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

خبرهاي مجاني؛ 
اخبار باب ميل خوانندگان 
صفحه11

هفته نامه پرشین - شماره 169
جمعه 23 مهر ماه 1389 - چاپ لندن 40 صفحه

صفحه 3

به گزارش هفته نامه پرشین  به نقل از خبرگزاری های رسمی ایران و رسانه های بین 
المللی با سفر آقای احمدی نژاد به کشور لبنان دولمتردان کشورهای مختلف واکنشهایی 
را از خود نشان دادند در این رابطه همزمان هیالری کلینتون به مقامات ایرانی هشدار 
داد که ثبات لبنان را برهم نزنند. اما آقای  احمدی نژاد با تکرار سخنان خود درباره »عدم 
مشروعیت اسراییل« تصریح کرد که »بی تردید هر دولت، فرد و گروهی به هر نحوی که 
به دنبال شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی و اعطای فرصت تجدید قوا به او باشد، 

از نگاه دولت ها و ملت های منطقه محکوم است«. 
با افزایش فشارهای بین المللی در رابطه با صنایع اتمی ایران و رشد قابل توجه فروش 
احمدی  آقای  فارس ظاهرا سفر  به کشورهای حاشیه خلیج  سالحهای پیشرفته غربی 

نژاد نیز به این هیاهو ها دامن زده و بروز اختالفاتی در منطقه شده است.

کردند.  گرمی  استقبال  احمدی نژاد  محمود  از  لبنان  در  حزب اهلل  طرفداران  آلمان،  خبرگزاری  گفته  به  اما 
احمدی نژاد برای نخستین بار به عنوان رئیس دولت در سفری دو روزه با میشل سلیمان، رئیس جمهور، سعد 

حریری، نخست وزیر و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، دیدار داشت. وی در یک کنفرانس ...

صفحه 4

آیا  شما به عنوان یک ایرانی 
در برنامه های المپيک سال 
2012 لندن شرکت خواهيد 

کرد؟

1  - بلی

2 - خير

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

کنید
www.persianweekly.co.uk/polls 

077 33 11 3137

صفحه 14

پایان خوش 33 نفر زنده به گور

چگونه می توان پول مردم را خورد و 
صفحه 3راحت زندگی کرد؟ 

www.persianweekly.co.uk



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 یک 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
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هاي  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
کرده  استقبال  خوانندگان  و  نویسندگان 

ولي در ویرایش آنها آزاد است.
بعهده  آنها  صحت  و  ها  آگهی  مسئولیت 
پرشین  نامه  هفته  میباشد  آن  صاحبان 

درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار
 می باشد.

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

"شد خزان"...و مرضیه به جهانی دیگر "رفت که رفت". او را دوست داشته باشیم یا نه، صدایش را شنیده ایم، 
بارها. به گذر و گلگشت در کوهی، دشتی، جایی که با "بوی  جوی مولیان" می  داد، در جمع دوستان "اگر مست 
می  شدیم" از "شب مهتاب"، در سفرهای طوالنی که گاه "دل  رسوا" میشد و "اشک هویدا"، در اوقات تنهایی که با 

"گذشتن تنها" از "کوی دوست" فکر میکردیم.

او خواننده حد اقل دو نسل بود. دو نسل که به هر بهانه او را می  شناختند؛ یا به سادگی صدایش را از رادیو و 
رسانه های گروهی شنیده بودند، یا با ضبط و خطر با او آشنا شده بودند. ورود مرضیه به جهان سیاست، هیچ 
یک از دو نسل را بی  تفاوت نگذشت. کم نبودند ایرانیانی که مرضیه را با بهانه ورود به حزب سیاسی که موجه 
نمیدانستند، به کناری گذاشتند. شاید کسانی  نیز با دلیل ورود او با مبارزات سیاسی بیش از پیش با او عالقمند 
شدند ولی  میتوان با این موضوع با دیده شک نگریست چرا که تفرق اندیشه در جامعه ایرانی  بسیار شدید است 

و با دلیل کم طاقتی، تحمل نظر دیگری بسیار نامحتمل.
مرضیه بهانه ایست برای پرسیدن این سوال که آیا هنرمند میتواند و باید به عرصه سیاست وارد شوند یا نه؟ 
آیا عرصه هنر، عرصه مقدسی است که نباید هنرمندان که آنان نیز با نوعی با تقدس دست یافتند، دامن اهورایی 
خود را به خاک پلید سیاست آلوده سازند؟ اگر جواب مثبت باشد، در این صورت باید پرسید؛ آیا میتوان هنرمند 
او را از دغدغه جهان پیرامونش  را بدون جهت گیری سیاسی از جامعه خود باز شناخت؟ آیا "هنرمند بودن" 

آسوده می کند؟
جواب این سوال هر چه باشد، یک حقیقت را نمی توان انکار کرد؛ آثار خوب و جاودانه، صرف نظر از زمان و مکان 
حتی جهت گیریهای بجا و نابجای موثر آن، زنده خواهد ماند. در گذشت بانوی تصنیفهای به یاد ماندنی، بر آنان 

که بخش مهمی  از زندگی  خود را با صدای او دوباره خواندند، تسلیت باد.
سردبیر

یادداشت هفته

 همکاری با  هفته نامه ِپرشین
هفته نامه پرشین از همه هموطنان ایرانی و همه نویسندگان 
اینترنتي و غیر اینترنتي! در هرکجاي دنیا که باشند دعوت به 
همکاري مي نماید. دوستان مي 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-
اخبار  و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی،  مسائل  و  دانشجویان 
غیر  یا  مستقیم  باید  آثار  طبعا  و  می شود  منتشر  ایرانیان 
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 کرده 
خودداري  جدا  فینگلیش  و  پینگلیش  مطالب  فرستادن  از  و 

نمائید!
-3 آثار ارسالي باید ویرایش شده و عاري از اغالط امالیي 

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

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

نمائیم.
-6 مطالب باید حداقل یک هفته قبل از انتشار نشریه 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.
آثار  توانند  مي  ها  کاریکاتوریست  و  عکاسان، طراحان   7-
خود را با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، براي نشریه 

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

ذکر کنید.

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

و ارسال نمائید.

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

خواهد رسید.

-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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امور آگهی ها و تبلیغات
07811000455 
02084554203

 نامه وارده*

چگونه می توان پول 
مردم را خورد و 

راحت زندگی کرد؟
عجب دوره ای شده است. نمی توان باور کرد که کاله 
پرکن  دهن  و  قالبی  های  اسم  با  و شیادان  برداران 
مثل اپوزیسیون، مبارز، وطن پرست و آزادی خواه، 
پول مردم ساده و بدبخت را بخورند و از هیچ کس 
صدایی هم درنیاید و به هر جا هم بروی و به هر که 
هم بگویی اول تو را متهم به جاسوسی و طرفداری 
از جمهوری اسالمی می کنند بعد هم می گویند خوب 
خوب  نکنی.  اعتماد  بهش  خواستی  می  کور  چشمت 
داری چوب سادگی و حماقت ات را می خوری پس 
بخور. و جالب این است که این نوع دزدی ها و کاله 
برداری ها در یک مملکت مدرن و دمکراتیک که قانون 
و دادگاه و پلیس و هزاران دم و دستگاه حقوقی و 
کیفری برای دفاع از حقوق شهروندان دارد صورت 
می گیرد نه یک کشور جهان سوم که در آن اصال 
قانون مطرح نیست وحقوق شهروندی معنی ندارد و 
دادگاه و پلیس آن را می شود با رشوه و پول خرید.

این در  قانونی و  ازطی همه راه های  بنده پس  حاال 
و آن در زدن و به این و آن رجوع کردن و واسطه 
گرفتن برای اینکه آقای کالهبردار را راضی کنم که 
الاقل بخش از پولی را که با چرب زبانی، وعده و وعید 
این نتیجه رسیدم  از ما گرفته برگرداند، به  و دروغ 
که این کارها فایده ندارد و حتی قانون هم نمی تواند 
است.  ای  حرفه  کالهبردار  طرف  کند.  حمایت  تو  از 
وکالی معتبر و مقامات حقوقی و قضایی بریتانیا که 
و  را محکوم  او  و  اند  کرده  اش حکم صادر  برعلیه 
موظف به برگرداندن پول ما کرده اند، بر این باورند 
که حتی یک پنس نیز نمی توان از این آدم پس گرفت 
را  خودتان  است  بهتر  که  کنند  می  توصیه  ما  به  و 
خسته  نکنید و وقت و پول و انرژی تان را بیهوده 
هدر ندهید. پولتان رفته و کاری نمی توانید بکنید. از 
این رو تصمیم گرفتم حاال که به اینجا رسیده، الاقل 
کلی  این شهر  در  که  را  کالهبردار  و  آدم شیاد  این 
بیزینس دارد و با اسم های مختلف و تحت پوشش 
کمپانی ها وفعالیت های مختلف سرگرم کالهبرداری 
این  از  را  است  من  مثل  ای  ساده  ایرانیان  فریب  و 
از  استفاده  با  که  کسی  کنم.  معرفی  همه  به  طریق 

می  منتشر  لندن  در  که  زبان  فارسی  روزنامه  یک 
مفصل  تبلیغات  از  پس  و  زده  هم  به  شهرتی  شود، 
مشاور  و  بروکر  مورگج  عنوان  به  روزنامه  این  در 
به خود جلب کرد و  را  مالی و مسکن توجه زیادی 
ای  زیرکانه  های  روش  به  آنها  اعتماد  جلب  از  بعد 
که بلد است برایشان از بانک وام می گیرد و پولش 
را به جای آنکه به آنها بدهد به جیب می زند و آنها 
مجبور می شوند تا آخر عمر قسط وامی را که حتی 
با  شیاد  مرد  این  و  بدهند  اند  ندیده  هم  را  آن  رنگ 
همین پول های حرام به کسب و تجارت در لندن و 
دوبی و هزاران جای دیگر مشغول است و  سوار بر 
این شهر  اتومبیل های گران قیمت راست راست در 
می گردد و به ریش همه آنها که به او اعتماد کرده 
اند و پولشان را خورده می خندد و به آنها می گوید 
زنگ  او  به  وقتی  و  بکنید  توانید  نمی  غلطی  هیچ  که 
به  را  آنها  کنند  می  مطالبه  را  خود  پول  و  زنند  می 
باد ناسزا و فحش های رکیک می گیرد و یا تهدید به 

ضرب و شتم می کند.
حتی قانون و دادگاه و ضابطین دادگاه هم نمی توانند 
کاری بکنند و وقتی با حکم توقیف اموال به سراغ او 
می روند یا با هویت دیگری با آنها مواجه می شود 
و یا اینکه ادعا می کند که هیچ دارایی و مالی ندارد 
و همه چیز متعلق به زن اوست و دادگاه نمی تواند 
با اموال زن او کاری داشته باشد. در ضمن نامبرده 
او را در مطبوعات  افشای  وقتی فهمید که من قصد 
دارم، شروع به تهدید کرد و گفت که می تواند بسته 
مشکوکی از نقطه ای نامعلوم برایم بفرستد که مرا به 

دردسر بیندازد. 
پلیس  به اطالع  او را  از آنکه من همه تهدیدات  غافل 
بریتانیا رسانده ام و آنها به دقت حرکات او را زیر 
نظر دارند. نکته مهم این است که او با نام های مختلفی 
فعالیت می کند و من به زودی نام های گوناگون او را 

نیز افشا خواهم کرد.
تمام مدارک قانونی و دادگاهی علیه این شخص نزد 
من موجود است و در صورت لزوم همه را در همین 

جا منتشر می کنم.
نام کوچک این فرد افشین است. او را بشناسید و به 

دیگران نیز معرفی کنید.
امضاء محفوظ

*هفته نامه پرشین هیچ گونه مسئولیتی را نسبت به 
محتوای نامه های وارده نفیاً و اثباتاً نمی پذیرد

نویسنده  احراز هویت  از  نامه پرشین پس  ضمنا هفته 
نامه های وارده را چاپ می نماید و هویت نویسنده در 

دفتر نشریه محفوظ می باشد

موازین  رعایت  با  را   خود  مشکالت  میتوانید  نیز  شما 
اخالقی برای خوانندگان مطرح ودر این نشریه به چاپ 

برسانید
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هیاهو در 
خاورمیانه

از  نقل  به  پرشین   نامه  هفته  گزارش  به 
خبرگزاری های رسمی ایران و رسانه های بین 
المللی با سفر آقای احمدی نژاد به کشور لبنان 
دولمتردان کشورهای مختلف واکنشهایی را از 
خود نشان دادند در این رابطه همزمان هیالری 
کلینتون به مقامات ایرانی هشدار داد که ثبات 
با  احمدی نژاد  آقای   اما  نزنند.  برهم  را  لبنان 
مشروعیت  »عدم  درباره  خود  سخنان  تکرار 
هر  »بی تردید  که  کرد  تصریح  اسراییل« 
دولت، فرد و گروهی به هر نحوی که به دنبال 
شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی و اعطای 
فرصت تجدید قوا به او باشد، از نگاه دولت ها و 

ملت های منطقه محکوم است«. 
با  رابطه  در  المللی  بین  فشارهای  افزایش  با 
فروش  توجه  قابل  رشد  و  ایران  اتمی  صنایع 
سالحهای پیشرفته غربی به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس ظاهرا سفر آقای احمدی نژاد نیز 
به این هیاهو ها دامن زده و بروز اختالفاتی در 

منطقه شده است.

دویچه  فارسی سایت  بخش  از  نقل  به  پرشین  گزارش  به 
وله  طرفداران حزب اهلل از محمود احمدی نژاد در نخستین 
لبنان استقبال کردند. همزمان هیالری کلینتون  سفرش به 

به مقامات ایرانی هشدار داد که ثبات لبنان را برهم نزنند. 
حضور احمدی نژاد به خوبی شکاف در جامعه لبنان را به 

نمایش گذاشت.
 طرفداران حزب اهلل در لبنان از محمود احمدی نژاد استقبال 
گرمی کردند. احمدی نژاد برای نخستین بار به عنوان رئیس 
دولت در سفری دو روزه با میشل سلیمان، رئیس جمهور، 
سعد حریری، نخست وزیر و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، 
دیدار داشت. وی در یک کنفرانس خبری با حضور میشل 
سلیمان گفت: »ما از مقاومت مردم لبنان در برابر اسراییل 
حمایت می کنیم و خواهان آزادی تمامی اراضی اشغالی در 

لبنان، سوریه و فلسطین هستیم.«
 احمدی نژاد سپس در ورزشگاه "الرایه ضیاحه" در بیروت 
حسن  پیشتر  کرد.  سخنرانی  حزب اهلل  طرفداران  برای 
عمومی  مجامع  در  حضور  از  امنیتی"  "بدلیل  که  نصراهلل 
پرهیز می کند، در پیامی ویدئویی به احمدی نژاد خیرمقدم 

گفت.
 احمدی نژاد با تکرار سخنان خود درباره »عدم مشروعیت 
و  فرد  دولت،  هر  »بی تردید  که  کرد  تصریح  اسراییل« 
گروهی به هر نحوی که به دنبال شناسایی رژیم اشغالگر 
از  باشد،  او  به  قوا  تجدید  فرصت  اعطای  و  صهیونیستی 

نگاه دولت ها و ملت های منطقه محکوم است«.

 
رئیس دولت دهم بار دیگر ادعاهای خود درباره فاجعه 11 
سپتامبر را تکرار کرد و اتهام ترور رفیق حریری توسط 
حزب اهلل را مردود دانست. احمدی نژاد همچنین اسراییل را 
غیرقانونی  »بطور  را  ایرانی  دیپلمات  چهار  که  کرد  متهم 

ربوده« و در »اسارت« نگاه داشته است.
جمهوری  عربی،  و  لبنانی  روزنامه های  برخی  گفته  به   
از  استقبال  برای  دالر  هزار  صدها  حزب اهلل  و  اسالمی 
می نویسد که  احمدی نژاد خرج کرده اند. روزنامه "الحیات" 
تدارک استقبال از احمدی نژاد زیر نظارت و دخالت سفارت 

جمهوری اسالمی در بیروت صورت گرفته است.
اسرائیل  پارلمان  گان  نماینده  از  برخی  راستا  همین  در 
نژاد در صورت  احمدی  قتل رسانیده شدن  به  ر  خواستا 

ورود وی به خط آتش گردیدند . 

محمود احمدی نژاد دیشب در میتینگی که از سوی حزب اهلل 
لبنان در بیروت ترتیب یافت ، شرکت جست . 

رهبر ایران که گفت :” قدرت ایاالت متحده امریکا و اسرائیل 
در منطقه در اینده نزدیک از میان بر داشته خواهد شد “ 
موجودیت  حفظ  برای  میتواند  اسرائیل   “ که  داشت  اعالم 
خود به اقدامات خائنانه دست بزند . که این عمل نیز عمر 
شرم آور رِژیم ساختگی اسرائیل را کوتاه تر خواهد کرد .” 
حسن نصراهلل رهبر حزب اهلل لبنان نیز گفت “ ایران نه منبع 
مسائل در خاور میانه ،بلکه یکی از مهم ترین ضامن های 

جهان اسالم میباشد .” 

از دیدار  برای حمایت  بیروت هزاران تن  این میان در  در 
محتمل احمدی نژاد از خط اتش در مرز لبنان با اسرائیل 

تجمع نمودند . 
عملیات نظامی اسرائیل در تپه های جوالن که همزمان با 

سفر احمدی نژآد به لبنان آغاز گردید نیز ادامه دارد . 

های  پارلمانتر  از  یکی   “  Arye Eldad  “ دیگ  سوی  از 
راست گرای اسرائیل ، خواست که احمدی نژاد در صورت 

ورود به خط اتش کشته بشود . 

Eldad گفت “ اگر هیتلر در سال 1939 کشته میشد ، تاریخ 
بشریت ، شکل دیگری بخود می گرفت.” 

واکنش آمریکا به سفر احمدی نژاد
مقامات  به  آمریکا،  خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری   
خانم  نزنند.  برهم  را  لبنان  ثبات  که  داد  هشدار  ایرانی 
کلینتون که برای دیداری به کوزوو سفر کرده، تاکید کرد 
که »آمریکا مصمم است از دولت لبنان پشتیبانی کند، زیرا 

این دولت با چالش های مهمی مواجه است«.
 وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که تعادل درونی 
لبنان  در  »تنش ها  گذاشت  نباید  و  شود  حفظ  باید  لبنان 
در  خود  اظهارات  در  کلینتون  خانم  اما  گیرد«.  فزونی 
و  آمریکایی  مقامات  نبرد.  احمدی نژاد  از  نامی  پریشتینا، 
اسراییلی پیشاپیش نگرانی خود را از سفر احمدی نژاد به 

لبنان ابراز کرده بودند.
 

»سفر  پیرامون  نیز  سفید  کاخ  سخنگوی  گیبس،  رابرت 
سفر  »این  گفت:  لبنان  جنوب  به  احمدی  نژاد  تحریک آمیز« 
و برنامه ها نشان می دهند که حزب اهلل اتحادش با ایران را 

ارزشمندتر از اتحاد خود با لبنان می داند.«

حکم مهدی هاشمی و بازداشت 
شکوری راد

روز چهارشنبه، 21 مهر )13 اکتبر(، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و 
انقالب تهران، در گفتگو با خبرنگاران گفت که "پرونده پنج جاسوس که با خارج از 
کشور ارتباط داشتند به زودی به دادگاه می رود" اما مشخص نکرد که رسیدگی به 

اتهام این افراد چه زمانی آغاز خواهد شد.
به گزارش رادیو دولتی ایران، آقای دولت آبادی گفت که یکی از پرونده ها مربوط به 
یک فرد متولد سال 1361 است که "سابقه همکاری در حوزه هوایی و فضایی دارد و 

اطالعات زیادی را در اختیار دشمنان قرار داده است."
دادستان تهران در همین گفتگوی خبری، تایید کرد که علی شکوری راد، عضو شورای 

مرکزی حزب مشارکت، دستگیر شده است.
وی گفت که آقای شکوری راد "به دلیل اتهامات امنیتی، شب گذشته بازداشت شد."

روز گذشته، برخی سایت های متعلق به مخالفان دولت خبر دادند که این فعال سیاسی 
توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است اما مقامات دولتی در مورد ماهیت اتهامات 

منجر به بازداشت آقای شکوری راد اطالعاتی منتشر نکرده اند.
در واکنش به اظهارات یکی از بستگان مهدی هاشمی در این مورد که وی به زودی "با 
افتخار به کشور باز خواهد گشت" آقای دولت آبادی گفت: "مهدی هاشمی به محض 

ورود به تهران، دستگیر خواهد شد."
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق، رئیس مجلس 
محمود  دولت  طرفداران  که  است  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  و  خبرگان 

احمدی نژاد او را به اقدامات خالف در مخالفت با آقای احمدی نژاد متهم کرده اند.
دانشگاه  تحقیقات  مرکز  رئیس  و  امنا  هیات  که عضو  هاشمی،  مهدی  آنان،  گفته  به 
آزاد است، از امکانات دانشگاه برای اقدامات سیاسی مخالف آقای احمدی نژاد بهره 

برداری کرده است.
آقای هاشمی ضمن رد این اتهامات، حضور خود در خارج از کشور را با فعالیت های 
شغلی مرتبط دانسته و ابراز آمادگی کرده است در دادگاهی منصفانه، به این اتهامات 
پاسخ دهد.مهدی هاشمی از چند ماه پیش در خارج از کشور به سر می برد و برخی 
مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسالمی در مواردی از صدور حکم بازداشت او 
سخن گفته اند.هشدار امنیتی دادستان تهران در حالی انتشار می یابد که در هفته های 
اخیر و همزمان با تحوالتی مانند اعتصاب برخی اصناف و بحران در بازارهای ارز و 
طال در داخل کشور، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسالمی نسبت به تهدیدهای 

جدید علیه نظام هشدار داده اند.
آنان ضمن خطرناک دانستن فعالیت مخالفان و منتقدان دولت و تاکید بر پیگرد قانونی 

و مجازات آنان، از تهدید جدیدی با عنوان "فتنه اقتصادی" نام برده اند.
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نوشته حسن نراقی - چهلم و پنجم

اگر کمی تعمق کنیم به این نتیجه می رسیم که تمامی این ها از 
دروغ  است دروغی که تعضا حتب خاصیت بزرگ و کوچک 
است  عادت زشت  و همین  عادت.  فقط  ندارد چون شده  هم 
که خودش نفاق می آورد دورویی می آورد خاکشیر مزاجی 
میآورد بوقلمون صفتی می آورد رنگ پذیری دقیقه به دقیقه 

می آورد و هکذا فرار از مسئولیت را می آورد.
از عادی شدن این دروغ ها می گفتیم طرف خان ی تازه ای 
ساخته یا با هزار بدبختی ماشین نویی را برای خانواده اش 
بدون  کنید  را می  تازه اش  انتخاب  تعریف  پا کرده  دست و 
تامل می گید پیش کش شما هم صمیمانه تشکر می کنید می 
گویید به جان تو نه... آخه یعنی چه؟ در جلسه ای اداری نظر 
شده  مطرح  ی  مساله  به  نسبت  را  کنندگان  شرکت  از  یکی 
پرسیدم به طنزی که صد البته استوار بر باورهای اجتماعی 
ما هست گفت من مخافقم یعنی کمک گرفتن از دو نیمه موافق 

و مخالف و ترکیب آن ها با یکدیگر.
یک فرنگی که مدت ها در ایران کار می کرد از دوست ایرانی 
اش می پرسد وقتی که ایرانیان انسان را برای صرف چای 
یا میوه به منزلشان  دعوت می کنند از کجای حرفشان می 
شود فهمید که باید وارد منزلشان شد یا نشد؟ دوستش در 
حالی که خنده ای بر لب داشت گفت: خیلی مشکل است فقط با 

تجربه می توان تشخیص داد.
بهقول آقای دکتر ایزدی هر گاه سوآلی از ما می شود تالشی 
برای ارائه پاسخ صریح و روشن به آن نمی کنیم به عکس 
کوشش ما در این است که ابتدا درک کنیم و حدس بزنیم که 
منظور سوآل کننده از طرح این سوآل چیست؟ و چه بسا با 
تغییر حدسامان از موضوع سوآل پاسخمان را نیز به سرعت 
و  درک  با  متناسب  معموال  پاسخمان  چون  دهیم  می  تغییر 
استنباط از نظر سوآل کننده است نه پاسخی مبتنی بر اعتقاد 
شخصی مان و همین اطالع حقایق مربوط است که بر مبنای 
آن این تک بیت از میان تمامی سروده های عوفی می شود 

سر مشقمان:
چنان با  نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عوفی

مسلمانت به زمزم شوید و هدو بسوزاند 

رنگ به رنگ شده  بوقلمون صفتی نان را به نرخ روز خوردن 
منصوب  حاکم  میز  جلو  از  زدن  لگد  را  معزول  حاکم  یعنی 
از در خارج شدن یعنی عصر 25  دست به سینه عقب عقب 
مرداد تا 27 مردادبه صورت اجتماع راه افتادن و یا مرگ و یا 
مصدق گفتن و عصر 28 مرداد بدون خجالت شعارهای بسیار 
زننده علیه او دادن و بعد از 25 سال شاهنشاه آریا مهر!!!را 
که حذف کلمه ای از القابش مجازات داشت در خیابانها پسر 
رضا گری  صدا کردن و صدها مثال قابل دسترس دیگر... که 
مجبوریم همه به هم دروغ بگوییم و هر نامالیمی را به جای 
اعتراض صریح با تظاهر به خود هموار کنیم. این است برای 
نیستیم.  قائل  واقعی  ارزش  مقامی  هیچ  برای  و  مرجع  هیچ 
اجتماع را عرض می کنم منظورم شخص نیست. به قوانین هم 
که گفتم پای بندی نشان نمی دهیم بلکه تسلیم شخص نیست. 
به قوانین هم که گفتم پای بندی نشان نمی دهیم بلکه تسلیم 
می شویم ولی از روی باور هرگز اطاعت از قوانین نمی کنیم. 
چون این جرات را نداریم که رودرویش بایستم و صراحتا با 

او مخالفت کنیم.
این  در  نوشته  این  مسئولیت  که  ام  کرده  اشاره  بارها  من 
نیست که پیدا کند ما چگونه ما شدیم؟ اعتقاد دارم اول باید 
یعنی  هستیم؟  چگونه  ما  که  بگوییم  صراحت  با  خودمان 
تعریفی از این ما ی مورد بحث ارائه کنیم بعد پیدا کنیم که 
چرا این گونه شدیم و امیدوار باشیم در مرحله سوم بزرگان 
به فکر درمانش بیفتند واال من هم به خوبی می دانم که تقیه 
نجات  ای  لحظه  پرواز  از  را  بوم چه جانهایی  و  مرز  دراین 

داده است...
تا مادامی که پدر در لحظه نصیحت و ارشاد پسر به راستگویی 
با صدای زنگ تلفن با دستش به همان پسر تحت تعلیم اشاره 
می کند که بگو پدر در خانه نیست اثرات این تصیحت ها هم 
از همین حد موجود بیشتر نخواهد بود این را مطمئن باشید.

وقتی آن قدر صداقت نداشتی که رو درروی رئیس مربوطه 
ات با نزاکت و ادب بایستی و مخالفت خود را با او ابراز کنی 
و از تری ات تییدش کردی مطمئنا در اولین فرصت این جبن 

این ترس را باید در یک جای دیگر جبران کنی.

مرضیه 
درگذشت 

از  ها  سال  که  ایرانی  زن  خواننده 
مهر   21 چهارشنبه  بود  دور  ایران 
اثر  بر  پاریس  در  سالگی   85 در 

سرطان درگذشت. 
اوایل  مرضیه  پرشین،  گزارش  به 
پناهنده  و  خارج  ایران  از   70 دهه 
با  قبل  چندی  از  او  شد.  فرانسه 

بیماری سرطان درگیر بود. 
این خواننده فعالیت هنری خود را با 
بازی در نمایش »شیرین و فرهاد« 
نخستین  و  کرد  آغاز  تهران  در 
خواننده زنی بود که در برنامه گل 

ها به آوازخوانی پرداخت. 
با  خود  کاری  دوران  در  مرضیه 
اکثر آهنگسازان نامی ایران همچون 
بدیعی،  جواد بزرگ لشگری، حبیب 
علی تجویدی، همایون خرم و پرویز 

یاحقی همکاری داشت.

را  او  ترانه های  از  اشعار بسیاری 
همچون  معروفی  سرایان  ترانه   ،
معینی کرمانشاهی، تورج نگهبان و 

بیژن ترقی سرودند.
او  هنری  کار  اوج  خوشنام،  آقای 
"برگ  "می زده شب"،  ترانه  را سه 
خزان"، "افسانه محبت" می داند که 
حاصل همکاری مرضیه با ترقی و 

یاحقی است.
مهاجرت   دوران  اوایل  در  مرضیه 
های  گروه  از  یکی  هواداران  از 

مخالف حکومت ایران شد.
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برگزاری جشن 
مهرگان در لندن

و  مسئوالن  پرشین   خبرنگار  گزارش  به 
در  اکتبر    9 شنبه  اندیشه  مدرسه  معلمین 

گلدرزگرین  در  واقع  اندیشه  مدرسه  محل 
برای دانش آموزان و والدین آنها جشنی را 

بمناست مهرگان برگزار نمودند.
خواندن  با  آموزان  دانش  جشن  این  در 
ارتباط با جشن  انگلیسی و فارسی در  متن 
سنتی  مراسم  این  های  ویژگی  و  مهرگان 

ایرانی برای حاضرین اجرا نمودند .
در این مراسم که سفره مهرگان با همکاری 
آموزگاران و مسئولین مدرسه برپا شده بود 
جلوه خاصی به مراسم بخشیده بودو دانش 
آموزان در ادامه مراسم با شعر خوانی در 
ارتباط با فصل پائیز ادامه داده و در انتهای 

برنامه نیز از حضار پذیرایی گرمی شد.
از  پرشین  خبرنگار  به  صدیق  پوری  خانم 
به  نزدیک  که  مدرسه  این  آتی  های  برنامه 
از   . داد  خبر  است  شده  دایر  است  سال   3
موزیک  و  رقص  به  میتوان  ها  برنامه  این 
با  ارتباط  در  هایی  جشن  و  آموزان  دانش 

کریسمس و شب یلدا نام برد.
موسسه  از  قدردانی  ضمن  ایشان  ضمنا 
گروه تئاتر سام  و خانم فرخ نیا از اجرای 
برای  نیا  فرخ  سوسن  خانم  رایگان  تئاتر 
از  و  داده  خبر  آینده  در  آموزان  دانش 

زحمات ایشان قدردانی نمودند.

انفجار پادگان خرم 
آباد ۱۸ تن کشته داد

استان  پاسداران  سپاه  فرماندهان  از  یکی 
در  که  است  گفته  ایران  غرب  در  لرستان، 
پادگان  از  یکی  در  چهارشنبه  روز  انفجار 
های سپاه، 18 نفر کشته و 14 نفر مجروح 

شده اند.

سرتیپ یداهلل بوعلی، جانشین فرمانده سپاه 
روز  لرستان،  استان  ابوالفضل  حضرت 
اعالم  با  اکتبر(   13( ماه  مهر   21 چهارشنبه 
این خبر گفت که این آمار تقریبا نهایی است.

بوعلی، ساعت 11 صبح روز  آقای  گفته  به 
سوزی  آتش  علت  به  ماه  مهر   20 گذشته، 
مهمات،  نگهداری  محل  به  آتش  سرایت  و 
رخ  امام علی لرستان"  "پادگان  انفجاری در 
از  تعدادی  انفجار  این  اثر  در  که  است  داده 
آموزشی  مراکز  از  که  پادگان  این  کارکنان 
سپاه پاسداران بوده است، کشته و مجروح 

شده اند.

در  آباد  خرم  نماینده  نسب،  رحیمی  رضا 
مجلس ایران درباره علت وقوع این حادثه به 
خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا گفت: "گیاهان 
پادگان  این  خشک و علف های هرز اطراف 
وزش  با  که  بوده  شده  سوزی  آتش  دچار 
و  کرده  سرایت  مهمات  انبار  به  آتش  باد، 

سبب انفجار در این پادگان شده است."

از وقوع  روز چهارشنبه و چند ساعت پس 
پاسداران  سپاه  عمومی  روابط  انفجار،  این 
ایران با انتشار بیانیه ای، خبر این حادثه را 
منتشر کرده بود، اما آماری از کشته شدگان 

و مجروحان این حادثه منتشر نشده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کشته شدن 
استان  پاسداران  سپاه  اعضای  از  تعدادی 
در  پنجشنبه  و  لرستان، دو روز چهارشنبه 

این استان عزای عمومی اعالم شده است.
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مرور مطبوعات جهان در هفته اي که گذشت 

اولویت با 
اقتصاد است 

فصل انتخابات در ایاالت متحده زماني است که اقتصاد و سیاست 
به هم گره مي خورند؛ زمانه اي که مسائل اقتصادي، مسائل سیاسي 
تایم -  خبرنگار   - کلین  قول جو  به  مي زنند.  کنار  را  امنیتي  حتي  و 
نام چین  بار  افغانستان25  از  بردن  نام  ازاي هربار  به  که  زمانه اي 
را مي شنوي. در هفته گذشته تایم گزارشي مردم شناسانه از فضاي 
انتخاباتي در آمریکا به دست داد و اکونومیست گزارشي از وضع 
رشد اقتصاد جهاني. خواندن این دو گزارش در کنار هم به فهم هر 

کدام از این دو کمک خواهد کرد. 

تایم: سفري نه چندان شخصي
 به آمریکا 

جوکلین در تایم گزارشي نوشته و در آن به مباحث سیاسي مردم 
آمریکا در این روزها پرداخته است. از نشستي سیاسي شروع کرده 
که جمعي از رهبران محلي در آن گردهم آمده بودند:»طولي نکشید 
که بحث به سقوط امپراتوري عثماني کشید. این اتفاقي است که این 
روزها وقتي آدم هاي باسواد آمریکایي دور هم جمع مي شوند و از 
سیاست صحبت مي کنند، مي افتد. اولویت اول بحث از این احساس 

فزاینده است که روزهاي خوب ما به عنوان یک ملت پشت سر گذاشته 
شده و اینکه فرزندان ما هرگز نخواهند توانست به خوبي ما زندگي 

کنند. حاال چین بر صندلي راننده نشسته است.« 

این مضموني همه گیر و حتي مسلط در این فصل آمریکایي است اما 
نمي تواند افسردگي اي که بر هر بحث سیاسي که در این چهار هفته 
سفر در سراسر آمریکا شاهد بودم، سایه انداخته است را توصیف 
کند. یک ماه مانده به انتخاباتي سرنوشت ساز در حالي که کمپین هاي 
تبلیغاتي تلویزیون را به تصرف درآورده اند، مردم به لحاظ سیاسي 
بسیار آگاه شده اند. من انتخابات زیادي را پوشش خبري داده ام اما 

این یکي به نظر مي رسد بسیار پر و غني باشد. 

کلین با دوجین آدم سیاسي که براي رسیدن به کرسي هاي کنگره 
مبارزه مي کنند و صدها راي دهنده صحبت کرده است. به نوشته او 

راي دهندگان - به جز موارد معدودي - حراف و غیرقابل پیش بیني 
بودند.  در رسانه ها خسته شده  مباحث مطرح شده  از  آنان  بودند. 
به نظر مي رسد حزب آتشین چاي که اولین تجربه انتخاباتي اش را در 
پیش رو دارد حضور قوي تر نسبت به حزب رئیس جمهور در ذهن 
مردم داشته است. جمهوریخواه ها به نظر بیشتر از دموکرات ها حراف 
به نظر مي رسند و البته راه کارهایشان را هم دقیق تر و موجزتر بیان 
مي کنند: مالیات کمتر، خرج کمتر. لیزا اوریاس - بازرگاني التیني تبار 
از  مي گویند  من  به  مي گوید:»مردم  کلین  به  فونیکس -  شهر  در 
دموکرات ها خوشمان نمي آید چون معلوم نیست از چه دفاع مي  کنند. 
من هم به آنها مي گویم من هم از جمهوریخواه ها متنفرم چون مي دانم 

آنها از چه چیزي دفاع مي کنند.« 

کلین نوشته که این مضمون شایع را در جاهاي دیگر هم یافته است: 
دوباره  بازاندیشي  مي کند:  توصیف  گونه  این  را  مضمون  این  او 

پیش فرض هاي بنیادي یا لحظه  درون بیني ملي. 

منطقا حسي وجود دارد که واشنگتن بیش از آني که تعمیرپذیر باشد 
خراب شده است. عملکرد نادرست شرکت هاي مالي و تاثیر مخرب 
آنان بر اقتصاد آمریکا در 30 سال گذشته هم موضوعي است که 
توجهات را در ایالت هاي میانه به خود جلب کرده است. بسیاري از 
از 11 سپتامبر به وجود  از موقعیت جنگي که پس  آمریکایي ها هم 
افغانستان  از  بار که بحث  اما هر  آمده است، گیج و خسته شده اند 
اقتصاد،  مي برند.  را  چین  نام  بار   25 برابرش  در  مردم  مي شود 

تروریسم را به عنوان یک مسئله اولویت دار کنار زده است. 

اکونومیست: جهاني بدون تعادل 
نگراني  مورد  موضوع  است.  پرداخته  اقتصاد  به  هم  اکونومیست 
هفته نامه  این  نوشته  به  است.  جهان  اقتصاد  رشد  اکونومیست 
GDP جهاني امسال  اقتصادي بنا به پیش بیني سازمان جهان پول 
به میزان 4/8درصد خواهد رسید. این میزان بسیار کمتر از میزان 
که  است  این  خوب  خبر  اما  است  اقتصادي  بحران  از  قبل  مشابه 
سرانجام سقف GDP چهاردرصدي که اقتصاد جهان در آن متوقف 
از  اقتصادي  از  بود شکسته شد. رشد همان چیزي است که  مانده 
رکود درآمده انتظار مي رود. اما این میانگین معتبر مسائل جدي اي 

را پنهان مي دارد. 

نوظهور  اقتصادهاي  پویایي  میان  که  را  شکافي  همه،  از  آشکارتر 
بزرگ که برخي از آنان رشد نزدیک به 10 درصد را تجربه مي کنند و 
اقتصادهاي ثروتمندي که بسیار کند هستند. سیاست اقتصادي کالن 
هم به نحو غریبي معکوس است، در حالي که برخي از اقتصادهاي 
نوظهور از افزایش ارزش پول رایج شان که نشان دهنده پویایي شان 
است اکراه دارند، اقتصادهاي شکننده ثروتمند برنامه هاي ریاضت در 
پیش گرفته اند و سرانجام اینکه موضوعي بسیار مهم یعني اصالحات 
ساختاري در اقتصاد خرد فراموش شده است. چیزي که بدون آن 

بعید است رشد فعلي دوام بیاورد. 

در اقتصادهاي نوظهور اشتباهات در سیاست اقتصاد کالن از رفتار 
سیاستمداران نشات مي گیرد. آهنگ رشد این کشورها کمي کند شده 
به رشد سریع رسیده  دیوانه وار  از سرعت  که  این حد  در   - است 
است- تمام عالم حیاتي - از میزام تولید تا بدهي هاي دولت - در 
وضع خوبي هستند اما هنوز بسیاري از سیاست گذاران اقتصادي در 
این کشورها کشتي کشتي دالر مي خرند تا جلوي رشد ارزش پول 
رایج شان را بگیرند. مشکل این است که اقتصادهاي نوظهور بیشتر 
از اینکه سرمایه گذاري کنند، پس انداز مي کنند. چیزي که عدم تعادل 
را  آمریکا-  کسري  و  چین  مازاد  به خصوص   – جهاني  اقتصاد  در 
به خوبي توضیح مي دهد. در تئوري، کشورهاي فقیر و به خصوص 
جوان بیشتر سرمایه گذاري مي کنند تا پس انداز و به همین دلیل منبع 
اینها در  پیرتر. همه  تقاضایي مي شوند براي کشورهاي ثروتمند و 

زماني که این گروه دوم در وضع بدي است صادق تر است. 

اقتصادهاي ثروتمند وضع برعکس است: سیاستمداران درست  در 
در جایي که رشد ثبات پیدا کرده است، مخارج شان را کم کرده اند. 
اقتصادي  ضعف  از  سال هایي  دارایي  ورشکستگي  از  بعد  همیشه 
خواهد آمد تا همه چیز متعادل شود. تجربه مي گوید سال هاي آتي 
برنامه ریزي  ثروتمند  کشورهاي  کرد.  خواهد  تجربه  را  کم  رشدي 
کرده اند که در سال 2011 مالیات ها را باال ببرند و کسري بودجه را 

تا 1.25 درصد GDP پایین بیاورند. 

این برنامه ریزي را باید بزرگ ترین سخت گیري اقتصادي هماهنگ در 
طول تاریخ نامید. در برخي کشورها سفت کردن سر کیسه بودجه 
الزم است اما نه در همه جا و چنین سخت گیري  بودجه اي مي تواند 

ریسک داشته باشد. 

باز  کند  جبران  را  سیاست  این  بتواند  هم  تقاضا  میزان  اگر  حتي 
دورنماي رشد بلندمدت جهان تاریک است. نیروي کار اروپا در حال 
و  است  یافته  زوال  هم  حاال  همین  ژاپن  کار  نیروي  و  است  زوال 
سن باالي کودکاني که در انفجار جمعیتي در آمریکا به دنیا آمده اند 
نشان دهنده کاهش رشد نیروي کار در این کشور است. در تئوري 
رشد بیشتر تولید مي تواند این موضوع را متعادل کند اما در بسیاري 
کم شده  تولید  توان  هم  بحران  از  قبل  حتي  ثروتمند  از کشورهاي 
بود. این وضع بدتر خواهد شد اگر نیروي کار بیکار شده و مهارت 
خود را هم از دست بدهد، بدهي ها بیشتر شود و سرمایه گذاري را 

خفه کند. 

شکاف رشدي میان اقتصادهاي نوظهور و تثبیت شده البته که کفه را 
اقتصادهاي نوظهور خوب  اولي سنگین تر خواهد کرد. وضع  به نفع 

است اما راکد شدن اقتصاد هاي تثبیت شده به نفع هیچ کس نیست. 

غربي  راي دهندگان  بینجامد.  هم  تجاري  تنش  به  که  به خصوص 
احتماال از اینکه ببینند چین به لطف ارزش پایین پولش داراي مازاد 
اقتصادي شده است، عصباني شوند. ادبیات حمایت از صنایع داخلي 

هم هم اکنون در ایاالت متحده قدرت یافته است. 

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

 کمکی وافر میکنید. 

بین الملل

نزدیکان کیم جونگ اون درصدد 
حمله به فرزند ارشد رهبر کره بودند 
روزنامه »چسون ایلبو« نوشت که افراد نزدیک به جوان ترین فرزند 
حمله  اي  میالدي  گذشته  سال  کره شمالي  رهبر  ایل«،  جونگ  »کیم 
را علیه فرزند ارشد کیم طرح ریزي کردند ولي با هشدار مقام هاي 
چیني رو به رو شدند. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، 
روزنامه چسون ایلبو به نقل از منابع دولتي کره جنوبي نوشت که 
انتخاب  بر  مبني  اخباري  طرح  از  بعد  اون«  جونگ  »کیم  نزدیکان 
احتمالي وي به عنوان جانشین رهبر کره شمالي در ماه ژانویه سال 
2009 میالدي، به دنبال طرح ریزي حمله اي علیه »کیم جونگ نام«، 

فرزند ارشد کیم جونگ ایل بودند. 

از آنکه موفق به جلب حمایت پدر به عنوان رهبر  جونگ نام بعد 
آینده کره شمالي نشد، عمدتا در پکن و در منطقه »ماکائو« که تحت 

کنترل چین قرار دارد، زندگي مي کند. 

چسون ایلبو همچنین نوشت که بعد از تصمیم نزدیکان جونگ اون 
براي حمله به جونگ نام، چین به آنها هشدار داد که چنین اقدامي 
را در این کشور انجام ندهند. بنا بر این گزارش، جونگ نام ارتباط 
ارشد  مقام هاي  فرزندان  شامل  که  چین  نخبگان  گروه  با  نزدیکي 
است، دارد. در ادامه آمده است که کیم جونگ نام تصمیمي براي 
این  بر  بنا  ماند.  خواهد  چین  در  و  ندارد  کره شمالي  به  بازگشت 
ویژه حزب  نشست  از  بعد  اون  جانشیني جونگ  احتمال  گزارش، 
حاکم کره شمالي که طي آن وي به سمتي باال ارتقا یافت پررنگ تر 

شده است. 
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اوباما خودمختارترین
 رئیس جمهور است

فارین پالیسی دهم اکتبر / ترجمه : سارا معصومی
 

 باراک اوباما به صراحت نشان داده است که از جنگ بیزار است و پای خود را 
از این مخمصه بیرون خواهد کشید 

باب وودوارد باز هم جنجال آفرید. مشاور امنیت ملی باراک اوباما از کاخ سفید 
با  وودوارد  دانند.  می  ماجرا  این  مسبب  را  باب  های  نوشته  بسیاری  و  رفت 
جنجال بسیاری در رسانه های امریکایی و  جنگ های اوباما "  نوشتن کتاب " 
در سطح سیاستمداران به راه انداخته است . باب وودوارد در گفتگو با فارین 
پالیسی از دوران تصدی جیم جونز می گوید و استدالل می کند که چرا باراک 

اوباما خود استراتژیست تیم دستگاه دیپلماسی اش است .
 خروج جیم جونز از کاخ سفید جنجال افرین شده است. بسیاری ادعا می کنند 
که علت استعفا وی در حقیقت مسائلی است که شما در کتاب خود منتشر کرده 
اید. از همان روزهای نخست جیم جونز در قامت مشاور امنیت ملی باراک اوباما 

احساس راحتی نمی کرد . تعبیر شما از این کناره گیری ناگهانی چیست؟
جیم جونز از روز نخست هشدار داده بود که نمی تواند در چهار چوب این پست 
قرار بگیرد. به یاد داریم گفتگوی میان وی و اوباما که در آن جونز به باراک 
گفته بود که : من آدم کار اداری انجام دادن نیستم. من گمان می کنم که جیم 
جونز به دنبال پست وزارت امور خارجه بود. وی اما در روزهای حضور به 
عنوان معاون وزیر دفاع هم تاکید کرده بود که اهل کارهای اداری نیست . با 
این همه ، اوباما او را برگزید. از همان روزها همه می دانستند که وی خارج از 

این دایره است .
 آیا اصرار بر این انتصاب به این دلیل سنتی بود که مشاوران امنیت ملی باید به 

رئیس جمهور نزدیک باشند ؟
اوباما پیش از این تاکید کرده بود که افرادی باید به تیم او راه یابند که چندان هم 
کابینه را شلوغ نکنند و با تیم همراه باشند. با این همه انتخاب مشاور جدید امنیت 
ملی هم با این استراتژی اوباما در تناقض است . انتصاب های باراک اوباما نشان 
می دهد که وی شخصا استراتژیست دستگاهش در حوزه سیاست خارجی است 
. وی اصطالح AFPAK) استراتژی پاکستان - افغانستان ( را به تنهایی انتخاب 
کرد. اوباما حتی گزارش رابرت گیتس در خصوص افغانستان در سی امین روز 
از ماه اکتبر را جدی گرفت. در آن گزارش ، گیتس ادعا کرده بود که اعزام سی 
هزار نیرو به افغانستان می تواند راه گشا باشد . البته وی به این مساله به چشم 
پیشنهاد نگاه نکرده بود اما حقیقت این است که اوباما آن را به نشانه پیشنهاد 
گرفت و باز هم خودسرانه سی هزار نیرو به افغانستان اعزام کرد . وی حتی در 
خصوص زمانبندی هجده تا بیست و چهار ماهه برای خروج از افغانستان هم 

به تنهایی تصمیم گرفت.
 بسیاری دخالت های اوباما در امور پنتاگون را بیش از اندازه می دانند. اوباما 

ظاهرا هر آنچه را که صالح بداند در کاخ سفید انجام می دهد . 
آنچه که اوباما در سر دارد می تواند در صورت موفقیت از وی نخبه ای بسازد. 
اما اگر این استراتژی جواب ندهد بی شک بسیاری از جمهوری خواهان و حتی 
دموکرات ها از شکست وی برائت خواهند جست . اوباما در حقیقت از پنتاگون 
درخواست گزینه های مطلوب می کند و به صراحت هم تاکید می کند که شرمنده 

این گزینه مد نظر من نبود .
جونز  جیم  که  باشد  داشته  هایی  گی  ویژه  چه  ملی  امنیت  مشاور  بود  قرار   

نداشت؟
من تالش می کنم که از انتظارها سخن نگویم. در خصوص پاکستان اما جای 
بحث بسیار زیاد است . ما دائما در خصوص افغانستان صحبت می کنیم. اما 
بهتر است که بیشتر و بیشتر به پاکستان فکر کنیم. این کشور تبدیل به پاشنه 
دوران  در  که  دارم  یاد  به   . است  شده  المللی  بین  امنیت  البته  و  منطقه  آشیل 
دبیرستان در خصوص تاریخ جنگ جهانی دوم می خواندیم. آن زمان بالکان 
را هم پاشنه آشیل اروپا می دانستند. بالکان از هم فروپاشید و همچنین امنیت 

منطقه. اکنون همه نگران این هستند که پاکستان به کجا می رود .
در  کلینتون  و  بوش  نظیر  امریکا  دیگر روسای جمهور  با  اوباما  میان  تفاوت   

مواجهه با مسائلی مانند جنگ چگونه است ؟
 من همواره بر یک جمله کلیشه ای تاکید داشته ام که جورج بوش مرد عمل بود 
و نه مرد کتاب خواندن و تز دادن. اوباما اما بر خالف وی تنها و تنها سخن می 
گوید و از تئوری حرف می زند. اوباما بدون تعارف و به راحتی اثبات کرده است 
که از جنگ بیزار است و پای خود را از این مخمصه بیرون می کشد . انتخاب 
مشاور جدید در امور امنیت ملی هم به خوبی گویای همین مساله است . مشاور 
. هر دو آنها  امنیت ملی جدید آمریکا هم عقیده با اوباما در حوزه جنگ است 
به جنگ در افغانستان به چشم سرمایه گذاری نگاه می کنند. درست مانند این 
که شما 8 میلیارد دالر در راه سازی سرمایه گذاری کرده باشید . اوباما اما به 
صراحت تاکید کرده است که این سرمایه گذاری چه از بعد مالی و چه زمانی و 

چه نظامی محدود خواهد بود .
 نقش هیالری کلینتون در حال حاضر در دستگاه دیپلماسی اوباما چیست؟

 وی مدافع نظامی ها است . این مساله از قدرت مانور اوباما تا حد بسیار زیادی 
کم می کند. هیالری کلینتون و همراهانش ادعا می کنند که وی به دنبال قدرتی 
بیش از وزارت امور خارجه نیست. حقیقت اما این است که وی به هر کجا که پا 
می گذارد در جامه رئیس جمهوری آتی ظاهر می شود . این مساله بر قدرت وی 

می افزاید . بنابراین کتمان قدرت طلبی هیالری کلینتون به طنز بیشتر می ماند.

به گفته کارشناسان نظامی رقابت تسلیحاتی در خلیج فارس، 
خرید  است.  داده  افزایش  را  ایران  به  نظامی  حمله  خطر 
عربی  کشورهای  سوی  از  پیشرفته  جنگ افزارهای  بی سابقه 
طریق  از  راه حلی  یافتن  به  جهانی  جامعه  امید  کاهش  بیانگر 

مذاکرات است. 
حاشیه  کشورهای  سوی  از  تسلیحاتی  کالن  معامالت  عقد 

گفته  به  است.  یافته  افزایش  بی سابقه ای  بطرز  خلیج فارس 
از  جلوگیری  برای  آمریکا  دفاع  وزیر  نظامی  کارشناسان 
برنامه ای  اجرای  کار  دست اندر  غیرمترقبه  حوادث  هرگونه 

آرام، موثر و طوالنی مدت در قبال تهدیدات اتمی ایران است.
زمینه  همین  در  آمریکا  دفاع  وزارت  خبری،  منابع  گفته  به   
گزارشی محرمانه تهیه و به کاخ سفید نیز ارسال داشته است. 
دفاع  رابرت گیتس، وزیر  از  نقل  به  تایمز  نیویورک  روزنامه 
آمریکا می نویسد که مقابله با پیشرفت  های ایران در زمینه ی 
متنوع  برنامه ای  نیازمند  هسته ای  جنگ افزارهای  به  دستیابی 
بوده که از یک سو دربرگیرنده گزینه نظامی و از سوی دیگر 
ایران است. به نظر می رسد  اقتصادی برای  ایجاد محدودیت 
که آمریکا در حال حاضر در پی اجرای هر دو گزینه بطور 

همزمان است.
 

رقابت تسلیحاتی بی سابقه در خاورمیانه

تب خرید سالح  که  می نویسد  دویچه"  "زود  آلمانی  روزنامه 
در خاورمیانه به خاطر ترس کشورهای عربی و اسراییل از 
برنامه ی اتمی ایران شدت گرفته است. عربستان سعودی به 
برنامه  با  آمریکا،  از  اسلحه  میلیارد دالر  با خرید 67  تنهایی 

استراتژیک پنتاگون همسویی نشان می دهد.
 ریاض بیش از هر چیز، در پی تجهیز ارتش خود به هواپیماهای 
جنگنده پیشرفته اف 15، سیستم پدافند موشکی، هلی کوپترهای 
است.  آمریکا  سوی  از  جنگی  متفاوت  کشتی های  و  رزمی 
کشورهای عمان با بیش از 12 میلیارد دالر، کویت با بیش از 
7 میلیارد دالر و امارات متحده عربی نیز با حدود 36 میلیارد 

دالر در حال تقویت نیروهای نظامی خود هستند.
 امارات متحده با خرید 80 هواپیمای جنگنده "رافال" از فرانسه 
ترس  که  می دهد  نشان  موشکی  پدافند  سامانه های  نصب  و 
ایران، آنان را  کشورهای عربی از حمالت هوایی و موشکی 

وادار به خرید تسلیحاتی مشخص کرده است.
فروند   55 سپس  و   20 نخست  خرید  به  باید  میان  این  در   
هواپیمای رادارگریز اف 35 از سوی اسراییل نیز اشاره کرد. 
محافل دولتی اسراییل از فروش هواپیماها و دیگر تسلیحات 
گفته  به  اما  نیستند،  خشنود  عربی  کشورهای  به  پیشرفته 
مسئوالن اسراییلی»باید تصمیم آمریکا را در اینباره پذیرفت، 
زیرا استراتژی واشنگتن همچنان بر برتری نظامی اسراییل در 

قبال همسایگانش استوار است.«

کشورهای  گرچه  تسایتونگ"  دویچه  "زود  گزارش  به  بنا   
حاشیه خلیج فارس در همه زمینه ها با یکدیگر هم نظر نیستند، 
اما در »قدرت یابی روزافزون ایران و در مخالفت با دستیابی 

جمهوری اسالمی به تسلیحات اتمی هم عقیده اند.«
 

کارشناسان نظامی آمریکا به عدم انسجام کشورهای شورای 

اشاره  مشترک  دفاعی  برنامه  ارائه  در  خلیج فارس  همکاری 
کرده و آن را ناشی از منافع ملی متفاوت و رقابت های درونی 

میان کشورهای عضو می دانند.
این نکته تاکید می شود که   در تحلیل کارشناسان نظامی بر 
گرچه توانایی هوایی عربستان سعودی و حتا امارات متحده 
در قبال جنگنده های فرسوده ایران نیازی به اثبات ندارد، اما 
در صورت حمله نظامی به ایران وجود سیستم ها وتسلیحات 
دفاعی  و  رزمی  کارآیی  می تواند،  منطقه  در  یکسان  نظامی 

آمریکا و متحدانشان را دوچندان کند.
 

آمادگی کشورهای عربی در قبال حمالت ایران

بلندپروازی های  کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مخالف 
حمله  هرگونه  تاکنون  اما  هستند،  اسالمی  جمهوری  اتمی 
گفته  به  کرده اند.  رد  نیز  را  ایران  اتمی  تاسیسات  به  نظامی 
کارشناسان، تقویت توان نظامی این کشورها تهران را از حمله 

با آنان باز می دارد.
 

ملی  دفاع  دانشگاه  از  نظامی  کارشناس  راسل،  ریچارد 
واشنگتن بر این باور است که » در صورت حمله نظامی، ایران 
تنها می تواند با حمالت تروریستی، عملیات دریایی با قایق  های 
پرسرعت سپاه پاسداران و حمالت موشکی بدان پاسخ گوید.«

سامانه های  استقرار  گرچه  می افزاید،  نظامی  کارشناس  این   
عربی  کشورهای  و  اسراییل  در  "تاد"  و  "پاتریوت"  موشکی 
خصلتی دفاعی دارد، اما این سناریو حمله ی نظامی به ایران 
که  آنست  نشانگر  مدرن  تسلیحات  انبار  می کند.  متحمل تر  را 
کشورهای عربی تنها دل به نتایج مثبت مذاکرات احتمالی اتمی 

نبسته اند.
 دیپلمات های غربی امیدوارند که گزینه نظامی علیه جمهوری 
اسالمی هیچگاه به اجرا گذاشته نشود و تهران راه مذاکرات را 
برگزیند. منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران اخیراَ تصریح 
که »مذاکرات اتمی در اواخر ماه اکتبر و یا اوایل نوامبر آغاز 
خواهد شد.« اما جامعه جهانی واکنشی نسبت به این سخنان 
نشان نداد، زیرا به گفته دیپلمات های غربی، مقامات جمهوری 
اسالمی تاکنون به دفعات خالف وعده های خود عمل کرده اند.

برگرفته از سایت دویچه ووله

خرید بی سابقه جنگ افزارهای 
پیشرفته از سوی کشورهای عربی
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گزارش جدید اوپک از وضعیت بازار نفت خام جهان 

افزایش ۱/3 درصدي 
تقاضاي جهاني براي نفت 
سازمان کشورهاي صادر کننده نفت، اوپک، در گزارش 
جهاني  تقاضاي  میزان  مي کند  پیش بیني  خود  جدید 
یا 1.3  براي نفت در سال 2010 حدود صد هزار بشکه 
به  همچنین  گزارش  این  در  کرد.  خواهد  رشد  درصد 
میزان عرضه نفت در سال جاري و سال آینده اشاره 

شده است. 

افت وخیزهایي  و  موانع  به رغم  جهان  اقتصادي  بهبود شرایط  روند 
که مشاهده مي شود ادامه یافته است. در سه ماهه سوم سال جاري، 
نفتي  فرآورده هاي  و  نفت  براي  تقاضا  میزان  هوا  شدن  سرد  با 
افزایش مي یابد اما رشد تقاضا به میزاني که پیش تر تصور مي شد 
نخواهد بود. در سه ماهه چهارم نیز پیش بیني مي شود هواي نیمکره 
و  نفت  براي  تقاضا  میزان  ترتیب  بدین  نشود.  سرد  چندان  شمالي 
فرآورده هاي آن پس از دو سال کاهش، به شکلي معتدل رشد خواهد 
پتروشیمي،  براي محصوالت  تقاضا  افزایش  با  دیگر  از سوي  کرد. 
این بخش نیز میزان باالتري از نفت و گاز را مصرف خواهد کرد. اما 
پایان تدریجي طرح هاي تحرک اقتصادي در کشورهاي توسعه یافته 
عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي از رشد باالي مصرف 

انرژي جلوگیري خواهد کرد. 

به  دولتي  کمک هاي  از  عظیم  حجمي  جاري  سال  نخست  نیمه  در 
اقتصادهاي توسعه یافته و نوظهور تعلق گرفت اما طي ماه هاي آینده 
تاثیر این کمک ها کاهش خواهد یافت. در نیمه نخست امسال مصرف 
نفت به سبب همین کمک ها به حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش 
یافت. در نیمه دوم سال جاري به علت پایان تدریجي کمک هاي یاد 
از  بین المللي  نهادهاي  و  یافته  کاهش  نفت  براي  تقاضا  میزان  شده 
را  نفت  از مصرف  تخمین هاي خود  انرژي،  بین المللي  آژانس  جمله 
کاهش داده اند. آمارها نشان مي دهد در سال جاري تقریبا تمام رشد 
مصرف نفت خام از کشورهاي غیر عضو سازمان توسعه و همکاري 

اقتصادي نشات گرفته است زیرا این کشورها دچار مشکالت عمیق 
اقتصادي از جمله نرخ باالي بیکاري و بي اعتمادي مصرف کنندگان 
هستند و دلیلي ندارد مصرف نفت در آنها رشدي داشته باشد. اما در 
اقتصادهاي نوظهور به ویژه چین و نیز کشورهاي در حال توسعه از 
جمله کشورهاي خاورمیانه اي، رشد نسبتا باالي اقتصادي و ارزان 

بودن انرژي، مصرف را افزایش داده است. امسال مصرف نفت چین 
5.6 درصد افزایش مي یابد. 

دولت چین تالش مي کند در سه ماهه چهارم امسال همچون سه ماهه 
نیابد،  تحقق  هدف  این  اگر  بکاهد.  خود  اقتصاد  رشد  نرخ  از  سوم، 

مصرف نفت این کشور رشدي قابل مالحظه پیدا خواهد کرد. 

هزار  صد  چهار  نفت  مصرف  امسال  شمالي،  آمریکاي  منطقه  در 
خام  نفت  امسال مصرف  اروپا،  در  مي یابد.  افزایش  روز  در  بشکه 
میزان  ژاپن،  در  اما  داشت.  خواهد  بشکه اي  هزار  سیصد  کاهشي 
مي شود  پیش بیني  داشت.  نخواهد  تغییري  امسال  انرژي  مصرف 
با  مقایسه  در  امسال  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  نفت  مصرف 
سال گذشته ششصد هزار بشکه رشد کند. اما در آسیا، مصرف نفت 
چین باالترین تاثیر را در قیمت نفت خام دارد. با توجه به وضعیت 
شاخص هاي اقتصادي این کشور که باالتر از حد انتظار هستند، نه 

تنها تولید ناخالص داخلي آن رشدي 9.5 درصد خواهد داشت بلکه 
بشکه اي  هزار   460 با رشدي  این کشور  در  نیز  خام  نفت  مصرف 
در روز به 8.7 میلیون بشکه خواهد رسید. برنامه پنج ساله کاهش 
و بهینه سازي مصرف انرژي در چین که از سال 2006 آغاز شد و 

امسال پایان مي پذیرد نتوانسته به اهداف خود برسد. 

در سال 2011، رشد اقتصاد جهان کمتر از سال جاري خواهد بود و 
به باور کارشناسان، مصرف نفت تحت تاثیر عواملي همچون تولید 
ناخالص داخلي جهان، میزان بهینه بودن مصرف نفت و استفاده از 
سوخت هاي جایگزین قرار خواهد داشت. اگر سال 2011 از کمک هاي 
دولتي به اقتصادها خبري نباشد، تقاضا براي نفت با 1.2 درصد رشد 
نسبت به امسال به روزانه 86.6 میلیون بشکه خواهد رسید. انتظار 
با سرعت  آینده  دوم سال  نیمه  در  اقتصاد جهان  مي رود وضعیت 
بیشتري روند بهبود را طي کند. البته سال آینده نیز بخش اعظم رشد 
و  توسعه  در کشورهاي غیرعضو سازمان  در جهان  نفت  مصرف 
همکاري اقتصادي صورت خواهد گرفت زیرا کشورهاي توسعه یافته 
شاهد  را  اقتصادي  پایین  رشد  اقتصادي،  عمیق  مشکالت  سبب  به 
خواهند بود. سال 2011 بیشترین رشد مصرف نفت در چین، هند، 
خاورمیانه و آمریکاي التین مشاهده مي شود. رشد کلي مصرف نفت 
در سال آینده به وضعیت اقتصاد چین وابسته است. اگر دولت چین 
در بهینه سازي مصرف انرژي موفق شود، رشد مصرف نفت کندتر 

خواهد بود. 

یکصد و پنجاه و هفتمین کنفرانس عادي اعضاي صادرکنندگان نفت 
اعضاي  مي شود.  برگزار  وین  در  وزیر   12 با شرکت  امروز  اوپک 
علي  هستند.  راضي  جهان  بازارهاي  در  نفت  کنوني  قیمت  از  اوپک 
النعیمي وزیر عربستان سعودي دوشنبه شب پس از ورود به وین 
براي حضور در اجالس هفته جاري اوپک اعالم کرد که وي دلیلي 
نفت راضي  فعلي  قیمت  از  نمي بیند و  تغییر سهمیه هاي اعضا  براي 
است. وي با اشاره به اینکه قیمت نفت بین 70 تا 80 دالر در هر بشکه 
قیمت مطلوبي است خاطر نشان کرد که وي از وضعیت فعلي راضي 
است. وزیر نفت عربستان افزود: امروز به طور کلي خیال ما در مورد 
رشد  است.  مطلوب  بسیار  بازار  وضعیت  است.  راحت  نفت  بازار 
اقتصادي جهان در سال 2010 چشمگیر بود. نعیمي به طور ضمني 
کار  دستور  در  اوپک  عضو  دوازده  تولید  سهمیه هاي  تغییر  گفت 
اجالس پنج شنبه قرار ندارد. وي این پیش بیني را که اوپک، تامین کننده 

40 درصد از نفت جهان، ممکن است تولید خود را طي سال جاري 
افزایش دهد مردود دانست. 

کاهش قابل مالحظه مازاد تجاري 
چین در ماه سپتامبر 

تجاري  مازاد  ماه سپتامبر  در  نشان مي دهد  بازرگاني چین  وزارت  آمارهاي 
واردات  زیرا  است  رسیده  گذشته  ماه   5 طي  میزان  پایین ترین  به  کشور  این 
افزایش یافته و صادرات کاهش پیدا کرده است. در ماه سپتامبر مازاد تجاري 
چین به 16.88 میلیارد دالر رسید و این در حالي است که رقم مازاد تجاري 
مربوط به ماه آگوست 20 میلیارد دالر بود. از دید کارشناسان به رغم کاهش 
اخیر، مازاد تجاري چین هنوز هم باالست و احتمال اینکه تنش هاي ارزي بین 
از میان برود بسیار کم است. ماه گذشته مجلس  ایاالت متحده  این کشور و 
نمایندگان آمریکا الیحه اي را تصویب کرد که طبق آن دولت اجازه دارد چین را 
به خاطر دست بردن در نرخ برابري یوان مجازات کند. هفته پیش نیز تیموتي 
گایتنر وزیر دارایي آمریکا گفت ایاالت متحده مایل است تضمین شود ارزش 
یوان به شکلي تدریجي اما به میزاني باال افزایش خواهد یافت. کارشناسان بانک 
این  مرکزي کانادا معتقدند تنش هاي ارزي بین چین و شرکاي بزرگ تجاري 
کشور از جمله اتحادیه اروپا و ایاالت متحده همچنان باقي خواهد ماند و چین 
براي آنکه بر ارزش یوان بیفزاید تحت فشارهاي بین المللي قرار خواهد گرفت. 
 25 ماه سپتامبر سال 2009 حدود  به  نسبت  ماه سپتامبر صادرات چین  در 
درصد افزایش یافت. واردات نیز 24 درصد نسبت به سپتامبر 2009 رشد کرده 
است. اقتصاددان ها انتظار داشتند رقم صادرات کمتر از این حد و رقم واردات 
پیش تر از این میزان رشد کند. در سه ماه منتهي به سپتامبر مازاد تجاري چین 
به 65.6 میلیارد دالر رسید که باالترین میزان سه ماهه از اوج بحران مالي و 
رکود اقتصادي در سه ماهه پایاني سال 2008 است. در ماه سپتامبر واردات 
با 7.4 درصد رشد به 128 میلیارد دالر رسید که بخش اعظم آن مواد  چین 
خام بود. اقتصاددانان بانک استاندارد چارترد مي گویند، رشد صادرات در ماه 
سپتامبر نشان مي دهد ساختار تجاري چین نظم خود را حفظ کرده است اما 
شرکاي تجاري این کشور مایلند ارزش یوان با سرعت باالترین افزایش یابد. 

آنها چاره مشکالت عمیق اقتصادي خود را در رشد صادرات 
و چین را بازاري بزرگ و بکر براي کاالهاي صادراتي خود مي دانند اما ارزش 
پایین یوان، رقابت پذیري محصوالت صادراتي اتحادیه اروپا و آمریکا را کاهش 
مشکالت  یوان  ارزش  افزایش  با  تنها  معتقدند  کارشناسان  البته  است.  داده 

اقتصادي آمریکا و اتحادیه اروپا حل نخواهد شد. 

نیاز اقتصاد انگلیس به 
بسته هاي محرک مالي بیشتر

تاکید  انگلیس  دارایي  وزیر 
در  کشور  این  اقتصاد  کرد، 
شرایط کنوني به بسته هاي محرک 
جورج  دارد.  نیاز  بیشتري  مالي 
اسبورن در مصاحبه اختصاصي 
کرد،  تصریح  بلومبرگ  شبکه  با 
به  حاضر  انگلیس  دارایي  وزارت 
مرکزي  بانک  با  کامل  همکاري 
محرک  بسته هاي  اجراي  براي 
است.  نیاز  صورت  در  مالي 
صورت  به  هنوز  انگلیس  اقتصاد 
خارج  رکود  و  بحران  از  کامل 
وقوع  از  جلوگیري  براي  و  نشده 
این  اقتصاد  در  بحران  دوم  موج 
محرک  بسته هاي  اجراي  کشور 
بانک  است.  الزم  بیشتر  مالي 
در  است  قرار  انگلیس  مرکزي 
 200 فروش  برنامه  خصوص 
میلیارد پوند اوراق قرضه تصمیم 
از  انگلیس  مرکزي  بانک  بگیرد. 
اوایل سال 2008 تا کنون با اتخاذ 
نرخ  پولي،  انبساطي  سیاست هاي 
تا  و  داده  کاهش  را  بانکي  بهره 
اقتصاد  به  پوند  میلیاردها  کنون 
این کشور تزریق کرده است. بن 
برنانکه رئیس فدرال رزرو آمریکا 
اتخاذ  براي  را  خود  آمادگي  نیز 
و  پولي  انبساطي  سیاست هاي 
کرده  اعالم   2011 سال  در  مالي 
نیز  ژاپن  مرکزي  بانک  است. 
مالي 60  دارد بسته محرک  قصد 

میلیارد دالري اجرا کند. 
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رشد اقتصادي جهان 
امسال 4/۸ درصد است 

تخمین هاي  جاري  سال  ابتداي  از  که  حالي  در 
گوناگوني در باره رشد اقتصاد جهان مطرح شده 
کرده  اعالم  خود  جدید  گزارش  در  جهاني  بانک 
است که رشد اقتصادي به ویژه در کشورهاي در 
خواهد  پیشرفته  کشورهاي  از  بیش  توسعه  حال 
بود. به گفته بانک جهاني انتظار مي رود که رشد 
اقتصادي جهان در سال 2011 افزایش یابد. الیویه 
که  است  معتقد  جهاني  بانک  بالنشر،کارشناس 
اقتصاد جهان براي رسیدن به بهبودي به گونه اي 

متوازن شدن، نیاز دارد. 
چون  ثروتمندي  کشورهاي  که  مي افزاید  وي 
و  باشند  بیشتر  صادرات  فکر  به  باید  آمریکا 
خود  واردات  باید  یافته  توسعه  کمتر  کشورهاي 
را کمتر کنند و در تالش باشند تا مستقل تر شوند. 
خزانه داري  وزیر  گایتنر،  تیموتي  حال  همین  در 
آمریکا در مورد اقتصاد جهاني و توازن آن، بدون 
مهم  بسیار  ما  باور  به  گفت:  چین  نام  به  اشاره 
است که اقتصادهاي عمده در حال توسعه سیستم 

مبادله ارزي منعطف تري پیدا کنند. 
آمریکا معتقد است که دولت چین ارز خود را به 
بهایي ارزانتر از قیمت واقعي خود نگه داشته است 
و این کار را ادامه مي دهد تا بتواند صادرات خود 
را رقابتي تر و هزینه واردات و صادرات را براي 

کشورهاي دیگر، بیشتر کند. 

است  آن  بر  جهاني  بانک  که  است  حالي  در  این 
در  را  جهاني  اقتصاد  و  ارز  نرخ  مسئله  که 
بزرگ  اقتصاد   20 مهم  گردهمایي  صورتجلسه 
جهان که طي سال جاري میالدي در کره جنوبي 

نشستي خواهند داشت، قرار دهد. 

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

آشفتگي در بازار ارز ادامه دارد 
صف هاي خرید دالر که طي روزهاي اخیر در مقابل صرافي هاي بانکي 

تشکیل شده بود  دیگر به چشم نمي خورد، در مقابل این صف ها برخي 
مي فروشند،  تومان   1060 قیمت  با  را  دالر  هر  که  بازار  صرافي هاي 
تشکیل شد. مدیر صرافي بانک ملي دلیل کاهش ازدیاد مقابل صرافي 
و  نمي فروشیم  دالر  دالالن  به  دیگر  مي کند:  اعالم  اینطور  را  بانک ها 

همین باعث کم شدن از یاد مقابل صرافي ها شده است. 
بازار ارز تهران تا حدودي آرامش نسبي را تجربه کرد، به نحوي که 
دیگر صف هاي طوالني در مقابل صرافي بانک ها به چشم نمي خورد، 
گرچه این صف ها به مقابل درب صرافي هاي بازار هدایت شده است. 

این جابه جایي به نوعي از تغییر شرایط به طور مثبت حکایت مي کند. 
 1060 صرافي ها  تابلوي  روي  دالر  فروش  قیمت  اخیر  روزهای  در 
بود،  شده  درج  دیروز  قیمت  همانند  تومان   1055 آن  خرید  قیمت  و 
صرافي هاي بانکي نیز هر دالر را با قیمت 1055 تومان به صرافي هاي 
داراي مجوز بانک مرکزي ارائه مي کردند. قیمت فروش هر یورو نیز 
توسط  که  آزاد  بازار  در  دالر  هر  قیمت  است.  تومان   1520 دیروز 
دالالن و سفته بازها اعالم مي شود، رقمي بین 1065 تا 1080 تومان 
را در بر مي گیرد. اما این قیمت فروش دالر در برخي از صرافي ها تا 
1110تومان نیز نوسان داشته است به طوري که شنیده مي شود برخي 
این  به فروش مي رسانند.  نیز  قیمت  این  از  بیش  با  را  از دالالن دالر 
نوسان قیمت در بازار آزاد و حتي میان خود صرافي ها مسئله اي است 
که طي روز هاي اخیر بانک مرکزي بارها بر کنترل آن تاکید کرده است. 
در حقیقت تعادل نسبي که بازار آن را تجربه مي کند نیاز به مواظبت و 

نگهداري بسیار دارد تا این آرامش نسبي نقش اتش زیر خاکستر بازي 
نکند و بار دیگر از جایي دیگر سر باز نکند. 

بودن یا نبودن دولت در بازار ارز 
افزایش قیمت دالر و یورو در بازار از ابتداي مهرماه آغاز شد و قیمتها 
نداشت  تاب  و  تب  این روز  در  بازار  اوج رسید.  به  پنجم مهرماه  در 
و هر ساعت و دقیقه یک رقم جدید براي قیمت دالر و یورو به ثبت 
مي رسید؛ اما بانک مرکزي در بازار مداخله نکرد تا به انتظار روزهاي 
آینده نرخ ارز بنشیند. این روند ادامه داشت تا اینکه قیمت دالر ظرف 
چند روز از حدود 1050 تومان ابتداي مهرماه یکدفعه از 1250 تومان 
تا  فردوسي  میدان  در  واقع  صرافان  حتي  قیمت ها  این  سردرآورد. 
چهارراه استانبول که مرکز ارزفروشان تهران است را گیج کرده بود. 
سرانجام محمدرضا رحیمي، معاون اول رئیس جمهور وارد عمل شد 
ارز  قیمت  مدیریت  براي  مرکزي  بانک  کرد  اعالم  مهرماه  هفتم  در  و 
در بازار داخلي بدون محدودیت ارز وارد بازار مي کند. سپس محمود 
بهمني رئیس کل بانک مرکزي به جمع خبرنگاران آمد و اظهارات آقاي 
معاون اول را تایید کرد. بدین ترتیب مداخله دولت در بازار ارز آغاز 
شد و سرانجام روند افزایشي قیمت ها متوقف شد. البته رئیس کل بانک 
مرکزي وعده کرد که قیمت دالر تا 1060 تومان کاهش خواهد یافت. از 
سوي دیگر چندي بعد از بهمني، ابوالحسني، معاون بانک و بیمه وزیر 
تا پایان هفته آینده و رسیدن قیمت  اقتصاد از تعادل نسبي بازارارز 
دالر به 1030 تومان خبر داده و اعالم کرد و این قیمت را قیمت تعادلي 
بازار دانست. این در حالي است که اسد اهلل اسد پور، مدیرعامل صرافي 
بانک ملي از تثبیت نرخ دالر به 1060 تومان در بازار خبر مي دهد و در 
این خصوص به فارس مي گوید:  بازار فروش دالر امروز بسیار آرامتر 
از روز گذشته است و کاهش صف هاي مردم براي خرید دالر دولتي 
در مقابل صرافي ها از نشانه هاي این مهم است. تصمیم بر این است تا 
دیگر به دالالن دالر فروخته نشود و تنها به افرادي که بلیت و گذرنامه 
ادامه، فعل و  اما در  نیازشان را بفروشیم.  به همراه دارند ارز مورد 
انفعاالت طوري رقم خورد که صرافي هاي وابسته به بانک ها ماموریت 
جدیدي از بانک مرکزي دریافت کردند؛ فروش ارز به مردم و فعاالن 

اقتصادي به میزان نیاز ارزي آنان. 
بانک ها  به  به بعد بود که صف ها مقابل صرافي وابسته  از آن زمان 
جدیدي  خبرهاي  تهران  ارزفروشان  مرکز  از  روز  هر  و  شد  تشکیل 
مخابره شد. این ماجرا ادامه داشت تا باالخره معاون اول رئیس جمهور 
عصر شنبه دوباره به جمع خبرنگاران آمد و چنین گفت: »هر چند اخیرا 
در بازار اخاللي به وجود آمد ولي دولت نشان داد که بر اوضاع مسلط 

است و بنده وعده مي دهم که قیمت ارز هرگز باال نخواهد رفت.« 
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به   HBO جدید  حماسی  سریال  آنکه  از  قبل 
آن  اول  قسمت  که  پیاده رو«  »امپراتوری  نام 
این  درآید،  نمایش  به  ساخته  اسکورسیزی  را 
گانگستری  فیلم های  از  آن دسته  کارگردان شهیر 
مورد  گذاشته اند،  او  روی  را  تاثیر  بیشترین  که 
بازبینی قرار داد. این آثار برجسته  کالسیک را از 

خالل نگاه او نظاره می کنیم. 
ژرفی  تاثیر  که  گانگستری  فیلم   15 از  اینجا  در 
جنایت  و  بزه  درباره   تفکرم  و  اندیشه  من،  بر 
فیلم  یک  در  آنها  کشیدن  تصویر  به  چگونگی  و 
تکان  مرا  فیلم ها  این   . برد  خواهم  اسم  داشته اند، 
دادند، برانگیختند و به نوعی برای من بخشی معتبر 
از حقیقت بودند. تمرکز من در این لیست فقط روی 
ما  که  دلیل  این  به  است  دهه  70  از  قبل  سال هاي 
داریم درباره تاثیرات صحبت می کنیم و از زمانی 
فیلم ها  به  نگاهم  نوع  کردم  آغاز  را  فیلمسازی  که 
تغییر کرده است. آثار گانگستری زیادی را نیز که 
تحسین  بارها  شده  ساخته  اخیر  40 سال  این  در 
کرده ام. از »پرفرمنس«، اثر حماسی »پدرخوانده«، 
و  لئونه  سرجیو  آمریکا«ی  در  روزگاری  »روزی 

»جمعه  خوب طوالني«گرفته تا »هیوالی جذاب« از 
را  زیر  فیلم های  اما  وو.  جان  هنگ کنگی  فیلم های 

زمانی دیدم که جوان و تاثیر پذیر بودم. 

دشمن مردم )ویلیام ولمن – 1931( 
عریان.  و  پرده  بی  بی رحمی  با  دهنده  تکان  اثری 
کاگنی سرشار از انرژی در اولین نقش درخشانش. 
فیلم  این  پسند.  عامه  موسیقی  از  موثر  استفاده  

الگوی درخشانی برای ما بود. 

صورت زخمی )هاوارد هاکس – 1932( 
این فیلم هاکس اثری روان، چابک، بسیار طنازانه 
است.  اکسپرسیونیستی  هیجان انگیزی  گونه   به  و 
جسارت فیلم حیرت انگیز است. این فیلم در سال 
که  داشت  خشونت  آنقدر  ولی  شد  ساخته   1930

توسط اداره  سانسور اکرانش به تاخیر افتاد. 

خون بها )رولندبراون - 1933( 
رولند براون که دیگر اسمی از او نیست در اوایل 
که  آمیز ساخت  طعنه  و  محکم  فیلم  سه   ،30 دهه 
درباره   آثاری  بودند.  هوشمندانه  آنها  یک  به  یک 
روابط شهری، فساد، روابط دوستانه  بین پلیس ها 
و جنایتکاران. از این بین، این فیلم محبوب من است 

که پایانی فراموش نشدنی دارد. 

دهه پرشور 20 )رائول والش – 1939( 
در سال 1939، اثر کالسیک رائول والش و مارک 
هلینگرز بدرقه ای باشکوه بود برای ژانر گانگستری 
کننده  تکمیل  را  آن  توان  می  آید  می  نظر  به  که 
بیشتر  آن  ارزش  اما  دانست.  ژانر  این  پیشرفت 
روزانه   گزارش  حکم  بیشتر.  خیلی  این هاست.  از 
دارد  را  زمانه  خودش  نوعی  گانگستر  یک  زندگی 
که وقایع تاریخی آن دوره را نیز پوشش می دهد. 
از نزاع فرانسه گرفته تا کلوب های شبانه، قایق های 
و  صعود  کردن،  قدغن  عواقب  مشروب،  حمل 
اینها  سقوط گانگستریسم در دهه 20 که در کنار 
می  دست  نیز  حماسی  اثر  یک  خاص  ویژگی  به 
و  خوب«  »رفقای  برای  بود  الگویی  فیلم  این  یابد. 
»کازینو« و یکی از مهم ترین و عظیم ترین پایان های 

سینمایی را داراست. 

نیروی شر )آبراهام پوالنسکی – 1948( 
را  قدرتمند  گانگستر  یک  وکیل  نقش  گارفیلد  جان 

بازی می کند و توماس گومز در نقش برادر او به 
کشمکش  است.  وفادار  کارگرهایش  و  مشتری ها 
انفعال  و  فعل  و  خانواده(  برابر  در  پول   ( دو  این 
دو برادر در برابر هم به عنصری ویرانگر بدل می 
شود. تنها اثر گانگستری آبراهام پوالنسکی که به 
این  که  بگویم  صادقانه  ماند.  می  بی قافیه  شعری 

فیلم تاثیری عمیق همانند »همشهری کین« یا 
»در بارانداز« بر من گذاشت. 

اوج التهاب )رائول والش – 1949( 
درباره   اثری  در  بار  این  والش  و  کاگنی  زوج 
گانگستری با مشکالت روحی و روانی که دلبستگی 
به مادرش دارد در کنار هم می درخشند.  غریبی 
می  جلو  )کاگنی(  کدی  دیوانگی  را  فرزند  و  مادر 
و  همچون خشونت  اثر  این  ویژگی های  تمام  برد. 
درنده خویی کاراکترش، نفسگیر و فوق العاده اند 
و تمام آنها در سکانسی به اوج خود می رسد که 
کاگنی در اطاق ناهارخوری شوریده و آشفته می 
زده  شگفت  در  هیچ گاه  که  است  اثری  این  شود. 

کردن من ناموفق نبوده است. 

شب و شهر )جولز داسین – 1950( 
همه  ما از همان لحظه  ظاهر شدن ریچارد ویدمارک 

او در  اما  داشتیم.  را دوست  او  »بوسه  مرگ«  در 
خود  اسیر  همیشه  برای  را  ما  فابیان  هری  نقش 
کرد. این اثر مهیج که در لندن پس از جنگ ساخته 
از  فرار  از  بعد  داسین  جولز  ساخته   اولین  شده، 

ماجرای لیست سیاه و مک کارتیسم بود. 

به پول دست نزن )ژاک بکر – 1954( 
فعالیت  رنوار  ژان  دستیار  به عنوان  که  بکر  ژاک 
کرده بود، این فیلم را با بازی ژان گابن می سازد. 
برای  که  سالخورده،  گانگستری  درباره  اثری 
می  بازنشستگی  از  دست  سابقش  شریک  نجات 
دارد  العاده  فوق  ظرافتی  و  سبک  که  فیلمی  کشد. 
و تشعشع خستگی و بیزاری بشریت فناپذیر را بی 

نهایت قدرتمند جلوه می دهد. 

داستان شهر فنیکس )فیل کارلسون – 1955( 
فیل  کارگردانی  به  احساسی  غیر  اساسا  اثری 
عمده  فساد  واقعی  داستان  پیرامون  کارلسون 
سبعیتی  و  نژادی  تبعیض  ارعاب،  فروشی ها، 
وحشت انگیز در شهر سابقا بدنام آالباما. جایی که 
این فیلم در آنجا به مدت 10 روز، به سرعت و با 

جدیت فیلمبرداری شد. 

نغمه های پت کلی )جک وب –1955( 
این فیلم که در رنگ و اسکوپی باشکوه به کارگردانی 
و با بازی جک وب ساخته شده، داستان نوازنده 
کورنتی )سازی بادی-برنجی از خانواده ترومپت( 
در دهه 20 نقل را می کند که زندگی حرفه ای او به 
کانزاس سیتی  اهل  گانگستری  با  رابطه اش  واسطه 
)ادموند او برایان( دگرگون می شود. این موقعیت 
گروه  )به  بیگ بند  سال های  در  بارها  و  بارها 
موسیقی جزی گفته می شود که حدودا بین 12 تا 
25 نفر آن را تشکیل می دهند و این نوع گروه ها 
در دهه 30 و 40 طرفداران زیادی داشت( و بعدها 
ریتم  موسیقی  از  )سبکی  دو-واپ  دوره  طول  در 
و بلوز که در دهه 50 و 60 اقبالی عمومی بدست 
بی مانند  اسکوپ  موزیکال  شود.  می  تکرار  آورد( 
دیگری به نام »دوستم داشته باش یا ترکم کن« نیز 
که در همان دوران ساخته شد چنین موقعیتی را 

در مرکزیت داستان خود قرار داده بود. 

قتل با قرارداد )ایروینگ لرنر – 1958( 
از  الگویی  العاده.  فوق  و  غیرمعمول  بزرگ،  اثری 
کارگردانی  به  و  کم  بودجه  با  شده  ساخته  آثار 
فیلم  است.  فیلمسازی  کالس  یک  که  لرنر  اروینگ 
ادواردز(  )وینس  اجاره ای  تیر کشی  هفت  روایتگر 
می  داده  شرح  او  دید  زاویه   از  داستان  که  است 
تنهاست  آپارتمانش  در  او  که  شود. سکانس هایی 
کند،  می  آماده  خورد  و  زد  یک  برای  را  خود  و 
پیوسته در ذهن و  تاکسی«  هنگام ساخت »راننده 
فکر ما بود و همین طور وقتی با هاوارد شور روی 
موسیقی »مرحوم« کار می کردیم، قطعات گیتار و 
نقش آن در حرکت فیلم را از این اثر آموختیم. این 

فیلم برای من، یک منبع الهام بود. 

آل کاپون )ریچارد ویلسون - 1959( 
فیلمی کم هزینه و بی نظیر و ساخته شده توسط 
همراهان  نزدیکترین  از  یکی  ویلسون،  ریچارد 
این بود تا بهتر شناخته  اورسون ولز که سزاوار 
شود. راد استایگر در نقش کاپون خشن، بی نزاکت، 
حیوان صفت، جاه طلب و افسون کننده می درخشد. 
هیچ اثری از سانتیمانتالیسم در این فیلم دیده نمی 
به  نیز  دیگری  برجسته   جنایی  اثر  ویلسون  شود. 
نام »باج بده یا بمیر« ساخت که درباره گروه »بلک 

هند« در ایتالیای کوچک درست پس از آغاز قرن 
بیستم بود. 

کاله )ژان پیر ملویل – 1962( 
یکی  ملویل،  پیر  ژان  یعنی  فرانسوی سینما  استاد 
تعدادی  آمریکایی  به سبک  فیلمسازی  رهروان  از 
را  زیبا  به شدت  و  پیچیده  بزرگ،  اصیل،  آثار  از 
همراه با نگاهی غمخوارانه به گانگسترها ساخت که 
در آنها پلیس ها و جنایتکاران، همچون شوالیه های 
عصر سلحشوری بر سر موازین اخالقی با یکدیگر 
نزاع می کنند. این فیلم یکی از بهترین آثار اوست 

که شخصا آن را بسیار دوست دارم. 

مافیایی )آلبرتو التوادا - 1962( 
و  همسر  همراه  به  ایتالیا  شمال  در  که  مهاجری 
فرزندانش زندگی می کند )آلبرتو سوردی بزرگ( 
به خانه اش در سیسیلی برمی گردد و آرام آرام به 
سابق،  شناسی  وظیفه  حس  همان  سوی  و  سمت 
رابطه ها و التزامات خویشاوندی کشیده می شود. 
آغاز فیلم همچون یک کمدی گزنده است اما رفته 
نمی  پایان  در  و  می شود  تاریک تر  و  تاریک  رفته 
این  بگریزید.  لب هایتان  بر  لبخند  آوردن  از  توانید 
درباره   شده  ساخته  فیلم های  بهترین  از  یکی  اثر 

سیسیل است. 

درست به هدف )جان بورمن – 1967( 
همچون  ابداعاتی  که  بود  فیلم هایی  اولین  از  یکی 
انتزاعی  فرم  و  فوروارد  فلش  ناگهانی،  کات های 
از  و  گرفته  فرانسه  نوی سینمای  از موج  را  خود 
آنها در ژانر جنایی استفاده کرده بود. لی ماروین 
در نقش واکر درپی گرفتن انتقامی است از شریک 
قدیمی و همسر پیشینش. درست مثل برت لنکستر 
می  قدم  »تنها  یعنی  دیگرم  عالقه   مورد  فیلم  در 
زنم«) 1948( که نمی تواند پولش را زمانی که از از 
زندان بیرون می آید به دست بیاورد و در پی آن 

قدم به دنیای جدیدی می گذارد. 
این فیلم جان بورمن دوباره اثری گانگستری را بر 
طول موج زمانه  ساخت آن بنا کرد و این حس را 
به ما داد که چطور قواعد ژانر می تواند با انرژی 

عصر و دوره ای جدید هماهنگ شود. 

30نما

فیلم های گانگستری تاثیرگذار به انتخاب مارتین اسکورسیزی 

فیلم هاي برگزیده ژانر 
محبوب مارتي بزرگ 

فیلم افخمي در مترجم:کامیار کردستانی 
کانادا کلید خورد 

نیاگاراي  در  نیست«  من  خانه  »این  سینمایي  فیلم 
»سن پطرز بورگ«  فیلم  اکران  با  همزمان  کانادا 
بازي  با  شهرستان ها،  و  تهران  سینماهاي  در 
رسانه اي  مشاور  گزارش  به  خورد.  کلید  تید  درک 
روزها  این  که  افخمي  بهروز  فیلم  یازدهمین  فیلم، 
و  تهران  سینماهاي  پرده  بر  را  »سن پطرزبورگ« 
نیاگاراي  شهر  در  اکتبر   5 از  دارد،  شهرستان ها 

کانادا جلوي دوربین رفت. 

بنا بر این گزارش، در اولین جلسه فیلمبرداري درک 
تید بازیگر اصلي این فیلم جلوي دوربین فرهاد صبا 
صورت  به  افخمي  بهروز  ساخته  جدیدترین  رفت. 
دیجیتال و در بیست جلسه فیلمبرداري خواهد شد. 
به زودي سایت رسمي این فیلم به دو زبان انگلیسي 
من  خانه  »این  شد.  خواهد  اندازي  راه  فارسي  و 
از داستان کوتاه آسمان  اقتباسي وفادارانه  نیست« 
سیاه شب نوشته جرمي کین است که در سال 1992 
برنده جایزه ادبي )یان سنت جیمز( شده و در ایران 
نام  با  داستاني  مجموعه  در  دقیقي  مژده  توسط 
توسط  و  ترجمه  جوري اند«  این  آدم ها  همه  »اینجا 

نشر نیلوفر وارد بازار کتاب شد. 
 This is not عوامل سازنده فیلم »این خانه من نیست
افخمي،  بهروز  کارگردان:  از:  عبارتند   »my house
 ( اسموک  گاربر،جان  مینا،دانیل  نویسندگان:اندیشه 
بر اساس داستاني از جرمي کین(، مدیر فیلمبرداري: 
صحنه  پالرین، طراح  دانیل  صدابردار:  صبا،   فرهاد 
پردازي:  چهره  گروگر، طراح  مک  سون  لباس:  و 
گروه  وایزبام،  ایالیز  ریز:  برنامه  فلوریو،  ملیرا 
کارگرداني:علي اقطار، سلیم مدرسي، بازیگران:آنتینا 
گاربر، دستیار  دانیل  اسموک،  تید،جان  اسمول،درک 
تهیه: پدرام حائري، عکاس: پوریا منجزي، تهیه کننده 
کننده  تهیه  فرهاد،  والي  فرهاد  گذار:  سرمایه  و 
پویا  رسانه اي:  مشاور  لنتین،  مهرناز  اجرایي: 

نبي، محصول کشور کانادا 

خالصه داستان: پیتر مارتین پیرمرد هشتاد و هفت 
ساله که به بیماري آلزایمر دچار است مرگ همسر 
خود را باور ندارد، این عدم درک باعث پدید آمدن 
مشکالتي براي اطرافیان پیتر شده، تا جایي که آنها 
تصمیم مي گیرند او را به یک آسایشگاه رواني منتقل 
کنند، اما این همه ماجرا نیست و حضور پیتر در آن 
آسایشگاه سبب پدید آمدن مسائل جدیدي مي شود. 
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مخاطبان دیگرحاضر نیستند براي آگاه شدن از 
وقایع پولي بپردازند 

خبرهاي 
مجاني؛ 
اخبار باب میل 

خوانندگان 
ترجمه: ملیکا نصیري 
منبع: تایم 

دارند  تالش  فرامرزي  وزنامه هاي 
دسترسي  براي  تازه اي  روند  تا 
به طور  خبرها  به  خوانندگانشان 
آنالین بیابند. البته تالش هاي زیادي 
شده  انجام  خصوص  این  در  نیز 

است که شایان ذکر است. 
در  اخبار  به  مخاطبان  افزون  روز  نیاز 
»تایم مورداچ« و »سان دي  انگلستان،روزنامه هاي 
نیاز  این  هفته ها  در آخر  تا  در تالشند  اخیرا  تایم« 
خوانندگانشان را پوشش دهند و دسترسي آنها را 
به خبر هاي آنالین امکانپذیر سازند. مي توان از این 
دو روزنامه با عنوان اولین» روزنامه هاي آنالین« نه 

چندان حرفه اي در این کشور نام برد. 
این حرکت در پي توقعات، انتظارات و احتیاج خبري 
گیري  فرا  صورت  به  پیش  مدتها  از  که  مخاطبان 
بازتاب  و  بود  شده  ایجاد  عمومي  افکار  سطح  در 
آن در »لندن سیتي واید« درج شده بود انجام شد. 
است  امیدوار  نیز  استاندارد«  »ایوینینگ  روزنامه 
تغییرات جدید هماهنگ سازد  با  را  بتواند خود  که 
بازدید  از  درصد   50 اقل  حد  دسترسي  امکان  و 
کنندگانشان را به اخبار روز را بر آورده سازد. این 
قیمت  رساني،  خبر  براي  روزنامه ها  جدید  تصمیم 
هر  در  پنس   4 به  30پنس  از  را  روزنامه ها  توزیع 
شماره کاهش داد و خوانندگان را از 1میلیون نفر به 
3 /1 میلیون افزایش داد.)این آمار اعالم شده توسط 
مدیر مسئول روزنامه »ایوینینگ استاندارد« است.) 
وي تحقیقات گسترده اي را در این خصوص انجام 

داده است.( 
بازارهاي  منتقدان  از  یکي  آبراهام«  ون  »کارین 
با »آ اف پي« گفت: »صنعتي  اینترنتي در مصاحبه 
شکل  اولیه  مراحل  در  هنوز  مه ها  روزنا  شدن 
تغییرات،تاکید  این سیر سریع  گیري خود است.در 
روزنامه ها بر روي استفاده از تکنولوژي دیجیتال 
است. در این بازي به سرعت که براي تجارت هاي 
جز  چاره اي  آنها  و  است  تغییر  حال  در  قدیمي 
هنوز  نیز  ما  گفت  باید  ندارند،  آن  با  رویارویي 
نمي توانیم حدس بزنیم که چه موفقیت هایي در پي 

این تغییرات اخیر نهفته است.« 
براي نمونه روزنامه هایي که روزانه در مترو پخش 
مي شود، یک مدل قابل استناد وخوبي براي مطالعه 
و بررسي روند به وجود آمدن روزنامه هایي است 
که براي اولین بار در محل هاي حمل ونقل عمومي 
تغییر در روند  با سال ها  این تجربه  اما  پخش شد 
توزیع روزنامه و مطالعه در راستاي جذب مخاطب 
در16  همزمان  به طور  کار  گرفت.این  صورت 
و  اتوبوس  ایستگاه هاي  مترو ها،  در  انگلیس  شهر 
مکان هاي حمل و نقل عمومي انجام شد واز آن روز 
روزنامه هاي مجاني صبح زود در اختیار مردم قرار 
مي گرفت. این کار میزان خوانندگان روزنا مه را3/5 
درصد افزایش داد. بر اساس نتایج این آمار مي توان 

روند رو به رشد این موفقیت را بررسي کرد. 

در آمد اینترنتي راه نوین درآمدزایي 
روزنامه ها در حال حاضر در آمد خود را باید از راه 

تبلیغات به دست آورند.در واقع باید گفت که اکنون 
در دنیا گرایش مردم براي آگاهي از اخبار از طریق 
خبر هاي آنالین است و دیگر مایل نیستند تا براي 
کسب اطالعات پولي بپردازند. پس روزنامه ها باید 
بر کسب رضایت خوانندگانشان  کنند عالوه  سعي 
حداقل  با  را  مناسب،آن  خبري  پوشش  ایجاد  در 
قیمت در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.با گذشت 
7 سال از تغییرات اساسي که در بازارهاي جهاني 
بازارهاي  به  روزنامه ها  ورود  و  است  ایجاد شده 
موجود  اقتصادي  بد  وضعیت  وجود  با  اینترنتي، 
دارد.  ادامه  همچنان  روند  این  جهان  سطح  در 

خود  حیات  تداوم  براي  روزنامه ها  که  چالشهایي 
دشوار  آنها  براي  را  کار  هستند  مند  نیاز  آن  به 
مي سازد، شاید به توان گفت که حسادت در تولید 
به شیوها ي روزنامه هاي سنتي در روزنامه ها به 
به  خوانندگان  سریع  دسترسي  مي خورد.  چشم 
مدل  در  موفقیت  کلید  مي رسد  نظر  به  روز،  اخبار 
این  به  باید  اکنون  است. روزنامه ها  ارتباطي  جدید 
توزیع  باره  در  قبلي  موفقیت هاي  کنند.  توجه  نکته 
ایده  این  حمل ونقل  مراکز  در  رایگان  روزنامه هاي 
را بیش از پیش تایید مي کند، چون بیشتر مردم و 
آمد هاي  و  رفت  در مسیر  که  دارند  تمایل  شاغلین 
یا  آنالین  صورت  به  چه  را  اخبار  خود  روزانه 
روزنامه اي اما بدون پرداخت هزینه در یافت کنند. 

ورشکستگي برخي از مطبوعات به دلیل عدم توجه 
بوده  موجود  رقابتي  بازار  در  موضوع  همین  به 
بازار  معموال  عصر  و  صبح  روزنامه هاي  است. 
یکساني براي گرفتن آگهي دارند در نتیجه مي توانند 
به صورت یکساني به رسالت خبري خود بپردازند، 
اما این را باید در آمار جذب آگهي توسط بازاریابان 
بهتر  روزنامه ها  بازاریابان  براي  کنیم.  جست وجو 
اقدام کنند  اینترنتي  است نسبت به جذب آگهي هاي 
خواهد  نیز  روزنامه  براي  باالتري  آمد  در  چون 
داشت عالوه بر این به آنها این امکان را مي دهد که 
روزنامه خود را با تیراژ باالتر و رایگان در اختیار 

خوانندگان خود قرار دهد. 
کارشناس  پیکارد«  جي  »روبرت  پروفسور 
مي گوید:  سوئد  دانشگاه  از  رسانه اي  اقتصاد 
مدل  بهترین  مترو،  در  رایگان  روزنامه هاي  »مدل 
بدون  و  سریع  اطالع رساني  براي  آمده  دست  به 
این  ولي  است  حاضر  حال  در  مخاطبان  به  وقفه 
درست نیست که همه روزنامه ها از این روش براي 

اطالع رساني استفاده کنند.« 
از  نوع  »این  مي کند:  نشان  خاطر  ادامه  در  او 
و  ندارند  اخبار  بر  تفسیري  و  نقد  روزنامه نگاري 
خبرها  باره  در  مي کنند.آنها  اطالع رساني  صرفا 
تحقیق و تفحصي نمي کنند و حتي نظر کار شناسي 
نیز  را  فکر خوانندگان  نمي دهند.آنها حتي  ارائه  هم 
صورت  به  نیز  دلیل  همین  نمي کشند.به  چالش  به 
که  گفت  مي توان  درواقع  مي گردند.«  توزیع  رایگان 
به نظر »بیکارد« این روزنامه ها صرفا اطالع رساني 
میکنند و رسالت روزنامه نگاري را انجام نمي دهند. 

مي گوید:  نیز  منتقدان  این  از  دیگر  یکي  »براک« 
»بعضي اخبار در دل خود محتوا هاي پنهاني دارند 
که الزم است بر روي آنها کار شود یا توضیح الزم 
در این رابطه به مخاطبان داده شود.« او مدتهاست 
که در حال بررسي فیدبک این نوع روزنامه نگاري 

در بین مردم و افکار عمومي جامعه است. 

همگامي با تکنولوژي جدید 
که  موافقند  نظریه  این  با  منتقدان  خوشبختانه 
در  کسب  براي  راهي  باید  ها،  روزنامه  بیشتر 
اینترنتي  آمد  یا در  کنند  پیدا  اینترنت  از طریق  آمد 
کرده  طراحي  را  خود  سایت  باشند،یعني  داشته 
به  آنها  بپردازند.  آمد  در  کسب  به  آن  طریق  از  و 
تایید نیز مي کنند. بعضي نمونه ها اشاره و آنها را 

مثال روزنامه »فایننشال تایمز «از راه ارائه خبر هاي 
مالي و اقتصادي از طریق سایت خود به مخاطبان، 

در آمد قابل توجهي دارد.یا روزنامه» وال استریت« 
اقتصادي روي سایت  از راه گذاشتن خبر هاي  نیز 
کارشناسان  نظر  کنار  در  آنالین  صورت  به  خود 

خبره، مخاطبان خود را جذب کرده است.مخاطبان 
مي توانند آخرین اخبار پولي و مالي را به صورت 
کامل و آنالین از این سایت دریافت کنند.»نیویورک 
اخبار   2011 ژانویه  از  که  کرد  اعالم  نیز  تایمز« 
جدیدي را فقط به صورت آنالین روي سایت خود 
به مخاطبان ارائه خواهد داد. »آبرام« که از منتقدان 
روزنامه نگاري و نظریه هاي آن است، مي گوید: »به 
جدي  و  جدید  خبري  سایت هاي  که  مي رسد  نظر 
راستاي هدف  در  گیري هستند،آنها  در حال شکل 
اینترنتي کردن رسانه ها و در آمد زایي از این طریق 
در حال حرکت هستند.آنها مصرند که خبر ها را به 
اختیار مخاطبان  در  و  کرده  آنالین شارژ  صورت 

خود قرار دهند.« 

است.وي  منتقدان  این  از  دیگر  یکي  نیز  »براک« 
زودي  به  مي گوید:  آبراهام  سخنان  راستاي  در 
روزنامه ها  از  نسل جدیدي  در محاصره  مخاطبان 
قرار مي گیرند که به آنها را مي توان» روزنامه هاي 
به  را  خود  نیاز  مورد  اطالعات  تا  «نامید  صنعتي 
تجربه اي  کنند.این  استفاده  آنها  از  و  آورند  دست 

متفاوت براي آنها خواهد بود. 

روزنامه ها نیز با تجربه هاي جدیدي مواجه خواهند 
شد که مخاطبان خود را در بازاري رقابتي، جذب 
و  اینترنتي  عضویت  به  وادار  را  آنها  و  یند  نما 
پرداخت این وجه عضویت به صورت دایم نمایند. 
اما این هدف میسر نیت جز آنکه آنها حرف تازه و 

منحصر به فردي براي گفتن داشته باشند. 
این طریق در صورتي امکان  از  البته در آمد زایي 
پذیر است که خبر ها فقط از طریق سایت روزنامه 
براي  دیگري  راه  و  باشند  مخاطبان  دسترس  در 
دستیابي به آنها موجود نباشد.اگر مخاطبان بتوانند 
آورند  دست  به  را  اخبار  این  ارزانتر  راه هاي  از 
اهدافشان  به  رسیدن  راه  در  روزنامه ها  گفت  باید 

شکست خواهند خورد. 

ارتباطات
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نامزدهاي دریافت جایزه بوکر 
به  مکارتي«  »تام  و  دوره  دو  برنده  کري«  »پیتر  ازجمله  نویسنده  شش 
عنوان نامزد دریافت جایزه بوکر معرفي شدند. به گزارش آسوشیتدپرس 
6 نامزد دریافت جایزه سال بوکر سه شنبه معرفي شدند.»پیتر کري«، رمان 
نویسن استرالیایي و برنده دو دوره جایزه بوکر ، »تام مک کارتي«  نویسنده 
گالگوت«،  »دامون  کانادایي ،  ـ  ایرلندي  نویسنده  دانوگه«،  »اما  انگلیسي ، 
و  انگلیسي  نویسنده  جاکوبسن«،  »هووارد  جنوبي ،  آفریقاي  نویسنده 
همچنین »آندریا لیو«، نویسنده جامایکایي؛ در فهرست نامزدهاي دریافت 
جایزه بوکر معرفي شدند.مراسم معرفي جایزه بوکر که در لندن برگزار 
مي شود؛ قرار است تا ساعاتي دیگر و در نشست بعدازظهر خود برنده 
جایزه این مراسم را از بین این شش نفر معرفي کند. پیش بیني  مي شود که 
پیتر کري و تام مکارتي از شانس بیشتري براي به دست آوردن جایزه 
مکارتي  و  آمریکا«   در  اولیور  و  کتاب »طوطي  با  برخوردار هستند.کري 
با کتابي به نام »سي« ، داستاني در مورد تکنولوژي در قرن 20، در این 
مراسم شرکت کردند.کري پیش از این در سال هاي 1988 و 2001 برنده 
ایرلندي -کانادایي  با  جایزه بوکر شده بود.همچنین اما دانوگه، نویسنده 
کتابي به نام »اتاق«  که داستاني از یک پسر و مادر در یک کلبه باغي است 
با  هم  گالگوت  دامون  ایلنا  گزارش  است.به  کرده  مراسم شرکت  این  در 
و  فینکلر«،  »پرسش  کتاب  با  هووارد جاکوبسن  اتاقي غریب« ،  »در  کتاب 
با کتاب »آواز طوالني« در رقابت براي کسب جایزه  لیو  همچنین آندریا 

بوکر شرکت کرده اند. 

شیموس هني برنده جایزه معتبر
 شعر فوروارد 

معتبر  جایزه  نوبل،  ادبي  جایزه  برنده  ایرلندي  شاعر  هني،  شیموس 
شعر فوروارد را به فهرست افتخاراتش افزود. به نقل از ایریش تایمز، 
با  این جایزه مهم،  با اعالم نام شیموس هني به عنوان برنده امسال 
جایزه  این  که  او  شد.  تقدیر  وي  از  پوندي  هزار   10 یک چک  اهداي 
را براي مجموعه جدید شعرش دریافت کرده، دیشب در مراسمي که 
این حال  با  نداشت.  برگزار شد، حضور  اهداي جایزه  براي  لندن  در 
پیامي که او براي تشکر فرستاده بود از سویش قرائت شد. هني 71 
ساله، براي دوازدهمین مجموعه شعرش که با عنوان »زنجیره انساني« 
منتشر شده، این جایزه را به خود اختصاص داد. با وجود این که هني 
جوایز معتبري چون نوبل را در کارنامه اش دارد، این نخستین باري 
مي کند.  دریافت  را  فوروارد  تخصصي  و  ساالنه  جایزه  او  که  است 
جایزه فوروارد که امسال نوزدهمین سال برگزاري اش را پشت سر 
گذاشت هر سال به بهترین شعر بریتانیایي اهدا مي شود. این جایزه در 
دو بخش دیگر نیز برندگانش را معرفي کرد: در بخش بهترین مجموعه 
اول یک شاعر، هیالري منسون 45 ساله جایزه 5 هزار پوندي را براي 
نیز  ساله   53 کاپوس  جولیا  و  گرفت  »کوه«  نام  به  شعري  مجموعه 

جایزه بهترین شعر منفرد را دریافت کرد. 

360 هزار دالر براي کوتاه از ادبیات
»نقشه ایران« مشیري 

و  خاورمیانه  حراج  ششمین  حالي  در  بونامز  حراج  موسسه 
 19 با  برابر  اکتبر   11 دوشنبه  شامگاه  را  خود  آسیاي  جنوب 
مهرماه در هتل میراژ دوبي برپا کرد که فروش 380 و 360هزار 
دالري آثار یک هنرمند عراقي و یک هنرمند ایراني با وجود ارائه 
آثار مهمي از چند هنرمند برجسته هندي به اتفاق مهم این حراج 

بدل شد. 
در این حراج مجسمه اي از »جواد سلیم« هنرمند درگذشته عراقي 
آن روي  که تصویر  »مادر وکودک«  عنوان  با   )  1961-1919(
جلد کاتالوگ بونامز نیز نقش بسته بود رکورد فروش 384 هزار 
دالري را دریافت کرد.این اتفاق در حالي بود که به فاصله کمي 
از او، »فرهاد مشیري« هنرمند پرآوازه ایراني با تابلوي »نقشه 
این  به  تا  یافت  دالري دست  هزار  فروش 360  به  ایران« خود 
ایرانیان را در کنار همسایگان عراقي شان در سالن  ترتیب نام 

حراج زبانزد کند. 
به سال  است،مربوط  185×185 سانتي متر  که  مشیري  تابلوي 
روي  مواد  ترکیب  و  روغن  رنگ  تکنیک  با  و  مي شود   2001
این  در  بونامز  ایسنا،موسسه  گزارش  است.به  شده  اجرا  بوم 
آثار مدرن و معاصر خاورمیانه و جنوب  به عرضه  که  حراج 
هنرمندان  آثار  ایراني ها،  آثار  کنار  در  داشت،  اختصاص  آسیا 
عراق،  مصر،  سوریه،  سریالنکا،  پاکستان،  هند،  کشورهاي 
حراجي  کرد.  ارائه  هم  را  و...  مراکش  لبنان،  تونس،  فلسطین، 
بونامز پیش از این در تاریخ 21 اردیبهشت ماه ) 11 مي 2010 
از هنرمندان خاورمیانه و  آثار بیشتري را  بتواند  اینکه  ( براي 
به  را  آثار  این  برساند  فروش  به  ایراني  هنرمندان  به خصوص 
نیویورک برد. این آثار در کنار آثار هنرمندان مطرح فرانسوي، 
میان  در  شد.  عرضه  مکزیکي  و  ایتالیایي  انگلیسي،  آمریکایي، 
پرویز  کیارستمي،  عباس  چون  افرادي  نام  ایراني  هنرمندان 
تناولي، فریده الشایي، مارکو گریگوریان و... به چشم مي خورد. 
چون  بزرگي  نام هاي  نیز  کشورها  دیگر  هنرمندان  میان  در 
باستیاک،  میشل  لژه،ژان  فرنان  پیکاسو،  پابلو  رنوار،  آگوست 
»فرهاد  حراج  آن  در  مي شد.  دیده  هرست  دایمن  و  دین  جیم 

مشیري« توانست به رقم فروش 80 هزار دالري برسد. 

کتاب جدید
 »گابریل گارسیا مارکز«

 در راه است 
ایبنا: کتاب تازه »گابریل گارسیا مارکز « با عنوان »نمي آیم برایت 
حرف بزنم« بیست و نهم اکتبر)هفتم آبان( منتشر و روانه بازار 
خواهد شد. به نقل از سایت خبري ایتالیا،  »نمي آیم برایت حرف 
»گابریل  رمان  آخرین  انتشار  از  سال  شش  فاصله  به  بزنم« 
داشت،  نام  من«  غمگین  دلبرکان  »خاطره  که  مارکز«  گارسیا 
منتشر خواهد  دیگر  هفته  تا سه  که  کتاب  این  مي شود.  منتشر 
شد، به صورت همزمان در اسپانیا و آمریکاي التین در دسترس 
عالقه مندان به کتاب هاي وي قرار خواهد گرفت. این کتاب شامل 
22متن سخنراني است و عنوان آن از اسم یک مقاله که مارکز 
در سال 1944 وقتي در دبیرستان تحصیل مي کرد، نوشته بود، 
گرفته شده است. »مارکز« در این متن  ها که تاکنون با هم منتشر 
نشده اند، از وسوسه ها و دلمشغولي هایش به عنوان یک نویسنده 
یک  عنوان  به  را  روانش  که  به موضوع هایي  و  سخن مي گوید 
اشاره  به دقت و وسواس  شهروند آشفته و دگرگون مي کنند،  

مي کند. 
گرفته  کلمبیا  کشورش  رخدادهاي  از  جدید  کتاب  این  در  وي 
زیست  محیط  سر  بر  که  بالهایي  اتمي،  تولیدهاي  گسترش  تا 
التین  آمریکاي  در  پرورش  و  آموزش  و  جوانان  آینده  آمده، 
سخن به میان آورده است. »گابریل خوزه گارسیا مارکز« که 
در   1927 سال  در  مي کند،  زندگي  مکزیک  در  حاضر  حال  در 
کلمبیا دیده به جهان گشود. وي رمان نویس،  روزنامه نگار،  ناشر 
و فعال سیاسي است. وي در میان مردم کشورهاي آمریکاي 
ایجاد  از  پس  و  است  مشهور  »گابیتو«  یا  »گابو«  نام  با  التین 
مشکالت سیاسي در کشورش کلمبیا، در مکزیک زندگي مي کند. 
نام  به  را در روزنامه اي  اولین نوشته هایش  او در سال 1941 
»یوونتود« که مخصوص شاگردان دبیرستاني بود، منتشر کرد. 
پایان  به   1968 سال  در  را  تنهایي«  سال  »صد  رمان  »مارکز« 
رساند که به عقیده بیشتر منتقدان شاهکار او به شمار مي رود. 
او در سال 1982 براي این رمان، برنده جایزه نوبل ادبیات شد. 

نمایش »کتاب اول«
 ویلیام شکسپیر 

 یک نسخه نادر از »کتاب اول« مجموعه آثار ویلیام شکسپیر که 
سال ها در یک صندوقچه نگهداري مي شد، در معرض دید عموم 
نزدیک  که  مجموعه  این  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به  مي گیرد.  قرار 
به جا  از معدود نسخه هاي  یکي  نوشته شده،  پیش  به 400 سال 
مانده از مجموعه آثار این شاعر انگلیسي است. براي نمایش این 
آثار شکسپیر  از همه  مجموعه که نخستین مجموعه شکل گرفته 
محفظه  شده،  منتشر   1623 سال  در  و  اوست  کمدي  آثار  بجز 
خاصي ساخته شده تا به تدریج صفحات مختلف آن در معرض 
روستاي  در  »کراون«  موزه  مسئول  گیرد.  قرار  عالقه مندان  دید 
نورت یورکس که نمایش این کتاب را برعهده دارد، گفت: این اثر 
شده  نوشته  انگلیسي  زبان  به  که  است  کتابي  مهم ترین  احتماال 
»آنتوني وست« شکسپیر شناس  داریم.  را  آن  از  نسخه  یک  ما  و 
نیویورکي که فهرستي از کتاب هاي اول موجود در سراسر جهان 
را تهیه کرده نیز با بررسي این اثر تایید کرد که این مجموعه یک 
که  منتشر شده  اول  کتاب  »حدود 750  گفت:  او  است.  اول  کتاب 
تنها 240 نسخه از آنها در دست است و 49 نسخه از این میان در 
بریتانیا نگهداري مي شود.« هرچند ارزشي  براي این کتاب تعیین 
تاکنون  موزه  این  که  است  اثري  باارزش ترین  اثر  این  اما  نشده 
نگهداري آن را برعهده داشته است. این کتاب با عنوان »کمدي ها، 
تاریخ ها و تراژدي هاي ویلیام شکسپیر« توسط همکاران او جان 
از مرگ شکسپیر منتشر  همینگز و هنري کوندل، هفت سال پس 

شده است. 
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حکایت هایی از سعدی
یا  ای  دیده  در جهان  تر  بزرگ همت  تو  از  گفتند:  را  حاتم طایی 

شنیده ای؟
را و  امرای عرب  بودم  قربان کرده  بلی، روزی چهل شتر  گفت: 

خود به گوشه صحرا به حاجتی بیرون رفتم.
خارکنی را دیدم پشته فراهم نهاده.

گفتم: به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده 
اند؟

گفت: هرکه نان از عمل خویش خورد
منت حاتم طایی نبرد

من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.
****

از عاقلی پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبختی کدام است ؟ در پاسخ 
گفت : ))نیکبخت آن است که خورد و کشت کرد. بدبخت آن کسی 

است که مرد و گذاشت . ((
****

چوپانی پدر خردمندی داشت . روزی به پدر گفت : ))ای پدر دانا 
و خردمند! به من آن گونه که از پیروان آزموده انتظار می رود 

یک پند بیاموز!((
پدر خردمند چوپان گفت : ))به مردم نیکی کن ، ولی به اندازه ، نه 

به حدی که طرف را لوس کند و مغرور و خیره سر نماید.((
****

حکیم فرزانه ای پسرانش را چنین نصیحت می کرد: ))عزیزان پدر! 
هنر بیاموزید، زیرا نمی توان بر ملک و دولت اعتماد کرد، درهم و 
دینار در پرتگاه نابودی است ، یا دزد همه آن را ببرد و یا صاحب 
دولت  و  زاینده  هنر چشمه  ولی  بخورد،  را  آن  اندک  اندک  پول، 
پاینده است ، اگر هنرمند تهیدست گردد، غمی نیست زیرا هنرش 
در ذاتش باقی است و خود آن دولت و مایه ثروت است ، او هر 
جا رود از او قدرشناسی کنند، و او را در صدر مجلس جا دهند، 
ولی آدم بی هنر، با دریوزگی و سختی لقمه نانی به دست آورد.(( 

● جهل
یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خویش 
باشد  دیگری در سخن  که چون  آن کس  مگر  است  نکرده  اقرار 

همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند. 

● غرور
روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای کریوه 
کاروان  پس  از  ضعیف  پیرمردی  مانده.  سست  غخرپشتهف  ای 
همی آمد و گفت چه نشینی که نه جای خفتن است گفتم چون روم 
اند  گفته  این نشنیدی که صاحبدالن  پای رفتن است. گفت  نه  که 

رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن.

● دل آزرده
کنجی  به  آزرده  دل  زدم.  مادر  بر  بانگ  جوانی  جهل  به  وقتی 
نشست و گریان همی گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی 

می کنی؟

● هنر
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک 
و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر 
است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر 
چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم 
نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هرجا که رود قدر بیند و 

در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.

● اجل
دست و پا بریده ای هزار پایی بکشت. صاحبدلی بر او گذر کرد و 
گفت سبحان اهلل با هزار پای که داشت چون اجلش فرا رسید از بی 

دست و پایی گریختن نتوانست.

● صید
آن  افتاد. طاقت حفظ  اندر  دام  به  را ماهی قوی  صیادی ضعیف 
نداشت ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت. 
چنین صیدی  که  کردند  مالمتش  و  خوردند  دریغ  دیگر صیادان 
در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت ای برادران چه توان 
کردن؟ مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد 

بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد.

 

بزرگان سخن مصائب یک فیلسوف 
فرانسوی

 
مکان  و  زمان  بعد  از  خارج  اندیشه  یک  داشتن  صور 
ناممکن است.این جمله به ویژه در مرحله شکل گرفتن 
می شود.هرچند  محسوب  ضروری  قانونی  تفکر  یک 
تازه اند و  که هنوز هم  دارند  اکنون وجود  افکاری هم 
حرفی  برای گفتن دارند ، اما اصواًل در یک زمان معین 
و تحت شرایط خاصی  شکل گرفته اند که حال بنا به مقتضیات جامعه 
به  اخیر  تفسیرند.این موضوع خودرا در قرن  قابل  ، همچنان  کنونی 
علت داشتن ویژگی هایی که در حال گذر از دنیای مدرن بود ، بیشتر 
نشان داد و در این گذار "آلبر کامو" هم از این قضیه مستثنی نیست.

به  را  خود  تاثیر  بیشک  نازی  آلمان  و  فرانسه  و  الجزایر  بین  جنگ 
اندازه ی کافی  بر کامویی که در صدد بیان حاالت اخالقی  آن روزها 
و نوشتن تند و  را داشت ، گذاشته بود. سردبیری روزنامه "کومبا" 
به  اخالق رو  بیان  برای  از تالشی  ، حاکی  نامه  قالب یک  در  او  تیز 
انحطاط ، داشت. ژان پل سارتر رفیق نیمه راه کامو ، علنًا نوع افکار 
اگزیستانسیالیستی او را "ضد خدا " نامید و این یعنی  خأل بزرگی  در 
جهان، یعنی  سکوت خدا. نام های داستانهای کامو، همه برآمد از یک 
حالت درونی  و گذر این حالت و آشکار شدن آن در دنیای بیرونی 
و . . . حالت حکم  است. نام های چون "بیگانه" ، "سقوط" ، "طاعون" 
رانی باطن و غلبه بر دنیایی که هیچ "اهمیتی" برای او ندارد ، است و 
البته رسیدن به یک حالت یگانه یعنی  "عصیان". این حرف "مورسو" 
قهرمان داستان بیگانه است که سر آخر آرزوی دیدن تماشاگران را 
برای اعدامش در سر می پروراند. کلمه "اهمیت" واژه تعیین کننده ، که 
باعث به وجود آمدن قید و بند و یا یک خط مرزی می شود ، است. 
آن  "مورسو"  این جوابی ست که خود  و  یا چه؟  و  برای که؟  اهمیت 
را در پاراگرافی که به یاد عشق اش می افتد می دهد:"چه اهمیتی دارد 
. کامو در جای  که امروز ماری به یک مورسوی دیگر بوسه بدهد" 
دیگری باز هم در پی  کندن بند اسارت بر می آید و در جمله "اگر خدا  
به نوع به اخالق سنتی  که الزامی برای  نباشد همه چیز مجاز است" 
می کند  اعالم  در عوض  و  می تازد   ، است  قائل  "نبایدها"  و  "بایدها" 
را  پوچی همه چیز   ، نگه می دارد  مقید  بل  نمی کند  آزاد  را  ما  پوچی 
داستان  قهرمان  هم  را  حکم  همین  سیزیف(.  )افسانه  می کند  مجاز 
سقوط یعنی  "ژان باپتیست کلمانس" )که بی ربط به ژان پل سارتر هم 
نیست( در گفتگویی با تاجر همیشه ناشناس انجام می دهد و می گوید:" 
من لوحه خودم را میشناسم ، ژان باپتیست کلمانس ، بازیگر، چرا که 
وقتی  نابینایی را از پیاده روی که با کمک من به آن رسیده بود ، ترک 
می کردم ، کالهم را برداشتم و به او سالم دادم" و می پرسد " میدانی  

سالم خطاب به که بود: به تماشاگران ".

اما  دو نکته که اندیشه و آثار کامو را هنوز هم خواندنی می کند 

-1میل به تشخیص اخالقیات از راه " تفاوت " است که در اخالقیات 
مدرن امروز نقش بسزایی دارد.وی همراه با آگوستینوس معتقد است 
"شر صرفًا نامی  است برای نبود خوبی  " و دقیقا معنایی است برای 
قاعده نشانه شناسی  که بر تمایز استوار است و در تقابل با دیگران 

هویت انسان مدرن را شکل می دهد.

از  هم  حرکت  این  و  است  یگانه  حرکتی   به سوی  کامو  -2پیشروی 
نکاتی ست که به شدت در داستانهای وی به چشم می  خورد و آخرین 
مأمن این حرکت، مرگ است.اما پیش از این کامو در تحقیقی که برای 
و  مسیحی   متافیزیک   " نام  به  بود  گرفته  نظر  در  لیسانسش  دوره 
فلسفه نوافالطونی" این وجه خاص را در فلوطین یافت. فلوطین بانی  
فلسفه نوافالطونی است و تنها شاخه عرفان افالطون را وام گرفته.

فرفوریوس شاگرد وی شرم فلوطین را از اینکه در تنی جای داشت ، 
نوشته و می گوید :اجازه نمیداد تصویرش را بکشند ، اما بعضی  اوقات 
هم زیبای جهان مادی را می ستود. این احوال فلوطین را با این جمله 
کامو بسنجیم: " یک طرف زیباییست، و طرف دیگر در هم شکستگان 
و پایمال شدگان، هر قدر هم که این کار دشوار باشد من میخواهم به 
هر دو طرف وفادار بمانم ". تنها فرقی  که در بین این دو ایده  دیده 
دلیل وی  نزد کاموست.به همین  پایان زندگی  توسط مرگ  می شود، 

می گوید:" هم اکنون زمان کمک به نفرینیان است ". 

این افکار با در نظر گرفتن  معنای خدا نزد کامو و همچنین اتفاقاتی که 
در زمان وی بر سر مردم  نازل می شد، راه آلبر را به سوی عصیان 
باز کرد، عصیانی که تنها یک پله از مرگ پایین تر است.این عصیان 
هم در بیگانه در جایی  که " مورسو" فریاد بر سر کشیشی که برای 
و  عصیان  پل  کدام  اما  است.  واضح  می کشد،  بود،  آمده  او  مغفرت 
در  ریچارد کمبر "  مرگ راه به هم ربط می دهد؟ آن پل داوریست." 
کتاب فلسفه کامو )ترجمه خشایار دیهیمی( اشاره خود را به اهمیت 
انتخابهای او معطوف می کند و اینکه انتصاب ها اهمیت چندانی ندارد. 
اما موضوع فراتر از اهمیت، آن هم به انتخاب است. کامو بیشتر به 
داوری این انتخابها تمایل دارد. در داستان سقوط ، ژان باپتیست که 
سوی دیگر نرده"صحبت   " از  با خیالی آسوده  وکیل بود و همیشه 
سایر  مشابه  نیست  بهتر  آیا  می نشیند:"  داوری  به  هم  باز  می کرد، 
مردم زندگی  کنم و برای اینکار مگر سایر مردم نباید شبیه من شوند؟ 
". و یا " مورسو " که برای داوری در دادگاه می نشیند با بعد از گذشت 
زمانی  که او، به دنبال خود کشیده، به اعدام محکوم می شود.در نتیجه 

عصیان به یگانگی مرگ می رسد و اخالق نزد کامو یکتا می شود.

را  متفاوتی  طعم های  سیاسی ش  فعالیت های  در  کامو  اینکه  دلیل  به 
چشیده بود ، حرکت یگانه را به سوی اخالقیات  برداشت، حرکتی  که 
اگر نگوییم شروع اش از او بوده اما یکی  از مهمترین محرک های این 
یاد  اخالق مدرن  به عنوان  آن  از  امروزه  که  نظریه ی  اوست.  نظریه 
می شود و این  در تفکرات افرادی مثل فوکو که از نیچه تاثیر گرفته اند 
، نمایان است. کامویی که عالوه بر وضع تاریخی و جغرافیایی خویش 
گرفته  دینی  غیر  شکل  معتادش،  نامزد  خیانت  با  زندگیش  پیشینه   ،
آدمها می میرند و خوشبخت  بود حال با صدایی بلند فریاد می زند " 

نیستند " .

مهدی تربتی
دانشجو از انگلستان
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پایان خوش 
براي اسارت 

69 روزه 
33 قهرمان ملي شیلي با پوشش خبري زنده رسانه هاي 

جهان به آغوش خانواده هاي خود بازگشتند 
در  شیلي  خوزه«  »سن  مس  و  طال  معدن 
خبررساني  اصلي  پایگاه  به  چهارشنبه  روز 
شد.33  تبدیل  سراسرجهان  رسانه هاي 
معدنچي گرفتار در عمق 700 متري زمین که 
براي 69 روز با بیم و امید نجات یافتن یا مرگ 
مي رسانند  شب  به  را  خود  تاریک  روزهاي 
سرانجام با تالش هاي شبانه روزي مسئوالن 
باز  خود  خانواده هاي  آغوش  به  امدادگران  و 
ملي  قهرمانان  اکنون  که  نفر   33 گشتند.این 
توجهات  اخیر  ماه  دو  در  گرفته اند  لقب  شیلي 

جهاني را به خود جلب کرده بودند. 
بود  بي نظیر  خود  نوع  در  که  نجات  عملیات  این  در 
کارشناسان مختلف براي طراحي روشي براي نجات 
کردند. کار  هم  کنار  در  روزها  گرفتار  معدنچیان 

و  تاریکي  عمق  به  بوق  با  سفید  و  قرمز  کپسول 
صخره اي سخت وارد شد و پس از 20 دقیقه ققنوس 2 

با اولین نجات یافته به سطح زمین رسید. 

روز  بامداد  اولیه  ساعات  در  نجات  بزرگ  عملیات 
در  گرفتار  معدنچي  نخستین  و  شد  آغاز  چهارشنبه، 
و  مختلف  شبکه هاي  تلویزیوني  دوربین هاي  برابر 
ده ها گزارشگر از سرتاسر جهان از عمق 622 متري 
معدنچي  هر  صبح  از  یافت.  انتقال  زمین  سطح  به 
استقبال  مورد  مي شود  خارج  زمین  زیر  از  که 
مي گیرد.  قرار  شیلي،  رئیس جمهور  پینیرا،  سباستین 
گفت:  دارد  حضور  محل  در  که  شیلي،  رئیس جمهور 
است. نداشته  نظیر  تاریخ  در  نجاتي  عملیات  »چنین 
کشور ما به ارزش امید، ایمان و همبستگي پي برد.« 
مختلف  گروه هاي  درگیري هاي  شاهد  همواره  شیلي 
بوده،در این کشور راست با چپ مي جنگد و فقیر هم با 
غني، دولت هم با مردم. اما در این روز همه شیلیایي ها 

ملي خود دست  قهرمان   33 نجات  براي  هم  کنار  در 
معدنچیان  این  عملیات خروج  بودند.  برداشته  دعا  به 
از عمق زمین بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جهان 
پیام،  ارسال  با  نیز  سیاسي  رهبران  برخي  و  داشته 

بسیاري  کرده اند.  را  نجات  عملیات  موفقیت  آرزوي 
از جمله  تلویزیوني و سایت هاي خبري  از شبکه هاي 
پخش  را  نجات  عملیات  این  زنده  به صورت  رویترز 
توانایي جسمي  خاطر  به  آوالوس  مي کنند.فلورینسیو 
براي عملیات  فرد  عنوان نخستین  به  و رواني خاص 
و  دراماتیک  لحظه اي  در  بود.  شده  انتخاب  نجات 
رئیس جمهور  آغوش  در  آوالوس  نشدني  فراموش 
شیلي، همسرش و پسر هفت ساله اش قرار گرفت.دو 
ثبت کردند.در  را  این صحنه  هزار خبرنگار و عکاس 
این لحظه ناقوس هاي تمامي کلیساها در شیلي به صدا 
سپولودا  ماریو  یافته  نجات  معدنچي  دومین  آمد.  در 
سطح  به  آوالوس  از  پس  ساعت  یک  که  بود  اسپینا 
از کپسول نجات خارج  با پرش  او  زمین آورده شد. 
شد تا ثابت کند قدرت فیزیکي خود را هنوز حفظ کرده. 
وي سپس مورد معاینه تیم پزشکي قرار گرفت. اسپینا 
گفت:   زمین  متري   700 عمق  در  شرایطش  درباره 
را  خدا  هم  شرایط  آن  در  ما  بود.  بحراني  وضعیتي 
داشتیم و هم شیطان را و در نهایت خدا به ما کمک 
کرد تا زنده بمانیم. سومین معدنچي نجات یافته ژوان 
ایالنس بود که ساعتي پس از اسپینا نجات یافت. وي 
محسوب  معدنچي   33 بین  در  حاضر  بولیویایي  تنها 
بود. کارلوس ماماني نیز به عنوان چهارمین معدنچي 
نجات یافت. همچنین نفر پنجم جیمي سانچز 19 ساله 
بود که جوان ترین معدنچي گرفتار محسوب مي شود. 

یکنفره،  محفظه اي  از  استفاده  با  معدنچیان  انتقال 
موسوم به کپسول ویژه، صورت مي گیرد که با عبور 
شدن  گرفتار  محل  به  زمین  سطح  از  که  تونلي  از 
معدنچیان حفر شده، آنان را یک به یک به سطح زمین 

انتقال مي دهد.در صورتي که اشکالي در کار آسانسور 
معدنچیان  از  یک  هر  کردن  خارج  نکند،  بروز  نجات 
مي انجامد.کارشناسان  طول  به  ساعت  یک  حدود 
به طول خواهد  نجات 48 ساعت  اعالم کرده عملیات 
انجامید. در ابتدا قرار بود عملیات نجات حدود ساعت 
یک بامداد به وقت گرینویچ آغاز شود اما به دالیل فني 
اندکي به تعویق افتاد.لوئیس ارزوئا، سرپرست گروه 
معدنچیان گرفتار، آخرین فردي خواهد بود که نجات 
مدیریت  رفتار  خاطر  به  اروزئا  آقاي  یافت.  خواهد 
زمین،  اعماق  در  اسارت  اول  روز   17 در  که  خوبي 
که معدنچیان شرایط نامطلوبي داشتند، از خود نشان 

داده بود، ستایش شده است. 

و  زمین  به سطح  انتقال  از  پس  معدنچیان  از  یک  هر 
اعضاي  با  کوتاه  مالقاتي  نجات،  محفظه  از  خروج 
خانواده خود دارد و سپس براي انجام معاینه پزشکي 
به بیمارستان منتقل مي شود. معدنچیان پس از انتقال 
به سطح زمین دو ساعت را در بیمارستان صحرایي یا 
قسمت استراحت سپري مي کنند.هم اکنون شایع ترین 
بیماري بین معدنچیان مشکالت پوستي است.در عین 
نبود  اثرات  با  مقابله  براي  تا  آماده اند  پزشکان  حال، 
نورخورشید در زیرزمین که ماه ها طول کشیده است 
به آنان ویتامین دي تزریق یا در صورت لزوم به آنان 

سرم وصل کنند. 

بیمارستان  درمان،  اولویت  تعیین  منطقه  کانتینر   34
صحرایي و قسمت استراحت را که در آن معدنچیان 
داد. خواهد  تشکیل  مي کنند،   دیدار  شان  خانواده  با 
بیمارستان  در  کامل  معاینه اي  از  پس  معدنچیان 
بروند  استراحت  قسمت  به  دارند  اجازه  صحرایي، 
که در آن میز و صندلي قرار داده شده است و آنان 
کنند.تعداد  دیدار  خود  خانواده  اعضاي  با  مي توانند 
معدنچي  هر  براي  نفر  دو  حداکثر  خانواده  اعضاي 
خانواده  اعضاي  حضور  براي  است.  شده  تعیین 
چادرهایي  محل  این  در  ناظران،  سایر  و  معدنچیان 
امید« نام  برپا شده و مقامات دولتي آن را »اردوگاه 
از  استقبال  براي  که  شیلي  اند.رئیس جمهوري  داده 
محل  در  تلویزیوني  دوربین هاي  برابر  در  معدنچیان 
حاضر شده بود، در سخناني موفقیت در حفر تونلي 
به عمق زمین و عملیات نجات معدنچیان را دستاوردي 

مهم براي مردم کشور خود توصیف کرد

خروج  محل  در  حضور  براي  سه شنبه  روز  .وي 
حالي که  در  بود  کرده  عزیمت  محل  به  معدنچیان، 
بود.در  یافته  حضور  محل  این  در  پیشتر  همسرش 
حالي که صدها خبرنگار و گزارشگر داخلي و خارجي 
این واقعه در شیلي  براي پوشش خبري و تصویري 
حضور دارند، قرار است اوا مورالس، رئیس جمهوري 
مقامات  که  کند.دلیلي  کشور سفر  این  به  هم  بولیوي 
بولیوي براي سفر رئیس جمهوري خود به شیلي ذکر 
کرده اند این است که یکي از 33 معدنچي گرفتار در زیر 
زمین، شهروند بولیوي است. در حال حاضر، ماموران 
تپه هاي  در  امنیت،  حفظ  منظور  به  اسب سوار  پلیس 
گشتزني  درحال  شیلي  شمال  دورافتاده  ناحیه  این 
آسانسور  عنوان  به  آن  از  که  ویژه«  هستند.»کپسول 
با  شنبه  سه  روز  مي شود،  استفاده  معدنچیان  نجات 
از  آسانسور  گرفت.این  قرار  آزمایش  مورد  موفقیت 
اطمینان  نفره تشکیل شده است.براي  یک محفظه یک 
و  آسانسور  قرقره  و  جرثقیل  سیستم  بودن  امن  از 
سازماندهي عملیات نجات در داخل معدن، قبل از آنکه 
امداد  مامور  یک  باال کشیده شود،   به  معدنچي  اولین 
براي  داخل معدن فرستاده شد.او  به  با همین وسیله 
گروه  سه  به  را  آنان  معدنچیان،  نجات  نوبت  تعیین 
است،  خوب  شان  فني  دانش  که  آنهایي  کرد:   تقسیم 
آنهایي که به لحاظ شخصیتي ضعیف هستند و آنهایي 
که شخصیتي قوي دارند.خبرنگاران داخلي و خارجي 
که مدت هاست در محل بروز حادثه حضور داشته اند، 
به گردآوري اخبار و گزارش هایي در حاشیه عملیات 
نجات هم مشغول بوده اند. بدون شک 13 اکتبر 2010 

هیچگاه از ذهن ملت شیلي پاک نخواهد نخواهد شد. 

 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: 30/۱0 صبح تا 4 بعد از ظهر
تلفن: 020722۱5763 یا 

0796۱447۱۱6
2 Thorpe Close

London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزدیک ترین ایستگاه اندرگراند ، لدبروک گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

پیانیست بدون دست چیني، برنده 
برنامه مشهور تلویزیوني 

یک پیانیست بدون دست چیني که با انگشتان پایش پیانو مي نوازد برنده 
دور نخست برنامه تلویزیوني »China’s Got Talent« شد.لیو وي 23 
ساله که هر دو دستش را در 10 سالگي به دلیل برق گرفتگي حین بازي 
از دست داده است، در فینال این برنامه توانست کمدین هفت ساله اي به 
تلویزیوني  این مسابقه  اول  نام ژانگ فنگ ژي را کنار بزند و به عنوان 

دست پیدا کند.
این پیانیست که از 18 سالگي به طور شخصي به یادگیري پیانو پرداخته 
با اجراي آهنگ تو زیبا هستي حاضران را شوکه کرد.کاي ژیوژینگ 23 
به  گوانگژو  درمنطقه  شانتو  دانشگاه  در  که  شرکت کننده اي  دیگر  ساله 
تحصیل مشغول است جایزه سوم را براي خواندن یکي از مشهورترین 
آهنگ هاي هنگ کنگي به دست آورد.این برنامه چیني از نسخه انگلیسي آن 
کپي شده و برنده هاي نهایي نسخه هاي آمریکایي و انگلیسي برنامه هم 

در اجراي این پیانیست با استعداد حضور داشتند.

سایمون کاول تهیه کننده نسخه موفق انگلیسي این برنامه هم براي تعیین 
این  برنامه  مشاهده  از  و  بود  شده  دعوت  برنامه  این  به  نهایي  برنده 
پیانیست بدون دست چیني هیجان زده شده بود.پخش این برنامه از ماه 
مي  در چین آغاز شده است اما خیلي زود توانست محبوبیت فراواني در 
بین خانواده هاي چیني پیدا کند و هم اکنون به برنامه شماره یک این کشور 
بدل شده است.جین لي تهیه کننده این برنامه درگفت وگویي با خبرگزاري 
اندازه اي بوده که براي سال  رویترز تاکید کرد محبوبیت این برنامه به 
آینده هم تهیه و پخش شود و کشور چین به اندازه اي استعداد دارد که 
بتوانند در این برنامه به ارائه آنها بپردازند و حداقل این برنامه براي سه 

تا پنج سال دیگر به پخش خود ادامه خواهد داد. 
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اجاره بدن براي انجام 
تست هاي آزمایشگاهي 

یک جوان 34 ساله ایتالیایي داراي مدرک لیسانس 
بود شغل  نتوانسته  که  فلسفه  و  ادبیات  در رشته 
مناسبي پیدا کند از سال 2006 به عنوان یک نمونه 
داروسازي  شرکت  یک  در  آزمایشگاهي  انساني 
مبارزه  براي  جوان  این  مي کند.  کار  سوئیس  در 
با افسردگي و بیکاري تصمیم گرفت به عنوان یک 
پزشکي  تحقیقات  در  انساني  آزمایشگاهي  نمونه 
اس«  »آر.  نام  با  که  جوان  این  شود.  استخدام 
آزمایش  براي  را  خود  بدن  است  شده  معرفي 
مولکول ها و داروهاي جدید یک شرکت داروسازي 
تا 20  داده است.»آر. اس« 15  اجاره  در سوئیس 
داروسازي  شرکت  این  کلینیک  به  سال  در  روز 
مي رود و محققان روي بدن وي تاثیرات قرص ها، 
شربت ها و مولکول هاي جدید را آزمایش مي کنند. 
من  دست  به  »آنها  گفت:  خصوص  این  در  وي 
دستکش هاي سفید مي کنند و پول خوبي مي دهند 
به طوري که از 250 تا 600 یورو در روز مي گیرم 
که این مبلغ به اهمیت آزمایش ها و احتماال درصد 
خطرات آنها بستگي دارد.« »آر. اس« نگران سالمت 
خود نیست و با آرامش به محل کار خود مي رود. 
در سوئیس  خویشاونداني  »من  افزود:  جوان  این 
دارم و زماني که براي دیدن آنها به سوئیس رفته 
خواندم  پزشکي  دانشکده  در  را  اعالن  یک  بودم 
به  داروسازي  شرکت  یک  بود  نوشته  آن  در  که 
افرادي براي انجام یک پست مهم مي گردد.  دنبال 
یک  باید  که  فهمیدم  و  کردم  معرفي  را  من خودم 
انتخاب سخت کنم. در مالقات اول با محققان این 
شرکت دارویي آنها با دقت مرا معاینه کردند و پس 
از اینکه از سالم بودن من مطمئن شدند استخدامم 
کردند. اولین آزمایشي که بر روي من انجام شد 
بود.  زخم معده  درمان  براي  داروهایي  آزمایش 
من هیچ واکنش خاصي نداشتم و به این ترتیب از 

انساني  آزمایشگاهي  نمونه  عنوان  به   2006 سال 
کار مي کنم.« وي در پاسخ به این سوال که چگونه 
مي توان یک نمونه آزمایشگاهي انساني شد گفت: 
»به طور ساده باید فردي در سالمتي کامل و بدون 
داشتن مشکالت روحي باشید. داوطلبان عالقه مند 
حقوق،  آن  در  که  کنند  امضا  را  قراردادي  باید 
وظایف و خطرات این شغل کامال شرح داده شده 
است.من براي پول و رهایي از بیکاري این کار را 

مي کنم. 
11 اکتبر 2010 

شمارش معکوس براي 
پایان زمین

جدید،  مطالعه  یک  از  گزارشی  اساس  بر 
جهان و 

هر آنچه در آن وجود دارد با پایان یافتن 
از 3.7 میلیارد  طول عمر زمین یعنی کمتر 
هنوز  اما  رفت  خواهد  بین  از  دیگر  سال 
معلوم نیست چنین رویدادی چه زمانی رخ 
خواهد داد.بر اساس فرضیه ای جهان حدود 
13.7 میلیارد سال پیش در پی پدیده انفجار بزرگ 
به وجود آمده و از آن پس با سرعتی فزاینده رو به 
گسترش گذاشته است. همچنین بر اساس مدلهای 
سرنوشت  ترین  ممکن  شناسی،  کیهان  استاندارد 
گسترش  ابد  تا  که  است  این  هستی  جهان  برای 
کالیفرنیا  دانشگاه  فیزیکدانان  از  تیمی  کند.اما  پیدا 
برکلی اعالم کردند محاسبات آنها نشان می دهد 
جهان روزی به پایان عمرش خواهد رسید. به گفته 
آنها در نظریه کیهان شناسی تورم کیهانی، مشکل 
محاسباتی وجود دارد.تورم کیهانی مدل کوانتومی 
کیهانی است که در آن حبابهای متورم شونده ای 
به وجود می آیند، برخی از این حباب ها متورم تر 
شده و برای همیشه به این بزرگ تر شدن ادامه می 
دهند و بقیه آنها متالشی شده و ناپدید می شوند.

در واقع این حباب ها که هر یک جهانی را به وجود 
می آورند، مانند حباب های آب جوشان به سرعت 
»رافائل  شوند.  می  متالشی  و  آمده  وجود  به 
بوسو« از دانشگاه کالیفرنیا به همراه تیمش تالش 
کرد تعداد حباب هایی را که در زمانی تعیین شده 
در  که  ناظرانی  تعداد  همراه  به  را  آمده  به وجود 
هر یک از این حباب ها وجود دارند تعیین کند اما 
مشکل محاسباتی اعالم شده، محاسبه این مقدار را 
غیر ممکن ساخت.به گفته بوسو، تنها راه جلوگیری 
از به وجود آمدن این معما ایجاد نقطه توقفی است 
که می تواند در معنی دار کردن این رویداد پیچیده 
کمک کند. با معرفی کردن این نقطه توقف که برای 
جهان همان نقطه پایان است، محققان احتمال پایان 

یافتن عمر جهان را طی 3.7 میلیارد سال دیگر
 50 درصد اعالم کردند. از سویی دیگر، محققان 
دانشگاه ملی استرالیا معتقدند بوسو در مطالعاتش 
گرفته  جدی  بسیار  را  محاسباتی  ساده  مشکالت 
است و به دلیل ناتوانی در حل آنها به این نتیجه 

رسیده که جهان باید به پایان برسد.
 11 اکتبر 2010 

قرصي براي زندگي 
جاودانه؟ 

دانشمندان از دهه 1980 به این سو موفق شده اند با 
دستکاری در ژن های کرم های ریز، طول عمر این 
کرم ها را به میزان 40 درصد افزایش بدهند. پس 
از آن نیز آزمایش های مختلفي روی پشه های میوه 
در  مثبتی  نتیجه های  جانوران  دیگر  و  موش ها  و 

زمینه افزایش طول عمر در بر داشته است. 
در یکی از آزمایش ها در دهه 1930 چندین موش 
قرار  کم غذایی  رژیم  یک  معرض  در  دوره ای  طی 
گرفتند و دانشمندان با تعجب مشاهده کردند که این 
افزایش عمر آنها شد. حال این پرسش  کار باعث 
قادر  روزی  هم  انسان ها  ما  »آیا  که  است  مطرح 
خیر؟  یا  بود  خواهیم  ابدی  عمر  به  دست یابی  به 

«به طور معمول، هر یک از سلول های آسیب دیده 
جمع  آسیب های  می بیند  که  زمانی  جانداران  بدن 
است  ممکن  که  شده  اندازه  آن  داخلش،  در  شده 
این  کند،  ایجاد سرطان  و  بزند  بدن آسیب  کل  به 
سلول برای حفاظت از بدن جاندار از تکثیر بیشتر 
خود چشم پوشی می کند و در مرحله بعد دست به 
را  فداکارانه  خودکشی  اینگونه  می زند.  خودکشی 
در زیست شناسی، خودکشی یاخته ای یا »آپوپتوز« 
می نامند.حال اگر دانشمندان بتوانند راهی پیدا کنند 
تا به این سلول ها بفهمانند که همیشه هم نیازی به 
کافی  تکثیر  عدم  همان  به  اکتفا  و  نیست  فداکاری 
به جای  تا سلول  آمد  پیش خواهد  است، شرایطی 
خودکشی، به فکر ترمیم خود بیفتد. برای این کار 
دانشمندان باید سلول های فهمیده را قانع کنند که 
آنها  تکثیر  و  تقسیم  مشکل  کامل،  ترمیم  زمان  تا 
توسط قرص های این دانشمندان مهار خواهد شد 
سلول ها  این  سرطان زایی  از  دیگر  عبارت  به  یا 
به  یافتن  دست  با  آمد.  خواهد  به عمل  جلوگیری 
چنین ترفندهای ژنتیکی دانشمندان ممکن است در 
آینده بتوانند بدن های جوان تر و سالم تری را برای 
بزرگی  تیم  تمرکز  با  آورند.  ارمغان  به  سالمندان 
موضوع  بر  گوناگون  رشته های  متخصصان  از 
شناسایی دقیق کارکرد یاخته ها، در آینده می توان 
دارویی تهیه کرد تا برنامه کاری سلول های بدن را 
طوری تنظیم کند که این سلول ها ترغیب به ترمیم 
میان  سلول ها  که  کرد  کاری  باید  بشوند.  خود 
خودکشی پیری، تقسیم سرطان زا و بستن درهای 
خود به منظور ترمیم دوباره، راه سوم را انتخاب 
کنند که این کار باعث می شود انسان تا آخر دوران 
پیری خود از تنی سالم و جوان برخوردار شود.
ولی  است  تهیه  قابل  ماندن  جوان  قرص  بنابراین 
فاصله  آن  با  دهه ها  شاید  و  سال ها  هنوز  انسان 
برای  دانش الزم  به  روزی  انسان  آیا  اینکه  دارد. 
یافت،  خواهد  دست  خود  عمر  طول  کردن  ابدی 
پرسشی است که هنوز برای پاسخگویی آن زود 

است. 
 اشپیگل 11 اکتبر 2010 
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سورئالیسم 
در همه جا

یکی  از هنرمندان تاثیر گذار بر روی سبک زندگی امروزی ما را باید 
سالوادور دالی  دانست.نام سالوادور دالی  بدون شک همواره با واژه 
سوررئالیسم، همراه است.سالوادور دالی  در 11 می  سال 1904 در 
شهر فیگرس اسپانیا چشم به جهان گشود.دالی  را باید گستره عظیمی  
از افق ممکن ها و همچنین سمبل واقعی  و عظیمی از هنر پیشرو زمان 
خود دانست.کارهای دالی  در فرای مرزهای ممکن زمان خود حرکت 
میکردند. سعی  او در زمینه برقراری رابطه  دیداری بیننده با آنچه که 
غیر منتظره به نظر میرسید، بود. آنچه که امروزه حتی در دیزاین های 
لباس اخیر الکساندر مک کوئین نیز به چشم می  خورد.طراحی هایی  که 
خارج از عرف همیشگی  و الگو های قبلی  به نظر میرسند .بسیاری از 
طراحی های وسائل شیک امروزی هم نگاهی  به سورئالیسم دالی  دارند.

مانند کیف دستی زنانه به صورت لبهای سرخ، شیشه عطر به صورت 
دالی   دوران  آن  طراحی های  و   30 دهه  به  اشاره  که  زن  یک  تنه  نیم 
به کاله زنانه کفش  قبیل کارها می توان اشاره ای داشت  این  دارد.از 
مانند که برگرفته از عکاسی های دالی  است.و همچنین طرح کاناپه به 
صورت لب های سرخ زنانه، میگوی قرمز رنگ با شاخکهای بلند همانند 
سیبیل های دالی  که گاهی گوشی تلفن و گاهی طرح روی لباس زنان و 
گاهی هم به صورت یک اسباب بازی بچگانه دیده شده است.دالی  حتی 
سورئالیسم را در ظاهر خود هم نشان میداد. همیشه با لباس رسمی  
زمان خود با ظاهری آراسته اما به ناگاه در صورت او سبیلهای غیر 
،از  پاپ  گاگا، خواننده  لیدی  امروزه،  .حتی  به چشم میخوردند  عادی 

طرح های سورئالیستی دالی  در طراحی لباسش بهره میبرد.

دایره  .ساعتی  دارد  کامل  آشنایی  دالی   نام  با  جواهر  طراحی  دنیای 
ماند که در داخل چشمی جای داشت.گردنبدی از لبهای سرخ یاغوتی 
فراتر هم  پا را حتی  بودند.دالی   از مروارید  که دربردارنده دندانهایی 
گذاشته بود.او مرزی مابین جواهر سازی و مجسمه ایجاد کرده بود.

شاخه انگوری که نیمی از دانه های انگور آن از جنس طال و به شکل 
جمجمه انسان و نیمی دیگر به شکل انگورهای بنفش رنگ بودند.

در سال 2007 دیمین هرست، جمجمه انسانی   را از تعداد 8500 قطعه 
الماس درست کرد که به قیمت 50 میلیون پوند به فروش رسید .کاری 
که در واقع بر گرفته از کارهای دالی  بود.بیشتر از نیم قرن قبل از اینکه 
پدید  را  تر  بسیارعجیب  دالی  جواهری  بسازد  را  این جمجمه  هرست 
آورده بود.این جواهر که قلب دنیا نام داشت شامل قلبی از یاغوت بود 
که در داخل قلبی طالئی بزرگتری که بر روی آن تاجی از جواهر بود، 

می تپید.و حتی حرکت تپیدن قلب یاغوتی که تا به امروز نیز از تپش 
نیفتاده بسیار طبیعی  بنظر می رسد.دالی  سورئالیسم خود را نه تنها بر 
روی بوم و بلکه به دنیای فیلم و جواهر سازی و عکاسی هم منتقل 
باعث  سینما  در  سورئالیسمش  از  استفاده  به  دالی   بود.عالقه  کرده 
عزیمت او به آمریکا و هالیوود گشت و برای دالی  پیشنهادی عظیم بر 

روی بومی بسیار بزرگ به نام سینما را به همراه داشت.
رویا  طراحی صحنه  برای  پیشنهادی  هیچکاک،  آلفرد   1944 در سال 
بازی   با  ارائه کرد.فیلمی  دالی   به  را  افسون شده  نام  به  فیلمش  برای 
گرگوری پک، استودیو از کار دالی  استقبال شایانی به عمل آورد زیرا 
که او را پول ساز یافته بودند. هیچکاک متوجه کار با ارزش دالی  بود 
و او را بهترین کسی  میدانست که میتواند یک رویا را طراحی کند و از 
نظر او دالی  هر آنچه را که در یک رویا باید باشد به خوبی  ارائه میداد 
. این دلیلی  محکم برای همکاری او با دالی  بود.طراحی صحنه رویا در 
فیلم افسون شده اثر هیچکاک، کاری منحصر به فرد است که با وجود 
سال ساخت آن با جلوه های ویژه کامپیوتری امروزی برابری می کند.
داستان این فیلم بر اساس یک تریلر روانشناسانه و افسانه گونه بود.

والت  کمپانی  با  را  کاری  دالی   افسون شده  فیلم  برای  کار  هنگام  در 
به  استخدام شده  مانند یک کارمند  آغاز کرد.او حتی هر روز  دیزنی 
او  که  بود  زمانی   میرفت.حاال  شده  سفارش  کار  انجام  برای  کمپانی 
یک  در  را  داشت  نقاشی  هایش  در  که  را  آنچه  و  سمبلها  تمام  بتواند 
جایگاه عالی  ارائه دهد .انیمیشن دالی  برای والت دیزنی هرگز ساخته 
نشد اما طرح  های او در کمپانی بجای ماندند تا اینکه در سال 2003یکی  
از انیماتور های دیزنی آنها را به صورت پویا در آورد.همه چیز مانند 
ساعتهای در حال ذوب شدن، گوشی های تلفن عنکبوت مانند و زنی  با 
کفشهای حلزونی کامال مناسب برای طراحی یک انیمیشن زیبا، منحصر 
به فرد به نظر میرسیدند.در دهه چهل میالدی دالی  هنرمندی منحصر 
به فرد و شناخته شده بود هرچه زمان بیشتر می گذشت و هرچه او 
مشهور تر می گشت سیبیلهای او بلندتر و اعمال غیر مترقبه او افزونتر 
میگشت.یکی  از کارهای عجیب او در این دوران سفارش نانی به طول 
12 متر بود .کارهای او حتی به سمت هنر فاین آرت امروزی هم حرکت 
با تفنگی پر از رنگ به سمت بومی سفید رنگ. میکردند مانند شلیک 

پیدا  سورئالیسم  هنر  با  ارتباطی   می توان  جا  همه  در  تقریبا  امروزه 
تبلیغات اشاره کرد. آنچه که سورئالیسم  این رو می توان به  از  کرد. 
در تبلیغات انجام میدهد جدا کردن مخاطب از واقعیت عینی و بردن او 
به دنیای ورای محصول ارائه شده می باشد که نمود آن را در تمام 
تبلیغات امروزی میتوانیم به آسانی  مشاهده کنیم.دالی  حتی خودش هم 
در اجرای فیلم های تبلیغاتی  نقش داشت مانند تیزر تبلیغاتی برای برای 
شکالت لنوین که با نمودی کمیک ساخته شده .او حتی به طراحی لوگو 

برای شکالت هم می پرداخت، مانند لگوی )چوپا چوپس(.

دالی ، حتی اعتقادات مذهبی خود را نیز به دنیای سورئالیسم خود برد. 
از آن جمله میتوان تابلوی مدونا و تابلوی مسیح بر صلیب او را نام 
برد. تابلوی مسیح بر صلیب او  بیان گر صحنه به صلیب کشیده شدن 
مسیح  بر فراز ساحلی شبیه به ساحل محل سکونت خود دالی  است.

زاویه دید از باالی سر مسیح است. زاویه ای که در هیچ اثری از این 
صورت  گاه  هیچ  .مخاطب  بود  نشده  برده  کار  به  زمان  آن  تا  قبیل، 
مسیح را نمی بیند. مسیح در فضایی تاریک به صلیب کشیده شده در 
حالی  که فضای زیر پای او روشن و در بردارنده ساحلی زیباست. این 
نوع بیان سورئالیستی دالی  از مسیح، آن را با هر بیان دیگری از او و 
تصلیب او متمایز ساخته است. با شروع جنگ سرد و عصر اتم، دالی  
آنچه در ورای فیزیک و هسته ها قرار داشت را ترسیم میکرد. در طول 
سالهای دهه 60 و 70 میالدی دالی  همواره بین اسپانیا و آمریکا در 
سفر بود و همچنان به کار برای تبلیغات هم ادامه می داد. باید خاطر 
نشان کرد که گرافیک امروز همواره مدیون ایده ها و گستره کارهای 
متفاوت اوست.هتلی که دالی  در نیویورک همواره در آن اقامت داشت 
جای همیشگی هنرمندان بزرگی  همانند اندی وارهول و دوید بوی بود.

آخرین پروژه بزرگ دالی ، بنای یادبود بزرگی  است که به موزه دالی 
شهرت دارد و در سال 1974 در شهر بارسلونای اسپانیا ساخته شد. 
دارای  که  است  سقفی  و  قرمز  رنگ  به  دیوارهایی  دارای  موزه  این 
شی   بزرگترین  بنا  .این  می باشد  رنگ  وسفید  بزرگ  مرغ  های  تخم 
سورئالیستی جهان به شمار میرود.طراحی این بنا بر اساس آنچه که 
در ذهن دالی  بوده  انجام گرفته . جایی که تمای رویاهای دالی  را در 
خود جای داده بود.هنگامی که در این مکان راه میرویم گویی که در 
این  با ساخت  را  تعمدا همه  او   دالی  حرکت می کنیم شاید  مرکز ذهن 

مکان به مرکز ذهن خود فرا خوانده .

دالی  در سال 1989 میالدی در گذشت و در مرکز این موزه دفن شد.او 
تمامی  در  مخاطبانش  تمام  به  را  سورئالیسم  مفهوم  که  بود  نقاشی  
دنیا به خوبی  تفهیم کرد.تمامی تالش او طی دهه های متمادی عمرش، 
گسترش طرز تفکرش به تمامی جوامع انسانی  بود . از این رو ابزار 
کار او عالوه بر بوم نقاشیش ،تبلیغات،سینما، عکاسی،طراحی جواهر و 
حتی طراحی اسباب بازی  بودند. در پایان باید گفت دالی  مردی بود که 
رسانه  را از هرکس دیگر بهتر می شناخت وهمواره به قدرت شگرف 

آن کامال آگاه بود.

آخرین زني که موسیقي 
چوپاني را مي شناسد

آداب نوازندگي روي سن را نمي داند و بیش از 75 سال سن 
دارد. از کودکي براي گله گوسفندان ني نواخته و آخرین 
زني است که موسیقي چوپاني را مي شناسد. مي گوید پس 
از او کسي نیست که براي گوسفندان ني بنوازد تا گرگ 
مهماناني  به روي  اندیشه  تاالر  درهاي  نزند.این بار  گله  به 
فضا،  این  در  که  مهماناني  است.  شده  گشوده  خاص 
احساس غربت مي کنند. راه و روش رفتن به سن و نواختن 
در برابر کساني که رو به روشان نشسته و مشتاق شنیدن 
مردان  و  نمي دانند.زنان  را  هستند  ترانه هایشان  و  آواها 
در حالي که لباس محلي پوشیده اند، وارد سالن مي شوند. 
مردان بیل به دست دارند و زن ها، لباس هاي رنگي به تن 
کرده اند.پیرزني در این میان، سرگردان تر از سایر مهمانان 
با کت کوتاه مشکي  بلند صورتي  پیراهن  به نظر مي رسد. 
به هرسو چشم مي گرداند و  به دست،  به تن کرده و ني 
کسي نیست تا راهنمایي اش کند.این زن، خدیجه زرداري، 
آخرین زني است که موسیقي چوپاني را مي شناسد. پس 
از او کسي نیست که براي گوسفندان، ني بنوازد. پیرزن نه 
براي گله که به خاطر خود، ني مي زند تا مبادا به خواب رود 
و گرگ به گله بزند.خدیجه به تهران آمده تا در نخستین 
تا  او مي خواهند  از  کند. وقتي  جشنواره کارآواها شرکت 
به روي صحنه بیاید و ني بنوازد، مات و مبهوت دور و 
را  ني  و  مي ایستد  جمعیت  به  پشت  و  مي کند  نگاه  را  بر 
برابر  در  تاکنون  آخر  دارد  مي کند؛ حق  نزدیک  لبانش  به 
و  گوسفندان  و  بوده  او  همیشه  ننواخته.  جمعیتي  چنین 
بي کرانگي طبیعت.خدیجه زرداري، نمي داند تابستان به دنیا 
دیگر  و  است  ساله   75 که  مي داند  تنها  زمستان  یا  آمده 
نفسي برایش باقي نمانده تا در ني بدمد. افسوس او از این 
نیست که دیگر توان نواختن ندارد، آنچه او را آزار مي دهد 
این است که پس از او کسي نیست تا براي گله، ني بزند.به 
زبان تالشي سخن مي گوید و با مهرباني، قربان صدقه ات 
به خوبي  طبیعت،  از  را  آرامش  و  شکیبایي  انگار  مي رود. 
فراگرفته است. مادر پنج دختر و پنج پسر است. چندین و 
چند نوه دارد اما دلش مي خواهد نتیجه یا نتیجه هایش را هم 
ببیند.سال ها پیش، ني زدن را از همسرش یاد گرفته و از 
آن زمان تاکنون براي اینکه نخوابد و گرگ به گله اش حمله 
نکند، نفس گرم خود را در ني دمیده است. او 20 گله دارد و 
فکر مي کند گوسفندانش از شنیدن صداي ني، لذت مي برند.
زینب بهارمست هم از دیگر زناني است که در جشنواره 
کارآواها شرکت کرده است. پیراهن قرمزي به تن کرده با 
گل هاي سپید بر زمینه آن. با دقت به حرف هاي زرداري 
گوش مي دهد و تک تک کلماتش را به فارسي برمي گرداند. 
برنج مي کارد  ترانه مي خواند، آن هم زماني که  بهارمست 
میراث  خبرگزاري  گزارش  به  مي کند.  برداشت  چاي،  و 

فرهنگي، بهارمست 57 ساله است و مادر چهار فرزند. 
شرکت  کارآواها  جشنواره  نخستین  در  که  کساني  همه 
چون  نیز  ما  جامعه  درمانده اند.  و  ناتوان  و  کرده اند،پیر 
مناسبات  و  مي رود  به سمت صنعتي شدن  دیگر،  جوامع 
بر  این میان چه  تغییر مي کنند. در  باشتاب  زندگي و کار 
سر آیین ها و آداب و رسوم مي آید؟ کدام سازمان و نهاد 
مي پردازد  آواهایي  کردن  و مستند  گردآوري  به  فرهنگي 
که در آینده اي نزدیک از هیچ حنجره اي به گوش نمي رسند. 

هنر
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بارات و ضرب المثل های مربوط به 
خنده کم نیستند؛ »خنده بر هر درد بی 
درمان دواست« یا »بخند تا دنیا بهت 
ی  درباره  زیادی  تحقیقات  بخنده«. 
خنده و تأثیرات زیاد آن انجام شده 
است.   عبارات و ضرب المثل های مربوط به خنده 
کم نیستند؛ »خنده بر هر درد بی درمان دواست« یا 
»بخند تا دنیا بهت بخنده«. تحقیقات زیادی درباره 
ی خنده و تأثیرات زیاد آن انجام شده است. سال 
ها قبل یک پزشک هندی که به تأثیرات مثبت خنده 
پی برده بود، مردم را یک جا جمع می کرد و آن 
ها را به زور می خنداند. همان وقت اولین کلوپ 
خنده در سال 1995 در هندوستان دایر شد. بعد 
ها نمونه ی این کلو پ ها در سراسر جهان افتتاح 
شد. این روز ها همه می دانند که اگر شاد نباشند و 
از کنار بعضی چیز ها بی خیال نگذرند، خودشان 
ضرر می کنند. اما گریه چطور؟ آیا اشک فایده ای 
برای بدن دارد؟ متأسفانه تحقیقات کمی درباره ی 
فواید گریه کردن انجام شده است. تأثیر درمانی 
تحریک غدد اشکی یا گریه ی الکی هنوز مشکوک 
اخالقی  نظر  از  که  است  این  علتش  شاید  است. 
فوت  مادرت  که  بگوییم  کسی  به  نیست  درست 
از سر دل سوزی و  کرده، بعد قطرات اشکی که 

مرور خاطرات گذشته جاری می شود را با اشک 
ناشی از خرد کردن پیاز مقایسه کنیم و ببینیم چه 

تفاوت هایی دارد! 
تأثیرات درمانی خنده  مطالعات زیادی درباره ی 
های  هورمون  سطح  خنده  است.  شده  نوشته 
و  ها  ایمنوگلوبین  سطح  کند،  می  کم  را  استرس 
آنتی بادی ها را باال می برد و فشار خون را پایین 
و  ماهیچه های شکم  اعصاب صورت،  آورد.  می 
پشت را آرام می کند؛ به طوری که بعد از بیرون 
آمدن از کلوپ خنده هیچ دردی در بدن احساس 
نمی شود. اما خنده یک روی دیگر هم دارد. شاید 
فکر کنید بیش تر حمله های آسمی به خاطر گرد 
و رطوبت  قارچ  و  و خاک  گرد  گیاهان،  و  ها  گل 
باشد اما اشتباه می کنید. مطالعاتی که در مراکز 
پزشکی دانشگاه نیویورک انجام شده، نشان داده 
است که بیش ترین علت حمالت آسمی خنده است. 
گریه و خنده هر پاسخی به هیجانات و احساساتی 
هستند.  خستگی  و  ناامیدی  شادی،  هیجان،  مانند 

نباید تصور کنیم یکی خوب و یکی بد است. 
خنده سطح هورمون های استرس را کم می کند، 
ایمنوگلوبین ها و آنتی بادی ها را باال می  سطح 
اعصاب  آورد.  می  پایین  را  خون  فشار  و  برد 
می  آرام  را  پشت  و  شکم  های  ماهیچه  صورت، 

کلوپ  از  آمدن  بیرون  از  بعد  که  طوری  به  کند؛ 
خنده هیچ دردی در بدن احساس نمی شود. 

 انواع اشک 
به کالس اشک شناسی خوش آمدید. ما سه نوع 

اشک داریم؛ اشک مدام که باعث می شود چشم ها 
همیشه مرطوب باشند، اشک غیر ارادی که در اثر 
ایجاد  پیاز  یا  یک ماده ی محرک مانند دود، فلفل 
تنها  انسان  یا روانی،  می شود و اشک احساسی 
مخلوقی است که اشک احساسی می ریزد هر چند 
به نظر می رسد که فیل ها و میمون ها هم گریه 
می کنند. سایر پستانداران هم گریه ی غیر عادی 
دارند. درباره ی اشک تمساح هم بگوییم، تمساح 
های آب شور فقط به خاطر این که خودشان را از 
شر آب و نمک اضافه خالص کنند گریه می کنند. 

 ارتباط سوز دل با پروتئین 
دریافت  بیوشیمی  متخصص  یک  قبل  سال  چند 
ارادی 24  غیر  گریه ی  به  نسبت  احساسی  اشک 
درصد بیش تر پروتئین دارد. اشک ها فقط آب و 
انکفالین،  لئوسین  حاوی  ها  آن  بلکه  نیستند  نمک 
آندر فین که درد را کم می کند و هورمون هایی 
مانند پروالکتین و آدرنوکورتیکو تروپیک هورمون 
هستند.  شوند،  می  تولید  استرس  زمان  در  که 
العمل طبیعی بدن  تواند عکس  بنابراین، اشک می 
برای بیرون ریختن هورمون ها ی استرس باشد. 

 خانم شما چرا آن قدر گریه می کنی؟ 
از  تر  بیش  ها  خانم  چرا  که  بدانید  خواهید  می 
آقایان گریه می کنند؟ علتش این است که هورمون 
پروالکتین که غدد اشکی را تحریک می کند و به 
متوسط  طور  به  باشد،  گریه  علت  رسد  می  نظر 
اگر  آقایان است.  از  تر  برابر بیش  در خانم ها 5 
خانم 18 ساله هستید، طبیعی است که بیش تر از 
جنس مخالف گریه کنید چون در سن 18 سالگی 
از  تر  بیش  درصد   60 ها  خانم  خون  پروالکتین 

آقایان است. 

 اشک شوق 
می  در  را  آدم  اشک  که  هیجاناتی  و  احساسات 
باشند.  کننده  ناراحت  نیست  الزم  حتما"  آورند، 
کردن  دور  و  ریختن  بیرون  برای  ها  انسان 
احساساتی مانند ناامیدی، عصبانیت و حتی شادی 
و آرامش گریه می کنند. مثال" بعضی ها در هنگام 
خرید  یا  فرزند  تولد  مانند  زیبایی  های  تجربه 

ماشین مورد عالقه که رسیدن به آرزویی که به 
نظر خیلی دور بوده، گریه می کنند. 

اشک ها فقط آب و نمک نیستند بلکه آن ها حاوی 
لئوسین انکفالین، آندر فین که درد را کم می کند 

و هورمون هایی مانند پروالکتین و آدرنوکورتیکو 
تولید می  تروپیک هورمون که در زمان استرس 
عکس  تواند  می  اشک  بنابراین،  هستند.  شوند، 
العمل طبیعی بدن برای بیرون ریختن هورمون ها 

ی استرس باشد. 

 اشک بریز، توجه بگیر 
همه ی ما می دانیم که گریه کردن آن هم از نوع 
احساسی اش باعث می شود که دیگران بیش تر 
که  ایم  گرفته  یاد  بچگی  از  ما  کنند.  توجه  ما  به 
با گریه کردن توجه دیگران را به خود جلب کنیم 
و گریه هر چقدر بلندتر باشد، توجه دیگران بیش 
تر جلب می شود. به عقیده ی دکتر سیمون مور 
متروپولیتن  دانشگاه  شناسی  روان  گروه  استاد 
لندن، اشک یک ابزار اجتماعی است. اما اگر اشک 
فقط یک ابزار اجتماعی بود، هیچ کس در تنهایی و 
در خلوت خودش گریه نمی کرد. بنابراین به نظر 
می رسد، اشک ریختن و گریه کردن فواید طبیعی 

و جسمی دیگری هم داشته باشد. 

 چشم بادامی بیش تر اشک می ریزد 
در فرهنگ های مختلف، راه های ابراز احساسات 
متفاوت است. در انگلستان افراد کامال" خودشان را 
کنترل می کنند و تا جایی که می توانند احساسات 
. تنها اشکی که  شان را در جمع بروز نمی دهند 
ممکن است در حضور جمع در این کشور ریخته 
شود، اشک ناشی از نتایج مسابقات فوتبال است. 
اما در عوض چشم بادامی ها تا دل تان بخواهد در 
حضور هم اشک می ریزند. در ژاپن، مردم با گریه 
کردن، خشم و عصبانیت را از بین می برند و هر 
وقت غم و غصه ای در زندگی شان پیش آید به 
قدرت اشک پناه می برند. آن ها برای رفع خستگی 
به یک باشگاه  به جای آن که  در یک روز کاری 
کاراته بروند، به کلوپ گریه می روند، دور هم می 
نشینند و یک فیلم غم ناک تماشا میکنند. کتاب ها و 
نمایشگاه های درام و هر چیزی که قابلیت سرازیر 
کردن اشک را داشته باشد هم در این کشور طرف 

دار زیادی دارد.
    منبع: انتشارات گاج 

 بنشین یک دل
 سیر گریه کن  
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ررسی همه جانبه ، دقیق و عمیق 
مهاجر  مهاجر)ایرانیان  ی  پدیده 
خارج از کشور( کاری بس دشوار، 
که  بود  پرهزینه خواهد  و  پیچیده 
مستلزم صرف زمانی زیاد، بهری 
و  زبده  کارشناس  دهها  از  گیری 

بودجه ای کالن می باشد.
شناسایی  برای  صرفًا  فعلی  پیشنهادی  طرح 
باز  و  پدیده  این  های  ،ویژگی  ابعاد  گستردگی، 

نمودن دریچه ای برای گام های بعدی است.با این 
حال، اهمیت این بخش در حدی است که هر هزینه 
مهاجر  ی  پدیده  پیچیدگی  کند.  می  توجیه  را  ای 
بیست  از گذشت  آغاز می شود که پس  اینجا  از 
نه  و  دولت  نه  ایران،  ملت  نه  هنوز  سال  چند  و 
ایرانیان خارج از کشور اطالق واژه ی مهاجر را 
به رسمیت شناخته اند. سهل است که در بسیاری 
سخت  واژه  این  کاربرد  مقابل  در  موارد  از 
کشور  از  خارج  ایرانیان  اکثر  می شود.  مقاومت 
و  به کسب  و  دوانده  اقامت خود ریشه  در محل 
با  فرزندانشان  و  خود  ی  آینده  و  مشغولند  کار 
نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محل سکونت 
آنها پیوند خورده است. بسیاری از مهاجران خود 
را »پناهنده« و یا میهمان کشور میزبان می دانند. 
ای  پدیده  را  خارج  مقیم  ایرانیان  نیز  ایران  در 
موقتی و در حال انتظار تصور می کنند و بخش 
متخصص یا نخبگان آن را به عنوان سرمایه ها 
وطن  به  باید  که  دانند  می  ای  رفته  دست  از  ی 
خارج  ایرانیان  ذهنی  تصویر  شوند.  بازگردانده 
جنگ  )دوران  قبل  ی  دودهه  ایران  از  کشور  از 
القاء  از یکسو و  اخیر  از تحوالت  آنان  ( و غفلت 
های  گروه  ی  بوسیله  مغرضانه  های  اندیشه 

جهت  از  آنان  به  غربی  های  رسانه  و  سیاسی 
دیگر، ذهنیتی منفی در آنان نسبت به کشورشان 
مهاجران  متقابل  شناخت  عدم  است.  کرده  ایجاد 
یک  آمدن  بوجود  سبب  کشور  داخل  ایرانیان  و 
ایرانیان خارج  تضاد فرهنگی شده، به طوری که 
داخل  ایرانیان  و  گرایی  به سوی سنت  از کشور 
کشوربرعکس آن حرکت می کنند که نمونه ی آن 
استقبال جوانان ایرانی از برنامه های تلویزیونی 
غرب و استقبال ایرانیان خارج از کشور از برنامه 

های اصیل ایرانی است. 
نظر  به  موضوع  به  شناسانه  جامعه  نگرشی  با 
ارباب  جذب  و  بازگشت  از  سخن  که  رسد  می 
کشور  از  خارج  ایرانیان  ی  وسرمایه  متخصص 
جذب  دیگر  جهت  از  است.  ناصحیح  برداشتی 
از  خارج  ایرانی  پژوهشگران  و  نخبگان  انفرادی 
کشور، در حقیقت جداساختن آنان از کانون های 
علم ساز جهان است و چه بهتر که نخبگان ایرانی 
در مکان های تولید علم باقی بمانند و از امکانات 
گسترده ی تولید علم استفاده کنند و درعین حال با 
صاحبنظران داخل کشور خود در ارتباط باشند و 
تولیدات روزانه ی علمی را در اختیار ایرانیان قرار 
دهند. در زمینه ی اقتصادی از نظر جذب سرمایه 
ی ایرانیان خارج از کشور، ساده ترین راه،عرضه 
و  پتروشیمی  و  نفت  مثل  هایی  شرکت  سهام  ی 
عرضه ی اوراق مشارکت ارزی است.از دیگر راه 
ها می توان از تهیه و تأمین ساخت الگوی مصرفی 
این  تواند  می  ایران  که  برد  نام  مهاجر  ایرانیان 
با  ایرانی را  اختیار بگیرد و کاالهای  بازار را در 
کیفیت خوب و بسته بندی عالی در بازار ایرانیان 
مهاجر بفروشد که خود رقم بسیار بزرگی است.

ایران در راه رسیدن به توسعه ی پایدار نیازمند 

اطالعات اقتصادی و علمی روز جهان است . در 
بین ایرانیان مهاجر نخبگانی هستند که می توانند 
را  ایران  اطالعاتی  و  وتخصصی  علمی  نیازهای 
برآورده سازند، تعامل و برخورد منطقی با آنان 
مدنی  مشارکت  است.  هدف  این  به  رسیدن  راه 
برای  کشور  در  جاری  مدنی  قوانین  از  بعضی 
به کشور خود  دارند  عالقه  که  مهاجری  ایرانیان 
بازگردند مسأله ساز است، مانند نظام وظیفه و ... 
از دیگر مشکالت ایرانیان خارج از کشور نحوه ی 
برخورد کنسولگری ها و نمایندگی های ایران در 
خارج از کشورمی باشد که باعث تداعی خاطرات 

گذشته در ذهن ایرانی مهاجر می شود . 
ایرانیان خارج  با  ها  نمایندگی  برخورد  در روش 
ارزش  گیرد.  صورت  تغییراتی  باید  کشور  از 
مناسب  بستری  ایجاد  با  توان  می  توریستی 
توریست  مسافران  عنوان  به  را  مهاجر  ایرانیان 
سود  طریق  ازاین  که  بود  پذیرا  کشور  در 
این  عالوه  به  شد،  خواهد  کشور  عاید  بسیاری 
تغییر نگرش دوسویه می شود و  سفرها موجب 
پیوندهای دوستی و مودت را محکم می کند. زمینه 
فرهنگی  شخصیت  مهاجر  ایرانیان  فرهنگی  ی 
مستقلی دارند ، بی هویت نبوده و فرهنگ التقاطی 
ندارند، فرهنگ آنها با دیگران متفاوت است. ایرانی 
و  فرهنگی  سفیران  ی  جمله  از  تواند  می  مهاجر 
ایران در میان سایر ملت ها و کشورها  سیاسی 
باشد. ایرانیان مهاجر با تمام تفاوت های فرهنگی 
، اجتماعی و سیاسی که با یکدیگر دارند به کلیتی 
تبدیل شده اند با هویتی مشترک و زبان و ادبیاتی 
واحد. ایرانی مهاجر امروزه مجموعه ای است با 
امکانات و توانایی های بالفعل بسیار پر ارزش که 
بهره گیری از آن نقش بزرگی در به ثمر رساندن 
توسعه ی پایدار ایران دارد و می تواند کلید حل 
منفی  های  نگرش  از  گذشته  باشد،  ایران  معمای 
گنجینه  اینان  امروزه   ، ایرانی  مهاجران  به  نسبت 
و  متخصصان  از  هستند،متشکل  ارزشی  پر  ی 
فناوران و متفکران و غیره که نمیتوان معادل آن 
الزم  پس  کرد،  تولید  دالر  بیلیاردها  با صرف  را 
است راهکارهایی فراهم شود که بتوان از امکانات 
مهاجر  کرد.  استفاده  ایرانی  مهاجر  ی  جامعه 
اقتصادی،  و  اجتماعی  تحوالت  تمام  با  ایرانی 
خواهد  می  و  داند  می  ایران  به  متعلق  را  خود 
ی  توسعه  راه  در  را  خود  معنوی  و  مادی  توان 
به  نخبگان  بازگشت  ی  اندیشه   . دهد  قرار  ایران 
ایران ناممکن و بی فایده است. قدرت علمی ایرانی 
مهاجر به محل کار و امکانات او بستگی دارد نه 
به عقل و هوش او، چه بسا عاقالن و هوشمندان 
بسیاری در ایران هستند که به علت نبود امکانات 
بی ثمر ومعطل مانده اند. دور شدن از منبع تولید 
علم درست نیست، انتقال دانش روز را از ایرانیان 
مهاجر بگیریم نه از باز گشت فیزیکی آنها. انتقال 
امکانات و ظرفیت های علمی ایرانیان مهاجر ، به 

ایران مستلزم فراهم شدن چند بستر است.
مراکز  در  باید  مهاجر  ایرانیان  تخصص  الف-   
علمی و پژوهشی ایران دارای مفهوم باشد، یعنی 
میان دهنده معلومات و گیرندگان ارتباط ارگانیکی 

فراهم شود.
 ب- به وجود آوردن بستر سیاسی مناسب جهت 
مشارکت ایرانیان مهاجر در امور علمی و فنی و 
دیگر  قولی  به  و  داخلی  متخصصان  با  مشاوره 
با  ازکشور  خارج  فرهنگی  نهادهای  میان  ارتباط 
خصوص  به  ایران،  داخل  تخصصی  نهادهای 
نگرش  این  که  نیست  دولتی. شکی  غیر  نهادهای 
مقامات  و  مهاجر  ایرانیان  از  بسیاری  دید  از  ها 
ایران مردود شناخته شوند و تعداد کمی در ایران 
مهاجران را عناصری نامطلوب می دانند و بعضا 
اذهان  ماندن  دور  را  عمل  این  که  هستند  ًکسانی 
حساب  به  سیاسی  مسائل  از  مهاجر  ایرانیان 
آورند. تغییر این بینش ها بدون تجربه ی ملموس 
قرنی که گذشت نخبگان بجای  نیست. در  مقدور 
مشارکت در توسعه ی سیاسی و اقتصادی ایران 
به  رو  جوامع  و  اند  بوده  روبرو  توجهی  بی  با 
تعریف  استراتژی  چندان  ایدئولوژیک  و  توسعه 
شده ای را در این باره به کار نبسته اند، لذا عدم 
دچار  را  جانبه  همه  ی  توسعه  ایشان  مشارکت 

نوسان کرده است. 

اجتماعی

جنبه های مثبت 
مهاجرت ایرانیان به 

خارج از کشور
ی  نحوه  کشور  از  خارج  ایرانیان  مشکالت  دیگر  از 
برخورد کنسولگری ها و نمایندگی های ایران در خارج از 
کشورمی باشد که باعث تداعی خاطرات گذشته در ذهن 
ایرانی مهاجر می شود . در روش برخورد نمایندگی ها با 

ایرانیان خارج از کشور باید تغییراتی صورت گیرد.

بین ایرانیان مهاجر نخبگانی 
توانند  می  که  هستند 
وتخصصی  علمی  نیازهای 
و اطالعاتی ایران را برآورده 
برخورد  و  تعامل  سازند، 
رسیدن  راه  آنان  با  منطقی 
به این هدف است. مشارکت 
قوانین  از  بعضی  مدنی 
کشور  در  جاری  مدنی 
که  مهاجری  ایرانیان  برای 
خود  کشور  به  دارند  عالقه 
بازگردند مسأله ساز است، 

مانند نظام وظیفه و ... 
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کشف آثار 3.3 میلیارد ساله از 
اولین موجودات زنده زمین

اولین  از  ساله  میلیارد   3.3 آثار  کشف 
موجودات زنده زمیندانش - شش سال پس 
از کشف ریزتونل های باستانی در سنگ های 
آتشفشانی آفریقای جنوبی، دانشمندان حدس 
می زنند این آثار مربوط به نخستین گونه های 
زنده روی زمین باشد که حداقل 3.3 میلیارد 

سال پیش می زیسته اند.
معتقدند  دانشمندان  کریمی:  ابوالفضل 
اثراتی  پیش  سال  میلیاردها  در  میکروب ها 
کرده اند  ایجاد  آتشفشانی  سنگ های  داخل 
اطالعات  به  می توان  آن ها  بررسی  با  که 

ارزشمندی در مورد پیدایش حیات روی کره 
زمین دست پیدا کرد.

بسیار  مجراهای  بی بی سی،  گزارش  به   
داخل  در  میکروب ها  وسیله  به  کوچکی 
که  شده اند  ایجاد  جنوبی  آفریقای  سنگ های 

حداقل 3.3 میلیارد سال عمر دارند.
 بررسی موادی که این ساختارها را پر کرده، 
آن که  از  بعد  کمی  زمان  آن ها  می دهد  نشان 
پوشاندند  را  دریا  کف  آتشفشانی  سنگ های 
این مجراها  ترتیب  این  به  آمده اند.  به وجود 
از  شواهد  و  ردپاها  اولین  شامل  می توانند 

کره  روی  حیات   از  گوناگونی  انواع  فعالیت 
زمین باشند.

مجراهای  این  برگن،  دانشگاه  تحقیقاتی  تیم   
میکروسکوپی و حفره های بسیار ریز را برای 
اولین بار در سال 2004 کشف و خبر آن را 
از  این ساختارها در سنگ هایی  منتشر کرد. 
جنوبی  آفریقای  در   Mpumalanga استان 
یافت شده بود، سنگ هایی که در ابتدا بر اثر 
وجود  به  آب  زیر  در  آتشفشانی  فوران های 
آمده و در طول زمان به تدریج به زمین های 

خشک منتقل شده اند.
سنگ ها  این  تشکیل دهنده  آتشفشانی  مواد   
میلیارد   3.47 تا   3.45 بین  قدمتی  دارای 
و  که مجراها  این  مورد  در  اما  سال هستند. 
تونل های بسیار ریز چگونه به وجود آمده اند، 

تردیدهایی وجود دارد.
اتم های  اورانیوم و  ایزوتوپ های  با مقایسه   
ریزتونل ها،  این  پرکننده  مواد  در  مس 
به  آن ها  قدمت  می زنند  تخمین  دانشمندان 
بیش از 3.34 میلیارد سال پیش بازگردد؛ به 
عبارتی این مواد اندکی بعد از آن که سنگ ها 

خودشان شکل گرفته اند به وجود آمده اند.
 دکتر نیکوال مک الگلین از مرکز زمین شناسی 
بگن در این باره گفت: »ما در حقیقت به دنبال 
کشف ردپای حیات های میکروبی هستیم که 
منتقل  سنگ ها  این  داخل  به  حشرات  توسط 
اما  رفته اند،  بین  از  حشرات  خود  شده اند. 
باقی  حفره ها  روی  آن ها  میکروب های  اثر 
مانده است. به این ترتیب ما به جای جستجو 
و  حفره ها  دنبال  به  میکروب ها  خود  برای 
سنگ ها  داخل  آن ها  که  هستیم  سوراخ هایی 
حیات  زمان  آن  در  البته  کرده اند.  ایجاد 
نیافته  تکامل  زمان  طول  در  و  بود  ساده تر 
حیات  پیدایش  زمان  مورد  در  بحث  بود«. 
روی کره زمین هنوز هم به شدت ادامه داد. 
چرخه دائمی بازیافت سنگ ها به این معناست 
که مکان های کمی برای دسترسی به اطالعات 

زمین در دوران باستان وجود دارد.

تکنولوژی و فناوری

فناوری نسل سوم در 
گوشیهای تلفن همراه  
نسلهای جدید تلفنهای همراه در راهند و به همین دلیل شرکتهای 
افزودن  با  تا  تالشند  در  موبایل  گوشیهای  تولیدکننده  بزرگ 

سرویسها و خدمات جدید و متنوع به قابلیتهای گوشیهای همراه 
سهم بیشتری از بازار فروش را به خود اختصاص دهند. 

ارتباطی  وسیله  یک  از  بیش  کاربردی  موبایل  گوشیهای  امروزه 
امور  از  فراوانی  توانند حجم  آن می  کاربران  که  نحوی  به  دارند 
کاالی  این  قابلیتهای  از  استفاده  با  را  خود  روزمره  فعالیتهای  و 

ارتباطی انجام دهند. 
کوچک  رایانه  یک  های  اندازه  و  حد  در  همراه  تلفنهای  اکنون  هم 
تعبیه می شود و این مدل از گوشی ها در جایگاه یک رایانه جیبی 
امکان انجام بسیاری از امور را در دنیای دیجیتال به همراه دارند. 
در این میان بهره گیری از تکنیک سوئیچینگ مداری دیتا در شبکه 
های نسل سوم که با استفاده از آن انتقال اطالعات از طریق موبایل 
با سرعت باال ممکن می شود می تواند بر کاربرد این گوشیهای 
با وجودی که تصمیم برای برخورداری  موبایل مفید واقع شود. 
است  گرفته شده  نیز  ما  در کشور  موبایل  نسل سوم  از خدمات 
و طی ماههای آینده اپراتور سوم قرار است سیمکارتهای خود را 
بر بستر 3G در کشور عرضه کنند مشترکان ایرانی امیدوارند که 
بتوانند از تمامی قابلیت گوشیهای نسل سومی خود بر این بستر 

ارتباطی استفاده کنند. 
از  استفاده  خواهان  جهان  مردم  دیگر  مانند  نیز  ایران  مردم 
سرویسهای جدید تلفن همراه چون برقراری ارتباط صوت تصویر 
با وجود  مهم  این  تاکنون  که  هستند  باال  انتقال  با سرعت  دیتا  و 
نسلهای 5/2 و 75/2 موبایل در کشور به دلیل پایین بودن سرعت 
انتقال اطالعات تحقق نیافته است. کارشناسان معتقدند که مسئوالن 
باید در جهت تطبیق سرویسهای گوشیهای نسل سومی و خدماتی 
که اپراتورهای موبایل باید بر بستر 3G عرضه کنند گام بردارند 
فناوری  از  متفاوت  بسیار  موبایل  سوم  نسل  تکنولوژی  که  چرا 
نسلهای فعلی در ایران است و عالوه بر MMS و GPRS، استفاده 
نسل سوم  ذاتی  جمله خصوصیات  از  مدیا  مالتی  از سیستمهای 
الکترونیکی،  تجارت  های  ایده  عملی شدن  که  بود  خواهد  موبایل 
دولت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی با گسترش فرهنگ استفاده 

از فناوری اطالعات به سهولت ممکن می کند. 
براین اساس گفته می شود که باید پیش از ارائه موبایل نسل سوم 
ارزیابیهایی در رابطه با میزان استفاده از قابلیت های سرویسهای 
این فناوری و نوع گوشی های در دست مشترکان ایرانی به عمل 
آید تا مشخص شود امکان بهره برداری از تمام سرویسهای نسل 

سوم برای متقاضیان فراهم است یا خیر؟ 
در حال حاضر سرویس MMS و GPRS تقریبا در تمام گوشیهای 
مشترکان وجود دارد اما متاسفانه استفاده از این سرویسها آنطور 

که باید صورت نمی گیرد. 
ارائه  با  همزمان  باید  که  معتقدند  کارشناسان  دلیل  همین  به 
سیمکارتهای نسل سومی امکان استفاده از تمامی قابلیتهای گوشی 

های نسل سوم نیز برای مشترکان فرهنگسازی شود.

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 .

ماشین خود کشی 
اینترنتی!

دوم  نسل  ماشین خودکشی  هلندی  یک شرکت 
وب را ایجاد کرده است که در کمتر از یکساعت 
می تواند تمام اطالعات آنالین کاربر را از روی 

شبکه های اجتماعی پاک کند. 
های  شبکه  و  مجازی  دوستیهای  عصر  در 
برای  تهدیدی  توانند  می  شک  بی  که  اجتماعی 
هلندی  یک شرکت  باشند  حریم شخصی  نقض 
 Web 2.0 Suicide" عنوان  با  ای  برنامه 
Machine" )ماشین خودکشی وب 2.0( را ایجاد 

کرده است. 
و  اطالعات شخصی  تمام  تواند  می  برنامه  این 
بوک  فیس  روی  از  تنها  نه  را  کاربر  پستهای 
بلکه از روی تمام شبکه های اجتماعی از جمله 
"توییتر"، "مای اسپیس" و "لینکد این" پاک کند. 

کردن  غیرفعال  روشهای  سایر  به  نسبت 
های  شبکه  روی  بر  کاربر  آنالین  پروفایلهای 
تمام  تواند  می  خودکشی  ماشین  اجتماعی، 
حذف  را  دوستی  روابط  و  شخصی  محتویات 

کند. 
این نرم افزار قادر است تمام دوستان، گروهها، 
فیس  روی  از  را  پیامها  و  آگاهاهیها  پستها، 
"مای اسپیس"،  از روی  بوک، تمام دوستان را 
و  این"  "لینکد  روی  از  را  اتصاالت شغلی  تمام 
تمام هواداران و توییتها را از روی میکروبالگ 
"توییتر" پاک کند و تمام این "قتلها" را در کمتر 

از یکساعت انجام دهد. 
است:  شده  نوشته  برنامه  این  سایت  روی  در 
"همه حق قطع اتصال را دارند. اتصاالت بدون 
درز و تجربیات شبکه های اجتماعی که از سوی 
تناقضات  2.0 عرضه می شوند  شرکتهای وب 

زیادی با آزادی بشری دارند. 
وضوح  با  دیوار  بدون  زندان  یک  در  کاربران 
تصویر باال که از هر جای دنیا قابل دسترسی 

است به دام افتاده اند."

 پله برقی انعطاف پذیر برای 
حرکت در همه مسیرها و جهت ها   

مهندس انگلیسی پله برقی جدیدی طراحی کرده 
جهتی  هر  در  است،  پذیر  انعطاف  بسیار  که 
حرکت می کند و جابه جایی افراد را نه تنها از 
سطحی به سطح دیگر ، بلکه بر روی یک سطح 

هم امکان پذیر می سازد. 
برمی  به دهه 1850  پله های گردان  اولیه  ایده 
گردد و در واقع در سال های بعد پله های برقی 

با الهام از همین ایده ساخته شدند. 
نقطه  به  ای  نقطه  از  جایی  جابه  برای  امروزه 
دیگر در شرایطی که اختالف ارتفاع وجود دارد، 
پله برقی یکی از ساده ترین و شاید بتوان گفت 

متداول ترین راه ها است. 
با وجود این که این ایده قدیمی است، اما ظاهرا 

هنوز هم جای تحول دارد! 
به  انگلیسی  محقق  یک  دیسکاوری،  گزارش  به 
نام جک لوی ایده تازه ای برای چرخش پله های 
برقی ارائه داده و نام آن را هم بر اساس نام 

خودش لویتیتور )Levytator( گذاشته است. 
در  مکانیک  مهندسی  افتخاری  استاد  لوی  جک 
دانشگاه لندن سیتی است و در ایده جدید خود، 
نوع تازه ای از پله های برقی را معرفی می کند 
می  و  کند  می  حرکت  جهتی  هر  در  تقریبا  که 
چرخد. در پله های برقی متداول، پله ها به شکل 
مستطیل هستند، اما در ایده لوی، پله ها منحنی 
هستند و در هر جهتی حرکت می کنند، صاف 
می شوند، ارتفاع می گیرند، مستقیم حرکت می 
کنند و همه این حرکت ها در حالی است که افراد 

روی آن ایستاده اند. 
● اما واقعا لویتیتور تا چه حد می تواند انعطاف 

پذیر باشد؟ 
یک  در  که  است  این  لوی  پیشنهادهای  از  یکی 
نردبان  یک  شکل  به  لویتیتوری  علمی  موزه 
مارپیچ دی.ان.ای ساخته شود تا مردم روی آن 

بایستند و با گردش آن، از موزه بازدید کنند. 
ای  هزینه  لویتیتور  ساخت  که  این  مهم  نکته 
معمولی  برقی  های  پله  ساخت  با  برابر  تقریبا 

موجود خواهد داشت. 
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سازمان غذا و داروي 
آمریکا اولین قرص 

ضدام اس را تایید کرد
اعالم  آمریکا  داروي  و  غذا  سازمان 
براي درمان  داروي خوراکي  اولین  کرد 
شایع ترین شکل بیماري ام اس )اسکلروز 

متعدد( را مورد تایید قرار داده است....

و  غذا  سازمان  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
نام ژنریک  با  داروي آمریکا گفت: »داروي گیلنیا 
فینگولیمود، اولین دارو از گروه جدیدي از داروها 
از  گروهي  مهاجرت  کردن  مهار  با  که  است 
سلول  هاي خوني به مغز و نخاع، به کاهش شدت 
بیماري ام اس در بیماران مبتال به اشکال عودکننده 

بیماري کمک مي  کنند.«

بیماران  براي  جلو  به  ارزشمندي  قدم  تایید،  این 
براي  بودند  مجبور  که  مي آید  حساب  به  ام اس 
تزریقات  بیماري  پیچیده  عصبي  عوارض  درمان 
مکرري را تحمل کنند. حدود 5/2 میلیون نفر مبتال 

به ام اس در سراسر دنیا وجود دارند.
راسل کاتز، رییس بخش فرآورده   هاي نورولوژي 
در مرکز ارزیابي و پژوهش دارویي سازمان غذا 
اولین  »گیلنیا  گفت:   بیانیه اي  در  آمریکا  داروي  و 
داروي خوراکي است که مي تواند پیشرفت ناتواني 
تکرار  توالي  و  کند  ُکند  را  بیماري  این  از  ناشي 
این  به  و  را کاهش دهد  ام اس  در  و شدت عالیم 
ترتیب داروي جانشیني براي درمان  هاي تزریقي 

در دسترس فعلي است.«

ام اس یک بیماري مزمن و اغلب ناتوان کننده است 

احاطه  را  اعصاب  که  چربي  ماده  میلین،   به  که 
را در دستگاه عصبي  کرده و رشته  هاي عصبي 

مرکزي حمایت مي کند، حمله مي کند.

این بیماري روند پیش بیني  ناپذیري دارد  و عالیم 
است.  متفاوت  بسیار  دیگر  فرد  به  فردي  از  آن 
عالیم ممکن است خفیف در حد خستگي، بي حسي 
در دست  ها و پاها و مشکالت حفظ تعادل باشد یا 
عالیم به صورت شدید با فلج و کوري ظاهر شود. 
اعتقاد  پژوهشگران  اما  است  نامعلوم  ام اس  علت 
که  است  خودایمني  بیماري  یک  ام اس  که  دارند 

عوامل ژنتیک و محیطي در ایجاد آن نقش دارند.

سازنده  که  نوارتریس  معظم  سوییسي  شرکت 
گلینیا است، مي گوید تایید سازمان غذا و داروي 
آمریکا را بر اساس بزرگ ترین برنامه کارآزمایي 
بالیني که تا به حال براي یک داروي جدید ام اس 
به این سازمان فرستاده شده بود، به دست آورده 
است. این شرکت به دنبال گرفتن تایید این دارو 

در اروپا و بقیه مناطق جهان است.

جامعه ملي ام اس آمریکا تایید این دارو را گامي 
و  ام اس  به  مبتالیان  درمان  جهت  در  قابل توجه 

رفع نیاز به درمان  هاي اضافي شمرد.
گیلنیا  آمریکا،  داروي  و  غذا  سازمان  گفته  به 
خطر این عوارض جانبي را دارد: کاهش سرعت 
و  دارو  جدید  مصرف کنندگان  در  قلب  ضربان 
و  اسهال  آنفلوآنزا،  به  شبیه  عالیم  سردرد،  نیز 
و  ایمني شناسي  استاد  لیساک،  رابرت  کمردرد. 
میکروب شناسي دانشکده پزشکي دانشگاه ایالتي 
استقبال  جدید  درمان  این  از  دیترویت  در  واین 
کرد،  اما افزود:  »با این حال ما هنوز نیاز به تحت 
نظر گرفتن درمان  هاي جدید از لحاظ موضوعات 

مربوط به ایمني درازمدت هستیم.«

ماهی درمانی؛ معالجه در 
استخر پُر از ماهی!

ممکن است ایمیلهایی را در خصوص شیوه خاصی از 
درمان به نام "ماهی درمانی" دریافت کرده باشید که 
به شرح فواید درمان در آب محتوی گونه ای ماهی 

پرداخته است. 
در  توضیحاتی  ارائه  با  گزارشی  در  راستا  این  در 
بودن  غیرعلمی  بررسی  به  درمانی  ماهی  خصوص 

این درمان پرداخته ایم. 
"ماهی درمانی" )Fish Therapy( نوعی روش درمانی 
است که در سالهای اخیر برای درمان برخی بیماریها 
از جمله برخی آسیبهای پوستی و یا کاهش استرس از 

آن استفاده می شود. 
از  بعضی  در  اکنون  هم  که  درمانی  روش  این  در 
موسسات دنیا ارائه می شود، فرد داخل حوضچه ای 
قرار می گیرد که در آن گونه های خاصی از ماهیها 
وجود دارند و در اثر تماس ماهی با بدن بیمار، آسیب 

درمان می شود. 

● دکتر ماهی 
"گارا  نژاد  از  کوچکی  ماهیهای  از  درمانی  ماهی  در 
"دکتر  به  که   )cyprinion macrostomus( روفا" 
خاستگاه  شود.  می  استفاده  هستند  معروف  ماهی" 
طبیعی این گونه ماهی در خاورمیانه به خصوص در 

ترکیه، سوریه، عراق، ایران و جنوب هند است. 
این ماهی به طور طبیعی در حوضچه های گرم آب 
شیرین زندگی می کند. آب گرم در یک محیط طبیعی 
سلولی  تک  حیات  اشکال  دیگر  و  جلبکها  تکثیر  از 
به سوی  ماهیها  ترتیب،  این  به  و  کند  می  جلوگیری 
منابع غذایی دیگری گرایش پیدا می کنند. یکی از این 
بدن  مرده  پوست  تواند  می  مثال  برای  غذایی  منابع 

انسان باشد. 
نزدیک  با  ماهیها  درمانی،  ماهی  روش  در  بنابراین 
شدن به بدن انسان، پوستهای مرده را می خورند و 

به درمان برخی آسیبهای پوستی کمک می کنند. 
در این روش درمانی، فرد داخل یک وان آب گرم می 
وجود  ماهیها  این  از  زیادی  تعداد  آن  در  که  نشیند 

دارند. 
بدن  خشک  و  مرده  پوستهای  تمام  روفا  گارا  ماهی 
پوستهای  اما  ندارند  دندان  ماهیها  این  می خورد.  را 

آسیب دیده را با مکش جذب می کنند. 
هستند  پوست  ماهیها مشغول خوردن  که  زمانی  در 
احساسی خوشایند و دلپذیر به بیمار دست می دهد و 
به همین دلیل از این روش در درمان برخی بیماریهای 
روحی مثل استرس و اضطراب نیز استفاده می شود. 

تردیدهایی درباره دکتر ماهی 
هرچند در سالهای اخیر تبلیغات گسترده ای در برخی 
ماهی"  "دکتر  درمانی  های  شیوه  برای  دنیا  نقاط  از 
انجام می شود با وجود این، نتایج تحقیقات نشان می 
بروز  به  منجر  تواند  می  درمانی  روش  این  که  دهد 

برخی حساسیتهای پوستی شود. 
برای مثال در آگوست 2008 مجله New Paper در 
گزارشی منتشر شد که دو خواهر سنگاپوری پس از 
اینکه برای طراوت پوست نزد "دکتر ماهی" رفتند پس 
از سپری کردن اولین جلسه درمان مجبور شدند برای 

معالجه به یک پزشک واقعی مراجعه کنند. 
در این مورد، پس از تماس ماهی گارا روفا نوارهای 
لکه  و  فلسها  ایجاد  شد.  ظاهر  پاها  روی  در  قرمزی 
هایی قهوه ای در روی پوست و خارش شدید از دیگر 

عوارض جانبی ماهی درمانی بود. 
جلسه  یک  برای  که  ساله   22 و   20 خواهر  دو  این 
دالر   28 نفری  ماهی  دکتر  درمان  نیمساعت  مدت  به 
حساسیتهای  دچار  شدت  به  بودند  کرده  پرداخت 

پوستی شدند. 
"پس  اظهار داشتند:  این خصوص  این دو خواهر در 
از آنکه به خانه رفتیم پاهای ما قرمز شد و شروع به 
خارش و سوزش کرد. فکر نمی کردیم که این خارشها 
جدی باشند اما پس از گذشت یک هفته که سوزش و 
قرمزی همچنان ادامه یافت به شدت نگران شدیم و به 

پزشک مراجعه کردیم." 

پزشکی
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به یاد داشته باشید فقط 
از صرافی های معتبر 

جهت نقل و انتقال  پول 
خود استفاده نمائید

ست اند را می توان قلمرو اصلی تئاتر بریتانیا دانست؛ 
یک منطقه بزرگ تجاری ـ هنری که یکی از جاذبه های 
های  سالن  و  شود  می  محسوب  بریتانیا  گردشگری 
مختلف و پرقدمت تئاتر لندن را در خود جای داده است. 
نام »وست اند« اغلب مترادف با تئاتر تجاری لندن است 
اند« خوانده می شود که در غرب شهر لندن  و بدین جهت »وست 
به لحاظ جغرافیایی و مکانی واقع شده است. بسیاری از سالن های 
تئاتر وست اند به خاطر استقرار در یکی از محله های معروف آن به 
نام سرزمین تئاتر )Theater land( معروفند و پاتوق روشنفکران 
اند تنها  البته وست  و تئاتردوستان بریتانیایی محسوب می شوند. 
یک مرکز تفریحی ـ سرگرمی نیست و وجود مراکز تجاری مختلف 
در این منطقه آن را به قطب تپنده اقتصادی لندن تبدیل کرده است. 

وست اند که در سه قرن هفدهم، هجدهم و نوزدهم میالدی به تدریج 
که  بود  نشین  اعیان  منطقه  یک  اصل  در  یافت  گسترش  و  ساخته 
ساکنان مرفه آن در حقیقت برای فرار از دود و آالینده های شهری 
آن را انتخاب کرده بودند. خیلی زود، مراکز سرگرمی، ساختمانهای 
از مناطق پرازدحام  شیک و فروشگاه های رده باال آن را به یکی 
لندن تبدیل کرد و رنگ و بویی تجاری به آن بخشید. در حال حاضر 
عالوه بر سالن های پرشکوه تئاتر منطقه وست اند لندن بسیاری از 
گالری ها و موزه های هنری، سازمان ها و مؤسسات آموزشی ـ 
فرهنگی، ساختمان های دولتی و مراکز سرگرمی و فروشگاه های 

زنجیره ای را در خود جای داده است. 

تاریخچه ای کوتاه از وست اند و تئاتر بریتانیا 
نخستین سالن نمایش لندن در سال 1576 یعنی قرن شانزدهم در 
شوردیچ بنا نهاده شد و نام آن صرفًا تئاتر )The Theater( بود. 
پیش از این تاریخ بیشتر نمایش های مهم در محوطه های باز، منازل 
شخصی و اماکن بالاستفاده اجرا می شدند و مخاطبان خاص خود 
را داشتند. با اتمام عمر مفید این سالن نمایش در سال 1597 یکی از 
صاحبان آن به نام »ریچارد بوربیج« یکی از سه تئاتر پرقدمت گلوب 
تئاتر امروزی در ساوت بانک را بنا نهاد. سالن های نمایش گلوب 
تئاتر )Globe Theater( در سال 1599 با کار یک گروه نمایشی به 
سرپرستی بوربیج افتتاح شد. بوربیج نخستین بازیگر تئاتر لندن بود 

که نقش های هملت، پادشاه لیر و اتللو را ایفا کرد. 
نخستین سالن نمایش وست اند در سال 1663 افتتاح شد. این سالن 
و  گوین  نل  همچون  اند  وست  بازیگران  نخستین  میزبان  نمایش 
تخریب  یک  در جریان  نهایت سال 1672  در  اما  بود  هارت  چارلز 
تئاتر سلطنتی  نام  به  تئاتر  جدید  سالن  یک  واقعه  این  از  پس  شد. 
در   1674 درسال  ورن  کریستوفر  طراحی  با   )Theatre Royal(
وست اند گشایش یافت. این سالن تئاتر جدید تا 120 سال به حیات 
تئاتر کوچک و  این مدت چندین و چند سالن  داد و در  ادامه  خود 
بزرگ به مجموعه سالن های نمایش وست اند لندن افزوده شدند و 
براعتبار این منطقه به عنوان یک مرکز فرهنگی ـ تفریحی افزودند. 
یکی از مدیر برنامه های بسیار معروف در وست اند دیوید گریک 
یک  عنوان  به  بلکه  برنامه  مدیر  عنوان  به  تنها  نه  که  بود  مشهور 
بازیگر مستعد نیز از چهره های تأثیرگذار بر تئاتر بریتانیا در قرن 
خیلی  و  کرد  مهاجرت  لندن  به   1737 در سال  گریک  بود.  هجدهم 
زود شیفته جادوی تئاتر شد. او در سال 1741 نخستین نقشش را 
به عنوان ریچارد سوم در نمایشی معروف از شکسپیر بازی کرد 
و در 30 سال بعدی با فعالیت های مختلف هنری اش بر تئاتر لندن 
تأثیر بسیاری گذاشت یاد و خاطره او و تأثیر گسترده او بر تئاتر و 
به خصوص دنیای نمایش وست اند با ساخت یک کلوب و یک سالن 

نمایش به نام او گرامی داشته می شود. 
نمایش  های  سالن  و  شکیل  های  ساختمان  با  امروزی  اند  وست 
پرشکوه آن که هنوز هم سرپا هستند در قرن نوزدهم شکل گرفت. 
اقشار متوسط و مرفه  میان  تئاتر در  که  بود  این مقطع زمانی  در 
جامعه جا باز کرد و ارزشی درخور یافت. تا اوایل قرن بیستم سالن 
های جدید تئاتر به تدریج به مجموعه قدیمی وست اند افزوده شدند 
اما در سالهای پس از جنگ بود که لندن شاهد آغاز به کار دو مرکز 
 The National( ملی  تئاتر  و  باربیکن  های  نام  به  نمایشی،  مهم 
های  چالش  رغم  علی  و  سالها  این  همه  طول  در  بود.   )theater
جدیدی که هنر هفتم یعنی سینما و هزینه حفظ، مرمت و نگهداری 
سالن های قدیمی پیش روی دست اندرکاران تئاتر گذاشت. وست 
ا ند همچنان در قرن بیست و یک، با شکوه تر و پرصالبت تر از 
گذشته به حیات خود ادامه می دهد. وست اند در سال 2008 شاهد 

افتتاح نخستین سالن جدید تئاتر خود پس از سال 1931 خواهد بود 
که با نام »سالن نمایش سوندهیم« در خیابان شافتسبوری مستقر 

شده است. 
انجمن تئاتر لندن: 

این  در  مهم  صنعت  یک  به  روز  روزبه  لندن  تئاتر  که  حالی  در 
از  ناظر و مرکزی بیش  به یک سازمان  نیاز  تبدیل می شد  کشور 
امروزه  که  اند  وست  تئاتر  مدیران  انجمن  شد.  می  احساس  پیش 
نیاز در سال 1908  این  لندن معروف است در پی  تئاتر  انجمن  به 
توسط سرچارلز ویدنهام شکل گرفت تا پاسخگوی برخی نیازهای 
صنفی باشد. این انجمن به عنوان یک سازمان صنفی نماینده تهیه 
یا  و  تجاری  نمایش  های  مدیران سالن  و  تئاتر  کنندگان، صاحبان 
نیمه دولتی در مرکز لندن است. این انجمن عالوه بر ایفای وظایف 

نمایش جوایز ساالنه  هنر  به  مندان  راهنمایی عالقه  صنفی خود و 
الورنس اولیویر را سازماندهی می کند. این جوایز معتبرترین جوایز 
اعطایی در حوزه نمایش بریتانیا هستند که به نام الورنس اولیویر، 

بازیگر و کارگردان تئاتر بریتانیایی نامگذاری شده است. 

کثیراالجراترین نمایش های وست اند: کثیراالجراترین نمایش وست 
اند »تله موش« آگاتاکریستی است که به مدت 54 سال بر روی صحنه 
بوده است. این نمایش پربیننده در بیست و پنجم نوامبر 1952 برای 
نخستین بار در سالن نمایش »New Ambassadors« اجرا شد و 
به مدت 22 سال در همین سالن بر روی صحنه رفته است. در 25 
مارس 1974 این نمایش باشکوه به سالن تئاتر سن مارتین انتقال 
یافت و از آن زمان تاکنون در همین سالن اجرا می شود. تاکنون 
بیش از 20 هزار اجرا از این نمایش معروف آگاتاکریستی بر روی 
استقبال  با  نمایش  این  نیز  دیگر  کشورهای  در  است.  رفته  صحنه 
نیز عنوان  کانادا  مثال در  به عنوان  مشابهی مواجهه شده است و 
کثیراالجراترین نمایش را به دوش می کشد. این نمایش در کانادا در 
نهم اوت 1977 بر روی صحنه رفت و در هشتم ژانویه 2004 با 9 

هزار اجرا در طول 26 و اندی سال به کار خود پایان داد. 
برخی از بازیگران اوریژینال این نمایش در وست اند ریچارد آتن 
بورد در نقش گروهبان تروتر و همسرش شیال سیم در نقش مولی 
رالستون بود که پس از مرگ دیوید راون که نام خود را در تاریخ 
وست اند به عنوان یکی از کهنه کارترین بازیگران با بیش از 4575 
بازی ثبت کرد، گروه بازیگران این نمایش پرطرفدار هر ساله تغییر 
می کنند. این تغییرات در تعداد و نام بازیگران در ماه نوامبر هر سال 
اتفاق می افتد و در اصل ایده سرپیتر ساندرز، تهیه کننده اوریژینال 

این نمایش است. معمواًل به سنت هر ساله بازیگر زن نقش اول این 
نمایش جای خود را به بازیگر دیگری می دهد و هر دو »کیک تله 

موش« را با کمک یکدیگر می برند. 
نمایش »تله موش« خود اقتباسی از یک داستان کوتاه و آن داستان 
کریستی  اما  است  رادیویی  نمایشنامه  یک  از  دیگر  اقتباسی  نیز 
خواهش کرده است که این داستان تا زمانی که تله موش به اجرای 
خود در لندن ادامه می دهد منتشر نشود. از همین رو داستان تله 
موش هنوز به صورت کتاب در بریتانیا چاپ نشده است اما خود 
نمایشنامه موجود است. براساس مفاد قرارداد این نمایش هیچ گونه 
اقتباس سینمایی از این نمایش تا زمان پایان اجرای نهایی این نمایش 
در وست اند و گذشتن شش ماه از آن امکانپذیر نیست. کریستی در 
متیو  اش  پسری  نوه  به  را  آن  امتیاز  نمایشنامه  این  نوشتن  زمان 
پریچارد درحال حاضر  واگذار کرد.  تولد  به عنوان هدیه  پریچارد 

امتیاز تمامی آثار مادرش را در اختیار دارد. 

●دیگر نمایش های کثیراالجرا در وست اند عبارتند از: 
●بینوایان )محل اجرا در سالن Queen( 54 سال اجرا 

● شبح اپرا )محل اجرا در سالن Her Majesty( ـ 20 سال اجرا 
● برادران هم خون )محل اجرا در سالن Phoenix( 18 سال اجرا 

●زن سیاهپوش )محل اجرا در سالن Fortune( 18 سال اجرا 
●شیکاگو )محل اجرا در سالن کمبریج( 9 سال اجرا 

●مامامیا! )محل اجرا در Prince of wales( 8 سال اجرا 
● شیرشاه دیزنی )محل اجرا در سالن Lyeum( 7 سال اجرا 

● تو را می جنبانیم )محل اجرا در سالن Dominion( 4 سال اجرا 
● Stomp )محل اجرا در سالن Vaudeville( 4 سال اجرا 

کثیراالجراترین نمایش موزیکال وست اند. 

موزیکال  نمایش  کثیراالجراترین  عنوان  اجرا  سال   21 با  بینوایان 
وست اند را بر دوش می کشد این نمایش به تهیه کنندگی کاموون 
انقالب فرانسه می گذرد برای  مکینتوش که داستان آن در جریان 
نخستین بار در هشتم اکتبر 1985 در باربیکن بر روی صحنه رفت 
و در دسامبر همان سال در سالن تئاتر palace در وست اند اجرا 
شد. در هشتم اکتبر 2006 این موزیکال بیست و یکمین سالگرد تولد 

خود را جشن گرفت. 
تقریبی 8  با هزینه  ارباب حلقه ها  اند:  پرهزینه ترین نمایش وست 

میلیون پوند. 

بزرگترین سالن نمایش وست اند: 
سالن  بزرگترین  انگلیس  ملی  اپرای  استقرار  محل  لندن،  کلسیوم 
نمایش وست اند به لحاظ گنجایش تماشاگران است که ظرفیت بیش 

از 2 هزارنفر را دارد. 

کوچکترین سالن نمایش وست اند: 
سالن  کوچکترین  که   The Donmar Warehouse نمایش  سالن 

نمایش وست اند است تنها گنجایش 248 نفر را دارد. 
بیشترین دریافت کنندگان جوایز اولیور 

جایزه  هفت  دریافت  با  صحنه(  )طراح  دادلی  ویلیام  و  دنچ  جودی 
رکورددار بیشترین دریافت کنندگان جوایز اولیویر هستند. جودی 
دنچ نخستین جایزه اولیویر خود را در سال 1977 برای ایفای نقش 
در مکبث گرفت و هفتمین جایزه خود را در سال 2004دریافت کرد. 
 1979 سال  در  را  خود  اولیویر  جایزه  نخستین  نیز  دادلی  ویلیام 
اولیویر  الورنس  جایزه  ناشناخته(  )کشور  نمایش  برای  او  گرفت. 

را دریافت کرد. 

طوالنی ترین نمایش: 
که در  است  نمایشی  ترین  اجرا طوالنی  با 29 ساعت   The warp
وست اند بر روی صحنه است! این نمایش که در فهرست گینس نیز 
به عنوان طوالنی ترین نمایش تاریخ ثبت شده داستان سفر یک عابد 
انگلیسی در زندگی است. این نمایش در ده پرده اواخر دهه 90 نیز 

در سالن های مختلف نمایش در لندن اجرا شد.

گردشگری

آشنایی با لندن

وست اند قلمرو تئاتر بریتانیا
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بیني موقت براي عایشه 
عایشه دختر 18 ساله افغان که بیني اش را در اثر خشونت 
یک  از  بعد  حاال  بود،  داده  دست  از  خانوادگي 
جراحي پالستیک صاحب بیني موقت شده است.

 عایشه در ماه آگوست براي جراحي پالستیک به 
آمریکا منتقل شد و هم اکنون در کالیفرنیا به سر 
مي برد. پس از آن که تصویر تکان دهنده عایشه 
با بیني بریده روي جلد مجله »تایم« رفت بسیاري 
شدند.  داوطلب  افغان  دختر  این  به  کمک  براي 
و  قبل  سال  شش  از  عایشه  غم انگیز  سرنوشت 
به  او  مي شود.  آغاز  نداشت،  بیشتر  سال   12 که  زماني 
یک خانواده که ادعا مي شود، پسرشان جنگجوي طالبان 
بوده در والیت ارزگان به »بد« داده شد. »بد دادن« سنتي 

است که در بخش هایي 
آن  از  افغانستان  از 
منازعات  حل  براي 
محلي  و  خانوادگي 
مي شود.  استفاده 
از  یکي  عایشه  عموي 
که  را  فردي  بستگان 
عایشه  شوهر  بعدها 
رسانده  قتل  به  شد، 
بود و براساس رسمي 
که در برخي از مناطق 
افغانستان رایج است براي پرداخت خون بها، پدر عایشه 
او و خواهرش را به بستگان خانواده قرباني، به »بد« داده 
بود. به گفته عایشه، بستگان همسرش با او و خواهرش 
مورد  مدام  را  آنها  و  مي کردند  برخورد  بردگان  مانند 
ضرب و شتم قرار مي دادند. عایشه بعد از مدتي باالخره 
را در  او  اما بستگان شوهرش  فرار کرد  این شکنجه  از 
از  او  همسر  گرداندند.  باز  ارزگان  به  و  یافتند  قندهار 
پاکستان بازگشته بوده تا او را به اتهام »بي عزت کردن و 
شرمسار ساختن خانواده اش« در دادگاه طالبان محاکمه 
کند. دادگاه طالبان حکم داد تا گوش و بیني عایشه بریده 
شود و همسر عایشه به شخصه این وظیفه را در دامنه 

یکي از کوه هاي ارزگان انجام داد.
عایشه در آنجا تنها رها شد تا در نتیجه خونریزي بمیرد. 
اما گروهي از سربازان او را پیدا کردند و از مرگ نجاتش 
دادند. بعد از مدتي نهادهاي خیریه جهاني هزینه سفر و 
درمان وي را در ایاالت متحده پرداخت کردند و عایشه 
به آن سوي آبها سفر کرد. او بعد از چند عمل جراحي 
پالستیک صاحب یک بیني موقت شده و تنها باید چند ماه 
زمان و چند عمل دیگر را تحمل کند تا ظاهر اولیه اش را 
به دست بیاورد. خشونت علیه زنان در افغانستان یکي از 
مشکالت جدي اجتماعي در این کشور است.گزارش هاي 
زنان  هنوز  که  مي دهد  نشان  متحد  ملل  سازمان  ساالنه 
زیادي در این کشور قرباني خشونت مي شوند و بیشتر 

آنها اقبال خوش عایشه را نیز ندارند.
 13 اکتبر 2010 

دانشجویان برده رئیس دانشگاه 
شده بودند 

مدیردانشکده یکي از دانشگاه هاي مطرح کاتولیک آمریکا به اتهام مجبور 
در  اکنون  باید  شخصي اش  کارهاي  انجام  براي  دانش آموزان  کردن 
دانشجویان جوان  با  مدیر  این  اف بي آي  گفته  باشد.به  پاسخگو  دادگاه 
همچون اسیر و برده رفتار مي کرده است. خانم سیسیلیا چانگ 57 ساله 
از دانشجویان مي خواسته او را با ماشین به منزلش برسانند، خانه اش 
اگر  بود  تهدید کرده  را  دانشجویان  او  کنند.  برایش آشپزي  و  تمیز  را 
خواهد  باطل  را  تحصیلي شان  بورسیه  درندهند  تن  هایش  خواسته  به 
ارتباط  برقراري  به  را  دانشجویان  از  یکي  است  متهم  همچنین  کرد.او 
که  چانگ  است.خانم  کرده  مجبور  دانشگاه  از  خارج  در  مسن  مرد  یک  با 
ازمدیران دانشگاه سنت جان در نیویورک است خودش را »رئیس« مي نامیده 
و از دانشجویان خواسته بود راجع به کارهایش چیزي به اف بي آي نگویند. 
برکنار  دانشکده مطالعات آسیا  از سمتش در  تحقیقات اف بي آي  از  او پس 

دالر  میلیون  یک  از  بیش  است  متهم  چانگ  خانم  مسائل  این  بر  شد.عالوه 
براي  و  دزدیده  را  مي پرداخته اند  دانشگاه  به  دانشجویان  که  شهریه اي  از 
این  حیثیت  اتفاقات  است.این  انداخته  راه  به  اشرافي  زندگي  یک  خودش 
توسط   1870 سال  در  دانشگاه  این  برده.  سوال  زیر  را  معروف  دانشگاه 
تعدادي  اعتراض  با  . ماجراي خانم چانگ  تاسیس شد  از کشیش ها  عده اي 
فدرال  پرونده آغاز شد.پلیس  با  پاي اف.بي. آي  باز شدن  از دانشجویان و 
آمریکا با مصاحبه با تعدادي از دانشجویاني که موفق به دریافت بورسیه 
شده بودند به مدارک جالبي در خصوص این پرونده دست یافت. دانشجویان 
بورسیه اي هر ماه پنج هزار دالر دریافت مي کردند. آنها در ازاي دریافت این 
بورسیه باید زماني را براي دانشکده مطالعات آسیایي کار مي کردند که خانم 
چانگ از این مسئله سوء استفاده کرده و از دانشجویان براي انجام کارهاي 
از دانشجویان در شکایتش آورده که  شخصي اش بهره مي برده است.یکي 
باید هر روز این خانم را به منزلش مي رسانده یا او را به آرایشگاه، رستوران 
و فرودگاه مي برده است.چند دانشجوي دیگر هم مسئول خرید مواد غذایي، 
پختن غذا و شستن لباس هاي او بوده اند.سه تن از دانشجویان این دانشگاه 
هم به عنوان خدمتکار هر کدام 122 روز در سال در خانه خانم چانگ بدون 

دریافت هیچ پولي کار کرده اند.

هفته نامه پرشين آماده شنيدن نظرات شما در
 بهتر شدن کيفيت این نشریه می باشد
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در  دیگر  بعضی  و  کنند  می  خیانت  همسرشان  به  ها  بعضی  چرا 
این  یافتن پاسخ  مقابل چنین وسوسه هایی مقاومت می کنند؟ برای 
ماندن همسران  متعهد  علمی »چگونگی  بر درک  پژوهشگران  سوال، 
به همدیگر« متمرکز شدند و همه چیز را مورد بررسی قرار دادند؛ از 
عوامل زیستی که به نظر می رسد بر پایداری ازدواج اثر می گذارند 

تا پاسخ روان شناختی افراد در مقابل وسوسه ها... 
یافته های محققان نشان می دهد در حالی که برخی از افراد به طور 
همچنین  زنان  و  مردان  ترند؛  مقاوم  ها  وسوسه  مقابل  در  طبیعی 
می توانند به خودشان تعلیم دهند تا از رابطه شان محافظت کنند و 

احساس تعهدشان را افزایش دهند. 

●● ژنتیک وفاداری و خیانت 
بررسی های اخیر پرسش هایی را در این مورد ایجاد کرده است که 
آیا عوامل ژنتیکی ممکن است بر تعهد و پایداری ازدواج موثر باشند؟ 
هاس والوم، محقق زیست شناسی در انستیتو کارولینسکای سوئد، 
تا درباره ژنی اطالعات  552 جفت دوقلو را مورد بررسی قرار داد 
نام  به  مغز  در  شیمیایی  واسطه  یک  تنظیم  با  که  آورد  دست  به 
وازوپرسین ارتباط دارد. وازوپرسین را هورمون دلبستگی می نامند 

زیرا در ایجاد پیوند عاطفی میان مادر و نوزاد نقش دارد. 
این ژن  از  یافته  داد مردانی که یک نسخه جهش  این بررسی نشان 
را دارند، با احتمال کمتری ممکن است ازدواج کنند و آنهایی هم که 
ازدواج می کنند، مشکالت زناشویی جدی پیدا می کنند و به همسرانی 
ناشاد بدل می شوند. یک سوم مردانی که 2 نسخه جهش یافته از این 
ژن را داشتند، در سال قبل دچار بحران جدی در روابط با همسرشان 
روابط  در  بحران  موارد  شمار  برابر   2 میزان  این  و  بودند  شده 

زناشویی در مردانی بود که این نسخه جهش یافته ژن را نداشتند. 
والوم می گوید: »گرچه این ژن را اغلب »ژن وفاداری« می نامند اما 
نه  )و  ازدواج  پایداری  بر  او  پژوهش  نیست.«  نامگذاری، درست  این 
با  که  است  »مشکل  گوید:  می  او  بود.  متمرکز  ازدواج(  در  وفاداری 
استفاده از این اطالعات، رفتار آینده مردان را پیش بینی کرد.« اکنون 
او و همکارانش در حال بررسی مشابهی در مورد تاثیر این ژن بر 

زنان هستند. 

● تقویت مغز برای مقابله با وسوسه 
با اینکه تفاوت های ژنتیکی ممکن است بر تعهد زناشویی موثر باشند، 
بررسی های دیگر نشان داده که می توان به مغز تعلیم داد تا در مقابل 

وسوسه ها مقاومت کند. 
ای  کانادا، رشته  گیل  دانشگاه مک  استاد روان شناسی  جان الیدن، 
از بررسی های غیرمعمول را انجام داد تا ببیند افراد متاهل و متعهد 

در مقابل وسوسه چگونه واکنش نشان می دهند. در یک بررسی از 
مردان و زنان متاهل با تعهد کامل به همسران شان خواسته شد که 
میزان جذابیت افرادی از جنس مخالف را در مجموعه ای از عکس ها 
معین کنند. جای تعجب نبود که این مردان و زنان بیشترین نمره ها 
را به عکس های افرادی دادند که به طور معمول جذاب محسوب می 
شوند. در مرحله بعد، همان عکس ها را به آنها نشان دادند و به آنها 
این  آنها دیدار کنند. در  با  این عکس ها عالقه مندند  گفتند صاحبان 
موقعیت، مشارکت کنندگان در بررسی، به نحوی هماهنگ نمره هایی 
آنها  به  اول  نمره هایی که در دور  به  لحاظ جذابیت نسبت  از  کمتر 
داده بودند، به عکس ها دادند. به گفته دکتر الیدن، وقتی این افراد به 
عکسی جذب می شدند که ممکن بود رابطه شان را مورد تهدید قرار 
دهد ، به نظر می رسید به طور غریزی به خودشان می گفتند: »نه، این 
قیافه تعریفی ندارد!« و هر چه فرد تعهد بیشتری در ازدواجش داشت، 
افرادی که ممکن بود رابطه زناشویی اشان را مورد تهدید قرار دهند، 

دارای جذابیت کمتری قلمداد می شدند. 
پازل  یک  که  شد  خواسته  کنندگان  شرکت  از  بررسی،  این  از  پس 
 LO-AL پرکردن جای خالی حروف در یک کلمه را انجام دهند، مثال
و THR_AT. تکمیل کردن این کلمه های ناتمام که شرکت کنندگان 

تا  بود  شناختی  روان  آزمون  یک  نداشتند،  ای  ایده  آنها  مورد  در 
روشن  زناشویی  تعهد  به  نسبت  را  افراد  این  ناخودآگاه  احساسات 
کند. این آزمون در میان شرکت کنندگانی که انتظار دیداری عادی را 
الگوی ناخودآگاهی را شناسایی نکرد  با صاحبان عکس ها داشتند، 
اما میان مردان و زنانی که با تخیل دیدار با صاحبان این عکس ها 
سرگرم می شدند، تفاوت هایی وجود داشت. در این گروه، مردان با 
احتمال بیشتری پازل ها را به صورت کلمات خنثی پر می کردند. مثال 
LOCAL )محلی( و THROAT )گلو(، اما زنانی که به خیال دیدار 
سرگرم کننده با صاحبان عکس ها بودند با احتمال بیشتری کلمات 
 THREAT و  )وفادار(   LOYAL مثال  کردند،  می  ایجاد  غیرخنثی 
طور  به  آنها  شده  باعث  آزمایش  این  که  بود  آن  بیانگر  )تهدید(که 

ناخودآگاه در مورد مساله تعهد نگران شوند. 

● سیستم هشدار زودرس زنان 
البته این قبیل آزمون ها نمی توانند رفتار افراد را در دنیای واقعی پیش 
بینی کنند اما تفاوت بارزی که در پاسخ های مردان و زنان مشاهده 
شد، باعث شد پژوهشگران به این نظر برسند که زنان احتماال نوعی 
سیستم هشدار زودرس دارند که به آنها در مورد عوامل تهدیدکننده 

روابط زناشویی شان هشدار می دهد. 
سایر بررسی ها در دانشگاه مک گیل نشان داد که چگونه مردان و 
زنان در مقابل چنین تهدیدهایی واکنش نشان می دهند. در یکی از این 

بررسی ها، بازیگران زن و مرد جذاب به اتاق انتظار آورده شدند تا 
سر صحبت را با افراد مورد آزمایش باز کنند و آنها را به سوی خود 
جذب کنند. سپس از شرکت کنندگان در آزمایش، سواالتی در مورد 
رابطه شان با همسرشان پرسیده شد؛ به خصوص در مورد واکنش 
شان نسبت به رفتار نادرست همسرشان ) مثال دیر به خانه آمدن یا 
با بازیگران جذاب را باز  تلفن نکردن(. مردانی که تازه سر صحبت 
کرده بودند، نسبت به رفتار فرضی نامناسب همسران شان، کمتر از 
خود بخشایش نشان می دادند. این واکنش نشان می داد که صحبت 
را  آنها  زناشویی  تعهد  گذرا  طور  به  جذاب  زن  بازیگر  با  دوستانه 
خدشه دار کرده بود. اما زنانی که با بازیگران مرد جذاب به صحبت 
پرداخته بودند، با احتمال بیشتری از رفتار نامناسب شوهرشان در 
موقعیت های فرضی چشم پوشی می کردند. این واکنش زنان نشان 
می داد که بازکردن سر صحبت با بازیگر پیش از مصاحبه باعث شده 
بود که هنگام پرسش در مورد رابطه زناشویی شان پاسخ محافظتی 
را از خود بروز دهند. دکتر الیدن می گوید: »به نظر ما این بررسی 
متعهد  زناشویی شان  رابطه  به  است  ممکن  مردان  که  داد  نشان  ها 
اما زنان یک طرح احتیاطی هم دارند. جایگزین جذاب همسر،  باشند 
زنگ هشدار را در آنها به صدا در می آورد. زنان به طور ناخودآگاه، 
این جایگزین جذاب را یک تهدید به حساب می آورند اما مردان این 

گونه نیستند.« 
شخص  به  توان  می  آیا  که  است  این  شود،  می  مطرح  که  پرسشی 

آموزش داد که در مقابل وسوسه مقاومت کند یا نه؟ 
در یک بررسی دیگر، از گروهی از دانشجویان مرد که نامزد داشتند 
و نسبت به آنها متعهد بودند، خواستند که تصور کنند با زنی جذاب 
در آخر هفته ای که نامزدشان به مسافرت رفته، برخورد می کنند. 
سپس از برخی از این مردان خواسته شد که با تکمیل این جمله یک 
طرح احتیاطی را برای خود ایجاد کنند: »هنگامی که با آن زن برخورد 

می کنم، برای محافظت از رابطه ام با نامزدم...« 
از آنجایی که این پژوهشگران، زنی برای ایفای نقش وسوسه گر را 
در اختیار نداشتند، از یک بازی مجازی استفاده کردند که در آن 2 
تا از 4 اتاق بازی، حاوی تصاویر فریبنده یک زن جذاب بود. مردانی 
که برای مقاومت در مقابل وسوسه ها تمرین کرده بودند، تنها در 25 
درصد موارد به آن اتاق ها جلب شدند؛ در حالی که در مورد مردان 

تعلیم ندیده این رقم 62 درصد بود. 

● علت دیگر پایداری ازدواج 
تنها احساس عشق و وفاداری نباشد که زوج ها را در  ممکن است 

کنار هم نگه می دارد. 
دانشمندان معتقدند که میزان تعهد شما به رابطه زناشویی ممکن است 
وابسته به میزانی باشد که همسر، کیفیت زندگی شما را باال می برد 
نظری  این،  بخشد.  می  وسعت  زندگی  نسبت  را  دیدتان  های  افق  و 
است که آرتور آرون، روان شناس و پژوهشگر روابط زناشویی در 
 self-expansion »توسعه شخصی«  را  آن  بروک،  سونی  دانشگاه 

می نامد. 
از  ای  رشته  ها  زوج  از  کیفیت،  این  گیری  اندازه  برای  پژوهشگران 
سوال ها را پرسیدند: »همسر شما تا چه حدی منشا تجربیات هیجان 
به  را  شما  حدی  چه  تا  همسرتان  با  آشنایی  شماست؟  برای  انگیز 
شخص بهتری بدل کرده است؟ تا چه حدی همسرتان را عاملی برای 

گسترش قابلیت های خودتان می دانید؟« 
پژوهشگران دانشگاه سونی بروک، تجربیاتی را با استفاده از فعالیت 

هایی که »توسعه شخصی« را تشدید می کرد، انجام دادند. 
به برخی از زوج ها، تکلیف های معمولی دادند و عده ای دیگر را در 
یک تجربه خنده دار شرکت دادند که در آن، در حالی که 2 نفر به هم 
بسته شده بودند، باید روی تشک می خزیدند یا با فشار دادن سرشان 
طوری  تجربیات  این  کردند.  می  خارج  را  فوم  قوطی  یک  محتویات 
بخورند  شکست  اول  بار  دو  یکی  در  ها  زوج  که  بود  شده  طراحی 
شادمانی  احساس  نتیجه،  در  و  شوند  پیروز  بعدی  دفعات  در  اما 
زیادی کنند. این زوج ها پیش و پس از این تجربه، آزمونی را از لحاظ 
کیفیت رابطه شان می گذراندند. زوج هایی که در فعالیت های چالش 
برانگیز شرکت کرده بودند، نسبت به زوج هایی که پیروزی به همراه 
همسرشان را تجربه نکرده بودند، افزایش بیشتری در میزان عشق 
اکنون پژوهشگران در حال  دادند.  از لحاظ روابط نشان  و رضایت 
»توسعه  کنند چگونه  معین  تا  ها هستند  بررسی  از  ای  انجام رشته 
این است  اثر می گذارد؟ نظریه آنها  شخصی« بر روابط زن و مرد 
که آن زوج هایی که به دنبال موقعیت های جدید هستند و چیزهای 
جدیدی را امتحان می کنند، احساس »توسعه شخصی« بیشتری می 

کنند و میزان تعهدشان نسبت به هم افزایش پیدا می کند. 
دکتر آرون می گوید: »ما به این علت به یک رابطه وارد می شویم که 
شخص دیگر به بخشی از ما بدل می شده و باعث توسعه شخصی 
ما می شود. برای همین است که افرادی که عاشق هم می شوند، تمام 
شب بیدار می مانند و با هم حرف می زنند و این وضعیت برایشان 
واقعا هیجان آور است. ما معتقدیم که زوج ها با انجام کارهای چالش 
برانگیز و هیجان آور می توانند تا حدودی رابطه شان را تقویت کنند.«

New York Times :منبع

خانه و خانواده
 بررسی علمی خیانت در زندگی زناشویی

خیانت نکن تا خیانت نبینی!
ترجمه: دکتر زهرا عباس پور تمیجانی
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رازیانه، سیب،  فلفل،  که  اید  کرده  فکر  حال  به  تا 
هلو و سایر مواد طبیعی چه اثری بر پوست شما 

دارند؟
1( فلفل و سرطان پوست

پژوهشگران، نوعی ماده شیمیایی را در فلفل تند 
پیدا کرده اند که با سرطان پوست در ارتباط است. 
این ترکیب موجود در فلفل »کاسپایسین« نام دارد. 
کاپسایسین که به طور گسترده در غذاهای حاوی 
در  می شود  استفاده  جهان  در سراسر  تند  فلفل 
کِِرم های معمولی نیز با هدف کاهش درد کاربرد 
بحث  همواره  سرطان  ایجاد  در  آن  نقش  و  دارد 

برانگیز بوده است. 
پیش از این، محققان نشان داده اند که کاپسایسین 
سبب ترغیب مرگ سلولی در سلول های سرطانی 
می شود اما یافته های جدید همچنین نشان داده 
به عنوان یک ترکیب  تواند  این ماده می  است که 

تومور  که  زمانی  در  بویژه  کند  عمل  زا  سرطان 
مهم  نگرانی  دارد.  قرار  رشد  مرحله  در  سرطانی 
مسکن  در  تند  فلفل  طبیعی  ترکیب  این  وجود  تر، 
های معمولی است که می تواند خطر بروز سرطان 

پوست را تشدید کند.
2( ماسک های میوه 

ایجاد  دلیل  به  ای  میوه  و  شیمیایی  های  ماسک 
ناراحتی پوستی توصیه نمی شوند.  حساسیت و 
این ماسک ها تنها باعث رطوبت موقت می شوند و 

تاثیر به سزایی ندارند.
به  مواد  و  دارد  دفاعی  مکانیسم  پوست  سطح 
آن  و  کنند  نفوذ  پوست  راه  از  توانند  می  سختی 
را تحت تاثیر قرار دهند و به همین دلیل، استفاده 
مرطوب  باعث  تنها  میوه  های  ماسک  از  درست 

شدن پوست می شود.
ماسک های میوه می توانند حساسیت زا باشند و 
در صورت استفاده نادرست و تست نکردن، باعث 

ناراحتی های پوستی می شوند.
گفته می شود ماسک خیار به پوست، رطوبت می 
بخشد ولی در بعضی پوست ها ایجاد حساسیت 

می کند و می تواند خطرناک باشد.
قبل از مصرف، مقداری از ماسک باید روی بازو یا 
ساعد تست شود و در صورت نداشتن حساسیت، 

?? ساعت پس از انجام تست از آن استفاده کرد.
3( میوه های دوستدار پوست

پوست  زیبایی  برای  ها  ملکه  باستان،  چین  در 
به  که  داشتند  خاصی  رموز  آن،  از  محافظت  و 
شاهزاده های پس از خود منتقل می کردند. برخی 
از این رازها شامل رژیم های غذایی به خصوصی 

غذاهایی  باستانی  زیبایی  های  رژیم  این  بودند. 
هستند که به سالمت پوست کمک می کنند؛ مانند 
آلبالو، گیالس، سویای سیاه، گردو، عناب و برخی 
عنوان  به  مرکبات  همچنین  مشابه.  های  خوراکی 
خوراکی های التیام بخشی که حاوی مقادیر زیادی 
آنتی اکسیدان هستند، به سالمت پوست کمک می 
کنند. اگر پوست خشکی دارید کمی بیشتر روغن 
کتان، روغن کنجد، روغن زیتون و روغن خالص 
مقداری  آووکادو،  روز  هر  کنید.  نارگیل مصرف 
آجیل و دانه های مختلف مصرف کنید. خصوصا 
بلوط، فندق، گردو و تخمه آفتابگردان مواد مفیدی 

هستند.
4( خواص ماست

ماست دارای فرمول طبیعی مناسبی برای سالمت 
پوست است. ماست حاوی اسید الکتیک است که 
به صورت طبیعی تولید آلفاهیدروکسی اسید می 

کند که می تواند به آرامی الیه های سلولی مرده را 
به صورت طبیعی بردارد و پیلینگ کرده و پوستی 

صاف و زیبا ایجاد کند. 
ماست برای پوست های حساسی که نمی توانند 
آلفاهیدروکسی اسید را تحمل کنند، می تواند ماده 
مفیدی باشد. به مرور زمان ماست می تواند لکه 
های پوست را روشن کند. برای استفاده از ماست 
ابتدا صورت خود را بشویید و ماست را مانند کِِرم 
باقی  دقیقه   15 و  کنید  روی صورت خود صاف 
بگذارید؛ سپس صورت خود را با آب سرد بشویید 
و با یک مرطوب کننده طبیعی پوست را مرطوب 
است  ممکن  که  پوست  قرمزی  کاهش  برای  کنید. 
از کمپرس  ایجاد شود،  از پاک کردن ماست  پس 

سرد استفاده کنید. 
5( موم های جلبکی

انجام  آنها  برای  انداختن  موم  که  شایعی  مناطق 
می شود؛ عبارتند از: اندام فوقانی، زیربغل، کشاله 
ران، تنه و ناحیه تناسلی اما بیشتر پزشکان توصیه 
می کنند از موم انداختن در مناطق زیربغل، کشاله 
ران و ناحیه تناسلی به خاطر عوارض احتمالی و 
تحریک غدد لنفاوی منطقه ای، استفاده نشود. در 
داخل گوش، بینی، مژه، پلک، ناحیه تناسلی آقایان 
از موم استفاده شود.  نباید  نیز  و و نوک پستان 
به تازگی، انواع خاصی از موم به بازار آمده که 
می توان از آن دسته به موم جلبک دریایی اشاره 
کرد که اگرچه پایه دریایی دارد ولی به هر حال، 
عوارضی مشابه با روش مرسوم موم انداختن و 

احتمال انتقال عوامل بیماری زای جلبکی دارد.

آشپزی
 

 چکدرمه  
)غذای ترکمن(

● مواد الزم برای شش نفر: 
گوشت: نیم کیلو 

پیاز: دو عدد بزرگ 
رب گوجه: دو قاشق سوپخوری 

روغن: یک پیمانه 
آب: چهار پیمانه 

برنج شسته و خیس شده: چهار 
پیمانه 

نمک و فلفل: به میزان الزم 
● طرز تهیه: 

می  داغ  خوب  را  روغن  ابتدا 
آن  را در  کنیم و سپس گوشت 
آن  به  را  پیاز  و  کنیم  می  سرخ 
تا  گذاریم  می  و  کرده  اضافه 
طالیی شود و سپس رب گوجه 
را اضافه می کنیم و با هم سرخ 

می کنیم.
 مواد که خوب سرخ شد آب را 
شعله  و  کنیم  می  اضافه  آن  به 
را کم می کنیم تا مواد بپزد. بعد 
آب  و  پخت  گوشت  که  این  از 
برنج  شد  کشیده  کمی  موادمان 
را اضافه می کنیم و می گذاریم 
تا برنج، آب مواد را بکشد. بعد 
به مدت نیم ساعت می گذاریم تا 

دم بکشد.
 

پوست هم غذا می خواهد
ترجمه: سانازخصوصی /  منبع: نیوزویک 

ماندگاری بیشتر میوه و سبزی  
   

● برای این که موزهای نارس قابل استفاده شود، آن ها را کنار 
موزهای رسیده بگذارید یا در یک پارچه تمیز و مرطوب بپیچیده 

و داخل یک پاکت قرار دهید تا برسند.
کوچک  های  قطعه  به  را  آن  نیندازید،  دور  را  موزها  پوست   ●
بریزید؛  تان  های  گلدان  یا  باغچه  سرخ  گل  پای  و  کنید  تقسیم 

پوست موز کود بسیار مناسبی برای گل هاست.
● اگر می خواهید خیار را برای مدت طوالنی در یخچال نگه دارید 
آن را بشویید، در پارچه تمیزی بپیچید و سپس در کیسه فریزر 

بگذارید و داخل یخچال نگه داری کنید.
پاکت  درون  را  آن  کرفس  و  کاهو  بیشتر  داری  نگه  برای   ●
کاغذی قرار دهید و درون یخچال بگذارید، این کار باعث افزایش 

ماندگاری آن ها می شود.
● اگر می خواهید سبزی آش یا دیگر سبزیجات شما مانند نخود 
فرنگی و غیره سبز بماند و رنگ کدر به خود نگیرد در ظرف را 
در مدت پخت باز بگذارید یا یک چهارم قاشق چای خوری جوش 

شیرین به سبزیجات اضافه کنید.
● برای این که پالسیدگی کاهو و کرفس از بین برود، کمی آب 
بریزید، کاهو و کرفس را در آن خیس کنید،  لیمو در آب سرد 
سپس آن را چند ساعت داخل یخچال قرار دهید تا تازگی خود 

را به دست آورد.
را  هویج  بگذارید، سر  یخچال  درون  را  هویچ  که  این  از  قبل   ●
ببرید؛ زیرا سر هویچ رطوبت هویج را می گیرد و آن را خشک 

و پالسیده می کند.
کنید،  نارگیل جدا  از  را  الیاف آن  ابتدا  نارگیل،  برای شکستن   ●
را  قسمت  آن  دارد،  وجود  چشم  مانند  هایی  لکه  نارگیل  روی 
نارگیل  از آن خارج کنید، سپس  نارگیل را  سوراخ کرده، شیره 
را داخل تابه فر قرار داده تا به مدت 30 الی 60 دقیقه در حرارت 
350 درجه بپزد. وقتی پوست آن سرد شد با یک ضربه چکش، 

پوست نارگیل را جدا کنید.
● اگر داخل کیسه نان یک ساقه کرفس بیندازید، نان برای مدت 

بیشتری تازه می ماند.
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بازداشت گسترده هرزه نگاران 
اینترنتي در اروپا 

انتظار  در  ساله   50 تا   40 مدت  بلند  زندان هاي 
عملیات  در  است  نگاري  هرزه  پرونده هاي  متهمان 
گسترده اي که با همکاري پلیس بین الملل در اروپا 
صورت گرفت ده ها مظنون به تجارت موضوعات 
شدند.عملیات  بازداشت  اینترنت  در  مستهجن 
موسوم به پتک یا ضربه چکش با هدف شناسایي 
و  اینترنت  در  نگاري  هرزه  توسعه دهنده  عوامل 
صفحات  روي  کودکان  مستهجن  تصاویر  توزیع 
یونان صورت گرفت.  از جمله  وب در چند کشور 
مقامات پلیس در این کشورها در همکاري نزدیک با پلیس 
بین الملل دست به شناسایي و دستگیري افرادي زدند که 
اطالعات خود را روي اینترنت به اشتراک گذاشته بودند و 
از این طریق با ارسال تصاویر مستهجن به کاربران دیگر، 

براي خود کسب درآمد مي کردند. 
در یکي از این عملیات ها در یونان 16 بومي و دو خارجي 
توسط پلیس مخفي یونان بعد از یورش به خانه هایشان 
دیسک  هارد   308 از  بیش  عملیات  این  شدند.در  دستگیر 
رایانه اي و مملو از تصاویر مستهجن کودکان، 39 رایانه و 
مقادیر زیادي سي دي و دي وي دي مستهجن از مظنونین 
کشف و ضبط شد. هاردهاي مذکور بیش از صدها گیگ 
فیلم و عکس مستهجن در خود داشته اند.پلیس با شناسایي 
تک تک مظنونین و با لحاظ موارد قانوني به خانه هایشان 

یورش برده است. 
بیشتر تصاویر گرفته شده متعلق به کودکان هشت ماهه 
تا 10 ساله است که از مظنونین بین 28 تا 55 ساله ضبط 
بیش  گذشته  ماهه  چهار  ظرف  یونان  پلیس  است.  شده 
کودکان  علیه  نگاري  هرزه  با  ارتباط  در  را  نفر   177 از 
در  است.  داده  قضایي  مقامات  تحویل  و  کرده  بازداشت 
چشم  به  نیز  تاجر  و  کارمند  و  معلم  چند  مظنونین  بین 
مي خورند. در روي رایانه یکي از معلمان مظنون تصاویر 
به چشم  مي کرده  کار  درآن  وي  که  مدرسه اي  شاگردان 
مي خورد. این مسئله با اعتراض هاي گسترده مردم یونان 
مواجه شده و مردم از مسئوالن خواسته اند تا عوامل این 

جنایت را به اشد مجازات محکوم نمایند. 
در اسپانیا نیز دو مامور پلیس در بین 57 بازداشتي هستند 
که متهم به هرزه نگاري در اینترنت شده اند. وزیر کشور 
بازداشت شدگان  گفت  مطلب  این  اعالم  با  جمعه  اسپانیا 
وي  دارد.  ادامه  ازآنها  بازجویي  و  شده  منتقل  زندان  به 
این عملیات را بزرگ ترین در نوع خود در اسپانیا ظرف 

محلي  شده  بازداشت  پلیس  دو  دانست.  اخیر  سال  چند 
بوده و از مناطقي مانند باسک و اندولس هستند. در بین 
فیلم  با گرفتن  دارد که  باغباني وجود  نیز  دستگیرشدگان 
مستهجن از افراد هفت تا 14 ساله در حال فروش فیلم ها 

روي اینترنت بود. 
بزرگسال  افراد  بین  مستهجن  تصاویر  فروش  و  خرید 
اینترنت  روي  اتوماتیک  توزیع  برنامه هاي  شیوع  از  پس 
بیم  و  است  شده  شایع  نیز  سال  و  کم سن  افراد  توسط 
آن مي رود که افراد کم سن وسال خود توزیع کننده این 
تصاویر شوند. عملیات هاي مبارزه با هرزه نگاري کودکان 
چندي است که در کشورهاي غربي به دلیل رواج گسترده 
اخبار  و  دارد  ادامه  مسئوالن  جدیت  با  کاربران  میان 
قرار  هدف  مورد  را  مظنونین  محکومیت ها  و  بازداشت 
داده است. در هفته گذشته مرد 23 ساله کانادایي نیز در 
مونترال بازداشت شد. گاتینو کو متهم است که تصاویر و 
ویدئوهاي مستهجني از کودکان را روي هارد لپ تاپ خود 
ظاهرا  است.  کرده  توزیع  اینترنت  روي  و  کرده  نگهداري 
کافي  در  را  تصاویر  وي  که  است  دیده  شاهدان  از  یکي 
نت توزیع کرده و به پلیس اطالع داده است. دادگاهي در 

مونترال رسما وي را متهم کرد. 
میزان محکومیت در نظر گرفته شده براي کساني که دست 
به هرزه نگاري مي زنند نیز باالست به نحوي که زندان هاي 

بلند مدت 40 تا 50 ساله در انتظار متهمان است. 
9 اکتبر 2010 

بهاي گزاف شکنجه
 زن سریالنکایي 

سعودي  عربستان  در  زني  خدمتکار  آنکه  از  پس 
تنش  به  میخ  و  سوزن  او  کارفرماي  شد،  مدعي 
در  سریالنکایي  کارگران  استخدام  مي کرده،  فرو 
است.  درآمده  تعلیق  حالت  به  سعودي  عربستان 
پزشکان در ماه آگوست گذشته 13 سوزن و پنج 
میخ را از بدن این خدمتکار بیرون کشیدند. او گفته 
که کارفرماي او با استفاده از چکش، میخ و سوزن 
به بدنش فرو مي کرده است. ال. پي آریاواثي، 49 ساله که 
در کلمبو، بزرگ ترین شهر سریالنکا زندگي مي کند، گفته 
مي کرد.  استفاده  تنبیه  براي  کار  این  از  او  کارفرماي  که 
مقامات عربستان سعودي مي گویند که ادعاي او بي اساس 

است و به اعتبار کشورشان لطمه مي زند.
 یک سخنگوي دولت عربستان سعودي در این باره گفت: 
ادعاي  »دلیل اصلي تعلیق استخدام کارگران سریالنکایي، 
این زن نیست، بلکه مقامات سریالنکایي در آموزش کافي 
سعودي  مقامات  مي کنند.«  کوتاهي  کشورشان  کارگران 

از 500 هزار  بیش  آنها در مورد  اخیر  اقدام  مي گویند که 
کارگر سریالنکایي که قبال در این کشور فعالیت مي کردند، 
حدود  جاري،  اول سال  ماهه  در شش  نخواهد شد.  اجرا 
20 هزار سریالنکایي براي کار به عربستان سعودي سفر 
کردند.خانم آریاواثي در ماه مارس به عربستان سعودي 
به  خانه مشغول  زن  یک خدمتکار  عنوان  به  تا  کرد  سفر 
کار شود. او در ماه آگوست به سریالنکا بازگشت و در 
بیمارستاني در جنوب این کشور بستري شد، در اینجا بود 
که به پزشکان گفت، او بیش از یک ماه آزار جسمي شده 
داد که  او نشان  بدن  از  ایکس  با اشعه  است.عکسبرداري 
این زن فرو رفته  پاها و دست هاي  24 سوزن و میخ در 
یک  هر  طول  که  گفت  بیمارستان  مسئوالن  از  یکي  است. 
از این میخ ها پنج سانتي متر بود. خانم آریاروثي که سه 
فرزند هم دارد، سه ساعت تحت عمل جراحي قرار گرفت 
تا پزشکان بتوانند بیشتر میخ ها و سوزن ها را از بدن او 
در  باقیمانده  بیرون کشیدن سوزن هاي  براي  کنند.  خارج 
گیرد.مقامات  باید عمل جراحي دیگري صورت  بدنش هم 
عربستان  دولت  به  شدید  اعتراض  بر  عالوه  سریالنکا 
سعودي، در این باره تحقیقاتي را آغاز کرده اند.تقریبا یک 
این کشور  از  در خارج  هزار سریالنکایي  و 800  میلیون 

مشغول به کارند که 70 درصد این عده زن هستند. 
12 اکتبر2010

دستگیري قاچاقچیان کودک در انگلیس 
پلیس انگلیس روز سه شنبه اعالم کرد در حمله به یک باند متهم به قاچاق کودکان 
کولی در شهر لندن، 28 کودک را تحت سرپرستی خود گرفت و دست کم هفت 
انگلیس اعالم کرد 103کودک و 52 فرد بزرگسال  نفر را دستگیر کرد. پلیس 
در 16 منزل در شرق لندن بودند که پلیس بامداد سه شنبه به آنها یورش برد.
کودکانی که تحت سرپرستی پلیس قرار گرفتند بین سه تا 17 سال دارند.یک 
کودک سه ساله که دچار آسیب هایی در صورت بود به بیمارستان منتقل شد. 
پلیس انگلیس اعالم کرد هفت فرد بزرگسال را به علت دست داشتن در قاچاق 
کودکان و بی توجهی به کودکان و کالهبرداری دستگیر کرده است. حمله به 
محل نگهداری کولی ها باهمکاری مقامات رومانی و در چارچوب برنامه اروپا 
گرفت.  آنان صورت  از  برداری  بهره  و  کولی  کودکان  قاچاق  به  دادن  پایان  برای 
کالین کارسویل که مسئولیت این عملیات برعهده داشت هدف این عملیات را کمک به 
قربانیان قاچاق کودکان و تعیین هویت آنها اعالم کرد. کارسویل گفت: قاچاق کودکان 
و بهره برداری از آنان برای ارتکاب جرم، نقض حقوق بشر محسوب می شود.این 
کودکان از طرف باندها و در مواردی از طرف والدین شان مورد بهره برداری قرار 

می گرفتند. 

مرگ استاد دانشگاه در آکسفورد 
استاد دانشگاهي در آکسفورد بر اثر سقوط از پله ها جان سپرد.جسد نیمه جان 
مي شود  دیده  وي  در سر  جراحت  آثار  که  ساله   52 لوفتوس  گوردوس  خانم 
به  را  وي  کردند  کالج سعي  جونز  سنت  مقامات  شد.  پیدا  اساتید  اتاق  نزدیک 
بیمارستان محلي ببرند اما استاد مذکور در بیمارستان جان سپرد. پلیس منطقه 
تیمز ولي علت حادثه را ظاهرا سقوط از پله ها عنوان کرده اما این اداره تاکید 
کرده که تحقیق براي یافتن جزئیات ادامه دارد.وب سایت کالج ضمن همدردي 
با بازماندگان خانواده قرباني از وقوع این حادثه ابراز تاسف کرده است.سنت 
زبان  استاد  لوفتوس  خانم  و  تاسیس شده  میالدي   1555 در سال  کالج  جونز 
آلماني بود. این کالج بسیار معروف بوده و شاگرداني مانند توني بلر، نخست 

وزیر اسبق انگلیس را تربیت کرده است. 

قیمت نجومي براي کالهخود رومي 
کالهخودي رومي متعلق به دو هزار سال پیش به ارزش دو میلیون و 200 هزار 
پوند در حراجي کریستي به فروش رسید.خبرگزاري هاي انگلستان روز گذشته 
از اتمام حراج کالهخودي باستاني متعلق به سربازان ارتش روم خبر دادند که 
در آغاز آن را یکي از زیور آالت شکسته عصر ویکتوریا اعالم کرده بودند. این 
کاله خود که از 30 تکه به هم چسبیده تشکیل شده در ماه مي در مزرعه اي در 
منطقه کامبرین انگلستان کشف شده و قطعات آن در حراجي کریستي به یکدیگر 
متصل شده بود. اگرچه کارشناسان قیمت 300 هزار پوندي را براي این کاله دو 

هزار ساله پیش بیني کرده بودند. 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنيا 
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● فروردین ماه ● فروردین ماه 
شما قدرت خود باوری و اعتماد به نفس تان در این روزهای اخیر 
بسیار کم شده است، شاید به دلیل صحبت های دوستان تان باشد 
یا شاید هم به دلیل اتفاقات ناگواری باشد که برایتان پیش آمده است 

و باعث شده است که شما اعتماد به نفس تان را از دست بدهید. 
با  این که  تا  به قلب تان گوش دهید  به تازگی دوست دارید  شما 
عقل تان رفتار کنید زیرا عقل تان گاهی پیشنهادهایی را به شما می 
دهد که تمایلی به انجام آنها ندارید. مسیر خود را در یک خط ادامه 
ندهید، سعی کنید تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود آورید، 

زیرا زندگی تان دچار یکنواختی شده است. 
● اردیبهشت ماه 

شما در این روزها احساس می کنید فاصله ای بین شما و کسی که 
او را دوست دارید افتاده است به همین دلیل بسیار ناراحت هستید 
اما ناراحت و نگران نباشید زیرا دلیل این فاصله ای که بین شما دو 

نفر رخ داده است به زودی مشخص خواهد شد.
بهتر است در این روزها تصمیمات مهم و خطیر را نگیرید، زیرا 
خاطر  به  است  ممکن  و  نیستید  مناسبی  فکری  قدرت  دارای  شما 

راهی که انتخاب می کنید به بیراهه بروید. 
راه زندگی شما کمی باریک شده است و باید خیلی با احتیاط از 

پرتگاه ها و دره های زندگی عبور کنید.
● خرداد ماه 

شما بسیار از این که دیگران را نقد کنید و آنها را مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دهید خوشحال میشوید، اما الزم است بدانید این کار 

باعث می شود تا شما وجهه مثبت خود را از دست دهید. 
با دیدی مثبت به همه چیز نگاه می کنید و در دنیایی که خودتان 
دنیا  این  از  است  بهتر  برید  می  به سر  اید  برای خودتان ساخته 
خارج شده و افرادی را که در اطراف شما هستند و وقایعی را که 

رخ میدهند مشاهده کنید.
● تیر ماه 

وقایع منفی که در گذشته برایتان رخ داده است، اثر منفی بر روی 
این  اید  نتوانسته  مدت  همه  این  از  بعد  و شما  است  گذاشته  شما 
اتفاقات را فراموش کنید. شما در کشاکش زندگی واقع شده بودید 
اما بهتر است راه خود را در مبارزه و جدل پیدا کنید، زیرا اگر راه 

تان را پیدا نکنید دچار نا امیدی می شوید. 
به صحبت هایی که میشنوید و یا خواسته هایی که دیگران از شما 

دارند سریع جواب مثبت ندهید و کمی تامل کنید.
● مرداد ماه

شما باید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز کنید، فرصت ها و 
به  بیشتر  را  آید که چشم شما  برایتان پیش می  ای  تازه  اتفاقات 

روی دنیا باز می کند. 
مراقب باشید زیرا نرمش بیش از حد در کارهایتان به ضرر شما 
می شود. هر پیش آمد یا اتفاقی برایتان رخ می دهد نباید راه شما 
را عوض کند، در زندگی تان پیگیر باشید و انقدر به مسائل با دیدی 
منفی ننگرید، زیرا باعث می شود که به سالمتی شما آسیب برسد 

؛ واقع بین باشید تا موفق شوید.
● شهریور ماه

شما زمان خود را به بطالت میگذرانید، بهتر است کارهایی انجام 
دهید که برای شما مفید باشد نه این که از توانایی هایتان استفاده 

نکنید و همه استعدادهای شما کشف نشده باقی بماند. 
قضاوت های نادرستی را در رابطه با افراد انجام می دهید، مهم 
تر از آن همه این کارها را در زندگی تان اجرا می کنید به همین 

دلیل باعث شده است که زندگی شما در گذشته گره های بسیاری 
داشته باشد. 

بهتر است تا قدرت و توان کار کردن را دارید از همین امروز شروع 
داشته  آینده خود  برای  ای  اندوخته  و  تا ذخیره  کنید  کار کردن  به 

باشید.
● مهر ماه 

یا استراحت کوتاه  به یک تعطیالت  از حد  این روزها بیش  شما در 
احتیاج دارید زیرا بیش از حد برای آینده خود تالش کرده اید و به 
همین دلیل اکنون خسته شده اید و دیگر توانی برای ادامه راه ندارید. 
شما به تصورات خود بیش از حد پر و بال می دهید، رویا برای شما 
الزم است اما در نه در این حد که باعث سقوط شما شود ؛ اکنون 
زمان آن فرا رسیده است که شما یک پرش برای آینده داشته باشید.

● آبان ماه
کنترل  را  های خود  و صحبت  هیجانات  توانید  نمی  راحتی  به  شما 
کنید، شاید به نظرتان این صحبت ها کوچک باشد و ناچیز به نظر 
برسد اما باید به صحبت های خود دقت کنید زیرا ممکن است از همین 

صحبت هایتان بر علیه شما استفاده شود. 
شما زیادی بی احتیاط هستید و در کارهایتان با بی دقتی کامل عمل 

می کنید اما باید مواظب باشید.
● آذر ماه

شما در بهترین موقعیت قرار دارید، بهتر است از این فرصت خود 
استفاده کنید و تا جایی که می توانید از زمین اوج بگیرید. 

شما بیش از حد مثبت بین هستید ولی نباید در زندگی تا این حد مثبت 
بین باشید زیرا حوادث و اتفاقات زیادی برایتان رخ خواهند داد که 
ممکن است برخی از انها منفی نیز باشند.به مسائلی که اهمیتی ندارند 
زیادی فکر می کنید بهتر است تا این حد فکر و خیال نداشته باشید 
و اجازه دهید اطرافیان تان نیز در کارهایتان به شما کمک کنند زیرا 

زندگی تان ساده تر خواهد شد.
● دی ماه

با اتفاقاتی که برایتان پیش می آید زیادی جدی و سخت بر خورد می 
کنید زیرا خیلی از این اتفاقات ساده و معمولی هستند و نیازمند این 
همه تحقیق را ندارند، با این کارهای اضافی فقط خودتان را خسته 
می کنید.اجازه دهید به شما خوش بگذرد و به وقایعی که پیش می 
آید لبخند بزنید ؛ شما بزودی ریسک های بزرگی را در زندگی تان 

انجام می دهید.
● بهمن ماه

احساس میکنید با زندگی که در حال حاضر دارید کمی بیگانه شده 
اید و نمی دانید چه نقشی را در زندگی حاضر دارید به همین دلیل 
دچار سردرگمی شده اید ؛ توصیه می شود اول و در ابتدا خود را 

پیدا کنید و بعد قدم در کارهای مختلف بگذارید. 
دید  میشود  باعث  که  دهد،  زندگی شما رخ می  در  ای  تازه  اتفاقات 
تازه ای پیدا کنید و انرژی فوق العاده زیادی را از این اتفاق به دست 

بیاورید.
● اسفند ماه

از  بسیاری  دلیل  همین  به  نگرید  می  زندگی  به  کلی  دیدی  با  شما 
پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید یا این که با بی تفاوتی از 
کنار آنها رد می شوید. شما درک صحیحی از مسائل زندگی دارید 
و اکثر اوقات حدس هایی که در رابطه با جریانات زندگی می زنید 
ذهن  و  نباشید  ناگوار  خبرهای  شنیدن  منتظر  مدام  هستند.  درست 

خود را عادت دهید که با تصمیم گیری های منطقی پیش برود.   
 
 
 
 

حوادث

به یکنفر بازاریاب تبلیغاتی جهت 
کار در هفته نامه پرشین نیازمندیم

07۸۱۱000455

فال هفته

 w
w

w
.persianw

eekly.co.uk 



جمعه 23  مهر ماه 1389   -  شماره 169هفته نامه پرشين32

info@persianweekly.co.uk

ورزش ایران
واکنش کمیته ملي المپیک به اظهارات جنجالي آقاي مشاور 

قرار بود فقط به ما
 پول بدهد! 

» آقاي پیرواني اصال در حدو اندازه سرمربیگري تیم ملي امید ایران 
نیست. من برادر او یعني افشین را بیشتر از خودش قبول دارم. الاقل 
ایشان در کنار چند مربي اروپایي کار کرده. به اعتقاد من حتي اگر 
ارزشي  هم  شود  گوانگژو  آسیایي  بازي هاي  قهرمان  امید  ملي  تیم 
نداردو نباید آن را به پاي پیرواني بنویسیم. اگر زماني که پیرواني 
اجازه  داشتم  مسئولیت  المپیک  ملي  کمیته  در  من  کردند  انتخاب  را 
نمي دادم او را انتخاب کنند. در مورد افشین قطبي هم قبال نظرم را 
ببرد.  بتواند فوتبال ما را به جام جهاني  او کسي نیست که  ام.  گفته 
باور کنید تیم امید ایران در گوانگ ژو حتي روي سکو هم نمي رود 
و اگر رفت خودم به همه آنها پاداش مي دهم. پیرواني و قطبي باید 

بعد از بازي هاي آسیایي و جام ملتهاي آسیا از کار برکنار شوند.« 

دوشنبه  که  بود  ناشناخته اي  فرد  جنجالي  اظهارات  از  بخشي  این 
شب با برنامه 90 گفت وگو کرد و از جایگاه فرد اول ورزش کشور 
عادل  کشید.  چالش  به  را  کشور  فوتبال  بر  حاکم  سیاست هاي 
به  را  المپیک  بین المللي  کمیته  مشاور  »پدیده«  لفظ  با  فردوسي پور 
مخاطبان معرفي کرد و قبل و پس از پخش این گفت وگو به گونه اي 
رفتار کرد که مشخص بود هدفش از پخش این آیتم ایجاد لحظاتي 
مفرح براي مخاطبان برنامه است. عماد احمدیان که ظاهرا از کمیته 
ملي المپیک حکم رسمي مشاوره در امور مربوط به تیم ملي امید را 
دارد به عجیب ترین شکل ممکن به مربیان تیم هاي ملي و به خصوص 
غالم پیرواني حمله کرد و طوري صحبت کرد که گویي بیش از سه 
بر  او  نمي داند  کسي  دارد.  را  ایران  فوتبال  در  فعالیت  سابقه  دهه 
اساس کدام شایستگي ها به عنوان مشاور کمیته ملي المپیک مشغول 
به کار شده اما آنچه مشخص است اینکه آقاي احمدیان پولدار است 
و کمیته ملي المپیک معموال به افراد پولدار چراغ سبز نشان مي دهد. 
افشارزاده دبیر کل کمیته ملي المپیک درباره دستپخت جدید این کمیته 
مي گوید: »آقاي عماد احمدیان خیلي بي خود کردند که صحبت کردند. 
سال  دو  مثل  و  نمي کنم  تایید  را  او  عنوان صحبت هاي  هیچ  به  من 
گذشته که از پیرواني حمایت کرده ام، از این به بعد هم از او حمایت 
خواهم کرد.« شرح وظایف مشاور کمیته ملي المپیک در تیم ملي امید 
ساخت  مایه  دست  مي تواند  مي شود  عنوان  افشارزاده  زبان  از  که 
سریال هاي طنز 90 شبي باشد:»او فقط در مسائل مالي به کمیته ملي 
خیلي  احمدیان  آقاي  متاسفانه  دیگري.  چیز  نه  مي کند  کمک  المپیک 
حرف مي زند اما ما به پول او نیاز داریم و براي حل مشکالت مالي 
باید از افرادي مثل ایشان کمک بگیریم. اصال تقصیر رسانه هاست 
که با او مصاحبه مي کنند. 72 میلیون نفر در ایران زندگي مي کنند که 
هر کدام مي توانند درباره فوتبال نظر بدهند. او هم به عنوان یک ایراني 

نظرش را داده نه مشاور کمیته المپیک. « 

احمدیان در توصیف سوابق ورزشي اش به پاداش هاي چندباره اي که 
به حسین رضازاده داده اشاره کرد و به این ترتیب خودش را یکي از 
اهالي ورزش لقب داد. حسن حبیبي، پیشکسوت فوتبال ایران معتقد 
براي  آنها چون  نیستند و  افرادي در ورزش کشور کم  است چنین 
دخالت  در تصمیم گیري هاي کالن  پول خرج مي کنند،  مشهور شدن 
داده مي شوند:»به جاي انتقاد از این آدم که چنین حرفي را زده باید از 
کسي که این فرد را کنار تیم امید گذاشته انتقاد کنیم. از این گونه افراد 
بدتر هم در کنار این فوتبال حضور دارند. به نظر من کل فدراسیون 

هم بر همین مبنا انتخاب شده است. « 

عبارات  از  هایش  صحبت  در  دارد  سعي  که  افشارزاده  خالف  بر 
تیم ملي  پیرواني استفاده کند، سرمربي  دوستانه در توصیف غالم 
امید چنان از پخش اظهارات آقاي مشاور در تلویزیون به خشم آمده 
با  این آقا  انتقاد مي کند:»  المپیک  که بي محابا از دبیر کل کمیته ملي 
اجازه  کند  پیدا  ما حضور  تمرین  در  بخواهد  که  و پستي  هر سمت 
حضورش را در تمرین نمي دهم و چنانچه اطراف تیم ببینمش با او 
برخورد فیزیکي مي کنم. افشارزاده اشتباه کرده که او را به عنوان 
احمدیان  گله مندم.«  او  از  بابت  این  از  من  و  کرده  انتخاب  مشاور 
قصد داشت در پایان برنامه 90 براي پاسخگویي دوباره به اظهارات 
پیرواني روي خط بیاید اما مجري برنامه این اجازه را به او نداد تا 

آش از آنچه که هست شورتر نشود. 

ورزشی ایران و جهان

69 سال َکل َکل!
سارا احمدیان

برای  اتفاق  یک  تهران  در  آبی  و  قرمز  فوتبال  تیم  رویارویی2 
اتفاق  این دو تیم بود، 42 سال برای عادت شدن یک  دوستداران 
زمان کمی نیست و حاال این اتفاق در فوتبال ما یعنی تقابل سرخابی 
شده  تبدیل  داشتنی  دوست  عادت  یک  به  آنها  هواداران  برای  ها 
است؛ عادتی به نام شهرآورد که در سال های اخیر واژه شهرآورد 

جایگزین این کلمه شده است. 
به خاطر همین عالقه است که وقتی قرعه کشی مسابقات لیگ انجام 
می شود، تماشاگران فقط به دنبال تاریخ برگزاری این دیدار هستند 
و حداقل 2 بار در سال برای تماشای دیداری که بیشتر تحت تاثیر 
این حساسیت ها قرار می گیرد لحظه شماری می کنند. این مسابقه 
ها  بازی  با همه  تجربه کردند  نزدیک  از  را  آن  که  دید کسانی  از 
فرق می کند، پرسپولیس و استقالل صدرنشین باشند یا قعرنشین، 
داشته  محروم  و  مصدوم  آمادگی،  اوج  در  یا  باشند  زده  بحران 
باشند یا تیمشان کامل باشد چیزی عوض نمی شود، چون بازیکنان 
و مربیان 2 تیم از چند روز قبل از این دیدار در هر شرایطی که 
باشند برای هم کری می خوانند تا حداقل در میدان رقابت روحی 

کم نیاورند و با این پیش زمینه به مصاف هم بروند. 
در  استقالل  و  پرسپولیس  پاییز  روز  سومین  و  بیست  در  فردا 
شرایطی مقابل هم قرار می گیرند که در شهرآورد های مهر ماه، 
از رقیب دیرینه اش ربوده است،  تاکنون  استقالل گوی سبقت را 
دیدار   6 گرفتند  قرار  هم  مقابل  ماه  مهر  در  2تیم  که  باری   11 از 
با تساوی به پایان رسیده و سهم استقالل 3 برد و پرسپولیس 2 

پیروزی بوده است. 
ها  سرخابی  برای  دهم  لیگ  رفت  بازی  که  هفته  این  دیدار  در 
ملوان در  برابر  با وجود شکست  پرسپولیس  محسوب می شود، 
مسابقه قبل از شهرآورد با یک امتیاز بیشتر از استقالل در جدول 
رده بندی وضعیت بهتری نسبت به حریف خود دارد و همین دلیلی 
شده تا شاگردان دایی که از 12 امتیاز 4 مسابقه اخیر، فقط 3 امتیاز 
آن  در  نبازند.  را  خودشان  حساس  بازی  این  آستانه  در  گرفتند 
سوی میدان استقاللی ها به نقطه برتری خود یعنی خط حمله تاکید 
دارند و می خواهند روز سختی را برای پرسپولیس رقم بزنند، خط 
حمله 19 گله استقالل که تا اینجای کار رکورددار گلزنی در 10هفته 
گذشته بوده )البته به همراه شهرداری تبریز( مایه امیدواری پرویز 

مظلومی برای شهرآورد است. 
دیدار  این  ساله   42 تاریخ  در  گلزنان شهرآورد  نقش  که  آنجا  از 
 69 شهرآورد  آستانه  در  است  بازیکنان  بقیه  از  تر  جاودانه 
و  مهاجمان  گلزنان،  های  خواندنی  به  داریم  نگاهی  باهم  پایتخت 
ستارگانی که خاطرات قرمز و آبی را در طول این سال ها در ذهن 

هوادارانشان ماندگار کردند. 

● گلزنان ماندگار 
انجام شده  استقالل  بین پرسپولیس و  تاکنون  در 68 دیداری که 
است همچنان گلزنان قدیمی رکورددار هستند و از بین مهاجمان یا 
بازیکنان جدید چند سالی است که بازیکنی نتوانسته در این زمینه 

رکورد بزند. 
علی جباری و غالمحسین مظلومی با 5 گل رکورددار گلزنی برای 
استقاللی ها هستند. عباس مژدهی 4 بار موفق به گشودن دروازه 
پرسپولیس شده و حسن روشن و صمد مرفاوی و صادق ورمزیار 

با 3 گل دیگر گلزنان برتر استقاللی ها هستند. 
در  گلزنی  رکورددار  ایرانپاک  صفر  مرحوم  پرسپولیس  برای 
نگه  زنده  هواداران سرخ  دل  در  را  او  یاد  گل   7 است،  شهرآورد 
همایون  و  را گشوده  ها  آبی  دروازه  بار   6 داشته، حسین کالنی 
بهزادی و هاشمی نسب 4 بار موفق به انجام این کار شدند. فرشاد 
از  خیلی  است،  کرده  استقالل  دروازه  وارد  را  گل   3 هم  پیوس 
طرفداران پرسپولیس معتقدند اگر مهدی هاشمی نسب به استقالل 
نمی رفت می توانست رکورد بهتری در این زمینه از خود به جای 

بگذارد. 

● اولین و آخرین گلزن 
تساوی در شروع برگزاری شهرآورد ها هم گریبان مسابقات را 
گرفته است، البته نه به شکل سال های اخیر. 2 دیدار نخست 2 تیم 
پرسپولیس و استقالل که هر 2 در سال 47 برگزار شده با تساوی 
بدون گل به پایان رسیده تا اولین گلزن شهرآورد در دیدار سوم 
نامش را در تاریخ ثبت کند. احمد منشی زاده، بازیکن استقالل اولین 
گلزن شهرآورد است که در 31 مرداد 48 برای نخستین بار در این 
باقری در  مسابقه حساس گلزنی کرده و آخرین گل را هم کریم 
به پیروزی پرسپولیسی  به ثمر رسانده که منجر  قبلی  شهرآورد 

ها شد. 
● خوردبین، گلزن جنجالی 

سرپرست  خوردبین،  محمود  های  گل  بدانید  باشد  جالب  شاید 
کنونی پرسپولیس 2 بار بازی 2 تیم را به جنجال کشیده است. گل 
های به اصطالح فوتبالی ها زیرطاقی که روی خط دروازه پایین 
 48 در سال  بار  اولین  نه،  یا  گل هستند  نیست  معلوم  و  آیند  می 
گلی از سرپرست کنونی پرسپولیس وارد دروازه استقالل شد که 
را  گل  داور  اما  گذشته  از خط  توپ  بودند  معتقد  ها  پرسپولیسی 
مردود اعالم کرد که موجب اعتراض سرخپوشان شد و دومین بار 
شوت مشابه خوردبین در سال 53 از سوی داور مورد قبول واقع 
شد که این بار مورد اعتراض استقاللی ها قرار گرفت و بازی به 

جنجال کشیده شد. 

● سامره، سریع ترین گلزن 
کارشناسان بر این باورند که اگر می خواهید شانس مساوی نشدن 
شهرآورد باال برود آرزو کنید تیمی در دقایق نخست گل بزند تا 
بازی روالی هجومی پیدا کند، اما این فلسفه همیشه هم درست نبوده 
است. اما سریع ترین گل شهرآوردهای پایتخت را مهاجم استقالل 
به نام خود ثبت کرده است، در 15 مسابقه قبل یعنی شهرآورد 53، 

علی سامره در ثانیه 47 بازی دروازه پرسپولیس را باز کرد. 
برای   2 دقیقه  در  گلزنی  با  کالنی  حسین  شهرآورد  ششمین  در 

پرسپولیس رکورد دار بود. 
دیرترین گل هم همچنان به نام مازیار زارع ثبت شده که در دقیقه 4 

+ 90 از روی نقطه پنالتی برای سرخپوشان گلزنی کرد. 

● پروین و یک دنیا خاطره 
شاید علی پروین را بتوان از چهره های ماندگار شهرآورد قلمداد 
کرد. شماره 7 سرخپوشان در دوران بازیگری 20 بار با پیراهن 
نیمکت  روی  بار   23 و  رفت  میدان  به  استقالل  مقابل  پرسپولیس 
قدیمی  بازیکنان  از  بعضی  نشست،  مربیگری  کسوت  در  تیم  این 
پرسپولیس خاطرات جالبی از حضور علی پروین در شهر آوردها 
برنده  پرسپولیس  داشت  دوست  بشدت  او  که  روزهایی  داشتند، 
باشد و هر وقت تیم عقب بود در رختکن به همبازیان یا شاگردانش 
یا می  اما استقالل را ببرید«  ببازید  می گفت »هر بازی را باختید 
گفت »نمی دانم چه جوری اما باید استقالل را ببرید« و انگار این 
حرف ها واقعا تیم او را متحول می کرد و پای بازیکنان را به گل 

باز می کرد. 

● گل های 30 متری 
است  احساسات  و  حاشیه  تاثیر  تحت  بیشتر  که  مسابقه  این  در 
بیشتر از آن که 2 تیم به تاکتیک روی بیاورند سعی می کنند از 
ضربات کاشته استفاده کنند، به جز کریم باقری که در طول این 
سال ها با ضربات از راه دور دروازه استقالل را زیاد تهدید کرده 
نام مرحوم صفر ایرانپاک و مجتبی جباری در به ثمر رساندن گل 
ثبت رسیده که گل  به  از دروازه  از 30 متر  با فاصله بیش  هایی 

هایی به یادماندنی برای هواداران 2 تیم بودند. 

● گلزنی برابر در ماه مهر 
در شهرآورد هایی که در مهرماه برگزار شده با این که پرسپولیس 
یک بار کمتر از استقالل پیروز شده، اما جالب این که هر دو تیم 
در 11 مسابقه خود در این ماه 10 بار موفق به گلزنی شدند و از 
این نظر برابر هستند. شهرآورد شصت و نهم دوازدهمین مسابقه 

سرخابی ها در ماه مهر است. 

● گلزنی برای هر دو رنگ 
غالمرضا فتح آبادی، شاهرخ بیانی و مهدی هاشمی نسب بازیکنانی 
کردند،  گلزنی  تیم  دو  هر  برای  شهرآوردها  تاریخ  در  که  هستند 
پرسپولیس  به  بار  یک  و  استقالل  به  بار   2 آبادی  فتح  غالمرضا 
گل زده است، شاهرخ بیانی هم همین آمار گلزنی را دارد و مهدی 
ثمر  به  در شهرآوردها  پرسپولیس  برای  گل   4 که  نسب  هاشمی 
رسانده بود در شرایطی که داشت به اسطوره هواداران پرسپولیس 
تبدیل می شد به استقالل رفت و با پیراهن این تیم در تاریخ 9 دی 
ماه 79 دروازه پرسپولیس را باز کرد تا مدافع گلزن پرسپولیس در 

شهرآورد از این نظر رکورددار شود. 

● و اینک شهرآورد 69 
و حاال همه در انتظار شهرآورد 69 هستند. استقالل در 10 هفته 
بار گل زده که سهم مهاجمان 15 گل بوده  برتر 19  لیگ  گذشته 
است،  کرده  باز  را  حریفان  دروازه  بار   15 هم  پرسپولیس  است، 
اما در این بازی گلزنی مدافع، هافبک و مهاجم فرقی نمی کند، انگار 
گلزنی  دنبال  به  دارد، همه  تفاوت  دیدارها  با همه  تقابل  این  واقعا 
هستند تا اگر روزی جمع آبی و قرمز را ترک کردند هواداران تیم 
شان با یادآوری شهرآورد به یادشان باشند، به نظر شما فردا نام 
چه کسانی به فهرست گلزنان شهرآورد اضافه می شود؟ منتظر 

می مانیم.



هفته نامه پرشين33 جمعه 23 مهر ماه 1389 - شماره 169

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

دروازه بان صربستان 
تهدید به مرگ شد 

دیدارهاي سه شنبه جاری با یک اتفاق کم سابقه همراه شد. در جنوا 
اغتشاش طرفداران  دلیل  به  ایتالیا و صربستان  تیم  دیدار حساس دو 
در  حاضر  تماشاگران  دار  دامنه  ماند.اغتشاش  تمام  نیمه  مهمان  تیم 
ورزشگاه شهر جنوا و پرتاپ چندین باره مواد آتش زا به درون زمین 
بازي باعث شد تا کریگ توماسن،  داور بازي پس از رایزني با مسئوالن 
برگزاري رقابت، بازیکنان حاضر در میدان را به رختکن بفرستد و بازي 
تنها پس از انجام هفت دقیقه با نتیجه صفر-صفر نیمه کاره رها شود. 
چزاره پراندلي،  سرمربي تیم ملي فوتبال ایتالیا در این باره گفت: تاکنون 
هرگز چنین چیزي را ندیده بودم. داور بازي در حالي این تصمیم را 
گرفت که سوت شروع مسابقه در ورزشگاه ماراسي شهر جنوا را نیز 
بلوایي  نیز  تاخیر  این  علت  بود.  درآورده  به صدا  تاخیر  دقیقه   35 با 
انداخته  راه  به  ورزشگاه  در  حاضر  صربستاني  تماشاگران  که  بود 
بودند. هنوز به درستي روشن نیست که بازي دو تیم در گروه سوم 
رقابت هاي انتخابي یورو 2012 به زمان دیگري موکول خواهد شد یا 
انجام سه  از  پس  ایتالیا  خواهد شد.  اعالم  بازي  برنده  آتزوري  اینکه 

بازي 7 و صربستان 4 امتیاز در کارنامه خود اندوخته دارند. 
بر اساس گزارش تلویزیون صربستان والدیمیر استویکوویچ،  سنگربان 
صرب ها به هنگام ورود به ورزشگاه مورد حمله هولیگان هاي صرب 
قرار گرفت و تنها با دخالت همبازیانش از آسیب در امان ماند. دراین 
گفته  به  که  شد  استویکوویچ  جایگزین  برکیچ  زلیکو  دقیقه اي   7 بازي 
خودش پس از ترک ستاره سرخ بلگراد و پیوستن به رقیب همشهري، 
پارتیزان بلگراد به مرگ تهدید شده بود. پلیس ایتالیا پیش از به صدا 
درآمدن سوت شروع مسابقه جایگاه هواداران صربستان را با نزدیک 
به 1600 تماشاگر محاصره کرده بود. برخي از این تماشاگران تالش 
بازي  زمین  وارد  و  کرده  عبور  پلیس  ماموران  صف  از  تا  داشتند 
از  امنیتي پیش  تیم را به دالیل  شوند. داور بازي هم دو بازیکنان دو 
پس  اروپا  فوتبال  اتحادیه  نمایندگان  فرستاد.  رختکن  به  بازي  شروع 
با تاخیري 30 دقیقه اي بازي را برگزار کنند.  تا  از آن تصمیم گرفتند 
خانگي  یک  بر   3 شکست  هم  این  از  پیش  صربستاني  هولیگان هاي 
بلگراد،  پایتخت  و جمعه شب  نیاورده  تاب  را  استوني  برابر  تیم شان 
صربستان را به آشوب کشیده بودند. چزاره پراندلی سرمربی تیم ملی 
ایتالیا پس از بازي عنوان کرد که به شدت نگران امنیت جانی والدیمیر 
استویکوویچ، دروازه بان صربستان بوده است:»ما به رختکن رفتیم و 
لرزه  به  بان صربستان  استویکوویچ، دروازه  بدن والدیمیر  که  دیدیم 
را  ما اصال متوجه نشدیم ولی مترجم همزمان همه چیز  افتاده است. 
امنیت  نگران  به شدت  و  است  تهدید شده  او  که  داد  توضیح  برایمان 
جانی اش است.« پراندلی ادامه داد:»از آن لحظه فهمیدیم که بازی، بسیار 
ریسکی است. تعدادی از بازیکنان صربستان معتقدند بودند که رفتار 
هواداران تیمشان، پیش از آغاز دیدار سازماندهی شده بوده و به قصد 

به تعلیق درآوردن بازی صورت گرفته است.« 
بازداشت مسبب اصلي شورش 

مرد سیاه پوشي که لیدر شورشیان جدال ایتالیا و صربستان محسوب 
مي شد پس از تعقیب شبانه توسط پلیس در خیابان بازداشت شد. مردي 
که در روزنامه هاي ایتالیا مرد خالکوبي لقب گرفته در بازي شب گذشته 
ایتالیا و صربستان پس از باالرفتن از حفاظ روبه روي هواداران توري 
بسته شده به آن را باز کرد و راه پرتاب بطري هاي آتش زا به درون 
چمن را به سایر شورشیان نشان داد. وي که هیچ هراسي از نیروهاي 
پلیس نداشت حتي با دیدن آنها نیز از سکو پایین نرفت و به اهانت به 
آنها و سردادن شعارهاي سیاسي و نژادپرستانه ادامه داد. پس از این 
دیدار پلیس حاضر در استادیوم که طبق قانون حق برخورد فیزیکي با 
از مجموعه  هواداران را ندارد اجازه داد تا وي با حمایت هموطنانش 
اتوبوس ها  همه  تعقیب شبانه و جست وجوي  اما  ورزشي خارج شود 
در نهایت به دستگیري وي در یکي از خیابان هاي شهر جنوا منتهي شد. 

ورزش
آقاي خاص از دردسرهاي حضور در رئال مي گوید 

یا جام مي آوري 
یا مي میري! 

اهورا راد 

مربیگري در رئال مادرید همواره دشوار است، حتي اگر آقاي خاص 
هنوز  او  شاگردان  باشد.  نشسته  کهکشاني  تیم  این  نیمکت  روي 
قرار  با  و  کرده  برآورده  کامال  را  هواداران  انتظارات  نتوانسته اند 
گرفتن در رتبه سوم جدول هم خطر بارسا را به خوبي حس مي کنند. 

17 جام مختلف 
با این حال ژوزه مورینیو مي گوید هیچ نگراني بابت انتقادهاي صورت 
تابستان  که  اینتر  تیم  پیشین  سرمربي  ندارد.  تیمش  و  او  از  گرفته 

ناکامي هاي کهکشاني ها در سال هاي  به  تا  برنابئو شد  امسال راهي 
و  کارشناسان  هجمه   مورد  فصل  ابتداي  همین  از  دهد،  پایان  اخیر 
منتقدان قرار گفته است. مورینیو درباره انتقادهایي که از او و تیمش 
مطرح مي شود گفت:» این روزها هر روزنامه و مجله اي را که ببینید 
گزارشي درباره من نوشته است. پس چه دلیلي دارد بیهوده خودم را 
نگران کنم. فکر مي کنم رئال مادرید هر مربي که داشته باشد، باز این 

صحبت ها مطرح مي شود.« 
آقاي خاص در ادامه با اشاره به سابقه مربیگري و افتخاراتي که به 
دست آورده بود، مي گوید: »من دو قهرماني در لیگ قهرمانان اروپا و 
شش قهرماني در لیگ هاي داخلي را در کارنامه دارم و مجموعا 17 
جام مختلف را کسب کرده ام ولی با این وجود شک و شبهات زیادی 
به من وارد است. اصال مهم نیست که یک مربی چقدر خوب و پدیده 
خواهند  را  او  بیاورد  به دست  قهرمانی  نتواند  مربی  این  اگر  باشد؛ 
کشت. رئال مادرید نیاز به یک مربي با شخصیت و خوشنام داشت 
و حاال باید به مربي زمان داده شود که کارش را انجام دهد. در رئال 
مادرید هم قهرماني کار ساده اي نیست اما وقتي همه چیز فراهم باشد 
صد در صد شکل مي گیرد. باید با همه چیز هماهنگ بود، به عنوان 
چمن  روزي  چه  است  قرار  که  بدانم  تیم  مربي  عنوان  به  باید  مثال 
ورزشگاه تعویض شود تا در آن روز تمرین نداشته باشم، اگر این 
را ندانم ممکن است از سوي مسئول چمن ورزشگاه تهدید به اخراج 

شوم، اینجا همه تصمیم مي گیرند و هیچ کس تصمیم گیرنده نیست.« 

عالقه به جزیره 
مورینیو درباره  سابقه مربیگري اش گفت:» لذتي که از کارم مي برم 
و عالقه اي که به مربیگري دارم، باعث شد که در کشورهاي مختلفي 
مانند پرتغال، انگلیس، ایتالیا و سپس اسپانیا مربیگري کنم. حضور در 
کشورهاي مختلف من را پخته تر کرد. کسي که در کشورهاي مختلف 

به  نسبت  دارد  سروکار  مختلفي  فرهنگ هاي  با  و  مي کند  مربیگري 
کسي که فقط در یک کشور مربیگري کرده به مراتب مربي موفق تري 

است.« 
سرمربي 47 ساله  پرتغالي زماني که در اینتر و سري A بود، چندین 
بود.  گفته  انگلیس سخن  برتر  لیگ  در  مربیگري  به  از عالقه اش  بار 
اللیگا  جدید  فصل  آغاز  از  هفته   6 گذشت  از  پس  اکنون  مورینیو 
همچنان از عالقه اش به لیگ انگلیس سخن مي گوید و آنجا را بهترین 
مکان براي مربیگري مي داند: »مربیگري در انگلیس را بیشتر دوست 
روز  یک  که  مي کنند  فکر  چیزهایي  همان  به  اسپانیا  در  مردم  دارم، 
همین  هم  ایتالیا  البته  کرده اند،  تجویز  برایشان  روزنامه نگاران  قبل 
انگلیس اوضاع فرق مي کرد و خبرنگاران  اما در  وضعیت را داشت 
بازي را  از  بعد  قبل و  اسپانیا یک روز  نداشتند. مردم  قدرتي  چنین 
یا  بازي  به نوع  اهمیت زیادي  بازي  بیشتر دوست دارند و در روز 
نتیجه آن نمي دهند. روزهایي که در چلسي بودم با آرامش بیشتري 
کار را دنبال مي کردم و خاطرات خوشي از حضور در این تیم دارم. « 

جانشیني فرگوسن 
بسیاري از کارشناسان معتقدند مورینیو مي تواند بهترین گزینه براي 
جانشیني سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد باشد، رابطه خوب 
مورینیو  مي زند.  دامن  مسئله  این  به  هم  فرگوسن  و  مورینیو  بین 
دنیا،  مربیان  تمام  بین  از  درباره  سرمربي شیاطین سرخ مي گوید:» 
مثل  دنیا  در  مربي اي  هیچ  با  است.  من  دوست  بهترین  فرگوسن 

فرگوسن احساس صمیمانه و دوستي نداشته ام. فرگوسن را مثل یک 
دوست بسیار خوب و ارزشمند براي خود تعریف کرده ام و به داشتن 

رابطه صمیمانه با او افتخار مي کنم.« 
هم  انگلیس  ملي  تیم  سرمربي  هیچ وقت  مي گوید:  همچنین  مورینیو 
نخواهم شد و براي جانشیني فابیو کاپلو برنامه ریزي نخواهم کرد. 
دلیل خودم را دارم و فکر مي کنم یک مربي بومي باید براي این منظور 

برگزیده شود. 
خرسند  دارم،  رئال  در  اکنون  که  مسئولیتي  از  افزود:  خاص  آقاي 
هستم و در خواب و خیال هدایت انگلیس نیستم. باور دارم، هدایت 
این تیم را باید به یک مربي بومي واگذار کرد. همان گونه که مربیگري 

تیم پرتغال باید توسط یک مربي وطني انجام شود. 
این مربي پرتغالي در مورد احتمال حضورش در تیم کشورش نیز 
روز،  آن  ولي  پذیرفت  خواهم  را  مسئولیت  این  روزي  مسلما  گفت: 
االن نیست ضمن این که کشورم هم نباید براي مدتي طوالني منتظرم 

بماند. 
گفت:»بهترین  بارسلونا  سرمربي  گواردیوال،  خصوص  در  مورینیو 
گزینه براي بارسلونا گواردیوالست، دلیل این امر هم این است که پپ 
بارسلونا  براي مربیگري در  را مي شناسد و همین  کاتالونیا  فرهنگ 
کافي است. اگر بهترین مربي دنیا را هم بیاورید و نگوید که کاتالونیا، 

اسپانیا نیست به درد بارسلونا نمي خورد.« 
اگر چه آقاي خاص در خط حمله نفرات بسیار خوبي دارد اما هنوز 
نتوانسته به روند مطلوب برسد و فراز و نشیب هاي این تیم هواداران 
رئال  ارکان  از  یکي  که  نیز  رونالدو  کریس  است.  کرده  نگران  را 
محسوب مي شود هنوز نتوانسته درخشش گذشته خود را تکرار کند 

و شاید بازگشت کاکا بتواند رئال را به روزهاي اوج برگرداند. 

انتقاد فردیناند از داور 
ریو فردیناند با انتقاد از داور آلماني تصمیمات اشتباه او را عامل 
ناکامي تیم ملي انگلیس در دیدار مقابل مونته نگرو دانست. فردیناند 
که پس از مدت ها به تیم ملي بازگشته بود و بازوبند کاپیتاني را بر 
بازو بسته بود درباره دیدارمقابل مونته نگرو گفت: واقعا ناامیدکننده 
بود. همیشه از داوران انتظار مي رود درسطح بازي باشند، اما امروز 
داور بازي اصال در سطح بازي نبود. چندین صحنه کامال واضح 
وجود داشت که هر داوري مي توانست تشخیص دهد، اما هیچ کدام 
براي ما پنالتي اعالم نشد. این صحنه ها به قدري واضح بودند که 
حتي از فاصله دور هم کامال مشخص بود که خطا صورت گرفته 
اما نمي دانم چه اصراري بود که در این بازي براي ما پنالتي گرفته 
نشود. کاپیتان تیم ملي انگلیس با اشاره به تاثیر رواني تصمیمات 
داور گفت: وقتي در چند صحنه پنالتي اعالم نمي شود بازیکنان از 
لحاظ رواني به هم مي ریزند و نمي توانند بازي خودشان را در زمین 

انجام دهند. 
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اطالعیه
بدینوسیله به اطالع خوانندگان میرساند: به دلیل درخواست 
بیشمار تعدادی از خوانندگان جهت درج آگهی های دوست 
خدمات  این  همکاران  وقفه  بی  تالش  با  کاریابی  و  یابی 
در وب سایت هفته نامه پرشین  اضافه گردیده است لذا 
عالقمندان میتوانند با مراجعه به وب سایت پرشین از این 

خدمات صورت کامال رایگان استفاده نمایند 

www.persianweekly.co.uk
در صورت هرگونه اشکاالتی لطفا با ما تماس بگیرید

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشين  

بازار کار را وسيع تر و 
مشتریان شما را 

بيشتر می کند!

020۸4554203
07۸۱۱000455 

نیازمندیهای پرشین
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس     999
 کانون ایرانیان   02077000477

کانون ایران              02087463269 
جامعه ایرانیان          02087486682  

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

وزارت کشور انگلستان       08456000914 
اطالعات پرواز هیترو          08700000123 

دفتر ایران ایر هیترو          02085649806

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین
 سوپر مارکت

 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

)کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Turk-
ish Super 

Market,TFC
Turkish Su-
per Market, 

CODI
Turkish Su-
per Market, 

ELING

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزیی

با نازلترین قیمت
077۸0۸۱4374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07۸6۱76۸6۸2

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07۸6۸66906۸

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

فال قهوه
گذشته و حال، 

آینده

07526732۱۱۸

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

انگلیسی نیازمندیم

07۸9۱530392
0790۸7۱4۸۸4

فیلمبرداری - عکاسی
 ادیت و تهیه آلبوم ایتالیایی

07939۱93009
www.mixfilm.net

به یکنفر بازاریاب تبلیغاتی 
جهت کار در هفته نامه 

پرشین نیازمندیم

07۸۱۱000455

فروش فوری
یک باغ به مساحت 1220 متر بر جاده 

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

07۸370253۸۱

آموزش زبان فرانسه و 
اسپانیایی

075353۱۸۱0۱

آموزش طراحی و 
نقاشی 

برای کودکان و بزرگساالن

توسط آگوستین
075353۱۸۱0۱

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نیاز روزمره ی 
در  آگهی  تعدادی  شما هرهفته 
نامه پرشین  نیازمندیهای هفته 

چاپ میشود.
این  ی  وظیفه  که  آنجایی  از 
رسانه اطالع رسانی به منظور 
باشد،  سهولت دردادوستد می 
ی  درباره  مسئولیتی  لذا 

محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش های 
مقتضی ، اطمینان الزم را از صحت 

ادعای آگهی دهندگان به دست 
آورید.

 تعمیر کامپیوتر
در محل

لپ تاپ و دسکتاپ - اپل و ماکروسافت

07733۱۱3۱37

گچکاری حرفه ای
با 20 سال سابقه کار

نقاشی ساختمان- لمینت- آرک 
آشپزخانه و ستون ایرانی

0794740۸397



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



Najameddin Obeid Zakani was a Persian poet and sati-
rist of 14th century from the city of Qazvin. He studied 
in Shiraz under the best masters of his day, but eventu-
ally moved back to his native city.
 He, however, preferred Shiraz to Qazvin, as he was a 
poet in Shah Abu Es’haq’s court where young Hafez was 
also present, Historicaliran.blogspot.com reported.

 Zakani is one of the most remarkable poets, satirists 
and social critics whose works did not receive the at-
tention it deserved.
 
Oeuvre 
The poet’s work is largely satirical and focused on po-
litical issues. He was a remarkable social critic who 
looked upon the extravagant indulgence and corruption 
around him with the censorious eyes of a juvenile and 
portrayed it with the wit of Voltaire and the grotesque-
ness of Rabelais.
 He used scathing stories and sardonic maxims to paint a 
world full of deceit, greed, lust, sycophancy and perver-
sion, where old values and virtues were scorned and ex-
tremes of wealth and poverty, violence and bloodshed 
were the order of the day.
 Zakani wrote Risaleh Delgosha (Treatise of Joy), 

Akhlaq Al-Ashraf (Ethics of the Aristocracy) and the 
famous humorous fable Moosh va Gorbeh (Mouse and 
Cat), which was a political satire. His non-satirical, se-
rious verses are also very well written, in league with 
the other great works of Persian literature.
 
Formative Years 
While pursuing his studies in Shiraz, Zakani became 
one of the most accomplished men of letters and learn-
ing of his time, acquiring complete proficiency in com-
piling books and treatises. He subsequently returned 
to Qazvin, where he had the honor of being appointed 
judge and began to teach a number of students.
 To express his denunciation of the corrupt morals of 
the time, he composed the treatise known as Akhlaq 
Al-Ashraf, which was not intended as mere ribaldry 
but as a satire containing serious reflections and wise 
warnings.
 Or, in order to depict the stupidity and ignorance of 
the leading dignitaries of Qazvin, he included in his Ri-
saleh Delgosha many anecdotes that carry lessons for 
people of discernment.
 He wrote Moosh va Gorbeh around 1370, in which he 
highlighted the moral dilemma of the suppressed who 
feel powerless. The mice who fight against the domina-
tion of the cats don’t simply fail because of their weak-
ness, smallness or fear; they lose because of the cats 
brutality.
 
Gaining King’s Favor 
Zakani composed a treatise Ilm-i-Ma’ni-o-Bayan (The 
Science of Meaning and Expression) which he desired 
to present to the king. Courtiers, however, told him 
that the king had no need for such rubbish. Then he 
composed a fine panegyric, which he desired to recite, 
but they informed him that His Majesty did not like to 
be mocked with lies or exaggerations.

 Himself a kind of poet-jester, he resented being kept 
waiting because the king was busy with his real jester 
and wondered whether the king’s attention or favor 
could be gained through jesting and ribaldry.
 Zakani began to recklessly utter the most unabashed 
sayings and the most unseemly jests, for which he re-
ceived innumerable gifts, which none dared to present 
to the king. Thus, a serious writer, moralist and pan-
egyrist was compelled by circumstances to become a 
ribald satirist.
 A majority of both the originals and the translations of 
his raunchy poetry either omitted the naughty words 
with coy little dashes to indicate the omission, which 
the knowledgeable reader will have to guess by infer-
ence.
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Carcass of 
Giant Shark 
Found In 
Khormoussa 
The carcass of a giant whale shark 
has been washed ashore on the 
coast of Persian Gulf, as the wa-
terway’s ecosystem is threatened 
by rising pollution. Mohammad 

Baqer Nabavi, an official of the 
Department of Environment, 
said there was no sign of wounds 
on the animal’s body, which 
means it died naturally, Presstv 
reported. The carcass, which is 
about 10 meters (33 ft.) in length, 
was found on the shores of Khor-
moussa region in southern Iran.
 Nabavi warned, however, that 
the threatened species is often 
the victim of illegal hunting.
 Whale sharks, the largest liv-
ing fish species, feed mainly on 

plankton, microscopic plants and 
animals. In two similar incidents 
in late September, the carcasses of 
two giant whales washed ashore 
on Iran’s Persian Gulf coasts.
 Critics blame the government’s 
inadequate measures for the ris-
ing pollution in the Persian Gulf.
 Oil leakage caused by damaged 
pipelines, dumping of sewage 
into the waters and the uncon-
trolled growth of red algae are 
major factors threatening the 
Persian Gulf’s ecosystem. 

Statue of Amir Kabir 
unveiled at Tehran park
The giant statue of Amir Kabir found its final home 
at Tehran’s Mellat Park, at the entrance of the park, 
right above the stairs 
where busts of other 
Iranian luminaries are 
located. 
The bronze sculpture 
of Mirza Taqi Khan 
Farahani, best known 
as Amir Kabir (1807-
1852), the prime min-
ister of the Qajar king 
Nasser ad-Din Shah, 
was created by Abol-
hassan Seddiqi in Italy 
before the Islamic Rev-
olution and has finally come home 32 years later. 
The choice of location to install the giant sculpture 
provoked much controversy. Fereidun Seddiqi, 
the son of deceased sculptor was convinced that 
Golestan Palace, where Amir Kabir once served as 
prime minister of Iran, was the best place for the 
giant sculpture of Amir Kabir. 
However, the final decision was to situate the over 3 
meter-high sculpture at Mellat Park. The ceremony 
took place at the park on Monday where a group of 
officials and interested artists attended. 
Director of the Art and Cultural Organization of 
Tehran Municipality Mohammad-Javad Shushtari, 
Tehran Municipality’s Statue Office director Moj-
taba Musavi, and Seddiqi’s son Fereidun were ob-
served among the participants. 
Musavi made the opening speech and talked about 
the efforts it took to bring the statue back home. 
Shushtari next referred to the lofty achievements 
made by Amir Kabir over the years and talked about 
the impressive sculptures crafted by Seddiqi. 
“My father first made the huge artwork in several 
small pieces at a factory in Florence to be assembled 
later, but he returned to Iran during the revolution 
and the sculpture was left there with an undeter-
mined fate,” Fereidun had said earlier. 
“The Association of National Works was disbanded 
after the revolution and the required funding was 
not provided to the factory owner who in return 
kept the artwork for himself in his factory all these 
years,” he had explained. 
Several months ago, when director Musavi made a 
trip to Italy to pursue the case, he found out that the 
owner was dead and the sculpture was still in the 
workshop of the factory. Furthermore, the owner’s 
son was no longer interested in keeping the sculp-
ture. Iran’s embassy in Italy pursued the issue, and 
through the efforts made by the Iranian ambassa-
dor and Tehran Mayor Mohammad-Baqer Qalibaf, 
the huge sculpture has been returned to Iran after 
32 years. Abolhassan Seddiqi was born in 1894 in 
Tehran. He was intensely interested in painting and 
left school to study art in Kamalolmolk’s school. 
Kamalolmolk was astonished upon seeing Seddiqi’s 
first statues and dedicated a workshop to him in his 
school. Seddiqi created many statues of great Iranian 
luminaries and other great artwork during his time 
in Italy. In 1991, the Iranian National Commission 
for UNESCO decided to take photos of Seddiqi’s 
statues and published a book on his creations three 
years later. Ferdowsi’s statue situated in Ferdowsi 
Square, and Khayyam’s statue set up in Tehran’s La-
leh Park, are other noteworthy credits by Seddiqi. 
Seddiqi passed away in 1995, one year after his book 
was published. 
Photo: The statue of Amir Kabir created by Abol-
hassan Seddiqi 32 years ago was installed at Tehran’s 
Mellat Park on October 11, 2010. (Mehr/Amir Kho-
lusi)  



Montreal mayor 
thrilled over 
Canadian doc’s 
premiere in Iran
Montreal Mayor Gérald Tremblay expressed 
his satisfaction over the world premiere of 
“A Mad Venture, in the Footsteps of Jeanne 
Mance” at Iran’s 4th International Cinéma 
Vérité Festival. 
Produced, written and directed by Annabel 
Loyola, the doc is an entry to the “Documen-
tary and Women” section of the festival which 
will run from November 8 to 12 in Tehran. 
“I am thrilled that Montreal will be part of 
the 4th Cinema Verite Festival with the world 
premiere of the film “A Mad Venture, In the 
Footsteps of Jeanne Mance’”, reads part of the 
letter sent to the secretariat of the festival. 
Giving some details about the character of 
Jeanne Mance, the mayor next expresses hope 
that the festival will be a success and encour-
age some of the participants decide to follow 
in the footsteps of Jeanne Mance. “We will be 
pleased to greet them warmly,” concludes the 
letter. 
The brief synopsis of the doc describes, “A 
woman in the present goes in search of a wom-

an of the past, Jeanne Mance (1606-1673), co-
founder of Montreal. Annabel Loyola is from 

Langres, France, birthplace of Jeanne Mance 
four hundred years earlier.” 
“The two women share a common itinerary 
that leads them from Langres to Paris and, 
finally, to Montreal. In her adoptive city, 
Loyola discovers that Mance was one of the 
founders of what would become the second-
largest French-speaking city in the world. 
Fascinated by the unusual destiny of this 
woman from the town of her youth, she de-
cides to retrace her steps.” 
A total of 43 docs from different countries 
including Turkey, Sweden, Canada, U.S., Ar-
gentina, France, Germany, China and Brazil 
will go on screen during the event. 
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 Indian festival to stage
”Iran’s ”Soldier’s Day

Hassan Bastani’s “Soldier’s Day” will go on stage at the Bareilly In-
ternational Theater Festival which will be held from June 26 to 30 in 
India. 
The officials of Bareilly festival invited the play to participate at the 
festival after watching it at the Sixth Festival of Performing Arts which 
was held in Medellin, Colombia from August 28 to September 4. 
“The secretary of Medellin festival also asked for the play to be per-
formed at a future edition of the festival. We have also received some 
invitations from Dominican and Argentina,” director Bastani told the 
Persian service of IRNA. 
He went on to say that the Adonai Theater Troupe had nine perfor-
mances in different cities of Colombia, namely Medellin, Cali and Bo-
gota, all of which were warmly welcomed by the audience and Colom-
bian media. 
“Colombians are familiar with Persian music and cinema but not Ira-
nian dramatic arts and they are interested in Persian culture,” he said. 
Bastani said that he has covered the expenses for the troupe’s trip to 
Colombia on his own and “Center for Dramatic Arts only promised to 
cover a part of the expenses for their public performance.” The play has 
not yet been staged in Iran. 
“Soldier’s Day” narrates the story of a soldier who is struggling with 
himself and the war. He abhors having to fight against other human 
beings in the war. 
Sirus Hemmati and Farnush Farjandi are acting in this play. 

A painting by Pablo Picasso has been 
loaned by the Tehran Museum of Con-
temporary Art (TMCA) to the Kun-
sthaus Zurich show. 
“The Painter and His Model” will be 
put display in an exhibition, which 
will be held from October 15, 2010 to 
January 30, 2011 in Switzerland. 

Picasso created the 214 x 200cm paint-
ing in 1927. The TMCA loaned the 
“The Painter and His Model” at the 
request of the Kunsthaus Zurich show. 
The Kunsthaus exhibit will also hang 
some 70 of the major works chosen by 
Picasso for his retrospective held at the 
Kunsthaus and curated by the artist 
himself from September to November 
of 1932. 

In tribute to the centenary of its found-
ing, the Kunsthaus presents a brilliant 
homage to the artist featuring works 
from his early days as well as his blue 
and pink periods, his Cubist phase, and 
his ‘urbane’ classical period. 

The selection comes from the most re-
nowned collections and private lenders 
in Europe, the USA, and Japan. 
In August 2010, the TMCA also agreed 
to loan a painting by Dutch artist Kees 
van Dongen (1877-1968) at the request 
of Boijmans Van Beuningen Museum 
in Rotterdam. 
The painting named “Trinidad Fernan-
dez” (1907) is currently on display as a 
part of a show arranged by the museum 
under the title of “All eyes on Kees van 
Dongen”. 

IRAN lOANS 
PICASSO PAINTING 
TO ZuRICH SHOW
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Happy Hafez Day
From the garden of Heaven a western breeze 
Blows through the leaves of my garden of earth; 
With a love like a huri I’ld take mine ease, 
And wine! bring me wine, the giver of mirth! 
To-day the beggar may boast him a king, His 
banqueting-hall is the ripening field, And his 
tent the shadow that soft clouds fling. 
A tale of April the meadows unfold-- Ah, 
foolish for future credit to slave, And to leave 

the cash of the present untold! Build a fort with 
wine where thy heart may brave The assault of 
the world; when thy fortress falls, The relentless 
victor shall knead from thy dust The bricks that 
repair its crumbling walls. Trust not the word 
of that foe in the fight! Shall the lamp of the 
synagogue lend its flame To set thy monastic 
torches alight? Drunken am I, yet place not my 
name In the Book of Doom, nor pass judgment 
on it; Who knows what the secret finger of Fate 
Upon his own white forehead has writ! And 
when the spirit of Hafez has fled, Follow his bier 
with a tribute of sighs; Though the ocean of sin 
has closed o’er his head, He may find a place in 
God’s Paradise. 
Photo: Tomb of Hafez, Shiraz 
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BERLIN — Germany and Iran 
faced off Tuesday over the case 
of two Germans arrested in 
Iran over the weekend while 
interviewing the son of a wom-
an whose sentence to death by 
stoning raised an international 
uproar. 
There were indications that the 
arrests were taking on politi-
cal overtones similar to those 
surrounding the arrest of three 
Americans by Iranian border 
guards more than a year ago. 

Both Iran and Germany con-
firmed Tuesday for the first 
time that the two were indeed 
Germans. Leaders here said the 
two were journalists, giving no 
further identification. Chan-
cellor Angela Merkel called for 
their release, and Foreign Min-
ister Guido Westerwelle said, 
“We work with full strength at 
all diplomatic levels” for their 
freedom. 

In Tehran, however, govern-
ment officials accused the two 
of being connected to a revo-
lutionary group, and said they 
had traveled to Iran on tourist 
visas, not the requisite journal-
ist visas. 
“They were arrested because 
they had a link to a foreign an-
tirevolution network and their 
case is under review,” the Ira-
nian Foreign Ministry spokes-
man, Ramin Mehmanparast, 
told reporters. 
The arrests come as Germany 
is under increasing pressure 
from Washington to cut — or 
at least reduce — economic 
ties with Iran. Several of Ger-
many’s largest companies have 
announced in recent months 
that they will wind down their 

business dealings with Iran. 
Germany has long been an 
important trading and bank-
ing center for Iran, even while 
Iran has been under sanctions 
by the United Nations Security 
Council for failing to abide by 
rulings concerning its nuclear 
program. Iran says its program 
is peaceful, while Western cap-
itals have said it is a weapons 
program. 

Mr. Mehmanparast said the 
Germans were arrested in the 
northwestern city of Tabriz 
while interviewing Sajad Ghad-

erzadeh, the son of Sakineh 
Mohammadi Ashtiani, whose 
death sentence for adultery 
drew international criticism 
over the summer. The authori-
ties lifted the stoning sentence, 
but not the death penalty, say-
ing that she had also been con-
victed of helping murder her 
husband. Ms. Ashtiani is being 
held in Tabriz prison. 
Mr. Westerwelle said he or-
dered a diplomatic mission to 
Tabriz. 
Iran requires that all journalists 
enter the country on a special 

visa, then receive accreditation 
in order to be allowed to work 
in the country. Journalists are 
also required to pay for trans-
lators who work for agencies 
affiliated with the government; 
they then are required to in-
form on the reporters’ behavior 
as well as to identify everyone 
they interviewed. 
But even with that system in 
place, Iran has denied access 
to Tehran for most Western 
reporters since the political 
turmoil that followed the con-
tested presidential election last 
year. 

The American case started in 
the summer of 2009, when 
three hikers in the mountain-
ous Kurdish area of northern 
Iraq were arrested by Iranian 
border guards and accused 
of spying. American officials 
protested their detention and 
dismissed Iran’s claims as pre-
posterous, but after a year, only 
one of the hikers has been re-
leased. 

(Source: New York Times)

NEWS

Iran to put on 
trial five ‘spies’: 
prosecutor
Iran will soon put on trial five 
people accused of spying for 
"enemies" on the Islamic repub-
lic's defence, aerospace and cy-
ber programmes, Tehran pros-
ecutor Abbas Jafari Dolatabadi 
said on Wednesday.

The prosecutor pointed an ac-
cusing finger at the United 
States and warned officials 
against employing people who 
"may not be loyal and pass in-
formation to enemies," state tel-
evision's website quoted him as 
saying.

Dolatabadi did not identify the 
five who appeared to be Iranian 
nor did he specify a date for the 
trial.

The group includes a 28-year-
old who had been "working in 
aerospace field and passed a lot 
of information to the enemies" 
and another person "who gave 
very detailed information about 
defence issues to the enemy," he 
said.

"A 33-year-old person who had 
links with foreign services and 
received lots of dollars to give 
very important information on 
the judiciary and cyber issues 
to them" is among those to be 
tried, the prosecutor added.

Earlier this month Intelligence 
Minister Heydar Moslehi said 
that authorities had arrested 
several "nuclear spies" who 
were working to derail Iran's 
nuclear programme.

Moslehi's remarks came against 
a backdrop of reports that the 
Stuxnet worm was mutating 
and wreaking havoc on com-
puterised industrial equipment 
in Iran.

Iran minister 
warns of ‘volcanic 
explosion of AIDS’
Iran's health minister warned 
on Tuesday that the Islamic 
republic could see a "volcanic 
explosion of AIDS" on the 
back of rising "immoral be-
haviour" among its people.
"Seven percent of those who 
have AIDS have been infected 
because of immoral behaviour 
and attitudes and because of a 
rise in such dangerous behav-
iour. In the future, we could 
have a volcanic explosion of 
AIDS in our country," Mar-
zieh Vahid Dastjurdi said at a 
seminar on AIDS, according 

to ISNA news agency.

Currently, 22,000 Iranians 
have been infected by AIDS, 
she said, adding that the actual 
figure could be around 80,000 
as "generally in the world 
the actual figure is four times 
more" than the registered one.
The estimated number "is not 
high if we compared it with 
world figures, but it is high for 
our culture," said Dastjurdi, 
the only woman in President 
Mahmoud Ahmadinejad's 
cabinet.

"Studies showed that 50 per-
cent of (prostitutes) are in-
fected by AIDS and they can 
infect others."

Iran has been taking steps to 
fight the spread of AIDS by 
making condoms easily avail-
able in shops and educating 

the people of consequences of 
sex with multiple partners.
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uS: Ahmadinejad 
visit to lebanon 
is “provocative”

(Reuters) - The White House 
said on Wednesday that Iranian 
President Mahmoud Ahmadine-
jad’s visit to Lebanon showed he 
was continuing his “provocative 
ways” while leading his country 
to economic distress and interna-
tional sanctions.
Ahmadinejad used his visit to 
Beirut to assure the Lebanese that 
Iran would stand by them against 
what he called hostilities from 
neighboring Israel, Iran’s arch-
foe in the region.

“He continues his provocative 
ways ... even as he leaves his 
country further in economic 
distress and turmoil as a result 
of his actions that have led to 
international sanctions that are 
having great impact,” White 
House spokesman Robert Gibbs 
said when asked about the trip 
and Ahmadinejad’s plan to travel 
close to Lebanon’s border with 
Israel on Thursday.

Lebanon’s hosting of Ahmadine-
jad has raised concerns in Wash-
ington, which is seeking to isolate 
Tehran over its nuclear program 
and condemns its support for 
Lebanese Hezbollah militants.

Gibbs said Ahmadinejad’s visit 
also “suggests that Hezbollah val-
ues its allegiance to Iran over its 
allegiance to Lebanon.”

Ahmadinejad, making the first 
official state visit by an Iranian 
president to Lebanon, was given 
a tumultuous welcome by thou-
sands of Shi’ite Muslims who 
lined the road from the airport, 
throwing rice and flower petals at 
his motorcade.
The hardline leader has outraged 
the international community not 
only with his defiant stand on 
Iran’s nuclear activities but with 
fierce rhetoric against the United 
States and Israel and his persistent 
questioning of the Holocaust.

( Source: Reuters)

Would you, as an Iranian, 
take part in london 2012 
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