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صفحه 10 سینما

مردی که هنوز تمام 
نشده است

آگوست  هفدهم  در  دنیرو  رابرت 
دنیا  به   نیویورک  در   1943 سال 
و  کارگردان  بازیگر،  وي  آمد. 
ایتالیایی-آمریکایی  تهیه کننده 
است. دنیرو تاکنون دوبار جایزه 
»گاو  های  فیلم  برای  را  اسکار 
فیلم  دوم  قسمت  و  خشمگین« 

»پدرخوانده« به دست ...

نویسندگان شارالتان، 
منتقدان بوقچي 

شیواني،  آنیس  تازگي  به 
نویسنده و شاعر آمریکایي، در 
هافینگتن  سایت  در  که  مطلبي 
پست منتشر شده از 15 نویسنده 
نام  معاصر  آمریکایي  شاعر  و 
در  او  اعتقاد  به  که  است  برده 
مورد ارزش آثارشان )از سوي 

داوران جوایز ادبي و ...

صفحه 12ادبیات

فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان و 
دگراندیشان؟!

صفحه 8اقتصاد

بنویسید اشتغال، 
بخوانید بیکاری

مسئوالن  که  روزي  از   
که  کردند  اعالم  نهم  دولت 
نرخ بیکاري تك رقمي شده، 
اما  نمي گذرد  زیادي  زمان 
در  که  تغییراتي  وجود  با 
آمد  بوجود  شاخص ها 
دوام  بیکاري  نرخ  کاهش 

چنداني نیافت و ...

صفحه 4

به گزارش پرشین به نقل از رسانهای رسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از واکنش شدید ایران درصورت 
هرگونه تعرض به نیروگاه بوشهر سخن رانده است. رهبر جمهوری اسالمی نیز با بعید دانستن حمله نظامی 
به ایران، تاکید کرده که درصورت عملی شدن این "حماقت"، میدان مقابله ملت ایران، گسترده تر از خاورمیانه 

خواهد بود.

یك عضو ارشد اطالعاتی آمریکا گفته که کارشناسان برجسته هسته ای به محض شروع به کار نیروگاه بوشهر، 
تولیدات این سایت را بررسی و تحلیل می کنند وفعالیت های آن تمام وقت زیر کنترل دوربین های ماهواره  ای 

خواهد بود.

در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تهدیدات برخی از کشورها که علیه نیروگاه اتمی 
بوشهر مطرح می شود گفت :هفته آینده سوخت وارد نیروگاه بوشهر می شود و در حال حاضرکه سوخت در 

مجاورت نیروگاه قرار دارد هر نوع عملی واکنش شدید به دنبال خواهد داشت. 

به گزارش پرشین به نقل از خبرگزاری ایلنا ،رامین مهمانپرست در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی مبنی بر تهدید اخیراسرائیل  درباره حمله به نیروگاه بوشهر گفت: این تهدیدات تکراری شده و 

صفحه  5طبق قوانین بین المللی تاسیساتی که در آن سوخت هسته ای وجود داشته باشد ... 

 کیك و ساندیس 
کار دست علی کریمی داد

آکادمی فیلم آسیا شد

www.iranianstudy.com
075 9269 0822

تحصیل در انگلستان و اخذ ویزای تحصیلی 
در کمترین زمان
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یك تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

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@persianweekly.co.uk

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 44 پوند           ششماه 52 پوند            یکسال 80 پوند

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

بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

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 آرایی: عارف 
همکاران:   سبا ایرانی - علیرضا ریاحی

مهدی تربتی- پرویز آزادیان - مهرداد زمانی
 

امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

آنها آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت 
آنها بعهده صاحبان آن میباشد هفته نامه 

پرشین درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار 
میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ایرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نویسندگان اینترنتي و غیر اینترنتي! در هرکجاي دنیا 
مي  دوستان  نماید.  مي  همکاري  به  دعوت  باشند  که 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عکس، کاریکاتور و 

دیگر آثار خود را با رعایت نکات زیر، براي انتشار در 
این نشریه ارسال نمایند:

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

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

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

نویسنده خواهد رسید.

-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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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

سخنی با خوانندگان هفته نامه پرشین

سالیانی است که هر هفته همراه شما بوده ایم و توانسته ایم بی منت و بدون تاخیر پرشین را برای شما آماده 
کنیم تا آخر هفته ها در خانه های پر مهرتان حضور داشته باشد. شاید که لحظاتی را با ورق زدن صفحات آن، 
زمان بگذرانید و از آنچه با دقت و ظرافت برگزیده شده تا در منظر چشمانتان خوانده شود؛ لذت ببرید. آنچه 
به ما قوت قلب می داد که با وجود مشکالت فراوان در عرصه مطبوعات، ناامید نشویم و به راهمان ادامه دهیم؛ 
پیام ها و ابراز احساسات گرم و صمیمانه شما عزیزان نسبت به پرشین بوده و هست که همیشه مشوق ما بود.

همواره سعی کرده ایم تا سلیقه هر دسته از مخاطبان و یا رده های سنی مختلف را برآورده سازیم. سعی کرده 
ایم به گونه ای باشیم که شما می خواهید. از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال کرده ایم و خواهان این بوده 
ایم که شما نیز برای بهبود کیفی مطالب، نظرات خود را با ما در میان بگذارید و در این مسوولیت حساس و 

مهم ما را یاری رسانید.

آنگونه که می دانید چاپ و انتشار یك نشریه از مراحل گوناگون آماده سازی که شامل تهیه مطلب، صفحه بندی 
و سپس چاپ و پخش می باشد؛ هریك مراحلی را در پیش دارد که گروهی در هر بخش آن فعالیت و ایفای نقش 

می نمایند تا این هفته نامه به شکل وزین و در خور شان شما هموطنان عزیز تقدیم حضورتان گردد.
اما آنچه که امروز درباره اش به سخن گفتن نشسته ایم، بحث پیرامون هزینه های سنگین انتشار این هفته نامه 
است. همانطور که می دانید هفته نامه پرشین به هیچ ارگان یا سازمانی وابستگی ندارد که از آن طریق بتواند 
هزینه های خود را تامین نماید و چون رایگان در اختیار مخاطبان قرار میگیرد؛ تنها بر اساس آگهی های تجاری 
و تبلیغاتی است که بودجه خود را تامین می کند که آنها نیز فصلی و موقت می باشند. چرا که به غیر از آن 

هیچگونه سود یا منفعت شخصی را به همراه ندارد.

از آنجایی که ما ایرانیان همواره دوست دار فرهنگ و ادب و هنر هستیم. از حامیان و مخاطبان هفته نامه پرشین 
درخواست می شود که به منظور کمك به ادامه نشر این هفته نامه، از طریق فرم های اشتراک، آبونمان این 
نشریه شوند تا بدین طریق بتوانند کمکی در حفظ و تداوم این هفته نامه داشته باشند. با پر کردن فرم های 
اشتراک و پرداخت هزینه ای، ما هر هفته آن را برای شما از طریق پست ارسال می نماییم و شما نیز در تداوم 

انتشار نشریه خودتان سهیم و تاثیر گذار خواهید بود.

سردبیر

یادداشت هفته

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

لطفا چکهای ارسالی را در وجه هفته نامه پرشین ) Persian Weekly ( ارسال فرمائید

آخرین رئیس دفتر آسوشیتدپرس در ایران درگذشت 
این  دفتر  رئیس  نیز  مدت ها  که  تهران  در  آسوشیتدپرس  خبرگزاري  دفتر  رئیس  جي.هیگینز،آخرین  الکساندر 

خبرگزاري در ژنو بود،در 66 سالگي درگذشت. 
خبرگزاري آسوشیتدپرس از ژنو گزارش داد: هیگینز که در فوریه سال 1980 ایران را ترک کرد، 38 سال کار 
در آسوشیتدپرس را در پرونده حرفه اي خود دارد. »والري هیگینز« همسر وي گفته است که شوهرش روز 
پنج شنبه در یك کلینیك خصوصي در شهر ژنولیه سوئیس در گذشت. هیگینز که به طور خودماني معروف به 
»سندي« بود در 25 اکتبر 1943 در شهر کیپ جیرادو در ایالت میسوري چشم به جهان گشود و دومین فرزند 
از پنج فرزند یك مبلغ مذهبي و امدادگر آمریکایي بود که در جریان جنگ جهاني دوم در چارچوب تبادل اسرا از 
یك اردوگاه ژاپني ها در چین آزاد شد. وي در نوامبر 1979 به عنوان رئیس دفتر آسوشیتدپرس به تهران آمد و 
در مورد پلیس مخفي شاه و مناسباتش با سازمان سیا و همچنین روزهاي اول تصرف سفارت آمریکا در تهران 

توسط دانشجویان ایراني گزارش هایي را تهیه کرد. 

اشتراک = تداوم در انتشار
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همه چیز 
درباره مهاجرت 

مرتضي لطفي

پسا  دوره  در  به ویژه  مهاجرت  دوم،  جهاني  جنگ  از  پس 
جنگ سرد به چالش جهاني تبدیل گشت. امروزه حدود 191 
میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتي شامل؛ کارگران و 
متخصصان دائمي و موقتي، سرمایه گذاران، توریست ها، 
سه  تعداد  این  که  دارند،  وجود  محققان  و  دانشجویان 
چنانچه  و  مي دهد  تشکیل  را  جهان  کل  جمعیت  از  درصد 
مذکور  کشور  گزینند  سکني  واحدي  کشور  در  افراد  این 
است  واقعیتي  این  بود.  خواهد  دنیا  کشور  پرجمعیت ترین 
داراي  بین المللي  مهم  موضوع  یك  عنوان  به  امروزه  که 
ابعاد و آثار مختلف اجتماعي، اقتصادي، انساني، سیاسي و 
به ویژه حقوقي؛ آن هم در سطح بین المللي مي باشد. مطالعه 
»حقوق  منظر  از  مهاجرت  نامتعارف  و  قانوني  شیوه هاي 
»کانادا«  بر کشور مهاجرپذیر  تاکید  با  بین الملل مهاجرت« 
اهمیت ویژه اي در ادبیات حقوق بین الملل دارد که تحلیل هر 
شیوه بر اساس حقوق مهاجرت؛ حقوق و تکالیف مهاجران 
و کشور مهاجرپذیر بر تعمیق شناخت این واقعیت در قرن 

21 میالدي مي افزاید. 
نزدیك و مشترک  دلیل  به  آواره،  پناهنده،  عناوین مهاجر، 
خود  حقوقي  جایگاه  در  غالبا  کاربردیشان  حوزه  بودن 
عدم  از  موضوع  این  و  نمي گیرند  قرار  استعمال  مورد 
شناخت تعاریف دقیق و مشخص حقوقي این عناوین نشأت 
مي گیرد، تمیز این مباحث و همچنین روابط محتمل بین این 
عناوین به عنوان مدخلي بمنظور تحلیل پدیده مهاجرت در 
این کتاب در اولویت نخست قرار گرفته است؛ چراکه مسئله 

شناخت؛ مقدمه عمل و اجراء است. 
کشورها در برخورد با پدیده مهاجرت؛ مواضع مختلفي را 
اتخاذ نموده اند، از آنجایي که تاکید کتاب حاضر بر موضع 
کشور کانادا به عنوان یکي از قطب هاي اصلي مهاجرپذیر 
دنیا مي باشد؛ شناخت این کشور و بررسي پیشینه عملکرد 
آن در برخورد با پدیده مهاجرت داراي اهمیت ویژه اي است 

که در این کتاب مورد تحلیل قرار گرفته است. 
مهاجرت کار عبث و بیهوده اي نیست؛ چارچوبي حقوقي آن 
را شکل و نظام بخشیده است و حتي سازمان بین المللي نیز 
تحت همین عنوان بر صحت و تسهیل انجام فعالیتهاي آن 

نظارت مستمر دارد. 
حقوق بین الملل مهاجرت؛ خدمتگزار مساعدي است تا میان 
دارندگان حق و خواستاران آن توازني عادالنه برقرار کند 
و تاسیس سازمان بین المللي مهاجرت تالشي بود تا توازن 
بین  و  فراملي  سازماني  عنوان  به  و  کند  تثبیت  را  جدید 
الدولي؛ نظم دهنده این پدیده پیچیده باشد. البته سازمان هاي 
تربیت  با  پدیده  این  قانونمند  اجراي  در  نیز  بین المللي  غیر 
افراد آگاه و وکالي کارآزموده براي نیل به مدیریت جهاني 
مهاجرت تالش مي نمایند. در قوانین ملي کشورهاي بزرگ 
و پیشرفته که اغلب به عنوان مهاجرپذیران این گیتي تلقي 
است،  شده  نظامند  شمول  جهان  پدیده  این  نیز،  مي گردند 
امکان  بررسي  شاهد  نیز  قضایي  رویه هاي  در  همچنین 
اکتساب و یا اعطاء این پدیده مي باشیم که به حکم ضرورت 
در بطن کتاب حاضر به آنها اشاره شده است. اگرچه حقوق 
بین الملل مهاجرت به عنوان گرایشي نوپا در حقوق بین الملل 
 نیز مشخصا بین المللي  کنوانسیون  و  است  عمومي مطرح 
ندارد، ولي حقوق بین الملل مهاجرت،  این حوزه وجود  در 
اصول عمومي این گرایش حقوقي را با استناد به بند یکم، 
ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللي دادگستري؛ در اختیار 
این نظامهاي حقوقي نیز  نظامهاي حقوق داخلي مي گذارد. 
دستاوردهایي دارند که به عنوان اصول مشترک حقوقي از 
منابع حقوق بین الملل عمومي قلمداد مي گردند، از جمله این 
مي توان  بین المللي؛  عرصه  در  استفاده  قابل  دستاوردهاي 
به تفکیك میان روش هاي قانوني و غیر متعارف که مورد 
اخیر خود مشتمل بر روش هاي غیرقانوني و نامنظم است، 
اشاره داشت که البته آثار و تبعات حقوقي متفاوتي براي هر 
این کتاب به شناسایي شیوه هاي  شیوه متصور است. در 
متفاوت مهاجرت بر اساس رویه هاي حقوق داخلي، که به 
عنوان اعمال مشترک کشورها در زمره اصول کلي حقوق 

بین الملل قابل شناسایي است پرداخته شده است. 

فرار مغزها یا 
مهاجرت نخبگان و 

دگراندیشان؟!
* دکتر کاوه احمدي علي آبادي

طرح مسئله
تحقیقاتي  که  درباره کشورما ایران در زمینه  فرار مغزها صورت  گرفته  
بسیار است ، ولي  آن ها عمدتاً پدیده  مهاجرت  نخبگان  را مورد بررسي  
قرار داده اند، از این  روي  بر متغیرهاي  مربوط به  آن  متمرکز شده اند، 
در حالي  که  در این  تألیف ، ما مشخصاً با جدا ساختن  پدیده هاي  فرار 
از مهاجرت  نخبگان ، به  طرح  مسئله ، پرسش ها و پاسخ هایي  مغزها 
در  است .  معطوف   مغزها  فرار  اجتماعي   آسیب   به   که    مي پردازیم  
به  شکلي   که   متمرکز شده اند،  متغیرهایي   بر عوامل  و  فوق   تحقیقات  
مستقیم  یا غیرمستقیم  بر بینش  و تمایل  افراد در اقامت  یا مهاجرت  در 
کشوري  بدان  توجه  دارند، در حالي  که  در این  اثر کوشش  ما آن  بوده  
است  تا به  عوامل  و زیرساخت هاي  اجتماعي  ـ فرهنگي  نامحسوسي  به  
پردازیم ، که  پدیده  فرار مغزها از بطن  آن ها برمي خیزد و در فرایندي  
ممتد در نهادهاي  مختلف  خانواده ، پرورشي  و سایر نهادهاي  اجتماعي  
و  بالقوه   امکانات   از  پیشرفته   جوامع   از  برخي   که   این   مي آید.  پدید 
است   پدیده اي   برخوردارند،  جوامع   سایر  به   نسبت   بیشتري   بالفعل  
نخبگان ،  مهاجرت   یکسان پنداري  مي شود.  مغزها  فرار  با  عمدتاً  که  
جوامع   از  بسیاري   ما،  جامعه   بر  عالوه   که   طبیعي   است   پدیده اي  
دیگر نیز با آن  رو به رو هستند که  از انواع  مزیت هاي  نسبي  جوامع  
پیشرفته  در مقایسه  با جوامع  دیگر ناشي  مي شود. در حالي  که ، فرار 
مغزها، آسیبي  اجتماعي  است  که  از عدم  توانمندي  یک  جامعه  در جذب  
جهان بیني  فردي  نخبگان  و دگراندیشانش  در کل  فرهنگ  و جهان بیني  
آن  به   منتهي   جهان بیني ،  دو  آن   تقابل   با  و  برمي خیزد  جامعه   جمعي  
 مي شود که  نخبگان  و دگراندیشان  احساس  کنند دیگر نمي توانند در 
جامعه  خود زندگي  کنند و عماًل جامعه شان، آنان را فراري مي دهد! 
با جهان بیني  جمعي  جامعه  خود  تقابل  جهان بیني  فردي شان   که   چرا 
به  مرحله اي  رسیده  است  که  در بدترین  شرایط حذف  مي شوند و در 

بهترین  شرایط، خالقیت شان  مورد استفاده  قرار نمي گیرد.

تقابل  جهان بیني  فردي  و جمعي  
هر گاه  جهان بیني  جمعي  در یك  جامعه  به  گونه اي  باشد که  درصدد یکرنگ  
کردن  هر چه  بیشتر جهان بیني  فردي  برآید، جهان بیني  فردي  دو راه  در 
پیش  روي  دارد. یا جهان بیني  جمعي  را پذیرفته  و با گذشت  از خواست 
هاي  فردي ، به  نفع  جهان بیني  جمعي  کنار مي رود و در نتیجه  فردیت  رشد 
مي شود،  تحقق  خالقیت   مانع  از  نهایت   در  و  مي شود  تضعیف   و  نکرده  
اعتالي   جهت   در  مي تواند  مقابله   این   نتیجه   که   برمي خیزد  مقابله   به   یا 
شخصیت  فرد، خالقیت  و شناخت  نوین  مؤثر افتد. ولي  این  اعتال در چه  
جهتي  صورت  مي گیرد؟ در جهتي  که  تصادم  و تقابل  صورت  گرفته  است  
و سایر موارد توافق  بالاستفاده  باقي  مي مانند. نتیجه  این  تقابل  در هر دو 
صورت  فوق  عاید جامعه اي  نمي شود که  در آن  جهان بیني  جمعي  در صدد 
حرکت   که   چرا  برمي آید.  فردي   جهان بیني   کردن   محتوي   هم   و  همرنگ  
جهان بیني   کنار  در  چون   شان ،  فردي  جهان بیني   اعتالي   جهت   در  افراد 
جمعي  در کل  فرهنگ  جامعه  جذب  نمي شود، بهره  آن  به  جامعه  نمي رسد، 
بتواند جهان بیني هاي  فردي  را  بلکه  عاید فرهنگ  و جوامعي  مي شود که  
در کنار جهان بیني  جمعي،  در کل  فرهنگ  جامعه  جذب  کند، و این  همان  
دیگر،  بیان   به   متجلي  مي شود.  "فرار مغزها"  به  شکل  که   است   پدیده اي  
فرار مغزها پدیده اي  است  که  علل  تحقق  آن  را، نه  باید در توطئه  برخي  
از جوامع  بر علیه  جوامع  دیگر دانست ، نه  پدیده اي  اتفاقي  که  بتوان  با پند 
و اندرز یا خواهش  و تشویق  عده اي ، مانع  از تحقق  آن  شد. فرار مغزها 
فرایندي  است  پیوسته  و طوالني  که  از عدم  توانایي  جامعه  مرجع  در جذب  
جهان بیني  فردي  دگراندیشان  و نخبگانش  در کل  جهان  بیني  جمعي  جامعه  
مرجع  شروع  شده  با تقابل  جهان  بیني  فردي  با جهان بیني  جمعي  جامعه  
مرجع  ادامه  یافته  و با جذب  جهان بیني  فردي  نخبگان  و دگراندیشان  در 
جهان بیني  جمعي  جامعه اي  که  توانایي  و ظرفیت  هضم  آن  را در کل  فرهنگ  
خود داراست  به  پایان  مي رسد. توجه  به  نکات  فوق  بسیار ضروري  است ، 
مغزها  فرار  با  را  پیشرفته   جوامع   به   نخبگان "  "مهاجرت   اکثراً  که   چرا 

اشتباه  گرفته  مي شود.

نخبگاني  که  مي مانند؟! 
تصادم  و تقابل  بین  جهان بیني  فردي  و جمعي  هنگامي  که  جهان بیني  فردي  
جذب  جهان بیني  جمعي  نشود، از افرادي  که  مي توانستند بنا به  گزینش  و 
ابعاد جهان بیني  فردي  )منظور مواردي  بجز آنچه   تمایل  خود، در سایر 
در تقابل  با جهان بیني  جمعي  است ( به  شناخت  و خالقیت  برسند، افرادي  

جهان بیني   با  مقابله   به   جهان بیني  فردي   از  دفاع   جهت   به   که   مي سازد 
جمعي  مي پردازند و در نتیجه  تنها به  سوي  تعاملي  کشیده  مي شوند که  
در برگیرنده  موارد اختالف  است . بنابراین ، حتي  خالقیت ها و شناخت هاي  
نوین  نیز در رابطه  با موضوعهایي  محدود و مشخص  )موارد اختالف ( 
صورت  مي گیرد و جهان بیني  جمعي  با سوق  دادن  افراد به  موارد اختالف ، 
موجب  مي شود تا گستره  عظیمي  از خالقیت ها که  مي توانست  در موارد 
که   است   همین  جهت   به   نکند.  بروز  و  نگرفته   یابد، شکل   تحقق   اشتراک  
تقریبًا جملگي  روشنفکران  و نخبگان  جامعه  ما تنها به  حوزه هاي  محدود و 
مشابه اي  مي پردازند و به  طور کلي  از سایر زمینه هاي  شناخت  و خالقیت  
باز مانده اند و ترجیح  مي دهند، در حوزه  موارد اختالف  کار کنند. در این  
فرهنگ   نصیب   را  نوین ، سودي   هاي   و شناخت  نیز خالقیت ها  وضعیت  
جامعه  نمي سازد، چرا که  جهان بیني  جمعي  مانع  شده  است  تا جهان بیني  

فردي  در داخل  کل  فرهنگ  جامعه  جذب  شود. 
در  ما  ایران   در  که   است   تعامالت   از  فرایندي   همان   دقیقًا  گذشت   آنچه  
نهاد خانواده ، نهاد آموزش  و تربیتي  و نهادهاي  اجتماعي  وجود داشته  
و موجب  شده  است  تا جهان بیني  فردي  ضعیف  و جهان بیني  جمعي  قوي  
جدید  شناخت   و  خالقیت   فردیت ،  رشد  جامعه ،  فرهنگ   در  و  آیند  پدید 
شکوفا نشوند. چرا که ، هر نوع  تجربه ، بینش ،علم  و دانشي  که  از شناخت  
جدیدي  حاصل  شود به  شدت  در تعارض  با تجربه  یا دانشي  قرار مي گیرد 
با  شدت   به   جدید  شناخت   و  است ،  شده   حاصل   جمعي   شناخت   از  که  
مقاومت  روبرو شده  و چه  بسا طرد مي شود. به  همین  جهت  است  که  افکار 
و ایده هاي  نو در جامعه  ما اکثراً با مقاومت  زیادي  روبرو مي شود، و این  

مقاومت  پس  از گذشت  سال هاي  متمادي  مدام بازآفریني مي شود. 

مشارکت  عامل  پیوند جهان بیني  فردي  و جمعي  
را  اجازه  و آزادي   این   از طریق  مشارکت   پویا،  با فرهنگ هاي   جوامعي  
یکدیگر موجب   هاي   جایگاه  در  گرفتن   قرار  با  تا  دادند  اعضاي  خود  به  
شوند تا تعامالت  متفاوت  و حتي  متناقضي  را در خود دروني  کنند. در 
نتیجه  هر بخش  از جهان بیني  دیگران  که  در برخورد با جهان بیني  فردي  
قرار مي گرفت ، چون  بخشي  از جهان بیني  دیگران  را نیز برحسب  تعامالتي  
مشابه  در خود دروني  کرده  بود، با آن ها احساس  هم  زباني ، هم  حسي  و 
هم  اندیشي  مي کرد. این  پدیده ، یعني  آزادي  افراد در قرار گرفتن  در شرایط 
مختلف  و تأثیر آن  بر هم  حسي  و هم اندیشي ، در بلند مدت  و به  مرور 
تنها به  وسیله  مشارکت  در جوامع  مذکور تحقق  یافت . این  همان  پدیده اي  
است  که  از آن  به عنوان  تحمل  و درک  دیگران  یاد مي کنند. ولي  این  پدیده  
بدین  جهت  به  خالقیت ، شناخت  و رفتار جدید منتهي  مي شود که ، افرادي  
خود  دارند،  را  شان  جهان بیني   و  دیگران   تحمل   مشارکت ،  سبب   به   که  
نیز از جهان بیني  فردي  قوي  برخوردار بوده  و در تفکر و رفتار نسبت  
به  آن  جدي  و پیگیر هستند، از این  رو این  جدیت  مانع  از همرنگي  شده  
احیانًا  و  فرد  به   بیش  منحصر  و  کم   رفتارهایي   و  دیدگاه   به   و مي تواند 
خالقه  بیانجامد. به  بیاني  دیگر، مشارکت  در تعامالت  گوناگون  و متنابه 
 اند که  منجر مي شوند تا افراد با قرار گرفتن  در آن ، برنامه هایي  متناقض  
فرآورده هایي  همچون ،  قالب   در  که   کنند  را در خود دروني   و گوناگون  
ایده ، سلیقه ، تفکر، باور و رفتار متجلي  شده  و چون  از طریق  مشارکت  در 
تعامالت  متفاوت  و حتي  متناقض ، بخشي  از افکار، ایده ها و برنامه هاي  
دیگران  را نیز در خود دروني  ساخته اند، آن ها را تحمل  کرده  و به  جاي  
شنیدن  صرف ، در بخشي  از خود و نهاد و جامعه اي  که  در آن  زندگي 
 مي کنند، جذب  نمایند. در نتیجه ، عالوه  بر آن  که  درک  و تحمل  دیگري  به  
مثابه  پدیده اي  ضروري  تحقق  مي یابد، شناخت  و خالقیت  نیز در درون  

جهان بیني  فردي  و با جذب  در نظام  کلي  جامعه  به  وقوع  مي پیوندد.

عدم  مشارکت  نسل ها در جامعه  ما 
در جامعه  ما الگوهاي  تربیتي ، پرورشي  و جامعه پذیري  با مشارکت  تحقق  
تنها  کارهاي شان ،  و  تصمیمات   در  پذیري   مشارکت   عدم   با  و  نمي یابد 
در  و  است   شان   تعامالت  و  تجارب   حاصل   که   را  خود  دستاوردهاي  
حقیقت  نقطه  پایاني  و دستاورد آن  تجارب  و ضروریات  آن  به  شمار رفته ، 
به  عنوان  شناخت ، بینش ، منطق  و رفتاري  حاضر و آماده  در اختیار نسل  
جدید قرار مي دهد. بنابراین  نسل  جدید تنها ناظر آن  شناخت ها، رفتارها و 
انتخاب هایي  است  که  نسل  پیشین  تجربه  کرده  است . در نتیجه  جهان  بیني  
فردي  او با جهان  بیني  فردي  دیگران  فصل  مشترکي  نمي یابد که  پذیرایش  
باشد، از این  روي  به  مقابله  با جهان  بیني  جمعي  مي پردازد که  به  شکل  
تجویزي  به  جهان بیني  او تحمیل  شده  و آن  را سرکوب  مي کند. به همین 
سبب ، چون  نسل  گذشته  امکان  تجربه اي  مشابه  را که  خود در گذشته  و 
حال  دارد، به  نسل  جدید نمي دهد، به  به همین  خاطر  نسل  جدید به  هیچ  وجه  
تعامالتي  را تجربه  نمي کند که  به  شناخت ها، رفتارها و معیارها و گزینش 
هایي  با مالک هاي  نسل  گذشته  منتهي  شود و چون  جهان بیني  فردي  او 
فصل  مشترکي  با جهان بیني هاي  فردي  دیگران  نمي یابد، جهان بیني  جمعي  
اي را در خود دروني  نمي سازد که  ریشه  در جهان  بیني  فردي اش  داشته  
باشد. از این  روي  جهان  بیني  فردي  و جمعي  بدون  فصل  مشترک،  تنها 

راه  تقابل  با یکدیگر  را دارند. 

*دکتراي جامعه شناسي از تگزاس آمریکا
*عضو جامعه شناسان بدون مرز
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - سی و هفتم

تابلوی  اطالعات  وزارت  شهر  هر  ورودی  دروازه  دم  وقتی 
بزرگی نصب می کند که هر گونه...مشکوکی!! را فقط با تلفن 
اطالع دهید خوب چه تضمینی وجود دارد در یك شهر کوچکی 
که اکثرا همدیگر را می شناسند و با هم حساب خورده دارند 
با هزینه کردن یك دو ریالی رقیب را به دردسر نیندازند و 

هیچ ترسی هم از پی آمد نداشته باشد.
آن وقت با همین سیستم و در جای دیگر برای همین کارمند 
اطالعاتی که پشت تلفن نشسته و خوشحال است کاری انجام 
درست  دیگر  پرونده  یك  شیوه  همین  به  و  دقیقا  دهد  می 
می کنند. حاصلش می شود این... یعنی یك خطی می کشند 
آنطرفش می شود هیئت حاکمه این طرفش البد می شود هیئت 
محکومه!! با هم جز در موارد استثنائی همکاری نمی کنند و 
در بعضی مواقع که کار بیشتر بیخ پیدا می کند حتی به هم 
دقت  روزنامه  در  مندرج  خبر  این  به  کنند  می  هم  بازی  لج 
بفرمایید: گفته می شود در سنندج به هنگامی که چند مامور 
مشغول تعقیب یك سارق متواری بودند تعدادی از مردم بی 
خبر از ماجرا ناخواسته درحمایت از سارق ماموران را هو 
کردند... خوب بعضی وقت ها قضیه به این صورت هم بروز 

می کند.
قانون گریزی و میل به تجاوز ما

به طور کلی قانون گریزیم )باز هم تکرار می کنم شما استثنائا 
منظورم  من  اصال  بگذرید.  هستید  استثنائی  که  خودتان  از 
کنیم  نمی  تمکین  قانون  از  هستند(.  ها  استثنائی  غیر  بیشتر 
به  و  است  ای  جداگانه  مبحث  آن  این جور شده؟  چرا  حاال 
این بحث مربوط نمی شود که چرا و چگونه قانون گریز شده 
ایم. حتی قوانینی را که مطمئن هستم برای آسایش ما تنظیم 
کرده اند. آلودگی هوا واقعا کشنده است. ماشین ها را دوسه 
المقدور اگر در خانه نگاه داریم مساله  روزی  آن هم حتی 
حل می شود اما محال است رعایت کنیم. تابستانی گرم است 
این را  کمبود آب به صورت جدی بحران آفرین شده است 
هم همه می فهمیم و هم با چشم می بینیم ولی عدم اطاعت از 
مقرارات برایمان ملکه شده دیگرعادت کرده ایم... میل تجاوز 
به قانون حتی در فرهیخته ترین فراد جامعه هم کم و بیش به 

چشم می خورد.
این رانندکی مان را دقت بفرمایید خودتان بهتر متوجه خواهید 
شد که چه می خواهم عنوان کنم. خیابان دوطرفه است طرف 
از  توکی ماشین  و  تکی  دیگر  است طرف  ترافیك سنگین  ما 
سرچهارراه  نزدیك  هستند  حرکت  حال  در  ما  روبروری 
هستیم احتمال این که آن جا یکی دو تا پلیس ایستاده باشند 
بیایید وسط خیابانها یعنی آن جایی که خط  کم نیست حاال 
ممتد زرد به شما دستور می دهد که آن طرف خیابان نروید. 

آن طرف حق آنهایی است که از رو به رو می آیند.
این جا رانند ه ها را به سمت سه دسته می توانیم تقسیم کنیم. 
در خط  و  ترافیك  پشت  معقولی  نهایتا  و  معدود  قسمت  یك 
باز شود دسته دوم که  تا راه  ایستند  خودشان آن قدر می 
باز هم تعداد آنها کم است بی پروا می آیند طرف چپ یعنی 
با سرعت در جهت خودشان ولی  و  آن طرف خط ممنوعه 
کنند  کی  قهرمانانه حرکت  در جهت عکس مسیر  رحقیقت  د 
بدون آن که فکر کنند سر چهارراه چه اتفاقی خواهد افتاد و 
ریسك روبرو شدن با پلیس را هم به جان می خرند این ها 
می شوند قانون شکنان پردل و جرات قانون شکنان نترس 
که صدالبته در تمامی ابعاد خیلی هم خطرناک هستند و اما 
دسته سوم که تقریبا درصد باالیی شاید هشتاد و یا هشتاد 
این ها هر وقت  پنج درصد راننده ها را تشکیل می دهند  و 
طرف  آن  را  شان  ماشین  از سمت چپ  قسمتی  یك  بتوانند 
خط زرد بعنی د رمسیر مقابل گاشته اند و فرمانشان را هم 
به طرف چپ پیچانده اند و هی از پنجره ماشین شان گردن 
می کشند ولی جرات رفتن را بخود نیی دهند. هر چه قدر هم 
به توبت از گروه سوم به آنان خواهندپیوست. یعنی تجاوز 
به حق طرف روبرو دارد ولی خوشبختانه جرات ابراز آن را 
ندارد و این را خودتان تجربه کنید واقعا تعمق است. در ایده 
آل ترین حالتی که از قانون تمکین می کنیم حالتی است که 
قانون تمکین شده فی المجلس برای ما فایده داشته باشد و یا 
الاقل ما را مستثنی کند و برای بقیه اجرا شود. بارها با این 
مورد روبرو شده اید: می روید فالن اداره )انجام کاری را می 
خوهید( می گویند نمی شود قانون اجازه نمی دهد شما رسما 
می ایستید و سماجت می کنید و می گویید حاال برای ما یك 
کاری بکنید. بعنی به طور واضح و روشن تقاضای استثنائی 
شدن از قانون را می کنید و از اهمیت درخواستتان هم غافلید. 

واکنش شدید ایران در 
مقابل تهدیدها

به گزارش پرشین به نقل از رسانهای رسمی سخنگوی وزارت خارجه 
نیروگاه  به  ایران درصورت هرگونه تعرض  از واکنش شدید  ایران 
بوشهر سخن رانده است. رهبر جمهوری اسالمی نیز با بعید دانستن 
این  شدن  عملی  درصورت  که  کرده  تاکید  ایران،  به  نظامی  حمله 
خاورمیانه خواهد  از  ایران، گسترده تر  ملت  مقابله  میدان  "حماقت"، 

بود.

برجسته  کارشناسان  که  گفته  آمریکا  اطالعاتی  ارشد  عضو  یك 
هسته ای به محض شروع به کار نیروگاه بوشهر، تولیدات این سایت 
کنترل  زیر  وقت  تمام  آن  وفعالیت های  می کنند  تحلیل  و  بررسی  را 

دوربین های ماهواره  ای خواهد بود.

در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تهدیدات 
برخی از کشورها که علیه نیروگاه اتمی بوشهر مطرح می شود گفت 
:هفته آینده سوخت وارد نیروگاه بوشهر می شود و در حال حاضرکه 
سوخت در مجاورت نیروگاه قرار دارد هر نوع عملی واکنش شدید 

به دنبال خواهد داشت. 

به گزارش پرشین به نقل از خبرگزاری ایلنا ،رامین مهمانپرست در 
نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی 
این  گفت:  بوشهر  نیروگاه  به  حمله  درباره  اخیراسرائیل   تهدید  بر 
تهدیدات تکراری شده و طبق قوانین بین المللی تاسیساتی که در آن 
سوخت هسته ای وجود داشته باشد به خاطر تبعاتی که دارد، نمی 

توان به آن آسیب رساند. 

وی درباره اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که گفته 
بود با راه اندازی نیروگاه بوشهر – تهران نیازی به غنی سازی ندارد 
گفت: حتما این فرد متوجه نیست که فعالیت تاسیسات هسته ای در 
به سوخت و غنی سازی  آن کشور  که  است  معنا  بدین  یك کشور 

نیاز دارد. 
مقامات اسرائیلی  نیز برای مانع سازی در برابر راه اندازی نیروگاه 

اتمی بوشهر، تالش هایی را آغاز کرده اند. 

به نقل از سایت خبری تیك دبکا اسرائیل ، پس از معلوم شدن نزدیکی 
از مقامات  اتمی بوشهر، چند تن  زمان آغاز به کار رسمی نیروگاه 
مقامات  با  و  رفته  سفید  کاخ  به  مخفیانه  طور  به  اسرائیلی  ارشد 

آمریکایی دیدار کرده اند. 
راه  توقف  به  روسی  مقامات  کردن  متقاعد  دیدارها،  این  از  هدف 

اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از طریق مقامات آمریکایی بود. 

کاخ سفید نیز تماس هایی را با مسکو داشته که دیمتری مدودف و 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه نیز گفته اند که 

کشورشان، ایران را برای افتتاح این نیروگاه کمك نخواهد کرد. 

این سایت خبری اضافه می کند: پس از گذشت چند روز سخنگوی 
اوت   21 در  مسکو  که  کرد  اعالم  اتم(  )روس  روسیه  اتمی  آژانس 
سال جاری نخستین نیروگاه اتمی ایران را در بوشهر با کار گذاشتن 

سوخت، راه اندازی می کند. 

این یعنی اینکه روسیه سعی کرد تا آمریکا را گمراه کند به ویژه آن 
که به نظر می رسد میان راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و استقرار 
موشك های اس 300 روسیه در منطقه ابخازیا با هدف بستن مسیر 
ارتباط  ایران  به  احتمالی  احتمالی جنگنده های اسرائیلی برای حمله 

وجود دارد. 

پیشین  سفیر  بولتون  جان  اظهارات  همچنین  اسرائیلی  رسانه  این 
آمریکا را در سازمان ملل متحد منتشر کرده که به شبکه فکس نیوز 
را  نیروگاه  به  نظامی  بایست حمله  اسرائیل می   : گفته است  آمریکا 
در روز 21 اوت جاری یعنی روز راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر 

انجام دهد. 

وی اضافه کرده بود: برای اسرائیل تنها یك هفته زمان باقی مانده تا 
تاسیسات هسته ای بوشهر را هدف قرار دهد تا قبل از اینکه زمان به 

طور نسبی بگذرد و دیر شود و حمله هم سخت شود. 

ایران تهدید کرده است که در صورت تجاوز اسرائیل ،با موشك بر 
شهرها و مراکز استراتژیك اسرائیلرا  خواهد زد و منافع اسرائیل نیز 

در هیچ جای دنیا ، در امان نخواهد بود.

دخترم به محاربه 
متهم شده است

فعاالن  از  یکی  آهاری،  نظر  شیوا  مادر 
است،  زندانی  ایران  در  که  بشر  حقوق 
از متهم شدن دخترش به "محاربه" خبر 

داد.
شهرزاد کریمان، مادر خانم نظر آهاری 
اوت(   18( مرداد   27 چهارشنبه  روز 
محمد  که  گفت  فارسی  سی  بی  بی  به 
در  دخترش  وکالی  از  یکی  شریف، 

پرونده او اتهام محاربه را دیده است.
هم  گذشته  سال  کریمان،  خانم  گفته  به 
آهاری،  نظر  خانم  به  اتهام  تفهیم  در 
چنین اتهامی مطرح شده بود اما "دخترم 
دلیلی  کردند  می  فکر  چون  وکالیش،  و 
ندارد این موضوع را جدی نگرفتند و از 

کنار این مساله گذشتند."
او با ابراز نگرانی شدید از این اتهام به 
یك  حتی  که  گفت  شریف  آقای  از  نقل 
برگ سند یا مدرکی دال بر این اتهام در 
این  "اما  ندارد،  وجود  دخترش  پرونده 

اتهام هست و ما نگرانیم."
شیوا نظر آهاری، از فعاالن حقوق بشر 
و از موسسان کمیته گزارشگران حقوق 
بشر در ایران است و سال گذشته، یك 
روز پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری در ایران بازداشت شد.
بازداشت  به صد روز  ازنزدیك  او پس 
آذر  اواخر  اما  شد،  آزاد  وثیقه  قرار  با 
که  زمانی  ماه سال گذشته خورشیدی، 
آیت  درگذشت  مراسم  در  قصد شرکت 
اهلل منتظری را داشت، بار دیگر بازداشت 

شد.

رازی مدرسه آگهی
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پایان گروگان گیری در 
سفارت ترکیه در تل آویو

همراه  به  را  اسراییل  در  ترکیه  کنسول  که  فلسطینی  فرد  یك 
همسرش برای دو ساعت گروگان گرفته و خواستار پناهندگی 

به ترکیه شده بود، با شلیك گلوله نیروهای امنیتی بازداشت و 
تحویل پلیس اسراییل داده شد.

یك فرد فلسطینی که وارد سفارت ترکیه در تل آویو شده و دو 
نفر را گروگان گرفته بود، سرانجام دستگیر شد.

این فرد فلسطینی روز سه شنبه )17 اوت / 26 مرداد( به سفارت 
ترکیه حمله کرد و سپس دو نفر را به گروگان گرفت، اما توسط 

نگهبانان سفارت هدف گلوله قرار گرفته و دستگیر شد.
دیپلمات های ترک پس از بازداشت وی، نزدیك به چهار ساعت 
از او بازجویی کرده و آنگاه این فرد فلسطینی را دست بسته و 
در حالی که یك نگهبان و دیپلمات او را همراهی می کردند، از 

سفارت اخراج کردند.
این فرد فلسطینی پس از آن توسط یك آمبوالنس به بیمارستانی 

در اسراییل منتقل شد.

به  بخشیدن  آرامش  برای  اسراییل  ساکن  عرب  وکیل  یك 
گروگان گیر که کنسول ترکیه و همسرش را به مدت دو ساعت 

گروگان گرفته بود، با وی تلفنی صحبت کرد.
نیروهای امنیتی ترک مستقر در سفارت بر روی این فرد که به 
یك کلت و چاقو مجهز بود، آتش گشودند و با زخمی کردن او، 

شرایط را برای بازداشتش فراهم کردند.
جزئیات ماجرا اما روشن نیست، زیرا مقامات اسراییلی در مورد 

آن اطالع چندانی به رسانه ها نداده اند.
یك مسئول وزارت خارجه اسراییل گفت که کارمندان سفارت 
نداده اند  اجازه  رسانه ها  نمایندگان  و  اسراییل  پلیس  به  ترکیه 
وارد سفارت شوند و سعی کردند مسئله را به تنهایی حل کنند.

گفته  که  کرد  پخش  را  نواری  اسراییل  تلویزیون  دوم  شبکه 
انجاص است. وی  ندیم  به  می شود صدای گروگانگیر موسوم 
در این نوار می گوید که اگر اجازه ندهند به ترکیه پناهنده شود، 

خود را منفجر می کند.
ظاهرا  فلسطینی  فرد  این  که  کردند  اعالم  اسراییلی  رسانه های 
از طریق یك پنجره نیمه باز در طبقه همکف، وارد سفارت شده 

است.
در همین حال یك مسئول در وزارت خارجه اسراییل اعالم کرد 
که گروگانگیر فلسطینی دو هفته قبل از زندانی در اسراییل آزاد 
شده بود. وی در سال 2006 نیز به سفارت بریتانیا در تل آویو 
حمله کرده و خواستار پناهندگی شده بود که پس از دستگیری 

به چهار سال زندان محکوم شد.
فلسطینی  این  خانواده  که  کردند  اعالم  اسراییلی  رسانه های 
در نزدیکی رام اهلل در کرانه باختری زندگی می کنند و از طرف 
تشکیالت خودگردان فلسطین به اتهام ارتباط با سازمان امنیت 

داخلی اسراییل، تحت پیگرد است.
رادیو اسراییل اما اعالم کرد که سازمان امنیت داخلی هرگونه 
شکل  به  وی  که  کرده  اعالم  و  تکذیب  را  انجاص  با  ارتباط 

غیرقانونی در اسراییل زندگی می کند.
کاروان  به  اسراییل  حمله  زمان  از  اسراییل  و  ترکیه  روابط 
تیرگی  به  غزه،  نوار  به  انسانی  کمك های  حامل  کشتی های 

گرائیده است.
به  را  ترک  شهروند  نه  اسراییلی،  کوماندوهای  حمله  آن  در 
قتل رساندند. بالفاصله پس از این حادثه ترکیه سفیر خود در 
تل آویو را فراخوانده و مانور نظامی مشترک با اسراییل را لغو 

کرد؛ اما ارتباط دیپلماتیك دو کشور به شکل کامل قطع نشد.
ترکیه همواره خواستار عذرخواهی اسراییل و پرداخت غرامت 
مخالفت  با  که  آسیب دیدگان شده؛ امری  و  قربانیان  خانواده  به 

اسراییل مواجه شده است. 

آیا تیم امنیت ملي اوباما تغییر مي کند؟ 

سه کاندیدا 
براي جانشیني 

جیمزجونز 
مجله تایم در شماره اخیر خود مقاله اي را به قلم »مایکل کروالي« به چاپ 
رسانده که در آن از احتمال تغییر تیم امنیت ملي کاخ سفید سخن به میان 
آورده است. به عقیده نویسنده از آنجا که انتخابات میان دوره اي کنگره 
نزدیك است، اوباما مي کوشد تا تغییري را در تیم مشاوران امنیت ملي 

او نیز نزدیك  افراد که دوران بازنشستگي  این  از  ایجاد کند. یکي  خود 
است »جیمز جونز« مشاور امنیت ملي است. بنا به گفته مایکل کروالي 
سه کاندیداي بالقوه براي جایگزیني ژنرال جیمز جونز وجود دارد. این 
سه نفر عبارتند از: »توماس دونیلن«، »جیمز اشتنبرگ« و »ژنرال جیمز 
کارت رایت«. اینك باید دید که این افراد از چه قابلیت هایي برخوردارند 
و شانس کدام یك براي تصدي این پست بیشتر است. توماس دونیلن 
معاون مشاور امنیت ملي کاخ سفید در دوران اوباماست. وي همچنین 
دارد.  وکالت  در  نیز  دستي  و  بوده  آمریکایي  مقامات  سیاسي  مشاور 
وي در سال 1985 از دانشگاه ویرجینیا فارغ التحصیل شده و در بخش 
زمان  در  دونیلن  شد.  کار  به  مشغول  ویرجینا  حقوقي  مجله  ویرایشي 
از  وي  بود.  کنگره  و  سفید  کاخ  رسمي  رابط  کارتر،  ریاست جمهوري 
در  او  بود.  ملي  کنوانسیون دموکراسي  مدیر  تا 1984  سال هاي 1980 
سال 1986 به عنوان مشاور ارشد جوزف بایدن در کمیته حقوقي سنا 
مشاور  عنوان  به  وي   ،1988 در  انتخاباتي  مبارزات  پایان  از  پس  شد. 
برجسته مایکل دوکاکي فرماندار ماساچوست برگزیده شد. وي در سال 
داد.  یاري  آریزونا،  را در شکست جان مك کین، سناتور  اوباما   2008

تیم  عنوان عضو  به  کلینتون وي  بیل  ریاست جمهوري  دوران  در طول 
سیاست خارجي دموکرات ها و سخنگوي اصلي وزارت خارجه و دستیار 
وزیر خارجه در امور عمومي در وزارت خارجه وارن کریستوفر بوده 
جوزف  برجسته  مشاوران  از  یکي  دونیلن  مایك  یعني  او  برادر  است. 
بایدن معاون اوباماست. وي در دوران انتقال قدرت به اوباما از جورج 
بوش پسر، به همراه »وندي شرمن« در تیم بررسي اعضاي کابینه اوباما 
بوده و گفته مي شود که وي به عنوان یکي از پیشگامان پست مشاورت 
امنیت ملي مطرح بوده است. دونیلن به علت ارتباطات ویژه و پیوندهاي 
خانوادگي که با جوزف بایدن داشته، در جایگاه امنیت ملي، دفتر معاون 
رئیس جمهور را صرفا دفتري درباره مسائل دفاعي و سیاست خارجي 
خارجه  وزیر  مشاور  اینك  و   1953 متولد  اشتنبرگ  جیمز  مي داند.اما 
است. وي رئیس مدرسه امور عمومي جانسون در دانشگاه تگزاس بود. 
او در سال 1970 تحصیالت خود را در دانشکده فلسفه آغاز کرد و در 
سال 1978 وارد دانشگاه حقوق یاله شد. وي سابقه عضویت در موسسه 
داشته  را   1987 تا   1985 سال هاي  در  استراتژیك  مطالعات  بین المللي 
است. اشتنبرگ همچنین معاون مشاور امنیت ملي آمریکا در سال هاي 
بروکینگز  ارشد موسسه  او همچنین عضو  است.  بوده  تا 2001   1997
آمریکا  در  خارجي  فکر سیاست  اتاق هاي  ترین  عمده  از  یکي  که  است 
محسوب مي شود. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال وي به اتفاق 
دنیس راس فرستاده بیل کلینتون به خاورمیانه و دانیل کورتزر نوشتن 
عمومي  روابط  آیپك)کمیته  و  خاورمیانه  مورد  در  اوباما  خطابه هاي 
آمریکا و اسرائیل که مهمترین البي اسرائیل در آمریکاست( را به عهده 
داشته است. او به عنوان یکي از اصلي ترین کاندیداهاي مشاور امنیت 
ملي آمریکا مطرح بود اما اوباما وي را به عنوان معاون مشاور امنیت ملي 
برگزید. اشتنبرگ در همین سمت معاوني خود پایه گذار مفهوم »اطمینان 
استراتژیك« در رابطه با چین شد.اما فرد سوم براي تصدي این پست 
جیمز کارت رایت است که در سال 1949 به دنیا آمده است. وي جانشین 
در سالهاي 2004  رایت  کارت  آمریکاست.  ارتش  رئیس ستاد مشترک 
تا 2007 به عنوان فرمانده نیروهاي استراتژیك مشغول به کار بود. در 
سال 2007 رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا به کارت رایت پیشنهاد داد 
که به عنوان جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش شود تا جایگزین ادموند 
گیامباشتاین شود که در نتیجه وي درهمین سال جایگزین گیامباشتاین 
شد. در سال 2009 گیتس بار دیگر از وي خواست تا به عنوان جانشین 
باید  نفر  سه  این  میان  در  اینك  بپردازد.  نقش  ایفاي  به  مشترک  ستاد 
یك  کدام  اوباما  باراک  تایم،  معتبر  نشریه  گزارش  براساس  که  دید 
رابراي مشاور امنیت ملي خود بر مي گزیند.البته به نظر مایکل کروالي 
نویسنده مجله تایم، توماس دونیلن از شانس بیشتري براي کسب این 
پست بخوردار است. وي همچنین در مقاله خود اضافه مي کند که احتمال 
دارد رابرت گیتس نیز از پست خود یعني وزارت دفاع خداحافظي کند. 
عالوه براین کروالي در لفافه به این مطلب اشاره مي کند که احتمال دارد 
هیالري کلینتون جایگزین رابرت گیتس شود. هر چند که این امر اینك 
دور از ذهن به نظر مي رسد. در این گزارش البته هیچ اشاره اي به کنار 
رفتن هیالري کلینتون از پست وزارت خارجه نشده است. الزم به ذکر 
است که ژنرال جونز در تازه ترین سخنان خود در گفت و گو با سي 
ان ان به احتمال دیدار محمود احمدي نژاد با باراک اوباما اشاره کرده 
بود که حاشیه هاي زیادي را ایجاد کرد. جونز گفته بود که اگر ایران سه 
امکان  بازگردد همه چیز  به مذاکرات هسته اي  آزاد کند و  را  آمریکایي 

دارد و درها باز است. 

تاسیسات سوریه 
چگونه بمباران شدند؟ 
اسرائیل با انتشار کتابي جزئیاتي از موشك باران تاسیسات هسته اي 
سوریه و ترور محمد سلیمان از سران دمشق را منتشر کرده است. 
به گزارش مشرق، کتاب جدیدي که اخیرا در سرزمین هاي اشغالي به 
چاپ رسیده، جزئیات جدید و جنجال برانگیزي را در مورد عملیات 
اسرائیل در تخریب و انهدام تاسیسات هسته اي سوریه و ترور ژنرال 
سوري »محمد سلیمان« از افراد بسیار نزدیك به بشار اسد، فاش کرده 
است.در این کتاب که »موساد، عملیات بزرگ« نام دارد و »میخائیل 
بار زوهار« و »نیسیم میشعل« آن را نوشته اند، جنگنده هاي اسرائیلي 
و  کرده  حمله  سوریه  هسته اي  تاسیسات  به  آمریکا  دولت  اطالع  با 
آن را تخریب کردند. مشرق در ادامه مي نویسد:»به نظر مي رسد که 
ترمیم وجهه موساد که پیش تر مدعي بود بزرگ ترین و قدرتمندترین 
شبکه جاسوسي در منطقه و حتي جهان است، عامل اصلي انتشار این 

گزارش است. این در حالي است که در پي چند شکست در عملیات هاي 
موساد، کارکرد و اعتبار موساد و سایر دستگاه هاي اطالعاتي اسرائیل 
به شدت زیر سوال رفته که این مسئله به ویژه در زمان انتقال قدرت 
پیدا مي کند.«در  اهمیت ویژه اي  و  نقش  این موسسات جاسوسي  در 
هاست  مدت  که  ایراني  تبعه  عسکري  علیرضا  به  گزارش  این  ادامه 
ناپدید شده نیز اشاره شده است. مشرق نیوز با اشاره به این موضوع 
مي نویسد:»روزنامه یدیعوت آحارنوت بخش کاملي ازکتاب را منتشر 
کرده که در آن ادعا شده دستگاه هاي اطالعاتي اسرائیل و آمریکا و 
سایر کشورهاي غربي زماني متوجه فعالیت هاي جاري در تاسیسات 
الکبر در دیر الزور شدند که به»علیرضا عسکري« از مسئوالن نظامي 
ایران که توسط آمریکا و اسرائیل در دمشق ربوده شد دست یافتند 
و  ایران، سوریه  از طرح مشترک هسته اي  نیز جزئیاتي  برده  نام  و 
کره جنوبي را فاش کرد.«در این گزارش ادعا شده:»بعد از این حادثه 
یگان  که  اسرائیل  ارتش  ستاد  هیات  مخفي  افراد  و  موساد  که  بود 
چریکي ویژه وابسته به اطالعات ارتش بودند، این فعالیت ها را تایید 
کردند.«البته این گزارش به ابعاد همکاري آمریکا در این پرونده اشاره 
نکرده است تا بدین وسیله نقش دستگاه هاي جاسوسي خود را در این 

عملیات برجسته کند. 

اشتراک = تداوم در انتشار
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بازبیني پرونده مشکوک 
مرگ دیوید کلي 

نعمت اهلل عبدالرحیم زاده / کارشناس مسائل اروپا 

روزنامه دیلي تلگراف در 14 آگوست خبر از بازنگري در مورد مرگ دیوید کلي داد که مي تواند 
به معناي بازگشایي پرونده مرگ وي بعد از سپري شدن هفت سال از وقوع آن باشد. سخنگوي 
دومینیك گریو، دادستان کل در این مورد اعالم کرد که گریو بنابر درخواست 9 پزشك از وي براي 
بررسي مجدد مدارک پزشکي مربوط به مرگ کلي این تصمیم را گرفته و اکنون او به همراه دیگر 

همکارانش در وزارتخانه به دنبال راهي براي به جریان انداختن این پرونده است. 
دکتر کلي که دکتراي خود را در سال 1971 و در زمینه میکروبیلوژي از دانشگاه آکسفورد اخذ کرده 
بود در زمینه سالح هاي میکروبي تخصص داشت و از 1991 تا 1994 عضو کلیدي تیم بازرسي 
سالح هاي شوروي سابق بود و همین سابقه باعث شد تا عضو تیم بازرسي سازمان ملل در عراق 
شود. او سپس به استخدام وزارت دفاع بریتانیا درآمد و در تنظیم گزارش سال 2002 این وزارتخانه 
در مورد سالح هاي کشتار جمعي عراق نقش محوري داشت، گزارشي که مدعي بود رژیم صدام 
حسین چنین سالح هایي را در اختیار دارد و مي تواند در ظرف 45 دقیقه آنها را به کار گیرد و همین 
گزارش نیز دلیل اصلي تونلي بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا براي همراهي با آمریکا در حمله به 
عراق بود. نیروهاي بریتانیایي و آمریکایي در 20 مارس 2003 حمله خود را به عراق آغاز کردند 
و دکتر کلي حدود دو ماه بعد یعني در 22 مي با اندرو گیلیگان، خبرنگار بي بي سي در هتل چرینگ 
کراس لندن مالقات کرد تا خبرهاي تازه اي در مورد آن گزارش به وي بدهد. گیلیگان که مدت ها 
در بغداد خبرهاي جنگ را مخابره مي کرد از او شنید که دولت بریتانیا در تنظیم آن گزارش دخالت 
داشته و در اصل صدام حسین سالح کشتار جمعي در اختیار نداشته است. انتشار گزارش گیلیگان 
از سوي بي بي سي خشم توني بلر را برانگیخت و در نهایت و با افشاي نام دکتر کلي، کمیته روابط 
این کمیته بود که  خارجي مجلس عوام بریتانیا او را براي اداي توضیحات فراخواند و در جلسه 
دکتر کلي با برخورد تند یکي از نمایندگان هوادار توني بلر روبه رو شد و چند روز پس از آن جسد 
وي در جنگل منطقه آکسفوردشایر هشت کیلومتر دورتر از خانه اش پیدا شد. جسد دکتر کلي در 
حالي چهار ماه بعد از حمله به عراق پیدا شد که رگ مچ دست راست وي بریده شده بود و در کنار 

جسدش کارد باغباني و مقداري قرص مسکن قوي قرار داشت. 
تحقیقات لرد هاتن 

توني بلر چهار ماه بعد از صدور فرمان حمله به عراق با وقوع مرگ دکتر کلي مواجه شد و به دنبال 
تحقیق  هاتن در جلسات  لرد  کرد.  این زمینه  در  تحقیق  مامور  را  بازنشسته  قاضي  هاتن،  لرد  آن 
اشخاص متعدد سیاسي-امنیتي و حتي همسر دکتر کلي را فراخواند و در پایان حکم به خودکشي 
دکتر کلي داد. او در حکم خود عنوان کرد که دکتر کلي با دست چپ و به وسیله کارد باغباني رگ 
مچ دست راست خود را بریده و به واسطه »خونریزي شدید« و مصرف بیش از اندازه قرص هاي 
مسکن قوي اقدام به خودکشي کرده است. عالوه بر این، لرد هاتن منکر اظهارات منتسب به دکتر 
کلي از سوي گیلیگان شد. از زمان حکم لرد هاتن در 28 ژانویه 2004 تردیدها در مورد آن مطرح 
شدند. روزنامه گاردین در تاریخ 27 ژانویه 2004، سه روز بعد از صدور حکم هاتن، و در 12 فوریه 
همان سال گزارش سه پزشك را منتشر کرد که بنابر گزارش آنان، کالبدشکافي از جسد او نشان 
مي دهد که مقدار خون خارج شده به خصوص در هواي سرد آن موقع نمي توانست به مرگ وي 
منجر شود، گذشته از این که حکم مزبور در تعارض با مقدار خون اندک در صحنه مرگ است. این 
سه پزشك همچنین متذکر شدند که مقدار قرص هاي مصرف شده توسط دکتر کلي یك سوم مقداري 
بوده که مي توانست براي وي کشنده باشد. روزنامه گاردین در  15 اکتبر 2007 و طي گزارشي 
با عنوان؛ »سوءظن هاي تازه در مورد مرگ کلي« سخنان نورمن بیکر، عضو مجلس عوام از حزب 
لیبرال دموکرات را نقل کرد که مدعي بود بر چاقوي باغباني کنار جسد هیچ اثر انگشتي یافت نشده 
و گفت: »کسي که مي خواهد خودش را بکشد دیگر کار را تا آنجا پیش نمي برد که آثار انگشتش را 
از چاقو پاک کند. این مسئله مورد سوءظن شدید من است و یکي از چیزهایي است که من را متقاعد 
مي کند که مرگ دکتر کلي یك قتل بود. پرونده باید بازگشایي شود«. بیکر از همان موقع سرگرم 
تدوین کتابي در این مورد شد که حدود یك سال بعد با نام »مرگ عجیب دیوید کلي« در اکتبر 2007 
منتشر شد. بیکر در کتاب خود به شواهد تحقیقات هاتن پرداخته و با بررسي زوایاي مختلف مرگ 
دکتر کلي سعي کرده تا دالیل سوءظن خود را ذکر کند. او در این زمینه به برخي اطالعات به دست 
آمده از منابع محرمانه استناد کرده که به وي گفته اند پلیس از نقشه مرگ وي مطلع بود اما از انجام 
اقدامي در برابر آن کوتاهي کرد تا آن که مرگ وي به صورت اقدام به خودکشي نمایانده شود و به 

این وسیله از آشفتگي سیاسي و دیپلماتیك جلوگیري شود. 

دومینیک گریو و بازبیني پرونده 
شش پزشك در 5 اکتبر 2009 اقدام قانوني در جهت بررسي مدارک پزشکي مربوط به مرگ دکتر 
کلي را آغاز کردند اما شوراي استاني آکسفوردشایر با استناد به نامه لرد هاتن مانع تحقیقات آنان 
شد. لرد هاتن در نامه خود دستور داد تا مدارک مربوط به تحقیقات انجام شده در این پرونده به 
مدت 30 سال ضبط شوند و مدارک پزشکي از جمله مدارک کالبدشکافي و عکس هاي مربوطه نیز 
به مدت 70 سال ضبط شوند. دستور هاتن موجب شد تا این پزشکان به همراه چند پزشك دیگر 
طي نامه اي از دومینیك گریو درخواست بازبیني در این پرونده را داشته باشند. عالوه بر نامه این 
پزشکان، خانم مي پدرسون، همکار دکتر کلي در تیم بازرسي سازمان ملل، نامه اي در ماه جوالي 
سال جاري به گریو ارسال کرد و طي آن عالوه بر اشاره به شخصیت قوي کلي، از آسیب دردآور 
آرنج دست چپ او خبر داد و به گریو اطالع داد که دکتر کلي به سبب این آسیب از چند ماه قبل از 
مرگش نمي توانست کارهایي از قبیل برش غذا را انجام دهد و از این رو نمي توانست با دست چپ 
رگ مچ دست راست خود را ببرد. اکنون به نظر مي رسد که دومینیك گري از یك سو با دستور 
هاتون براي ممانعت از دسترسي به مدارک مرگ دکتر کلي روبه رو است و از سوي دیگر، چندین 
به  او را ملزم  اخیر پزشکان و خانم پدرسون  این مورد و درخواست هاي  سال شك و تردید در 
بازنگري در این پرونده مي کند. او عالوه بر دستور لرد هاتن با موانع سیاسي و امنیتي نیز روبه رو 
است چرا که احتمال دخالت سرویس امنیت داخلي بریتانیا یا MI5 و پلیس این کشور در قضیه قتل 
دکتر کلي وجود دارد. از این رو مي توان گفت حتي اگر او اقدام به بازبیني پرونده نیز کند تا حدود 
خاصي مي تواند پیش برود و نخواهد توانست به طور جدي پاي عوامل اصلي این پرونده را به میدان 

بکشاند. / تهران امروز

واکنش شدید چین به 
گزارش ساالنه  پنتاگون 

 
چین نسبت به گزارش اخیر پنتاگون در مورد گسترش 

هدفمند تسلحیاتی این کشور به شدت واکنش نشان 
داد. در این گزارش چین به تقویت هدفمند قابلیت های 
تسلیحاتی خود در برابر تایوان و دنبال کردن اهداف 

فراتر از آن متهم شده است.
گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا در مورد گسترش 
شدت  به  را  کشور  این  رهبران  چین  تسلیحاتی 
که چین  آمده  گزارش  این  در  است.  کرده  خشمگین 
مدرنیزه  و  خود  نظامی  قابلیت های  تقویت  سرگرم 

کردن هدفمند ارتش این کشور است. 
 27  / اوت   18( چهارشنبه  روز  چین  دفاع  وزارت 
مرداد( اعالم کرد، این گزارش که به توسعه ی نظامی 
دو  بین  روابط  برای  می نگرد  انتقادی  نگاه  با  چین 

کشور »نامطلوب« است.
توسعه ی  مسیر  در  چین  افزود،  چین  دفاع  وزارت 
« خود  ملی  دفاعی  دارد و »سیاست  قرار  صلح آمیز 
در  نیز  چین  دفاعی  کارشناسان  می کند.  دنبال  را 
عنوان  به  پنتاگون  گزارش  از  این کشور  رسانه های 
گزارشی »تهاجمی« و »نه کامال حرفه ای« یاد کرده اند. 
در  دوشنبه  روز  واشنگتن  در  آمریکا  دفاع  وزارت 
اعالم کرد که چین  کنگره  به  گزارش ساالنه ی خود 
در حال گسترش گسترده ی تسلیحاتی خود است و 

به  را  خود  نظامی  فعالیت های  دامنه ی  دارد  تصمیم 
دیگر مناطق آسیا نیز گسترش بخشد. 

را  خود  سرمایه گذاری های  پکن  گزارش،  این  طبق 
هسته ای،  سالح های  جمله  از  نظامی،  حوزه های  در 
موشك های دوربرد، زیردریایی ها، ناوهای هواپیمابر 
این گزارش  در  داده است.  افزایش  و جنگ سایبری 
همچنین تأکید شده که چین در حال تقویت و گسترش 

توان نظامی خود در برابر تایوان است. 

طلب  بیشتر  تسلیحات  آمریکا  از  تایوان 
می کند

از  مجددا  گزارش  این  به  واکنش  در  تایوان  دولت 
آمریکا سالح های بیشتری درخواست کرده است.

که  کرده  متهم  را  پکن  یادشده  گزارش  در  پنتاگون 
»ناامنی«  به  خود  نظامی  توسعه ی  کردن  پنهان  با 
دامن زده و بر »سوء تفاهم ها و محاسبات نادرست« 

افزوده است.
از  حمایت  به  موظف  قانونی  نظر  از  آمریکا  دولت 

تایوان در صورت حمله ی احتمالی چین است. 
خود  آن  از  را  تایوان  بعد  به   1949 انقالب  از  چین 
می داند و اعالم کرده که از تمامی راه ها برای بازپس 

گیری این جزیره استفاده خواهد کرد.
روابط چین و تایوان پس از روی کار آمدن ما یینگ 
بهبود   2008 سال  در  تایوان،  جمهور  رئیس  جئو، 
در  می گوید،  هم  هنوز  چین  اما  یافت.  چشمگیری 
صورتی که تایوان به طور رسمی اعالم استقالل کند، 

ممکن است به این کشور حمله کند. 
پنتاگون  ساالنه ی  گزارش  انتشار  از  پس  تایوان 
از جمله جت های  بیشتر،  ارسال تسلیحات  خواستار 
آمریکا شده  از سوی  زیردریایی  و  "اف 16"  جنگی 
است. این درخواست آمریکا را بر سر دوراهی قرار 
داده است. پیش از این نیز معامله ی تسلیحاتی آمریکا 
و تایوان به ارزش 6 میلیارد و چهارصد میلیون دالر 

روابط آمریکا و چین را تیره کرده بود. 
جاری  سال  در  معامله  این  به  مربوط  خبر  انتشار 
موجب شد که پکن روابط خود با نمایندگان بلندپایه ی 
پنتاگون را قطع کند. در پی این اقدام، رابرت گیتس، 
ماه ژوئن  در  به چین  آمریکا، سفر خود  دفاع  وزیر 

را لغو کرد.

منبع: دویچه وله

اوباما: بر سر 
حرف خود 

باقی می مانم
جمهور  رئیس  اوباما  باراک 
اعالم  آمریکا  متحده  ایاالت 
در  که  را  سخنانی  کرد 
در  مسجد  ساخت  با  رابطه 
نزدیکی برجهای دوقلو که در 
حمله  مورد  سپتامبر  یازدهم 
تروریستی قرار گرفته بودند، 
مورد  کماکان  است،  گفته 
تاییدش بوده و بر سر حرف 

خود باقی است. 

ای  مصاحبه  طی  که  اوباما 
سواالت  به  اوهایو  ایالت  در 
زمینه  این  در  خبرنگاران 
سخنان   " گفت  میداد  پاسخ 
خود در این مورد را باز هم 

تایید و تکرار میکنم". 

اوباما در رابطه با این پروژه 
گفت:" مسلمانان ایاالت متحده 
آوردن  بجای  در  آمدیکا 
تمامی  از  خود  دینی  وظایف 
شهروندان  دیگر  که  حقوقی 
بر  مندند،  بهره  آن  از  آمریکا 

خوردار هستند. " 
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تحوالت نرخ بیکاري در چند سال گذشته 

بنویسید اشتغال، 
بخوانید بیکاري 

 از روزي که مسئوالن دولت نهم اعالم کردند که نرخ بیکاري تك رقمي 
شده، زمان زیادي نمي گذرد اما با وجود تغییراتي که در شاخص ها 
بوجود آمد کاهش نرخ بیکاري دوام چنداني نیافت و امروز بعد از 
بیکاري جهش  نرخ  بهار 87  بیکاري در  نرخ  نرخ 9.9 درصدي  ثبت 
کرده و به معضلي بزرگ تبدیل شده است. مرکز آمار با استناد به 
شاخص هایي که در سال 84 تغییر کردند، همان شاخص ها را مالک 
عمل براي تعیین نرخ بیکاري قرار داده و عدد 14.6 درصد میانگین را 

براي بهار امسال به ثبت رسانده است. 
را  آن  نهم  دولت  کار  وزیر   87 تیرماه  در  روزگاري  که  شاخصي 
9.9 درصد اعالم کرد. با این حال آنچه این روزها به محل مناقشه 
بین مرکز آمار و وزارت کار تبدیل شده، آمارهایي است که رکورد 
زده اند و دولت و سیاستگذاران اقتصادي را کالفه کرده اند. در آستانه 
اجراي برنامه پنجم توسعه، در هدفگیري سیاست هاي کلي این برنامه 
که از سوي رهبر انقالب ابالغ شد و باید محور برنامه اجرایي دولت 
شده  اعالم  درصد  هفت  بیکاري  نرخ  بگیرد،  قرار  آینده  سال  براي 
است، این درحالي است که شاخص هاي نرخ بیکاري در حال افزایش 
است و در مقابل دولت هیچ واکنشي به این افزایش نشان نمي دهد. 
سفرهاي استاني کمرنگ تر شده و طرح بزرگ بنگاه هاي زودبازده که 
روزگاري موتور اشتغالزایي دولت محسوب مي شد به دلیل بحران 
مالي بانکها سرعت خود را کم و کمتر مي کند. اختالف نظري که این 
آمار  مرکز  و  کار  وزارت  بین  آماري  اختالف  عنوان  تحت  روزها 
پیش آمده از گذشته پیش بیني شده بود؛ همان زمان که کارشناسان 
مهم ترین  تشکیل،  آستانه  در  نهم  دولت  مي دادند.  هشدار  اقتصادي 
شعار خود را مقابله با بیکاري و ایجاد اشتغال قرار داد. از اجراي 
به  استاني  سفرهاي  در  که  طرح هایي  تا  زودبازده  بنگاه هاي  ایده 
منظور اشتغالزایي و بدون توجه به بودجه هاي سنواتي و برنامه هاي 
توسعه اي به تصویب رسید و اجرا شد همگي به دنبال کاهش نرخ 

بیکاري بودند. در این میان این تغییر شاخص هاي نرخ بیکاري بود 
که به کمك دولت آمد. همان زمان محمد مدد، رئیس مرکز آمار در 
برنامه ریزي و مدیریت  ارگان معاونت  برنامه  با نشریه  گفت وگویي 
راهبردي رئیس جمهور به صراحت اعالم کرد: »طبق تعریف سازمان 
هفته  در  بتوانند  که  بیشتر  و  ساله   10 افراد   )ILO( کار  بین المللي 
مرجع در تولید کاالو خدمات مشارکت کنند، به عنوان جمعیت فعال 
اقتصادي تلقي مي شوند و شاغل به کسي گفته مي شود که حداقل 10 

سال سن داشته باشد و طبق تعریف، در طول هفته مرجع حداقل یك 
ساعت کار کرده باشد.« این تعریف براي نخستین بار در سال 1384 
به کار برده شد. این گفته مدد به روشني مطرح مي کرد که آنچه از 
اعالم شده، شاخص هاي واقعي  بهار 87  بیکاري در  نرخ تك رقمي 
روند  بیکاري  نرخ  واقعي  عددهاي  کردن  پنهان  حال  این  با  نبودند. 
صعودي خود را طي کرد و امروز به حدود 15 درصد رسید. این نرخ 
براساس اعالم مرکز آمار براي جوانان 15 تا 29 سال که سن رسمي 
رسیده  درصد   26.1 به  شده  اعالم   )ILO( کار  بین المللي  سازمان 
این درحالي است که آمار اعالم شده در بهترین زمان یعني  است. 
فصل رونق کسب و کار ازجمله مشاغل فصلي همچون کشاورزي 
در  بیکاري  نرخ  فصلي  گزارش  در  آمار  مرکز  است.  محاسبه شده 
بهار امسال اعالم کرده که تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول 
هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یك ساعت کار کرده یا بنا به 
به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب  دالیلي 

مي شوند. 
نرخ  کاهش  کمك  به  و  نیست  کارساز  دیگر  امروز  تعریف  این  اما 
بیکاري نمي آید. با وجودي که این تعریف در سال هاي گذشته موجب 
افزایش  دلیل  به  اما  شد  کشور  بیکار  جمعیت  دادن  نشان  کوچك 
کار  بازار  تقاضاي  و  عرضه  نشدن  تنظیم  و  کشور  فعال  جمعیت 
که  کرده  اعالم  همچنین  آمار  مرکز  است.  افزایش  در حال  نرخ  این 
تعریف  طبق  شده(  تعیین  )حداقل سن  بیشتر  و  10ساله  افراد  تمام 
جمعیت فعال اقتصادي محسوب مي شوند. مجموعه تحوالت یاد شده 
به خدمت آمارسازي ها نیامدند و امروز شاخص هاي مرکز آمار به 
معضلي بزرگ تر تبدیل مي شوند، چه آنکه جمعیت فعالي کشور سال 
به سال در حال افزایش است و دیگر نمي توان با تغییر شاخص ها، 

غول بیکاري را حتي به خلسه فرستاد. 
یکي از نخستین اثرات بحران اقتصادي شدیدي را که دامنگیر امارات 

شده، مي توان کاهش شمار کارگران خارجي در آن دانست. 
پیش بیني مي شود که دست کم پنج در صد از جمعیت کشوري - که 
حاکي  کاسته شود.گزارش ها   - بوده اند  آن خارجي  بیشتر ساکنان 
بیش  آن در سال 2008  اوج  به زمان  نسبت  قیمت مسکن  که  است 
از 60 درصد کاهش داشته و بیش از نیمي از پروژه هاي ساختماني 
در حال کار در امارات متوقف شده اند. بنا به گزارش دیگري، شمار 
دفاتر تجاري و اداري خالي در امارات دو برابر شده است. این در 
شدن  جهاني  از  نمادي  عنوان  به  دوبي  به  پیش تر،  که  است  حالي 
خود  براي  تجاري  شرکت  یك  مانند  به  امارات  و  مي شد  نگریسته 
و  تکه شدن  تکه  در حال  اکنون  اما  بود؛  کرده  پا  و  آوازه اي دست 

ویراني است. 

شعب بانك صادرات 
در اروپا فعال نیست

تمام  گفت:  صادرات  بانك  عامل  مدیر   
اروپا  در  صادرات  بانك  شعب  وجوه 

بلوکه شده است. 
صادرات  بانك  مدیرعامل  جهرمی  محمد 
گفت: شعب بانك صادرات در اروپا فعال 
نیست و تمام وجوه آنها بلوکه شده است 
از مراکز دیگرمان  اما ما فعالیت خود را 
بلوکه  ادامه می دهیم. در خصوص منابع 
به  نسبت  ما  تعهدات  گفت  باید  نیز  شده 
منابعی که داریم چندین برابر است. یعنی 
نظر  از  ضرری  تحریم  این  در  نه تنها  ما 
آنها  بلکه  نمی کنیم  منابعمان  شدن  بلوکه 
باید مراقب باشند بدهی ما به خودشان را 

با باز کردن سیستم وصول کنند.
که  کرده ایم  ما سعی  افزود:  ادامه  در  او 
تا  کنیم  حل  را  خود  مشتریان  مشکالت 

آنان مشکلی نداشته باشند.
جهرمی به نکته دیگری اشاره کرد: منابع 
حاصل از هدفمندی یارانه ها که قرار است 
ابتدا  شود  واریز  افراد  بانکی  حساب  به 
منابع  این  می شود.  توزیع  و سپس  جمع 
چرخش منابع را چندان تغییر نخواهد داد.
را  بانك ها  دغدغه  بزرگترین  جهرمی 
کرد:  عنوان  بانکی  شبکه  معوق  مطالبات 
بانکی،  نظام  دغدغه  بزرگترین  از  یکی 
و  پیگیری  باید  که  است  بانکی  معوقات 

وصول کنند.
به  که  جدیدی  معوقات  وی،  گفته  به 
طبیعی  می شود  افزوده  قبلی  معوقات 
است بخشی از معوقات وصول می شود 
و بخشی به معوقات قبلی اضافه می شود 

اما روند مطالبات معوق کاهشی است.

خانه ترجمه
              )لندن(

ترجمه و ویرایش کلیه مدارک، کتب، مقاالت، پایان نامه
ترجمه شفاهی در محل یا تلفنی

)انگلیسی، فارسی، دری، پشتو(
مطمئن، سریع و با هزینه ای عادالنه

دارای مجوز تاسیس در انگلستان
آیا برای ترجمه مدارک خود با مشکل مواجه شده اید؟ 

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 کار شما  مشتربان عزیز از طریق ایمیل، فاکس و 
پست خدمات ترجمه ارائه می کند و نیازی به حضور در محل نیست.

 دکترمریم تقوی – دارای دکترای ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
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تولید برنج در آسیا به خطر افتاد 
تحقیقات جدید نشان داد که تولید برنج در قاره آسیا در معرض 
علوم  ملي  آکادمي  مطالعات  براساس  است.  گرفته  قرار  خطر 
تغییرات آب و هوایي و افزایش دما تولید برنج در قاره کهن را به 

شدت مورد تهدید قرار داده است.

 افزایش دماي هوا طي 25 سال اخیر باعث کاهش رشد زمین هاي 
تحت کشت برنج در قاره آسیا شده است. این کاهش بین 10 تا 20 
درصد مناطق مختلف بوده است. حدود سه میلیارد نفر در جهان 

روزانه برنج مي خورند. 

رشد اقتصادي انگلستان سال 
آینده کاهش خواهد یافت 

به  نسبت  خود  گزارش  تازه ترین  در  انگلیس  مرکزي  بانك 
داد  این کشور در سال 2011 هشدار  اقتصادي  کاهش رشد 
اقتصادي  به شرایط شکننده رشد و رونق  توجه  با  افزود  و 
آمریکا و اروپا، آینده نامطمئني در انتظار اقتصاد انگلیس است. 
به گزارش خبرگزاري رویترز گزارش فدرال رزرو آمریکا در 
این  اقتصادي  رونق  و  رشد  نامطمئن  و  کند  روند  خصوص 
کشور نیز به نگراني ها در خصوص وضعیت اقتصاد جهاني 
بانك  رئیس  کینگ  مروین  است.  زده  دامن  آینده  ماه هاي  در 
مرکزي انگلیس در این باره گفت سال ها طول خواهد کشید که 
شرایط اقتصادي انگلیس به حالت عادي پیش از آغاز بحران 
باز گردد. بر اساس این گزارش رشد اقتصادي انگلیس سال 
آینده به کمتر از 3 درصد خواهد رسید. این رقم پیش از این 
نیز سال  انگلیس  تورم  نرخ  بود.  بیني شده  پیش  3.4 درصد 
انگلیس  بانك مرکزي  2 درصد خواهد رسید.  باالي  به  آینده 
میالدي   2012 سال  در  را  کشور  این  تورم  نرخ  دارد  قصد 
انگلیس  مرکزي  بانك  دهد.  کاهش  درصد   1.5 از  کمتر  به 
حد  در  کشور  این  بانکي  بهره  نرخ  حفظ  بر  گزارش  این  در 
انگلیس  اقتصاد  نیاز  نشانگر  مسئله  این  که  کرد  تاکید  کنوني 
است.  مالي  بسته محرک  اجراي  ادامه  و  دولتي  به حمایتهاي 
خبرهاي ناخوشایند اقتصادي در آمریکا که افت ارزش سهام 
نسبت  بین المللي  نگراني هاي  شده  سبب  را  استریت  وال  در 
به بهبود شرایط اقتصاد جهان را افزایش داده است. کسري 
تجاري آمریکا در ماه ژوئن به باالترین سطح خود در 20 ماه 
پیش از آن رسید و صادرات این کشور کاهش یافت که نشان 
دهنده کندي روند تولید و مشکالت بزرگ ترین اقتصاد جهان 
براي خروج از رکود است. در چین نیز که موتور مهم رشد 
تولید،  در آسیاست شاخص ها دلسرد کننده هستند. واردات، 
شده  کند  چین  در  تازه  سرمایه گذاري هاي  و  فروشي  خرده 
بانك مرکزي کره جنوبي ماه گذشته نرخ بهره در آن  است. 
کشور را که در پایین ترین سطح خود بود افزایش داد اما روز 
پنج شنبه آن را براي مدتي در حد فعلي تثبیت کرد. در ژاپن، ین 
قوي به چالش هاي پیش روي صادرکنندگان آن کشور اضافه 
بر سهام حفظ کرده  را  مي کند و همچنان سایه سنگین خود 
است. خبرهاي ناخوشایند از اقتصاد آمریکا و آسیا در کنار 
وضعیت نامطلوب اقتصاد اروپا این نگراني را ایجاد کرده است 

که اقتصاد جهاني بار دیگر وارد رکود شود. 
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تاثیر شاخص های 
ناامیدکننده اقتصادی بر 
قیمت نفت در هفته جاری

بهای نفت خام در بازارهای جهانی هفته گذشته از 
18 تا 22 مرداد )9 تا 13 آگوست( با وجود کاهش 
ذخیره سازی های نفت خام آمریکا از روند کاهشی 
آمار  انتظار  از  بیش  افزایش  بود.  برخوردار 
اقتصادی  تداوم ضعف رشد  آمریکا،  در  بیکاری 
ارزش سهام  کاهش  و  دالر  ارزش  افزایش  چین، 
را  خام  نفت  جهانی  بهای  جهانی،  بازارهای  در 
بانك مرکزی آمریکا  کاهش داد. بر اساس اعالم 
این کشور  اقتصادی  بازسازی  ممکن است روند 
کندتر از میزان پیش بینی شده بوده و الزم باشد 
فعالیت های جدی تری برای تثبیت روند بازسازی 
قیمتی  مقاومت  حد  گذشته  هفته  شود.در  انجام 
خام  نفت  قیمت  بیشتر  افزایش  مانع  دالری   81.3
حمایت  شدن  شکسته  و  قیمت  کاهش  و   WTI
78.2 دالر نیز شد ولی در سطح حمایت 75 دالر 
متوقف شد. در هفته جاری نیز سطح 75 دالر از 
بیشتر  کاهش  مانع  که  است  مهمی  حمایت های 
با  همزمان  یادشده،  کاهش  شد.  خواهد  قیمت 
ارزش دالر و کاهش شاخص های سهام  افزایش 
روی داد که به دنبال افزایش ریسك در بازارهای 
جهانی اتفاق افتاد. آمارهای منتشر شده در باره 
این کشور  کاهش رشد  بر  داللت  آمریکا  اقتصاد 
در فصول آتی است همچنین آمار تعداد بیکاران 
هفتگی افزایش نشان داد. آمار منتشره در مورد 
اروپا نیز نامناسب بود به طوری که بهبود اندک 
گرفت،  قرار  تردید  مورد  نیز  گذشته  هفته های 
شرایط  شده  منتشر  اقتصادی  آمار  مجموع  در 
فشار  به  منجر  که  آورد  ارمغان  به  را  نامناسبی 

کاهشی بر قیمت نفت شد.

آخرین نرخ های ارز بانك مرکزی

اشتغالزایي در آمریکا 
از نفس افتاده است 

نویسنده: هارولد میرسن 
مترجم: آرش پورابراهیمي 

در ایاالت متحده آمریکا استخدام جدیدي در کار نیست، به نظر هم نمي رسد 
رکود  بزرگ ترین  فقط  مشکل  کند.  تغییر  روند  این  نزدیك  آینده اي  در 
اقتصادي بعد از بحران بزرگ دهه 1930 نیست. بلکه مشکل دیگر این است 
که شرکت هاي بزرگ آمریکایي راهي پیدا کرده اند تا پول زیادي به جیب بزنند 
آن هم بدون بازسازي مشاغلي که طي این دو سال از بین رفته اند، بدون 
افزایش سرمایه گذاري و حتي بدون افزایش فروش در بازارهاي داخلي. در 
روزهاي خوش قبل از بحران سال 2008، داده اقتصادي که با بقیه همخواني 
نداشت دستمزدها بود. سود، درآمد و تولید ناخالص داخلي همگي در حال 
رشد  چندان  که  بود  آمریکا  متوسط  طبقه  دستمزد  تنها  ؛  بودند  افزایش 
نمي کرد. اما امروز سود شرکت هاست که با دیگر داده ها همخواني ندارد. در 
حالي که دستمزدها همچنان پایین است، وضعیت اشتغال تعریفي ندارد و 
درآمد حاصل از فروش هم خیلي رشد نکرده، سود شرکت ها در حال اوج 
گرفتن است. نگاهي به گزارش مالي سه ماهه دوم 175 شرکتي که هفته قبل 
منتشر شد نشان مي دهد که درآمد شرکت ها به مقدار قابل قبول 6.9 درصد 
افزایش یافته و سود آنها به مقدار خیره کننده 42.3 درصد رشد کرده است. 
است!  انگیز  حیرت  است.  کرده  رشد  درآمد  از  بیشتر  برابر   6 یعني سود 
انجام مي دهند؟  را  العاده اي  چگونه شرکت هاي آمریکایي چنین کار خارق 
آنها مدلي تجاري را خلق کرده اند که به آنها این امکان را مي دهد تا درآمد 
کسب کنند آن هم در حالي که مصرف کننده هاي بینواي آمریکایي مجبورند 
خریدشان را کاهش دهند. این کار از یك طریق امکانپذیر شده است: افزایش 
تولید و فروش در خارج از آمریکا.براي مثال جنرال موتورز به سرعت در 
حال توسعه خود در چین است. جایي که اکنون فروش خودروهایش بیشتر 
از مقداري است که در آمریکا به فروش مي رسد. در چین، 32 هزارنفر در 
خط تولید جنرال موتورز کار مي کنند، یعني تنها 20هزار نفر کمتر از آنچه 
در آمریکا مشغول به کار در خط تولید این شرکت هستند و جالب اینکه این 
کارگران آمریکایي کمتر از آنچه قبال درآمد داشتند، دستمزد مي گیرند. تازه 
درآمد سربازان  به نصف  به زحمت  که  گیرند  کارها ساعتي 14 دالر مي 
بازنشسته مي رسد. جنرال موتورز نمونه اي است از شرکت هاي آمریکایي 
پس از بحران؛ اخراج گسترده کارکنان، افزایش بهره وري، کاهش دستمزد 
کارکنان و کاهش فروش در داخل در کنار افزایش استخدام و رونق فروش 

جدید،  مدل  این  از  دیگري  بخش  آمریکا.  متحده  ایاالت  مرزهاي  از  خارج 
گذشته اش  ماه  گزارش  در  رزرو  فدرال  زیاد شرکت هاست.  مالي  اندوخته 
اندوخته مالي  تخمین زده است که شرکت هاي آمریکایي 1.8 میلیارد دالر 
است.   1964 سال  از  مقدار  باالترین  دارایي شرکت ها،  به  نسبت  که  دارند 
شرکت ها هنوز بحران سال 2008 را از یاد نبرده اند و ترجیح مي دهند پول 
افزایش  به  که رو  کنند، سودشان هم  نگهداري  در تشك خود  را  بیشتري 
جدید،  کارخانه هاي  در  براي سرمایه گذاري  انگیزهاي  چه  دیگر  پس  است 
دفاتر و کارکنان جدید به خصوص در داخل آمریکا باقي مي ماند؟ آیا این 
رویکرد جدید شرکت ها پایدار است؟ پاسخ به این سوال مشکل است. ممکن 
است یك بحران اقتصادي دیگر دوباره موجب سقوط سود آنها شود ولي 
از دید کارگران آمریکایي، این رویکرد کمتر از یك بحران دیگر نیست. ادامه 
این وضعیت موجب یك نرخ بیکاري باال آن هم براي بلندمدت خواهد شد 
که از دهه 1930 بي سابقه خواهد بود. در کنار بیکاري، کاهش درآمد هم 
یك نسل را درگیر خواهد کرد. این تصویرناخوشایند از آمریکا همین حاال 
هم قابل مشاهده است. امروزه 46 درصد از افرادي که شغلي ندارند، براي 
شش ماه و بیشتر بیکار مي مانند. یعني بیشترین مقدار از سال 1947. )البته 
سال  دو   ) ندارد.  وجود   1947 سال  از  قبل  براي  مورد  این  در  اطالعاتي 
قبل تنها 18درصد از افراد بدون شغل بیشتر از شش ماه بیکار مي ماندند. 
بخش خصوصي آمریکا که در اشتغال زایي براي شش دهه دنیا را شگفت 
اتخاذ  این رویکردي هم که  با  افتاده است و  از کار  اکنون  زده کرده بود، 
از  ندارد.  وجود  اشتغال  وضعیت  بهبود  براي  آن  به  امیدي  است  کرده 
ممکن  توسط شرکت هاي خصوصي  آمریکا  اقتصاد  ترمیم چهره  که  آنجا 
حاال  همین  که  هنگامي  آنهم  آنها،  مالیات  کاهش  برنامه  نمي رسد،  نظر  به 
هم نقدینگي باالیي دارند، نمي تواند تاثیر مثبتي بر اشتغال داشته باشد. اما 
بخشودگي مالیاتي هدفدار که شامل شرکت هایي شود که اقدام به استخدام 
و سرمایه گذاري در داخل کشور مي کنند، مي تواند اثربخش باشد. یکي از 
سیاست هایي که توسط اوباما اعالم شده است افزایش بخشودگي مالیاتي 
استفاده مي کنند. همچنین  تکنولوژي سبز  از  که  است  تولیدکنندگاني  براي 
دموکرات ها به زودي طرحي را اعالم خواهند کرد که مشوق هاي بیشتري 
را براي تولید کنندگان داخلي در نظر مي گیرد. منبع دیگر براي ایجاد شغل 
مي تواند بخش عمومي باشد. مانند سرمایه گذاري در زیرساخت ها. ساخت 
بزرگراه ها شاید  و  راه آهن  مانند جاده ها،  آمریکا  در  زیرساخت هاي جدید 
راه  عنوان  به  آنچه  شد.  خواهد  اشتغال  ایجاد  موجب  اما  نباشد  ضروري 
در واقع منصفانه   – نظر گرفت  نمي توان در  اشتغال  اقتصادي مشکل  حل 
هم نیست – مقصر شناختن کساني است که در یافتن شغل ناکام مانده اند. 
طبق محاسبات نهاد سیاست اقتصادي در حال حاضر به ازاي هر موقعیت 
به  را  کار  افسار  ما  اگر  و  دارد  وجود  بیکار  آمریکایي  پنج  خالي،  شغلي 
دست شرکت ها بسپریم این نرخ کاهش نخواهد یافت. شرکت ها شیوه پول 
درآوردن بدون استخدام افراد جدید را یاد گرفته اند. در واقع رویکرد جدید 
آنها بر پایه استخدام نکردن است و اگر دولت این حفره بیکاري را پر نکند، 

دوران پر فروغ آمریکا به تاریخ خواهد پیوست.   منبع: واشنگتن پست 
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نگاهي به سیماي بازیگري رابرت دنیرو به مناسبت 

سالگرد تولدش 

مردی که هنوز 
تمام نشده است

رابرت دنیرو در هفدهم آگوست سال 1943 در نیویورک 
تهیه کننده  و  کارگردان  بازیگر،  وي  آمد.  دنیا  به  
ایتالیایی-آمریکایی است. دنیرو تاکنون دوبار جایزه 
اسکار را برای فیلم های »گاو خشمگین« و قسمت دوم 
فیلم »پدرخوانده« به دست آورده است. رابرت دنیرو 
به عنوان یکی از بزرگ ترین و استثنایی ترین بازیگران 
بار  شش  کنون  تا  می شود.او  شناخته  سینما  تاریخ 

نامزد جایزه اسکار شده است 
سیدآریا قریشي 

»مخمصه«  فیلم  درباره  مقاله اي  قبل  سال  چند  کیانیان،  -رضا   1
)1995( نوشته بود باعنوان »شیوه دنیرو/شیوه پاچینو«. در بررسي 
به  کیانیان  جهان،  بازیگري سینماي  زنده  غول  دو  این  بازي  نحوه 
این نکته اشاره کرده بود که پاچینو و دنیرو بهترین نمونه براي دو 

)پاچینو( و شیوه درونگرا  برونگرا  متفاوتند: شیوه  بازیگري  شیوه 
)دنیرو(. با توجه به اینکه دنیرو و پاچینو، سردمداران بازیگران »دهه 
بازیگري  مهم شیوه  تفاوت  این  به  توجه  مي آیند،  به شمار  هفتادي« 
از  بازیگري هر کدام  این دو، بهترین فرصت براي بررسي سیماي 

این دو است. 

سردمدار  کدام  هر   ،50 دهه  در  دین،  جیمز  و  براندو  مارلون   -  2
شیوه اي از متد اکتینگ بودند. براندو به شیوه درونگرایانه )که البته 
نقش  انتقال  براي  بیروني  کنش هاي  از  استفاده  نافي  وجه  هیچ  به 

نیست( و دین به سبك برونگرایانه. 

دنیرو و پاچینو هم در دهه 70، هر کدام متاثر از یکي از این بازیگران 
انتخاب  بنابراین  دین.  جیمز  از  پاچینو  و  براندو  از  دنیرو  بودند. 
منطقي ترین   ،»2 »پدرخوانده  در  براندو  جایگرین  به عنوان  دنیرو 
حضور  اینکه  به خصوص  بود.  ممکن  انتخاب  هوشمندانه ترین  و 
درخشان دنیرو در »خیابان هاي پایین شهر«، به شدت یادآور مارلون 

براندوي دوران »در بارانداز« و »وحشي« بود. 
با این وجود دنیرو در »پدرخوانده 2« آگاهانه از بازآفریني صرف 
بازي براندو خودداري کرد و شمایلي جدید از دون ویتوي تودار و 
آرام و خطرناک آفرید که تضادش با مایکل پر شر و شور و برونگرا 
و اهل عمل مستقیم، کامال به چشم مي خورد. راز موفقیت دنیرو در 
حضور  کشیدن  چالش  به  حال  عین  در  و  بازآفریني  در  فیلم،  این 

براندو در »پدرخوانده« بود. 

3 -اما این مارتین اسکورسیزي بود که بعد دیگري از بازي دنیرو 
را استخراج و پرسوناي سینمایي او را کامل کرد. اگر »خیابان هاي 
پایین شهر« را به عنوان یك سیاه مشق )نه از نظر کیفیت فیلم و بازي 
از  اتفاقا هر دو در سطح خیلي خوبي هم قرار دارند، که  دنیرو که 
لحاظ قالب و نوع کاراکتري که دنیرو در فیلم هاي اسکورسیزي ایفا 
مي کند( کنار بگذاریم، »راننده تاکسي« اولین تجربه جدي دنیرو در 

قالبي جدید به حساب مي آید. 

در »پدرخوانده 2«، دنیرو آدمي تودار و مرموز بود. کسي که به هیچ 
وجه با نگاه به ظاهرش، نمي شد سر از درونیات او درآورد، مگر در 
لحظاتي خاص )مثال در سکانس بعد از کشتن دون فانوچي که دون 
ویتو، مایکل را بغل مي کند و به او مي گوید چقدر دوستش دارد(. یك 
بار دیگر به بحث شیوه درونگرا و برونگرا مراجعه کنید تا متوجه 
شوید با این خصوصیاتي که از دون ویتو گفتم، رابرت دنیرو با این 
شیوه بازي اش چه انتخاب دقیقي بوده است.( اما اسکورسیزي در 
همکاري هایش با دنیرو، تمام خصوصیات شخصیتي کاراکتر مورد 

نظر را به سطح مي آورد. 

تاکیدشده ترین نمونه اش، شخصیت رابرت پاپکین در »سلطان کمدي« 
است . به همین علت، تودار بودن و رمز و راز دروني شخصیت هاي 
و عصیاني  به سرگشتگي  اسکورسیزي  فیلم هاي  در  دنیرو،  رابرت 

دروني بدل مي شود که در نهایت جلوه اي بیروني مي یابد. 

قالب  در  هم  اسکورسیزي  فیلم هاي  در  دنیرو  بازي هاي  بهترین 
همین کاراکتر هستند )تراویس بیکل »راننده تاکسي«، جیك الموتاي 
»گاو خشمگین«، رابرت پاپکین »سلطان کمدي« و مکس کیدي »تنگه 
وحشت«(. به همین علت است که وقتي اسکورسیزي در »نیویورک، 
نه  )و  تر  دروني  و  تر  آرام  قالبي  در  دنیرو  رابرت  از  نیویورک« 
استفاده  کنید(  دقت  واژه  دو  این  ظریف  تفاوت  به  تر،  درونگرایانه 
مي کند، نتیجه چندان چشمگیر نیست یا زماني که دنیرو در »رفقاي 
فروپاشي  و  عصیان  و  مي کند  بازي  را  تر  آرام  کاراکتري  خوب«، 
را به ري لیوتا و جو پشي واگذار مي کند، جدا از کیفیت فیلم، بازي 
دنیرو چندان مورد توجه قرار نگرفته و در مقابل بازي ري لیوتا و به 

خصوص جو پشي، به حاشیه مي رود. 

4 -دنیرو در بهترین همکاري هایش با اسکورسیزي، تصویر نویني 
در  چه  مي کشد.  تصویر  به  را  سقوط  حال  در  مردانگي  نوعي  از 
» گاو خشمگین«، در رینگ  تاکسي« و چه آن جایي که در  »راننده 
بوکس مي ایستد و عمدا اجازه مي دهد مشت ها از چپ و راست به او 

برخورد کنند و صورتش را از ریخت بیندازند. 

بارزترین جلوه این مردانگي را هم در »کازینو« مي بینیم. جایي که 
سام )با بازي دنیرو( با کت و کراوات پشت میزش نشسته و وقتي از 
جا بلند مي شود، با کمال تعجب مي بینیم که شلوار به پا ندارد. )اگر به 
یاد بیاورید، سکانس مشابهي را در »خیابان هاي پایین شهر« هم دیده 
ایم(. این مردانگي از بین رفته در مثمرثمرترین همکاري هاي دنیرو 
و اسکورسیزي، به خودویرانگري محض منجر مي شود. در »راننده 
تاکسي«، تراویس اسلحه را به سمت تصویر خودش در آینه مي گیرد 
و در انتهاي فیلم هم ماشه را در دهان خود مي چکاند و جیك الموتا 

هم که در رینگ اجازه مي دهد صورتش ناکار شود. 

5 -پس صحبت از شیوه بازي درونگرایانه دنیرو نباید باعث شود 
قالب  در  بازیگري اش  دوران  در  دنیرو  که  اشتباه شویم  این  دچار 
شخصیت هایي آرام ایفاي نقش کرده است. مایکل چیمینو هوشمندانه 
مولفه هاي  برخي  از  استفاده  با  گوزن«،  »شکارچي  شاهکارش،  در 
فیلم هاي اسکورسیزي، به طغیان دروني دنیرو رنگ و بویي تقدیري 
و جبري مي زند. هر چند در بعضي از دقایق فیلم هاي اسکورسیزي 
این  به  جبرگرایانه  جلوه  کمي  مي کند  هم سعي  او  مي رسد  نظر  به 
عصیان ببخشد، اما در فیلم چیمینو، این جنبه از فیلم و بازي دنیرو 

کامال برجسته تر است. 

به  را  دنیرو  رابرت  که  شده اند  چیده  نوعي  به  فیلم  اجزاي  تمام 
هیچ  نه  و  برسانند  نیکي،  دوستش،  جنازه  سر  بر  نهایي  فریاد  آن 
ندارد  وجود  مایکل  براي  دیگري  راه  فیلم  دنیاي  در  دیگري.  پایان 
اما این بغض بیرون زده، تنها شباهت »شکارچي گوزن« با فیلم هاي 
اسکورسیزي نیست. در این فیلم هم به همان قضیه مردانگي در حال 
سقوط اشاره مي شود. همان جا که بعد از جشن و شادي عروسي 
اوایل فیلم، مایکل به میان خیابان مي دود. این، پرسوناي تثبیت شده 

دنیرو در آن دوران بود. 

جان  کاراکترهاي  رفت،  پیش  میانسالي  به سمت  دنیرو  چه  -هر   6
گرفته توسط او، حالت هاي قدیم را از دست دادند و شکل و شمایلي 
دیگر به خود گرفتند. دیگر خبري از عصیان قدیم در آنها نبود. حاال 
شخصیت هایي که دنیرو ایفا مي کرد، گاهي به آدم هایي معمولي در 

از  آنها  دل جامعه بدل مي شدند، به طوري که گاهي متمایز ساختن 
محیط اطراف، به سختي صورت مي گرفت. 

فرود  و  بي فراز  و  عادي  چنان  لوسیفر  آنجل«، شخصیت  »قلب  در 
توسط دنیرو بازي مي شود که وقتي در انتها، به وجوه شیطاني او 
پي مي بریم، نه از این بابت که او چنان شخصیت شیطان صفتي بوده 
بلکه در درجه اول از این مسئله که اصوال جنبه هایي غیرعادي در 
او قرار داشته، به حیرت مي افتیم. در »رفقاي خوب«، جیمي  وجود 
کانوي، آرام و ساکن است و بار اصلي تحرک بر دوش دو شخصیت 
اصلي دیگر است اما هیچ کدام از فیلم هاي این دوره دنیرو، از لحاظ 
بازیگري )و نه کیفیت فیلم(، اعتباري براي او محسوب نمي شدند، مگر 

یك فیلم: »روزي روزگاري در آمریکا«. 
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شمار  به  استثنا  یك  دنیرو  براي  آمریکا«  در  روزگاري  -»روزي 
مي رود. از این رو که از یك جهت یادآور یکي از فیلم هاي دوران اول 
اینکه  )بدون  مي رود.  شمار  به  گوزن«،  »شکارچي  دنیرو،  بازیگري 
قصد مقایسه کلي این دو فیلم در میان باشد(. در »روزي روزگاري 
در آمریکا« هم، مثل »شکارچي گوزن«، گذر زمان است که همه چیز 
الاقل  مایکل  گوزن«،  »شکارچي  انتهاي  در  اگر  اما  مي کند  نابود  را 
فرصت پیدا مي کند تا با فریادي بر سر جنازه لت و پار شده رفیقش، 
بخشي از خشم فروخورده خود در طول فیلم را تخلیه کند، »روزي 
روزگاري در آمریکا« با کلوزآپ نودلز در حال خنده اي تلخ به پایان 

مي رسد. حاال حتي فرصت و تواني براي فریاد کشیدن هم نیست. 

8 -هر چه سن و سال دنیرو باالتر رفت، توان تقسیم بندي کاراکترهایي 
از  مي خواست  دنیرو  انگار  شد.  تر  سخت  هم  مي کرد  بازي  که 
رو  داد.  انجام  کاري  همه  راه  این  در  و  بگریزد  شدن  تکراري  دام 
جلوي  سنگین  گریم  با  برانکس«،  از  »قصه اي  آورد  کارگرداني  به 
را  دنیرو  رابرت  بودن  پیدا  نشانه هاي  آخرین  تا  ظاهر شد  دوربین 
هم از خودش پاک کند »فرانکنشتاین مري شلي«، بازي در نقش هاي 
کمدي را تجربه کرد»این را تحلیل کن«، »آن را تحلیل کن« و تالش 
کرد با توان خارق العاده اش به نقش هایي حاشیه اي و نه چندان مهم، 
 CAP« ماروین«،  »اتاق  ببخشد»خوابگردها«،  یادماندني  به  جلوه اي 
LAND«. اما اوج کاري او در این دوره، دقیقا زماني بود که به اصل 

خودش بازگشت: »مخمصه«. 
نیل مك کالي بهترین نقش براي آن دوران دنیرو بود. دنیرو به یاد 
هنرنمایي هاي دهه هفتادش، با استفاده از شیوه درونگراي معروفش، 
چنان کاراکتر چندبعدي و عمیقي آفرید که بي اغراق براي تحلیل آن، 

نیاز به یك مقاله دیگر است. 
دنیرو که سه، چهار سالي بود نقش درجه یکي بازي نکرده بود، در 
مقابل آل پاچینویي قرار گرفت که در آن دو، سه سال، با بازي هاي 
»بوي  راس«،  گلن  گري  »گلن  قبیل  از  فیلم هایي  در  کننده اش  خیره 
به نظر  بنابراین  بود.  اوج  در  حسابي  کارلیتو«،  »راه  و  زن«  خوش 
در عمل  اما  باشد.  پاچینو سنگین تر  آل  نفع  به  ترازو  کفه  مي رسید 
ترین  به هنرمندانه  فیلم،  این  پاچینو در  دنیرو و  نیفتاد و  اتفاق  این 
شکل ممکن، در نقش مکمل همدیگر عمل کردند و به همراه مایکل مان، 
یکي از به یاد ماندني ترین فیلم هاي پلیسي تاریخ سینما را به وجود 

آوردند. 

کارنامه  در  جدید  دوره اي  آغاز  مي توان  را  بجنبان«  را  -»سگ   9
دنیرو دانست. از این فیلم به بعد، کم کم در بازي رابرت دنیرو نوعي 
خودآگاهي دیده مي شود. انگار دنیرو تازه به این نتیجه رسیده که 
نفس »حضور« اوست که به نقش اعتبار مي بخشد. بنابراین به جاي 
اینکه از رابرت دنیرو بودن فرار کند، همیشه جلوه هایي از خودش را 

به نقش مي بخشید. 
نتیجه این شد که در این سال هاي اخیر، شاید دنیرو در انتخاب فیلم 
هایش اشتباهات زیادي داشته اما همیشه با عملکرد خوبش، در فیلم 
در  که  است«  »حال همه خوب  نمونه اش  است.  گذاشته  مثبتي  تاثیر 
را  گود  فرانك  روزمرگي  و  تنهایي  قدرتمندانه اي  به طرز  دنیرو  آن 
)که به طرز کنایه آمیزي در تضاد با سفر و حرکت او در طول فیلم 
القا مي کند و ثابت مي کند که هنوز تمام  قرار مي گیرد( به تماشاگر 

نشده است. 

10 -رابرت دنیرو 67 ساله شد. تولدت مبارک استاد. 
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چرا هالیوود بمباران 
هیروشیما را نادیده مي گیرد؟ 
ایجاد  براي  و  پراشتهاست  بسیار  آمریکا  سینماي  برگن:  رونالد 
در  را  آن  و  مي کند  استقبال  سوژه اي  هر  از  شده،  که  هم  تنوع 
خدمت خود در مي آورد، از امور روزمره و پیش پا افتاده گرفته 
تا رویدادهاي تاریخي بزرگ. اما در این میان یك سوژه هست که 
اتمي  بمباران  است:  نرفته  سراغش  به  مستقیما  هیچ گاه  هالیوود 

هیروشیما و پیامدهاي آن. 
با توجه به این که اکنون 65 سال از این رویداد مرگبار مي گذرد، 
این  در  آیا  مي شود.  هم  عجیب تر  نادیده انگاري  و  بي توجهي  این 
تنها  میان نوعي احساس گناه جمعي در کار است، چون آمریکا 
استفاده  غیرنظامي  مردم  علیه  اتمي  سالح  از  که  است  کشوري 
کرده است؟ در هر حال تنها به خاطر هولناکي موضوع نیست که 
هالیوود تابه حال سراغش نرفته است، چون بسیاري رویدادهاي 
تصویر  به  آمریکا  سینماي  در  کامل  جزئیات  با  دیگر  هول انگیز 
کشیده شده اند. اشاره ها و ارجاعاتي که در آثار سینمایي آمریکا، 
وجود  هیروشیما  واقعه  به  مستقل،  آثار  چه  و  تجاري  آثار  چه 
در  و   1952 سال  در  هستند.  غیرمستقیم  و  تلویحي  همگي  دارد 
جریان جنگ سرد، کمپاني مترو گلدوین مایر بر اساس تجربیات 
یك  که  هواپیمایي  )نخستین  گي  انوال  خلبان  تیبتس،  پل  سرهنگ 
نام »باال و  با  فیلمي  انداخت(،  اتمي بر سر مردم غیرنظامي  بمب 
تکرارشده  بسیار  نقطه نظر  این  به طرح  فیلم  این  دورتر« ساخت. 
پایان  به  اتمي ژاپن توجیه پذیر است چون  بمباران  مي پردازد که 
از  بیش  فیلم  دغدغه  نهایت  در  اما  کرد،  کمك  دوم  جهاني  جنگ 
خلبان  رابطه  بر  واقعه  این  که  است  تاثیري  اتمي،  بمب  قربانیان 

هواپیما با همسرش گذاشته است. 
فیلم  هالیوودي،  کمپاني  همین   1947 سال  در  نیز  این  از  پیش 
پایان« را روانه سینماها کرده بود که روایتي داستاني  یا  »آغاز 
اتمي  بمب  به ساخت  که  )پروژه اي  منهتن  پروژه  از  دراماتیزه  و 
اتمي  آزمایش ها  مستند  تصاویر  فیلم  این  در  است.  شد(  منجر 

اولیه، و سپس پرواز انوال گي و پرتاب بمب به روي هیروشیما، و 
برخاستن ابر اتمي قارچي شکل بر فراز این شهر و بعد نابودي و 
سوختن کل هیروشیما )البته از فاصله اي بسیار دور( وجود دارد. 
قابل  این است که آمریکا کشوري  فیلم  پیام اصلي  نهایت  اما در 
اعتماد براي استفاده از این سالح جدید و مرگبار در جهت خیر 

جهاني است. از جمله دیگر نمونه هاي انگشت شمار سینماي آمریکا 
که در آن ها به بمباران هیروشیما اشاره اي تلویحي مي شود، فیلم 
»امپراتوري خورشید« ساخته  استیون اسپیلبرگ است که در نقطه 
با جلوه هاي ویژه اي زیبا و چشم نواز آسمان غرق نور  اوج آن، 
از قربانیان  اثري  اما در هیچ کجاي سینماي آمریکا ما  مي شود. 
قرباني  اتمي  تشعشعات  اثر  بر  بعدها  که  افرادي  اتمي،  بمباران 

شدند یا کودکاني که با نقص عضو متولد شدند، نمي بینیم. 
رنه،  آلن  شاهکار  من«،  عشق  »هیروشیما  ابتدایي  دیالوگ  در 
فیلمساز فرانسوي، بازیگري فرانسوي که براي ساخت فیلمي به 
هیروشیما رفته است، به دوست ژاپني اش مي گوید در هیروشیما 
همه چیز را دیده است ــ موزه هاي ساخته شده براي قربانیان و 
اما دوست  واقعه.  این  قربانیان  و  از مجروحان  تصاویر جدیدي 
ژاپني اش با تاکید به او مي گوید: »تو در هیروشیما هیچي ندیدي. 
هیچي.« سینماي آمریکا هم تاکنون هیچ چیز در هیروشیما ندیده 

است. وکوچك ترین تالشي هم براي این کار نکرده است. 
منبع: گاردین 

127 ساعت دني بویل 
پایان  به  بویل  دني  ساعت«   127« فیلم  با  امسال  لندن  فیلم  فستیوال 
آمریکایي،  کوه نورد  زندگي  اساس  بر  ساعت«   127« رسید.  خواهد 
اتفاق  از  بویل پس  فیلم دني  »ارون رلستون«، ساخته شده و نخستین 
»زاغه نشین میلیونر« خواهد بود. فیلم »زاغه نشین میلیونر« 8 اسکار و 
در  رلستون  ارون  داشت.  همراه  به  بویل  دني  براي  دالر  میلیون   380
دچار  مي رفت،  باال  کنیون  جان  بلو  از  داشت  که  زماني   2003 آوریل 
گیر  تني  نیم  سنگ  تخته  یك  زیر  دست اش  شد.  ناخوشایند  سانحه اي 
کرد و او پنج روز تمام، بي آب و غذا، در حال تالش بود تا بتواند خود 
را خالص کند. اما در نهایت با کمك یك چاقوي کند و چندین انبردست 
نیز  داد. در سال 2008  را نجات  را قطع کرد و جان خود  دست خود 

»زاغه نشین میلیونر« فیلم اختتامیه جشنواره فیلم لندن بود. 

استفانو بني؛ از ادبیات تا سینما 
نویسنده  بني«  »استفانو  طنزآمیز  کتاب 
از چاپ  از گذر 34 سال  ایتالیایي، پس 
سینماهاي  پرده  بر  فیلم،  قالب  آن،در 
ایتالیا نمایش داده خواهد شد. فیلمي که 
بر اساس رمان »ورزش کافه اي« به قلم 
»استفانو بني« با همین نام ساخته شده، 

بر پرده سینماها مي رود. 
به کارگرداني »ماسیمو  فیلم که  این  در 
بیزیو«  »کلودیو  شده،  ساخته  مارتلي« 

بازیگراني  و  دارد  را  اول  نقش  ایتالیایي  مشهور  دوبلور  و  بازیگر 
و  »آنتونیو کورناکیونه«  فینوکیارو«،  »آنجال  باتیستون«،  چون »جوزپه 
»لونتا ساوینو« در نقش هاي مختلف بازي مي کنند. این فیلم یك داستان 
طنزآمیز ایتالیایي را روایت مي کند. »بني« در این فیلم اوضاع واقعي و 
کلیشه اي را به تصویر کشیده و به روشي سوررئالیستي واقعیت هایي 

را که در کافه هاي ایتالیا وجود دارد، توصیف مي کند. 
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قتل هاي زنجیره اي زنوزي جاللي 
نام  با  رماني  نگارش  حال  در  روزها  این  زنوزي جاللي، 
به  که  است  زنجیره اي  قتل هاي  موضوع  و  »خویشتن کشي« 
تا  را  آن  و  کرده  آغاز  را  نگارشش  تازگي  به  خودش  گفته 
اصلي  رساند.شخصیت هاي  خواهد  اتمام  به  رمضان  ماه  پایان 
دختر  یك  زبان  از  داستان  و  هستند  کوتوله ها  »خویشتن کشي« 

کوتوله با نام »ژولیت« روایت مي شود.
مي کنم  فکر  گفت:  ایران)ایبنا(،  کتاب  خبرگزاري  به  زنوزي جاللي 
به  کار  که  در صورتي  مي نویسم.  را  زندگي ام  رمان  سریع ترین 

خوبي پیش برود، تا یك ماه دیگر نگارش آن را به پایان مي برم.
اصلي  شخصیت هاي  افزود:  بازي«  »قاعده  نویسنده 
دختر  یك  زبان  از  داستان  و  هستند  کوتوله ها  »خویشتن کشي« 
کوتوله با نام »ژولیت« روایت مي شود و شخصیت اصلي دوم این 

کتاب نیز پسري با نام »رومئو« است.
به کمك  خوانندگان  استفاده  تسهیل  همچنین  و  دیوان  مجدد 
پاورقي ها، فهرست ها و شرح لغات و اصالحات بود. این پژوهشگر 
اظهار داشت: تدوین و گردآوري این دیوان حدود یك سال به طول 
پیدا کردن اعالم و شرح واژگان دشوار آن سخت ترین  انجامید. 
تفکیك  نظر  از  حاضر  نسخه  بگویم  مي توانم  اما  بود.  کار  بخش 
است.  موجود  کتاب  کامل ترین  اشعار  مقابله  و  قالب هاي شعري 
حاضر  قرن  نخست  نیمه  مطرح  شاعران  از  یکي  را  خلیلي  وي 
معرفي کرد و افزود: خلیلي متولد سال 1286 است و طي سال هاي 
این شاعر  ادبي گسترده اي داشته است.  تا 1364 فعالیت   1310
را مي توان یك کهن سراي نواندیش نامید. او فکر و اندیشه هاي 
است.  کرده  بیان  خوبي  به  کالسیك  قالب هاي  در  را  امروزیاش 
این  داشت:  اظهار  خلیلي  شعري  قالب هاي  معرفي  در  کاظمي 
شاعر در قالب هاي قصیده، غزل، قطعه، رباعي، دوبیتي، چارپاره، 
حجم  قصیده هایش  اما  است.  سروده  شعر  مثنوي  و  ترکیب بند 
بیشتر آثار او را تشکیل مي دهند. وي در مقایسه این شاعر افغان 
با شاعران معاصر ایراني اظهار داشت: جایگاه خلیلي در ادبیات 
ادبیات  در  بهار  ملك الشعراي  جایگاه  همچون  افغانستان  و شعر 
و شعر ایران است. او را مي توان ملك الشعراي افغانستان نامید. 
اجتماعي  مسائل  درگیر  بهار  همانند  ادبي  باالي  مرتبه  بر  عالوه 
و  توانا  پژوهشگر  همچنین  و  خودش  اجتماع  و  روز  سیاسي  و 
تمامي  دربردارنده  خلیلي«  خلیل اهلل  »دیوان  است.  بوده  پرکاري 
قالب هاي  در  شده  تفکیك  به صورت  افغان  شاعر  این  شعرهاي 

گوناگون است. 

سه سمینار ادبي و انتشار کتاب 
براي بزرگداشت تولستوي 

دانشگاهیان روس و متخصصان ادبي از دیگر کشورهاي جهان، 
یاد  تا  مي آیند  گرد  از مسکو  خارج  در  پولیانا  یاسنایا  منطقه  در 
نویسنده بزرگ کالسیك روس را گرامي دارند. این گروه که قرار 
کنند،  ادبیات« شرکت  دنیاي  و  تولستوي  »لئو  کنفرانس  در  است 
به مناسبت صدمین سال درگذشت این نویسنده بزرگ، یاد او را 

گرامي مي دارند. 
کارنینا«  »آنا  و  صلح«  و  »جنگ  جمله  از  تولستوي  رمان هاي 
و  مي شوند  چاپ  سال  هر  دنیا  کشورهاي  از  بسیاري  در  هنوز 
آنها استقبال مي کنند. قرار است کتابي  از  از مردم  شمار زیادي 
نیز درباره زندگي تولستوي منتشر شود که بیش از هر چیز بر 
پوشیده  کسي  بر  دارد.  تمرکز  وي  زندگي  خصوصي  جنبه هاي 
نیست که روابط او با همسرش سوفیا چندان مناسب نبود و این 
مشکالت در کتاب زندگي نامه خودنوشت »زندگي من« نیز منعکس 

شده است. 

کتاب دیگري که قرار است در این کنفرانس ارائه شود »تصویر 
تولستوي  مادر  آرشیو  از  استفاده  با  که  است  مادرم«  روحاني 
جمع آوري شده است. او زني فرهیخته بود که خاطرات روزانه اش 
را  فرزندانش  آموزش  به  مربوط  مسائل  و  دیدارها  سفرها،  از 
 1910 اکتبر  در  تولستوي  مي گفت.  نیز  شعر  حتي  و  مي نوشت 
قطار  ایستگاه  در  و  گفت  ترک  را  پولیانا  یاسنایا  در  خانه اش 
آستاپوو در ماه نوامبر درگذشت. در موزه تولستوي اطالعات و 
جزییاتي درباره چگونگي روبه رو شدن خانواده تولستوي با این 
تراژدي گرد آمده و خاطرات روزانه دخترش آلکساندرا و دوست 
تولستوي واروارا فئوکریستاوا که دستیار او نیز بود و از ژوییه 
1910 یکي از اعضاي خانواده او محسوب مي شد و تا زمان مرگ 

در کنارش بود نیز موجود است. 

 

کوتاه از ادبیات

فرهنگی
نویسندگان شارالتان، 

منتقدان بوقچي 
به تازگي آنیس شیواني، نویسنده و شاعر آمریکایي، در مطلبي که در 
سایت هافینگتن پست منتشر شده از 15 نویسنده و شاعر آمریکایي 
معاصر نام برده است که به اعتقاد او در مورد ارزش آثارشان )از 
سوي داوران جوایز ادبي و منتقدان رسانه ها( غلو شده است. چه با 
او هم عقیده باشید و چه نظري خالف این داشته باشید، باز هم کاري 

که کرده و دل و جرئتش واقعا قابل تحسین است. 
فهرست شیواني شامل نویسندگاني چون جاناتان زفرن فوئر )»که در 
شناخت مد زمانه شامه اي چون سگ دارد«( خونتو دیاز )»که همه چیز 
را با لحن جنون آمیز یکنواخت و انرژي کاذبي روایت مي کند«(، مایکل 
کانینگهام )که »شارالتاني با ادا و اطوارهاي مسخره« توصیف شده( 
و بیلي کولینز )شاعري که شیواني او را به شعبده بازي که تنها یك 
برنده  اغلب  که  نویسندگاني  مي شود.  کرده(  تشبیه  است  بلد  حقه 
جوایز ادبي »معتبر« شده اند و محبوب منتقدان صفحات ادبي نشریات 

»فرهیخته اي« چون نیویورکر و نیویورک تایمز هستند. 
به همین خاطر است که در کنار این نویسندگان، نهادهاي ادبي هم از 
تیغ انتقاد شیواني در امان نمانده اند. منتقدان صفحات ادبي نشریات 
دوره هاي  استادان  و  شده اند  خوانده  بزرگ«  ناشران  »بوقچي هاي 
هر  از  که  شده اند  متهم  این  به  خالق  نویسندگي  آموزش  دانشگاهي 
احتمالي  جوایز  و  مشاغل  از  تا  مي کنند  خودداري  کوبنده اي  انتقاد 
محروم نشوند. ویراستاران نشریات موجوداتي توصیف شده اند که 
اگر شاهکاري ادبي به صورت شان بخورد هم قادر به تشخیص آن 
نیستند.با توجه به این که از این کالس ها طي ده سال آینده 60 هزار 
نویسنده جدید بیرون مي آید، آیا باید چنان که شیواني نوشته منتظر 
امیدوار  باید  فقط  باشیم.  تقلیدي«  روش هاي  به  دسته جمعي  »هجوم 
شیواني  مطلب  نوع  از  نباشد.  هم  سیاهي  این  به  اوضاع  که  باشیم 
مشخص است که فکر آن را مدتي در سر پرورانده و در آن خبري 
به  به خوبي  نیست. شیواني  انتقام جویانه  و  بي دلیل  قلمي  از حمالت 
نفع انتقادهایش استدالل مي کند و حتي از آثار نویسندگان و منتقداني 
که به آنها حمله مي کند، مثال مي آورد. مطلب شیواني سر و صداي 
فراواني در محافل ادبي ایجاد کرده و در سایت هافینگتن پست هم پاي 
این مطلب تا این لحظه 1500 کامنت ثبت شده است. مشخص است که 
نقطه حساسي  را نشانه گرفته و دست روي  شیواني جاهاي خوبي 
در ادبیات امروز آمریکا گذاشته. به هر حال شاید خیلي از انتقادهاي 
شیواني در این نوشته به حق باشد، اما در مورد خود فهرست پانزده 
نفره نویسندگاني که در مورد ارزش آثارشان غلو شده، به نظرم این 
مسئله تا حدودي انتخابي شخصي و سلیقه اي است. غلو شده از طرف 
کي؟ نهادهاي ادبي )ناشران، منتقدان، دانشگاه ها(، شاید. خوانندگان؟ 
اینجا شاید کار اندکي مشکل تر باشد. در نهایت مردم همان چیزي را 
مي خوانند که از آن خوش شان مي آید. حال اگر مردم بیلي کالینز را 
به جفري هیل ترجیح مي دهند، این که به آن ها بگوییم اشتباه مي کنند 

چیزي را عوض نمي کند. به نظرم شیواني بیشتر مي خواهد بگوید که 
نهادهاي ادبي ما را به سوي خرید آثار این نویسندگان سوق مي دهند 

و میان مایگي آثارشان را پنهان مي کنند. 
اما در نهایت این که ارزش آثار شاعري را غلو شده بخوانیم به نظرم 
کمي بي انصافي است. فروش کتاب هاي شعر در آمریکا آن قدر اندک 

است که به نظرم باید از هر گونه اي استقبالي خشنود بود. 
*******************

پیکاسو: سال هاي بازنشستگي 
که  شده  برپا  پیکاسو  آثار  از  نمایشگاهي  لندن  شهر  در  تازگي  به 
از مجموعه اي  آثار  این  دارد.  نام  مدیترانه«  کنار  »پیکاسو: سال هاي 
متعلق به یکي از اعضاي خانواده پیکاسو هستند. آثاري »جدید« که 
خانواده.  اهل  و  مهربان  مردي  مي کنند:  معرفي  را  جدید  پیکاسویي 
شاید عنوان بهتر براي این نمایشگاه »پیکاسو: سال هاي بازنشستگي« 
بیننده اش و  تابستان  ببیننده اش،  که مي تواند روز  نمایشگاهي  باشد. 
حتي شاید زندگي بیننده اش را دگرگون کند. »در این مجموعه مي توان 
این را جان ریچاردسون، زندگي نامه  عشق را در آثار پیکاسو دید« 
نویس برجسته پیکاسو، مي گوید. این آثار متعلق به دوره اي هستند که 
پیکاسو از بوم گذر کرده و به قول ریچاردسون از هیچ هنر مي آفرید، 
آثاري با مواد خام مختلف که بیش ازهر چیز نشان صلح پیکاسو با 

جهان هستند. 

برندگان جایزه شعر و داستان لیکاتا 
برندگان جایزه شعر و داستان »وینچنتزو لیکاتا«ي شهر شاکاي ایتالیا 
داستان پرداز  و  شاعر  »لیکاتا«  یادبود  مناسبت  به  که  مسابقه اي  در 
ایتالیایي برگزار شد، با 12 اثر برگزیده اعالم شدند. این یادواره شعر 
سه  جایزه،  اعطاي  مرحله  چهار  در  آگوست  هفتم  شنبه  روز  ادبي 
اعطاي  اول  بخش  در  برگزار شد.  داستان،  بخش  یك  و  بخش شعر 
جایزه وینچنتزو لیکاتا، شعرهاي انتخاب شده با موضوع آزاد به زبان 
مي رقصند  من  گام هاي  جویا،  پیترو  نوشته  خانه  از  فراتر  ایتالیایي 
نوشته دومنیکو گارافا و جنوب اثر فرناندو لنا جایزه هاي اول تا سوم 
را دریافت کردند.این سه شعر از میان 10 شعر مرحله نهایي، به عنوان 
برنده پایاني شناخته شدند. در بخش دوم جایزه وینچنتزو لیکاتا با 
موضوع شعر آزاد با گویش هاي ایتالیایي هم سه برنده از میان 10 
نامزد راه یافته به مرحله پایاني انتخاب شدند و اونوفریو مونتالبانو 
رتبه نخست، آنتونینا آمیکو براي شعر یاسمین رتبه دوم و سالواتوره 
آوردند.  به دست  را  رتبه سوم  مي رود  مادر  وقتي  براي شعر  گالیو 
در بخش سوم که شعر شاعران با موضوع پدر را در بر مي گرفت، 
از میان 10 شعر مرحله نهایي، براي پدرم نوشته پالما چیولو، فریاد 
سروده فیلیپو پیرو و دست هاي تو سروده ترزا ریکوبونو به عنوان 
داستان،  بهترین  انتخاب  بخش  در  شدند.  انتخاب  برتر  سروده هاي 
فرانچسکو کانالتا براي داستان صورتحساب به عنوان برنده جایزه 
اول معرفي شد و صخره سفید اثر الساندرو وپیني و سکوت یخ اثر 

امانویال برتلو جایگاه هاي اول تا سوم را به دست آوردند.  
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چاپ عکس نویسنده اي در قید حیات بر جلد مجله تایم 
پس از 10 سال 

ستایشي از بزرگ ترین 
داستان نویس جهان 

آنائیس نائیني 
فرنزن  شد،  منتشر  »اصالحات«  که  زماني  از 
که در حال حاضر پنجاه ساله است، به عنوان 
آمریکایي  داستان نویسان  مطرح ترین  از  یکي 
نویسندگان  وامدار  نویسنده اي  شد،  شناخته 
جان  و  بلو  سال  و  راث  فیلیپ  چون  عظیمي 
آپدایک، کساني که از دهه 50 میالدي تا هزاره 
سوم حد و مرزهاي ادبیات داستاني آمریکایي 
را مشخص کرده بودند انتشار کتابي از فرنزن 
یک اتفاق عظیم ادبي دیگر براي عصر ماست و 

این اتفاق را مجله تایم جشن گرفته است. 
هفته گذشته اتفاقي افتاد که از سال 2000 تا به حال بي سابقه بود: 

چهره یك نویسنده زنده روي جلد مجله تایم نشست. نویسنده اي که 
صاحب این افتخار شد کسي نبود به جز جاناتان فرنزن. نویسنده اي 
که عمده شهرتش را تا به امروز مدیون کتاب »اصالحات » اش است. 
رماني حماسه اي درباره چند نسل مختلف از یك خانواده آمریکایي. 
و  پرفروش ترین  و  شد  چاپ  سپتامبر  یازدهم  از  بعد  که  کتابي 

تحسین شده ترین رمان دهه گذشته است. 

فرنزن نه سال دیگر وقت صرف کرد تا کتاب بعدي اش را بنویسد: 
»آزادي«. اثري که به تازگي در ایاالت متحده آمریکا منتشر خواهد 
بریتانیا  کتاب فروشي هاي  در  کتاب  این  از  سپتامبر  آخر  )تا  شد. 
چسبیده،  قبلي  کتاب  محتواي  همان  به  فرنزن  بود(  نخواهد  خبري 
همان محتوایي که در کتاب قبلي موفقیت فرواني نصیب اش کرد و این 
بسیار قابل درک است. »آزادي« نیز مانند رمان قبلي حماسه ایست 
درباره ي چندین نسل از اعضاي یك خانواده آمریکایي و به شکلي 

این  در  موجود  تنش هاي  بررسي  به  وسواس گونه  و  دقیق  بسیار 
خانواده مي پردازد، خانواده اي که در ظاهر بسیار موفق و در باطن 
دیده  مشابه  طرح هاي  دو  هر  در  هستند.  و خموده  افسرده  بسیار 

مي شود: تازه به دوران رسیدگي و خیانت هاي پس از ازدواج. 

جلد،  روي  بر  فرنزن  عکس  انتشار  بر  مبني  تایم  مجله  تصمیم 
که  زماني  از  است.  مشکوکي  البته  و  جالب  تصمیم  خود  نوع  در 
»اصالحات« منتشر شد، فرنزن که در حال حاضر پنجاه ساله است، 
به عنوان یکي از مطرح ترین داستان نویسان آمریکایي شناخته شد، 
نویسنده اي وامدار نویسندگان عظیمي چون فیلیپ راث و سال بلو 
و جان آپدایك، کساني که از دهه پنجاه میالدي تا هزاره سوم حد و 

مرزهاي ادبیات داستاني آمریکایي را مشخص کرده بودند. 

انتشار کتابي از فرنزن یك اتفاق عظیم ادبي دیگر براي عصر ماست 
و این اتفاق را مجله تایم جشن گرفته است. 

با این همه نمي توان شرمندگي ویراستاران مجله تایم را روي جلد 
مجله حس نکرد. آن ها خیلي خوب آگاهند که فضاي کامل جلد را به 
یکي از آن دماغ باالترین نویسندگان داده اند، کسي که گاه و بي گاه 
به خاطر کناره گیري هایش و غیر اجتماعي بودن اش مورد انتقاد قرار 
گرفته است. ) زماني که »اصالحات« چاپ شد، بالفاصله در لیست 
پرفروش هاي اپرا وینفري قرار گرفت و اپرا از فرنزن دعوت کرد تا 
در برنامه اش شرکت کند که فرنزن با بي تفاوتي جواب داد حاضر 
نیست در آن برنامه مسخره و پوچ شرکت کند.( ویراستاران تایم 
زیر عکس فرنزن نوشته اند »بزرگ ترین داستان نویس آمریکایي. او 
کتاب هایش  شخصیت هاي  نیست.  معروف ترین  نیست،  پولدارترین 
معماهاي عجیب و غریب حل نمي کنند، قدرت هاي جادویي ندارند و 
در جهان آینده نیز زندگي نمي کنند. اما در رمان تازه اش، جاناتان 
فرنزن، به ما نشان مي دهد که امروزه چگونه زندگي مي کنیم.« از این 
جمالت چه معنایي استنباط مي شود؟ این که »ببینید ملت، یه چیزي 
وجود داره به اسم ادبیات جدي. ادبیاتي که ربطي به دن بروان و 
هري پاتر نداره. این روزا هیچ کدام ما واسه این ادبیات تره خرد 

نمي کنه، اما این ادبیات وجود داره و یه جورایي هم مهمه.«   

اما  نیست.  تازه اي  چیز  داستاني  ادبیات  مرگ  از  همگان  نگراني 
یادداشت  انتشار  از  به ویژه پس  اوج گرفته.  این روزها بسیار  در 
تایمز،  نیویورک  روزنامه  آبزرور  در  سیگل  لي  سرشناس  منتقد 
انتشار اسامي چهل نویسنده ي زیر چهل سال  به  که واکنشي بود 
نیویورکر. سیگل در آن یادداشت )که اوایل تیر ماه با نام »ناقوس 
که  بود  گفته  شد(  منتشر  همین صفحه  در  داستاني«  ادبیات  مرگ 
درخشان ترین دوره در ادبیات داستان آمریکایي دهه پس از جنگ 
جهاني دوم بود. دوراني که چیور و بلو و آپدایك کتاب مي نوشتند 
و داستان چاپ مي کردند و در حال حاضر تنها مي توان به ادبیات 
غیرداستاني بها داد. بسیاري از جمالت سیگل را مي توان بي انصافي 
افراد زیادي نگران  اقیانوس اطلس  محض خواند. در هر دو سوي 
آینده ادبیات هستند، فرم هاي مختلف تفریحات و سرگرمي روز به 
روز بیشترمي شود و نشاندن کودکان و حتي بزرگ ساالن پاي کتا 
کار ساده اي نیست. با چنین فضایي دیدن چهره یك داستان نویس 
روي جلد تایم مي توان اندکي دل همه ادبیات دوستان را آرام کند و 
چاپ کتاب جدید او واقعا مي تواند مهم ترین اتفاق ادبي امسال باشد. 
چرا که اگر تنها یك نفر در جهان ادبیات انگلیسي زبان وجود داشته 
باشد که هم بتواند مردم را سرگرم کند و هم بتواند براي آن ها در 
نفر همین جاناتان  کند، آن یك  غالب داستان سئواالتي جدي طرح 
مربوط  او  نوشتن  خوب  به  تنها  فرنزن  بودن  خوب  است.  فرنزن 
نمي شود؛ بیشتر از هر چیز به تیپ نویسندگي او مربوط است، تیپي 

که او خودخواسته به آن بدل شد. او راهي طوالني پیموده. 
اما  ستودند،  را  ان ها  منتقدان  که  نوشت  مرمان  دو  نود  دهه  در 
کسي ان ها را نخرید. او شروع کرد به نوشتن مقاالتي براي مجله 
هارپر. در این یادداشت ها به این موضوع پرداخت که در این عصر 
رمان نویس باید به سمت چه رماني برود تا مخاطب داشته باشد. 
جواب این سئوال این بود: هر گونه رماني که به »رمان اجتماعي« 
که  »این  مي نویسد  فرنزن  باشد.  نداشته  ربطي  ما  پیشین  دهه هاي 
اجتماع  سنگین  بار  داستاني  ادبیات  و  رمان  باشیم،  داشته  انتظار 
از  خاصي  نوع  من  نظر  به  بگیرد،  عهده  بر  را  ما  خراب  و  آشفته 
اغفال و فریب آمریکایي است.« بیایید این روزها به این فکر نکنیم که 
ادبیات داستاني و رمان در این فرهنگ زنده خواهد ماند یا نه. بیایید 
به مجله تایم نگاه کنید و ببینیم هنوز مي توان عکس نویسندگان زنده 
را روي این مجله معتبر و تعیین کننده دید و هنوز رماني مي تواند 
در این دنیا نوشته شود که میلیون ها نفر در انتظار تولدش باشند. 

نویسنده :مسعود کرمانی 
ناشر  نویسنده

چاپ اول: انگلستان    1389

که  است  نمایشی  داستان  یك  ویزا 
به  تأثیر مسائلی که  نویسنده تحت 
مناسبت انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران به وقوع پیوست به نگارش 
در آورده است. این داستان گر چه 
در  ریشه  اما  است  تخیلی  کاماٌل 
کنونی  جامعه  دردناک  واقعیات 

ایران دارد.
نویسنده برحسب اتفاق، بعد از سال 
ها دوری از وطن، چند هفته پیش از 

انتخابات ریاست جمهوری )خردادماه سال 1388( به ایران رفته و از 
به ویژه جوانان و  ناظر شور و هیجان مردم عادی  نزدیك شاهد و 
دانشجویان دختر و پسر بوده که با امید به آینده ای بهتر در انتخابات 
بهتردر  زندگی  و  آزادی  نشانه  به  را  کنندو  موج سبزی  شرکت می 

مقابل موج خشونت واسارت به راه می اندازند.
نویسنده تحت تاثیر این جنبش و با نگاه به عواملی که باعث هیجان 
و  جوانان  سرخوردگی های  و  دلشکستگی  و  شده،  مردم  خشم  و 
خانواده ها از زندگی در محیط سراسر دروغ و ریا و بی عدالتی ایران، 
که آنان را به گریز از آن محیط و انتخاب تبعید خود خواسته وامیدارد، 

به نوشتن این کتاب پرداخته است.
می  دور  ایرانی  زوج  یك  پناهندگی  درخواست  جریان  حول  داستان 
گردد که از برای حفظ جانشان از ایران گریخته اند و اکنون با مقررات 
و قوانین مهاجرت و پناهندگی بریتانیا دست به گریبانند. این زوج در 
جریان دادگاه های مهاجرت با مترجمی برخورد می کنند که از آنچه در 
ایران می گذرد، اگر کاماٌل بی اطالع نباشد، اما دشواری های زندگی در 
اینجاست که آنان  محیطی سراسر رعب و وحشت را درنمی یابد. و 
برای پیشبرد کارشان در دادگاه ها اینگونه تصور می کنند که ابتدا باید 
این مترجم یا مترجمان دیگر را متقاعد کنند که درخواستشان مبنائی 

کاماٌل  انسانی دارد.
اما مترجم این داستان شخصیتی است دگرگونه. مردی است که در 
جوانی به بریتانیا آمده و در این کشور رشد کرده و به عنوان مترجم 
مدار  بر  چیز  همه  آن  در  که  جائی  است.  کار  مشغول  دادگاه ها  در 
حقیقت یا حقیقت یابی می گردد و در آن نه احساسات حاکم است و 
نه شخصیت. حتی گاهی مسائل انسانی نیز بر اساس مدارکی که ارائه 
می شود توسط قاضیان نادیده گرفته می شود. قانون حاکم است و به 
جز قانون چیز دیگری وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد. مترجم 
این داستان خود را موظف به انجام وظیفه  اش می داند آنهم کاماٌل بر 
»ژان  از  محترم تر  ژاول«  »بازرس  او  برای  مقررات.  و  قانون  اساس 

والژان« کتاب »بینوایان« اثر جاودانة »ویکتور هوگو« است.
نویسنده از این موضوع اطالع کافی دارد و با آنچه در ایران می گذرد 
برخورد  اساس  بر  روانی  نظر  از  را  داستان  حال  است.  شده  آشنا 
دو طرز تفکر جلو می برد. پناهجویان را در زیر فشارهای روحی و 
جسمی درونی و بیرونی گاه به سرنوشتی غم انگیز دچار می کند و 
مترجم را در جدال بین قانون و تمایالت انسانی تا حد جنون پیش می 

برد.
اما در نهایت چه؟ چه باید کرد؟ چه می توان کرد؟

داستان رنج نامه ای است از ستمی که بر پناهندگان ایرانی می رود و 
تضادی است که بین رشدکردن در دو جامعه با دو دیدگاه نسبت به 

مسائل قانونی وجود دارد.
مسعود کرمانی، نویسندة کتاب در جوانی و چند سال پیش از وقوع 
درس  کشور  این  در  و  کرده  مهاجرت  انگلستان  به  اسالمی  انقالب 
خوانده است. او پیش از خارج شدن از ایران در کارهای هنری نگارشی 
و نمایشی فعال بوده اما این اولین کار فرهنگی او بعد از سال هاست. 
او هدف خود را از نوشتن این داستان رساندن پیام درد و رنج مردم 

ایران به گوش جهانیان و دیگر هموطنان در سراسر جهان است
انگلیسی  و  فارسی  زبان های  به  و  نویسنده  هزینه شخصی  با  کتاب 
در لندن چاپ شده و با قیمت نازل 6 پوند آماده پخش و توزیع است.

معرفی کتاب

دعوت به همکاری
در زمینه های آموزش خوشنویسی، 

فارسی، دف، معرق و کنده کاری روی چوب
 078 9794 5415 اشتراک = تداوم در انتشار
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115 میلیارد پوند درآمد ساالنه 
بریتانیا از صنعت گردشگری 

برای صنعت  نوین  استراتژی های  با طرح  بریتانیا  نخست وزیر 
 115 بر  بالغ  ساالنه  درآمد  با  صنعت  این  کرد.  اعالم  توریسم 

میلیارد پوند شالوده بازسازی اقتصاد بریتانیاست. 
»دیوید کامرون« نخست وزیر بریتانیا درهمین زمینه اعالم کرد که 
مجموع درآمد بدست آمده کشور بریتانیاز تنها از طریق صنعت 
توریسم بالغ بر 115 میلیارد پوند در سال است. وی افزودکه چنین 

درآمدی شالوده محکمی برای بازسازی اقتصاد بریتانیاست.
به  اعالم کرده است که دولت وی عالقمند  بریتانیا  نخست وزیر 
توسعه تمام بخش های وابسته به سفر و توریسم نظر توریسم 
جذب  مشتاق  ویژه  به  و  است  آن  جهانی  بازار  نیز  و  داخلی 
توریست های چینی به بازدید از بریتانیاست و در نظر دارد که 
قرار  جهان  گردشگری  مقاصد  پنجم  ردیف  در  انگلستان  کشور 

بگیرد.
های  چالش  با  دررویارویی  و  کنونی  افزود:»درشرایط  وی 
عنوان  به  توریسم  و  سفر  اهمیت  بر  بریتانیا  دولت  اقتصادی 
به  که  است  از 3.145.000 شغل  بیش  ایجاد  به  قادر  که  صنعتی 
معنی آن است که یکی از هر ده شغل در بریتانیا می تواند یکی از 
بهترین و سریع ترین روش برای احیای رشد ، ترقی و افزایش 

اشتغال درکشور باشد.«
های  بریتانیا تالش  که  است  زمانی مطرح شده  در  اظهارات  این 
برگزاری  فرصت  از  درآمد  باالترین  کسب  برای  را  ای  گسترده 

المپیك در 2012 هاست.
طرح  توریسم  و  سفر  شورای  جهانی  نمایندگان  حال  همین  در 
و  داخلی  توریسم  صنعت  ارتقای  برای  را  بریتانیا  استراتژیك 
خارجی و حمایت از بخش خصوصی در صنعت سفر و توریسم 

تایید کرد.
شورای جهانی سفر و توریسم به عنوان مهم ترین سازمان جهانی 
طرح  توریسم  وتجارت  سفر  در صنایع  بخش خصوصی  حامی 
ارائه شده از سوی نخست وزیر بریتانیا را در ایجاد استراتژی 
های نوین توسعه توریسم تا پایان سال جاری مورد تایید قرار 

داد.
کشور انگلستان هم اکنون از نظر تاکید ویژه بر اهمیت اقتصادی- 
سیاسی صنعت توریسم بر اقتصاد ملی کشور به دو کشور برزیل 

و چین پیوسته است.

 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

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

کارشناسان
ورزیده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ریزی شده را برگزار می کند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 یا 
07961447116

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

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزدیك ترین ایستگاه اندرگراند ، لدبروک گرو

عربهای متمول با جمع آوری گرانترین اتومبیل های جهان، لندن را 
به پایتخت ابر اتومبیل های جهان در آورده اند. 

بعضا  صداهای  با  گرانقیمت  اتومبیلهای  به  عربها  ذاتی  عشق 
و  فراری  مانند  موتورهای جت  و  باال  سیلندر  بدلیل  خراش  گوش 

المبورگینی و بوگاتی ساکنین شهر لندن را عصبانی می کند.
خبر کلمپ شدن اتومبیلهای شاهزاده قطری در یکی از لوکس ترین 
نواحی لندن)نایتس بریج( تعجب توریستها را بر انگیخت. ماموران 
شهرداری با ادعای پارک در منطقه ممنوع دو اتومبیل CCXR به 
قیمت 1.2 میلیون پوند و المبورگینی 350 میلیون پوندی  خانواده 
الثانی را کلمپ نمودند. البته طبق قوانین لندن آنها برای آزاد کردن 
هر اتومبیل تنها 150 پوند پرداخت کردند. پول غرور بی جا هم می 
آورد. چرا که صاحبان اتومبیل می دانستند که منطقه مذکور قابل 
پارک کردن نیست اما با این حال برای بیشتر معروف شدن دست 
به چنین کاری زده اند. خانواده قطری اخیرا با پرداخت 1.5 میلیارد 
محمد  آن  مصری  صاحب  از  را  هرودس  معروف  فروشگاه  دالر 
الفائد خریدند. ثروت الثانی بیش ار 2.5 میلیارد پوند تخمین زده می 
شود. محمد الفائد مالك باشگاه فولهام است که پسرش با پرنسس 
دیانا رابطه داشته )این موضوع به سال1997  بر می گردد( و ظاهرا 
دیانا که از وی باردار می شود، در یك صحنه تصادف رانندگی در 

پاریس کشته می شود.

گفته می شود انگلیس دوست نداشته ملکه آینده انگلیس رگ عرب 
داشته باشد اما اینك لندن در تصرف عربهای پولداری است که در 
تابستان آنجا را جوالنگاه ماشین و پول و قمار و هرزگی می کنند.

البته انگلیسی ها نیز از این ماجرا سود کالنی می برند و با ورود 
سرمایه های نفتی اعراب، مالیاتهای هنگفتی را از آنها اخذ می کنند.

تعداد المبورگینیهای با پالک امارات در لندن به حدی زیاد شده که 
کنترل آن از دست پلیس لندن خارج شده است. میلیاردهایی  که با 
و  هیترو  فرودگاه  در  را  های خود  اتومبیل  اختصاصی  پروازهای 
گثویك پیاده کرده و با سوار شدن در چنین ماشینهایی بهت همگان 
را در می آورند. دیدن توریستها با چشمان از حدقه در آمده آنهم 
شبها کنار هاید پارک دیدنی است. قطاری از اتومبیل های گرانقیمت 
پشت سر هم راه رفته و نویز زیادی را برای ساکنین ایجاد می کنند. 
مردم زیبایی را تا حد معقول دوست دارند اما وقتی این زیبایی جنبه 

تولید صداهای گوش خراش کند، بالطبع کسی راضی نیست.

طبق بر آوردی که پلیس لندن کرده بیش از 50 میلیون پوند اتومبیل 
است.  تردد  حال  در  لندن  تابستان  در  اینك  خارجی  گرانقیمت 
سریعترین بوگاتی جهان با 410 کیلومتر بر ساعت را می توانید در 
اغلب توریستها هنگام سوار  ببینید.  نایتس بریج و مای فر  خیابان 

بوگاتی ساخته شده در  از 5  یکی  لندن  اتوبوسهای دور  در  شدن 
جهان که در هتل دورچستر پارک است را می بینند و بعنوان یکی از 

جذابیتهای توریستی معرفی می شود.
اغلب رانندگان این اتومبیل ها عرب بوده و بین 20 تا 30 سال سن 
دارند. آنها ظاهرا از گرمای وحشتناک کشور خودشان فرار کرده 
و بدین منطقه آمده اند. به گفته یکی از شهروندان لندنی آنها برای 

خراب کردن آب و هوای لندن اینجا آمده اند.

البته همه رانندگان عرب نبوده و بعضا ایرانی های متمول را نیز می 
توانید در بین آنها ببینید. موناکو و مونته کارلو همیشه معروف به 
پارکینگ بهترین و گرانقیمت ترین اتومبیل ها شهره بوده اما اینك 
لندن جای آنرا گرفته است. هر چند قوانین و مقررات سخت رانندگی 
در لندن باعث شده تا آنها نتوانند بیشتر از حد معمول و باالتر از 
دنده یك رانندگی کنند، اما بدلیل وجود خانواده های عرب در لندن، 
ورود شاهزاده ها و پولدار ها به اینجا نوعی فخر فروشی با اقوام 
خود نیز بشمار می آید. ضمنا در بحث قمار و قمار بازی لندن برای 

اعراب انگلیسی دان بهترین نقطه محسوب می شود.

لندن در تسخیر عربهای المبورگینی باز

استخدام
به یک منشی با تسلط کامل به زبان انگلیسی و فارسی 

و تایپ انگلیسی نیازمندیم

07875669669
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فهرست 
مناسب ترین 

کشورهاي جهان 
براي زندگي 

کارشناسان نیوزویك با در نظر گرفتن پنج 
فاکتوراصلي بهداشت، اقتصاد، تحصیالت، 

شرایط سیاسي، پویایي اقتصادي 
)پیشرفت صنعتي( و کیفیت زندگي و البته 
این  در  لیبرالیستي  مرسوم  مالحظات  با 
نوع انتخاب هاکشورهاي جهان را رده بندي 
کرده اند. 10 کشوري که به طور جداگانه در 
هریك از این فاکتورها باالترین رتبه را به نسبت 

بقیه داشته اند، عبارتند از: 

بهترین بهترین ها: فنالند 
از  یکي  فنالند  طوالني،  و  سخت  زمستان  جز  به 
است.  زندگي  براي  جهان  کشورهاي  بهترین 
را  امتیاز  باالترین  فاکتورها  تمام  در  کشور  این 
بهترین  فنالند  است.  صدر  در  و  آورده  به دست 
نظر  از  کشور  بهترین  جهان،  کوچك  کشور 
آموزش و  نظر  از  بهترین کشور  و  سطح درآمد 

تحصیالت است. 

بهترین کشور متوسط: استرالیا 
تنها   2009 سال  در  کشور  این  در  بیکاري  نرخ 
یکي  استرالیا  اقتصاد  و  شد  اعالم  درصد   5.6
دوران  طول  در  جهان  اقتصادهاي  سالم ترین  از 
میان  در  نظر مساحت  از  که  استرالیا  بود.  رکود 
نظر  از  مي گیرد  قرار  جهان  متوسط  کشورهاي 
آن  از  را  اول  رتبه  اسپانیا  کنار  در  هم  بهداشتي 

خود کرده است. 
بهترین کشور بزرگ: ژاپن 

و  نینتندو  سوشي،  اختراعات،  به  ژاپني ها 
ترین  سالم  از  و  دارند  شهرت  کیوتوشان  پیمان 
در  زندگي  به  امید  هستند.  کره زمین  شهروندان 
ژاپن به طور متوسط باالي 82 سال است و زنان 
تلفیق  مي کنند.  عمر  سال   86 تا  متوسط  به طور 
شرایط بهداشتي عالي با سیستم آموزشي خوب 
و اقتصاد قدرتمند را مي توان رمز موفقیت و طول 

عمر ژاپني ها دانست. 

بهترین کشور کم در آمد جهان: آلباني 
شنیده  جهان  خبرهاي  در  ندرت  به  آلباني  نام 
براي  خوبي  نمونه  نمي رسد  نظر  به  و  مي شود 
نوپا  دموکراسي  این  اما  باشد  خوب  کشور  یك 
پشت  را  ردیفش  هم  درآمد  کم  کشورهاي  تمام 
سر گذاشته است. آلباني در میان کشورهاي هم 
ترازش از نظر آموزش، بهداشت و کیفیت زندگي 

باالترین رتبه را به دست آورده است. 

بهترین کشور با درآمد متوسط: لهستان 
اتحادیه  به   2004 سال  در  لهستان  اینکه  از  بعد 
اروپا ملحق شد، به سرعت از دوران کمونیسیتي 
مي رسد  به نظر  که  اینطور  و  گرفته  فاصله  سابق 
پیشرفت چشمگیري داشته است. پویایي اقتصادي، 
آموزش، بهداشت و کیفیت زندگي لهستان نیز از 
دیگر کشورهایي که درآمد متوسط رو باال دارند، 

بهتر است. 

تحصیالت:اوکـراین،  بهتریــن 
قزاقستان، کره جنوبي،ژاپن 

نظر  از  اوکراین  درآمد  کم  کشورهاي  بین  در 
درصد   99 با  آموزشي  امکانات  آوردن  فراهم 
باسواد، رتبه اول را دارد. در بین کشورهایي که 
است.  بي رقیب  قراقستان  دارند  متوسط  درآمد 
دانش آموزان کره جنوبي هم در علوم و ریاضي 

و در بین کشورهاي پردرآمد حتي ایاالت متحده 
در  هم  ژاپن  هستند.  اول  و  داده  شکست  هم  را 
در صدر  زمینه  این  در  بزرگ ترین کشورها  بین 

ایستاده است. 

بهترین امکانات بهداشتي: تونس، چین، 
شیلي،سوئیس،اسپانیا و استرالیا 

آمد  در  کم  کشورهاي  میان  در  چین  و  تونس 
به طور مشترک رتبه اول را در زمینه امکانات و 
از  تجهیزات بهداشتي و پزشکي دارند. شیلي هم 
بین کشورهاي با درآمد متوسط در این زمینه اول 
در  و  میان کشورهاي کوچك سوئیس  در  است. 
اول  استرالیا  و  اسپانیا  متوسط  کشورهاي  میان 

هستند. 
بهترین کیفیت زندگي: نروژ 

با وجود طبیعت هیجان انگیز و بکر و مغازه هایي 
که یك شنبه ها تعطیل هستند، نروژ در میان تمام 
دارد  را  زندگي  کیفیت  باالترین  کشورهاي جهان 
اما این کشور 4.8میلیون نفري اسکاندیناوي، این 
اساس  بر  نیاورده.  دست  به  تازگي  به  را  مقام 
گزارش سازمان ملل، نروژ پنج سال متوالي است 
که از نظر کیفیت زندگي در جهان بي رقیب است. 

بهترین کیفیت زندگي: آلمان، استرالیا 
از  ثروتمند  و  بزرگ  کشورهاي  میان  در  آلمان 
شهر  دو  دارد.  را  اول  رتبه  زندگي  کیفیت  نظر 
جزو  بندي ها  رده  بیشتر  در  مونیخ  و  برلین 
انتخاب  زندگي  براي  جهان  شهرهاي  بهترین 
متوسط  کشورهاي  میان  در  استرالیا  مي شوند. 
جایگاه  در  زندگي  باالي  استانداردهاي  با  جهان 
دید  از  برتر جهان  است. 10 کشور  ایستاده  اول 
نیوزویك و از نظر تمام فاکتورها از این قرارند: 
لوکزامبورگ،  استرالیا،  سوئد،  سوئیس،  فنالند، 

نروژ،کانادا، هلند، ژاپن،دانمارک. 
18 آگوست 2010 

رقیب چیني گوگل به زودي مي آید 
با  موبایل«  »چاینا  اپراتور  و  شینهوا  خبرگزاری 
با گوگل یك سرمایه گذاری مشترک  هدف رقابت 
را برای ایجاد یك موتور جست وجوی جدید چینی 

انجام دادند. 
موتور  که  گوگل  و  چین  دولت  اخیر  ماه های  در 
مي شود  نامیده  وب  دنیاي  بي رقیب  جست وجوي 
به شدت دچار اختالف شده اند و کار تا جایي پیش 
به همین  فیلتر شد.  در چین  که سایت گوگل  رفت 
اپراتور »چاینا موبایل«  دلیل خبرگزاری شینهوا و 
که اپراتور شماره یك موبایل در چین است، قصد 
دارند تا یك موتور جست وجوی جدید را ارائه کنند. 
گوگل  با  رقابت  با هدف  تنها  نه  این جست وجوگر 
راه اندازی خواهد شد بلکه یکی دیگر از اهداف آن 
است  »بایدو«  چینی  موتور جست وجوی  با  رقابت 
بازار جست وجو  از  درصد   70 حاضر  درحال  که 
در این کشور را در اختیار دارد. این جست وجوگر 
رسانه  ارتباطات  جست وجوی  »موتور  که  جدید 
زیاد  احتمال  به  دارد  نام   » المللی  بین  جدید  های 
رئیس  معاون  مي کند.  کار  چین  دولت  نظر  زیر 
خبرگزاری شینهوا در خصوص این سرمایه گذاری 
مشترک مي گوید: »این سرمایه گذاری بر ایجاد یك 
و  کرد  تمرکز خواهد  پیشگام  موتور جست وجوی 
به طور همزمان اینترنت، اخبار و تبلیغات هم توسعه 
خواهد داد.« وی تاکید کرد: »موتورهای جست وجو 
که توانایی باالیی برای شکل دهی اطالعات دارند، 
و  اخبار  انتشار  در  را  مهم  همیشه  از  بیش  نقشی 

تاثیرگذاری روی افکار عمومی بازی می کنند.« 
بازار  از  درصد   24  .2 گوگل  حاضر  درحال 
»بایدو«  داخلی  و جست وجوگر  چین  جست وجوی 

70 درصد از این بازار را در اختیار دارد. 
در این کشور 420 میلیون کاربر اینترنت و بیش از 
600 میلیون مشترک موبایل وجود دارند. بیش از 
از  را  تلفن همراه خدمات خود  کاربر  میلیون   500

اپراتور »چاینا موبایل« دریافت می کنند. 
18 آگوست 2010 
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به گزارش پرشین روز 15 آگوست آقای 
فرهنگی  خانه  در  وفاداری  ش.  دکتر 
ریشه  با  ارتباط  در  سخنانی  فردوسی 
ایران  درسرزمین  فارسی  زبان  های 
ایراد فرمودند که در ادامه به قسمتهایی 

از صحبت های ایشان می پردازیم.

استان فارس گهواره و سرزمین گزینش سروده 
سرایانی چون حافظ و سعدی میباشد که گلهای 
فراهم  را  گویان  فارسی  کنونی  زبان  گلستان 
اند. پادشاهانی چون خاندان هخامنشیان و  کرده 
ساسانیان نیز از استان فارس،پرورشگاه فرهنگ 
و دادگستری برخاسته اند که امروز هنوز بازمانده 
سرافرازی آنها را میتوان در نزدیکی شیراز دید. آیا 
استان فارس سرچشمه و خیزش گاه زبان فارسی 
است؟ آیا شهر توس خراسان زایشگاه زنده کننده 
زبان فارسی،فردوسی توسی،گهواره زبان فارسی 
میباشد؟ آیا  از اصفهان که گویا زایشگاه سلمان 
است؟  گرفته  ریشه  فارسی  میباشد،زبان  پارسی 
دهها از این پرسش ها را میتوان بگمان آورد،اما 
کوچ  تاریخ  بایستی  درست  پاسخ  دریافت  برای 

آریایی ها را به ایران بررسی نمود.
پیرامون چهار هزار سال پیش مردمانی گوناگون، 
"می  "اروپا  را  آن  امروز  ما  که  سرزمینی  روی 
نامیم، زندگی می کردند.این سرزمین از کوههای 
"ایرلند"،  کنونی  کشور  تا  خاور  در  "اورال" 
پایانی ترین مرز اروپا در باختر،گسترش داشت.

سرزمین اروپا هنوز به کشورهای امروزی بخش 
نشده بود و مرزها باز و برای کوچ آزاد بود. پیشه 
گله  و  پرورش چهارپایان  یا  مردم  بیشتر  زندگی 
نارسای  ابزارهای  با  کشاورزی  یا  و  بود  داری 
نیاز  داری  گله  و  چهارپایان  پرورش  دوران.  آن 

کشاورزی  و  دارند  خرم  و  سبز  کشتزارهای  به 
میبایستی در پیرامون رودخانه ها که آب شیرین 
از چند هزار سال  امروز پس  فراهم گردد.  دارند 
دست  یك  هر  دنیا  بزرگ  شهرهای  که  بینیم  می 
یا  اندو  شده  برپا  رودخانه  یك  به  نزدیك   ، کم 
پس  دارند.  شیرین  آب  به  دسترسی  ای  گونه  به 
میشود چنین ارزش یابی کرد که رودخانه هاو آب 
های شیرین کانون سنگین پایه گزاری شهرنشینی 

میباشند.
اهلی شدن اسب که شاید روزهای نخستین برای 
آسان  را  کردن  کوچ  شد،  می  شکار  گوشتش 
و  لگام  و  زین  پیش  سال  هزار  چهار  در  نمود. 
پا  هنوز  رکاب  و  بودند  بسیار ساده  اسب   دهنه 
اسب  پیشین  در روزهای  بود.  نگذاشته  میدان  به 
کم  وکم  جنگی  یا  و  باربری  گاری  کشیدن  برای 
از  شد.  می  گرفته  کار  به  دادن  سواری  برای 
پیکره های بازمانده چنین بر می آید که در زمان 
و  بود  برجسته  بسیار  اسب  زین  جلو  ساسانیان 
سوارکار میتوانست آن را بگیرد و رکاب و مهمیز 

هم سوارکاران را استواری و چاالکی میدادند.
که  باورند  این  بر  شناسان  باستان  از  شماری 
کوه  "و  ولگا   " رودخانه  پیرامون  در  که  مردمی 
های " اورال "زندگی می کردند به سه گروه بخش 

شده اند:

گروهی  و  میانه  ،اروپای  باختر  به سوی  گروهی 
خاور  به سوی  گروهی  و  قفقاز  جنوب  به سوی 
گروهی  از  آمدند.  در  جنبش  به   ، میانه  آسیای   ،
که به سوی قفقاز،در باختردریای خزر به جنوب 
ها"  تی  آمدند"هی  امروز(  )ترکیه  سیاه  دریای 
)HITTITES ) پادشاهی گسترده ای به پا کردند. 
این گروه بازمانده های با ارزش باستانی ، از خود 
جنوب  به  را  آنها  رسیدن  تاریخ  گذاشتند.  جا  به 

و  میدانند  میالد  از  پیش   1800 پیرامون  ترکیه 
بود.   )HATTUSA(اتوسا شهر"  ها  آن  پایتخت 
میباشد.  اوستایی  واژه  یك  درست  شهر  این  نام 
گروهی که به سوی خاور دریای خزر کوچ کردند 
رودخانه  سرزمین  و  میانه  آسیای  به  را  خود 
)جیحون(  "آمودریا"  و  "سیردریا")سیحون(  های 

رساندند.
در  فراوان  برف  پامیر،ریزشگاه  بلند  کوههای 
زمستان می باشد و رودهای سیردریا و آمودریا 
به  و  گیرند  می  سرچشمه  پامیر  کوههای  از 
سوی دریاچه آرال سرازیر می شوند. هوای این 
تابستان  در  بسیار سرد و  سرزمین در زمستان 
بسیار گرم است. شهرهای باستانی این دشتهای 
می  هرات  و  بلخ  مرو،  بخارا،  سمرقند،  پهناور: 
باشند. به گروه مردمی که از آسیای میانه گذشته 
کوچ  افغانستان  و شمال  ایران  خاور  به سوی  و 

کردند امروزه هند وایرانی و یا آریایی میگویند. 
گروههای  این  همه  جهانی  دوم  جنگ  از  پیش 
ایران  نامهای  و  خواندند  می  آریایی  را  اروپایی 
و  Eire  )Ireland( هر دو از واژه آریا به معنی 
گروه  میان  که  آید  برمی  چنین  میباشند.  نجیب 
افغانستان  شمال  و  ایران  خاور  به  که  آریایی 
یك  است.  داده  رخ  فراوانی  ،اختالفات  رسیدند 
دسته به سوی هندوستان )Indus valley( رفتند 

و گروهی به سوی ایران کوچ کردند. 
زبان  به  ها(  )براهمن  هندوها  دینی  کتابهای 
سانسکریت )Sanskrit( و کتابهای دینی باستانی 
زرتشتیان به زبان اوستایی میباشد. این دو زبان 
بسیار به هم نزدیك میباشند و با زبانهای التین و 
ریشه  هم   )Slavonic( و سالوها  باستان  یونانی 
سال  هزار  چهار  که  مردمی  اینرو  از  هستند. 
از آسیا زندگی میکردند  اروپا و بخشی  پیش در 
از  یعنی  میشوند  نامیده   " واروپایی  "هند  نام  به 
اروپا، کشور  ترین سرزمین  باختر  تا  هندوستان 

ایرلند، همبستگی زبانی داشته اند.
زبانهای سانسکریت، اوستایی )پدر زبان فارسی( 
و همه زبانهای اروپایی به غیر از زبانهای فنالندی 
اند  از یك زبان اصلی ریشه گرفته  ها و مجارها 
Proto-Indo-( اروپایی  هندو  پرتو  را  آن  که 
European( می نامند و زبان فارسی هم از همین 
چون  بیگانه  های  واژه  با  کم  کم  که  است  گروه 

عربی مخلوط گردیده است. 
آنها  اختالفات  و  ها  ایرانی  و  هند  علت جدا شدن 
را میشود دو چیز دانست و هر دو را میشود از 
کتابهای دینی هندو ها و ایرانیان باستان دریافت 
هندوستان  سوی  به  که  گروهی  اینکه  یکی  کرد. 
نداشتند  دلخوشی  کشاورزی  به  شدند  رهسپار 
کنونی  ایران  سوی  به  که  مردمی  اینکه  دیگر  و 
کوچ کردند دین یکتا پرستی را برگزیده بودند. در 
داستان  معجزه،  گونه  هیچ  زرتشت  های  سروده 
ولی  نمیشود  پیدا  طبیعی  غیر  کارهای  و  سرایی 
کتابهای براهمانها پر از داستانهای دلنشین معجزه 
دار و افسانه های غیر طبیعی است. با دلیل های 
و  شناسی  باستان  و  شناسی  اختر  چون  دیگری 
پیرامون  را  زرتشت  زمان  میشود  شناسی  مردم 
هزار و هفتصد سال پیش از میالد دانست و شاید 
ایران  به سوی  که گروهی  بوده  پیدایش زرتشت 
همین  اند.  رفته  هندوستان  سوی  به  گروهی  و 
به  جایی  مرو  شهر  نزدیکی  در  که  آریایی  مردم 
نام "پرنی" زندگی میکردند چند دهه پس از یورش 
آمدند و کم کم  ایران  به سرزمین اصلی  اسکندر 
دست سلوکی ها، بازماندگان یونانیان را از ایران 
کوتاه کردند. این گروه خاندان اشکانیان یا پارتها 
و  هندواروپایی  ریشه  از  آنها  زبان  و  میباشند 
نزدیك به فارسی میانه )پهلوی( می باشد که در 
ایران نزدیك به هزار سال تا آمدن عربها به ایران، 

گفتگو می شد و به آن زبان، خط می نوشتند.
استان  از  فارسی  زبان  آیا  اینکه  به  پاسخ  پس 
فارس آمده است این است که زبان فارسی کنونی 
ما ، از ریشه زبان خاندان پارتها )اشکانیان( است 
و از شمال خراسان بزرگ آغاز شده است و یکی 
که  بود  نزدیك  میباشد.  هندواروپایی  زبانهای  از 
پس از یورش تازیان، زبان فارسی برچیده شود و 
عربی جای آن را بگیرد و با کوشش آزاد مردانی 
از  سمندروار  یا  سیمرغ  توسی،  فردوسی  چون 

بستر خاکستر گرم سر بیرون آورد.

فرهنگ

مدرسه فارسی صمد بهرنگی
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم پائیزی خود را از روز شنبه 11 سپتامبر 

2010 در محل جدید خود آغازخواهد کرد.

. A Level و   GCSE   آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان از سطح آمادگی   تا
 .  GCSE آموزش ریاضی در سطح

برنامه های متنوع  فرهنگی و ورزشی .

  A level و ) GCSE( مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی امتحانات جی سی اس ای
فارسی میباشد و این امتحانات زیر نظر سازمان OCR  توسط مدرسه بهرنگی و 

در مدرسه بهرنگی بر گزار می گردد.

مدرسه صمد بهرنگی دارای یک کادر آموزشی ماهر و با تجربه می باشد ) آموزگارانی 
از  این مدرسه  انگلستان(. در  ایران و در  از 15 سال تجربه آموزگاری در  با بیش 

شیوه های پیشرفته آموزشی استفاده میشود.

آدرس جدید مدرسه:
Crowland Primary School, London N15 6UX

 Seven sisters Station  :نزدیکترین ایستگاه آندرگراند
South Tottenham :نزدیکترین ایستگاه قطار رو زمینی

اتوبوسهای:  149، 279 ، 259 ، 253  ، 279 ،243 ، 73، 76 

تلفن مدیر مدرسه: 07840275265 )خانم براهنی(
تلفن کانون: 02077000477               

جهت ثبت نام و اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02077000477  با کانون ایرانیان 
لندن و یا با مدیر مدرسه خانم براهنی با شماره 07840275265 تماس بگیرید.

آیا زبان فارسی یا پارسی از 
استان فارس آمده است؟

مخالفت گونتر گراس 
با الکترونیکي شدن 

کتاب هایش 

نوبل  برنده  و  مشهور  نویسنده  گراس  گونتر 
توسط  کتابهایش  که  است  آن  مخالف  آلماني 
دستگاه هاي  در  یا  شود  خوانده  کامپیوتر 
مورد  آي پد  همچون  الکترونیکي  کتابخواني 
استفاده قرار گیرد. کتاب جدید این نویسنده مطرح 
با عنوان »عبارات گریم« در تاریخ 3 سپتامبر )12 
شهریور( منتشر خواهد شد. گراس در گفت وگو با 
نشریه اشپیگل اعالم کرد که با ناشر خود توافق 
به  نویسندگان  حامي  قانون  که  زماني  تا  کرده 
مرحله اجرا گذاشته نشده،هیچ یك از کتاب هایش 
براي دستگاه هاي کتابخوان الکترونیك مانند آي پد 

مورد استفاده قرار نگیرد. 
که  کرده  توصیه  نیز  نویسندگان  دیگر  به  او 
خودآگاهي و اعتماد به نفس خود را در این رابطه 

افزایش دهند. 
گراس هرچند به بازار آمدن کتاب هاي الکترونیکي 
دراین  نمي داند،  کاغذي  کتاب هاي  کار  پایان  را 
کار  ترتیب  این  به  که  نمي کنم  تصور  گفت:  باره 
کتاب هاي کاغذي به پایان برسد.تولید انبوه کاهش 
پیدا  را  اعتبار  این  دوباره  کتاب  و  یافت  خواهد 
مي کند که به عنوان اثري با ارزش نگهداري شود 

و به ارث گذاشته شود. 
گراس در سال 1999 موفق به دریافت جایزه نوبل 
ادبیات شد.البته این نویسنده به نشریه »اشپیگل« 
گفته بود که جایزه نوبل را متعاقبا براي پیشقدم 
شدنش به عنوان جایزه گروه نویسندگان »گروه 
جایزه  است.  کرده  دریافت   1958 سال  در   »47
سال 1958 از سوي همکاران نویسنده در گروه 
47 اهدا شد و براي گراس ارزشي کامال متفاوت 
داشت.عالوه بر این گراس در آن زمان کامال فقیر 

بود. 
کتاب،  این  ناشر  »استایدل«  انتشارات  اعالم  طبق 
گراس در این کتاب به توضیح این مطلب پرداخته 
برادر  دو  گریم«  ویلهلم  و  »یاکوب  چگونه  که 
از  آنان  کودکان  داستان هاي  که  آلماني  نویسنده 
 1838 سال  در  است،  برخوردار  جهاني  شهرتي 
ماموریت یافتند تا یك فرهنگ واژگان زبان آلماني 

را تهیه و گردآوري کنند. 

عصر  در  کتاب  این  آینده  مورد  در  در  وي 
توانایي  کتاب  این  گفت:  الکترونیك  کتابخوان هاي 
کسب یك ظرفیت و توزان متفاوت را دارد. »گونتر 
نویسندگان  بودن  بي عالقه  از  همچنین  گراس« 
بودن  غیرسیاسي  و  سیاسي  مسائل  به  جوان 
نباید  نویسندگان  این  افزود:  و  کرد  انتقاد  آنها 
در  و  کنند  تکرار  را  وایمار  جهموري  اشتباه 
اوایل  گراس  بمانند.  باقي  خود  شخصي  بیطرفي 
سال 2006 به دلیل آشکار کردن مسئله عضویت 
ارتش اس اس در زمان جواني اش،مورد  خود در 

انتقادهاي شدیدي قرار گرفت. 
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سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهین

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

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشکالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترک عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترک سیگار در یك ساعت

Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116
10 Harley Street W1

اطالعیه
قابل توجه ایرانیان و فارسی زبانان مقیم شرق لندن 

نظر به اینکه در شرق لندن سوپر مارکت %100 ایرانی وجود ندارد به دین 
جهت ما مایلیم یك سوپر مارکت ایرانی در شرق لندن دایر نمائیم و در این راه 
از شما هم وطنان و همزبانان عزیز تقاضا داریم ما را در این راه یاری نمائید 

که بتوانیم خدمات شایانی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم .
لذا چنانچه مایل هستید یك سوپر مارکت %100 ایرانی در شرق لندن دایر گردد 

لطفا نظر خود را تنها با یك کلمه آری یا نه
 به شماره 07946442880 اس ام اس کنید .

قبال از همراهی یکا یك شما عزیزان سپاسگزاری میکنیم.

اعظم ولي قیداري/ افسانه بهرامي- چگونه صادق 
باشیم و صداقت را به فرزندان مان یاد بدهیم؟

چشم دروغگو 
رسواست!

دروغ گویي براي خیلي از ما تبدیل به عادت شده؛ 
این  خالف  بر  که  ببینیم  را  کسي  اگر  که  طوري 
باز مي ماند که  رویه عمل کند، چشم و دهان مان 
نیم کاسه اش هست. خودمان را  البد کاسه اي زیر 
سرخ،  »زبان  که:  مي فریبیم  حرف ها  این  امثال  با 
مصلحت آمیز  »دروغ  و  باد«  بر  مي دهد  سبز  سر 
روشن  هم  دلیلش  و  فتنه انگیز«  راست  از  بهتر 
است: صداقت داشتن و صادق بودن سخت است 
و خطرناک! صداقت به ریشه اي دروني نیاز دارد 
این  که از کودکي باید پایه هاي آن گذاشته شود. 
مي پردازد:  موضوع  این  به  بخش  سه  در  مطلب 
به کودکان و صداقت  آداب صداقت، آموزش آن 

داشتن با خود.....
خیلي از ما دروغ گویي را در کودکي  یاد مي گیریم، 
کوچك  دروغ  یك  با  مي توانیم  که  مي بینیم  وقتي 
از خودمان دور کنیم؛ مثال وقتي به  دردسري را 
و  داده ایم  آب  به  گلي  دست  و  رفته ایم  مهماني 
بعدش ادعا کرده ایم که کار ما نبوده . خب، چرا این 
کار را کرده ایم؟ چون تجربه اعتراف به خرابکاري  
اعتراف  خودمان  اشتباه  کار  به  که  داشته ایم  را 
کرده  ایم و تنبیه مان کرده اند و از اینکه حقیقت را 
گفته ایم خودمان را سرزنش کرده ایم. اگر بتوانیم 
ترس و خاطره آن روزها را از خودمان دور کنیم، 
چیزي که شبیه عادت براي ما شده، قادر خواهیم 
بود دردسرهاي بعد از این اعتراف هاي دروغ را به 

خاطر بیاوریم چون باالخره صاحب خانه فهمیده که 
قصه از چه قرار بوده است و ما به عنوان بچه اي 
اوال دردسرساز و ثانیا دروغگو شناخته شده ایم 
که باید به حرف هایش شك کرد. موارد دیگري که 
هم در کودکي و هم در بزرگسالي مي تواند ما را 

به سوي دروغ گویي بکشاند، اینهاست:

هیچ  که  مدعا  این  اثبات  براي  کردن  توجیه   •
اشتباهي متوجه ما نیست

• شاهد سرزنش دیگران بودن
• ساختن دیوار دفاعي در برابر شرمندگي 

• شانه خالي کردن از زیر بار مسوولیت و کاري 
که باید انجام مي داده ایم و نداده ایم

• جلوگیري از دعوا و تنبیه 

از  گناهي  احساس  وقت ها  صادقانهگاهي  پایان 
گذشته در درون مان وجود دارد که باعث مي شود 
هم از این عملکرد خود -صادق نبودن- رنج ببریم 
و هم احساس کنیم راه فراري نداریم. اگر از دروغ 
و عملکرد غیرصادقانه اي که در گذشته داشته اید 
و از درون احساس گناه مي کنید، خودتان را نجات 
او  به  که  کسي  از  خواهي  معذرت  یك  با  بدهید، 
دروغ گفته اید یا از کسي در این راه کمك بخواهید، 
قرار  واسطه  دارید  اطمینان  او  به  که  را  کسي 
دهید؛ مثال شما با ماشین به کسي زده اید و فرار 
صاحب اش  دنبال  و  کرده اید  پیدا  پولي  کرده اید، 
نگشته اید، فکر نکنید بازگشتن و اصالح کار خیلي 
باشد،  سخت  هم  خیلي  اگر  تازه  و  است  سختي 
سخت تر از سال ها عذاب کشیدن و دروغ گفتن به 

این و آن نیست.
نظرتان  به  این  است  کنیدممکن  فکر  صادقانه 
نکنید،  فکر  صادقانه  شما  اگر  اما  برسد  احمقانه 
ذهنیت  و  باتعجب  کنید.  عمل  صادقانه  نمي توانید 
قبلي به سوي موضوع و موضعي رفتن تشخیص 

را براي شما سخت مي کند و باعث مي شود حرفي 
هم  خودتان  که  باشید  داشته  عملکردي  یا  بزنید 

ندانید. کسي درون شما  را درست و اصولي  آن 
زنداني است که به دیوار ذهن و روح شما مي کوبد 
اما شما صداي آن را نمي شنوید چون نمي خواهید 
با خودتان صادق باشید و صادقانه فکر کنید. با 
نتیجه  نیمه باز اطراف را مي بینید و در  چشم هاي 

حقایق را کامل نمي بینید.
قرار  جمعي  در  راست گوییشما  ساده  تمرین هاي 
کسي  درباره  دارند  نفر   4 نفر،   5 از  که  گرفته اید 
بد مي گویند. شما مي خواهید نظر خودتان را بروز 
از آن، مي تواند  بدتر  اما سکوت مي کنید و  بدهید 
این باشد که شما هم گفته آنها را با اینکه مي دانید 
کامل  صداقت  البته  کنید.  تایید  است،  اشتباه 
مي تواند به احساس ما، زندگي و روابط ما ضربه 
پشتوانه هاي  از  خیلي  شود  باعث  مي تواند  بزند؛ 
مالي و خانوادگي را از دست بدهیم. اینجاست که 
یك دروغ کوچك و مصلحتي مي تواند ما را نجات 
دهد؛ البته تاکید مي کنیم که یك دروغ کوچك و آن 
هم در شرایطي که اگر صادق باشیم و خیلي رک 
و راست نظرمان را بگوییم واقعا به خطر بیفتیم. 
این مورد مي تواند شامل روابط روزمره مان شود؛ 

براي مثال، شما با همسرتان به مهماني رفته اید و 
نامناسب پوشیده  نظر شما  به  لباسي  او  اینکه  از 
او  به  صادقانه  مي کنید؟  چه  هستید.  ناراحت 
لباسي که پوشیده اي حالم بهم  از  مي گویید خانم 
مي خورد یا کمي عقل و منطق به خرج مي دهید و 
مي گویید من تو را با آن لباس آبي بیشتر دوست 
نه  داد،  به خرج  نه مي توان صداقت  گاهي  دارم؟! 
سکوت  موقعیت،  این  در  گفت.  مصلحتي  دروغ 
اینکه  نه  باشد؛  کالمي  هر  از  مي تواند صادقانه تر 
کنید  مقابل و سکوت  به صورت طرف  بزنید  زل 
بلکه مي توانید جمالتي از این دست بگویید: »االن 
نمي توانم به سوال تو جواب درست بدهم؛ بگذار 
تو  جواب سوال  واقعا  من  دیگر...  وقت  یك  براي 

را نمي دانم...«

تعادل بین راست گویي و افشاگري
دل  در  چه  هر  که  نیست  معنا  این  به  صداقت 
مي رسید  که  کسي  هر  به  و  بریزید  بیرون  دارید 
از عقایدتان بگویید. آدم عاقل بین افکار و اعمالي 
که مربوط به خودش مي شود و افکار و اعمالي که 
به دیگران مربوط است تفاوت قایل مي شود؛ مثال 
لزومي ندارد به دوست تان بگویید که شما مي دانید 
که  مي دانید  یا  کرده  فوت  اعتیاد  اثر  بر  پدرش 
مادرش در خانه دیگران کار مي کند. صداقت بي جا 
هم مي تواند به خودتان لطمه بزند، هم به دیگران. 
آشنایان  و  نزدیکان  و  دوستان  درزندگي  همیشه 
دهید  قرار  شناخت تان  از  مختلفي  الیه هاي  در  را 
و بر اساس شناختي که از آنها دارید از امروز از 

زندگي و وقایع روزمره بگویید.

راست گویي راحت نیست
صادق بودن خیلي سخت است و موجب مي شود 
آدم ها  بیشتر  چون  ببینیم؛  زیادي  آسیب هاي  ما 
موضوع  همین  و  بشنوند  دروغ  مي دهند  ترجیح 
باز  آنها  که  جاده اي  از  هم  ما  مي شود  باعث 
بگذاریم؛  آنها  پاي  جاي  پا  و  بگذریم  کرده اند، 
درحالي که مي توان با صادق بودن موجب اشاعه 
صداقت هم شد. وقتي در یك جمع، حرف راست 
را بزني، دیگران هم کم کم یاد مي گیرند روراست 
باشند و حرف خودشان را بگویند و کم کم عادت 
دروغ گویي و تملق، جاي  خودش را به صداقت و 

راست گویي مي دهد.

اشتراک = تداوم در انتشار

اخبار روزانه را در سایت هفته نامه می توانید دریافت کنید
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افزایش خطر حمله قلبي با 
قرص هاي کلسیم 

افراد مسن تر معموال براي درمان پوکي استخوان از قرص هاي کلسیم استفاده 
مي کنند.تحقیقات تازه اي نشان مي دهد که قرص هاي کلسیم که خیلي از افراد 

مسن تر مصرف مي کنند، مي تواند خطر حمله قلبي را در آنها افزایش دهد. 
 ، بریتانیا« چاپ شده  نتایج آن در »ژورنال پزشکي  این مطالعه که  براساس 
خطر ابتال به سکته قلبي در افرادي که قرص هاي کلسیم مصرف مي کنند 30 

درصد بیشتر است. 
داده هاي 11 آزمایش مختلف همچنین نشان داد که این قرص ها در جلوگیري 
از شکستگي استخوان خیلي موثر نیستند. تصور مي شود که تقریبا سه میلیون 
نفر در بریتانیا پوکي استخوان داشته باشند و بسیاري از مردم براي جلوگیري 

از شکستگي، این قرص ها را مصرف مي کنند. 
بیماران  توسط  قرص ها  این  پزشکان مصرف  که  مي کند  توصیه  مطالعه  این 

براي کنترل پوکي استخوان را هر از چند گاه مرور کنند. 
انجمن ملي پوکي استخوان گفت بیشتر مردم باید بتوانند کلسیم مورد نیاز خود 
را از مواد غذایي مانند شیر به دست آورند و نیازي به قرص اضافي ندارند. 
محققان گفتند کساني که کلسیم زیادي از طریق مواد غذایي دریافت مي کنند، 

نباید نگران خطر حمله قلبي باشند. 
در مجموع 12 هزار فرد 40 سال به باال در این آزمایش ها - که با مصرف 
قرص هاي کلسیم 500 میلي گرمي یا بیشتر در روز همراه بود - شرکت کردند.
خطر حمله قلبي در زنان و مردان هر دو مشاهده شد و به سن و نوع قرص 

ربطي نداشت. 
محققان معتقدند که این مطالعه همچنین حاکي از افزایش کم خطر مرگ در میان 

این گروه است اما این افزایش از لحاظ آماري چندان قابل استناد نیست. 
علت افزایش خطر حمله قلبي چندان روشن نیست اما تصور مي شود که کلسیم 
اضافي که در خون گردش مي کند، مي تواند به تصلب سرخرگ ها منجر شود.
کلسیم موجود در مواد غذایي بي خطر است و »سازمان استاندارد مواد غذایي« 
بریتانیا توصیه مي کند که بزرگساالن روزانه 700 میلي گرم کلسیم از طریق 

مصرف شیر، پنیر و سبزیجات جذب کنند. 
در  همکارانش  با  را  تحقیقات  این  که  آبردین  دانشگاه  از  آونل  السیون  دکتر 
قرص هاي  فایده  که  حاکي است  که شواهد  گفت  داد،  انجام  آمریکا  و  نیوزلند 
با  وقتي  به خصوص  است،  محدود  استخوان  پوکي  از  جلوگیري  در  کلسیم 
سایر معالجات موجود مقایسه مي شود.او گفت که نتایج لزوما در مورد افراد 
جوان تري که به خاطر بعضي بیماري ها ممکن است کلسیم مصرف کنند صدق 

نمي کند. 
جودي اوسولیوان، پرستار ارشد بیماران قلبي در »بنیاد قلب بریتانیا« گفت که 

این نتایج را باید با احتیاط تعبیر کرد. 
او گفت که هنوز سواالتي در مورد درمان پوکي استخوان وجود دارد که باید 
پاسخ داده شود اما به کساني که قرص هاي کلسیم مصرف مي کنند، توصیه 
کرد در صورت داشتن مشکالت قلبي عروقي در خصوص میزان مصرف با 

پزشك معالج خود مشورت کنند. 

شادابي مغز با خواب آخر هفته 
پژوهشگران آمریکایي در بررسي هاي خود دریافتند افرادي که آخر هفته وقت 
مي دهند  مغز  به  را  فرصت  این  مي دهند،  اختصاص  خوابیدن  به  را  بیشتري 

را  خود  انرژي  که 
دانشمندان  بازیابد. 
و  خواب  بخش 
ي  ژ لو بیو نو و کر
پنسیلوانیا  دانشگاه 
یك  که  کردند  کشف 
در  خواب  بیشتر  دز 
مغز  به  هفته  پایان 
هفته  تا  مي دهد  اجازه 
با  را  کاري  جدید 
آغاز  بیشتري  انرژي 
در  محققان  این  کند. 

این خصوص توضیح دادند: »یکي، دو ساعت خواب بیشتر در صبح آخر هفته 
و بعد از یك دوره کاهش خواب یك مزیت بزرگ براي بازیابي قوا و انرژي 
از دست رفته مغز به شمار مي رود.« این دانشمندان به منظور دستیابي به این 
نتایج، یك آزمایش محرومیت از خواب را روي 159 بزرگسال سالم با سن 
متوسط 30 سال انجام دادند سپس به مدت دو شب به داوطلبان اجازه داده 
شد که 10 ساعت بخوابند.پس از این دو شب از 142 شرکت کننده خواسته شد 
که به مدت پنج شب متوالي تنها چهار ساعت از ساعت چهار تا هشت صبح 
بخوابند و به 17 آزمایش شونده دیگر اجازه 10 ساعت خواب داده شد. به 
تمام داوطلبان پرسش نامه اي داده شده بود که باید 30 دقیقه پس از بیدار شدن 
آن را تکمیل مي کردند.براساس گزارش تلگراف، پس از انجام این آزمایش در 
افرادي که براي آنها محدویت ساعات خواب تجویز شده بود، حداقل توانایي 

تمرکز، سختي توجه و زمان عکس العمل آهسته دیده شد.

سالمت

»عشق به حیات« در مغز انسان ها 
نورولوژیست ها آنچه را که تحت عنوان مکانیسم مغزي »حیات مغز« توصیف مي شود، کشف کرده اند که همین مسئله محققان را به 
بررسي جنبه درخشان حیات حتي زماني که انسان با افکار مرگ و میر مواجه مي شود، تشویق مي کند. شیهوي  هان، محقق دانشگاه 
پکن در چین فعالیتي را در مناطق مغزي شناسایي کرده که به طور طبیعي با احساسات منفي مقابله مي کند و به واسطه آن خودآگاهي 

انسان در مواقعي که ما ایده هاي مربوط به مرگ را پردازش مي کنیم، سرکوب مي شود. 
نمایش تحت  تابوت روي صفحه  و  قبرستان  مثل  به مرگ  نمایش واژه هاي مربوط  را حین  داوطلب  این بررسي، محققان 20  در 
اسکن مغزي MRI قرار دادند و نتایج آن را بررسي کردند. واژه هاي خنثي و منفي هم در این آزمایش نشان داده شدند. به گزارش 
مالحظات  پردازش  براي  تاکنون  که  مي کردند  فعال  را  مغز  از  نواحي اي  مرگ  با  مرتبط  واژه هاي  که  بود  بدیهي  نیوساینتیست، 
 Insula ناخوشایند و تهدید کننده شناخته شده اند اما جالب تر این بود که این واژه ها با فعالیت کمتر مغز در دو منطقه به نام هاي
و سینگولیت میاني توام شدند. گفتني است، Insula با احساس خودآگاهي نسبت به احساسات و حرکات مرتبط است. این تحقیق 
توجیه مي کند که چرا ما مي توانیم احساسات خود را نسبت به مرگ سرکوب کنیم با وجودي که به وقوع آن علم داریم. این تحقیق 

در دانشگاه واترلو کانادا انجام شده است. 

ضربه به سر ممکن است چند 
سال بعد شما را بکشد

قطعیت  با  که  آوردند  دست  به  شواهدی  دانشمندان   
تائید می کند چندین مورد ضربه به سر می تواند باعث 
نابود کننده عصب، آلزایمر و دیگر  بروز بیماری های 

بیماری ها شود.
بیماری های  دلیل  به  که  ورزشکار   12 کالبدشکافی 

عصبی و مغزی جان خود را از دست داده بودند نشان 
از الگوهای آسیب مغزی داشته است.

مغزی  آسیب  دچار  بار  چندین  ورزشکاران  این  تمام 
شده بودند. سه نفر از این افراد نیز به بیماری ای.ال.

اس که تخریب کننده دستگاه عصبی است دچار شده 
این  انجام  با  مغزی  آسیب های  بودند.کارشناسان 
تحقیقات به دنبال روش هایی برای پیشگیری از اثرات 
طوالنی مدت آسیب های ناشی از ضربات مغزی بودند.

دانشگاه  پزشکی  مرکز  از  بازاریان  جفری  دکتر 
شاید  گفت:  باره  این  در  نیویورک  در  روچستر 
از  بسیاری  از  بتواند  مغزی  ضربات  به  بهتر  توجه 
بیماری های و مرگ و میرها پیشگیری کند. این یافته ها 
از سربازان در جنگ  بسیاری  هم چنین نشان می دهد 
عراق و افغانستان نیاز به مراقبت های ویژه دارند چرا 
که تعدادی از آن ها در اثر انفجارها، تصادفات و دیگر 
تحقیقات  این  حوادث دچار ضربات مغزی شده اند.در 
مداوم  طور  به  که  ورزشکارانی  است  آمده  هم چنین 
می شوند  سر  ضربه  دچار  ورزشی  برخوردهای  در 
دچار  حرکتی  عصب های  بیماری های  به  است  ممکن 
این تحقیقات، مغز و ستون فقرات  انجام  شوند. برای 
11 فوتبالیست حرفه ای، بوکسور و یك بازیکن هاکی 

مطالعه شده است.
دانشمندان معتقدند آسیب زدن به یك عصب می تواند 
باعث منتشر شدن آسیب به دیگر سلول های عصبی و 

مرگ آن ها شود.
مغزی  آسیب های  تحقیقاتی  مرکز  مدیر  هودا  دیوید 
مغزی  آسیب های  گفت:  باره  این  در  یو.سی.ال.ای 
بسیار شایع هستند . هر سال فقط 1.5 میلیون نفر در 
آمریکا دچار آسیب های مغزی می شوند. ضربه به سر 
می تواند باعث بروز بیماری های مغزی در شما شده و 

در نهایت باعث کوتاه شدن طول عمر شما شود.

رویترز، 17 آگوست

سرطان پر هزینه ترین 
بیماری جهان

در  میر  و  مرگ  عامل  مهم ترین  و  جهان  بیماری  پرهزینه ترین  سرطان 
کنفرانس  در  که  جدیدی  گزارش  در  آمریکا  جامعه سرطان  آمریکاست. 
را  کننده ای  نگران  آمارهای  می شود  برگزار  چین  در  سرطان  جهانی 
از  سرطان  است  آمده  گزارش  این  است.در  کرده  منتشر  مورد  این  در 
بیماری هایی مانند ایدز، ماالریا، آنفوالنزا و دیگر بیماری هایی که از انسان 
به انسان منتقل می شود افراد بیش تری را به کام مرگ کشانده و اقتصاد 
کشورها را با چالش روبه رو کرده است.بیماری های مزمن مانند سرطان، 
بیماری های قلبی و دیابت نزدیك به 60 درصد از مرگ و میرها در جهان 
و  اختصاصی  بودجه های  درصد  سه  از  کم تر  اما  می شوند  شامل  را 

عمومی برای سالمت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
ریچل ناگنت از مرکز توسعه جهانی که در واشنگتن واقع است در این 
باره گفت: بودجه های اختصاص داده شده برای بیماری هایی که از انسان 
به انسان منتقل می شوند نباید کاهش پیدا کند، اما باید توجه داشت بودجه 
بیماری های  به  توجه  نباید  است.  کم  بسیار  به سرطان  یافته  اختصاص 

عفونی مانند آنفوالنزاها توجه ما را نسبت به سرطان منحرف کند.
میلیارد   895 به  نزدیك   2008 سال  در  سرطان  اقتصادی  خسارت های 
دالر بوده است که معادل با 1.5 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی 
کشورها در جهان است. سرطان معادل با فلج شدن زندگی و از دست 
این  در  که  است  این  مهم  نکته  انسان هاست.  عمر  از  سال  چندین  رفتن 

گزارش، هزینه های ناشی از درمان این بیماری لحاظ نشده است.
از  بود که سرطان  قبل پیش بینی کرده  بهداشت جهانی مدت ها  سازمان 
بیماری های قلبی پیشی خواهد گرفت و تبدیل به مهم ترین عامل مرگ و 
میر در جهان خواهد شد. در سال 2008 ، سرطان 7.6 میلیون نفر را کشته 

است. هر سال نیز 12.4 میلیون نفر به این بیماری مبتال می شوند.
سیگار کشیدن و چاقی نیز به افزایش تعداد مبتالیان به این بیماری مزمن 
کمك کرده اند. این در حالی است که واکسیناسیون و داروهای بهتر از 
است  دلیل  همین  کرده اند.به  پیشگیری  عفونی  بیماری های  از  بسیاری 
بیماری های غیر عفونی  به  را نسبت  از گروه ها توجه خود  که بسیاری 
راستا  همین  در  شده اند.  بیماری سرطان  متوجه  و  داده  کاهش  مرگ زا 
نیز مجمع عمومی سازمان ملل مالقاتی را تا سال آینده پیش بینی کرده تا 
اثرات این بیماری را بررسی کنند. تعدادی از کارشناسان سیاست گذاری 
معتقدند این حرکت ها می تواند در نهایت منجر به افزایش سرمایه گذاری 
برای مبارزه با بیماری سرطان شود، اتفاقی که نزدیك به 10 سال پیش 
از مرکز کنترل  اولریچ  افتاد.دکتر آندریاس  اتفاق  ایدز  در مورد بیماری 
باید  مسئله  این  گفت:  باره  این  در  بهداشت جهانی  در سازمان  سرطان 
در سازمان ملل بحث شود، ما باید مشخص کنیم که چه طور باید با این 
بیماری و گسترش نگران کننده آن مبارزه کرد.راه حل کلی این است که 
همه باید با یکدیگر هماهنگ شده و به فکر مبارزه جدی با بیماری سرطان 
و تعدادی دیگر از بیماری ها باشیم که روند گسترش خود در جهان را 
افزایش داده اند.گزارش جامعه سرطان برای اولین بار است که هزینه های 
کرده است.  بررسی  را  تولید  روی  سرطان  مخرب  تاثیر  و  اقتصادی 
نویسندگان این تحقیق تصمیم دارند نتایج حاصل را در یك نشریه علمی 
به چاپ رسانده و در کنگره جهانی سرطان در چین ارائه کنند.محققان در 
این گزارش از آمارهای منتشر شده در مورد مرگ و میر بر اثر سرطان 
که توسط سازمان بهداشت جهانی تهیه شده استفاده کردند و هم چنین 
از اطالعات اقتصادی بانك جهانی نیز بهره بردند. آن ها محاسبه کردند 
که بیماری سرطان چه تاثیری روی زندگی مردم و اقتصاد داشته است.

در این گزارش هم چنین آمده است ریه و سرطان های مرتبط با آن در 
به  مربوط  هزینه های  دالر  میلیارد   895 از  دالر  میلیارد   180 مجموع 
سرطان را به خود اختصاص داده اند. عالوه بر آن اشاره شده است که 
سیگاری ها به طور متوسط 15 سال زودتر از غیر سیگاری ها جان خود 
را از دست می دهند و بیش تر به سرطان دچار می شوند. بعد از سرطان 
بیماری های قلبی در مقام دوم قرار دارند و اثرات اقتصادی آن نیز نزدیك 

به 753 میلیارد دالر بوده است. 
اسوشیتد پرس، 17 آگوست
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ویروس stuxnet که سیستم هاي Scada را تحت تاثیر قرار داده است، 
شده  منتشر  میالن  مك  رابرت  توسط  ژانویه  اوایل  از  که  دارد  امکان 
یك  توسط  وجهي  شدیدترین  به  ایران  در  موجود  کامپیوترهاي  باشد. 
از سیستم هاي  اطالعات  در سرقت  که سعي  کامپیوتري خطرناک  کرم 
کنترل صنعتي دارد، صدمه دیده اند. براساس اطالعات جمع آوري شده 
در  موجود  سیستم هاي  از  درصد   60 حدود  در   ،Symentec توسط 

ایران، توسط این کرم تحت تاثیر قرار گرفته اند.

 کامپیوترهاي اندونزي و هند با یك نرم افزار آسیب زننده اي که با نام 
الیاس،  لولي  گفته  اند.به  قرار گرفته  تاثیز  Stuxnet شناخته شده تحت 
مدیر فني ارشد S .S.R با نگاهي به تاریخ امضاهاي دیجیتالي که توسط 
از ژانویه در حال فعالیت  افزار آسیب رسان  این نرم  ایجاد شده،  کرم 
بوده است. Staxnet توسط یك شرکت ضد ویروس از کشور بالروس 
به نام V. B. A کشف شده که اظهار مي دارداین نرم افزار را بر روي 

سیستمي متعلق به یکي از مشتریان ایراني اش یافته است. 

که   )Simens Scada( مدیریتي  سیستم هاي  جست وجوي  در  کرم  این 
و  بوده  مي شوند  استفاده  منظوره  چند  کارخانه هاي  و  انبوه  تولید  در 
تالش مي کند تا اسرار صنعتي را به سمت اینترنت Upload کند. لولي 
گفت بیشتر این چیزهاي که ما مي توانیم بگوییم آن است که چگونه این 
ه هاي جغرافیایي  این حوز  در  که  مورد شرکت هایي  در  ویژه  تهدیدات 
در  تعدادي  چه  گوید  نمي  زیمنس  است.  برده شده  کار  به  دارند،  قرار 
ایران مشتري دارد، اما اظهار مي دارد که دو شرکت هاي آلماني توسط 
این ویروس آلوده شده اند.یك سخنگوي شرکت مي گوید که این اسکنر 
فاقد ویروس که قبال توسط شرکت ارسال شده بود به تعداد 1500 بار 
دانلود شده است.اوایل سال جاري زیمنس گفت: برنامه اي که در دست 
اجرا دارد تا کار ایرانیان را تعطیل نماید که بر اساس گفته وال استریت 
ژورنال) 290 واحد در حال کار در سال 2008 مقدار 438 میلیون یورو 

در آمد 
داشته اند( اطالعات خود را از طریق کار با رفت و آمد صنعتي و جهت 
سرورهاي  کنترل  و  ویروس  دستور  دادن  قرار  هدف  با  مجدد  گیري 
کامپیوترهاي خودش گردآوري کرده است.در یك دوره سه روزه در 
این هفته، کامپیوترهایي که بر روي 14 هزار آدرس هاي IP قرار داشتند، 
داشتند  کننده  کنترل  و سرورهاي  دستورات  با  ارتباط  ایجاد  در  سعي 
جهان  سرتاسر  در  کامپیوتر ها  از  بسیارکمي  تعداد  که  دادند  نشان  و 
این کرم مورد آسیب قرار گرفته اند. بر اساس گفته لولي تعداد  توسط 
ماشین هایي که عمال تحت آلودگي قرار گرفته اند بین 15هزار تا 20هزار 
دستگاه بوده، زیرا بسیاري از شرکت ها چندین سیستم را در پشت یك 
IP به  Symentec مي تواند آدرس  IP قرار مي دهند. از آنجایي  آدرس 
کار گرفته شده توسط ما شینهایي را که سعي در ایجاد ارتباط با دستور 
و سرورهایي کنترل دارند، مشاهده نماید، مي تواند مشخص نماید که چه 

شرکت هایي دچار آلودگي شده اند. 

ویروس »آندروئید« درجیب قربانیان
شرکت امنیتي کاسپرسکي هشدار داد که اولین ویروس مبتني بر سیستم 
با  صورتحساب هایي  به  را  خود  قربانیان  همراه،  تلفن  آندروئید  عامل 
هزینه باالي ارسال پیامك دچار مي کند. کارشناسان امنیتي این شرکت 
در  که  تروجان مذکور  که  داده اند  در روسیه خبر  انتشار ویروسي  از 
پشت یك برنامه پخش فایل هاي چندرسانه اي پنهان شده، پس از نصب 
به صورت خودکار به شماره هاي مشاوره پولي پیامك ارسال مي کند. 
آورده  وبالگ خود  در  این خصوص  در  گزارش خود  در  کاسپرسکي 
فایلهاي  پخش  بي ضرر  برنامه  یك  قالب  در  جدید  تروجان  که  است 
عامل  سیستم  با  هوشمند  همراه  تلفن هاي  پلیر(به  )مدیا  چندرسانه اي 

آندروئید نفوذ مي کند.
 این تروجان پس از نفوذ با استفاده از سیستم آغاز به ارسال اس ام اس 
که  مي کند  ناشناس  و  مشخص  صاحب  بدون  تبلیغاتي  شماره هاي  به 
اقدام به عنوان  این  به باال رفتن صورتحساب کاربر مي شود که  منجر 
یکي از جرایم الکترونیکي شناخته شده است. این تروجان 13 کیلوبایتي 
که SMS.AndroidOS.FakePlayer نام دارد و به محض دانلود شدن 
کاربر  از  خود  کار  انجام  براي  که  آندروئید  دیگر  برنامه هاي  همانند 
الزم  اینکه  بر  مبني  را  الزم  اجازه  کاربر  از  مي گیرند،  را  الزم  اجازه 
با کشف  تلفن دسترسي داشته باشد، مي گیرد.  پیامك  است به سیستم 
این تروجان براي سیستم عامل آندروئید باید از این پس کاربران این 
سیستم عامل محبوب گوگل، نسبت به دانلود و نصب برنامه هاي الزم 
نبرد  گویا  دهند چون  به خرج  را  براي گوشي هاي خود هشیاري الزم 
همیشگي ویروس سازان و آنتي ویروس ها این بار بازار آندروئید گوگل 

را نشانه گرفته است.

می دانید چند کتاب 
در دنیا وجود دارد؟ 

 گوگل که با پروژه گوگل بوک خود می خواهد تمام 
تازه ترین  در  کند،  دیجیتالی  را  جهان  کتاب های 
را  عالم  در  موجود  کتاب های  تعداد  خود  پروژه 
 864 و  میلیون   129 عدد  به  مجموع  در  و  شمرد 

هزار و 880 عنوان کتاب رسید.
تازه ترین عنوان خبری در بالگ کتاب های گوگل، 
کتاب های  شمارش  برای  را  شرکت  این  روش 
جهان فاش کرد و تخمینی از کل تعداد کتاب های 

موجود در جهان ارایه داد: 129,864,880 عنوان.

به گزارش تلگراف، گوگل مفهوم کتاب را به شکل 
به  ادبیاتی  فرم های  دیگر  و  کارها  مطلب،  تعدادی 
تکراری  نسخه های  کرد؛  تعریف  چاپ شده  شکل 
کتاب خانه ها  در  که  فراداده هایی  از  استفاده  با  را 
و کاتالوگ ها به کار رفته اند، حذف کرد و به این 
ترتیب توانست از مجموع یك میلیارد کتاب به 600 

میلیون رکورد اطالعاتی برسد.

کاهش  خاصی  الگوریتم  توسط  سپس  تعداد  این 
با  که  یکسانی  کتاب های  آن،  در  که  کرد  پیدا 
و  شناسایی  بودند،  شده  چاپ  مختلف  عناوین 
حذف می شدند. البته گوگل هنوز هم در حال کار 
بر روی الگوریتم است تا دقت آن را افزایش دهد و 
به واسطه همین تغییرات، هر بار پاسخ متفاوتی از 

این الگوریتم دریافت می شود.

محاسبات  که  بار  هر   « گفت:  باره  این  در  گوگل 
این  می کند.  تغییر  نیز  پاسخ ها  می شود  تکرار 
موضوع به این دلیل است که ما هر بار اطالعات 
باال  را  آن  دقت  و  می دهیم  الگوریتم  به  بیش تری 
 210 به  نظر  مورد  عدد  اوصاف  این  با  می بریم. 

میلیون رسید«.

به  کتاب  که  مواردی  حذف  با  گوگل  درنهایت، 
به  نقشه ها  و  میکروفرم ها  یعنی  نمی آیند،  حساب 
عدد نهایی 129 میلیون و 864 هزار و 880 نسخه 
سریال های  شماره  هم چنین  گوگل  است.  رسیده 
هر  زیرا  کرد،  آمارهای خود حذف  از  را  کتاب ها 
آن ها  از  استفاده  برای  متفاوتی  شیوه  موسسه 
دارد و به همین دلیل باعث کاهش دقت محاسبات 

می شود.

گوگل در توضیح این اقدام خود گفت: »ما سریال ها 
تعداد همه کتاب های  نهایت  را حذف کردیم و در 
تا روز شنبه  تعداد حداقل  این  جهان را شمردیم. 

تقریبا دقیق است«!

پروژه گوگل بوک تصمیم دارد تمام کتاب های جهان 
را اسکن کرده و به صورت دیجیتالی درآورد. از 
زمان شروع این پروژه بحث های زیادی در مورد 
آن مطرح شده که حق مالکیت معنوی )کپی رایت( 
جاری،  سال  اوایل  آن هاست.  مهم ترین  از  یکی 
وزارت دادگستری آمریکا در مورد شیوه مدیریت 

حق کپی رایت از گوگل انتقاد کرد.

HTML5 و طوفانی 
مجازی که در راه است

2سال بیشتر از انتشار نسخه پنجم زبان اچ.تی.ام.ال نمی گذرد اما حرکت سازگار 
بهترین مرورگرها و توسعهدهندگان وب با آن در کنار قابلیت های بسیار این 

نسخه می تواند تحولی بزرگ را در دنیای مجازی رقم بزند. 
یکی از اولین نکاتی که در مورد ظهور اچ.تی.ام.ال5 می  دانیم، بی نیازی مرورگرها 
از افزونه  هایی مانند فلش ادوبی برای پخش ویدئوهای آنالین است. اما به نظر 
می رسد تغییراتی زیربنیایی که وب شاهد آنها خواهد بود، بسیارفراتر از این 

باشند.
کارشناسان یکی از قابلیت های این استاندارد تازه را افزایش ذخیره اطالعاتی 
مرورگرها می دانند. این توانایی باعث می شود به خصوص در ابزارهای کندی 
مانند بعضی از تلفن های همراه مرورگر با سرعت باالتری بتواند صفحات وب 
را نمایان کند و امکان نمایش صفحات قدیمی وب با کیفیتی باال نیز فراهم شود.

عمل  رومیزی  کاربردی  نرم افزارهای  مانند  وب سایت  ها  از  بسیاری  امروزه 
می کنند. به عنوان مثال امکان ویرایش آنالین عکس ها را در نظر بگیرید. اشکال 
کار اینجاست که توسعه دهندگان برای ایجاد ویژگی های پیچیده این وب سایت ها 
از زبان های گوناگونی مانند اچ.تی.ام.ال، جاوااسکریپت و سی.اس.اس در کنار 
یکدیگر استفاده کرده اند و تعامل میان این فناوری ها می تواند گاهی مشکل آفرین 
باشد. در نتیجه وبسایتها کند کار میکنند، شیوه عملکرد آنها از یك مرورگر به 

نیز وجود  امنیتی  امکان وجود حفره های  مرورگر دیگر متفاوت خواهد بود و 
خواهد داشت.

به گزارش تکنولوژی ریویو، بروس السون که دارد برای بهبود استانداردهای 
متن باز در مرورگر اپرا تالش می کند، می گوید: »استاندارد فعلی پیچیده است و 
همین باعث اشتباهات ناخواسته و از کار افتادن نرم افزارها می شود. ما به یك 
استاندارد کاربردی و ساده نیاز داریم که بتواند دقیقا همان کاری را انجام دهد 

که کاربران می خواهند«.

»ای. کاربردی  برنامه نویسی  رابط  ایجاد  زبان  این  توانایی های  از  دیگر  یکی 
پی.آی« است که می تواند باعث ارتباط مداوم میان صفحات باز با سرور شود. 
در نتیجه تغییرات صفحه هم زمان با سرور انجام خواهد شد و صفحه همیشه 

به روز خواهد بود.

بدانیم  الکترونیك  پست  به  نامه ها  ارسال  شبیه  را  فعلی  شیوه  اگر  قابلیت  این 
شبکه های  کاربران  به  و  کند  تبدیل  فوری  پیام های  ارسال  به  آنرا  می تواند 
اجتماعی اجازه دهد همیشه به آخرین تغییرات ایجادشده توسط دوستان شان 

دسترسی داشته باشند.

به  اطالعات  از  بخشی  به  دسترسی  امکان  گوگل گیرز،  مانند  اچ.تی.ام.ال5  با 
صورت آفالین وجود خواهد داشت. این قابلیت که انبارش شبکه نامیده شده به 
مرورگر اجازه می دهد به شکل هوشمند و دسته بندی  شده اطالعات را به گونه ای 
ذخیره کند که صفحات با باالترین سرعت ممکن نمایان شوند و عالوه بر این 

امکان بازیابی بخشی از اطالعات وجود داشته باشد.

در کنار بهبود این استاندارد، تغییراتی نیز در نسخه جدید سی.اس.اس انجام 
بدهد.  وب  کاربران  به  را  بهتری  آنالین  گرافیك  نوید  می تواند  که  است  شده 
سی.اس.اس هم مانند اچ.تی.ام.ال امکان قرار دادن پنجره های پویانمایی را در 
صفحات وب به کاربران خواهد داد. استانداردها ساده تر و کاربردی تر خواهند 
شد و در نهایت فضایی امن، با کارکردی مطمئن برای کاربران ایجاد خواهد شد. 

این همان هدف ایجادکنندگان اچ.تی.ام.ال نسخه 5 است.
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آویدیان، بهترین امید بشر برای دست یابی به هوش مصنوعی

از گونه های دیجیتالی 
حیات چیزی شنیده اید؟

انتخاب  و  تکامل  دی.ان.ای، جهش،  تکثیر  از شیوه  الهام  با  محققان   
دارد  که  کنند  خلق  مصنوعی  ساده ای  حیات  شده اند  موفق  طبیعی 

روز به روز کامل تر می شود و به سمت ساخت شبکه ای از نورون های 
دیجیتالی پیش می رود. 

شنیده اید؟  آویدیان ها  مورد  در  چیزی  حال  به  تا  عمیدی:  محبوبه 
سرعت  به  می کند،  تغذیه  زمان  از  که  موجودی  می کنید  فکر  اصال 
تکثیر می شود، از انتخاب طبیعی تبعیت می کند، قابلیت تکامل و بهبود 
حافظه اش را دارد و حتی  می تواند به گذشته پیش از تکاملش بازگردد، 

باید چطور موجودی باشد؟

ارادت  تازه سری کتاب های علمی تخیلی که نویسنده اش  یك قهرمان 

خاصی به داروین داشته یا یك جانور فضایی کوچك که از کره ای 
بسیار شبیه به زمین و قوانین آن آمده است؟ هیچکدام!

از حیات  دیجیتالی  اشکال  تنها  آویدیان ها  نیوساینتیست،  گزارش  به 
می کنند.  زندگی  آویده  نام  به  نرم افزاری  پلت فرم  یك  در  که  هستند 
این  با  است  از میکرورگانیسم ها خطی  مانند بسیاری  آنها هم  ژنوم 
تفاوت که از چندین خط کد تشکیل شده است. آنها مانند موجودات 
تکثیر  رقابت می کنند،  یکدیگر  با  منابع  آوردن  به دست  بر سر  زنده 
می شوند، جهش پیدا می کنند و کامل تر می شوند. آویدیان ها یا اشکال 
حیات  از  گونه هایی  به  می توانند  نهایت  در  آنها  به  شبیه  دیجیتالی 

هوشمند مصنوعی تبدیل شوند.

بیش از نیم قرن است که انسان روی حیات مصنوعی کار می کند اما 
هنوز به تعریف دقیقی برای حیات، هوشیاری و هوشمندی نرسیده 
هوش  ایجاد  فرایند  و  سال ها  این  تالش های  تمامی  نتیجه  در  است. 
مصنوعی از باال به پایین بی نتیجه مانده اند. همین باعث شده دانشمندان 
به فکر تغییر روند کار بیفتند و این بار با استفاده از توان بالقوه تکامل 

فرایند را از آغاز شکل بدهند.
خودتکثیری  قابلیت  که  تییرا  برنامه  با  ری  تام  پیش  20سال  حدود 
اختیار  در  قابلیت های جهش،  بعدها  کرد.  آغاز  را  فرایند  این  داشت، 
و  شدند  اضافه  برنامه  این  به  هم  طبیعی  انتخاب  و  منابع  گرفتن 
سال ها بعد کریس آدامی تصمیم گرفت از این نرم افزار برای بررسی 

سیتماتیك تکامل استفاده کند. این آغاز حیات آویدیان ها بود.

این اشکال ساده از حیات دیجیتالی مانند میکروارگانیسم ها به فضای 
بسیار اندک و زمان کوتاهی برای ادامه حیات و تکثیر نیاز دارند. اما 
بر خالف میکروارگانیسم ها تکامل آنها می تواند جایی متوقف شود، به 
عقب برگردد، بخشی از جهش ها حذف شوند و دوباره جریان تکامل 

ادامه پیدا کند.
البته این تمام چیزی نیست که بشر از آویدیان ها یا سایر موجودات 
دارند  ساده ای  حافظه  موجودات  این  دارد.  انتظار  آینده  دیجیتالی 
حافظه  این  توسعه  و  تکامل  به  تغییرات  این  از  قابل توجهی  بخش  و 
از  یکی  حافظه  برمی گردد.  به هوش مصنوعی  آن  تبدیل  و  دیجیتال 

اولین ملزومات برای رسیدن به هوش مصنوعی تکامل یافته است.

بیشتر  غذای  برنده  به  آن  در  که  است  رقابتی  محیط  دیگر  ابزار 
ایجاد  مثال  عنوان  به  گرفت.  خواهد  تعلق  باالتر-  محاسباتی  -زمان 
را  غذا  موجودات  این  شده  باعث  غذایی  منابع  در  محدودیت هایی 
ردیابی و به سمت آن حرکت کنند. سرعت تکثیر و ظهور نسل های 
آینده نیز روند تکامل را تحت الشعاع قرار می دهد، به همین دلیل زمان 
از  نسل  هزاران  تاکنون  و  پیش بینی شده  بسیار کوتاه  تکثیر  و  رشد 
آویدیان ها به دنیا آمده اند، کامل تر شده اند و با مرگ دیجیتالی جای 

خود را به نسل های آینده داده اند.

در میان این مراحل بخش تازه ای از آویدیان های اولیه با دو کد جدید 
به آنها اضافه شدند. آنها قادر بودند مسیری که غذا بیشتر است را 
پیشین  مرحله  تکرار  فرمان  دیگر  سوی  از  و  کنند  انتخاب  و  تعیین 
برای آنها تعریف شده بود. انتخاب طبیعی و محدودیت منابع آنها را 
واداشت که به شکلی با حافظه شان کنار بیایند. محققان با استفاده از 
نتایج این تحقیق موفق شدند آویدیان های کامل تری خلق کنند که به 
این گروه در ساخت »رومبا«  نور حرکت می کنند. کد ژنتیکی  سمت 
ربات خانگی که به نور حساس است، به کار گرفته شده است. عالوه 
بر این آزمون انجام شده از لحاظ زیست شناسی نیز حائز اهمیت است 
و نشان می دهد راه یابی و کشف مسیرهای ساده اولین مرحله تکامل 

در حافظه کوتاه مدت بوده است.

گروه دیگری نیز به سرپرستی جف کلون دارند با استفاده از قوانین 
زیست شناسی تکاملی سیستمی از نورون های دیجیتالی خلق می کنند 
که هایپرنیت نام گرفته است. در طبیعت موقعیت هر سلول جنینی نوع 
تخصصی شدن آن و وظایف آینده اش را شکل می دهد. در هایپرنیت 
نیز برای تخصصی کردن نورون ها روش مشابهی به کارگرفته شده 

است.
آویدیان هایی که به این شکل تکامل یافته اند و ترکیب کلی آنها شباهت 
ساختاری خوبی با مغز دارد، ماه گذشته در یك ربات برای اجرای 
نشان  و  گرفته شدند  کار  به  یك مسیر مستقیم  فرمان حرکت روی 
دادند نسبت به ساختارهای پیشین کارایی بهتری دارند. استفاده از 
اتصال نورونی دیجیتالی می تواند  از میلیون ها  هایپرنیت و شبکه ای 
آغاز موفقی برای شبکه نورونی دیجتالی و در نهایت مغز مصنوعی 

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

بگیرید.

با هر ایرانی که در این شهر روبرو شدم؛ داستان 
این کشور شنیده  به  آمدنش  دلیل  از  ماجرایی  و 
اقامت  برای  را  برای خودش دالیلی  ام. هر کسی 
همواره  اما  کند.  می  مطرح  این کشور  در  گزیدن 
همه این آدمها را به نوعی تنها و دلتنگ وطن یافته 
ام که هر روز انتظار بازگشت و زندگی در کشور 
شنیده  را  ماجراهایی  گاهی  اما  دارند.  را  خود 
کننده  ناراحت  حتی  یا  و  آور  تعجب  برایم  که  ام 
بوده است که برای برخی حتی یادآوری آنها نیز 
بسیار دردآور است و آنرا بهانه ای جهت هجرت 
خودشان به دیار غربت ساخته اند. تا شاید بدین 

طریق دردهای خود را تسکین دهند.
یا  و  اطرافیان  از  را  هایم  شنیده  بار  هر  وقتی 
دیگر ایرانیان در کنار هم قرار می دهم؛ آنها را با 
سرنوشت خودم مقایسه می کنم و بعد می اندیشم 
که اگر من جای آن شخص بودم چه می کردم و 
با خودم  ادامه زندگی می دادم. گاهی هم  چگونه 
ناگوارتر  فکر می کنم که سرنوشت و تجربه من 
بوده و یا یك هموطن دیگرم؟ هر آنچه که هست 
این بازی روزگار است که ما را بر آن می دارد که 
گاهی دست به ریسك زده و تصمیماتی را بگیریم 

که نتیجه آنها ترک کردن سرزمین مادری است.
پایان  به  زمانی  در سن جوانی،  های من  خوشی 
قدم گذاشتم  تله عاشقی  به  رسید که چشم بسته 
و صحبت ها و پند و اندرزهای پدر و مادرم هیچ 
تاثیری بر من نداشت. سال چهارم دانشگاه بودم 
و به هنگامه فارغ التحصیلی ام نزدیك می شدم. تا 
آن زمان لذت عشق را تجربه نکرده بودم. پیش از 
با  ارتباط  برقراری  از  و  داشتم  دختر  آن دوست 
جنس مخالف، بر حذر نبودم. اما همواره دوستی 
هایم محدود به دیدارهای خیابانی و  پارک بود و 
گاهی هم کافی شا پ و سینما. عاشق نشده بودم 

که بدانم چه آتشی بر جان و روحم می اندازد. 
در همان سال آخر تحصیل بود که روزی هنگام 
در  بارانی  سرد  هوای  در  دانشگاه،  از  بازگشت 
گوشه ای از خیابان ایستاده بودم و منتظر بودم تا 
شاید یك تاکسی نصیبم شود و سریع تر به خانه 
برق چنان سر و صدایی  و  برسم. رگبار و رعد 

به پا کرده بود که حس می کردم که هیچ راننده 
ای صدای مرا نمی شنود. آنقدر ایستادم که دیگر 
اما  بودم.  شده  قانع  هم  گفتن  بس«  »در  به  حتی 
انگار هیچکس دلش به حالم نمی سوخت. حس می 
من  امشب قسمت  آسمان،  های  باران  تمام  کردم 
به کفش  نماید.  آبیاری  مرا حسابی  تا  است  شده 
هایم نگاهی انداختم که حاال دیگر خیس آب بودند 
زانو خیس خیس  نزدیك  تا  پاچه های شلوارم  و 
شده بودند. باران در میان موهای بلند سرم رخته 
کرده بود و از میان تارهای مویم به روی پیشانی 

و گونه هایم ُشره می کرد.
از این همه انتظار برای یك ماشین خسته و کالفه 
شده بودم. از دور ماشینی ظاهر شد که چشمانم 
اختیار هر  داد. بی  نمی  راننده را خوب تشخیص 
فریاد  و  کردم  جمع  را  داشتم  توان  در  که  آنچه 

زدم:» ونك. دربس!«
صدای ترمز ماشین بر روی آسفالت خیس خیابان، 
ناگهان شادی صد چندانی را به من بخشید و با 
سرعت به سمت ماشین دویدم که تا راننده پشیمان 
نشده، در صندلی اش جایگیر شوم. با عجله در را 
ناگهان  که  ممنون.«  واقعا  گفتم:»آقا  و  کردم  باز 
لحظه ای خیره به راننده باقی ماندم. بند دلم پاره 
شد. زن جوانی که زیبایی چهره اش وصف ناپذیر 
بود و جذابیت نگاهش هر ُجنبده ای را به تسخیر 
خود در می آورد. گفتم:»معذرت می خوام خانم. 
فکر کردم واسه من ترمز کردین. ظاهرا اشتباهی 

شده«. تا خواستم در را ببندم گفت:»بیا سوار شو. 
من  خب  دربس؟  نگفتی  مگه  وایستادم.  تو  واسه 
هم می خوام در بس ببرمت دیگه!« توان نه گفتن 
نداشتم. پس سوار شدم و از او تشکر کردم برای 
این حس انسان دوستی اش. خندید و گفت:»کرایه 

شو می گیرم آقا!«
می  تقدیم  بله  گفتم:»  و  انداختم  زیر  به  را  سرم 
کنم«. مسیرم را پرسید و به او گفتم که به سمت 
توقف  قرمز  چراغ  پشت  روم.  می  ونك  میدان 
و  بودم  موهایم  کردن  مرتب  حال  در  بود.  کرده 
با آستین ژاکتم، موهای خیسم را خشك می کردم 
را  دستم  بودند.  کردن  چکه  حال  در  همچنان  که 
گرمی  حوله  که  کردم  احساس  آوردم،  پائین  که 
صورتم  کند.  می  نوازش  را  ام  پیشانی  روی 

به  خنده  با  که  دیدم  را  او  که چرخاندم دست  را 
قشنگتو خشك  موهای  حوله  این  با  گفت:»بیا  من 
کن. ممکنه سرما بخوری.« بی اختیار حوله را از 
و آب  دادم  تابی  گرفتم و روی موهایم  دستانش 

روی صورتم را پاک کردم.
تحمل نکردم و پرسیدم:»ببخشید خانم! شما همیشه 
تو این مسیر مسافر کِشی می کنید؟« پاسخ سوالم 
را با خنده ای بلند جواب داد و بعد هم گفت:» می 
تونم اسمتو بپرسم؟« گفتم: »پیمان هستم. خانم«. 
یا هرچی  کِش  پیمان جان. من مسافر  گفت:»ببین 
که می خواهی اسمشو بزاری نیستم. االن هم دلم 
برات سوخت که دیدم زیر بارون وایستاده بودی. 
گفتم  که  این  بدم.  نجاتت  بارون  زیر  از  خواستم 
که  بود  شوخی  یه  فقط  هم  گیرم  می  کرایه  ازت 
بیایی و سوار بشی. اگه سوارت نمی کردم تا چند 

دقیقه دیگه می شدی مثل یه موش آب کشیده«
اعتماد  یهو نفس راحتی کشیدم و  نمی دونم چرا 
از  گفتن  به  کردم  شروع  شد.  بیشتر  نفسم  به 
تو  کمتر  روزها  این  که  انسانیت  و  جوانمردی 
به  خانم  یك  امروز  و  می شه  دیده  آدمها  وجود 
دارد و  هنوز وجود  که جوانمردی  داد  نشان  من 
نمرده است. هر چه بیشتر من صحبت می کردم 
و حرف می زدم، بیشتر می خندید و انگار از این 
دنیا جدا می شد. من هم که می دیدم از حرف زدن 
من خوشش اومده شروع کردم به شیرین زبونی. 
حواسم بود که مسیرها و خیابان هایی را انتخاب 

می کرد که دیرتر به مقصد برسم. بین حرف زدن 
زیبایی  تا  بشم  خیره  بهش  کردم  می  سعی  هام، 
هایش را بیشتر ببینم. اما هر بار که به طرفم بر می 
گشت و به من نگاه می کرد از جذابیت و قشنگی 

چشمانش، نفسم می گرفت و دلم می ریخت.
آخرش به خودم جرات دادم که ازش بپرسم چند 
بزنم. گفتم:»  به من گفت که حدس  سالش هست. 
یا 27 سالتون   26 به شما می خوره  شبنم خانم 
گفت:»شبنم  و  کرد  نگاه  من  به  تعجب  با  باشه.« 
خانم؟ چرا فکر می کنی اسم من شبنم هست؟ من 
اسمم مهناز هست«. خودم را جمع و جور کردم 
لحظه  از همون  اما  واقعا چرا.  گفتم:»نمی دونم  و 
به  یه حسی  باز کردم؛  ماشینتون رو  در  که  اول 
من گفت که اسم شما شبنمه. شما اینقدر مهربون 

و زالل هستین که آدم با دیدن شما، بی اختیار به 
یاد قطره های زیبای شبنم روی برگ گل می افته.« 
از این حرفمم خیلی خوشش آمد و گفت:» دوست 
داری بریم یه کافی با هم بخوریم؟« من هم بدون 

معطلی قبول کردم.
در دلم قند آب می شد. حس می کردم سالهاست 
که می شناسمش. حس می کردم که مدتهاست از 
ام.  ام و حاال پیدایش کرده  گمشده ای دور بوده 
محو تماشایش بودم و به اقبالم فکر می کردم که 
ایستادن طوالنی در  امروز و  باران عصر  چطور 
که  بود  کشانده  ای  گمشده  سمت  به  مرا  خیابان 
حاال در کنارش آرامی یافته ام. هیجان زده بودم 
و دوست داشتم بدانم که احساس او در مورد من 
چطور است. آیا به همان اندازه که من هیجان دارم 
و منقلب شده ام، او نیز چنین حالی نسبت به من 

دارد؟
هم  او  تا  شدم  منتظر  شدم،  پیاده  که  ماشین  از 
بیرون بیاید. همچنان محو تماشایش بودم تا پیاده 
شدنش را نیز نظاره گر باشم. حتی راه رفتنش با 
همه زنها و دخترهایی که تا به آن روز دیده بودم 
کامال متفاوت بود. اصال همه رفتارها و حرکاتش 
به  هم  با  افزود.  می  جذابیتش  بر  و  بود  متفاوت 
آنجا  در  ساعتی  دو  حدود  و  رفتیم  شاپی  کافی 
که  فهمدیم  که  بود  همانجا  زدیم.  گپ  و  نشستیم 
از  یا بهتر بگویم مهناز خانم دوازده سالی  شبنم 
من بزرگتر است. بر خالف سنش، چهره اش این را 
نشان نمی داد و بسیار جوان تر از سن واقعی اش 
بیشتر درباره  بود که  به نظر می رسید. عالقمند 
من بداند و مدام با سوال های مختلف، سعی می 
کرد تا اطالعات بیشتری از من کسب کند. من هم 
می  جواب  هایش  پرسش  به  راحتی  و  با سادگی 

دادم.
خانم  مهناز  در  را  خاصی  شادابی  و  سرزندگی 
تکه کالم  و  بود  بسیار خوش خنده  او  دیدم.  می 
های من او را بیشتر می خنداند. در همین گپ زدن 
بودیم که گوشی موبایلم به صدا در آمد. مادرم 
به مادرم  بود که نگران دیر کردن من شده بود. 
ساعت  نیم  تا  که  نباشد  نگران  که  دادم  اطمینان 
قطع  که  را  گوشی  رسید.  خواهم  منزل  به  دیگر 
کردم، به چشمان مهناز خانم، چشم دوختم تا به 
در  توانم  نمی  بیشتر  من  که  شود  متوجه  شکلی 
با غمگینی گفت:»پیمان جان ظاهرا  باشم.  کنارش 
گفتم:»بله  نگرانته؟«  مامانت  شده،  رفتنت  وقت 
هم  نگرانی  خانواده  فرزند  تك  و  پسر  تك  دیگه. 
تا  گم  می  مامانم  به  برم  جایی  اگه  معموال  داره. 
داد  رخ  دفعه  یه  چیز  همه  امروز  اما  نشه.  نگران 
و من حتی از یادم رفت که به مامانم زنگ بزنم و 
بگم که دیرتر می رسم. می بینید مهناز خانم این 
حواس پرتی من واسه اینه که تحت تاثیر خانمی به 

زیبایی و مهربونی شما قرار گرفتم!«

آروم لبخندی زد و گفت:»خودتو لوس نکن! پاشو 
بریم تا مامانت دوباره زنگ نزده«. خالصه اینکه 
شدیم.  ماشینش  سوار  دوباره  و  بیرون  اومدیم 
برگشتیم سمت خونه. اون روز مهناز خانم منو تا 
دم خونه رسوند. وقتی رسیدیم خیلی ازش تشکر 
امروز  اینکه  از  کردم  خوشحالی  ابراز  و  کردم 
بهش  شدن  پیاده  موقع  بودم.  شده  آشنا  باهاش 
گفتم:»مهناز خانم به من اجازه می دین که باز هم 
شما رو ببینم؟« جواب داد:»دلت برام تنگ می شه 
پیمان جان؟« گفتم:»شما اینقدر مهربون هستین که 
من نمی تونم از دیدن شما محروم باشم! خواهش 
می کنم اجازه بدین شماره تون رو داشته باشم.« 
دست کرد توی کیفش و کارت ویزیتی را به من 
داد. سریع روی کارت را نگاه کردم. متوجه شدم 
در زمینه کارهای تبلیغاتی و بازاریابی فعالیت می 
کنه و شماره موبایل و دفترش روی کارت دیده 
را در جیبم گذاشتم و در ماشین  کارت  می شد. 
را بستم و به سمت خانه دویدم. حاال دیگر باران 
هم قطع شده بود. اما آسمان هنوز پر از ابرهای 
سیاهی بود که گویا می خواست بارشی شدیدتر 

از چند ساعت قبل را آغاز کند.

این داستان ادامه دارد....

ماجراهای واقعی   

کاش هیچ وقت عاشق نمی شدم
بازنویسی: سبا ایرانی
Persian.real.story@googlemail.com
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خیلی سخت است که بتوان بر طبق خصوصیات 
اخالقی که جنس مخالف آنها را می پسندد رفتار 
کرد. معمواًل هنگامیکه زمان قرارهای مالقات فرا 
می  خودشان  به  نظر  هر  از  ها  خانم  رسد،  می 
رسند، اما در مقابل آقایون همان چهره خسته و 
عرق کرده باشگاه را ترجیح می دهند. نکته مهمی 
کنند  دور  خود  نظر  از  گاه  هیچ  نباید  آقایون  که 
این است که خانم ها همیشه آنطور که وانمود می 
که  را  چیزهایی  حقیقت  گاه  هیچ  و  نیستند  کنند، 
دوست دارند در همسر خود ببینند را به زبان نمی 
بعضی  به  نسبت  ها  خانم  از  برخی  آورند. شاید 
خوشی  دل  همسرشان  اخالقی  خصوصیات  از 
نداشته باشند و همیشه از او ایراد بگیرند و به او 
غر بزنند؛ اما بد نیست که در این قسمت از برخی 
همواره  را  خانم  یك  تواند  می  که  خصوصیاتی 
چیزهایی  نیز  دارد  نگه  شوهرش  به  عالقمند 
از تعدادی از رفتارهای  بدانیم. شاید خانم ظاهراً 
واقعیت  اما  باشد،  نداشته  آقا رضایت  بخصوص 
این است که او در باطن خود، از زور خوشحالی 

در حال انفجار می باشد. تعجب آور است؟! 
این مقاله را بخوانید تا ببینید کدامیك از رفتارهای 
می  بر  را  همسرتان  عالقه  حس  تان  "مردانه" 

انگیزد و برای تغییر آنها مجددا فکر کنید. 
1( مرد مردها 

هر چند خانم ها ادعا می کنند که از مردهای مرتب 
و تمیز و شیك پوش خوششان می آید، اما گاهی 
اوقات اگر با لباس های ورزشی کج و کوله جلوی 
آنها ظاهر شوید، غذا را بدون رعایت آداب ویژه 
به  بخورید، و در کوچه فوتبال بازی کنید، شاید 
نظر خانم ها خیلی جذاب تر هم جلوه کنید. او بدش 
نمی آید که هر چند وقت یکبار برای نجاتش تالش 
کنید، و یا اگر از عهده تعمیر برخی وسایل برمی 
آیید این کار را انجام دهید، و یا حتی با دوستان 

خود گپ بزنید. 
یك خانم با یك آقا قرار نمی گذارد تا بر سر این 
موضوع که کدامشان کفش ها و یا موهای شیك 
تری دارند با او به رقابت بپردازد؛ بلکه این تفاوت 
های موجود میان شما دو نفر است که منجر به 
البته  به هم می شود.  بیشتر شما  اتصال هر چه 
نباید فراموش کنید که زمانیکه برای مشاهده تئاتر 
از شما  او  بیرون می روید،  به  یا صرف شام  و 
انتظار دارد که لباسهای مناسب و آراسته ای به 
تن کنید، اما در عین حال باید در نظر داشته باشید 
از حس مردانگی شما  بیشتر  بقیه ساعات  که در 
لذت می برد - هر چند این امکان وجود دارد که 
هرگز به این موضوع اعتراف نکند- همیشه الزم 
نیست شیك ترین لباس ها را به تن کنید و درهای 
او برایش باز کنید، فقط کافی  از  مختلف را پیش 
است که آروغ های بعد از نوشیدنی را در زمان 
مناسب و هنگامی که با دوستانتان هستید بزنید. 

2( نه گفتن 
رسد  می  را  ذهنتان  به  که  تصمیماتی  باید  شما 
شما  به  عقلتان  آنچه  طبق  بر  و  دهید  انجام  را 
دستور می دهد، عمل کنید؛ حتی اگر این کار سبب 
عصبانی شدن خانم شود. آقایون تصور می کنند 
که دخترخانم ها به دنبال نامزدهایی می گردند که 
او را بتوانند روی یك انگشت خود بچرخانند و هر 
چه که می گویند انجام دهد. اگر بخواهید همیشه 
کنید،  عمل  شود،  می  دیکته  شما  به  آنچه  مطابق 
دیری نخواهد گذشت که رابطه تان کسل کننده و 
مالل آور می شود. خانم ها به دنبال مردی هستند 
که چیزی برای ارائه کردن در دست داشته باشد 
در  را  خود  مالحظات شخصی  و  عقاید  بتواند  و 
بحث ها وارد کند. آنها به دنبال مردی هستند که 
تمام  اگر  باشد.  داشته  بفردی  منحصر  شخصیت 
دهد،  تشکیل  "همسرش"  تنها  را  مرد  یك  زندگی 
و  ندارد  گفتن  برای  زیادی  چیزهای  دیگر  آنگاه 
که  ماند  نمی  باقی  زیادی  سورپرایزهای  برایش 

بتواند در مواقع ضروری آنها را رو کند. 
حتی اگر همسر شما از آن دست خانم هایی باشد 
که دوست دارند قدرت و کنترل خانواده را بدست 
با شما  گاه  گه  که  آید  نمی  بدش  هم  باز  بگیرند، 
قدرت آزمایی و جدلی برابر داشته باشد. بنابراین 

اگر تا به حال تصور می کردید که باید کنترل تمام 
این  از  است  بهتر  بسپارید،  او  دست  به  را  امور 
به بعد دست از این کار بردارید؛ به منظور حفظ 
رابطه و نگه داشتن او حتمًا نباید خودتان را به یك 

خدمتکار خانگی دست آموز تبدیل کنید. 
3( مستقل بودن 

شاید همیشه خانم ها به این دلیل که همسرشان 
ادعا می کنند سرشان بیش از اندازه شلوغ است، 
به آنها توجه کافی مبذول نمی دارند، وقت زیادی 
را در محل کار خود سپری می کنند و یا با دوست 
می  ناراحت  کنند،  می  گذرانی  خوش  خود  های 
شوند. باید توجه داشت باشید که اگر می خواهید 
یك  مانند  باید  بماند،  باقی  کنارتان  در  همسرتان 
دیگر،  طرف  از  اما  کنید؛  رفتار  او  با  پرنسس 
 ، اگر سرگرمی  که  باشید  داشته  نظر  در  همواره 
تفریح و کارهای دیگری برای انجام دادن نداشته 
باشید، ممکن است خانم احساس کند که در حال 
خفه شدن در رابطه است. همان اندازه که شما در 
آزادی  از  نیز  ها  دارید، خانم  به فضا  نیاز  رابطه 
خود لذت می برند و شدیداً به آن محتاج هستند. 
یك مرد مستقل و متکی به نفس در نظر خانم ها 
از جذابیت بیشتری برخوردار می باشد. یك مرد 
محتاج و بدون آرزوهای بزرگ، برای بیشتر خانم 
مجاز  بنابراین شما  ندارد.  جذابیتی  گونه  هیچ  ها 
مالقات  قرار  خود  مختلف  دوستان  با  که  هستید 
بگذارید و شغل و سرگرمی مخصوص به خودتان 

را داشته باشید. 
4( حسود بودن 

حسادت یکی از احساسات قوی به شمار می رود. 
هر چند انسان ها نمی توانند میزان دقیق حسادت 
خود را کنترل نمایند، اما مقدار کمی حسد، آن هم 
به طور گاه گاه و اتفاقی، به راحتی می تواند حس 
شما  اگر  دهد.  افزایش  او  نظر  در  را  شما  جاذبه 
نسبت به مردهایی که با اوصحبت می کنند، هیچ 
گونه عکس العملی از خود نشان ندهید، او تصور 
می کند که به هیچ وجه برایش ارزش قائل نیستید، 
به همین دلیل به دنبال کسی می رود که این خال 
را برایش پر کند. اگر او در مورد یك همکار مذکر 
نمایید،  بازخواست  یا مربی اش  خیلی صمیمی و 
باطن  در  اما  بزند،  غر  شما  به  ظاهر  در  شاید 
توجه:  بست.  خواهد  نقش  هایش  لب  بر  لبخندی 
زمانیکه نوبت به حسادت می رسد، مقدار کمی از 
در خرج  پس  واقع شود،  ثمر  مثمر  تواند  می  آن 
قدرت  از  کنید.  جویی  صرفه  شدت  به  آن  کردن 
العاده آن با خبر شوید: او می تواند عاشق  فوق 
مردی شود که نسبت به دارایی های شخصی او 

حساس بوده و از آنها محافظت کند. 
5( آسیب پذیری گاه به گاه 

دیگران  کند  احساس  که  دارد  دوست  انسانی  هر 
به وجود او نیازمند هستند و از آنجایی که کمتر 
خود  شوهر  از  بتواند  خانم  یك  افتد  می  اتفاق 
این  او اجازه دهید  به  محافظت کند، بد نیست که 
کار را از طریق روش های دیگر به شما اثبات کند. 
برای مثال بد نیست که به او اجازه دهید تا به شما 
دارید،  بیشتری  به جوراب های  نیاز  کند  گوشزذ 
به  را  ها  یادتان می رود رخت  اینکه همی شه  یا 
خشك شویی ببرید، و برای بستن کروات خود به 

کمك او احتیاج دارید. 
شاید احمقانه به نظر برسد اما گاهی اوقات همین 

موارد ساده و پیش پا افتاده سبب می شود که او 
احساس بهتری نسبت به خودش پیدا کند و بیش 
بدان معنا  امر  این  البته  از پیش جذب شما شود. 
مادر  یك  خود  برای  او  از  کنید  سعی  که  نیست 
بسازید - هر چند او از این کار بدش نمی آید - 
امر شاید جزء آخرین چیزهایی باشد که  این  اما 
او انتظارش را از شما دارد؛ فقط زمانیکه نیاز به 
کمك داشتید و احساس می کردید که او می تواند 
به شما کمك کند، از او درخواست همکاری کنید. با 
این کار بدون شك به او احساس قدرت، سودمند 
اغلب  داد.  بودن دست خواهد  مهم  و  واقع شدن، 
مردها تصور می کنند که برای کشاندن خانم ها 
به سمت خود باید از خودشان یك قهرمان دست 
نیافتنی بسازند، اما این امر صحت ندارد. مقداری 
نیازمندی و کمك خواستن سبب می شود که شما 
پذیر جلوه کنید، و در  تا حدی آسیب  او  در نظر 
اند  ایستاده  ها حاضر  خانم  تمام  موقعیتی  چنین 

تا به داخل رابطه شما آمده و به شما کمك کنند. 
6( پنهان کردن احساسات 

نباید  چرا  که  کند  می  اعتراض  همیشه  او  شاید 
بداند که شما در حال فکر کردن به چه موضوعی 
در  که  بداند  باشد  داشته  دوست  شاید  هستید. 
طول روز و در محل کار برای ما چه اتفاقاتی رخ 
داده، شاید همی شه از شما بخواهد تا در مورد 
همه چیز با او صحبت کنید، و به اصطالح سفره 
دلتان را برای او باز کنید تا بتواند به عمی ق ترین 
نقطه از احساساتتان دسترسی پیدا کند. شما می 
با دوست های دختر در مورد  ها  که خانم  دانید 
جزییات تمام مسائل به خصوص در مورد نگرانی 
اگر  به همی ن دلیل  های خود، صحبت می کنند. 
بخواهید تمام احساست خود را در مقابل او بازگو 

کنید، خیلی راحت می تواند به شما نمره دهد. 
در برخی مواقع اگر کمی از او دوری کنید و خود 
را کمی اسرار آمی ز جلوه دهید، او عالقه بیشتری 
به شما پیدا خواهد کرد. نکته جالب اینجاست که 
خودش به شخصه برای پیدا کردن حقیقت تالش 
می کند. خانم ها لذت می برند تا بدون اینکه شما 
به آنها چیزی بگویید، خودشان بتوانند از اسرار 
شما  که  هم  آنقدرها  شاید  بیاورند.  در  سر  شما 

تصور می کنید از این کار متنفر نباشد. 
7( سرتاپای او را وارسی کنید 

خانم ها به اندازه آقایون دوست دارند که دیگران 
آنها را به خاطر توانایی های ذهنی و عملی شان 
انجام  درست  را  کاری  زمانیکه  و  کنند،  تحسین 
چنین  در  آنها  بگیرند؛  قرار  تشویق  مورد  دادند 
حالتی انتظار ترفیع رتبه و تشویقی نیز دارند. اگر 
یك خانم با حالت جذابی صحبت میکند دلش می 
به  امر  این  البته  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  خواهد 
شرایط و کسانیکه به او توجه می کنند هم بستگی 

دارد. 
خانم  که  رسد  می  مردی  به  نوبت  زمانیکه  اما 
می  اجازه  او  به  میل  کمال  با  دارد،  می  دوستش 
هم  ها  خانم  کند.  چك  را  متعلقاتش  کلیه  که  دهد 
مانند آقایون از تعریف و تمجید لذت می برند. اگر 
به او توجه کنید او واقعا خوشحال می شود و این 
خوشحالی شما را به هر کجا که بخواهید خواهد 

رساند. 
8( همیشه بهترین رفتارهایتان را رو نکنید 

که  زمانی  موارد،  بیشتر  در  ها  خانم  چند  هر 
جدی  کاماًل  کنند  می  شروع  را  هایشان  زدن  غر 
هستند، )به ویژه زمانیکه آشغال غذاهای خود را 
روی میز بگذارید و یا جوراب هایتان را برندارید( 
که  باشید  داشته  نظر  در  هم  را  امر  این  باید  اما 
مطابق  و  کنید  موفقت  او  با  همیشه  بخواهید  اگر 
خود  برای  دلش  او  کنید،  رفتار  هایش  خواسته 

واقعی شما تنگ خواهد شد. 
این دست رفتارها به دو قسمت تقسیم می شوند: 
نمایان می سازند  را  آنهایی که خود واقعی شما 
و آن دسته ای که شما را به او نشان می دهند. 
ها  کاماًل واقف هستیم که خانم  ما  آنجایی که  از 
جذب  باعث  توجه  همین  و  هستند  توجه  نیازمند 
خانمها به آقایون می شود، این احتمال وجود دارد 
که برخی رفتارهای منحصر بفرد شما باعث شود 
تا گل لبخند را بر روی لب های او بنشاند و در 
ایجاد  شما  به  نسبت  بیشتری  جذابیت  او  وجود 
نماید. بنابراین هیچ گاه نباید به ظاهر صحبت های 
او توجه کنید؛ در بیشتر مواقع او شما را فقط به 

خاطر وجود خودتان دوست می دارد.

shenidar.com:منبع

تاثیر حقوق مردان در 
خیانت به همسرانشان !

 مردانی که درآمد آن ها از همسرشان پایین تر است و از 
بیش تری  احتمال  با  هستند  وابسته  آن ها  به  مالی  لحاظ 

ممکن است به همسر خود خیانت کنند.
میزان  تاثیر  بررسی  برای  تحقیقاتی  انجام  با  دانشمندان 
درآمد زنان و مردان روی تعهد آن ها به یکدیگر متوجه 
شدند مردانی که درآمد کمتری نسبت به همسر خود دارند 
ممکن است با احتمال 5 برابر بیش تر نسبت به زوج های 

دیگر به همسر خود خیانت کنند.
محققان معتقدند برخی از مردان برای تسکین ناراحتی ها و 
احساسات خود که به دلیل کم رنگ شدن نقش سنتی آن ها 
به عنوان نان آور خانواده به وجود می آید به سمت خیانت 

سوق پیدا می کنند.
کردن  کار  به  زنان  توجه  گذشته  سال  ده  چند  طی  در 
از  بسیاری  تعداد  در  امروزه  و  است  کرده  پیدا  افزایش 
محسوب  عادی  موضوعی  زنان  اشتغال  خانواده ها 
می شود. حتی در خانواده های زیادی درآمد زن خانواده 
از همسر بیش تر است. برای مثال در کشور انگلستان 2.7 
میلیون زن درآمد بیش تری نسبت به همسر خود دارند و 

این موضوع با سرعت در حال افزایش است.
دولت  معتقدند  کورنل  دانشگاه  محققان  راستا  همین  در 
باید برای کاهش اختالف درآمد بین زنان و مردان تالش 
بیش تری کند، چرا که این موضوع تاثیر بسیار بدی روی 
روابط خانوادگی و تعامل زن و شوهرها با یکدیگر دارد.

محققان متوجه شدند زنانی که درآمد آن ها نزدیك به 25 
درصد از همسرشان کم تر است پایدارترین و طوالنی ترین 
و  شود  کم تر  شکاف  این  قدر  هرچه  دارند.  را  ازدواج ها 
حقوق زنان به همسرشان نزدیك تر شود، به همان میزان 

احتمال خیانت همسر افزایش پیدا می کند.
واسطه  به  مردان  خیانت  معتقدند  محققان  البته 
تنها دلیل برای خیانت کردن  بلندپروازی های همسرشان 
همسرشان  بیش تر  بسیار  آن ها  درآمد  که  نیست.مردانی 
می زنند.  خیانت  به  دست  بیش تری  احتمال  با  نیز  است 
درآمد بسیار باال به مردان این آزادی و احساس اختیار را 
می دهد که نسبت به تعهد خود در مورد همسرشان توجه 

کم تری نشان دهند. 
کریستین مانچ، روانشناسی که این تحقیقات را انجام داده 
از یك سو درآمد کم تر یك مرد  باره گفت:  این  است در 
معرض  در  را  او  هویت  است  ممکن  همسرش  به  نسبت 
خطر قرار دهد و نقش سنتی او به عنوان نان آور خانه را 

زیر سوال ببرد.
باالتری  بسیار  درآمدهای  که  مردانی  دیگر،  سوی  از 
نسبت به همسر خود دارند با احتمال بیش تری ممکن است 
تعادل  این موضوع نشان می دهد  بزنند.  به خیانت  دست 
در میزان درآمد زن و شوهر نقش مهمی در تعهد آن ها 

نسبت به یکدیگر دارد.
که  مردانی  خیانت  احتمال  گفت:  باره  این  در  مانچ  آقای 
 5 تا  است  ممکن  است  کم تر  آن ها  همسر  از  درآمدشان 
عدم  این  خیانت  دلیل  مهم ترین  کند.  پیدا  افزایش  برابر 
رضایت آن هاست. آن ها از زندگی خود راضی نیستند و 

احساس خوشایندی در این مورد ندارند.
مورد  در  همسر  به  زنان  وابستگی  دیگر  سوی  از  البته 
مندی  رضایت  احساس  افزایش  باعث  هم  مالی  مسائل 
مردان می شود و هم میزان پایبندی آن ها به زندگی و تعهد 
به  که  زنانی  که  طوری  به  می دهد،  افزایش  را  همسر  به 
طور کامل از لحاظ مالی به همسر خود وابسته هستند با 
احتمال 75 درصد بیش تر از زنان مستقل نسبت به همسر 

خود خود وفادار می مانند.
آقای مانچ در این باره گفت: در مورد زنان، درآمد کم تر از 
همسر برای آن ها تهدید کننده نیست، بلکه باعث می شود 

پایبندی و تعهد آن ها نسبت به همسر افزایش پیدا کند.
در  جامعه  وضعیت  می دهد  نشان  آمارها  حال  این  با 
در  جهت  در خالف  درست  جهان  کشورهای  از  تعدادی 
تا سال 2024  می دهد  نشان  تحقیقات  است.  حال حرکت 
زنان شاغل از لحاظ متوسط درآمد همسرانشان را پشت 

سر خواهند گذاشت.
این نتایج با انجام مطالعه روی هزاران زوج بین 18 تا 28 
آمده  به دست  گذشته  ده سال  در طول  آمریکا  در  سال 

است.
تلگراف ، 17 آگوست

خانه و خانواده

8 خصیصه آقایون که خانمها 
مخفیانه دوست می دارند
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آشپزباشی
قورمه آویج 

مواد الزم :   
گوشت چرخ کرده  500 گرم

نعناع  500 گرم
جعفري ساطوري شده  500 گرم

گوجه سبز  500 گرم
پیاز داغ عسلي  4 قاشق سوپخوري

روغن  150 گرم
پیاز  2 عدد
فلفل  قدري
نمك  قدري

 طرز تهیه :
نیم کیلو گوشت چرخ کرده را با یکي دو عدد پیاز 
و  میکنیم  مخلوط  فلفل  و  نمك  کمي  و  شده  رنده 
کوفته ریزه درست مي نمائیم و در 100 گرم روغن 
نعنا  و  میکنیم و کوفته ریزه  داغ کرده کمي سرخ 
جعفري سرخ کرده را با 3 تا 4 لیوان آب و کمي 
خورش  و  بجوشد  آهسته  میگذاریم  فلفل  و  نمك 
لیوان غوره  بیافتد و در اواخر طبخ یك  به روغن 
تازه یا غوره غوره داخل آن میریزیم و بعد از چند 
اینکه خورش  از  بعد   , است  آماده  جوش خورش 
افتاد آنرا در ظرف مي کشیم و در صورتیکه  جا 
بخواهیم خورش ترش تر شود کمي آب لیمو مي 

زنیم .
این خورش  اولیه  در صورت رعایت مقادیر مواد 

براي 4 تا 6 نفر کافیست

خشونت های 
خانوادگی
 در جهان

 خشونت های خانوادگی یا به عبارت دیگر سوء 
و  همسر  شامل  خانواده،  اعضای  از  استفاده  
شامل  برادر  و  خواهر  و  مادر  و  پدر  کودکان، 

یا  فیزیکی  خشونت های  از  گسترده  ای  دسته 
روانی است که توسط یك یا چند نفر از اعضای 

خانواده به دیگران تحمیل می شود.
شکل های  می تواند  خانوادگی  خشونت های 
فیزیکی  خشونت  شامل  که  باشد  داشته  مختلفی 
مانند کتك زدن، سوء استفاده جنسی و احساسی، 
سلطه طلبی ، کنترل غیر طبیعی و افراطی ، تهدید و 
ارعاب، محرومیت اقتصادی و عدم تامین هزینه ها 
و بسیاری فاکتورهای دیگر شود. بسته به قوانین 
کشورهای  در  می توانند  خشونت ها  نوع  این 
برای  قانونی  هیچ  یا  شوند  تلقی  جرم  گوناگون 
مشروبات  مصرف  باشد.  نشده  پیش بینی  آن ها 
الکلی و بیماری های ذهنی نیز می توانند به وقوع 
استفاده های  سوء  و  خانوادگی  خشونت های 

گوناگون در خانواده بینجامد.
گذاری  قانون  و  شناخت  درک،  آگاهی،  میزان 
کشورهای  در  خانوادگی  مورد خشونت های  در 
زده  تخمین  دارد.  بسیاری  تفاوت های  گوناگون 
می شود که تقریبا یك سوم از تمام خشونت های 
انگلستان  و  آمریکا  کشورهای  در  خانوادگی 
شده،  منتشر  آمار  اساس  بر  می افتد.  اتفاق 
مشکالت  مهم ترین  از  یکی  خانوادگی  خشونت 
قابل پیشگیری در جامعه است .تقریبا ده درصد 
از جمعیت آمریکا به شکلی قربانی خشونت های 

خانوادگی هستند.
به گروه خاصی  خشونت های خانوادگی محدود 
نیست و می تواند برای هر فردی با هر نژاد، سن، 
جنسیت، مذهب و وضعیت اقتصادی و اجتماعی 

می توانند  خانوادگی  خشونت های  بیفتد.  اتفاق 
حتی  و  احساسی  روانشناسی،  جنسی،  فیزیکی، 

اقتصادی باشد.
توسط  خانوادگی  از خشونت های  زیادی  درصد 
 2005 سال  در  مثال  برای  می افتد.  اتفاق  مردان 
، هزار و 181 زن و 329 مرد در آمریکا توسط 
که  شدند  کشته  خود  زندگی  شریك  یا  همسر 
قربانیان  از  مهمی  بخش  زنان  می دهد  نشان 

خشونت های خانوادگی را شامل می شوند.
از  درصد   90 از  بیش  می شود  زده  تخمین 
مردان  توسط  مداوم  یا  جراحت زا  خشونت های 
انجام می شود. البته باز هم در این تحقیقات آمده 
است که مردان معموال خود به طور مستقیم در 
می زنند،  عمل  به  دست  خانوادگی  خشونت های 

در حالی که زنان برای این کار از دیگران کمك 
می گیرند و حتی ممکن است برای قتل همسرشان 

از فردی کمك بخواهند.
عوامل موثر

خشونت های  بروز  در  می تواند  زیادی  عوامل 
خانوادگی موثر باشد. عوامل روانی، ویژگی های 
فرهنگ جامعه، محیط رشد،  و ذهنی،  شخصیتی 
در  دیگر  فاکتورهای  وبسیاری  خانواده  ساختار 

خشونت های خانوادگی تاثیرگذار هستند.
افرادی که  از  به 80 درصد  نزدیك  کلی  به طور 
دارند  شرکت  شدید  خانوادگی  خشونت های  در 
تشخیص  قابل  روانی  مشکالت  از  نشانه هایی 
هر چه شدت  داشتند.  یا شدید  متوسط  ضعیف، 
میزان  همان  به  باشد،  بیش تر  خشونت ها  این 
در  روانی  مشکالت  وجود  احتمال  است  ممکن 
از  بسیاری  معموال  باشد.  بیش تر  متجاوز  فرد 
فرد  در  زندگی  اولیه  سال های  در  مشکالت  این 
شکل می گیرد و با وارد شدن به زندگی خانوادگی 
خود را نشان می دهند. باورهای اجتماعی، شیوه 
آموزش های خانوادگی در جوامع مختلف، شیوه 
برخورد  و  قانون  در  خشونت ها  این  تعریف 
در  گذار  تاثیر  فاکتورهای  از  همه  مجرمان  با 
خشونت های خانگی هستند. حتی بروز مشکالت 
اقتصادی، بی کاری، عدم امنیت شغلی، فشارهای 
داشته  نقش  مورد  این  در  می توانند  هم  کاری 

باشند.
دیگر  از  خانه  در  قدرت  درست  تعریف  عدم 
فاکتورهایی است که در بروز خشونت خانوادگی 

همسران  از  یکی  که  خانه هایی  در  است.  موثر 
اعضای  دیگر  کنترل  کامل  به طور  تالش می کند 
خانواده را در دست بگیرد و تمام جوانب زندگی 
خشونت های  کند  کنترل  را  خود  مقابل  طرف 

خانوادگی امری معمول هستند.
معضلی جهانی

و  است  جهانی  معضلی  خانوادگی  خشونت های 
یك  می شود.  دیده  جوامع  و  فرهنگ ها  تمام  در 
فلسطینی  زنان  از  نیمی  می دهد  نشان  تحقیق 
قربانی خشونت های خانوادگی هستند.در تحقیقی 
از  درصد   80 به  نزدیك  انجام شد  در مصر  که 
زنان این کشور خشونت های خانوادگی را امری 

معمول دانستند.
ناظرین حقوق بشر با انجام تحقیقی اعالم کردند 
در  پاکستانی  زنان  از  درصد   90 به  نزدیك  که 
استفاده های  سوء  معرض  در  خود  خانه های 
شفاهی، جنسی، فیزیکی و احساسی هستند. یك 
نیز معتقدند در معرض  نیجریه ای  از زنان  سوم 

خشونت های خانوادگی قرار دارند.
تنها  زنان  شود  تصور  آمار  این  با  شاید  البته 
در  اما  هستند.  خانوادگی  خشونت های  قربانیان 
بسیاری از کشورها زنان هم می توانند به اندازه 
مردان در روابط خانوادگی خشونت نشان دهند، 
معموال  می بینند.  آسیب  بیش تر  زنان  معموال  اما 
در خشونت های  را  از آسیب ها  زنان 65 درصد 
خانوادگی می بینند، اما این آمارها در کشورهای 
مختلف متفاوت است و نمی توان به طور کلی در 

این مورد قضاوت کرد. 
تمام  در  تقریبا  گفت  می توان  حال  این  با 
بیش تر  مردان  به  نسبت  زنان  جهان  کشورهای 
این خشونت ها را گزارش می کنند و برای احقاق 
به  می کنند  مراجعه  مربوط  مراجع  به  خود  حق 
در  شده  مطرح  شکایات های  میزان  دلیل  همین 

دادگاه از جانب زنان در این مورد بیش تر است.

مدیتیشن واقعا موثر است
با تغییر مثبت ساختار مغز  مدیتیشن واقعا می تواند 
موثر  ما  رفتار  و  احساسات  به  بخشیدن  بهبود  در 
فقط 11 ساعت زمان  متوجه شدند  باشد.دانشمندان 
گذاشتن برای یادگیری تکنیك های مدیتیشن می تواند 
وجود  به  انسان  مغز  در  شگرفی  بسیار  تغییرات 
اتصاالت  می دهد  نشان  مغزی  بیاورد.اسکن های 
کنترل  مسوول  که  مغز  از  قسمت هایی  در  نورونی 
دارند  را  مشکالت  با  مواجه  و  احساسی  رفتارهای 
با انجام مدیتیشن بهبود عملکرد زیادی پیدا می کنند.
مطالعات قبلی هم نشان داده بود مدیتیشن می تواند 
و  خستگی  خشونت،   ، افسردگی  ناامیدی،  میزان 
 45  ، تحقیقات  آخرین  دهد.در  کاهش  را  افسردگی 

دانشجو از دانشگاه ارگون در آمریکا حضور داشتند 
و به آن ها تکنیك های مدیتیشن آموخته شد. در این 
این  آموختن  از  بعد  و  قبل  داوطلبان  مغز  تحقیقات 
تکنیك ها توسط عکس برداری بررسی شد.پروفسور 
پوسنر از دانشگاه ارگون در این باره گفت: نکته مهم 
تکنیك های  از  استفاده  که  بود  این  ما  یافته های  در 
مدیتیشن تغییراتی در شبکه مغزی به وجود می آورد 
که به انسان ها در کنترل احساساتشان کمك می کند.

در نوع خاصی از تکنیك های مدیتیشن، مهارت هایی 
ذهنی و بدنی متفاوتی مانند آرامش بخشیدن به بدن، 
شل کردن عضالت، کنترل تنفس، کنترل ذهن، توجه 
آموزش  بدن  تجربیات  و  احساسات  به  لحظه  لحظه 

داده می شود.
تلگراف ، 17 آگوست
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کمرنگ شدن امیدها 
براي متهم انگلیسي 

هرچند هیچ گاه مدرک مستدلي راجع به نقش کارتي 
هیات منصفه  اما  نیامد  به دست  قتل همسایه اش  در 

حکم مرگ را براي او امضا کردند 

متهم  که  انگلیسي  ساله   51 شهروند  کارتي  لیندا 
در  است  تگزاس  ایالت  در  قتل یك زن 25 ساله  به 
آستانه اعدام قرار دارد و این درحالي است تاکنون شواهد 
او  فراهم نشده است.  اثبات جرم وي  براي  و مدارک کافي 
9 سال پیش به اتهام قتل به اعدام محکوم شد و اکنون در 
این  تمامي  در  لیندا  دارد.  قرار  تزریق سم  با  اعدام  آستانه 
سال ها بر بي گناهي خود اصرار ورزیده اما دادگاه همچنان 
او را مستحق مرگ مي داند. پرونده این زن سیاهپوست این 
روزها جنجال هاي بسیاري به راه انداخته است. بسیاري از 
دفتر  برابر  در  تجمع  با  انگلستان  در  گروه هاي حقوق بشر 
اعتراض  با  کشور  این  در  مشترک المنافع  کشور هاي  امور 
انگلیسي  این  محاکمه  آمریکا،  تگزاس  ایالت  دادگاه  حکم  به 
را کامال ناعادالنه و غیرمنصفانه دانسته اند. این افراد با در 
انگلیسي خواستند  از شهروندان  دست داشتن پالکارد هایي 
به  مجبور  را  تگزاس  ایالتي  دادگاه  توماري،  امضاي  با  تا 
صرف نظر از حکم ناعادالنه خود کنند. هریت مك کلوچ یکي از 
فعاالن حقوق بشر معترض به حکم ایالتي گفت: »پرونده این 
شهروند انگلیسي کامال غم انگیز است چرا که وي از کمترین 
حقوق قانوني خود در روند محاکمه برخوردار بوده است. 
به  که  معتقدند درصورتي  انگلیسي  اکثر وکال و حقوقدانان 
این متهم فرصت کافي و شرایط مناسب دفاعي داده مي شد، 
ممکن بود از اتهام خود تبرئه شود.« لیندا کارتي چندین بار 
به حکم خود اعتراض کرده است اما دادگاه عالي آمریکا با 
رد درخواست تجدید نظر این زنداني، این حکم را تایید کرد. 
کارتي در سال 2001 به اتهام قتل یوهانا رودریگز دستگیر 
شد. او با مقتول در یك آپارتمان زندگي مي کرد و ماموران 
پلیس پس از یافتن جسد این زن 25 ساله لیندا را به عنوان تنها 

متهم پرونده بازداشت کردند.دو شاهدي که درخصوص این 
پرونده به دادگاه حاضر شدند اعالم کردند یوهانا رودریگز 
توسط چهار مرد ربوده شده بود که دادستان ها گفتند خانم 
کارتي آنها را براي قتل این زن اجیر کرده بوده تا نوزاد تازه 
به دنیا آمده او را صاحب شود. هر چند هیچ مدرک مستدلي 
راجع به نقش خانم کارتي در این قتل به دست نیامد اما هیات 
این  براي  را  مرگ  حکم  مشورت  دقیقه   15 از  پس  منصفه 
زن انگلیسي امضا کردند.در این میان کارتي معتقد است از 
سوي یك مرد که از فعالیت این زن در یك سازمان مبارزه 
درست  پاپوش  وي  براي  بوده،   خشمگین  دارو  قاچاق  با 
شده است. این در حالي است که مقامات ایالت تگزاس روز 
سه شنبه اعالم کردند پیتر کانتو که به اتهام تجاوز و قتل دو 
نوجوان در سن 18 سالگي مجرم شناخته و به مرگ محکوم 
شده بود، اعدام شد. مقامات زندان هانتسویل واقع در ایالت 
تگزاس اعالم کردند کانتوي 35 ساله از طریق تزریق مرگبار 
اعدام شد.کانتو و پنج عضو دیگر باند که تحت رهبري وي 
بودند به اتهام حمله به دو دختر نوجوان 14و 16 ساله در 
ماه ژوئن سال 1993 در هیوستون تگزاس، مجرم شناخته 
شده و محکوم شدند. اداره دادگستري تگزاس در بیانیه اي 
اعالم کرد این دو قرباني در حال قدم زدن در کنار خطوط 
راه آهن بودند که توسط کانتو و چهار عضو باند وي ربوده 
شدند. هر دوي آنها مورد آزار و اذیت جنسي قرار گرفتند، 
کتك خوردند و خفه شدند. اجساد این دو قرباني چهار روز 
بعد پیدا شد. شش عضو این باند در پي تماس برادر کانتو با 
پلیس، دستگیر شدند. این شانزدهمین مورد اعدام در تگزاس 
در سال جاري میالدي است جایي که باالترین نرخ اعدام را 
در آمریکا دارد. 36 نفر از آغاز سال 2010 تاکنون در آمریکا 
اعدام شده اند. مجازات اعدام در 35 ایالت آمریکا )از مجموع 
50 ایالت( اعمال مي شود که در همه آنها اعدام متهم از طریق 
از  مرگ  مجازات  یوتا  ایالت  در  تنها  اما  است  دارو  تزریق 

طریق تیرباران مجاز است. 
مجازات  اجراي  اجازه   1976 سال  در  آمریکا  عالي  دیوان 
اعدام را مجددا داده است. از سال 1976 تاکنون، حکم اعدام 
در مورد 1200 نفر در آمریکا اجرا شده که در سال گذشته 

میالدي تعداد اعدام ها بالغ بر 52 مورد بوده است. 

18 آگوست 2010 

جنایت سریالي زوج 
آمریکایي در پاناما 

زن و شوهر آمریکایي در مجمع الجزایري آرام در 
آمریکاي مرکزي 9 نفر را به 
قتل رسانده و اموال شان را 

تصاحب کرده اند. 
وطن  ترک  که  آمریکایي هایي  براي 
مقصدي  تورو  دل  بوکاس  کرده اند 
با  الجزایري  مجمع  است.  ایده آل 
سواحل شن هاي سفید و درخت هاي 
خرما. اینجا مکاني دوستانه، آفتابي 
در  اما  است  آرامش  از  سرشار  و 

همین منطقه آرام مردم به شکل مرموزي ناپدید مي شدند. 
از آنجایي که رفت و آمد به اینجا زیاد انجام مي شود در 
از  یك  نگرفت.هیچ  را جدي  ناپدید شدن ها  این  ابتدا کسي 
ساکنان این منطقه فکر نمي کردند جنایاتي مخوف دربهشت 
قتل هاي  خبر  اینکه  باشد.تا  انجام  حال  در  آرامش شان 
سریالي، ساکنان این جزیره را در بهت فرو برد و زن و 
این منطقه  به ظاهر دوست داشتني که هتلي در  شوهري 
داتان  شدند.ویلیام  بازداشت  نفر   9 قتل  جرم  به  داشتند 
لورا میشل ریس به خاطر قتل هفت آمریکایي  هولبرت و 
منتقل شده اند.آنخل  پاناما سیتي  زندان  به  پانامایي  دو  و 
میان  که  »مردي  مي گوید:  پرونده  این  بازپرس  کالدرون 
همسایه هایش به » بیل وحشي« معروف بوده به قتل هفت 
هایش  قتل  دالیل  مورد  در  همچنین  او  کرده.  اعتراف  نفر 
توضیح  هم  رسانده  قتل  به  را  قربانیانش  چگونه  اینکه  و 
داده است.« این زوج آمریکایي که خود را سرمایه گذاراني 
متمول نشان داده بودند با ساکنان منطقه دوست شده و 
آنها  به سرشان  گلوله  با شلیك  قربانیان،  انتخاب  از  پس 
را به قتل رسانده و پس از دفن کردن آنها اموال شان را 
خبرنگاران  به  باره  این  در  کالدرون  مي کردند.  تصاحب 

گفت: »او پس از آشنایي با قربانیانش افراد تنها را انتخاب 
مي کرد تا در صورت ناپدید شدن آنها کسي به دنبال پیدا 
کردن شان نباشد.« ریکاردو مارتینلي رئیس جمهور پاناما 
این  در  زنجیره اي  قتل هاي  موارد  اولین  از  را  قتل ها  این 
پرونده  این  به  سریع  رسیدگي  خواهان  و  دانست  کشور 
شد. این پرونده زماني به جریان افتاد که نیروهاي پلیس 
بود  دار  پانسیون  آمریکایي که یك  لین هیوز  جسد شرل 
آنها  اندکي  فاصله  در  کردند.  پیدا  کم عمق  قبر  یك  در  را 
یك  صاحب  که  ایسالر  بو  جنازه  با 
او  جسد  شدند.  مواجه  بود  گالري 
هم در یك قبر پیدا شد. پس از کشف 
به سوي  اتهام  انگشت  دو جسد  این 
آنها  رفت.  نشانه  ریس  و  هولبرت 
دو  این  شدن  ناپدید  از  قبل  اندکي 
نفر پانسیون هیوز و خانه بو ایسالر 
بودند.  کرده  خریداري  ظاهر  به  را 
مقامات پلیس پاناما این زن و شوهر 
را مسئول ناپدید شدن و قتل مایك براون، همسر و پسر 
جوانش مي دانند. براون به خاطر قاچاق مواد مخدر تحت 
در  کالدرون  زندگي مي کرد.  نام مستعار  با  و  بود  تعقیب 

این باره مي گوید: 
» هولبرت زماني که دید او پولدار است خودش و خانواده 
او را به قتل رساند.« دو نفر از دیگر قربانیان این مرد دو 
کارگر پانامایي هستند. سربازان نیکاراگوئه اي این زوج را 
که قصد داشتند به صورت غیرقانوني از کاستاریکا وارد 

این کشور شوند دستگیر کرده اند. 
آنها با تدابیر امنیتي و پوشش خبري زنده به پاناما سیتي 
»مردم  گفت:  خبرنگاران  به  خطاب  هولبرت  شدند.  منتقل 
اینجا  در  کردن  زندگي  من  هستند.  صمیمي  خیلي  پاناما 
نکرده  تا کنون صحبتي  فرد  این  دارم.« همسر  را دوست 
این  کرد.  خواهد  صحبت  وکیلش  حضور  در  تنها  گفته  و 
و  دزدي  پرونده هایي چون  با  قتل  پرونده  بر  زوج عالوه 
جعل سند هم روبه رو هستند. بازپرسان از روحیه خوب و 
بشاشیت این زوج پس از دستگیري متعجب هستند و قرار 

است آنها از لحاظ روان شناسي معاینه شوند. 
15 آگوست 2010 

از دو جواهراتی معروف در لندن سرقت شد.
به گزارش اسکای نیوز پلیس لندن تایید کرد که حوالی ساعت 10 شب شنبه از دو جواهراتی 

نعروف لندن در رویال اکسچینج سرقت شده است.
بر این اساس بدون اعالم میزان سرقت گفته شد حادثه ظاهرا ساعت 10 شب و با حمله به دو 

طالفروشی De Beers و Omega صورت گرفته است.
پلیس گفته تحقیقات در این مورد ادامه دارد و به محض دریافت اخبار جدید مردم را مطلع 
خواهد کرد. هفته پیش 4 سارق حرفه ای طال و جواهرات گراف به ارزش 40 میلیون پوند،  در 

دادگاه به 23 سال زندان محکوم شدند.
رویال اکسچینج در سال 1565 ساخته شده و بیش از 30 فروشگاه و جواهراتی معروف و 

گرانقیمت در آن فعالیت دارد.

بازداشت تاجر ایرانی در برزیل
 تاجر ایرانی متهم به قتل 11 نفر در برزیل بازداشت شد.به گزارش اسوشیتدپرس پلیس ایالت 
سی.آرا در شمال غرب برزیل فرهاد مرویزی 46 ساله را به اتهام استخدام دو مامور دولتی و 
برای آدمکشی ظرف دو سال اخیر بازداشت نمود. در اعالمیه رسمی پلیس این نکته ذکر نشده 
که آیا وی وکیل دارد یا نه؟ اما اعالم شده بزودی در کنفرانس خبری جزییات بیشتری در این 
باره ارائه خواهد شد. وی و 10 نفر دیگر که در دفتر وی مشغول بکار بودند، در این راستا 
بازداشت شده اند.وی متهم است با ایجاد باند قاچاق اجناس الکترونیك و رایانه ای آسیایی را 
در منطقه امریکا قاچاق می کرده است. تحقیقات علیه اینفرد زمانی آغاز شد که باند وی قصد 

کشتن مامور گمرک را در سال 2008 داشت.

فرار یك کرکس و اعالم هشدار در فرودگاه گالسگو 
این  در  اسکاتلند،  گالسگو  فرودگاه  نزدیکی  در  نمایشگاهی  از  کهنسال  کرکس  یك  فرار  با 
فرودگاه وضع هشدار اعالم شد. این کرکس ماده به نام »گاندالف« که هفت سال سن دارد 
و فاصله بین دو بال این پرنده بیش از سه متر است از نمایشگاه پرندگان شکاری در شهر 
کامبرنالد در نزدیکی گالسگو فرار کرده و تاکنون به این نمایشگاه بازنگشته است.به گزارش 
خبرگزاری فرانسه از گالسگو؛ فرار این پرنده غول پیکر باعث شد تا ماموران کنترل پرواز 
فرودگاه در این مورد که ممکن است این پرنده در ارتفاع پایین پرواز و به هواپیماها برخورد 

کند، به خلبان ها هشدار دادند

18 زخمي دراثر تصادف کامیون و قطار در 
جنوب انگلیس 

واحدهاي امداد و نجات در انگلیس اعالم کردند روز سه شنبه در اثر برخورد قطار با یك 
دستگاه کامیون در یك گذرگاه همسطح در این کشور و در نتیجه از ریل خارج شدن قطار، 18 
نفر زخمي شدند که حال دو نفر از آنها وخیم اعالم شده است. این منبع افزود: این حادثه در 
روستایي در جنوب شرقي انگلیس هنگامي روي داد که قطار با یك خودرو سنگین حامل کاال 
برخورد کرد و در نتیجه یك واگن آن از ریل خارج شد. نیروهاي امداد و نجات اعالم کردند 

18نفر در این سانحه زخمي شدند که 14 نفر از آنها سرپایي معالجه شدند. 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید
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● متولد فروردین )بره(:
مرحله  وارد  اینکه  خاطر  به  شما  اگر 
هایتان  توانایی  و  اید  شده  جدیدی 
یأس  احساس  کمی  است  شده  دگرگون 
می کنید، زیاد نگرانی به دلتان راه ندهید. 
به جای اینکه دوران گذشته را بازسازی 
آینده  سوی  به  عجله  با  اینکه  یا  و  کنید 
حرکت کنید، به لحظه حال توجه کنید. اما 
تا وقتی که خودتان کاماًل آمادگی ندارید 
با  را  خود  احساسات  که  ندارد  لزومی 

دیگران در میان بگذارید.
● متولدین اردیبهشت )گاو(:

به  خواهید  می  دوباره  امروز  شما 
سعی  و  کرده  توجه  قدیمی  مشکالت 
بین  کردن  برقرار  تعادل  برای  کنید  می 
و  دوستان  نیازهای  و  خود  نیازهای 
برقرار  متناسب  تعادلی  همکارانتان 
درگیر  دیگران  با  همراه  شما  اگر  کنید. 
به  کردن  عمل  در  اید،  شده  پروژه  یك 
از  نخواهید  اگر  تیم  از  عضوی  عنوان 
مواجه  مشکل  با  کنید  کمتر  اثرگذاریتان 
خواهید شد. به جای اینکه نگران سازنده 
کارهایی  کنید  سعی  باشید،  خود  بودن 
گروه  دیگر  اعضای  با  که  دهید  انجام 

هماهنگ باشد.
● متولدین خرداد )دوقلوها(:

امروز شما نمی توانید به راحتی از عالیق 
کنید و حتی  خود در خانه چشم پوشی 
وقتی به سر کار می روید تا بدان جا هم 
کشیده می شوند. شما مطمئن هستید که 
سر  ناگهانی  احساساتتان  که  موقعی  تا 
ریز نکرده اند، قادر هستید آنها را تحت 
این  که  وقتی  باشید.  داشته  خود  کنترل 
اتفاق بیفتد برای خود شما هم به اندازه 
بنابراین  بود.  آور خواهد  تعجب  دیگران 
تا دیر نشده عجله کنید؛ هرچه در دلتان 

دارید در طول روز بیرون بریزید.
● متولدین تیر )خرچنگ(:

که  بدانید  دقیقًا  خودتان  شما  اگر  حتی 
قبل  ولی  دهید،  انجام  باید  کارهایی  چه 
رویاهایتان  برسید،  هدفتان  به  اینکه  از 
می  خارج  اصلیتان  مسیر  از  را  شما 
دادن  دست  از  خاطر  به  بنابراین  کنند. 
خواهید  ناراحت  خیلی  انرژیتان  و  زمان 
کردن  قبول  با  توانید  می  شما  اما  شد، 
نهفته  اتفاق حکمتی  گفته که »در هر  این 
است« نوع نگاه خود را عوض کنید. شما 
برایش  که  را  آنچه  نتوانید  اکنون  شاید 
کنید،  تمام  را  بودید  کرده  ریزی  برنامه 
ولی وقتی این کار را کردید روحیه خیلی 

بهتری خواهید داشت.
● متولدین مرداد )شیر(:

دارید، ممکن  اگر شما یك شریك شغلی 
ای  به موقعیت آشفته  را  پای شما  است 
از  توانید  نمی  آسانی  به  و شما  بکشاند 
در  سر  بیاورید.  در  سر  فرد  این  کار 
یك  احساسی  های  پیچیدگی  از  آوردن 
بخصوص  است،  سختی  کار  دیگر  نفر 
خطر  در  شما  مالی  موقعیت  که  زمانی 
اما  شد.  خواهد  هم  تر  سخت  باشد، 
شما  بین  های  تفاوت  که  نکنید  فراموش 
و یك نفر دیگر در نهایت شاید ساده تر 
و  بین عقل  قبول کردن شکاف عمیق  از 

احساستان باشد.
● متولدین شهریور )سنبله(:

نفر  یك  با  خاصی  دوستانه  رابطه  شما 
کنید  می  فکر  االن  و  اید،  کرده  برقرار 
که اگر بخواهید به این رابطه پایان دهید 
باید همه زندگیتان تغییر کند و از این رو 

موضوع  این  بنابراین  بشود.  رو  آن  به 
خسته  همچنین  و  ناامید  را  شما  خیلی 
کرده است. اعتماد بیش از اندازه شما به 
احتیاط  بی  خیلی  که  شده  باعث  دیگران 
تکیه  با  بخواهید  اگر شما  اما  کنید.  عمل 
کردن به دیگران درگیر احساسات خود 
بشوید، امکان دارد یك نفر دیگر به شما 
به  که  کنید  سعی  بنابراین  کند.  خیانت 
انجام  کاری  دیگر  نفر  یك  منافع  خاطر 

ندهید.
● متولدین مهر )ترازو(:

راز  یك  با  زیادی  زمان  مدتی  شما  اگر 
را  آن  هم  بحال  تا  و  اید  کرده  زندگی 
افشا نکرده اید، االن وقتش رسیده که تا 
حدودی از این نگرانی بیرون بیایید. شما 
توانایی های دیگری نیز دارید و درحال 
خود  مادی  مسائل  روی  بر  باید  حاضر 
کار  محل  در  تان  پروژه  جزئیات  مثل 
درونی  دنیای  به  فعاًل  پس  کنید.  تمرکز 
را  شما  موضوع  این  نکنید،  توجه  خود 
دارید  رو  پیش  در  که  مسافرتی  برای 

آماده می کند.
● متولدین آبان )عقرب(:

حساب  به  کاری  روز  یك  امروز  اگر 
باشد؛  داشته  اهمیت  نباید  اصاًل  آید،  می 
شما،  خانه  پنجمین  در  ماه  اینکه  برای 
و  دارد  قرار  شادی  و  بازی  خانه  یعنی 
به شما می گوید از خانه بیرون رفته و 
بی  این  اما  باشید.  داشته  اوقات خوشی 
بر  را  تان  مسئولیت  بار  شما  توجهی 
این موضوع  و  اندازد  می  دیگران  دوش 
اصاًل خوشایند آنان نیست. از بین کار و 
انتخاب کردن اصاًل دست  تفریح یکی را 
خود شما نیست. سرنوشت شما هر چه 
برابرش  در  توانید  نمی  شما  باشد  که 

ایستادگی کنید.
● متولدین آذر )کمان(:

یك بار دیگر شما بین وظایف کاریتان و 
مسئولیت های خود در خانه قرار گرفته 
موقتی  اگر  حتی  حاضر  حال  در  اید. 
مشکلی  نوع  هر  بتوانید  باید  شما  باشد، 
بری  و  دور  خوشبختانه  کنید.  حل  را 
هایتان به خاطر شما و به طور موازی با 
شما حرکت می کنند و با کمك کردن به 
شما واقعًا معجزه خواهند کرد. شما آدم 
نادانی نیستید!! اما بهتر است این رازی را 

که بهتان گفتیم فعاًل به هیچ کس نگویید!
● متولدین دی )بز(:

هم  خودتان  های  برنامه  از  امروز  شما 
سر در نمی آورید! شاید شما از خودتان 
یا  و  اید  داشته  حد  از  زیاده  انتظارات 
شاید وقت خودتان را تلف کرده باشید. 
اما االن هرقدر هم که وقت داشته باشید، 
یا  و  کار  محل  در  دارد  امکان  هم  باز 
بشوید.  حاضر  دیر  هایتان  مالقات  قرار 
اما سعی نکنید با دروغ گفتن و یا اغراق 
کردن در واقعیت به اشتباه خود سرپوش 
اشتباهات  با  و  باشید  صادق  بگذارید. 

خود به درستی برخورد کنید.
● متولدین بهمن )ظرف آب(:

امروز شما می توانید در یك لحظه خیلی 
به خودتان مطمئن باشید و در لحظه دیگر 
می  رنج  خود  باالی  نفس  به  اعتماد  از 
برید. سیر کردن در این روند اصاًل جالب 
نیست، اما شما می توانید طی این مراحل 
خودتان  درباره  مهمی  خیلی  چیزهای 
بشناسید.  بهتر  را  خودتان  و  بفهمید 
سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران 
باعث نمی شود احساس بهتری پیدا کنید 

و مطمئنًا به آنها هم کمکی نخواهد کرد.
● متولدین اسفند )ماهی(:

استرس  اصلی  منشأ  شما  های  رابطه 
یك  اگر  خصوص  به  هستند،  شما  های 
و  باشد  داشته  ای  خواسته  شما  از  نفر 
شما از پس انجام دادن آن برنیایید. نفس 
و  مدیتیشن  به  را  زمانی  کشیدن،  عمیق 
یا دعا خواندن اختصاص دادن باعث می 
شود که در این روز پر مشغله استرس 

های شما کمتر بشوند. 

بهترین مکان برای گم شدن فال هفته
کیف پول کجاست؟

بهترین  موزه ها  می دهد  نشان  اجتماعی  تحقیق  یك   
مکان برای گم شدن کیف پول هستند، چرا که با احتمال 

جاهای  به  نسبت  بیش تری 
پول  کیف  است  ممکن  دیگر 

به شما برگردانده شود.
نیمی  تقریبا  شدند  متوجه  محققان 
مکان های  در  که  پول هایی  کیف  از 
به صاحبشان  گم می شوند  فرهنگی 

بازگردانده می شوند.
بریتانیا  شهر   5 در  که  تحقیق  این 
نشان  هم چنین  است  شده  انجام 
که  کیف هایی  از  سوم  یك  می دهد 
به  می شوند  گم  خرید  مراکز  در 
اما  می شود.  برگردانده  صاحبشان 
حتی یکی از کیف هایی که در کافه ها 

یا خطوط حمل و نقل عمومی گم می شوند برگردانده نمی شوند.
مکان های  در  را  کیف   100 محققان  مطالعه،  این  انجام  برای 
مختلفی در لندن، بیرمنگام، گالسکو، کاردیف و لیدز قرار داند که 
هر کدام شامل 10 پوند پول نقر، یك عکس، یك رسید و اطالعاتی 

برای تماس با مالك کیف بودند.
که  افرادی  شد.  برگردانده  کیف ها  این  از  پنجم  یك  مجموع  در 

در مرکز انگلستان زندگی می کردند بیش از دیگر شهرها صادق 
بودند و کیف های گم شده را برمی گرداندند.

با وجود این آمارها، نزدیك به یك سوم از مجموع 2000 نفری 
که در یك نظرسنجی شرکت داشتند اعالم کردند که کیف گم شده 

را برمی گردانند.
آمارها نشان می دهد در طول 5 سال گذشته نزدیك به 9 میلیون 
کیف پول که به طور متوسط دارای 85 پوند پول نقد بودند در 
این کشور گم شده یا دزدیده شده است. این بدان معناست که در 
طول این مدت در مجموع 765 میلیون پوند 

گم شده است.
پول  از  مهم تر  موارد  از  بسیاری  در  البته 
نقد، اسناد، اطالعات شخصی و کارت هایی 
خود  پول  کیف  در  در  فرد  هر  که  است 
مهم ترین  اقالم  این  کردن  جایگزین  دارد. 
مشکلی است که افرادی که کیف خود را گم 

کرده اند با آن روبه رو می شدند.
سارا بالنی یك کارشناس سرقت اطالعات 
از کارت های اعتباری در این باره گفت: گم 
شدن کیف پول یا گم  کردن آن یك تجربه 
نگرانی  و  ناراحتی  که  زاست  استرس 
استفاده  سوء  می آورد.  وجود  به  زیادی 
به  مدارک  و  اسناد  و  اعتباری  کارت های  اطالعات شخصی،  از 
سرعت در حال افزایش است و به همین دلیل ما به مردم توصیه 
می کنیم نسبت به مراقبت از کیف پول خود دقت بیش تری داشته 

باشند.
تلگراف ، 18 آگوست
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ورزش ایران
ادامه کشمکش بر سر پوشش بانوان فوتبالیست ایراني 

فیفا: با کاله دوچرخه 
سواري فوتبال بازي نکنید 

از دومین بازي بانوان فوتبالیست  اخبار نگران کننده اي که ساعاتي قبل 
ایران در المپیك نوجوانان به گوش مي رسید از ال ینحل بودن نوع پوشش 
دختران ایران در سنگاپور از نگاه فیفا حکایت داشت. ایرادهایي که فیفا 
برطرف  گرفت  ترکیه  مقابل  بازي اش  اولین  در  ایراني  بازیکنان  به کاله 
از  قبل  نیز  بدني  تربیت  تایید سازمان  مورد  کاله  محموله  و  بود  نشده 
بازي با گینه نو به محل اردو نرسیده بود. به این ترتیب فضاي اردوي 
تیم ملي بانوان با پیغام هایي که از سوي فیفا ارسال مي شد ملتهب به نظر 
مي رسید. فیفا تاکید مي کرد ورزشکاران ایراني باید با پیراهني که مورد 
باشند  داشته  این  از  اگر پوششي غیر  و  بروند  میدان  به  آنهاست  تایید 
کشداري  چانه زني هاي  و  خواهد شد  جلوگیري  میدان  به  آنها  ورود  از 
المپیك  در  فوتبالیست  بانوان  حضور  ادامه  بود  تهران  از  آن  منشأ  که 
فریده  گیرودار  این  در  مي داد.  جلوه  آمیز  ابهام  همچنان  را  نوجوانان 
شجاعي که شخصا کار مذاکره با نمایندگان فیفا را بر عهده دارد خبرهاي 
تازه اي را در اختیار بازیکنان نگران قرارداد: »فیفا مجاب شد که اجازه 

انجام دومین دیدار تیم ایران برابر گینه نو را صادر کند. 

البته داستان مخالفت فیفا با پوشش تیم ایران همچنان ادامه دارد. قرار 
کند  ارسال  سنگاپور  به  را  فیفا  تایید  مورد  کاله هاي  فدراسیون  است 
توانستیم کاله هاي  ما  استفاده شود.  آنها  از  نو  گینه  با  بازي  از  بعد  تا 
تایید نماینده فیفا بود خریداري کنیم. این کاله هاي  جدیدي را که مورد 
دوچرخه سواري متعلق به شرکت آدیداس است اما فیفا اعالم کرده این 
کاله با بند در پشت سر بسته مي شود و براي بازیکنان خطرناک است.« 
افشارزاده، دبیرکل کمیته ملي المپیك و سرپرست کاروان اعزامي ایران 
به این بازي ها با حضور در دایره خبرنگاران ایراني حاضر در سنگاپور 
از عزم دستگاه ورزش ایران براي تن ندادن به خواسته هاي فیفا خبر داد: 
»این تیم پوششي را برتن خواهد کرد که مورد تایید سازمان تربیت بدني 
استفاده  را  باشد  کرده  تایید  را  آن  فدراسیون  تنها  که  لباسي  و  باشد 
با  ایران در میدان  تیم فوتبال دختران  از حضور  فیفا  اگر  نخواهد کرد. 
پوششي که مورد تایید سازمان تربیت بدني است جلوگیري کند، ما هم 
در بازي هاي بعدي حاضر نمي شویم.« مقامات ورزشي ایران در مالقات 
با مسئوالن فیفا چند پیشنهاد مختلف را مطرح کردند و در نهایت فیفا با 
گرفتن تعهد، مجوز برگزاري بازي تیم ایران مقابل گینه نو را صادر کرد.

لحن قلدرمآبانه مدیران فدراسیون در قبال فیفا که روي سایت هاي داخلي 
به چشم مي خورد، تعظیم مقامات فیفا در برابر خواست مدیران دستگاه 
ورزش ایران را به اهالي فوتبال القا مي کند. در همین قاب مهدي تاج با 
کاله  فیفا  »مشکل  مي گوید:  فوتبال  فدراسیون  موضع  دادن  جلوه  قاطع 
و  کند  پیدا  تغییر  این پوشش  باشد  قرار  اگر  که  است  ایران  ملي پوشان 
مسئوالن  فشار  رفت.  نخواهیم  زیربار  نباشد  اسالمي  پوشش  نامش 
بین المللي نمي تواند باعث تغییر پوشش ملي پوشان ایران شود.« مرضیه 
بانوان  ملي  تیم  اعزام  از  قبل  که  تربیت بدني  اکبرآبادي معاون سازمان 
به عنوان  بود  لباس ها را صادر کرده  تعویض طرح  بار دستور  چندین 
بانوان  تیم  لباس هاي  به نوع  فیفا  ایرادهایي که  این ماجرا  مسبب اصلي 
ایران وارد مي داند را یك تصمیمات سیاسي و مغرضانه قلمداد مي کند: 
»اگر مدیران فیفا که مدعي تخلف تیم فوتبال دختران ایران هستند بابت 
انتقاد خود مستندي داشتند اصال نباید اجازه برگزاري دیدار اول مقابل 

ترکیه را مي دادند.

 من فکر مي کنم این انتقادها با نگاه سیاسي انجام شده است. فیفا سیاسي 
برخورد کرده و این برخالف منشور المپیك است. به همین دلیل پس از 
پایان مسابقات آنها باید پاسخگو باشند.« با اینکه فیفا ادعا مي کند لباسي 
که  است  طرحي  با  مغایر  کردند  تن  به  ترکیه  مقابل  ایراني  دختران  که 
پیش از بازي ها براي آنها ارسال و تصویب شده، اکبرآبادي فیفا را به 
تالش براي آسیب رساندن به بانوان فوتبالیست و مسلمان ایراني متهم 
مي کند: »طرح اینگونه مسائل در جریان مسابقات، به لحاظ رواني تاثیر 
بدي را در میان ورزشکاران و مربیان تیم مربوطه ایجاد مي کند اما فیفا 
بدون توجه به این مسئله خیلي راحت انتقادات خود را علني کرد.« بانوان 
فوتبالیست ایراني به رغم تمام جنجال ها رودرروي گینه نو به میدان رفتند 
وپیروز شدند. اخباري که از سنگاپور مخابره مي شود اینطور القا مي کند 
با  همراه  و  نرم  بسیار  فیفا  نمایندگان  مقابل  ایران  که موضع مسئوالن 
طرح تقاضاهاي مکرر است اما در مصاحبه با رسانه هاي داخلي اینطور 
جلوه داده مي شود که فیفا مقابل مسئوالن ایراني مستاصل شده و کوتاه 

آمده است. 

ورزشی ایران و جهان
علي کریمي از استیل آذین اخراج شد 

کیك و ساندیس 
کار دست علی کریمی داد

امیر جاملو 

»با استعدادهاي ناب اما یاغي فوتبال چه باید کرد؟« این پرسش 
را  فوتبال  دنیاي  از مربیان مطرح  تاریخ ذهن بسیاري  در طول 
یافت  آن  براي  معقولي  و  منطقي  پاسخ  هرگز  و  کرده  مشغول 
محبوب ترین  فهرست  در  همیشه  یاغي  ستاره هاي  است.  نشده 

هر  آنها  به  بي اعتنایي  و  هستند  و  بوده  تماشاگران  گزینه هاي 
قرار  سکونشین ها  سیاه  لیست  در  را  باشگاهي  مالك  یا  مربي 
باشگاه ها  مالکان  بیزینس  براي  مناسبي  وسیله  آنها  مي دهد. 
محسوب مي شوند اما مربیان اغلب یا چاره اي غیر از تن دادن به 
خواسته هاي نامتعارف این دست از بازیکنان ندارند یا اینکه باید 
عواقب ایستادن مقابل آنها را به جان بخرند و سر در دهان شیر 
آرماندو  گو  دیه  گاسکویین،  پل  کانتونا،  اریك  امثال  ببرند.  فرو 
لحاظ  به  همواره  افنبرگ  اشتفان  و  کانیو  دي  پائولو  مارادونا، 
رفتاري و خصوصیات اخالقي تهدیدي بزرگ براي باشگاه هاي 
خود محسوب مي شدند اما با این حال نادیده گرفتن توانایي هاي 
مي گنجد.  هواداري  و  مربي  کمتر  ذهن  در  آنها  فرد  به  منحصر 
استعداد و یاغي گري در فوتبال ایران دو واژه مترادف هستند 
که انگار در کنار هم متولد مي شوند و موازي با هم رشد مي کنند. 
در گذشته بازیکناني مثل مجتبي محرمي، مرتضي کرماني مقدم، 
در  و  قرار مي گرفتند  قاب  این  در  ناصر حجازي  و  پروین  علي 
میان معاصرها مي توان از خداداد عزیزي، مهدي هاشمي نسب، 
علي دایي، رضا شاهرودي، نیکبخت واحدي و البته علي کریمي 
که  است  نسلي  بازمانده  آخرین  کریمي  علي  اکنون  برد.  نام 
او کف  استعداد، ذکاوت و خالقیت  افتخار  به  ایستاده  هواداران 
مي زنند اما مدیران و مربیان باشگاه ها گاهي به این مي اندیشند 
که  اي کاش هرگز یکي مثل علي کریمي را استخدام نمي کردند. 
در بین فوتبالیست هاي حال حاضر ایران نمي توان نمونه مشابهي 
براي علي کریمي یافت و شاید تنها سبك بازي و سرخي زبان 
مجتبي جباري تا حدودي به کریمي نزدیك باشد. آخرین ماجراي 
او علیه مدیرعامل  از مصاحبه  علي کریمي در استیل آذین پس 
دالیل  جوي  و  جست  در  خبرنگاران  هنوز  خورد.  کلید  باشگاه 
حذف ناگهاني او از تیم ملي بودند که شماره هشت سوژه جدیدي 
را در استیل آذین دست آنها داد و گفت:» با این مدیریت نباید به 
قهرماني استیل آذین در لیگ برتر امیدوار بود. باید مدیري را به 
این تیم مي آوردند که بتواند ضعف ها را پوشش دهد نه اینکه با 
این  بیاورد.«  استادیوم  به  تماشاگر  زور  به  و  و ساندیس  کیك 
استیل  دفاعي  در خط  کریمي  علي  قدرتمندانه  نمایش  با  جمالت 
آذین در بازي مقابل استقالل درهم آمیختند تا معادله دو مجهول 
عصیانگري ها و ساق هاي قدرتمند علي کریمي همچنان به قوت 

خود باقي بماند. 

یك دهه و اندي درخشش و عصیانگري 

علي کریمي در اواسط دهه 70 و با درخشش بي نظیر در ترکیب 
تیم فوتسال فتح تهران در فوتبال ایران شناخته شد. او از همان 
ابتدا بازیکن مطیع و سربه زیري نبود اما بسیاري از باشگاه ها 

کریمي  علي  نام  که  روزهایي  نخستین  در  داشتند.  را  آرزویش 
سر زبان ها افتاده بود او در سالن 12 هزار نفري آزادي معرکه 
عجیبي راه انداخت و پس از باز کردن دروازه استقالل در فینال 
تحریك  حرکت  و  رفت  تیم  این  تماشاگران  سمت  به  بازي ها 
باعث شد  به جنجال کشید و  را  بازي  آنچه  داد.  انجام  کننده اي 
صندلي هاي ورزشگاه یك به یك به وسط زمین مسابقه پرتاب 
این حال  با  اما  کرد  اخراج  از زمین  را  داور علي کریمي  شوند. 
دقایق زیادي طول کشید تا فضا براي ادامه مسابقه مساعد شد. 
و  آغاز شد  از همان روز  کریمي  علي  و  آبي دوست ها  دشمني 
را  قرمز  پیراهن  زودي  به  یاغي  ستاره  که  بود  بیني  پیش  قابل 
برتن خواهد کرد. امیر عابدیني – مدیرعامل وقت پرسپولیس – 
در جذب کریمي تعلل نکرد اما ستاره پرسپولیس با پیراهن تیم 
ملي امید در ویتنام به داور بازي لگد زد و بیش از یك سال از 
حضور در میادین فوتبال محروم شد. کریمي در بازگشت به همه 
خیلي  او  بازي هاي  آوازه شعبده  و  تبدیل شد  پرسپولیس  کاره 
زود در فوتبال قاره پیچید. در پایان دومین فصل حضورش در 
پرسپولیس مشتري هاي دست به نقد زیادي داشت اما سرانجام 
در حالي که به شدت با عابدیني دچار اختالف شده بود به االهلي 
امارات رفت و اعالم کرد خوشحال است که از این انتقال ریالي 

به جیب پرسپولیس و امیر عابدیني نرفته است. 

یاغي گري هاي کریمي در اوج دوران فوتبالش و زماني که پیراهن 
همین  در  او  بود.  پابرجا  داشت همچنان  تن  به  را  مونیخ  بایرن 
برانکو  مخالف  جبهه  آلمان   2006 جام جهاني  از  قبل  و  دوران 
به  تیم ملي  پرواز  از  قبل  داد و چند روز  را تشکیل  ایوانکوویچ 
آلمان اعالم کرد تیم ملي با این مربي به جایي نمي رسد. کریمي 
با پرتغال تعویض شد لگد  از آنکه در بازي  در جام جهاني پس 
محکمي به چمدان کادر پزشکي زد و در آخرین بازي تیم ملي هم 
در ترکیب اصلي قرار نگرفت. اختالف شدید او با علي دایي که در 
جبهه موافقان برانکو بود از همین بازي ها آغاز شد و بعدها وقتي 
دایي سرمربي تیم ملي شد به اوج رسید. دایي خوب مي دانست 
نمي تواند کریمي را بدون دلیل از تیم ملي کنار بگذارد. او شماره 
هشت را به همراه تیم ملي به اردوي اردبیل برد و این بار یاغي 
زودتر از همیشه به زبان آمد. کریمي امکانات اردوي اردبیل را 
ضعیف و دور از شأن تیم ملي دانست تا از تیم ملي کنار گذاشته 
شود و بعدها دعوت مجدد دایي را نپذیرد. کریمي حتي خواهش 
برخي رجال سیاسي را براي آشتي با دایي نادیده گرفت و وقتي 
در یکي از بازي هاي پرسپولیس او را با دایي روبه رو کردند تا 
در عمل انجام شده قرار بگیرد و آشتي کند، بازهم طفره رفت. 
کمتر از یك سال پس از این ماجرا علي کریمي اصطکاک شدیدي 
با عباس انصاري فرد – مدیرعامل وقت پرسپولیس – پیدا کرد 
کریمي  کرد.  متهم  مالي  سابقه  سوء  و  دروغگویي  به  را  او  و 
و  نکرد  تمدید  پرسپولیس  با  را  بعدش  سال  قرارداد  نهایت  در 
به استیل آذین پیوست. او از معدود بازیکناني بود که ایرادها و 
امکانات ضعیف اردوي تیم ملي در اتریش را بدون پرده پوشي 
به زبان آورد و به این ترتیب از تیم ملي هم کنار گذاشته شد. چند 
روز پس از این ماجرا علي کریمي که در زمان تمدید قراردادش 
با استیل آذین تمایلي به عکس انداختن در کنار مدیرعامل باشگاه 
نداشت مصاحبه تند و تیزي را علیه مصطفي آجورلو انجام داد 
مصاحبه  همین  دلیل  به  کریمي  علي  که  رسید  خبر  و سرانجام 
از باشگاه استیل آذین اخراج شده است. این بي تردید پایان راه 
آخرین  در  او  و  نیست  کریمي  فني  با شاخصه هاي  فوتبالیستي 
از  بسیاري  هنوز  کرد  ثابت  آذین  استیل  پیراهن  با  حضورش 

ستاره هاي نوظهور فوتبال ایران به گرد پایش هم نمي رسند. 

مقصر کیست؟ 

و  نظم  حفظ  براي  شود  مدعي  نمي تواند  آذین  استیل  باشگاه 
اندي  انضباط کریمي را کنار گذاشته. حسین هدایتي یك سال و 
به  را  او  فرد  انصاري  و  کریمي  اختالفات  از  استفاده  با  قبل 
استیل آذین کشاند و بي تردید مي دانست با چه بازیکني قرار داد 
مي بندد. استیل آذین زماني براي مطرح شدن در فوتبال ایران به 
کریمي نیاز داشت و امروز که به اهدافي وراي مطرح شدن نیاز 
ترازوي  کفه  ترجیح مي دهد.  به کریمي  را  مدیرعامل  آقاي  دارد 
توانمندي هاي فني کریمي همیشه از کفه یاغي گري هاي او سنگین 
تر بوده و این چنین بود که یاغي شماره هشت برخالف بسیاري 
فراموش  ماند.  باقي  اوج  در  همیشه  ایران  فوتبال  یاغي هاي  از 
این  ماجراها  این  از  توجهي  قابل  بخش  در  کریمي  جرم  نکنیم 
ایران  بود که چشم بر پشت پرده هاي مدیران و مربیان فوتبال 
نبست و البته که در این مسیر گرداندگان فوتبال ایران هم نهایت 
تالششان را براي به حاشیه راندن یکي از استعدادهاي انگشت 
نماي تاریخ فوتبال ایران به کار گرفتند؛ همان هایي که امروز از 

زبان سرخ او مي ترسند و اخراجش مي کنند. 
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کاپلو: روني پسر خوبي 
است، خداحافظي نمي کند 
داشت،  ناامیدکننده اي  نمایش   2010 جام جهاني  در  که  روني  وین 
در دیدار دوستانه تیم ملي انگلیس مقابل مجارستان هم درخشش 
چندان نداشت با این وجود فابیو کاپلو معتقد است با آغاز چند هفته 

درباره  کاپلو  گشت.  خواهد  باز  آرماني  شرایط  به  روني  لیگ،  از 
را پیش رو  دارم روني فصل خوبي  اطمینان  وضعیت روني گفت: 
البته به چند هفته زمان نیاز دارد، از سه سال پیش  خواهد داشت 
به  و  کرده ام  ارزیابي  بسیاري  مهاجمان  کنار  در  را  عملکرد روني 
توانایي هاي او کامال ایمان دارم. روني به 500 تا 600 دقیقه زمان 
نیاز دارد و تاکنون 150 دقیقه بازي کرده است. بنابراین فکر مي کنم 
به  پاسخ  در  کاپلو  شود.  داده  فرصت  او  به  دیگر  بازي   3 حداقل 
شایعه خداحافظي روني گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد 
من با او صحبت کردم و او قصد ندارد؛ از بازي هاي ملي کناره گیري 
کند. روني پسر خوبي است و مي خواهد با ما بماند. طبیعي است که 
در چند بازي خوب نباشد اما به زودي همه چیز را فراموش خواهد 

کرد. 

اوزیل در تور رئال مادرید 
در آستانه آغاز فصل جدید، باشگاه رئال مادرید موفق شد دومین 
ساله   21 ستاره  اوزیل،  مسعوت  و  کند  شکار  را  آلمان  ملي پوش 
وردر برمن را به خدمت خود درآورد. چند هفته پیش سامي خدیرا 
اشتوتگارت را به مقصد مادرید ترک کرده بود. کشمکش هاي باشگا ه 
مادرید  رئال  اسپانیایي  صاحبنام  باشگاه   و  برمن  وردر   آلماني 
رسید.  پایان  به  آلمان  ترک تبار  ملي پوش  اوزیل،  مسعوت  سر  بر 
ظاهرا مسئوالن هر دو باشگاه بر آن بوده اند که هر چه سریع تر به 
نتیجه اي دست یابند تا با خیال آسوده، پیکارهاي ملي و بین المللي 

در فصل جدید را آغاز کنند. 
و  نقل  این  ازاي  در  مادرید  رئال  اسپانیایي آس،  نشریه  نوشته  به 
برمن واریز خواهد  به حساب وردر  یورو  میلیون  مبلغ 15  انتقال، 
کرد. قرارداد اوزیل با باشگاه جدیدش نیز تا سال 2016 اعتبار دارد 

و درآمد ساالنه او نیز بر پنج میلیون یورو بالغ خواهد شد. 
به نظر مي رسد که ژوزه مورینیو، سرمربي پرتغالي رئال مادرید که 
از فصل جدید، سکان هدایت این تیم را برعهده گرفته، عالقه خاصي 
سامي  که  بود  پیش  هفته  چند  دارد.  آلمان«  »ساخت  بازیکنان  به 
خدیرا، یکي از مهره هاي جوان و کلیدي تیم ملي آلمان در جام جهاني 
موفق  مذاکرات  از  پس  و  گرفته  قرار  مورینیو  توجه  مورد   ،2010
میان مسئوالن باشگاهش اشتوتگارت، به صف مادریدي ها پیوسته 
بود. مورینیو در حاشیه دیدار دوستانه بایرن مونیخ و رئال مادرید 
که در روز جمعه گذشته )13 آگوست( برگزار شد، عالقه خود را 
در مورد به خدمت درآوردن اوزیل نیز ابراز داشته و تصریح کرده 
بپیوندد،  ما  به جمع  اگر  بازیکن بسیار خوبي است و  »اوزیل  بود: 
بسیار خشنود خواهم شد. سرمربي او مخالفت خود را با این نقل و 
انتقال ابراز داشته، اما ببینیم چه مي شود.«یکي از دالیل مهم عالقه 
رئال  برزیلي  کاکا، ستاره  اوزیل، مصدومیت شدید  به  مادریدي ها 
است که به احتمال قوي دست کم چهار ماه از صحنه رقابت ها دور 
در خط  بزرگ  آمدن خلئي  به وجود  باعث  او  غیبت  و  بود  خواهد 
میاني این تیم شده است. مورینیو هم درباره خرید این بازیکن گفت: 
»او بازیکني بود که قراردادش تا سال 2011 اعتبار داشت. از همین 
رو او را در ازاي )پرداخت( رقمي به خدمت گرفتیم که پایین تر از 
ارزش واقعي اوست. ما نمي توانستیم بازیکني با این توانایي را با 
که  اوزیل  مسعوت  درخشش  پي  در  بدهیم.«  دست  از  شرایط  این 
یکي از استعدادهاي بزرگ فوتبال آلمان محسوب مي شود، شماري 
از باشگاه هاي پرآوازه اروپا، از جمله بارسلونا و چلسي نیز، تمایل 
خود را به خرید این هافبك تکنیکي ابراز داشته بودند، اما این ابراز 

تمایالت در همان سطح گفته باقي مانده و به عمل نرسیده بود. 

ورزش
16 سال درخشش اسکولز در منچستر یونایتد 

پیرمرد خط میانی
سیامك خاجي

پل اسکولز در 35 سالگي هنوز هم وزنه قابل اتکایي براي شیاطین 
سرخ به حساب مي آید و درخشش او در نخستین بازي لیگ برتر 
این فصل برابر نیوکاسل نشان داد که چرا اینقدر سرالکس فرگوسن 
اصرار به ادامه حضور او دارد. مرد مو قرمز شیاطین سرخ در این 
سن و سال هنوز هم یکي از بهترین هافبك هاي فوتبال انگلیس است 
و حتي فابیو کاپلو تالش زیادي کرد تا او را با خود به جام جهاني 
از  خداحافظي اش  نشد  حاضر  اسکولز  نهایت  در  اما  ببرد   2010
بازي هاي ملي را کنار گذاشته و در ترکیب سه شیرها حضور یابد. 
در 16 سال اخیر او به یکي از نمادهاي یونایتدها بدل شده و همواره 
جایگاه خود در بین ستاره هاي تیم را حفظ کرده است. آنالیز دالیل 

درخشش چنین بازیکني مي تواند خواندني باشد.

شیوه بازي
میانه  در  طراح  و  تکنیکي  بازیکن  کمتر  انگلیس  فوتبال  حالي که  در 
اسکولز  باشد.  غنیمتي  مي تواند  بازیکني  چنین  دارد حضور  میدان 
مي تواند همانند هافبك هاي اسپانیا در جام جهاني با پاس هاي دقیق 
خود مهاجمان را در موقعیت گل قرار داده و در دو دهه اخیر بارها 
یونایتدها را به موفقیت رسانده است.  قدرت بازیخواني او در میانه 
میدان و همچنین تکل ها و جنگندگي اش سبب شده تا خود و تیمش را 
به جام هاي مختلف برساند. سربابي چارلتون، رکورددار گلزني در 
تاریخ شیاطین سرخ، درباره او مي گوید: وقتي مي خواهم درباره یك 
هافبك کامل و داراي تمام این خصوصیات صحبت کنم فقط یك نام 
به ذهنم مي آید و آن پل اسکولز است. بسیاري از بازیکنان بزرگ 
نیز  پیراهن منچستر یونایتد را پوشیده اند. بازیکناني  فوتبال جهان 
در زمان جواني من بودند که در سانحه مونیخ کشته شدند. با این 
حال نفراتي چون دنیس الو و جرج بست در آن زمان جزو بهترین ها 
بودند. در عصر الکس فرگوسن نیز به دالیل متعدد اسکولز بازیکن 
مورد عالقه من است. من عاشق هوش و اراده مستحکم او هستم. 
با این سن و سال هنوز هم تشنه پیروزي  به همین دلیل است که 

است. پاس هاي عالي و ضربات زیبا یکي از اصلي ترین شاخصه هاي 
بازي اوست. همیشه نزدیك به توپ است و به سمت دروازه حریف 
یورش مي برد. اگر روزي این خصوصیات را در او نبینم مي فهمم که 
حتما مشکلي دارد. به نظر من او مهم ترین بازیکن منچستر یونایتد 

در دوران فرگوسن بوده است.

تصمیم گیري هاي مهم
را  تصمیم  بهترین  مواقع حساس  در  که  است  این  کار  سخت ترین 
اسکولز خیلي زود  بکشید.  کنار  باید  زمان  که چه  بدانید  و  بگیرید 
بازي هاي  روي  داد  ترجیح  و  کرد  کناره گیري  ملي  دیدارهاي  از 
باشگاهي تمرکز کند. پس از ناکامي در یورو 2004 به همراه انگلیس 
در حالي که تنها 29 سال داشت ترجیح داد فقط براي یونایتدها بازي 
زندگي  در  را  دوره جدیدي  او  کرد.  کناره گیري  ملي  تیم  از  و  کند 
فعال  پرانرژي و  آغاز کرد و در 35 سالگي هنوز هم  ورزشي اش 
و  مك الرن  استیو  سوئدي،  اریکسون  گوران  اسون  از  پس  است. 
دو  هر  و  گرفتند  عهده  بر  را  انگلستان  ملي  تیم  هدایت  کاپلو  فابیو 
اما  تیم ملي برگردانند  به  تا اسکولز را  مربي تالش زیادي داشتند 
در نهایت موفق نشدند. شاید تنها کسي که مي تواند روي اسکولز 
تاثیرگذار باسد فرگوسن است که در ماه مي سال گذشته اعالم کرد 
و  کرده  منصرف  فصل  پایان  در  بازنشستگي  از  را  تیمش  هافبك 
حاال مشخص نیست او چه زماني از فوتبال کنار خواهد رفت. فرگي 
مي گوید: من با او صحبت کردم. مي خواست در پایان فصل فوتبال 
را کنار بگذارد و تصمیمش بسیار جدي بود. به او گفتم ببین پل، تو 
مي تواني هنوز هم بازي کني. در این قضیه هیچ شکي نیست و من 
به توانایي هایت ایمان دارم. هنوز در بهترین سطح هستي و افتي در 
نیوکاسل  برابر  دیدار  در  را  این موضوع  نمي بینم.اسکولز  بازي ات 
ثابت کرد. او دو پاس گل داد و بهترین بازیکن زمین بود: »مهم ترین 
نکته این است که بردیم. می توانستیم گل های بیشتری بزنیم اما حاال 
با پیروزی 3 بر صفر کار خود را آغاز کرده ایم. نیوکاسل خوب و 
عمقی دفاع کرد. ما خیلی خوب شروع نکردیم، ولی وقتی گل اول را 
زدیم دیگر مرتبا روی دروازه آنها بودیم. بسیاری از تیم ها سعی 
بودیم و  ما صبور  اما  ما دشوار سازند،  برای  را  می کنند روزگار 
توپ را خوب نگه داشتیم.«صحبت های زیادی درباره بازنشستگی 
اسکولز می شود و او گفته هنوز تاریخی در این باره تعیین نکرده 
است: »محدودیتی برای خود نگذاشته ام. من به رفتن و عالی بازی 
کردن ادامه خواهم داد تا ببینیم که تا کجا می توانم بروم.«هنگامی 
که از او پرسیده شد آیا کناره گیری از فوتبال ملی به او کمك کرده 
مدت بیشتری بازی کند یا نه، او پاسخ داد: »گمان می کنم بله. در این 
شرایط گاهي فرصت استراحت پیدا می کنید و همین باعث می شود 

سرحال بمانید و مشتاق ادامه.«

رابطه نزدیك با مربي
فرگوسن با بازیکنان بزرگ زیادي در طول سال هاي اخیر کار کرده 
دارد.  قرار  دیگري  در سطح  اسکولز  با  او  نزدیك  ارتباط  اما  است 
نیز  بازیکنان  دلیل  به همین  و  دارد  زیادي  اعتماد  بازیکنانش  به  او 
نسبت به سرمربي خود چنین حسي را دارند. اسکولز در تیم جوانان 
باشگاه پرورش یافت و همواره در اولدترافورد حضور داشته است 
و در تمام 23 جامي که فرگوسن  در طول این سال ها کسب کرده 
سهیم بوده است. این ارتباط طوالني رابطه نزدیکي را بین این دو 
نفر ایجاد کرده است. فرگي مي گوید: در طول دوران حضور من در 
منچستر مسلما او در بین شش یا هفت بازیکن برتر قرار مي گیرد. 
توانایي ها و خدماتي که او براي تیم انجام داده و همچنین گل هاي 
زیبایي که به ثمر رسانده است براي منچستر بسیار با ارزش است. 
حضور او در زمین مي تواند تاثیر زیادي داشته باشد و همیشه براي 
ما گره گشا بوده است. همیشه باید منتظر یك کار فوق العاده از او 

باشید و این او را به یکي از بهترین ها تبدیل کرده است.

چهار نفر مجید نامجومطلق را کتك زدند
 سایت گل نوشت در اراک چهار نفر مجید نامجو مطلق را 
کتك زدند.مجید نامجومطلق که به تازگی مربی تیم دسته یکی 
صنایع اراک شده بود، عطای این تیم را به لقایش بخشید و 
به تهران برگشت. اتفاقی ناگوار باعث شد تا نامجومطلق قید 

مربیگری در اراک را بزند.
ماجرا به این شکل بود که یك پراید سفید جلوی او را می گیرد 
و چهار جوان زنجیر به دست زنجیر به ماشین نامجومطلق 
آنها   . را می شکند  ماشین  تمام شیشه های  و  می کنند  حمله 
همچنین نامجومطلق را از اتومبیل بیرون می آورند و شروع 
به ضرب و شتم مربی صنایع اراک می کنند.یکی از عامالن 
حمله به نامجو ، بازیکنی تستی بوده که از سوی مربی تیم 
داده شده  ترجیح  او  به  عراقی  بازیکنی  ن  و  نشده  انتخاب 
است. دو تن از افرادی که نامجومطلق را مورد ضرب وشتم 
قراردادند را پلیس دستگیر کرده است اما نامجومطلق حاضر 

نیست به اراک برگردد. 

فهرست بازیکن سال یوفا اعالم شد 
پنج بازیکن از اینتر میالن در فهرست انتخابي بازیکن سال فوتبال یوفا قرار گرفتند. 
اینتر با مربیگري ژوزه مورینیو فصل گذشته موفق شد در رقابت هاي لیگ قهرمانان 
اروپا به عنوان قهرماني دست پیدا کند و در رقابت هاي سري A هم جام قهرماني 
میلیتو،  دیه گو  و  اشنایدر  مایکون، وسلي  لوسیو،  ببرد.ژولیو سزار،  باالي سر  را 
پنج بازیکن اینتر هستند که نام آنها در فهرست برترین هاي سال یوفا منتشر شده 
است. این نفرات را 16مربي حاضر در مرحله حذفي رقابت هاي لیگ قهرمانان اروپا 
انتخاب کرده اند.نام برترین بازیکن سال روز 26 آگوست )4 شهریور( در موناکو 
اعالم خواهد شد. چنانچه لیونل مسي برنده عنوان برترین بازیکن سال انتخاب شود، 

نخستین بازیکني خواهد بود که براي دو سال متوالي صاحب این عنوان مي شود.
فهرست کامل بازیکنان منتخب یوفا به این شرح است:

 دروازه بانان منتخب سال:ژولیو سزار )اینتر(، هوگو لوریس )لیون(، ویکتور والدس 
)بارسلونا(

 مدافعان منتخب سال:لوسیو )اینتر(، مایکون )اینتر(، جرارد پیکه )بارسلونا(
مونیخ(،  )بایرن  روبن  آرین  )بارسلونا(،  هرناندز  سال:ژاوي  منتخب  هافبك هاي   

وسلي اشنایدر )اینتر(
روني  وین  )اینتر(،  میلیتو  گو  دیه  )بارسلونا(،  مسي  سال:لیونل  منتخب  مهاجمان   

)منچستریونایتد( 



جمعه 28  امرداد ماه 1389   -  شماره 161هفته نامه پرشین34

info@persianweekly.co.uk

این حق شماست که به ازای کمترین 
پرداخت ممکن،

 بیشترین دریافت ممکن را داشته باشید.
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین شما را به حق تان 

نزدیك تر می کند!

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و 
مشتریان شما را 

بیشتر می کند!

02084554203
07811000455 

نیازمندیهای پرشین
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس     999
 کانون ایرانیان   02077000477

کانون ایران              02087463269 
جامعه ایرانیان          02087486682  

سفارت انگلستان در تهران  0098216705011-7
سفارت ایران در لندن       02072253000 

وزارت کشور انگلستان       08456000914 
اطالعات پرواز هیترو          08700000123 

دفتر ایران ایر هیترو          02085649806

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

Turk-
ish Super 

Market,TFC
Turkish Su-
per Market, 

CODI
Turkish Su-
per Market, 

ELING

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

اطاق جهت اجاره
برای یك خانم ایرانی

ترجیحا دانشجو 

14 دقیقه
تا ویمبلی پارک

07732995191

راننده ون با گواهینامه 
انگلیسی مور نیاز است

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

07759512443

محل کار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنایی  قیمت  با 
بهترین منطقه میداول

07939261216
فیلمبرداری - عکاسی
 ادیت و تهیه آلبوم ایتالیایی

07939193009
www.mixfilm.net

فروش کلیه  لوازم
منزل در 

حد نو دست دوم

02085787164

به یکنفر بازاریاب تبلیغاتی 
جهت کار در هفته نامه 

پرشین نیازمندیم

07811000455

فروش لوازم منزل
 1/5 در   2 ابریشمی  گل  تبریز  فرش   1-

بسیار زیبا 
-2 ویترین )بوفه( دو تکه برای گوشه با 

چراغ به رنگ ما هاگانی 

 3 و  در   3 با  آفیس  برای  نو  کابینت    3-
کشو به  طول 1/55 و ارض 48 سانتیمتر 

و بلندی 65 به رنگ چوب 

مناسب  بزرگ سر سبز سالم   گلدان    4-
برای منزل بزرگ  و رستوران  و  آفیس 

5 - 3 عدد  میزعسلی  به رنگ  مهاگانی 

6 - جا کفشی نو فلزی )سفید(
 -7 پتو ژاپنی  2 نفره با گلهای بر جسته 

بسیار  زیبا )نو (
با قاب برنجی  بسیار  پایه در  آیینه   - 8

زیبا )نو (    
-9  ظروف کریستال   -  مجسمه  - رومیزی  
و گلهای مصنوعی  بسیار طبیعی نما  - و 

وسایل  متفرقه  دیگر 

 تلفن 02085787164 



کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه 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 کینگستون



The dossiers of Persian gardens and Hara forests will be 
reviewed in the next session of UNESCO’s World Herit-
age Committee (WHC), which will be held in Bahrain 
next year. 
Abdorasoul Vatandoust, who represents Iran at the 
World Heritage Committee, said Iran has submitted the 
two dossiers for registration on the World Heritage List, 
IRNA reported. 
“The process of submitting cultural heritage dossiers to 
UNESCO has become more difficult and complicated 

compared to previous years, as the organization takes 
the issue more seriously,” he said. 
“More stages have to be passed to meet the UNESCO’s 
standards.” 

Registration Difficult 
The official said that in the 1980s, the submission of the 
dossiers of cultural heritage sites was easier and every 
country could submit as many as dossiers it wanted to 
the UNESCO. 
The dossiers included a short summary of the site’s his-
tory as well as the restoration projects carried out at the 
site. 
“However, today UNESCO demands more information 
and the registration of a site on the global list has be-
come difficult,” he said. 
Vatandoust said that UNESCO--in order to maintain 
its credibility--has set more difficult conditions for the 
global registration of sites. 
“To better enforce the Global Heritage Convention, the 
World Heritage Committee has set more limitations 

with regard to the registration of cultural and natural 
heritage sites,” he said. 

Hara Forests 
One of the unique natural sceneries along the Persian 
Gulf coastlines in southern Iran is Hara mangrove for-
ests. 
Hara forests are located near Qeshm Island and are 

home to rare types of birds. The wild and unique nature 
of the forest has made it a tourism destination. 
Hara Protected Zone on Qeshm Island and near the 
mainland is a biosphere reserve where commercial use 
is restricted to fishing (mainly shrimp), boat trips and 
limited mangrove cutting for animal feed. 
The Hara tree, known also by its scientific name, Avi-
cennia marina, grows to a height of three to eight me-
ters and has bright green leaves and twigs. The tree is a 
salt-water plant that is often submerged at high tide. It 
usually blossoms and bears fruit from mid-July to Au-
gust, with yellow flowers and a sweet almond-like fruit. 
The seeds fall into the water, where wave action takes 
them to more stationary parts of the sea. 
Hara forests cover an area of approximately 20 square 
km, with many tidal channels. The traditional livestock 
breeders of Qeshm Island use the leaves of Hara tree for 
feeding livestock. 

Persian Gardens 
From the time of the Achaemenid Dynasty, the idea of 
an earthly paradise spread through Persian literature 
and example to other cultures. 
The Avestan word pairidaeza, Old Persian paridaida, 
Median paridaiza (a walled garden), was transliterated 
into Greek paradeisoi, then rendered into the Latin par-
adisus, and from there entered European languages, e.g., 

French paradis, German Paradies and English paradise. 
The word entered Semitic languages as well: Akkadian 
pardesu, Hebrew pardes, and Arabic firdaws. 
As the word expresses, such gardens would have been 
enclosed. The garden’s purpose was, and is, to provide 
a place for protected relaxation in a variety of manners: 
spiritual and leisurely (such as meetings with friends), 
essentially a paradise on earth. The Persian word for 
“enclosed space” was pairi-daeza, a term that was adopt-
ed by Christian mythology to describe the Garden of 
Eden or paradise on earth. 

Top Natural Attractions 
Speaking on the sidelines of a recent meeting in To-
kyo, Mohammad Ali Fayyazi, secretary of the National 
Committee of Ecotourism in Iran, said Iran is among top 
countries in terms of natural potentials and attractions. 
“Biodiversity, ecosystems, climatic diversity and exist-
ence of four seasons in Iran, as well as natural attrac-
tions coupled with the authentic Iranian culture, indi-
cate the high potentials for expanding ecotourism in the 
country,” he was quoted as saying by IRNA. 
The most ancient forests of the world with its unique 
flora along the coast of Caspian Sea in northern Iran, 
the unparalleled desert areas in central areas with salt 
formations and beautiful sandy hills, Hara (mangrove) 
forests in the southern coasts of the country as well as 
Alborz and Zagros mountain ranges show Iran’s rich 
natural resources. 

Geographical landscapes and natural reserves are among 
Iran’s tourism attractions that have created a suitable 
opportunity for ecotourism nationwide. 
The official emphasized that a survey of Iran’s natural 
attractions and feasibility studies on tourism invest-
ments reveal that the ecotourism of Iran is an un-
matched economic resource. 
Fayyazi noted that in view of its diverse flora and fauna, 
Iran is among the top five countries blessed with com-
plete biodiversity, which also includes having four sea-
sons at any particular day of the year. 
“Iran can host numerous tourists from all over the 
world, especially Japan, in sectors such as mountaineer-
ing, natural therapy, desert tourism, coastal and water 
sports, winter sports, anthropology and wild life,” he 
said. 
National Committee of Ecotourism in Iran’s future 
plans include implementation of two national ecotour-
ism documents by preparing investment packages for 
ecotourism sites and finalizing the collaboration of the 
Organization of Forests, Rangelands and Watersheds, 
and Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization for the proper utilization of forests and 
rangelands in ecotourism activities. 
“Other plans include making plans for regulating tar-
gets of the vision for ecotourism among members of 
Economic Cooperation Organization, planning regional 
and international educational seminars and organizing 
activities of tour and travel agencies for utilizing the 
services of ecotourism managers for launching ecotour-
ism tours. 
Expanding ecotourism in Chabahar, examining the pro-
posal for launching the second geopark of the country 
in this region and compiling the Iranian ecotourism at-
las are also on the committee’s agenda. 
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Iran’s Attractions 
in Le Figaro 
Le Figaro, one of the most authoritative French 
newspapers, recently published photos of Iranian 
attractions that Marco Polo visited during his trip 
through Iran. 

To take the photographs of monuments and tour-
ism destinations, which Marco Polo had mentioned 
in his famous travelogue about Iran, a number of 
Le Figaro’s photographers and reporters traveled 
to Iran to retrace the route Marco Polo traversed 
centuries ago during May 4-16, IRNA wrote. 

They visited the ancient cities of Isfahan, Yazd, 
Kerman, Tabriz, Kashan, Saveh and Tehran. 
The event aimed at introducing Iran’s destinations 
to the world. 

The reporters of Le Figaro saw the historical mon-
uments of Tabriz’s Masjed-e Kaboud, Arg-e Rayn, 
Zoroastrian Temple and caravansaries. They also 
visited the ceremony of extracting rosewater in 
Kashan. 

Marco Polo (1254-1324) is probably the most fa-
mous westerner who traveled on the Silk Road. He 
excelled all other travelers in his determination, 
writing and influence. His journey through Asia 
lasted 24 years. 

Traveling further than any of his predecessors, 
beyond Mongolia to China, Marco Polo became a 
confidant of Kublai Khan (1214-94). He traveled 
the whole of China and returned to tell the tale, 
which became the most famous travelogue. 
Marco Polo has referred to Iran as one of the most 
exciting places in the world in his travelogue. 



Iranian actor Sirus Hemmati plans to visit Co-
lombian novelist Gabriel Garcia Marquez in 
his trip to Colombia where he will perform 
the play “Day of a Soldier”. 
The visit has been arranged by London-based 
Kali Theater Company, Hemmati has said. 

The troupe left Iran on Tuesday to stage the 
play, which is written and directed by Has-
san Bastani, the Persian service of Fars News 
Agency reported on Tuesday. 
“I hope I can take some photos and make a 

short documentary of my visit with Garcia 
Marquez”, he said, adding that the troupe 
would return home on September 6. 
According to director Bastani, the troupe will 
be staging the play in several cities in Colom-
bia. 
“Day of a Soldier” narrates the story of a sol-
dier who is struggling with himself and the 
war. He abhors having to fight against another 
human being in the war. 
Sirus Hemmati and Farnush Farjandi are act-
ing in this play
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Iranian doc explores 
shattered lives of female 
addicts in Tehran

Iranian filmmaker Rakhshan Bani-Etemad has directed a documentary 
giving a unique depiction of the shattered lives of female drug addicts 
admitted to Khane-ye Khorshid, a rehabilitation center in a poorer dis-
trict in southern Tehran. 
“Khane-ye Khorshid Backyard” was screened for a huge crowd at the 
Iranian Artists Forum on Tuesday after which Bani-Etemad was pre-
sent for a question and answer panel. 
Supervised by the State Welfare Organization, Khane-ye Khorshid is 
Tehran’s only rehabilitation center exclusively for female addicts. 
“What I have depicted in this movie is only a small part of the prob-
lems addicted women in the capital Tehran face and the hardships 
they suffer,” Bani-Etemad said after the film screening. 
“Neither does our television dedicate a program airing these issues, nor 
does our documentary cinema give it any coverage, and therefore the 
realities of these problems in our society continue to remain a secret”, 
she said regretfully. 
“But I am pleased that such a great number of people have come here 
to watch it. I hope events this one will be repeated. The cinema has a 
hidden potential which needs to be discovered.” 
She explained that the one-hour doc is part of “My Tehran” 10-episode 
series, “Tehran can be studied from different points of view, but what 
I discovered and depicted is the increasing pain and suffering of these 
female addicts; and the organizations that felt no responsibility for al-
leviating any of this misery. 
“In contrast to all this pain and suffering, I witnessed positive points 
throughout the project, among them was the tremendous energy of the 
officials in charge of the center, Leili Arshad and Sarvar Monshizadeh. 
“I always felt full respect for these types of people who make their best 
efforts for others. I always wondered if individuals like Monshizadeh 
and Arshad were not among us, what would happen for these needy 
individuals,” she explained. “The lives of women who sleep in streets, 
who are beaten or who are raped is extremely painful.” 
Bani-Etemad said that she is dedicating this doc to Setareh Farmanfar-
maian, regarded as the mother of scientific social workers in Iran, who 
has put forth great efforts in the country. 
She then talked about the activities going on in Khane-ye Khorshid 
and said, “Although women living at this location are extremely op-
pressed, officials who run the center interact with them respectfully. 
It would be good for these types of centers to be established in other 
cities.” 
In a brief summary, Leili Arshad said, “What you saw in the doc was 
quite real without exaggeration. It depicts only a small portion of the 
hard life female addicts must suffer.” 
She also expressed regret over the lack of cooperation by the public 
sector, hospitals and police. 
The program was held in collaboration with the Association of Iranian 
Documentary Producers. 
Photo: Iranian filmmaker Rakhshan Bani-Etemad (R) directs camer-
awoman shooting a scene for “Khane-ye Khorshid Backyard”. 

Iran’s “Flying Shams” 
to land in Konya
An Iranian troupe led by Pari Saberi is sched-
uled to reprise “The Flying Shams” in Konya, 

home to the shrine of Iranian poet Molana 
Jalal ad-Din Rumi (1207-1273). 
The play, which has previously been per-
formed in Tehran, Paris, and Rome, will be 
staged on September 30 to celebrate Rumi’s 
birthday in the Turkish city. 
The play, previously performed in Tehran in 
1999, depicts Rumi’s first encounter with his 
mentor Shams. Saberi received UNESCO’s 
Avicenna medal in 2003 for the staging of this 
drama along with the play “Mourning for Sia-
vosh”. 
“The play went on stage in Iran, France and 
Italy and now has been invited for perfor-

mance on Rumi’s birthday,” Saberi told the 
Persian service of the Mehr News Agency. 
“However, the onstage performance depends 
upon resolving budget issues. Staging won’t be 
possible unless financial support materializes,” 
she added. 
She went on to say that application has been 
made to the Eastern Azerbaijan Province Of-

fice of the Ministry of Culture and Islamic 
Guidance to perform the play in Tabriz and 
Khoy, but the exact date has not been final-
ized and further details are not yet available. 
Saberi was awarded a Légion d’honneur medal 
by former French president Jacques Chirac in 
2004. 
She has previously directed several plays 
about Iranian luminaries, including Hafez and 
Sadi as well as some stories from Shahnameh. 
Photo: Pari Saberi’s troupe performs “The Fly-
ing Shams” at Tehran’s Vahdat Hall in an un-
dated photo. (Photo by Hamid Harasi) 

Nima Literary Award Due 
The Second Nima Literary Award, named after the great modern poet Nima Yushij, will be pre-
sented on September 30. 
Dariush Me’mar, the award’s secretary, told ISNA that the awarding ceremony will be concur-
rent with commemoration of the renowned Persian poet Molana Jalaleddin Rumi on September 
30. “The jury will award the best poetry book published in 2009,” he said, adding that ten top 
authors will be praised. 
Considered the father of modern Persian poetry, Nima was the 1st to start ‘She’r-e No’ (blank 
verse) in Iran. 
He was born in 1896 and died in 1960. Nima is most remembered for his works namely, ‘Myth’, 
‘O, Night’ and ‘Maneli’. 
Nima’s residence in Yush, Mazandaran province has been transformed into a museum. 



Iran’s supreme leader says his coun-
try will hold talks with the United 
States only if the U.S. lifts its “sanc-
tions and threats” against Iran.

Ayatollah Ali Khamenei told top 
Iranian officials in a speech Wednes-
day that President Mahmoud Ah-
madinejad and others are right in 
saying Iran is ready to negotiate on 
its nuclear program.  But he said no 
discussions will be held with the 
United States.

The U.S., the United Nations Se-
curity Council and the European 
Union have issued tough new sanc-
tions related to Iran’s refusal to stop 
enriching uranium.
The top U.S. military officer, Joint 
Chiefs of Staff Chairman Admiral 
Mike Mullen, earlier this month 
said the United States has a plan to 
attack Iran to prevent it from ob-
taining nuclear weapons.  He said 
he hopes the U.S. does not have to 
use that option.  Mullen said the 
risk of Iran developing a nuclear 
weapon is unacceptable.
Also Wednesday, Iran’s ambassador 
to the International Atomic Energy 
Agency urged the organization to 

come to Iran’s defense against sanc-
tions from the U.N. Security Coun-
cil.  Iranian news agency ISNA 
quotes Ali Asghar Soltanieh as say-
ing the IAEA should know that Iran 
has been cooperating to show its 
goodwill and transparency.

Iran is under four sets of Security 
Council resolutions for its nuclear 
program, which many in the in-
ternational community suspect is 
aimed at creating a nuclear weapon.  
Iran denies the charge.

 ( Source VOA)
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U.S. presses Seoul to 
close Iranian bank
The Seoul branch of Iran-based Mellat Bank 
may be on the brink of shutting down as South 
Korea is increasingly pressured to fully sup-
port U.S. sanctions on the Middle East nation. 
Sources have said that the bank was found to 
have engaged in “obscure” transactions during 
a regular checkup on the bank recently con-
ducted by financial authorities here. 
There were two other Iranian companies 
operating in South Korea that were on the 
Washington blacklist, but the fate of Mellat 
appeared to be the trickiest issue, as the bank 
handles most of the financial transactions for 
South Korean companies doing business in 
Iran. 
Closing it down could be a symbolic yet em-
phatic gesture, those close to the matter said, 
and also may help Washington persuade Chi-
na to follow South Korea’s example. 
It also would mean, however, that South Ko-
rea may be at risk of losing its lucrative busi-
ness with Iran, not to mention access to its oil. 
There are procedural issues to consider as 
well, financial officials said, as the obscure 
transactions must be of a significant level, or 
else the bank’s financial health should be in 
jeopardy in order for the government to jus-
tify a shut-down. 
Officials so far have said they are considering 
their options. 
“Relations with both the U.S. and Iran are 
important to us,” said one Foreign Ministry 
official. 
South Korea has a strong alliance with the 
U.S., but it also has a multi-billion dollar trade 
business with Iran. 
Iran also exports oil to South Korea, which 
has no significant natural resources of its own. 
The U.S. Treasury Department on Tuesday 
announced the detailed enforcement regula-
tions regarding Washington’s new sanctions 
on Iran it unveiled earlier this year in addi-
tional measures to punish Iran after the U.N. 
Security Council issued sanctions of its own 
in June. The accusation against Iran is that it 
has engaged in unauthorized development of 
nuclear weapons programs. 
The sanctions were designed to effectively 
prevent the financing of Iran’s alleged nuclear 
weapons development program and isolate 
Iran from international society as the U.S. is 
at the center of global financial systems. 
Those who fail to abide by Washington’s sanc-
tions are to be fined up to $250,000 or twice 
the amount of the transaction. If found to be 
an intentional refusal to uphold the sanctions, 
they could be fined by up to $1 million and 
serve 20 years in jail. 
South Korea, as a member of the U.N., is 
bound to adhere to the organization’s sanc-
tions on Iran, but not those stipulated by 
Washington. 
Yet, many believe Seoul will have no choice 
but to comply, as the U.S. has been clear about 
seeking South Korea’s support when the State 
Department’s financial adviser Robert Ein-
horn visited early this month. 
The Iranian government appeared to be dis-
turbed by the forecasts, as reflected in com-
ments by the Iranian ambassador here in re-
cent interviews, during which he warned that 
South Korean firms would forfeit their Irani-
an markets if Seoul joined the U.S. sanctions. 

(Source: The Korean Herald) 

Iran’s Supreme Leader: 
No Negotiations With US

barclays agrees to pay 300-mil-
lion-dollar US sanctions fine
WASHINGTON — The British bank Barclays has agreed to pay almost 300 
million dollars in fines for violating US sanctions on countries including 
Cuba, Iran and Sudan, the US Justice Department said Wednesday.

“The violations relate to transactions Barclays illegally conducted on behalf 
of customers from Cuba, Iran, Sudan and other countries sanctioned in pro-
grams administered by the Office of Foreign Assets Control (OFAC),” the 
Justice Department said in a statement.
And a top US justice official issued a harsh reprimand.

“Banks like Barclays will not be permitted to disregard sanctions put in place 
by the US government,” warned Assistant Attorney General Lanny Breuer.

“Not just once, but numerous times over more than a decade, Barclays 
stripped vital information out of payment messages that would have alerted 
US financial institutions about the true origins of the funds,” he said.

“This serious conduct has now resulted in a serious sanction -- forfeiture of 
298 million dollars, a public admission of its illegal acts, and the implementa-
tion of stringent compliance measures,” Breuer said.

OFAC’s chief meanwhile said Barclays’ evasion of US sanctions was organ-
ized and long-term.
“Barclays implemented practices designed to evade US sanctions for the ben-
efit of sanctioned countries and persons,” said OFAC Director Adam Szubin.
“The substantial economic benefit to sanctioned parties and the systemic na-
ture of the apparent violations could have resulted in a much more onerous 
OFAC fine had Barclays not voluntarily self-disclosed and had it not cooper-
ated with OFAC throughout the investigation,” he said.
“This is the first settlement of this magnitude where OFAC determined that 
all of the apparent violations were voluntarily self-disclosed by the bank,” 
Szubin said of the hefty fine total.

(Source ADP)
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IRAN TO UNveIL ARRAy 
OF WeApONS NexT WeeK 

Defence Minister Ahmad Vahidi said on Tuesday that Iran will unveil next week 
an array of weapons, including missiles, speedboats and a long range drone, the 
ISNA news agency reported.
Two missiles, Qiam (Rising) and the third generation Fateh 110 (Conqueror) 
would be tested next week when Iran marks the annual government week, Va-
hidi said in reference to the Iranian week which starts on Saturday.

Iran will also unveil the long-range drone, Karar, he said using the nickname of 
revered Shiite Imam Ali.

On Sunday Iran launches its annual government week which runs until August 
30 and is an occasion to showcase Tehran’s achievements.

Iran has previously paraded a version of Fateh 110 which has a travel range of 
150 to 200 kilometres (90 to 125 miles), but the range of the surface-to-surface 
Qiam missile was not reported by ISNA on Tuesday.

Vahidi said production lines of two missile-carrying speedboats, Seraj (Lamp) 
and Zolfaqar (named after Imam Ali’s sword) would also be opened next week.
Vahidi said the unveiling of these weapons indicate that “sanctions have had no 
impact on us, but made us more experienced and self-sufficient.”
Iranian officials regularly boast about the Islamic republic’s military capabili-
ties and Vahidi’s announcements come at a time when local officials have been 
warning against any attack on the Islamic republic.

Tehran’s archfoes, the United States and Israel have not ruled out a military 
strike against Iran to stop its controversial nuclear programme.
Last week a top commander from the Revolutionary Guards said Iran will mass 
produce replicas of the Bladerunner 51, often described as the world’s fastest 
boat, and equip them with weapons to be deployed in the Gulf.
Also on August 8, Iran took delivery of four new mini-submarines of the home-
produced Ghadir class. Weighing 120 tonnes, the “stealth” submarines are aimed 
at operations in shallow waters, notably in the Gulf.

Its judiciary chief has temporarily suspended the sentence from being carried 
out to allow the case to be examined.
Officials in the Islamic republic maintain the woman was handed the stoning 
sentence for adultery and for being an accomplice in her husband’s murder.

Iran frequently accuses Britain of meddling in its internal affairs, and last year 
alleged London had fuelled opposition protests in the unrest which followed the 
disputed presidential election. (AFP)

Iran’s “Flying Shams” to land in Konya
An Iranian troupe led by Pari Saberi is scheduled to reprise “The Flying Shams” in Konya, 
home to the shrine of Iranian poet Molana Jalal ad-Din Rumi (1207-1273). 
The play, which has previously been performed in Tehran, Paris, and Rome, will be 
staged on September 30 to celebrate Rumi’s birthday in the Turkish city.  Page 4


