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یک فیلم و یک داور ایرانی در 
چهارمین دوره فیلم های مستقل اروپا

تابوها و نمادهای
قدرت 

هر  در  امروز،انسانها  دنیای  در  اینکه 
تعیین  در  بسزایی  نقش  تفکری  سطح 
حکومت بازی می  کنند مسئله یست که 
پیدایش  می  خوانند.  دموکراسی  را  آن 
متضمن  آن  از  نحوی  یا  دموکراسی 
در  مختلف  ملتهای  که  ایست  تجربه 
اعصار متفاوتی بدست آورده اند و تا 

به امروز هر چند به... 

صفحه 13اندیشه

با آبونمان )اشتراک( هفته نامه پرشین، به گسترش فرهنگ و هنر ایرانی جدای از 
هرگونه گرایشهای سیاسی و مذهبی، کمکی وافر میکنید. 

بمناسب نمایش تئأتر کوچران در دانشگاه هنر لندن

من به اندی وارهول 
شلیک کردم!
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به گزارش هفته نامه پرشین  در روزهاي اخیر بازار ارز در ایران با التهابات همراه شده 
و نرخ دالر به مرز یك هزار و 250 تومان رسیده است  از نتایج افزایش شدید نرخ طال 
و ارزهای خارجی، رکود شدید کار صرافان است. زیرا متقاضیان ارز، از خرید ارزهای 
خارجی خودداری می کنند. آنان امیدوارند که بانك مرکزی، با تزریق ارزهای خارجی به 
بازار، قیمت ها را بکشند. اما به نظر کارشناسان، سکوت بانك مرکزی، نشان می دهد که این 

نهاد هم، به دلیل کاهش منابع درآمد ارزی، ناتوان مانده است. 
محمود بهمنی مدیرکل بانك مرکزی به تازگی اعالم کرده بود که این بانك در تعیین نرخ 
تنها  بانك مرکزی  بهمنی،  گفته  به  تعیین می کند.  را  آن  بازار  و  ندارد  زیادی  ارز دخالت 

وظیفه هدایت بازار ارز را به عهده دارد. اما در این زمینه نیز کاری نکرده است.
خبرگزاری کار ایران، نیمروز چهارشنبه )7 مهر( نوشت:»بازار ایران که این روزها به دلیل 
اقتصادی و رکود حاکم بر صنایع، روزگار نه چندان خوشی را سپری  شرایط نامساعد 
می کند، با افزایش غیرمنتظره نرخ دالر، بار دیگر بیماری خود را به مسئوالن اقتصادی 

کشور گوشزد کرد.«
ناتوانی بانك مرکزی

می پیماید.  مهر( سیر صعودی   4( یکشنبه  روز  از  ارزهای خارجی  نرخ  ایلنا،  گزارش  به 
نیمروز چهارشنبه )7 مهر(، نرخ فروش دالر آمریکائی 100 تومان افزایش یافت و به 1240 
تومان رسید. نرخ فروش یورو نیز با 140 تومان افزایش به 1620 تومان رسید. نوسانات 
روزانه بهای ارز در ایران معمواَل رقمی یك رقمی است و معمواَل یك تا ده تومان را شامل 

می شود. ...
صفحه 5

نوشت:  کوتاه  فیلم  پایگاه خبری   
در  ایرانی  داور  یك  و  فیلم  یك 
فیلم های  جوایز  دوره  چهارمین 
در  »گرندآف«  اروپایی  مستقل 
جوایز  دارند.  حضور  لهستان 
بهترین  رشته های  در  »گرندآف« 
تدوین،  فیلمنامه،  کارگردانی، 

فیلمبرداری، بازیگر... 

ریاست اد میلیبند، پایانی 
بر دوران بلر

حزب  نفس  تازه  و  جوان  رهبر 
کارگر در نخستین نطق های خود 
پس از تصاحب کرسی که پیش از 
این به گوردون براوون و تونی بلر 
تعلق داشت، تمام تالش خود را به 
کار می گیرد تا از هر دو این افراد 

فاصله بگیرد. اد میلیبند...

آیا  شما به عنوان یک ایرانی در صفحه 6
برنامه های المپیک سال 2012 

لندن شرکت خواهید کرد؟

1  - بلی

2 - خیر

لطفا  شماره جواب های مورد نظر خود را 
همراه با اسم برای ما ارسال کنید

www.persianweekly.co.uk/polls 

بهداد سلیمی پس از چهار سال برای ایران 
طال به ارمغان آورد

صفحه 32



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

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

 
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

 واروژ بیدار است ولي مسئوالن همچنان خوابند.
هشت سال جنگ تحمیلي براي ایرانیان اعم از زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان دفاعی از وطن بود. در اوایل جنگ تحمیلي 
در میان جمعیت 39 میلیوني ایران بیش از صد هزار مسیحي زندگي مي کردند که بیشترین آنها را ارامنه تشکیل مي دادند.  
، اسامي بیش از 300 ایثارگر مسیحي نشان از این همدلي و همبستگي دارد. »واروژ« جانباز شیمیایي مسیحي، جوان 18 
ساله اي که دو سال خدمت سربازي اش را در نیروي زمیني ارتش براي دفاع از کشورش به پایان رساند امروز 40  ساله 

شده ولي هیچکس برایش شمع تولد روشن نمي کند. 
در خیابانی نزدیك چهار راه گلبرگ تهران خانه اي قدیمي با دیوارهاي سیماني سال هاست جواني یك سرباز مسیحي ایراني 
را در خود محصور کرده است. اتاق هاي کوچك و تاریك خانه 50 متري »واروژ « را پیر کرده اند. او دیگر جوان نیست، 
محاسنش سفید شده و هنوز خواب آن روزهاي خطوط عملیات در منطقه میمك را مي بیند. نمي تواني با »واروژ خدابخشیان« 
به درستي گفت وگو کنید، پزشکان مي گویند او شیزوفرني گرفته است که علت اصلي آن استشمام گاز خردل و گاز اعصاب 
و قرارداشتن در معرض بمباران هاي خطوط مقدم جنگ است. »واروژ « قرباني سالح هاي شیمیایي است، به تنهایي زندگي 
مي کند؛ حتي برادران و خواهرانش »سروژ، روبیك، لوسیت، رافیك، آناهیت و ورژ « هم نمي توانند براي او کاري انجام دهند.

شاید پس از داغ مادر در سال 85، داغ برادرش »واروژ « که هنوز خرماي روز چهلمش روي میز نهارخوري قرار داشت تیر 
خالص را بر مغز خردلي سرباز ایراني شلیك کرده است. سواالتمان بي پاسخ بود و او براي پاسخ به هر سوال ساعت ها 
خیره مي شد... »واروژ « مي گوید: 21 دیماه 1365بود که به خدمت فراخوانده شدم، دوره آموزشي را با سالح هاي سبك و 
سنگین در لشکر 84 خرم آباد پشت سر گذاشتم و به مناطق عملیاتي غرب کشور اعزام شدیم. نگهباني هاي شبانه، احتمال 
تك هاي دشمن، ترس از مرگ، تاریکي شب در دل کوهستان از یکسو و مسیحي بودن من از سوي دیگر بزرگ ترین مشکالتم 
را در دوران جنگ رقم مي زد... اواخر جنگ بود، درست یادم نیست ولي سال 67 در اوج سرماي زمستان به همراه 40 نفر 
از گردان 749 مأموریت داشتیم تا دشت میمك را به سمت عقب ترك کنیم. نزدیك غروب آفتاب بود که هواپیماهاي دشمن 
از باالي سر ما گذشتند و بعد از چند دقیقه دوباره برگشتند و چند راکت به سمت ما شلیك کردند، خیلي متعجب شدیم زیرا 
اصابت راکتها انفجار یا ترکشي همراه نداشت و تنها دود سفید رنگي تمام فضاي منطقه را فرا گرفت.بچه هاي گروه که اصأل 
فکر حمله شیمیایي را نکرده بودند هیچکدام ماسك شیمیایي همراه نداشتند ولي نکته مبهم براي ما این بود که این گاز نه 
بویي داشت و نه احساس خارش یا سوزش چشم مي کردیم، وقتي به مقصد رسیدیم ما را داخل حمام کردند و لباس هایمان 
را هم تعویض کردیم. چند ماهي از اتمام خدمتم نمي گذشت که سر دردهاي شدید و عدم کنترل اعصاب امانم را بریده بود و 
هر روز از این بیمارستان به آن بیمارستان مي رفتم... حاال من جانباز 10 درصد شیمیایي هستم، بیکار، مجرد، بدون خانه و 
زندگي همراه با پدر 87 ساله ام که یك چشمش نابیناست زندگي مي کنم، خانه از برادرم است که خدا خیرش دهد ولي بیماري 
شیزوفرني که علت اصلي اش اختالالت عصبي ناشي از گازهاي شیمیایي است... »واروژ خدابخشیان« همانند هزاران جانباز 
شیمیایي با درصد پایین در مشکالت زندگي غوطه ورند...سال هاست دیگر کسي سراغ جانباز مسیحي را نمي گیرد حتي به 
نامه اي که براي نهاد ریاست جمهوري ارسال شده بود پاسخي داده نشده است، نمایندگان اقلیت هم کاري از دستشان برنیامد 
و او همچنان در تنهایي از بیماري اعصاب و روان رنج مي برد و شب ها از کابوس حمالت شیمیایي و بمباران هاي خط مقدم 

نمي تواند بخوابد. واروژ همیشه بیدار است ولي مسئوالن همچنان خوابند. 

انتخاب سردبیر

اشتراک هفته نامه
 همراه ارجمند،

جهت درخواست اشتراك این نشریه بهای اشتراك را بصورت چك به همراه فرم تکمیل شده زیر به نشانی  دفتر 
هفته نامه پرشین Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  ارسال نمایید.

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

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

موبایل: .....................................................................................
 شماره شروع اشتراك از شماره : ..............................  تمدید اشتراك          شماره اشتراك .......................

20 % تخفیف ویژه دانشجویان و مراکزفرهنگی و هنری 

اشتراک = تداوم در انتشار

هموطنان خارج از کشور انگلستان
میتوانند برای تکمیل فرم باال از طریق وبسایت www.persianweekly.co.uk اقدام نمائید

Subscribe To Persian Weekly Publication
Please visit our website to download or subscribe  

following address: www.persianweekly.co.uk/subscribtion 
For more information please call on: +44 (0)20 8455 4203

بهای اشتراک :  26 پوند           ششماه 50 پوند            یکسال 90 پوند

کشورهای منطقه EURO: یکسال 140 یورو - شش ماه 100 یورو  
کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای بالکان: یکسال 120 پوند - شش ماه 90 پوند )یا معادل آن( 

سوئیس: یکسال 240 فرانك سوئیس - شش ماه 160 فرانك سوئیس 
آمریکا: یکسال 200 دالر - شش ماه 120 دالر

 کانادا: یکسال 220 دالر کانادا- شش ماه 180 دالر کانادا 
سایر کشورها: یکسال 150 پوند - شش ماه 100 پوند )یا معادل آن(

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

"



جمعه 9  مهر ماه 1389   -  شماره 167هفته نامه پرشین4

info@persianweekly.co.uk

به گزارش پرشین به نقل از روزنامه ایتالیایی " کوریاریه 
دیال سیرا " علت نفوذ ویروس رایانه ای به تاسیسات اتمی 
ایران را اطالعاتی دانست که توسط علی اشتری که پیشتر 
به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شده بود در اختیار غرب 

قرارگرفته است.
گودیو   " از  نقل  به  روزنامه  این  نوشت:  العربیه  سایت 
 " نوشت:  امنیتی  مسائل  معروف  کارشناس   " اولومبیو 
ویروس Stuxnet که گزارش های متعددی از نفوذ آن به 
تاسیسات استراتژیك ایران وارد شده توسط چند سازمان 

امنیتی غربی و موساد در این کشور نفوذ کرده است.
برنامه  یك  طریق  از  ها  ویروس  گزارش  این  اساس  بر 
مخصوص شرکت آلمانی زیمنس که در تاسیسات نفتی ، 
سکوهای دریایی ، نیروگاههای برق و تاسیسات اتمی ایران 
کاربرد دارد به رایانه های دولتی این کشور نفوذ کرده اند.

اولومبیو در مقاله خود با عنوان " ویروسی که تاسیسات 
نطنز را هدف قرارمی دهد " ، گفت :" ویروس ها پس از نفوذ 

در سیستم های تاسیسات ایران ، آنها را نابود می کند."
او افزود :" علی اشتری که پیش از این در ایران اعدام شد 
اطالعاتی در مورد تاسیسات اتمی ایران به هدف نفوذ در 

این سیستم ها در اختیار موساد قرار داده بود."
به گفته اولومبیو " سازمان های امنیتی غربی اقدام به تاسیس 
شرکت های صوری در ایران نمودند و دستگاههای آلوده 
دستگاهها  این  وسیله  به  و  کردند  ایران  وارد  ویروس  به 

جنگ الکترونیك خود علیه ایران را آغاز کردند."
بود  داده  دستور   2009 سال  در  اوباما  باراك   ": گفت  او 
این  علیه  ایران  اتمی  برنامه  پیشرفت  از  جلوگیری  برای 

کشور جنگ الکترونیك آغاز شود."
مورداشتری   در  اطالعات  وزارت  ضدجاسوسی  معاون 
گفته بود که " اطالعاتی در مورد مراکز تحقیقاتی، سازمان 
اختیار  در  نظامی  و  دفاعی  مراکز  برخی  و  اتمی  انرژی 
اسرائیل قرار داده بود و برخی قطعات آلوده و معیوب را 
برای خرید توسط سازمان های ایرانی پیشنهاد می کرده 
که استفاده از آنها باعث شکست پروژه هایی شده که در 

برخی زمینه ها غیرقابل جبران است."

ویروس استاکس چیست و چگونه وارد ایران 
شده است؟

 ورود کرم استاکس نت به 30هزار رایانه در داخل کشور که 
بیشتر آن ها صنعتی هستند، آغازگر دوره جدیدی از جرایم 
سایبری است که هکرها با نفوذ به سیستم های صنعتی و 

حیاتی، مستقیما زندگی مردم را هدف قرار می دهند.
می تواند  که  است  خود  نوع  در  کرم  اولین  استاکس نت،   
و  برق  نیروگاه های  مانند  حساسی  زیرساخت های  به 
شبکه های قدرت حمله کند؛ چیزی که کارشناسان سال ها 

بود که منتظر ظهورش بودند.
جمهوری  خبرگزاری  شهریور،   4  / سپتامبر   26 روز  در 
هسته ای  نیروگاه  کامپیوترهای  که  داد  گزارش  اسالمی 
آن  به  و  گرفته  قرار  استاکس نت  کرم  مورد حمله  بوشهر 
و  کرم  این  به  گزارشی  در  نیوساینتیست  شده اند.  آلوده 

اهمیت آن پرداخته است.

هیاهو بر سر یک کرم؟ چرا؟
به  عمدتا  تروژان ها  و  کرم ها  کامپیوتری،  ویروس های 
که  می کنند  حمله  سرورهایی  یا  و  شخصی  کامپیوترهای 
فایل ها  می توانند  آنها  می گردانند.  را  الکترونیك  تجارت 
به  دسترسی  مانع  حتی  و  کنند  پاك  را  کلیدی  متون  یا 
وب سایت ها شوند، ولی هیچ گاه زندگی بشر را به مخاطره 

نیانداخته اند.
اما استاکس نت از نوع دیگری است. تا این زمان، این اولین 
بدافزاری است که توانایی نفوذ به داخل انواع کامپیوترهایی 
کنترل  را  قلب صنعت  در  موجود  دستگاه های  که  دارد  را 
کنترل  تا  می دهند  را  امکان  این  حمله کننده  به  و  می کنند، 
سیستم های حیاتی مانند پمپ ها، موتورها، هشدار دهنده ها 

و شیرها را در یك محیط صنعتی در دست بگیرند.
نیروگاه  یك  ایمنی  سیستم های  ممکن،  حالت  بدترین  در 
تصفیه خانه  یك  در  کرد،  خاموش  می توان  را  هسته ای 
کرد، شیرهای  آلوده مخلوط  آب  با  را  فاضالب آب سالم 

یك خط لوله نفت باز کرد و زمین یا دریا را آلوده کرد.

در  مخرب  هوش  بخش  ارشد  مدیر  فیتزجرالد،  پاتریك 
سیستم های  کنترل  گرفتن  اختیار  »در  می گوید:  سیمنتك 
برق  نیروگاه  یك  یا  تصفیه خانه  سد،  یك  مانند  صنعتی 
توسط حمله کننده، کامال غیرمعمول است و چنین حالتی را 
به یك خطر بسیار جدی با تاثیرات جهانی بسیار عمیق بدل 

می کند. این واقعه همه چیز را تغییر داد«.

چرا برای حمله به یک کارخانه و یا نیروگاه به 
نوع متفاوتی از کرم های اینترنتی نیاز داریم؟

از  نوع  آن  با  مستقیم  طور  به  صنعتی  ماشین های 
کنترل  می کنیم،  استفاده  انها  از  ما  که  کامپیوترهایی 
فرایند صنعتی  یك  در  استفاده  مورد  تجهیزات  نمی شوند. 
کنترل گر  نام  به  اختصاصی  جداگانه  سیستم  توسط 
 Programmable Logic( پی.ال.سی  برنامه پذیر،  منطقی 
اسکادا  نرم افزارهای  با  که  می شوند  اداره   )Controller
)Supervisory Control And Data Acquisition( کار 

می کنند.
ایمنی  مرزهای  با  را  فرایند  پی. ال. سی  اسکادا،  اجرای  با 
خاموش  و  روشن  را  موتورها  می کند،  کنترل  مشخص 
می کند، مخازن را خاموش می کند و با استفاده از بازخورد 
داده ها، فرایند را بدون نیاز به دخالت انسان بهینه می کند؛ 
تشکیل  را  اتوماسیون  سیتم های  اصلی  ماهیت  که  چیزی 

می دهد.
اولین قربانیان استاکس نت در کجا بودند؟

بار  اولین  این کرم،  به گفته فیتزجرالد به نظر می رسد که 
در ایران و از طریق یك کارت حافظه ساده یو اس بی وارد 
یك کامپیوتر شده باشد. گروه وی در دوبلین ایرلند، از ماه 
ژوئن، زمانی که این کرم اولین بار توسط یك گروه امنیتی 
در بالروس کشف شد، در حال تحلیل و ارزیابی آن هستند.
اولین نقطه آسیب پذیر از 4 نقطه آسیب پذیر ویندوز، به کد 
قابل اجرا بر روی یك یو اس بی این امکان را می دهد که به 
روی کامپیوتر کپی شود. شاید این یواس بی به یك کارمند 
ایرانی نیروگاه داده شده باشد؛ یا خیلی ساده تر، در جایی 
رها شده باشد تا یك فرد کنجکاو از آن استفاده کند! )چه 

کسی از یك فلش مموری بدش می آید؟!(
نقطه  از  استفاده  با  سپس  کرم  »این  می گوید:  فیتزجرالد 
روی  بر  دیگر  ماشین  به  ماشینی  از  دوم،  آسیب پذیر 
که  کند  پیدا  را  کامپیوتری  و وقتی  منتشر می شود،  شبکه 
به  اینترنت  طریق  از  می کند،  استفاده  زیمنس  اسکادای  از 
آسیب پذیر  نقطه  »دو  می دهد«.  خبر  خارجی  حمله کننده 
دیگر ویندوز به این کرم اجازه می دهد تا سطوح دیگر خود 
را اجرا کند و به حمله کننده امکان بدهد تا کد کامپیوتری 
 STL نام  به  زبانی  با  که  را  زیمنس  پی. ال. سی  فرمت  با 
این کد جدید است  نوشته شده، به پی .ال. سی تزریق کند. 
که می تواند به عملکرد خطرناك سیستم منجر شود: شاید 
هشدارهای سیستم را خاموش کند، یا سطوح دمایی ایمن 

سیستم را تغییر دهد«.
چگونه بفهمیم که استاکس نت در کجا فعال است؟

سیمنتك بر مخابره داده ها با 2 دامین اینترنتی که این کرم 
اطالعات خود را با آن مبادله می کند، نظارت می کند. گروه 
فیتزجرالد با عالمت گذاری جغرافیایی آی پی کامپیوترهای 
آلوده به استاکس نت در جریان مبادله داده ها با حمله کننده، 
ایران؛  در  آلوده  کامپیوترهای  از  58.8 درصد  که  دریافت 
در  درصد   2.6 هند،  در   8.3 اندونزی،  در  درصد   18.2

آذربایجان، و 1.6 درصد در آمریکا واقع شده اند.
چه کسی کرم را نوشته است؟

هر  کار  ولی  نمی داند.  را  سوال  این  پاسخ  هیچ کس  هنوز 
کس که بوده، کاری بسیار سطح باال و حرفه ای انجام داده 
که برای استفاده از 4 نقطه آسیب پذیر ویندوز و همچنین 
برای  اسکادا  پی. ال .سی/  از  مجموعه  یك  انداختن  راه  به 
آزمایش آن، نیاز به چیزی دارد که فیتزجرالد آن را » طیف 

گسترده ای از مهارت ها« می داند.
این امر سبب شده که برخی از مفسران بگویند که احتماال 
یك سازمان دولتی با مجموعه گسترده ای از منابع تکنیکی 
در پس استاکس نت قرار دارند. اما یادمان نرود که گردش 
بالغ  دالر  میلیاردها  به  کامپیوتری  جرایم  دنیای  مالی 
می شود و بنابراین امکان اخاذی را نیز نباید از نظر دور 

داشت.

الریجانی: وقف دانشگاه آزاد مشکل
 فقهی و قانونی دارد

گفته می شود اموال دانشگاه آزاد برای مصون نگه داشتن آن از دست دولت وقف 
را  خود  کارشناسی  و  فقهی  نظر  که  گوید  می  ایران  قضاییه  قوه  رئیس  است  شده 

درباره پرونده وقف اموال دانشگاه آزاد اسالمی، به رهبر ایران ارایه کرده است.
صادق الریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه هفتم مهر )29 سپتامبر( با 
اعالم این خبر در مراسم گردهمایی ائمه جمعه سراسر ایران گفت: "این وقف مشکل 

فقهی و قانونی قطعی دارد."

او همچنین با اشاره به سخنان اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران، درباره وقف 
اموال این دانشگاه گفت: "من به این نتیجه رسیدم که وقف باطل است و این درست 
نبود که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مجمعی عمومی در مورد این وقف چنین اظهار 

نظر کند."
به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی 
است که گفته بود : "بر اساس فتوای رهبر و چهار مجتهد که در هیات موسس حضور 
ایم، صیغه آن نیز خوانده شد و قبض و  این دانشگاه گرفته  داریم تصمیم به وقف 

اقباض نیز انجام شد که فکر نمی کنیم کسی بتواند آن را بر هم بزند."
اما اکنون آقای الریجانی از ارایه نظر فقهی و کارشناسی خود به آیت اهلل علی خامنه 
ای خبر داده و تاکید کرده است که رهبر ایران "بنا بر صالحدید خود" در رابطه با این 

موضوع اعالم نظر خواهد کرد.
آقای هاشمی رفسنجانی پنجشنبه گذشته )اول مهر- 23 سپتامبر( درباره ابطال وقف 
این دانشگاه گفته بود: "اگر کسی توانست این کار را انجام دهد، از خداوند قوی تر 

است و از او پس می گیرد."
رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین به فتوا های مختلف شیعه درباره مساله وقف 
اشاره کرده و گفته بود: "امیدوارم کسی این جرات را به خود ندهد که این مجموعه 
که سال هاست آموزش و تحقیقات کشور را تامین می کند و حتی می تواند کشور را 

اداره کند را پس بگیرد."
ایران اعالم کرده  این در حالی است که پیش تر دفتر آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر 
بود که او با وقف دانشگاه آزاد موافقت نکرده و بررسی این کار را به هیاتی ویژه 

سپرده است.

هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی ایران به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی شهریور 
ماه سال 1388اعالم کرد کلیه اموال منقول و غیرمنقول این دانشگاه را وقف کرده 
است.پایگاه اطالع رسانی دولت ایران نیز روز 22 تیرماه امسال خبر داد که "هیات 
فقهی که از سوی آقای خامنه ای مامور بررسی موضوع وقف دانشگاه آزاد شده بود، 

این وقف را خالف قانون و شرع دانسته است." 

هیاهو بر سر یک کرم اینترنتی!



5 هفته نامه پرشین جمعه 9 مهر ماه 1389 - شماره 167

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

جامعه شناسی خودمانی

نوشته حسن نراقی - چهلم و سوم
 

نخبه  شناسی  جامعه  کتاب  مقدمه  در  رضاقلی  علی  آقای 
کشی خود اشاره ی ظریفی به این موضوع دارد. با هم بر آن 
مروری می کنیم: می خواشتم با این فکر که اگر امیر کبیر زنده 
بود یا اگر علیه مصدق کودتا نمی شد یا اگر فالنی سر کار 
بیاید چنین و چنان می شد و یا نمی شودبه مبارزه برخیزم 
اقتصادی  اجتماعی  های سیاسی  که ساختار  دهم   نشان  و 
نداشتند می  را  بزرگان  این  تاب تحمل اصالحات  فرهنگی  و 
علت  هر  به  استبداد  با  صدبار  اگر  که  بدهم  نشان  خواستم 
تا ساختارهای  بدهیم  را تحویل دیگری  گالویز شویم و آن 
استبداد پرور هستند همچنان به تولید محصول خود خواهند 
پرداخت. و سپس در البالی کتاب در بحث  مربوط به دوران 
و  اقدامات  و  افکار  از  مختصری  شرح  از  پس  و  امیرکبیر 

آرزوهای وی می آورد: 
و اما جامعه ی آن روز با آن بافت تحمل امیر را نمی کرد. 
همان طور که تحمل قائم مقام و مصدق را نیز نکرد. و در 

نتیجه د رتمای کار آن بزرگ کوشید.
و من اضافه می کنم: یعنی این که امیرکبیر را فقط ناصرالدین 
شاه یا مهدعلیا و میرزاآقاخان نوری نکشتند. اگر قرار است 
در محکمه ی تاریخ به جرم کشتن امیر محاکمه شود باید به 
به  نه  و  محاکمه شود  ایران  تاریخی  و  بزرگ  ملت  همراهی 
صورت انفرادی و این نیست مگر این واقعیت که اگر هر کس 
در این اجتماع به اصطالح گل می کند مخصوصا اگر خودش 
با هنر و دانش و استحقاق خودش گل کرده باشد در سطوح 
مختلف مورد حسد قرار می گیرد و چندی نمی گذرد که با 
آمادگی ضمنی عام ولی ظاهرا به دست تعدادیاز خواص با 
سر به زمین زده می شود. و این چقدر دردناك است وقتی 
یك نفر پیدا می شود که در این سطح و در این مقیاس می 
تواند اثر گذار بر روند رشد مثبت کشور باشد صرفا به خاطر 
وجود همهن حس حسادت یك جامعه ای ا زخدماتش محروم 
می شود ولی در مقابل یك نفری که استعداد چندانی ندارد و 
به تبع آن از استقالل هم بی بهره است سالهای سال آرام و 
بی صدا در یك جا در یك مسند و در یك پست مشخص می 
ماند ) حاال این بستگی به شانس و امکانات و ارتباطاتی دارد 
که چرخ روزگار اول کار در اختیارش قرار داده( و هیچکس 
هم با او کاری ندارد چون جلوه ای نداشته که مورد حسادت 
قرار بگیرد اصال دیکته نمی نویسد تا امکان غلط گیری برای 

کسی باقی بگذارد.
صداقت ما 

هرودوت مورخ یونانی با وجود این که قاعدتا نمی بایست در 
ستایش ایرانیان غلوی کرده باشد از دوره کورش و ایرانیان 
هم عصر او در مورد دروغ و دروغ گویی چنین یاد می کند: 
چیزی که برای پارسی کردنش ممنوع است گفتنش هم جایز 
نیست. پارسی دروغگویی را ننگین ترین عیب می داند و شرم 
اقتدار  آورترین...نگاهی به کتیبه های به جا مانده از دوران 

ایرانی بیندازید به دعای داریوش بزرگ توجه کنید:
نگاه  دروغ  از  و  از خشکسالی  دشمن  از  را  کشور  این  خدا 
دارد... و زمانی تعد گرنفون شاگرد معروف سقراط که تقریبا 
یك قرن بعد از هرودوت می زیسته در مقایسه بین ایرانیان 
عهد کورش و عصر خودش )دوره اردشیر دوم( می آورد: 
این روزها خیلی فریب شهرت پارسی ها را جهت وفای به عهد 
و حفظ سوگند می خورند ولی همین که آنها را نزد شاه می 
برند سرشان را از بدن قطع می کنند این روزها افراد متمول 
دیگر  بگیرند  پول  آنها  از  با  کنند  می  حبس  جانیان  مثل  را 
کسی نمی خواهد به قشون شاه ملحق شود روح سلحشوری 
در آنها بکلی مرده مملکتی نیست مانند پارس که در آن آن 
همه مردم از زهری که به دست دیگران به آنها خورانده می 
شود بمیرند. تقوای پارسی در آنها خاموش شده و بر خالف 
گذشته بی عدالتی حب منافع نامشروع و بی شرمی در نزد 
آنها ترقی کرده...این ها را برای آن دسته از هموطنانم آوردم 
که گمان می کنند تاریخ شروع انحطاط و انحراف ما از حمله 
اعراب به این طرف بوده نه عزیز من انحطاط تقریبا از همان 
اواخر زمان هخامنشی به بعد کم کم شروع می شود و بعد 
با فروپاشی این سلسله و روی کار آمدن سلوکیان و پارتین 
ادامه پیدا می کند و سپس این انحطاط پس از اعتالی اولیه 
سلسله ساسانیان دو مرتبه در اواسط همین سلسله اوج می 
گیرد. تا آن جا که یك امپراطوری با این عظمت با یك حمله 
ی به قول باستان پرست ها چند عرب پابرهنه و بادیه نشین 

در هم فرو می ریزد.

انفجار قیمت ها 
در بازار ارز 

ایران  در  ارز  بازار  اخیر  روزهاي  در  پرشین   نامه  هفته  گزارش  به 
تومان   250 و  هزار  یك  مرز  به  دالر  نرخ  و  شده  همراه  التهابات  با 

رسیده است  از نتایج افزایش شدید نرخ طال و ارزهای خارجی، رکود 
شدید کار صرافان است. زیرا متقاضیان ارز، از خرید ارزهای خارجی 
خودداری می کنند. آنان امیدوارند که بانك مرکزی، با تزریق ارزهای 
کارشناسان، سکوت  نظر  به  اما  بکشند.  را  قیمت ها  بازار،  به  خارجی 
بانك مرکزی، نشان می دهد که این نهاد هم، به دلیل کاهش منابع درآمد 

ارزی، ناتوان مانده است. 
محمود بهمنی مدیرکل بانك مرکزی به تازگی اعالم کرده بود که این 
بانك در تعیین نرخ ارز دخالت زیادی ندارد و بازار آن را تعیین می کند. 
به گفته بهمنی، بانك مرکزی تنها وظیفه هدایت بازار ارز را به عهده 

دارد. اما در این زمینه نیز کاری نکرده است.
خبرگزاری کار ایران، نیمروز چهارشنبه )7 مهر( نوشت:»بازار ایران که 
این روزها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و رکود حاکم بر صنایع، 
روزگار نه چندان خوشی را سپری می کند، با افزایش غیرمنتظره نرخ 
اقتصادی کشور گوشزد  دالر، بار دیگر بیماری خود را به مسئوالن 

کرد.«

ناتوانی بانك مرکزی
سیر  مهر(   4( یکشنبه  روز  از  خارجی  ارزهای  نرخ  ایلنا،  گزارش  به 

دالر  فروش  نرخ  مهر(،   7( چهارشنبه  نیمروز  می پیماید.  صعودی 
آمریکائی 100 تومان افزایش یافت و به 1240 تومان رسید. نرخ فروش 
یورو نیز با 140 تومان افزایش به 1620 تومان رسید. نوسانات روزانه 
تا ده  ایران معمواَل رقمی یك رقمی است و معمواَل یك  ارز در  بهای 

تومان را شامل می شود.
تا مرز  خبرگزاری کار هشدار می دهد که به نظر می رسد روند اخیر 

انفجار ادامه یابد.
دلیل افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارزهای خارجی چیست؟ خبرگزاری 
کار بانك مرکزی را مقصر می داند و می نویسد که به عقیده کارشناسان، 
عدم تزریق ارز از سوی بانك مرکزی، سبب این نوسانات شده است. 

اما کارشناسان تحریم اقتصادی و بی انگیزه شدن سرمایه گذاران از 
ورود به بازارهای موازی را نیز موثر می دانند.

نقش اعتصاب طالفروشان
اعتصاب  با  را  خارجی  ارز  بهای  نوسانات  صنعت،  جهان  روزنامه 
بازارهای طالفروشان ایران مرتبط می داند و می نویسد:»نابسامانی های 
به  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون  اجرای  به  اعتراض  در  بازار طال، 
جائی رسیده که نه تنها نرخی برای خرید و فروش سکه در بازار وجود 
ندارد، بلکه صرافی ها و سکه فروش ها، سکه ای برای فروش ندارند و از 

سوی دیگر قیمت دالر را به شدت افزایش داده اند.«
جهان صنعت ادامه می دهد:»گویا نمی توان برای ثبات بازار ارز کاری 

کرد. زیرا تا این لحظه بانك مرکزی اقدامی انجام نداده است.«
به  صرافی ها،  بیشتر  استقرار  دلیل  به  تهران،  در  استانبول  خیابان 
"قلب بازار ارز" معروف شده است. درباره وضعیت صرافی ها، جهان 
صنعت می نویسد:»خرید و فروش ارز در این مرکز متوقف شده است 

و صرافی ها نگران ادامه این وضعیت هستند.«

در همین راستا تجار ایراني نیز مشکالت مهم تري را از سر مي گذرانند. 
کمبود ارز در بازار که منجر به عرضه آن از سوي بانك مرکزي شده 
است ریشه در ارتباط مالي ایران و امارات دارد که این موضوع کار 

تجارت را با چالش مواجه ساخته است. 
اعمال  راستاي  در  آمریکا  که  مي رسد  خبر  امارات  شیخ نشین  از 
به  را  فشارهایي  ایران  اسالمي  جمهوري  علیه  یك جانبه  تحریم هاي 
بانك هاي اماراتي وارد کرده است و این فشارها از اواخر هفته گذشته 
شکل جدي تري به خود گرفته است. از همین رو مبادالت ارزي میان 

دوکشور با مشکالتي مواجه شده است. 

هرچند که پیش از این براي مقابله با این فشارها راه هاي گریزي نظیر 
همکاري مالي با کشورهاي ترکیه و ارمنستان پیشنهاد شده بود اما از 
دیدگاه فعاالن بخش خصوصي ورود به این مسیر چندان ساده نیست. 
رئیس کمیسیون WTO اتاق بازرگاني تهران این چنین ماجرا را شرح 
مي دهد:» از روز پنجشنبه هفته گذشته بانك هاي اماراتي با تن دادن به 
فشارهاي ایالت متحده، مشکالتي را بر سر راه انتقال ارز از ایران به 
سایر کشورها ایجاد کرده است. هرچند که رایزني هایي میان بانك هاي 
ایراني و اماراتي آغاز شده است تا مشکالت مرتفع شود اما از قرار 
نتیجه اي  کنون  تا  که  است  حدي  به  اماراتي ها  روي  بر  فشار  معلوم 

حاصل نشده است.« 

آمریکا تحریم هایی را بر ضد مقامات 
ایران برقرار کرد

نقش  با  رابطه  را در  ایرانی  رتبه  مقام عالی   8 اسامی  آمریکا  مقامات 
احتمالی آنها در تخلفات رخ داده در جریان انتخابات ریاست جمهوری 

سال گذشته در ایران در لیست سیاه مالی خود گنجاندند.
"روس  از خبرگزاری  نقل  به  نووستی«  »ریا  گزارش خبرگزاری  طبق 
تمام  توقیف  اوباما"،  "باراك  توسط  شده  امضا  های  تحریم  بالت"، 
الذکر در خاك آمریکا و همچنین ممنوعیت  حساب های مقامات فوق 

هرگونه کارهای تجاری آمریکایی ها با انها را در نظر می گیرد.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، "حسین  "محمد علی جعفری" 
و  وزیررفاه  محصولی"  "صادق  اموراطالعات،  در  او  معاون  طائب" 
"غالمحسین  کشور،  وزیر  نجار"  محمد  "مصطفی  اجتماعی،  تأمین 
محسنی اژه ای" دادستان کل، "سعید مرتضوی" دادستان سابق تهران، 
"احمد رضا رادان" معاون فرمانده نیروی انتظامی و "حیدر مصلحی" 
آنها  بر ضد  که  دارند  قرار  مقاماتی  فهرست  در  ایران  اطالعات  وزیر 

تحریم هایی برقرار شده است.
اقدامات  سر  بر  بیشتر  کند سخن  می  خاطرنشان  فرانسه  خبرگزاری 
مقامات ایران درجریان سرکوب تظاهرات جناح مخالف پس از انتخابات 

سال 2009 )1388 ( است.
یادآور می شویم 12 ژوئن سال 2009 ) 22 خرداد 1388 (در انتخابات 
به  آراء  اکثریت  با کسب  نژاد  احمدی  ایران محمود  ریاست جمهوری 
از آن  تقلب متهم کرد، پس  به  را  اپوزیسیون وی  اما  پیروزی رسید، 
طی تظاهرات اعتراض آمیز برخوردهای متعددی رخ داد و تعدادی نیز 

قربانی شدند.
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شهردار اخراجي مسکو: 

مدودف یاد آور استالین است 
دیمیتري  از  انتقاد  با  دیروز  مسکو  شده  عزل  شهردار 
یاد  افزایش جو سرکوب و سانسور که  به  را  مدودف، وي 
خبرگزاري  از  نقل  به  کرد.  متهم  است  استالین  دوران  آور 
فرانسه، انتقاد غیرعادي یوري لوژکف، شهردار اخراج شده 
مسکو شدیدترین حمله علیه دیمیتري مدودف، رئیس جمهور 
سلب  به علت  سال   81 از  پس  چهارشنبه  که  است  روسیه 
اعتماد توسط مدودف عزل شد.این انتقاد شدید اللحن اواخر 
روز یك شنبه طي نامه اي به کرملین ارسال شد اما اوایل روز 
چهارشنبه در وب سایت مجله نیوتایمز جناح مخالف منتشر 
در  و وحشت  و رعب  به سرکوبگري  اشاره  با  شد.لوژکف 
زمان جوزف استالین، دیکتاتور شوروي سابق، اظهار کرد: 
در کشور ما ترس از ابراز عقاید از سال 7391 وجود داشته 
اظهارات خود  با  ما  رهبري  چنانچه  کرد:  تصریح  است.وي 
صرفا از این ایجاد رعب و وحشت حمایت کند، دچار وضعي 
مي شویم که تنها یك رهبر در کشور باشد که باید حرفش را 
روي گرانیت حك کرد و بي چون و چرا انجام داد.در این نامه 
لوژکف با انتقاد از مدودف وي را به رهبري کمپین بي آبرو 

کردن متهم کرده است.

ادعاي معاوضه دیپلمات ایراني 
با سخنگوي بن الدن! 

ایران  که  کرد  ادعا  گزارشي  طي  آمریکایي  وب سایت  یك   
القاعده و سخنگوي سابق  ارشد  ابوغیث یك عضو  سلیمان 
اسامه بن الدن رهبر گروه تروریستي القاعده را به همراه دو 
عضو دیگرطالبان که در ایران در حصر خانگي قرار داشته اند 
را به افغانستان بازگردانده و با دیپلمات ربوده شده ایراني 
ایران وب  در پاکستان مبادله کرده است. به گزارش عصر 
سایت النگ ور جورنال به نقل از گزارش برخي رسانه هاي 
سه  این  ایران  که  نوشت  الوطن  روزنامه  جمله  از  کویتي 
دیپلمات  عطار زاده،  اهلل  با حشمت  معاوضه  براي  را  زنداني 
ایراني اسیر طالبان آزاد کرده است.طي این گزارش ادعا شده 
که ابوغیث 39 ساله واعظ کویتي و سخنگوي اسامه بن الدن 
آمریکا  از سوي  افغانستان  اشغال  از  از سال 2002 و پس 
از  به همراه جمع دیگري  از سال 2003  ایران شده و  وارد 
اعضاي القاعده و طالبان در حصر خانگي بوده است و ایران 
براي آزادي عطارزاده دیپلمات خود طي مذاکره اي با طالبان 
افغانستان  به  را  ابوغیث  و  طالبان  نظامیان  شبه  عضو  دو 
دیپلمات  عطارزاده  که  است  ذکر  به  است.الزم  بازگردانده 
ایراني در پاکستان در آبان ماه سال 1387 توسط گروه هاي 
تروریستي در شمال پاکستان ربوده شد و در فروردین ماه 
سال 1389 آزاد شد. گزارش هاي تایید نشده حاکي است که 
که  ابوغیث  بوده اند.  طالبان  نظامیان  شبه  از  وي  ربایندگان 
تابعیتي کویتي دارد پس از حمالت تروریستي 11 سپتامبر به 

آمریکا در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. 

هشدار والت درباره ترکیه و 
آینده ناتو 

در  خود  مقاله  در  آمریکا  هاروارد  دانشگاه  اساتید  از  یکي 
خوبي  آینده  نمي توان  که  کرد  تاکید  پالیسي  فارین  نشریه 
روابط  استاد  والت،  استفان  کرد.  تصور  ناتو  پیمان  براي 
بین الملل دانشگاه هاروارد و یکي از منتقدان اصلي سیاست 
دلیل  به  که  کرد  تاکید  اسرائیل  آمریکا درخصوص  خارجي 
افغانستان  ماجراي  نیز  و  اروپا  نظامي  هزینه هاي  کاهش 

نمي توان آینده با معنایي براي پیمان ناتو تصور کرد. 
والت همچنین با اشاره به اینکه در صورتي که بین ترکیه و 
آمریکا به دلیل سیاست خارجي آمریکا مشکلي جدي حادث 
ناتو  پیمان  روي  کننده  فلج  تاثیر  مي تواند  این مشکل  شود، 
و  اسرائیل  »البي  کتاب  نویسنده  فارس،  گزارش  به  بگذارد. 
ناتو  ادامه خاطرنشان کرد که  سیاست خارجي آمریکا« در 
تاکنون در مقایسه با سایر پیمان هاي مشابه مدت زیادي به 
مقاله  از  دیگري  بخش  در  وي  است.  داده  ادامه  خود  بقاي 
نوشت  و  کرد  عنوان  ترکیه  را  ناتو  تجزیه  دیگر  دلیل  خود 
برخي مسائل  در  آنکارا  دیپلماتیك  گیري  که مسیر و جهت 
کلیدي و حساس تغییر کرده و در حالي که آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و آلمان فشار خود را روي ایران بدون وقفه افزایش 
مي دهند، ترکیه هم به لحاظ دیپلماتیك و هم اقتصادي به ایران 
بین  جدي  اختالف  هرگونه  افزود  وي  است.  شده  نزدیك تر 

آمریکا و ترکیه، تاثیري فلج کننده روي ناتو خواهد گذاشت. 

 

ریاست اد میلیبند، 
پایانی بر دوران بلر

بلر  از  گیری  فاصله  وعده  میلیبند  اد   
و  دوری  سیاست  به  توسل  و  براوون  و 
دوستی در برابر واشنگتن را داده است 
دیوید استرینجر
آسوشییتدپرس بیست و هفتم سپتامبر / ترجمه : سارا معصومی

تازه نفس حزب کارگر در نخستین نطق های خود پس  رهبر جوان و 
از تصاحب کرسی که پیش از این به گوردون براوون و تونی بلر تعلق 

را  خود  تالش  تمام  داشت، 
به کار می گیرد تا از هر دو این افراد فاصله بگیرد. اد میلیبند 40 ساله 
چهل و هشت ساعت پیش موفق شد اعتماد اکثریت را در حزب کارگر 
در جمع  زند. وی  تکیه  ریاست  بر جایگاه  نتیجه  در  و  کند  آن خود  از 
هواداران خود با مخاطب قرار دادن مخالفان تاکید کرد که باید خاطرات 
دوران تونی بلر را برای همیشه دفن کرد. نام تونی بلر در تاریخ سیاسی 
با عنوان آغازگر جنگی ویرانگر ثبت شده است. بسیاری حتی  بریتانیا 
بلر  تونی  نادرست  های  سیاست  قربانی  نخستین  را  براوون  گوردون 
می دانند. اکنون اد میلیبند که عنوان جوان ترین رهبر حزب کارگر را به 
خود اختصاص داده ، می داند که برای بقای در این پست و البته احیای 

اعتماد از دست رفته هموطنانش به حزب باید از تونی بلر تا حد امکان 
فاصله بگیرد. او به صراحت تاکید می کند که این بار نسلی از اعضای 
حزب قدرت را در دست خواهند گرفت که در خصوص جنگ عراق با هم 
اختالف نظر نداشته باشند و دست در دست هم در مسیر تعمیر اقتصاد 

بیمار بریتانیا قدم می زنند.

تونی بلر از سال 2003 تا کنون و هربار که سربازی انگلیسی در عراق 
جان خود را از دست داد به فروختن هموطنانش به جورج بوش رئیس 
جمهوری وقت آمریکا متهم شد. اد میلیبند از نخستین لحظه انتخاب به 
عنوان رهبر حزب کارگر تاکید کرد که بریتانیا امروز دیگر قرار نیست 
اد   " لقب  او  منتقدان  از  باشد.بسیاری  ها  بوش  جورج  گوی  قربان  بله 
سرخ" را به دلیل تاکیدش بر حفظ فاصله با ایاالت متحده به او داده اند. 
وی اما با رد این دعاها تاکید کرد که قرار است گرایش حزب کارگر را 

از میانه به چپ تغییر دهد. 

براوون  گوردون  جمهوذی  ریاست  دوران  در  اد  برادر  میلیبند  دیوید 
از  البته  و.  بود  داده  اختصاص  خود  به  را  خارجه  امور  وزیر  عنوان 
محوبیت بیشتری هم نسبت به اد برخوردار بود. با این همه در رقابت 
درون حزبی اد توانست دیوید را شکست دهد . حزب کارگر بریتانیا بیش 

از سه و نیم میلیون عضو ثابت دارد .

میلیبند در دومین روز از نشست ساالنه حزب در مقر شمالی در منچستر 
حاضر شد و تاکید کرد که عزم خود را برای فاصله گرفتن از سیاست 
های تونی بلر و دفن خاطرات دوران نخست وزیری او مهیا کرده است . 
تونی بلر را زمانی همگان کاریزماتیك ترین رهبر بریتانیا می دانستند که 
موفق شد سه انتخابات عمومی را به نام خود سند بزند و سیزده سال 
بر مسند قدرت باقی بماند. اد میلیند جوان در این خصوص به هم حزبی 
های خود گفت: حزب کارگر جدیدی در راه است. این حزب جنبه های 
این حزب را در  باید قوانین  باید زنده شود. ما  مرده بسیاری دارد که 

تمامی جنبه ها تغییر و به روز کنیم. 
برادران میلیبند مانند باراك اوباما آمریکایی از مخالفان سرسخت حمله 
به عراق و البته همراهی لندن با کاخ سفید بودند . اد میلیبند حتی در قبال 

اسرائیل هم موضعی شدید تر از براوون و بلر دارد .

ماه می میالدی بود که گوردون براوون نتوانست در انتخابات سراسری 
برگ برنده را در سبد کارگر قرار دهد و در نتیجه از قدرت کنار کشید. 
دولت ائتالفی محافظه کاری که اکنون با رهبری دیوید کامرون قدرت را 
در دست دارد ؛ از این پس باید با اد میلیبند در قامت رهبر اپوزیسیون 

دست و پنجه نرم کند . 
برادر  کابینه  در  حضور  خصوص  در  هنوز  ساله   45 میلیبند  دیوید 
های  همدردی  به  پاسخ  در  است.وی  نکرده  گیری  تصمیم  خود  جوان 
طرفدارانش در خصوص شکست در برابر برادر کوچك تر گفت: نگران 

نباشید. من با این شکست کنار خواهم آمد .

از اعالم خبر پیروزی برادر خود وی را در آغوش  دیوید میلیبند پس 
کشید و تاکید کرد که از این پس هر دو در یك جبهه خواهند بود. برادران 
از  که  تاکید کردند  بارها  انتخاباتی خود  رقابت های  میلیبند در جریان 
قامت  در  میلیبند  دیوید  گیرند.  می  فاصله  بلر  و  براوون  های  سیاست 
نباید بیش از  اد را نصیحت کرده و تاکید کرد که وی  برادر بزرگ تر 
اد  . دیوید بر خالف  تاکید کند  ایاالت متحده  از  اندازه بر فاصله گیری 
که از خود سیمای رهبری چپ و مخالفت با تك صدایی در جهان را به 
تصویر کشیده اعتقاد دارد که واشنگتن و لندن باید متحدانی جدی باقی 
بمانند. وی در این خصوص می گوید: باراك اوباما و هیالری کلینتون 
هر دو ارزش های ما را درك می کنند. هر دو بر اولویت های ما واقف 

هستند. ما باید از همکاری با آنها به خود ببالیم.

اد میلیبند در زمره مخالفان جنگی بود که از سیاست دیوید کامرون در 
قبال تعیین ضرب االجل زمانی برای خروج سربازان انگلیسی از عراق 
افغانستان هم از  در سال 2015 میالدی حمایت کرد. میلیبند در حوزه 
طرح گفتگو با برخی رهبران طالبان استقبال می کند. رهبر جوان حزب 
کارگر پیش از این از اسرائیل خواسته بود که به تحریم و محاصره غزه 
پایان دهد . وی همچنین طرح بازدید از غزه در قامت رهبر حزب کارگر 

را مطرح کرده است . 

برخی طرفداران حزب کارگر به اد پیشنهاد می دهند که از تجربه برادر 
این  خصوص  در  کنون  تا  اد  کند.  استفاده  خود  کابینه  در  تر  بزرگ 

پیشنهاد موضع گیری خاصی نداشته است .

با آبونمان )اشتراک( هفته نامه پرشین، به گسترش
 فرهنگ و هنر ایرانی جدای از هرگونه گرایشهای سیاسی و مذهبی، 

کمکی وافر میکنید. 
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با  یازده سپتامبر  سالگرد  از  هفته  دو  از  بیش 
که  مي گذرد. سالگردي  گسترده خود  حاشیه هاي 
در پي یك عملیات گسترده نظامي و امنیتي توسط 
القاعده صورت گرفت و بدین سان القاعده را در 
این  اما  نشاند.  تروریستي جهان  گروه هاي  صدر 

بار این اروپاست که مي رود تا هدف عملیات هاي 
دو  دیروز  که  گیرد. چرا  قرار  القاعده  تروریستي 
بریتانیا  و  فرانسه  یعني  اروپا  قاره  اصلي  کشور 
چهره  تروریستي  عملیات  احتمال  اعالم  اثر  در 
دیگري به خود گرفتند.عملیاتي که به گفته برخي 
منابع خبري و مقامات اطالعاتي حتي نماد کشور 
ایفل را دربر مي گرفت و از  اعتراض ها یعني برج 
احتمال شباهت این عملیات با آنچه در سال 2008 

در بمبئي هند صورت گرفته بود سخن مي گفت. 

تلفني  از آنکه مقامات فرانسه در یك تماس   پس 
با تهدید بمبگذاري در برج ایفل روبه رو شدند، این 
هفته  دو  طي  هشدار  دومین  این  شد.  تخلیه  برج 
این  است.  ایفل  برج  در  بمبگذاري  مورد  در  اخیر 
مقامات  که  است  شده  اعالم  حالي  در  هشدارها 
تروریستي  حمله  انجام  احتمال  به دلیل  فرانسه 
در خاك این کشور به حالت آماده باش درآمدند. 
پاریس  در  کردند،  اعالم  فرانسه  پلیس  مقامات 
و  بست  را  ایفل  برج  محل  اطراف  فرانسه  پلیس 
اتخاذ  برج  این  اطراف  در  را  امنیتي  شدید  تدابیر 
نیز  بمب  کردن  خنثي  امور  کارشناسان  کرد. 
هیچ چیزي  و  کردند  بازرسي  را  برج  این  اطراف 
پیدا نکردند. یکي از مقامات پلیس فرانسه گفت: این 
تهدیدها قطعا ادامه خواهد داشت و پلیس فرانسه 
باید در این راستا هوشیار باشد. فردریك پچنارد 
پیش  فرانسه چند روز  پلیس ملي  ارشد  یك مقام 
فعالیت هاي  کشور  این  مقامات  بود،  کرده  اعالم 
براي  را  آفریقا  شاخ  در  القاعده  تروریست هاي 
انجام فعالیت هاي تروریستي در فرانسه رهگیري 
آن  از  پس  فرانسوي  مقام  این  هشدار  کرده اند. 
مسئولیت  آفریقا  شاخ  در  القاعده  که  شد  مطرح 
در  آفریقایي  دو  و  فرانسوي  پنج  شدن  ربوده 

کشور نیجر را برعهده گرفت. 

افزایش  از دالیل  برخي کارشناسان معتقدند یکي 
در  تروریستي  فعالیت هاي  انجام  براي  تهدیدها 
در  روبند  از  استفاده  ممنوعیت  الیحه  فرانسه 
نیز  سپتامبر   14 در  است.  بوده  فرانسه  کشور 
ایفل  برج  در  بمبگذاري  تهدید  با  فرانسه  پلیس 
مواجه شد که این تهدید هیچ اتفاقي در بر نداشت. 

مقامات انگلیسي نیز همچنین در جریان تهدید به 
قرار  کشور  این  خاك  در  تروریستي  اقدام  انجام 
از سطح شدید  تروریستي  تهدید  گرفتند و سطح 
که  انگلیس  دولتي  مقام  یك  است.  نیامده  پایین تر 
خواست نامش فاش نشود، تصریح کرد: تهدیدها 
براي انجام حمالت تروریستي در هفته هاي اخیر 

در این کشور مطرح شد اما یك یا دو تهدید باعث 
را  آنها  و  شویم  روبه رو  مشکالتي  با  ما  که  شد 
جایي  به  تهدیدها  این  سطح  هنوز  بگیریم.  جدي 
نرسیده است که ما حالت آماده باش کامل اعالم 
کنیم. یك مقام رسمي دیگر انگلیس نیز که خواست 

نکرد  تایید  را  موضوع  این  نشود،  فاش  نامش 
و  القاعده  سوي  از  تروریستي  طرح هاي  این  که 
گفت  اما  است،  بوده  گروه  این  از  گرفتن  الهام  یا 
وي  دارند.  قرار  اولیه  مراحل  در  طرح ها  این  که 

جزئیات بیشتري در این رابطه ارائه نکرد. 

را رد کردند  این موضوع  آلمان  مقامات  همچنین 
که آنها تهدیدهاي تروریستي در خاك این کشور 
ندارند  قصد  کردند  اعالم  و  کرده اند  رهگیري  را 
اقدام تروریستي در این کشور  سطح خطر بروز 
را افزایش بدهند. یك مقام ضد تروریستي آمریکا 
کردن  خنثي  هدف  با  که  کرد  خاطرنشان  نیز 
خاك  در  نظامیان  شبه  تروریستي  فعالیت هاي 
سرنشین  بدون  هواپیماهاي  فعالیت هاي  اروپا 
است.  یافته  افزایش  پاکستان  خاك  در  آمریکا 
این مقام ضد تروریستي خاطرنشان کرد که این 
حمالت با هدف نابودکردن شبه نظامیان طالبان و 
القاعده در منطقه قبیله نشین پاکستان در مرز با 

افغانستان انجام مي شود. 

خبرگزاري فرانسه نیز گزارش داد که گزارش هاي 
این است  از  اروپایي حاکي  از چند کشور  خبري 
تروریستي  طرح  یك  اطالعاتي  آژانس هاي  که 
تروریستي  حمالت  انجام  براي  القاعده  با  مرتبط 
به  آلمان که حمله اي شبیه  انگلیس، فرانسه و  در 
حمله تروریستي شهر بمبئي بود را ناکام گذاشتند. 
تیم مارشال یك مقام ارشد شبکه اسکاي نیوز نیز 
با  تروریستي  طرح  این  دهندگان  سازمان  گفت: 
القاعده و احتماال طالبان در ارتباط بوده اند. شبکه 
اسکاي نیوز گزارش داد، طرح حمله تروریستي در 
اروپا پس از فعالیتهاي اخیر آژانس هاي اطالعاتي 
همکاري  و  واشنگتن  و  برلین  پاریس،  لندن،  در 

میان این آژانس ها فاش شد. 

از  پس  کرد،  اعالم  آژانس ها  این  منابع  از  یکي 
در  آلماني  تروریستي  مظنون  یك  دستگیري 
مسیرش به اروپا، آژانس هاي اطالعاتي درجریان 
این طرح تروریستي قرار گرفتند. اسکاي نیوز در 
ادامه گزارش داد: زماني که آمریکا در جریان این 
شروع  آمریکا  ارتش  قرارگرفت  تروریستي  طرح 
براي  خود  اروپایي  همپیمانان  به  کردن  کمك  به 
تعقیب سازمان دهندگان این حمالت کرد. اینك باید 
القاعده  دید که این بار این اروپاست که به بهانه 
اقدامات فرامرزي خود را توسعه مي دهد یا آنکه 
براي  را  متحده  ایاالت  از  متفاوت  کاري  دستور 

خود اتخاذ مي کند. 

طرح هاي تروریستي گسترده در پاریس و لندن خنثي شد 

سایه شوم القاعده بر فراز اروپا 
وقتی ژنرال ها 

جای سیاستمداران 
را می گیرند

جین پرلز
نیویورك تایمز بیست و هشتم سپتامبر 
 ترجمه : سارا معصومی

پس  شد.  سیاست  وارد  هم  باز  پاکستان  ارتش 
در  دولت  ناتوانی  و  پاکستان  سیل  ماجرای  از 
رسیدگی به امور سیل زده گان اوضاع اقتصادی 
در پاکستان روزهای افول خود را پشت سر می 
باز هم سر  که  است  اینچنین فضایی  در   . گذارد 
و کله نظامیان و ژنرال های ارتش در میدان پیدا 
به  کابینه  در  را  تکانی  خانه  نوعی  تا  است  شده 
راه بیندازند.حتی برخی منابع از احتمال کنار زدن 
هم  پاکستان  وزیر  نخست  زرداری  علی  آصف 
سخن می گویند. ارتش در پاکستان این روزها به 
شدت درگیر مسائل نظامی است و عالقه ای ندارد 
را  اقتصادی  های  ناآرامی  مستقیم  مسئولیت  که 
بر عهده بگیرد . ژنرال های ارتش هم بارها تاکید 
کرده اند که اندك تمایلی به دست گرفتن قدرت و 
در اختیار داشتن کرسی های دولتی ندارند. با این 
همه عملکرد دولت پس از وقوع سیل که در نتیجه 
گان  آواره  و  شده  آواره  نفر  میلیون  بیست  آن 
برای تامین نیازهای اولیه خود هم به کمك های 
خارجی وابسته بودند، سر و صدای منتقدان دولت 
را بلند کرد. این سیل بهانه ای شد برای وقوع تنش 

میان رهبران نظامی و دولتی ها در افغانستان.

در این میان دل آمریکایی ها هم چندان با آصف 
و  سال  دو  زرداری  نیست.  صاف  زرداری  علی 
حادثه  در  همسرش  شدن  کشته  دنبال  به  و  نیم 
ای تروریستی به مقام نخست وزیری دست یافت. 
نرخ محبوبیت وی در همین دو سال و نیم به شدت 
کاهش پیدا کرده است . در هفته جاری رسانه های 
ارتش  فرمانده  میان  دیدار  خبر  پاکستان  محلی 
ژنرال اشفق کیانی با نخست وزیر و رئیس جمهور 
دیدار  این  در  دادند.  قرار  اخبار خود  را در راس 
و  دولت  در  فساد جاری  واسطه  به  کیانی  ژنرال 
نخست  به شدت  بحران  با  رویارویی  در  ناتوانی 
وزیر و رئیس جمهور را مورد نقد قرار داد . در 
دولتی  از  خود  خواسته  حداقل  کیانی  دیدار  این 
اتهام  با  ها را اخراج برخی چهره های کابینه که 

مستقیم فساد روبه رو هستند ، دانسته است.

دارد.  عضو   60 حاضر  حال  در  زرداری  کابینه 
کوتاه  کیانی  فشارهای  برابر  در  کنون  تا  دولت 
نیامده است. اخبار مربوط به تنش میان دولت و 
ارتش تا کنون مخفی مانده بود اما این بار رسانه 
رئیس جمهور عصبانی  از دست  به شدت  که  ها 
هستند اجازه ندادند که دولتی ها در پاکستان در 
این  از  پس  کنند.  تمام  را  چیز  همه  صحنه  پشت 
نشست جنجالی بود که دولت در بیانیه ای تاکید 
کرد که بر اساس قانون پیش خواهد رفت. یك منبع 
نزدیك به زرداری تاکید کرد که رئیس جمهور به 
صراحت اعالم کرده است که از سمت خود استعفا 
نخواهد داد و تا اخرین لحظه در قدرت باقی خواهد 
ماند. از زمان وقوع این سیل در پاکستان زرداری 
تنها و تنها توجیه کرده و ادعا کرده است که حجم 
این سیل به اندازه ای بود که هر دولتی را با مشکل 
محبوب  فرمانده  که  کیانی  کرد.ژنرال  می  مواجه 
ارتش پاکستان به حساب می آید در دوران سیل 
به کمك مردم شتافت و از همان زمان هم بر حجم 

فشارهای خود بر دولت افزوده است .

در ماه جوالی بود که زرداری،کیانی را برای سه 
همان  از  نشاند.کیانی  قدرت  مسند  بر  دیگر  سال 
از  مانع  که  است  کرده  جزم  را  خود  عزم  زمان 
ورشکستگی اقتصادی کشورش شود . ژنرال های 
رده باالی پاکستانی به صراحت از سیاست های 

انتقاد  نظامی  های  نشست  و  مالعام  در  زرداری 
نخست  کردن  برکنار  برای  خود  عزم  از  و  کرده 
وزیر سخن می گویند. منابع رسمی ادعا می کنند 
که در داخل حزب حاکم هم بسیاری به سیاست 
های گیالنی و زرداری انتقاد می کنند. همزمان با 
گسترش یافتن زمزمه ها مبنی بر فساد اقتصادی 
در دولت ، دیوان عالی هم به زرداری هشدار داده 
فاسد  نتواند چهره های  که  که در شرایطی  است 
دهد  قرار  قانون  اختیار  در  و  اخراج  دولت  در  را 

، مصونیت تمدید شده وی از میان خواهد رفت. 

اتهام فساد روبه رو  با  از مدت ها پیش  زرداری 

در  اتهام  همین  با  هم  را  هایی  و حتی سال  بوده 
عالی  دیوان   . است  بوده  پاکستان  های  زندان 
پاکستان به زرداری دو هفته برای مبارزه با فساد 
مصونیت  غیراینصورت  در  است  داده  فرصت 
قضایی وی نیز از میان برداشته خواهد شد . افکار 
عمومی در پاکستان هم به شدت از عملکرد گیالنی 
تنها  وی  که  کنند  می  ادعا  و  هستند  ناراحت  هم 
چند روز و برای فریب دادن افکار عمومی مقابل 
دوربین ها قرار گرفت و پس از آن همه چیز تمام 
شد.عالوه بر این همزمان با وقع این سیل رسانه 
مجلل  های  هتل  در  زرداری  تصاویر  محلی  های 
خشم  بر  مساله  همین  و  کردند  منتشر  را  لندن 
مردم افزود. زرداری درست در روزهایی که بیش 
از دو میلیون نفر اواره شده بودند میان پاریس و 

لندن در رفت و امد بود.

امور  در  اوباما  باراك  نماینده  هالبروك  ریچارد 
و  پاکستان  به  سیل  وقوع  از  پس  میانه  اسیای 
جامعه  که  کرد  تاکید  و  کرد  سفر  افغانستان 
جهانی نمی تواند از پس هزینه چند میلیارد دالری 
بازسازی مناطق سیل زده در پاکستان برآید. در 
برحق  درخواست  میان  متحده  ایاالت  میان  این 
آمدن  کار  روی  به  میلی  بی  و  پاکستان  ارتش 

نظامیان در پاکستان گرفتار شده است. 
نواز شریف هم رهبر اپوزیسیون است که ایاالت 
متحده اندك تمایلی به حضور مجدد او در قدرت 
ندارد. شریف هم در دوران نخست وزیری با اتهام 

فساد مالی روبه رو بود.

شریف رابطه بسیار نزدیکی با برخی ژنرال های 
لیگ را  ارتش داشت. شریف رهبری حزب مسلم 
بر عهده دارد و البته به هیچ وجه برای حضور در 
قدرت هم آماده گی ندارد. البته مشاوران وی ادعا 
می کنند که شریف خود را وارد ماجرا نمی کند 
چرا که اندك تمایلی به سهیم شدن در اشتباهات 
دولت ندارد. در شرایطی که اوضاع اقتصادی در 
ایاالت  شك  بی  شود،  بدتر  هم  این  از  پاکستان 
شد  خواهد  گرفتار  تری  عمیق  گرداب  در  متحده 
پاکستانی  دولتمردان  از  بارها  تاکنون  واشنگتن   .
خواسته است که مالیات طبقه ثروتمند را افزایش 
دو  تنها  پاکستان  میلیونی   170 جمعیت  از  دهد. 
میلیون نفر مالیات بر درامد را پرداخت می کنند. 
گیالنی نیز یك بار در مصاحبه ای اعتراف کرد که 
وی و بیست و پنج عضو کابینه اش مالیات پرداخت 
نمی کنند. یك کارمند بانك جهانی هم اخیرا اعالم 
کرده است که پاکستان تنها برای پرداخت دو ماه 
از حقوق کارمندان بودجه در اختیار دارد. عالوه 
بر این اسالم آباد هرگز رقم واقعی بودجه را اعالم 
نمی کند. این قبیل حرکت ها در حقیقت هر روز بر 

موج بی اعتمادی می افزاید . 
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لزوم تغییر در نگرش چپ ها 
نویسنده: جاناتان رادرفورد 
مترجم: آرش پورابراهیمي 

لحظه   )Lehman Brothers( برادرز  لمن  مالي  شرکت  فروپاشي 
سرنوشت سازي بود. دوره رونق بي حد و حصر بازارهاي مالي به سر 
آمده است. سیاست هاي راستي که با تاچر و ریگان شروع شده بودند 
دیگر فرجامي غیر از زباله دان تاریخ ندارند. این عبارات را چپ ها همه جا 
زمزمه مي کنند. در همایش ها، در مناظره هاي تلویزیوني، در مطبوعات 
اینجا در صفحات روزنامه گاردین. بعد از ورشکستگي نردرن  و حتي 
لحظه  که  یافتند  اطمینان  چپ ها  از  گروهي   )Northern Rock( راك 
موعود نزدیك است. اما آن بیرون، در دنیاي واقعي، بحران شرکت ها به 
بزرگ ترین تهدید براي بخش عمومي تبدیل شده است. دیوید کامرون، 
رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلستان، قرار است ماه آینده 
را  از جنگ جهاني دوم  بعد  برنامه شدیدترین کاهش هزینه هاي دولتي 
براي  سرنوشت ساز«  »لحظه  مثل  چیزي  که  اینست  کند.حقیقت  اعالم 
چپ ها وجود ندارد. به خصوص در انگلستان. دو بحران بزرگ سرمایه 
داري در یك قرن اخیر، یعني رکود بزرگ دهه 1930 و بحران نفتي دهه 
1970 منجر به روي کار آمدن دو نخست وزیر محافظه کار شده است. 
استنلي بلدوین و مارگارت تاچر. اما خب اکنون فرصت سرنوشت سازي 
در اختیار چپ ها قرار دارد. اینکه مدل اقتصادي خود را جایگزین مدل 
نخ نما شده فعلي نمایند.اما هنوز حزب کارگر حتي خودش هم نمي داند 
این مدل جایگزین چه باید باشد. آنها اصال در این مورد بحث نمي کنند. 
نه تنها این تابستان بلکه طي دو دهه قبل هم خبري از مطرح شدن چنین 
مباحثي نبود. اغراق نکرده ام اگر بگویم که تفکر اقتصادي حزب کارگر 
از سال 1994 به بعد بر مبناي تفکرات گوردون براون شکل گرفت که 
از  مجموعه اي  همراه  به  البته  بود  تعدیل شده  لیبرالیسم  یك  آن  نتیجه 
تابه حال توسط یك نخست وزیر  اقتصادي که  اقدامات  نابخردانه ترین 
انجام شده است. چه کسي مي توانست حتي از رقباي محافظه کار خود 
به  براون  به  نسبت  کامرون  دیوید  کند؟  رفتار  تر  مالیم  بانك ها  با  هم 
مورد  در  جدي  است.بحث  بوده  گیرتر  بانك ها سخت  به  نسبت  مراتب 
از اصلي  باید چگونه باشند یکي  اقتصادي جایگزین  اینکه سیاست هاي 
ترین چالش هاي رهبر جدید حزب کارگر است. او وقتي براي تلف کردن 
دولتي  هزینه هاي  کاهش  به  نسبت  زودتر  هرچه  باید  میلیبند  اد  ندارد. 

توسط نخست وزیر موضع گیري کند. حزب کارگر نمي تواند و نباید با 
یك تاچریسم دیگر همراه شود. دفاعیه هاي قدیمي از کاهش نقش دولت 
در اقتصاد جز الینفك سیاست هاي قدیمي و کهنه است. این درست که 
اصلي ترین دغدغه هر دولتي در زمان رکود باید بازسازي روند سرمایه 
گذاري، اطمینان از وجود تقاضاي کافي در بازار و ایجاد شغل و رشد 
اقتصادي باشد اما در بلند مدت دولت نقش هاي دیگري هم برعهده دارد. 
اعتماد به بازارهاي مالي براي اینکه آنها موجب سرمایه گذاري در صنایع 
جدید بشوند و شغل ایجاد کنند تاکنون ناموفق بوده است چراکه نهادهاي 
مالي چندان صبور نیستند. بازسازي و به تعادل بازگرداندن اقتصاد باید 
از اصالحات ریشه اي بخش بانکداري آغاز شود. ما به نظام بانکداري 
جدیدي احتیاج داریم تا هدایت اعتبارات به صنایع و بخش خصوصي را 
تضمین کند.همانطور که بانکدارها اکنون اعتراف مي کنند، براون و بلر در 
مورد قانونمند کردن نظام بانکي خیلي سهل انگاري کردند. تنظیم نظام 
تنها محدود به تعیین نرخ بهره و دیگر جزئیات فني باشد.  نباید  بانکي 
بلکه حزب کارگر باید تمرکز بیشتري را متوجه نحوه عملکرد شرکت ها، 
اعطاي قدرت واقعي و حق تصمیم گیري به کارمندان )در مورد بخش 
عمومي به مصرف کنندگان( کند که این به معني اصالحات ریشه اي در 
دولت خواهد بود، همراه با تمرکز زدایي قدرت و افزایش قدرت دولت هاي 
اگر  که  معني  این  به  ها.  اتحادیه  مانند  اجتماعي  سازمان هاي  و  محلي 
»جامعه  ایده  ترویج  حال  در  کامرون  دیوید  رهبري  به  کاران  محافظه 
بزرگ« هستند، حزب کارگر هم باید دیدگاه »اقتصاد بزرگ« را مطرح کند.

و  نمي رود  ثروتمندان  جیب  به  مستقیما  ثروت  آن  در  که  اقتصادي   
عادالنه تر تقسیم مي شود.آنچه در زندگي باعث آرامش خیال ما مي شود 
اطمینان از داشتن شغل، مسکن، مستمري هایي مانند حقوق بازنشستگي 
این  نگران  انگلیسي ها  بیشتر  اکنون  است.  اعتبارات  به  ما  دسترسي  و 
باید اقتصادي را گسترش دهند که  منابع اطمینان بخش هستند. چپ ها 
همراه با خود شغل خوب، مسکن و مستمري مناسب به ارمغان بیاورد. 
چنین اقتصاد اخالقي اي بر اساس خشنودي عمومي شکل خواهد گرفت 
که اصول آن حفظ محیط زیست، خلق ثروت، عدالت و شکوفایي انسانیت 
است.دوره هویت طبقه اي و فرهنگي که بر اساس آن چپ ها صرفا حامي 
ائتالف هاي  باید  کارگر  حزب  است.  یافته  پایان  دیگر  بودند  کارگران 
طبقات  ها،  فرهنگ  از  وسیعي  دامنه  که  دهد  شکل  را  جدیدي  سیاسي 
افراد جامعه  با  روابط سیاسي  این مستلزم  که  برگیرد  در  را  و عالیق 
جهت ایجاد یك جامعه خوب و یك اقتصاد همراه با خلق ثروت و توزیع 

عادالنه باشد. 
منبع: گاردین 

 اقدام علیه ریاضت 
اقتصادی در اروپا

 چهارشنبه، 29 سپتامبر، همزمان با اعتراض یك روزه علیه 
تدابیر صرفه جویی که در بسیاری از کشورهای اروپایی در 

جریان خواهد بود، اسپانیا شاهد اعتصاب سراسری است.
در  اصالحات  به  اعتراض  اعتصاب  این  سی:انگیزه  بی  بی 

بازار کار و کاهش هزینه های دولتی است.
انتظار می رود تا چند ساعت دیگر نیز دهها هزار معترض به 
خیابان های بروکسل سرازیر شوند و قرار است معترضان 
با 30 ملیت گوناگون نیز امروز به سمت نهادهای اروپایی در 
بروکسل راهپیمایی کنند.کنفدراسیون اتحادیه کارگری اروپا 
می گوید اعتراضاتی که برنامه ریزی کرده است ممکن است 
یکی از بزرگترین اعتراضاتی باشد که در سال های اخیر در 
برگزار  اروپا  اتحادیه  نهادهای  برخی  مقر  و  بلژیك  پایتخت 
ایتالیا،  یونان،  در  همچنین  اعتراضی  است.تجمعات  شده 

لتونی، ایرلند و صربستان در دست سازماندهی است.
اخیر بی  ایرلند در یك دهه  بیکاری در یونان و  نرخ کنونی 
سال  سه  در  اسپانیا  در  بیکاری  نرخ  و  است  بوده  سابقه 

گذشته دو برابر شده است.
دولت بریتانیا درصدد است هزینه های خود را تا 25 درصد 
کاهش دهد و در همین حال فرانسه شاهد اعتراضات خشم 

آلود علیه طرح افزایش سن بازنشستگی بوده است.
از دو سال پیش که بحران مالی گریبانگیر جهان شد، میلیون 
ها موقعیت شغلی در اروپا از دست رفته است و از آنجایی 
که دولت های اروپایی برای کاهش کسری بودجه درصددند 
میزان بودجه خود را کاهش دهند این نگرانی وجود دارد که 

ممکن است این روند شتاب بیشتری بگیرد.
 کشورهای اروپایی که تحت فشار بوده اند تا کسری بودجه 
خود را کاهش دهند، تقریبا 160 میلیارد پوند از بودجه های 
بازنشستگی و  نتیجه، دستمزدها، حقوق  اند.در  خود کاسته 
مزایای کلیدی کاهش یافته اند.به گفته گزارشگر بی بی سی 
بزنند  محك  را  موضوع  دو  توانند  می  اروپا  رهبران  اکنون 
یکی این که میزان خشم کارگران و کارمندان دولتی از صرفه 
اندازه  تا چه  آنها  که  این  دیگر  و  است  اندازه  ها چه  جویی 

حاضرند در برابر این خشم مقاومت کنند.
اتحادیه های کارگری می گویند که کاهش هزینه ها اروپا را 
به رکود اقتصادی باز می گرداند و برنامه های اجتماعی را 

که ارزش زیادی دارند تضعیف می کند.
اروپا هنوز  اقتصاد  این که عالئم ضعف در  به  با توجه  اما 
مشهود است، معلوم نیست نقطه نظر اتحادیه های کارگری تا 

چه حد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
امروز  گوید  می  اقتصادی،  امور  در  سی  بی  بی  گزارشگر 
آزمونی بزرگ برای اغلب کشورهای اروپایی است که برنامه 

های صرفه جویی را به اجرا درآورده اند.
واکنش به کاهش ها در بریتانیا

در همین حال، لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که از 
این که نامه محرمانه او به دیوید کامرون، نخست وزیر این 
کشور در باره کاهش بودجه، به رسانه ها درز کرده بسیار 
خشمگین است.به عنوان بخشی از بسته صرفه جویی دولت 
که جامع و فراگیر است و قرار است ماه آینده اعالم شود از 
بریتانیا خواسته شده گزینه های کاهش بودجه  وزات دفاع 
نظامی تا بیست درصد را شناسایی کند.اما دکتر فاکس در 
نامه اش به نخست وزیر بریتانیا هشدار داده که او نمی تواند 
در حالی که این کشور در افغانستان می جنگد، از این کاهش 
های سخت حمایت کند.او گفته است که این دست از کاهش 
ها برای دولت و حزب محافظه کار عواقب بد سیاسی در پی 
خواهد داشت.گزارشگر بی بی سی در امور دفاعی می گوید 
این نامه نشان می دهد که در داخل دولت در مورد کاهش 

هزینه ها تنش و اختالف نظر به وجود آمده است.
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هشدار ژاپن 
درخصوص افزایش 

ارزش ین 
داد  هشدار  ژاپن  وزیر  نخست 
صعودي  روند  ادامه  صورت  در 
دیگر  بار  توکیو  دولت  ین،  ارزش 
واکنش نشان خواهد داد. ناوتو کان 
تصریح کرد با توجه به سیاست هاي 
انبساطي دولت آمریکا و ادامه روند 
نیز  ژاپن  دولت  دالر،  ارزش  نزولي 
و  ارز  بازار  در  دخالت  جز  راهي 
صعودي  روند  ادامه  از  جلوگیري 
دنبال  به  داشت.  نخواهد  ین  ارزش 
و  دالر  برابر  در  ین  ارزش  افزایش 
حد  باالترین  به  ین  ارزش  رسیدن 
سال   15 در  دالر  برابر  در  خود 
گذشته دولت ژاپن مجبور شد براي 
اخیر  سال  شش  طي  بار  نخستین 
افزایش  کند.  دخالت  ارز  بازار  در 
ارزش ین در شرایط کنوني به ضرر 
صادر کنندگان ژاپني است و اقتصاد 
تهدید مي کند.  به شدت  را  این کشور 
بانك  رئیس  شیراکاوا،  ماساکي 
مرکزي ژاپن نیز تاکید کرد: افزایش 
نزولي  روند  ادامه  و  ین  ارزش 
تهدیدها  مهم ترین  قیمت ها  سطح 
ادامه  بود.  ژاپن خواهد  اقتصاد  علیه 
نگراني ها در خصوص رشد و رونق 
اقتصاد  به ضرر  جهان  اقتصادي 
ژاپن نیز خواهد بود. اقتصاد ژاپن به 
از  نگراني  و  است  وابسته  صادرات 
تاثیر  اقتصادي جهان  رونق  و  رشد 

منفي بر صادرات ما خواهد داشت. 
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دفتر مرکزی لندن:

چالش هاي اوپک و بازار جهاني 
نفت در آستانه سال 2011 

گزارش  تازه ترین  در  انرژي  جهاني  مطالعات  مرکز 
مقام هاي  گرچه  نوشت:  نفت  جهاني  بازار  چشم انداز 
ابراز رضایت مي کنند  نفت  کنوني  قیمت هاي  از  اوپك 
چالش هاي  با   2011 سال  در  نفت  جهاني  بازار  ولي 
خبرگزاري  گزارش  به  شد.  خواهد  روبه رو  جدیدي 
ادامه  در  انرژي  جهاني  مطالعات  مرکز  یونایتدپرس 
افزود: وقوع تنش هاي بیشتر در مسئله هسته اي ایران 
اوپك  سهمیه بندي  سیستم  به  عراق  مجدد  ورود  و 
جهاني  بازار  و  اوپك  چالش هاي  مهم ترین  مي تواند 
 1960 سال  در  که  اوپك  باشد.   2011 سال  در  نفت 
میالدي در شهر بغداد تشکیل شد طي 50 سال گذشته 
در  آرامش  و  ثبات  برقراري  در  مهمي  نقش  همواره 
بازار جهاني نفت و تامین انرژي مورد نیاز کشورهاي 
مصرف کننده داشته است. افزایش ظرفیت تولید عراق 
سهمیه بندي  سیستم  به  کشور  این  مجدد  پیوستن  و 
اوپك مي تواند تهدیدي جدي علیه این سازمان باشد. 
کاهش تولید اوپك از ابتداي سال 2009 تاثیر زیادي 
و  داشته  گذشته  ماه هاي  طي  نفت  قیمت  افزایش  در 
از 70 دالر  به بیش  از 30دالر  را  نفت  قیمت  توانسته 
امنیتي  و  سیاسي  تحوالت  بر  عالوه  دهد.  افزایش 
ایران و عراق مسئله دیگري است که مقام هاي اوپك 
نگراني  و  جهان  اقتصادي  مي کند. وضعیت  نگران  را 
یافته  توسعه  کشورهاي  اقتصادي  رونق  و  رشد  از 
آژانس  جمله  از  بین المللي  نهادهاي  است.  صنعتي  و 
بین المللي انرژي تخمین خود از رشد تقاضا براي نفت 
خام در سال جاري را کاهش داده اند. در حال حاضر 
در  بشکه  میلیون   5 حدود  اوپك  تولید  ظرفیت  مازاد 
روز است و این بدان معناست که حتي اگر تقاضا به 
میزاني قابل مالحظه افزایش یابد بازار با کمبود مواجه 
نخواهد شد. همچنین میزان پایبندي اعضاي اوپك به 
حدود  سازمان  این  سوي  از  شده  تعیین  سهمیه هاي 
51 درصد است. اگر این میزان افزایش نیابد نمي توان 

انتظار داشت قیمت نفت رشدي چشمگیر پیدا کند. 

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

قیمت هر اونس طال در مرز 
1300 دالر قرار گرفته است 

زمینه  دیگر  بار  اروپا  و  متحده  ایاالت  در  اقتصادي  مهم  شاخص هاي 
ناامید شدن سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را فراهم کرده اند. روزهاي 
پنج شنبه و جمعه، خبرهاي متعددي از میزان تولید صنعتي، فعالیت بخش 
در  اعتماد شرکت ها  اقتصادي و شاخص  بیکاري، رشد  نرخ  خصوصي، 
نگران کننده  افق  از  همگي  که  شد  منتشر  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت 
وضعیت اقتصادي در کشورهاي توسعه یافته حکایت دارند. با انتشار این 
خبرها، شاخص هاي مالي در بازارهاي آسیا، اروپا و ایاالت متحده کاهش 
یافتند و قیمت طال در هر اونس به 1298 دالر رسید. روند کاهش بهاي 
نفت  بشکه  هر  است.  کرده  پیدا  ادامه  تدریجي  بسیار  شکلي  به  نیز  نفت 
نفت آمریکا 74.87 دالر معامله شده است. برنت 77.7 دالر و هر بشکه 
روز گذشته اعالم شد تعداد متقاضیان بیمه بیکاري در آمریکا طي هفته 
سوم ماه سپتامبر بیش از پیش بیني اقتصاددان ها افزایش یافته است. طي 
دو سال و نیم گذشته یعني از زمان آغاز بحران مالي و رکود اقتصادي 
در جهان بیش از 8.5 میلیون نفر در آمریکا شغل خود را از دست داده اند 
و در حال حاضر نرخ بیکاري به 9.6 درصد رسیده است. رشد اقتصادي 
و  یافته  کاهش  درصد   1.6 به  جاري  دوم سال  ماهه  در سه  نیز  آمریکا 
اقتصاددان ها پیش بیني مي کنند روند کاهش طي سه ماهه چهارم نیز ادامه 
پیدا خواهد کرد. در حال حاضر وضعیت بازار کار آمریکا که از مهم ترین 
وخیم  آنهاست  مصرف  توان  و  مصرف کنندگان  اعتماد  بر  موثر  عوامل 
شده است. طبق نظام آمارگیري بیکاري در ایاالت متحده، تنها کساني در 
جمع بیکاران محاسبه مي شوند که شغل خود را از دست داده باشند و به 
دنبال کار باشند. برخي کارشناسان معتقدند اگر افراد بیکاري که به دنبال 
کار نیستند را نیز در نظر بگیریم تعداد بیکاران به 15میلیون نفر افزایش 
خواهد یافت. از سوي دیگر در بخش مسکن، تقاضا براي خانه کاهش یافته 
و عرضه رشد کرده است. ناتواني وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط وام 
مسکن خود به بانك ها بر میزان مصادره خانه ها از سوي بانك ها افزوده 
و عرضه مسکن را افزایش داده است. از سوي دیگر طرح متشویق مالیاتي 
براي خرید خانه از دو ماه پیش پایان یافته و انگیزه مردم را براي خرید 
خانه پایین آورده است. کارشناسان معتقدند نرخ ایجاد فرصت هاي شغلي 
مهم ترین عامل موثر بر بازار مسکن است و هنگامي که نابساماني هایي در 
این حوزه به وجود مي آید، تقاضا براي خانه نیز کاهش مي یابد. در مجموع 
شدن  محدود  و  بیکاري  نرخ  رشد  اقتصاد،  افق  به  مردم  اعتماد  کاهش 
اعتبارهاي بانکي براي خرید خانه بازار مسکن آمریکا را با رکودي دوباره 
مواجه کرده است.در حالي که وضعیت اقتصادي آمریکا در سه ماهه سوم 
سال جاري بدتر از فصل گذشته شده است، گزارش هاي منتشر شده از 

این کشور در سه  تجاري  این کشور نشان مي رهد کسري  سوي دولت 
ماهه دوم سال جاري میالدي باز هم افزایش یافته است. در سه ماهه دوم 
امسال کسري تجاري آمریکا به رقم 123.3 میلیارد دالر رسیده است. بر 
اساس اعالم وزارت بازرگاني آمریکا، سه ماهه دوم 2010 چهارمین سه 
ماهه پیاپي محسوب مي شود که کسري تجاري آمریکا در آن با افزایش 
مواجه شده است. آمریکا در سه ماهه دوم 2010 با افزایش 3.4 درصدي 
همین  در  است.  کرده  صادر  خدمات  و  کاال  دالر،  میلیارد   316.1 معادل 
مدت، واردات آمریکا با افزایش 6.3 درصدي به 485.7 میلیارد دالر رسیده 
است. دلیل اصلي افزایش واردات آمریکا در این سه ماهه باال رفتن واردات 
خودرو و محصوالت مصرفي دیگر بوده است. نهادهاي بین المللي از جمله 
صندوق بین المللي پول تخمین خود از نرخ رشد اقتصادي آمریکا را در 
سه ماهه سوم و چهارم سال جاري کاهش داده و اعالم کرده اند در سه 
ماهه سوم و چهارم امسال رشد اقتصادي این کشور به حدود یك درصد 
این کشور را رشد  اقتصادي  خواهد رسید. دولت آمریکا چاره مشکالت 

صادرات مي داند اما روند کنوني دقیقا برعکس خواست دولت است. 
در اروپا نیز وضعیت چندان مساعدتر از آمریکا نیست. روز پنج شنبه نتایج 
نظرسنجي از 4500 مدیر در شرکت هاي فعال در 16 کشور عضو بلوك 
یورو نشان داد از میزان رشد اقتصادي در این بلوك کاسته خواهد شد 
زیرا مدیران یاد شده از کاهش فعالیت هاي خود خبر دادند. در ماه سپتامبر 
فعالیت ها در بخش تولید و خدمات بیش از حدي که اقتصاددان ها پیش بیني 
کرده  بودند کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند در سه ماهه سوم سال 
جاري رشد اقتصادي در بلوك یورو 0.6 درصد خواهد بود که 0.4 درصد 
نسبت به رقم مربوط به سه ماهه دوم پایین تر است. علت اصلي کاهش نرخ 
رشد اقتصادي در بلوك یورو افول رشد اقتصادي در آلمان، بزرگ ترین 
سفارش ها  میزان  خدمات،  و  صنعتي  تولید  بخش  در  اروپاست.  اقتصاد 
روند نزولي را طي مي کند و به ویژه در حوزه هایي که محصوالت به خارج 
صادر مي شوند کاهش سفارش ها چشمگیر بوده است.از سوي دیگر براي 
باقي مانده است که  پنجمین ماه پي درپي نرخ بیکاري در حد 10 درصد 
باالترین میزان از 12 سال پیش است. این شرایط باعث شده خطر رکود 
مجدد در اقتصاد بلوك یورو افزایش یابد. کشورهاي عضو بلوك یورو در 
سه ماهه سوم سال 2009 از رکود اقتصادي خارج شدند اما از اوائل سال 
جاري بروز بحران بدهي هاي دولتي در یونان و رشد شدید نرخ بیکاري 
در اسپانیا باعث شده میزان رشد اقتصادي در این بلوك چندان باال نباشد. 
 16 اقتصادي  مي دهد رشد  نشان  اقتصاددان   75 از  بلومبرگ  نظرسنجي 
کشور عضو این اتحادیه در پنج فصل آینده یعني تا پایان سال 2011 بین 
0.2 تا 0.4 درصد خواهد بود.البته کاهش واردات به منطقه یورو باعث شده 
تراز تجاري این منطقه در جوالي امسال افزایش قابل مالحظه اي را نسبت 
به ماه قبل از آن نشان دهد. بر اساس برآورد اداره آمار اتحادیه اروپا 
تراز تجاري منطقه یورو در ماه جوالي امسال به 6.7 میلیارد یورو رسید 

که این رقم در ماه ژوئن تنها 2.2 میلیارد یورو بود. 
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همین امسال بود که شرکت گوگل نام واره موتور 
جست و جویش را به تصویري از آکیرا کوروساوا 
در کنار دوربین و پس زمینه اي از دهکده اي کوچك 
در ژاپن که تصویرآشنایش را در فیلم هایش دیده 
صد  که  دهد  نشان  جهان  به  تا  کرد  مزین  بودیم 
این در بیست و سوم مارس 1910  از  سال پیش 
بزرگ مردي در توکیو متولد شد که همچنان لقب 
و  است  برازنده اش  سینما  بزرگ  حماسه سراي 

کارگرداناني بزرگ در گوشه و کنار جهان همچنان 
در زیر سایه تاثیر و حضور ماندگارش به حیات 
هنري شان ادامه مي دهند و بیهوده نیست که سنگین 
وزن هاي هالیوود مثل لوکاس، اسپیلبرگ، کاپوال و 
بزرگ ترین  از  یکي  عنوان  به  را  او  اسکورسیزي 
به  تا  سینما  جهان  که  مي شناسند  کارگردان هایي 

امروز به خود دیده است. 

به  و  بوده  خانواده  فرزند  کوچك ترین  کوروساوا 
گفته خودش در روزگار جواني آموزگاري داشته 
سبب  و  هنر  عالم  به  ورودش  باني  و  باعث  که 
ورود  از  پس  نقاشي مي شود.  به  گرایش اش  ساز 
به مدرسه اي هنري با سبك هاي هنري غرب آشنا 
مي شود و به تدریج به یك گروه هنري مي پیوندد 
را  نوزدهم  قرن  در  روسیه  ادبیات  اعضایش  که 
مورد کنکاش قرار مي دهند و این گونه است که از 
داستایوفسکي تاثیري شگرف مي گیرد. کوروساوا 
راوي  عنوان  به  که  فیلم  عشق  داشته  برادري 

فیلم هاي صامت خارجي فعالیت مي کرده و زیستن 
آشنایي اش  زمینه ساز  برادري  چنین  جوار  در 
برادرش  که  دریغ  ولي  مي شود  سینما  عالم  با 
خودکشي مي کند و کوروساوا را با غمي ژرف از 
فقدان برادر ولي در امتداد تاثیري که بر او گذاشته 

تنها مي گذارد. 

در سال 1930 که به عنوان دستیار کارگردان وارد 

دانشي اش  عمیق  پشتوانه  مي شود،  سینما  عالم 
یك  از  پس  و  انگیزد  برمي  را  اطرافیانش  تحسین 
فیلمنامه  نوشتن  به  شروع  ساله  پنج  کاري  دوره 
مي کند و این توانایي را دارد که تمامي سکانس هاي 
یك فیلم را براي فیلمسازي دیگر کارگرداني کند و 
در سال 1943 است که با نخستین فیلم مستقلش 
سینما  جهان  به  کوروساوا  آشناي  نشانه هاي 
شناسانده مي شود: بادي که در کشتزارها مي پیچد 
را  تا احضار مرگ شمشیرهایشان  ارباباني که  و 
در  پرواز  به  که  پاهایي  و  دست  نمي کنند.  غالف 
مي آیند و در پس علفزارهاي بلندي که در باد پیچ 
کنید  مقایسه  را  پنهان مي شوند  تاب مي خورند،  و 
با تحسین هایي که نثار صحنه هاي مشابه در »ببر 

خیزان،اژدهاي پنهان« شد. 

دوم  با جنگ جهاني  زمان  فیلم هایش هم  نخستین 
شکل مي گیرند و مقامات رسمي از او انتظار دارند 
پر  فیلم هایش  در  تبلیغاتي  وجوه  میلش  به رغم  تا 

و  مي رسد  فرا   1948 سال  که  این  تا  شوند  رنگ 
تعبیر خودش  به  »فرشته مست«  نام  با  فیلمي  در 
به کشف خویش نائل مي شود و با این فیلم است 
که سفرش به جهان رویاها را با همسفري به نام 

توشیرو میفونه آغاز مي کند. 

کوروساوا الهه فن آوري و سبك گرایي در سینما 
عمیق  شفقتي  و  دوستي  نوع  از  احساسي  و  بود 
از  و  داشت  هایش  فیلم  شخصیت هاي  به  نسبت 
بي کرانگي وهمناك طبیعت انگشت حیرت به دهان 
بر  را  غرب  چشمان  »راشومون« اش  با  مي گزید. 
سلطان   1951 سال  در  و  گشود  ژاپن  سینماي 
نیز  را  ویژه  اسکاري  و  شد  ونیز  فیلم  جشنواره 

براي بهترین فیلم خارجي تصاحب کرد. 

غرب  که  این  تا  یافت  ادامه  طالیي اش  دوران 
آمریکا  سینماي  و  شد  سامورایي«  »هفت  مفتون 
تحت تاثیرش تصمیم گرفت تا آن را با نام »هفت 
دالور« دوباره بسازد و مرد سامورایي تنهایش در 
مرد  تا  شد  ایستوود  کلینت  بخش  الهام  یوجیمبو 
بي نامش را خلق کند که آشکارا در »به خاطر یك 

بین  تاثیرات  این  البته  و  شناختیم اش  دالر«  مشت 
فرهنگي متقابل بود. 

کوروساوا گستره حماسي » دژ پنهان« را وام دار 
شیفتگي اش به وسترن هاي هالیوود در سنت جان 
فوردي است و جورج لوکاس نیز طرح داستاني »دژ 
پنهان« را به عاریه گرفت تا جنگ هاي ستاره اي اش 
را سامان دهد. ارتباط دیرینه کوروساوا با ادبیات 
با  لیر« را  با »سریر خون« و»شاه  نیز »مکبث« را 
»رن« به سینما آورد و همچنین با زبان تصویر به 

گورکي و داستایوفسکي اداي دین کرد. 

پس از »ریش قرمز « در سال 1965 با پروژه هایي 
هنري  زندگي  در  آور  یأس  دوره اي  مانده،  عقیم 
تا  کوروساوا آغاز مي شود و به رخوت مي گراید 
این که وقتي دودسکادن در سال 1970 در گیشه با 
شکست مواجه مي شود، دست به خودکشي مي زند. 
پنج سال وقت صرف مي کند تا »درسو اوزاال « را 

باز  را  توانایي اش  با ساختن اش  که  فیلمي  بسازد. 
مي یابد و هم جایزه اسکار بهترین فیلم خارجي را 
در سال 1975 به دست مي آورد و هم برنده مدال 
از آن  طالي جشنواره فیلم مسکو مي شود و پس 
برمي  را  تحسین هایي  سینمایي  مجامع  در  بارها 
انگیزد؛ از جمله در سال 1980 با حماسه اي انساني 
و از دل تاریخ به نام »کاگه موشا« و سال 1985 
با فیلم پرفروش »رن«. کوروساوا تقریبا بر تدوین 
همه فیلم هایش نظارت کرده و همه فیلم نامه هایش 
مشارکت  نگارش شان  در  یا  نوشته  خودش  یا  را 
داشته است. در سال 1982 کتاب خاطراتش را با 
عنوان »چیزي شبیه یك حدیث نفس« منتشر مي کند 
و در سال 1989 به خاطر یك عمر فعالیت پرثمر 
هنري اش اسکار مي گیرد. در هفتاد و دو سالگي اش 
نایافته  شکل  شخصیت هاي  من   « مي گوید:  چنین 
را دوست دارم. شاید به این دلیل که خودم هنوز 
شکل نیافته ام. اهمیتي ندارد که چقدر عمر کرده ام.« 
کوروساوا در سال 1998 از پیش ما زنده ها رفت! 

چه  کوروساوا  درباره  بزرگ  کارگردان هاي 
گفته اند؟ 

1- استیون اسپیلبرگ: »شکسپیر مصور زمانه ما«. 

2- فدریکو فللیني از بین فیلم هاي کوروساوا فقط 
تماشایش چنین  از  پس  و  دید  را  هفت سامورایي 
گفت: » درخشان ترین شاهد مثال از آن چیزي که 

یك آفرینش گر سینما باید واجد آن باشد. « 

فیلم هاي  تماشاي  با  برتولوچي:»  برناردو   -3
فللیني تصمیم گرفتم  کوروساوا و زندگي شیرین 

کارگردان شوم.« 

هیچ  فیلم هایم  ساختن  براي   « لومت:  سیدني   -4
فاقد  را  خود  زیرا  نگرفته ام  کوروساوا  از  تاثیري 

بینش و بصیرت او مي دانم.« 

را  توانایي  این  دلم مي خواست  پا:»  پکین  5- سام 
داشتم تا من هم همان گونه که کوروساوا وسترن 

هایش را مي سازد، وسترن بسازم.« 

6- اینگمار برگمان: » رك و راست به شما بگویم 
که »چشمه باکره« چیزي نبود جز یك تقلید بي مزه 

مزخرف از کوروساوا«. 

7- مارتین اسکورسیزي: » تاثیري که بر فیلمسازان 
جهان گذاشته است تقریبا بي همتاست.« 

آکیرا  که  چیزي   « کاپوال:  فورد  فرانسیس   -8
یك  او  که  است  این  مي کند  متمایز  را  کوروساوا 
او  که  مي دانید  نساخت،  شاهکار  دو  یا  شاهکار 

هشت شاهکار ساخت.« 

9- جان وو: » من عاشق فیلم هاي کوروساوا هستم؛ 
یکي از بزرگ ترین بت ها و خداوندگار زندگي ام.« 

که  فیلمسازاني  میان  از   « هرتسوگ:  ورنر   -10
گریفیث،  مي کنم  خویشاوندي  احساس  آنان  با 
مورنائو، پودوفکین، بونوئل و کوروساوا به ذهنم 
داده اند  انجام  مردان  این  که  کاري  هر  مي آیند. 

بهره اي از عظمت با خود دارد.« 

درباره زندگي و آثار آکیرا کوروساوا، فیلمساز بزرگ تاریخ سینما به مناسبت یکصدمین سالگردش 

کوروساوا،
حماسه سراي سینما 

عقیل قیومي 

برای حفظ و تداوم انتشار هفته 
نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی 

دهندگان معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های 
این نشریه از سوی آگهی 
دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ایرانی   تامین می شود 
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درباره نیل جردن کارگردان »اوندین« 

کارگردان 
ایرلندي معتقد 
مترجم : راضیه خضری 

سینماي  مشهور  کارگردانان  از  جردن،  نیل 
خانواده اي  در  سال1950  در  جهان 
تحصیلکرده و مذهبي در ایرلند متولد شد. او 
به خدا مي گوید: »خداوند  اعتقادش  در مورد 
همه  طول  در  هستي  تصویر  بزرگ ترین 
دوران است.« همچنین وي دوران کودکي اش 

را اینگونه توصیف مي کند: 

» دنیاي عجیبي بود؛ ایرلند 
بدون  رنگ،  خاکستري 
و  جوش  و  جنب  هرگونه 
تنها  بود.  تحولي  و  تغییر 
و  روشني  روزنه هاي 
کلیسا  تندیس هاي  از  نور 

بود...« 
جردن از اواخر دهه 1970 با فیلمنامه نویسي 
وارد سینما شد و از 1982 با فیلم »فرشته«، 
بریتیش  استاندارد  ایوینینگ  جایزه  برنده 
وارد،  تازه  خوش آتیه ترین  عنوان  به  فیلم 
گرگ ها«  »همنشین  کرد.  آغاز  را  کارگرداني 

در 1984 مفتخر به دریافت جایزه بهترین فیلم 
و کارگرداني از انجمن منتقدان لندن و جایزه 
از  فیلم  موفقیت چشمگیر  براي  اسکرل  گلدن 
تخیلي شد. وي  و  ترسناك  فیلم هاي  آکادمي 
به عرصه  نیز  را  توانا  بازیگري  فیلم  این  در 
به  تبدیل  که  رئا  استیفن  کرد:  معرفي  سینما 
دو  شد؛  فیلم هایش  ثابت  ستاره هاي  از  یکي 
سال بعد »مونالیزا«، با بازي مایکل کین، کتي 

تیسون و باب هاسکینز، جوایز زیادي را براي 
نامزدي  آنها  بهترین  که  آورد  ارمغان  به  او 

گلدن گلوب و نخل طالي کن است. 
و  پن  شون  شرکت  با  نیستیم«،  فرشته  »ما 

نقش  با  »معجزه«  1989و  در  دنیرو  رابرت 
آفریني بیورلي دانجلو در 1991 نیز توانستند 

انتظار بینندگان و منتقدان را برآورده کنند. 
اولین شاهکار کارنامه جردن در 1992  ولي 
فیلم  درآمد،  نمایش  به  بازي«  »گریه  نام  با 
سرباز  یك  بین  غریب  دوستي  داستان 
یك  و  ایرلندي  جمهوریخواه  ارتش  داوطلب 
شدت  به  توانست  که  است  انگلیسي  سرباز 
نظر منتقدان را جلب کند و جوایزي از جمله 
نامزد اسکار بهترین  فیلمنامه،  اسکار بهترین 
کارگرداني و همچنین 6 جایزه آکادمي دیگر 

را به وي اختصاص دهد. 
بعد از تجربه ناموفق »مصاحبه با خون آشام« 
ایرلندي  مشهور  انقالبي  ماجراي   ،1994 در 
»مایکل کالینز« در 1996، شیر طالیي ونیز را 

براي جردن به همراه داشت. 
یك  »پایان  وي،  کارنامه  قوت  نقطه  دومین 
از  هم  که  است   1999 در  عاشقانه«  رابطه 
سوي مردم و هم از سوي منتقدین به عنوان 
یکي از بهترین اقتباس هاي سینمایي، برگرفته 
سینما  تاریخ  وارد  گرین،  گراهام  کتاب  از 
بهترین  دریافت  به  موفق  جردن  و  گردید 
از  BAFTA شد. پس  از  اقتباسي  نمایشنامه 
اساس  بر  کوتاهي  فیلم  کارگرداني  وي  آن 
با بازي  از ساموئل بکت  نمایشنامه »من نه« 
جولین مور را انجام داد که براي اولین بار در 

جشنواره کن 2000 به نمایش در آمد. 

در  باالخره  که  بود  موفقیت  این  دنبال  به 
افتخاري  دکتراي  درجه  جردن   2001 سال 
ادبیات را از دانشگاه کویین بلفاست دریافت 
کرد. طبیعي است که با چنین پیشینه اي توقع 
جردن  فیلم هاي  براي  منتقدان  و  تماشاگران 

باال مي رود. 

یک فیلم و یک داور ایرانی در چهارمین دوره 
فیلم های مستقل اروپا

ایرانی در چهارمین دوره جوایز فیلم های مستقل  فیلم و یك داور  فیلم کوتاه نوشت: یك  پایگاه خبری   
اروپایی »گرندآف« در لهستان حضور دارند. جوایز »گرندآف« در رشته های بهترین کارگردانی، فیلمنامه، 

تدوین، فیلمبرداری، بازیگر مرد و زن، فیلم داستانی، مستند، انیمیشن و فیلم غیر اروپایی اهدا می شود.
مرجان ریاحی از ایران به عنوان تنها عضو آسیایی آکادمی سینمای مستقل اروپا و داور جوایز »گرندآف« 

در این رویداد شرکت می کند.
ضمن اینکه مستند »شیرپوشان« ساخته نرگس آبیار کاندید دریافت جایزه بهترین مستند است.

این رویداد سینمای مستقل در نوامبر 2006 در ورشو تاسیس شد و نخستین دوره آن در سال 2007 
برگزار شد.

با نمایش فیلم ها در ورشو  تا 29 نوامبر  چهارمین دوره جوایز فیلم های مستقل اروپایی »گرندآف« 22 
پایتخت لهستان برگزار می شود و برگزیدگان آن در مراسمی روز 27 نوامبر معرفی خواهند شد.

کارگردان 
»بانی و کالید« 

درگذشت
آرتور پن کارگردان آمریکایی که با فیلم هایی چون 
»بانی و کالید« و »بزرگ مرد کوچك« به رنسانس 
کرد،  کمك   1970 و   1960 دهه های  در  هالیوود 

درگذشت.
 آرتور پن روز سه شنبه یك روز پس از تولد 88 
سالگی خود در خانه خود در منهتن بر اثر نارسایی 

احتقانی قلب در 88 سالگی از دنیا رفت.

»بانی  »معجزه گر«،  فیلم های  برای  بار  سه  پن 
اسکار  نامزد  کوچك«  مرد  »بزرگ   و  کالید«  و 
خود  بازیگران  به  اغلب  او  شد.  کارگردان  بهترین 
اجازه بداهه پردازی می داد و بیش از همه به خاطر 
استعدادی که در واداشتن آنها به نمایش احساسات 

مختلف داشت، معروف بود.
آرتور پن بیشتر عمر خود را در نیویورك گذراند 
و در دو حوزه تئاتر و سینما و گاهی هم تلویزیون 

با  فیلم هایش  نگاه  درمورد  اغلب  او  بود.  فعال 
با  ابتدا  او  بود.  درگیر  فیلمسازی  استودیوهای 
»راه  و  »معجزه گر«  چون  نمایش هایی  کارگردانی 
خانه« که برنده جوایز تونی شدند در برادوی برای 
خود اسم و رسمی به هم زد و از اوایل دهه 1960 

وارد دنیای سینما شد.

آن  اجتماعی  و  تحوالت سیاسی  از  متاثر  پن  آثار 
دهه بود. »بانی و کالید« با تلفیق شوخ طبعی و جار 
زوج  یك  با  کرد  ترغیب  را  سینماروها  جنجال  و 
و  کنند  همدردی  ابراز   1930 دهه  در  قانون شکن 
»بزرگ مرد کوچك« هم داستان فتح غرب وحشی 
سرخ پوست ها  که  کشید  تصویر  به  حالی  در  را 

آدم های خوب داستان بودند.

وسترن  به  می توان  پن  آرتور  فیلم های  دیگر  از 
اقتباس  نیومن،  پل  بازی  با  دست«  چپ  »تیرانداز 
اسکار  برنده  نقش آفرینی  با  »معجزه گر«  سینمایی 
آن بنکرافت، درام »تعقیب« با بازی مارلون براندو، 
جین فوندا و رابرت ردفورد، »برکه های میزوری« 
قصه ای درباره قانون شکنان با بازی مارلون براندو 
»حرکت های  آنجلسی  لس  تریلر  نیکلسن،  جك  و 
شبانه« با بازی جین هکمن و »رستوران آلیس« بر 

مبنای ترانه ای از آرلو گوتری، اشاره کرد.

پیوند سینما و نویسندگان 
صاحب نام  نویسنده  آتوود«  »مارگریت  سفرهاي  از  مستندي 
کانادایي که براي معرفي تازه ترین اثرش به کشورها و شهرهاي 
به  تورنتو  فیلم  از جشنواره  نخستین روز  در  کرد،  مختلفي سفر 

نمایش گذاشته مي شود.

به نقل از سایت استار، این مستند سفرهاي »مارگاریت آتوود« را 
که به منظور معرفي تازه ترین اثر ادبي اش »سال سیالب« صورت 
با  سفرها  این  در  من«  »ران  مي گذارد.  نمایش  معرض  به  گرفت، 
»آتوود« به شهرها و کشورهاي مختلفي سفر کرده و اتفاقاتي که 
در طول سفر براي »آتوود« و هیات همراهش مي افتاد، به تصویر 
کشیده است. این مستند که با نام »پس از توفان« شناخته مي شود 
قرار است در نخستین روز از برگزاري این جشنواره روز سیزدهم 

اکتبر سال جاري در تورنتو به نمایش در آید.

»مارگاریت آتوود« نویسنده رمان هاي مطرحي چون »سال سیالب« 
به  به همراه تور فرهنگي و هنري  و »آدمکش کور« سال گذشته 
کشورهاي مختلف مثل آمریکا، انگلیس، هلند، آلمان و اتریش سفر 
کرد. این تور فرهنگي برنامه هاي مختلفي را به بازدیدکنندگان خود 
ارائه مي کرد که از میان آنها مي توان به اجراي 40 برنامه فرهنگي 
و ادبي مثل روخواني از کتاب هاي »آتوود«، سرود خواني و اجراي 
این  در  این  بر  عالوه  کانادایي  نویسنده  این  کرد.  اشاره  نمایش 
سفرها درباره محیط زیست و مراقبت هاي خاص آن نیز با مردم 

صحبت کرده است.

فیلم مستند »پس از توفان« ساخته »ران من« با به تصویر کشیدن 
کشورهاي  در  او  فرهنگي  و  ادبي  ونشست هاي  آتوود  سفرهاي 
کرد.  دریافت  را  تورنتو  فیلم  جشنواره  به  ورود  جواز  مختلف 
جشنواره فیلم تورنتو هر سال در ماه اکتبر و در روزهاي سیزدهم 
تا هفدهم اکتبر سال جاري در شهر تورنتو کانادا برگزار مي شود.
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چرا به تاریخ نخندیم؟
که  میدادم  گوش  انگلیسی   نوع  از  بی بی سی  به  و  بودم  خانه  در 
در یکی  از دهات های هند رفته بودن و با پسری که در حال آب 
کشیدن از چاه بود مصاحبه میکردند و برنامه به شکل مستند فقط 
بچه جوینده آب شکل می گرفت.تلفن زنگ  و پسر  بین گزارشگر 
زد ،دوستا نم بودند. قرار شام داشتیم. رفتیم و مسول سفارش 
ساندویچ شدم و رفتم داخل ساندویچی. آقایی داخل ساندویچی 
بوی  بر   ادکلنش  بوی  که  در حالی   کامل  بنفس  اعتماد  با  و  شد 
خیارشور و ککتل بلغاری غلبه کرده بود گفت: آقا لطفا یه کالباس 
تنوری و یه همبرگر لطفا الش پنیر پیتزا هم  باشه.آقای پشت دخل 
تاریخیم برگشت  یه چیزبرگر.حافظه  تنوری و  یه  هم گفت چشم 
به زمانی  که گاهی  به طور متوالی و گاهی  به طور همزمان ایران 
)هرچند که مستعمره  بود  انگلیسی   و  نیروهای روسی  در دست 
نبودیم ولی  مگه چه فرقی  می کنه؟(.اقای خوش تیپ و با پسر بچه 
فقیر هندی مقایسه کردم.و فکر کردم، که کدومشون تو زندگی  برد 

کردند؟. . . و بعد خندیدم
مهدی تربتی

جهان فرهنگ

»آدم آدم است« در 
انگلستان به صحنه می رود

مهرداد  کارگردانی  و  نویسندگی  به  است«  آدم  »آدم  تئاتر 
به صحنه  نیز  انگلستان  در  تهران  در  اجرا  از  بعد  رایانی مخصوص 

می رود.
به گزارش مشاور رسانه ای این پروژه، تئاتر »آدم آدم است« که این 
روزها در تاالر قشقایی مجموعه فرهنگی / هنری تئاتر شهر در حال 
اجرا است، قرار است در ماه های آینده در شهرهای بزرگ انگلستان 

روی صحنه برود.

»آدم آدم است« بعد از تهران اواسط ماه نوامبر به مدت 20 شب در 
اواخر  از  و  ادامه  در  و  اجرا می شود  لیورپول  »ککلکتیو« شهر  تاالر 
ماه دسامبر باز هم به مدت 20 شب در تاالر »ایکس چنج تیه تر« شهر 

منچستر اجرا می شود.

»آدم آدم است« محصول مشترك مرکز هنرهای نمایشی، گروه تئاتر 
که  است  منچستر  دانشگاه  و  )انگلستان(  تیو  ُکلِك   ، )ایران(  تجربه 
اجرای آن از یکشنبه 28 شهریور در سالن قشقایی آغاز شده است. 

این تئاتر با بازی سپیده نظری پور، کریستینا میشل، وین جکسون و 
روبین سیدِول و به زبان انگلیسی و زیرنویس فارسی اجرا می شود. 

»آدم آدم است« داستان یك »زن/حیوان« در حال تبدیل شدن به انسان 
است. گروهی از پزشکان با مراقبت های شبانه روزی سعی دارند او 
به  دارد  وحشیگری  خوی  که  او  برگردانند.  اولیه اش  وضعیت  به  را 
بهبود  در حال  تدریج  به  نمی آورد. زن  یاد  به  را  درستی گذشته اش 
اصلی  بیمار  را  دکتر  نگهبانان  و  خود  نگهبانان  زن  اما  است،  یافتن 

خطاب می کنند و...

است  قرار  و  می رود  صحنه  روی   19.30 ساعت  روز  هر  تئاتر  این 
اجرا شود.   19.30 و   18 سئانس  دو  در  جمعه  و  پنجشنبه  روزهای 
اجرای این تئاتر به مدت سه هفته تا تاریخ جمعه 16 مهر ادامه خواهد 

داشت.

عواملی که در تهیه و تولید این تئاتر همکاری دارند عبارتند از: مشاور 
اجرا: الکساندرساشا دانج روِویك ،طراح صحنه و لباس: فیلیپ لیك و 
، مشاور رسانه ای:  نژاد  ، آهنگساز: محمد فرشته  سپیده نظری پور 
وحید سعیدی، طراح پوستر و بروشور: مسعود نوروزی، جلوه های 
تصویری: نیما دهقان، طراح گریم: ماریا حاجیها، دستیار دوم: هادی 
اجرای  امیرترحمی،  نور:  طراح  دهقان،  نریمان  صحنه:  مدیر  عطایی، 
و  مصلحی  مهرداد  و  کمالی  روزبه  صدابردار:  صفری،  میثم  نور: 

اجرای پروجکشن: محسن سنایی.

شیردل رئیس هیات داوران در لندن 
اولین  داوران  و  انتخاب  هیات  رئیس  عنوان  به  شیردل  کامران 

در  ایراني  فیلم هاي  جشنواره 
لندن معرفي شد. 

انتخاب  هیات  اعضاي  دیگر 
فیلم  بخش  در  را  داوران  و 
زوران  مجتبي میرطهماسب، 
تاکر  پاتریك  و  ولیکوویچ 
بخش  در  مي دهند.  تشکیل 
هنرهاي تصویري و تجسمي 
صمدیان،  سیف اهلل  نیز؛ 
داوري  خسروجردي  حسین 
را  جشنواره  این  انتخاب  و 
برعهده دارند. فیلم هاي شرکت 
بهترین هاي  از میان  کننده که 
مستند، کوتاه و بلند داستاني 

تولید شده طي سال هاي 2005 تا 2010 انتخاب شده اند در تهران و 
لندن داوري خواهند شد. این جشنواره که اولین دوره خود را برگزار 
مي کند در تاریخ 19 نوامبرـ  28 آبان ماهـ  در لندن افتتاح خواهد شد و 
به مدت یك هفته به نمایش آثار برگزیده مي پردازد. گفته مي شود:مدیر 

این جشنواره یك فیلمساز جوان ایراني به نام پژمان دانایي است. 

ادبیات به مثابه ارتباط 
»ادبیات  همایش  مي شود  برگزار  ارتباط«  به مثابه  »ادبیات  همایش 
و  آموزش  انجمن  ارتباطات  فلسفه  گروه  سوي  از  ارتباط«  به مثابه 
دانشگاه  در   )1390 12 شهریور  و   11( اروپا  در  ارتباطات  پژوهش 
نظریه پردازان  میان  در  تنها  نه  برگزار خواهد شد.  فنالند  ابوآکادمي 
و  ارتباطات  رشته هاي  دانشجویان  میان  در  بلکه  ادبي،  منتقدان  و 
تمایل  فرهنگي،  و  اجتماعي  مورخان  و  فیلسوفان  ادیبان،  رسانه ها، 
رو به رشدي براي پرداختن به فعالیتهاي ادبي همچون یکي از انواع 
ارتباطات انساني به وجود آمده است. همایش »ادبیات به مثابه ارتباط« 
و  را طرح  ادبیات  از  و گسترده  اعتباري  تعریفي  تا  است  آن  پي  در 
کلیه متوني را که چه در حال حاضر و چه در گذشته وجود داشته 
است به عنوان متوني ادبي در نظر بگیرد، نه آنکه صرفًا به اشعار، 
این  فراخوان  موضوعات  از  برخي  کند.  اکتفا  رمانها  و  نمایشنامه ها 
همایش عبارتند از: »دیدگاههاي ادبي-ارتباطي و پارادایمهاي جدید«، 
»ارتباطات ادبي به مثابه شکل دهنده جامعه«، »ارتباطات ادبي به مثابه 
میان  ارتباطي  »کنش  ادبیات«،  و  ارتباطات  »اخالق،  فلسفي«،  تأمالت 
نویسندگان و خوانندگان«، »شباهتهاي ارتباطي و تضاد میان تنهایي و 
جمع« »متون تألیف شده بي نام«، »نسخه خطي، کتاب، فرهنگ دیجیتال 
ژانر  یا  سبك  ارتباطي  »ابعاد  و  ادبي«  ارتباطات  براي  آن  عواقب  و 
به   )1390 فروردین   11(  2011 مارس   31 تا  مقاالت  ادبي«. خالصه 

آدرس gunilla.ritkaew@abo.fi ارسال شوند. 

کارگزار ادبی استفن کینگ و 
داالیی الما درگذشت

 

کینگ،  استفن  چون  نویسندگانی  ادبی  کارگزار  ویچینانزا،  راف 
آگوستین باروز و داالیی الما در سن 60 سالگی درگذشت.

، کریستوفر شلینگ روز سه شنبه در بیانیه ای اعالم کرد همکارش، 
کرد.ویچینانزا  فوت  مغزی  آنوریسم  اثر  بر  شب  شنبه  ویچینانزا 
به  به سرعت  و  می کرد  فعالیت  نشر  دنیای  در  که  بود  40 سالی 
او  شد.  عالقه مند  می خواند  نادیده گرفته شده«  »بخش  که  شاخه ای 
از آن سوی آب ها کار می کرد و  روی حق و حقوق چاپ آثاری 
فیلیپ  و  ساگان  کارل  می لر،  نورمن  کینگ،  چون  نویسندگانی  با 
ادبی در سال  امضا کرد.این کارگزار  کتاب  قرارداد چاپ  ك.دیك 
1978 آژانس ادبی خودش را تاسیس کرد و قرارداد چاپ برخی از 
مهم ترین آثار نویسندگان ژانرهای علمی تخیلی و فانتزی را منعقد 
کرد؛ نویسندگانی چون تری پرتچت، رابرت هینلین، فرانك هربرت 
هستند. او  مدیون  را  خود  کتاب های  چاپ  مارتین  آر.آر  جرج  و 

فانتزی  و  تخیلی  علمی  نویسندگان  انجمن  رئیس  اسکالزی،  جان 
از  یکی  بودید  نویسنده  »اگر  گفت:  ویچینانزا  از مرگ  آمریکا پس 
بهترین آدم هایی که می شد به عنوان کارگزار کنارتان باشد، کسی 
که بازار را می شناخت و می دانست کارتان برای کجا مناسب است 
و به خوبی آن را عرضه می کرد ویچینانزا بود. او بهتر از تمامی 
افراد این زمینه بود.«کینگ رمان دنباله دار شش جلدی »مسیر سبز« 
که در سال 1996 نوشت را متعلق به ویچینانزا خوانده است. این 
انتظار مجازات مرگ  رمان درمورد یك مامور زندان و گروه در 
زندانی در دوران رکود اقتصادی بود. فرانك دارابونت سال 1999 
براساس این رمان فیلمی با همین نام با بازی تام هنکس ساخت. 
این فیلم در چهار رشته از جمله بهترین فیلم و فیلمنامه نامزد جایزه 
اسکار شد.در مقدمه این کتاب کینگ نوشته است که دوران سختی 
را پشت سر می گذاشته زیرا پروژه های دیگری در دست داشته و 
درمورد برهه زمانی این ایده نیز اطالع دقیقی نداشته است.کینگ 
ظریف«  شگفتی  »حس  تحقیق  بود  نگران  اما  می کرد  تحقیق  باید 
داستانش را نابود کند. او در انتظار یك معجزه بود و این معجزه 
کارگزار  »او  شد.  هویدا  ویچینانزا  راف  از سوی  فکسی  به شکل 
دنباله دار که  ادبی من در آن سوی آب بود و درمورد کتاب های 
بریتانیایی  ناشری  با  بود  کرده  خلق  پیش  قرن  یك  دیکنز  چارلز 
به  عالقه ای  آیا  که  پرسید  من  از  ناامیدی  با  او  می کرد.  صحبت 
نوشتن رمان های دنباله دار دارم و من این ایده را قاپیدم.«ویچینانزا 
متولد نیویورك بود و از کالج نیویورك فارغ التحصیل شد و ابتدا 

در آژانس ادبی اسکات مردیت کار می کرد.
آسوشیتدپرس / 28 سپتامبر
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بدترین شاعر جهان مبتال 
به اوتیسم بود

 محققی مدعی شده است ویلیام مگاناگال، شاعر اسکاتلندی که اغلب 
بدترین شاعر تاریخ شناخته می شود دچار بیماری اوتیسم بوده است.

توهین های  برابر  در  شاعر  این 
می شد  اشعارش  به  که  بسیاری 
همین  و  نمی داد  نشان  واکنشی 
احتمال  شدن  قوی  موجب 
اوتیسم )درخودماندگی(  بیماری 

او شده است.
مورخ  واتسن،  نورمن  دکتر 
»مگاناگال:  کتاب  در  مطرح 
ویلیام  مگاناگال«  زندگینامه 
دچار  شاعر  این  است  نوشته 
سندروم آسپرگر بوده  که نوعی 

اختالل اوتیسم است.
این  بی اعتنایی  به  واتسن  دکتر 
شاعر به تقبیح شدنش از سوی 

مردم اشاره می کند. اغلب در نشست های کتابخوانی عمومی با پرتاب 
آرد، ماهی و تخم مرغ از این شاعر پذیرایی می شد. یك بار نیز آجری 

به سوی او پرتاب شد و عبارتی از شعر بی مایه او بارها تکرار شد.
بیش از 60 شعر این شاعر با عبارت »این چنین بود« آغاز می شود و 

در شعرهایش از عبارت »خوش منظر« به کرات استفاده می کند.
شاعر  این  که  »صداهایی«  می نویسد  کتابش  در  واتسن  دکتر 
بخت برگشته در اواخر عمرش در سرش می شنید و ادعای »شوالیه« 
خوانده شدنش از سوی پادشاهی خیالی همگی نشانه بیماری روحی 
او بوده است. »مگاناگال در برقراری رابطه اجتماعی دچار مشکل بوده 
بود.  امر بی اعتنا  این  دلیل  به  اما  او موجب خنده مردم می شد  است. 
نشان ندادن همدلی یکی از جنبه های اختاللی آسپرگر است. یکی دیگر 
و  مخاطب  حس  درك  در  توانایی  نداشتن  بیماری  این  نشانه های  از 
واکنش او است.« بااینکه مگاناگال اشعارش را با دقت بسیار می سرود، 
مدت ها  او  داشت.  دنبال  به  را  مخاطب  ناخواسته  خنده  او  ابیات  اما 
در سیرك زندگی می کرد. او با شادی تمام در جمعی شعرهایش را 
می خواند و مردم آزادانه با پرتاب تخم مرغ، سیب زمینی و نان بیات از 
او تشکر می کردند. او برای این کار شبی 15 شیلینگ دریافت می کرد، 
اما این کار چنان زشت و وقیح بود که شهرداری شهر این سیرك را 
تعطیل کرد. دکتر واتسن می گوید: »او نسبت به توهین بی تفاوت بود و 
این اهمیت ندادن به توهین مهم ترین جنبه شخصیتی او بود. او نه از 

توهین کالمی ناراحت می شد و از پرتاب اشیاء به سویش.«

تلگراف / 26 سپتامبر

حراج نامه هاي »اسکار وایلد« 
در بریتانیا 

 پنج نامه »اسکار وایلد« نمایشنامه نویس مشهور اسکاتلندي در حراج 
دربي انگلستان به فروش رسید. 

این نامه ها را این شاعر، رمان نویس و نمایشنامه نویس در سال 1887، 
به  هنوز  که  نوشته  درزماني  و  سوسایتي  مجله  سردبیر  به  خطاب 
شهرت نرسیده بود. این پنج نامه در این حراجي به قیمت 54 هزار و 

900 دالر کانادا به فروش رسید.
هر چند خریدار این نامه مشخص نشد اما آنها به صورت جداگانه به 
یك زن انگلیسي فروخته شدند. این نامه ها خواستاران دیگري از جمله 
از کانادا و ترکیه داشت که به صورت تلفني خواستار خرید آنها بودند.
قیمت 16  به  نامه   5 این  بودند  کرده  پیش بیني  دهندگان حراج  ترتیب 
با  نادر و  از آن جهت بسیار  نامه ها  این  به فروش برسد.  هزار دالر 
اهمیت هستند که نوشته هاي زیادي از زمان شروع به کار وایلد باقي 

نمانده است.

کوتاه از ادبیات

آموزش ترانه سرایی
توسط مسعود آذر

نویسنده شاعر و ترانه سرا
07506853532

تابوها و نمادهای
قدرت 

اینکه در دنیای امروز،انسانها در هر سطح تفکری نقش بسزایی در تعیین 
می  خوانند.  دموکراسی  را  آن  که  یست  مسئله  می  کنند  بازی  حکومت 
ملتهای  که  ایست  تجربه  آن متضمن  از  نحوی  یا  دموکراسی  پیدایش 
چند  هر  امروز  به  تا  و  آورده اند  بدست  متفاوتی  اعصار  در  مختلف 
به صورت نسبی  ولی  به قول پوپر "بهترین حکومت دوران"محسوب 
می  شود.این دید ، امروز نه فقط به یك نگرش نسبت به مسائل داخل 

جامعه است بلکه فراتر رفته و به زور آزمایی برون مرزی هم انجامیده.
جامعه  داخل  در  که  همانطور  دمکرات  جامعه  یك  داشتن  با  کشوری 
آنها  ترمیم و کاهش  برای  را می پذیرد و الاقل  تنش های متضاد  خود 
از روشهای  سرد استفاده می کند، باید ظرفیت پذیرش کشورهایی با 
رفتارهای مخالف خود را در برون مرز ها داشته باشد. در همان اعصار 
بنا  بر گرد مسائل غیر تحلیلی  بیشتر   نگاه های اخالقی  سنتی   گذشته 
این نقطه  از مسائل مشترك بین  تا جایی  که بسیاری  نهاده شده بود 
بین  یافت که مرز  بعدالطبیعی آن دوران می توان  ما  نظرات و مسائل 
اخالق  اختیار.اما  و  جبر  مساله  مانند   ، است  رنگ  کم  آنها  تشخیص 
جدیدی که به عنوان علم اخالق مطرح است به مسائل تحلیلی پرداخته و 
امکان استفاده از تحلیل کردن را بر روی انسانها باز می کند و به نوعی 
ارزش شناسی  را در دستور کار قرار می  دهد.اخالق جدید را می توان 
مندرج  به اصول  بنا  ایدئولوژی  دانست.اساسا هر  ایدئولوژی  ضمیمه 
شده ، دارای ارزش های است که وجه تمایزاتی را با دیگر ایدئولوژی ها 
مطرح می کند.باز کردن بحث این ارزش ها در حیطه اخالق جدید جای 

می  گیرد .
ارزش ها  این  جوامعی که مدعی داشتن دموکراسی هستند در رعایت 
سیطره  در  اخالقی   نظریات   اکثر  می  کنند.اصواًل  عمل  تر  محتاط 
ایدئولوژی در طبقه بندی اصالت فاعل جای میگیرند زیرا انسانها در 
را  آن  و  کرده  عمل  ایدئولوژی  مجری  و  طراح  عنوان  به  مقام سوژه 
پایه گذاری می  کنند.به عنوان مثال در مکاتب آنارشیستی و فاشیستی 
ارزشهای اخالقی  تفاوت بسیاری با دیدگاه دموکراسی گونه دارند. در 
 ، است  مخالف  طرف  بردن  بین  اخالقی ،از  ارزش  اول  ایدئولوژی  دو 
می  توانیم  که  همانطور   . مختلف  برداشت های  تحلیل  و  سازش  با  نه 
موسولینی در ایتالیا و هیتلر را در آلمان با جنگ جهانی  به یاد آوریم. 

تعدادی از اندیشمندان سعی  بر جدا کردن این ارزش ها از ایدئولوژی 
کرده و نگاهی  فراتر از اخالق دربند را در این گونه جوامع  ،خواستار 
بودند. نیچه ، فیلسوف اگزیستانس آلمانی  نمونه بارز است که با مطرح 
افراد جامعه  از  فراتر  نگرش  نوع  مرد( خواستار  انسان)ابر  ابر  کردن 

میباشد.
دنیایی  شدن زندگی   و  نشانه مستقیم مرگ سنت  دیدگاه  این  هر چند 

تعلیم  راه  و  می  تازد  تبار سقراط  بر  همچنین  دارد.وی  با خود  هم  را 
سقراط و افالطون را "زندگی  رو به تباه"میداند و خاطر نشان می کند 
که در جامعه آبرومند آن روزهای یونان ، جدلگری معنایی نداشت و او  
)سقراط(را پایه ریز سقوط یونانیان معرفی  می کند.وی همچنین اعتقاد 
دارد که در جدلگری یك نکته بارز است که "باید به زور نشان دهی  حق 
نقش اخالق  را در  .البته پیشتر از نیچه "ماکس اشتیرنر"  با توست"  
دو شکل هویت ما مطرح کرده که آن "جدایی  فرد از خویشتن " و ابداع 
"خویشتن های دیگر " است.طبق این دیدگاه هنوز هم ارتباط  اخالق و 
ما بعد الطبیعه در آن موج می  زند.با رجوع به نظر "فیشته" راجع به "من 
و غیر من" که اساس کار متافیزیکی وی است ،  نمی توان تاثیرش را بر 
نادیده گرفت.هنوز هم اخالق درگیری معنایی با عالم  افکار "اشتیرنر" 
مقدم بر تجربه داشت.در دوران  اگزیستانسیالیست ها به ویژه هایدگر 

و کامو بریدن اخالق و گذر آن از متافیزیك رقم خورد.
 کامو که دوگانگی هویت را به علت فرانسوی الجزایری بودن خودش 
و شرایط جنگ بین این دو کشور درك می  کرد ، اخالق را در اصول 
مانند   او   اسالف  هرچند  بحرانی .  موقعیتی  یعنی   می  دید  اگزیستانس 
سورن کّر کگارد هم بحران هویتی را درك کرده بودند اما بنا به نظر 
سه گانه او   در آن زمان معنا باز هم گره خورده به  ما بعدالطبیعه  بود. 
در رمان بیگانه کامو، روسو که به علت بی  اعتنا بودن نسبت به مرگ 
مادر خود از سمت قاضی محاکمه می  شد، بی  معنایی را حس کرد و این 
گونه بود که بحرانی  اخالقی  ، بی  معنایی را به معنی بریدن از متافیزیك 

رقم زد.در مکتب انتقادی هم که دقت نظر بیشتر بر مسائل جامعه در 
، هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه به نمود  انبوه مردم شکل می گرفت 
ارزش های  بندی  قالب  و   ، کردند  توجه  اجتماع  در  مسائل  این  بیشتر 
نوین ،  در  فلسفه مدرنیسم راه خود را پیدا کرد.این گونه بود که دیگر 
یافتن  پی   در  دادند  جای  خود  جامعه  در  را  دموکراسی  که  جوامعی 
ارزش ها و نشان دادن قدرت خود از طریق بارگذاری نماد ها و نشانه ها  
روی آورد ند. نشانه هایی  که در ساختار چیدمان آن ها در میدان ها و 
مرکز شلوغ برای یاد آوری اینکه چه کسی  می  تواند قدرت برتر باشد، 
کانادا  مثل  نوپا  دادن سفارت کشوری  قرار  نمونه  برای  رفت.  کار  به 
یا  و  می  کشد  رخ  به  را  تاریخ  قدمات  که  بریتانیا  ملی   موزه  کنار  در 
ایستادن فرمانده بریتانیا یی در مقابل سفارت کشورهای آسیایی مانند 
مالزی در میدان ترفلگارد نمونه بر پایی  این فستیوال قدرت است که به 

صورت نمادها عرضه میشود .
افراد مشهور و قرار دادن آن در خیابانها  ساختن جای دست و پای 
قدرت  ارزش های  شناساندن  و  سازی  تاریخ  برای  دوباره  شروعی 
این نماد گذاری ها گرچه راه حلی  برای برای  به دیگر کشورها است. 
تنها  اما شاید  نیست،  ارزشی در جوامع  از بحران اخالقی  و  خالصی 
کمتر  تاریخی    باقدمت  و  قدرت  صاحب  کشورهای  که  باشد  راهی  
برای  روزی  نیچه  که  عنوانی  شاید  می  کند.و  آن  انجام  به  مجاب  را 
رویارویی با غریزه ها انتخاب کرد یعنی  "اخالق طبیعت ستیز" ، معنای 
تاریخی  قدمت   ، که خود  بریتانیا  در  می  آورد.اما  پدید  امروز  را  خود 
کمی  ندارد دلیل کاربرد این راه و روش را باید در نگرش دموکراسی 
مختلف  فرهنگ های  بیشترین  تجمع  محل  که  یافت.کشوری  گونه اش 
است تنها راه برای رسیدن به ارزش ها  و اصول ها را ، ساختن تاریخی  
یگانه برای مردم خود می  داند. نگرش محافظه کارانه که قابلیت انعطاف 
زیادی هم دارد ، مسئولیت مهم آن را در یافته است.مسئولیت "هست 
"آرامش  باز هم  بر آورده شود  اندازه که کافی   به هر  انسانی   بودن" 
نیچه را ندارد و به نظر هایدگر ، هدف نهایی و غایی انسان از  روح" 
دید ارسطو یعنی  خوشبختی  را همان مرگ معنا می کند و آن)مرگ( را 

برنامه ریز زندگی  انسانی  می  داند.

مهدی تربتی
دانشجو و نویسنده از انگلستان
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»هانیبال قو«؛ قاتل 
زنجیره اي انگلیسي 

یك قوي قاتل با کشتن 15قوي دیگر لقب »هانیبال« را از آن خود 
کرده است. جانورشناسان در حال بررسي این قوي پرخاشگر 
ساکن ولز انگلیس هستند که تاکنون 15 هم نوع خود را به قتل 
را  »هانیبال«  لقب  این کشور  رسانه هاي  از سوي  و  رسانده 
گرفته است. »هانیبال« عنوان »آدمخوار« معروف فیلم »سکوت 
بره ها« است. اکنون رسانه هاي انگلیس این نام را بر روي یك 
»قوي پرخاشگر« گذاشته اند که تاکنون 15 همنوع خود را از 
بین برده است. این قو براي دفاع از قلمرو خود در یك دریاچه 
همنوعان  انگلیس  ولز  در  »پمبروك«  قلعه  به  نزدیك  کوچك 
خود را مي کشد. روش کشتن هانیبال به این گونه است که این قاتل 
زنجیره اي نزدیك قوهاي دیگر مي شود و با نوك خود به آنها ضربه 
مي زند و آنها را با بال هاي خود نگه داشته و سرشان را زیر آب 
مي کند تا خفه شوند. پس از آنکه هانیبال قوها را کشت جفت خود را 

براي دیدن اجساد قربانیان اش به محل جنایت مي برد. 
این قوي قاتل در دوره هاي زماني مختلف، همنوعان خود را درست 
به شیوه قاتالن زنجیره اي از بین برده است و این پدیده براي پرنده 
معموال  قوها  مثل  بي آزاري  پرندگان  دارد.  تعجب  جاي  شناسان 
قلمرو تعیین نمي کنند و مهم تر اینکه براي حفاظت از محدوده شان 
خشونت نشان نمي دهند. رفتار این قو براي دور نگه داشتن سایرین 
یا گربه سانان است  از محل زندگي اش مثل رفتار غریزي خرس ها 
و همین مسئله جانورشناسان را نگران مي کند. هرچند نکته مهم تر 

روش هاي بي رحمانه او براي قتل قوهاي دیگر است. 
»ماریا ایوانس« از سازمان محافظت از حیوانات انگلیس با تاکید بر 
رفتار عجیب »هانیبال« اظهار داشت: »من هرگز یك پرنده تا این حد 
خشن را ندیده بودم. اولین حمله این قو در ماه فوریه اتفاق افتاد. 
خفه  که  زماني  تا  را  رقیب  گروه  رئیس  هانیبال سر  زمان،  آن  در 
مشابه  دقیقا  علمي  نظر  از  قو  این  رفتار  داشت.  نگه  آب  زیر  شود 
پرخاشگري شدید  این  علت  است.«هنوز  زنجیره اي  قاتل  یك  رفتار 
غیرعادي  رفتار  این  مسئول  آب  آلودگي  اما شاید  نیست  مشخص 
این قو باشد. در حقیقت آب این دریاچه بسیار شور و آلوده است. 
در  خونش  آزمایش  جواب  به  »هانیبال«  سرنوشت  ترتیب  به هر 
البراتوار پزشکي بستگي دارد اما به طور حتم مردم از اینکه پرنده 
قاتل قلمرو اش را ترك کند غمگین نخواهند شد. خانواده هاي ساکن 
این منطقه از اثرات منفي رفتار این قوي قاتل زنجیره اي روي روحیه 
فرزندان خود به شدت واهمه دارند و به همین علت »هانیبال« براي 
انجام آزمایش هایي براي کشف علل این پرخاشگري از دریاچه دور 

مي شود. 27 سپتامبر 2010 

استقبال گرم سازمان ملل 
از فضایي ها 

کشمکش در مذاکرات صلح در سودان را فراموش کنید. سازمان ملل 
به فکر استقبال شایسته در اولین برخورد با فضایي هاست. 
سازمان ملل سفیري را به منظور خوشامدگویي به بیگانگان 
در  قرارگیري  صورت  در  تا  است  کرده  انتخاب  فضایي 
براي  فردي  زمین،  به  ناشناخته  موجودات  ورود  شرایط 
برقراري ارتباط با آنها در کره خاکي حضور داشته باشد. 
یك  مهم  و  خطیر  ماموریت  این  انجام  براي  ملل  سازمان 
در حال حاضر  او  است.  کرده  کاندیدا  را  مالزیایي  فیزیکدان  اختر 
ریاست دفتر امور فضاي خارج را به عهده دارد و احتماال وظیفه اش 
برقراري ارتباط با حیات هاي فرازمیني خواهد بود. »مازالن اوثمِن« 
هفته آینده در کنفرانس جامعه علمي رویال در باکینگهام پست جدید 
خود را رسمي کرده و وظایف خود را درباره گفت وگو با بیگانگان 
تشریح  آنها  با  ارتباط  برقراري  و  مي آیند  زمین  به  که  فضایي 
خواهد کرد.وي به تازگي اعالم کرده بود که کشف تعداد زیادي از 
سیاره هاي شبه زمیني در مدار ستاره هاي دورافتاده نشان مي دهد 
حیات هوشمند در جهان هستي بسیار رایج تر از آن چیزي است که 
زماني تصور مي شد. به گفته وي تالش مداوم براي برقراري ارتباط 
با فرازمیني ها این امید را زنده نگه مي دارد که روزي نوع بشر قادر 
کند.با  دریافت  ماورایي  حیات هاي  از  را  سیگنال هایي  بود  خواهد 
انتخاب و شکل دادن به چنین پستي، زماني که یك فضایي به زمین 
آمده و بخواهد تا او را نزد رئیس ببرند، همه خواهند دانست که این 
تاکنون  گذشته  از  متحد  ملل  سازمان  است.  »اوثمن«  خانم  رئیس، 
در مناقشاتي که بر سر چگونگي مدیریت کشف حیات هاي هوشمند 
در دیگر سیاره ها وجود دارد، درگیر بوده است. این سازمان پیش 
مي توانند  که  فضایي  تجهیزات  از  گندزدایي  منظور  به  را  نویسي 
میکروب هاي بیگانه را به زمین انتقال دهند، فراهم کرده و در حال 
مطالعه روي نوع خوشامدگویي هایي است که هنگام ورود بیگانگان 
فضایي به زمین بشر مي تواند به آنها تقدیم شود.با این همه استفان 
در  احتیاط  درباره  تازگي  به  انگلیسي  مشهور  فیزیکدان  هاوکینگ 
برقراري ارتباط با بیگانگان فضایي هشدار داده است. به گفته وي 
آنها در کشتي هاي بزرگي زندگي مي کنند که سوخت مورد نیازش 
در سیاره شان به پایان رسیده است و براي یافتن سوخت به زمین 
کلمب  کریستف  ورود  اولین  مشابه  سفري  چنین  نتیجه  اند.  آمده 
چندان  آمریکایي  بومیان  براي  که  دیداري  بود.  خواهد  آمریکا  به 
واتیکان  ارشد  اخترشناسان  از  یکي  هم  پیش  نبود.مدتي  خوشایند 
اعالم کرد در صورتي که بیگانگان فضایي به زمین بیایند کلیساي 

کاتولیك با آغوش باز حاضر است آنها را غسل تعمید بدهد.
27 سپتامبر 2010

مکان هاي گردشگري 
که نباید رفت !

از  یکي  آدامس جویده شده  میلیون  ازیك  پوشیده  دیواري 
جاذبه هاي گردشگري در سیاتل آمریکاست 

از  یکي  آدامس جویده شده  میلیون  ازیك  پوشیده  دیواري 
ساالنه  که  ست  آمریکا  سیاتل  در  گردشگري  هاي  جاذبه 
دیوار  اما همین  کند.  به خود جذب مي  را  نفر  صدها هزار 
هاي خشك شده  بزاق  و  مختلف  هاي  آدامس  از  رنگارنگ 
به  را  جهان  غیربهداشتي  گردشگري  جاذبه  دومین  عنوان 
مارکت«  پلیس  است.دیوار»پایك  داده  اختصاص  خودش 
هاي  آدامس  از  زمینش  تا  از سقف  دارد  طول  متر   15 که 
رنگارنگ پوشیده شده که در بررسي » Tripadvisor« به عنوان 
شده  شناخته  جهان  توریستي  جاذبه  ترین  کثیف  و  ترین  عجیب 

است. 
افرادي  که  بوده  شکل  این  به  گردشگري  جاذبه  این  گیري  شکل 
مي  برگزار  منطقه  این  در  که  معروفي  تئاترهاي  دیدن  براي  که 
و  اند.سکه  ایستاده  مي  صف  در  باید  طوالني  هاي  ساعت  شده 
مارکت«  پلیس  دیوار»پایك  به  آدامس  با  را  خود  کوچك  اشیاي 
تمیز  را  دیوار  این  ابتدا  تئاتردر  این  کارکنان  مي چسبانده اند. 
شوند.  مي  سمج  تماشاگران  این  مغلوب  نهایت  در  اما  مي کردند 
یکي  عنوان  به  آدامسي« سیاتل  دیوار   «  1999 در سال  سرنجام 
از جاذبه هاي گردشگري این شهر معرفي مي شود. این دیوارالهام 

بخش یکي از فیلم هاي هالیوود هم بوده است.در بررسي 
دیوار  از  باالتر  درایرلند  بالرني  معروف  Tripadvisor« سنگ   «
به  را  جهان  توریستي  جاذبه  غیربهداشتي ترین  عنوان  آدامسي 
خودش اختصاص داده است. گردشگران به امید حاجت گرفتن از 
این سنگ آن را مي بوسند. با شروع قرن جدید میالدي جاي جاي 
این میان  از آدامس هاي مختلف پوشیده شد. در  دیوار آدامسي 
عده اي هم سلیقه به خرج مي دهند وآدامس هاي خود را با اشکالي 
دیوار مي چسبانند.جمیسون جانسون 36 ساله که  این  به  هنري 
سیر تحول این دیوار را زیر نظر دارد مي گوید:» شکل گیري این 
حضور  براي  مردم  که  گردد.زماني  بازمي   1993 سال  به  دیوار 
در» Market Theatre« در کنار »پایك پلیس مارکت« صف مي 
کشیدند. این دیوار دو بار به طور کامل تمیز شد اما در سال 1999 
مسئوالن شهر سیاتل دریافتند این دیوار شباهت زیادي به کوچه 
آدامس بادکنکي در سن لوئیس دارند و در نهایت این دیوار را به 
حال خود رها کردند. از آن زمان تا کنون افراد بسیاري در کنار 
این دیوار ازدواج کرده اند؛بسیاري از افراد به شکل هنرمندانه اي 
آدامس هاي خود را به دیوار مي چسبانند و جذابیت این دیوار را 
را  دیوار  این   »Tripadvisor  « که  زماني  از  مي کنند.  چندان  دو 
یکي از کثیف ترین جاذبه هاي توریستي جهان معرفي کرده میزان 
گردشگراني که به این مکان مي آیند افزایش یافته است.«در اینجا 
ترین جاذبه هاي گردشگري جهان  غیربهداشتي  لیست  به  نگاهي 

مي اندازیم: 

مکان  هاي گردشگري که نباید رفت: 
این  نفراز هر قشر و صنفي  ایرلند:روزانه صدها   – سنگ بالرني 
سنگ را مي بوسند و اکنون این سنگ به عنوان غیربهداشتي ترین 

جاذبه گردشگري درجهان شناخته مي شود. 

دیوار آدامسي سیاتل-آمریکا:یك دیوار از آدامس هاي جویده شده 
و بزاق هاي خشك شده. 

هزاران  رژلب  به  آغشته  اي  مقبره  وایلد-فرانسه:  اسکار  مقبره 
گردشگر. 

از هزاران کبوترکثیف که به  سنت مارك پلیس-ونیز:مکاني مملو 
امید غذایي مجاني به این مکان مي آیند. 

تئاتر چیني گرائومن-آمریکا:مکاني کثیف از نقاشي هاي دستي. 
به  برهنه  پا  باید  رات-هندوستان:توریست ها  ماتا  کارني  آرامگاه 
جاذبه  این  که  نیست  تعجب  جاي  بنابراین  بروند  مکان  این  دیدن 

توریستي در میان غیربهداشتي ترین ها قرار گرفته باشد. 

واقعا  دهکده  این  هاي  مهربان-کره:میمون  هاي  میمون  دهکده 
مهربان هستند اما آنها به هیچ وجه تمیز نیستند. 

چند  هر  موسیقي  فستیوال  گالستونبري-انگلیس:این  فستیوال 
هزاران نفر را جذب خود مي کند اما سرویس هاي بهداشتي این 

مکان از کثیف ترین سرویس هاي بهداشتي دنیاست. 
28 سپتامبر2010 

 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 ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)
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شغل هاي آیندگان بشر 

خلباني و پزشکي از 
مد افتاده است 

این روزها دیگر زمان انتخاب پزشکي و خلباني 
پایان  به  آینده  شغل هاي  عنوان  به  وکالت  و 
رسیده و نوبت مشاغلي است که در هزاره سوم 
این  از  تعدادي  مهر  خبرگزاري  مي آیند.  کار  به 
مشاغل عجیب و غریب را معرفي کرده است که 

در ادامه مي خوانید. 
راندن  و  خلباني  فضایي/شغل:  خلبان  عنوان: 
احتمالي  فضا/زمان  میان  به  فضایي  شاتلهاي 
پرواز  امکان  گرایش:   /  2020 سال  استخدام: 
روزانه شاتل ها با هدف توریسم، معدن یابي و تحقیقات 
علمي به فضاي خارج به سوي ماه و اخترواره ها دور 
از ذهن نیست. در این شرایط خلبان هاي تجاري فضایي 
تحصیالت:  شد./  خواهند  مشهور  و  محبوب  شدت  به 
مدرسه هوانوردي یا نیروي هوایي. همچنین به البراتوار 

زیر آبي شبیه ساز فضا در ناسا نیز سري بزنید. 
ایجاد  شغل:  حیوانات/  مهاجرت  مهندس  عنوان: 
احتمالي  زمان  جانداران/  براي  جدید  زیستگاه هاي 
استخدام: سال 2030 / گرایش: در حال حاضر بسیاري 
از زیستگاه ها با سرعتي بیشتر از مدت زمان مورد نیاز 
براي تکامل یك گونه زیستي در حال تخریبند. پس از 
ها،  گونه  از  یك  هر  زیستگاه  نوع  براي  گیري  تصمیم 
براي انتقال جانداران به یك طرح مهاجرتي برنامه ریزي 
شده نیاز است، نه اینکه یك جفت از هر جانداري را در 
گوشه اي از جهان رها کرد تا زندگي کنند/ تحصیالت: 
به گروه هایي مانند »سازمان دهندگان مهاجرت  ورود 

جانداران.« 
عنوان: التیام دهنده جنین/شغل: درمان اختالالت جسمي 

قبل از تولد/ سال احتمالي استخدام: 2020 
گرایش: به زودي راه اندازي بانکهاي دي ان اي مربوط 
به بیماري هاي کودکان مي تواند به درمان بیماري هایي 

مانند سرطان، اوتیسم و دیابت در رحم مادر کمك کند./
درمانهاي  رشد  به  رو  مراکز  در  حضور  تحصیالت: 
جنیني مانند بیمارستان کودکان در فیالدلفیا یا بوستون. 
عنوان: طراح اندام هاي بدن/ شغل: ساخت اندام هاي بدن 
/سال استخدام: 2020 / گرایش: در آمریکا هر 90 دقیقه 

یك نفر در انتظار دریافت اندام پیوندي جان خود را از 
دست مي دهد. با توجه به دو برابر شدن جمعیت چنین 
کشوري تا سال 2050، باید انتظار مشکالت بیشتري را 
در زمینه کمبود اندام هاي داخلي بدن داشت/تحصیالت: 
حضور در رشته مهندسي بیولوژیکي به منظور رشد 
و ساخت اندامها و نسوج طبیعي بدن در آزمایشگاه ها. 
ها/شغل:  روبات  و  انسان ها  تعامل  متخصص  عنوان: 
کمك به انسانها و روباتها تا با یکدیگر کنار بیایند/سال 
استخدام: 2030 / گرایش: از آنجایي که تولید گسترده 
شدن  محدود  به  منجر  مي تواند  هوشمند  روباتهاي 
متخصصي  افراد  به  شود،  یکدیگر  با  انسانها  روابط 
اجتماعي  توانایي هاي  بتوانند  تا  شد  خواهد  پیدا  نیاز 
کنند./  ترمیم  و  بخشیده  بهبود  را  انسانها  روباتیك  و 
در  مصنوعي  هوش  رشته  در  تحصیل  تحصیالت: 

دانشگاهي مانند MIT، کارنگي ملون یا استنفورد. 
26 سپتامبر 2010 
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بمناسب نمایش تئأتر کوچران در دانشگاه هنر لندن

من به اندی وارهول 
شلیک کردم!

"احساس می کنم آنچه را که من در آینه 
میبینم، با آنچه که دیگران از من میبینند 
تفاوت دارد . من تصویر دیگری از خود 

در آینه میبینم " اندی وارهول

از راهروی دانشگاه میگذشتم، اعالن سفید رنگی  
توجهم را جلب کرد . یك لحظه ایستادم ، تصویر 
اندی وارهول در مرکز و نوشته قرمزرنگ امضا 
بر  او  تصویر  زیر  در  )اندی(  مضمون  با  گونه 
تئأتر   . کرد  می  خودنمایی  پوستر  سفید  صفحه 
شنبه،  سپتامبر،   25 لندن،  هنر  دانشگاه  کوچران، 
ساعت 8 شب . با وجود سرمای شدید، خود را به 
آنجا رساندم. سرمای عجیبی  بود  اما  من ، دلگرم 
وارهول،  اندی  زندگی  مضمون  با  تئاتری  دیدن 
تمام  برای  شاید  که  آمریکایی  آرت  پاپ  نقاش 
تجسمی ها و نقاشان ایران زمین آشنا باشد از این 
و  مائو  پرتر های  او  پرتره معروف  که چند  جهت 
مرلین مونرو آبی در موزه هنرهای معاصر  تهران 
همواره در هنگام نمایشگاه ٌآثارهنری معاصر،  به 

نمایش در میاید.
جمعیت  است  جالب  میشوم  نمایش  سالن  وارد   
زیادی به آنجا نیامده اند اما عجیب تر آنکه جمعیت 

زیادی بر روی سّن نشسته اند.با وجود اینکه اکثر 
صندلی ها خالی است ، شخصی جای مرا به من 
نشان میدهد. من روی سّن، بازیگری را تشخیص 
، پرده بزرگ روبرو  با شروع نمایش  اما  نمیدهم 
 . میشود  وارهول  اندی  کودکانه  چهره  نمایشگر 
ویدئویی  فیلم  یك  در  او   اما  می گوید  اندی  سخن 
میزند.  کودکانه  حرفهای  کودك شده  انگار  است. 

بیانگر  از آن مشاهده میشود  اندی  زاویه ای  که 
نمای کودکی است که از پشت میز ناهار خوری که 
ارتفاع آن هم راستای صورت اوست ، صحبت می 
کند. مخاطب اندی یك زن است .به هر حال تصویر 
بزرگ  اندی   ، سّن  میان  از  و  میشود  محو  اندی 
سال بیرون میاید با همان موهای طالیی رنگ، کت 
مشکی   رنگ  به  تنگ  جین  شلوار  و  سیاه  چرمی 

.لباسی که اندی معموال با آن در ذهن دیگرانی که 
به او فکر میکردند ترسیم میشد. 

سمت  به  و  میاید  پایین  سن  از  بزرگسال  اندی 
به  همچنان  و  میکند  حرکت  نمایش  سالن  مرکز 
سخن گفتن ادامه میدهد.نمایش اندی دارای حدود 
10 قسمت از زندگی او که شامل دو بازیگر بود و 
شخصیت اول،  بازیگر نقش خود اندی و دومی  را 
بازیگر نقش مادر اندی به عهده داشت.شخصیتی 
که شاید نقش به سزایش در روند الهام گیری اندی 
از زیبایی زنانه در کارهایش انکار ناپذیر مینمود.

فرازهای مختلفی  از زندگی او  بر روی سه دیوار 
داده  نمایش  به طور همزمان  از سه سوی سالن 
میشد.در پایان هم گروه همخوانان از میان سّن به 
پایین و به سمت در خروجی حرکت کردند. دری 
از آن خارج گشته بود هر  اندی قبال  که در واقع 
چند که پیشتر، شخصیت مادر اندی از این در وارد 
سالن شده بود. به هنگام پایان نمایش، از تابش نور 
بیرونی به منزله به ابدیت پیوستن اندی در هنگام  
گشوده شدن در ورودی توسط او و خروجش از 
به  نور  تابش  با  بود.   بسزایی شده  استفاده  آن، 
داخل سالن تاریك نمایش و گم شدن اندی در آن 
، بار دیگر در سال 2010 و در قرن حاضر اندی 
وارهل ، به ابدیت پیوست. جالب اینجاست که این 
همان دری بود که همه تماشاچیان باید از طریق 

آن از سالن خارج می شدند.
سیتی  فارست  در   1928 در  وارهل  اندی   
اسلواك  مادری  و  پدر  از  آمریکا  پنسیلوانیای 
متولد شد .پدرش کارگر ساختمانی بود که بعدها 
، وارهل در  این حال  به کار در معدن پرداخت.با 
کارنگی  تکنولوژی  انیستیتوی  از   1949 ژوئن 
به  التحصیلی  فارغ   از  شد.بعد  فارغ التحصیل 
نیویورك  شهر  به  کرد.اندی  مکان  نقل  نیویورك 
رفت هرچند که در برابر عظمت نیویورك خود را 
بسیار کوچك میدانست  همچون قطره ای که در 
برابر دریای بیکران از کوچکی  خود شرمسار می 

نمود. غافل از اینکه به هنگامی که به دریا رسید 
دیگر قطره نبود بلکه مرواریدی گرانبها گشته بود 
و ارزشی معادل با ارزش تمامی دریا داشت.اندی 
نظر  از  کوال  کوکا  نوشابه  قوطی  که  بود  معتقد 
شکل در همه جا یکسان است حتی رئیس جمهور 
هم آن را به همان شکل که مردم عادی میخرند، 
می یابد با همان طعم و همان مزه همیشگی  و این 
نظریه در مورد یك ساندویچ مکدانلد هم صادق 
است واینها گوشه هایی از پایه های هنر پاپ آرت 
و مردمی دهه شصت و هفتاد را شامل  می شدند.

اندی کارش را با طراحی در مجالت شروع کرد 
او در این کار موفق بود .همچنین به طراحی کفش 
زنانه و تبلیغات در مجالتی مانند  ووگ ،هارپرز 
کاردز  گریتینگ  هالیدی  و  جکتس  بازار،بوك 
یك  به  مادرش  با  همراه   1950 سال  پرداخت.در 
آپارتمان در نقطه ای از شهر نیویورك نقل مکان 
کرد. اندی هیچ گاه ازدواج نکرد و گویی که مونس 
آثارش  نمایشگاه  بود.اولین  مادرش  او   همیشگی 
را در گالری هوگو در نیویورك برگذار کرد . این 
را  او  تصویرگری های  از  ای  مجموعه  نمایشگاه 
شامل میشد.او همچنین به تصویرگری کتاب می 
پرداخت .اندی در سالهای 1953 و 1955 به طراحی 
صحنه برای یك گروه تأتر اشتغال می ورزید. در 
همین دوران بود که موهایش را به رنگ نقره ای 
در آورد. در سال 1957 او  به همراه چارلز لیزنبی 
طراح تلویزیونی به مسافرت دور دنیا پرداخت و 
نمایشگاه گروهی  اولین  آپریل همان سال در  در 
اش با عنوان طراحی های اخیر آمریکا شرکت کرد. 
او  درهمان سال ، جایزه ویژه انجمن تولیدکنندگن 

کرد. دریافت  میلر  تبلیغاتی  برای شوی  را  هنری 
ومجله الیف تصویرسازی های او  را در مقاله ای 
به  احمقانه(  طالیی  راحتی  )کفشهای  عنوان  تحت 
دهه  از  وارهل  نقاشی  های  واقع  در  چاپ رسانید. 
بودند  استریپ  کمیك  پایه  بر  که  شدند  آغاز   60
. مانند  دیك تریسی، سوپرمن و دو بطری کوکا 

کوال.
سالوادور  صمیمی  دوستان  از  وارهول  اندی 
از  هر  دالی  که   آنجا  از  رفت  می  شمار  به  دالی 
چندگاهی به نیویورك میامد و در آنجا نمایشگاهی 
حضور  آنجا  در  هم  اندی  میکرد  برپا  آثارش  از 
می یافت . بین اندی و دالی  یك وجه تشابه وجود 
داشت. هردوی آنها نقاش بودند و سعی  داشتند تا 
نتیجه کارهای خود را با ساخت فیلم  به سنجش 
بکشند سالوادور دالی  با سبك خود و اندی  با نوع 
بوم  ی  رو  از  بزرگ  خودش.حرکتی  خاص  بیان 
پاپ  بتوان  بزرگتر.شاید  رسانه  روی  به  نقاشی  
آرت اندی را موازی و یا متاثر از نئوسورئالیست 

آن دوره دانست.
بنام  را  خود  فیلم  اولین  وارهول   1964 سال  در 
تارزان و جین به روی پرده برد.بعد از آن به لوس 
مجموعه  قسمت  اولین  و  کرد  مکان  نقل  آنجلس 
سال  همان  در   . ساخت  سال  همان  در  را  جکی 
لوس  هفتم  چهل  شرقی   خیابان  در  استودیویی 
استودیوی  به  تبدیل  بعد ها  که  کرد  دایر  آنجلس 
اصلی  او  گردید.اولین نمایشگاه موزه مانند او  در 
انستیتوی هنر های معاصر در دانشگاه پنسیلوانیا 
برگزار شد.آنچه از اندی وارهول، همپای با نقاشی  
فیلم های  مانده  برجای  او   تجسمی  هنرهای  و 
متفاوت اوست و نوع نگاهش که با هم عصرانش 
هنری  زندگی   داشت.اندی  توجهی   قابل  تفاوت 
پرکاری داشت هر چند او میل داشت خود را بعد 
که  بخواند.زیرا  نشسته  باز  هنرمندی  سالها،  از 
کارهای  از  پر  فشرده  دورانی  او  کاری  سالهای 
پیکاسو  مانند  تا  داشت  سعی   او   بودند  هنری 

همواره کارخانه تولید اثر هنری باشد .از این رو 
مونترئال  پاریس،  در  متفاوتی  نمایشگاهای  نیز 
از  بعد  میکرد.  برگزار  آمریکا  و  استکهلم  کانادا، 
نمایشگاهش در استکهلم در همان سال مورد یك 
موضوع  بعدها  که  چیزی  گرفت.  قرار  سوقسط 
ساخت فیلمی با عنوان "من به اندی وارهول شلیك 
تندرو  شخصی   سلنیس،  والری  گردید.  کردم" 
مورد  را  او   اندی  اطرافیان  و  دوستان  از  یکی   و 
اصابت گلوله خود قرار داد با وجود اینکه اندی از 
این سو قسط جان سالم به در برد اما بعد از آن از 
ساخت فیلم دست کشید ولی  همچنان به حمایتش 
از ساخت فیلم و انجام کار هنری ادامه میداد گویی 
نمی  جدا  قلمویش  از  را  ،او   مرگ  هیچ چیزی جز 
به  وارهول  اندی   1987 سال  فوریه  ساخت.در 
دنبال یك عمل جراحی در  کیسه صفرایش برای 
را  هایش  چگونگی  و  چراها  مادی  جهان  همیشه 
ترك گفت در حالی که جواب بسیاری از سئوالهای 
او  در آن سال، 58 ساله  او بی پاسخ مانده بود. 

بود.
اندی  مورد  در  را  چیز  همه  می خواهید  اگر 
وارهول بدانید  ، فقط به سطح نقاشیها و فیلم ها 
و صورت من نگاه کنید، و در آنجا، من حضور 

دارم . چیزی در ورای آنها نیست.
اندی وارهول.
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سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
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توسط خانم دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته 
روانکاوی و مشاوره
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 وزارت بهداری انگلستان

قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن
عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 

مدرك 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

ترك عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سیگار در یك ساعت

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

که  است  مصطلح  غلطی  جوامع،  برخی  میان  در 
بر اساس آن در یك جریان اسنادی موفقیت های 
دیگران را به “خوش شانسی” و عدم موفقیت خود 
را به” بدشانسی” نسبت می دهند. بی شك موّفقیت 
و پیروزی، یك فرایند تجربی و علمی است که با 

آزمون های فراوانی، راهکارهای آن مشخص شده 
که شناخت و به کارگیری آن راهکارها، موّفقیت را 
در دسترس ما می نهد و ناآگاهی نسبت به آن ها، 
کامیابی را به کام مرگ می سپرد. هرچند باورهای 
خوش  قبیل  از  ناشایستی  راهکارهای  و  ناهنجار 

شانسی یا بدشانسی در برخی جوامع رواج یافته 
راهکارهای  و  درست  باورهای  درك  لکن  است، 
بایسته، تنها راه حل بنیادی دست یافتن به پیروزی 

است. 
● شانس در فرهنگ فارسی 

اصل واژه »شانس« فرانسوی و به معنای فرصت 
نداشته  وجود  واژه  این  قدیم  فارسی  در  و  است 
به معنای  نامه دهخدا واژه شانس  است. در لغت 
است.  رفته  کار  به  طالع  و  اختر  اقبال،  و  بخت 
شاخه  زیر  در  عمید  فارسی  فرهنگ  در  همچنین 
معنای  است.  آمده  بدشانسی  واژه  شانس  های 
معنی  به  زوایایی  در  تواند  می  بدشانسی  واژه 
سرنوشت و بی بهره نیز باشد. سرنوشت به خاطر 
و  کوشش  و  تالش  تمام  با  معتقدند  افراد  که  این 
دارند  هدف  به  رسیدن  در  که  نبوغی  و  استعداد 
ولی به هدف خویش نمی رسند و مرسوم است که 
مثاًل بر پیشانی این گونه افراد کلمه ی بدشانسی 
اندازه  این مقوله چه  البته  اند و  ازل نوشته  از  را 
صحت و سقم برمی دارد موضوعی است که در 
ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مورد واژه ی بی 
بهره نیز می توان مصادیق مختلفی را عنوان کرد. 
مثاًل می توان گفت که برخی از افراد بر این اصل 
استوارند که در امور و منویات زندگی اجتماعی با 
آن که در تکاپو و تالش مضاعف اند ولی بهره ای 
نمی برند که البته این موضوع نیز جای تأمل دارد. 

● واقعاً شانس چیست؟ 
این  دارد؟  واقعیت  آیا  است؟  چیزی  چه  شانس 
مسئله سئوال بسیاری از مردم است. شاید بتوان 
گفت شانس در واقع نوعی انرژی است. خیلی وقت 
ها وقتی به چیزی که معتقد هستیم به سرمان می 
خنده  هر  از  بعد  که  معتقدیم  مثال  عنوان  به  آید. 
گریه هست. این باعث می شود که ناخودآگاه از ما 
انرژی هایی ساتع شود که در جهان هستی تأثیر 
ما  دارد  دوست  ناخودآگاه  تفکر  این  باشد.  گذار 
را به سمتی ببرد که ما معتقد به آن هستیم بنابر 
این ما را به سمت گریه کردن می کشاند و ما در 
اینکه خودمان بدانیم به سمت  تمام لحظات بدون 
گریه کردن سوق پیدا می کنیم . وقتی ما احساس 
کنیم خوش شانس هستیم بر روی محیط و جهان 
هستی تأثیر می گذاریم . فکر ما احساس ما و باور 
های ما باعث می شود انرژی هایی در دنیا پخش 
شود که ما را به سمت خوش شانسی هدایت کند 
. و همین طور هم بدشانسی. هر انسانی که معتقد 
بدشانسی  همیشه  است  شانس  بد  بسیار  است 
ها  خیلی  شناسیم  می  که  افرادی  بین  آورد.  می 
هستند  معتقد  خود  بدشانسی  به  که  بینیم  می  را 
و همچنان بد شانسی می آورند. بهتر است از این 
به بعد فکر کنیم خوش شانسیم . به هر حال اگر 
هم هیچ تأثیری نداشته باشد این فایده را دارد که 
از  خیلی  در  و  داریم  زندگی  برای  بهتری  روحیه 
موقعیت ها از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار 

خواهیم بود. 

● ریشه پیدایش اندیشه ی “شانس” در 
اجتماع 

کجاست  از  عظیم  قدرت  آن  با  باطل  خیال  این 
کار،  علم،  عقل،  از  شانس  قدرت  شده  تصور  که 
؟  است  باالتر   ... و  زور  صنعت،  هنر،  کوشش، 
همواره در جوامع مختلف افرادی زندگی می کرده 
اند که عمری را به سعی و عمل می گذرانده ، اما 
بیکار  افرادی  در عوض  ولی  بوده  محرومیت  در 
و یا کم تالش که همواره برخوردار و مرفه بوده 
دیده  در جامعه خودشان  برخی هرچه  اند. چون 
اند این طور بوده، کم کم همه این بی نظمی ها و 
مظالم اجتماعی ، را شکلی فلسفی داده اند و آن را 
شانس و یا بخت نامیده و گاهی آن را به باد ناسزا 
گرفته اند. فکر و فلسفه شانس هیچ علتی ندارد جز 
مظالم و ناهمواری ها و بی عدالتی های اجتماعی. 
در واقع الهام کننده این فکر ناصحیح، هرج و مرج 
ها و بی عدالتی های اجتماعی است .در این راستا 
دو منبع الهام بیشتر نداریم: یکی دین است و منبع 
از  .در همه قرآن نامی  دیگر عقل و علم و فلسفه 
بخت و شانس نمی بینیم .همچنین کتب فلسفه از 
به عنوان  اند  از شانس بحث کرده  قدیم هر وقت 

الهام  مبداء  پس  اند.  کرده  یاد  آن  از  موهوم  یك 
بخش این فکر شیطانی چیزی جز بی نظمی ها و 
بال  های  اولویت  و  بی جهت  های  بلندی  و  پستی 
استحقاق نیست. هر وقت عدالت اجتماعی متزلزل 
مراعات  حقوق  نشود،  رعایت  ها  استحقاق  شود، 

نگردد، در تعویض مشاغل حساب های شخصی 
و توصیه و پارتی مؤثر باشد، فکر شانس و امثال 
این ها قوت می گیرد و توسعه پیدا می کند، چون 
در واقع معنی بخت وشانس این است که هیچ چیز 

شرط هیچ چیز دیگر نیست. 

● جایگاه شانس از نظر اسالم و سنت 
اساس  بر  عالم  در  چیز  هیچ  اسالمی  نگاه  در 
تصادف و اتفاق رخ نمی دهد. همه چیز در نظامی 
هستند.  های خویش  علت  بر سلسله  متکی  دقیق، 
شناسیم،  نمی  را  ها  علت  که  آنجایی  از  ما  ولی 
پرده  گذاریم.اگر  می  شانس  و  تصادف  را  نامش 
دید  خواهیم  رود،  کنار  ها  علت  سلسله  روی  از 
از  ندارد، گرچه برخی  اتفاقی وجود  که هیچ چیز 
این علت ها از اختیار و علم ما خارج باشد. خوش 
شانسی و بد شانسی، بیشتر از آن که معلول علت 
های ناشناخته باشد، دستاورد تفکر و اندیشه هر 
هر  به  که  کسی  است.  خویشتن  درباره  شخص 
طبیعتًا  داند،  می  بدشانس  همواره  را  خود  دلیلی، 
با آن بروز می دهد و زمینه ساز  عملی متناسب 

بدشانسی خویش می شود. 
آنچه اسالم به پیروانش تعلیم نموده ، این است که 
همة خوبی ها را از خدا بدانیم و تمام بدی ها را به 

خود نسبت دهیم: 
" آنچه از نیکی ها به تو می رسد، از خدا است، و 
آن چه از بدی به تو می رسد، از تو است”. نکته 
دیگر آن که ممکن است رفتارهایی از ما سر بزند 
- که عواقب آن مدت ها بعد ظاهر می گردد - ولی 
آدمی نتواند ریشه آن را دریابد. و قرآن قاعده ای 
کلی در این گونه موارد به دست می دهد و آن این 
که: »ما اصابك من سیئه فمن نفسك" آنچه از بدی 
ها به تو می رسد، دستاورد عمل خودت می باشد 

)نساء، آیه79( . 

● سخن پایانی 
“ بخت و شانس” بدین معنا که پیش آمدی که بدون 
علت به وجود بیاید، وجود ندارد، زیرا هر چه از 
عدم پا به عرصة وجود گذارد، ممکن الوجود است 
و هر ممکن الوجودی نیازمند علت است، و قانون 
علیت و نیازمندی هر پدیده به علِت پدید آورنده، 
حادثه  هر  جهان  در  رو  این  از  است.  بدیهیات  از 
علتش  دنبال  غریزی  طور  به  بشر  افتد،  اتفاق  ای 
می گردد. پس نمی توانیم به چیزی با عنوان بخت 
اسباب  و  علل  از  را  آن  و  باشیم  معتقد  و شانس 
دور بدانیم. در مواردی که مردم پیش آمد خوب 
را به شانس و اتفاق بد را به بخت نسبت می دهند، 
حاکی از جهل آنان از علل و اسباب پنهانی است. 
گاهی ممکن است برای فردی پیش آمدهای خوب 
شانس  فالنی  شود  می  گفته  که  بدهد  رخ  نافع  و 
و  علت  که  نیست  اینجا شانس  واقع  در  که  دارد. 
سبب رخ دادها شود، بلکه پیش آمدها منتسب به 
علت است و ما از آن آگاه نیستیم، مثاًل ممکن است 
یا  مادر،  و  پدر  خیر  دعای  اثر  بر  خوب  رویکرد 
یا خوشحال  فرد،  باطن  یا صفای  آزمایش،  برای 

نمودن یك بندة خدا باشد.

چه “شانسی” داریم ما؟  
پیروزی،  و  موّفقیت  شک  بی 
یک فرایند تجربی و علمی است 
فراوانی،  های  آزمون  با  که 
شده  مشخص  آن  راهکارهای 
کارگیری  به  و  شناخت  که 
در  را  موّفقیت  راهکارها،  آن 
ناآگاهی  و  نهد  می  ما  دسترس 
را به  نسبت به آن ها، کامیابی 

کام مرگ می سپرد.
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فیلم هاي  در  مي توان  تنها  را  افتاد  اتفاق  سپتامبر  یازدهم  در  آنچه 
علمي-تخیلي پیش از آن سراغ گرفت. دوربین هاي فیلمبرداري روي 
یکي از برج هاي دوقلو زوم کرده بودند و دود عظیم به راه افتاده 
را به تصویر مي کشیدند که هواپیماي دیگري وارد کادر آنها شد....

 آمریکا، آن سرزمین امني که در کشاکش 2 جنگ جهاني حتي یك 
تیر از آسمان اش نگذشته بود حاال یك وحشت تمام عیار را تجربه 
آهني  آسمان خراش هاي  ستون هاي  حتي  که  عظیم  آتشي  مي کرد؛ 
هزار   3 روز  آن  در  کرد.  ذوب  انتها  تا  را  جهاني  تجارت  مرکز 
آمریکایي جان سپردند و سرنوشت زمین و ساکنانش پس از آن به 
گونه اي دیگر رقم خورد؛ چنان که از دل خاکستر ویرانه هاي برج هاي 
دوقلو 2 جنگ طوالني و خانمان سوز در آن سوي زمین متولد شد. 
حاال 9 سال از آن حادثه گذشته اما هنوز وقتي به سپتامبر نزدیك 
شماره  آخرین  مي زند.  تندتر  آمریکایي  شهروندان  نبض  مي شویم 
نشریه »علوم روان شناسي« در یك مقاله تحلیلي از زاویه تازه اي به 
سالمت روان و واکنش هاي احساسي شهروندان آمریکایي در خالل 

و بعد از این حادثه تاریخي پرداخته است.

هر پروژه تحقیقاتي براي آنکه کلید بخورد در قدم اول به مجموعه اي 
تجربي  علوم  به  پروژه  موضوع  اگر  دارد.  نیاز  اولیه  اطالعات  از 
استاندارد  معیارهاي  و  متر  با  اولیه  اطالعات  باشد معموال  مربوط 
به  کار  اگر  اما  مي شوند  اندازه گیري  و  سنجیده  آزمایشگاهي 
علوم انساني و شاخه هاي آن برگردد ابزارهاي سنجش به سادگي 
رفتاري  و  روحي  تغییرات  باشد  قرار  اگر  مثال  بود.  نخواهد  مهیا 
گروهي از انسان ها را بعد از یك اتفاق خاص بسنجیم، اغلب اوقات 
تا با گروه دستچین شده اي از آنها مصاحبه هایي را  تالش مي کنیم 
ترتیب دهیم یا پرسش نامه هاي هدفمندي را میان آنها توزیع کنیم. 
با وجود این یك تیم تحقیقاتي از دانشگاه گوتنبرگ آلمان هیچ کدام 
از این کارها را انجام نداده اند. آنها از اطالعاتي به عنوان منبع اولیه 
خود استفاده کردند که تا امروز کمتر به ذهن کسي آمده بود. آنها 
سپتامبر  یازدهم  روز  در  که  رفتند  کتبي اي  پیغام  هزار   85 سراغ 
میان میلیون ها آمریکایي از طریق پیجرهایشان رد و بدل شده بود. 
پایگاه اینترنتي ویکي لیکس سال گذشته متن این پیغام ها که شامل 6 

میلیون و 400 هزار کلمه مي شد را منتشر ساخت.

دکتر باك و همکارانش این پیام ها را در فاصله هاي زماني 5 دقیقه 
طبقه بندي کردند. پیام ها از ساعت 6:45 صبح روز یازدهم سپتامبر 
شروع مي شد و تا ساعت 12:44 دقیقه بامداد روز یازدهم سپتامبر 
اولین  برخورد  از  قبل  ساعت   2 از  دیگر  عبارت  به  داشت.  ادامه 
هواپیما تا 18 ساعت بعد از آن حادثه تحت نظر قرار گرفت. به این 
ترتیب 216 بازه زماني براي بررسي عجیب این تیم تحقیقاتي آلماني 

پدید آمد.

جست وجو میان کلمات
مشغول  کتبي  پیام هاي  ساماندهي  به  بعدي  قدم  در  پژوهشگران 
آنها حذف  تحقیقاتي  دامنه  از  نامربوط  پیام هاي  از  شدند. بسیاري 
داشتند،  معناداري  اطالعات  که  آنها  درصد   29 سرانجام  و   شده 
نگهداري شدند. البته معناداربودن پیام ها هم در این تحقیق »معناي« 
خاص خود را داشت. آنها پیام هایي را که نمایانگر اضطراب، خشم 
این  نرم افزار هوشمند سپردند.  یك  به  و  کرده  جدا  بودند  اندوه  و 

نرم افزار در مورد هر یك از احساسات موردنظر دایره خاصي از 
واژگان را جست وجو و شمارش مي کرد. مثال به کار بردن کلماتي 

چون »نگراني« و »ترس« و »وحشت« را در زیرمجموعه اضطراب 
جاي مي داد و کلماتي چون »رنجش«  و »نفرت« را در گروه خشم 

دسته بندي مي کرد.
در مرحله بعد فراواني هر کدام از این واژه ها در هر بازه زماني 5 
اتفاق آن بازه زماني کنار هم  دقیقه اي مشخص شد و با مهم ترین 
قرار گرفت. آرام آرام خانه هاي خالي این جدول »خشم و اضطراب 
و اندوه« پدیدار شد و نتایجي به دست آمد که چندان با باورهاي 

رایج همخواني ندارد.

نتایج غیرمنتظره
تروریسم واژه اي است که در دهه هاي اخیر بیش از هر زماني بر 
سر زبان ها افتاده است. تروریست ها هر عقیده و مرامي که داشته 
و  خشونت بار  رفتارهاي  با  آنها  ندارند.  بیشتر  هدف  یك  باشند 
غیرمتعارف خود مي کوشند تا در دل جمع کثیري از دشمنان خود 

ترس و وحشت بکارند.
همان  )یا  ترور  ایجاد  که  کسي  یعني  تروریست  واژه  حقیقت  در 

تحقیقاتي  پروژه  این  تحلیلي  نتایج  این  وجود  با  مي کند.  ترس( 
خطا  به  تروریست ها  تیر  مدت  این  تمام  در  که  دارد  آن  از  نشان 
رفته است. تروریست ها با کشتار کورکورانه انسان ها بیش از آنکه 
و عصبانیت  بذر خشم  کنند،  ترس  ایجاد  در جمعیت مخاطب خود 
آزمایشگاهي  تحقیقات  با  دقیقا  این  مي کارند.  وجودشان  در  را 
برابر خطرات  در  زنده  موجودات  واکنش  مورد  در  اخیر  دهه  چند 
بیروني همخواني دارد. یافته هاي آزمایشگاهي در مدل هاي حیواني 
به روشني حاکي از آن است که اگر شما به یك حیوان حمله کنید 

بارزترین واکنش او تالش براي تالفي آن حمله است.
تحقیقاتي  تیم  ساعته   20 زمان بندي  جدول  براساس  بخواهیم  اگر 
آلماني هم پیش برویم، با نتایج مشابهي مواجه خواهیم شد. میانگین 
سپتامبر  یازدهم  از صبح  آمریکایي  و عصبانیت شهروندان  خشم 
سال 2001 تا آخرین ساعت هاي آن روز به طور پیوسته اي افزایش 
برابر   10 روز  پایان  در  آمریکایي  شهروندان  که  طوري  به  یافته 

عصباني تر از شروع حمالت بودند.
از سوي دیگر حمالت اضطرابي تا 30 دقیقه بعد از هر خبر جدید 
نگران کننده آن روز افزایش یافته و مجددا کاهش مي یافت. در این 
فراز و فرود را در  ناپایداري و  اندوه کمترین  بین، احساس غم و 
خالل یازدهم سپتامبر داشت. احساس اندوه و به دنبال آن احساس 
سوگ به آرامي پدید مي آیند و در وجود اشخاص پایدار مي مانند. در 
اولین ساعت پس از حمالت به موازات افزایش کلمات مرتبط با خشم 
و اضطراب کلمات مرتبط با غم و اندوه از 5/0 درصد کل کلمات به 
25/0 کل آنها کاهش یافتند و در تمام طول آن روز در همین حدود 
باقي ماندند. هرچند از ساعت 2:49 به بعد آرام آرام رو به افزایش 
گذاشت. در آن زمان وودي گیولیاني، شهردار وقت نیویورك در یك 
سخنراني تاثیرگذار اعالم کرده بود که »تعداد واقعي کشته شدگان 
شاید از حد تحمل همه ما بیشتر باشد« مجددا در ساعت 7:45 تعداد 
کلمات مرتبط با غم و اندوه بار دیگر باال رفت. آن زمان مصادف با 
اعالم مرگ 200 آتش نشاني بود که پس از وقوع حادثه براي نجات 

هموطنان خود به داخل برج ها رفته بودند.
یك  به  اندوهبار  کلمات  فراواني  شب   10:45 ساعت  در  سرانجام 

و  خستگي  مي توان  تدریجي  افزایش  این  توجیه  در  رسید.  درصد 
استهالك روحي یك روز وحشت آور را دلیل اصلي خواند یا آنکه 
اصلي  عامل  را  حادثه  این  حواشي  در  تاسف بار  جزییات  انتشار 
در  براي  هواپیماربایان  سالح  تنها  اینکه  همچون  اخباري  دانست. 
امنیتي  نیروي  و  است  بوده  موکت بري  تیغ  هواپیما  گرفتن  اختیار 
هواپیما شاید با هوشیاري بیشتر مي توانستند جلوي این حادثه را 
بگیرند و اما همان طور که پیشتر گفته شد احساس اضطراب داستان 
کامال متفاوتي داشت. در طول یازدهم سپتامبر 2001 با انتشار هر 
اوج مي گرفت و  خبري اضطراب میان کلمات شهروندان آمریکایي 
به همان سرعت فروکش مي کرد. درست پس از اخباري چون فرو 
ریختن برج جنوبي در ساعت 10:45، اعالم هواپیماربایي دیگري در 
پنسیلوانیا در ساعت 11:26، مطرح شدن نام اسامه بن الدن در ساعت 
4:00 و سخنراني جرج بوش در ساعت 8:30. سرانجام آنکه فراواني 
کلمات خشونت بار هم پس از هر خبر تازه اي اوج مي گرفتند اما هرگز 

به حد پایه قبلي برنمي گشتند.
تنها  عصبانیت  و  خشم  که  مي دهد  نشان  روشني  به  پژوهش  این 

محصول واقعي و پایدار هر حمله تروریستي هستند.

Time, Psychology, Science :منبع

سالمت جامعه 

/آخرین شماره نشریه »علوم روان شناسي« در یك مقاله تحلیلي از زاویه تازه اي به سالمت روان و واکنش هاي احساسي شهروندان 
آمریکایي به این حادثه تاریخي پرداخته است

پس لرزه هاي رواني 11 سپتامبر
دکتر یاشا نهریني

با آبونمان )اشتراک( هفته 
نامه پرشین، به گسترش 

فرهنگ و هنر ایرانی جدای 
از هرگونه گرایشهای سیاسی و 
مذهبی، کمکی وافر می کنید. 

تروریست ها با کشتار کورکورانه 
انسان ها بیش از آنکه در جمعیت 
کنند،  ترس  ایجاد  مخاطب خود 
در  را  عصبانیت  و  خشم  بذر 

وجودشان مي کارند. 
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آینده فناوری 
3بعدی چیست؟

نمایش موفق اولین فیلم های 3بعدی در کنار تولید بازی ها و تلویزیون 
این  آینده  در مورد  متعددی  بینی های  پیش  باعث شده  3بعدی  های 
فناوری مطرح شود. فکر می کنید فناوری 3بعدی تا کجا با زندگی ما 

عجین خواهد شد؟ 

استقبال از اکران اولین فیلم های سه بعدی در سینما، ظهور تلویزیون 
برابر  در  مقاوم  دهد  می  نشان  بعدی  سه  های  بازی  طراحی  و  ها 
گسترش فناوری سه بعدی دیگر چندان ممکن نیست؛ اما فکر می کنید 

این فناوری چه تأثیری روی زندگی ما خواهد داشت؟ 
آیا فناوری سه بعدی جزیی جدایی ناپذیر از تمام صفحات نمایش از 

تلویزیون ها گرفته تا دستگاه های خودپرداز خواهد شد؟ 
یا به کالس های درس خواهد آمد تا بخشی از فرایند یادگیری را شکل 
دهد؟ و شاید در نهایت تغییر چندانی نخواهد کرد و تنها در فیلم ها 
یا انیمیشن ها باقی خواهد ماند تا دایناسورهایی را شکل دهد که می 

توانند دم شان را به بینی تماشاچیان مشتاق نزدیك و نزدیك تر کنند. 
فناوری سه  المللی  بین  به گزارش سی.نت، جیم چابین، مدیر جامعه 
در  موجود  نمایش  صفحات  تمام  به  فناوری  این  است  معتقد  بعدی 
یك صفحه  سازی  بعدی  سه  هزینه  چون  کرد  خواهد  سرایت  جهان 
نمایش از هزینه رنگی کردن یك تلویزیون سیاه و سفید بیشتر نیست. 
او می گوید: »فناوری سه بعدی به یك تراشه و کمی گاز بیشتر نیاز 
دارد«. اما در عمل فقدان استاندارد تعریف شده برای عینك های سه 
بعدی و عوارضی که می تواند استفاده از این دوربین ها برای بعضی 

از کاربران داشته باشد، این تغییرات را کمی پیچیده تر می کند. 
عالوه بر این تفاوت اندك میان فناوری دو بعدی و سه بعدی چیزی 

نیست که برای مصرف کنندگان بدیهی باشد. 
این فناوری مورد عالقه استودیوهای فیلم سازی و سازندگان سخت 
افزار است اما هنوز کاربران نمی دانند که چطور می شود با آن کنار 
برای  را  بیشتری  هزینه  باید  کنندگان  دیگر مصرف  از سوی  بیایند. 
خرید تلویزیون های سه بعدی بپردازند و هزینه ارسال فایل های سه 
از فیلم های دو بعدی خواهد  بعدی در فضای مجازی بسیار بیشتر 
بود. حتی اگر این فایل ها تا حد امکان فشرده شوند باز هم حجم باالیی 
خواهند داشت و ارسال آنها توسط گردانندگان تلویزیون های کابلی 

به مشتریان هزینه بر خواهد بود. 
کارشناسان می گویند نمی شود یك فیلم با کیفیت پایین را به فیلمی 
سه بعدی تبدیل کرد. بنابراین اگر کیفیت محتوای ارسالی را در نظر 

بگیریم شاید بتوان از بخشی از هزینه ها چشم پوشی کرد. 
البته تبدیل محتوای دو بعدی به یك فیلم سه بعدی چیزی نیست که 

مورد توافق همه تولیدکنندگان باشد. 
ابتدا  از  باید  فیلم سه بعدی  تولید یك  تمامی مراحل  ای معتقدند  عده 
صورت بگیرد و عده ای دیگر هموار کردن مسیر برای این فیلم های 

تازه را مستلزم تبدیل فرمت ها به یکدیگر می دانند. 
اگر فیلم دو بعدی تهیه شود و سپس به یك فیلم سه بعدی تبدیل شود 
بین 15 تا 30درصد از هزینه های تولید کاسته خواهد شد. با این حال 
این تبدیل هزینه بر و وقت گیر است و باید با هزینه بلیط بیشتر در 
از عینك های مخصوص  سینماها جبران شود. مسئله دیگر استفاده 
دید سه بعدی است که باید برای تماشای فیلم های سه بعدی مورد 
استفاده قرار گیرند و استفاده از آن در منازل چندان ساده به نظر نمی 
رسد. عالوه بر این فرد نمی تواند از عینك های طبی همراه با عینك 
سه بعدی استفاده کند و تماشای فیلم ها یا بازی های سه بعدی بدون 
استفاده از عینك وعده ای است که به این زودی ها محقق نخواهد شد. 
به نظر می رسد حداقل برای چند سال آینده استفاده از فناوری سه 

بعدی در سینماها بهترین گزینه باشد. 

هفته نامه پرشین آماده شنیدن 
نظرات شما در بهتر شدن 
کیفیت این نشریه می باشد

02084554203

تکنولوژی و فناوری

عناصر کمیاب، بهانه 
سومین جنگ جهانی ؟!

 کاهش ذخایر عناصر کمیاب و توقف صادرات این عناصر از چین 
به ژاپن باعث نگرانی جامعه جهانی شده است. کمبود این عناصر 
می تواند بسیاری از صنایع، تولیدات پزشکی و حتی صنایع نظامی 

را تحت الشعاع قرار دهد.

یش از این جهان نگران کمبود ذخایر آب و جنگ احتمالی بر سر این 
منابع بود، اما امروزه سهم بزرگ کشورهای معدودی مانند چین از 
معادن عناصر کمیاب و نزاع بر سر این عناصر، به یك نگرانی تازه 

جهانی تبدیل شده است.
به  را  راه  چین  گمرك  حاضر  حال  در  نیوساینتیست،  گزارش  به 
روی محموله های حاوی عناصر کمیاب به مقصد ژاپن بسته و با 
اینکه اختالف بر سر دستگیری ناخدای یك کشتی ماهیگیری چینی 
در آب های مورد مناقشه به پایان رسیده، اما فضای پرتنش بین 

دو کشور ادامه دارد.
 71 تا   58 شماره  عناصر  را  زمین  کمیاب  عناصر  عمده  بخش 
جدول تناوبی تشکیل می دهند. چین بزرگ ترین تأمین کننده و قطب 
صادرات عناصر کمیاب به بسیاری از کشورهای جهان است. این 
کشور ذخایر گسترده ای از عناصر کمیاب روی زمین را در اختیار 
دارد، طوریکه پیش بینی می شود بیش از 37درصد ذخایر عناصر 
کمیاب جهان در این کشور متمرکز شده باشد. مهم تر اینکه در حال 
این عناصر توسط چین  نیاز جهانی به  از 97درصد  حاضر بیش 

تأمین می شود.
شاید افزایش نیاز جهانی و نگرانی از اتمام این ذخایر باعث شده 
چین به کاهش صادرات این عناصر یا قطع موقت این صادرات به 
بعضی کشورها دست بزند. این عناصر در بسیاری از صنایع مانند 
به  نظامی  تجهیزات  تولید  و  پزشکی  مهندسی  الکترونیك،  صنعت 
کار گرفته می شوند و از آنها در تولید دیسك های سخت کامپیوتر 
تا مبدل های کاتالیکی، توربینهای بادی، خودروهای ترکیبی، حتی 

عینك آفتابی و پرتوهای لیزر استفاده می شود.
انحصار تولید این عناصر در دست چین و رویه قطع صادرات به 
ژاپن باعث شده سنای آمریکا از این کشور بخواهد وابستگی به 
چین را کم کند و به استخراج معادن موجود در آمریکا رو بیاورد 
آلودگی های  ایجاد  از  نگرانی  دلیل  به  تاکنون   2002 سال  از  که 

زیست محیطی تعطیل شده اند.
نیست،  آینده  سال های  نگرانی  تنها  کمیاب  عناصر  ذخایر  کاهش 
پاسخگوی  نیز  جهان  کمیاب  فلزات  معادن  می دهند  نشان  آمارها 
بود.  نخواهند  آینده  افزون  روز  نیازهای  و  فعلی  استخراج 
کارشناسان معتقدند تنها شیوه نجات بخش تغییر رویه کشورهای 

ثروتمند در استفاده از منابع و معادن باقی مانده است.
و  صنعت  اولیه  مواد  سایر  و  عناصر  این  به  روزافزون  نیاز 
نیز  را  بین المللی  روابط  زمان  طول  در  می تواند  کشاورزی 
غذایی  و  کشاورزی  نیازهای  روی  و حتی  دهد  قرار  تحت الشعاع 
تولید  می تواند  آن  کمبود  که  عناصری  از  یکی  بگذارد.  اثر  جهان 
فراورده های کشاورزی را در جهان تحت الشعاع قرار دهد، فسفر 
یکی از مواد حیاتی برای رشد گیاهان است که کاهش شدید ذخایر 

آن در جهان باعث نگرانی جامعه جهانی شده است.

باتری کاغذی هم آمد
و  لیتیوم  از  الیه ای  با نصب  استنفورد  محققین 
کاغذ  ورقه  یك  طرف  دو  در  کربنی  نانوتیوب 
معمولی، باتری قابل شارژ بسیار نازك،  سبك، 
انعطاف پذیر و البته با کارامدی باالیی ساخته اند 
که تقریبا هم وزن کاغذ استمعموال باتری ها بالی 
جان کاربران ابزارهای همراه هستند. اگر بادوام 
باشند، آن قدر سنگینند که کاربر مجبور می شود 
اگر  و  بگذرد  آن  کردن  جابه جا  خیر  از  گاهی 
را  دستگاه  عملکرد  یا  معموال  باشند،  سبك  هم 
یا  یا طول عمر کمی دارند و  پایین می آورند و 
دارند!اما  هم  با  را  مشکل  دو  همه،  هر  از  بدتر 
دانشگاه  محققین  که  داده  خبر  ساینس  پاپ 
لیتیومی  یون  باتری  شده اند  موفق  استنفورد 
را  کاغذ  یك  ویژگی های  که  بسازند  جدیدی 
نازك  بسیار  بسیار  سبك،  انعطاف پذیر،  دارد: 
جابه جایی  می شود  گفته  شارژ.  قابل  البته  و 
 A4 ورق  یك  کردن  جابه جا  مثل  درست  آن 
این  ساخت  برای  استنفورد  است.دانشمندان 
باتری، الیه ای نازك از ترکیب فلزدار لیتیوم را 
از نانوتیوب های کربنی سوار  روی الیه نازکی 
کردند. این الیه دوگانه سپس در دو طرف یك 
این  ورقه کاغذی معمولی قرار گرفت. کاغذ در 
نیز  سیستم نقش یك حمایت کننده ساختاری و 
لیتیوم،  می کند.  بازی  را  الکترودها  جداکننده 
آن  کلکتور  هم  نانوتیوب  الیه  و  باتری  الکترود 
تنها  ضخامت  با  باتری  یك  نهایی،  است.نتیجه 
300 میکرومتر، یعنی 300 میلیونیوم متر است. 
300 بار شارژ آن برای آزمایش نشان داده که 
در کارایی آن هیچ تغییری اتفاق نیافتاده است.  
با تمام این ویژگی ها، به نظر می رسد این باتری 
بازار  به  حال  به  تا  که  خود  هم نوعان  تمام  از 
است.  باالتر  گردن  و  سر  یك  شده اند  عرضه 
همچنین به گفته محققین ساخت آن بسیار ساده 
است و به همن دلیل، به احتمال زیاد با استقبال 
این  از  بازار روبرو خواهد شد.البته  در  زیادی 
باتری کاغذی نمی توان در همه ابزارهای همراه 

استفاده کرد،  دست کم در حال حاضر!
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ارتباط کارکرد مغز 
با درونگرایي

از  بخشي  که  دریافته اند  بریتانیایي  پژوهشگران 
دیگر  بخش هاي  از  بزرگ تر  درونگرا  افراد  مغز 
افراد  دانشمندان،  تحقیق  نتایج  است.براساس  آن 
را  خود  ذهن  دیگر،  افراد  با  مقایسه  در  درونگرا 
بهتر مي شناسند، با افکار خود کامال آشنا هستند 

و از صحت تصمیم هاي خود اطمینان دارند.

این پژوهشگران بریتانیایي شیوه هایي را طراحي 
کردند تا میزان درونگرایي افراد را با مقایسه اعتماد 
و اطمینان آنها به صحت و اعتبار تصمیم هایشان 
این  به  اساسا  درونگرایي  کنند.  گیري  اندازه 
افکار خود مي اندیشد.  در مورد  فرد  که  معناست 
صفحات  آزمایش  این  انجام  براي  محققان 
آزمایش هاي  شبیه  طرح هایي  حاوي  کامپیوتري 
دادند  نشان  سالم  فرد   32 به  را  پزشکي  چشم 
و  بود  ازبقیه  درخشان تر  طرح ها  آن  از  یکي  که 
به سرعت تصمیم مي گرفتند  باید  شرکت کنندگان 

که کدام طرح از بقیه درخشان تر است.

بهتري  ناظران  افراد  از  بعضي  که  دلیل  این  به 
را  آزمایش  این  کامپیوتر سطح دشواري  هستند، 
به نسبت هر فرد تنظیم کرده بود تا دشواري این 
یك  هیچ  و  باشد  یکسان  افراد  همه  براي  تکلیف 
اطمینان  به طور قطع به صحت پاسخ شان  نتوانند 
داشته باشند. در مرحله بعد شرکت کنندگان باید 
محك  را  خود  تصمیم  صحت  به  اطمینان  میزان 
و  لندن  دانشگاه  استاد  فلمینگ،  استفان  مي زدند. 
تحقیقي  گزارش  این  اصلي  نویسندگان  از  یکي 
عصب  بنیان  یادگیري  با  شاید  مي گوید  جدید 

شناسي خود آگاهي، »بتوانیم راهبردهاي احتمالي 
را براي پیشبرد توانایي درونگرایي افراد بیابیم.«

درك  به  قدمي  را  آنها  دانشمندان  اخیر  گزارش 
ماهیت  مهم  عامل  که  مي کند  نزدیك تر  بیولوژي 
اکتشاف  این  است.  انسان  ادراك  و  هوشیاري 
خودآگاهي  کلیدي  جنبه هاي  درك  به  همچنین 
بیماري هایي  یا  مغزي  جراحت هاي  همچون 
نوع  این  در  که  مي کند  کمك  شیزوفرني  همچون 
بیماري ها، افراد از بیماري خود خبر ندارند و در 
نتیجه دارو مصرف نمي کنند. محققان در گزارش 
اسکن  و  عکسبرداري  کرده اند  خاطرنشان  خود 
مغزي ثابت کرده است که توانایي افراد درونگرا 
تا حد زیادي به میزان ماده خاکستري در نقطه اي 
از کورتکس بخش جلویي مغز آنها، منطقه اي دقیقا 

پشت چشم هایشان ارتباط داشت.

عصبي  فیبرهاي  سفید  ماده  عملکرد  همچنین 
با  مغزي  سلول هاي  ارتباط  که  مغز  از  بخشي 
مي سازد،  ممکن  تلفن  همچون سیستم  را  یکدیگر 

در افراد درونگرا قوي تر بود.
به  پاسخ  کرده اند  تاکید  پژوهشگران  این 
بودن  موروثي  و  فطري  همچون  پرسش هایي 
پیشرفت  و  تقویت  یا  مغز  عملکرد  تفاوت هاي 
توانایي هاي ذهني و مغزي افراد به وسیله آموزش 

نیازمند تحقیقات بیشتر است.
دانشگاه  روانشناختي  پژوهشگر  الئو،  هاکوان 
گفته  پژوهش  این  یافته هاي  تحلیل  از  پس  کلمبیا 
در  تاکنون  که  پژوهش هایي  که  وجودي  با  است 
پرسش هاي  بر  بیشتر  شده اند  انجام  مغز  مورد 
حافظه  گیري  شکل  چگونگي  همچون  ساده تري 
بر  جدید  یافته هاي  اما  متمرکز شده اند  خاطره  و 
انسان  مغز  پیچیده تر  و  باالتر  توانایي هاي سطح 
نور مي تابد. گزارش جامع این تحقیق در شماره 

اخیر نشریه »ساینس« منتشر شده است.

با تلفن همراه 
خود نخوابید 

کنوني  جامعه  در  همراه  تلفن  از  استفاده  هرچند 
اجتناب ناپذیر است و البته نگراني ها درباره اثرات 
امواج تلفن همراه بر سالمت انسان با رشد بیش از 
حد تلفن هاي همراه نیز بیشتر شده است. به تازگي 
هم اعالم شده براساس بررسي هاي تازه موسسه 
Pew حدود 65 درصد از بزرگساالن گوشي هاي 
بستر  به  خود  با  همراه  نیز  را  خود  همراه  تلفن 
حفظ  و  بهداشتي  نظر  از  کار  این  که  مي برند 
گزارش هاي  بعضا  اگرچه  است.  زیانبار  سالمت 
همراه  تلفن  امواج  اثرات  درباره  نقیضي  و  ضد 
سوي  از  آن  مخاطرات  بودن  جدي  میزان  و 
سفارش  به  بعضا  که  مختلف  تحقیقاتي  مراکز 
این  در  همراه  تلفن  سازنده  بزرگ  شرکت هاي 
زمینه تحقیق مي کنند، منتشر مي شود ولي به زعم 
تاثیرات  و  ماهیت  به  توجه  با  کارشناسان،  اغلب 
طول  در  الکترومغناطیسي  امواج  شده  شناخته 
موج هاي مختلف بر سیستم هاي زیستي نمي توان 
خطرات تلفن همراه و تجهیزات مربوط به آن را 
انکار کرد. در سال هاي اخیر به موازات گسترش 
روزافزون استفاده از تلفن همراه و توجه مراکز 
ایراني  پژوهشگران  مقوله،  این  به  دنیا  تحقیقاتي 
مختلف،  پژوهشي  مراکز  و  دانشگاه ها  در  نیز 
ابعاد  از  این حوزه آغاز کرده و  تحقیقاتي را در 
پرتوهاي  احتمالي  آسیب هاي  بررسي  به  مختلف 
الکترومغناطیسي تلفن همراه بر بافت هاي زنده و 
تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي آن انجام داده اند. 
امواج و میدان هاي الکترومغناطیسي که در گستره 
وسیعي از انرژي و فرکانس ها با خواص متفاوت 

زندگي  در  منفي  و  مثبت  نقش  مي شوند،  ساطع 
جانداران و گیاهان ایفا مي کنند. 

صنعت  در  هم  و  طبیعت  در  هم  اشعه  این 
اشعه  وجود  که  تفاوت  این  با  است  موجود 
باید  بوده ولي  بهینه  الکترومغناطیسي در طبیعت 
در صنعت به صورت بهینه استفاده شود. معاون 
پژوهشي سابق دانشگاه تهران از تلفن هاي همراه 
از پرمصرف ترین تجهیزات داراي  به عنوان یکي 
امواج الکترومغناطیس یاد مي کند و مي افزاید: نقش 
منفي میدان هاي الکترومغناطیسي و اثرات سوء آن 
بر سیستم هاي زیستي به دلیل نبود دستورالعمل 
استفاده  و  بهره برداري  صحیح  آموزش  معین، 
بهینه از سیستم هاي ارتباطي و مخابراتي به ویژه 
تزاحم هاي  و  تداخل  از  کاربران  آشنایي  عدم 
استفاده همزمان تلفن همراه با وسایل دیگر مانند 
رایانه، مایکروویو، تلویزیون، استفاده از داروهاي 

خاص یا داشتن بیماري و...است. 
به ویژه  الکترومغناطیسي  سوء میدان هاي  اثر 
نقش  فزاینده  صورت  به  همراه  تلفن  میدان 
تخریبي در بدن، ارگانیسم ها، بافت ها، سلول ها و 
پروتئین ها   DNAمانند حیاتي  ماکرومولکول هاي 

و آنزیم ها دارد. 
یستم هاي تلفن همراه داراي فرکانس 940 مگاهرتز 
از جمله مغز و  بافت هاي بدن  به بیشتر  است که 
حتي گوشت و ماهیچه ها آسیب مي زند و نباید به 
تلفن همراه به عنوان وسیله اي بي خطر نگاه کرد و 
از آن استفاده  اندازه که تمایل داشت  هرکس هر 
همانند مصرف  باید  همراه  تلفن  کاربرد  بلکه  کند 
دارو، محدود و کنترل شده و به زباني داراي دوز 
مشخص باشد به طوري که یك فرد تنها ساعاتي 
از روز را مي تواند از موبایل استفاده کند و پس از 

آن استفاده دوباره از آن مضر خواهد بود. 
به  مبتالیان  براي  همراه  تلفن  از  استفاده  دوز 

بیماري هاي گوناگون متفاوت است. 

پزشکی
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یکی  خانواده  نهاد  و  ساختار  شدید  سست شدن 
از تبعات مهاجرت به شمار می رود به نحوی که 
خانواده های ایرانی در محیط مهاجرت ، به شدت 
تحقیقات  طبق   . دارند  قرار  فروپاشی  معرض  در 
و  امریکا  ساکن  ایرانیان  بین  در  طالق  میزان   ،
به   . ایران است  در  میزان طالق  برابر  ده   ، اروپا 
گزارش "ایونا" ، این رقم در بین مهاجران ایران در 
کشورهای اسکاندیناوی )سوئد، نروژ، فنالند و...( 
به رقم تکان دهنده سه طالق از هر چهار ازدواج 
می رسد . در سفرنگارنده به کشور سوئد ، رئیس 

مرکز اسالمی این کشور در استکهلم ابراز داشت 
که در هر پانزده دقیقه در عصر روزهای تعطیل 
، یك فقره طالق اتباع ایرانی توسط ما به ثبت می 

رسد . 
بین  در  دهنده  تکان  آمار  این  دالیل  بررسی  در 
مهاجرین ایرانی می توان به چند نکته اشاره کرد : 

تضعیف  و  خانواده  سنتی  ساختار  تغییر  الف( 
جایگاه پدر 

فرهنگی  اجتماعی و   ، اقتصادی  دلیل مشکالت  به 
، جایگاه پدر به شدت متزلزل شده و عماًل عنوان 
خانواده  از  بسیاری  بین  در  خانواده  سرپرست 
. به دلیل  ایرانی معنا و مفهوم ندارد  های مهاجر 
در  که  ایرانی  مهاجر  زنان  از  بسیاری  اشتغال 

سال های قبل از مهاجرت به شغل رسمی خاصی 
اشتغال نداشته اند و به دنبال آن »افزایش قدرت 
اقتصادی زن در خانواده« ، آتش اختالفات فزون 
تر گشته و احساس »تنش های شدید روانی« در 
خانواده ، سبب فروپاشی آن می گردد. زن مهاجر 
در نقش جدید خود دلیلی برای حفظ پایگاه سنتی 
خانواده نمی بینند و به دلیل تمکن نسبی مالی خود 
چارچوب های گذشته را مراعات نمی نمایند . طبق 
آمار یکی از کارشناسان ، حدود 75درصد از زنان 

ایرانی مهاجربه کاراشتغال دارند . 

ب( شرایط جدید فرزندان 
بحران  عامل  بر  عالوه  جدید  محیط  در  فرزندان 
به حفظ ساختار  قادر  دلیل کمتر  به چند   ، هویت 
به  توان  می  میان  آن  در  که  باشند  می  خانواده 

عوامل ذیل اشاره کرد : 
1( اول اینکه فرزندان به زبان انگلیسی و یا زبان 
های خارجی دیگر تسلط دارند و به دلیل سپری 
زبان  با  کمتر  بسیار  غرب  در  رشد  سنین  کردن 
فارسی آشنا هستند و همین امر موجب می شود 

ارتباط کالمی والدین و فرزندان کمتر گردد . 
2( دوم، فرزندان خانواده، به ویژه فرزندان دختر 
به نحوبیش تری  ایران  که در دوران حضور در 
دلیل  به  و  جدید  محیط  در   ، بودند  کنترل  تحت 

شرایط ارزشی و قوانین کشورهای محل مهاجرت 
خانواده  و  والدین  از  جدایی  به  قادر  سادگی  به 
بوده و نیازی به حفظ زندگی خود به نحو سنتی 

ندارند . 
در بررسی های مربوط به زنان و حوزه زن ، از 
معقول ترین بحث ها ، نگاه دقیق و جامع به زن و 
خانواده مهاجر ایرانی در خارج از کشور است . 
در این راستا مقاله حاضر با تأکید بر نقش زن ، به 

نگارش در آمده است . 

● خالصه ای در زمینه ایرانیان مهاجر 
ایرانیان در حال حاضر در بیش از پنجاه کشور 
کشورها  این  میان  از  که  دارند  حضور  جهان 
کشورهای  در  ترتیب  به  مهاجر  ایرانیان  حضور 
و  ترکیه   ، آلمان   ، انگلستان   ، فرانسه   ، امریکا 
استرالیا بیش از دیگر نقاط جهان است . در حال 
حاضر تعداد مهاجرین ایرانی در خارج از کشور 
برآورد  نفر  میلیون  سه  تا  غیررسمی  آمار  طبق 
می شود که حدود یك میلیون نفر در امریکا ، یك 
و  اسکاندیناوی  و  غربی  اروپای  در  نفر  میلیون 
مابقی در دیگر کشورهای جهان سکونت دارند . از 
نظر ویژگی جمعیتی در حال حاضر سن متوسط 
ایرانیان مقیم و مهاجر بین 25 - 32 سال بوده و 
اکثر آنان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند 
.به  است  مردان مساوی  با  زنان  تقریبًا جمعیت   .
طور کلی پیشرفت تحصیلی و علمی ایرانیان مقیم 
به  قابل توجه  از موضوعات  در کشورهای دیگر 
نامه و رساله  پایان  تاکنون چندین  شمار رفته و 

دکتری در این زمینه نگارش یافته است . 
طور  به  ایرانیان  نیز  دارایی  و  ثروت  زمینه  در 
می  شمار  به  مهاجر  اقلیت  ثروتمندترین  کلی 
ایرانیان مقیم اروپا و امریکا از  از  روند و برخی 
ثروتمندترین افراد جهان به شمار می روند . طبق 
ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکنون حدود  آمار 
گذاری  سرمایه  جهان  در  دالر  میلیارد  چهارصد 
تمامی  برای  مهاجرت   ، این  وجود  با   . اند  نموده 
خانواده های ایرانی و در رأس آن ها زنان مهاجر 
ایرانی سبب معضالت بسیاری گردیده است که در 
تأثیر مهاجرت در خانواده های  به بررسی  ادامه 

ایرانی مقیم و مهاجر می پردازیم . 

● خانواده مهاجران و بحران هویت 
در   ، سوئد  مقیم  ایرانی  شناسان  جامعه  از  یکی 
تحقیقی در زمینه تأثیر مهاجرت بر خانواده های 
که  ای  لرزه  زمین  عنوان  به  مهاجرت  از   ، ایرانی 
بنیان بسیاری از اعتقادات و ارزش های اجتماعی 
خانواده ها را تکان داده است ، یاد می کند . در این 
زمینه نگاهی به خانواده های ایرانی مهاجر روشن 
می سازد که عواملی چون تضاد فرهنگی نسل اول 
و دوم خانواده )پدر، مادر و فرزندان( سبب بحران 
هویت در بین خانواده های ایرانی شده است ؛ زیرا 
محیط رشد فرزندان عماًل با محیط رشد فرهنگی 
پدر و مادر خود تناسبی ندارد و عالوه بر این ، 
فرزندان در فضای خانه با یك فرهنگ و در جامعه 

با فرهنگی کاماًل متفاوت درگیرند . 
به  موارد  از  بسیاری  در  حتی  هویت  بحران  این 
چگونگی  و  کرده  سرایت  نیز  ایرانی  های  زوج 
برخورد زن و مرد مهاجر ایرانی را به شدت تحت 

الشعاع قرار داده است . 

های  خانواده  بین  در  فحشا  و  فساد  و  اعتیاد   ●
ایرانیان مقیم 

ایرانیان  های  خانواده  معضالت  از  دیگر  یکی 
این  اعضای  از  بسیاری  آوردن  روی   ، مقیم 
خانواده ها به مسائلی چون فساد اخالقی و اعتیاد 
های  فیلم  از  بسیاری  بازیگران  متأسفانه   . است 
زنان  را  اروپا  در سطح  به خصوص  ضداخالقی 
ایرانی تشکیل می دهند و حضور ایرانیان از جمله 
 ، غربی  باندهای ضداخالقی  در  نوجوان  دختران 
بسیار شایع می باشد . عالوه بر این ، اعتیاد نیز 
از مسائل دامنگیر ایرانیان مهاجر است و با وجود 
 ، زمینه  این  در  علمی  آمار  بودن  دست  در  عدم 
مهاجر  ایرانیان  های  نشریات و رسانه  به  نگاهی 
در سطح اروپا و امریکا نشان گر فراگیر بودن این 

معضل می باشد . 

● سوءاستفاده ازمهاجرین ایرانی باالخص زنان 
 ، ایرانی  در جامعه  مطرح  از معضالت  دیگر  یکی 
در مسائل سیاسی  مقیم  ایرانیان  از  سوءاستفاده 
توسط گروه های سیاسی و اپوزیسیون می باشد 
. گروه های سیاسی معارض با حاکمیت ایران ، به 
ویژه در دهه اول پس از انقالب و پس از مهاجرت 
ایرانیان ، اقدام به سوءاستفاده های بسیار زیادی 
از آن ها نموده و هر از چندی با َعلَم کردن یك نفر 
و ساپورت تبلیغاتی آن فرد در زمینه هایی چون 
شکنجه و... در ایران ، عالوه بر بهره برداری در 
از  نیز  را  ایرانیان  از  بسیاری   ، منافع خود  جهت 

فعالیت های مختلف سرخورده نمودند . 
این اقدام که در مورد زنان مهاجر ایرانی ابعاد بیش 
سرخوردگی  سبب  متأسفانه   ، کند  می  پیدا  تری 
بسیاری از ایرانیان در سال های بعد شده و می 

شود . 

 نگاهی به خانواده های ایرانی 
که  سازد  می  روشن  مهاجر 
فرهنگی  تضاد  چون  عواملی 
نسل اول و دوم خانواده )پدر، 
مادر و فرزندان( سبب بحران 
های  خانواده  بین  در  هویت 
ایرانی شده است ؛ زیرا محیط 
محیط  با  عماًل  فرزندان  رشد 
رشد فرهنگی پدر و مادر خود 
تناسبی ندارد و عالوه بر این ، 
فرزندان در فضای خانه با یک 
فرهنگ و در جامعه با فرهنگی 

کاماًل متفاوت درگیرند .
● برگزاری جنبش های ملی و مذهبی 

از دیگر نکات بسیار بارز در زندگی خانواده های 
مهاجر ایرانی ، سعی در بازیابی فرهنگ ها و زنده 
می  خود  های  گروه  درون  در  همبستگی  نمودن 
خصوص  به  ها  روش  این  بارزترین  از   . باشد 
جشن  برگزاری  به  توان  می  اخیر  های  سال  در 
های سنتی و ملی چون عید نوروز ، عید مهرگان 
اشاره  و...  السالم  علیه  حسین  امام  عزاداری   ،
. با  نمود که به صورت جمعی برگزار می شوند 
مناسبت  در   ، های سیاسی  گروه  مقاومت  وجود 
هایی چون سیزده نوروز ، جشن نوروز و... حتی 
زمینه  این  در  هایی  کمك  نیز  امریکا  دولتمردان 

مبذول داشته اند . 
برخی ایرانیان ، مانند ایرانیان مقیم نیوجرسی نیز 
ضمن   ، نوروز  عید  مانند  ها  مناسبت  برخی  در 
برپایی سفره بزرگ هفت سین به برگزاری جشن 

عید به صورت همگانی پرداخته اند . 
بر موارد ذکرشده می  اخیر عالوه  در سال های 
توان به روی آوری ایرانیان مهاجر به فن آوری 
های  سایت  وب  افتتاح  و  گشایش  و  اینترنت 

مخصوص ایرانیان در آن اشاره کرد . 

● نتیجه گیری 
با توجه به وجود حدود800 هزار خانواده ایرانی 
، ضرورت  به مسائل ذکرشده  با توجه  مهاجر و 
به  مربوط  رویکردهای  جامع  و  دقیق  بررسی 
آن  به  مربوط  مسائل  آسیب شناسی  و  مهاجرت 
از مهم ترین وظایف متولیان و مسئولین مربوطه 
می باشد . حضور نزدیك به دو میلیون زن ایرانی 
نهاد  سستی   ، آن  از  ناشی  مشکالت  و  مهاجر 
خانواده به دلیل مسائل ویژه مهاجرت و... در میان 
این گروه ، ضرورت فعالیتی جامع در این زمینه را 

آشکار می سازد .

منبع: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

اجتماعی

نگاهی به مهاجرت و تأثیرات آن 
بر خانواده ها و زنان ایرانی 

 متأسفانه بازیگران بسیاری از فیلم های ضداخالقی به خصوص در 
از  ایرانیان  حضور  و  دهند  می  تشکیل  ایرانی  زنان  را  اروپا  سطح 
جمله دختران نوجوان در باندهای ضداخالقی غربی ، بسیار شایع 
می باشد . عالوه بر این ، اعتیاد نیز از مسائل دامنگیر ایرانیان مهاجر 
است و با وجود عدم در دست بودن آمار علمی در این زمینه ، نگاهی 
به نشریات و رسانه های ایرانیان مهاجر در سطح اروپا و امریکا نشان 

گر فراگیر بودن این معضل می باشد . 
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آشپزباشی
 ماهی کنجدی با سس مرکبات  

   
● مواد الزم برای برای 4 نفر

● 4 عدد ماهی حلوایی فیله شده 
● نمك و فلفل سیاه به میزان الزم 

● 2 ق.س دانه کنجد 
● 1 ق.س روغن زیتون 

● یك دوم فنجان آب پرتغال 
● 2 عدد پرتغال پوست کنده و قسمت شده

● 1 عدد لیمو- 2 ق.س پیازچه
● طرز تهیه

ماهی ها را با نمك و فلفل آغشته کنید و کنجد را روی آن 
بپاشید. سپس در روغن زیتون که با حرارت مالیم در تابه 
گرم شده آنرا به آرامی سرخ کنید تا طالیی شود. سپس آنها 
را در یك دیس گذاشته گرم نگهدارید. حرارت را کم کنید و 
آب پرتغال را درون تابه ریخته و هم بزنید تا غلیظ و شیرین 
شود . سپس آنرا روی فیله های ماهی ریخته و با پرتغال و 

لیموترش تکه تکه شده تزئین کنید. 
● ارزش غذایی
● کالری : 213 

● چربی: 7 
● پروتئین :23 

● فیبر: 3 
● سدیم: 162 

● کربوهیدرات: 15  
 

پنج خطا ي رایج خانم هاي خانه دار

شما کدام یک از این اشتباه ها 
را مرتکب مي شوید؟

ترجمه: سمیه وحداني/

یا  بدهید  انجام  را  کارهاي خانه  با سرعت همه  اگر همیشه مي خواهید 
یا  مي زنید  کاري  هر  به  دست  خانه تان  دیوار  و  در  کردن  براق  براي 

همیشه از دستکش پوشیدن فراري هستید،...
بدانید که سالمت تان در خطر است! مطمئنا این، خواسته هر کدبانویي 
ناخواسته،  ما  از  خیلي  شاید  اما  باشد  داشته  پاکیزه  خانه اي  که  است 
سالمت خودمان را قرباني نظافت منزلمان کنیم. این مطلب،  شما را با 5 
نمونه از رایج ترین اشتباه هایي که شاید از هر خانم  خانه داري سر بزند، 

آشنا مي کند.

1 براي تمیزکاري همیشه عجله دارید؟
اگر پاك کننده را روي سطحي مي پاشید و بالفاصله آن را خشك مي کنید 
گذاشته اید.  باقي  خود  را سرجاي  میکروب ها  همه  واقع  در  کار  این  با 
آلودگي  سطح  ماده  این  مي کنید،  استفاده  پاك کننده  ماده  یك  از  وقتي 
به  نیاز  ببرد  بین  از  را  میکروب ها  بتواند  اینکه  براي  و  مي پوشاند  را 
زمان دارد. اما وقتي به سرعت سطح ضدعفوني شده را خشك مي کنید، 

میکروب هایي که به جا مي مانند، مي توانند سبب بروز بیماري شوند.
باید  که  را  زماني  ضدعفوني کننده  محلول  برچسب  روي  از  راه حل:   •
پاك کننده روي سطح باقي بماند بخوانید. این مدت براي اغلب پاك کننده ها 
1 تا 3 دقیقه است اما بعضي از آنها که براي تمیز کردن جاهاي بسیار 
آلوده مثل محل نگهداري حیوانات به کار مي روند باید تا چند روز باقي 

بمانند.

2 پاك کننده ها را با هم مخلوط مي کنید؟
باشد.  داشته  بدي  عواقب  مي تواند  هم  با  ضدعفوني کننده  مواد  ترکیب 
هم  با  پاك کننده ها  این  در  موجود  مواد سفیدکننده  و  اسیدها  که  وقتي 
ترکیب شوند ترکیبات خطرناکي مثل گاز کلر تولید مي شود که بسیار 
سمي است. این گاز به خصوص اگر در یك محیط بسته باشید، مي تواند 
مي کند  تولید  بخاري  هم  آمونیاك  و  سفیدکننده  ترکیب  باشد.  کشنده 
توصیه  مي شود.  ریه ها  به  آسیب  و  تنفسي  مجراي  التهاب  سبب  که 

مواد  »هرگز  است:  این  کالم  یك  در  خانه دار  خانم هاي  به  دانشمندان 
پاك کننده شیمیایي را با هم مخلوط نکنید.«

یك  به  اگر  کنید.  استفاده  کم خطر  پاك کننده  یك  از  بار  هر  راه حل:   •
نیاز داشتید  تمیز کردن چیزي مثل روغن گریس  براي  پاك کننده قوي 
الزم نیست حتما سراغ یك ماده خطرناك بروید. کافي است از محلول 
10 درصد سرکه و آب استفاده کنید. تاثیري که سرکه در از بین بردن 

باکتري ها و براق کردن سطوح دارد خیلي زیاد است.

3 از دستکش پوشیدن فراري هستید؟
شاید فکر کنید دستکش فقط مخصوص پوست هاي حساس است ولي 
حتي پوست سالم هم نیاز به محافظت دارد. تحقیقات نشان مي دهد مواد 
موجود در اغلب پاك کننده ها که عامل از بین بردن آلودگي هستند، سبب 
نفوذ ذرات سمي به زیر پوست مي شوند. گروهي از حالل ها که به اسم 
اترگلیکول اتیلن مشهورند، مي توانند به گلبول هاي قرمز خون، کلیه ها و 
کبد آسیب وارد کنند و خطر سرطان را افزایش دهند. این ذرات سمي 
روي سیستم تولید مثل نیز اثر منفي به جا مي گذارند و ممکن است سبب 
نازایي شوند. عالوه بر این ترکیبات شیمیایي موجود در پاك کننده هاي 
خانگي به پوست هم آسیب وارد مي کنند و باعث التهاب یا خشکي و ترك 
خوردن پوست مي شوند. وجود چنین ترك هایي در پوست هم در واقع 
یك مسیر سرراست را براي ورود باکتري ها و مواد شیمیایي به جریان 

خون فراهم مي کند.
یا یك  باشد  یکبار مصرف  بپوشید! حاال مي خواهد  راه حل: دستکش   •
تا  بگیرید  نظر  در  هم دستکش جدا  کاري  هر  براي  بادوام تر.  دستکش 
مختلف  رنگ هاي  از  مي توانید  نشوند.  منتقل  آنها  طریق  از  میکروب ها 
استفاده کنید تا با هم اشتباه نشوند. مثال یك جفت دستکش زرد براي 
سرویس  شست وشوي  براي  هم  قرمز  جفت  یك  و  ظرف ها  شستن 

بهداشتي.

4 بالش ها و ملحفه ها را دیر به دیر مي شویید؟
همه ما خوب مي دانیم که شستن لباس هاي چرك و آلوده جلوي رشد 
را  زندگي  محل  و  مي گیرد  را  انگلي  و  میکروسکوپي  موجودات  نمو  و 
خانه دار  خانم هاي  از  بعضي  اما  مي کند.  پاك  آلرژي زا  ذرات  وجود  از 
فراموش مي کنند بالش ها، کوسن  ها، ملحفه ها و مبل ها هم جزیي از محل 
زندگي ما هستند و بدن ما دایم در تماس با آنها است. تماس با لباس 
و رختخواب شسته نشده مي تواند نشانه هاي حساسیت به گردوغبار و 

آسم را بدتر کند و سبب بروز اگزماي پوستي شود.
• راه حل: هر هفته ملحفه ها را با آب داغ بشویید. ماهي یکبار هم بالش ها، 
اگر  کنید.  خشك شویي  بخار  با  یا  بکشید  اتو  را  راحتي ها  و  کوسن ها 
رختخواب تان از پر درست شده دقت کنید حتما عاري از موجودات انگلي 

مثل شپش و کنه باشد.

5 اسپري را از خودتان جدا نمي کنید؟
بیشتر مواد پاك کننده، چه به صورت محلول باشد چه به شکل اسپري، 
بسیار سمي هستند و استفاده بیش از حد آنها محیطي ناسالم را براي ما 
به وجود مي آورد. استفاده بیش از حد از اسپري یعني پخش کردن ذرات 
زیان آور به صورت گاز در هوا و در نتیجه جذب آن از راه چشم ها، بیني 
و  ریه ها  و  تنفسي  مجراي  باعث سوزش  مي توانند  ذرات  این  دهان.  و 
ایجاد حساسیت شوند. آمارها نشان مي دهد کساني که دست کم هفته اي 
که  آنهایي  با  مقایسه  در  مي کنند  استفاده  پاك کننده  اسپري  از  بار  یك 
این مواد کار نمي کنند 49 درصد بیشتر در معرض حمله هاي  با  اصال 

آسم هستند. 
دقت  با  مصرف  از  قبل  را  محصوالت  این  برچسب  همیشه  راه حل:   •
اگر توصیه اي درباره نحوه مصرف آن داشت رعایت  مطالعه کرده و 
یا  چشم ها  از  محافظت  یا  دستکش  از  استفاده  به  الزم  اگر  مثال  کنید. 
ضرورت استفاده از این مواد در یك محیط آزاد بود حتما این نکات را 
جدي بگیرید تا با کمترین آسیب به سالمتي تان پاکیزه ترین و سالم ترین 
Prevention :محیط زندگي را براي خود و خانواده تان فراهم کنید.منبع

خانه و خانواده

مانیتور چین وچروک مي آورد 
خطرات استفاده بلندمدت از کامپیوتر براي خانم ها 

کامپیوتر  به  زنان  رشد  به  رو  وابستگي  درباره  متخصصان 
نوعي  به  ابتال  معرض  در  خانم ها  مي گویند  و  داده اند  هشدار 
اختالل با نام »چهره کامپیوتري« هستند. »مایکل پراگر« جراحي 
زبردست در زمینه جراحي پالستیك است و مي گوید خانم هاي 
مانیتور مي نشینند دست  حرفه اي که ساعت هاي طوالني پشت 
اطراف  و  پیشاني  روي  که  مي بینند  سال  چند  از  بعد  و  آخر 
چشم ها چین و چروك هاي آزار دهنده ظاهر شده، چانه هایشان 

افتاده و شل شده و غبغب بزرگي از گردنشان آویزان است. 
که  زنان  این  تمامي  »بوتاکس«،  تزریق  متخصص  این  گفته  به 
از  نشانه هایي  مي روند،  شمار  به  وي  کنندگان  مراجعه  از 
قبیل چین خوردگي هاي عمیق روي  از  سالخوردگي زودهنگام 
گردن و صورت دارند. به گفته وي افرادي که عادت دارند هنگام 
کار با رایانه و نگاه کردن به نمایشگر اخمهاي خود را در هم 
با گذشت  کنند  منقبض  را  یا عضالت چشمهاي خود  و  بکشند 
زمان خطوط عمیقي را بر روي چهره هاي خود به وجود خواهند 
است،  شگفت انگیز  چیز  همه  از  بیش  آنچه  وي  گفته  به  آورد. 
به  زنان  در  پاییني  فك  ماهیچه هاي  و  پوست  زودهنگام  پیري 
نگاه  زیرا  است  رایانه ها  پشت  در  مدت  طوالني  نشستن  دلیل 
کردن طوالني مدت به سمت پایین ماهیچه هاي گردن را کوتاه 
شکل  به  غبغب  گردن،  پوست  شدن  آویزان  بر  عالوه  و  کرده 

گردني ثانویه ظاهر مي شود. 
وي اخطار مي دهد این پدیده با خو گرفتن هر چه بیشتر نسلها و 
استفاده ناگزیر از رایانه ها در طول روزهاي زندگي پیشرفته تر 
خواهد شد و طي 10 سال آینده زناني که از 20 سالگي خود با 
رایانه ها اخت گرفته اند، ظاهري بسیار پیر و پژمرده پیدا خواهند 
کرد. وي به بیمارانش پیشنهاد داده است در کنار نمایشگر خود 
آینه اي قرار دهند تا هر از چند گاهي خود را در آن نگاه کرده 
یا نه زیرا معموال زماني  آیا به نمایشگر اخم کرده اند  ببینند  و 
که انسان ها در حال فکر هستند اخم ها را به صورت نادانسته و 

ناخود آگاه در هم مي کشند. 
ایجاد فاصله هاي زماني مناسب و منظم حین کار براي ورزش 
که  است  حلهایي  راه  دیگر  از  یکي  گردن  ماهیچه هاي  دادن 
مي تواند از پیري زودرس صورت و گردن در زناني که همیشه 
»بوتاکس«  البته  و  کند  جلوگیري  اند،  نشسته  رایانه ها  پاي 
همواره راه حلي جانبي است. هرچند تزریق این ماده که به فلج 
شدن عضالت منتهي مي شود براي همیشه نمي تواند از »چهره 

کامپیوتري« پیشگیري کند. 
تسریع  در  تکنولوژي  مختلف  ابزار  با  بشر  روزافزون  ارتباط 
ضررهاي  همواره  ولي  است  تاثیر گذار  انسان  روزمره  امور 

بسیاري را براي انسان امروزي به ارمغان آورده است. 
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لباس را روي پوست اسپري کنید 
علم  جهان  که  مد  دنیاي  نه تنها  که  بود  پدیده اي  شاهد  لندن  مد  هفته 
یك  و  لباس  بار همکاري یك طراح  این  قرار مي دهد.  تحت تاثیر  راهم 
بخشید.  تحقق  را  سینمایي  فیلم هاي  قدیمي  ایده هاي  از  یکي  دانشمند 
این دو در روز چهارم هفته مد لندن، مجموعه اي را رونمایي کردند که 
روي بدن مدل ها اسپري شده بود. مانل تورس و پال الکام پارچه هایي 
را به نمایش گذاشتند که با اسپري رنگي روي بدن به وجود مي آید و 
یك لباس براي شخص مي سازد. اشتباه نکنید. بحث رنگ پاشیدن در 
میان نیست. بعد از اینکه رنگ ها خشك شدند فرد یك لباس واقعي دارد 
که بدن نچسبیده و راحت از پوست جدا مي شود. با این اسپري به جز 
الکام،  کرد.  نقاشي  مي توان  هم  پرده  حتي  و  پزشکي  باندهاي  لباس، 
استاد دانشگاه در زمین فن آور نانو است و به تورس طراح کمك کرده 
تا رویاي قدیمي اش را به حقیقت تبدیل کند. این طراح مدت ها در آرزوي 
لباس هایي بود که بتواند آنها را روي بدن نقاشي کند، در بیاورد، تمیز 

کند و دوباره بپوشد. به عقیده تورس این روزها دیگر خیاطي به پایان 
دوران تاریخي اش رسیده است: »من فکر مي کنم به جایي رسیده ایم که 
مي توانیم لباس هاي فوري تهیه کنیم بدون اینکه پول زیادي بابت شان 
بپردازیم.« تورس ویدئوي تهیه یکي از لباس هایش را که در البراتوار 
کالج امپریال انجام شده در کنفرانس خبري نشان داد. در فیلم به خوبي 

مراحل اسپري لباس روي بدن داوطلب دیده مي شود. 
استفاده  آکریلیك  یا  لنین  پشم،  بسیار کوچك  تارهاي  از  این سیستم 
مي کند که با پلیمرهاي مختلف مخلوط شده تا به هم بافته شوند. این 
مایع چندگانه به محض خروج از داخل قوطي و تماس با سطح پوست 
تغییر شکل داده و این مایع چند مخلوطي مي تواند در قوطي هاي مشابه 
دئودورانت یا در دستگاه هاي »ایربراش« ریخته شود. در ضمن تمام 
مواد قابل بازیافت هستند. مد تنها یکي از بخش هایي است که این فن 
آوري مي تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این دو همکار تصمیم دارند 
و  چسب  تولید  قبیل  از  دیگر  زمینه هاي  در  و  کنند  تاسیس  شرکتي 
باندهاي پزشکي، پاك کننده هاي بهداشتي، خوشبوکننده هوا و روکش 

مبلمان و ماشین نیز فعالیت شان را گسترش بدهند. 
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  کدام ویژگی ظاهری، یکی را زیبا می کند 
و دیگری را زشت؟ کمر باریک؟ چشمان 
درشت؟ لبخند بی نقص؟ پوست صاف 
نگاه  در  باید  زیبایی  اگرچه  شاداب؟  و 
اما  نگریم  می  آن  به  آنچه  نه  باشد  ما 
بشر از زمان های بسیار دور نسبت به 

زیبایی وسواس خاصی داشته است... 
زیبایی تعریف مشخصی ندارد؛ نسبی 
هر  و  فرهنگ  هر  زمان،  هر  در  و  است 
قومی، ویژگی های خاصی را می طلبد. 
با  است  ممکن  منطقه  یک  زیبای  فرد 
یا حداقل  ورود به کشوری دیگر زشت 
در  بیایید  شود.  تلقی  زیبا  چندان  نه 
به  هم  با  هفته،  این  »زیبایی«  صفحه 
جهان  کنار  و  گوشه  در  زیبایی  فرهنگ 

سرک بکشیم. 

● ایران 
در ایران شاید خیلی ها را ببینید که بینی را عضوی 
خدادادی برای رفتن زیر تیغ جراحی زیبایی می دانند 
می  خاطر  از  است،  تنفس  که  را  آن  اصلی  وظیفه  و 

برند. آمار جراحی پالستیك بینی در کشور ما چنان 
باال رفته که در دنیای زیبایی، ایران را پایتخت جراحی 
بینی می دانند. اگر روزگاری، رکورد جراحی زیبایی 
بینی دست پولدار های بورلی هیلز بود حاال، به روایت 
برخی آمارها، ساالنه 30 هزار جراحی زیبایی بینی در 

تهران انجام می شود. 

● آسیای جنوب شرقی 
را  سفید  پوست  داشتن  آسیا،  شرق  جنوب  ساکنان 
و  »باکالسی«  داری«،  »مایه  القاب  برای  شاخصی 
»زیبایی« می دانند! در طول دهه گذشته، بازار فروش 
مجالت زیبایی آمریکایی در کشور های آسیای جنوب 
تولیدکننده  های  شرکت  بود.  پررونق  بسیار  شرقی 
محصوالت آرایشی سفیدکننده پوست با تبلیغ در این 
را  خود  زردپوست  کنندگان  مصرف  تعداد  نشریات، 
به شدت افزایش داده اند؛ به طوری که در تایلند پیدا 
کردن یك ماده آرایشی که سفیدکننده نداشته باشد، 
تقریبا غیرممکن است. از ضرر این مواد شیمیایی بر 
پوست که بگذریم، بررسی بازار لوازم آرایش کشور 

های هنگ کنگ، مالزی، فیلیپین، کره جنوبی و تایوان 
نشان داده که از هر 10 خانم 4 نفرشان لوازم آرایش 

سفیدکننده می خرند. 

● غرب آفریقا 
هنوز در آفریقای غربی مناطقی وجود دارند که زیبایی 
خانم ها را با معیار های سنتی خودشان می سنجند. 
در این مناطق هرچه اضافه وزن و خط های کششی 
موریتانی  در  ترید.  جذاب  باشید،  داشته  بیشتری 
اردو  به  را  بختشان  دم  دختران  والدین،  از  بسیاری 
های افزایش وزن می فرستند و دست اندرکاران این 
اردو به شرکت کنندگان شان روزانه 16 هزار کالری 

غذا می دهند! 

● کره جنوبی 
شاید جراحی پلك از برنامه های دوران میانسالی شما 
باشد اما در کره جنوبی، بازار جراحی پلك داغ تر از 
این حرف هاست. کره ای ها از طرفداران پروپاقرص 
جراحی زیبایی پلك اند. جراحان کره ای در این عمل، 
تا چشم ها درشت تر و گردتر  پلك ها را می کشند 
قابل  استقبال  ها  آسیایی  اخیر،  های  سال  در  شوند. 

اما کره  اند  داشته  انواع جراحی پالستیك  از  توجهی 
ای ها در جراحی پلك رقیب ندارند؛ به طوری که 10 
درصد بزرگساالن کره ای چشم هایشان را جراحی 
زیبایی  به  که  دلسوزی  والدین  ضمن،  در  کنند.  می 
دوران  همان  از  دهند،  می  اهمیت  خیلی  فرزندشان 
کودکی آنها را دست جراح می سپارند. به این ترتیب، 
چشم بادامی ها به مرور زمان به چشم گردویی تبدیل 

می شوند! 

● فرانسه 
آرایش  لوازم  و  مد  مرکز  دور  های  زمان  از  فرانسه 
آرایش  لوازم  معدن  در  که  ها  فرانسوی  شاید  بوده. 
نمی  »ما  که:  باشند  داشته  را  باور  این  کنند  می  شنا 
دانیم چرا آمریکایی ها این قدر مواد آرایشی به پوست 
شان می زنند؟!« آنها دوست دارند قیافه طبیعی خود 
را حفظ کنند و معتقدند هرچه آرایش کمتر و کم رنگ 
تر  دلنشین  اش  زیبایی  و  تر  شکیل  چهره  باشد،  تر 

است. 

● نیوزیلند 
مردان و زنان بومی مائوری نیوزیلند برای زیبا کردن 
چهره خود با نقش و نگار های درهم، صورت خود را 

خالکوبی می کنند. 

● چین 
برای  و  ترند  موفق  ها  قدبلندتر  معتقدند  ها  چینی 
از  دارند؛  هم  دشواری  های  قدشدن روش  بلندکردن 
می  را  پا  های  استخوان  چینی  جراحان  اینکه  جمله 
شکنند و میان آنها قطعات فلزی قرار می دهند تا قد 

بیماران بلندتر شود. 

● مرز برمه و تبت 
تبت(  و  برمه  قومی  های  اقلیت  )از  کایان  قبیله  در 
ظرافت زنانه با طول گردن سنجیده می شود. دختران 
هایی  حلقه  گردنشان  به  سالگی   5 از  باید  قبیله  این 
برنجی بیاویزند تا به مرور زمان گردنشان مثل زرافه 
این حلقه  دراز شود. هر سال به تناسب رشد، تعداد 
ها افزایش می یابد. تعداد و وزن زیاد این حلقه ها که 
وزن برخی از آنها به 10 کیلوگرم هم می رسد، شانه 

زنان کایان را خموده کرده است. 

● ژاپن 
پوست  در  زیبایی  معتقدند  ژاپنی  های  خانم  بیشتر 
بین  از  دنیا  نقاط  اکثر  در  اگرچه  شود.  می  خالصه 
بردن چروك های پوستی تزریق بوتاکس را یادآور 
می شود اما اغلب ژاپنی ها فقط روش های خودشان 

را قبول دارند. آنها ترجیح می دهند کالژن مورد نیاز 
ژاپن،  در  کنند.  دریافت  تغذیه  طریق  از  را  پوستشان 
غذاهای غنی شده با کالژن را می توان به راحتی در 
اکثر  غذای  فهرست  به عالوه،  کرد.  پیدا  ها  فروشگاه 
رستوران شامل پیشنهاد مخصوصی از غذای کالژن 

دار است. 

● ساخت ژاپن، صدور به سراسر دنیا 
ـ صاف کردن ژاپنی مو: این روش که به نرم کنندگی 
طراحی  ژاپن  در  ابتدا  است،  مشهور  هم  مو  حرارتی 
شد و در حال حاضر اکثر مردم جهان از آن استفاده 
شیمیایی  های  کِِرم  به  مو  روش،  این  در  کنند.  می 
خاصی آغشته و سپس با اتو صاف می شود. داشتن 
موی صاف میان ژاپنی ها ُعرف است؛ یعنی اگر یك 
بنده خدای ژاپنی با موی فر به دنیا بیایید مجبور است 

هر روز با این روش موهایش را صاف کند. 

ـ تسمه الغری صورت: این تسمه برای آنهایی ساخته 
شده که احساس می کنند صورتشان پف دارد و باید 
باریك تر شود. برای استفاده از آن هم باید آن را دور 
صورت پیچید تا صورت عرق کند و کمی الغر شود. 

● هندوستان 
مراسم  روز  در  ها  خانم  عروس  معتقدند  ها  هندی 
عسل  و  گردلیمو  زردچوبه،  از  مخلوطی  باید  شان 
بزنند تا پوستشان شفاف و زیبا شود. آنها همچنین 
در جشن ها و اعیاد مهم زنجیره هایی را به پیشانی 

خود آویزان می کنند. 

● عمان 
خانم های عمانی گلبرگ های خشك رز را در آب می 
می  عصاره  این  با  را  موهایشان  سپس  و  جوشانند 
شویند. آنها همچنین دهانشان را با خارچوب مسواك 
می شویند و می گویند بزاق دهان با مواد این چوب 
ترکیب شده و عالوه بر تمیزی دهان و دندان، لب ها 

را نارنجی می کند.

نکات خانه داری  
 

که  هایی  لباس  کردن  تمیز  برای   -  
که  لباسی  خصوص  به  شده  روغنی 
می  است،  شده  آلوده  ماشین  روغن  با 
توانید از نوشابه استفاده کنید برای این 
کار باید لباس را در نوشابه خیس کنید.

- برای شست و شوی پرده های توری 
نباید از سفیدکننده ها استفاده کنید زیرا 
راه،  بهترین  کدر می شود؛  ها  آن  رنگ 
پودر  و  شیرین  جوش  کردن  اضافه 
آب  در  یکسان  مقدار  به  شو  و  شست 

است.

و شو  از شست  قبل  را  ها  پرده  اگر   -
مدتی در آب خالص قرار دهید و چند بار 
خاك  کنید،  آبکشی  شوینده  مواد  بدون 
و دوده آن ها گرفته می شود و حالت 

چرك مرد و کدر پیدا نمی کنند.
- رسوب روی شیر آب را می توانید با 

سرکه سفید تمیز کنید.

- اگر ظروف استیل و برنجی و به ویژه 
وان  کننده  تمیز  پودر  با  را  چای  سینی 
می  تمیز  و  براق  دهید،  شو  و  شست 

شود.
- شستن ظروف غذاخوری و لیوان ها 
لباسشویی، جرم  پودر  با  ها  استکان  و 
که  این  ضمن  کند  می  پاك  را  ها  آن 
سفیدکننده  مایع  که  را  نامناسبی  حالت 
ایجاد می کند )نمود پیدا کردن خش ها و 
ضرب خوردگی های ظرف( دیگر ایجاد 

نمی شود.     
 

معیارهای زیبایی در گوشه و کنار جهان
   ترجمه: یاسمین ثریا  
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دوئل با مرگ در دانشگاه 
تگزاس

دانشگاه هاي ایاالت متحده به رغم تمهیدات امنیتي همچنان 
صحنه تیراندازي هاي خونین هستند 

از  دیگر  یکي  در  دیگر  مرگبار  تیراندازي  یك 
تمام  داد  نشان  متحده  ایاالت  هاي  دانشگاه 

تلخ  تجربیات  تکرار  از  جلوگیري  براي  شده  اتخاذ  تدابیر 
گذشته ناکارآمد بوده است. سه سال پیش در همین روزها 
بود که دانشجویي کره اي خوابگاه دانشگاه »ویرجینا تك« 
را به گلوله بست و دست آخر بعد از قتل 32 نفر خودش 
را هم از بین برد. پس از آن ماجرا مسئوالن به فکر چاره 
افتادند. وقتي حمل اسلحه براي هر فردي مجاز باشد پیش 
بیني چنین فجایعي دور از ذهن نیست. دوربین هاي امنیتي 
گیت هاي  شدند.  نصب  آموزشي  هاي  محوطه  تمام  در 
و  دانشگاه  در  سر  در  گرم  سالح  تشخیص  مخصوص 
دانشگاه ها  به  مشاوران  سیل  و  گرفتند  قرار  ها  خوابگاه 
سرازیر شدند تا جوانان رو به طغیان را از کشتن دیگران 
منع کنند اما با وجود تیراندازي مرگبار در دانشگاه تگزاس 

در آستین، تمام این راه حل ها بي مصرف بوده است. 
صبح روز سه شنبه به وقت محلي، یك دانشجو که کت و 

شلوار تیره به تن داشت و کاله اسکي بر سر گذاشته بود، 
در نزدیکي خوابگاه دانشگاه اسلحه خودکارش را بیرون 
آورد و به شکل ناگهاني به مقصد نامعیني آتش گشود. بعد 
اینکه چند نفر در نزدیکي فواره هاي دانشگاه نقش بر  از 
زمین شدند او خود را به کتابخانه طبقه ششم رساند و به 

خودش شلیك کرد. 
شخص دیگري در این ماجرا صدمه ندیده است و شاهدان 
به  داشت  فرصت  اینکه  با  مسلح  دانشجوي  گویند  مي 
به  درنگ  بي  و  نکرد  کاري  چنین  برساند  صدمه  دیگران 

داخل ساختمان رفت. 
 19 تولي«  »کولتون  مهاجم  دهد  مي  نشان  اولیه  تحقیقات 
به  است.  بوده  ریاضي  رشته  دوم  دانشجوي سال  ساله، 
گزارش پلیس وطبق گفته شاهدان عیني، دانشجوي مسلح 
 AK-47 مسلسل  با  اصلي  خوابگاه  سمت  به  راهش  سر 
ابتدا سه گلوله به کلیسا شلیك کرده و بعد سه شلیك کور 
رو به آسمان داشته است. پلیس با کمك دانشجویان دیگر 
»تولي«  اما  در محل حاضر شدند  اولیه  لحظات  همان  در 
گلوله  شلیك  با  همانجا  و  رسانده  کتابخانه  به  را  خود 
مي  را  »تولي«  که  آنهایي  بود.  داده  پایان  اش  زندگي  به 
بزرگ  دانشگاه  به  ورود  از  پیش  او  گویند  مي  شناسند 
هیچ  به  آزارش  که  بوده  باهوش  و  مودب  پسري  آستن، 
کس نمي رسید. او عالقه زیادي به خواندن کتاب داشت و 
دانش آموز مورد عالقه معلمان دبیرستانش بود. همچنین 
او را به عنوان فردي مي شناختند که احساساتش را بروز 
نمي داد. نزدیکان و اطرافیان مقتول در دانشگاه اقدام او را 
باور نمي کنند و هیچ دلیلي مبني بر خشم یا نا امیدي او در 

روزهاي اخیر نمي بینند. 
این ماجرا درست در قلب محوطه دانشگاه آستین و جایي 
تاریخ  تیراندازي  حوادث  بدترین  از  یکي  که  افتاد  اتفاق 
آمریکا رقم خورده بود. در سال 1966 »چارلز ویتمان« از 
باالي برج ساعت دانشگاه 16 نفر را با شلیك گلوله از پاي 

درآورد و 40 نفر را روانه بیمارستان کرد. 
قبلي  نیت  و  قصد  با  دانشجو  این  نیست  مشخص  هنوز 
همان محل را انتخاب کرده یا شباهت ها اتفاقي بوده است. 
به  دسترسي  با  و  دارد  ادامه  پرونده  این  روي  تحقیقات 
جزئیات  حتم  طور  به  تولي«  »کولتون  شخصي  کامپیوتر 

بیشتري به دست مي آید. 
29 سپتامبر 2010 

محکومیت پنج نوجوان به 
اتهام قتل هفت راننده تاکسي 
دور  اقدامي  در  دومینیکن  جمهوري  اهل  نوجوان  پنج 
قتل  به  کشور  دراین  را  تاکسي  راننده  هفت  انتظار  از 
رسانده اند. رسانه هاي دولتي جمهوري »دومینیکن« از قول 
پنج  این  که  کردند  بیان  کشور،  این  دادگستري  دپارتمان 
نوجواني که بین 15 تا 17 سال دارند و دو دختر هم در 
میان شان دیده مي شود، به اتهام قتل و مجروح کردن 9 
راننده تاکسي در ماه آوریل سال جاري میالدي هر کدام 

به سه تا پنج سال حبس محکوم شدند.

 بر اساس اعالم پزشکي قانوني جمهوري »دومینیکن« اکثر 
سفید  ماده  خوردن  واسطه  به  نوجوان  پنج  این  قربانیان 
کننده »وایتکس« جان خود را از دست دادند. همچنین این 
اسلحه  با  را  آنها  رانندگان،  پول  گرفتن  براي  نوجوانان 
تهدید مي کردند. در گزارش پزشکي قانوني به این موضوع 
اشاره شده است که این پنج نوجوان با پاشیدن وایتکس 
بر روي بدن قربانیان خود قصد داشتند از تشخیص هویت 
آنها ممانعت به عمل آورند. این حکم یك روز بعد از منع 
فروش مواد پاك کننده و اسیدها توسط دولت این کشور به 
اجرا در آمد؛ چرا که پلیس گزارش داد تاکنون تعداد زیادي 
به واسطه این مواد دچار جراحت هاي شدید و عمیق شدند؛ 
به طوري که در اواخر آگوست سال جاري یك زن 19 ساله 

به همراه پسر هشت ماهه اش به واسطه پاشیده شدن اسید 
و ماده پاك کننده جان خود را از دست دادند. 

غرامت گوگل به مرد فرانسوي 
دادگاهي در فرانسه به شرکت گوگل دستور داد به مردي 
که مدعي است جست وجوي نامش در این پایگاه اینترنتي 
هزار  پنج  مي دهد  نشان  را  آور  زیان  موارد  از  فهرستي 
این  دادگاه نشان مي دهد،  این  اسناد  بدهد.  یورو خسارت 
مرد که نامش ذکر نشده است گفت مواردي که گوگل پس 
از جست وجوي نام وي در این پایگاه نشان مي دهد شامل 
این  و  است  »زندان«  و  عنف«  به  »متجاوز  مثل  واژه هایي 
نشان  دادگاه  اسناد  است.  زده  صدمه  وي  اعتبار  به  امر 
مي دهد این مرد پیشتر به جرم فساد مالي جزئي به حبس 
محکوم شده بود. گوگل روز شنبه تصمیم دادگاه فرانسه 

را تایید کرد.

 این حکم در حالي صادر شد که گوگل با درخواست هایي 
از جانب دولت آلمان درباره اتخاذ رویکردهایي براي حفظ 
حریم خصوصي افراد در بحبوحه بحث ها درباره سرویس 
مشاهده خیاباني گوگل رو به روست. دادگاه عالي پاریس 
از  را  آور  زیان  موارد  این  داد  دستور  گوگل  شرکت  به 
جست وجوي نام این فرد حذف کند و به این فرد پنج هزار 
این  کرد  اعالم  گوگل  سخنگوي  بپردازد.  خسارت  یورو 

شرکت به این تصمیم اعتراض مي کند. 

8/5 سال حبس براي پستچي فاسد 
دادگاه عالي »انگلستان« یك پستچي 28 ساله را به اتهام سوء استفاده جنسي 
محکوم  زندان  نیم  و  سال  هشت  به  اینترنت  طریق  از  کودك  یك هزار 
تا   2005 سال هاي  بین  که  است  متهم  ساله   28 ویلیامز«  »مایکل  کرد. 

وب  طریق  از  میالدي   2009
همچون  مختلف  سایت هاي 
خود  قربانیان  بوك«  »فیس 
را  آنها  و  کرده  انتخاب  را 
مجبور به استفاده از دوربین 

مي کرده است.

فاسد هم  این پستچي  قربانیان  اکثر   
»اندرو  دارند.  سال   16 تا   10 بین 
منطقه  دادگاه  بازپرس  فارلین«  مك 
باره  این  در  نیز  کراون«  »ترورو 
اینترنت  از  ساله   28 مرد  »این  گفت: 

در  است.  مي کرده  استفاده  خود  شوم  مقاصد  براي  مختلف  سایت هاي  وب  و 
پرونده  وي تجاوز به چهار دختر 13 تا 15 ساله هم دیده مي شود.او از قربانیان 
خود درخواست مي کرده تا از وب کم براي ارسال و دریافت تصاویر مستهجن 

استفاده کنند. 

پس از آن هم این تصاویر و فیلم ها را در رایانه  شخصي خود به دقت ذخیره 
مي کرده است؛ به طوري که در جست وجو از منزل این مرد، فایل هایي به دقت 
طبقه بندي شده را از داخل  هارد رایانه اش استخراج کردیم.« این بازپرس دادگاه 
در ادامه، خاطر نشان کرد: »والدین هیچگاه به کودکان 10 تا 19 ساله خود اجازه 
نمي دهند، شب هنگام خارج از منزل باشند و گمان مي کنند کودکان شان در اتاق 
خود خوابند، در حالي که امنیت این قشر از جامعه با کنترل وسایل ارتباط جمعي 
»کورن  در  رین«  »پن  اهل  که  مرد جوان  این  مي شود.  برقرار  اینترنت  همچون 
وال« است، با اسامي و شخصیت هاي متفاوت و شناسه هاي مختلف با کودکان 
این جوان 28 ساله مورد توجه  اینترنت آشنا مي شده است. همچنین  از طریق 

دختران و پسران بوده است.«

در گزارش »سیمون سنل« سرباز ویژه  پلیس انگلستان، نیز آمده است که تاکنون
وجود  روند  این  احتمال  که  حالي  در  شده اند،  شناسایي  مرد  این  قرباني   500
دارد که تعداد قربانیان وي بیشتر از این تعداد باشد. با این حال، به دلیل این 
که ممکن است دیگر قربانیان این مرد از او ترس و واهمه داشته باشند، از او 

شکایت نکرده اند. 
24سپتامبر2010

حوادث
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● فروردین ماه

● فروردین ماه
این هفته خاطرات مربوط به گذشته تان زنده میشود اما مثل اینکه شما 
روزهای  و  گفته  قرار  سرتان  پشت  در  ای  آینه  که  ندارید  دوست  زیاد 

گذشته را ببینید. 
شما به خاطر اینکه میخواهید زودتر به مقصد خود برسید دوست ندارید 
که در طول مسیر حرکتان قطع شود اما در عمل شما هنوز موردهای 
احساسی مربوط به گذشته دارید که قبل از حرکت کردن به سوی آینده 

باید به انها رسیدگی کنید.
● اردیبهشت ماه

زنگ  و  استراحت  به  واقعًا  و  داشته  خالی  وقت  به  نیاز  هفته شما  این 
تفریح احتیاج دارید. 

اجازه  اینکه  بدون  باید  است، شما  چقدر سرتان شلوغ  که  نیست  مهم 
بدهید کسی بفهمد چه کار میکنید کمی از کار کناره گیری کرده و وقت 

خود را در خانه و برای کارهای شخصی تان بگذرانید. 
به یاد داشته باشید، زمانی که شما برای خودتان میگذارید مهم نیست، 
میدهید  انجام  کوتاه  زمانی  محدوده  یك  در  که  کارهایی  کیفیت  بلکه 

اهمیت دارد.
● خرداد ماه

این هفته ماه شما در خانه امالك شما قرار دارد و شما بیش از اندازه 
نسبت به چیزهایی که دارید انحصار طلب شده اید و حس مال دوستی 

تان گل کرده است! 
ازدواج کرده  اگر  از مایملك میشود، به خصصوص  اما وقتی صحبت 
باشید یا وقتی پای یك دوست صمیمی طرح باشد، الزم است که آنها 

را هم در نظر بگرید. 
اگر  حتی  دهید،  نسبت  پول  به  را  چیزی  هر  نکنید  سعی  هفته  این  در 
موافقت و موفق شدن در بحثها مدتی زمان میبرد، اجازه بدهید که این 

بحثها و گفتگوها در مسیر خودشان پیش بروند.
● تیر ماه

مبهوت  و شما  است  گرفته  قرار  نشانه حساس شما  در  ماه  هفته  این 
قدرت احساسات خود شده اید.

احساسات شما مدام در حال تغییرند و افکارتان نیز از این سو به آن 
سو میروند و تالش شما برای فکر نکردن فایده ای ندارد. 

شما نمیتوانید نیازهای خود را نادیده بگیرید؛ فقط بهترین کای که در این 
هفته میتوانید انجام دهید این است که بین خواسته هایی که از دیگران 

دارید و آروزهایتان تعادل و سازگاری ایجاد کنید.
● مرداد ماه

این هفته شما در حالیکه سعی میکنید چیزهایی را بخورید که بیشترین 
خود  منظم  های  فعالیت  به  که  میدهید  ترجیح  دارند،  برایتان  را  فایده 

بچسبید ! 
متاسفانه آرزوهای ناآگاهانه ممکن است شما را از مسیر اهداف منطقی 

تان دور گرداند. 
اگر این هفته کمی کارهایتان را کنار گذاشتید به خودتان سخت نگیرید ؛ 
حرکت به سوی جلو زمانی امکان پذیر است که تمام نظام هستی برای 

حمایت کردن از رشد و پیشرفت شما آمادگی کامل داشته باشند!
● شهریور ماه

این هفته ماه در خانه اهداف بلند مدت قرار دارد و میتواند حمایتهای 
احساسی سودمند دوستان و خانواده تان را شامل حالتان کند اما این 

اتفاق مثل یك شام مجانی نیست! 
برای اینکه این هفته هرکسی که از شما حمایت کند نسبت به تغییراتی که 

شما در زندگی تان ایجاد میکنید سخت گیری مینماید. 
در  میخواهد  که  میگیرد  نشات  کسی  سوی  از  شما  مشکالت  اگرچه 
موفقیت هایتان نقشی داشته باشد، اکنون به نفع تان است که به جای 
اینکه افکار منفی را انکار کنید سعی کنید راهی پیدا کنید که با وجود این 

افکار منفی به موفقیت برسید.
● مهر ماه

این هفته ماه شما در خانه مسئولیت های اجتماعی قرار گرفته است و انگار 
که از شما خواسته اند از افراد دیگر محافظت کنید! 

برنیایید،  است  از شما خواسته شده  که  کارهایی  عهده  از  هفته  این  اگر 
مطمئنا مسئولیت پذیریتان زیر سئوال میرود. 

اگر شما واقعا اعتقاد دارید که میتوانید این کارها را انجام دهید، فقط باید 
روش جالب و جذابی برای نشان دادن استعدادهای خود پیدا کنید.

● آبان ماه
در این هفته شما به طور ذاتی توانایی خارق العاده ای دارید که برای هر 

مشکلی راه حل مناسبی پیدا کنید. 
شاید شما به دیگران بگویید که کار خیلی خاص و عالی انجام نداده اید اما 
حقیقت موضوع این است که جوابهای شما خیلی هوشمندانه خواهد بود. 

این کارتان مثل پیدا کردن یك سوزن در انبار کاه است!! پس فرصتهای 
خود را از دست ندهید، برای رسیدن به چیزهایی که میخواهید این هفته 

بهترین زمان است.
● آذر ماه

این هفته ماه کامل برای شما تبدیل به یك چالش شده است، برای اینکه 
به جز  میکنید  فعال کرده و شما احساس  را  دیگر  افراد  به  خانه مربوط 

موضوعات مهم و اساسی حرفی برای گفتن ندارید. 
بهتان کمك میکند که محدودیتهای خود را  فقدان و کمبود  نوع  این  البته 

بشناسید. 
اگر در این هفته سعی کنید که شرایط جدید خود را قبول کنید، سدها و 

موانع از سر راهتان کنار رفته و راه شما باز میشود.
● دی ماه

این هفته شما میخواهید بدانید که احساساتتان ثابت و بدون تناقض هستند 
واقعیت شکل  پایه  و  اساس  بر  هایتان  فعالیت  میخواهید  که  چرا   ، نه  یا 

بگیرند. 
میکنید  جممع  بیشتری  اطالعات  حالیکه  در  شما  هفته  این  متاسفانه 

احساساتتان نیز تغییر میکنند. 
دیدگاه  روی  بر  کردن  پافشاری  و  کردن  سرسختی  جای  به  هفته  این 

هایتان، واکنش های شما نسبت به گذشته کمتر قابل پیش بینی هستند.
بلند مدتی نگیرید؛ جوابی که  اید هیچ تصمیم  تا موقعی که مجبور نشده 

میدهید لزومًا آخرین جواب شما نخواهد بود!
● بهمن ماه

در این هفته امکان دارد شما بیش از اندازه روی ایده ای پافشاری کنید، که 
این موضوع آنقدرها هم که فکر میکردید برایتان خوب نیست. 

اگر شخصی با اطالعات کافی به شما پیشنهاد داد که فرضیه و یا ایده شما 
زیاد هم خوب نیست، سعی نکنید نقش سخنران و نصیحت کننده را بازی 
کنید ؛ در عوض سعی کنید که از حرفهایی که خودتان میزنید درس بگیرید 

؛ اصالح کردن یك بازی به مراتب بهتر از دفاع کردن از آن است.
● اسفند ماه

این هفته ماه در خانه خالقیت و احساسات عاشقانه تان قرار میگیرد و شما 
را قادر میسازد که سرگرمی داشته باشید و همچنین در لحظه حال بتوانید 

با احساسات خود درست برخورد کنید. 

با همه این احوال امکان دارد دوستان تان جدیت بیشتری را در کار شما 
را  آنها  هایتان متوجه نشده و  گفته  از  را  نیت شما  کنند و قصد و  طلب 
سوءتعبیر کنند ولی این هفته شما باید قبل از هر کاری این سوءتفاهمات 

را برطرف کنید. 

حوادث

فال هفته
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به  بازار و مشتریان جدید 
فکر کنید!

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین   بازار کار را وسیع تر 
و مشتریان شما را بیشتر می کند
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ورزش ایران
سفر پرماجراي کاراته کاها به باکو 

برگردید، بازي ها تمام شده! 
و  کاراته  فدراسیون  رئیس  پناهي،  عباس  بین  قوس  و  اوج کش  در 
مورد  را  فدراسیون  این  در  برنامه ریزي  فقدان  که  منتقداني  معدود 
تعدادي  براي  برانگیزي  تامل  و  عجیب  اتفاق  مي دادند  قرار  اشاره 
از کاراته کاهاي ایراني رخ داد. چند روز قبل کاروان کاراته کاهاي 
ایراني براي شرکت در مسابقات بین سبکي این رشته عازم جمهوري 
آذربایجان شدند. طبق برنامه قرار بود اعضاي تیم ملي کاراته ساعت 
در  تیم  سرپرست  اما  کنند  پرواز  باکو  به  هوایي  ازمسیر  بامداد   5
پرواز  و  گمشده  گذرنامه ها  از  تعدادي  که  داد  خبر  لحظات  آخرین 
عطایي  بامداد  یك  ساعت  است.  افتاده  تاخیر  به  12 شب  ساعت  تا 
با  باید  گذرنامه ها  نشدن  آماده  دلیل  به  مي دهد  خبر  تیم  سرپرست 

اتوبوس به آذربایجان برویم.

 در میان اعتراض تعدادي از اعضاي تیم ملي کاراته در نهایت قرار 
حرکت  باکو  سمت  به  ملي  تیم  حامل  اتوبوس  صبح   8 ساعت  شد 
کند اما تاخیر دو ساعت و 30 دقیقه اي اتوبوس کاروان 30 نفره تیم 
ملي را به مرز کالفگي رساند. پس از یك مسافرت طوالني سرانجام 
کاروان تیم ملي خسته و گرسنه به آذربایجان رسیدند و بالفاصله 
راهي محل مسابقات شد ند غافل از اینکه مسابقات به پایان رسیده 
از ورود تیم ملي به سالن مسابقات جلوگیري مي شود. در میان  و 
دست  بوسیدن  با  مجموعه  سرپرست  تیم،  اعضاي  شدید  اعتراض 
مسئوالن برگزاري مسابقات از آنها مي خواهد اجازه بدهند مسابقات 
ملي  تیم  او  اصرار  با  شود!  برگزار  ایراني  تیم هاي  بین  کاتا  بخش 
به طوري که  مي کند.  شرکت  کاتا  بخش  در  مختلط  صورت  به  ایران 
از  ساله اش   17 با حریف  مبارزه  از  قبل  ایراني  11 ساله  کاراته کاي 
شدت ترس اشك مي ریخت. جمالي، یکي از اعضاي  تیم ملي کاراته 
پس از بازگشت مي گوید:» پس از بازگشت دیدم گذرنامه ام مهر معاف 
از بار خورده در حالي که من هیچ چیزي نخریدم و گویا مسئوالن 
تیم ما براي خود وسایلي با گذرنامه ورزشکاران به ایران آورده اند.« 

فردوسي پور بر بالین قلعه نویي 
فدراسیون  فني  کمیته  جدید  عضو  عنوان  به  قلعه نویي  امیر  انتخاب 
با تغییر موضع آشکار او در قبال افشین قطبي همراه شده  فوتبال 
بازیکنان  بي گاه  و  گاه  دلیل حضور  به  که  سپاهان  است. سرمربي 
قطبي  اصلي  منتقدان  از  یکي  به  ملي  تیم  اردوي  در  کلیدي سپاهان 
تبدیل شده پس از ورود ناگهاني به کمیته فني ادعا مي کند هیچ وقت 
در مقام منتقد قطبي ظاهر نشده و در شرایط فعلي باید به تیم ملي 
کمك کرد: »شما یك مصاحبه از من بیاورید که من از تیم ملي و قطبي 
انتقاد کرده باشم. متاسفانه گروهي هستند که ما هر کاري مي کنیم 
تیم  در  باید  که  گفته ام  مصاحبه هایم  در  همواره  من  مي کنند.  انتقاد 
ملي آرامش حکمفرما باشد. آقایاني که این مسائل را مطرح مي کنند 
یا این مصاحبه هاي من را نمي خوانند یا دوست دارند همیشه انتقاد 
کنند. واقعا نمي دانم این آقایان این حرف ها را از کجا در مي آورند. 
با  باید  انتخاب شده ایم  فني  کمیته  عنوان عضو  به  اگر  معتقدم  بنده 
را  توانستیم کره جنوبي  کنیم. همین که  تیم همفکري  فني  مسئوالن 
تیم ملي ما  از سالها در سئول شکست دهیم نشان مي دهد که  پس 

پیشرفت کرده است.« 

نقاهت  دوران  روزها  این  پا  مینیسك  جراحي  دلیل  به  که  قلعه نویي 
را سپري مي کند مورد توجه محافل فوتبالي قرار گرفته است. عادل 
فردوسي پور آخرین فردي است که براي عیادت از او روز گذشته 
قصد داشت به بیمارستان مهراد برود اما به دلیل مرخص شدن او از 
بیمارستان فردوسي پور به ناچار به منزل قلعه نویي رفت و به دلیل 
اتفاقات اخیر از او دلجویي کرد. اقدام فردوسي پور که طي چند روز 
ایران  نابود کردن فوتبال  به تالش براي  قلعه نویي  از سوي  گذشته 
متهم شده بود نوعي آشتي کنان بین این دو نفر نیز به حساب مي آید. 
مجري برنامه 90 بدون توجه به این مسائل مالقاتش با قلعه نویي را 
که حاال  نبودم  قهر  با کسي  »من  انسان دوستانه مي داند:  اقدام  یك 
آشتي کرده باشم، بنده برحسب وظیفه انساني خود به مالقات آقاي 
قلعه نویي رفتم و تصور نمي کنم این مسئله آن قدر عجیب باشد که 
برخي ها بخواهند از آن سوء استفاده کنند.« قلعه نویي فردا به اصفهان 
دستور  به  او  کند.  پیدا  تیم حضور  این  تمرینات  در  تا  رفت  خواهد 
پزشك به مدت یك هفته با عصا در تمرینات حاضر مي شود و تا چند 

هفته هم باید فیزیوتراپي کند.

ورزشی ایران و جهان

شایعه پر هیجان
عرفان بروغنی

» ایران در برابر برزیل « خبری که حتی شایعه بودنش نیز جالب 
است!

ایران در برابر برزیل! شاید حتی کنار هم قرار گرفتن نام این دو 

کشور برای یك مصاف فوتبال نیز عجیب و جالبه توجه باشد چه 
برسه به اینکه این یك حقیقت باشه.

ایران در برابر برزیل! شاید حتی کنار هم قرار گرفتن نام این دو 
کشور برای یك مصاف فوتبال نیز عجیب و جالبه توجه باشد چه 

برسه به اینکه این یك حقیقت باشه. 
بدون شك کمتر کسیه که از قدرت شگفت انگیز برزیل در ورزش 
صاحب  جزو  که  کشوری  باشه  خبر  بی  فوتبال  الخصوص  علی 
سبك ترین کشورها در زمینه ی فوتباله حداقله دستاوردشم اینه 
که بیشترین ترانسفر بازیکن رو به اکثر نقاط جهان داره.)حتی در 
این پست و مقاله چند خطی شمردن  دادان  از  ایران( هدف  همین 
افتخارات برزیل نیست چون اگر قرار بر شمارش افتخارات برزیل 
باشیه باید کتاب نوشت نه مقاله! هدف از گذاشتن این پست اینه که 
بعد از مدت ها مسئولین رده باالی این فوتبال به خودشون آمدند 
و تصمیم گرفتند یك حریف تدارکاتی قدرتمند رو بیازمایند که به 

جد اتفاق بزرگ و در خور توجهی است. 
آخرین باری که تیم ملی در یك بازی با کالس تیمی مثل برزیل 
به میدان رفت بر میگرده به حدود 4 سال قبل و مصاف با آلمان 
که انصافا موجب شد کالس تیمی و شخصیت تیم ملی باال بره و 
ضعف های ما مشخص بشه همانطور که تونست جواب خوبی به 
منتقدان دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال باشه بازی که قریب 
به 120 هزار نفر رو به ورزشگاه کشوند گذشته از اینکه هزاران 

نفر به درهای بسته استادیوم آزادی برخوردند. 
مالك  تدارکاتی  های  بازی  در  دیگر  تیم  هر  یا  برزیل  به  باختن 
سنجش عیار یك تیم نیست چون از دیدگاه کارشناسی برد و باخت 
در بازی های تدارکاتی حائز اهمیت نیست اما میتونه نقاط ضعف و 

قوت یك تیم رو مشخص کنه. 
تیم ملی ما در چند بازی اخیر نشان داده تبدیل به تیمی شکست 
ناپذیر شده شش برد از هفت بازی آن هم خارج از خانه بر این 
ادعا صحه میگذاره به خصوص سه بازی آخر که از هر نظر برای 
ما دارای اهمیت ویژه ای بود چین یکی از رقبای نه چندان قدرتمند 
و همیشگی ماست کره جنوبی اصلی ترین رقیب ما در شرق آسیا 
محسوب میشه و بازی بحرین هم جنبه انتقامی داشت چون همین 

بحرین بود که با زدن چهار گل به ما موجب تحقیر تیم ملی ما شده 
بود هر چند بعد از آن ما در برابر آنها برد داشتیم اما شیرینی این 

برد متفاوت بود. 
شکست  و  پیایپی  بردهای  این  دلیل  بگیم  نمیتونیم  حتم  طور  به 
ناپذیری ایران در سال 2010 اینو میرسونه که حریف های ما افت 
کرده اند یا اینکه ایران داره قدرت از دست رفتشو در قاره ی کهن 
بدست میاره اما در هر صورت این بردها در روحیه تیمی تاثیر به 
سزایی داره به همان اندازه که تاثر منفی روی حریفان ما میگذاره و 
باعث میشه نام ایران دوباره جزو قدرت های آسیا به حساب بیاد. 
از بحث اصلی خارج نشیم برزیل تیم بزرگیه و میتونه فرصتی به 
تیم ما بده که در برابر بزرگان فوتبال قدرت نمایی کنند هر چند نام 
این دو تیم کنار هم کلمه باخت را در ذهن طرفداران فوتبال ایران 
تداعی میکنه )هر چند که منطق هم همین رو میگه( اما همانطور که 
میدونید منطق در مستطیل سبز جایی نداره و در این ورزش همه 

گیر همیشه میشه منتظر اتفاقات عجیب بود. 
مساوی گرفتن از برزیل )یا حتی باختن با اختالف کم( نیز میتونه 
برای ملی پوشان افتخاری بشاه باشه چون مقایسه ایران و برزیل 
چه از نظر فوتبالی چه در زمینه افتخارات و... مقایسه ای مع الفارق 

و به دور از منطق میباشید. 

بازی با برزیل شایعه ای هست که این روزا نقل محافل ورزشی 
شده شایعه ای که احساساتمون رو قلقلك میده و به همان اندازه 
شیرینه شایعه ای که حرف زدن و تصور کردن آن نیز جالبه البته 
شایعه ای که بیشتر رنگ واقعی داره از این جهت میگم شایعه که 
در هیچ کجای برزیل اعالم نشده این تیم قراره با ایران بازی کنه 
و تنها سرانه فوتبال ما هستند که چنین ادعایی دارند برای مثال به 

حرف های مهدی تاج و افشین قطبی توجه کنید: 
ایران گفت: ملی پوشان کشورمان  نایب رییس فدراسیون فوتبال 
برزیل  ملی  تیم  با  بازی  برای  تا  امارات خواهند رفت  به  اردن  از 

سرحال و آماده باشند. 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: دیدار با برزیل برای ما بسیار 

مفید است و نشان خواهد داد چقدر پیشرفت کرده ایم. 
این حرفا در حالی زده شده که رسانه های برزیل هنوز خبری در 
این مورد اعالم نکرده اند و فقط گفته اند قصد برگزاری چند بازی 

تدارکاتی را دارند. 

در هر صورت از اینکه مسئوالن فوتبال به ارزش های تیم ملی پی 
برده اند و فهمیده اند که ما هم میتونیم بازی های تدارکاتی مهم 

داشته باشیم برای ما کافیه. 
به ما حق بدید که بعد از بازی کردن با حریف هایی چون ارمنستان 
- تایلند و اردن و... آمدن نام برزیل به عنوان یك حریف تدارکاتی 
اینقدر خوشحال کننده باشه چون گذشته از ارزش های فنی این 
از  تلوزیونی  پخش  مثل  آن  ای  های حاشیه  بحث  به  میشه  دیدار 
شبکه های معتبر ماهواره ای و به قولی زیر ذره بین بودن تکیه زد. 
یاران  با  آنها  که  اینه  دهنده  نشان  برزیل  نفره  فهرست 23  ضمنا 
اصلی خود به مصاف ما خواهند آمد فهرست اعالم شده از سوی 

مانو منسز به شرح زیر میباشد: 
)آتلتیکو  نتو   - نتو(  )بوتافوگو  جفرسون   - )گرمیو(  ویکتور 
پاراننسه( - دانیل آلوس )بارسلونا اسپانیا( - ماریانو )فلومیننسه( 
- تیاگو سیلوا )آ.ث میالن ایتالیا( - آلکس کوستا )چلسی انگلیس( 
- دیوید لوییز )بنفیکا( - آندره سانتوس )فنرباغچه ترکیه( - رویو 
)آتلتیکو مینیرو( - آدریانو )بارسلونا( - ساندرو )تاتنهام انگلیس( 
رامیرس   - )کورینتیانس(  الیاس   - انگلیس(  )لیورپول  لوکاس   -
ادواردو  آلمان( - کارلوس  انگلیس( - وسلی )وردربرمن  )چلسی 
فیلیپه کوتینو  )اینترناسیول( -  )روبین کازان روسیه( - جیولیانو 
)آ.ث  روبینیو   - میالن(  )آ.ث  پاتو  آلکساندر   - ایتالیا(  )اینترمیالن 
میالن ایتالیا( - نیلما )ویارئال اسپانیا( - آندره )دیناموکیف اوکراین( 

با آرزوی موفقیت تیم ملی در این دیدار بزرگ...

یك دومین فوق سنگین طالیي ایران  با کسب  آنتالیا  در  آخرین روز مسابقات جهاني وزنه برداري 
مدال طال براي ایران به پایان رسید. بهداد سلیمي وزنه بردار فوق 
سنگین ایران پس از چهار سال توانست یك مدال طال براي ایران 
به ارمغان بیاورد. بهداد سلیمي در حرکت یك ضرب با مهار وزنه 
208 کیلوگرمي نقره گرفت و همین مدال را در دو ضرب با مهار 
وزنه 245 کیلوگرمي تکرار کرد. سلیمي در مجموع توانست مدال 
طال کسب کند و باالتر از اشنایدر آلماني و اوداچین اوکرایني قرار 
بگیرد. او دومین قهرمان فوق سنگین تاریخ ایران بعد از رضازاده 
در سال هاي 2000  کننده رضازاده  از درخشش خیره  است. پس 
تا 2007 که حاصل آن دوطالي المپیك و چند طالي جهاني و ثبت 
آرزوهاي  کاخ  شدن  ویران  از  وپس  بود  اي  افسانه  هایي  رکورد 
وزنه برداري با توفان دوپینگ و ماجراهاي دردناك علي حسیني 
،طالي بهدادسلیمي شاید نوید آغاز عصرجدید وزنه برداري ایران 

باشد. 
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تمایل جرارد براي حفظ بازوبند 
کاپیتاني انگلیس 

بازگشت  از  دارد حتي پس  لیورپول قصد  کاپیتان  استیون جرارد، 
را  شیرها  سه  کاپیتاني  هم  باز  انگلیس،  ملي  تیم  به  فردیناند  ریو 
قوزك  ناحیه  از  مصدومیت  دلیل  به  باشد.فردیناند  داشته  برعهده 
به  تیم ملي کشورش را در جام جهاني همراهي کند و  نتوانست  پا 

همین دلیل، جرارد کاپیتان سه شیرها در آفریقاي جنوبي بود. با این 
وجود کاپلو اعالم کرد که فردیناند پس از رهایي از بند مصدومیت 
تلویحا گفت  اما جرارد  انگلیسي ها باشد  بار دیگر کاپیتان  مي تواند 
به  تیم ملي کشورش را  بازوبند کاپیتاني  که دوست دارد همچنان 
دست  مصدومیت  با  معموال  فردیناند  برخالف  جرارد  ببندد.  بازو 
همراهي  را  ملي  تیم  دیدارها  اکثر  در  مي تواند  و  نیست  گریبان  به 
در  تنها  بود،  مصدوم  تابستان  طول  تمام  در  که  فردیناند  اما  کند 
چند هفته اخیر توانسته براي منچستریونایتد به میدان برود. حتي 
کاپیتاني  بازوبند  تا فرگوسن  او موجب شد  این غیبت هاي طوالني 

منچستري ها را به نمانیا ویدیچ بدهد. 

او دروازه بان بزرگي مي شود 
آرسنال که به عقیده برخي کارشناسان در آسان ترین گروه لیگ قهرمانان 
اروپا قرار گرفته است، در دومین دیدار خود در مرحله گروهي این رقابت ها 
با نتیجه 3 بر یك پارتیزان بلگراد را شکست داد. آرسن ونگر درباره این 
کرد.  بازي  داشتیم  را  انتظارش  که  تاکتیکي  همان  با  پارتیزان  گفت:  بازي 
آن ها با قدرت تمام به میدان آمده بودند تا با دوندگي بي امان بازیکنان ما 
را در میانه میدان از کار بیندازند. با این وجود مالکیت توپ را در اختیار 
داشتیم و فرصت هاي گلزني زیادي ایجاد کردیم. خوشحالم که توانستیم گل 
سوم را بزنیم. اگر این اتفاق رخ نمي داد هر لحظه امکان برگشتن حریف به 
بازي وجود داشت. همچنان که وقتي با یك گل جلو بودیم با پنالتي بازي 
را به تساوي کشاندند. فکر مي کنم در این دیدار کار چندان دشواري پیش 
رو نداشتیم و بازیکنان با راحتي و بدون استرس بازي همیشگي خود را 

در زمین انجام دادند. 

دیدار  در  آلمونیا  غیاب  در  توپچي ها  دوم  بان  دروازه  فابیانسکي  لوئیس 
مقابل پارتیزان بلگراد عملکرد بسیار خوبي داشت و با چند واکنش خیره 
است  این درحالي  داد.  نجات  فروریختن  از  را  تیمش  بارها دروازه  کننده، 
که عملکرد فابیانسکي در یکي دو سال اخیر همیشه انتقادآمیز بوده است.
ونگر از فابیانسکي تمجید کرد و گفت: فابیانسکي شب خوبي را پشت سر 
گذاشت، امشب همه دورازه باني را دیدند که پیش از این ما در تمرین دیده 
این اعتماد را داد و  و به او اعتماد کرده بودیم. خوشبختانه او هم پاسخ 
امشب عالي کار کرد. مطمئنم او این پتانسیل را دارد که به دروازه بان بسیار 
بزرگي تبدیل شود. قصد دارم از این به بعد هم به او اعتماد کنم تا با به 
دست آوردن تجربه بیشتر در بازي هاي مهم، بتواند به جایگاه واقعي اش 
دست پیدا کند. فعال آلمونیا مصدوم است و باید صبر کنیم ببینیم وضعیت 
او چگونه پیش خواهد رفت. سرمربي فرانسوي تیم لندني درباره ورزشگاه 
بلگراد و جو حاکم بر آن توضیح داد: شرایط جالبي بر ورزشگاه حاکم بود، 
البته تمام تماشاگران تیمشان را با شور و حرارت خاصي تشویق مي کردند 
و کار به جنجال و رفتارهاي ناهنجار کشیده نشد. این دقیقا چیزي است که 
فوتبال به آن نیاز دارد. من از این گونه تشویق هواداران حمایت مي کنم، 
زمین  در  را  کارش  انگیزه  و  آرامش  با  میزبان  تیم  مي شود  باعث  چراکه 
انجام دهد. ونگر درباره تعویض ستاره جوان تیمش گفت: ویلشر در این 
بازي چندین بار ضربه خورد و تعویض او هم به دلیل احتیاط و پیشگیري 
از آسیب دیدگي احتمالي صورت گرفت. از عملکرد او راضي هستم و دیدید 
در گلي که به ثمر رساندیم تا چه اندازه تاثیرگذار بود. ونگر با روحیه بخش 
نتیجه  از  بعد  کرد:  عنوان  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  تیمش  پیروزي  دانست. 
به  خوبي  روحیه  پیروزي  این  با  کردیم،  کسب  لیگ  در  که  ناامیدکننده اي 
دست آوردیم و در وضعیت خوبي قرار گرفتیم. بازي یك شنبه براي ما 
اهمیت زیادي دارد. مي خواهیم با تمام قوا به میدان برویم و بازي خوبي 
را انجام دهیم. در این دیدار یکي از نورافکن هاي ورزشگاه از کار افتاد، اما 
با موافقت مربیان هر دو باشگاه بازي برگزار شد. ونگر درباره قطع برق 
اما اصال  افتاده بود،  از کار  از چهار نورافکن هاي گوشه زمین  گفت: یکي 
دوست نداشتم بدون این که بازي انجام شود به خانه بازگردیم، به همین 
دلیل زماني که مسئوالن یوفا پرسیدند که آیا با این شرایط حاضر به بازي 

هستیم یا خیر، موافقتم را اعالم کردم. 

ورزش

9 ورزش عجیب و 
غریب در دنیا

چند نوع ورزش می شناسید؟ آیا تا به حال به 
فکر شکل های تازه ورزش افتاده اید؟ در دنیا 
تلفیق  با  گاهی  که  دارند  وجود  هایی  ورزش 
گاهی  و  اند  آمده  وجود  به  ها  ورزش  سایر 
حساب  به  جدیدی  ورزش  تنهایی  به  خودشان 
می آیند اما بعضی از ورزش ها هم هستند که 
نگاه  زیر  9 ورزش  به  غریبند.  و  واقعا عجیب 

کنید و خودتان قضاوت کنید. 
1( شطرنج - بوکس در آلمان 

با ترکیب هوش و توانایی جسمی، به دنیای عجیب ورزش شطرنج 
یك جفت  پول  پرداخت  عهده  از  اگر شما  وارد می شوید.  بوکس   -
دستکش بوکس برآیید و بتوانید کمی از فسفر مغزتان را در اختیار 
شطرنج قرار دهید، می توانید در این ورزش وارد شوید. این ورزش 
راند   5 مابین  دور شطرنج   6 ترکیب  از  و  است  آلمانی  تفکر  زاییده 
بوکس تشکیل شده است. شرکت کننده می تواند یا در شطرنج، طرف 
مقابلش را کیش و مات کند و یا او را در رینگ >ناك اوت< کند؛ البته 

مانند تمام ورزش های دیگر، این ورزش هم داور می خواهد. با توجه 
به اینکه ممکن است مدت شطرنج برای هر حرکت طوالنی شود، در 
وقت تعیین شده اگر شما بتوانید در شطرنج طرف مقابل را >آچمز< 
هم کنید، برنده محسوب می شوید. به عالوه در صورت تمام شدن 
امتیاز بیشتری  زمان 5 دور بوکس، نفری برنده اعالم می شود که 
کارهای  کهنه  گاهی  اما  است  آسان  آن  انجام  کنید  فکر  شاید  دارد. 

عرصه ورزش هم در انجام این رقابت ورزشی، درمانده اند. 

2( حمل همسر در فنالند 
فنالندی ها مبتکر مسابقه بزرگ ساالنه قهرمانی حمل همسر هستند. 
مسابقه راحت است. کافی است شما در حالی که همسر خود را کول 
کرده اید، سریع تر از همه از خط پایان بگذرید. این ورزش در غرب 
انجام می شود. مقررات خاصی درباره  فنالند در شهرهای کوچك 
وزن همسر وجود ندارد. آخرین برندگان این مسابقه بنا بر اطالعات 
اند و خود  بوده  >استونیایی<  این ورزش، یك زن و شوهر  سایت 

فنالندی ها در آخرین دوره نتوانسته اند به مدالی دست پیدا کنند. 

3( راگبی زیر آب 
بازی راگبی زیر آب در یك استخر شنا به عمق 4 متر انجام می شود. 
هر تیم آن شامل 11 بازیکن است که سعی می کنند توپ سنگین را 
استخر نصب شده  ته  بزنند. هر دروازه در  مقابل  به دروازه طرف 

است. این ورزش یك بازی هیجان انگیز است و هیچ قانون خاصی 
به جز قانون جاذبه بر آن حکم نمی راند. بنابراین برای راه یافتن به 

آن ممکن است الزم نباشد شما حتما شرایط خاصی داشته باشید. 

4( غواصی در لجن 
مسافت  به  را  گآللود  مسیری  باید  مسابقه  این  در  کنندگان  شرکت 
55 متر در یك لجن متعفن و بدبو غواصی کنند و هر کس بتواند در 
کمترین زمان این کار را انجام بدهد، برنده مسابقه خواهد شد. شرکت 
کنندگان مجهز به لوله تنفس در زیر آب و کفش غواصی هستند و نمی 
توانند از شناهای معمول استفاده کنند. رکورد این مسابقه یك دقیقه 
و 35 ثانیه و متعلق به >فیلیپ جان< است. آخرین مسابقه در تاریخ 

27 آگوست برگزار خواهد شد. 

5( دنبال کردن پنیر در انگلستان 
این مسابقه که به مسابقه غلتاندن پنیر مشهور است، ورزش خطرناکی 
است که با قدمت صدها ساله در انگلیس و بر >تپه هیل< انجام می 
شود. یك حلقه پنیر به وزن 5/2کیلوگرم از تپه ای با شیب تند به پایین 
غلتانده می شود و شرکت کنندگان برای گرفتن آن با هم به رقابت می 
پردازند. همه ساله در این مسابقه دست و پاهای زیادی شکسته می 

شود و جراحات زیادی به وجود می آید. 

6( >ُبز< کِشی در افغانستان 
ورزش  این  در  است.  قرقیزستان  و  افغانستان  ملی  ورزش  بزکشی 
افراد تیم ها که روی اسب نشسته اند، سعی می کنند با استفاده از 
دست، الشه سر بریده یك بز یا گوسفند را از دروازه حریف بگذرانند. 
این ورزش توانایی خیلی زیادی می خواهد و همه کس نمی تواند در 
این شرایط به مسابقه بپردازد. مسابقه ممکن است طی انجام آن به 
خشونت بینجامد؛ بنابراین داوران مسابقه از افراد پرسابقه و باالی 
40 سال انتخاب می شوند. هر بار که الشه از دروازه تیم مقابل عبور 
داده شود، یك امتیاز به حساب می آید و در پایان مسابقه آنکه امتیاز 

بیشتری به دست آورده، برنده مسابقه اعالم می شود. 

7( هاکی روی چرخ در آلمان 
دست  در  که  دندانی  بی  های  کانادایی  از  زیادی  تعداد  دیدن  با  اگر 
هاکی  ورزش  که  اید  شده  معتقد  کنند،  می  حمل  هاکی  چوب  خود 
روی یخ، ورزش سختی است، حتما با یك بار بازی هاکی روی چرخ 
البته اگر از عهده اش بربیایید، نظرتان عوض می شود. این بازی با 
همان قوانین قدیمی هاکی روی یخ انجام می شود اما به جای کفش 
تك چرخ  از  باید  زده،  یخ  بازی  زمین  و  یخ  روی  هاکی  مخصوص 
چند  شوند.  می  رانده  معمولی  سالن  یك  در  که  کنید  استفاده  هایی 
سالی است که این بازی در آمریکا نیز رواج یافته است. پیش از آن 
اند.  پرداخته  بازی  این  به  بازیکنان  انگلیس طرفداران و  و  آلمان  در 
لیگ این بازی در آلمان برقرار است و بازیکنان مشتاقی را می توانید 
پیدا کنید که صبح سحر تا غروب خورشید را روی چرخ های خود به 

تمرین این بازی مشغولند. 

8( ماراتن >انسان - اسب< در ولز 
اسب<   - >انسان  ماراتن  که  دارد  وجود  ولز  در  مسابقه مشهوری 
نامیده می شود. هدف از این ورزش، فائق آمدن بر قدرت اسب های 
انتخاب شده ای است که در کنار ورزشکاران می دوند. طول زمین 
های  بلندی  و  پستی  آن  طول  تمام  در  که  است  35کیلومتر  مسابقه 
طبیعی وجود دارد که هم تحمل انسان و هم تحمل و استقامت اسب 
برای گذشتن از آنها مهم است. تنها تفاوت موجود در طول مسابقه 
گذشتن از یك منطقه جنگلی است که انسان دونده می تواند از البه 
بزند. هدف  دور  را  آن  باید  دونده  اسب  اما  بگذرد  آن  درختان  الی 
است  ممکن  است.  پایان  خط  از  گذشتن  زودتر  ورزش،  این  نهایی 
انسان در مبارزه پیروز شود و یا اسب؟ شما چه فکر می کنید؟ اگر 
مبلغ زیادی است که هر سال در حال  این مسابقه  بدانید که جایزه 

اضافه شدن است چه طور؟ 

9( >سپاك تاك راو< در مالزی 
شاید  آن  اجرای  روش  است.  محبوب  بسیار  مالزی  در  ورزش  این 
زیاد، عجیب و غریب نباشد اما آنچه مایه حیرت شما می شود، مهارت 
و چابکی بازیکنان است که حتی ممکن است >مایکل جوردن< را هم 
شرمنده کند. با تلفیق فوتبال و والیبال و ژیمناستیك، این ورزش زیبا 
و حیرت آور به وجود آمده است. توپ این بازی با سایز 40سانتی 
متر، توپ نرمی است که از خمیر خیزران تهیه می شود. هر تیم 3 
بازیکن دارد و بازیکنان که در دو طرف یك تور قرار گرفته اند، با پا 
توپ را به حرکت درمی آورند. آنها فقط می توانند از پا، شانه یا سر 
اما اجازه ندارند دست های  برای ضربه زدن به توپ استفاده کنند 
خود را برای ضربه زدن به کار ببرند. به طور معمول بازیکنان را در 
حالت پشتك زدن به جلو یا عقب می بینید و در حالت هایی که ممکن 

است حتی تصورش در ذهن شما خطور نکند.
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پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

فال قهوه
گذشته و حال، 

آینده

07526732118

استخدام منشی 
به یک نفر منشی خانم آشنا به امور 
تصادفات و بیمه و زبان فارسی و 

انگلیسی نیازمندیم

07891530392
07908714884

RESTAURANT AND 
TAKEAWAY FOR SALE
West Hampstead, NW6

With an open space garden.
two large stores rooms at bot-
tom floor
(with oppurtunity to make bedrooms)
sitting capacity: 36 inside, 25 
in garden

Rent: £7800, Rate: £2000
Open lease: 15 years
Rent review every 5 years
Price: £70, 000

Contact No: 
07853277682
07574404324

فیلمبرداری - عکاسی
 ادیت و تهیه آلبوم ایتالیایی

07939193009
www.mixfilm.net

اجاره
Willsden منطقه 
آپارتمان دو خوابه

DSS پذیرفته میشود
احتیاج به یک همخانه در یک خوابه

Kilburn در منطقه 
07970314788

به یکنفر بازاریاب تبلیغاتی 
جهت کار در هفته نامه 

پرشین نیازمندیم

07811000455

فروش فوری
یک باغ به مساحت 1220 متر بر جاده 

شهرک صدرای شیراز تقاطع دانشگاه با 
امکانات آب و برق بفروش میرسد.

07519964131

آموزش زبان فرانسه و 
اسپانیایی

07535318101

آموزش طراحی و 
نقاشی 

برای کودکان و بزرگساالن
توسط آگوستین

07535318101

تدریس کامپیوتر
از سطح ابتدایی پله به پله 

از کامپیوتر نترسید 
ایمیل و  با کامپیوتر کار کنید برای  اگر می خواهید 
اینترنت و هر کار دیگر من میتوانم به سرعت و در 

چند جلسه به شما بیاموزم
برای اطالعات بیشتر لطفا با این شماره تماس بگیرید

07711922822



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



Kurdish garment has been identified as the most au-
thentic Iranian-Islamic clothing. However, Kurdish 
youths are seen less in their traditional clothing, as 
most shops are offering western clothes. This has led to 
the neglect of traditional Kurdish garment, which has 
fallen into oblivion. This is while studies show Kurdish 
clothing, with its different colors and designs, has been 
popular among different nations. 

Symbol of Kurdestan Province 
Until about two decades ago, Kurdish garments could 
be found in all regions of Kurdestan province. In fact, 
Kurdish clothing was a source of tourism and attracted 
many visitors to the region. 
Many people used to visit Kurdestan province to pur-
chase the local garments, Mehr News Agency reported. 
Today, visitors to the region rarely see Kurdish resi-
dents in their traditional clothes. 
Smuggling has contributed to the prevalence of western 
clothes in Kurdestan province because residents have 
found easy access to cheap foreign clothes. 
These days, the Kurdish Giveh--a type of traditional 
footwear--and the colorful shawls worn by Kurdish 
women in the past have been replaced by western suits 
and scarves produced by China. 
The situation is similar in Iraq’s Kurdistan, as few indi-
viduals wear traditional clothes. 
Lack of state support for reviving traditional clothes is 
contributing to their abandonment in the region. 

Conspiracy 
Iraj Hassanzadeh, the deputy head of Kurdestan gover-
nor for security affairs, told Mehr News Agency that the 
popularity of western clothes in Kurdestan province, 

which is the symbol of Iran’s civilization, is due to the 
conspiracy of Iran’s enemies. 
“They (enemies) want Iranian youth to forget their past 
and how their ancestors lived,” he said. 
Hassanzadeh noted that those active in cultural affairs 
lack an organized plan to neutralize the enemies’ ef-
forts, which is another reason behind the popularity of 

western clothes in the province. 

Marghooz Goat in Danger 
The declining interest among Kurdish youth to wear 
traditional garment is threatening an indigenous goat 
called ‘marghooz’. Fewer local shepherds are breeding 
marghooz in Kurdestan province because of the decline 
in demand. 
Hassanzadeh said parents must be aware of the prob-
lem. “Families and educational centers play a great role 
in safeguarding the country’s rich culture,” he said, 
adding that parents should encourage their children to 
wear local garments. 

The official stressed that traditional Iranian garments 
such as Kurdish garments are ideal. 
“It is essential to help popularize traditional Iranian 
clothes to fight poor hijab and western clothes, which 
do not conform to the Iranian-Islamic culture,” he said. 
Hassanzadeh called for increasing government support 
for domestic producers. 

Kurdish Garments 
Traditional Kurdish garments are for everyday use and 
not reserved for holidays. Currently, some women, es-
pecially the elderly, wear them daily. The dresses worn 
on a daily basis tend to be modest in color and have lit-
tle or no accessories or embroideries. 
At present, the richly-embroidered Kurdish dress is 

worn on special occasions. 
Traditional Kurdish women’s outfit includes either a 
vest or long-sleeved jacket or long overcoat worn over 
a gown. An under dress and puffy pant is worn beneath 
the gown. A belt is worn over the gown. 
In the past, Kurdish women wore hats ornamented with 
precious colorful stones, beads and gold ornaments. 
This has gradually lost favor. Now, it is more popular 
among women to only wear gold jewelry. 
Usually, younger women and young girls wear brightly-
colored dresses adorned with beads while older women 
wear darker shades. 
Older women tend to wear more gold jewelry because 
traditionally women receive gold jewelry from their 
husbands at the time of marriage, which also distin-
guishes their status. 

Materials 
The vest, long-sleeved jacket and overcoat are either 
made of a plain, velveteen or sequined fabric. 
The gown is the dazzling masterpiece of the outfit. Most 
commonly, Kurdish women wear a mesh or sheer fab-
ric that is ornamented skillfully with beads, sequins or 
both. The embroidery can be the same color as the fab-
ric or multicolored. The brightly colored outfits charac-
terize the spirit of the Kurdish people. 
The gowns are designed in numerous ways. The most 
common one today is the traditional Kurdish gown, 
which has a top to bottom cut with very long sleeves 
while the Kurdish-Iranian gown is frilly from the waist 
down. This should not be confused with the puffy Alad-
din-style garment. 
The under dress and trousers are made of a plain satin 
usually matching the color of the gown. 
Fabric belts for are color coordinated with the main 
outfit. Married women tend to wear gold belts. 
The popularity of traditional clothes among youngsters 
in every nation is a good sign of people’s respect for 
their customs and traditions. 
Iran is a multicultural and multi-ethnic country. Its lo-
cal people wear colorful clothes of their region, which 
appeal to visitors and help promote tourism. 

**********
WARM RECEPTiON FOR 
CYRUS CYLiNDER 
About 48,000 people have visited the exhibition of 
Cyrus Cylinder at the National Museum of Iran in the 
past ten days. Over 2,000 visitors were foreigners, in-
cluding ambassadors based in Tehran, the Curator of 
National Museum, Azadeh Ardekani, told the Persian 
service of IRNA. “In the first few days, over 2,000 visi-
tors visited the museum and that number has swelled to 
4,000 in the following days,” she said. 
Ardekani anticipated a rise in the number of visitors af-
ter the reopening of schools and universities in the new 
academic year on September 23. “Visitors can also visit 
other parts of the museum and attend academic semi-
nars on Cyrus and human rights,” she said. The British 
Museum recently loaned the Cyrus Cylinder to Iran. 
The artifact is on display at the National Museum for 
four months. The president formally inaugurated the 
Cyrus Cylinder exhibit on September 12. Considered 
the world’s first declaration of human rights, the Cyrus 
Cylinder is a document issued by the Persian emperor, 
Cyrus the Great, in the form of a clay cylinder inscribed 
in Akkadian cuneiform script. The cylinder was created 
following the Persian conquest of Babylon in 539 BC, 
when Cyrus overthrew the Babylonian King Naboni-
dus and replaced him as ruler, which ended the neo-
Babylonian Empire. The text of the cylinder denounces 
Nabonidus as impious and portrays the victorious Cyrus 
as pleasing to the chief Babylonian god Marduk. It goes 
on to describe how Cyrus had improved the lives of the 
citizens of Babylonia, repatriated displaced peoples and 
restored temples and cult sanctuaries. The artifact was 
last displayed in Iran 40 years ago. 
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Persian scholar 
calls Rumi endless 
source for universe
Scholar Bahman Namvar-Motlaq is convinced 
that the Iranian poet Molana Jalal ad-Din 
Rumi (1207-1273) is an endless source for the 
universe. 

“Rumi has had a dramatic impact in the West-
ern world. His influence on Western culture 
and literature began with German literature 
initiated mainly by the work of German poet 
and professor of Oriental languages Friedrich 
Rückert (1788-1866),” he told the Persian Ser-
vice of ISNA on the occasion of Rumi’s birth-
day. 
Every year, Iranians commemorate Rumi 
National Day on September 30 which marks 
the annual anniversary of the birth of Molana 
Jalal ad-Din Rumi. 
The influence continued in the literature of 
France and Britain, particularly in France 
with the French writer Maurice Barres, he 
added. 
“Rumi not only was a literary model for 
Barres but also a behavioral one. When Barres 
noticed there are many individuals in Turkey 
and other regions in the world that choose to 

read Rumi’s Masnavi, he used the same meth-
od to influence writers and also used this same 
technique to promote Christianity. 

“This impression indicates that Rumi has been 
influential in different areas of poetry, social 
behavior and mysticism,” he remarked. 

Namvar-Motlaq continued that Rumi, also 
known as Molavi, has had great influence in 
the 20th century. In the early 20th, Khayyam 
and his poetry were best sellers after the Bi-
ble, but in the late 20th century, Rumi sur-
passed him. 

He later pointed to Rumi’s other character-
istics and said that he still belongs to several 
cultures. “First, Rumi’s native language is Per-
sian. He was born in Balkh, a region in pre-
sent-day Afghanistan, and he was buried in 
Konya, Turkey. This is why three nations and 
cultures claim him and have been working to 
promote him, which has turned him into a 
universal figure. 

“Rumi’s perspective is truly Islamic and in-
cludes global concepts that Rumi has narrated 
in the delicate language of poetry. And we in 
Iran had better strive to promote the real im-
age of Rumi, which would introduce Iranian 
and Islamic culture to the rest of the world.” 
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Turkish schools pick iran’s “Majid” as 
best translated book
 The Turkish version of Hushang Moradi 
Kermani’s “The Stories of Majid” was 
selected as the Best Book in the field of 
translation at the ISTEK Schools Inter-
national in Istanbul. 
Kelime Publications released the Turk-
ish version of “The Stories of Majid” by 
Nezahat Basci which has been enthusi-
astically received by Turkish readers. 
“Sweet Jam”, “Like the Full Moon,” “The 
Tandoor” “The Cruse” are other works 
by Kermani that have been translated 
into Turkish by Nezahat Basci. Kermani 
is invited by Kelime Publications to at-
tend the of ISTEK Schools celebration this coming November. 
Moradi Kermani (born September 7, 1944) is an eminent author of 
books primarily for children and teenagers. However, his works also 
appeal to adults. A number of his books have been translated into Eng-
lish, German, French, Spanish, Dutch, Arabic, and Armenian. 
Turkey’s Mimar Sinan University of Fine Arts also planted five trees 
last week at the Hatira Ormani, a forestation project, in commemora-
tion of Kermani as a symbol of the green, prosperous world he presents 
to Turkish children through his books. 

Iranian director Khosro Masumi has won the 
best director award of the 12th Pyongyang In-
ternational Film Festival. 
He received the prize for “Wind Blows in 
the Meadow” during the closing ceremony 
of the festival on September 27, the Persian 
service of the Fars News Agency reported on 
Wednesday. 
The film is about Shuka, a hardworking young 
woman from an Iranian mountain village 
whose family forces her to marry a mentally 
retarded man due to their poverty. Mean-
while, Jalil, an assistant of an itinerant tailor, 
has fallen in love with Shuka. 
Elnaz Shakerdust, Hossein Abedini, Reza Naji, 
Jamal Ejlali, and Maedeh Tahmasbi are the 
starring members of the cast. 

“Wind Blows in the Meadow” has previously 
won the best film award at the 26th Fajr Inter-
national Film Festival in 2008. 

The film is the last of Masumi’s trilogy high-
lighting forest-themed stories, which occur in 
northern Iran. 
“The Tradition of Killing a Lover” and “Some-
where Too Far” are the other films in the tril-
ogy. 
Masumi previously stated that with his trilo-
gy, his intention was to depict the huge prob-
lem of unlawful tree harvesting that these for-
est dwellers perpetually encounter. 
Photo: Elnaz Shakerdust in a scene from 
“Wind Blows in the Meadow” directed by 
Khosro Masumi 

Filmmaker Asghar Farhadi, 
whose latest remarks forced the 
Ministry of Culture and Islamic 
Guidance to revoke the produc-
tion license for his film “Separa-
tion of Nader and Simin”, broke 
his silence after a week, declaring 
his remarks were misconstrued. 
“My remarks (at the award pres-
entation ceremony at the 14th 
Iran Cinema Celebration on Sep-
tember 16) were both misquoted 
and misconstrued,” he told the 
Persian service of ISNA on Tues-
day. 
During the award presentation 
ceremony, Farhadi had criti-
cized Iranian cultural policy for 
isolating a number of prominent 
cineastes, including Mohsen 
Makhmalbaf, Jafar Panahi, Bah-
ram Beizaii, Amir Naderi, and 
Golshifteh Farahani. 
Deputy Culture Minister for Cin-
ematic Affairs Javad Shamaqdari 
had said that Farhadi’s latest re-
marks forced them to make the 
decision. 

The shooting of “Separation of 
Nader and Simin”, which had 
begun in late August, was halted 
after Culture Ministry Supervi-
sion and Evaluation Office (SEO) 
Director Alireza Sajjadpur made 
the decision on Farhadi’s film. 
Farhadi was given a one-week 
opportunity to retract his re-
marks, but he refused to do so 
and consequently, the deci-
sion was made about his film, 
Shamaqdari said last week. 

“This is not fair. Why were my 
remarks misunderstood? I re-
spect the productions by those 
filmmakers but I had nothing to 
do with their politics and politi-
cal viewpoints,” Farhadi noted. 
“I have always tried not to im-
pose my personal opinions into 
my films and upon the viewers of 
my movies. If I meant to do so, 
why would I have made these re-
marks at the cinema celebration? 
There are so many international 
festivals with many interviews in 
foreign countries where political 
opinions have greater priority,” 
he continued. 
“Why would I choose the cel-
ebration here to publicize the 
opinions of those individuals 
who I only know through their 
cinematic works in Iran and not 
their political deeds,” he said. 

Iran’s House of Cinema has been 
trying to mediate to resolve the 
problem but their efforts seem to 
have gone nowhere. 

FARHADi SAYS HiS REMARKS 
WERE MiSCONSTRUED

KHOSRO MASUMi CROWNED BEST 
DiRECTOR AT PYONGYANG FiLMFEST
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Persian Gulf price pressures down but 
have not gone: Kuwait Central Bank
Inflationary pressures in Persian Gulf 
Arab countries have decreased signif-
icantly, but they must pay attention 
to rising global food prices, Kuwait’s 
Central Bank governor said on Tues-
day. Kuwait’s own inflation rose to 
a 13-month high of 4 percent year-
on-year in July, according to data re-
leased Tuesday, though it is expected 
to decelerate toward the end of the 
year. Inflation in the world’s top oil-
exporting region started to pick up 
again this year, but pressures remain 
low in most countries and analysts 
expect consumer price growth to 
stay well below the record, double-
digit peaks of 2008 in coming months. 
“Inflationary pressures have receded 
markedly in (Persian) Gulf Coop-
eration Council (PGCC) countries,” 
Sheikh Salem Abdel-Aziz al-Sabah 
said in opening remarks at the Per-
sian Gulf central bankers meeting in 
Kuwait. “However, this doesn’t mean 
they have completely disappeared. At 
this stage it is necessary to pay atten-
tion especially to signs of a rise in food 
prices internationally,” he said. Price 
pressures are highest in Saudi Arabia, 
where inflation hit an 18-month high 
of 6.1 percent in August, mainly be-
cause of surging food costs and chron-
ic housing shortages in the world’s 
biggest crude exporter and the top 
Arab economy. Saudi Arabia’s Central 
Bank indicated this week that though 
the price rise is worrying, there is 
not much that it can do at this point 
to tame it as the increase is driven by 
factors it cannot directly influence. 

The desert kingdom pegs its currency 
to the American dollar in line with 
most other Persian Gulf crude pro-
ducers, which makes it keep its policy 
rates close to U.S. benchmarks. “A lot 
of (Persian) Gulf countries are in a 
similar situation as they import food,” 
said Daniel Kaye, senior economist at 
the National Bank of Kuwait. “They 
are subject to increases in external 
prices and the impact which feeds 
through to inflationary pressures.” 
“In general, the inflation image in the 
GCC remains pretty benign. I don’t 
see this as a start of real inflationary 
pressures,” he said. Kuwait’s inflation 
climbed to a 13-month high of 4 per-
cent in the month of July, mainly on 
a food-price jump. “If commodities 
prices stay more or less where they are 
now, I suspect that food price inflation 
is probably close to its top. Hopefully 
toward the end of the year this will 
start to ease back again,” Kaye said. 
Oman’s inflation, pressured this year 
by rising food and housing costs, eased 
slightly to 3.3 percent year-on-year in 
July after hitting a 13-month high the 
previous month. Price growth is low 
in the United Arab Emirates as the 
second-largest Arab economy grap-
ples with the impact of Dubai’s debt 
woes, while booming Qatar has not 
yet emerged from deflation. Bahrain’s 
inflation is stuck in low single digits. 
Analysts polled by Reuters in June 
expected inflation rates in the Persian 
Gulf to range from 1.7 percent for Qa-
tar to 4.7 percent for Saudi Arabia this 
year. (Source: Dailystar.com.lb) 

iRAN’S CURRENCY  
HAS FALLEN  UN-
DER SANCTiONS
Jame Jam newspaper said there may be a 
“psychological atmosphere in society to buy 

dollars and euros to be on the safe side in a 
possible decrease of the rial”. Adding to the 
problems, gold traders have been closing 
their shops in intermittent protests against 
an increase in value added tax, the latest 
sign of discontent among Iran’s politically 
influential merchant classes.

Meanwhile, in Washington, the US named 
eight senior Iranian officials, including the 
commander of the Revolutionary Guards 
and several cabinet ministers, whom it said 
had participated in serious human rights 
abuses including killings and beatings after 
disputed presidential elections in Iran in 
June 2009.Obama signed an executive order 
imposing sanctions on the Iranian officials 
and banning Americans from any transac-
tions with them, the Treasury Department 
said.

UNITED NATIONS, Sept. 29 (Xinhua) 
-- Russia on Wednesday urged Iran 
to cooperate with the United Nations 

International Atomic Energy Agency 
(IAEA), the UN nuclear watchdog, and 
to show transparency in its relationship 
with the body to resolve outstanding 
issues related to Tehran’s nuclear pro-
gram.
“Clarification of outstanding questions 
regarding the Iranian nuclear pro-
gram would meet not only the goals 
of strengthening the non-proliferation 
regime but quite obviously the inter-

ests of Iran as well,” Vitaly Churkin, 
Russian UN ambassador, said as he ad-
dressed the General Assembly’s annual 
high-level debate.
Russia saw no reasonable alternative to 
a political and diplomatic settlement of 
the Iranian nuclear issue through con-
structive dialogue between Tehran and 
the group of six nations tasked with 
negotiating with Iran on its controver-
sial nuclear program. The six states are 
Russia, United States, China, the United 
Kingdom, France and Germany.
On sanctions against Iran, Churkin said 
they were intended to send a signal to 
Iran about the need for full cooperation 
with IAEA, and to give impetus to the 
negotiating process.
“We strongly reject a situation when, 
parallel to the collective efforts in the 
UN Security Council, unilateral deci-
sions on sanctions are made, including 
ex-territorial ones, which undermine 
the very foundation of further joint 
efforts. We must put an end to this 
practice that runs counter to interna-

tional law and is negatively politically 
charged,” Churkin said.
He noted that this year has been marked 
by progress in nuclear disarmament, 
citing the treaty signed by the Presi-
dents of Russia and the U.S. in Prague 
in April on measures for the further re-
duction of, and limitation of, strategic 
offensive weapons.

“We hope that the strong impetus giv-
en by Moscow and Washington to the 
process of nuclear disarmament will be 
followed by all nations, first of all, by 
nuclear-weapon States,” he said.

In a bid to strengthen the UN role on 
issues of global security, disarmament 
and confidence-building, Churkin an-
nounced that Russia will, during the 
current Assembly session, table three 
resolutions.
They are a draft resolution on Transpar-
ency and Confidence- Building Meas-
ures in Outer Space Activities, co-spon-
sored with China; a draft resolution on 
Information and Telecommunications 
Achievements in the Context of Inter-
national Security; and a Russia-U.S. co-
sponsored draft resolution on Bilateral 
Strategic Offensive Arms Reductions 
and the New Framework for Strategic 
Relations, he added. 

Russia urges iran to cooperate 
with UN nuclear agency
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iRAN’S CURRENCY  HAS 
FALLEN  UNDER SANCTiONS

Iran’s rial has fallen more than 
10 per cent in the last two days, 
prompting speculation about a 
shortage of hard currency in a coun-
try whose financial sector has been 
hit by international sanctions. The 
dollar was selling for 12,200 rials on 
Wednesday, Mehr news agency re-
ported, up from 10,850 on Monday. 
A witness said some dealers had 
stopped selling dollars at all, only 
offering to buy them. One newspa-
per said the dollar peaked at 13,000 
rials on Tuesday.On Wednesday, 
the central bank governor appeared 
on television to reassure Iranians 
about their currency. “I assure you 
from tomorrow (Thursday) the dol-
lar will be offered at a much lower 
price,” Mahmoud Bahmani told 
students news agency Isna.
“Part of the price hike was real, but 
the other part was unreal and the 
central bank will intervene to curb 
this false price hike.” Iran usually 
keeps its money pegged to major 
world currencies on an informal 
basis, with the Central Bank of 
Iran selling currencies early in the 
morning to traders who then retail 
them with a certain mark-up.
“The foreign currency rate is set by 

the market,” Bahmani said, but ac-
knowledged that the government 
played a key role in Iran’s “managed 
floating exchange rate regime”.The 
dollar’s rise was accompanied by an 
increase in the price of gold, sup-
porting the view that Iranians were 
moving their assets into “safe ha-
vens”.
Newspapers were full of specula-
tion about the rial’s sudden slump. 
Many said money changers were 
having difficulty selling rials in the 
UAE, a vital trading partner across 
the Gulf which has cracked down 
recently on some business with 
Iran due to international sanctions.
One newspaper said the drop in the 
rial might be a deliberate devalua-
tion ahead of the massive cuts the 
government is about to make in 
subsidies it currently hands out to 
hold down prices of energy and 
other essential goods. The subsidy 
cuts are likely to have an inflation-
ary effect.
Jame Jam newspaper said there may 
be a “psychological atmosphere in 
society to buy dollars and euros 
to be on the safe side in a possible 
decrease of the rial”. Adding to the 
problems,  Page 3
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iRANiAN WEiGHTLiFTER 
WiNS GOLD iN TURKEY
ANTALYA, Turkey, Sept. 26 (MNA) – Iranian weightlifter Behdad Salimi claimed the gold 
medal of the Men’s +105 kg category of the 2010 World Weightlifting Championships on 
Sunday. 
Salimi lifted 208 kg in snatch and won the silver medal behind Russia’s Evgeny Chigishev 
who lifted 210 kg. Artem Udachin from Ukraine won bronze by lifting 205 kg. 

Salimi in the clean and jerk claimed silver after lifting 245 kg. The gold in clean and jerk 
went to 2008 Olympic champion Matthias Steiner from Germany who lifted 246 kg. 

Behdad Salimi claimed the gold with a total weight of 453 kg. Steiner won silver with 440 
kg and Udachin claimed bronze lifting 440 kg. 
Iran’s another representative Kianoush Rostami in 77 kg category had already won a bronze 
medal in snatch. 

The 2010 World Weightlifting Championships brought together nearly 1,200 weightlifters 
from 86 countries. The competitions also served as qualification game for the 2012 London 
Olympics 


