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صفحه 3

به گزارش هفته نامه پرشین در روزهای اخیر با توجه به نوسانات قیمت ارز در ایران 
و جهان و تصمیم غیر منتظره بانک مرکزی چین بازارهای مختلف جهان دچار شوک 
غیر منتظره ای شدند . در پی این تصمیم قیمت طال کاهش و قیمت دیگر فلزات اساسی 

افزایش یافت.
ارزش شاخص هاي مالي در بازارهاي آسیا، اروپا و اياالت متحده افول كرد، قیمت طال به شدت 
كاهش يافت و قیمت فلزات اساسي نیز پايین آمد. افزايش نرخ بهره در چین به رشد ارزش دالر منجر 
شد. در بلندمدت نیز اين اقدام به كاهش رشد اقتصادي چین مي انجامد. كارشناسان اين اقدام بانك 
مركزي چین را در جهت منافع اقتصادي اين كشور و به هدف مهار تورم و كاستن از نرخ بسیار 
اين كشور  اقتصادي توصیف كرده اند. آمارها نشان مي دهد در ماه آگوست نرخ تورم در  باالي 
حدود 3.5 در صد بوده است. در حال حاضر دولت چین دو عامل تهديد براي روند رشد اقتصاد 
اين كشور مي شناسد: تورم باال و سوداگري در بخش مسكن. اقداماتي كه اخیرا صورت گرفته است 
در جهت كاستن از اين ريسك ها بوده است. رشد نرخ بهره در چین به تغییراتي بزرگ در بازارهاي 
جهان به ويژه بازار طال منجر شده است. در ابتدا قیمت طال حدود 40 دالر پايین آمد اما پس از چند 

ساعت قیمت اين فلز گرانبها تا اندازه اي رشد كرد. كارشناس ...
صفحات  6 و8

آیا  شما به عنوان یک ایرانی 
در برنامه های المپیک سال 
2012 لندن شرکت خواهید 

کرد؟

1  - بلی

2 - خیر

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

كنید
www.persianweekly.co.uk/polls 

077 33 11 3137

صفحه 4
مثنوی؛ عشق نامه

www.persianweekly.co.uk

سروش:

گزارش اختصاصی هفته نامه پرشین از  سخنرانی دكتر سروش در لندن

عده ای با نگاهی بدبینانه، مهاجرت كنندگان به ورای مرزها را 
خائن به وطن تلقی می كنند، ولی شماری نیز مهاجرت و چرخش 

مغزها را از ويژگی های جهانی شدن اطال عات...



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 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

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

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

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

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

 

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد  
صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
های معتبر، مقاالت رسیده وخبرگزاریهای 
به  و  انتخاب  نویسنده  نام  ذکر  با  رسمی 

چاپ می رسد.
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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

پرشین، نه این و نه آن

چند سالی بود كه برای جمع و جور كردن يك روزنامه فارسی زبان هزار عالقه داشتم و  يك بهانه...

در طی سالهای متمادی زندگی در انگلستان بارها و بارها زندگی داخلی ايرانیان مهاجر را از نزديك ديده بودم 
و هر بار با خود انديشیده بودم اين ريشه های فرهنگی ) يا بهتر است بگويم عادات فرهنگی( تا كجای وجود مان 

رخنه كرده اند كه ديگر حتی گذر روزگاران نیز اين مهر از دل ما بیرون نمیتواند كردن؟

بارها و بارها، ديده ام ايرانیانی را كه صبح های زود تعطیالت آخر هفته، در صفی دراز به انتظار حلیم و كله 
پاچه نشسته اند تا بدين طعم قديمی خاطراتشان را از نو در سر بیاورند، و برای ساعتی زخم دوری را بر خود 

مرهم زنند... 

بارها ديده بودم جوانان عالقه مند به ادبیات و هنر را كه از هر مسافری كه راهی ايران است، ملتمسانه تقاضای 
كتاب و مجله می كردند و چه حق داشتند و دارند كه مگر می شود عادت دلنشین خواندن را بدين راحتی ز سر 

برون كرد؟

حاال كه زندگی الجرم مرا به دياری آورده كه خوب نمی شناسمش، حال كه درخت روانم در خاكی ديگر ريشه 
دوانیده و در آسمانی ديگر شاخه می دهد، حال كه صدها نمونه ديگر مانند خود را در كنار دارم... می خواهم 

بنويسم و صفحه ای سفید را باز بگذارم برای آنان كه دنبال جايی برای نوشتن می گردند...

اين روزگار  اين ناكجاآباد، در  ايرانیان در  میل به چاپ رساندن مجله ای برای ضبط و نگهداری حال و روز 
تاريخی كه در آن زندگی می كنیم، شده بود دغدغه شیرين روز و شبم... كه انگار چنان سايه با من می آمد و 

لحظه ای رهايم نمی كرد...
برای كار نكردن اما تنها يك بهانه داشتم: "ترس از تكرار" كه اگر قرار بود مجله ای بیايد چنان مجله های پیشین، 

چه سود و فايده همراهش؟ كین تكرار جز خستگی روزگار چیزی به همراه ندارد...
خوب در خاطرم حك شده است، آن روز را كه برای اول بار دوستان اهل قلم و فكرم را در دفتر مجله گرد هم 

آوردم، تا به ايشان بگويم كه آنچه در سر دارم نه آن است و نه اين...
اما زان جا كه ريشه هر چه سوء تفاهم از همین" زبان" است نه من به كمال سخن آنان پی بردم و نه آنان به 

تمامیت خواسته من...
باشد، من نیز امیدی دارم و رويايی. در دل باور داشتم كه آنچه می خواهم چیز ديگر است...نه اين است و نه آن.
تا آنكه سرآخر، چشمم را بر روی هر چه ترديد و دودلی بستم و بهانه را عذری آوردم تا پی كار خويش رود... 

تا آنچه می خواستم و بارها در ذهن تولدش را شاهد بودم، در دست بگیرم...

زان جا كه تجربه نخستین معلم بشر است، اين بار هم اين استاد پیر به مددمان آمد و كار رفته رفته بهتر شد... 
تا آنجا كه رضايت شما دوستان، خستگی از جانمان برون كرد و شوق و امید در روحمان دمید... تا اين روزنامه 

تنها به ياری شما، سرپا بماند كه پرشین همانی است كه نه آن است و نه اين.
سردبیر

یادداشت هفته

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

زير، براي انتشار در اين نشريه ارسال نمايند:

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

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

نمائید!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي 

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

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

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

هاي بعدي منتشر شوند.
آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  عكاسان، طراحان   7-
خود را با توضیحات مربوطه و با كیفیت خوب، براي نشريه 

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

ذكر كنید.

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

و ارسال نمائید.

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

خواهد رسید.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتی زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهی ها و تبلیغات
07811000455 
02084554203

دوستان عزیز و خوانندگان محترم هفته نامه پرشین، 
همانطور كه می دانید با فعال شدن صفحه  فیس بوک ما در اينترنت؛ تمامی دوستان قادرند تا  
نظرها و عقايد خود را به صورت آزاد در اين صفحه بیان و در صفحه اول فیس بوک هفته 
نامه پرشین درج نمايند. اما در روزهای اخیر شاهديم   كه دوستانی كم لطفی  نموده و با تفرقه 
اين جامعه  انداختن، بحث و جدل های بیهوده و بكار بردن كلماتی زشت و ناپسند، سالمت 
مجازی را ناديده انگاشته اند. از تمامی  عزيزان خواهشمنديم  با وجود مهیا شدن اين امكان كه 
شما افكار و ديدگاه های خود را بتوانید مستقیما منعكس نمايید و با احترام متقابل به نظرها 
و عقايد ديگر دوستان و با بكار بردن ادبی  كه شايسته مقام انسانی است؛ مطالب خود را در 

اين صفحه درج كنید.
پیشاپیش از همكاری شما سپاسگزاريم

هفته نامه پرشین
پرتیراژترین نشریه چاپی و آنالین در 

انگلستان
و بهترین وسیله  جهت درج پیامهای بازرگانی شما

02084554203- 07811000455  
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ادب  پارسی  و  شعر  دوستداران  و  عالقمندان 
اجتماعات  سالن  در  اکتبر   18 دوشنبه  عصر 
امید« لندن، جمع شدند تا مشتاقانه به  »خانه 
دینی  روشنفکر  سروش،  عبدالکریم  سخنان 
او  نظرات  و  عقاید  و شنونده  دهند  فرا  گوش 
باشند.  قرآن«  مثنوی و  میان  »ارتباط  درباره 
برگزاری این نشست بر اساس پیشنهاد دکتر 
عطاء اهلل مهاجرانی شکل گرفت. در پایان جلسه 

نیز به سواالت حاضران پاسخ داده شد.
دكتر سروش در ابتدای اين جلسه، به بیان ويژگی های كلی مثنوی 

پراخت و گفت: در هنگام مطالعه مثنوی خواهید ديد كه سراسر اين 
كتاب  پر از اشارات و كلماتی است كه برگفته از قرآن است و اين 
او همواره در  با قرآن بوده است و  اُنس و نزديكی موالنا  نشانگر 
مثنوی، از اين كتاب الهی، ياد و نقل كرده است. او سپس از مرحوم 
استاد جعفری نقل می كند كه موالنا بیش از دو هزار بار از قرآن 
بهره آشكار برده است كه كامال مشهود می باشد. اما بايد به بهره 
برداری های ناآشكار يعنی استفاده عام از آموزش های قرآنی نیز 

اشاره كرد كه به يقین بسی بیشتر از اين دو هزار بار است.
وی به تصحیح مثنوی اشاره كرد و گفت: من عزمم را بر اين امر 
نهادم كه تمام كلماتی كه به متعلق به قرآن است و در مثنوی آمده 
است را بصورت ايتالیك ) كج( نمودم تا وقتی شخصی مثنوی را می 
اين  البته  اقتباس شده است كه  از قرآن  بداند كه آن كلمات  خواند، 
عبارات بی شمار هستند و تقريبا در تمام صفحات مثنوی موجود 
می باشند. بايد گفت كه در ديوان شمس هم چنین است اما به دلیل 
اينكه مثنوی كتابی تعلیمی و تدريسی بوده؛ استفاده موالنا از قرآن، 

وضوح و آشكاری بیشتری دارد.
دكتر سروش ادامه داد: مرحوم فروزان فر، اولین شخصی بود كه 
در اين زمینه تحقیق نمود و كتابی دارد كه در آن عالوه بر نقل های 
قرآنی، به اقتباس هايی می  پردازد كه مولوی از احاديث نبوی هم 
داشته و همچنین قصص يا داستان هايی كه در آثار  پیشینیان بوده 

و مولوی از آنها نیز در مثنوی استفاده كرده است.
اين نظريه  پرداز ايرانی، سپس به اين نكته پرداخت كه چرا استفاده 
از زبان عربی اينچنین در متون، نوشته ها و اشعار آن دوران، نقش 
داشته: در آن دوران عموم تعلیم دهندگان ادبیات را دو زبانه، بار 

می آوردند و آنها می بايست قرآن را به عنوان اولین كتاب، به خوبی 
می آموختند. برای مثال: حافظ، سعدی، مولوی، جامی، نظامی و ... 
به هر دو  آنها  از  اينها شاعران ذواللسانین هستند و بسیاری  همه 
زبان شعر گفته و نوشته اند. در غزل های حافظ می بینیم كه ابیاتی 
را به زبان عربی سروده. سعدی و موالنا هم به همین شكل. موالنا 
هم غزل های عربی دارد و هم در مثنوی ابیات فراوانی را به عربی 
اين زبان نشان می دهد.  به  او را  آورده است كه نهايت چیره گی 
حتی شايد ابراز كرده باشد كه زبان عربی از فارسی خوش تر است:

زبان  را خود صد  / عشق  است  تر  تازی خوش  گو گرچه  پارسی 
ديگر است

وی سپس ادامه داد: موالنا عالوه بر بهره گی از قرآن، مثنوی اش 
متاثر از آثار چند شاعر ديگر ايرانی همچون نظامی، خاقانی، سنايی، 
آن  آموزشی  فضای  گرفتن  نظر  در  با  پس  است.  بوده  نیز  عطار 
دوران كامال پیداست كه برای موالنا فرصت فراوانی بوده تا قرآن را 
به نیكی مطالعه كند و آن را در میان آثار خودش بیاورد. تمام آنچه 

گفته شد در واقع ترسیم فضای بیرونی و حیاتی موالنا بود.
و  كرد  اشاره  موالنا  آموزشی  فرا  نقش  به  دكتر سروش  ادامه  در 
گفت: موالنا از آنچه آموخته بود و بهره گرفت آنها را به صورت 
يا مجموعه  افكندن نظم  نعمت هايی در اختیار ديگران نهاد. در پی 
ای می رود كه به شكلی، كار قرآن را آسان تر می كند و فهم آن 
كه  انتظار می رفت  او  از  كه  آنجايی  از  اما  تر می سازد.  را ساده 
برداشت های عرفانی از قرآن نمايد و در اختیار ديگران قرار دهد؛ 
اين مساله باعث شد كه افسانه ها در مورد كتابش بر سر زبان ها 
بیافتد. تا جايی كه ابیاتی كه متعلق به موالنا و مثنوی نیست را به او 
نسبت می دهند. اين نسبت دادن را در پاره ای از آثار احمد َكسروی 
و حتی احمد شاملو نیز می توانیم ببینیم. اما در مواقع موالنا  پیراسته 

از اين احواالت است.
دكتر سروش سپس به دفتر سوم مولوی اشاره كرد كه در آن موالنا 
به زبان درشت و تند با منتقدانش سخن می گويد. زمانی كه مثنوی 
يكباره  نبوده  )اينگونه  به دست می گشت  سروده می شد و دست 
بسرايد و بعد به صورت كتاب درآورد و نسخه نويسی شود(، موالنا 
شبها تا دم صبح مثنوی را می سرود و شاگردانش می نوشتند و 
بدون اينكه موالنا تصیحی روی آنها انجام دهد؛ در اختیار همگان 
مشتاقان  و  شد  می  پخش  شعرها  اين  بعد  روز  و  گرفت  می  قرار 
نسخه ها را می گرفتند و می خواندند به همین دلیل در همان زمان 
موالنا، اختالف نسخه ها پیدا شد و بسیار كمتر نسبت به نسخه های 
ديوان حافظ  در آنها آلودگی و تصرف وجود دارد. در اين حین، 
حسودان و ناقدان در اطراف بودند و تیرهای طعن می انداختند و به 

موالنا نسبت های ناروا می دادند. 

اما موالنا با مردم داری، توانسته بود فقها و علمای دوره خودش 
را حفظ كرده و رابطه دوستانه ای با آنها داشت. با توجه به اينكه 
از لحاظ فكری اكثر آنها افكارشان با موالنا متفاوت بود. فقهای آن 
زمان، از رفتارهای شاعری كه اهل رقص و سماع هم بود، چندان 
خشنود نبودند بلكه مخالف نیز بودند. پس به هر شكلی گزندی به او 

می زدند و نسبتی به او می دادند. حتی آورده است:
تو كار خويش كن ای ارجمند/ زود كیشان، ريش خود بر می كنند

به هر حال در دفتر سوم، طاقت و تحملش تمام می شود و با درشتی 
احتمال می رود كه خطابش صدرالدين  آنها سخن می گويد كه  با 
افتاده  پا  قونی باشد. آنها می گفتند كه مثنوی كتابی ساده و پیش 
است. تنها پر از داستان های معمولی است و معارف و حرف های 
متعالی در آن به چشم نمی خورد. اصال شايسته تعريف و تمجید 
نیست. موالنا از اينجا وارد میدان می شود و به دفاع از مثنوی می 
پردازد و آن را با  قرآن مقايسه می كند و در پاسخ به اين انتقادات 

سخن می گويد.
آمد، دشمنان و  بیان داشت زمانی كه قرآن  داد: مولوی  ادامه  وی 
منافقین نیز همین حرف ها را می زدند و می گفتند اين كتاب پر از 
قصه، داستان و اساطیر اولیه است. مولوی می گويد اينها نفهمیدند 
كه ظاهر ممكن است خیلی ساده باشد اما زير اين ظاهر ساده، باطنی 
عمیق نشسته است و شما اگر به بطن و اليه های زيرين پی ببريد، 
گول ظاهر و سادگی ظاهر را نمی خوريد. او اين مقايسه را انجام 
می دهد تا بگويد مثنوی هم ظاهری دارد و هم باطنی عمیق و تصور 
به  بايد  دريابید.  را  آن  معانی  توانید  می  ساده  و  رايگان  كه  نكنید 
اعماقش پی ببريد و بعد از اين پنبه وسواس را از گوش درآورديد، 
كه  است  اين  موالنا  )وحی( سخن  شنید.  خواهید  را  امواج سروش 

كتابش نوعی وحی الهامی است. 
همان گونه كه قرآن به مسلمانان می گويد كه اگر قرض يا مرضی 
پی  خداوند  كالم  عمق  به  باشید  داشته  رذيلتی   و  بدخويی  حتی 
نخواهید برد. اين كتاب هدايت برای پارسايان است و اگر دل پاک 
نداشته باشید و وجودتان پر از آلودگی باشد، كالم خداوند را درک 
نخواهید كرد. مولوی هم به سادگی اين حرف را بیان می كند كه شما 

به من می گوئید من قصه هستم قرآن هم می گويد : 
مر مرا افسانه می  پنداشتید/ تخم طعن و كافری می كاشتید

خود بديديد ای خسان طعنه زن / كه شما بوديد افسانه نه من

دكتر سروش ادامه داد: مولوی معتقد است كه در كتابش عنصری از 
وحیانیت وجود دارد و در مقام مقايسه با قرآن اين را می گويد. حتی 
می گويد وقتی مثنوی سروده می شود، اين من نیستم و من از خودم 
بی خودم. اين ديگری است كه از دهان من می گويد. آن ديگری در 
درون من است. در اينجاست كه مولوی مرز میان درون و بیرون را 
بر می دارد و اين يكی از نكات جالب در كلمات و غزلیات اوست كه 
تفسیر می كند: يك تقاضاگر و كِشنده ای در درون او همچون جنین  
نشسته است و نسبتی بسیار نزديك با موالنا دارد. در واقع موالنا 
نسبت بین خداوند با خودش را همچون جنین در رحم مادر بیان می 
كند. از نظر او هیچ چیز بدون اينكه تقاضايی و كشش يا انگیزشی 
وجود داشته باشد، در اين عالم رخ نمی دهد. تقاضا بر تقاضا بايد 
انباشه شود تا موج دريا به اينجا برسد. عقل جز از كل پذيرا نیست. 
ما عقل جزئیه هستیم و يك عقل كلی وجود دارد. اگر اين عقل جزئی 
تقاضا نكند از عقل كلی چیزی نصیبش نمی شود. بر همین اساس در 
سرودن مثنوی، مولوی تقاضاگری را به درون می برد. از نظر او 
سروده شدن مثنوی، نوعی سروده شدن الهامی بوده است و او در 
سرودن تحت تاثیر يك نیروی مافوقی قرار داشته است كه مضمون 
و كالم و هر چه را كه الزم باشد در اختیار او قرار می دهد تا جايی 
كه زبان را تسخیر می كند و موالنا در حالت تسخیر شدگی اين ابیات 

را می سروده:
بشنو از نی چون حكايت می كند/ از جدايی ها شكايت می كند

 اين نظريه پرداز دينی در بخش ديگری از سخنانش به مقدمه هايی 
اشاره كرد كه مولوی در آغاز هر شش دفترش نوشته است. مولوی 
در مقدمه دفتر اول به طور كامل مثنوی را معرفی می كند و همه 
القابی را كه در توصیف قرآن آمده را برای معرفی مثنوی به كار 
می گیرد. به عنوان مثال نزول از جانب خدا، عدم خطا پذيری، اصول 
اصول اصول دين و ... برخی معتقدند او اغراق كرده. اما حقیقت اين 
است كه مولوی مثنوی را اينگونه می ديده اما ما هیچ شاعر ديگری 
نداريم كه اينگونه كتاب خود را معرفی كند؛ حتی حافظ يا محی الدين 
عربی كه می گويد كتابش را در خواب از پیامبر گرفته است؛ چنین 

ادعاهايی در مورد كتابش ندارد.
اين كتاب  از  اما مولوی بسیار عجیب درباره مثنوی گفته است كه 
همه می خورند و می نوشند و آزادگان طرب و فرح می كنند. حسرت 
است برای فرعونیان و همانگونه كه خداوند گفته با اين كتاب قومی 
يعنی  است.  كتاب شفا صدور  اين  ذاللت.  قومی  و  يابند  می  هدايت 
بیماری های قلب را شفا می بخشد و از طرفی باعث زدودن غم از 

وجود شما می شود و دلهايتان را شاد می كند.
كشف  عنوان  به  مثنوی  از  مولوی  داد:  ادامه  سروش  دكتر  سپس 

گزارش اختصاصی هفته نامه پرشین از  سخنرانی دكتر سروش در لندن

مثنوی؛ عشق نامه
گزارش: فرشته كديور
عكس: عارف
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جامعه شناسی خودمانی

نوشته حسن نراقی - چهلم و ششم

 آن وقت اگر پشت سر همین رئیس و در مورد ديگری هم 
آنها  با  ندارد  ارتباطی  تو  اصال  به كار  بیراه گفتند كه  بد و 
ای  شده  تنظیم  برنامه  كه  اين  بدون  و  كنی  می  خوانی  هم 
به جبران  او داشته باشی شروع می كنی  با  برای  مخالفت 
كردن تالفی در آوردن حاال اين لجبازی می تواند در سطوح 
پايین تر از تیغ كشیدن روی مبل ها اتوبوس عمومی و سینما 
شروع شود و در سطوح اجتماعی باالتر به نحو ديگری به 
ثمر بنشیند. يادم می آيد د رجشن های مربوط به تولد شاه 
سابق كه به همت!! مسئولین به صورت تكلیف برای كسبه و 
دكاندارها در می آمد مردم با آويزان كردن يك چراغ كم سو 
دم در مغازه از خود رفع تكلیف می كردند ولی برای اعیاد 
كردند  می  تكلیف  توانست  نمی  دولت  محدوديتی  كه  مذهبی 
توانست  نمی  دولت  محدمديتی  كه  مذهبی  اعیاد  برای  ولی 
قائل شود چه چراغانی كه نمی كردند و اين بیشترش كرهون 
لجبازی مردم بود.حاال هم اگر دقت كنید در شب های جشن 
با  مقايسه  قابل  دولتی  ادارات  های  چراغانی  مقدار  رسمی 

چراغانی مردم عادی نیست.
البته ناگفته نماند اين عدم صداقت و ريا كاری كم و بیش د 
رهمه جای دنیا و در بین مردم رايج بوده و هست و متاسفانه 
تصور  نیايد  طور  اين  بعنی  می شود  بدتر  هم  روز  به  روز 
نه  است  مبرا  دروغی  هرگونه  از  غرب  دنیای  مثال  كه  كنیم 
درجه  و  غلظت  در  من  نیست. صحبت  اين  من  خیر صحبت 
و گستردگی آن است. يعنی اين كه اين عدم صداقت معموال 
به طور كلی  امروز  دنیای  قديم و متداوال در  ازمنه  اكثر  در 
مختص سیاستمداران بزرگان بانكداران و تجار بزرگ بوده 
و به توده مردم خیلی ارتباطی پیدا نمی كرده ولی در كشور 
ما متاسفانه به ويژه اخیرا و شايد به علت تراكم جمعیت شهر 
هم  جامعه  سطوح  ترين  پايین  در  بازی  سیاست  اين  نشین 

رخنه كرده است.
جهان  صادق  و  صريح  فیلسوف  اين  ماكیاول  افكار  برسی 
كه  هايی  نفرين  و  ناله  و  او  ز حد  ا  بیش  تنهايی  و  سیاست 
هنوز همزمان با اجرای واو به واو دستوراتش بعد از چندين 
صدسال هديه روحش می كنند! مويد وجود همین پادشاهان 
غرب  گذشته  دوران  تمامی  در  رياكار  بزرگان  و  امیران  و 

است.
های  فیلسوف  اگر  گويد:  می  ماكیاول  مورد  در  برترانداسل 
ديگر نیز به همین اندازه از ريا و تزوير دور بودند به همین 
مقدار  گرفتند...  قرار می  ديگران  لعن  و  اندازه مورد شگفتی 
زياری از بدنامی او نتیجه سیاستمداران ريا كاری است كه 

عالقه به بازگويی حقايق ندارند.
های  افت  و  آمدها  پی  از  يكی  مطلب خودمان.  برگرديم سر 
بی چون و چرای دروغگويی ظاهر سازی است. وقتی باطنت 
كردی  كتمان  رئیس شركت  و  رئیس  برای جلب رضايت  را 
ظاهرت را هم مجبوری به سبك و دلخواه او آرايش بدهی ولو 

اين كه مطابق میل و دلخواه باطنی خودت نباشد.
تهران  همین  در  پیش  ماه  چند  وحشتناكی  بسیار  حادثه 
نامزدهای شورای  گمانم  به  آرای  اخذ  هنگام  به  و  خودمان 
شهر اتفاق افتاد. موضوع و سوژه اين تراژدی می توانست 
متعدد  شناسان  جامعه  های  بررسی  و  مطالعات  دستمايه 
كشورمان باشد كه هیچكدام هم اصال مساله را جدی نگرفتند 

و البته آب هم از آب تكان نخورد.
قضیه اين بود: رندی ازهمین رندان شهر بدون آن كه بنواند 
كراواتب  اعتبار  به  صرفا  باشد  داشته  عام  شهرت  پشتوانه 
آرای  بود  استفاده كرده  از آن  ارائه ی تصوير خود  كه در 
كروات  بی  ظاهر  به  مردم  همین  از  را  بااليی  بسیار  بسیار 
برای خودش تامین كرد. حاال اگر اين بزرگوار در موقع ثبت 
نام از همین عكس استفاده می كرد می شد آن را به حساب 
عالقه اش به پوششی خاص قلمداد كرد كه هیچ گونه ايرادی 
نداشت. ولی د رجايی كه شما می بینید رئیس اداره گذرنامه 
كه  كند  اضافه می  اعالنات  تابلو  به  به سلیقه خودش رسما 
عكس كرواتی قبول نمی كنیم بعید به نظرم می رسد كه عكس 
های اولیه و ثانويه يكسان بوده باشند. من نمی دانم شايد هم 
كانديد مورد بحث مرد توانايی باشد مرد موجهی باشد مرد 
كارسازی باشد من با ايشان مشكلی ندارم به ايشان ايرادی 
ندارم ايراد من در اين است كه هنوز می بینم ملت بزرگوار 
به چه راحتی تسلیم يك ظاهر می شود. حاال امروزه ظاهر 
بر  ژولیده  ظاهر  روزگاری  و  ژولیده  ظاهر  علیه  بر  آراسته 

علیه ظاهر آراسته. فرقی نمی كند.
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القرآن نام می برد چرا كه اعماق قرآن را بیان می كند. وارد قرآن شده 
و اليه ها و متون آن را كشف كرده و در خودش نهاده و از تاثیرات 
روحی و روانی می گويد كه مثنوی دارد كه باعث شفای قلب، وسعت 
رزق، طهارت نفس و خلقیات آدمی می شود كه اين بركات سبب فراخ 
وحیانی   – الهامی  را  خود  كتاب  او  شود.  می  روح  طهارت  و  زندگی 
كسانی  تا  می خوانیم  دل  بلكه وحی  نمی خوانیم  داند، وحی حق  می 

برافروخته نشوند.
اين نوع انديش دينی، دكتر سروش در بخش پايانی سخنانش به تفاوت 
های میان مثنوی با قرآن پرداخت و گفت: يكی از اين تفاوت ها، ورود 
الفاظ ناپسند در مثنوی خصوصا دفتر پنجم است. داستان هايی را كه 
مولوی بی پروا بیان می كند و هیچگونه مهاری بر زبان و دهانش نمی 
زند كه اين نوع سخن گويی را نزد هیچ شاعر بلند پايه ای نديده ايم. در 
اينجاست كه از زبان فاخر اديبانه فاصله می گیرد اما در نتیجه گیری 
اعجاز می كند. اما در بكارگیری اين نوع ادبیات تعمدی داشته. از نظر 
من، موالنا ِعرق مالمت گری خود را در اينجا  آشكار كرده است. همه 
با تطهیر سر و كار  به نحوی  پارسايان و همه كسانی كه  بزرگان و 
نام  آنها وجود دارد و شخص در  پی  دارند يك رگه مالمت گری در 
نیك صد در صد نبايد باشد. حتی به عمد بايد بكوشد تا مورد تخطئه و 
انكار ديگران قرار بگیرد تا به او طعن بزنند و ايراد بگیرند و از او يك 
بت نسازند. اين مالمت گری در اولیا و انبیا نمی تواند باشد چون آنها 
اينكه نفس ضعیف شود، عارفان  بنابراين برای  مقتدای مردم هستند. 
اعتقاداتشان  آنها  مورد  در  مريدان  تا  كردند  می  عمد  به  را  كارهايی 

كاسته شود و به فرعونیت نیافتند.
اينكه موالنا شاگرد شمس بود و شمس بسیار بی پروا و  دلیل ديگر 
اين  بود.  آموخته  او  از  آمد می گفت. موالنا هم  بر زبانش می  هرچه 
خصلت در پدر موالنا هم بود. پس طبیعی است كه او هم از آنها تاثیر 

پذيرفته بود.
دكتر سروش تفاوت ديگری را برشمرد و گفت: قرآن دست كم به اعتقاد 
نتیجه گیری آمده باشد. همه  ندارد كه برای  افسانه  مفسران، قصه و 
اينها پاره هايی از تاريخ هستند. داستان های قرآن، متن واقعیت هستند. 
اقتباس شده و  اما در مثنوی برخی داستان ها از قرآن يا كتب ديگر 
مابقی قصه هستند چه بسا داستان هايی كه هرگز رخ نداده اند اما معنا 

و نتیجه گیری روشنی دارند.
متفاوت  كتاب  دو  اين  ماهیت  كرد:  بیان  و  اشاره  تفاوت سوم  به  وی 
است. قرآن را بايد َخشیت نامه نامید. مفهوم كلیدی كه در قرآن است كه 
ماهیت و ستون محور رسالت پیامبر را نشان می دهد، مساله َخشیت 
است. خشیت به معنای ترس و خوف از خدا است كه در آياتی از قرآن 
آمده است: )مومنان كسانی هستند همین كه نام خداوند می آيد دلشان 
می لرزد و خشیت سرا پای آنها را فرا می گیرد( يا )اگر قرآن را بر كوه 
نازل می كرديم از فرط خشیت خداوند پاره پاره می شد و می شكافت(.

در قرآن از مفهوم محبت و عشق خیلی كم استفاده شده اما مثنوی عشق 
نامه و طرب نامه است. به نظر من از ابتدا مسلمانان آن را دريافتند و 
به همین دلیل به مثنوی عالقمند شدند. بسیاری از مسلمانان در جانماز 
خود همراه قرآن يك جلد مثنوی هم دارند. اين دو مكمل يكديگرند. اين 
پرواز درآيد و هريك  به  كه  كنند  ياری می  را  آدمی  بال،  مثل دو  دو 
بدون ديگری ناتمام است. اين را ايرانی ها احساس كرده بودند و ما 
خیلی خوشبخت هستیم چرا كه ديگر مسلمانها كه پارسی زبان نیستند، 

از گنج بزرگی همچون مثنوی بی بهره می باشند. اين كتاب بزرگ ترين 
جلوه گاه عشق الهی است كه رابطه و نسبتی را بین آدمی و خدا بیان 
می كند و بر نكته عظیم كلیدی انگشت تاكید می فشارد كه در فرهنگ 

های ديگر اين چنین گنج شايگان رايگان يافت نمی شود.
وی ادامه داد: مولوی در مثنوی از وحدت سخن می گويد كه اين وحدت 
از عشق می آيد.آنچه كه اتحاد و وحدت را می سازد همان عشق است. 
شخصیت موالنا در اين كتاب متجلی شده است و از نعمت عشقی كه 

خداوند به او داد استفاده كرد و وقتی عاشق خداوند شد گفت:
مرده ُبدم زنده شدم گريه ُبدم خنده شدم/ دولت عشق آمد و من دولت 

پاينده شدم

مثنوی فرزند اين دوران از شخصیت موالنا است و اين درک و نگاه 
كه  بود  عشق  اين  پرتو  در  و  بود  بخشیده  او  به  عشق  كه  ای   تازه 
درمثنوی  مولوی  كند.  گردآوری  چنین  را  معارف  اين  همه  توانست 
عاشقی می كند و نگاه شخصیتی را دارد كه درعشق سوخته است و 
خامی او از بین رفته و كامال پخته شده و دارای طراوت و زندگی است:

آسمان می گفت آن دم با زمین/ گر قیامت را نديدستی، ببین 
پرواز  تقدس،  تعالی و  به سوی آسمان  نیز  با خواندن مثنوی شما  و 
خواهید كرد. اين رستاخیز عشق است. كسانی كه با ديد عاشقانه اين 

كتاب را می خوانند اين بهره ها و لذت ها را از آن خواهند برد.
دكتر سروش اين فیلسوف دينی، سخنانش را اينگونه به پايان رساند: 
من مثنوی را طرب نامه و عشق نامه می دانم. مولوی كتابش را واجد 
در  كتاب  اين  كه  جايگاهی  و  نقش  و  دانست  می  ای  خصیصه  چنین 
ادبیات فارسی و فرهنگ اسالمی پیدا كرده بايد مورد توجه قرار گیرد. 
مولوی نخستین استادی است كه توانسته بر فرهنگ اسالمی چیزی را 
را حیوان عاشق  انسان  بود و  تا آن موقع شناخته نشده  بیافزايد كه 

معرفی می كند.
از  بگويد كه خداوند فقط موجود مهیبی نیست كه  مولوی می خواهد 
بورزيد،  توانید عشق  می  او  به  كه  است  بترسید، موجود محبوبی  او 

معاشقه نمايید و حتی می توانید به او اعتراض هم بنمائید:
آن محب حق به امید و به طرب/ دفتر تقلید می خواند به درس

وان محب حق ز بهر حق كجاست/ كه ز اغراض و ز علت ها جداست

اما يك چیز مانده و آنهم  مفهوم عبوديت در قرآن بسیار آمده است 
مفهوم عاشقی است. بنده فقط بنده خدا نیست، عاشق خدا هم می تواند 
باشد و اين مقوله ای است كه به آن كم پرداخته شده و مولوی كامال 

آن را آشكار ساخته است:
بندگی و سلطنت معلوم شد/ زين دو پرده عاشقی مكتوم شد

مطرب عشق اين زند وقت سماع/ بندگی و بند و خداوندی سوا
كاشكی هستی زبانی داشتی/ تا زهستان پرده ها برداشتی

هم  خداوند  عاشق  بنده  بلكه  نیستیم  خداوند  خائف  بنده  تنها  امروز 
هستیم. اين دو بايد با هم جمع شوند و اين است كمال بندگی كه آدمی 
خداوند را يك جمیل ببیند. دل نه فقط بلرزد برای خدا، بلكه برود برای 

خدا:
ای حیات عاشقان در ُمردگی/ دل نیابی جز كه در دل ُبردگی 
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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. 

ایران و جهان

مورد  در  زننده  مواجهه  يك  شرف  در  جهان 
كه همین حاال هم  دارد  قرار  ارزي  مبادالت  نرخ 
است.  گذاشته  تجارت جهان  بر  را  تاثیرات خود 
گرايانه  حمايت  سیاست هاي  به  آمريكا  توجه 
براي  جديدي  محدوديت هاي  است.  شده  جلب 

جنوبي  كره  و  تايلند  برزيل،  در  سرمايه  جريان 
ايجاد شده و احساسات بیگانه ستیزي تقريبا در 
همه جا ديده مي شود. اگر اين وضعیت از كنترل 
خارج شود چه كسي مسئول خواهد بود و بعد از 
آن چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ماجرا معموال اينگونه 
بیان مي شود: برخي از كشورها با دستكاري در 
واحد پول كشورشان، نرخ آن را پايین تر از سطح 
واقعي قرار مي دهند و از اين طريق صادرات خود 
را افزايش مي دهند و واردات را محدود مي كنند. 
قلمداد  چین  اصلي  مقصر  نگرشي  چنین  طبق 
مي شود اما در واقع صندوق بین المللي پول هم تا 
حد زيادي مقصر است واگر وسیع تر بنگريم يكي 
امتناع  امروز،  بغرنج  وضعیت  اصلي  عوامل  از 
اقتصاد  مديريت  در  اصالحات  ايجاد  از  اروپا 
مديريت  سال ها  با  شد  آمیخته  كه  است  جهان 
وقت  آمريكا.  خودشیفتگي  با  همراه  و  نادرست 
آن است كه سه مسبب اصلي نابساماني كنوني 

معرفي شوند. 
دوش  به  مسئولیت  از  سهمي  حتم  به طور  چین: 
چین است كه بخشي از آن عمدي و بخشي از آن 
ناخواسته است. حدود يك دهه قبل چین به خاطر 
طريق  از  ارز  بازار  در  دخالت  و  تجاري  مازاد 
خريد دالر، خود را در حال انباشتن مبالغ هنگفتي 
از ارزهاي خارجي يافت. در بیشتر كشورها چنین 
دخالت هايي به ايجاد تورم منجر خواهد شد چرا 
كه بانك مركزي براي خريد دالر، اقدام به انتشار 
پول مي كند اما از آنجايي كه نظام مالي چین به 
سرمايه  انتخاب هاي  و  است  كنترل  تحت  شدت 
انتظارش  كه  تورمي  محدود،  بسیار  هم  گذاران 
چین  به  موضوع  همین  نیامد.  وجود  به  مي رفت 
به عنوان يك كشور با مبادالت تجاري زياد اين 
توانايي را داد تا ارزهاي خارجي را ذخیره كند. 
اكنون ذخیره دالر چین نزديك به 3 هزار میلیارد 
دالر است. قبل از بحران مالي سال 2008، منابع 
اين  ناخالص  تولید  درصد   11 به  چین  دالري 
صادركنندگان  حاضر  حال  در  مي رسید.  كشور 
اقدام  مانع  تا  هستند  كردن  البي  مشغول  سخت 

دولت براي افزايش ارزش يوآن چین شوند. 
صندوق  اين  اصل،  در  پول:  بین المللي  صندوق 
بین المللي پول است كه به كشورهايي كه ارزش 
پول خود را به طور مصنوعي پايین نگه مي دارند، 
پول شان  ارزش  دهند  اجازه  تا  مي آورد  فشار 
بین المللي  صندوق  لفاظي هاي  هرچند  كند.  رشد 
اخیر  ندارد، به خصوص در نشست  تمامي  پول 
اقتصاد  وزراي  و  مركزي  بانك هاي  روساي 

كه  است  اين  حقیقت  اما  واشنگتن،  در  كشورها 
صندوق بین المللي پول توان اينكه چین را متقاعد 
يابد،  افزايش  يوان  ارزش  دهد  اجازه  تا  كند 
از  خیلي  امروز  گستاخي  مسبب  ندارد.متاسفانه 
اين نهاد  كشورها، صندوق بین المللي پول است. 

 1998 تا   1997 سال هاي  مالي  بحران  مورد  در 
در آسیا به شدت آزاردهنده رفتار كرد و باعث 
حال  در  كشورهاي  از  بسیاري  همچنان  كه  شد 
پول  بین المللي  صندوق  كه  باشند  معتقد  توسعه 
ندارد.  عالقه اي  آن ها  منافع  به  قلب  صمیم  از 
به  غربي  اروپاي  كشورهاي  نقش  كه  اينجاست 
باالي  رده  اعضاي  بیشتر  كه  چرا  مي آيد.  چشم 
تشكیل مي دهند  آن ها  را  پول  بین المللي  صندوق 
و به رغم تمامي درخواست ها به راحتي از اعطاي 
اقتصادهاي  به  تر  مهم  و  بیشتر  نقش  هرگونه 
اقتصادهاي  نتیجه  زدند.در  سرباز  نوظهور 
نوظهور تالش مي كنند تا از هرگونه وابستگي به 
اجتناب  بین المللي پول  حمايت هاي مالي صندوق 
راه  در  قدم  بیشتر كشورها  دلیل  همین  به  كنند. 
چین مي گذارند و اين به معني تالش پرشور براي 
جلوگیري از باال رفتن نرخ پول كشورشان است. 
اياالت متحده آمريكا: اما سهم بیشتر در مخاطرات 

امروز اقتصاد جهان به آمريكا تعلق مي گیرد.

احساس  نوظهور  اقتصادهاي  بیشتر  اينكه  اول   
به كشورشان  ورود سرمايه  افزايش  با  مي كنند 
پولشان  ارزش  تا  گرفته اند  قرار  فشار  تحت 
 11 برزيل  در  گذاران  سرمايه  دهند.  افزايش  را 
درصد سود كسب مي كنند در حالیكه در آمريكا 
تنها 2 تا 3 درصد. براي خیلي از سرمايه گذاران 
كجا  را  پولشان  كه  نمي ماند  باقي  شكي  ديگر 
ببرند. به خصوص به اين دلیل كه به نظر مي رسد 
كه نرخ سود در آمريكا همچنان پايین باقي بماند. 
اين باعث نگراني اقتصادهاي نوظهور خواهد شد 
و آنان را به اقدام متقابل وادار خواهد كرد.دوم 
میل  خاطر  به  گذشته  دهه  يك  طي  آمريكا  اينكه 
كسري  دچار  كشور  اين  در  مصرف  به  شديد 
موازنه تجاري زيادي شده است. اين كسري در 
كشورهاي ديگر خود را به صورت مازاد نشان 
اقتصادهاي  بیشتر  دلیل  همین  به  و  است  داده 
در  هستند.  تجاري  موازنه  مازاد  داراي  نوظهور 
مشكلي  به  اكنون  كه  آن ها  تجاري  مازاد  واقع 
هديه اي  است  شده  تبديل  آمريكا  اقتصاد  براي 
بوده كه اياالت متحده، خود به آن ها تقديم كرده 
است.جنگ هاي ارزي به تنهايي كشمكشي جزيي 
محسوب مي شوند. مشكل اساسي و نگران كننده 
بي ثبات  جهان  اقتصاد  مركزي  هسته  كه  اينست 
بي مالحظه  و  مخاطره  پر  اقدامات  و  است  شده 

ممكن است به سرانجام ناخوشايندي بیانجامد. 

مسبب جنگ ارزي کیست؟ 
سايمون جانسون )استاد دانشگاه ام.آي.تي( 
مترجم: آرش پورابراهیمي

کاهش بودجه نظامي بریتانیا، 
جنگ افغانستان را در بر نمي گیرد 

 بحث ها در مورد كاهش بودجه نظامي بريتانیا همچنان ادامه دارد، بحث هايي كه در راستاي كاهش اين بودجه 
در حاشیه اجالس وزراي دفاع ناتو سبب شد در ابتداي امر هیالري كلینتون به اين كاهش بودجه واكنش نشان 
دهد.وي در اين خصوص و در اجالس ناتو در بروكسل گفت: به گمان من ناتو موفق ترين ائتالف در زمینه 
اهداف دفاعي در تاريخ جهان بوده است و بايد براي حفظ آن كوشید.ما با تهديدهاي تازه و متفاوتي روبه رو 
هستیم.البته ما هم در بعضي بخش ها بودجه را كاهش مي دهیم اما مسئولیت هاي تازه اي وجود دارد، مثال در 

زمینه امنیت اينترنتي يا دفاع موشكي كه بايد به عهده گیريم. 

شايد اين نگراني ها بود كه مسئوالن بريتانیايي را واداشت تا افغانستان را از طرح هاي خود مستثناكنند.در تازه 
ترين تحوالت در زمینه بودجه نظامي اين كشور، نخست وزير انگلیس تصريح كرد كه اين كشور در راستاي 
طرح بازنگري امور دفاعي خود هزاران نیرو را كنار مي گذارد، توانايي اش در ماموريت هاي پیچیده همچون 

عراق را كاهش مي دهد و طرحش براي به روز كردن امور دفاع هسته اي  را تاخیر مي اندازد. 

ديويد كامرون در سخنراني در مورد اولین بازنگري امور دفاعي انگلیس از سال 1998، تصريح كرد كه تحت 
اين طرح 17 هزار نیروي انگلیسي، يك ناوگان از جنگنده ها و همچنین يك ناوگان هواپیمابر قديمي كنار گذاشته 
خواهند شد.دولت ديويد كامرون پیشتر اين موضوع را اعالم كرده بود كه قصد دارد در بودجه نظامي اين 
كشور كاهش چشمگیري اعمال كند.همچنین تحت اين طرح قرار است چندين كشتي نیروي دريايي، 25 هزار 
كالهك هاي  ذخاير  همچنین  و  شود  تعطیل  فعالیت هايشان  انگلیس  نظامي  پايگاه  چندين  و  غیرنظامي  پرسنل 
هسته اي اين كشور از 160 به 120 عدد كاهش يابد.با اين حال ديويد كامرون تصريح كرد كه قرار است دو 
ناو هواپیمابر جديد با هزينه پنج میلیارد پوند ساخته شود.به گزارش خبرگزاري آسوشیتدپرس، نخست وزير 
انگلیس در ادامه تصريح كرد كه در راستاي طرح بازنگري در امور دفاعي انگلیس قرار است قواي ويژه و 
نهادهاي جديدي در امور تهديد هاي سايبري با هدف تامین امنیت انگلیس به عنوان يك قدرت جهاني مهم تشكیل 
شوند.وي تصريح كرد كه بودجه رساني براي ماموريت جنگ افغانستان كاهش نخواهد يافت و قول داد منابع 

مازادي براي نیروهاي انگلیسي در افغانستان اختصاص دهد.

كامرون به اين موضوع اشاره كرد كه اين تغییرات فقط با هدف كاهش بودجه نظامي انگلیس نبوده و وي قصد 
داشته است تغییرات چشمگیري در استراتژي هاي نظامي توني بلر و گوردون براون، نخست وزيران پیشین 
انگلیس، اعمال كند.وي از تصمیم دولت قبلي انگلیس براي امضاي قرارداد با هدف ساخت دو ناوگان هواپیمابر 

انتقاد كرد و خاطر نشان ساخت كه لغو اين برنامه هزينه هاي بیشتري در مقابل ساخت آنها داشت.

نخست وزير انگلیس تصريح كرد كه طي چهار سال آينده هشت درصد بودجه دفاعي ساالنه انگلیس كاهش 
امور  در  بازنگري  اين  در جريان  را  آمريكا  رئیس جمهور  اوباما،  باراک  همچنین  كامرون  يافت.ديويد  خواهد 
دفاعي اين كشور قرار داد.وي در گفت وگويي تلفني به كاخ سفید اطمینان داد كه انگلیس هنوز هم براي مقابله در 
كنار آمريكا در ماموريت هاي فرامرزي مجهز خواهد بود.جف مورل، معاون مطبوعاتي پنتاگون گفت كه آمريكا 
همچنان مطمئن است كه لندن توانايي هاي خود را براي ارائه مايحتاج نیروهاي نظامي در افغانستان و همچنین 

ديگر ماموريت هاي آينده در دفاع از منافع مشترک دو كشور حفظ خواهد كرد. 
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کلینتون خواهان آزادي 
دو تبعه آمریکایي شد 

به  تبعه آمريكايي كه  بار ديگر آزادي دو  هیالري كلینتون 
غیرقانوني  ورود  علت 
دستگیر  ايران  خاک  به 
شده اند را خواستار شد. 
به گزارش ايسنا به نقل از 
خبرگزاري فرانسه وزير 
امور خارجه آمريكا روز 
واشنگتن  در  سه شنبه، 
كه  گفت  خبرنگاران  به 
محاكمه  است  شنیده 
بائر  شین  و  فتال  جاش 

روز ششم نوامبر برگزار خواهد شد. كلینتون گفت: مطلع 
هستیم كه وكیل آن ها اين تاريخ را گزارش داده است. وي 
افزود: همچنان ابراز امیدواري مي كنیم كه مقامات ايران در 
اقدامي بشردوستانه اين دو مرد جوان را آزاد كنند. وزير 
امور خارجه آمريكا در ادامه مدعي شد: ما معتقد نیستیم كه 
هیچ مبنايي براي محاكمه آن ها وجود داشته باشد. كلینتون 
اين درخواست را  ايران  از دولت  بنابراين، همچنان  افزود: 
داريم كه همان طور كه آن زن جوان )سارا شورد( را آزاد 
كردند، اين دو مرد جوان را نیز آزاد كنند. الزم به ذكر است 
به هنگام ورود  تبعه آمريكايي حدود 15 پیش  اين سه  كه 
غیرقانوني به خاک ايران در مرز كردستان عراق بازداشت 

شدند. 

مصر: شروع فوري پروازهاي 
هوایي تهران ـ قاهره بعید 

است 
را  قاهره  تهران  میان  هوايي  پروازهاي  فوري  آغاز  مصر 
القبس،  روزنامه  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به  دانست.  بعید 
غیر نظامي  هواپیماهاي  وزير  شفیق،  احمد  كويت  چاپ 
وزارتخانه  اين  كه  توسعه اي  عملیات  از  بازديد  در  مصر 
العرب در پیش گرفت گفت،  برج  قاهره و  در فرودگاه هاي 
 - تهران  میان  هوايي  پروازهاي  توافق نامه  حركت  امضاي 
وي  نیست.  فوري  پروازهاي  سازماندهي  منزل  به  قاهره 
افزود: اين مسئله نیازمند تدابیر و امضا هاي ديگري است. 
اين  امضاي  دنبال  به  كه  بین المللي  اعتراضات  شفیق گفت: 
معترض  كشورهاي  نظر  بیانگر  گرفت  صورت  توافق نامه 
امضا  را  همكاري  كلي  چارچوب  ما  داد:  ادامه  او  است. 
كرديم و اين بدان معناست كه اگر بخواهیم خطوط هوايي 
بايد مشخص كنیم كه هر كشور  افتتاح كنیم  دو كشور را 
در طول هفته چند پرواز داشته باشد كه به نظر 14 پرواز 
براي هر طرف است. اين وزير مصري افزود: كسي اقدام 
تشكیل  اما شركت خاصي  است  نكرده  پروازها  اجراي  به 
تاكنون  اما  بر عهده گرفت  شد كه سازماندهي پروازها را 

هواپیمايي خريداري نشده است

مذاکره آینده ایران با 5+1 
فرا هسته اي خواهد بود 

مجلس  خارجي  سیاست  و  ملي  امنیت  كمیسیون  رئیس 
 5+1 گروه  با  ايران  آينده  مذاكرات  گفت:  اسالمي  شوراي 
مذاكرات نه هسته اي بلكه فراهسته اي خواهد بود. عالء الدين 
مبناي  گفت:  خصوص  اين  در  شنبه  سه  روز  بروجردي 
تعامل ما با اين كشورها بر اساس بسته پیشنهادي خواهد 
جمهوري  نقش  به  توجه  با  كرد:  تصريح  بروجردي  بود. 
كاهش  به  كمك  منطقه،  امنیت  و  صلح  در  ايران  اسالمي 
بحرانها در زمینه مبارزه با تروريسم، مبارزه با مواد مخدر 
آينده در  انرژي مذاكرات  به  اروپا و مجموعه 5+1  نیاز  و 

چنین چارچوب هايي صورت خواهد گرفت. 
نماينده مردم بروجرد در مجلس همچنین گفت: اين مجموعه 
معتقد  آيا  كه  كند  روشن  مذاكرات  از  را  خود  هدف  بايد 
وقت  يك  عنوان  به  را  مذاكرات  يا  هستند  به حل مشكالت 
دارند.  نظر  در  خود  بعدي  گامهاي  برداشتن  براي  گذراني 
رابطه  داشتن يك  به  ما معتقد  بروجردي خاطرنشان كرد: 
منطقي و مبتني بر منافع ملي خود و ارتباط متقابل با همه 

كشورهاي دنیا به ويژه كشورهاي گروه 1+5 هستیم. 

ادامه اعتصا ب و 
ناآرامي در فرانسه 

زده  نقاب  جوانان  رويترز،  خبرگزاري  از  نقل  به 
زدن  آتش  به  اقدام  خود  اعتراضات  ادامه  در 
خودروها و شكستن شیشه هاي مغازه ها و ايجاد 
موانع در جاده ها و خیابان ها كردند. آنها همچنین 
با پلیس ضدشورش كه در سراسر فرانسه مستقر 
شده بود، درگیرشدند. اين در حالي بود كه روز 
سه شنبه دست كم يك میلیون نفر در سراسر فرانسه 
اعتراضات  روز  ششمین  كه  كردند  تظاهرات 
در  مي شود.  محسوب  ژوئن  ماه  از  سراسري 

خشونت هاي  نیز  چهارشنبه  روز  تظاهرات 
داد  رخ  راهپیمايي ها  برخي  حاشیه  در  پراكنده 
و  بود  لیون  جنوبي  شهر  در  آنها  مهم ترين  كه 
نگراني هاي مقامات را برانگیخت.مقامات فرانسوي 
اغتشاشگران  از  كوچكي  گروه هاي  هستند  نگران 
بیشتر  بزنند.  اعتراضات را برهم  جو عمدتا آرام 
تحلیلگران سیاسي انتظار دارند كه اين اصالحات 
به تدريج  اعتراضات  و  شود  تبديل  قانون  به 
دارد  ادامه  حالي  در  اعتراض ها  كند.  فروكش 
است.  روبه رو  نیز  سوخت  بحران  با  فرانسه  كه 
بنزين موجود در  در میان 12 هزار و 500 پمپ 
فرانسه تقريبا از هر سه پمپ يكي يا فاقد سوخت 
است يا سوخت كمي دارد كه دولت را مجبور كرده 
فرانسوا  بیاورد.  روي  استراتژيك  ذخاير  به  كه 
فیون، نخست وزير فرانسه متعهد شده كه ظرف 

چند روز توزيع سوخت به حالت عادي بازخواهد 
اعتراضي  جنبش  مراكز  از  يكي  مارسي  گشت. 
مانع  تظاهرات كنندگان  هم  شهر  اين  در  كه  بوده 
انبارهاي توزيع  فعالیت هاي پااليشگاه هاي نفت و 

سوخت شده اند. 
در  و  راه آهن  در  اعتصابات  تداوم  عالوه بر 
و  كامیون ها  رانندگان  نفت،  پااليشگاه هاي 
خود  اعتراض  به  كه  گفته اند  ون  خودروهاي 
ادامه  است،  بزرگراه ها  در  كند  حركت  شامل  كه 
مي دهند. دولت »نیكال ساركوزي«، رئیس جمهوري 
نظام  اصالح  شدن  اجرايي  بر  تاكید  با  فرانسه 
ادامه  به  نسبت  كه  كرد  اعالم  بازنشستگي 
نشان  واكنش  نفت  پااليشگاه هاي  اعتصاب هاي 
خواهد داد چراكه به گفته آنان ادامه اين اعتصاب 

غیرقانوني است. 
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به سبب كاهش ناگهاني نرخ بهره بانكي در چین و نگراني سرمايه 
گذاران رخ داد 

افول شاخص هاي مالي و رشد 
ارزش دالر در بازارهاي جهان 

چین  مركزي  بانك  منتظره  غیر  تصمیم  به سبب  اخیر  روزهای  در 
بازارهاي  بانكي،  بهره  نرخ هاي  درصدي   0.25 افزايش  بر  مبني 
مالي  شاخص هاي  ارزش  شدند.  شوک  نوعي  دچار  جهان  مختلف 
به  طال  قیمت  كرد،  افول  متحده  اياالت  و  اروپا  آسیا،  بازارهاي  در 
افزايش  آمد.  پايین  نیز  اساسي  فلزات  قیمت  و  يافت  كاهش  شدت 
نیز  بلندمدت  در  منجر شد.  ارزش دالر  به رشد  در چین  بهره  نرخ 
اين اقدام به كاهش رشد اقتصادي چین مي انجامد. كارشناسان اين 
اقدام بانك مركزي چین را در جهت منافع اقتصادي اين كشور و به 
اقتصادي توصیف  باالي  بسیار  نرخ  از  و كاستن  تورم  مهار  هدف 
اين  در  تورم  نرخ  آگوست  ماه  در  مي دهد  نشان  آمارها  كرده اند. 
چین  دولت  حاضر  حال  در  است.  بوده  صد  در   3.5 حدود  كشور 
دو عامل تهديد براي روند رشد اقتصاد اين كشور مي شناسد: تورم 
باال و سوداگري در بخش مسكن. اقداماتي كه اخیرا صورت گرفته 
است در جهت كاستن از اين ريسك ها بوده است. رشد نرخ بهره در 
چین به تغییراتي بزرگ در بازارهاي جهان به ويژه بازار طال منجر 
از  اما پس  آمد  پايین  قیمت طال حدود 40 دالر  ابتدا  شده است. در 
چند ساعت قیمت اين فلز گرانبها تا اندازه اي رشد كرد. كارشناسان 
معتقدند سرمايه گذاران براي تامین نقدينگي جهت جبران زيان هايي 

كه در ديگر سرمايه گذاري هاي خود از جمله بازارهاي مالي متحمل 
شدند به فروش اندوخته طالي خود اقدام كرده اند و اين امر به افول 
افزايش  با  كه  است  اين  واقعیت  است.  شده  منجر  طال  بهاي  شديد 

نرخ هاي بهره بانكي در چین، اقدامي كه آخرين بار 

چین  اقتصاد  در  نقدينگي  حجم  از  بود،  شده  انجام  پیش  سال  سه 
آمد.  خواهند  پايین  تورم  و  اقتصادي  رشد  نرخ  و  مي شود  كاسته 
اين امر به كاهش تقاضاي چین براي مواد خام منجر مي شود و از 
مركزي  بانك  تصمیم  متعاقب  بنابراين  مي كاهد  نیز  داخلي  مصرف 
چین، قیمت مواد خام و شاخص هاي مالي در اروپا و اياالت متحده 
به شدت كاهش يافتند. همچنین قیمت مواد خام از جمله فلزات اساسي 
بین 2.5 تا 3 در صد كاهش يافتند. در حقیقت اقدام چین، نقطه عطفي 
در روند تحوالت اقتصادي چند ماه گذشته محسوب مي شود. از آنجا 
دومین  و  خام  مواد  از  بسیاري  مصرف كننده  بزرگ ترين  چین  كه 
اقتصاد بزرگ جهان پس از آمريكاست، هر گونه تحول در روندهاي 

مالي و اقتصادي آن بر تمام بازارهاي جهان موثر است. 

ارزش  اما  رفت  باال  دالر  ارزش  چین،  در  بانكي  بهره  نرخ  رشد  با 
ارزهاي ديگر در حوزه آسیا پاسیفیك كاهش يافت زيرا براي مثال با 
كاهش رشد اقتصادي چین، سود شركت هاي صادركننده مواد معدني 
به اين كشور از جمله استرالیا و نیوزيلند كاهش مي يابد. افول قیمت 
طال عمدتا حاصل فروش اين فلز گرانبها از سوي سرمايه گذاران به دو 
هدف بود: اول آنكه عده اي از سرمايه گذاران با سقوط شاخص هاي 
مالي به نقدينگي نیاز پیدا كردند و به فروش طال پرداختند. دوم آنكه 
براي سود  قیمت طال  اخیر  با رشد چند روز  برخي سرمايه گذاران 
ديگر  طرف  از  كردند.  اقدام  طال  فروش  به  باال،  قیمت  اين  از  بردن 
ارزش دالر و قیمت طال رابطه اي معكوس دارند زيرا با رشد ارزش 
دالر، طال براي صاحبان ديگر ارزها گرانتر مي شود و تقاضا براي آن 
كاهش مي يابد. همچنین نگراني از تشديد تنش هاي ارزي بین كشورها 

و رشد ارزش دالر يكي از عوامل فروش طال بوده است. 
طي هفته هاي اخیر قیمت طال به سبب كاهش ارزش دالر و نابساماني 
و مشاهده مي شود  داشت  قابل مالحظه  مالي رشدي  بازارهاي  در 
كه قیمت ها حدود 100 دالر افزايش يافته اند. كارشناسان معتقدند از 
اين پس روند رشد قیمت طال ادامه خواهد يافت اما نه با سرعتي كه 
پیشتر انتظار مي رفت. تصمیم بانك مركزي چین پیامدهاي بلند مدتي 
براي تمام بازارهاي جهان خواهد داشت. روز گذشته شاخص ها در 
انتظار  در  سرمايه گذاران  اكنون  يافتند.  كاهش  نیز  مالي  بازارهاي 

هستند تا ببینند تبعات اقدام بانك مركزي چین چه خواهد بود. 

هفته نامه پرشین از همکاری تعداد محدودی  داوطلب 
روزنامه نگاری جهت همکاری  استقبال می کند

سرمایه گذاري کشورهاي 
منطقه در حوزه زیرساخت ها 

در پنج تا 10 سال آينده 9 كشور عرب خاورمیانه و شمال آفريقا 
بیش از هزار میلیارد دالر صرف توسعه زيرساخت هاي اقتصادي 
خود از جمله جاده، خدمات بهداشتي و درماني، مخابرات و... خواهند 
اكنون  كه  آمريكايي  براي شركت هاي  عظیم  برنامه هاي  اين  و  كرد 
به  است.  مناسب  فرصتي  هستند  مواجه  ركود  و  فروش  كاهش  با 
در حال تشويق  اين 9 كشور  در  متحده  اياالت  دلیل سفراي  همین 
شركت هاي كوچك و متوسط آمريكايي براي حضوري فعال تر در 
اين پروژه ها به طور مستقیم يا از طريق صادرات كاال و سود بردن 

از سرمايه گذاري در اين كشورها هستند. 

توصیف  به  خود  كشور  به  سفري  در  آمريكا  سفراي  هفته  اين 
و  خاورمیانه  منطقه  عرب  كشورهاي  در  زيرساختي  پروژه هاي 
شمال آفريقا براي مديران شركت هاي كوچك و متوسط آمريكايي 
پرداختند. براي مثال لیبي قصد دارد طي پنج سال آينده 325 میلیارد 
درماني،  و  بهداشتي  خدمات  توسعه  جاده،  احداث  صرف  دالر 
مخابرات و... كند. الجزاير نیز در پنج سال آينده بیش از 280 میلیارد 
دالر در همین زمینه ها سرمايه گذاري خواهد كرد. از ديد كارشناسان 
بین  تجاري  و  اقتصادي  همكاري هاي  توسعه  زمینه هاي  آمريكايي 
براي  است.  فراگیر  بسیار  منطقه  عرب  كشورهاي  و  متحده  اياالت 
شركت هاي  و  است  درصد   19 امسال  قطر  اقتصادي  رشد  مثال 

خارجي فعال در كويت از تخفیف مالیاتي بهره مند هستند.

 عمان نیز با آمريكا قرارداد تجارت آزاد دارد. اينها برخي از زمینه هاي 
مساعد همكاري بین شركت هاي آمريكايي و كشورهاي عرب منطقه 
به توسعه زيرساخت هاي خود  اين كشورها مجبورند  اكثر  هستند. 
اقدام كنند و طي چند سال اخیر به سبب قیمت نسبتا باالي نفت، برخي 
از آنها توانسته اند بودجه اجراي اين طرح هاي توسعه اي را به راحتي 
تامین كنند. ديگر كشورهاي منطقه كه نفت براي صادرات ندارند از 
سرمايه گذاري خارجي براي اجراي طرح هاي خود بهره خواهند برد. 
در هر حال اكنون كه چنین زمینه اي براي فعالیت شركت هاي خارجي 
در خاورمیانه فراهم شده است آمريكايي ها كه دچار شرايط بسیار 

بد اقتصادي هستند بايد از فرصت به وجود آمده استفاده كنند. 

کاهش هزینه هاي دولت 
انگلستان اعمال مي شود 

وزير دارايي انگلیس از اعمال كاهش هزينه هاي دولتي خبر 
داد. جورج اوزبورن قول اجراي برنامه كاهش هزينه هاي 
باعث خواهد شد كه  برنامه  اين  كه  داد و گفت  را  دولت 
انگلیس با قدرت بیشتري از بحران جاري اقتصادي خارج 
بررسي  نتیجه  چهارشنبه  روز  است  قرار  كه  وي  شود. 
هزينه هاي دولت را اعالم كند، گفت: وزراي كابینه نیز بر 
كرد  تصريح  وي  رسیده اند.  توافق  به  موضوع  اين  سر 
در برنامه بررسي هزينه هاي دولت اعالم خواهد شد كه 

كاهش بودجه قرار است در كدام بخش ها اعمال شود. 

بیکاري بیش از 41 درصد 
کشاورزان عربستان 

به  از كشاورزان عربستان سعودي  از 41 درصد  بیش 
دلیل خشكسالي و عدم حمايت كمك هاي دولتي طي يك 
خشكسالي  دادند.  دست  از  را  خود  شغل  گذشته  سال 
بیكار  باعث  در عربستان سعودي طي يك سال گذشته 
شدن بیش از 41 درصد از كشاورزان اين كشور شده 
است. طبق گزارش وزارت كشاورزي عربستان سعودي 
از 3 هزار و 871 كشاورز كه  بیش  يكسال گذشته  طي 
در بخش هاي مختلف از جمله كشت گندم و جو فعالیت 
داشتند شغل خود را از دست داده اند. همچنین طي سال 

اقدام  كشاورز   360 و  هزار   5 از  بیش  میالدي  جاري 
خبرگزاري  گزارش  براساس  كردند.  گندم  كاشت  به 
عربستان سعودي، طي سال گذشته میالدي تولید گندم 
در عربستان سعودي بیش از 45 درصد كاهش يافته و 
بیش از 946 هزار تن گندم طي سال 2009 میالدي تولید 

شده است. 

اعتصاب عمومي در اروپا و 
کاهش ارزش یورو 

ناتواني  و  اروپا  در  اقتصادي  بحران  تشديد  پي  در 
آن،  مهار  در  اروپايي  كشورهاي  از  برخي  دولتمردان 
چشمگیري  كاهش  جهاني  بازارهاي  در  يورو  ارزش 
نا  اعتراضات مردمي در وضعیت  با گسترش  پیدا كرد. 
بسامان حاصل از ركود اقتصادي در برخي از كشورهاي 
و  برابر دالر  در  يورو  ارزش  فرانسه،  از جمله  اروپايي 
برخي از ارزهاي قدرتمند جهاني كاهش يافت. بنا بر اين 
گذشته  هفته  در  كه  دالر  برابر  در  يورو  ارزش  گزارش 
به  آغاز  با  ديروز  بامداد  بود  از 1.415 رسیده  بیش  به 
به  پیش گرفت.  را در  نزولي  بازارهاي جهاني سیر  كار 
گفته برخي از كارشناسان مسائل اقتصادي و تحلیلگران 
بازار رويدادهاي اخیر اروپا و گسترده شدن اعتراضات 
مختل  موجب  اروپايي  كشورهاي  از  برخي  در  مردمي 
بدين  است.  اروپا شده  اقتصادي  بازارهاي  نسبي  شدن 
ترتیب با ادامه اين اعتراضات و فراگیر شدن آن در اروپا 
ارزش يورو پول قدرتمند و جوان اروپايي رو به كاهش 
مهلك  ضربه هاي  آمدن  وارد  موجب  امر  اين  كه  بوده 

اقتصادي به اتحاديه اروپا مي شود. 
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کاهش  43/3 درصدي موجودي حساب
 ذخیره در سال  87 

 در  حالي كه موجودي حساب ذخیره ارزي در سال 1386 با 142.5 درصد رشد نسبت به 
سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال 1387 موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 
43.3 درصد كاهش يافته است. موجودي نقد حساب ذخیره  ارزي در سال 1386 رقمي 

كه  بوده  دالر  میلیون   175 و  میلیارد   23 معادل 
اين رقم در سال بعد به 13 میلیارد و 142 میلیون 
دالر كاهش يافته است. همچنین میزان برداشت از 
اين حساب در سال 1386 معادل 28 میلیارد و 15 
به  اين رقم در سال 1387  میلیون دالر بوده كه 
رقم 45 میلیارد و 924 میلیون دالر افزايش يافته 
در  مي دهد.  نشان  را  درصدي   63.9 افزايش  كه 
سال 1387 كه به تازگي اطالعات حساب ذخیره 
ارزي مربوط به اين سال منتشر شده است 959 
دالر  میلیون   4.3 صنعت،  بخش  به  دالر  میلیون 
به بخش كشاورزي و 2.3 میلیون دالر به بخش 
حمل ونقل از محل اين حساب تسهیالت اعطا شده 

است. 
در حالي میزان برداشت هاي دولتي از اين حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 82.1 
درصد رشد داشته كه میزان برداشت براي اعطاي تسهیالت 18.1 درصد كاهش نشان 
از  برداشت  هرگونه  توسعه،  چهارم  برنامه  قانون  يك  ماده  احكام  به  توجه  با  مي دهد. 
حساب ذخیره ارزي مستلزم درج در بودجه هاي ساالنه و در نتیجه كسب مجوز از مجلس 
است. با توجه به اطالعات در دسترس، در سال 1387 به منظور اجراي طرح هاي عمراني، 
مقاوم  بودجه(،  )متمم  اساسي  كاالهاي  واردات  و  خشكسالي  از  ناشي  خسارت  جبران 
سازي مدارس، دو درصد منابع نفت براي مناطق نفت خیز و باز پرداخت وام هاي ارزي و 
تفاوت نرخ ارز ايجاد شده در سنوات قبل از حساب ذخیره ارزي برداشت شده است. در 
سال 1387 به منظور تامین اعتبار طرح  عمراني در مجموع برابر با 13868 میلیون دالر از 
حساب ذخیره ارزي طبق تكالیف بودجه اي، برداشت شده است كه نسبت به سال قبل 64.4 
درصد رشد نشان مي دهد. در ضمن در سال 1387 به منظور بازپرداخت وام هاي ارزي و 
تفاوت نرخ ارز ايجاد شده در سنوات قبل، مبلغ 1037 میلیون دالر، براي جبران خسارت 
ناشي از خشكسالي و واردات كاالهاي اساسي )به عنوان متمم بودجه(، مبلغ 2655 میلیون 
دالر براي مقاوم سازي مدارس، مبلغ 949 میلیون دالر براي دو درصد منابع نفت و براي 
مناطق نفت خیز و محروم كشور مبلغ 1054 میلیون دالر طبق تكالیف بودجه سال 1387، 
برداشت شده است. در كل جمع برداشت هاي فوق از حساب ذخیره ارزي در سال 1387 

برابر با 19563 میلیون دالر بوده است. 

اتحادیه هاي کارگري 
در مقابل واقعیت هاي 

اقتصادي 
و  كنندگان  اعتصاب  مبهوت  فرانسه 
برنامه  با  مخالفت  در  كه  است  تظاهركنندگاني 
نیكالساركوزي براي افزايش سن بازنشستگي 
خیابان ها  در  سال،   62 به  سال   60 از  قانوني 
تامین  برنامه هاي  در  اصالحات  مي روند.  رژه 
به  است،  سختي  كار  جا  همه  در  اجتماعي 
محبوبیت  با  عجول  اينكه ساركوزي  خصوص 
نظر  جلب  براي  تالشي  هیچ  كاهش،  به  رو 
اتحاديه هاي كارگري انجام نداد. با اين حال باال 
بردن سن بازنشستگي در فرانسه يك ضرورت 

غیرقابل اجتناب است. 

 60 يعني  فرانسه،  در  بازنشستگي  فعلي  سن 
سال، جزو كمترين سنین بازنشستگي در میان 
كشورهاي توسعه يافته محسوب مي شود و 4 
سال هم از میانگین سن بازنشستگي در اتحاديه 
اروپا كمتر است. در حال حاضر نظام پرداخت 
 15 حدود  ساالنه  فرانسه  در  مستمري ها  ملي 
بار  به  دولت  براي  درآمد  كاهش  دالر  میلیارد 
مي آورد و نسبت كارگران فعال به بازنشستگان 

هم به طور پیوسته در حال كاهش است. 

بدون هیچ تغییري در سن بازنشستگي، كسري 
بودجه دولت فرانسه تا سال 2050 به میزان 10 
برابر افزايش پیدا خواهد يافت، يعني زماني كه 
تركیب جمعیتي مسن تر شود و افرادي كه طي 
زاد و ولدهاي پرتعداد سال هاي 1946 تا 1974 
به دنیا آمده اند به سن بازنشستگي برسند. حتي 
افزايش  هم  سال   62 به  بازنشستگي  سن  اگر 
قبل  تا  بازهم اصالحات دردناک بیشتري  يابد، 
حالي  در  شود.  انجام  بايد  دهه  اين  پايان  از 
متقاعد  براي  سختي  كار  ساركوزي  آقاي  كه 
دارد،  اصالحات  انجام  لزوم  به  ديگران  كردن 
بي دقتي  با  دولت  مخالف  سوسیالیست  حزب 
فرصت موجود را از دست داد و حتي هیچ گونه 
مي تواند  بازنشستگي  سن  اينكه  به  تظاهري 
واقع  در  نكرد.  بماند،  تغییر  بدون  همچنان 
نبرد واقعي ساركوزي با اتحاديه هاي كارگري 
اعتصاب هاي  و  راهپیمايي  هفته  كه شش  است 
گسترده در بخش حمل ونقل و انتقال سوخت را 

برنامه ريزي كرده اند. 

كه  مالي اي  زيان  و  ضرر  و  مشكالت  به رغم 
دارد،  پي  در  مردم  براي  اعتصاب ها  اينگونه 
بازهم بیشتر مردم از اتحاديه ها حمايت مي كنند. 
حامي  كه  فردي  عنوان  به  نیكالساركوزي 
ثروتمندان است و كمتر به مردم معمولي توجه 
دارد، شناخته شده است. جنبش هاي اعتراضي 
هم عمیقا در سنت ملي فرانسه ريشه دوانده اند. 
اما نمي توان اجازه داد كه احساس و سنت بر 

واقعیت هاي اقتصادي غلبه كنند. 

مورد  در  را  نهايي  نظر  بايد  فرانسه  پارلمان 
قانون اصالح سن بازنشستگي اعالم كند. آقاي 
مذاكره  باب  بايد هر چه زودتر  ساركوزي هم 
با اتحاديه ها و مخالفان را باز كند تا اصالحات 
بعد  گیرد.  انجام  ممكن  آسیب  كمترين  با  فوق 
بايد هرچه زودتر  اولیه،  از تصويب اصالحات 
كمیته اي براي بررسي و توصیه تغییرات بیشتر 
مورد نیاز فرانسه تشكیل شود تا نظام پرداخت 
مستمري ها در اين كشور سر و سامان بگیرد. 

منبع: نیويورک تايمز 
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يك اتاق خالي. نه، البته خیلي هم خالي نیست. در 
روي  را  مردي  مي توانیم  سختي  به  سايه ها  میان 
تخت ببینیم. او سیگاري روشن مي كند و حلقه هاي 
مي آيد،  پنجره  از  كه  نوري  سمت  به  را  دود 
مي شود،  بلند  جا  از  مرد  مدتي  از  بعد  مي فرستد. 
مي رود  در  كنار  و  مي پوشد  لباس  بادقت  و  كامل 
بگذارد. كاله را روي سرش  بر سر  را  تا كالهش 
درست  ظرافت  و  دقت  با  را  لبه اش  و  مي گذارد 

مي كند و بیرون داخل خیابان مي رود. 

فیلمساز  موسیقیدان،  يا  نقاش  يك  مانند  درست 
مي تواند سلطه خودش را تنها با چند ضربه نشان 
دهد. ژان پیر ملويل قبل از اينكه حتي يك كلمه يا 
دنیا و  را درگیر  ما  به زبان آورده شود،  ديالوگ 
حال و هواي »سامورايي« مي كند. او همه اين كارها 
را به وسیله نورپردازي و رنگ انجام مي دهد. يك 
نور سرد، درست مثل نور سپیده دم يك روز زشت 
و رنگ غالب كه خاكستري و آبي است و حركاتي 

كه به جاي كلمات همه چیز را بیان مي كنند. 

در  و  مي كند  باز  سیم  يك  با  را  ماشین  در  مرد 
خیابان ها رانندگي مي كند تا به گاراژي مي رسد كه 
سیگار  و  مي كند  صبر  راننده  مي شود.  باز  درش 
باز  را  در كشويي  مكانیك  مي كند.  ديگري روشن 
مي كند و مداركي را به وي تحويل مي دهد. راننده 
مكانیك  با  اينكه  براي  مي كند.  دراز  را  دستش 
دست بدهند؟نه، براي گرفتن يك اسلحه. اسلحه را 
مي گیرد و در جیبش مي گذارد و در عوض دسته 
سوار  دوباره  هم  بعد  مي دهد.  مكانیك  به  را  پول 
هیچ  هنوز  مي زند.  خیابان  به  و  مي شود  ماشین 

كلمه اي گفته نشده است. 

مرد راننده، نمايش جف كاستلو است كه آلن دلون 
نقش وي را بازي مي كند. همان بازيگر خوش سیما 
»سامورايي«  وقتي  فرانسه.  سینماي  سرسخت  و 
بازيگري كه  بود.  آلن دلون 32 ساله  ساخته شد، 
استراتژي  بهترين  كه  دارد  زيبايي  صورت  آنقدر 
يك  نقش  كه  است  اين  چهره اش  از  استفاده  براي 

پوكرباز را بازي كند. 

زيبايي  از  كلي  به  او  كه  مي رسد  به نظر  اينجا 
چهره اش بي خبر است. به نظر مي رسد كه خودش 

را در رويا مي بیند كه در رويا بازي مي كند. ديويد 
نقش  در  دلون  آلن  درباره  فیلم  منتقد  تامسون،  
جف كاستلو گفته است: »در اين فیلم شاهد زيبايي 

ويرانگر فرشته خیابان هاي تاريك هستیم.« 

دقتي  با  فیلم  است.  اجیرشده  آدمكش  يك  كاستلو 
جزئیات  تا  مي كند  تعقیب  را  وي  موشكافانه 

كارهايش را وقتي مي خواهد براي غیبتش

 از محل وقوع جرم بهانه بیاورد يا وقتي صاحب 
از  وقتي  يا  مي رساند  قتل  به  را  شبانه  كلوب  آن 
طرف كساني كه استخدامش كرده اند مورد خیانت 
قرار مي گیرد، تصوير كند. او به عنوان يك جنايتكار، 
تحت تعقیب كل نیروي پلیس فرانسه قرار مي گیرد 

و يك بازي 

موش وگربه بین او و پلیس در متروهاي پاريس 
به راه مي افتد. در طول همه اين اتفاقات او به ندرت 

احساساتش را آشكار مي سازد. 

دو زن به وي كمك مي كنند كه براي عدم حضور 
در محل جنايت بهانه بیاورد. يكي به نام جین كه 
ناتالي دلون نقش اش را بازي مي كند )كه در زندگي 
زن  بود(.  هم  دلون  آلن  همسر  مدتي  براي  واقعي 

ديگر يك پیانیست سیاهپوست به نام والري

كلوب  همان  در  كه  است  روسیه(  كتي  بازي  )با 
صاحب  قتل  موقع  را  جف  و  مي زند  پیانو  شبانه 
كلوب ديده اما دروغ مي گويد و در جواب سواالت 
پلیس ها ادعا مي كند كه تاكنون در زندگي اش جف 
آن  كه  مردي  مي داند  خوب  او  اما  است  نديده  را 
شي را ديده جف بوده. آيا دروغ گفته تا جان او را 
نجات بدهد؟ يا به خاطر اين است كه او كساني كه 
جف را اجیر كرده اند، مي شناسد و مي داند كه آنها 

نمي خواهند او دستگیر شود؟ 
از خیانت همكاران جف،  بعد  كه  اين سوالي است 
دائم در ذهنش مطرح مي شود. پس به ديدن نوازنده 
پیانو مي رود كه حاال خیلي نترس به نظر مي رسد و 
حتي باكي از اين ندارد كه ممكن است جف او را 
از وجود  اين زن مي تواند بخشي  برساند.  قتل  به 
جف را منعكس كند. جف كارش را انجام مي دهد، 
در كارش بهترين است،  به اخالق و ارزش ها پايبند 

نیست، او يك حرفه اي است. 

اينجا و در جهاني كه او زندگي مي كند، جايي براي 
احساسات وجود ندارد. 

دارد كه مي گويد:  نقل قولي وجود  فیلم  ابتداي  در 
يك  تنهايي  از  بزرگ تر  و  عمیق تر  تنهايي  »هیچ 
در جنگل.«  ببر  يك  تنهايي  مگر  نیست.  سامورايي 
نقل قولي كه از كتاب بوشیدو برداشته شده است. 

كتابي كه وقتي فهمیدم وجود خارجي ندارد 

ناامید  خیلي  است،  ملويل  ذهن  زايیده  تنها  و 
مي شدم. اين نقل قول و كل شخصیت جف كاستلو 
و  كدها  طبق  كه  است  مردي  معرفي  معناي  به 
عمل  سخت  و  ناپذير  انعطاف  دستورالعمل هاي 
مي كند اما همانطور كه استنلي كافمن در يادداشتش 
اشاره كرده بود: »يك سامورايي صرفا براي پول 
كسي را نمي كشد. زيبايي شناسي و غرور و شرف 

هم در اين بین سهم بزرگي دارند.« 

اينجا به نظر مي رسد كه شرف و آيین زيبايي شناسي 
چیزهايي هستند كه جف كاستلو خودش را به آنها 
پايبند مي داند. اينها مواردي هستند كه جف كاستلو 

به آنها وفادار است. 

كارفرمايش  براي  است  حاضر  سامورايي  يك 
كاستلو  جف  كارفرماي  و  كند  فدا  هم  را  جانش 
خودش است. شايد ملويل بايد از يك كتاب واقعي 
به  مربوط  كه  سامورايي«  يك  »كدهاي  نام  به 
»يك  بیاورد:  نقل قول  است،  ژاپن  شانزدهم  قرن 
همیشه  و  روز  و  شب  كه  است  كسي  سامورايي 
اين  بمیرد.  بايد  او  دارد؛  ذهنش  در  را  نكته  اين 

اصلي ترين كاري است كه بايد انجام دهد.« 

فیلم در رابطه با كنترل بازي ها و سبك بصري اش 
و  فرديت  مقابل  در  است.  عیار  تمام  شاهكار  يك 
كارآگاه  شخصیت  ملويل  دلون،   سرد  بي طرفي 
كرده  طراحي  پرير(  فرانسوا  بازي  )با  را  پلیس 
دستگیري  و  تعقیب  عملیات  سازماندهي  موقع  كه 
كاستلو، دستورات را با حرارت از طريق راديوي 
دروغ  جف  كه  مي داند  او  مي كند.  اعالم  پلیس 

مي گويد ولي دلیلي براي اثباتش ندارد. 
يكي از لذت هاي ديدن »سامورايي« كشف اين نكته 
است كه چطور ايده اصلي فیلم به طرز پیچیده اي 

گسترش پیدا مي كند و همانطور 

كه به نظر يكنواخت مي رسد،  عمیق هم مي شود، آن 
هم با كمترين ديالوگ ها و بازي هايي كه از هیجان 

و احساسات هم به دور هستند. 
»سامورايي« به ما درس مي دهد كه چطور اكشن 
اكشن  چطور  است.  فیلم  در  تعلیق  و  دشمن شك 
فشار را از روي تماشاگر برمي دارد به جاي اينكه 
آن را ايجاد كند. بهتر است فیلمي مانند »سامورايي« 

ببینیم كه تمام مدت آن در انتظار اين باشیم 

آنكه  جاي  به  بیفتد،   اتفاقي  چه  است  قرار  كه 
فیلم هايي ببینیم كه در آنها دائما اتفاقاتي مي افتد كه 

براي مان كوچك ترين اهمیتي ندارد. 
»آنقدر  است  نوشته  درباره »سامورايي«  تامسون 
سرد  رمانتیسیسم  كه  است  خشني  و  سخت  فیلم 
به  تقريبا  است،  كننده  مجذوب  اينكه  به جز  آن 
اين  از  برخي  مي شود.«  نزديك  كمیك  حالت  يك 
نشانه هاي كمیك آنقدر در سكوت مطرح مي شوند 
كه به احتمال زياد تماشاگران متوجه آن نمي شوند، 
درست مثل حضور آن پرنده بدصداي خاكستري 

در اتاق جف كاستلو. 

نگه  خودش  پیش  را  پرنده اي  بايد  مرد  اين  چرا 
دارد؟آيا اين پرنده همیشه مال جف بوده يا وقتي 
به اين اتاق آمده آن را همانجا پیدا كرده است؟بعد 
وقتي پلیس ها مي آيند و در اتاق ضبط صوت كار 
مي گذارند تا مدتها تنها صدايي كه ضبط مي شود، 

صداي همین پرنده است. 

ملويل عاشق سینماي جنايي دهه 30 هالیوود است 
و كارهاي خود وي هم باعث ارتقا و پیشرفت فیلم 
نوآرهاي مدرن شده است. هیچ چیز اورجینالي در 
از  استفاده  ترتیب  مگر  ندارد  وجود  »سامورايي« 
اين  با  دارند.  وجود  فیلم  در  كه  و مصالحي  مواد 
وجود ملويل كاري مي كند كه عمل قهرمان فیلمش 

براي همیشه در ذهن تماشاگر باقي بماند. 

30نما

يادداشت راجر ايبرت بر فیلم »سامورايي« اثرتحسین شده ژان پیر 
ملويل 

تنهایي عمیق 
یک سامورایي 
مترجم: صوفیا نصرالهي 

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

»سامورایي« به ما درس 
اکشن  چطور  که  مي دهد 
در  تعلیق  و  شک  دشمن 
اکشن  چطور  است.  فیلم 
فشار را از روي تماشاگر 
جاي  به  برمي دارد 
کند.  ایجاد  را  آن  اینکه 
مانند  فیلمي  است  بهتر 
که  ببینیم  »سامورایي« 
انتظار  در  آن  مدت  تمام 
این باشیم که قرار است 
چه اتفاقي بیفتد،  به جاي 
ببینیم  فیلم هایي  آنکه 
که در آنها دائما اتفاقاتي 
براي مان  که  مي افتد 
اهمیتي  کوچک ترین 

ندارد.
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يك  در  وايرد  نشريه  سردبیر  اندرسون  كريس 
كاغذي،  هاي  روزنامه  آينده  از  خواندني  گفتگوي 
عنوان مدير اجتماع آنالين به جاي سردبیر، انقالب 
آي- پد در دنیاي روزنامه ها، وضعیت اقتصادي 

رسانه ها در دنیاي اينترنت و ... سخن گفته است.
 Wired كريس اندرسون سردبیر نشريه آمريكايي
كه به عنوان معروف ترين نشريه دنیا متخصص 
در فناوري اطالعات شناخته مي شود مصاحبه اي 
"كوريه ره دال سرا"  ايتالیايي  با روزنامه پرتیراژ 

انجام داده است :

كوريه ره دال سرا: از ديدگاه اقتصادي؛ رسانه ها 
ديجتیالي  انقالب  يك  به  منجر  توانند  مي  چگونه 

شوند؟
 

آمريكايي  نشريه  سردبیر  اندرسون  كريس 
Wired: رسانه ها به خاطر فرمول تامین بودجه 
اما  دهند،  مي  ادامه  خود  زندگي  به  آگهي  راه  از 
در رسانه هاي آنالين به اندازه كافي براي جبران 
ضررهاي خود مثل رسانه هاي سنتي پول وجود 
يك  به سمت  ها  رسانه  اين  دلیل  همین  به  ندارد. 
مدل جديد تجارت پیش مي روند كه آن استفاده از 
محصوالت رايگان براي تجاري سازي محصوالت 
دوره،  انقضاي  با  سیستم  اين  در  است.  پولي 
بخشي از محتواها رايگان مي مانند و بخش ديگر 
براي  شوند.  مي  پولي  وفادارتر  خوانندگان  براي 
ماه  در  محتوا   10 تايمز  فايننشال  روزنامه  مثال 
شود.  مي  پولي  بقیه  و  دهند  مي  ارائه  رايگان  را 
است  واضح  شود  بازديد  زياد  محتوا  يك  از  اگر 
اما  مي شود.  پولي  انقضا  دوره  پايان  در  آن  كه 
میان محتواهاي  تقسیمات  كه  نیست  هنوز واضح 
با  انجام شده و  با چه عدالتي  رايگان و پرداختي 
چه مكانیزمهايي قیمت محتواهاي پرداختي تعیین 
مي شود. به اعتقاد من، اين سیستم مي تواند براي 
بخشي از محتواها عمل كند اما براي همه آنها مفید 

نیست.
 

افزايش مي  رسانه هاي جديد خوانندگان خود را 
دهند اما ورود شركتهاي رسانه اي به اين عرصه 
رو به كاهش است. به اعتقاد شما چه اقدامي مي 

توان انجام داد؟
 

وب خیلي چیزها را به خوبي مي داند و با بیشترين 
تعامل مي تواند نسخه هاي كاغذي را روي شبكه 
توزيع كند. اما اين مدل تجاري براي رسانه هاي 
نیست،  كار  در  كاهش  ندارد.  درآمدزايي  سنتي 
بسیار مهم  دارد.  پايان وجود  بي  رقابت  تنها يك 
باشند.  داشته  سايت  وب  يك  ها  رسانه  كه  است 
تنها مدل واحد براي  اين  بدانیم كه  اما بهتر است 
توزيع نیست. اتفاقي كه با ورود ابزارهاي پیچیده 
اي چون آي- فن و آي- پد رخ داده است روشي 
را  براي توزيع ديجیتالي بهتر نشان مي دهد كه با 

دسترسي بیشتر و هزينه كمتر همراه است.
 

مي  ها  روزنامه  روي  بر  تاثیراتي  چه  پد  آي- 
گذارد؟

 
تلفنهاي  و  ها  رايانه  از  پس  بزرگي.  بسیار  اثرات 
همراه، اكنون تبلتها )لوح- رايانه هايي( چون آي- 
اند.  تبديل شده  انفورماتیك  پد به سومین سكوي 
اين دستگاه بسیار متنوع و بسیار شخصي است. 
را  از آن  به طوري كه هر كاربر مي خواهد يكي 
اگر  كه  كنید  تصور  باشد.  داشته  خود  براي  تنها 
مردمي  بفروشد،  دستگاه  میلیون  دهها  پد  آي- 
خواهند بود كه مي خواهند رسانه ها را روي اين 
دستگاه بخوانند و برخي از اين رسانه ها نیز پولي 

خواهند بود.
 

بنابراين آي- پد يك پیروزي بزرگ براي روزنامه 
ها است؟

 
پد  آي-  آمريكا  در  است.  اينگونه  حاضر  درحال 
از  يكي  ما  است.  كرده  كسب  بزرگ  موفقیت  يك 
عرضه  پد  آي-  روي  كه  بوديم  مجالتي  اولین 
ويژه  ديجیتالي  نسخه  براي  دالر   5 مردم  شديم. 
آي- پد نشريه "وايرد" پرداختند و ما در ماه اول 

100 هزار نسخه فروختیم.
  

نیز پول  آيا مردم براي يك محصول متفاوت  اما 
پرداخت مي كنند؟

 
در واقع سئوال شما بايد اينطور باشد: يك نشريه 
از  را  روزنامه  يك  وقتي  چیست؟  پد  آي-  روي 
نسخه كاغذي به نسخه ويژه تبلت تبديل مي كنیم 
بعضي چیزها مثل عكس و كلمات به همان شكل 
قبلي باقي مي مانند و بقیه چیزها مثل فیلم، تعامل 
و متحرک سازي تصاوير وارد بازي مي شوند. ما 
تازه در آغاز راه توسعه روزنامه اي با اين مدل 

جديد توسعه و تعامل قرار داريم.
 

Wired نیستید  اينترنتي نشريه  شما مدير نسخه 
پد  آي-  روي  نسخه  و  كاغذي  نسخه  مدير  بلكه 

هستید. چرا؟
 

كاغذي  نسخه  همان  از  پد"  "آي-  روي  نسخه 
گرفته شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تیم 
ديگري را به كار نگیريم و با همان گروه، نسخه 
روي آي- پد را به موازات كار كاغذي آماده كنیم. 
طراحان، عكاسان و نويسندگان ما به طور همزمان 
نسخه  شك  بي  دهند.  مي  ارائه  را  نسخه  دو  اين 
من  است.  موثرتر  انگیزي  طور شگفت  به  كاغذي 
شخصا كتابهاي روي كاغذ را ترجیح مي دهم. اما 
نسخه  كه  زماني  تا  دارم.  دوست  هم  را  پد  آي- 
كاغذي ارزشهاي خود را حفظ كند من به توسعه 

هر دو نسخه ادامه خواهم داد. 
 

مي  نگار  روزنامه  يك  عنوان  به  را  آيا شما خود 
شناسید؟

 
امروزه سردبیر يك نشريه به يك مدير تبديل شده 
نوشته  "سردبیر"  من  ويزيت  كارت  روي  است. 
به  كنند  دنبال  فرزندانم كارهاي مرا  اگر  اما  است 

هستم.  آنالين"  اجتماع  "مدير  يك  من  آنها  اعتقاد 
من در واقع به عنوان يك "تولیدكننده چندرسانه 
اي" كار مي كنم كه يكي از عناوين مديريتي است.

 
كیفیت  آنالين  اجتماع  مدير  كه  گفت  توان  مي  آيا 

جديدي از همان خبرنگار است؟

 
اي  حرفه  افراد  از  جديد  گروه  يك  به  انتشارات 
گوش  باالي  توانايي  از  كه  داشت  خواهد  نیاز 
كردن  مجازات  و  كردن، رضايت  راهنمايي  دادن، 
حفظ  براي  الزم  كیفیت  اين،  باشند.  برخوردار 

روزنامه نگاري آنالين است.

 
به نظر شما آيا تا 10 سال ديگر جوانان روزنامه 

خواهند خواند؟
 

نه مثل امروز. آنها روزنامه خواهند خواند اما به 
دستگاههاي  روي  احتماال  و  متفاوتي  روشهاي 

آينده  پیچیده تري. روزنامه هاي 10 سال  بسیار 
نه  و  روزانه  مجالت  به  شبیه  بیشتر  توانند  مي 
ما  هاي  بچه  حتم،  طور  به  باشند.  خبري  مجالت 
شايد  اما  داشت،  خواهند  ارتباط  ها  روزنامه  با 
باقي  ها  روزنامه  اما  نه.  كاغذي  هاي  روزنامه  با 
خواهند ماند و ارزشهاي خود را حفظ خواهد كرد.

ارتباطات
سردبیر وايرد پیش بیني كرد:

آینده روزنامه  هاي کاغذي

سه ماهي !
اعتقاد داشت.دومي به هوش خودش  اولي به سرنوشت  سه ماهي بزرگ در يك بركه زندگي مي كردند. 
اطمینان داشت و سومي ماهي دانايي بود كه قبل از هر كاري خوب فكر مي كرد.ماهي دانا يك روز صداي 
ماهیگیري را شنید كه با ماهیگیر ديگري صحبت مي كرد: »ساين بركه پر از ماهي هاي بزرگه، بريم و فردا 
از راهي كه  داد  پیشنهاد  به دوستانش گفت و  بود  او سريع آن چه شنیده  كنیم.«  برگرديم و ماهیگیري 
مي شناخت از بركه بیرون بروند. ماهي باهوش گفت »اگر من را بگیرند مي دانم چطور فرار كنم.« ماهي كه 
به سرنوشت اعتقاد داشت گفت: »چیزي كه بخواهد اتفاق بیفتد اتفاق مي افتد من در اين بركه به دنیا آمدم و 
در همین بركه مي میرم.« اما ماهي دانا نمي خواست زندگي اش را به خطر بیندازد پس تصمیم گرفت كه بركه 
را ترک كند. ماهیگیر فردا صبح برگشت و تورش را انداخت. دو ماهي همراه ماهیان ديگر به تور افتادند. 
ماهي باهوش به راهي براي فرار فكر مي كرد خودش را به مردن زد. ماهیگیر او را به همراه ماهي هاي 

مرده ديگر به بركه انداخت. اما ماهي كه به سرنوشت اعتقاد داشت در تور گیر افتاد و اسیر ماهیگیر شد.
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دکستر دالوود باروز در طنجه
نمايشگاه چهار هنرمند فینالیست جايزه تیت امسال كه هر سال به هنرمندان 
تجسمي بريتانیايي يا ساكن بريتانیا تعلق مي گیرد، از هفته گذشته در موزه 
تیت بريتانیا آغاز شده است. دكستر دالوود، آنجال دال كروز، سوزان فیلیپس 
و گروه عكاسي اتو لیت هنرمنداني هستند كه امسال براي دريافت اين جايزه 
نامزد شده اند. نقاشي روبرو متعلق به دكستر دالوود نقاش 51 ساله انگلیسي 
است كه پیش از اين نیز برنده جوايز معتبري شده است. يكي از مضامین عمده 
تابلوهاي دكستر نقاشي هاي تخیلي از فضاهاي خصوصي چهره هاي مشهور، 
مانند ويالي كرت كوبین يا اتاق نشیمن پل مك كارتني است كه تابلوي فوق هم 
به همین شیوه اتاق ويلیام باروز، نويسنده آمريكايي را در دوران اقامتش در 
طنجه به تصوير مي كشد.  نمايشگاه آثار فینالیست هاي جايزه ترنر، تا 3 ژانويه 

در تیت گالري لندن در معرض نمايش قرار دارد.

جولین اشنابل  لو رید 
جولین اشنابل، نقاش و فیلمساز آمريكايي، اخیرا نمايشگاهي از آثار عكاسي 
خود بر پا كرده است. اين هنرمند آمريكايي كه در دهه 1980 با نقاشي هاي 
عظیم خود توجه رسانه هاي جهاني را به خود جلب مي كرد و در سال 2007 
با ساخت فیلم پروانه و لباس غواصي نامزد چهار جايزه اسكار شد، اين بار 
با استفاده از يك دوربین پوالرويد قديمي به عكاسي، در اغلب موارد عكاسي 
پرتره از دوستان و نزديكانش، روي آورده است.  اين دوربین پوالرويد قطع 
بزرگ )20×24( و دست ساز تنها يكي از چهار نمونه موجود از اين دوربین در 
جهان است و اشنابل براي دستیابي به حالي و هوايي خاص در عكس هايش 
سراغ آن رفته است. اشنابل خود در گفت وگويي با روزنامه گاردين، عكس هاي 
اين دوربین و بافت خاص ناشي از مواد شیمیايي روي آن ها را به زيراكسي 
از  كتابي  انتشار  با  همزمان  كه  نمايشگاه  اين  مي كند.  تشبیه  آدم ها  از چهره 
بر  لندن  كولناگي  گالري  در  نوامبر   12 تا  برگزار مي شود  اشنابل  عكس هاي 

پا خواهد بود. 

تالش براي نجات یادگارهای دي.اچ.الرنس 
انگلیسی  نويسنده مشهور  دی اچ.الرنس  از  به جامانده  میراث  نجات   
از  نقل  به  مي شود.  دنبال  گروه  يك  تشكیل  با  او  زادگاه  شهر  در 
گاردين، اين گروه كه با حضور نويسندگان و هنرمندانی چون مايكل 
پاركینسون، كن راسل و مارتین امیس شكل گرفته، حفاظت از میراث 
به جا مانده از الرنس و آنچه الهام بخش بسیاری از آثار او بود را در 
الرنس  يادگارهاي  میراث دار  كه  ايستوود  محلی  دارد. شورای  هدف 
است، با حمايت از اين تشكل، قصد مقابله با نابودي اين يادگارها در 
اينترنتي  با  تا  دارند  گروه قصد  اين  دارد.  را  امروز  با فضاي  مقابله 
كردن همه اطالعات مربوط به الرنس فضايي را كه او در آن زندگي 
مثال  عنوان  وبه  سازند  ملموس  امروز  بازديدكنندگان  براي  مي كرد، 
امروز مشاهده  را  او  اطراف خانه  بازديدكننده فضاي  تورهاي  وقتي 
مي كنند، بتوانند فضاي يك قرن پیش اين محیط را در اينترنت ببینند و 

با امروز مقايسه كنند. 

یادداشتکوتاه از فرهنگ

بر  عمیق  تاثیر  تفكر  لحاظ  از  كه  است  كشوری   ، آلمان  كشور 
انديشه انسان گذاشته.اگر نقطه عطفی را در تاريخ فلسفه در نظر 
كانت  فیشته و  آمده اند.از  بر  آلمان  از  ، مهمترين فالسفه  بگیريم 
يورگن  و  فرانكفورت  فالسفه  مكتب  تا  گرفته  ماركس  و  هگل  و 
انواع حكومتها  با تجربه كه  هابرماس. و همچنین كشوری است 
را از نازی گرفته تا دموكراسی ، داشته و از اين رو دست خوش 
جنگهای زيادی بوده و حكومتهای بیگانه با گماشته های خود در 
اين كشور حكمرانی می كردند. حمله ناپلئون در زمان هگل كه به 
امپراطوری آلمان پايان بخشید، عرصه رشد و فرهنگ و تاثیرات 
آن را به روی اين سرزمین باز كرد.در زمان امپراطوری آلمان ، 
كلیسای پروتستان لوتری آنقدر قدرت داشت كه حتی در قوانین 
ضروری طبیعت ، كه نیوتن نمايانگر آن بود، هم تنها به توضیح 
انجام سرنوشت فردريش  اكتفا می  كرد.اما سر  مادی و مكانیكی 

ويلهلم سوم هم به ديگر بهرامان تاريخ پیوست.
سالیانی بعد، جنگ جهانی  اول، جنگ جهانی  دوم و سرانجام شروع 
جنگ سرد و اصلی ترين نماد آن ، يعنی  ديوار برلین. ديواری كه 
خط مرزی بود نه تنها بین آلمان شرقی  و غربی بلكه بین شوروی 
سابق و آمريكا،انگلیس و فرانسه.آلمان بعد از 28 سال توانست 
 ، اتحاد  اين  بیاورد.  دموكراسی  به  رو  و  شكسته  را  ديوار  اين 
اّتحادی زخم ديده و حاصل رنجهای فراوان بود.فروپاشی ديوار 
برلین ، به نوعی شكست كمونیسم را در بر داشت و نوای آزادی 
خود را از طريق فروريختن ايدئولوژی سخت استالینی بلند كرد.

هجوم اكثر نیروهای انسانی  از آلمان شرقی  به غربی و بخصوص 
روشنفكران و اساتید دانشگاه ، تعادل اين كشور دو نیم شده را بر 
هم زده بود و بعد از اتحاد اولین درمانی كه ّمد نظر قرار گرفت باز 
سازی اين تعادل بود و راه حل آن :درهای باز بسوی مهاجران.
چند روز پیش اخباری منتشر شد راجع به " شكست چند فرهنگی  
" در آلمان و اين يعنی  شكست محافظه كاری ،راه حالی  كه برای 
حل كردن معادله ديالكتیك ماركس يعنی  متوسل شدن به انقالب 
بود.محافظه كاری ، دامن وسیع دارد و افراد را با تمام عقايدشان 
می پذيرد و انعطاف خاصی  در قبال گستره افكار دارد.حال بايد 
منتظر بمانیم كه آيا دوران دموكراسی هم به پايان می رسد و يا 

كاپیتالیسم همچنان سوار بر ارابه خواهد ماند

هاوارد جاكبسون 

برنده جایزه بوکر یا کسي که اسرار 
شکسپیر را مي دانست 

برنده  امسال  كه  نداشت  تمايلي  خیلي  شايد  جاكبسون  هاوارد 
جايزه بوكر باشد.بله، اين جايزه او را 50000 پوند پولدارتر كرده 
است و با دريافت اين جايزه، روزهاي پر از رنجش او از آن هايي 
پايان  به  بودند  گرفته  ناديده  گذشته  سال هاي  در  را  او  نبوغ  كه 
رسیده است و البته اين جايزه پاياني بر سیر نزولي چاپ آثار او 
نیز محسوب مي شود. يك روز پس از برنده شدن اين جايزه كه 
براي جاكبسون »غیرمنتظره« محسوب مي شد، او اين جرات را به 
خود داد كه افسوس هاي يك برنده را در مصاحبه اش با خبرنگار 
گاردين بیان كند: »من االن بايد براي رونمايي از نسخه ايتالیايي 

كتابم در رم باشم، از قبل براي اين برنامه ريزي كرده بودم«. 
جاكبسون در عوض مجبور است كه اين هفته را در يك اتاق خفه 
چیز  بدهد.هیچ  جواب  خبرنگاران  سواالت  به  و  بگذراند  لندن  در 
نمي تواند او را خوشحال كند.او چشم به راه است كه ساندويچش 
كتاب  بوكر[  ]رئیس جايزه  اندرو موشن  ابتدا  »در  برسد.   راه  از 
»پر سر وصدا« توصیف كرد و من فكر كردم شايد  را  برگزيده 
و  »مالیخولیايي«  كرد:  اضافه  است.بعد  برده  را  جايزه  كري  پیتر 
گلگات هستند. دمون  يا  كارتي  تام مك  برنده  كردم پس  فكر  من 

چند لحظه قبل از اين كه اسم من را ببرند فهمیدم منظورشان من 
مسن  گلدينگ  ويلیام  از  بعد  جاكوبسون  سالگي   68 در  هستم.« 
كه »من كشف شدم«.  داد  ادامه  است.او  بوكر  برنده جايزه  ترين 
درسال 2001، جاكبسون جايزه بوكر را اين طورتوصیف مي كند: 
معرفي  كه  را  كتاب هايي  به سال  كه سال  معنا  تمام  كراهت  »يك 
مي كند بیشتر مايه تاسف است.« او كامال ناامید شده بود.»من طعنه 
مي زدم.درست است.چون نمي توانستم آن ها را متقاعد كنم كه آثار 

من را بخوانند«. 
جاكبسون قول داد كه تمام مبلغ جايزه را صرف خريدن يك كیف 
دستي براي همسرش جني كه تهیه كننده تلويزيون است بكند.تمام 
به راهنمايي  »نیازي  به خبرنگار گاردين گفت:  او  را!  50000پوند 
دستي  كیف  بازار  در  مي كردم  تدريس  كمبريج  در  ندارم.وقتي 
مي فروختم.بعد از اين كه لیست نهايي اعالم شد من براي جري يك 

كیف جديد مالبري خريدم«. 
او مي گويد كه با شانس 1 به 12 او فكر نمي كرد كه برنده نهايي 
باشد: »اما جني فكر مي كرد.االن هم او مي تواند كیف دستي اش را 
بخرد«. برخي اعتقاد دارند در عمر 42ساله بوكر اين اولین باري 
است كه يك رمان كمدي جايزه برده است اما جاكبسون مي گويد: 
»بي معني است.شیاطین قديمي كینگزلي امیس در 1986 اين جايزه 
»پرسش  كردن  بندي  طبقه  حال  هر  بود.به  كمدي  هم  برد.آن  را 
فینكلر« به عنوان كمدي كم لطفي كردن در حق آن است.« موشن 
به خوبي جاكبسون را توصیف مي كند:»مطمئنا او چیزي را مي داند 
كه شكسپیر مي دانست، اين كه تراژدي و كمدي با هم پیوند نزديكي 

دارند.« 

مهدی تربتی
دانشجو از انگلستان

خبرنگاران کره شمالي مجاز به 
استفاده از اینترنت شدند 

حزب  تاسیس  سالگرد  پنجمین  و  شصت  در  كره شمالي  دولت 
حاكم، به خبرنگاران اجازه دسترسي به اينترنت از طريق كامپیوتر 
شخصي خود را داد. به گزارش بي بي سي، در اين مراسم بخشي 
دولتي  خبري  وب سايت  در  كمونیست  بیانه هاي رسمي حزب  از 
دسترسي  اجازه  خبرنگاران  از  تعدادي  و  منتشر شد  كره شمالي 
به اينترنت توسط كامپیوتر شخصي خود را پیدا كردند. در ژوئن 
2010 حدود هزار دامنه kp براي كره شمالي راه اندازي شد ولي 
اين  از  خارج  از  دامنه ها  اين  دولتي،  وب سايت هاي  تاكنونبه غیر 
بر محدوديت هاي  اكنون عالوه  كنترل مي شود.  يا چین  و  كشور 
به  مي توانند  آنها  از  تعدادي  روزنامه نگاران،  براي  سخت  بسیار 
دسترسي  دولتي  مخصوص  كامپیوتر  تعدادي  طريق  از  اينترنت 
پیدا كنند. در كره شمالي تنها چند هزار نفر به اينترنت دسترسي 
دارند و يك شبكه ملي به نام كوانتگمیونگ دانشگاه ها، كتابخانه ها 
و كافي نت ها را به يكديگر متصل مي كند و هیچ اتصالي به شبكه 

اينترنت ندارد. 

وقتي رستم دیجیتالي مي شود 
»رستم: قصه هايي  داستان   آمريكا مجموعه  در  بوم گن  موسسه 
از شاهنامه« را تبديل به مجموعه اي از آثار تصويري چون كتاب 
ديجیتال  انیمیشن هاي  و  فیلم  ويدئويي،  بازي  مصور،  داستان 
همواره  استوديوز  بوم گن  اسكرين،  ورلد  گزارش  به  مي كند. 
اصلي  موضوع  را  خاورمیانه  كهن  مردمان  و  بزرگ  فرهنگ هاي 
انتشار آثار تصويري خود قرار داده است. اين بار با خريد حقوق 
»رستم:  زبان  انگلیسي  داستان  مجموعه  از  اقتباس  براي  مولف 
قصه هايي از شاهنامه« از نشر هايپرورک اينترتینمنت، تالش هايش 
را بر روي حماسه رستم، قهرمان ايران زمین متمركز كرده است. 
بوم گن همراه با نشر خدايان كلمات نیز از هم اكنون تصمیم بر 
انتشار مجموعه داستان مصوري چهار جلدي بر اساس قصه هاي 
رستم در شاهنامه فردوسي دارند. هدف بوم گن انتشار قصه هاي 

شاهنامه براي مخاطبان عام و كودكان است. 
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به مناسبت انتشار »گفت وگوهايي با خودم«؛ تازه ترين كتاب درباره ماندال 

دقیق ترین تصویري که از 
یک اسطوره ترسیم شده 

پیتر گودوين/ سمیرا قرايي 

تا يك  ناپديد شد.  و  به زندان رفت  ماندال در 44 سالگي  لسون 
و  گمشده  رهبر  يك  بود،  ناشناخته  مردي  او  بعد،  قرن  چهارم 
ملت  يك  تمام  بازگشت،  پیروزمندانه   1990 سال  در  كه  زماني 
به شدت مي خواستند صداي او را بشنوند. از آن زمان تاكنون كتاب هايي كه 
درباره ماندال نوشته شده يا خود آنها را نوشته بدل به بخشي از صنعت چاپ 
كتاب شده اند، عمال شده اند نوعي گونه ادبي خاص خودشان: ده ها بیوگرافي، 
با اجازه او يا بي اجازه، كتاب هاي كودكان، كتاب هايي كه چكیده سبك و مدل 
رهبري او هستند، كتاب هاي تجاري و كتاب هاي هنري. اما آيا همچنان در قفسه 
چیزي  چه  ديگر  هست؟  ديگر  كتاب  يك  براي  جايي  ماندال  كتاب خانه  سرريز 
ناگفته  هنوز  چیزها  خیلي  معلوم شده  كه  آنطور  نشده؟  گفته  هنوز  كه  مانده 

مانده... 

»گفت وگوهايي با خودم« بیشتر يك آلبوم ادبي است تا كتاب، شامل اطالعاتي 
نامه ها  از دفتر خاطرات روزانه، تقويم ها،  از زندگي شخصي ماندال، تكه هايي 
و به ويژه حاوي متن 50 ساعت مصاحبه ريچارد استنگل با ماندال )كسي كه 
كتاب »اتو«بیوگرافي ماندال را با نام »مسیر طوالني آزادي« نوشته و در حال 
حاضر دبیر مجله تايم است.( اين كتاب هم چنین شامل تكه هايست از يك كتاب 
اتوبیوگرافي كه ماندال روي آن كار مي كرد و هرازگاهي به سراغش مي رفت و 

دست آخر نیز آن را رها كرد و حاال در اين كتاب جاي گرفته است. 

و  شلخته  اثري  به  را  كتاب  گفتیم،  باال  در  كه  آنچه  تمام  مي رسد  نظر  به 
كتاب  نیست.  گونه  اين  كه  اين جاست  عجیب  اما  باشد،  كرده  بدل  غیرمنسجم 
تاثیرگذار است، مسائل مربوط به  به شدت تكان دهنده و به شكلي بي واسطه 
سالمتي ماندال، روياها و تمامي واكنش هاي سیاسي اش كنار هم قرار گرفته اند 

تا كامل ترين تصويري كه تا به امروز از ماندال ترسیم شده را بسازند. 

ورن هريس، مدير مركز خاطرات و گفته هاي نلسون ماندال، كه مديريت انتخاب 
و جمع آوري بخش هاي مختلف اين كتاب را بر عهده داشته است، پیشاپیش به 
ما يادآوري مي كند كه ماندال بدل به بخشي از اسطوره خلق آفريقاي جنوبي 
نو شده است. در نتیجه هیچ گاه گفته هايش در سخنراني ها مال خودش نبوده 
كنگره  نظارت  تحت  اتوبیوگرافیش،  كتاب  آزادي«،  »مسیر طوالني  است: حتي 
ملي آفريقا )ANC( منتشر شد، نهادي كه به خوبي آگاه بود كتاب تا چه حد 
مي تواند براي جنبش مفید باشد. در »گفت وگوهايي با خودم« تكه هاي بسیار 
جذابي وجود دارد از گفته هاي احمد كاترادا )عضو ANC( كه مشغول خواندن 
چندين  كاترادا  است.  ماندال  براي  آزادي«  طوالني  »مسیر  دست نوشته هاي 
التماس مي كند كه چند جمله  افزوده ناشر به كتاب را نقل مي كند و به ماندال 
آمده  كتاب  در  كه  آنجور  بگويد.  تاريخي  از حوادث  برخي  به  راجع  شخصي 
به  تمايلي  او  احساسات شخصي اش مي گويد.  از  ندرت  به  ماندالي سرسخت 

پاسخ دادن به اين سوال ندارد كه »حس تان چگونه بود؟« 
همین خودداري هاي عاطفي ماندال است كه خواندن اين كتاب را الزامي مي كند. 
مرد  از  باالخره شمايي  او،  نوشته هاي شخصي  كوتاه ترين  به  كشیدن  سرک 
ماندال  كه  مي شود  معلوم  مي كند. خوشبختانه،  ترسیم  برايمان  را  نقاب  پشت 
نوشته هايش  از  بسیاري  كه  آنجا  از  اما  مي كرده،  جمع  نوشته هايي  همواره 

توسط پلیس ضبط شده، حفره هايي در سیر تاريخي نوشته ها ديده مي شود. 

سال هاي زندان، همان گونه كه مي توان انتظار داشت، به شدت تكان دهنده اند. 
»تا زماني كه زنداني نشده بودم، متوجه قدرت حافظه نبودم.« 

بخش هايي از كتاب به نامه هاي او به خانواده و دوستان باز مي گردد، نامه هايي 
كه برخي هرگز به دست گیرنده هايشان نرسیدند، چرا كه سانسور سبب شد 
هرگز پست نشوند. ماندال از برخي از اين نامه ها كپي تهیه كرد كه مقامات وقت 
آن را دزديدند، اما در سال 2004 پلیسي بازنشسته آنها را به ماندال بازگرداند. 
نگارش  و  زبان  از  نشان  شده اند،  جمع آوري  كتاب  اين  در  كه  يادداشت هايي 
فوق العاده و زيباي ماندال دارند و نشان از تمبرها و اعداد و ارقام مربوط به 

زندان كه در گوشه راست نامه ها ديده مي شوند. 

و  كنیم  نگاه  گذشته  به  بیشتر  دانسته هاي  و  روشن تر  ديد  با  مي خواهیم  اگر 
فكر كنیم كه بسیاري از اتفاقاتي كه در گذشته افتاده اجتناب ناپذير بوده، اين 
كتاب تصحیح كننده اي كارآمد است. براي زندانیان جزيره روبن در آن زمان، 
فروپاشي نظام در آن زمان قدرتمند آپارتايد روياي دوري بوده است، با اينهمه 
مي ارزيده كه با آن بجنگند. در اين صفحات زنده يادآوري مي شود كه به عنوان 
آزاد  مي توانسته  اين  از  پیش  دهه  يك  ماندال(  )نلسون   466  /64 زنداني  مثال 
زندانبان هايش  كه  سیاه  »وطن هاي«  از  يكي  به  كه  مي پذيرفته  فقط  اگر  شود، 
مي گذاشته  كنار  هم  را  آپارتايد  علیه  مسلحانه  جنگ  و  مي رفته  بودند  ساخته 

است، اما اين كار را نمي كند. 

ماحصل كتاب، ديدن مردي است خالي از هرگونه دلسوزي و ترحم براي خود، 
خیلي  او  كتاب  از  بخشي  در  خودبزرگ بیني.  وسوسه هاي  برابر  در  مصون 
منصفانه به ريچارد استینگل، نويسنده »مسیر طوالني آزادي«، اصرار مي كند 
كه زماني كه صرف آموزش نظامي كرده، او را بسیار از هدفش دور نموده 

است. 

اين كتاب يادآوري مي كند كه ماندال چقدر در تاريخ و كالسیك ها تبحر دارد. 
پاي  كه  زماني  و  قول مي كند  نقل  از »جنگ و صلح«  كتاب خوانده،  بسیار  او 
مجادالت كالمي به میان مي آيد از متون گوناگوني كمك مي گیرد، از ماكیاولي 
و مائو گرفته تا مناكم بیگن. او جنگ بريتانیا و جمهوري بوئر آفريقاي جنوبي 

را به دقت مطالعه كرده است. اما مانداليي كه ما در اين كتاب مي بینیم به شدت 
چگونه  ماندال  مي دهد  نشان  كه  دريچه ايست  كتاب  اين  مي كند.  انتقاد  خود  از 

تصمیم هاي تاريخي خويش را گرفته است. 
نظرات او درباره كمونیسم، باورهاي مسیحي و مبارزات مسلحانه را مي توان 
در اين كتاب يافت. آنگونه كه در كتاب آمده، ماندال، نهرو را به گاندي ترجیح 
مي داده و مبارزه غیر مسلحانه براي او تنها يك تاكتیك است و اصل نیست، 
اين جمله ايست كه او در دادگاهش نمي توانسته به زبان بیاورد. او در اين كتاب 
لحظه اي  دادگاه  در  به مرگ محكوم شود، مي گويد  داشته  انتظار  كه  مي گويد 

انتظار داشته كه قاضي »رو به او كند و بگويد اين پايان زندگي شماست.« 
در اين كتاب راجع به مسائل شخصي دردآور نیز صحبت شده است، به عنوان 
مثال اتهامي كه به او براي مشاجره با همسر اولش، اولین، وارد شد و هرگز 
اثبات نشد. گفته مي شد كه ماندال گلوي او را گرفته و به قصد كشت فشرده 
از  اين است كه همسرش سیخ داغ و سرخي را  اما روايت خود ماندال  است، 
اجاق برداشته و با آن به صورت ماندال حمله ور شده و او مجبور شده دست 
او را بپیچاند و سیخ را بگیرد. در سال 1968، زماني كه مادر 76 ساله اش پاي 
پیاده از روستاي ترانسكي راه مي افتد تا به براي ديدن پسرش به جزيره روبن 
بیايد، ماندال مي نويسد »در انتها او را ديدم كه داشت به سوي قايق مي رفت تا 
به خانه بازگردد، در اين لحظه ناگهان از فكرم گذشت كه اين آخرين باريست 
كه او را مي بینم.« حق با او بود، مادر چند ماه بعد درگذشت و او اجازه نداشت 
تا به مراسم خاكسپاري مادرش برود، حتي همراه پلیس زندان. 10 ماه بعد، 
بزرگ ترين پسرش، تمبي، در يك تصادف اتومبیل جان سپرد، نامه اي كه ماندال 
در 13 ژويیه 1969 به رئیس زندان روبن نوشته و در آن اجازه خواسته تا به 
مراسم خاكسپاري پسرش برود، تكان دهنده است، اجازه اي كه هرگز صادر 

نشد. 
لحظات سرخوشانه پیش بیني نشده اي نیز در كتاب هست. با ماندالي منتقد فیلم 
مواجه مي شويم )او فیلم »آمادئوس« را اندكي تخت و خالي توصیف مي كند. 
اما هیچ كدام اينها توصیف كننده میزان جا خوردن من نیست، زماني كه برگه 
دفتر كار ماندال را ديدم، برگه اي كه پیغام هايش را روي آن مي نويسد، در سمت 

راست اين برگه، در باال تصويري ازگارفیلد خندان ديده مي شود. 

پیتر گودوين نويسنده كتاب » ترس: آخرين روزهاي رابر موگابه« است. 

نزار
 قبانی

سال  مارس   21 در  زبان  عرب  شاعر 
 21 آمد.در  بدنیا  دمشق  در   1922
بنام”آن  خود  كتاب  نخستین  سالگی 
زن سبزه بمن گفت...”را منتشر كرد كه 
چاپ اين كتاب در سوريه غوغايی به پا 
او و شعرهايش را تكفیر  كرد.بسیاری 
كردند و از همان هنگام لقب شاعر زن 
يا شاعر طبقه ی مخملی را به او نسبت 

دادند.
نامه هایی برای تمام

 زنان جهان 
اين نامه ی آخر است .....

پس از آن نامه يی وجود نخواهد داشت
اين واپسین ابر پر باران خاكستری ست

كه بر تو می بارد ؛
پس از آن ديگر بارانی وجود نخواهد داشت

اين جام آخر شراب است بانو ؛
و ديگر نه از مستی خبری خواهد بود ؛

نه از شراب ...

آخرين نامه ی جنون است اين
... آخرين سیاه مشق كودكی

ديگر نه ساده گی كودكی را به تماشا خواهی 
نشست ؛

نه شكوه جنون را .....

دل به تو بستم گل ياس ِ دلپذير ....
چون كودكی كه از مدرسه می گريزد

و گنجشك ها و شعرهايش را 
در جیب شلوارش پنهان می كند

من كودكی بودم ؛
گريزان و آزاد

بر بام شعر و جنون
اما تو زنی بودی ؛

با رفتارهای عامیانه
زنی كه چشم به قضا و قدر دارد

و فنجان قهوه
و كالم فالگیران

.... زنی رو در روی صف خواستگارانش

افسوس ....
از اين به بعد در نامه های عاشقانه ؛

نوشته های آبی نخواهی خواند
در اشك شمع ها ؛
و شراب نیشكر

رّدی از من نخواهی ديد

از اين پس در كیف نامه رسان ها
بادبادک رنگینی برای تو نخواهد بود

ديگر در عذاب زايمان كلمات
و در عذاب شعر حضور نخواهی داشت

جامهء شعر را بدر آوردی
خودت را بیرون از باغهای كودكی پرتاب كردی

و بدل به نثر شدی .....ا

به 
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مسابقات ملي خواب قیلوله 
در اسپانیا 

روي  بكشند.  دراز  بايد  شروع  براي  كنندگان  شركت 
مبل هاي راحتي آبي. بعضي ها لباس خواب به تن دارند. 
در  آمديد.  خوش  اسپانیا  در  قیلوله«  »خواب  رقابت  به 
مي گذارند  هم  روي  پلك  تا  كه  آنهايي  مسابقات  اين 
مي كنند  كه خوب خروپف  آنهايي  و  مي برد  خواب شان 
مسابقات  اولین  دارند.  پیروزي  براي  بیشتري  شانس 
ملي »خواب قیلوله« در مادريد در حال برگزاري است. 
اين براي اسپانیايي ها خبر مهمي است. خواب نیمروز در 

اين كشور يك سنت قديمي و محبوب 
فراوان  مشغله هاي  با  روزها  اين  كه  مي رود  شمار  به 
اين زندگي مدرن است  نابودي است. در واقع  در حال 
كه خواب نیمروز را تهديد مي كند. دانیل بالنكو، رئیس 
 50 گروه  و  او  است.  نیمروز«  خواب  دوستان  »انجمن 
نفره اش در سراسر اسپانیا، رئیس فروشگاه بزرگي در 
پايتخت را متقاعد كرده اند تا میزبان برگزاري اين رقابت 

باشد. وي هدفش را اين چنین بیان مي كند: 
با  » وقتي ديگران مي بینند يك نفر وسط روز خوابیده 
خودشان فكر مي كنند چه زندگي راحت و آرامي دارد.« 

در اين رقابت ها خواب نیمروز محدوديت 
20 دقیقه اي دارد. اين زماني است كه پزشكان و ترتیب 
يك  داده اند.  تشخیص  مناسب  را  آن  رقابت  دهندگان 
اينكه  بدون  مي آورد،  سرحال  را  فرد  كه  سريع  قیلوله 

وارد سیكل خواب عمیق بشود. 
اما خواب نیمروز سنتي در اسپانیا معموال يك ساعت يا 
بیشتر بوده است.ترتیب دهندگان مسابقه »خواب قیلوله« 
تخمین زده اند چند هزار نفر در اين رقابت كه از 14 تا 

23 اكتبر برگزار مي شود، شركت كنند. 
قوانین مسابقه براي برنده شدن خیلي هم ساده نیست. 
دقیقه زمان مسابقه  كنندگان در طول 20  اينكه شركت 
خواب  به  براي  غیرعادي  حالت  هر  اند،  خوابیده  چقدر 
رفتن، استفاده از لباس خواب هاي جالبي كه پوشیده اند 

و صد البته صداي خروپف 
هر كدام امتیاز مخصوصي دارد. البته بیكاران اسپانیا كه 
نرخ شان اكنون به 20 درصد رسیده احتماال اين روزها 
وقت و فرصت كافي براي خواب نیم روزه را دارند. هر 
چند با وجود بحران اقتصادي در اين كشور هنوز هم 
بسیاري از كارمندان وقت استراحت و ناهارشان به دو 
يك  مسابقات  اول  نفر  جايزه  مي رسد.  روز  در  ساعت 

كارت هديه هزار يورويي از مراكز خريد است. 
 سی ان ان - 19 اكتبر 2010 

 
سازمان بازنشستگان شاهین

گرد همایی پنجشنبه ها برای 
بازنشستگان ایرانی

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

كارشناسان
ورزيده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ريزی شده را برگزار می كند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر
تلفن: 02072215763 یا 

07961447116
2 Thorpe Close

London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروک گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 

تلفن همراه هشت میلیون دالري 
استوارت هیوز، جواهرساز بريتانیايی نام مشهوري در دنیاي جواهرات 
اين مرد خوش سلیقه  بیشتر شهرت  الكترونیكي است.  البته وسايل  و 
پرطرفدارالكترونیكی  و  تازه  اقالم  روي  منحصربه فردش  تزئینات  به 
برمي گردد. امروز كه در دنیاي تلفن هاي همراه هوشمند محصوالت اپل 
حرف اول و آخر بازار را مي زنند هیوز هم به تلفن های همراه آی فون 
4 روی آورده و گوشی هوشمندی به بازار عرضه كرده كه برچسب 
قیمت هشت میلیون دالر روی آن ديده می شود. هیوز تنها دو عدد از 
يكی  به سفارش  آنها  هر دوی  كه  الماس نشان ساخته  اين گوشی های 
از سرمايه داران برتر استرالیايی بوده است. اين جواهرساز بريتانیايی 
دكمه  جاي  به  و  پوشانده  الماس  با  را   4 آی فون  اين  لبه های  سراسر 
روی  تعويض  قابل  مختلف  الماس  دو  كه  داده  قرار  حفره ای  »خانه« 
آن سوار می شود. يكی الماس صورتی رنگ 7.4 قیراطی و ديگری يك 
الماس يك پارچه هشت قیراطی. در پشت گوشی هم 53 الماس ديگر كار 
گذاشته شده و لوگوی سیب گاززده شركت »اپل« پشت اين دستگاه هم 
با استفاده از طالی صورتی رنگ شكل گرفته است. دكمه اصلی گردش 
اين  شده است.  ساخته  الماس دار  پالتینوم  از  هم  دستگاه  فهرست  در 
الماس   500 حدود  مجموع  در  چندكاره  چندرسانه ای  هوشمند  گوشی 
دارد كه قیراط آنها از 100 می گذرد. مواد عجیبی مانند سنگ خارا، چرم 
و ديگر آلیاژهايي كه در بدنه اين گوشی استفاده شده وزن آن را به 

3.17 كیلوگرم رسانده است. 
استوارت هیوز كه اهل لیورپول است در ماه مي  هم با ساخت آی پادی 
طاليی با قیمت 208 هزار دالر و پیش از آن با ارائه يك »نینتندو وی« 
زرنشان نظر همه و به خصوص ثروتمندان را به خود جلب كرده بود. 
يك تاجر استرالیايي كه هويتش فاش نشده اين سفارش گرانقیمت را به 
طراح جواهرات داده اما انگیزه او براي داشتن دو گوشي كامال مشابه 

تاكنون مخفي مانده است. 
سی ان ان

پرداخت پول به معتادان عقیم 
يك موسسه خیريه آمريكايي كه اقداماتش بر درمان معتادان 
به مواد مخدر متمركز است، تصمیم دارد دربريتانیا 
به معتاداني كه بپذيرند عقیم شوند، پول پرداخت كند. 
موسسه خیريه »پراجكت پريونشن« بیش از 10 سال 
است كه در آمريكا به معتادان مواد مخدر پول پرداخت 
تولد كودكاني كه خانواده  از  اين طريق  از  تا  مي كند 
كنند،  مراقبت  آنها  از  درستي  به  نمي توانند  هايشان 
نزديك  بريتانیا  در  مي دهد  نشان  برآوردها  كند.  جلوگیري 
مي كنند.  زندگي  معتادشان  والدين  با  كودک  میلیون  يك  به 
منتقدان مي گويند طرحي كه براي مقابله با استفاده از كراک 
با مشكلي كه  مقابله  براي  تهیه شده است،  آنجلس  در لس 

بريتانیا با آن مواجه است، مناسب نیست.

 با اين حال تاكنون چندين معتاد براي اين طرح ثبت نام كرده 
اند. دلیل اجراي اين طرح مقابله با سوءاستفاده از كودكان به 
دلیل استعمال مواد مخدر است با اين حال تاكید اين برنامه 
بر پرداخت وجه نقد است.درصورتي كه معتادان بريتانیايي 
به ترک اعتیاد تمايل نشان دهند، موسسه خیريه »پراجكت 
از  پريونشن« به آنها 300 دالر پول پرداخت مي كند. هدف 
دلیل مصرف  به  تعداد كودكاني است كه  اقدام، كاهش  اين 
يا  مشكالت جسمي  به  مادر  حاملگي  زمان  در  مخدر  مواد 
رواني دچار مي شوند. »جان«اولین كسي بود كه در بريتانیا 
براي اين طرح ثبت نام كرد. او مي گويد:» من تقريبا از سن 
لحاظ  از  هم  زماني  يك  از  و  بودم  مواد  درگیر  12 سالگي 
يك  از  مراقبت  و  حمايت  توانايي  من  شدم.  معتاد  رواني 
كودک را نداشتم. اگر خیلي بتوانم، از خودم مراقبت مي كنم. 
باالخره هم تصمیم گرفتم كه خودم را عقیم كنم.« اين آسیب، 

مي تواند بسیار جدي باشد.

 در صورت اعتیاد مادر به مواد مخدر، اين اعتیاد مي تواند 
به كودک منتقل شود كه در مواردي منجر به نقص عضو 
يا آسیب رساندن به مغز كودک مي شود. منتقدان مي گويند 
اين طرح از كساني سوءاستفاده مي كند كه در موقعیتي قرار 
بعضي  كنند.  اتخاذ  مهمي  تصمیم  چنین  بتوانند  كه  ندارند 
ديگر آن را نوعي »به نژادي« عنوان كرده اند. علمي كه هدف 
از آن بهبود تركیب ژنتیكي يك جمعیت است. باربارا هريس، 
اقدام، نوعي رشوه  اين  اين موسسه مي پذيرد كه  بنیانگذار 
اما مي گويد هدف به دنیا آمدن كودكان شاد و  دادن است 

سالم، اين وسیله را توجیه مي كند. 

19 اكتبر 2010 

پوستر گرانبهاي تایتانیک 
پوستر كمیابی كه كشتی تايتانیك را پشت به غروب نشان می دهد در بريتانیا به قیمت 
69 هزار پوند فروخته شد. اين پوستر 74 در 101 سانتیمتري براساس نقاشی اثر 
»مونتاگ بلك« طراحی شده و كشتی نفرين شده تايتانیك و كشتی همراه آن المپیك 
را كنار هم در دريا نشان می دهد. دستور طراحی اين پوستر از سوی »وايت استار 
الين« پیش از غرق شدن تايتانیك بر اثر برخورد با كوه يخی در تاريخ 15 آوريل سال 
1912 داده شده بود. در جريان اين حادثه يك هزار و 520 نفر جان خود را از دست 
دادند. اين طراحی لیتوگرافی تنها پوستری است كه المپیك و تايتانیك را در كنار هم 
نشان می دهد و در طول 100 سال به دقت نگهداری شده است. پوستر تايتانیك روز 
انگلستان به قیمت 69 هزار پوند يعني، دو برابر  شنبه در حراجی در جنوب غربی 
قیمت تخمین زده شده 20 تا 30 هزار پوند فروخته شد. همچنین در اين حراجی خاطرات 
يكی از مسافران كشتی نیز به فروش رفت. »الرا میبل فرانكالتی« نوشته است صدايی مهیب 
شنیدم و صدای جیغ و فرياد مسافران در حال غرق شدن بلند شد. اين متن به قیمت 23 هزار 
پوند به فروش رسید. كارت پستالی نیز كه توسط يكی از مسافران غرق شده كشتی كه تمام 

خانواده اش سوار بر كشتی بوده اند به قیمت 13 هزار و 800 پوند فروخته شد. 
19 اكتبر 2010 

بهترین کشورهاي جهان براي خانم ها 
بنیاد اقتصاد جهان، »WEF« گزارش شكاف جنسیتی جهان در سال 2010 را منتشر كرده 
كه براساس آن 10 كشور برتر جهان برای زنان معرفی شده اند.در اين گزارش 134 كشور 
مورد بررسی قرار گرفته و تالش شده تا اقدامات هر كشور در كاهش دادن شكاف جنسیتی 
از طريق ايجاد موقعیت های اقتصادی، دسترسی به بهداشت، تحصیل و حضور در سیاست 
برای زنان مدنظر قرار بگیرد. در میان تمام كشورها، به ترتیب ايسلند، نروژ و فنالند موفق 
البته فنالند بهترين عملكرد را  ترين كشورها در مورد پركردن شكاف جنسیتي هستند و 
در بخش مشاركت زنان در سیاست داشته است. سوئد كه در سال 2006 در صدر اين 
شكاف  از  درصد   80 بر  آمدن  فائق  با  میالدی  جاری  سال  در  و  داشت  قرار  رتبه بندی 
در  زنان  مشاركت  بخش  در  را  عملكرد  بهترين  و  رسیده  چهارم  رتبه  به  خود  جنسیتی 
سیاست داشته است. ضعیف ترين عملكرد سوئد در بخش تحصیل بانوان بوده است. هر 
چند نیوزلند در ايجاد فرصت های شغلی و اقتصادی برای بانوان عملكرد مناسبی نداشته 
اما توانسته بر 78 درصد از شكاف جنسیتی خود چیره شود و در جايگاه پنجم جاي بگیرد. 
ايرلند با غلبه بر 78 درصد از شكاف جنسیتی خود توانسته به رتبه ششم برسد. اين كشور 
بهترين عملكرد در بخش های مشاركت زنان در سیاست و تحصیل بانوان دارد. دانمارک 
براي سومین سال متوالي درمیان 10كشور برتر جهان براي خانم ها جاي گرفته و با يك 
پله صعود نسبت به سال 2006 و 2007 در جايگاه هفتم ايستاده است. نام لسوتو براي 
خیلي ها آشنا نیست اما اين كشور كوچك آفريقايی موفق شده با برطرف كردن 77درصد از 
شكاف جنسیتی خود به رتبه هشتم برسد. تنها كشور آسیايي حاضر در میان 10سرزمین 
برتر براي خانم ها فیلیپین است كه با پر كردن 77درصد از شكاف جمعیتي رتبه نهم را از 
آن خود كرده است. سوئیس امسال برای اولین بار در میان 10 كشور برتر برای زنان جای 

گرفته زيرا توانسته بر 76 درصد از شكاف جنسیتی خود غلبه كند. 
 ساينس مونیتور - 18 اكتبر 2010 
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گوگل فکرتان را 
مي خواند 

»آتالنتیك«  با  مصاحبه اي  در  گوگل  مديرعامل 
تاكید كرد كه نیاز نیست شما اطالعات مربوط 
به خود را تايپ كنید،ما مي  دانیم كه مخاطبان 
حتي  بوده اند،  كجا  يا  هستند  كجا  گوگل 
و  مي كنند  فكر  موردي  چه  در  كه  مي دانیم 
گوگل ذهن  شما را مي خواند. »شین ريچموند« 
دبیر سرويس تكنولوژي نشريه ديلي تلگراف 
در مقاله اي و به نقل از »اريك اشمیت« مديرعامل 
كرد. تشريح  را  شركت  اين  سیاست هاي  گوگل 

خودتان،  اجازه  »با  كرد:  تاكید  گوگل  مديرعامل 
اطالعاتي راجع به خود يا دوستانتان را در اختیار 
كیفیت  طريق،  اين  از  بتوانیم  تا  مي دهید  قرار  ما 
اين  به  نیازي  اصال  ببريم.  باال  را  جست وجوها 
تايپ  را  خود  به  مربوط  اطالعات  شما  كه  نیست 
كنید. ما مي  دانیم كجا هستید يا كجا بوده ايد. حتي 
كم وبیش مي دانیم كه در چه موردي فكر مي كنید. 
اينگونه استدالل كنند كه اين  شايد برخي از افراد 
مسائل فراتر از مرز قانوني است اما گوگل تنها »با 
اجازه شما ذهن تان را مي خواند، بنابراين آرامش 
خاطري را در ذهن شما به وجود مي آورد.«اشمیت 
سابقه اي در جلب  توجه و نقل اظهارات قابل  ذكر 
به  كه  دارد  گوگل  اشتباهات  افزايش  مورد  در 
زماني  اتفاق  اين  كرده  است.  نفوذ  نیز  ما  زندگي 
رخ داد كه وي گفت: »اگر شما اطالعاتي داريد كه 
نمي خواهید كس ديگري از آن مطلع شود، لزومي 
ندارد كه آن را در اولین فرصت بازگو كنید.« وي 
به تازگي اعالم كرد كه شايد افراد جوان در آينده 

نام هاي خود را تغییر دهند تا از قابلیت گوگل در 
مانند  اشمیت  كنند.نظرات  فرار  آنها  گذشته  كشف 
فردي است كه زياد صحبت مي كند و حرف هايش 
تكراري است. من مدت زماني را در اوايل امسال 
شنیدم  وي  از  آن  از  پس  و  گذراندم  اشمیت  با 
كلمه-  به  كلمه  تقريبا  ديگر-  مصاحبه هاي  در  كه 
به عقیده  به من داد تكرار كرد.  جواب هايي را كه 
اين مسائل بسیار دقیق فكر  من اشمیت در مورد 
انتقال پیام بسیار شفاف عمل مي كند. كرده و در 

با توجه به اينكه مديرعامل گوگل به طور صادقانه 
نزديك شدن به مرز خطرناک را بازگو كرده است 
و با توجه به امكانات جديدي كه اين شركت ايجاد 
كرده، مشخص مي شود كه گوگل همچنان به دنبال 
آن است كه خود را به وضع مساعدتري برساند.

اين  به  اظهارات اشمیت نقش كوچكي را در كمك 
دهه  يك  در  كه  مي بندم  شرط  مي كند.  ايفا  روند 
آينده وضع اين شركت از اين بهتر شود، هرچند در 
اين میان چالش هاي قانوني و مخالفت هاي زيادي 
وجود خواهد داشت تا گوگل نتواند به آرامي راه 
وسوسه   بسیار  موضوع  دهد.اين  ادامه  را  خود 
انگیز است كه اريك اشمیت به جاي اينكه آرامش 
خود را حفظ كند هر از گاهي مردم را تحريك كند. 
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درگیري دردناک روبات 
هوشمند و انسان 

اگر آيزاک آسیموف آزمايشي را كه در آزمايشگاه 
مي ديد،  است  انجام  حال  در  اسلوانیا  روباتیك 
روبات  اينجا  در  مي شد.  وحشت زده  بدون شك 
انسان  دست  به  بارها و بارها  كه  داريم  قدرتمندي 
ضربه وارد مي كند. ضربه هايي ماليم و بدون درد 
تا ضرباتي با دردي تحمل ناپذير محصول فعالیت 
اول  قانون  كه  مي رسد  به نظر  هستند.  روبات  اين 
»روباتیك«  واژه  واضع  و  نويسنده  اين  روباتیك 
كامال زير سوال رفته است: »يك روبات نمي تواند 
»بروت  برساند.«  انسان  يك  به  آسیبي  هیچ 
از  نفر  شش  تحقیقاتي  طرح  يك  طي  پوسه« 
دست شان  تا  كرد  متقاعد  را  هم دانشكده اي هايش 
قرار  قدرتمند  صنعتي  روبات  يك  اختیار  در  را 
اندازه گیري ضربات آن، آستانه درد  با  تا  دهند، 
كند.  اندازه گیري  را  وروبات  انسان  برخوردهاي 
قوانین  كردن  تجربي  را  آزمايش ها  اين  دلیل  او 
آسیموف مي داند تا صنعت روباتیك در آينده هم 

بتواند به اين قوانین پايبند بماند. او مي گويد:»حتي 
تولید  آسیموف  قوانین  طبق  كه  روبات هايي 
انسان  با  اتفاقي  به طور  است  ممكن  مي شوند، 
برخورد داشته باشند. ما مي خواهیم مطمئن شويم 
كه درصورت وقوع تصادم، اين برخورد بیش از 
حد قوي نباشد. در اولین مرحله بايد محدوديت هاي 
روبات ها  براي  مناسبي  حركتي  بازه  و  سرعت 
ابزارهاي  اندازه  و  شكل  همچنین  و  كنیم  تعريف 
كاري آنها را به گونه اي تعیین كنیم كه بدون خطر 
بتوانند با انسان در تعامل باشند و كار كنند.« اين 
گروه براي آزمايش هايشان از يك روبات كوچك 
شركت  توسط  كه  مي كنند  استفاده  تولید  خط 
سر  براي  كارخانه ها  در  و  شده  ساخته  اپسون 
الكترونیكي  و  الكتريكي  وسايل  قطعات  كردن  هم 
بازوي  اين  آنها  مي رود.  به كار  قهوه جوش  مانند 
روباتي را به گونه اي برنامه ريزي كرده اند كه محل 
قرار گیري دست داوطلب را پیدا كرده و به بازوي 
او ضربه بزند. هر يك از داوطلبان توسط بازوي 
روباتي كه به دو ابزار با نوک گرد و نوک تقريبا 
مي كند.  جان  نوش  را  18 ضربه  مجهز شده،  تیز 
آنگاه از داوطلبان خواسته مي شود كه ضربات هر 
اين دسته ها  از  يكي  را در  از سرهاي روبات  يك 
طبقه بندي كنند: بدون درد، ماليم، متوسط، مهیب و 
البته »پوسه« كه خودش اول از همه  تحمل ناپذير. 
روبات را آزمايش كرده مي گويد ضربات معموال 

از ماليم تا متوسط هستند. 
از  براي تست ضربات بسیار شديد  آنها همچنین 
يك دست مصنوعي هم استفاده كرده اند. در نهايت 
كه  هنگامي  روبات  يك  كه  است  اين  اصلي  ايده 
حضور يك انسان را احساس مي كند بايد سرعت 
و دامنه حركتي اش را به قدري كاهش دهد كه در 

صورت تصادم آسیبي به اشخاص وارد نشود. 
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مقدمه ای 
بر ادبیات 
مهاجرت

ادبیات  از  ای  شاخه  مهاجرت  ادبیات 
از  برخی   . است  ایران  معاصر 
عبارت  مهاجرت  ادبیات  نویسندگان 
پارسی  شهرنوش  ترقی،  گلی   : از  اند 
دانشور،  رضا  امیرشاهی،  مهشید  پور، 
 ، ربیحاوی  قاضی   ، سردوزامی  اکبر 
عباس معروفی، محمود مسعودی، رضا 
نوش  حسین   ، قهرمان  ساسان  قاسمی، 
آذر ، ملیحه تیره گل، سیاوش سرتیپی 

و ..

انواع  آفرينش  ايرانیانی كه در عصر مشروطه در زمینه  نخستین 
آزمودند،  طبع  نمايشنامه  و  رمان  مثل  جديدی   )Genre(ادبی
تبعید شده بودند  به علل سیاسی راهی  يا  روشنفكرانی بودند كه 
قصد  به  يا  كرمانی؛  آقاخان  میرزا  و  اصفهانی  حبیب  میرزا  مثل 
العابدين  تجارت موطن خود را ترک كرده بودند مثل حاجی زين 
مراغه ای و يا ايرانیان ساكن كشورهای ديگر بودند مثل عبدالرحیم 
طالبوف تبريزی و میرزا فتحعلی آخوندزاده كه در محیط فرهنگی 

تفلیس امكان آشنايی با مفاهیم اجتماعی و ادبیات تازه را يافتند. 
از قبیل ناشناخته بودِن  اولین نمونه های رمان فارسی به داليلی 
اين شیوه ادبی و محدوديت امكانات چاپ و نشر، در غربت پديد 
اثر مراغه ای در قاهره و  ابراهیم بیك )1274(  نامه  آمد: سیاحت 
قاهره  در  طالبوف  )1284(نوشته  المحسنین  مسالك  و  استانبول 
جامعه،  مسائل  به  نويسندگان  انتقادی  رويكرد  دلیل  شد.به  چاپ 
چاپ نخستین رمان های فارسی در ايران ممكن نبود. در سال های 
بعد كه تب و تاب انقالب مشروطه فرو نشست و رمان نويسان به 
به  موفق  پرداختند  زندگی شهری  مشكالت  يا  تاريخی  ماجراهای 

چاپ آثارشان در وطن شدند. 

با شكل گیری حكومت پهلوی. محفل های ايرانیان خارج از كشور 
به تدريج از شهرهای آسیايی مثل تفلیس، استانبول، قاهره و كلكته 
انتشار نشريه  به شهرهای اروپايی نقل مكان كرد. برلن از زمان 
كاوه )1295( يكی ار محل های تجمع ايرانیان دگرانديش بود. حسین 
كاظم زاده جز انتشار مجله ايرانشهر )1301( كتابفروشی كوچكی 
داير كرده بود و آثار نويسندگانی چون صادق هدايت، ذبیح بهروز 
و ديگران را به چاپ می رساند . رمان تهران مخوف )1300( اثر 
از  نبود)1300(  يكی  بود  يكی  داستان  مجموعه  و  كاظمی  مشفق 

سیدعلی جمالزده در اين شهر منتشر شد. 
گاهنامه  كه  خاور«  »كالله  مثل  ناشرانی  پیدايش  و  ايام  گذشت  با 
در  عمدتًا  داستانی  آثار  كرد،  می  منتشر  داستان  ويژه  را  افسانه 
داخل كشور انتشار می يافت. با شدت يابی سانسور در دوره رضا 
شاه، به ويژه پس از دستگیری :گروه 53 نفر« و به حبس افتادن 
بزرگ علوی، صادق هدايت برای چاپ بوف كور )1315( رهسپار 

هند شد. 
كتاب  نوع  هر  نشر  و  چاپ  امكان   1322 تا   1320 های  سال  در 
مرداد  از كودتای 28  اما پس  داشت.  ايران وجود  در  ای  و مجله 
گريختند  كشور  از  خارج  به  فرهنگی  و  سیاسی  فعاالن  از  جمعی 
تألیف  و  ترجمه  به  غالبًا  و  نداشتند  ادبی چشمگیری  فعالیت  آنان 

آثار سیاسی می 
منشر  آثار  يافت:  ادامه  نیز   1340 دهه  در  اين وضعیت  پرداختند 
شده تشكل های دانشجويی در خارج از كشور كمتر ادبی بود و 

عمدتًا شامل جزوات سازمانی يا آثار ايدئولوژيك می شد. 
از سال 1345، محمد عاصمی شروع به انتشار دوره جديد مجله 
كاوه در برلن كرد و تازه ترين داستان های بزرگ علوی را كه در 

داخل كشور ممنوع االنشار بود به چاپ رساند. 
علوی را به دلیل نوشتن داستان هايی درباره تبعید ی هاـ  كه بعدها 
با عنوان میرزا )1375 در ايران منتشر شد ـ از آغازگران ادبیات 

مهاجرت می دانیم. 
كرد.  اشاره  بهار  شمیم  به  توان  می  كشور،  داخل  نويسندگان  از 
كه در داستان هايش مجله انديشه و هنر )-1353 1342( زندگی و 

مشغله های ذهنی ايرانیان مهاجر را هم مطرح كرد. 
پیش از اينها ، جمالزاده اروپا را به عنوان محل زندگی خود برگزيده 

بعدها  فرستاد  می  ايران  به  چاپ  برای  را  آثارش  چند  هر  ـ  بود 
تقی مدرسی، صادق چوبك و ابراهیم گلستان، چون او، به تبعیدی 

خودخواسته تن دادند. 
هدايت،  جمالزاده،  ايران  نويسان  داستان  اولین  از  بعضی  مرگ 

علوی، چوبك و...در غربت رخ داد. 
های  زبان  به  را  های خود  داستان  ايرانی  نويسندگان  از  گروهی 
چنین  آغازگر  را  پاكروان  امینه  بتوان  شايد  نوشتند.  می  بیگانه 
اروپا  تحصیلكرده  و  استانبول  متولد  كه  او  دانشت.  هايی  تالش 
از  نوشت،  فرانسه  زبان  به  قاجار  درباره  تاريخی  رمان  چند  بود 
جز   .1348 افكاری،  جهانگیر  ترجمه  قاجار،  آغامحمدخان  جمله 
میان رمان هايی كه  از  برد كه  نام  فريدون هويدا  از  توان  او می 
به  متقابل فرهنگ های شرق و غرب« نوشته قرنطینه  با موضوع 
زبان فارسی انتشار يافته است) ترجمه مصطفی فرزانه 1345( يا 
سیروس رضوانی كه رمان امريكا زده های او را رضا سیدحسینی 

در سال 1358 به فارسی برگردانده است. 
فريدون اسفندياری را اولین نويسنده ايرانی دانسته اند كه به زبان 
انگلیسی داستان نوشته است. همچنین می توان به فريدون فرسايی 
اشاره كرد كه چند داستان هم در مجله انديشه و هنر دارد يا به 

مسعود فرزان كه ترجمه چند داستان كوتاهش در مطبوعات ادبی 
دهه پنجاه به چاپ رسید. 

پس از آنان به ويژه از دهه 1360 به بعد، شمار نويسندگانی كه 
اثار خود را به زبان انگلیسی نوشته اند رو به فزونی نهاد. شوشا 
گاپی، تقی مدرسی، اختر نراقی، ناهید راچلین، دونه رفعت، منوچهر 
پروين، بهمن شعله ور، مجید امینی و ....در اين سال ها همچنین به 
نويسندگانی بر می خوريم كه به زبان های آلمانی، هلندی و....نیز 

داستان نوشته اند. 
چنان كه ديديم بخش جدايی ناپذيری از ادبیات معاصر ايران در 
غربت پديد آمده يا چاپ شده است. اين آثار را نويسندگانی خلق 
كرده اند كه يا مجبور به جالی وطن شده اند و يا به خواست خود، 
زندگی در كشورهای ديگر را برگزيده اند ولی ريشه های هر دو 

گروه از فرهنگ ايرانی آب خورده است. 
اما جريان عمده ادبیات مهاجرت، پس از سال 1375 و رشد رو به 
تزايد مهاجران پديدار شد. در میان مهاجران عده اهل قلم كم نبود 
اينان در سراسر دنیا پراكنده شدند. ادبیات و مراكز نشر خاصی 

پديد آوردند و كتاب ها و مجالت متعددی منتشر كردند. 
به تدريج نويسندگان جوانی نیز از میان آنها سر برآوردند و اولین 
آثار خود را در غربت نوشتند به طوری كه »طی دو دهه گذشته 
»تاريخ  كه  شد  برخوردارد  رشدی  چنان  از  برونمرزی«  ادبیات 
ادبیات معاصر ايران را نمی توان با چشم پوشیدن از اين بخش از 
آثار ادبی به رشته تحرير درآورد2« »هر سال بیش از 250 عنوان 
داستان كوتاه از ايرانیان مهاجر در نشريه های خارج از كشور يا 

به طور مستقل انتشار می يابد.3« 
فكری  های  نظرگاه  از  و  مختلف جهان  نقاط  در  كه  متعددی  آثار 
تا نیمه دهه 1370 ـ به ندرت به  گوناگون نوشته شده ـ به ويژه 
داخل كشور رسیده است. از اين رو به علت كمبود اطالعات ارائه 
بسیار  نويسان  داستان  اين  ادبی  های  تالش  از  روشن  تصويری 
دشوار است. هیچ گلچین ادبی به دلیل محدوديت صفحات نمی تواند 
چهره نمای همه جوانب ادبیات مهاجرت باشد »ادبیات مهاجران در 
شاخه های گوناگون گسترش يافته است. شاخه ای از آن به منظور 
نقد نظام حاكم،سمت و سويی سیاسی يافته و كمتر به جنبه های 
زيبا شناختی توجه می كند.« بخش ديگری از آثار ايرانیان مهاجر با 
هدفی استنادی و افشاگرانه نوشته شده، مثل آنچه در در خاطرات 
زندان و يا نقد مجازات های نتی قضايی آمده است. آثاری هم با 

مضمون های اروتیك آفريده شده اند. 
به دو  ای است كه  ادبیات مهاجرت، شاخه  تنومندترين شاخه  اما 
گانگی هويت تبعیديان و درگیری های درونی آنان برای بريدن از 
گذشته و آغاز زندگی تازه در كشور مهاجر پذير می پردازد. اين 
امكان  نیز  ايران  مطبوعات  در  كه  است  مهاجرت  ادبیات  از  بخش 
نشر يافته است.4 در چند سال اخیر با شروع چاپ داستان های 
قابل  »بخش  گفت:  توان  می  كشور  داخل  در  مهاجر  نويسندگان 
با  يا مهاجرت  تبعید  ادبیات پرتاب، نويسنده را در  از  مالحظه ای 

برونمرز جا گذاشته و به خانه رسیده است.5« 
در باره ويژگی فكری و زيبا شناختی اين آثار گفته اند:» در آثار 
ادبی دهه نخست می شد گفت كه انگیزه نويسنده در نوشتن، ضیافت 
نفس است در هزار توی كابوس های از دست دادن، سرخوردگی و 
گمشدگی .....و تا نیمه های دهه دوم می شد گفت انگیزه او نیاز به 

خودكاوی و يافتن هويت تازه است.....6« 
مسائل  است:  »خاطره« چشمگیر  هاا حضور  داستان  نخستین  در 
های  فعالیت سیاسی، عشق  از  ناشی  های  دری  به  در  خانوادگی 
ناكام و...كم كم كه مهاجر در محیط جديد جا می افتد آرامشی می 
يابد و زبان می آموزد به مسائل تازه تری می پردازد هر چه در 
او  تر باشد گذشته گرايی در  با كشور میزبان موفق  تطبیق خود 
ضعیف تر می شود و می كوشد از سويی پیوند خود را با ادبیات 
و فرهنگ ملی حفظ كند و از سويی آموخته های خود از فرهنگ 
اگر جدی شود می  پیوند  اين  متبلور سازد.  آثارش  را در  جهانی 
تواند »دگرگونی تازه ای در روش و سبك كار برخی از ما به وجود 
وجود  بومی  فرهنگ  پشتوانه  جهان  با  فرهنگی  ستد  و  داد  آورد، 
پرسمان ها .و پديده های ديگرگون و تازه می تواند از مشخصات 
ادبیات مهاجرت باشد....يكی ديگر از دستاوردهای شرايط جديد ما، 
آشنايی نسبی با جهانیان با هنر و ادب معاصر و نوين ما است..... 
برای  شد  حركتی  آغاز  منشاء  غرب  در  ايرانی  قلم  اهل  حضور 
های  ايرانی  همت  به  ما،  نوين  داستانی  و  شعری  ادبیات  معرفی 
مهاجر، فضايی برای ارائه آثار نويسندگان و هنرمندان ما به وجود 
آمد.«7ا توجه محافل دانشگاهی و فرهنگی اروپا و امريكا به فرهنگ 

ايران جلب شده و روند و چاپ آثار ايرانی سرعت يافت. 
بدين ترتیب ادبیات مهاجرت شاخه ای از ادبیات معاصر ايران است 
: گلی ترقی،  اند از  . برخی از نويسندگان ادبیات مهاجرت عبارت 
اكبر  دانشور،  رضا  امیرشاهی،  مهشید  پور،  پارسی  شهرنوش 
سردوزامی ، قاضی ربیحاوی ، عباس معروفی، محمود مسعودی، 
رضا قاسمی، ساسان قهرمان ، حسین نوش آذر ، ملیحه تیره گل، 

سیاوش سرتیپی و .. 
 منبع: شورای گسترش زبان وادبیات فارسی

ادبیات
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خوشحال ات  كه  كني  پیدا  را  چیزي  است  »كافي 
اما خوشبختي  را مي دانست  اين اصل  او  مي كند.« 
بازيگر  ملوني،  كريستوفر  براي  راحتي ها  اين  به 
مشهور، به دست نیامد. ملوني مي گويد حاال كه آن 
خوشبختي را به دست آورده، مشتاق است آن را 

با ديگران سهیم شود...

قتي خیلي جوان بود، مادرش به او هديه 
ساده اي داد كه زندگي اش را تغییر داد. 
در آن زمان او براي پیدا كردن مسیرش 
در زندگي درگیر كشمكش سختي بود. 
پزشكي را دوست داشت ولي از بیمارستان متنفر 
دوست  ولي  باشد  وكیل  يك  داشت  دوست  بود! 
سمت  به  همه  از  بیشتر  و  بخواند  درس  نداشت 
اجازه  او  به  كه  شغلي  بود؛  شده  جذب  بازيگري 
مي داد در نقش هاي مختلف ظاهر شود و شغل هاي 

متفاوتي را بازي كند.

ملوني آيین سخت كار كردن را از خانواده اش به 
فوق تخصص  پزشك  يك  پدرش  بود.  برده  ارث 
كار  ساعت   16 روزي  كه  بود  غدد  بیماري هاي 
درگیر  خانه  در  تمام وقت  هم  مادرش  و  مي كرد 
تربیت او و خواهر و برادر ديگرش بود. هر چقدر 
كه عاشق بازيگري بود، كمتر بازيگري را به چشم 

يك كار مي ديد و آن را تالش حرفه اي در خور پسر 
يك دكتر نمي ديد ولي گفت وگو با مادرش باعث شد 

راه براي او هموار شود.

زندگي ام  با  بايد  نمي دانستم  »من  مي گويد:  ملوني 
با  چرا  تو  كه  گفت  من  به  مادرم  و  كار  كنم  چه 
همه چیز اينقدر سخت برخورد مي كني؟ فقط كافي 
است كاري را پیدا كني كه تو را خوشحال مي كند. 
مادرش همه چیز را براي او آسان كرد: »فقط كاري 
روش  مادرم  مي كند!«  كه خوشحال ات  كن  پیدا  را 
سعادت را به من نشان داده بود و من مصمم شدم 

دنبال عالقه ام بروم.«

»من  بود:  گفته  خودش  به  كه  مي آورد  ياد  به  او 
را  خودم  سعي  نهايت  و  شوم  بازيگر  مي خواهم 
خواهم كرد؛ چراكه مي دانم در اين راه، سختي هاي 
افراد  همیشه  معمول،  طبق  و  بود.«  خواهد  زيادي 
منفي بافي بودند كه به او مي گفتند چگونه مي تواني 
راه  اين  در  كه  هستند  خیلي ها  شوي؟  بازيگر 
را  ملوني  آنها  گفته هاي  ابتدا  خورده اند.  شكست 
بسیار ناراحت مي كرد ولي نهايتا ملوني دلیل اصلي 
ترس هاي  شكاک  »افراد  فهمید:  را  ممانعت ها  اين 
خودشان را به زبان مي آورند! خیلي ها هم هستند 
نبايد  من  ولي  كند  پیشرفت  كسي  نمي خواهند  كه 
به هدفم  از رسیدن  مرا  كه  اجازه مي دادم  آنها  به 

بازدارند.«

منفي ها را كنار بگذاريد
براي  گرفت،  را  تصمیم اش  ملوني  اينكه  از  بعد 
در  دانشگاه  در  )بازيگري(،  هدفش  به  رسیدن 
با  او  ولي  كرد  تحصیل  به  شروع  نمايش  رشته 
اينكه مدرک  از  بعد  بود.  سیستم تحصیلي مخالف 
لیسانس  اش را گرفت، از تحصیل دست كشید و به 
كند:  تالش  بازيگرشدنش  براي  تا  رفت  نیويورک 
»هزار و يك راه براي رفتن وجود دارد ولي شما 

بايد راهي را پیدا كنید كه راه درست باشد.«
موسسه هاي  در  نمايش  معتبر  كالس هاي  به  او 
كارهاي  پاره وقت،  صورت  به  و  رفت  معروفي 
سال  در  را  نقشش  اولین  مي داد.  انجام  اقتصادي 
1989 در تلويزيون ايفا كرد. او در دهه 1990 طیف 
گذاشت.  نمايش  به  را  توانايي هايش  از  گسترده اي 
)در  دايناسور  از  كرد؛  بازي  را  بسیاري  نقش هاي 
آخرين  )در  گانگستر  يك  تا  گرفته  دايناسور(  فیلم 
سال  در  اينكه  تا  داد  ادامه  كالس هايش  به  و  ُدن( 
»من  كرد:  پیدا  دست  بزرگ  موفقیتي  به   1997
احساس مي كردم به اندازه مقطع دكترا از بازيگري 
بودم.«  يادگیري  در حال  همیشه  ولي  گرفته ام  ياد 
فقط  ساعت   14 روزي  شما  »اگر  مي گويد:  ملوني 
كار كنید ولي چیزي نیاموزيد، تالش هوشیارانه و 

پويايي نكرده ايد.«
طي 11 سال بازي موفق در سريال هاي تلويزيوني 
باعث شد او جايزه »اِمي« را به دست آورد و يكي 
از گران ترين بازيگران تلويزيوني شود. شهرت او 
در سخت كوشي و نیز خوش خلقي اش فرصت هاي 

بسیاري را براي او به وجود آورد.

در بازي بمان
برايش  آمد  در  و  مي برد  لذت  كردن  كار  از  او 
آزموني  در  »وقتي  مي گويد:  ملوني  نبود.  مهم 
كه  آنچه  هر  من  نبود.  مهم  برايم  نمي شدم  موفق 
هیچ وقت  او  مي كردم.«  اثبات  كنم،  اثبات  بود  الزم 
رفتن و  باال  از  را  او  اين ردشدن ها  نمي داد  اجازه 
پیشرفت  دور كنند. او همیشه به آيین خانوادگي اش 
ـ سخت كوشي ـ وفادار ماند. با روزي 14 ساعت 
را  فرزندانش  نمي توانست  او  وقت ها  خیلي  كار، 
خوابیده اند  وقتي  را  آنها  »من  ببیند.  روز  چند 
ولي  است  خوشايند  خواب  در  آنها  ديدن  مي بینم. 
راضي كننده نیست.« ملوني هرگاه زماني به دست 
تفريح  و  گردش، سیرک  به  را  بچه هايش  مي آورد 
عقلم  به خاطر خواهش  كنم  كار  بايد  »من  مي برد. 
خواهش  خاطر  به  ببینم  را  فرزندانم  بايد  ولي 

روحم.«

كمك به كودكان
ملوني  بارز  عالقه مندي هاي  از  كودكان  به  كمك 
است. او پول و وقتش را در اختیار برنامه هايي مثل 
سیب بزرگ دلقك سیرک قرار داده است؛ برنامه  اي 
كه دلقك ها را براي شاد كردن كودكان مريض به 
بیمارستان ها مي فرستد. همسر ملوني هم به عنوان 
عضوي از هیات مديره به اين سازمان كمك مي كند.

او همچنین به عنوان سخنران در سازمان آموزش 
را  جراحاني  سازمان   اين  مي كند.  فعالیت  خنده 
سوم  جهان  كشورهاي  به  كودكان  به  كمك  براي 
عنوان سخنران  به  هم  گذشته  سال  او  مي فرستد. 
»آموزش خنده« به هايیتي رفت. در آنجا با همسرش 
قرار  سازمان  اين  حمايت  تحت  كه  كودكاني  از 
گرفته بودند، عكس گرفتند و موقع بازگشت آنها را 
به فرزندانشان نشان دادند و خیلي نامحسوس به 
آنها نشان دادند كه چگونه مي توان به ديگران كمك 
كرد. دختر بزرگ تر آنها، موفیاي 9 ساله، موضوع 
را گرفت و به نفع سازمان يك ايستگاه فروش كیك 
و شربت راه اندازي كرد و پول به دست آمده از آن 

را به سازمان اهدا كرد.
به زور مسايل  نمي توانید  است شما  معتقد  ملوني 
را به كودكان تلقین كنید و به جاي سخنراني هاي 
از  بايد  مستقیم،  روش هاي  و  طوالني مدت 
كودكان  به  شدن  الگو  و  نامحسوس  آموزش هاي 
آموزش داد و درآخراو مي گويد: »سخت كار كنید، 

شاد باشید و لذت ببريد.«
منبع: ريدرز دايجست

روانشناسی

رازهاي شاد بودن از زبان كريستوفر ملوني هنرپیشه برنده جايزه امي

من و این همه خوشبختي
ترجمه: سحر حبیبي

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته 
روانكاوی و مشاوره

) هیپنوتراپی تائید شده از London University ( توسط
 وزارت بهداری انگلستان

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

مدرک تائید شده از كنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار كننده سمینارهای تجربی و روانكاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترک عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترک سیگار در يك ساعت

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

من یک بیمار 
رواني هستم!

دكتر سیدوحید شريعت
روان پزشك

من يك بیمار رواني هستم. بله، منظورم خودم 
روان پزشك  شريعت،  سیدوحید  دكتر  است؛ 
چند  ايران!  پزشكي  علوم  دانشگاه  استاديار  و 
سالي هم هست كه دارم دارو مصرف مي كنم 
و شكر خدا االن بهترم؛ وگرنه كه نمي تونستم 

اينها را برايتان بنويسم...
اين طوري نگاهم مي كنید؟ مگر چه   چرا داريد 
مساله  اين  گفتن  از  بايد  چرا  دارد؟  اشكالي 
خجالت بكشم؟ مگر داشتن يك بیماري رواني 
با داشتن فشارخون يا ديابت فرقي مي كند؟ در 
هر دوي آنها فقط برخي تغییرات شیمیايي در 
است.  بیماري شده  باعث  كه  افتاده  اتفاق  بدن 
ما  مغز  در  تغییرات  اين  رواني،  بیماري  در 
اتفاق مي افتد و برخي از مواد ناقل شیمیايي در 
مغزمان كم و زياد مي شوند ولي در ديابت، اين 
نتیجه اش  و  لوزالمعده رخ مي دهد  در  تغییرات 
كسي  حاال  تا  شما  مي شود.  منعكس  خون  در 
آپانديسیت  يا  میگرن  داشتن  از  كه  ديده ايد  را 
خودش  بیماري  بخواهد  يا  باشد  شرمگین 
نخواهد  يا  برود  دكتر  يواشكي  كند،  پنهان  را 
دكتر  به  را هنگام مراجعه  واقعي خودش  اسم 
بگويد؟! پس چرا از شنیدن اينكه فردي بیماري 
داريد كه  انتظار  يكه مي خوريد و  دارد،  رواني 
پنهان  را  خود  بیماري  افراد،  از  بسیاري  مثل 
يا  شود  بیمار  كه  خواسته  خودش  مگر  كند؟ 
بیماري دچار  اين  به  كه  او سرزده  از  خطايي 
به  وقتي  چرا  پس  نیست،  اين طور  اگر  شده؟ 
مي كنیم  سعي  مي شويم  دچار  رواني  بیماري 
كه كسي از قضیه بو نبرد و حتي نزديك ترين 
اين  گاهي  نشوند؟!  خبردار  آن  از  هم  اقوام 
مساله آنقدر برايمان حساس مي شود كه حتي 
حاضريم بیماري و مشكل خود را پنهان كنیم 
ولي  بگذريم  هم  دكتر  و  دوا  خیر  از  اصال  يا 
داريم  مشكلي  ما  بفهمد  كسي  اينكه  »خطر«  از 
دور شويم و از »انگ« بیماري رواني محفوظ 
بمانیم! شايد از اين نگران باشیم كه از اين پس، 
جور ديگري به ما نگاه شود يا از ما بترسند، 
ضعیفي  شخصیت  بگويند  نكنند،  اعتماد  ما  به 
داشته ايم، ديوانه خطابمان كنند، نتوانیم ازدواج 
كنیم، از محل كار اخراج مان كنند و صد جور 
بدبختي ديگر برايمان پیش بیايد، فقط براي اين 
رواني  بیماري  نوعي  ما  كه  رفته  لو  قضیه  كه 

داريم. 
كه  بیماري  انگ  نام  به  است  آواري  اينها  همه 
بر  دردي  و  بیماران خراب مي شود  روي سر 
مي افزايد.  خانواده شان  و  خودشان  دردهاي 
ولي مساله اينجاست كه بیشتر بیماران رواني، 
نه  خنده دار،  و  احمق  نه  هستند،  خطرناک  نه 
و  كارافتاده  از  نه  ديوانه،  و  اعتماد  غیرقابل 
درصد  درمان،  انجام  با  خصوص  به  الابالي؛ 
تقريبا  يا  بیماران به طور كامل  از  قابل توجهي 
برمي گردند.  خود  عادي  وضعیت  به  كامل 
به  نیاز  عدم  معني  به  اين  اوقات،  اغلب  اگرچه 
ادامه درمان و »ريشه كن شدن« بیماري نیست؛ 
همان طور كه فرد مبتال به ديابت يا فشارخون 
با درمان، بیماري خود را »كنترل« مي كند و بايد 
مدت ها درمان هاي خود را ادامه دهد. مهم اين 
است كه درمان بیماري مي تواند تا حد زيادي 
از عوارض بیماري درمان نشده بكاهد و ما را 
به زندگي عادي روزانه خود برگرداند؛ همچنان 
با  مي توانم  و  كرده  كنترل  را  من  بیماري  كه 
بدهم  درس  دانشجويانم  به  كنم،  بازي  پسرم 
و به بیمارانم كمك كنم. من زندگي را دوست 

دارم.
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عتبار هر كشوری وابسته به دانايی 
و فراست نیروی انسانی متخصص، 
انديشمند آن است.  آموزش ديده و 
كشورهای  كه  روست  همین  از 
گوناگون  های  روش  به  صنعتی 
نیروهای متخصص  در جذب  سعی 
اين همه در  با  دارند.  كشورهای در حال توسعه 
چنین شرايطی، كشورهای در حال توسعه تحلیل 
مغزها،  فرار  های  شیوه  و  ها  ريشه  از  دقیقی 
مهاجرت دانش آموختگان و نخبگان خود ندارند. 

بدين ترتیب كه عده ای با نگاهی بدبینانه، مهاجرت 
تلقی  وطن  به  خائن  را  مرزها  ورای  به  كنندگان 
چرخش  و  مهاجرت  نیز  شماری  ولی  كنند،  می 
مغزها را از ويژگی های جهانی شدن اطالعات می 
دانند. به طور كلی، با توجه به شكل مهاجرت در 
عصر جهانی شدن ديگر نمی توان به سادگی هر 
مهاجرتی را به فراسوی مرزهای ملی فرار مغزها 
ذاتا  ای  مقوله  را  آن  و  نامید  نخبگان  مهاجرت  و 
منفی نام برد، بلكه اكنون بايد فرصت های ناشی 
بهره  و  شناسايی  را  نخبگان  مهاجرت  امكان  از 

برداری كرد. 
طرح  قابل  پرسش  اين  ما  كنونی  جامعه  در  ولی 
بسیاری  اخیر،  دهه  در خال ل سه  كه: چرا  است 
از تحصیلكرده های دانشگاهی، نخبگان و جوانان 

بهتر  يا  اند،  كرده  مهاجرت  ايران  از  كشورمان 
بگويیم اين عده مهاجرت يا كوچ كرده اند؟ سپس 
پاسخ داده شود كه اين مهاجران چه دستاوردی 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه  مسیر  در 
با  واقع  در  اند؟  كرده  ايفا  ما  كشور  سیاسی  و 
پاسخگويی به بخش دوم اين پرسش می توان پی 
برد كه ما از مهاجرت مغزها مغبون گشته ايم يا 

سود برده ايم؟ 
تحصیلكرده  و  نخبگان  مهاجرت  يا  كوچ  عمدتا 
ما  نظیر  كشورهای  و  ما  كشور  دانشگاهی  های 

كه درباره آن بحث می كنیم می تواند جنبه های 
يا  اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و  متفاوت سیاسی، 
فشارهای  خاطر  به  يعنی  باشد،  داشته  اجتماعی 
و  سیاسی  تنگناهای  و  غیرمستقیم  مستقیم، 
از  شماری  جامعه،  يك  در  معیشتی   - اقتصادی 
شهروندان ناگزير از جال ی وطن می شوند. عامل 
تشتت تصمیم  و  تواند سیاسی  می  گاهی  حركت 
امروزی  شرايط  در  باشد.  غیركارشناسی  های 
و  موبايل  ماهواره،  اينترنت،  ح  به سال  جهان  كه 
ديگر ابزارهای ارتباطاتی مجهز است، كشور ما به 
سرعت در حال تحول است و اين تحوال ت بیشتر 
ژئوپلیتیك  ديگر،  عبارت  به  دارد.  اقتصادی  جنبه 
جهان سیاسی- اقتصادی به سرعت در حال تغییر 
بوده و پديده های جديدی در تمامی علوم توسط 

تغییرها،  اين  كه  آيد  می  وجود  به  فكری  نخبگان 
بیشتر جنبه اقتصادی دارند و در اين میان ما با 
پديده ای به نام جهانی شدن سر و كار داريم كه 
همان  مجموع  در  است.  اقتصادی  آن  غالب  جنبه 
دو  از  توان  می  را  مهاجرت  شد  اشاره  كه  گونه 

جنبه بررسی كرد: 

الف( مهاجرت يك امر نكوهیده شناخته نمی شود 
داشته  سیاسی  ای  جنبه  يا  معنا  آنكه  از  بیش  و 
باشد، در ذهن مهاجر راه حل ساده ای است برای 
و  امنیت  به  بهتر  و  بیشتر  دسترسی  و  دستیابی 
و  نو  انديشه  بیان،  آزادی  علمی،  اجتماعی،  رفاه 

اقتصاد. 

ب( ابزارهای جديد ارتباطی و اطال ع رسانی مانند 
اينترنت، ماهواره و موبايل از طريق تسهیل ارتباط 
میان فرد و خانواده و محفل دوستان قديمی خارج 
بدون  مهاجران  كه  است  شده  باعث  كشور  از 
در  عاطفی روزمره خود  از فضای  گیری  فاصله 
وطن، دست به مهاجرت بزنند. در چنین شرايطی 
ها  تحصیلكرده  نخبگان،  و  مغزها  فرار  پديده 
شده  تغییر  دچار  نیز  مفهومی  نظر  از  جوانان  و 
از  پا  است  ممكن  فردی  كه  ای  گونه  به  است؛ 
تولیدات  اينكه  لحاظ  به  اما  نگذارد،  بیرون  كشور 
فكری و علمی خويش را در اختیار مجامع علمی 
و اقتصادی كشورهای توسعه يافته قرار می دهد 
و به نوعی دارای رابطه استخدامی با آنها است، 

جزو مهاجران محسوب می شود. 
در  يافته،  توسعه  كشورهای  ديگر  همچون  البته 
و  درونی  فراگیر  مسائل  گذار،  و  توسعه  حال 
سرمايه  میل  برای  را  زمینه  فراوانی  انگیزشی 
و  دانشگاهی  های  تحصیلكرده  نخبگان  و  گذاران 
جوانان به جست وجوی رفاه و خوشبختی بیشتر 
در فراسوی مرزها فراهم آورده است. برای جذب 
و جلوگیری از فرار مغزها، سیاستگذاری و برنامه 
ريزی تنها هنگامی اثربخش خواهد بود كه از نظر 
اتخاذ شود. اساس سیاستگذاری  زمانی به موقع 
يا مديريت كردن كشور عبارت است از سنجش و 
تدارک و تال ش توسعه پايدار و منظم برای اصال 
ح و بهبود وضعیت يك جامعه به ويژه كم كردن 
پديده  در  جامعه.  مرفهین  و  فقرا  طبقاتی  فاصله 
های پیچیده و چندجانبه ای نظیر مهاجرت، مشكل 
بر  بهنگام و متكی  ها  اين است كه سیاستگذاری 
مطالعه نیست. تنها هنگامی كه پديده ای بروز می 
نمايد و شكل بحران به خود می گیرد، به آن توجه 
می كنیم و سعی خواهیم كرد از سیاستگذاران و 
برنامه  آنكه  حال  بگیريم،  استمداد  ريزان  برنامه 
تحلیل كافی توسط  دانش و  بر  مبتنی  بايد  ريزی 

نخبگان و كارشناسان حوزه مربوطه باشد. 

 فرار مغزها و ریشه های آن: 
1( موقعیت و شرايط متفاوت كشورهای توسعه 

يافته با كشورهای در حال توسعه 
با  ارتباطات  فرهنگی،  علمی،  امنیت  ضعف   )2
آزادی  و  دانشگاهی(  فرهنگی  )علمی،  مجامع مهم 
جامعه  ضعف  از  ناشی  اجتماعی  و  فردی  های 

مدنی و اقتصاد آزاد 
آن  پی  در  بايد  می  اين مشكال ت  با  مقابله  برای 
و  اقتصادی   - اجتماعی  بهبود شرايط  با  كه  بود 
گسترش مناسبات و اعتماد میان دولت - ملت و 
نخبگان و گسترش فضای امن، مقدمه تبادل آرا و 
انديشه و ايجاد فضای اعتماد میان متخصصان و 
دولت زمینه را برای جذب نخبگان و حتی بازگشت 
مغزهای آن سوی آب ها به ايران فراهم كرد. در 
و  كامل  به طور  را  رويكرد  دو  بايد  راستا  همین 

همزمان مورد توجه قرار داد: 
استقبال  به  اول  درجه  در  تواند  می  دولت  الف( 
دعوت مغزها برود تا میزان ارتباط و تعامل میان 
آنان با نهادهای مختلف اجتماعی ايران حفظ شود. 
مرتبه  و  قدر  جايگاه  ارتقای  طريق  از  ب( 
سرمايه  و  ها  تحصیلكرده  نخبگان،  فرهیختگان، 
اند، زمینه هايی فراهم  داران كه در كشور مانده 
و  ماندن  به  آنان  انگیزه  افزايش  باعث  كه  آورد 

خدمت به ملت و كشور باشند.

اجتماعی

مهاجرت یا 
فرار نخبگان؟

نادر هوشمنديار

کشور  دانشگاهی  های  تحصیلکرده  و  نخبگان  مهاجرت  یا  کوچ  عمدتا 
ما و کشورهای نظیر ما که درباره آن بحث می کنیم می تواند جنبه 
های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و یا اجتماعی داشته 
باشد، یعنی به خاطر فشارهای مستقیم، غیرمستقیم و تنگناهای سیاسی 
و اقتصادی - معیشتی در یک جامعه، شماری از شهروندان ناگزیر از 

جال ی وطن می شوند.

بدبینانه،  نگاهی  با  ای  عده 
ورای  به  کنندگان  مهاجرت 
مرزها را خائن به وطن تلقی 
نیز  شماری  ولی  کنند،  می 
مغزها  چرخش  و  مهاجرت 
جهانی  های  ویژگی  از  را 
دانند. به  شدن اطال عات می 
شکل  به  توجه  با  کلی،  طور 
جهانی  عصر  در  مهاجرت 
به  توان  نمی  دیگر  شدن 
به  را  مهاجرتی  هر  سادگی 
فرار  ملی  مرزهای  فراسوی 
نخبگان  مهاجرت  و  مغزها 
ذاتا  ای  مقوله  را  آن  و  نامید 

منفی نام برد،
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بر  آن  مختلف  دوره هاي  و  تكنولوژي  كاربرد 
زندگي را مي توان به سه دسته كشاورزي، صنعتي 
و فرا صنعتي تقسیم كرد. در تمام دوران زندگي 
جست وجوي  در  كمال  به  رسیدن  براي  انسان 
فن آوري  رو  اين  از  است.  بوده  معرفت  و  دانش 

در همه زمینه هاي علمي و معرفتي به وجود آمد 
زمینه هاي  در  انسان  زندگي  موجب شكوفايي  كه 
اجتماعي و هنري و  فرهنگي، سیاسي،  اقتصادي، 

حتي اعتقادي شده است. 
قلمرو  در  حاضر  عصر  تكنولوژي  به  نگاهي  با 
منفي  و  مثبت  اثرات  در  تعمق  و  فردي  زندگي 
تغییرات  روند  مي توان  زمینه،  اين  در  تكنولوژي 
رو به رشد نحوه زندگي انسان را احساس كرد. 
محصوالت تكنولوژي كه هر روز به بازار مصرف 
وارد مي شود، فرهنگي جديد نیز با خود به ارمغان 

كننده  مصرف  يك  عنوان  به  انسان  و  مي آورند 
صرف تولیدات مادي و معنوي تكنولوژي، آن را 

مي پذيرد و خود را بدان وابسته مي داند. 
وابستگي كه گهگاه موجب پايمال شدن ارزشهاي 
انساني نیز شده است. برخي انديشمندان همچون 
در  را  خويش  عمومي  نظريه  ماركوزه،  هربرت 
تمامي  مي كند:  بیان  چنین  تكنولوژي  سلطه  باب 
علوم  به  اعتقادشان  واسطه  به  صنعتي  جوامع 
تولید  ابزاري  عقالنیت  با  را  خود  تكنولوژي،  و 
تمامي  ابزاري،  عقالنیت  اند،  ساخته  سازگار 
اقتصادي  اجتماعي و  بخشهاي فرهنگي، سیاسي، 
بهره  مهم  اصل  به  تا  مي سازد  ناگزير  را  جامعه 

وري مادي وفادار بمانند. 
اينجا مقوله اي به نام استفاده صحیح از  لیكن در 
تكنولوژي مطرح مي گردد مبني بر اينكه مي توان از 
تكنولوژي به گونه اي صحیح بهره برد تا ارزشهاي 

انساني را تحت الشعاع قرار ندهد. 

شگفتي هاي  اينكه  وجود  با  معتقدند  محققان 
تكنولوژيكي زندگي را براي انسان ها تسهیل كرده 
در عین حال باعث شده است در میان نسل جديد 

تعداد انسان هاي افسرده نیز افزايش يابد. 

روان شناس،  گلمن  دنیل  گفته هاي  اساس  بر 
انسان هاي امروز نسبت به نسل پیشین افسردگي 
با  افسردگي  اين  كه  مي كنند  تجربه  را  شديدتري 
با  دارد؛  مستقیم  ارتباطي  تكنولوژي،  پیشرفتهاي 

زندگي  در  اينترنت  و  رايانه ها  تلفنها،  نفوذ  ادامه 
انسان، وابستگي هاي متعددي از قبیل كنترل دائمي 
به روز  اينترنتي،  پیامهاي  و  الكترونیكي  نامه هاي 

كردن فیس بوک، ماي اسپیس و پروفايل 
LinkedIn براي انسان به وجود آمده است. 

امروز  نسل  انسان هاي  است  معتقد  گلمن 
تاثیر شگرفي  تكنولوژي  كه  خوابگردهايي هستند 
است  گذاشته  آنها  خوشي  و  سالمتي  روي  بر 
سلطه  اين  از  زودتر  چه  هر  بايد  انسان ها  و 

تكنولوژيكي جلوگیري كنند. 

برابر  در  انسان  قرارگیري  میزان  افزايش  با 
تشعشعات تبلیغاتي جوانان و كودكان به صورت 
داشتن  براي  كه  مي باورانند  خود  به  فزاينده اي 
مدلهاي  جديدترين  مالكیت  بايد  خوب  احساس 
ابزارهاي الكترونیكي را به دست آورند؛ مطالعات 
جديدي كه توسط محققان كالج ناكس در گالزبرگ 
كه  افرادي  مي دهد  نشان  است  گرفته  صورت 
قائل  خود  مادي  اهداف  براي  را  زيادي  ارزش 
گرا  مادي  چندان  كه  افرادي  به  نسبت  مي شوند، 

نیستند، بسیار غمگین تر خواهند بود. 
پايین  نفس  عزت  با  حال  عین  در  گرايي  مادي 
براي  بیشتر  گرايش  باالتر،  شیفتگي  خود  تر، 
و  كمتر  همدلي  ديگران،  و  خود  ناعادالنه  مقايسه 
پیچیدگي هاي بیشتر در برقراري ارتباط با ديگران 

ارتباط دارد. 
اصطالح  اين  است  طال  وقت  كه  مي شود  گفته 
استداللي براي توجیه نیاز به كارآيي كامل و نیاز 
به استفاده از لپ تاپها و تلفن هاي همراه هوشمند 
است تا به اين شكل افراد بتوانند فاصله میان كار 
فاصله  اين  نبود  و  ببرند  بین  از  را  خود  منزل  و 
عالقه اش  مورد  افراد  با  فرد  رابطه  به  مي تواند 

آسیبهاي جدي وارد كند. 

رويدادها  اين  نیوساينتیست،  گزارش  اساس  بر 
همچنین مي تواند بینش آينده نگر انسان را از بین 
برده و باعث شود فرد تنها بر روي اهداف كنوني 
و حال تمركز داشته باشد. جامعه مدرن تحت تاثیر 
استاندارد  تعويض  خطر  معرض  در  فشارها  اين 

زندگي با كیفیت زندگي قرار خواهد گرفت. 
برقراري  طلبي،  رقابت  روحیه  استقالل،  گلمن 
حلهايي  راه  را  منتقدانه  تفكر  و  اطراف  با  رابطه 
بتواند  انسان  شكل  اين  به  تا  مي داند  تاثیر گذار 
يافته  تكنولوژي  به  نسبت  متعادل  رويكردي 
و  سازش  عدم  بخشد.  بهبود  را  خود  سالمت  و 
بسیار  انساني  جوامع  در  رفتار  اختالالت  وجود 
و  طبقه و صنفي  هر  در  است.  فراوان  و  مشهود 
در هر گروه و جمعي، اشخاص نامتعادلي زندگي 
كارگر،  از  اعم  همه  مورد  در  بنابراين  مي كنند. 
دانشگاه  استاد  زارع،  مهندس،  و  پزشك  محصل، 
وجود  رواني  ناراحتي هاي  به  ابتال  خطر  غیره،  و 
برابر  در  انساني  فرد  هیچ  ديگر  به عبارت  دارد، 

امراض رواني مصونیت ندارد. 
رواني  بیماريهاي  مختلف  داليل  به  امروزه 
افزايش يافته، پیشرفت تكنولوژي، صنعت، زندگي 
ماشیني، ازدياد و افزايش جمعیت، بحران آموزش 
رفتن  بین  از  اقتصادي،  فقر  بیكاري،  بهداشت،  و 
سنن، آداب و رسوم ديرينه، سست شدن پايه هاي 
معنويت، فضیلت، انسانیت و نوع دوستي كه انسان 

را تبديل به يك ماشین كرده است. 

به جايي  كار  امروزه  اينكه  ذكر  قابل  و  مهم  نكته 
رسیده كه بدون تكنولوژي نمي توان زندگي كرد و 
اصول تكنولوژي تنها راه عملي براي پیشرفتهاي 
كه  است  اين  راه حل  بهترين  است. پس  اجتماعي 
بین علم و تكنولوژي از يك طرف و روان انسان 
و  كرد  برقرار  آشتي  و  سازش  ديگر  طرف  از 
رعايت  و  انديشه  آزادي  خدمت  در  را  تكنولوژي 
اينكه  نه  برد  كار  به  مردم  معنوي  و  روحي  حال 
كه  كاري كرد  به اصطالح  و  كرد  گرفتار  را  آنان 
و  ناراحتي  دستخوش  انسان  عاطفه  و  روح  قلب، 

نابه ساماني نشود. 
بزرگ ترين  مدرن،  زندگي  فشار  و  تكنولوژي 
تعداد  افزايش  و  تنهايي  اپیدمي  ايجاد  متهمان 
و  دوستان  با  ارتباط  براي  كه  هستند  كساني 

خانواده خود متكي به اينترنت هستند. 
بنیاد  معتبر  و  جديد  گزارش  تايمز،  گزارش  به 
نفر  يك  از  بیش  كه  مي دهد  نشان  رواني  سالمت 
تنهايي  احساس  اغلب  بريتانیا،  در  نفر  ده  هر  در 
كرده و شمار افرادي كه به تنهايي زندگي مي كنند 
و ساعت هاي طوالني كار كرده و به ندرت يكديگر 

را مي بینند، در حال افزايش است. 
يافته هاي نظرسنجي انجام شده از بیش از 2200 

بزرگسال در بريتانیا، نشان داد تنهايي و انزوا بر 
همه گروه هاي سني تاثیرگذار بوده است؛ اما زنان 

بیش از مردان به اين معضل دچار بوده اند. 
در اين باره بايد گفت، در حالي كه اينترنت نحوه 
ارتباط مردم را تغییر داده است، برخي كارشناسان 
بر اين باورند، سايت هاي اجتماعي مانند فیس بوک 
توانايي فهمیدن  و توئیتر، مهارت هاي اجتماعي و 

زبان بدن را كاهش مي دهند. 
بنیاد نشان داد يك نفر از هر سه  اين  نظرسنجي 
نفر، دوست دارد تا به خانواده اش نزديكتر باشد تا 
زودتر آنها را ببیند. تقريبا يك نفر در هر پنج نفر 
اينترنت  در  را  زيادي  زمان  مي گويند  )18درصد( 
با خانواده و دوستان مي كنند، در  ارتباط  صرف 

حالي كه بايد اين كار را شخصا انجام دهند. 
نیست،  مناسبي  زمان  متقن  گیري  نتیجه  براي 
براي  ما  محوري  توانايي هاي  تكنولوژي  كه  چرا 
ارتباط با ديگران را تغییر داده است؛ اما مي توانیم 
كه  ـ  تكنولوژي  كه  برسیم  نكته  اين  به  راحتي  به 
براي  نمي تواند جانشیني  ـ  انزواست  براي  مانعي 

ارتباط میان انسان ها باشد. 
پنجاه  روزانه  حضور  با  بريتانیايي ها  مثال  براي 
توانايي  كاهش  باعث  مجازي،  دنیاي  در  دقیقه 
مي شوند.  اجتماعي شان  و  واقعي  زندگي  در 
انزواي  كاهش  براي  مي تواند  نو  تكنولوژي هاي 
اما تكنولوژي  اجتماعي مورد استفاده قرار گیرد؛ 
ما  روان  سالمت  براي  كه  فیزيكي  ارتباط  شامل 

مفید است، نمي شود. 
اين بنیاد اعالم كرده است كه شمار خانه هايي كه 
يك نفر در آنها زندگي مي كند، از 6 درصد در سال 
1972 به 12 درصد در سال 2008 رسیده است، 
مي دهد  نشان  هم  طالق  آمار  افزايش  حالیكه  در 
در  دارند،  سرپرست  يك  كه  خانواده هايي  تعداد 

حال افزايش است. 
در اين باره بايد گفت، در حالي كه انزوا، احساسي 
است كه توسط بیشتر افراد در مرحله اي از زندگي 
مي تواند  آن،  حاد شدن  يا  تداوم  مي شود،  تجربه 
منجر به سبك هاي زندگي ناسالم و مشكالتي براي 
سالمت روان مانند افسردگي، اختالل در تغذيه يا 

اعتیاد به مواد مخدر يا الكل شود. 
هنگامي كه انزوا به مرحله حاد برسد، درمان آن 
شديد  انزواي  داراي  كه  افرادي  و  است  سخت 
شوند؛  منفي  رفتارهاي  درگیر  مي توانند  هستند، 
گوناگون،  افراد  با  مرتب  آن،  از  فرار  براي  مثال 
رابطه برقرار كرده، همین مي تواند منجر به انزواي 

بیشتر آنان شود. 
احساس انزوا در میان زنان با 47 درصد در برابر 
36 درصد در میان مردان بیشتر بوده و بیشتر از 

مردان نیز به دنبال كمك بوده اند. 
براي  كه  افرادي  در  انزوا  احساس  است،  ممكن 
افرادي  يا  يافتن كار مسافت زيادي را گذرانده اند 
كه احساس مي كنند در بیرون از محیط كار، تحت 

حمايت شبكه اي نیستند، پديد مي آيد. 
روابط  به  متكي  افراد  اغلب  با  مدرن،  جامعه  در 
شبكه اي خاص مانند روابط كاري هستیم كه اين 
آسیب پذير  زندگي  تغییرات  برابر  در  را  ما  امر 
از  را  شما  مي تواند  طالق  نمونه،  براي  مي كند؛ 
كه  شدن  بچه دار  يا  كند  جدا  هم  دوستان  برخي 

شما را از روابط كاري دور مي كند. 
نوع انسان، حیواني اجتماعي است و به زندگي در 
بنابراين،  است؛  كرده  عادت  خانوادگي  گروه هاي 
اگر ما در گروهي اين چنیني قرار نگیريم، به تدريج 
تدريج  به  و  كرده  افسردگي  و  ناراحتي  احساس 

منظم كردن رفتارمان برايمان سخت مي شود. 
افراد  و  بیكار  افراد  كهنساالن،  مانند  گروه هايي 
بايد  هستند،  انزوا  خطر  در  كه  معلولیت  داراي 
حمايت هايي را براي كاهش آسیب پذيري آنان در 
برابر انزواي حاد ـ كه همراه با مشكالت سالمت 

است ـ دريافت كنند. 
به طور كل میتوان چنین نتیجه گیري كردكه مردم 
فاصله  يكديگر  از  و  شده  منزوي  پیش  از  بیش 
گرفته اند، در حالي كه تنهايي و انزوا در میانسالي 
خانه  فرزندان  كه  زماني  و  بازنشستگي  هنگام  يا 
نزديكان،  فوت  يا  طالق  وقوع  يا  مي كنند  ترک  را 
عادي است، اما محدود به گروه هاي سني كهنسال 

نمي شود. 

تکنولوژی و فناوری

نگاهي به دستاوردهاي مثبت ومنفي فن آوري و آثار آن بر سالمت روان بشر 

تکنولوژي له یا علیه بشر 
پارمیس ايزدپناه
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شیوه جدید در جراحي 

انجماد به 
جاي بیهوشي 

القاي  براي  شیوه اي  ابداع  حال  در  جراحان 
بدن  شديد  حرارت  كاهش  يا  شديد  هايپوترمیاي 
بیماران هستند تا در جراحي هاي بزرگ و دشوار، 
اين  به  و  انداخته  كار  از  كلي  به  را  بیماران  بدن 
شكل مدت زمان بیشتري را براي اجراي جراحي 

در اختیار داشته باشند. 
مصرف  میزان  از  اينكه  بر  عالوه  شیوه  اين 
داروهاي بیهوشي و دستگاه هاي پشتیبان حیات در 
اتاق هاي جراحي خواهد كاست، میزان آسیب هاي 

به  معموال  كه  نیز  را  بیمار  بدن  اندامي  و  مغزي 
واسطه نتپیدن قلب ايجاد مي شوند، كاهش خواهد 
از  دور  اولین  اجراي  قصد  اكنون  محققان  داد. 
آزمايش هاي انساني اين شیوه را دارند كه طي آن 
محلولي سرد جايگزين خون بیمار مي شود تا به 

تدريج دماي بدن بیمار كاهش پیدا كند. 
دانشگاه  محققان  توسط  كه  انجمادي  شیوه  اين 
پزشكي هاروارد و بیمارستان عمومي ماساچوست 
ابداع شده، درجه حرارت بدن بیمار  در بوستون 
را به 10 درجه سلسیوس خواهد رساند. حرارت 
معموال  و  است  درجه   37 انسان  بدن  معمولي 
درجه   22 زير  به  حرارت  اين  كه  زماني  انسان 

سلسیوس برسد به سرعت مي میرد. 

بیمارستان  در  را  تحقیقات  اين  سرپرست 
اورژانسي  بیماران  معموال  مي گويد  ماساچوست 
گلوله،  از  ناشي  كه دچار آسیب ديدگي هاي شديد 
چاقو و يا تصادف با خودرو شده اند به هر حال 
منجمد  رو  اين  از  و  دارند  قرار  مرگ  آستانه  در 
اعضاي  ديگر  و  مغز  مي تواند  آنها  بدن  كردن 
گفته  به  كند.  حفظ  ديدگي  آسیب  از  را  آنها  بدن 
وي آزمايش هاي اين شیوه روي حیوانات بسیار 

موفقیت آمیز بوده است. 
وي مي گويد: در صورتي كه حرارت بدن و مغز را 
تا كمتر از 15 يا 10 درجه سلسیوس كاهش دهیم 
بیمار به مدت  اندامهاي حیاتي و مغز  از  مي توان 

يك ساعت تا 190 دقیقه محافظت كرد. 
در اين شیوه از پمپ هايي استفاده مي شود كه به 
رگ هاي اصلي بدن در اطراف قلب وصل شده و 
خون گرم را از بدن بیرون كشیده و محلول نمكي 
محلول  اين  مي كند.  رگ ها  وارد  را  كننده اي  سرد 
دقیقه  هر  در  تا  را مي دهد  امكان  اين  به جراحان 
حرارت بدن را دو درجه پايین آورده و اندام هاي 

بدن را يكي پس از ديگري از كار بیندازند. 
در يك بدن معمولي مرگ مغزي در مدت زماني 

كه  شرايطي  در  و  دقیقه  پنج  يا  چهار  حدود  در 
مي دهد  رخ  است  پايین  بسیار  اكسیژن  میزان 
سمومي  تولید  به  آغاز  سلول ها  شكل  اين  به  و 
مي كنند كه به سرعت آنها را مي كشد. اما در شیوه 
يا  نام »حیات معلق«  به  جديد سلول ها در حالتي 
از  كه  مي گیرند  قرار   Suspended Animation

ترشح سموم كشنده سلول ها جلوگیري مي كند. 
جراحت هاي  وقوع  شرايط  در  محققان،  گفته  به 
حیاتي  ترمیم  براي  دقیقه  چند  تنها  جدي  بسیار 
از  با استفاده  بیمار زمان وجود دارد و  و نجات 
مدت  بیمار،  موقت  مرگ  و  انجماد  از  شیوه  اين 
زماني كه براي نجات وي در اختیار پزشكان قرار 

مي گیرد، افزايش خواهد يافت. 

در واقع اين شیوه بیماران را تا آستانه مرگ برده 
و دوباره آنها را به زندگي باز مي گرداند. 

اين شیوه در حال حاضر در مورد بیماران قلبي 
در بیمارستان »نیو هاون« يیل مورد استفاده قرار 
آغاز  از  قبل  بیمارستان  اين  پزشكان  و  مي گیرد 
كردن  خاموش  از  پیش  و  دشوار  جراحي هاي 
مغز  و  قلب  حیاتي،  عالئم  پشتیبان  دستگاه هاي 
و  كرده  منجمد  درجه   20 حرارت  در  را  بیمار 
پیش  جراحي،  اجراي  براي  را  ساعته  يك  مهلتي 
اختیار  در  بیمار  دوباره  احیاي  و  شدن  گرم  از 

جراحان قرار مي دهند. 
بر اساس گزارش بي بي سي، پزشكاني كه در اين 
بیمارستان از اين شیوه مرگ موقت براي احیاي 
كه  دريافته اند  كرده اند  استفاده  بیماران  دوباره 
بیماراني كه تحت چنین شیوه اي از جراحي قرار 
عملكرد  در  اختالل  ايجاد  عدم  دلیل  به  مي گیرند، 
طوالني  دوره هاي  كردن  سپري  به  نیازي  مغز، 
داشت.  نخواهند  مغزي  سلول هاي  ترمیمي  مدت 
بدن در اين شیوه، حیاتي بدون تپش، بدون جريان 
خون و بدون سیگنال هاي الكتريكي مغز است كه 

پس از جراحي به حالت عادي باز مي گردد. 

اطمینان از رشد مغزي 
کودکان 

دانشمندان نوعي اسكن ابداع كرده اند كه مي تواند 
میزان بلوغ مغز را اندازه گیري كند. مطالعه اي كه 
شامل اسكن 12هزار اتصال در مغز 238 داوطلب 
توانست  با دقت  بود،  تا 30 سال   7 بین سن هاي 
میان مغزهاي بزرگساالن و كودكان، تفكیك قايل 
شده و به طور تقريبي تعیین كند كه افراد در خط 
سیر عادي رشد مغزي در كجا قرار دارند. نتیجه 
آزمايش هاي اين مطالعه، مي تواند به اين سواالت 
پاسخ دهد كه: »آيا كودكان رشد عادي دارند؟« يا 
مانند  تا  كرده اند  كافي رشد  اندازه  به  »نوجوانان 
بزرگساالن با آنها رفتار شود؟« به گفته محققان، 
نیاز  بیشتري  به بررسي هاي بسیار  اگرچه هنوز 
است تا اين آزمايش تايید و تنظیم شود؛ اما اين 
هم  ديگري  كاربردهاي  مي تواند  تكنیك  يا  روش 
از جمله به عنوان راه ديگري براي  داشته باشد، 
مغز  كامل  رشد  از  اطمینان يابي  در  ردگیري 
معمول  به طور  پزشكان  كه  گونه  همان  كودكان، 
مي كنند،  اندازه گیري  را  رشدي  مراحل  ساير 
كه  كودكاني  مي تواند  اسكن  اين  شود.  محسوب 
در معرض خطر ابتال به آلزايمر، اسكیزوفرني و 
ديگر مشكالت قرار دارند را با توجه به آنكه مغز 
نمي كند،  رشد  عادي  صورت  به  كودكاني  چنین 
كودكان  عصب شناس  دوسنباخ،  كند.  شناسايي 
ابداع  لوئیس كه در  بیمارستان كودكان سنت  در 
اين روش نقش داشت، در مجله علمي »ساينس« 
به رشد مغزي كودک  اگر نسبت   « اظهار داشت: 
خود نگران هستید، مي توانید در 5 دقیقه يك اسكن 
بلوغ  اندازه  مي شود،  گرفته  كه  عكسي  تا  بگیريد 
نوعي  روش  اين  نشان  دهد.  را  شما  كودک  مغز 

نگاه به آينده است.«

پزشکی
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چگونگی ساختن تونل های زيرزمینی، از سال های دور با فكر بكر 
با دشواری كمبود  باز  دير  از  ايران  بود. كشور  ايرانیان حل شده 
بارندگی روبه رو بوده است. اما ايرانیان با فكر و كوشش توانستند 

كوير را به گلستان دگرگونه كنند.

و  ترين  انبوه  از  يكی  لندن  شهر  میالدی   1840 دهه  ر 
آلوده ترين شهرهای جهان بود. همه ی پايانه های راه 
آهن اصلی شهر در پیرامون شهر قرار داشتند و حلقه ای 
را ساخته بودند كه هزاران مسافر بايد از آن جا به مركز 
شهر جابه جا می شدند. در آن زمان شیوه ی كارآمد و 
آسايش بخشی برای جابه جايی آنان وجود نداشت و اين دشواری 
باعث شد در سال 1855 كمیته ی ويژه ای برای بررسی دشواری 

رفت و آمد و پیدا كردن چاره ای برای آن بنیان گذاری شود. 
ادامه ی  از جمله،  گوناگونی مطرح شد؛  پیشنهادهای  كمیته  آن  در 
خط های راه آهن تا مركز شهر و افزايش پهنای خیابان ها و جای 
گذر پیاده ها. بیش تر پیشنهاد ها بسیار هزينه بر بود و به ويرانی 
داشت.  نیاز  شهر  مركز  از  ای  گسترده  های  بخش  بازسازی  و 
پیشنهادی كه به نظر اغلب افراد عضو كمیته برای حل دشواری رفت 

و آمد در لندن آن روزگار مناسب آمد، راه آهن زير زمینی بود كه 
ايستگاه های اصلی را به يكديگر پیوند می داد. 

آن پیشنهاد توجه ی چالز پیرسون شهردار آن زمان لندن را به خود 
جلب كرد. او باور داشت با اين كار به كارمندان و كاركنان امكان 
می دهیم برای كار به مركز شهر بیايند و سپس به حومه شهر كه 
سالم تر است و آب و هوای بهتری دارد، بازگردند. به اين ترتیب، 
نخستین شركت متروی جهان با پشتیبانی او در لندن پايه گذاری 
شد و سرانجام، نخستین راه آهن زيرزمینی جهان در سال 1863 
بازگشايی شد. نزديك 40 هزار نفر در روز نخست جابه جا شدند و 
در شش ماه نخست، روزانه 26500 مسافر از آن بهره می گرفتند. 

● مترو با دود اضافه 
هر چند طرح راه آهن زيرزمینی در همان روزهای نخست كارآمدی 
جلوگیری  آن  گسترش  از  عامل  دو  داد،  نشان  همگان  به  را  خود 
و  بود  نشده  ساخته  برقی  قطار  هنوز  زمان  آن  در  نخست،  كرد. 
از  كه  كردند  می  كار  سنگ  ذغال  با  لندن  بخاری  لوكوموتیوهای 
سوختن آن دود زيادی آزاد می شد. برای حل اين دشواری، مخزن 
آن  در  آزاد شده  دود  تا  گذاشتند  كار  بخار  ديگ  زير  را  ای  ويژه 
اندوخته شود . اما اين طرح به خوبی كار نكرد و مسافران مجبور 

بودند دود را در شش های خود انباشته كنند! 
دوم ، در آن زمان روش های كندن زمین ، به گونه ای كه امروزه 
و  "كندن  ی  شیوه  به  ها  تونل  و  بود  نشده  ابداع  شود،  می  انجام 
در  بزرگی  كانال  كه  صورت  اين  به  شدند.  می  ساخته  پوشاندن" 

پوشاندن روی  و  ديواره  با ساختن  و  كندند  می  نظر  مورد  مسیر 
كانال، تونل می ساختند. روشن است كه با اين شیوه نمی شد مترو 
را به مركز شهر نزديك كرد؛ زيرا، بسیاری از ساختمان هايی كه در 

راه كانال قرار داشتند، بايد ويران و بازسازی می شدند. 

● متروی بادی و تونل چوبی 
يك مخترع امريكايی به نام آلفرد بیچ راه حلی برای دشواری نخست 
چیز  نیرومند،  ی  پنكه  يك  و  ماشین  يك  لوله،  يك  كرد:"  پیشنهاد 
ديگری الزم نیست !" بر اساس طرح او، می توان تونلی استوانه ای 
از چوب ساخت و اتاقكی چوبی را به كمك فشار هوايی كه دو پنكه 
ی نیرومند موجود در دو انتهای تونل فراهم می كنند، بین دو سوی 

آن جابه جا كرد. 

وقت  شهردار  اما  داشت.  نیاز  مالی  پشتوانه  به  بیچ  آلفرد  طرح 
نیويورک نه تنها از اين طرح پشتیبانی نكرد بلكه هر گونه طرح جابه 
جايی زيرزمینی را برای اين شهر نامناسب می دانست. چرا چیزی 
كه برای لندن خوب بود، برای نیويورک نامناسب بود! به نظر می 
رسد، شهردار وقت نیويورک از راننده های تاكسی كه تصور می 
كردند با طرح جابه جايی زيرزمینی كار خود را از دست می دهند، 

رشوه می گرفته است. 
آن مخالفت ها باعث شد مخترع امريكايی طرح خود را پنهانی آزمايش 
كند. او تونل خود را بین دو خیابان نزديك جای كارش ساخت و پس 
از اطمینان از موفقیت آمیز بودن نخستین " متروی بادی"، در سال 
1867 همگان را به تماشای آن فراخواند. در نمايشگاه كه به همین 
منظور تشكیل شد، قطعه ای از تونل را به سقف آويزان كرده بودند. 
دستگاه او می توانست فقط ده نفر را جابه جا كند. با وجود اين، پیش 
از بسته شدن نمايشگاه، نزديك 170 هزار نفر از آن سواری گرفتند. 
هر چند فكر جالب آلفرد بیچ، جای آفرين دارد، اما روشن است جابه 
جايی انبوه جمعیت به جاهای گوناگون شهر بزرگی مانند نیويورک، 
كار نه تنها چند پنكه، بلكه هزاران پنكه هم نبود. از اين رو، دشواری 
متروهای دودی تا اختراع لوكوموتیو برقی در سال 1905 هم چنان 

پابرجا بود. 

● نوآوری باستانی ایرانیان 
دشواری دوم ، يعنی چگونگی ساختن تونل های زيرزمینی، از سال 
های دور با فكر بكر ايرانیان حل شده بود. كشور ايران از دير باز 
با دشواری كمبود بارندگی روبه رو بوده است. اما ايرانیان با فكر و 
كوشش توانستند كوير را به گلستان دگرگونه كنند. آنان حدود هزار 
سال پیش از میالد مسیح با استادی تونل هايی به نام كاريز)قنات( 
را زير زمین می كندند كه آب را از دامنه ی كوه به شهر و ديارشان 

جابه جا می كرد. 
برای ساختن كاريز، پس از تعیین مسیر درست، چاه هايی از سطح 

به ژرفای زمین می كندند و سپس فاصله بین چاه ها را تونل می 
خطر  كه  می شدند  رو  روبه  نرمی  زمین  با  كه  در صورتی  زدند. 
اين  بهره می گرفتند.  از حلقه های سفالین پشتیبان  ريزش داشت، 
شیوه ی كندن تونل و همین حلقه ها راه را برای گسترش مترو در 

سراسر جهان هموار كرد. 
يك مهندس انگلیسی به نام پیتر بارلو به كمك يك مخترع انگلیسی 
به نام هنری گريتهد با الگوبرداری از چگونگی كندن كاريز، سپرهای 
خاک  ريزش  از  تونل  كندن  طی  كه  كردند  ابداع  را  پشتیبان  آهن 
جلوگیری می كرد. سپر پشتیبان كه به سپر گريتهد مشهور شد، در 
واقع استوانه ای از آهن به قطر 2/2 متر بود كه دريچه ای مربعی 
شكل جلوی آن به كارگران اجازه می داد به آسانی كار كنند. هنگامی 
كافی خالی می شد، جك های هیدرولیك  اندازه  به  كه جلوی سپر 
نیرومند آن را به جلو می راندند. سپس ديواره ها را با بتون پوشش 

می دادند. 
بارلو و همكار مخترعش در سال 1870 از اين ابداع خود در ساختن 
تونلی زير رودخانه استفاده كردند . سپس از اين شیوه برای ساختن 
تونل های مترو نیز بهره گرفتند و با كامل شدن آن ، ماشین های 
حفار به میدان آمدند و با راه افتادن لوكوموتیوهای برقی، مترو به 

فرهنگ شهر نشینی وارد شد. 

● مترو به خانه اش بازگشت 
نزديك يك سده پیش، آقامحمدخان قاجار تهران را به عنوان پايتخت 
ايران برگزيد. تهران آن زمان بیش تر به روستای بزرگی شباهت 
داشت. در زمان ناصرالدين شاه آرام آرام چهره اين شهر دگرگون 
شد تا اين كه امروزه يكی از بزرگترين و انبوه ترين شهرهای جهان 
به شمار و زمانی نیز جايگاه نخست آلودگی هوا را از آن خود كرد! 
دشواری رفت وآمد در شهر تهران و پیامدهای ديگری كه به همراه 
داشت، از جمله آلودگی هوا، در كنار گسترش روزافزون مترو در 
آن  بر  را  ايران  بودجه  و  برنامه  سازمان  جهان،  بزرگ  شهرهای 
داشت كه تنها راه رهايی پايتخت از اين دشواری ها، را در ساختن 
مترو جست و جو كند. از اين رو، در سال 1350 خورشیدی، برسی 
بینی  اقتصادی و رفت و آمدی شهر تهران و پیش  های اجتماعی، 
تغییرهای آن تا سال 1370 خورشیدی، از سوی شركت سوفرتوی 
فرانسه آغاز شد. پس از اين بررسی های پايه ای، قرارداد ساختن 
متروی تهران در اسفند 1354 خورشیدی با شركت سوفرتو بسته 

شد و دو سال ديگر، كار ساختن آن آغاز شد. 
نزديك دو  تهران، كه  ايران كار متروی  انقالب اسالمی  پیروزی  با 
كیلومتر از تونل آن نیز ساخته شده بود، در همان آغاز به انجام 
كه  هايی  به علت دشواری  انقالب اسالمی  پیروزی  از  نرسید. پس 
جنگ تحمیلی به وجود آورد، كار ساختن مترو تقريبا متوقف شد 
افتاد.  به جريان  ديگر  بار  كارها  ماه 1364  فروردين  اين كه در  تا 
برای  را  شرايط  و  آمد  میدان  به  ايرانی  توانمند  دست  بار  اين  اما 
بازگشايی نخستین خط های مترو در اسفند 1377 )خط تهران-كرج( 
و اسفند1378 )خط صادقیه- میدان امام خمینی( فراهم كرد. سپس 
میرداماد  تا  جنوب  در  آباد  علی  ايستگاه  از  1380، خط1  سال  در 
تا  صادقیه  خط   1382 سال  در  شد.  اندازی  راه  تهران  شمال  در 
بهارستان ادامه يافت و سرانجام در اسفندماه 1384، تا دردشت در 

شرق تهران گسترش يافت. 

 مترو در شهرهای ديگر 
دشواری هايی كه گريبان گیر تهران بود و هست، گريبان گیر ديگر 
شهرهای بزرگ ايران، از جمله مشهد، اصفهان و تبريز نیز شد . از 
اين رو ، ساختن مترو در اين شهرها نیز مورد توجه قرار گرفت. كار 
ساختن مترو مشهد از سال 1378 آغاز شده و تاكنون 80 درصد 
پیشرفت فیزيكی داشته است. خط 12/5 كیلومتری متروی اصفهان 
در ارديبهشت 1385 به بهره برداری می رسد. پیش بینی می شود 

مرحله اول متروی تبريز نیز در سال 1385 بازگشايی شود. 

 چگونگی ساختن تونل های مترو 
شده  كامل  ی  نسخه  واقع  در  مترو،  های  تونل  ساختن  چگونگی 
چگونگی ساختن كاريزا است. پس از تعیین مسیر تونل روی زمین، 
در فاصله های معین، سوراخ های كوچكی تا ژرفای زمین كنده می 
شود تا بتوان از راه آن ها مسیر تونل را هدايت كرد. سپس وروردی 
تونل با بیل های مكانیكی و بوردوزل باز می كنند و دستگاه حفار) 
TBM ( كار گذاشته می شود. اين دستگاه به كمك مته های بزرگی 
به  البته، در تونل های متروی تهران  كه دارد، زمین را می كاود.) 
به  كار  و  نرفت  كار  به  زمین دستگاه حفار چندان  بودن  نرم  دلیل 

همان شیوه ی كهن كندن كاريز پیش رفت.( 
همگام با كندن تونل، برای جلوگیری از ريزش تونل، شبكه ای از میل 
گرد در ديواره ی تونل كار گذاشته می شود. سپس با دستگاه "مالت 
پرتاب كن" البه الی شبكه ی میل گردی را با بتون پر می كنند. به 
اين ترتیب، تونل متر به متر پیش می رود. سرانجام، پوشش بتونی 
تونل، يعنی آن چه كه ما با چشمان می بینیم، روی اليه ی پشتیبان 

زيرين، كار گذاشته می شود.

گردشگری

از تهران تا لندن ، از لندن تا تهران
نويسنده: حسن ساالری
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10 ايده ای كه ناباورانه دنیا را تغییر داد

داستان برق و اختراعی که 
50 سال خاک خورد

در سال 1821، مايكل فارادی، دانشمند انگلیسی اولین موتور 
الكتريكی و در كمتر از يك دهه بعد از آن، اولین مولد برق را 
ساخت؛ ولی برای جدی گرفتن نیروی برق؛ نیم قرن ديگر زمان 

الزم بود!
نبوغ آمیز  ابتدا  در  كه  هم  قدر  هر  علمی  جديد  ايده های  بیشتر 
از آب در  و هوشمندانه به نظر رسیده باشند. در نهايت غلط 
آمده اند؛ ولی برای تعداد محدودی از ايده های نو، درست عكس 
اين روند اتفاق افتاده است. آنها در ابتدای مطرح شدن با نفی و 
بی مهری منتقدان روبرو شده بودند، اما درنهايت نه تنها درست 
اثبات رساندند، بلكه دنیا را نیز تغییر دادند.  بودن خود را به 
ايده های  اين  از  مورد   10 گزارشی،  در  نیوساينتیست  نشريه 

انقالبی را معرفی كرده است.

در حوزه هايی از علم كه كمك های مالی برای تحقیقات بسیار 
اندک است، اين ده ايده ارزش علم خالص را به ياد می آورند، آن 
هم نه فقط برای ارضای كنجكاوی بشر بلكه برای كاربردهای 

عملی بی انتهايش.

داستان برق
از میان بسیاری از كشفیات غیر منتظره ای كه می توانند دنیا را 
تغییر دهند، اين شناخته شده ترين و متناسب ترين مثال ممكن 
است،  داستان  فقط  يا  دارد  واقعیت  داستان  اين  كه  اين  است. 

سوالی بی جواب است!

در سال 1821، وقتی مايكل فارادی در موسسه سلطنتی لندن 
دنبال  را  دانماركی  اورستد  كريستین  هانس  كار  می كرد،  كار 
كرد، كه انحراف سوزن قطب نما در كنار سیم حامل برق، او را 
هشیار كرد و چنین نتیجه گرفت كه الكتريسیته و مغناطیس با 

هم ارتباط دارند.

فارادی با توجه به اين اثر، موتور الكتريكی را ساخت و سپس، 
يك دهه بعد، دريافت مغناطیسی كه در يك سیم پیچ حركت كند، 
می تواند در آن سیم پیچ جريان برق را القا كند. در سال 1845، 
او سنگ بنای نظريه الكترومغناطیس را به صورت فرمول بیان 

كرد.

برای  فارادی  كه  شده  نقل  زمینه  اين  در  مشهوری  داستان   
برجسته،  سیاستمداران  از  يكی  يا  انگلستان  نخست وزير 
القای الكترومغناطیسی را به نمايش گذاشت. هنگامی كه از او 
پرسیدند كه: »اين كار به چه دردی می خورد؟« فارادی پاسخ 
داد كه »يك نوزاد به چه كار می آيد؟« يا شايد هم گفته باشد: 

»به زودی می توانید بر آن هم مالیات ببنديد«.

همراه  به  را  درس  اين  ساختگی،  يا  باشد  واقعی  داستان  اين 
اولیه ای  سرمايه گذاری  نشستن  بار  به  برای  شايد  كه  دارد 
باشد.  نیم قرن  اندازه  به  زمانی  گذشت  به  نیاز  پايه،  علوم  در 
نخستین استفاده عملی از يافته های فارادی در تالشی ناموفق 
برای ساخت يك فانوس دريايی برقی در دهه 1850 اتفاق افتاد؛ 
همچنین در مخابره تلگراف برد بلند كه منجر به ساخت كابل 

تلگراف اقیانوس اطلس شد نیز به كار رفت.
تا  شدند  مجبور  برق  از  گسترده  استفاده  برای  مردم  ولی 
توماس  نامدار  كنند؛ زمانی كه زيست شناس  دهه 1880 صبر 
از  مالی  به حمايت  را  فیزيكدان، دولت  تیندال  هاكسلی و جان 

علوم مجاب كردند.

سریع ترین خودروی زمین جریمه شد
 پلیس لندن، خودروی مافوق صوت بالدهاوند را كه برای جمع آوری 
قرار  كرد.  جريمه  بود،  آمده  لندن  خیابان های  به  مردمی  كمك های 
ساعت،  بر  كیلومتر   1600 سرعت  به  رسیدن  با  خودرو  اين  است 

ركورد سرعت روی زمین را بشكند.
بالدهاوند، خودرويی مجهز به موتور جت است كه مهندسان طراح 
 1600 به  را  زمین  روی  سرعت  ركورد  می تواند  می كنند  ادعا  آن 
كیلومتر بر ساعت برساند. اين خودرو كه شبیه به يك مداد بسیار 
بلند است، از موتور جنگنده يوروفايتر تايفون بهره می برد كه به آن 
امكان می دهد به راحتی ركورد پیشین سرعت را )1228 كیلومتر بر 
ساعت، متعلق به خودروی موشكی تراست اس اس سی در مهر 1376( 

را بشكند
به خیابان های  اين خودرو را  اعضای گروه بالدهاوند هفته گذشته 

در  مشاركت  به  را  مردم  آن،  خیابانی  نمايش  با  تا  آوردند  لندن 

هزينه های تكمیل و آزمايش اين خودرو تشويق كنند؛ اما پلیس لندن 
پارک اين خودرو را مخالف قوانین تشخیص داد و آن را جريمه كرد!

هفته نامه پرشین آماده شنیدن نظرات شما در
 بهتر شدن کیفیت این نشریه می باشد
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دوباره عشق 
را تجربه کنید

درخشان خورشید  طلوع  كه  رفته ايد  به سرزمیني  كنید شما  تصور 
و  مشكل  هیچ  مي كنید،  تماشا  را  آن  زيباي  غروب  و  مي بینید  را 
نیست،  بسته اي  در  هیچ  ندارد،  وجود  سرزمین  آن  در  سوءتفاهمي 
بین  دعوايي  هیچ  و  نمي كند  جريحه دار  را  شما  احساسات  هیچ كس 
آنها به وجود نیابد باز هم زماني مي رسد كه احساس مي كنند در اوج 
خوشبختي هستند و لحظه اي بعد فكر مي كنند ديگر نمي توانند به اين 

زندگي ادامه دهند!
به  نتیجه مي رسیم كه رفتار همسرمان  اين  به  ما  اوقات  از  بسیاري 
تعمیرات اساسي احتیاج دارد. اما مشكل اينجاست كه چطور بعد از 
يك جروبحث و دعوايي حسابي دوباره با هم صحبت كنیم و نظرمان 
را بگويم؟ چطور مي توانیم پل ارتباطي را مجدداً برقرار كرده و دعوا 
اوج  در  تا  كند  كمك  شما  به  مرحله   6 اين  شايد  كنیم؟  فراموش  را 

گردوخاک دعوا به جاده` همیشه سبز عشق برگرديد.

به هم فرصت  و كمي  نكنید  تحريك  و مجادله  بحث  به  را  يكديگر   1)
همان  در  درست  كه  است  آن  دعوا  توقف  براي  راه  بهترين  دهید. 
شرايط، جوانه امید سر بزند. مردها بايد كمي آرام شوند و به اصطالح 
كله  داغ آنها سرد شده تا بتوانند درست فكر كنند و حرف هاي ناروا و 
بي ربط بر زبان نیامدند. زنان هم بايد مطمئن شوند كه از آنها غفلت 
نشده و در اين مجادله خنثي فرض نشده اند و ضمناً  تمام تقصیرها 
به گردن آنها نیست. بهتر است كمي فكر كنید تا ببینید چطور مي توان 
به شريك زندگي دوباره نزديك شد. كمي به عقب برگرديد و به ياد 
خود  نیازهاي  روي  بر  هستید. ضمناً   عالقه مند  او  به  چقدر  بیاوريد 
متمركز شويد و كمي احساسات خودتان را ترمیم كنید. اين كار تنها 
با زمان امكان پذير است، پس عجله نكنید، كمي به خودتان و همسرتان 
فرصت دهید تا هر دو طرف خوب فكر كرده و آرامش نسبي پیدا كنید. 

(2 بعد از جروبحث بايد به تدريج با شرايط كنار بیايید. بعد از مجادله 
به حالت عادي  را  نمي توان بالفاصله شرايط  حالتي پیش مي آيد كه 
كنید. صبر  برقرار  ارتباط  با هم  آرامي و نرمي  به  بنابراين  درآورد 
كنید  پیدا  او احساسي مثبت  با  ارتباطتان  تا در مورد همسر و  كنید 
زيرا وقتي هنوز احساسات منفي وجود دارد امكان برقراري ارتباطي 
يا  و  هستید، خسته شده ايد  اگر شما عصباني  ندارد.  مناسب وجود 
است  منفي  عواطف  اين  درگیر  هنوز  ذهنتان  اشت،  شكسته  قلب تان 
و نمي توانید منطقي رفتار كنید. اين حالت ها نشانه  آن است كه هنوز 
آمادگي حل مشكل را نداريد. اگر به خود و همسرتان فرصت دهید 
و اجازه دهید كمي زمان بگذرد تا به تدريج و به آرامي راه حل مشكل 
منطقي تر  رفتارتان  و  رفته  بین  از  مجدد  دعواي  امكان  كنید  پیدا  را 

مي شود.

از گذشت زمان و طي شدن مدت زمان  بعد  نگیريد.  (3 خیلي جدي 
با  را  بین مي روند و مي توانید سرصحبت  از  منفي  احساسات  الزم، 
احترام  با رعايت  بايد دوستانه و  اين مكالمه  اما  باز كنید  همسرتان 
را  خاكستر  زير  آتش  دوباره  نیست  قرار  باشد.  همراه  مقابل  طرف 
شعله ور كنید. هدف از اين مكالمه، آغاز جروبحث جديد نیست. البته 
اما خیلي جدي نگیريد و  شروع صحبت در اين شرايط سخت است 
به راحتي سر صحبت را باز كنید. صحبت را با مسائل جدي شروع 
نكنید چون قطعًا هنگام شروع ارتباط نمي توانید خیلي واقع گرا باشید 
داشته  لب  بر روي  لبخند  برويد سر اصل مطلب. يك  به اصطالح  و 
باشید، دستان همسرتان را بگیريد و يا كاري كنید كه همسرتان به 
خنده  وادار شود. تمام اين كارها باعث مي شود جّو حاكم از آن حالت 
خشك و دعواگونه خارج شود و يخ موجود در روابطتان به راحتي 

شكسته شود!

(4 خانم ها به صحبت كردن احتیاج دارند. به ياد داشته باشید وقتي 
آن  مورد  در  تا  زن ها  مي شود،  بحث  و  جر  و  مي آيد  پیش  مشكلي 
را  بردارند و ماجرا  ندارد دست  امكان  نكنند  كامل صحبت  موضوع 
فیصله دهند. وقتي در اين شرايط، خانم ها در مورد مشكل به وجود 
آمده صحبت مي كنند آقايان به اشتباه احساس مي كنند مورد سرزنش 
آقايان  كه  كاري  بهترين  است!  شده  حمله  آنها  به  و  گرفته اند  قرار 
در اين شرايط مي توانند انجام دهند آن است كه بگذارند همسرشان 
انتها  تا  اطمینان خاطر دهند كه به صحبت هايش  او  صحبت كرده و 
گوش خواهند داد. اگر مردي در اين شرايط به همسرش گوش دهد 

احساس  هم  خانم ها  و  مي كند  حمايت  او  از  كه  مي دهد  نشان  عماًل 
مي كند تمامي عواطف بد و ناراحت كننده را بیرون ريخته و با ترمیم 
ناراحتي هاي موجود، به همسرش ثابت مي كند كه با بیان اين حاالت 

او را مورد حمله قرار نداده است.

دارند.  احتیاج  به بخشوده شدن  آنها  بايد بخشید چون  را  (5 مردها 
و  عفو  مورد  كه  دارند  نیاز  مردها  دعواي شديد  يك  از  بعد  معموالً  
بخشش قرار  بگیرند. چهار لغت معجزه گر وجود دارد كه اگر در اين 
شرايط به او بگويند باعث مي شويد بتواند بر رنج و ناراحتي ايجاد 
نیستید<  >ابداً شما مقصر  است:  اين  لغت  اين چهار  كند.  غلبه  شده 
مردان از اينكه مورد انتقاد قرار بگیرند و يا اينكه احساس كنند مورد 
تايید و تصويب همسرشان نیستند ناراحت مي شوند. اگر خانمي از 
اشتباه همسرش چشم پوشي كند، نه تنها عشق را به زندگي مشترک 
برمي گرداند بلكه اين فرصت برايش مهیا مي شود تا از سر تقصیرات 

خودش هم بگذرد. 

(6 هر دو طرف بايد مسئولیت هاي شخصي خود را بر عهده بگیرند. 
انتظار  بعد  و  كنند  سرزنش  را  يكديگر  دعوا  از  بعد  نبايد  همسران 
داشته باشند همه چیز عین گذشته شده و به خوبي پیش برود. زن 
و شوهر هر دو بايد تقصیرهاي خود را بپذيرند و جهت برقراري و 
بهبود ارتباط، خود را مسئول بدانند. بهتر است آقايان در اين شرايط 
عادالنه برخورد كرده و بر ادامه روابط اصرار داشته باشند و نسبت 
به  به مسائل بین خود و همسرشان حساسیت الزم را نشان دهند. 
به كار  را  ارتباطي  جديد  مهارت هاي  تا  داد  فرصت  بايد  هم  خانم ها 
بگیرند و به اين ترتیب به همسرشان بفهماند او را تحسین و تقدير 

كرده و به هیچ وجه در جروبحث ايجاد شده او را مقصر نمي دانند.
ياد گرفتن نحوه برقراري ارتباط با هم بعد از يك دعواي حسابي براي 

البته بهترين توصیه اي كه ما  تداوم رابطه زناشويي ضروري است. 
پرهیز كنند و  از جروبحث ودعوا  داريم آن است كه  براي همسران 
ممكن  صورت  شادترين  و  بهترين  به  را  روزمره  زندگي  تنش هاي 
روابط  تداوم  براي  كلید حیاتي  و  باشد بخشش  يادتان  كنند.  سپري 
زناشويي است. هیچ كس كامل نیست و نمي توان همسري پیدا كرد كه 
عیب ونقص نداشته باشد اما ما مي توانیم براي همسرمان كه كامل ترين 

فرد براي ما محسوب مي شود بهترين دوست و ياور باشیم.

چگونه مي توان دوباره آغاز كرد؟
دعوا و مشاجره مخرب ترين عاملي است كه باعث مسموم شدن زندگي 
شود!  سم پاشي  مشترک  زندگي  اينكه  مثل  درست  مي شود  زوجین 
است. معموالً   بهتر  پرهیز شود  از دعوا و مشاجره  بنابراين هر چه 
قلب  كه  به هم مي زنند  تفكر حرف هايي  بدون  در دعوا، زن و شوهر 
طرف مقابل جريحه دار شده، اعتماد به نفس او متزلزل شده و آينده 
زندگي مشترک تحت  الشعاع قرار مي گیرد. معموالً  بعد از يك دعواي 
مفصل، سكوتي مطلق بر زن و شوهر حكمفرما مي شود. به اين مرحله 
بعد از دعوا مي گويند. هیچ كالمي بین آنها ردوبدل نمي شود  دوره` 
وهمسران بیشتر از طريق حركات بدن و ايما و اشاره با هم حرف 
زياد  شدت  با  دائمًا  آشپزخانه  كشوهاي  و  كابینت ها  درب  مي زنند! 
بفهماند  شوهرش  به  مي خواهد  خانه  خانم   چون  مي شود  بازوبسته 
كه عصباني است، شوهران معموالً  صداي تلويزيون را تا جاي ممكن 
به  و  خورده  جداگانه  صبحانه اش  كس  هر  فردا  صبح  مي كنند.  بلند 
سراغ كار خود مي رود. به هرحال بايد صحبت را دوباره آغاز كرد و 

چاره اي جز اين نیست.
احساسات  آن  وسیله  به   مي توانید  كه  ابزارهايي  موثرترين  از  يكي 
منفي خود را تخلیه كرده و دوباره عشق را تجربه كنید نوشتن يك 
و  قلم  بنشینید،  و ساكت  آرام  يك محل  در  است.  احساسي<  >نامه 
بگیريد و براي چند دقیقه بر احساسات خود تمركز  كاغذ در دست 
كنید و آنها را روي كاغذ بیاوريد. نامه را خطاب به همسرتان بنويسید 
و به صورت فهرستي كه ما به شما ارائه مي دهیم نامه را كامل كنید. 
خجالت نكشید و هرچه به ذهنتان مي آيد بر روي كاغذ بیاوريد زيرا 
اين نامه را فقط خودتان مي خوانید و كسي آن را نمي بیند. نامه شما 

مي تواند شامل اين اجزا باشد:
عزيزم،

)بیان عصبانیت( من عصباني، ناراحت و خسته هستم، من خشمگین 
بوده و احساس تنفر مي كنم، من دوست ندارم…

) بیان غم و اندوه( من غمگین شده ام، دلم شكسته، احساس ناامیدي 
دارم، ديگر شاد نیستم، اي كاش...) بیان غم و اندوه( من غمگین شده ام، 

دلم شكسته، احساس ناامیدي دارم، ديگر شاد نیستم، اي كاش…
)بیان ترس( من مي ترسم، نگرانم، وقتي اين اتفاق افتاد رنجور شدم، 

من نیازهايي دارم…
)پشیماني( من شرمنده ام، متاسفم، خجالت مي كشم، مي خواهم…

)احساس درک، احترام و بخشش( من مي دانم كه... من مي خواهم...، 
دارم،  اعتماد  شما  به  من  مي بخشم،  و  كرده  تحسین  را  شما  من 
متشكرم  چیز  همه  بابت  از  من  دهم،  انجام  برايتان  كاري  مي خواهم 
وقتي نامه را تمام كرديد حاال وقت آن رسیده است كه مهم ترين و 
جدي ترين مرحله را بنويسید. يعني >نامه پاسخ< براي خودتان يعني 
نامه اي در پاسخ به نامه` خودتان بنويسید با اين فرض كه پاسخ نامه 
شما توسط همسرتان داده شده است. نامه  پاسخ را درست به همان 

صورت بنويسید كه دوست داريد همسرتان برايتان بنويسد:
كه...،  متا‡سفم  كه...،  مي كنم  درک  من  متشكرم،  به  خاطر...  عزيزم، 
شما استحقاق داريد...، من پشیمانم از اينكه...، من واقعاً  دوستت دارم.
ناراحتي و رنجش  اينكه احساس  از  نامه  پاسخ را هم نوشتید  وقتي 
از  ديگر  كرد.  خواهید  تعجب  است  شده  برطرف  كاماًل  شما  خاطر 
دست  احساس  اين  شما  به  و  نیست  اثري  دعوا  از  ناشي  زخم هاي 
كنید.  صحبت  همسرتان  با  دوباره  مايلید  وجود  تمام  با  كه  مي دهد 
بسته به وضعیت و موفقیت شخصي خود مي توانید هر دو اين نامه ها 
را دور بريزيد. بعداً  آنها را به همسرتان نشان دهید و يا آنها را نگذاريد 
تا بعدها خودتان باز هم آنها را بخوانید. اگر تصمیم گرفته ايد نامه ها 
را به همسرتان نشان دهید در اصل يك بهانه براي آغاز صحبت با 
او به  دست آورده ايد. ممكن است همسرتان فرصت بیان احساساتش 

را نداشته است بنابراين بهتر است اين تمرين را به او هم ياد دهید.
ساير روش هاي غیرمواجهه اي براي آغاز صحبت پس از دعوا شامل 

اين موارد است:
به همسرتان تلفن كنید و يا برنامه اي بگذاريد، مثالً  براي شام بیرون 
مسابقه  يك  ديدن  به  بگذاريد،  برنامه  صمیمي  دوستان  با  برويد، 
يا برايش پیغام هايي دوستانه  با يك برنامه هنري برويد و  ورزشي 

بگذاريد.
اگر همسرتان موافق است دو نفري با هم خلوت كرده و به صورت 

كامالً  منطقي در مورد موضوع دعوا و حواشي آن صحبت كنید.
از  احساسي  نامه   نوشتن  با  همسرتان،  با  صحبت  آغاز  از  قبل  اگر 
مجدد  ارتباط  برقراري  شويد  خالص  خود  منفي  احساسات  شّر 
آسان تر، سريع تر و با دشمني وكینه كمتري شروع مي شود. پس اگر 
ياد  اكنون  كه  را  كارهايي  و  نكنید  معطل  كرده ايد  دعوا  با همسرتان 

گرفته ايد عملي كنید. مطمئن باشید از نتیجه  آن تعجب مي كنید. 

خانه و خانواده
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هايی  خوردنی  و  غذاها  نوع  چه  كه  دانید  می  آيا 
متناسب با نوع گروه خونی شما هستند و با توجه 

به گروه خونی خودتان چه غذاهايی بايد بخوريد 
و يا از مصرف چه خوردنی هايی بايد پرهیز كنید؟ 

می  سوال  اين  به  پاسخ  در  تغذيه  متخصصان 
گويند؛ هر گروه خونی در زمان متفاوتی از تاريخ 
تكامل بشری، شكل گرفته است و بنابراين ما بايد 
غذايی  رژيم  با  مطابق  را  خود  غذايی  های  رژيم 
اجدادمان در زمان تكامل گروه خونی مشابه در 

بدن آن ها هماهنگ كنیم. 

كه  بخوريد  را  غذاهايی  اگر  دارند:  تاكید  ها  آن 
متناسب و سازگار با گروه خونی خودتان هستند، 
می توانید به راحتی آن ها را هضم كنید، وزنتان 
كاهش يابد و سالمت و شادی بیشتری را تجربه 

كنید. 

افرادی كه گروه خونی آن ها »O« است، در واقع 
قديمی ترين گروه خونی را به لحاظ سابقه تكامل 
بشری دارند و بنابراين با اين گروه خونی اگر از 
رژيم غذايی يك شكارچی مثل اجداد انسان در آن 
داشت. بهتری خواهد  احساس  كند،  پیروی  زمان 

اين افراد تمايل دارند كه سطح زيادی از انرژی را 
دريافت كنند و بسیار سازمان يافته هستند. 

با گروه خونی »O« توصیه می شود  افراد  برای 
كه رژيم غذايی حاوی پروتئین زيادی باشند و اگر 
دائم احساس  باشند،  اين گروه فقط سبزی خوار 
تنقالت  نتیجه به خوردن  گرسنگی می كنند و در 
روی می آورند كه در نتیجه با مشكالتی در میزان 
قند خون و متابولیسم مواجه خواهند شد. اين افراد 
مصرف  ماهی  و  لخم  گوشت  آزادانه  توانند  می 
كنند، اما از خوردن زياد لبنیات يا كربوهیدارت ها 

بايد خودداری كنند. 

روز  در  بايد  گروه  اين  هم  كردن  نظر ورزش  از 
ترجیحا  و  باشند  داشته  بدنی  فعالیت  يك ساعت، 
در هنگام صبح به جای عصر ورزش كنند. برای 
اين اشخاص شنا، پیاده روی و دوچرخه سواری 

توصیه می شود. 

نیز، هیچ گروه خونی   »B« در مورد گروه خونی
نیست.  روی  میانه  مظهر   »B« اندازه  به  ديگری 
اين گروه خونی در زمانی تكامل يافته كه انسان 

گوشت،  بنابراين  و  كردند  می  سفر  بیشتر  ها 
سبزيجات و غالت به شیوه ای متعادل تر مصرف 

می شده اند. 

اگر گروه خونی شما »B« است، بايد بدانید كه به 
طور كلی طبعی قوی تر و سالم تر داريد و بسیار 

واقع بین و عمل گرا هستید. 

رژيم  دارند،   »B« خونی  گروه  كه  افرادی  برای 
 »O« و   »A« گروه خونی  رژيم  از  تركیبی  غذايی 

است. 

يعنی از هر چیزی می توانند كمی بخورند و اين 
گروه به طور كلی خوش شانس تر هستند، چون 

راحت تر می توانند وزن از دست بدهند. 

گوشت،  راحتی  به  توانند  می   »B« خونی  گروه 
گندم  از  عاری  غالت  و  سبزيجات  قهوه،  ماهی، 
استفاده كنند و از خوردن غذاهای فرآوری شده 

بايد خودداری كنند. 

ماليمی  ورزشی  تمرينات  است  بهتر  افراد  اين 
از مغزشان  از جسم و هم  دهند كه هم  انجام  را 
 »A« خونی  گروه  مورد  در  اما  و  كنند  استفاده 
بايد گفت كه اين گروه خونی كمی ديرتر از گروه 
خونی »O« تكامل يافته است، يعنی زمانی كه بشر 

به جای شكار، كشاورزی می كرده است. 

بنابراين افراد با گروه خونی »A«، پروتئین كمتر، 
 »A« خونی  گروه  دارند.  احتیاج  بیشتر  غالت  اما 
اغلب خالقیت بااليی دارند و در عین حال كه بسیار 
خوبی  مشكالت  توانند حالل  می  هستند،  حساس 
اما  كمتر،  گوشت  بايد  اشخاص  اين  باشند.  هم 

سبزيجات بیشتر بخورند. 

غالت،  ها،  دانه  مغز خشكبار،  در مصرف  ها  آن 
پاستا، میوه و سبزيجات كامال آزاد هستند، اما در 
خوردن لبنیات به ويژه اگر آلرژی دارند و نیز از 

مصرف زياد گوشت، بايد پرهیز كنند. 

افراد با گروه خونی »A« نسبت به »O« به فعالیت 
و تحرک كمتری نیاز دارند و برای آن ها فقط 30 
يا  تای چی  يوگا،  مثل  آرام در روز  نرمش  دقیقه 
است  مناسب  بسیار  آزاد،  فضای  در  روی  پیاده 
و باالخره گروه خونی »AB« كه تركیبی از گروه 
خونی  گروه  با  افراد  و  است   »B« گروه  و   »A«
دو  هر  غذايی  رژيم  از  تركیبی  توانند  می   »AB«

گروه را داشته باشند. 

خوبی  مغز  و  هستند  خالقیت  دارای  افراد  اين 
مردم  با  و سازگاری  آمدن  كنار  و  تجارت  برای 
دارند. اين گروه بايد از خوردن زياد گوشت پرهیز 
كنند و همیشه در رژيم غذايی خود سبزيجات را 

بگنجانند. 

 »AB« خونی  گروه  برای  ها  خوردنی  بهترين 
است،  ها و غالت  كربوهیدارت  ماهی، سبزيجات، 
و  نیست  مفید  گروه  اين  برای  زيادی  گوشت  اما 

بايد از آن پرهیز كنند. 

از نظر فعالیت بدنی به اين گروه توصیه می شود 
نیز  و  يوگا  مثل  آرام  های  فعالیت  از  تركیبی  كه 
جلساتی از تمرينات اندكی پرتحرک تر مثل پرش 

سبك را داشته باشند.

 

بهلول و 
صدای پول

به مغازه  فقیر چشمش  مردی 
نانی  تكه  افتاد  پزی  خوراک 
سر  از  كه  بخاری  باالی  را 
گرفت  می  شد،  می  بلند  ديگ 
رفتن  هنگام  خورد.  می  و 
از  تو  گفت:  مغازه  صاحب 
كرده  استفاده  من  ديگ  بخار 
ای، بايد پولش را بدهی. مردم 
جا  همه  از  مرد  و  جمع شدند 
درمانده بهلول را ديد و او را 

به قضاوت دعوت كرد. 

اين مرد  بهلول به آشپز گفت: 
است؟  خورده  تو  غذای  از 
آشپز گفت: نه ولی از بوی آن 
استفاده كرده است. بهلول چند 
آورد  در  از جیبش  نقره  سكه 
و به زمین انداخت و گفت: ای 
تحويل  را  پول  صدای  آشپز 

بگیر.
چه  اين  گفت:  تعجب  با  آشپز 

قسم پول دادن است؟
عدالت  مطابق  گفت:  بهلول 
را  غذا  بوی  كه  كسی  است. 
بفروشد در عوض بايد صدای 

پول دريافت كند.

بهترین رژیم غذایی برای 
گروه خونی شما چیست؟ 

نهایت زمان رازداري زنان 

تا  زنان حداكثر  كه  نشان مي دهد  انگلیسي  نظرسنجي  يك  نتايج 
اين  از  و پس  دارند  نگه  نزد خود  را  راز  يك  قادرند  34 ساعت 
مدت زمان آن را به فرد ديگري مي گويند.  نتايج نظرسنجي يك 
تیم تحقیقاتي انگلیس روي چهار هزار زن نشان مي دهد كه زنان 
زناني  نشان مي دهد حتي  نظرسنجي  اين  نیستند.   رازدار  واقعا 
كه قسم مي خورند كه راز شما را به هر قیمتي نگه دارند پس از 
بررسي ها  اين  نتايج  مي كنند.  فراموش  را  قول خود  چند ساعت 
حاكي از آن است كه زنان به طور متوسط هر 41 دقیقه يك بار 
يك شايعه را منتشر مي كنند.بیشتر مسائل مورد گفت وگو درباره 
)55 درصد(،  از موارد(، غصه هاي دوستان  )در 57 درصد  كار 
زندگي خصوصي دوستان )54 درصد( و همكاران )50 درصد( 
نتايج تحقیق ديگري كه  اكسپرس،  ديلي  براساس گزارش  است. 
در سال 2009 بر روي 3 هزار زن بین 18 تا 65 سال انگلیسي 
انجام شد نشان داد كه حداكثر مقاومت زنان در حفظ يك راز 47 

ساعت است. 
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حبس ابد در انتظارنوه پادشاه عربستان سعودي 
و  اذيت جسمي  و  آزار  و  قتل  اتهام  به  آل سعود  ناصر  بن  عبدالعزيز  بن  سعود 

جنسي خدمتكار خود در دادگاهي در لندن گناهكار شناخته شد 

با اعالم راي هیات منصفه دادگاه لندن در گناهكار شناختن شاهزاده سعودي به 
اتهام قتل و آزار و اذيت جسمي و جنسي خدمتكار خود، محكومیت حبس ابد در 
انتظار نوه پادشاه عربستان سعودي است.پرونده » سعود بن عبدالعزيز بن ناصر 
آل سعود « يكي از پرونده هاي قضايي ويژه دادگاه هاي انگلیس بوده چراكه متهم 
اين  است.  سعودي  عربستان  سلطنتي  و  حاكم  خانواده  از  فردي  پرونده  اين  در 
در حالي است كه هیات منصفه تنها در عرض يك ساعت و 30 دقیقه پرونده اين 
شاهزاده سعودي را بررسي و به اجماع وي را به اتهامات وارده گناهكار شناخت. 
در همین راستا »جان ماكفیرلین « سخنگوي پلیس انگلیس با استقبال از روند دادگاه 
اين شاهزاده سعودي در دادگاه لندن و حكم حبس ابد گفت:» ما از حكم استقبال مي كنیم 
چرا كه شاهزاده سعودي از ثروت، نفوذ و خانواده حاكم خود در راستاي قرباني كردن و 
آزار و اذيت مقتول به مدت طوالني سوء استفاده كرده است. « در اين میان همه تالش هاي 
مسئوالن اين پرونده براي شنیدن نظر خانواده سعود بن عبدالعزيز بن ناصر آل سعود در 
خصوص روند محاكمه ناكام مانده است زيرا خانواده وي در شرايطي نیستند كه بتوانند 
در اين زمینه صحبتي بكنند و وكیل مدافع نیز سعي مي كند كه قضیه قتل را غیر عمد جلوه 

دهد تا شايد از مدت محكومیت كاسته شود. 

نوادگان خانواده سلطنتي عربستان  از  السعود 34 ساله  سعود بن عبدالعزيز بن ناصر 
متهم بود كه در فوريه سال جاري میالدي خدمتكار مرد خود به نام بندر عبدالعزيز را در 
هتل پنج ستاره لندمارک لندن به قتل رسانده است. شاهزاده سعودي در جريان محاكمه، 
اتهام قتل غیرعمد را پذيرفته بود تا شايد از مجازاتش كاسته شود ؛ ولي در نهايت هیات 
منصفه دادگاه اولد بیلي لندن وي را در اتهام قتل عمد گناهكار شناخت. بر اساس گزارش 
مورد  را  خود  ساله   32 خدمتكار  مستمر  به طور  انگلیس، شاهزاده سعودي  رسانه هاي 
ضرب و شتم و آزار و اذيت جنسي قرار مي داده و در نهايت نیز بدن خونین و بي جان 
وي در يكي از سوئیت هاي هتل پیدا شد. در شب حادثه مقتول هیچ مقاومتي در برابر قاتل 
نشان نداده و بنا به اعالم پلیس بر اثر شدت جراحات وارده از سوي شاهزاده سعودي 
جانش را از دست داده است.شاهزاده عربستاني در ابتدا به پلیس گفته بود كه خدمتكار 
باخته  جان  شده  وارد  وي  به  سارقان  توسط  و  خیابان  در  كه  جراحاتي  دلیل  به  وي 
اما ماموران پلیس پس از بررسي تصاوير دوربین هاي مداربسته در آسانسور  ؛  است 
هتل دريافتند كه اين خدمتكار به خاطر جراحات ناشي از ضربه هاي ارباب خود كشته 
شده است. بررسي هاي پزشكي قانوني نیز نشان داد كه مقتول بر اثر جراحت ناشي از 
كتك جان خود را از دست داده و همچنین آثاري از تجاوز جنسي در بدن وي مشاهده 
شده است. جان مك فارلن يكي از مقامات پلیس لندن گفت شاهزاده سعودي درخواست 
مصونیت سیاسي كرده است اما با آنكه وي با گذرنامه اي سیاسي در انگلیس حضور 
داشت اما ماموريتش سیاسي نبوده و براي گردشگري به انگلیس سفر كرده بود. دستگاه 
قضايي لندن در نهايت حكم خود را صادر كرد و حبس ابد براي اين شاهزاده سعودي 
در پايتخت انگلیس انتظارش را مي كشد ولي خانواده آل سعود مي گويند شايد اين حكم 

آخرين حكم نباشد. 
20اكتبر2010 
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 Panda Security امنیتی  شركت  بدافزار  ضد  آزمايشگاه 
رتبه بندی متداول ترين كاله برداری های اينترنتی 10 سال 
روش  ای،  نیجريه  برداری  كاله  كه  كرد  منتشر  را  گذشته 

و  پول  دالالن  و  خارجی  زيبای  زنان  ی  دربرگیرنده  های 
پیشنهادهای شغلی ساختگی در صدر آن ها قرار دارند.

 Panda Security امنیتی  شركت  بدافزار  ضد  آزمايشگاه 
رتبه بندی متداول ترين كاله برداری های اينترنتی 10 سال 
روش  ای،  نیجريه  برداری  كاله  كه  كرد  منتشر  را  گذشته 
و  پول  دالالن  و  خارجی  زيبای  زنان  ی  دربرگیرنده  های 

پیشنهادهای شغلی ساختگی در صدر آن ها قرار دارند. 
مشابه  الگوی  يك  از  اينترنتی  های  برداری  كاله  معموال" 
پیروی می كنند كه در آن خالفكاران سايبری از طريق ايمیل 
يا در يك شبكه ی اجتماعی با قربانی خود تماس می گیرند و 
از وی می خواهند با ايمیل، تلفن، دورنگار يا كانال ديگری با 
آن ها تماس بگیرد. به محض اين كه قربانی در دام می افتد، 
ای  بهانه  وی،  اعتماد  با كسب  تا  كنند  می  تالش  خالفكاران 

برای درخواست پول بیابند. 
توسط  شده  شناسايی  های  برداری  كاله  ترين  متداول 
PandaLabs طی 10 سال گذشته بر مبنای انتشار و تكرار 

آن ها به اين ترتیب اند: 

● كاله برداری نیجريه ای 
اينترنت شكل گرفت  در  كه  است  برداری  نخستین كاله  اين 
از سوی خالفكاران  به صورت گسترده  چنان  هم  اكنون  و 
سايبری استفاده می شود. اين نوع كاله برداری با دريافت 
ايمیلی آغاز می شود كه ادعا می كند از سوی شخصی ارسال 
شده كه نیاز دارد مبلغ قابل توجهی پول را از كشورش كه 

اغلب نیجريه است، خارج كند. 
ايمیلی كه ادعا می كند شخص در يك قرعه كشی برنده شده، 
از راه رسیده و اطالعات وی را به منظور ارسال جايزه ی 
قابل توجه تقاضا می كند و همانند كاله برداری قبلی از قربانی 
درخواست می شود ابتدا مبلغی حدود هزار دالر پرداخت كند 

تا هزينه های بانكی و مخارج مربوط تأمین شوند. 
به قربانی هدف گرفته شده وعده داده می شود در صورت 
كمك كردن، پاداش قابل توجهی دريافت كند. با اين همه اگر 
ابتدا مبلغی  آن ها به دام بیفتند از آن ها خواسته می شود 
كه  كنند  ارسال  بانك  های  هزينه  پرداخت  به  كمك  برای  را 
معموال" هزار دالر است. به محض ارسال شدن اين مبلغ ديگر 
از  همیشه  برای  نیز  قربانیان  پول  و  نبوده  خبری  تماس  از 

دست می رود. 

● الطاری 
ايمیلی كه  اين مورد نیز شبیه كاله برداری نیجريه ای بود، 
از راه  ادعا می كند شخص در يك قرعه كشی برنده شده، 
قابل  ی  جايزه  ارسال  منظور  به  را  وی  اطالعات  و  رسیده 
قربانی  از  قبلی  برداری  تقاضا می كند و همانند كاله  توجه 
درخواست می شود ابتدا مبلغی حدود هزار دالر پرداخت كند 

تا هزينه های بانكی و مخارج مربوط تأمین شوند. 

● يافتن زوج 
زيبايی  دختر  و  زوج  يك  يافتن  برای  آنالين  فرصت  منتظر 
است كه معموال" از روسیه بوده و مايل است تا قربانی خود 

مشتاق  صبرانه  بی  و  بوده  جوان  همواره  وی  بشناسد.  را 
از قربانی در كشور وطنش است و می خواهد فورا"  ديدار 
بیايد اما در آخرين لحظه مشكلی پیش آمده و وی برای خريد 
بلیت هواپیما يا مخارج ديگر سفرش نیاز به پول پیدا می كند 

و بدون هیچ تعجبی پس از دريافت پول ناپديد می شود. 

● پیشنهاد شغل 
در  كه  خارجی  شركت  يك  سوی  از  پیامی  قربانی  بار  اين 
جستجوی يك كارمند در كشور وی است، دريافت می كند. 
كار ساده بوده و به راحتی از خانه قابل انجام است و تنها با 
سه تا چهار ساعت كار در روز در ازای آن، سه هزار دالر 

دريافت می شود. 
اگر قربانی پیشنهاد را قبول كند از وی اطالعات بانكی اش 
درخواست می شود و در اين مورد، اين اطالعات برای كمك 
اطالعات حساب  افرادی كه  بانكی  از حساب  پول  به سرقت 
رفته،  سرقت  به  سايبری  خالفكاران  توسط  شان  بانكی 

استفاده می شود. 
از  منتقل شده و سپس  كاربر  به حساب  پول مستقیما"  اين 
وی خواسته می شود آن را از طريق شركت وسترن يونیون 
هنگامی  و  پول شده  قربانی دالل  ترتیب  اين  به  كند.  ارسال 
كه پلیس در مورد سرقت تحقیق كند، وی به عنوان همدست 

شناخته می شود. 

● فیس بوک/ هات میل 
اطالعات الزم را برای دسترسی به اشتراک فیس بوک، هات 
میل يا يك سايت مشابه به دست می آورند. سپس اطالعات 
ورود به سیستم را تغییر می دهند تا كاربر واقعی نتواند به 
افراد  اين اشتراک دسترسی داشته باشد و پیامی به تمامی 
موجود در فهرست تماس های وی ارسال شده و گفته می 
شود دارنده ی اشتراک در تعطیالت كه اغلب در لندن است، 
سرقت  مورد  خانه  به  بازگشت  از  پیش  و  برد  می  سر  به 
قرار گرفته و با اين كه بلیت برگشت را دارد، هم چنان برای 

پرداخت پول هتل به 500 تا هزار دالر پول نیاز دارد. 

● غرامت 
اين كاله برداری كه از كاله برداری نیجريه ای سرچشمه می 
قربانیان  خسارت  جبران  برای  صندوقی  است  مدعی  گیرد، 
كاله برداری نیجريه ای تشكیل شده و آدرس فرد مورد نظر 
در میان آدرس كسانی است كه با اين كاله برداری مواجه 

شده اند. 
به قربانیان خسارتی كه معموال" به يك میلیون دالر می رسد، 
پیشنهاد می شود و معموال" همانند كاله برداری اصلی آن ها 

بايد از قبل حدود هزار دالر پرداخت كنند. 
معموال" بهتر است درخواست های ناخواسته را ناديده گرفته 
متفاوت  راه  از  خانواده  و  دوستان  تقاضای  با  همواره  و 
موافقت  تقاضا  برای طرح  استفاده  مورد  راه  به جز  ديگری 

كنند. 

● اشتباه 
در  افراد  و  مالی  بحران  از  گیری  بهره  با  برداری  كاله  اين 
ارزش خود  با  دارايی های  و  كه مجبورند خانه  ای  مضیقه 
است.  شده  متداول  بسیار  اخیر  های  ماه  در  بفروشند،  را 
در  را  شده  بندی  طبقه  تبلیغات  يك  كه  كسی  با  خالفكاران 
سايتی مانند Craigslist كه خانه يا اقالم ديگر را می فروشد، 

منتشر كرده، تماس می گیرند. 
كاله برداران با عالقه ی زياد برای خريداری هر چه كه باشد 
موافقت می كنند و به سرعت چكی ارسال می كنند اما مبلغ 
از  است. سپس  توافق شده  مبلغ  از  تر  بیش  و  نادرست  آن 
فروشنده درخواست می شود مابه التفاوت مبلغ را پس بدهد. 
چك برگشت خواهد خورد و قربانی پولی را كه به خالفكاران 

ارسال كرده از دست می دهد. 
شده  ارائه  پیشنهادهای  به  نسبت  شده  توصیه  كاربران  به 
می  نظر  به  كه  تقاضاهايی  حتی  يا  ناشناس  افراد  سوی  از 
رسد از سوی دوستان شان است، فوق العاده احتیاط كنند. 
معموال" بهتر است درخواست های ناخواسته را ناديده گرفته 
متفاوت  راه  از  خانواده  و  دوستان  تقاضای  با  همواره  و 
موافقت  تقاضا  برای طرح  استفاده  مورد  راه  به جز  ديگری 

كنند.

معروف ترین کاله برداری های اینترنتی



31 هفته نامه پرشین جمعه 30 مهر ماه 1389 - شماره 170

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

● فروردين ماه
به جای اين كه كارهای مثبت را علنی انجام دهید در پشت پرده اين 
كار را میكنید كه البته به انتخاب خودتان بستگی دارد ؛ اگر ديگران 
مشكالتی دارند تا قبل از اينكه از شما كمك نخواسته اند خودتان 

را دخالت ندهید. 
● ارديبهشت ماه

اين هفته متوجه رفتار بی ادبانه يك نفر میشويد اما بهتر است با 
وی به آرامی و منطقی رفتار كنید.

در اين هفته مجددا با محبوب تان به همديگر قول میدهید و دوباره 
با هم عهد می بنديد و به تمايالت احساسی تان میرسید و كدورت 

ها را دور میريزيد.
● خرداد ماه

اين هفته سعی میكنید زودتر از همیشه به خانه برويد تا در كنار 
همسرتان باشید. 

در حال حاضر بدون شك احساستان باال رفته است و میتوانید 
باوفاترين و دوست داشتنی ترين همسر باشید ، در اين هفته يك 
سوپرايزی  هستند  مهم  برايتان  كه  كسانی  برای  میتوانید  شب 

درست كنید. 
● تیر ماه

اين هفته در مورد مسئله ای ايده فوق العاده ای به ذهنتان خطور 
را  ايده  آن  كنید  سعی  هستید  كاری  انجام  مشغول  اگر  ؛  میكند 
فراموش نكنید تا بعدا به خوبی در موردش فكر كنید و ان را به 

انجام برسانید.
● مرداد ماه

جناب شیر! همه میدانند كه شما قلب بزرگی داريد، و اين هفته اين 
امر واضحتر است. 

و  با خوشحالی  و  بسیار سخاوتمنديد  كه  در حالتی هستید  شما 
اگر كسی  ؛  به ديگران كمك كنید  تا  از خودتان میگذريد  رضايت 
محتاج يك فنجان چای و كمی همدردی است، در يك چشم به هم 

زدن شما آن جا خواهید بود. 
● شهريور ماه

اين هفته خوب است فعالیتهايی را انجام دهید كه از انجام آنها لذت 
ببريد ؛ میتوانید با افرادی معاشرت كنید كه برايتان مهم هستند. 

● مهر ماه
در اين هفته يكبار ديگر شما روحیه ای خوش مشرب و اجتماعی 
پیدا كرده و میخواهید هر جايی كه میرويد مانند خورشید بدرخشید 
و اگر میتوانید كه انتخاب كنید كه وقتتان را با چه كسی بگذارنید، 
مايل به كسانی هستید كه كمی غیرمعمول و يا بسیار با فرهنگند. 

میگرديد  عشق  دنبال  به  و  مجرديد  كه  هستید  مهری  متولد  اگر 
احتماال اين هفته شخصی بسیار جذاب را مالقات خواهید كرد. 

● آبان ماه
اين هفته میتوانید نقشه های بزرگی بكشید و از آنجايی كه اعتماد 
به نفس بااليی داريد هر چه قدر نقشه هايتان بزرگتر باشد بهتر 
است ؛ حتی ايده های كه قبال بی اهمیت بودند اكنون اهمیت زيادی 

پیدا میكنند. 
● آذر ماه

میخواهید  آنچه  بدنبال  كه  است  اين  برای  عالی  زمان  هفته  اين 
برويد، چون به نظر میرسد در حال حاضر مانعی در كار نیست. 

گر چه شما به كسی يا چیزی پشت نمیكنید، ولی در حال حاضر 
بهتر است فقط به دنبال خواسته های خود باشید حتی اگر كمی 

خودخواهانه به نظر میرسد. 
● دی ماه

اين هفته شخصی نیاز دارد كه رهبر و مسئول فعالیت های شما 
باشد ، اگر تصمیم گرفتید كه اين نقش را به فردی بدهید ، چنانچه 

برنامه ها مطابق میلتان نبود، ايراد نگیريد. 
با نقشه های ديگران  يا  اگر هم پیشنهاداتی بدهید  اين هفته حتی 

كنار بیايید باز هم راضی نخواهید بود. 
● بهمن ماه

از  هايتان  فرصت  تمام  وگرنه  باشید  تعصب  بی  كامال  هفته  اين 
دست خواهد رفت. 

بدانید كه  بايد  با خبر هستید حتما  اين فرصتها  از  اكنون  اگر هم 
واقعی  بهمنی  يك  اگر  اما  كنید  ريسك  بايد  آنها  از  استفاده  برای 
خوشحال  بسیار  برويد  ها  ناشناخته  طرف  به  كه  اين  از  باشید 

خواهید شد. 
● اسفند ماه

اين هفته مراقب پول نقد خود باشید، يعنی تشخیص دهید كه شما 
و خانواده تان برای هر چیز گرانی پول به اندازه كافی داريد يا نه ، 
اما اگر در حد فكرتان خريد كنید و اولین چیزی را كه به چشمتان 

خورد نخريد بايد بدانید كه بهترين را تهیه خواهید كرد. 
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½ HALVE YOUR LEGAL 
EXPENSES FROM  NOW ON
JUST CALL AN APPROACHABLE BARRISTER 
 WHO CAN ADVISE YOU AND REPRESENT YOU 
IN CASES BEFORE TRIBUNALS, AND ALL COURTS 
 WITH A WIDE RANGE OF EXPERIENCE FOR A 
FIXED FEE

مشاوره حقوقی با كمترين قیمت
زير نظر بريستر بازنشسته ژاكوب اومن

مشاوره در امور:
 جنایی، خانوادگی ، مهاجرت، قوانین 

مالک و مستاجر، مشاوره در عقد 
قراردادهای تجاری و مسکونی

JACOB OOMMEN
TEL: 07966305984

www.justbarrister.com 
سايت به زبان فارسی قابل دسترسی می باشد

چرا غذاهاي هواپیما خوش طعم نیستند؟ 
اشتها آور لقبي است كه هرگز براي غذاهاي هواپیما استفاده نمي شود 
اما مشكل از سرآشپز نیست بلكه اشكال كار از موتور هواپیماست. 
بررسي هاي خود نشان  در  هلندي  و  انگلیسي  دانشمندان  از  گروهي 
طعم  خوش  مي شوند  عرضه  هواپیما  در  كه  غذاهايي  چرا  كه  دادند 
نیستند و با ذائقه هیچ فردي جور در نمي آيند. جمعي از محققان هلندي 
و انگلیسي از دانشگاه منچستر به اين نتیجه رسیدند كه سكوت مطلق 
تحريك  را  مغز  مثبتي  شكل  به  كم  صداي  با  ماليم  موسیقي  يك  يا 
در حالي  بیشتر درک شوند.  غذاها  و موجب مي شوند طعم  مي كنند 
كه صداهاي ناخوشايند يا بسیار بلند موجب مي شوند غذاها بي مزه 
 48 چشم  ماجرا،  اصل  درک  براي  پژوهشگران  اين  برسند.  به نظر 
داوطلب را بستند. به اين ترتیب شركت كنندگان نمي توانستند غذاهايي 
مشغول  داوطلبان  كه  حالي  در  ببینند.  مي شد  عرضه  آنها  به  كه  را 
از  آنها  بلندي  بلندگو موسیقي پخش شد كه  از  خوردن غذاها بودند 
صفر دسي بل تا چندين دسي بل تغییر مي كردند. سپس از اين افراد 
ارتباط  از طعم غذا و  خواسته شد كه درخصوص سطح درک خود 
بسیار  شده  ارائه  پاسخ هاي  دهند.  توضیح  بلندي صدا  میزان  با  آن 
جالب بود به طوري كه با افزايش صدا، غده هاي چشايي سطح زبان به 
سختي مي توانستند شیريني يا شوري غذا را تشخیص دهند. همچنین 
زماني كه سطح بلندي صدا تغییر مي كرد تمايل به خوردن غذا تغییر 
مي كرد. به اين ترتیب دانشمندان نتیجه گرفتند كه محیط ايده آل براي 
با  ملودي هاي ماليم  يا  با حداكثر سكوت  بايد  ناهار و شام  خوردن 
نیز  اين خصوص  در  مي تواند  تحقیقات  اين  باشد.  همراه  كم  صداي 
توضیح دهد كه چرا سیني غذاهايي كه در هواپیماها عرضه مي شوند 
از  نمي گیرند و سرنشینان هواپیما  قرار  هرگز مورد توجه مسافران 
كیفیت غذاها ابراز نارضايتي مي كنند. به گفته اين محققان، تنها كیفیت 
پايین، علت نارضايتي مسافران از طعم غذاهاي پروازها نیست بلكه 
اين نارضايتي به میزان زيادي به زيرصداي ناخوشايند دستگاه هاي 
كنترل فشار هوا وابسته است كه در طول پرواز به طور مداوم شنیده 

مي شود. 
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ورزش ایران
يك كیلو شیشه در دوچرخه آقاي ورزشكار 

فدراسیون دوچرخه سواري:
 به ما ربطي ندارد 

شدن  تبديل  درحال  آرام آرام  كشور  فرودگاه هاي  مي رسد  نظر  به 
به مكاني براي رو شدن خطاهاي ورزشكاران هستند و براي عقب  
نماندن از قافله اخبار، بايد هرازچند گاهي سري به آنجا زد! تازه ترين 
تیم ملي  سابق  ملي پوشان  از  يكي  دستگیري  به  ماجرا  اين  پرده 

دوچرخه سواري كوهستان با نام مخفف »ف.ش« باز مي گردد. 

اعزام  راه  در  باشگاه ها،  از  يكي  دوچرخه سواران  از  عده اي  وقتي 
پرسید:  كه  فرودگاه  حراست  نماينده  سوال  با  كره جنوبي  به 
يكي  منفي  پاسخ  شدند،  مواجه  شماست؟«  تیم  عضو  هم  »ايشان 
و  پرسش  انداخت.  به شك  را  حراست  نماينده  دوچرخه سواران  از 
پاسخ ها ترديدها را بیشتر مي كند تا اينكه دوچرخه ها مورد بازرسي 
قرار مي گیرد. وارسي دوچرخه ها توسط حراست فرودگاه يك پیغام 
تلخ را به همراه دارد و آن، كشف بیش از يك كیلوگرم شیشه از داخل 

دوچرخه  فرد مذكور است. 
مسئوالن  سوي  از  را  واكنش هايي  اولیه  مراحل  در  ماجرا  اين 
جالب  است.  داشته  پي  در  دوچرخه سواري  فدراسیون  و  فرودگاه 
است كه زنگي آبادي، رئیس فدراسیون دوچرخه سواري در مصاحبه 
فرد دستگیر شده  كند  ثابت  كه  انجام مي دهد  را  تمام تالشش  خود 
دوچرخه سواري  فدراسیون  و  تیم ملي  با  ارتباطي  هیچ  مدت هاست 
ندارد: »دستگیري اين فرد هیچ ارتباطي به ما ندارد، چرا كه او قصد 

داشته به خاطر سفري شخصي كشور را ترک كند. 

شما مطمئن باشید قرار نبوده كه ايشان در مسابقه اي شركت كند، 
دريافت  را  برون مرزي  شوراي  مجوز  بايد  صورت  اين  در  چون 
از  مجوز  گرفتن  بدون  مي توانسته  صورت  يك  در  تنها  او  مي كرد. 
كشور خارج شود و آن هم در پیش داشتن سفري شخصي يا حضور 
در يك مسابقه محلي و كم ارزش بوده است. ضمن آنكه اين آقا حدودا 
سه سال قبل عضو تیم ملي بوده و از آن به بعد شايد تنها به چند اردو 

دعوت شده و هیچ گاه از نفرات اصلي تیم ملي نبوده است.« 

مشحون: كاظمي و حدادي قید ABN را بزنند 

چیزي از ارزش هاي
 پرسپولیس کم نشد! 

محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسكتبال كه به شدت نگران ناقص 
بودن تیم اعزامي اش به بازي هاي آسیايي گوانگژو است، در فاصله 
از تالش هايش براي قانع كردن  اين بازي ها  24 روز مانده به آغاز 
حامد  و  كاظمي  ارسالن  حضور  براي  آمريكايي  تیم هاي  مقامات 
حدادي در اين بازي ها خبر مي دهد. او براي موفقیت در اين اقدام از 
ايده هاي جالبش رونمايي مي كند: »با هزار زحمت به عنوان يكي از 
قطب هاي قدرتمند بسكتبال قاره مطرح شده ايم و تكرار اين افتخارات 
ابزار مي خواهد. نبود برخي از بازيكنان اصلي مان باعث ضعف در 
موقعیت تیمي مي شود اما به رغم نبودن اين بازيكنان ناامید نیستیم. 
قصد داريم از طريق مكاتبات و مكالمات تالش  كنیم تا شرايط را براي 
سفر اين دو بازيكن به چین مهیا كنیم. حتي اگر ضرورت پیدا كند و 
آنها  هرچند  رفت؛  خواهم  آمريكا  به  شخصا  بدهد  دستور  سعیدلو 

هرگز از قوانین شان عدول نمي كنند. 
زمان برگزاري بازي هاي آسیايي موقع مسابقات و امتحانات كاظمي 
است و باشگاه ممفیس روي حدادي حساب خاصي باز كرده اما ما 
نهايتا  كنند.  درک  را  ما  شرايط  داريم  توقع  آمريكايي  طرف هاي  از 
مي افتد،  خطر  به  تیم ها  اين  در  كاظمي  و  حدادي  جايگاه  ببینیم  اگر 
از  آنها مي خواهیم به كشورشان بازگردند و براي تیم هاي خودمان 
بسكتبال  فدراسیون  رئیس  كه  نیست  مشخص  كنند.«  افتخارآفريني 
چطور توقع دارد كه دو ستاره تیم ملي قید حضور در NBA را بزنند 
و به لیگ خودمان برگردند، همانطور كه معلوم نیست پرسپولیسي  
بودن او چه ارتباطي به غیرقابل پیش بیني بودن بسكتبال دارد:» چه 
كسي فكرش را مي كرد در بازي روز جمعه پرسپولیس با آن شرايط 
مردود  اشتباه  به  زيبايي  آن  به  گل  حالي كه  در  ببازد؟  استقالل  به 
اعالم شد و در دقیقه 91 توپ درون دروازه اين تیم قرار گرفت؟ اين 
باخت نشان دهنده ضعف پرسپولیس نیست، در بسكتبال بدتر از اين 

اتفاقات هم افتاده است.« 

ورزشی ایران و جهان
بي انگیزگي، دلیل اصلي خداحافظي مراد محمدي از دنیاي كشتي 

مدال هاي من 
ارزشي نداشت 

غالم محمدي، سرمربي تیم ملي كشتي آزاد ايران دلیل خداحافظي ناگهاني 
را  ملي  تیم  كیلوي   60 وزن  ملي پوش  محمدي  مراد  موعد  از  زودتر  و 
مصدومیت و اضافه وزن عنوان مي كند. با اينكه پیش از اين مراد محمدي 
اعالم كرده بود قصد دارد پس از شركت در بازي هاي آسیايي گوانگژو 
از دنیاي كشتي خداحافظي كند اما اتفاقات اردوي تیم ملي كشتي پس از 
مسابقات جهاني باعث شد او در تصمیمش تجديد نظر كند و اين خداحافظي 

را جلو بیندازد. چندي پیش در اردوي ماسال بین مراد محمدي و صادق 
درگیري  جهاني مسكو  مسابقات  در  ايران  آور كشتي  مدال   2 گودرزي، 
پیش آمد كه به ترک اردو و سفر به تهران توسط گودرزي انجامید.هر چند 
پس از مدتي اين دو در يك مراسم آشتي كنان صوري شركت كردند اما 
خداحافظي مراد نشان داد همان طور كه پیشتر شنیده مي شد پروژه عبور 
از او در تیم ملي كشتي با موفقیت انجام شده است. محمدي در بخشي از 
بیانیه خداحافظي اش ادامه حضور در تیم ملي كشتي را به صالح ندانسته 
و ابراز امیدواري كرده جوانان حاضر در اردو بتوانند جايش را پر كنند. 

اين  دلیل  مهم ترين  را  ماسال  اردوي  در  آمده  پیش  درگیري  عده اي 
انتخابي بین مراد  خداحافظي مي دانند. تاكید كادر فني به برگزاري بازي 
محمدي و سعید احمدي براي شركت در بازي هاي آسیايي و اضافه وزن 
و ناآمادگي او از ديگر داليل هستند اما محمدي بي مهري هايي كه پس از 
كسب مدال در حقش روا شده را دلیل اصلي اين اتفاق مي داند: »من مدال 
المپیك را گرفتم، در سه میدان در حالي كه كشتي شديدا به كسب  برنز 
مدال احتیاج داشت روي سكو رفتم اما هیچ منفعتي از اين  همه تالش و 

تمرين شبانه روزي نبردم. مدال برنز جهان كم افتخاري نیست. هر كسي 
جاي من بود اين تصمیم را مي گرفت.« 

در  را  ايران  آزاد  كشتی  كاروان  مدال  تنها   2005 در سال  محمدي  مراد 
تنها  گوانگژو   2006 جهانی  مسابقات  در  آورد.  به دست  جهانی  كارزار 
طاليی ورزش اول ايران لقب گرفت و در المپیك پكن آبروی كشتی ايران 
را با كسب مدال برنز خريد. با اين كارنامه درخشان آيا تاكید كادر فني 
سعید  و  محمدي  مراد  بین  انتخابي  مسابقه  برگزاري  به  كشتي  ملي  تیم 
احمدي براي مشخص شدن كشتي گیر وزن 60 كیلوگرم تیم ملي ايران در 
گوانگژو در خداحافظي مراد نقش اصلي را ايفا كرده؟ او تاثیر اين مورد 
را نفي نمي كند:» نه من و نه احمدی نمی توانستیم پس از مسابقه انتخابی 
تمركزم  را شنیدم  فنی  كادر  اين تصمیم  كنیم. وقتی  مبارزه  در چین هم 
را برای كسب افتخاری ديگر از دست دادم. به هر حال مطرح شدن بحث 
رقابت انتخابی در خداحافظي ام بی اثر نبود. بعد از اين همه وزن كم كردن 
به اين فكر كردم كه اگر دوباره در میداني نتیجه نگیرم، حرف  و حديث 
درست مي كنند. براي چه بايد دوباره اين همه زحمت مي كشیدم؟ احساس 
می كردم با وضعیتی مشابه »علیرضا دبیر« و »علیرضا حیدری« كه در 
شد.  خواهم  چین  عازم  دادند،  به شكست  تن  جهانی  و  المپیك  مسابقات 
دوست نداشتم با قبول شكست احتمالی از دنیای قهرمانی خداحافظی كنم.« 

ملي پوش سابق دسته 60 كیلوگرم تیم ملي كشتي آزاد ايران در خصوص 
درگیري اش با صادق گودرزي در اردوي ماسال و خداحافظي از دنیاي 
كشتي مدتي پس از اين اتفاق مي گويد:»متاسفانه حواشي و اتفاقات اردوي 
اصال  كه  بود  جوري  خودم  روحي  شرايط  و  شد  مشكل ساز  ماسال 
نتوانستم بعد از آن تمرين كنم. پس از آن درگیري دلم به معنای واقعی 
شكست اما هیچ كینه ای از هیچ كس ندارم. صادق گودرزی هم چند روز 

پیش آمد و از من عذرخواهی كرد. 
بارها اتفاق افتاده كه كشتي گیران مطرح ايران پس از خداحافظي مقطعي 
دوباره هوس بازگشت به تشك كشتي به سرشان زده اما محمدي قصد 
روزي  اگر  كند:»  تكرار  را  فالح  اكبر  و  حیدري  علیرضا  ماجراي  ندارد 
شنیديد مراد محمدي دوباره به كشتي بازگشته بدانید بزرگ ترين اشتباه 
هم  من  سراغ  به  احتماال  ای  وسوسه  چنین  شده ام.  مرتكب  را  زندگي ام 
تمام  بلوغ فكری و سنجیدن  اوج  اما احساس می كنم كه در  آمد  خواهد 

شرايط تصمیم به خداحافظ همیشگی با دنیای قهرمانی گرفته ام.« 

دو دکترا و دو فوق 
لیسانس در چهار سال! 

امواج  اهلل زاده روی  فتح  داربی 69،  پايان  از سوت  48 ساعت پس 
فوتبال در مورد مدرک  اهالی  از گمانه زنی های  راديويی شكايت 
دكترايی كه ادعا می كند از دانشگاه بدفورد لندن گرفته را به راديو 
در يك گفت و گوی  او  باز كرد.  را  برد و سفره دلش  گفت و گو 
صريح و بی پرده از اينكه مدرک تحصیلی اش به سخره گرفته شده 
گاليه كرد:»بنده از سال 2006 تا 2010 دو مدرک فوق لیسانس و 
دو مدرک دكترا گرفته ام. برای گرفتن دكترای اقتصاد به باكو رفته 
بودم اما ديدم با فوق لیسانس مديريت بازرگانی نمی توانم دكترای 
اقتصاد بگیرم. برای همین فوق لیسانس مربوطه را اخذ كردم. االن 

80 درصد مديران باشگاه ها مدرک ديپلم دارند. 

من هم سال 74 كه به باشگاه استقالل آمدم ديپلمه بودم.« فتح اهلل زاده 
گريزی هم به برنامه 90 زده و با حمله به عادل فردوسی پور كه 

بود  كشیده  چالش  به  را  اهلل زاده  فتح  دانشگاهی  مدارک  پیش تر 
مي گويد:» هیچ كس نمی گويد من با اينكه اين همه مشغله دارم، دو 
و  خانواده  از  من  می كنم.  اداره  را  بزرگ  باشگاه  يك  و  روزنامه 
آسايش خود زده ام تا پی كسب دانش باشم. جای تقدير همه چیز 
انتظار داشتم كه فردوسی پور به جوانان  اند.  را به مسخره گرفته 
مملكت بگويد فتح اهلل زاده را الگو كنید. انتظار داشتم بگويد ببینید كه 
او يك باشگاه را اداره می كند، دو روزنامه را می چرخاند و با اين 
همه مشغله كاری بازهم به دنبال درس می رود و دو دكترا می گیرد. 

دانشگاه  آذربايجان مورد تايید وزارت علوم است. 

دوستانی كه به خودشان زحمت داده بودند و استعالم گرفته بودند، 
كاش از وزارت علوم می پرسیدند. وزارت علوم به آنها می گفت كه 
دروغ  من  كنند  ثابت  اينكه  برای  بعضی ها  دارد.  دكترا  فتح اهلل زاده 
می گويم و مدرک دكترا ندارم، از دانشگاه بتسفورد انگلیس استعالم 
اسم  اين  به  دانشجويی  ما  كه  بود  گفته  هم  بتسفورد  بودند.  كرده 
نداريم. من در دانشگاه بدفورد انگلیس درس خوانده ام، نه بتسفورد. 
من از راه دور درس خوانده ام، مثل پیام نور خودمان. اين دانشگاه 
را  من  خیلی ها  مدت  اين  در  می پذيرد.  دانشجو  هزار   130 سالی 

لجن مال كردند.« 
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دو عضو فیفا به دلیل ماجراي رشوه 
جام جهاني اخراج مي شوند 

پس از آن كه گزارش شد دو مقام ارشد فیفا مي خواستند راي شان براي 
انتخاب میزبان جام جهاني 2018 را بفروشند، اين دو نفر احتماال كارشان را 
از دست مي دهند.آموس آدامو، عضو كمیته اجرايي فیفا از نیجريه و رينالد 
تماري، رئیس كنفدراسیون اقیانوسیه متهم هستند كه به ترتیب 500 هزار 
از  يكي  نفع  به  تا  را خواسته اند  آكادمي ورزشي  يك  مبلغ ساخت  و  پوند 

كشورهاي خواستار میزباني راي بدهند. 
سپ بالتر، رئیس فیفا اين رسوايي را »وضعیتي بسیار نامطلوب« خوانده 
دوگ،  میشل  كنند.  نتوانند حفظ  را  آنها شغلشان  مي رسد  نظر  به  و  است 
مي توانید  كه  چیزي  »حداقل  است:  گفته  باره  اين  در  كمیته  اجرايي  عضو 
و  درستي  نمونه  كه  است  اين  باشید  داشته  انتظار  اجرايي  عضو  يك  از 
امانت داري باشد. اگر نه، او جايي در كمیته ندارد.«يك عضو ارشد كمیته 
اخالقي فیفا هم گفته است: »يكي از آنها بي ترديد تنبیه مي شود؛ شايد هم 
هر دو آنها.«شش هفته ديگر درباره میزباني جام جهاني 2018 راي گرفته 
مي شود و فیفا تحت فشار است كه اين دو متهم را هرچه سريع تر اخراج كند 

و راي گیري را به تعويق نیندازد. 

زالتان: مورینیو یک برنده است ولي 
گواردیوال هیچ چیز نیست

زالتان ابراهیموويچ، ستاره سوئدي باشگاه میالن بار ديگر زبان به انتقاد 
كه  كرد  عنوان  و  بارسلونا گشوده  باشگاه  مربي جوان  گوارديوال،  پپ  از 
كند. برقرار  ارتباط  بزرگ  بازيكنان  شخصیت  با  نمي تواند  گوارديوال 

ابراهیموويچ كه خود را براي رويارويي با رئال مادريد در رقابت هاي لیگ 
قهرمانان اروپا آماده مي كند، در آستانه اين ديدار حساس با تمجید از ژوزه 
مورينیو، مربي پرتغالي تیم مادريدي كه سابقه همكاري با او در اينتر را 
داشت، بار ديگر فرصت را براي انتقاد از مربي كاتاالن غنیمت شمرد.ايبرا 
به گاتزتا دلوسپورت گفت:» در بارسلونا امور مي توانند در طول 24 ساعت 
عوض شوند. فوتبال بارسا فوق العاده است و هیچ تیمي مثل بارسا بازي 
نمي كند. آنها بدون شك قدرتمندترين تیم دنیا هستند ولي من ياد گرفتم كه 
حتي افراد هم مي توانند خیلي سريع نظرشان را عوض كنند.« او در ادامه در 
مورد گوارديوال گفت:» گوارديوال مربي بزرگي است ولي تجربه الزم براي 
با شخصیتهاي مختلف  با 22 ستاره متفاوت و رويارويي  برخورد كردن 
آنها  نیست.  كار سختي  تیم،  يك  عنوان  به  بارسلونا  هدايت  ندارد.  را  آنها 
اين ستاره هاي  تمام  با  در يك سال شش جام قهرماني كسب كردند ولي 
از  مي خواهد  گوارديوال  دهد؟  رخ  اتفاق  اين  نبايد  چرا  تیم،  در  مهارت  با 
را  همین  هم  تايگروودز  ولي  دهد  جلوه  را  خود  كامل  فردي  عمومي  نظر 

مي خواست ولي بايد دانست كه هیچ كسي كامل نیست.«

ورزش
فرگوسن جدايي روني را تايید كرد 

این پسر 
مي خواهد برود 

اعتراف كرد  الكس فرگوسن، سرمربي منچستريونايتد،  باالخره سر 
كه وين روني با قاطعیت به او گفته كه قراردادش را با اين باشگاه 
تمديد نمي كند و قصد دارد اولدترافورد را ترک كند. روني 24 ساله 
در چند هفته اخیر در صدر اخبار رسانه هاي جزيره قرار داشته است. 
در حالي كه تنها 18 ماه تا پايان مدت قرارداد او با شیاطین سرخ باقي 

مانده، شايعاتي در مورد جدايي اش از اين باشگاه منتشر شده بود. 
فرگوسن در كنفرانس مطبوعاتي پیش از بازي با بورسا اسپور در 
لیگ قهرمانان با تايید اين اخبار، از تصمیم قاطع روني براي جدايي از 
منچستريونايتد گفت: »ديويد گیل )مديراجرايی من يونايتد( تابستان 
سال جاری باب مذاكرات با مدير برنامه های او )رونی( را باز كرده 
بود و اين مذاكرات تا پس از پايان رقابت های جام جهانی 2010 هم 
ادامه يافت. من در تاريخ 14 آگوست در دفتر كارم بودم كه ديويد 
به من زنگ زد و گفت كه اخبار بدي برايت دارم او نمی خواهد تمديد 
كند. من متحیر شدم. چند ماه قبل اين پسر می گفت در بزرگ ترين 
باشگاه جهان توپ می زند. من خواستم با اين پسر مالقاتی داشته 
باشم اما او گفت حرفش، همان حرف مدير برنامه هايش است. ما به 
هیچ توافقی نرسیده ايم. شما بايد از مكانیسم اين موقعیت ها با اطالع 
باشید. منظورم وقتی است كه بازيكنی می گويد می خواهد از تیم جدا 

شود. « 

در ادامه اين كنفرانس خبري از فرگوسن سوال شد آيا رونی واقعا 
آسیب  نگرو،  مونته  با  انگلستان  بازی  در  او  چراكه  است  مصدوم 
ديدگی خود را تكذيب كرده بود. سرمربی منچستريونايتد گفت: »اول 
از همه بگويم كه من هیچ درگیري و مشاجره اي با روني نداشتم، هیچ 
وقت. او در بازي مقابل رنجرز از ناحیه قوزک پا دچار آسیب ديدگي 

شد و قبل از پايان نیمه اول كامال ناراحت به نظر مي رسید. او خودش 
اين مسئله را در گفت وگو با اسكاي تايید كرد. من پیش از ديدار مقابل 
ساندرلند با او صحبت كردم و برنامه ام را برايش تشريح كردم. به 
او گفتم كه او نمي تواند با اين وضعیت بازي خوبي انجام دهد براي 
همین او را از تركیب ديدار مقابل ساندرلند خارج كردم تا با پشت سر 
گذاشتن مصدومیتش، در بازي هاي بعدي بتواند براي تیم به میدان 
برود. به اين ترتیب او 10 روز فرصت داشت تا خود را براي بازي تیم 
ملي انگلیس آماده كند. اما او وقتي در بازي مقابل مونته نگرو وارد 
میكس زون شد، به خبرنگاران گفت آسیب ديده نیست. اسكن ها نشان 
مسئله  البته  است،  شده  جزئي  مصدومیتي  دچار  او  كه  بودند  داده 
جدي اي نبود اما نیاز به مراقبت و درمان داشت. بله او مصدوم است. 
من اين موضوع را هفته ها قبل در يك مصاحبه تلويزيونی گفتم. ما 
او را به عكسبرداری فرستاديم و نتايج نشان داد كه مصدوم است 

هرچند كه برای تمرين كردن مشكلی ندارد.« 

سرمربي شیاطین سرخ ادامه داد: »تنها چیزی كه من به او گفتم اين 
بود كه به باشگاه احترام بگذارد. گفتم نمی خواهم هیچ حرف باطلی 
از او بشنوم. او بسیار ناامیدكننده رفتار كرد و نمی دانیم چرا او چنین 
رفتاری از خود نشان می دهد. ما همه چیز را مطالعه می كنیم و نمی 
دانیم چرا او می گويد با مربی تیم دچار مشكل شده است. باشگاه 
منچستريونايتد از هیچ كمكی به وين رونی دريغ نكرده است. ما در 
مشكالت به عنوان پشت و پناه او بوده ايم و همواره پند و اندرزش 
داده ايم. البته اين فقط در مورد رونی نیست و با همه بازيكنان چنین 
با  با وست برومويچ  داريم. وقتی منچستريونايتد در ديدار  رفتاری 
حساب 2 - 2 مساوی كرد، هواداران نام او را صدا زدند كه اين امر 
بر روی بازيكنان ديگر فشار وارد می كند. اين، وضعیت خوبی نیست 

و بايد آن را روشن كنیم.« 

مورينیو: اگر يونايتد قصد فروش روني را دارد به من زنگ بزنند 

به عنوان  اينتر و چلسي  بارسلونا، منچستر سیتي،   از رئال مادريد، 
ژوزه  رابطه  همین  در  مي شود.  برده  نام  روني  اصلي  مشتريان 
احتمال خبر  از شنیدن  را  پرتغالي رئال تعجب خود  مورينیو، مربي 
جدايي وين روني از رختكن يونايتد ابراز كرد. آقاي خاص در پاسخ 
به سوال خبرنگار تلويزيون انگلیسي اسكاي اسپورت در اين رابطه 
گفت:»اگر مسئوالن يونايتد مي خواهند روني را بفروشند، به من زنگ 
بزنند. «گويا آقاي خاص از ادامه حضور روني در اولدترافورد مطمئن 
است. او ادامه داد:»مطمئنم كه روني در منچستريونايتد خواهد ماند 
ولي در هر صورت اگر آنها قصد فروش روني را دارند با من تماس 
يونايتد  انگلیسي  ستاره  از  همیشه صادقانه  پرتغالي  «مربي  بگیرند. 
قصد  روني  كه  رابطه  اين  در  فرگوسن  صحبتهاي  و  كرده  تعريف 
نظر  به  است.  دامن زده  شايعات  اين  به  دارد،  را  تیم  اين  از  جدايي 
مي رسد كه سران رئال هم تمايل زيادي براي جذب روني دارند و از 
آنجا كه بن زما در تركیب اين تیم چندان موفق نبوده، ممكن است در 
بازار نقل و انتقاالت زمستاني براي خريد مهاجم جوان يونايتد وارد 

عمل شوند. 

يورنته به جاي روني 
انتظار مي رود كه سران باشگاه يونايتد درخواستي را براي به خدمت 
گرفتن فرناندو يورنته،  ستاره اسپانیايي باشگاه اتلتیك بیلبائو آماده 
وارد  او  خريداري  براي  زمستاني  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  و  كرده 

عمل شوند. 

وين  براي  مناسبي  جانشین  را  ساله   25 ستاره  اين  يونايتد،  سران 
روني مي دانند كه اين روزها احتمال جدايي اش از رختكن اولدترافورد 
قوت مي گیرد. يورنته چندين بار با مارتین فرگوسن، پسر سر الكس 
فرگوسن صحبت كرده است. انتظار مي رود كه سران يونايتد بتوانند 
با پیشنهادي در حدود 36 میلیون يورو يورنته را به رختكن تیمشان 
بیاورند. اين در حالي است كه سران دو تیم رئال مادريد و بارسلونا 

هم خواهان اين بازيكن هستند. 

بالتر: فیفا در حال جمع آوري مدارک است 
پس از گزارش روزنامه ساندي تايمز انگلیس با عنوان »راي هاي فیفا در معرض فروش« درباره 
پیشنهاد رشوه براي خريدن راي اعضاي كمیته اجرايي فیفا در انتخاب میزبان جام جهاني، سپ 
بالتر با انتشار بیانیه اي ابراز اطمینان كرد تمام خاطیان و عوامل دست اندركار شناسايي و با 

آن ها برخورد خواهد شد.
 بالتر در اين بیانیه  خطاب به جامعه فوتبال مي گويد: فیفا و كمیته انضباطي اين نهاد، مسائل 
مربوط به پیشنهادهاي كشورهاي داوطلب براي میزباني جام هاي جهاني 2018 و 2022 را به 
دقت بررسي كرده و همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. فیفا به زودي تمام شواهد و مدارک 
را به دقت بررسي خواهد كرد و تا زماني كه جمع آوري و تجزيه و تحلیل اين مدارک صورت 
نگیرد، وارد فاز بعدي نخواهد شد. كمیته انضباطي در حال حاضر در حال جمع آوري اطالعات و 
شواهد موجود است و پس از كامل شدن پرونده تصمیم نهايي را درباره متخلفین خواهد گرفت. 

فدراسیون بین المللي تاريخ و آمار اعالم كرد: 

کولینا بهترین داور 25 سال گذشته 
دنیاي فوتبال 

فدراسیون بین المللي تاريخ و آمار فوتبال )IFFHS( پیرلويیجي كولیناي 
ايتالیايي را به عنوان بهترين داور دنیاي فوتبال از سال 1987 تا 2011 
انتخاب كرد. اين فدراسیون بهترين داوران 25 سال گذشته دنیا را بر 
اساس سیستم رده بندي ساالنه و همچنین بیشترين حضور آنها در 
همچنین  و  كشورها  حذفي  جام هاي  و  لیگ ها  المپیك،  ملي،  مسابقات 
اين  از  استفاده  اما  است.  كرده  انتخاب  باشگاه ها  قاره اي  رقابت هاي 
سیستم نشان مي دهد كه 4 نفر نخست فهرست بهترين داوران ربع قرن 
گذشته كه پیرلويیجي كولینا در راس آنها قرار دارد، ديگر جزو داوران 

فعال فوتبال نیستند. 
قرار  دوم  رده  در  نیز  آلماني  مرک«  »ماركوس  دكتر  فهرست  اين  در 
گرفته است اما جايگاه نفر سوم به بعد تا ژانويه سال 2012 كه رده 

بندي ساالنه اعالم مي شود، قابل تغییر خواهد بود. 
انتخاب كولینا و مرک به عنوان بهترين داوران دنیا در حالي صورت 
گرفته كه حساسیت داوري در دو دهه اخیر به دلیل رواج انواع خطاهاي 
حرفه اي و فريب ها در بین بازيكنان، افزايش چشمگیري داشته است. از 
سوي ديگر اشتباهات داوران و خطاهاي بازيكنان در اين مدت توسط 
تصاوير تلويزيوني و ديگر رسانه ها به دقت مورد بررسي قرار گرفته 
كه اين امر بر حساسیت كار داوران افزوده است. بنابر اعالم فدراسیون 
بین المللي تاريخ و آمار فوتبال فهرست 10 داور برتر فوتبال از سال 

1987 تا 2011 به شرح زير است:

 1( پیرلويیجي كولینا از ايتالیا 191 امتیاز 
2( ماركوس مرک از آلمان 184 امتیاز 

3( كیم میلتون نیلسن از دانمارک 159 امتیاز 
4( پیتر میكلسن از دانمارک 142 امتیاز 

5( اوسكار خولیان رويیز آكوستا از كلمبیا 122 امتیاز 
6( ساندور پل از مجارستان 119 امتیاز 

7( اورس مه ير از سوئیس 102 امتیاز 
8( آندرس فريسك از سوئد 100 امتیاز 
9( پیرلويیجي پايرتو از ايتالیا 97 امتیاز 

10( هلموت كروگ از آلمان 96 امتیاز
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در سالن مجهز و تحت 
نظر استاتید کامال مجرب

با تخفیف ویژه فقط 7/5  پوند

07587851136
02089404586

 تعمیر کامپیوتر
در محل

لپ تاپ و دسکتاپ - اپل و ماکروسافت

07733113137

گچکاری حرفه ای
با 20 سال سابقه کار

نقاشی ساختمان- لمینت- آرک 
آشپزخانه و ستون ایرانی

07947408397



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



While Iran has produced a number of eminent min-
iature painters, none has been so prolific in producing 
such consistently excellent work as Mahmoud Farsh-
chian.
 Born in Isfahan on January 24, 1930, Farshchian grew 
up surrounded by architectural masterpieces that sub-
liminally sharpened his awareness of proportion, color 
and form.
 At the age of five, it became evident that his life would 
be devoted to art and painting. His father, the owner 

of a leading carpet business, encouraged his interest in 
design, Farshchian Art website reported.
 
Accomplishments 
While still in school, Farshchian was invited to learn 
painting from the famous masters of the time. After 
graduating from the Academy of Fine Arts in Isfahan, 
he traveled to Europe to study the works of western art-
ists.
 Upon his return to Isfahan, Farshchian began working 
in the Directorate of Fine Arts (affiliated to the Ministry 
of Culture and Art). He was later appointed to serve as 
administrator of National Arts. He joined the Faculty 
of Fine Arts of Tehran University as an art professor. 
It was there that he created many of his unique mas-
terpieces.
 Farshchian later moved to the United States and cur-
rently resides in New York. He took with him many 
of his works that were welcomed by Bibliotheque Na-
tional, the British Library, Freer Gallery of Art, Met-
ropolitan Museum and Harvard University. His works 
continue to be exhibited in galleries and museums 
throughout Asia, Europe and the United States, as well 
as in private collections.
 Receiving many awards throughout his life, including a 
doctorate in fine arts, Farshchian has won much praise 
from European academies and museums.
 
Metier 
Farshchian’s distinctive style has given rise to a school 
of his own in painting. This school is marked by his 
wonderful creativity, his inspiring designs and his pow-
erful lines and undulating colors.
 His works are a pleasing combination of both nobility 
and innovation. His themes are rooted in classical po-
etry, literature, Qur’an, other divine books and his own 
deep imagination.
 Some of his most outstanding works overflow with hu-
man affections and embodied in graceful figures.

 

While painting, Farshchian often listens to music and 
these beautiful rhythms set the mood for his bounding, 
splashing, sometimes wire-thin brush. His pictures urge 
us to listen with inner ears to the ‘sound’ of his lines 
and forms.
 There is a rich interplay of birdcalls, trickles, cascades, 

gurgles, swoops and swooshes. His tempests, chilling 
blasts, raging fires and blood-curdling cries are ex-
pressed so artfully that they never cross the threshold of 
horror. So graceful is the whiplash that it cannot sting.
 Farshchian has told many tales on canvas in his unique 
expression of what he calls ‘sur-naturalism’.
 
Farshchian Museum 
Unveiled in 2001, the Farshchian Museum is nestled in 
the central gardens of Sa’dabad Palace located in Teh-
ran. It is surrounded by various other museums exhib-
iting historical Persian artifacts and modern artworks.
 These museums are housed in monuments located in a 
lush landscape dating back to late Qajarid and the first 
Pahlavid rule. All have been restored and transformed 
into modern museums.
 Farshchian was allocated this museum due to his tre-
mendous contributions to the world of art. Open six 
days a week to the public, it contains several galleries, 
which exclusively exhibit early and contemporary orig-
inal works by Farshchian.
 Art students visit the museum daily to study his paint-
ings that have also been reproduced in art textbooks, 
while tourists from all over the world arrive for a 
firsthand viewing of these stunning works of fine art.
 Origin of Persian Miniatures 
The origin of Persian miniatures is difficult to trace. 

The art reached its peak mainly during the Mongol and 
Teimurid periods (13th-16th century), and was heavily 
influenced by Chinese paintings, as the Mongol rulers 
of Persia brought with them numerous Chinese artists 
to the court.
 In Ilkhanid and Teimurid Mongol-Persian mythologi-
cal miniatures, the mythical animals buraq and dragon 
were portrayed in a style reminiscent of the Chinese 
qilin and Chinese dragon. They reflected the Chinese 
background of painters who introduced watercolor 
techniques to Iran and initiated several medieval 
schools of Persian miniature painting.
 In fact, many religious paintings, including a famous 
one portraying Prophet Muhammad’s (PBUH) ascen-
sion from the Dome of the Rock in Beit-ul-Moqaddas to 
the heavens, display stylistic elements of undoubtedly 
Chinese origins.

 Persian miniature paintings of the Ilkhanid and Timu-
rid periods, especially ones related to the stories of Fer-
dowsi’s Shahnameh, usually borrow landscape painting 
techniques from contemporary Chinese schools, devel-
oped during the Song Dynasty and Yuan Dynasty.
 
Characteristics 
Persian miniature is a small painting used in book il-
lustrations or produced as a separate work of art. The 
techniques are broadly comparable to the western and 
Byzantine traditions of miniatures in illuminated man-
uscripts.
 Although there is an equally well-established Persian 
tradition of wall painting, the survival rate and state of 
preservation of miniatures are better. In fact, minia-
tures are the best-known form of Persian painting in 
the West.
 Miniatures became a significant form of painting in the 
13th century and the highest point in the tradition was 
reached in the 15th and 16th centuries. The tradition 
continued under western influence and has many mod-
ern exponents.
 The Persian miniature was the dominant influence on 
other Islamic miniature traditions, principally the Otto-
man miniature in Turkey and the Mughal miniature in 
the Indian subcontinent.
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“The Other” to 
compete in Asia 
Pacific Screen 
Awards

Iranian film “The Other” by Mehdi Rahmani 
is among the five nominations for Best Chil-
dren’s Feature Film of the Asia Pacific Screen 
Awards (APFA). 

APSA announced the nominations for this 
year’s awards from a total of 31 films from 15 
countries and regions. 

“The Other” narrates a story about relation-
ships that exist between some adults and an 
adolescent boy. The people in the film are in-

volved in a problem they are unable to solve 
among themselves and only the adolescent 
boy (Reza) overcomes it, Rahmani told the 
Persian service of MNA. 

“The film went on screen at the recent edi-
tion of Hamedan Film Festival for Children 
and Young Adults in Iran but unfortunately, 
it did not attract much attention,” he added. 

With its documentary-like structure, the film 
attracts foreign audiences who were sympa-
thetic toward some of the characters includ-
ing Masumeh (Merila Zarei), Ebrahim (Mo-
hammadreza Forutan) and Reza, he added. 

“Although there is only one adolescent char-
acter in the film, it seems that the role is so 
effective that APFA nominated it in the Chil-
dren’s Feature Film Section,” he said. 
He lamented the inappropriate situation for 
film screening in Iran which he believes is 
based on “the tastes of theater owners” who 
only pay attention to box-office receipts. 
“I want to screen the film in Iran and I will 
only be satisfied when I see an Iranian au-
dience watching my movie in my country. I 
want to see their reactions toward the film,” 
he mentioned. 
“Boy” by Taika Waititi (New Zealand), “Bran 
Nue Dae” by Rachel Perkins (Australia), 
“Echoes of the Rainbow” by Alex Law (Hong 
Kong) and “Udaan” by Vikramaditya Mot-
wane (India) are the other nominations in 
this section. 
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Bahram Radan quits as 
WFP ambassador

Iranian movie star Bahram Radan has resigned from his role as ambas-
sador of the UN World Food Program (WFP). 
He quit due to a lack of adequate conditions for accomplishing any ef-
fective work, a number of Persian news websites quoting his publicist 
reported on Sunday. 
“Bahram has been disappointed by the lack of necessary conditions for 
effective activities,” Alireza Bazel said. 
“He prefers to pursue practicable humanitarian activities rather than 
to release statements or to have a mere symbolic participation in such 
efforts,” he added. 
Radan has been seen at many charity events over the past years. He 
recently accepted responsibility for covering all educational expenses 
for an orphan until 18. 
Radan, 31, was named WFP Ambassador Against Hunger last April. 
In his first act as WFP ambassador, he visited Afghan refugees at the 
Shahid Nasseri Camp in Saveh, an Iranian city in the Central Province, 
some 120 km southwest of Tehran. 

Photo: Iranian movie star Bahram Radan (R) talks with an Afghan 
refugee after he took loafs of bread from a bakery at the Shahid Nas-
seri Camp in Saveh, an Iranian city in the Central Province, on July 6, 
2010. 

The Iranian writer Majid Purvali com-
pleted the novel “Paper Swallow”, 
featuring the tragic incident of Iran 
Air Flight 655 (IR655) which was shot 
down by the U.S Vincennes on July 3, 
1988. 

On July 3, 1988, Iran Air Flight 655 
(IR655) was shot down by U.S Vin-
cennes on the Bandar Abbas-Dubai 
route, which resulted in the loss of 
290 lives of innocent civilians from six 
nations including 66 children. There 
were 38 non-Iranians aboard. 

The U.S. government to date has nei-
ther admitted any wrongdoing nor ac-
cepted responsibility for causing this 
tragic blunder, nor has it apologized. 
The men of the Vincennes were all 
awarded with medals and Commander 
Lustig, the air-warfare coordinator, 
even won the navy’s Commendation 
Medal for “heroic achievement”. 

“Paper Swallow” centers on the life and 
personality of one of the flight attend-
ants on board. It features his dream 
of flying since his childhood until the 
time he decides to become an airline 
steward on the flights. 

Purvali’s other credits include “Pa-
per Leila”, “A Whale Larger Than the 
Indian Ocean” and “The Songs Taken 
Away by the Wind”. 

Novel on tragedy of 
Iran Air Flight 655 
completed
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Iran to loan more 
artworks to foreign 
museums
The Tehran Museum of Contemporary Art 
(TMCA) curator has said that the museum plans 
to loan three other works of art to exhibitions at 
foreign museums. 
“The Museum of London has applied for loan of 
Paul Gauguin’s ‘Still Life with Japanese Print’,” 
Mahmud Shaluii told the Persian service of the 
Fars News Agency on Monday. 
“We are currently investigating their application 
for the loan of the painting,” he added. 
He said that they also plan to lend two other 
works to exhibits in two countries, the names of 
which will be announced later. 

In April 2009, the TMCA rejected a request by 
the National Gallery of Art in Washington for a 
loan of Gauguin’s “Still Life with Japanese Print” 
for an exhibition. 
“The request was rejected due to their untrust-
worthiness and lack necessary qualifications for 
safeguarding the artwork,” Shaluii said. 

Last week, he attended the opening ceremony of 
the Kunsthaus Zurich show, which has put on 
display a number of works by Pablo Picasso. 
Picasso’s “The Painter and His Model”, which be-
long to the TMCA, has been loaned to the show 
running until January 30, 2011. 

In August 2010, the TMCA also loaned Dutch 
artist Kees van Dongen’s “Trinidad Fernandez” to 
Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam. 
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SEOUL (Reuters) - Unlisted 
Iranian appliance maker En-
tekhab Industrial Group will 
sign a deal soon to buy South 
Korea’s Daewoo Electronics 
for about 577.8 billion won 
($513 million), Daewoo’s 
leading creditor said on 
Wednesday. 

Woori Bank, which rep-
resents creditors-turned-
shareholders of the unlisted 
Korean firm, said they will 
sign an official contract with 
Entekhab as soon as possible 
after receiving letters of en-

dorsements from creditors 
by early next week. 

The Iranian company had 
trumped Swedish electronics 
firm Electrolux earlier this 
year and was named as a pre-
ferred bidder for Daewoo, 
once the flagship unit of the 
failed Daewoo Group and 
now almost wholly owned 
by its 39 creditors. 

It is the fourth attempt for 
the creditors to sell Daewoo, 
which focuses primarily on 
washing machines and re-

frigerators. 

In the previous bidding 
rounds, a series of sales talks 
fell through with Ripple-
wood Holdings, a private eq-
uity unit of Morgan Stanley, 
and a consortium of India’s 
Videocon Industries and 
RJH International. 

Export-focused Daewoo 
competes with bigger local 
rival Samsung Electronics 
and LG Electronics and low-
cost Chinese producers. 
($1=1126.7 Won) 

NEWS

Iran 
boosts 
trade 
despite 
sanctions
A senior Iranian customs of-
ficial has played down the 
impact of sanctions against 
Tehran, saying the Islamic 
Republic has established 
trade ties with more than 
180 countries. 
“Iran currently has trade 
ties with all continents and 
countries except the Zion-
ist regime (Israel). We have 
mutual and multilateral eco-
nomic relations with various 
countries,” Head of Iran’s 
Customs Ardeshir Moham-
madi told Fars news agency 
on Tuesday. 
“More than 180 countries 
have trade and commercial 
ties with Iran and sanctions 
do not have much effect on 
the volume of the country’s 
trade ties,” he said. 

He added that the volume of 
Iran’s exports to European 
countries has shown a 31 
percent increase during the 
first six months of the cur-
rent Iranian calendar year 
(started March 21) in com-
parison with the same period 
the previous year. 

The official went on to say 
that the volume of Iran’s im-
ports from these states also 
had a four percent growth 
over the same period. 
Mohammadi noted that Iran 
imported 29.5 billion dol-
lars worth of goods during 
the first six months of the 
year, showing a 24 percent 
increase. 
Meanwhile, the total value 
of the Islamic Republic’s ex-
ports reached 14.448 billion 
dollars which indicated a 23 
percent boost. 
The United States spear-
headed international efforts 
to impose a fourth round of 
the United Nations Security 
Council sanctions against 
Iran in June. 
On July 26, the European 
Union imposed new sanc-
tions on Iran, which mainly 
target investment and tech-
nical assistance to Iran’s 
refining, liquefaction, and 
liquefied natural gas sectors. 
The sanctions also included 
the country’s banking and 
trade sectors. 

Iran has 30 kg 
of high 
level uranium: 
atomic chief
 Iran said on Wednesday it 
has produced around 30 kilo-
grammes of 20 percent-en-
riched uranium, in defiance 
of UN sanctions imposed on 
Tehran to suspend the conten-
tious nuclear work.
“We have produced nearly 30 
kilogrammes (66 pounds) of 
20 percent enriched uranium 
so far,” Iran’s atomic chief Ali 
Akbar Salehi was quoted as 
saying by ISNA news agency.

World powers led by Wash-

ington want Tehran to sus-
pend its uranium enrichment 
activity, which is at the centre 
of fears that Iran is developing 
a nuclear weapons.
Enriched uranium can be used 
as fuel to power nuclear reac-
tors as well as to make the fis-
sile core of an atom bomb.
World powers backed new UN 
sanctions against Iran on June 
9 after they were infuriated 
by Tehran’s decision to enrich 
uranium to 20 percent, which 
theoretically brings it closer to 
the 90 percent purity used to 
make a nuclear weapon. Iran 
denies its atomic programme 
is aimed at making weapons.
President Mahmoud Ah-
madinejad ordered Iran’s 
atomic body in February to 

start refining uranium to 20 
percent after a nuclear fuel 
swap deal drafted by the UN 
atomic watchdog and aimed at 
providing fuel for a Tehran re-
search reactor hit a deadlock.
Iran claims that by September 
2011 it will domestically pro-
duce the required fuel and the 
actual fuel plates to power the 
reactor.
Western powers say that the 
Islamic republic does not pos-
sess the technology to make 
the plates.
Meanwhile, Iran and the 
group of six world powers -- 
Britain, China, France, Ger-
many, Russia and the United 
States -- are to hold talks on 
Tehran’s overall nuclear pro-
gramme in mid-November.
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SANCTIONS 
AFFECTING 
IRAN’S BANkING  

WASHINGTON, Oct. 21 (UPI) 
-- Economic sanctions against 
Iran are forcing Tehran to at-
tempt to set up banks in other 
Muslim countries around the 
world, a U.S. official said.
Sanctions have increasingly 
curtailed Iran’s global banking 
activities, forcing it to look out-
side the country, a U.S. official 
told The Washington Post in a 
story published Thursday.
“The Iranians, we believe, are 
trying to set up operations in 
a number of places, and it’s an 
indication that they can’t do 
normal banking,” the unnamed 
senior administration official 
said. “They want to buy banks 
and set up banks in various 
places where they believe they 
will be able to carry out busi-
ness without the United States 
being able to impede it.”

The official requested anonym-
ity because he is not authorized 

to talk to the media, the Post 
said.

A spokesman for the Iranian 
mission to the United Nations 
declined immediate comment, 
saying he will seek guidance 
from Tehran.

The U.S. official said the Obama 
administration has tracked 
Iran’s efforts in “a number of 
neighboring countries and not-
so-neighboring countries.”
The U.S. Treasury Department 
has blacklisted 16 Iranian banks 
for allegedly supporting Iran’s 
nuclear program and terrorist 
activities, the newspaper said.

Iran’s search for new banking 
opportunities is a sign the sanc-
tions are being effective; of-
ficials said they think Iran has 
had only limited, if any, success 
in secretly setting up banks.

Would you, as an Iranian, 
take part in London 2012 
olympic?

1-Yes  2-No
Text YES or NO 
followed by your name to 
07733113137
 
www.persianweekly.co.uk/polls 

Doc on Iranian football legend Ali Parvin screened in Tehran

Persepolis and Iranian national team football legend Ali Parvin attended a screening of 
“Sultan”, which tells his life story, at Tehran’s Eyvan-e Shams Theater on Tuesday. His fans 
called him Sultan Parvin. A number of veteran athletes and cineastes attended the screen-
ing. “Sultan” was directed by Majid Tavakkoli and produced by actor 


