوران كودكي 
وي را به تنفس روزانه چهار سیلندر گاز شهري معتاد ساخته، امري 
كه حیرت پزشكان را از سالمت خوني وي در پي داشته است.ياسر 
ابواحمد هر روز با دو دست خسته اش طوري به سمت سیلندرهاي 
گاز موجود در خانه شان در بغداد مي رود، گويي كه اكسیر حیات را 
يافته است.اين جوان از كودكي به استنشاق گاز مايع اعتیاد پیدا كرده. 
پديده اي كه پزشكان از آن حیرت زده شده اند البته علت آن را مشكالت 
رواني ياسر در پي ابتال به صرع دانسته اند.خانواده اين جوان عراقي 
درباره علت اين رفتار وي مي گويند: »ياسر از كودكي از كندي رشد 
قواي عقلي رنج مي برد. پدر خانواده نیز در پي شلوغ كاري هاي ياسر 
غذا  بدون  روز  يك  و  مي بست  گاز  سیلندر  يك  به  طناب  با  را  وي 
و نوشیدني رهايش مي كرد.اين رفتار در زماني كودكي ياسر بارها 
تكرار شد و هنگامي كه وي گرسنه مي شد، خود را برابر سیلندر گاز 
مي يافت. بر اين اساس وي شیر سیلندر گاز را باز مي كرد و از آن 
استنشاق مي كرد. اين رفتار هم اكنون پس از ۲3 سال همچنان توسط 
ياسر تكرار مي شودو وي هر روز سه تا چهار سیلندر گاز را خالي 
مي كند.« برادر اين جوان عراقي با اشاره به كوتاهي پدر خانواده در 
رسیدگي به وضعیت بد جسماني و رواني ياسر افزود: »با تاخیر در 
نمي يافت.«در  گاز  استنشاق  ياسر، وي چاره اي جز  به  غذا  رساندن 
همین حال علي جبار از همسايگان خانواده ياسر در بغداد، در اين 
باره مي گويد: »ياسر روزانه سه تا چهار سیلندر گاز مصرف مي كند 
و اگر در خانه به اين تعداد سیلندر گاز دست نیابد به صورت ديوانه 
واري در خانه همسايگان را مي زند تا به گاز مورد نیاز خود دست 
يابد.خانواده ياسر درآمد محدودي دارند و نمي توانند اين میزان گاز 
رواني  مشكالت  وجود  با  ديگر،  سوي  كنند.«از  فراهم  وي  براي  را 
پي  در  وي  جسماني  وضعیت  در  مشكلي  گونه  هر  وجود  عدم  او 
استنشاق مواد سمي و شیمیايي موجود در گاز مايع حیرت برانگیز 
است.اين مسئله زماني عجیب تر شد كه دكتر»جبار الیاسري« رئیس 
آزمايش هاي  انجام  از  »پس  داشت:  اظهار  بغداد  الكرامه  بیمارستان 
متعدد پزشكي روي خون ياسر متوجه شديم كه خون وي صد در 
اما  صد سالم است تا جايي كه مي تواند به ديگران خون اهدا كند!« 
نكته دردناك اين است كه به علت نبود امكانات الزم پرونده اين جوان 

عراقي بسته شده و امید خانواده نسبت به بهبودي ياسر نیز از بین 
اين اساس، وي هم اكنون دست و پا بسته در منزل  رفته است. بر 

برادرش روز را به شب مي رساند. 
گاردين -اول آگوست۲010 

1100 كشته و يک میلیون آواره در 
سیل پاكستان 

سازمان ملل متحد طي گزارشي اعالم كرد كه ماموران امدادگر در 
دام  به  پاكستان  در  میان سیالب  در  كه  را  نفري  هزاران  تا  تالشند 
و  جاد ه ها  تخريب  دلیل  به  عملیات  اين  البته  دهند.  نجات  افتاده اند، 
فرو ريختن پل هاي ارتباطي با مشكل مواجه شده است. در گزارش 
و  خانمان برانداز  سیالب  چنین  كه  است  آمده  متحد  ملل  سازمان 
مرگباري از سال 19۲9 میالدي تاكنون در اين كشور رخ نداده است، 
به طوري كه بیش از 400 هزار نفر در نواحي كوهستاني و دره اي اين 
كشور در محاصره قرار دارند و تالش ها تاكنون براي نجات اين افراد 
بي نتیجه مانده است. اين سیالب عالوه بر اينكه بیش از1100 كشته 
بر جاي گذاشت، زندگي يك میلیون پاكستاني را هم با اختالل مواجه 
كرده است، مردم براي فرار از غرق شدن روي پشت بام ها رفته اند و 
منتظر كمك نیروهاي امدادگر هستند. »امجد علي« ـ يكي از ماموران 
امدادگر در ناحیه »نوشرا« ـ خاطرنشان كرد:»وضعیت بسیار وخیمي 
است. غذا و آب براي سیل زدگان وجود ندارد. امدادگران براي نجات 
قايق ها  و  سنگین  كامیون هاي  نظامي،  بالگردهاي  از  سیل زدگان 
جاد ه ها  و  راه ها   اكثر  دهند.«  نجات  را  افراد  اين  تا  مي كنند  استفاده 
تخريب شده و ساختمان هاي زيادي فرو ريختند، به طوري كه تاكنون 
پاكستان فرو ريخته و وضعیت  اكثر نواحي شمال غرب  45 پل در 
امدادرساني را با مشكل مواجه كرده است. »التور رحمان« ـ يكي از 
مقامات منطقه شمال غرب پاكستان ـ اضافه كرد: »عملیات بازسازي 
كه  است  حدي  به  بارش ها  است.  كند  شدت  به  سیل زده  مناطق  در 
استفاده  قايق  از  مسیرهاي مشخص  از  عبور  براي  مجبورند  مردم 
بر  مجروح   61 و  كشته   64 تاكنون  هم  افغانستان  در  سیالب  كنند. 
و  كشاورزي  زمین هاي  و  اراضي  از  هكتار  صدها  و  گذاشته  جاي 
ده ها منزل مسكوني در پي وقوع سیالب و رانش زمین تخريب شده 

است.«»متین ادراك« ـ مدير دپارتمان مديريت بحران دولت افغانستان 
ـ در اين باره گفت:»در پاكستان و افغانستان سیل زدگان به دلیل عدم 
وجود آب و غذاي بهداشتي دچار بیماري هايي همچون اسهال، وبا 
جهاني  بهداشت  سازمان  میان  اين  شده اند.«در  پوستي  مشكالت  و 
و سازمان ملل متحد در تالشند تا هر چه سريع تر به هر دو كشور 
ارتش  سخنگوي  ـ  عباس«  »عطار  دهند.  انجام  را  خود  امدادرساني 
در  كشور  ارتش  نیروي  هزار   30 از  كرد:»بیش  تصريح  ـ  پاكستان 

عملیات آزادسازي و نجات 19 هزار سیل زده شركت داشتند.« 

آسوشیتد پرس - اول آگوست۲010 

سه قاتل از زنداني در ايالت 
آريزونا گريختند 

پلیس آمريكا روز شنبه با استفاده از بالگرد و سگ در جست وجوي 
گريخته  آريزونا  ايالت  شمال  در  واقع  زنداني  از  كه  است  قاتل  سه 
افراد  اين  كرد  اعالم  زندان ها  سازمان  مارسون سخنگوي  اند.بارت 
محكوم عصر روز جمعه با ايجاد حفره اي در نرده حفاظ زندان ايالتي 
شرقي  جنوب  كیلومتري  حدود145  در  واقع  ُولي  گلدن  در  آريزونا 
الس وگاس فرار كردند. اين افراد به علت ماهیت محكومیت هايشان، 

به شدت خطرناك قلمداد مي شوند. 
به گفته مقامات، تريسي پراوينس 4۲ ساله كه در حال گذراندن دوره 
محكومیت حبس ابد به علت قتل و سرقت بود، دانیل رنويك36 ساله 
كه در حال گذراندن ۲۲ سال دوره حبس خود به علت قتل غیر عمد 
و جان مك كالسكي 45 ساله كه در حال گذراندن دوره محكومیت 
15سال حبس به علت قتل غیرعمد، ضرب و شتم و تیراندازي بود، 
سه محكوم فراري هستند. جیمز جكسون گروهبان پلیس اعالم كرد 
از زندان  افراد در فرار  اين  به  44 ساله  نام كاسلین ما ولچ  با  زني 
كمك كرده است و حدود ساعت پنج صبح به وقت محلي روز شنبه، 
اين افراد، دو راننده يك كامیون را ربودند و آنها را به زور اسلحه 
وادار كردند، به سمت شرق برانند. وي افزود محكومان فراري سپس 

رانندگان را رها كردند و به سمت مقصد نامعلومي گريختند. 
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ورزش ايران
پس از عدم دعوت به تیم ملی

علی كريمی: برای همه آرزوی 
موفقیت می كنم/ 

سفر زیارتی برای خانواده های ما بهتر از خارج رفتن است

  واكنش كريمی نسبت به اظهارات ترابیان اين است: »برای خانواده های 
ما سفر به مشهد و قم ارزشمند تر از سفر های خارجی است«

علی كريمی در واكنش به عدم دعوت به تیم ملی از سوی قطبی گفت :» 
هیچ مشكلی نیست و هر مربی با توجه به تفكراتش بازيكنان را انتخاب 
قطبی  سلیقه  به  و  دارم  موفقیت  آرزوی  ملی  تیم  برای  هم  من  می كند. 

احترام می گذارم«.
آيا  كه  خصوص  اين  در  شايعه  گونه  هر  رد  با  و  گويد  می  را  اين  او 
اعتراضات او به اردوی اتريش نقشی در اين اتفاق داشته است ادامه می 
دهد :»اصال اين طور نیست.من به نظر قطبی و كادر فنی احترام می گذارم 
و مطمئن باشید هر زمان كه دوباره به تیم ملی دعوت شوم با كمال میل 

اين دعوت را می پذيرم«
كريمی در واكنش به حرف های ترابیان در برنامه 90 هم می گويد :»برای 
خانواده های ما زيارت اماكن مقدس مثل قم و مشهد با ارزش تر از خارج 

رفتن است«.

غالمرضا محمدي: تا دير نشده از 
كشتي حمايت كنید 

سرمربي تیم ملي كشتي آزاد كه در آستانه آغاز تورنمنت زيلكوفسكي 
پشت  را  سختي  روزهاي  مسكو  جهاني  به  شدن  نزديك  و  لهستان 
سرمي گذارد بار ديگر از عدم توجه به اين رشته ورزشي گاليه كرد و 

گفت: تا دير نشده دستگاه ورزش از كشتي حمايت الزم را نشان دهد. 
غالمرضا محمدي با اشاره به مسابقات سختي كه در 6 ماه آينده پیش رو 
را جدي  پايه ها  اگر بحث  ملي گفت:  تیم  در  درباره پشتوانه سازي  دارد 
پیدا كنیم از كشتي دنیا عقب  نگیريم و از كشورهاي صاحب نام فاصله 
خواهیم افتاد و رقیبان ما در بزرگساالن هم از ما سبقت خواهند گرفت. 
10 وزن قهرمان شديم  10 مدال در هر  با   ۲007 با نوجوانان در سال 
اما سه سال است كه قهرمان نشده ايم. محمدي درباره انتخاب ملي پوش 
وزن 60 كیلوگرم گفت: خوشبختانه با حضور سه مهره خوب مانند مراد 
محمدي، سعید احمدي  و مسعود اسماعیل پور در اين وزن كار انتخاب 
براي ما سخت شده است و پس از تورنمنت لهستان در اين مورد تصمیم 

خواهیم گرفت. 

تبعید دروازه بانهای پرادعا  به نیمكت 
به  پرسپولیس  و  استقالل  دروازه بانان  انتظار  حد  از  عملكرد ضعیف تر 
سوم  هفته  ديدارهاي  در  آنها  هردوي  نیمكت نشیني  به  فراوان  احتمال 
دو  هر  كه  حقیقي  علیرضا  و  طالب لو  وحید  شد.  خواهد  منجر  تیم شان 
انتظار  در  بايد  دارند،  تیم شان  ذخیره هاي  نیمكت  روي  آماده اي  رقباي 
و  محمدي  محمد  نمايش  ديدن  و  هفته  اين  بازي هاي  در  نیمكت نشیني 
پرسپولیس  تمرينات  از  باشند.  تیم هايشان  دروازه  در  احمدي  رحمان 
خبر مي رسد كه علي دايي روي تغییر در درون دروازه تیم خود مصمم 
است و در ديدار اين هفته تیمش مقابل سايپا، براي اولین بار از رحمان 
يك  كردن  سپري  از  پس  كه  دروازه باني  كرد.  خواهد  استفاده  احمدي 
قلعه نويي  امیر  با  شديدش  اختالفات  و  سپاهان  در  نیمكت نشیني  فصل 
در  است.  برخوردار  توانايي هايش  اثبات  براي  زيادي  بسیار  انگیزه  از 
اين زمزمه وجود دارد كه طالب لو در  آنسو و در جمع استقاللي ها هم 
اصفهان نیمكت نشین است و بازي حساس تیمش مقابل ذوب آهن را به 
از مربیان  عنوان ذخیره محمد محمدي پشت سر خواهد گذاشت. برخي 
استقالل اعتقاد دارند دو هفته ابتداي لیگ براي فرصت دادن به طالب لو 
كافي بوده و او با عملكرد فوق العاده ضعیفش در اين بازي ها بايد جايش 
اين  بر  تیم  اين  از اعضاي كادرفني  اما برخي ديگر  را به محمدي بدهد 
باورند كه طالب لو در بازي با ذوب آهن هم درون دروازه بايستد. هرچند 
به نظر مي رسد طالب لو درنهايت در ديدار مقابل ذوب آهن نیمكت نشین 
طالب لو  بكند.  مفرطش  ناآمادگي  حال  به  فكري  اين گونه  شايد  تا  شود 
وحقیقي كه فصل گذشته هم درگیري هاي زيادي با محمدي و معمارزاده 
داشتند و گاهي اوقات دلیل نیمكت نشیني شان را مسائل فني نمي دانستند، 
نیمكت نشیني   ثابت كرده اند كه  به خوبي  اين دوهفته  با عملكردشان در 
آنها دقیقا فني بوده و مشكل ديگري در میان نبوده است. اين موضوع در 

مورد دروازه بان استقالل بیشتر صدق مي كند. 

ورزشی ايران و جهان
حذف علي كريمي صداي اعتراض ها را بلندتر كرد 

قديمي ترهاي 
تیم ملي علیه 

فدراسیون و قطبي
شدن  خالص  براي  مفري  انتظار  خالف  بر  هم  برتر  لیگ  آغاز 
مديران فدراسیون فوتبال از كانون حواشي نشد و پي بردن به 
هنوز  فوتبال  اهالي  براي  نشینان  فدراسیون  اصلي  دغدغه هاي 

به  كاشاني  حبیب  رسیدن  از  نمي رسد.  نظر  به  آساني  كار  هم 
به كرسي  براي رسیدن  قدرت  گرفتن جنگ  باال  و  رئیسه  هیات 
رياست فدراسیون گرفته تا كیفیت نازل و بحث برانگیز اردوها 
و بازي هاي تداركاتي تیم ملي و اظهارات دردسر ساز و ناشیانه 
اند؛  بیگانه  منتقدان  كردن  متقاعد  صحیح  شیوه  با  كه  مديراني 
چالش هاي فدراسیون فوتبال را به نقطه اوج رسانده است. پس از 
ماجراهاي اردوي تیم ملي در اتريش و فهرست تازه افشین قطبي 
وجهه مديران فدراسیون بین اهالي فوتبال چنان مخدوش شده كه 

منتقدان از بیان انتقادات بي پروا هیچ ابايي ندارند. 
رسول كربكندي پس از خط خوردن علي كريمي و دعوت شدن 
چند بازيكن نا آماده به اردودي تیم ملي به عنوان يكي از منتقدان 
دايره  مي خواهد  فوتبال  فدراسیون  از  ملي  تیم  سرمربي  ويژه 
كند:»  تر  بزرگ  را  قطبي  برانگیز  شك  انتخاب هاي  بر  نظارتش 
ملي  تیم  در  و تصمیمات سلیقه اي  برخوردهاي شخصي  بساط 
بايد برچیده شود. چرا وقتي كريمي از تیم ملي خداحافظي كرده 
بود او را با اصرار آوردند و حاال اين بازيكن را كنار مي گذارند؟ 
فدراسیون بايد به اين مسئله رسیدگي كند. بعضي بازيكناني كه 
در تیم باشگاهي نا آماده اند، دعوت مي شوند ولي بازيكنان آماده 

جايي در تیم ملي ندارند. 
كنار  زده  اتريش  اردوي  در  گل  دو  كه  بازيكني  وقتي  مطمئنا 
گذاشته مي شود مسائلي وجود داشته. اگر تیم ملي نتیجه نگرفت 
قطبي بايد پاسخگو باشد. امیدوارم او با كیف پر از پول سوار 
چهار  برنامه  طبق  نكند.«  فرار  ناكامي  از  پس  و  نشود  هواپیما 
بازيكن ملي پوش استقالل پس از بازي با ارمنستان و تنها 1۲ 
ساعت مانده به بازي استقالل با استیل آذين در هفته چهارم به 
اردوي اين تیم اضافه مي شوند. مظلومي با انتقاد تند از قطبي در 
جست وجوي راهي براي جلوگیري از حضور بازيكنان استقالل 

در تیم ملي است: 
» متاسفانه آقاي قطبي بیكاري هايش را با اين برنامه ريزي ها پر 
مي كند. در مورد بازيكن ندادن به تیم ملي باشگاه تصمیم مي گیرد. 
من فقط مي گويم با اين وضعیت نمي توانیم برابر استیل آذين به 

میدان برويم.« 
علي  نام  روي  قرمز  خط  كشیدن  با  فوتبال  فدراسیون  اينكه  با 
پوشان  ملي  جمع  در  قطبي  اصلي  معترض  عنوان  به  كريمي 
اما  داد،  نشان  معترضان  دايره  كردن  كوچك  براي  را  عزمش 
امروز چنین رفتاري به ساير بازيكنان تیم ملي تسري پیدا كرده و 
آنها بي پروا از الپوشاني كردن اتفاقات اردوي پرماجراي اتريش 
و اظهارات غیر مسئوالنه بعضي مديران فدراسیون گاليه مي كنند. 
شهاب گردان، دروازه بان جوان تیم ملي كه پس ازسپري كردن 
ابراهیم  به  اكنون جايش را  تیم ملي  اردوي  يك دوره كوتاه در 
میرزاپور داده با حمله به افشین قطبي صالحیت فني سرمربي تیم 
ملي را زير سوال مي برد:» اين فهرست نشان مي دهد كه قطبي با 
برخي بازيكنان مغرضانه برخورد كرده و درك فني بااليي ندارد. 

بابت حرف هايي كه مي زنم نگراني ندارم و اين صحبت ها اصال 
به اين دلیل نیست كه از تیم ملي خط خورده ام. حتي قبل از اين 
باشگاه حرف زدم و  باخانواده ام و همچنین مسئوالن  اردو هم 
بروم.« در كشاكش خبرهاي  تیم ملي  به  ندارم  گفتم كه دوست 
نگران كننده اي كه از اردوي تیم ملي در اتريش به تهران مخابره 
مي شد فدراسیون فوتبال تالش هاي گسترده اي را براي فروكش 
كردن هجمه انتقادها انجام داد. تعريف و تمجیدهاي بازيكنان از 
فوتبال  فدراسیون  رسمي  سايت  وب  روي  كه  ملي  تیم  اردوي 
اما پس  البته درهمان مقطع شك برانگیز بود  قابل مشاهده بود 
بین الملل  ترابیان، سرپرست كمیته روابط  از صحبت هاي عباس 
كردن فضاي  تلطیف  براي  فدراسیون  بي وقفه  تالش هاي  امروز 
قرار  ملي  تیم  بازيكنان  گسترده  اعتراض هاي  سايه  زير  فعلي 
كیفیت  90 مدعي شد  پرمخاطب  برنامه  در  ترابیان  است.  گرفته 
اردوي اتريش براي بازيكناني كه خانواده شان سفر به خارج از 
كشور را تجربه نكرده اند كفايت مي كرد. سید مهدي رحمتي به 
عنوان اولین معترض به اظهارات ترابیان، خواستار عذر خواهي 
رسمي او از بازيكنان تیم ملي مي شود:» براي خانواده ما خارج 
يعني عربستان، سوريه و عراق كه همه كشورهاي زيارتي هستند. 
شنیده ام خانواده آقاي ترابیان در انگلیس هستند ولي خانواده هاي 
ما بیشتر جاهاي زيارتي را دوست دارند. آقاي ترابیان، اين براي 
اولین بار نبود كه به اردوي خارج از ايران مي رفتیم و حاال شايد 
با  بدانید  نیست  بد  اما  باشد  اردو  اين حرف ها آخرين  به خاطر 
حضور همین مسئول فعلي حراست كه با ما به اتريش و ايتالیا 
آمده بود، به اسپانیا و چك رفتیم و اتفاقا در كنار دريا اردو زده 
بوديم. وقتي ايشان مي گويد نمي توانستیم بازيكنان را جايي ببريم 

كه در كنار رودخانه و دريا باشد نمي دانم چه بگويم. 

اين  ناخواسته  يا  خواسته   90 پربیننده  برنامه  در  ترابیان  آقاي 
بازيكنان  تك  تك  از  بايد  برنامه  همان  در  و  زده  را  حرف ها 
عذرخواهي كند. االن شرايط طوري شده كه حتي بازيكناني كه 
بازي هاي  متاسفانه  شده اند.  سرخورده  هستند  ملي  تیم  عاشق 
دوستانه اي كه روابط بین الملل براي تیم ملي ترتیب داد به هیچ 
عنوان در شأن ما نبود. تیم ملي نبايد با واشاش مجارستان بازي 
مي كرد كه چندي پیش به ايران آمد و مقابل تیم هنرمندان قرار 
گرفت.« پس از رحمتي، هادي عقیلي هم به جبهه بازيكنان قديمي 
پیوسته و در باره صحبت هاي ترابیان مي گويد:» او بايد در رسانه 
ملي از همه بازيكنان و خانواده هايشان عذرخواهي كند. اين آقا 
خیال كرده كه خودش در كاخ و دربار زندگي مي كند و ما هم دنیا 
نديده هستیم. اصال من نمي دانم كه خارج رفتن چه امتیازي دارد 
كه ترابیان اين گونه حرف زد.« كار حتي به جايي رسیدكه شهاب 
اندك شانس هايش براي حضور در اردوهاي بعدي  گردان هم 
تیم ملي را به حراج گذاشته و پس از حمله به قطبي از خجالت 
ترابیان در مي آيد:» ترابیان در حدي نیست كه در مورد خانواده 
بازيكنان حرف بزند. او اگر مي خواهد مي توانم پاسپورت اعضاي 
خانواده ام را نشان دهم تا ببیند كه سفر خارجي رفته ايم يا خیر.« 
ترابیان  فدراسیون مي خواهد  از مسئوالن  محمد رضا خلعتبري 
كنند:»  مجاب  ملي  تیم  بازيكنان  از  عذر خواهي رسمي  براي  را 
دارد.  ترابیان  به  ما چه ربطي  نمي دانم خارج رفتن خانواده  من 
اين موضوع به مسائل شخصي مربوط مي شود و ترابیان حق 
ما  هر كس  روز  چند  اين  در  بزند.  مورد حرفي  اين  در  نداشت 
ما  از  تلويزيون  ترابیان در  امیدوارم  به طعنه حرفي زد.  ديد  را 

عذرخواهي كند تا ما هم مجبور نشويم افشاگري كنیم.« 
موضع گیري فرزاد آشوبي و اشاره او به اتفاقات اردوي اتريش 
كه در پاسخ به اظهارات ترابیان مطرح شده نشان مي دهد حق با 
را در شأن  اتريش  لئونارد هارد  امكانات كمپ  كه  بوده  كساني 
مسئول  يك  اينكه  از  مي خوردم  »تاسف  نمي دانستند:  ملي  تیم 
فدراسیون از چنین ادبیاتي استفاده مي كند. چرا يك بازيكن حق 
ندارد در مورد اردوي تیم ملي صحبت كند. ما انسان هستیم و 
هر انساني حق دارد حرف بزند. قرار نیست همیشه همه آدم ها 
از شما تعريف وبه به چه چه كنند. با وجود مشكالت فراواني كه 
بود توقع دارند دروغ بگويیم و ادعا كنیم همه چیز خوب بود. اگر 
همه چیز خوب بود كه كسي اعتراضي نداشت، پس حتما مشكلي 

وجود داشته.« 
ملي  تیم  معترض  بازيكنان  با  حذفي  برخورد  مي رسد  نظر  به 
هم ديگر چاره ساز نیست و پس از علي كريمي ساير بازيكنان 
كماكان بدون پرده پوشي انتقادهايشان را مطرح مي كنند. عباس 
فوتبال  فدراسیون  براي  كه  آشفته اي  اوضاع  درك  با  ترابیان 
به  ملي  تیم  بازيكنان  از  خواهي  عذر  با  مي كند  سعي  زده  رقم 
اين غائله پايان بدهد:» منظور من از گفتن اين حرف ها اهانت به 
جمله  و  كردم  اشتباه  شايد  نبود.  بازيكنان  محترم  خانواده هاي 
از  كه  است  نكردم. الزم  عنوان  منظورم  براي رساندن  مناسبي 
كه  هم  درباره حرفي  كنم.  عذرخواهي  آنها  خانواده  و  بازيكنان 
زده ام اگر الزم باشد از تك تك بازيكنان عذرخواهي مي كنم و 

دست همه آنها را هم مي بوسم.« 
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بحران توپ در آلمان 

در پیكارهاي جام جهاني ۲010 بود كه توپ رسمي اين مسابقات، 
زبان ها  بر سر  اندازه  از  بیش  بودن  »گرد«  به خاطر  جابوالني، 
پیشین  توپ هاي  با  مقايسه  در  آن  مهار  كه  آنجايي  از  و  افتاد 
توپي  حال  برانگیخت.  را  دروازه بانان  وحشت  بود،  دشوار تر 
مشابه كه »كارخانه گلزني« نام دارد، قرار است توپ رسمي همه 
ديدارهاي فصل جديد )۲011 - ۲010(، بوندس لیگا شود. شماري 
حاصل  سنگربانان  فاحش  اشتباه  اثر  بر  جام جهاني  گل هاي  از 
شدند كه در كمال ناباوري از عهده مهار ضربه هاي صددرصد 
مهارشدني برنیامدند. تعدد اين اشتباه ها سبب شد كه انتقادات نه 
تنها از دروازه بانان، بلكه از »گردترين« توپ تاريخ هم باال بگیرد. 

بي اساس  را  انتقادها  اين  آديداس  مسئوالن شركت  اين،  به رغم 
با  همیشه  بازار  به  جديد  توپي  ورود  كه  بودند  گفته  و  خوانده 
پي  در  انتقادهايي  همواره  و  نشده  روبه رو  همگان  استقبال 
آديداس،  شركت  سخنگوي  بروگن،  جنوبیاولیور  است.  داشته 
در گفت وگويي با خبرگزاري ورزشي آلمان ضمن اشاره به اين 
نكته گفته بود: »واقعیت اين است كه فن آوري جديد به كار رفته 
از  و  گرفته  قرار  آزمايش  به شكلي فشرده مورد  توپ،  اين  در 
تاريخ چهارم دسامبر سال گذشته میالدي )۲009(، در لیگ هاي 

بین المللي از آن استفاده شده است.« 

حال مسئوالن لیگ فوتبال آلمان قراردادي با شركت آديداس به 
آينده معتبر خواهد بود و  امضا رسانده اند كه طي چهار فصل 
طبق آن، در تمام بازي هاي لیگ دسته اول و دوم، توپي واحد 
توپ  مانند  ساخت  لحاظ  از  و  دارد  نام  گلزني«  »كارخانه  كه 
جام جهاني ۲010 است، استفاده خواهد شد. در حالي كه بر توپ 
جابوالني 11 رنگ مختلف نقش بسته بود، توپ جديد بوندس لیگا 

مانند رنگ هاي آرم اين لیگ، سفید و قرمز است. 

گفته مي شود كه لیگ فوتبال آلمان با بستن اين قرارداد چهارساله 
طبق  است  قرار  كه  كرد  خواهد  دريافت  يورو  میلیون   ۲0 مبلغ 
معیارهايي مشخص میان 18 تیم لیگ دسته اول و 18 تیم لیگ 

دسته دوم فوتبال اين كشور تقسیم شود. 

در حالي كه راينهارد راوبال، رئیس لیگ فوتبال آلمان از »گامي 
در راه حرفه اي تر شدن بوندس لیگا و عادالنه تر شدن رقابت ها« 
سخن مي گويد، موج انتقادهاي بازيكنان و سرمربیان تیم هايي كه 
تا كنون با توپ هايي غیر از توپ جديد آديداس بازي مي كرده اند، 
اولي  دسته  تیم  سرمربي  توخل،  دارد.توماس  ادامه  همچنان 
ماينس، معتقد است كه »توپ جديد بوندس لیگا به شكلي عجیب 
اين طرف و آن طرف مي پرد، انگار خرگوشي در شكم توپ پنهان 

شده. اين توپ يك فاجعه است.« 
گام  يك  حتي  دورتموند،  بوروسیا  تیم  كلوپ، سرمربي  يورگن 
فراتر رفته و مي گويد: »ما در بازي هاي آتي بوندس لیگا گل هاي 
فراواني خواهیم ديد و همچنین دروازه باناني كه عملكردي چندان 
اين توپ  او، واردكردن  نظر  به  از خود نشان نمي دهند.«  خوب 
رسمي بي شباهت به تغییر يكي از قوانین فوتبال نیست و مثال به 
اين مي ماند كه مسئوالن تصمیم بگیرند اندازه دروازه فوتبال را 

بزرگ تر كنند. 
با وجود اين انتقادها، لیگ فوتبال آلمان در تصمیم خود تجديد 
گلزني«  »كارخانه  نام  انتخاب  حال،  هر  كرد.در  نخواهند  نظر 
اين توپ شكي  نبوده، چون هم موافقان و هم مخالفان  بي دلیل 
از  بیشتر  آتي  فصل  در  بوندس لیگا  گل هاي  شمار  كه  ندارند 

گذشته خواهد بود. 
منبع: دويچه ووله 

ورزش
10 ستاره پرحاشیه فوتبال ايتالیا 

بچه هاي شرور 
سیامك خاجي 

اين روزها بحث انتقال ماريو بالوتلي از اينترمیالن به منچستر سیتي 
به سوژه تكراري مطبوعات ايتالیا و انگلیس تبديل شده و هنوز هم 
مشخص نیست اين بازيكن جوان و جنجالي فصل آينده را در كدام 

باشگاه سپري خواهد كرد. حاشیه هاي زياد او باعث شده تا توجهات 
زيادي را به خود جلب كند. به انگیزه انتقال احتمالي او نگاهي به 10 
ستاره فوتبال ايتالیا خواهیم داشت كه حواشي زيادي ايجاد كرده و 

به نوعي جنجالي بوده اند. 
 1976 تا   1969 سال هاي  فاصله  در  او  چیناگلیا:  جیورجیو   -  10
اسكودتو  تیم  اين  به همراه  و  بود  بهترين مهاجمان التزيو  از  يكي 
تند  بسیار  اخالقي  نظر  از  حال  اين  كرد.با  فتح   1974 سال  در  را 
مزاج بود و در رقابت هاي جام جهاني پس از تعويض برابر هايیتي با 
فروچیو والكارگي درگیر شد و اين جدال تا رختكن نیز ادامه يافت.

گفته مي شود او به هشت بطري آب ضربه زد و همین عكس العمل ها 
باعث شد تا خیلي زود از تیم ملي كنار گذاشته شود. چیناگلیا بعدها 
راهي كاسموس نیويورك آمريكا شد و مشكالتش در آنجا نیز ادامه 

يافت كه معروف ترين آن درگیري با پله بود. 
9 - كريستین ويه ري: بوبو هم در زمین و هم خارج از آن حواشي 
زيادي داشت. در آغاز هزاره جديد ويه ري يكي از بهترين مهاجمان 
او در  از فوتبال ملي كنار رفت.   ۲004 از يورو  اما پس  جهان بود 
طول دوران فوتبالش رابطه چندان خوبي با رسانه ها نداشت. ويه ري 
در زندگي شخصي خود نیز رسوايي هاي زيادي داشت و به همین 

دلیل بارها مورد انتقاد رسانه هاي ايتالیايي قرار گرفت. 
8 - فرانچسكو فالچي: يكي از مهاجمان پرتعداد اين فهرست كه به 
دلیل عملكرد نامناسب در خارج از زمین مورد انتقاد قرار مي گرفت.

ماه  دو  مدت  به  غیرمجاز  شرط بندي  علت  به  او   ۲006 سال  در 
محروم شد و كمي پس از آن نیز به دلیل استفاده از كوكايین دو 
۲009 به  سال از صحنه فوتبال كنار گذاشته شد. فالچي در سال 
به علت  باز هم  اما در دسامبر همان سال  صحنه ورزش برگشت 
استفاده از كوكايین مجرم شناخته شد و اين بار با محرومیت 1۲ 
ساله روبه رو شد و از ورزش كنار رفت؛ مگر اينكه در 47 سالگي 

هوس بازگشت به فوتبال حرفه اي را داشته باشد! 

ايتالیا پس  7 - پاسكواله برونو: يكي از بدنام ترين مدافعان فوتبال 
از كلوديو جنتیله كه به علت حركات عجیبش در هنگام دفاع به او 
لقب حیوان داده بودند. بازيكن سابق يوونتوس، تورينو و لچه كه 
به علت حمله به داور هشت جلسه محروم شد و خوش شانس بود 
كه هم تیمي هايش مانع از دردسرهاي بیشتر براي او شده و وي را 
از صحنه دور كردند. تكل هاي بسیار خشن او باعث شد تا در طول 
دوران فوتبالش بارها كارت زرد بگیرد و حتي پس از حضور در 
مسابقه ضربه  يك  در  و  جنجال ساز شد  نیز  اسكاتلند  هارت  تیم 
اخیر  سال هاي  در  او  كرد.  وارد  حريف  بازيكن  »كلیه«  به  شديدي 
نیز دست از حواشي خود برنداشته و در اظهار نظر جنجالي گفته 
خالكوبي،  گوشواره ها،  فكر  به  تنها  فوتبال  كنوني  »بازيكنان  است: 
شب نشیني ها و خريدهايشان هستند.« و همچنین تهديد كرده بود اگر 

هنوز هم بازي مي كرد درس خوبي به زالتان ابراهیموويچ مي داد. 
6 - عمر سیووري: از سیووري به عنوان يكي از بهترين بازيكنان 
بود.  نیز  بي مهابا  بسیار  اما  مي شود  ياد   A سري  و  يووه  تاريخ 
بهترين بازيكن فوتبال اروپا در سال 1961 در طول 7 سال حضور 
و  حريفان  با  بارها  و  كرد  دريافت  قرمز  كارت  بار   10 تورين  در 
داوران درگیر شد. مارادوناي دهه 60 در سال 1965 بیانكونري را 
پس از درگیري با مربي خود ترك كرد و راهي ناپولي شد اما در 

آنجا هم بارها محرومیت را تجربه كرد. 
5 - ماركو ماتراتزي: يكي از منفورترين بازيكنان جهان طي سال هاي 
اخیر. تا قبل از سال ۲006 او به دلیل استعداد كم و ضرباتي كه با 
آرنج يا تكل هاي خشنش به رقبا مي زد شهرت داشت اما در تابستان 
در  او  كرد.  تجربه  را  زندگي اش  هفته  بهترين سه  ماركو  اين سال 
جام جهاني جانشین الساندرو نستاي مصدوم شد و نمايشي عالي 
ارائه كرد. حتي در فینال گل تساوي تیمش را به ثمر رساند و يكي 
از ضربات پنالتي ايتالیا را نیز وارد دروازه فرانسه كرد. البته شايد 
مهم ترين كار او نقشي بود كه در اخراج زيدان در آن مسابقه داشت. 
زيزو در آخرين مسابقه زندگي اش در وقت اضافه با سر به سینه 
ماتراتزي كوبید و اخراج شد تا تیمش قهرماني را به آتزوري واگذار 
كند. ماتراتزي هم با توجه به گذشته جنجالي اش از سوي فیفا دو 
جلسه محروم شد. يكي از جنجالي ترين حركات او زماني بود كه در 
برلوسكوني،  ماسك سیلويو  با  اينتر  پیروزي  از  پس  میالن  داربي 

رئیس باشگاه میالن به شادي پرداخت. 
در  سیسیل  و  زاده  غنايي االصل  مهاجم  اين  بالوتلي:  ماريو   -  4
حالي كه هنوز در سنین جواني قرار دارد تقريبا با تمام هم تیمي هاي 
خود در اينتر، حريفان، داوران و هواداران درگیر شده است. اظهار 
۲ خوانده بود و  اينكه خود را شهروند درجه  از جمله  او  نظرهاي 
نمي تواند  كه  بود  نامیده  بازيكني  را  رونالدو  كريس  اينكه  همچنین 
روي پايش بايستد حواشي زيادي براي او ايجاد كرد. سوپر ماريو 
يك بار با پوشیدن پیراهن میالن در تلويزيون خود را هوادار اين تیم 

خوانده بود. 
كه  ايتالیايي  بازيكنان  بزرگ ترين  از  يكي  دي كانیو:  پائولو   -  3
هیچ گاه پیراهن تیم ملي را برتن نكرد. او پس از درگیري با جیوواني 
تراپاتوني توسط يووه به فروش رسید و راهي شفیلدونزدي شد. 
او در جريان يكي از ديدارهاي تیمش برابر آرسنال پس از دريافت 
كارت قرمز پل آلكاك، داور بازي را هل داد و 11 جلسه محروم شد. 
براي  كه  ايتالیايي  مدافعان  از خشن ترين  يكي  جنتیله:  كلوديو   -  ۲
در جام جهاني  او  بود.  بدل شده  كابوسي  به  مهاجمان  از  بسیاري 
را  زيكو  پیراهن  رقابت ها  در همان  و  مهار كرد  را  مارادونا   198۲
نیز پاره كرد. جنتیله در يارگیري بسیار سخت گیر بود تا جائي كه 
اگر  بود:  گفته   1978 آرژانتین در جام جهاني  ماريو كمپس، ستاره 

شما بخواهید به دستشويي هم برويد جنتیله تعقیبتان مي كند. 
ايتالیا در جام جهاني  از قهرماني  بعد  او روز  آنتونیو كاسانو:   - 1
اخیر  بازيكنان سال هاي  از مستعدترين  يكي  او  آمد.  دنیا  به   198۲
فوتبال ايتالیا بود اما رفتارهاي عصبي و حواشي زيادش باعث شد 
ايتالیا مطرح  تا نتواند خود را به عنوان يكي از بهترين هاي فوتبال 
را  مربیان  با  اين مشكالت  از  بسیاري  كتاب خاطراتش  در  او  كند. 
مطرح كرده است. در سال ۲008 او به دلیل پرتاب پیراهنش به سوي 

داور پنج جلسه محروم شد. 

میلیاردر چیني دست به كار شد 

مشتري جديد براي لیورپول 
لیورپول وارد  باشگاه  براي خريد سهام  میلیاردر چیني  كني هانگ، 
مذاكره شد. مدير اجرايي يك شركت ورزشي در چین قصد دارد پس 
از آبراموويچ در چلسي و سلیمان فهیم، مالك اماراتي منچستر سیتي، 
سومین نفري باشد كه با سرمايه اي عظیم يك تیم ديگر در لیگ جزيره 
را متحول مي كند. اين مدير چیني قصد دارد با پرداخت بدهي ۲37 
كند،  برطرف  را  تیم  اين  تاحدي مشكالت  لیورپول،  يورويي  میلیون 
اگرچه پرداخت بدهي به طور رسمي امتیازي براي او نخواهد بود، اما 
سران فعلي باشگاه را تحت فشار قرار خواهد داد تا سهام باشگاه را 
به او واگذار كنند. يكي از سران باشگاه لیورپول كه خواست نامش 

دارد  قصد  چیني  مدير  اين  گفت:  موضوع  اين  درباره  نشود،  فاش 
هرچه سريع تر سرمايه گذاري اش را در لیورپول آغاز كند، همچنین 
قول داده آنفیلد را بازسازي كند تا به يكي از ورزشگاه هاي مدرن در 
دنیا تبديل شود. پرداخت بدهي باشگاه هم يكي ديگر از تصمیم هاي 
اوست. اين مقام مسئول ادامه داد: لیورپول به سرمايه گذاري هاي اين 
چنین نیاز دارد، هیكس و گیلت، مالكان كنوني باشگاه آوريل گذشته 
باشگاه را براي فروش گذاشتند، اما غیر از يك مشتري آمريكايي كه 
پیشنهاد قابل قبولي نداشت، هیچ كس براي خريد باشگاه اقدام نكرد. 
مالكان فعلي باشگاه در سال ۲007 سهام باشگاه را با مبلغي حدود 
گفت:  مطبوعاتي  كنفرانس  در  هیكس  و  خريدند  يورو  میلیون   ۲۲0
لیورپول مطمئن ترين زمینه براي سرمايه گذاري است و مطمئنم در 

چند سال آينده سرمايه ام چهاربرابر خواهد شد. 



A ceremony will be held soon to celebrate the global 
registration of Iranian sites. 
Announcing this, Masoud Alavian-Sadr, the deputy 

head of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization for preservation of historical 
sites, told Fars News Agency that the ceremony will 
be held by the end of the holy month of Ramadan 
(Sept. 9). 
Two Iranian historical sites, namely the historical 
Tabriz Bazaar in East Azarbaijan province and the 
Mausoleum of Sheikh Safieddin in Ardebil prov-
ince, were added to UNESCO’s World Heritage List. 
The decision was taken during the 34th session of 
UNESCO’s World Heritage Committee in Brasilia on 
Saturday. 
Sites in Saudi Arabia, Australia, India, the Marshall 
Islands and South Korea were also added to the list 
at the session. 
Sheikh Safieddin Mausoleum 
Sheikh Safieddin Monastery and its Shrine Ensemble 
in Ardebil were built between the beginning of the 
16th century and the end of the 18th century. 
It is a place of spiritual retreat in the Sufi tradition. 
Iranian traditional architecture is at its best here and 
catches the visitors’ eyes. 
The architecture maximizes the use of space to ac-
commodate a variety of functions, including a li-
brary, mosque, school, mausoleum, cistern, hospital, 
bakery and administrative quarters. 

Tabriz Bazaar 
Tabriz Bazaar has been a place of cultural exchange 
since antiquity and dates backs to at least 9 centuries. 
The historical bazaar complex, the largest roofed 
structure in the world, is one of the most important 
commercial centers on the Silk Road. It consists of 
a series of interconnected, covered, brick structures, 
buildings and enclosed spaces. 
“The historical bazaar has been recently insured 
against fire,” said Shahram Amiri, the head of Tabriz 

City Council. 
“The site’s registration on the World Heritage List 
will benefit the residents of Tabriz since more tour-
ists are expected to visit the city as of now.” 
Amiri noted that the businessmen and shop-owners 
of the bazaar have become more informed about its 
importance, adding that they are now more inter-
ested in safeguarding the site. 
Habib Bashiri-Azar, a member of Tabriz City Coun-
cil, said the global registration of the site will help 
promote tourism. 
“Tabriz Bazaar is a historical document showing the 
antiquity of our country,” he said. 
Torab Mohammadi, the head of Tabriz Cultural Her-
itage, Handicrafts and Tourism Department, said 
that the bazaar’s registration on the global list will 
attract more foreign tourists to the city. 
“The names of world heritage sites are available on 
the international tourism website,” he said, pointing 
out that many foreign tourists select their destina-
tions via this site. 

Iranian Sites on UNESCO’s List 
1. Choghazanbil, Khuzestan province, 1979 
2. Persepolis, Fars province, 1979 

3. Naqsh-e Jahan Square, Isfahan province, 1979 
4. Takht-e Soleiman, West Azarbaijan province, 2003 
5. Pasargad, Fars province, 2004 
6. Bam and its Cultural Landscape, Kerman province, 
2004 
7. Soltanieh Dome, Zanjan province, 2005 
8. Bisotoun, Kermanshah province, 2006 
9. Historical churches of St. Thaddeus and St. 
Stepanous, West Azarbaijan province, and Dzordzor 
(Zorzor), East Azarbaijan province, 2008 
10. Shoushtar’s ancient water system, Khuzestan 
province, 2009 
11. Mausoleum of Sheikh Safieddin Ardebili, Ardebil 
province, 2010 
12. Tabriz Bazaar, East Azarbaijan province, 2010. 

Celebration Over 
Registration Of Sites 
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Japan Will Help 
Organize Anzali 
Wetland 
Japan is to assist Iran in organizing Anzali Wetland in 
Gilan province 
Speaking with Gilan Governor General Rouhollah 
Qahremani Chabok during his visit to Rasht, Japan’s 
Ambassador to Iran Akio Shirota said close ties be-
tween Iran and Japan have reached a level where we, 
as representatives of the Japanese people and gov-
ernment, want to contribute to the Anzali Wetland 
project, the Persian daily Iran wrote. 
He appreciated the firm determination of Gilan’s of-
ficials in preserving Anzali Wetland. 
The Japanese diplomat noted that this Caspian prov-
ince has huge potentials, particularly in terms of nat-
ural and environmental factors, which can be consid-
ered as special advantages. 
“However, the province is facing difficulties in terms 
of development,” he said. 
Shirota noted that Japan has good experience in 
boosting the economy, preserving the environment 
and handling problems such as pollution, adding that 
Tokyo can transfer its know-how to Gilan province. 
Gilan Governor General Rouhollah Qahremani said 
the Japanese proposal to assist Iran in organizing An-
zali Wetland is a valuable measure. 
He appreciated the humanitarian aid offered by the 
Japanese government during the Roudbar earthquake 
in 1990. 
“Since Japan is surrounded by seas, the Japanese peo-
ple have good experience in related fields,” he said. 
Qahremani pointed out that the Iranian government 
has allocated 900 billion rials ($90 million) for organ-
izing Anzali Wetland, of which 75 billion rials have 
been spent on the project. 
Anzali Wetland is a beautiful wetland located on the 
southern coast of Caspian Sea in Iran. The internation-
ally known wetland was registered as a Ramsar site 
in June 1975. However, the quality of the wetland’s 
water is deteriorating due to the inflow of wastewater 
from surrounding cities and pollution from farming. 
In order to restore the environmental conditions of 
the wetland, the governments of Japan and Iran de-
cided to carry out a joint study with technical assist-
ance from Japan. It will be funded by the Japan Inter-
national Cooperation Agency. 

Isfahan to Become Arts, 
Handicrafts Hub 
The United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization (UNESCO) has launched efforts 
for registering Isfahan as the capital of Iranian arts 
and handicrafts. 
Hamid Baqaei, the head of Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO), 
also told reporters on Monday that the transfer of 
Handicrafts Department to Isfahan was a correct 
move made by the incumbent government, CHTN 
reported. “When the Handicrafts Department was 
stationed in Tehran, it was not possible to establish 
links with artists active in the handicraft sector and 
we worked to remove this obstacle,” he said. 
“An opportunity should be created so that artists re-
fer to the department when necessary and more eas-
ily than in the past. This type of outlook is prevalent 
worldwide and benefits the country and the handi-
craft sector,” he said. He emphasized that the general 
vision in the handicraft sector should be expanded to 
ensure its wellbeing and progress. 
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“ G a p s ” 
screenwriter 
accused of 
plagiarism
A writer living in the southern Ira-
nian city of Shiraz claims that the 
Iranian blockbuster TV series “Gaps” 
currently on screen copies a screen-
play she wrote last year. 

“Even the characters’ names in ‘Gaps’ 
exactly match the names I used in 
my screenplay,” Arezu Mahbudi told 
the Persian service of the Mehr News 
Agency on Monday. 

According to Mahbudi, her original 
screenplay is based on her short story 
entitled “For Zahra” that was regis-
tered in a screenplay databank in Te-
hran. 

Mahbudi said that she demanded an 
explanation from the Islamic Repub-
lic of Iran Broadcasting (IRIB). 

“It seems that they plan to put me off 
until the end of the TV series in order 
to thwart my efforts to pursue this is-
sue,” she stated. 

Mahbudi thanked Shiraz Governor 
Hossien Qasemi for his efforts in pur-

suing this issue. 

“I am glad to see that the Shiraz gov-
ernor is this sensitive to the problems 
faced by Shirazi artists,” she said. 

“It has never been seen that an of-
ficial shows this much concern over 
the problems of artists and cultural 
figures,” she added. 

“I will personally follow up on this is-
sue and I will never allow the rights 
of Shirazi authors and artists be de-
nied,” Qasemi said. 

The screenplay “Gaps”, which fo-
cuses on the disconnect between the 
younger generation and their parents, 
is written by Masud Behbahaninia ac-
cording to the program’s credits. 

The soap opera is currently being 
broadcast on IRIB’s Channel 3 every 
night. 

In 2009, a screenwriter named Sha-
habeddin Taheri sued Farjollah 
Salahshur, accusing him of plagia-
rizing the TV series “Prophet Joseph 
(AS)” that was broadcast on IRIB’s 
Channel 1 in 2008 and 2009. 

The Tehran court found Salahshur 
guilty of plagiarism and ordered him 
to pay Taheri 20 percent of the sum 
he received from IRIB. 

However, Salahshur has appealed the 
decision. 

Iranian land artist Ahmad Nadalian is 
invited to display a collection of his art-
works at the ARKO Art Center in Seoul, 
South Korea in October. 

A collection of installations and video 
art, a series of photos of his previous 
land artworks, as well as his bicycle of 
peace will go on show beside artworks 
by ten other artists invited from Japan, 
Germany, China, Britain, Argentina, In-
dia, the Netherlands, the United States 
and South Korea. 

“The Korean officials of ARKO Cent-
er showed their interest in the bicy-
cle whose tire bears an imprint of the 
phrase “Dream of Peace in the Persian 
Gulf” and asked to transfer the message 
of peace to other nations in the world,” 
Nadalian told the Persian service of 
ISNA on Monday. 

Nadalian is planning to perform his land 
art on the banks of the Han River in 
Seoul. He is also determined to ride his 
bicycle of peace on a beach in the city. 
He will be taking new imprints on his 
bike with him. 

The tire of Nadalian’s bicycle bears an 
imprint of the phrase “Dream of Peace 

in the Persian Gulf” and by riding bicy-
cle, the phrase will be imprinted in the 
sands. 

“I made use of an old tire and prepared 
the letters in English first and later at-
tached them to the original tire on the 
bike,” he had said earlier. 

Nadalian rode his bicycle of peace on the 
Persian Gulf Coast last year on Hormoz 
Island. “I aim to preserve the geographi-
cal, political and cultural boundaries of 
my country Iran, and I believe art is the 
best means to help fight against distor-
tion of the name ‘Persian Gulf’,” he had 
declared. 

Modern Iranian land art is associated 
with Nadalian. He usually creates his 
works and leaves them in natural loca-
tions, ranging from trees to high cliffs, 
deserts, and on riverbeds. 

His works have been on display from 
Iran to Japan, China, Italy, France, the 
U.S., and several other countries. 

Photo: Ahmad Nadalian poses with his 
bicycle on the shore of the Persian Gulf 
in an undated photo. (Photo by ISNA) 

Iranian land artist Ahmad Nadal-
ian to display works in Seoul

U.S. author to speak on 
unity of religions in Tehran
The author of “Attar and the Persian Sufi Tradition”, American Leonard Lewisohn, 
has been invited to give a lecture entitled “The Exalted Unity of Religions in Persian 
Literature” in Tehran on August 10. 
A senior lecturer in Persian and Sufi literature at British Exeter University, Dr. 
Lewisohn will deliver his lecture at 5:00 pm at the Institute of Wisdom and Phi-
losophy of Iran. 
Lewisohn was one of the winners of the 15th edition of the Islamic Republic of 
Iran’s International Book of the Year Awards for his book “Attar and the Persian 
Sufi Tradition”. 
Leonard Lewisohn is an Iran Heritage Foundation fellow and has been a lecturer in 
classical Persian and Sufi literature at the Institute of Arab and Islamic Studies of 
the University of Exeter in England since 2004. 
Born in 1953, Lewisohn traveled to Iran in his 20’s as an English teacher, but his 
interest in Persian literature led him to study at the University of Shiraz. He later 
traveled to London to continue his studies in Persian literature at the School of Ori-
ental & African Studies. He obtained his Ph.D. in Persian literature in 1988. 
“The Angels Knocking on the Tavern Door, Thirty Poems of Hafez (2008, coau-
thored with Robert Bly), “The Heritage of Sufism” (1999) and “Beyond Faith and 
Infidelity” are some of his published books. 

Tehran to host joint concerts of Iranian, Italian harpists

The Iranian and Italian artists will hold “A Night with the Harp” on August 3 and 4 at 
the Niavaran Cultural Center. 
Conducted by the harpist Fataneh Shahin, the ensemble that includes Italian harpists 
Valentina Meinero and Petra Arman along with Saeid Dolat-Zarei on ney from Iran, 
will perform the concerts on both days. 
“I was introduced to Valentina last year when I went to Italy to buy harps and she was 
eager to do performances in Iran,” Shahin mentioned in a press release on the Iran 
Music Association website. 
The group had brief rehearsals in March in Switzerland and the rehearsals began in 
earnest a month ago, she added. 
“I have selected music from the Baroque to the contemporary era composed by Carlos 
Salzedo, Gaetano Donizetti, Michael Amorosi as well as three pieces by the Iranian 
musicians Abolfazl Rahbarian, Arvin Sedaqat-kish and Arash Abbasi,” she mentioned. 
Unfortunately, harp as a popular instrument dating back thousands of years in Iran has 
been forgotten and should be reintroduced to Iranians at this time, Shahin concluded 
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Veteran Iranian photographer Kamran Adl 
plans to send his photos to Harvard Univer-
sity in hopes of providing better conditions 
for their preservation. 

He made the plan after he found out that 
most of his works, currently kept by certain 
Iranian institutes and organizations, have 
been damaged and many of them have been 
discarded, the Persian service of the Mehr 
News Agency reported on Wednesday. 
Adl has a massive collection of photos de-
picting artifacts on display at various Iranian 
museums. 

He also has taken photos of various ritu-
als as well as historical Iranian architecture 
as depicted by monuments such as bazaars, 
mosques, and other ancient sites. 

In addition, a number of his works focused 
on Iranian arts including carpet weaving and 
glassmaking. 

“Many of the photos, currently in the pos-
session of certain Iranian institutes and or-
ganizations, have been damaged through ig-
norance and by inappropriate conditions for 
their preservation,” Adl told the MNA. 

“Even a large number of the photos no long-
er exist and unfortunately, I no longer have 
their negatives to make additional prints,” he 
added. 

The 69-year-old photographer has retrieved 
a number of his photos since 2006 and 
scanned them for his archive. 

“I plan to send the originals to Harvard Uni-
versity after the scanning is completed,” he 
stated. 

He criticized Iranian photo archives for their 
disregard shown toward their treasures. He 
said that he has regularly asked cultural of-
ficials to provide digital albums from the 
‘matchless photos’, which are kept at the 
photo archive of the Niavaran Cultural His-
torical Complex. 

He said that the photos are decaying as a re-
sult of people handling them. 

Photo: Shahzadeh Garden of Mahan in Ker-
man Province in an undated photo by Kam-
ram Adl (kamranadle.com) 

Kamran Adl seeking safe haven for 
his photos at Harvard

Iranian artist Mostafa Aqamiri has received the gold medal of the 4th 
Sharjah Biennial for the Art of Arabic Calligraphy. 
Having been unaware of his award, the artist received the gold medal, 
honorable mention, and several books bearing images of his displayed 
works via post in Tehran on Tuesday, he told Tehran Times Art and 
Culture Desk. 
Organized by the Sharjah Calligraphy Museum, the exhibit took 
place from April 7 to June 7 in which 333 artists took part in the ex-
hibition that showcased 821 artworks from 28 countries. 

Aqamiri won the award for his illumination work named “Sham-
seh”. In the art of illumination and miniature, shamseh is named af-
ter the artwork bearing the image similar to the Sun. “Shahnameh”, 
“Mosque”, and “Eight Heavens” are some of his other creations that 
went on display at the biennial. 

Other Iranian artists including Sara Mir-Nezami, Ahmad Moham-
madpur, Sepideh Aqamiri, and Mohammad Yaqubian also competed 
with artists coming from 28 countries including Turkey, Germany, 
Canada, India, Egypt, Malaysia and Japan. 
The Fourth Sharjah Biennial for the Art of Arabic Calligraphy 2010 
acquainted visitors with many historical scripts related to Muslim 
cultures. The biennial was accompanied by several workshops and 
lectures on the art of calligraphy. 
A graduate of handicrafts and Persian art, Aqamiri teaches at several 
universities and academies of art in Tehran and in other cities. 

Photo: “Shamseh”, a tazhib work by Iranian artist Mostafa Aqamiri 
won the gold medal of the 4th Sharjah Biennial for the Art of Arabic 
Calligraphy, which was held from April7 to June 7, 2010. 

Iranian artist receives 
top award of Sharjah 

Persian Carpet of Peace and Friendship wraps up in Tabriz
The Persian Carpet of World Peace and Friendship was unveiled Wednesday during a ceremony 
in the presence of several Iranian, foreign and UNESCO officials in Tabriz. 
The project began at Tehran’s Sadabad Historical Complex in 2008 and took two years to accom-
plish during which representatives of over 100 countries visited and symbolically tied a knot on 
the carpet, the Persian service of Mehr reported on Wednesday. 
“This carpet is actually a means of promoting peace and helping place a high value on world 
peace and friendship and strengthening relationships among nations,” said Sadabad director Es-
hrat Shayeq. 
“The 2 x 1.5 meter carpet will act as Iran’s cultural Olympic torch that will travel through differ-
ent countries to finally arrive and go on permanent display at UN Headquarters in Paris. 
“So far, the book covering the lengthy process of weaving the carpet as well as notes inscribed 
by high-ranking international officials about the project in three different languages has been 
published,” he added. 

He mentioned that Persian carpet weaving has been dormant and has not achieved its rightful sta-
tus despite its worldwide fame and we hope these new ideas would help revive this traditional art. 

A ceremony is also being arranged to pay tribute to master carpet designers Mahmud Farshchian 
and Mirza-Taqi Khiabani in the near future, he concluded. 
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Distinguished tenor Mohammad Nuri, 
a singer with more than 40 years in 
folk music, died Saturday night in Te-
hran’s Jam Hospital. He was 81. 
Nuri was suffering from bone can-
cer and had been hospitalized several 
times over the past year. 
His live, sensational performance of 
melodies such as “Jaan-e Maryam”, 
“Shalizar”, “Wishes” and his songs in 
different dialects of Gilaki, Azari and 
Shirazi will always be on people’s 
minds. 
His love for his homeland was quite 
clear in his songs “Land of Sun” and 
“My Good Land”. He regarded music 
an international language that belongs 
to all nations of the world. 
He believed in pushing Iranian tra-
ditional music toward revolutionary 
changes the same way that the father 
of Iranian blank verse Nima Yushij 
reversed the decline of Persian poetry 
with his powerful writing style and 
brave innovations. 
A graduate of English literature, Nuri 
began to teach English in different 
schools, but his love of music propelled 
him to singing. He studied Iranian 
singing with master Esmaeil Mehrtash, 
and continued with Sirus Shahrdar and 
Fereidun Farzaneh. 
He was following masters Hossein 
Aslani and Naser Hosseini in his vo-

cal technique. He became popular in 
1960’s with his songs sung in various 
dialects. 
His performance of Carmina Burana (a 
scenic cantata composed by Carl Orff) 
with his choir at Tehran’s Vahdat Hall 
in 2008 was truly a memorable per-
formance. 
Nuri was selected Iran’s eternal figure 
in music in 2006. 
Conductor of Iran’s Philharmonic 
choir Afsnaeh Jaberi regarded master 
Nuri as an individual who was kind 
with his students. “He had an eternal 
voice and his songs would always re-
main in the history of Iran’s music.” 
Musician and university professor Dar-
iush Pirniakan expressed his grief over 
the sad loss of the master, “Nuri had 
a unique style of singing. He always 
lived with love and several generations 
lived with his songs. His voice will al-
ways remain in our minds.” 
His funeral procession will take place 
on Monday, starting form at Vahdat 
Hall, and he will be buried in the Art-
ists Section of Tehran’s Behesht-e Za-
hra Cemetery. 
Photo: Mohammad Nuri performs dur-
ing the closing ceremony of the 24th 
Fajr International Music Festival at the 
Vahdat Hall in Tehran on December 
16, 2008. (ISNA/Mona Hubefekr) 
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Artwork by recently-deceased artist 
Bahman Mohasses will go on display at 
the Niavaran Cultural Historical Com-
plex. 
The exhibit will contain six sculptures 
and five painting tableaus preserved at 
the complex. 
A sculpture of a human figure bearing 
the head of a cow, a bronze statue of a 
bird, and the hand of a man holding a 
dead bird are some of the works by Mo-
hasses to go on show. 
Several paintings with images of fish, 
and one painting with the image of a bird 
are also included in the collection. 
Mohasses was an outstanding painter 
and sculptor as well as a good transla-
tor. Persian translation of works by Ital-
ian authors Italo Calvino and Curzio 
Malaparte, and French authors Eugène 
Ionesco and Jean Genet are some of his 

other accomplishments. 
Born in 1921 in Rasht, Gilan Province, 
Mohasses traveled to Europe in 1951 and 
chose to stay in Rome. He studied at the 
Academy of Art in Rome, and held sev-
eral solo and group exhibitions in Italy 
and other countries. 
Mohasses returned to Iran in 1963 and 
staged the play “The Chairs” by Ionesco. 
Some years later in 1967, he decided to 
go back to Italy and continued living in 
Rome until he died. He used to visit Te-
hran every now and then but few were 
in touch with him. 
Some of his valuable artworks are pre-
served in Italy and the United States 
while others are kept in Iran at the 
Jahan-Nama Museum of the Niavaran 
Palace and Tehran Museum of Contem-
porary Art.

Works by Bahman Mohasses 
go on display in Tehran

Photos explore slices of Dowlatabadi’s life
A photo exhibit featuring different stages of veteran Iranian author Mahumud Dowlata-
badi opened during a ceremony at the Shirin Gallery on Friday. 
Entitled “Amordad: The Eternity of 70th Mahumud Dowlatabadi’s Amordad”, the ex-
hibit showcases thirty portraits taken by Yarta Yaran that will go on display on his 70th 
birthday, August 6. 
The ceremony was attended by several scholars and artists including authors Kamran 
Adl, Javab Mojabi, photographer Ata Omidvar and documentarian Akbar Alami. 
“I thought about the passage of time many times. I always knew I would have little 
chance to conquer time and now I see the image of its passage in these photos hanging 
on the walls,” Dowlatabadi mentioned at the ceremony. 
Born in 1940, short-story writer and novelist Dowlatabadi was the most prominent Ira-
nian novelist of the 1980s. Self-educated and forced to work from childhood, he spent 
part of his younger adult years as a stage actor in Tehran. 
Artists and authors should honor people of their country and assist them to experience a 
better life, Dowlatabadi added. 
“I recalled lovely women in the roles of kind mothers, capable managers and helpful 
neighbors, all of whom are unforgettable,” he mentioned while he was explaining about 
the role of women in his works. 
No man can be successful alone, there should be a woman beside him to accompany him, 
he concluded. 
“Living with authors is sweet but it is different from ordinary life. Mahmud sometimes 
has worked from midnight to noon during the 40 years we have been together,” his wife 
mentioned at the ceremony. 
Dowlatabadi writes for people of the world and people from different countries enjoy his 
writings, Javad Mojabi explained about Dowlatabadi at the event. 
“Kalidar”, “Desert Strata”, “The Trip”, “The Legend of Baba Sobhan”, “The Cowherd”, 
“Aqil”, “Man”, “Missing Soluch” are among Dowlatabadi’s credits. 
The one-week exhibit is running at the gallery located at 145 North Salimi St., off 
Andarzgu Blvd. in the Farmanieh neighborhood. 

Niki Karimi’s third film narrates doc directors’ dilemma

Iranian actress-cum-director Niki Karimi is making her third film, which is entitled 
“Narration”. 
Starring Shahab Hosseini, Ashkan Khatibi and Hasti Movahhedfar, the social drama 
narrates the story of a documentarian couple who get involved with the problems of 
the main character in their production. 

Asr-e Novin-Bita is a private company investing in this project. This is the first time 
one of Karimi’s movies is being funded by a private investor. 
The company will soon release the latest news and photos of the movie on its website. 
Producer Jahangir Kowsari is also collaborating with Karimi in this project. 
Karimi has appeared in over thirty films during her two-decade career. She made a 
name for herself as a successful director as well with her debut “One Night” and her 
second film, “A Few Days Later.” 

Niki Karimi is also fond of photography and held her first solo exhibit at Golestan 
Gallery last year. 
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China Rejects 
US Concerns 
about Deals 
with Iran
China has defended its business ties with Iran 
after a United States official urged Beijing to 
fully implement sanctions against Tehran. 
China Thursday rejected concerns about its 
dealings with Iran. 
China’s state media quoted a Foreign Minis-
try spokeswoman saying trade with Tehran 
is normal business and does not harm the in-
terests of other countries or the international 
community.
She was responding to comments made by the 
United States’ special advisor for nonprolif-
eration and arms control, Robert Einhorn.

This week Einhorn said China should fully 
cooperate with United Nations sanctions im-
posed against North Korea and Iran because of 
their nuclear programs. 

The U.S. and European Union recently passed 
new sanctions against Iran and are encourag-
ing Russia and China to support them. The 
sanctions target Iran’s energy and banking 
sectors.
Joseph Cheng, a professor of political science 
at Hong Kong’s City University, says Beijing 
has little interest in new sanctions.
“China certainly has substantial oil interests in 
Iran and therefore China is quite reluctant to 
support the American position,” he said. “On 
the other hand, of course, the American gov-
ernment realizes that unless all major powers 
are in concerted action, otherwise sanctions 
will be largely ineffective, it may even hurt 
the interests of American corporations.”
As Western businesses have pulled out of Iran 
because of the sanctions, concerns have been 
raised that Chinese enterprises are moving in 
to snatch up business.

China is already Iran’s biggest trading partner 
and plans to invest billions of dollars in its oil 
sector, including building several refineries.

Tehran is energy-hungry China’s third largest 
oil supplier. Iran’s oil minister is in China this 
week to discuss further trade and cooperation.

Although trade relations are friendly, Cheng 
says China is concerned about Iranian nuclear 
proliferation, and in June supported a fourth 
round of U.N. sanctions against Iran.

China’s Foreign Ministry says the country has 
always observed the Security Council’s reso-
lutions and rejects suggestions that Beijing is 
not acting responsibly.
But Beijing has opposed tougher measures, 
including unilateral sanctions imposed by 
the U.S., EU, Australia, Canada, and Japan, 
who fear that Tehran aims to acquire nuclear 
weapons. Iran says its nuclear programs are 
for peaceful energy purposes.
Despite the sanctions, Iran last month claimed 
to have acquired an advanced missile system, 
bringing into question the effectiveness of the 
measures.

(Source VOA)

Iran dismisses U.S. 
attack threats

Iranian officials lashed out on Tues-
day at remarks by the top US military 
chief that Washington had a plan to 
attack Tehran, saying the US would 
suffer a defeat worse than in Iraq and 
Afghanistan.

Admiral Mike Mullen, chairman of 
the US Joint Chiefs of Staff, said on 
Sunday the United States has drawn 
up the plan to prevent Iran getting 
nuclear weapons, but was “extremely 
concerned” about the upshot of any 
such attack.

“In case of an attack against Iran, their 
destiny will be worse than their piti-
able destiny in Iraq and Afghanistan,” 
Iranian Foreign Minister Manouche-
hr Mottaki was quoted as saying by 
ISNA news agency.

Mottaki hoped that better sense 
would prevail in Washington, say-
ing “they said they would go to some 
places and they went.”

“But we have seen what happened to 
them. We think there are still ration-
al people in America... who will not 
put the American dignity on sale.”

Earlier on Tuesday, foreign ministry’s 
spokesman Ramin Mehmanparast 
also dismissed Mullen’s remarks.

“We witness such inappropriate re-
marks by these American military of-
ficials,” he told reporters at his week-
ly news conference in Tehran.
“We think the reason behind it stems 
from the consecutive (US) defeats in 
the region and its military adventur-
ism which has resulted in deaths of 
innocent citizens and of their own 
forces.”
In a separate statement, Iran’s De-
fence Minister Ahmad Vahidi de-
scribed Mullen’s comments as “fascis-
tic.”
“Such remarks are in contradiction to 
their claims of change that they are 
after dialogue and peace,” Vahidi was 
quoted as saying by state news agency 
IRNA.
“They show that they are unable to 
stand against the will of Iran. Hav-

ing plans to attack an independent 
nation... in the third millennium is a 
clear violation of the UN charter.”

Speaking on US television, Mul-
len held out hope on Sunday that a 
combination of diplomatic efforts 
and sanctions would force Tehran to 
suspend a uranium enrichment pro-
gramme that many believe is a secret 
bid to develop nuclear arms.

At the same time, though, he said 
“the military options have been on 
the table, and remain on the table”.

“I hope we don’t get to that, but it’s 
an important option and it’s one that’s 
well understood,” he added.

Asked if the military has a plan to 
strike Iran, Mullen replied, “We do.”
He did not elaborate.
Iran insists its uranium enrichment 
programme is for peaceful purposes 
only.

( Source AFP)

Explosion rocks petchem plant in south Iran, 5 killed

ASSALOUYEH - A massive explosion at the Pardis Petrochemical Company 
plant in the southern port city of Assalouyeh caused a huge fire and killed five 
workers on Wednesday. 
The incident occurred at about 2 p.m. local time. 
A ruptured gas pipe is reported to have been the cause of the explosion, sources 
told the Mehr News Agency. 
Welding sparks ignited the leaking gas and caused the explosion. 
The explosion and ensuing fire also damaged parts of the petrochemical plant. 
Firemen have managed to contain the fire, but a unit of the Pardis Petrochemi-
cal Company plant was completely burnt down. 
President Mahmoud Ahmadinejad inaugurated the second phase of the Pardis 
Petrochemical Company plant on July 28. 
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