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به گزارش هفته نامه پرشین بر اساس عدم اطالع رساني به 
دانشجويان، استادان و کادر اين دانشگاه و انحالل دانشگاه 
تنها با ابالغیه معاونت انساني رياست جمهوري، شوك بزرگي 
را نه تنها به دانشجويان حتي به جامعه و نمايندگان مجلس 

وارد کرد؛ شوکي که اعتراض آنان را به همراه داشت
بود.  دانشگاه  انحالل  خبر  به  واکنش  اولین  ايران  پزشكي  علوم  دانشگاه  دانشجويان  نگراني  اظهار 
دانشجويان ساعتي پس از اعالم اين خبر دانشجويان در وبالگ هاي خود در اين باره نوشتند. يكي از 
اين دانشجويان گفت: »اين يعني که من االن ديگر دانشگاه ندارم.يعني دو سال ديگر که در رزومه خود 
بنويسم دانشگاه ايران، خواهند گفت اين دانشگاه اصال وجود خارجي ندارد.يا اگر هم بوده چه دانشگاهي 
بوده که در نهايت منحل شده است.دلیل مسئوالن ظاهرا کوچك کردن تهران است.يعني همین يه مثقال 

دانشگاه ايران، تهران رو بزرگ کرده بود تا االن؟ پدر من هم فارغ التحصیل همین دانشگاه است.
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سفید  رنگ صورتش  که  بود 
برسد،  نظر  به  رنگ  پريده  و 
پوستش  گويي  که  آن چنان 
هنگامي  همانند س طح چیني 
مي شود،  کشیده  دست  که 
بدهد!  بودن  تمیز  صداي 

بزرگداشت سلیمان میناسیان در لندن
اندیشه صفحه 23

می خواهند دهنم 
را ببندند

آستانه  در  گراس  گونتر 
دوم  جلد  سالگی   83
عنوان  با  را  خاطراتش 
انگلیسی  زبان  به  »جعبه« 
می  او  می کند.  منتشر 
کرده  عادت  »ديگر  گويد: 

کنم،  می  که  کارهايی  ام. 
گاهی زخم های قديمی ...

صفحه 4 

بلی 89 %   -  خیر11 % 



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

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما
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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. 
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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

 "پرتقال فروش" قبول نیست!

خوب من سعی  کردم بسیار ساده باشم، به دور از کج فهمی، سخت گیری، بد گمانی و تمامی صفات زشت و بدی 
که آدم را منفی میكند و مشكوك. ولی  باز هم چیزی شد که نفهمیدم و سوال بود. اجازه هست؟

شما قضاوت کنید اگر شد جواب هم بدهید، من هم اخالقا تعهد میكنم چاپ کنم شايد حتی به بهترين پاسخ جايزه 
هم دادم )البته در حد بودجه هفته نامه مثال يك بستنی!(.

ببینید دوستان! من تصّور میكنم که اگر در يك مملكت 70 میلیونی، وزيری، مسولی، آقايی، خانمی يك تصمیمی 
میگیردو اجرا میشود، حتما کارشناسی شده، ساعت ها جلسه با متخصصین و صاحبان انديشه گذشته شده و 
با اهل فّن رايزنی شده تا مثال بخشی، گروهی، دانشكديی ايجاد، وسیع، منحل يا منتقل شود. حتما وقتی دانشكده 
يه عريض و طويل علوم پزشكی در پايتخت يك مملكت قرار است منتقل و يا منحل شود، البد همه خبر دارند، از 
مدت ها قبل برنامه ريزی شده، با ريیس، اساتید، شاگردان صحبت شده تا همه مطلع باشند، در سال تحصیلی 
جديد، به کجا منتقل خواهند شد، کجا خواهند رفت، آزمايشگاه، کالسها و همه جزيیات فنی، اداری، علمی و جز آن 

معلوم مشخص و برنامه ريزی شده است.
ظاهر امر آن بود که هیچ کس از جريان خبر نداشت، دانشجويان تجمع میكنند که کالس و درس چه شد؟ برای 
خواننده ايرانی  الزم نیست از کنكور، مشكل گزينش، گاه سالها بیخوابی، هزينه وحشتناك روانی، مالی برای درس 
خواندن و حین درس خواندن که گاه تمام خانواده را فلج میكند گفت، فقط يك نكته کوچك را عرض کنم که شايد 
کمی فنی باشد؛ با توجه به آن که آغاز سال تحصیلی رسما اول مهرماه است ، و معموال عمال يك هفته بعد از آن 
کالسها باز گشايی میشوند، پس با حساب سر انگشتی، کار علمی يك ماه است که به راه است پس بیشك واحد 
گیری و تقسیم بندی کالسها از میانه پايانی تابستان انجام شده است. حاال، اگر بنا به انحالل و انتقال آن بود چرا 

مسیر اداری و علمی به طور کامل انجام شده بود؟ چرا هیچ کس از آن خبر نداشت؟
خوب، میتوان اين همه بهت زدگی را اين گونه تسلی داد که مجلس هم به اندازه بنده و شما و دانشجويان و اساتید 
بی  خبر بوده است. احساس بهتری داريد؟ بنده خیر! بعد فكر کردم خوب، با توجه به آن که ما قائل به استقالل 
سه قوه هستیم، قوه مجريه مستقل، تصمیم گرفته است و خوش نداشته که مجلس بداند، بله آقا! چهار ديواری، 

اختیاری! قانع کننده است، نه؟
بعد که شنیدم به ريیس دانشگاه با پیامك، شب قبل خبر دادند، واقعا حیرت کردم! نمیدانم وقتی ريیس دانشگاه 
پیامك را ديدند آن را شوخی بیمزه تصور کردند يا دروغی وحشتناك، و آيا اگر آن را باور کردند، چطور با اين 
نحوه اعالم خبر روبرو شدند. و بنده شخصا از يك سو آفرين گفتم به سیستم سريع که يك باره کامال کاغذ و 
کاغذ بازی را حذف کرد و پیام دهی سريع، ساده و سبك را انتخاب کرده است. ولی  از سوی ديگر سوالی بسیار 
جدی برايم پیش آمد؛ هزينه انحالل مرکزی با آن وسعت، آواره شدن آن همه دانشجو که ثروت بیكرانیست، 
بیكاری و بالتكلیفی اساتید، و تمام هزينه های وحشتناکی که به يك باره به پیكر سیستم پزشكی و آموزشی می 

خورد به کنار، هزينه پیامك را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟
جسارتا: جواب "پرتقال فروش" قبول نیست!

سردبیر

یادداشت هفته

 همکاری با  هفته نامه ِپرشین
هفته نامه پرشین از همه هموطنان ايرانی و همه نويسندگان 
اينترنتي و غیر اينترنتي! در هرکجاي دنیا که باشند دعوت به 
همكاري مي نمايد. دوستان مي توانند مطلب، مقاله، داستان، 
شعر، عكس، کاريكاتور 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 کرده 
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  کوتاه 
که  کنید  نشريه، مشخص  قالب صفحات  به  توجه  با  ضمنا 
ارسال  نشريه  کدام صفحه  در  انتشار  براي  را  مطلب خود 
مي کنید. 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  کاريكاتوريست  و  عكاسان، طراحان   7-
خود را با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، براي نشريه 

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

ذکر کنید.

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

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

نامه های شما
گرامی هفته نامه پرشین!

 با سالم و درودهای فراوان و خسته نباشید 

» به بهانه شعر و رقص و ترانه در سرزمین 
چنگ و چغانه «

را  تیترها  اين  بود،  مدتها  مريزاد  دست  مقدمه: 
نديده بودم. منظورم تیتر شماره 171 آن نشريه 
صفحه اول: » به لطف ايران عربستان آمريكا را 

نجات داد«
مرا به سالهای نه چندان دور برد و ياد و خاطره 
روزنامه کیهان به سردبیری زنده ياد دکتر مهدی 
سمسار انداخت. روانش شاد. حتما آنهايی که با 
مطبوعات آن سالها آشنايی دارند می دانند صفحه 
و  داشت  گفتن  برای  حرفی  همیشه  کیهان،  اول 
آنهايی که از جلوی کیوسك روزنامه فروشی ها 
رد می شدند وادار می کرد لحظه ای توقف کنند 
تبحر  اين  واقع  بیندازند و در  به کیهان نظری  و 
دکتر سمسار بود که ساواك را کالفه می کرد و 
کار آنچنان باال گرفت که مرحوم هويدا از دکتر 
مصباح زاده خواست کسی ديگر را جايگزين او 
بنمايد و خودش هم امیر طاهری را پیشنهاد کرد 

و جانشین دکتر سمسار شد.
البته اين مختصر کامل ماجرا نیست. اما بهر حال 
راه میان بری بزنم به صحرای کربال و آن تیتر 
بسیار با معنای شما که الزم نبود مطلب را خواند 
و همه حرف ها را در يك سطر گفته ايد. اين است 
جان  نگاری  روزنامه  هنوز  می شوم  متوجه  که 

دارد.
 در ادامه می روم سراغ اصل مطلب و تیتر 

» آشنايی با موسیقی فولك يا تبلیغ بنیاد توس؟ «
بودم  الزياره  نائب  الذکر  فوق  برنامه  در  بنده 
به  آفرين  نديديد.  را  آن  که  حالتان  به  خوش  و 
با  دقیقا  خان!  ارسالن  امیر  آقای  بررسی  و  نقد 
حرف های دل من و تعدادی از آن  تماشاگران 
همخوانی  کرديم،  نظر  تبادل  آنتراکت  در  که 
توس  بنیاد  بودند؛  باور  اين  بر  همگان  و  دارد 
در سراشیبی سقوط آزاد افتاده است و اگر می 
خواهد ادامه دهد بايستی راه را از چاه تشخیص 
دهد و قدم محكمتر بردارد و يا اينكه عطای اين 

کار را به لقايش بسپارد.
فاجعه، برنامه استارت بود که حدود يك ربع به 
سازهای  و  رقص  و  فرهنگ  تاريخ  کردن  بازگو 
محلی برگرفته از کتابهای تحقیقی به خورد ما داد 
و از همه بدتر گوينده ُپر ِعشوه در خواندن چند 
سطر آنهم از روی نوشته ُتُپق زد. گفتنی بسیار 
است اما نوشته جناب آقای امیرخان بسیار محكم 
اينكه برنامه، روی  و مستدل است. خصوصا از 
خانم بنیان گذار زياد مايه گذاشته و ديگر قضايا.
دستتان درد نكند مطلب بسیار زيبا و نقد به دور 

از ُحب و بغض بود. 
خداوند يارتان باد
شفیعی – لندن اول نوامبر 2010 

هفته نامه پرشین نسبت به محتوای نامه های وارده 
مسئولین   ضمنا  ندارد.  مسئولیتی  اثباتاَ  و  نفیاَ 
یا مخاطبین نامه ها بر اساس قوانین  برنامه ها و 
روزنامه نگاری و مطبوعاتی می توانند پاسخ خود 
ایمیل  یا  و  نامه  طریق  از  نشریه  این  دفتر  به  را 

ارسال نمایند.

 هفته نامه پرشین خود را موظف می داند جوابیه  
های وارده را در همان صفحه و به همان حروف و 

بطور مشابه چاپ نماید.
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بزرگداشت سلیمان 
میناسیان در لندن

از  اکتبر سال 2010 نمايشگاهی  به گزارش خبرنگار پرشین شامگاه روز شنبه 30 
های  پرتره  از  تعدادی  نمايشگاه  اين  در  شد.  برپا  لندن  در  میناسیان  سلیمان  آثار 

هنرپیشگان ايرانی و چهره های شناخته شده 
اين  شد.  گذاشته  نمايش  به  ادبی  و  فرهنگی 
نمايشگاه که با استقبال جمعی از عالقمندان و 

چهره های سرشناس لندن روبرو شده و مورد بازديد قرار گرفت.

مهدی  فرخزاد،  فروغ  گلستان،  ابراهیم  هدايت،  صادق  يوشیج،  نیما  پرتره  تابلوهای 
اخوان ثالث، سهراب سپهری، محمدرضا شجريان، گوگوش، شهره آغداشلو، بهروز 
وثوقی، محمود دولت آبادی و احمد شاملو برخی از کارهای نقاشی میناسیان بود که 

در اين نمايشگاه، در معرض ديد عموم قرار گرفت.
پرتره دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ايران و دو پرتره از ندا آقا سلطان، دختر 
جوانی که در جريان درگیری های خیابانی بعد از انتخابات رياست جمهوری در ايران 
با گلوله به قتل رسید، از جمله پرتره های سیاسی در میان تابلوهای نقاشی سلیمان 

میناسیان بود.
در پايان نمايشگاه فیلم مستندی از آقای پرويز جاهد مستند ساز بنام ايرانی همراه 
داده شد که در  نمايش  امید  نمايش خانه  پرده سالن  فیلم خانه سیاه است روی  با 

فیلم  فیلمبردار  میناسیان  آقای  برنامه  پايان 
خانه سیاه است به پرسشهای حاضرين پاسخ 

دادند.
دکتر رضا قاسمی نیز مدير کانون ايران، خاطره تماشای نمايش شش شخصیت در 

جستجوی نويسنده اثر لوئیجی پیراندللو با بازی فروغ فرخزاد را بازگو کرد.
يكی از حاضران از میناسیان پرسید که آيا قبل از همكاری او با ابراهیم گلستان، فیلم 
مهمی در استوديو گلستان ساخته شده بود، که وی در پاسخ به مجموعه فیلم های 
چشم انداز و فیلم يك آتش اشاره کرد که جايزه شیر طاليی فستیوال سن مارکو را 

به عنوان بهترين فیلم مستند دريافت کرده بود.
سلیمان میناسیان فعالیت سینمائی خود را از سال 1337 به عنوان فیلمبردار فیلم های 
کوتاه مستند در استوديو فیلم گلستان شروع کرد. فیلمبرداری تعدادی از فیلم های 
مستند مهم تاريخ سینمای مستند ايران از جمله قسمتی از مستند مشهور موج، مرجان 
قره  ابراهیم گلستان(،  )از ساخته های  مارلیك، جواهرات سلطنتی  تپه های  و خارا، 
کلیسا )آربی اوانسیان( و فیلم های داستانی خشت و آينه )ساخته ابراهیم گلستان(، 
طلوع و فرياد )هر دو از ساخته های خود میناسیان(، از جمله کارهای شاخص او در 

سینمای ايران است.
الزم به توضیح است اين برنامه بزودی از طريق کانون ايران برپا خواهد گرديد

پرويز جاهد - مستند ساز

سلیمان میناسیان

دانشگاه علوم پزشکي 
ايران منحل شد

به گزارش هفته نامه پرشین بر اساس عدم اطالع رساني 
انحالل  و  دانشگاه  اين  کادر  و  استادان  دانشجويان،  به 
دانشگاه تنها با ابالغیه معاونت انساني رياست جمهوري، 
شوك بزرگي را نه تنها به دانشجويان حتي به جامعه و 
نمايندگان مجلس وارد کرد؛ شوکي که اعتراض آنان را به 

همراه داشت
ايران  پزشكي  علوم  دانشگاه  دانشجويان  نگراني  اظهار 
دانشجويان  بود.  دانشگاه  انحالل  خبر  به  واکنش  اولین 
ساعتي پس از اعالم اين خبر دانشجويان در وبالگ هاي 
گفت:  دانشجويان  اين  از  يكي  نوشتند.  باره  اين  در  خود 
»اين يعني که من االن ديگر دانشگاه ندارم.يعني دو سال 
ايران، خواهند  ديگر که در رزومه خود بنويسم دانشگاه 
هم  اگر  ندارد.يا  خارجي  وجود  اصال  دانشگاه  اين  گفت 
بوده چه دانشگاهي بوده که در نهايت منحل شده است.

دلیل مسئوالن ظاهرا کوچك کردن تهران است.يعني همین 
يه مثقال دانشگاه ايران، تهران رو بزرگ کرده بود تا االن؟ 
پدر من هم فارغ التحصیل همین دانشگاه است. سالهاست 

در رشته هاي مختلف دانشجو مي پذيرد و در حال حاضر 
ديگر  يكي  است.«  در حال ساخت  هم ساختمان جديدش 
از دانشجويان در وبالگ خود نوشته که از شنیدن خبر 
»منحل  نوشت:  ديگري  دانشجوي  است.  شده  شوکه 
مي دانم  من  که  جايي  نیست.تا  شدن اش  نابود  معناي  به 
قرار  تهران  دانشگاه  نظر  زير  دانشگاه  اين  قرارهاست 
ماجرا  پشت  نمي دانم  است  طوري  اين  ظاهرا  بگیرد.البته 

چیست؟« 
براي  نگراني  جاي  است  معتقد  دانشگاه  رئیس  اما 
دانشجويان نیست:»دانشجويان نگران نباشند، اين تصمیم 
آسیبي به روند تحصیل آنها نخواهند زد، فقط به دانشگاه 
علوم پزشكي تهران منتقل مي شوند و در نهايت مدرك اين 
مديرکل  آقاجاني،  کرد.« حسن  را کسب خواهند  دانشگاه 
گفت:  مهر  به  باره  اين  در  نیز  بهداشت  وزارت  وزارتي 
باشند  نداشته  نگراني  دانشگاه  اساتید  و  »دانشجويان 
مي دهند.به  تحصیل  ادامه  بهتري  موقعیت  در  که  چرا 
نظر مي رسد که اين خبر بسیار خوشحال کننده اي براي 
که  چرا  است  ايران  پزشكي  علوم  دانشگاه  دانشجويان 
پذيرفته  اين دانشگاه  از طريق کنكور در  اين دانشجويان 
دانشگاه  در  پذيرش  نمره  که  دارند  اطالع  و  بودند  شده 
علوم پزشكي تهران بسیار باالتر است.اين دانشجويان در 
دانشگاه علوم پزشكي ايران پذيرفته شدند اما از دانشگاه 

علوم پزشكي تهران فارغ التحصیل مي شوند.« 
هفته جاری وقتي دانشجويان دانشگاه ايران براي پذيرش 
تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  پرستاري  دانشكده  به 

کادر  و  شدند  مواجه  بسته  درهاي  با  کردند،  مراجعه 
دانشگاه تهران دانشجويان و اساتید دانشگاه منحل شده 

ايران را نپذيرفتند 
دانشگاه  اساتید  و  دانشجويان  تهران  دانشگاه  کادر   
روي  حالي  در  اتفاق  اين  نپذيرفتند.  را  ايران  شده  منحل 
ورود  از  تبريكي  پیام  در  الريجاني  باقر  پیش تر  که  داد 
علوم پزشكي  دانشگاه  به مجموعه  اساتید  و  دانشجويان 
تهران استقبال کرده و شادباش داده بود که بايد از اينكه 
خوشحال  مي روند،  باالتري  علمي  رتبه  با  دانشگاهي  به 
باشند. عدم اطالع رساني به دانشجويان، استادان و کادر 
معاونت  ابالغیه  با  تنها  دانشگاه  انحالل  و  دانشگاه  اين 
به  تنها  نه  را  بزرگي  شوك  رياست جمهوري،  انساني 
دانشجويان حتي به جامعه و نمايندگان مجلس وارد کرد؛ 
داشت.دانشجويان  همراه  به  را  آنان  اعتراض  که  شوکي 
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
نیز با قطعي شدن انحالل دانشكده اي که در آن تحصیل 
همت  اتوبان  کنار  و  دانشكده  اين  محوطه  در  مي کردند، 
تجمع و اعتراض خود را نسبت به اين اتفاق ابراز کردند. 
شش هزار دانشجو و731 اساتید هیات علمي و 14 هزار 
پرسنل و به دنبال پاسخ اين پرسش هستند. چرا اين اتفاق 

افتاد و آن هم يك شبه؟ 
از سوي  آبان  ايران روز شنبه 8  دانشگاه علوم پزشكي 
مصوبه  ابالغ  اساس  بر  شد.  اعالم  منحل  بهداشت  وزير 
سرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت   677/110 شماره 
انساني رئیس جمهور تمامي فعالیت هاي بهداشتي، درماني 
به  البرز  استان  در  واقع  ايران  پزشكي  علوم  دانشگاه 
بهداشتي،  واحدهاي  تمامي  کرج،  پزشكي  علوم  دانشكده 
علوم  دانشگاه  به  ايران  پزشكي  علوم  دانشگاه  درماني 
و  آموزشي  واحدهاي  تمامي  و  بهشتي  شهید  پزشكي 
تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  به  دانشجويي  و  پژوهشي 

منتقل شدند. 
بعد از برکناري رئیس دانشگاه علوم پزشكي تكلیف ساير 

معاونان و اعضاي اين دانشگاه مشخص شد. 
انحالل  اين  درباره  درمان  و  بهداشت  وزير  توضیح 
انساني  نیروي  معاونت  ابالغیه  پیروي  اين گونه بود: 
ادغام  ايران  پزشكي  علوم  دانشگاه  رياست جمهوري، 
بر اساس آن هم شبكه بهداشت و درمان  شده است که 
شهر تهران ساماندهي مي شود و هم مسائل آموزشي و 

پژوهشي بهبود مي يابد. 
اتفاقي  اين زمینه  اعتقاد مرضیه وحید دستجردي، در  به 
دانشگاه  دانشجويان  و  نمي افتد  فعالیت ها  اين  ارتقاي  جز 
علوم پزشكي ايران به دانشگاه علوم پزشكي تهران منتقل 
مي شوند. دلیل اين اتفاق از ديدگاه او، ادغام دانشگاه علوم 
پزشكي ايران با توجه به اصالح ساختاري که قرار بود در 

شهر تهران اتفاق بیفتد،است. 
ادغام  که  تهران مدعي شد  پزشكي  علوم  دانشگاه  رئیس 
دو دانشگاه و فضاي جديد به وجود آمده، عرصه  نويني 
پیش روي دانشگاهیان به وجود مي آورد که مي توانند در 
و  مردم  سالمت  نیازهاي  به  بهتر  پاسخگويي  آن  سايه 
را  بین المللي  و  منطقه اي  عرصه هاي  در  موثرتر  حضور 
شاهد باشند، اما نمايندگان خانه ملت و همچنین جمعي از 
اساتید دانشگاه علوم پزشكي و دانشجويان اين دانشگاه 
برنامه ريزي  ناگهاني بدون اطالع رساني و  انحالل  اين  به 
کمیسیون  اعضاي  از  يكي  هستند.  معترض  منسجم 
فوق العاده  جلسه  تشكیل  از  مجلس  درمان  و  بهداشت 
کمیسیون بهداشت و درمان به دلیل انحالل دانشگاه علوم 
رضايي  رضا  محمد  گفته  به  مي دهد.  خبر  ايران  پزشكي 
کوچي اين جلسه با حضور مسئوالن وزارت بهداشت و 
مجلس شوراي  در  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  اعضاي 
اسالمي و نمايندگاني از وزارت بهداشت تشكیل مي شود. 
خود  داليل  که  خواسته اند  بهداشت  وزارت  از  نمايندگان 
را براي اين انحالل اعالم کند. يكي از اعضاي کمیسیون 
انحالل دانشگاه  بهداشت درباره تشكیل جلسه اي درباره 
علوم پزشكي، به خبر آنالين مي گويد: هیچ کس در مجلس 
و کمیسیون بهداشت از ماجراي اين انحالل خبر نداشت. 
ما از روزنامه ها مطلع شديم و اين تصمیم ناگهاني، توهین 
به مجلس است، چون مجلس، يك نهاد تشريفاتي نیست و 

بايد با آن مشورت شود. 
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

جامعه شناسی خودمانی

نوشته حسن نراقی - چهلم و هشتم

کاره  روزی  هم  اگر  و  نداريم  اعتقادی  مشاوری  به  معموال 
ا زکیسه  بلكه  ای شديم و مشاوری را نه با هزينه خودمان 
سازمان مربوطه استخدام کرديم بیشتر مربوط می شود به 
کند و سربرج  به  به  هم  و مشاور محترم  بگويیم  ما  که  آن 
حقوقش را بگیرد  و پی کارش برود. کشاور را به اين معنی 
دانش  و  اين قسمت سواد و شعرو  در  يعنی  که  گیريم  نمی 
شمای مشاور از بنده ی کار فرما بیشتر است تو بايد بگويی 
را  چیز  همه  نیستیم  اين  دنبال  به  خیر...  کنم.  اعتماد  من  و 
معموال خودمان می دانیم ولی حاصل تمامی اين دانستن ها 
همین وضع است که می بینیم. به جرات می توانم بگويم اگر 
هر کدام ما در خلوت خودمان بیشینیم و الاقل سعی کنیم با 
خودمان امین باشیم و کارنامه چند سال گذشته خودمان را 
بزرگی  بخش  که  رسید  خواهیم  نتیجه  اين  به  کنین  بررسی 
از  اعم  ايم  کرده  تحمل  و  آمده  به سرمان  که  ناماليماتی  از 
اجتماعی مادی و روحی ناشی از اشتباه های خودمان و در 
از  نه  است  بوده  عقلی خودمان  بی  و  انديشی  کج  ی  نتیجه 
اطرافیان و يا اوضاع مملكتی و خالصه آن چه خارج ا رحدود 
اختیارات و عملكرد خودمان می پنداريم. يعنی اگر اين مغز به 
موقع و خوب عمل می کرد کارنامه ما امرور اين نبود. اين را 

واقعا تصمیم بگیريد خودتان بررسی کنید.
امروزه  اقدام ها  نتیجه ی تصمیمات و  اين است که  واقعیت 
ما در بسیاری از موارد سال ها بعد مشخص می شود. به 
اين دلیل است که تامل و تحقیق و مشورت با اهل فن تا به 
اين اندازه توصیه شده و در ممالك راقیه مورد توجه است. 
پیاده  مقداری  با  دارد  زانويش  مثال  در  نقصی  که  شخصی 
در صدد  برده  پی  بدان  درد  احساس  و  در سربااليی  روی 
دفع نقص اش بر آيد ولی مسئولی که نقصی در فكر و دانش 
مربوط به کارش دارد اين نه همان روز بلكه ماه هی و شايد 
سال ها گاهی نسل ها بهد مشخص می شود و اثرات تخريبی 

آن بروز می کند.

حال من مسئول- البته فرقی نمی کند که مسئول يك خانواده 
باشم با مدير يك مدرسه و يا مسئول يك وزارت خانه- از 
ترس اين که مبادا د رپست و يا اقتدار و يا منافع ام شريكی 
نظرهای  و  زنم  می  جا  کل  عقل  را  خود  بتراشم  خود  برای 
مصلحانه و ارشادی متخصصین و اهل فن را ناديده گرفته 
و  گیری  تصمیم  های  حوزه  از  آنان  کردن  دور  در  سعی 
در شماره 1581 روزنامه  مثال  که  است  اين  دارم.  مديريتی 
دولتی ايران می خوانیم: يك منبع آگاه در وزارت علوم پرده 
از آماری برداشت که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. 
بنا به اظهار وی صادرات مغز از کشور بالغ بر 38 میلیارد 
دالر در سال برآورده شده و اين در حالی است که درآمد 
سالیانه کشور از محل صادرات )نفتی و غیر نفتی ( حدود 12 
میلیارد دالر اعالم گرده است. بر طبق آمار ادراه گذرنامه هر 
روز به طور متوسط پانزده کارشناس ارشد 3/2 نفر دکتر از 
کشور مهاجرت می کنند... آمار تكان دهنده ای است ولی اگر 
قرار باشد با عدم امكاناتی که به هر حال دچار آن هستیم اين 
ها اين جا بمانند و استعدادشان پوسیده شود چرا بايد آنها 
را الاقل برای دنیا نخواهیم که شايد يك مقدارش هم تعدا به 

خود ما برسد.

بحث از همه چیز دانی ايرانی بود که سخن به اين جا کشید. 
تمام  داند  را می  اين هموطن چون همه چیز  که  جالب است 
حواسش را بايد معطوف به حفظ ظاهر و ژست اين دانسته 
هم  ديگری  جماعت  هر  از  زودتر  بكند.  نداشته  وجود  های 

فريب می خورد گول می خورد.
االن توی مملكت يك قطاری راه افتاده است به نام اطالحات 
دومخردادی ها بیانند واقعا کارنامه ها را بررسی کند! الحمد... 
فراموش نشده است ولی فعال  آنها هنوز  از  سابقه ی خیلی 
سوار شده اند امیدوارم مرا متهم به رودرويی با اصالحات 
ناخالص  ام. من  تكلیف آن را قبال روشن کرده  نفرمايید که 
ها را می گويم که سوار قطار دوم خردادی ها شده اندبدون 
آن که نه به دوم خرداد و نه به پانزده خرداد اعتقادی داشته 
باشند. البته مردم هم فعال به روی خودشان نمی آورند حاال 
فريفته!  استعداد  هم  باز  واقعا  يا  و  هستند  منتظرفرصت  يا 
شدن را دارند. من که نمیدانم! خودم هم درمانده ای هستم از 

جمع همین درماندگان. 

نیمي از آثار ايرانیان را 
غیرايراني ها خريدند 

حسین عبدالهاشم پور 

در کريستي  ايران  هنر  بزرگ  برد  دلیل مستند،  هفت  بر  بنا 
نهم مشهودتر از آن است که بتوان پنهانش کرد. هنر ايران 

به حراج  با همین ويژگي ها  که  است  بارز  مولفه هاي  داراي 
کريستي در خاورمیانه، تنوع و روح مارکت بودن را مي دمد. 
معتبر  امضاهاي  هنرمندان زن، جوان،  مولفه ها حضور  اين 
بین المللي که در قید حیات هستند، عكس و البته مجسمه هاي 
پرويز تناولي است. به رغم البي هاي عیان قريب به 20 کشور 
عربي براي حمايت از هنرمندان عرب تنوع حاکم بر هنر ايران 
موجب شده است هنر عرب يك بازار ناسیونالیستي و هنر 
ايران يك بازار بین المللي جلوه کند. حضور پررنگ هنرمندان 
سن  سال   36 تا   26 از  که  جواناني  وحضور  ايراني  زن 
بي بهره  آن  از  هنر عرب  که  است  دارند وجه تشخص هايي 
است. امضاهاي معتبري نظیر تناولي، احصايي، پیرهاشمي، 
مشیري، صداقت جباري، حسین زنده رودي و... که همگي 
خوشبختانه حي و حاضرند و آثارشان در اقصي نقاط دنیا 
و  جاللي،  بهمن  کیارستمي،  عباس  عكس هاي  دارد،  خريدار 
شك  بدون  که  تناولي  پرويز  استاد  مجسمه هاي  صدالبته 
طاليه دار مجسمه سازي در خاورمیانه است و رقیبي ندارد 
ديگر وجوه تمايز هنر ايران و هنر عرب است که مثل ديگر 
کشید  رخ  به  را  خود  نیز  نهم  دوره  در  کريستي  دوره هاي 
اما همه اين مولفه ها تنها يك دلیل براي برتري هنر ايران بر 
هنر عرب است و شش دلیل ديگر نیز وجود دارد. براساس 
اعالمي که موسسه کريستي منتشر کرده نیمي از آثار ايراني 
حاضر در اين حراج توسط خريداران غیر ايراني خريداري 
شده اند. آثار پرويز تناولي، هر دو سپهري، زنده رودي، هر 
کیارستمي،  آثار  از  يكي  آرامش،  رضا  فتحي،  گلناز  اثر  دو 
قره زاد، رضا مافي، کامبیز صبري و... از اين جمله اند. همین 
نكته نیز مهر محكمي بر بین المللي بودن برند هنر ايران است. 
دلیل سوم شايعات اشتباه عجیب درخصوص میزان فروش 
هنرمندان ايران در اين حراج است. هر سه اثر استاد پرويز 
حراج  در  ارائه  ترتیب  به  که  است  رفته  فروش  به  تناولي 
98 هزار و 500 دالر، 158 هزار و 500 دالر و 92 هزار و 
500 دالر هريك از آنها به فروش رسیده اند.برهمین اساس 
نزديك به 90 درصد آثار ايراني حاضر در کريستي نهم به 
کوچك  و  اقتصادي  وانفساي  اين  در  که  رسیده اند  فروش 
بودن پشتوانه هاي مالي هنر ايران اين خود گوياي پیروزي 
در  اثر   42 با  ايران  است.  اين حراجي  در  ايران  هنر  بزرگ 
مجموعه  اين  از  اثر  شش  تنها  که  کرد  شرکت  حراجي  اين 
دلیل  نیستند.  حیات  قید  در  که  هستند  هنرمنداني  به  متعلق 
پنجم مصنوعي بودن قیمت تابلوي »سماع درويشان« محمود 
سعید است. از محمود سعید در اين حراجي پنج تابلو ارائه 
شده بود وقتي هنرمند رکورد دو میلیاردو 546 هزار دالر 
را مي زند، بديهي است که بايد قیمت ديگر آثار او نیز حداقل 
نزديك به يك میلیون دالر يا حداقل باالي 100هزار دالر باشد. 
نمايشگاه  در  آثار  مان  چیده  شیوه  را  پاياني  و  هفتم  دلیل 
اين حراجي است. مديران کريستي ورودي نمايشگاه و مهم 
ايرانیان  آثار  به  تاورز را  امارات  ترين ديوارهاي البي هتل 
اختصاص داده بودند.نمايشگاه کريستي با نمايش اثر »بدون 
عنوان« ابوالقاسم سعیدي آغاز شده بود و در بهترين ديوار 
از دو نسل  پیرهاشمي  »اغوا«  اثر  و  »مهماني« احصايي  اثر 
اثر  ورودي  ديگر  سوي  در  بودند.  همسايه  ايران  نقاشي 
دو  مي کرد.  خود نمايي  مشیري  مي زند«  موبايل  که  »فردي 
به  تفكیك  به  که  نمايشگاه  اين  ديگر  ايراني  مختص  فضاي 
بود  يافته  اختصاص  ايراني  جوان  و  پیشكسوت  هنرمندان 
چشم بازديدکنندگان را خیره مي کرد.چیده مان اين نمايشگاه 
مديران  ها«،  جه  »مايكل  و  لوري«  »ويلیام  مستقیم  زيرنظر 

کريستي انجام مي شود. 

اطالعیه
سرنوشت،  با  مالقات  عنوان"  تحت  مطلبی  درج  پی  در 
نامه  هفته   171 شماره  در  زد"     رقم  را  سرنوشتش 
پرشین  درباره سريال مالقات با سرنوشت درج گرديد 
که متعاقب آن با تماس ها و پیغام های فراوانی از جانب 
شما خوانندگان و مخاطبان نشريه  رو به رو شديم که 
خواستار پیگیری بیشتر و آشكار شدن مسائل مربوط به 

اين سريال شدند. 
حال  در  کرديم؛  قید  هم  گذشته  هفته  در  که  همانطور 
بررسی و پیگیری مسائل مطرح شده از جانب کارگردان 
و ديگر عوامل اين سريال هستیم تا  حرف های خود را به 
منظور شفاف سازی و آگاهی بیشتر مردم با ما در میان 

گذاشته و در ادامه در هفته نامه منعكس خواهد شد.
 هفته نامه پرشین در شماره های آينده فرصتی در اختیار 
کارگردان و ديگر عوامل سريال خواهد گذاشت تا مشكالت 
و مسائل مطرح شده درباره اين مجموعه تلويزيونی را با 

شما خوانندگان در میان بگذارند. 
چنانچه شما نیز ديدگاهی در اين رابطه داريد لطفا با دفتر 

هفته نامه تماس بگیريد

اجرای تئاتر کابوس تهمینه در لندن 
به گزارش خبرنگار پرشین، هفته گذشته تئاتر » کابوس تهمینه« کاری از خانم 
Polish Centre  به روی صحنه  نیا، در دوم و سوم نوامبر در  سوسن فرخ 

رفت. 
اين تئاتر بر اساس داستانی از رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی است که 
اثر بهرام بیضايی و »توطئه« اثر مصطفی شفافی  برگرفته از  »سهراب کشی« 

بود.
آهنگسازی اين تئاتر را که تقديم شده بود به مادران سراسر جهان که فرزندان 
خود را در جنگ و درگیری و دهشت ازدست داده اند؛ استاد فرنوش بهزاد به 

عهده داشت.
الزم به توضیح اين تئاتر در تاريخ 13 نوامبر نیز در Riverside Studios  يكبار 
ديگر به اجرا در خواهد آمد. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر در اين زمینه 

می توانند به اين وب سايت مراجعه نمايند:
www.saamtheatregroup.com

برگزاری برنامه خیريه در لندن

نهاد خیريه راه زندگی)Path to life(  با مديريت و بنیانگذار گلريا شهامتی با 
همیاری)Romantic Fashion Design Gallery ( برنامه ای را يكشنبه گذشته 

31 اکتبر در تاالر زرتشتیان به روی صحنه برد. 

انگیز خوانندگانی  آثار خاطره  از  منتخبی  برنامه خانم مهری زمرديان،  اين  در 
چون هايده، حمیرا و مهستی را اجرا نمود.  
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یافتن  راه  و  آمریکا  انتخابات 
عرصه  به  اقتصادي  بحران 
آورده  فراهم  را  فرصتي  سیاست 
به  آمریکایي ها  واکنش  به  همه  که 
بحران و رکودي که با آن روبه رو 
دلیل  همین  به  بپردازند.  هستند 
هفته نامه هاي  که  نیست  عجیب 
معتبر جهان این هفته بدون استثنا 
رویاي  آن  از  مهم تر  و  آمریکا  به 

آمریکایي بپردازند. 
فرید  از  مقاله اي  تایم  پیش  هفته 
رویاي  درباره  کرد  منتشر  زکریا 
اشپیگل  هم  هفته  این  و  آمریکایي 
پرداخته  آمریکایي  رویاي  به 
و  شاعرانه تر  بسیار  البته  است. 

رومانتیک تر از زکریا. 

پايان يك رويا 

براي  نوشته:  خود  شماره  اين  در  اشپیگل 

مدت هاي طوالني آمريكا کشوري با پتانسیل هاي 
نامحدود بوده است. اما حاال براي بسیاري اين 
اياالت  حاال  است.  شده  بدل  کابوس  به  رويا 
موفقیت هايش  که  مي شود  متوجه  دارد  متحده 
چقدر شكننده اند و اين واقعیت چقدر تلخ است. 
نهايت  فلوريدا  آلماني،  هفته نامه  اين  نوشته  به 
دهه  چند  براي  است.  بوده  آمريكايي  روياي 
اين  تا 400 هزار نفر به  ساالنه بین 200 هزار 
ايالت  اين  جمعیت  مي کردند.  مهاجرت  ايالت 
بیشتر و بیشتر شد و به تبع آن امالك و خانه 
آناني که آنجا زندگي مي کردند و مي خواستند 
خانه بزرگ تر و روياي بزرگ تري داشته باشند، 

متوقف ناشدني  شكوفايي  ماشین  يك  فلوريدا 
بود. اما حاال اين ماشین از کار ايستاده است. 
مي کنند.  ترك  را  ايالت  اين  دارند  مردم  حاال 
جمعیت فلوريدا در سال 2009 به میزان 58 هزار 
نفر کاهش داشته است. برخي از آمريكايي هايي 
که نقشه کشیده بودند سال هاي طاليي عمرشان 
را زير نخل هاي اين ايالت سپري کنند حاال در 
صف سوپ هستند. در لي کانتي در جنوب غربي 
ساحل فلوريدا حدود 80 هزار نفرتحت پوشش 
چهار  اين  و  هستند  دولت  غذايي  برنامه 
است.   2006 سال  در  آدم ها  اين  میزان  برابر 
سرعت  به  ايالت  اين  در  بیكاري  شاخص هاي 
در حال باال رفتن است به طوري که اکنون بدل 
به نماد زوال روياي آمريكا شده است. آيا اين 

رويا به پايان رسیده است؟ 

مي فهمند  دارند  آمريكايي ها  صورت  هر  در 
بسیاري از حوزه هاي زندگي شان رو به زوال 
است. عقیده اي که همیشه در آمريكا رايج بوده 
و  شوند  پولدار  مي توانند  همه  که  بوده  اين 
داشته و مي توانند  را  مي توانند خانه خودشان 
اين خانه را بزرگ تر کنند، ماشین داشته باشند 
و الي آخر. اما حاال اين رويا رو به پايان است. 

هراسان  و  آمريكاي 2010 کشوري سرگردان 
در  هم  هنوز  آمريكايي  کمپاني هاي  است. 
شرکت هايي  اما  هستند  معتبر  جهان  سطح 
مايكروسافت در  و  اپل، کوکاکوال، گوگل  مانند 
که  جايي  هستند،  آسیا  در  حال سرمايه گذاري 
توسعه؛  حال  در  بازار  و  است  ارزان   کارگر 
فراهم  سختي  به  آمريكا  در  که  چیزهايي 
اعتقاد  آمريكايي ها  درصد   47 حدود  مي شود. 
واقعي  نمي تواند  ديگر  آمريكا  روياي  که  دارند 
اياالت مختلف آمريكا  اشپیگل مي نويسد  باشد. 
مضطرب شده اند. آمريكا همیشه اندکي پارانويا 
است.  بدبین  و  ناامید  افسرده،  حاال  اما  داشته 
63درصد آمريكايي ها فكر مي کنند که نمي توانند 
استانداردهاي زندگي شان را حفظ کنند. اياالت 

متحده در سال 2010 ناکارآمد است. 

و سرمايه گذاري  مالیات  تاثر  و  تاثیر  و  تعادل 
به خوبي کار نمي کند. نظام سیاسي هم که در 
گرداب البي ها غرق شده است و اکنون نمي تواند 
به درستي و به سرعت تصمیم بگیرد. آمريكا به 
از دست دادن قدرتش به نحو نامعقولي واکنش 
واکنش خشم  اين  ويژگي  اولین  مي دهد.  نشان 
آمريكا  از  مهمي  بخش هاي  است.  شورش  و 
مي خواهند به گذشته طاليي شان برگردند. آنان 
هوش و روشنفكري را به عنوان چیزي متعلق 
مي کنند.  رد  غیرآمريكايي  چیزي  و  خواص  به 
مي تواند  کند  شكار  بتواند خرس  هرکس  انگار 

جهان را هم اداره کند. 

مانند  تلويزيوني  شبكه هاي  در  فرصت طلبان 

بسیاري  مردمند.  تحريك  کار  در  فاکس نیوز 
و  ـ  هستند  آنها  مخاطب  که  آمريكايي هايي  از 
در بیشتر اياالت هم اکثريت را دارند ـ به منطق 
بي توجه  کار  بین المللي  بازار  و  جهاني شدن 
جز  بكنند  نمي توانند  کاري  بنابراين  هستند. 
براي شان  که  چیزي  هر  با  آنان  زدن.  فرياد 
اوصاف  اين  با  مخالفند.  است  بیگانه  يا  تازه 
آيا آمريكا از خواب بیدار خواهد شد؟ آيا براي 
اين کار خیلي دير نشده است؟ اکونومیست نیز 
به همین خشم آمريكايي ها و نتايج سیاسي آن 
بر آينده سیاسي اوباما پرداخته است. دو سال 
بعد از انتخاب پرشور اوباما نا امیدي همه جا را 
مقصر  را  او  بسیاري  آمريكا  در  و  گرفته  فرا 

مي دانند. 

چپ گرايان آمريكايي او را جبون و سازش کار 
برنامه هاي  که  باورند  اين  بر  و  مي دانند 
کساني  براي  اشتغال  ايجاد  براي  ناپخته اش 
که به او راي دادند، نتیجه بسیار اندکي داشته 
رئیس جمهوري  را  اوباما  ديگر  بسیاري  است. 
و  اقتصادي  اصالحات  برنامه  که  مي دانند 
با  ويژه  منافعي  داليل  به  درماني اش  خدمات 
بسیاري  براي  اما  شده است  مواجه  شكست 
و  دارد  پر هزينه  دکتريني  او  راست گرايان،  از 
بي فايده  ديوان ساالري  صرف  دالر  میلیارد ها 
وضعیت  نتوانسته  حالي که  در  و  کرده  خود 
کنوني را بهبود بخشد، آينده را هم ويران کرده 
او  از  که  میانه روها  از  بسیاري  براي  است. 
از جمله همین نشريه، عملكرد  حمايت مي  کنند، 
به  اوباما  مهارت  و  بوده است  کننده  نا امید  او 
درايتي  و  هوش  آن  از  رئیس جمهوري،  عنوان 
انتخاباتي اش  مبارزات  دوران  در  او  از  ما  که 
به ياد داريم، فاصله اي طوالني دارد. از ديدگاه 
اوباما  باراك  علیه  که  خشمي  اکونومیست 
وجود دارد، بیش از اندازه و تا حدودي اغراق 

شده است. 

نتیجه  نخست  وهله  در  اشتغالزايي  کند  روند 
براي  شرکت ها  و  مصرف کنندگان  تالش 
معموال  است.  اقتصاديشان  بازسازي وضعیت 
ترمیم  اقتصادي  رکود  تا  مي کشد  طول  بسیار 
بود  داده  وعده  که  است  اين  اوباما  گناه  شود. 
که  زماني  آن  از  زودتر  اقتصادي  ترمیم  اين 

معموال به آن نیاز است، انجام مي شود.

 اما اوباما عامل اين همه مشكالت نبوده  و سزاوار 
تا  نمي رفت  انتظار  او  از  است؛  بیشتر  اعتباري 
اينگونه در برابر موج عظیم درخواست ها براي 
جهت  اين  از  اما  کند.  مقاومت  حمايت گرايي 
مي توان از او انتقاد کرد که برنامه اي میان مدت 
براي کاهش کسري بودجه ندارد. اما در نهايت 
را  مالیات ها  که  نبودند  خواهان  جمهوري  اين 
کاهش دادند، بلكه باراك اوباما، رئیس جمهوري 
اما  داد.  کاهش  را  مالیات   که  بود  اياالت متحده 
بايد در نظر داشت که ورود به دو جنگ عراق 
اقتصادي  افغانستان و همچنین رکود بزرگ  و 
منجر  نبوده،  اوباما  آنها  از  هیچكدام  عامل  که 
شده  اياالت متحده  در  عظیم  بودجه  کسري  به 
 است. در نقد رئیس جمهور آمريكا اکونومیست 
از  عجیب  طرزي  به  اوباما،  باراك  است  معتقد 
و  آمريكايي ها  متوسط  طبقه  وضعیت  درك 
دادن پاسخ مناسب به خواسته هاي آنان ناتوان 
که  خطرناکي  عادت  همچنین  اوباما  بوده است. 
او مخالف  با  اين است که ديگراني را که  دارد 
بدتر  حتي  يا  » شیطان«  » فريب خورده«،  هستند 
اوباما در جريان  توصیف مي کند. زبان طاليي 
با  اکنون  رياست جمهوري  انتخاباتي  مبارزات 

گوشي ناشنوا جايگزين شده است. 

با آبونمان )اشتراک( هفته نامه پرشین، به گسترش
 فرهنگ و هنر ايرانی جدای از هرگونه گرايشهای 

سیاسی و مذهبی،  کمکی وافر میکنید. 

ايران و جهان

ترکیه به کاخ سفید "بله" 
می گويد يا ايران؟

خشم  ناتو  به  بله"   " با  ترکیه   
ایران و دیگر همسایگان را برمی 
انگیزد و با "نه" به این نهاد، کاخ 

سفید را دلخور می کند
مارك چامپن 
وال استريت ژورنال اول نوامبر
 ترجمه : سارا معصومی

استقرار سامانه دفاع موشكی در ترکیه تبديل به بحث 
داغ اين روزها شده است. احمد داووداغلو وزير امور 
خارجه ترکیه با يك جمله آب پاکی را بر دست همگان 
ريخت: مخالفت ما با طرحی که ناتو پايه و اساس آن 

را چیده،غیرممكن است.
شنیدن همین يك جمله از زبان عالی رتبه ترين مقام 
وزارت امور خارجه ترکیه کافی بود تا فصل الختامی 
اين  استقرار  کردن  بلوکه  برای  ها  تالش  بر  باشد 
که  پیداست  ناگفته  ترکیه.  خاك  در  موشكی  سامانه 
به چشم محكم  اين سامانه موشكی  به  متحده  اياالت 
کردن اتحاد استراتژيك خود با ترك ها نگاه می کند. 
از زمان باال گرفتن اين بحث میان ناتو و ترکیه برای 
میزبانی سامانه موشكی، مقام های ترك و بخصوص 
شخص داووداغلو هر کدام عكس العمل های متفاوتی 
فراهم  داوداغلو  اين  از  پیش  اند.  داده  نشان  خود  از 
سامانه  اين  میزبانی  برای  را  شرط  پیش  سه  شدن 
موشكی مطرح کرده بود اما تا کنون از اين پیش شرط 
داوداغلو   . است  نیامده  میان  به  بیشتری  سخن  ها 
آنكارا  آيا  که  بود  نكرده  اعالم  صراحت  به  کنون  تا 
میزبان سنسورهای رادارهای اين سامانه خواهد بود 
يا خیر؟داوداغلو در شانگهای قفل اين سكوت و ترديد 
سامانه  اين  استقرار  گفت:  صراحت  به  و  شكست  را 
برای ما هم توجیه امنیتی دارد. مخالفت ترکیه با اين 

مساله هم در حقیقت غیرممكن است.
نوزدهمین روز از ماه نوامبر که از راه برسد، بیست 
جمع  هم  دور  پرتقال  در  ناتو  عضو  کشور  هشت  و 
می شوند تا در خصوص زمان و مكان استقرار اين 
سامانه تصمیم گیری کنند. بر اساس ساختار حقوقی 
ناتو، هر کدام از اعضا می توانند اين طرح را وتو کنند. 
به نظر می رسد که اصول يا همان پیش شرط هايی که 
ترکیه برای پذيرش استقرار اين سامانه موشكی وضع 
کرده در نهايت به شكل دستور العملی که آنكارا برای 
میزبانی مطرح می کند، عملی خواهد شد . رهبران ناتو 
ادعا می کنند که اين نهاد در نهايت مصلحت و امنیت 
همگان را در نظر خواهد گرفت. برخی تحلیل گران ادعا 
می کنند که ترکیه اعالم کرده است که اين سامانه بايد 
ناتو هم  کارشناسان  دهد.  را پوشش  ترکیه  سرتاسر 
ادعا می کنند که ترکیه بهترين گزينه اما تنهاترين آنها 
نیست. ترکیه با ايران هم مرز است و همین مساله اين 
ها  اروپايی  نظر  از  گزينه  بهترين  به  تبديل  را  کشور 
کرده است. داوداغلو به ناتو هشدار داد که اجازه نمی 
دهد ترکیه را تبديل به خط مقدم جنگ يا همان مبارزه 
اروپا  برای  ترکیه سكويی  بدين معناست که  اين  کند. 

مانند جنگ سرد نمی شود.
اين  در  خود  نظر  اظهار  ترين  تازه  در  داووداغو 
خصوص گفت: ما در حال حاضر دغدغه های امنیتی 

بسیاری در منطقه خود داريم. مسائلی مانند 

پايان يك رويای آمريکايی
مروري بر مطبوعات مهم جهان 
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ادامه از صفحه قبل:
که  ای  برنامه  هر  از  بايد  ناتو  سوريه.  و  روسیه  ايران، 
با همسايگان قرار می دهد،پرهیز کند. ما  تقابل  ما را در 
نمی خواهیم خود را در دايره ای از جنگ سرد و ناآرامی 

روانی قرار دهیم. 
بحثی  به  تبديل  ترکیه  در خاك  موشكی  استقرار سامانه 
در  است.  اردوغان شده  دولت رجب طیب  برای  جنجالی 
شرايطی که آنكارا مخالفت خود را با استقرار اين سامانه 
موشكی اعالم کند، خشم اياالت متحده و همراهانش را در 
ناتو برانگیخته است. در شرايطی که پاسخ ترك ها هم به 
اين طرح مثبت باشد، ايران و ديگر کشورهای حاضر در 
منطقه لب به انتقاد خواهند گشود. برخی تحلیل گران ادعا 
می کنند که اياالت متحده برای به دست آوردن دل روس 
چك  جمهوری  در  موشكی  سامانه  استقرار  خیر  از  ها، 
، مسئولیت  ناتو  با  رايزنی  با  اما  لهستان گذشته است  و 
مقابله با تهديد فرضی ايران و خرسند کردن اسرائیلی ها 
را بر عهده ترکیه انداخته است . آنكارا از هم اکنون هشدار 
داده است که در نشست ماه نوامبر در پرتقال نبايد نامی 
از ايران برده شود . عالوه بر اين آنكارا بیم اين را دارد 

که مبادا اين استقرار روس ها را هم آزرده خاطر کند .
روس هايی را که پیش از اين مخالفت خود را با استقرار 
اعالم  از طرف جورج بوش  سامانه موشكی مطرح شده 
کرده بودند . وزير امور خارجه ترکیه تا کنون بارها تاکید 
کرده است که رابطه آنكارا با کشورهای همسايه بسیار 
مسالمت آمیز است و دولت مرکزی هم اندك تمايلی ندارد 
چند  در  ترکیه  کند.  همراه  تنش  با  را  خود  مرزهای  که 
ماه اخیر به گونه ای برخورد کرده که شك غربی ها را 
. بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که  براگیخته است 
آنكارا با رای منفی که به تحريم ايران در شورای امنیت 
داد در حقیقت استراتژی خود را که گردش به سمت شرق 
،تا کنون  است عیان کرد. رهبران حزب عدالت و توسعه 
بارها هشدار داده اند که نه به غرب رفته اند و نه به شرق 

بلكه تنها استقالل نظر خود را به حراج نگذاشته اند. 

پس از انتخابات، نوبت آسیاست 
آقای رئیس    جمهور 

فريد زکريا
واشنگتن پست دوم نوامبر / ترجمه : سارا معصومی

: پس از انتخابات میان دوره ای اياالت متحده باراك اوباما هم درست 
می  تن  بر  را  مردانی  جامه  آمريكا  پیشین  جمهور  روسای  ديگر  مانند 
کند که در داخل شكست خورده اند. وی بی شك به خارج از مرزهاش 
وطنش بسیار سفر خواهد کرد. سفر به تعويق افتاده او به هند، اندونزی 
، کره جنوبی و ژاپن که هفته آتی آغاز خواهد شد، بسیار به موقع خواهد 
بود . قدرت های آسیايی بسیار به قدرت اياالت متحده حساسیت نشان 
می دهند. تنها چند سال پیش اگر بار سفر به آسیا می بستید، تمام آنچه 

که می شنیديد بی ارتباطی میان اياالت متحده و طلوع قدرت چین بود .
خود  های  گزارش  در  گران  تحلیل  برخی  که  بود  میالدی   2006 سال 
نوشتند که قدرت نرم چین آنچنان اندك اندك در آسیا جنوب شرقی از 

حالت بالفعل به بالقوه در می آيد و اين برای نخستین بار خواهد 
بود در تاريخ پس از جنگ جهانی دوم که واشنگتن در شرايطی 
گرفتار می شود که کشوری ديگر در منطقه ای ديگر قدرت و 

نفوذ او را زير سوال می برد . 
در  ديپلمات سنگاپوری  يك  که  بود  تاريخ  اين  از  دو سال پس 
خصوص قدرت زيرکانه چین نوشت و مجموعه ای از موفقیت 
های که اين کشور در سالهای اخیر به نام خود سند زده است. 
اياالت متحده از دور نشست  موفقیت هايی نظیر بیرون راندن 
صالحیت  به  را  چین  قدرت  نويسنده  اين  شرقی.  آسیای  های 
در  غربی  های  رسانه  کند.  می  منسوب  کشور  اين  ژئوپالتیك 
مقام  در  متحده  اياالت  های  ناکامی  و  چین  موفقیت  خصوص 

رقابت بسیار کم نوشته اند.
حقیقت قدرت گیری چین را نمی توان انكار کرد. چین در آسیا 
. همان قدرتی که اکنون  افزايد  جنوب شرقی بر نفوذ خود می 
از توان واشنگتن هم فراتر رفته است . چین با ابزار تجارت بر 
عنوان  به  ابزار  همین  از  البته  و  گرفته  پیشی  خود  همسايگان 
وسیله ای برای افزايش قدرت خود بر اطرافیان استفاده می کند. 
قدت  بازار  در  که  هستند  اين  دنبال  به  هم  آسیايی  کشورهای 

منطقه ای جايی برای قدرت نمايی داشته باشند .
در يك سال اخیر اما حرکت های چین در بسیاری از پايتخت 
های آسیايی سر و صدا به راه انداخته است. در هشتمین روز 

از ماه سپتامبر بود که در آب های جزيره ای هم مورد ادعای ژاپن و 
هم چین، میان دو همسايه تنش رخ داد. گشت های دريايی ژاپن ، کاپیتان 
کشتی چینی را که مشغول ماهیگیری بود بازداشت کردند. پكن نسبت به 
اين حرکت ژاپنی ها واکنش عصبی نشان داد و حتی در برخی شهرهای 
اين کشور هم راهپیمايی هايی به راه افتاد . کمپانی های چینی رفت و آمد 
تمامی کشتی های ژاپنی را به حالت تعلیق درآوردند. حتی پس از آنكه 
ژاپن کاپیتان بازداشت شده را آزاد کرد باز هم چین سر طناب کشمكش 

را رها نكرد و خواهان عذرخواهی رسمی شد .
نگاهی به ديگر رسانه های آسیايی هم ضروری به نظر می رسد: يك 
برای  را  عنوان  اين  وطنی  ای  روزنامه  در  مطلبی  در  هندی  گر  تحلیل 
معادالت جديد قدرت در منطقه انتخاب کرد: تنش میان چین-ژاپن ، زنگ 
بیداری برای هند؟ نويسنده اين يادداشت از دولتمردان هندی می خواهد 
که با دقت به رفتارهای خشونت آمیز و خودسری های چین در منطقه 
نگاه کنند. دو هفته پیش در کره جنوبی بودم و سیاستمداران اين کشور 
متفق القول تاکید داشتند که سئول استراتژی حفظ آمريكا در منطقه را 

دنبال می کند.
توکیو اما به سرعت و با دقت به استراتژی خود در قبال پكن فكر می 

اين مدت گمان می کرد که می تواند در جامه  کند. ژاپن در تمام طول 
ژاپن  نكند.  دخالت  منطقه  با  چین  های  مناقشه  در  و  رفته  فرو  انفعالی 
همواره قصد داشت نقش میانجی را میان چین و آمريكا بازی کند . اين 
باور اما ديگر امكان بال و پر زدن ندارد . چین و ژاپن در حال حاضر 
به نوعی روزهای جنگ سرد را پشت سر می گذارند. هیچ دورنمايی هم 
برای بهبود اين رابطه در آينده نزديك وجود ندارد. اخیرا خوش نام ترين 
ديپلمات ژاپنی در حوزه امور خارجی برای ده ها نفر از دوستان و هم 
رتبه های خود در چین نامه نگاری کرده است . اگر چین به دنبال اين 
باشد که قدرت خود را در کمال آرامش احیا کند، ژاپن هم سطح مطالبات 
خود را کاهش می دهد و در ازای دريافت تضمین هايی از چین از در 
خشونت طلبی خارج می شود. وزير امور خارجه ژاپن اخیرا رفتارهای 
چین را هیستريك خوانده بود . هفته گذشته بود که چین ناگهان ديدار از 
پیش تعیین شده نماينده خود را با ژاپن در حاشیه نشست آسیای شرقی 
در هانوی کنسل کرد. ستاره اين نشست هم خانم هیالری کلینتون بود.

در گذشته می توانستیم در دنیای خیال ، ظهور ستاره ژاپن را به فال نیك 
بگیريم. اکنون اين رويا به واقعیت پیوسته است و همین مساله جغرافیای 

سیاسی آسیا را جذاب کرده است . 
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خطر تشکیل حباب، 
اقتصادهاي آسیايي را تهديد مي کند 
بر  مالي  بحران  و  اقتصادي  رکود  که  گذشته  سال  دو  از  بیش  در 
اقتصاد جهان حاکم بوده، رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته 
سوي  از  شده  منتشر  گزارش هاي  طبق  و  يافته  کاهش  شدت  به 
کشورها  اين  در  اقتصادي  رشد  نرخ  متوسط  بین المللي  نهادهاي 
به رونق  براي کمك  اين کشورها  است.  به حدود 2 درصد رسیده 
باعث  تداوم مشكالت  اما  داده اند  را کاهش  بهره  نرخ هاي  اقتصادي 
به  نداشته باشد.  شده چشم انداز خوبي براي سرمايه گذاران وجود 
همین دلیل تعداد زيادي از آنها براي سود بردن از فعالیت هاي مالي 
خود به سوي کشورهايي با رشد اقتصادي باال از جمله کشورهاي 
در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور آسیايي حرکت کرده اند. اما 
ساختار  در  توازن  خوردن  هم  بر  باعث  زيادي  اندازه  تا  روند  اين 
مالي و تجاري جهان مي شود. تشكیل حباب و افزايش نرخ تورم از 
جمله مهم ترين اثرات جريان سرمايه به سوي اين کشورها هستند.

تشكیل  به  نسبت  هشدار  با  آسیا  توسعه  بانك  رئیس  گذشته  روز 
به  بايد  حال  توسعه  در  کشورهاي  گفت  آسیا  در  اقتصادي  حباب 
دقت سرمايه هاي خارجي سرازير شده به بازارهاي خود را مديريت 
میلیاردها  شدن  سرازير  کرد  تصريح  کرودا  هاروهیكو  پرس  کنند. 
دالر سرمايه خارجي به بازارهاي مالي کشورهاي در حال توسعه 
مي تواند موجب تشكیل مجدد حباب و افزايش مصنوعي قیمت مسكن 
از  کامل  خروج  حال  در  آسیايي  کشورهاي  شود.  سهام  ارزش  و 
بحران مالي سال 2008 هستند و نبايد اجازه دهند تشكیل حباب مالي 
اظهارات کرودا در  کند.  با بحران ديگري روبه رو  را  آنها  ديگر  بار 
حالي مطرح شده است که بانك مرکزي آمريكا قصد دارد طي 5 ماه 
آينده بیش از 500 میلیارد دالر نقدينگي به اقتصاد اين کشور تزريق 
کند. وي تاکید کرد نخستین تهديد علیه رشد اقتصادي آسیا، کاهش 
دوم  تهديد  است.  يافته  توسعه  کشورهاي  اقتصادي  رونق  و  رشد 
هجوم سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در کشورهاي در 
حال توسعه آسیايي است. اين مسئله مي تواند مديريت کالن اقتصادي 
در آسیا را پیچیده کند. ما بايد اين شرايط را مديريت کنیم. مقام هاي 
اقتصادي در آسیا بايد با اتخاذ سیاست هاي مناسب ارزي آثار منفي 
هجوم سرمايه هاي خارجي بر اقتصاد آسیا را به حداقل ممكن کاهش 

دهند.به اعتقاد کارشناسان اقتصادي دخالت کشورهاي توسعه يافته 
داده و  قرار  ارزي  را در آستانه جنگ  اقتصاد جهان  ارز،  بازار  در 
اين مسئله بیش از همه به ضرر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه 
به  موسوم  بین الملل،  مالیه  موسسه  گزارش  اساس  بر  بود.  خواهد 
آي آي اف، خالص سرمايه هاي خصوصي که به کشورهاي در حال 
توسعه و نوظهور سرازير شده امسال به بیش از 825 میلیارد دالر 

خواهد رسید. اين رقم سال گذشته تنها 581 میلیارد دالر بوده است.
در حال حاضر کشورهاي توسعه يافته به ويژه اياالت متحده براي 
زيرا  کرده اند  تكیه  صادرات  رشد  بر  خود  اقتصادي  مشكالت  حل 
اقتصاد  محرك  موتور  نمي تواند  گذشته  مانند  ديگر  داخلي  مصرف 
اروپا  اتحاديه  و  آمريكا  اقتصادي  مقامات  ادعاي  به  اما  باشد  آنها 
دخالت دولت ها در کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور 
در نرخ برابري ارز خود، نوعي مزيت غیرمنصفانه براي آنها پديد 
مي آورد اما اين همه ماجرا نیست. رئیس سازمان تجارت جهاني با 
پايین  ارزش  مورد  در  آمريكا  مقامات  ادعاي  مورد  در  ترديد  ابراز 
افزايش  گفت  نمي توان  قاطعیت  با  کرد  تاکید  چین  پول  واحد  يوان 
داشت. خواهد  دنبال  به  را  آمريكا  در  اشتغال  افزايش  يوان  ارزش 

در حالي که دولت اوباما پايین نگه داشتن ارزش 
يوان از سوي دولت چین را عامل بخش مهمي 
از ناکامي هاي اقتصادي خود و تداوم بحران 
اقتصادي در اين کشور معرفي مي کند، رئیس 
اين  در مورد صحت  تجارت جهاني  سازمان 
ادعا ابراز ترديد کرد. نرخ رسمي بیكاري در 

آمريكا هم اکنون به باالي 9.6 درصد رسیده و اين در حالي است 
که باراك اوباما با وعده حل مشكل بیكاري در اين کشور وارد کاخ 
سفید شد و با ارائه يك بسته حمايتي 700 میلیارد دالري قول داد 
4 میلیون فرصت شغلي جديد در اين کشور ايجاد کند.در انتخابات 
میان دوره اي کنگره آمريكا مشكالت اقتصادي به ويژه مشكل بیكاري 
يكي از بحث هاي مهمي بوده است که طي هفته هاي اخیر در محافل 

دموکرات ها سعي  که  حالي  در  است.  شده  مطرح  آمريكا  رسانه اي 
کشورهاي  اقتصادي  سیاست هاي  از  ناشي  را  مشكالت  اين  دارند 
ديگر از جمله پايین نگه داشتن ارزش يوان از سوي دولت چین جلوه 
دهند رسانه هاي جمهوريخواه ضعف عملكرد تیم اقتصادي اوباما را 
علت اين امر مي دانند. هر چند بحران اقتصادي سال 2007 در دوران 
شد.پاسكال  تحمیل  آمريكا  بر  جمهوريخواه  يك  رياست جمهوري 
روبه رو  ارزي  با خطر جنگ  جهاني  اقتصاد  البته  کرد  تصريح  لمي 
نیست ولي دخالت قدرت هاي بزرگ در دستكاري نرخ ارز به شدت 
ارزي  جنگ  از  هیچ صحبتي  من  افزود  وي  است.  نگران کننده شده 
ندارم ولي سیاست هاي قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان در دخالت 
مي کند.  نگران  شدت  به  را  من  ارز  نرخ  دستكاري  و  ارز  بازار  در 
در عرصه  موجب گسترش سیاست هاي حمايتي  اقدامات  گونه  اين 
تجارت بین المللي خواهد شد. قرار است رهبران گروه 20 در نشست 
آتي خود در شهر سئول در خصوص دخالت در بازار ارز مذاکره و 
رايزني کنند. وضعیت کنوني يعني تنش هاي ارزي و افق مبهم رشد 
اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته به فرار بیش از پیش سرمايه ها 

از غرب و ورود آنها به آسیا منجر خواهد شد. 

حاکم شدن جو مثبت بر بازارهاي 
جهان با انتشار نتايج انتخابات آمريکا 

آمريكا  کنگره  میان دوره اي  انتخابات  جاری  ی  هفته 
پايان رسید و به سبب  به  پیروزي جمهوريخواهان  با 
احتمال هايي که درباره تحوالت آينده در صحنه اقتصاد 
آمريكا مطرح شده، جو بسیار مثبتي بر بازارهاي مالي 
بازارهاي  در  شاخص ها  است.  شده  حاکم  کشور  اين 
از  بیش  طي  را  رشد  بیشترين  اروپا  و  آمريكا  مالي 
تصمیم  منتظر  همه  اکنون  و  داشته اند  گذشته  ماه  پنج 
کمك  میزان  خصوص  در  متحده  اياالت  مرکزي  بانك 
مدت  بلند  قرضه  اوراق  خريد  طريق  از  اقتصاد  به 
اين  مي شود،  پیش بیني  که  آنطور  اگر  هستند.  دولتي 
خريد  با  را  آمريكا  اقتصاد  به  کمك  دور  دومین  نهاد 
500 میلیارد دالر اوراق قرضه بلندمدت دولت طي پنج 
ماه آغاز کند، همه شرايط براي افزايش سرعت بهبود 
وضعیت اقتصادي فراهم خواهد شد. همچنین پیش بیني 
از  تاثیرپذيري  با  نیز  خام  مواد  تمام  قیمت  مي شود 
ارزش  کاهش  و  آمريكا  اقتصاد  در  نقدينگي  رشد 
استاندارد  اندپورز  شاخص  کند.  پیدا  افزايش  دالر 
واحد   1193 به  و  کرد  رشد  درصد   0.8 از  بیش   500
از  است.  مي  ماه  سوم  از  میزان  باالترين  که  رسید 
اين  در  جمهوريخواهان  پیروزي  سرمايه گذاران،  ديد 
به رونق وضعیت شرکت ها منجر خواهد شد  انتخابات 
زيرا جمهوريخواهان سیاست هاي اقتصادي و مالیاتي 
خواهند  دنبال  را  بوش  جورج  رياست جمهوري  دوره 

نفع شرکت ها و  به  تغییراتي  مالیاتي  کرد و در قوانین 
احتمال مطرح شده  اين  کرد.  ايجاد خواهند  ثروتمندان 
جمهوريخواهان  که  تحوالتي  با  آينده  در  که  است 
به وجود خواهند آورد، فرصت هاي شغلي بیشتري ايجاد 
اقتصادي  وضعیت  چشم انداز  شدن  مثبت  شد.  خواهد 
بازارهاي  در  سرمايه گذاران  شده  باعث  کار،  بازار  و 
مالي نسبت به سوددهي باالي سرمايه گذاري خوش بین 
شده و حجم فعالیت هاي خود را باال ببرند. معافیت هاي 
کنگره  در  قدرت  توازن  تغییر  آزمون  نخستین  مالیاتي 
جاري،  سال  پايان  در  يعني  ديگر  ماه  دو  آمريكاست. 
معافیت  خصوص  در  بوش  جورج  حكم  اجراي  دوره 
مالیاتي که در سال هاي 2001 و 2003 آغاز شده، تمام 
مي شود. اوباما اعالم کرده بود اين حكم را تنها براي 
افرادي که کمتر از 200 هزار دالر در سال درآمد دارند، 
حكم  اين  بوش  جورج  که  حالي  در  کرد  خواهد  تمديد 
سال  در  دالر  هزار   250 از  بیش  که  کساني  براي  را 
درآمد دارند، صادر کرده بود. جمهوريخواهان معتقدند 
معافیت هاي مالیاتي بايد براي ثروتمندان آمريكايي هم 
اين گروه هستند که به سرمايه گذاري  اجرا شود زيرا 
و ايجاد شغل در آمريكا مي پردازند. اکنون با پیروزي 
صاحبان  و  ثروتمندان  انتخابات،  در  جمهوريخواهان 
شرکت ها بسیار خوشحال هستند. از سوي ديگر، اگر 
آنطور که اقتصاددان ها پیش بیني کرده اند بانك مرکزي 
عظیم  خريد حجمي  با  را  اقتصادي  تحرك  جديد  طرح 
رونق  براي  شرايط  کند  آغاز  دولتي  قرضه  اوراق  از 
اقتصاد از هر جهت فراهم است. مجموعه اين عوامل به 

مثبت شدن جو حاکم بر بازارها منجر شده است. 
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دفتر مرکزی لندن:

آخرين نرخ های ارز بانك مرکزی

که  شد  اعالم  درصد   9.2 مهرماه  تورم  نرخ 
افزايش  درصد   0.3 شهريورماه  به  نسبت 
نشان مي دهد. بر اسا س تازه ترين اطالعات 
12ماه  در  تورم  مرکزي،نرخ  بانك  آماري 
منتهي به مهرماه 1389 نسبت به دوازده ماه 
درصد   9.2 معادل   1388 مهرماه  به  منتهي 
تیر،  به  منتهي  ماه  دوازده  در  تورم  است، 

مرداد و شهريورماه امسال به ترتیب 9.1 و 
8.8 و 8.9 درصد بوده است. 

طرزي  به  جاري  سال  ابتداي  از  تورم  نرخ 
کاهش  درصد  سه  تا  دو  با  ماه  هر  عجیب 
ادامه  به روند نزولي خود  قبل  به ماه  نسبت 
داد که مطابق گفته رئیس کل بانك مرکزي و 
همانطور که وعده داده بود تورم دو رقمي از 
ابتداي سال جاري تمام شده و بانك مرکزي 
به هدف بلند مدت خود يعني تورم تك رقمي 
دست يافت. اما دوام تحقق اين آرزوي ديرينه 
رئیس کل تنها 6ماه بود، چرا که از شهريور 
متوقف  تورم  کاهشي  روند  جاري  سال  ماه 
شد و باز هم روند صعودي خود را در پیش 

گرفته است. 
رئیس کل بانك مرکزي که بر تاثیر سیاست 
ادامه  و  تورم  بر  خود  دستوري  و  کنترلي 
روند کاهشي تورم امیدوار بوده و اين روند 
را تا پايان سال جاري قطعي مي دانست، پیش 
بیني کرده بود که نرخ تورم تا مهر ماه امسال 
به 7درصد برسد. اما تورم با جهشي ناگهاني 

به 9.2 درصد در مهر ماه رسید. 
رئیس کل بانك مرکزي که دستیابي به تورم 
تك رقمي و اداره سیستم بانكداري کشور بر 
از آرزوهاي  الحسنه را  بانكداري قرض  پايه 
ديرينه خود بیان کرده بود، با محاسبات خود 
از روند تورم گفته بود که با رسیدن تورم به 
3 تا 4 درصد نظام بانكداري کشور به سمت 
بانكداري قرض الحسنه تغییر جهت خواهد داد! 
اما در اين میان برخي کارشناسان اقتصادي 
گفتند: نرخ تورم اعالمي بانك مرکزي با تكیه 
نیز  تورم  آن،  ثبات  و  سالیانه  تورم  پايه  بر 
مي کند.  تجربه  را  کاهش  درصدي  ساله  هر 
اقتصادي  کارشناسان  اين  نگاه  از  همچنین 
کاهش نرخ تورم به زير 10 درصد ناشي از 

رکود است. 
حالي  در  رقمي  تك  تورم  نرخ  حقیقت  در 

دستاورد  عنوان  به  مرکزي  بانك  سوي  از 
که  شد  اعالم  پولي  موفق  سیاست هاي 
بودن  رکودي  بعد  بر  اقتصادي  کارشناسان 
ماه هاي  در  ايران  اقتصاد  در  تورم  کاهش 
و کوچك ترين  داشته  تاکید   89 آغازين سال 
تغییري در شرايط اقتصادي را موثربر روند 

تورم مي دانند. 

از  خارج  قیمت ها  آزادسازي  تورم 
کنترل بانک مرکزي 

کاهشي  روند  بر  که  حال  عین  در  بهمني  اما 
تورم تاکید دارد، تورم ناشي از هدفمند کردن 
يارانه ها را نیز خارج از کنترل بانك مرکزي 
بايد  تورم  نرخ  کنترل  براي  گفت:  و  دانسته 
با يكديگر در نظر  سیاست هاي پولي و مالي 
کنترل  به  مربوط  مسائل  تمام  شوند،  گرفته 

تورم نیز به بانك مرکزي مربوط نمي شود. 
بانك  اينكه  بیان  با  مرکزي  بانك  کل  رئیس 
نرخها،  و  پولي  ابزارهاي  کمك  با  مرکزي 
نرخ تورم را کنترل مي کند، افزود: با افزايش 
بیشتري  منابع  قطعا  نرخ هاي سود سپرده ها 
نوع  يك  امر  اين  که  مي شود  بانك ها  جذب 
با  اما  است.  تورم  نرخ  کنترل  براي  شیوه 
کاهش نرخ هاي سود سپرده منابع از بانك ها 
وارد  و  بانك ها مي شود  کمتر جذب  و  خارج 

بازارهاي مالي ديگري نظیر بورس مي شود، 
وارد  بانك ها  بجز  نقدينگي  نیز  ما  کشور  در 
يافتن  سوق  راه هاي  زيرا  مي شود،  بورس 
ارز  و  نظیر طال  بازارها  ديگر  به  مالي  منابع 

را بسته ايم. 
بخش  در  مرکزي  بانك  گفت:  بهمني 
سیاست هاي پولي براي کنترل تورم نرخ هاي 
و  تسهیالت  بخشي  توزيع  بانكي،  سود 
سپرده هاي قانوني را نیز کنترل مي کند و از 
اين طريق نیز حجم نقدينگي، خطوط اعتباري 

و...کنترل مي شود. 
بانك  آمارهاي  اداره  کل  مقتدايي،مدير 
از  تهران امروز  با  گويي  و  گفت  در  مرکزي 
سیاست هاي کنترلي اين بانك براي جلوگیري 
از جهش باالي نرخ تورم ناشي از آزاد سازي 
قیمت ها گفت. مقتدايي از ذخیره سازي 35 قلم 
کاال از سبد تورمي در آستانه اجراي قانون 
کرد:  تصريح  و  داد  خبر  يارانه ها  هدفمندي 
قیمت  افزايش  از  جلوگیري  منظور  به  دولت 
اقشار  بر  فشار  کاهش  و  اساسي  کاالهاي 

آسیب پذير اين برنامه را اجرا کرده است. 
نظام  تحول  همايش  در  نیز  بهمني  تازگي  به 
کاالي  تن  هزار  ذخیره سازي 900  از  بانكي 
اوضاع  و  داد  خبر  منظور  همین  به  اساسي 
بانك  اختیار  در  و  مساعد  را  بازار  کنترلي 

مرکزي دانست. 
را  خود  سابق  گفته  که  حال  عین  در  بهمني 
در خصوص اينكه تورم هدفمندي يارانه ها از 
اختیار بانك مرکزي خارج است، نقض نكرد 
تناقض  از  خبرنگاران  ابهامات  به  پاسخ  در 
از  ما  گفت:  خصوص  اين  در  هايش  گويي 
مي گويیم.  مرکزي  بانك  کنترلي  برنامه هاي 
مشخص است که بانك مرکزي به دنبال تورم 
بايد همه عوامل براي دست  پايین است ولي 

يابي به اين مهم دست به دست هم دهند. 

 نرخ تورم در مهرماه به 9.2 درصد افزايش يافت 

افزايش نرخ تورم براي 
دومین باردر سال جاري 
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مل  که  جنجالي  و  جار  پر  چندسال  آن  به  و  برمي گرديم  که  حاال 
اندکي  است  قادر  اگر  مي کنیم،  نگاه  گذاشت،  سر  پشت  گیبسون 
احساس رضايت کند، دلیلش را تن دادن به آزمون دشواري مي داند 
که خودش از آن به عنوان »آزمون تحقیر خويشتن« ياد مي کند: »من 
يك لعنتي سخت جان هستم و شما ديگر بیش از اين نمي توانید آزارم 
دهید!« اين جمله اي است که مل گیبسون از سر خشم برزبان مي آورد 
تحقیر  از  هراس  آدم ها،  همه  يك  شماره  »هراس  مي دهد:  ادامه  و 

شدن شان در جمع است.

 حاال اين تحقیر شدن را در مقیاس جهاني ضرب کنید و اين همان 
اين دگرگون تان مي کند و  چیزي ا ست که بر من گذشته است. خب 
باعث مي شود تا شما به يك لعنتي سخت جان تبديل شويد. چیزي که 

شما را نمي کشد، قوي تر  تان مي کند. واقعا به همین سادگي!« 
زندگي  در  آشفتگي  و  منازعه  سال هاي  از  گذر  از  پس  گیبسون 
شخصي اش و تايید اعتیادش به الكل و طي کردن روند بازپروري اش، 
اکنون با سويه اي مثبت به اخبار تولید فیلم در جهان بازگشته و پس 
از هشت سال، دوباره بازيگري را برگزيده است. او فكر نمي کرد که 
پس از بازي اش در فیلم »کارآگاه آوازه خوان« در سال 2003، باز هم 
بازيگري پیشه کند و مي گويد که ترجیح مي داده است تا ذهنش را 
بر نويسندگي و کارگرداني متمرکز کند ولي يك تهیه کننده بريتانیايي 
برنده اسكار به نام گراهام کینگ، وسوسه بازگشت به جلوي دوربین 
را به جانش مي اندازد و تريلري سیاسي به نام »لبه تاريكي« با بازي 

او شكل مي گیرد.

توضیح  را  صحنه  از  غیبتش  دلیل  منشأنه،  معلم  قدري  گیبسون، 
مي دهد و مي گويد: »فكر مي کنم هر نوع وقفه اي در يك سفر هنري، 
قرار است به يك تفاوت عظیم منجر شود. اين درنگ، گونه اي آگاهي 
به شما مي دهد براي انتخاب هايي که قرار است به آن دست بزنید. 
احساسم اين است که چند صباحي دور ماندن و بیات شدنم، بد هم 
نبوده است. « »لبه تاريكي«، فیلمي است بر اساس يك سريال شش 
قسمتي که بي بي سي آن را تهیه کرد و در بريتانیا به نمايش درآمد. 
اتحاد شوروي  تهديد مخرب  آن هم در هنگامه اي که کشور درگیر 
سابق بود و به واسطه هاله اي از رمز و راز بر گرد تشكیالت اتمي، به 
اضطراب و تشويشي فراگیر مبتال شده بود. سريالي که هم محبوب 
شد و هم جار و جنجال هاي انتقادي فراواني در پي داشت و برنده 
دل  از  فیلم  داستاني  طرح  اساس  و  پايه  شد.  نیز  بفتا  جايزه  شش 
همان سريال برآمد ولي جنبه هاي سیاسي داستان به روزتر شد و 
محل فیلم برداري نیز به بوستون تغییر يافت. گیسون در قامت پلیس- 
بیوه مردي ظاهر مي شود که قتل تنها دخترش را به نظاره مي نشیند 
را  فرزندش  قتل  تا سرنخ  مي شود  ماموريتي  راهي  که  حالي  در  و 
و  دسیسه ها  و  جمعي  الپوشاني هاي  از  جهاني  در  را  خود  بیابد، 

آدمكشي هاي حكومتي مي يابد.

گیبسون  از  درآمده  نمايش  به  فیلم هاي  مانند  به  نیز  فیلم  اين  در   
دل بازي  و  انساني دست  تن  و  نمايش خون  در  اخیر،  در سال هاي 
پرسیده  بازيگري  دنیاي  به  گیبسون  بازگشت  از  وقتي  مي شود. 

چرا  »خب،  مي دهد:  پاسخ  وار  گیبسون  حالتي  و  لحن  با  مي شود، 
دارد. من سريال  و هوشمندانه  داستاني خوب  تاريكي«  »لبه  نه.  که 
اين بار  از تلويزيون پخش مي شد، دوست داشتم ولي  اصلي را که 
امروزي روايت مي شود.«  قالب و سبك  با  به زيبايي  همان داستان 
بازيگر 54 ساله با تن پوش خودماني اش-يك ژاکت اسپرت چهارخانه 
خاکستري و يك شلوار جین آبي رنگ-در اتاق هتلي رو به ساحل 
در سانتامونیكا با ما سخن مي گويد. کفري و عصبي به نظر مي رسد 
و مي گويد: »بايد مرا ببخشید. زيرا هفت روز است که سیگار را کنار 
گذاشته ام. « يك ريز حرف مي زند و بي هوا لحن عوض مي کند. از 
شوخي ها و سبك سري هاي کالمي تا درون نگري هايي از سر تامل و 
از سويي نیز لهجه کاکني همبازي اش در »لبه تاريكي« را تقلید مي کند. 

اگر دلش نخواهد به پرسشي پاسخ بدهد، بي مالحظه عنوان مي کند: 
»میلي به پاسخ دادن ندارم. « در آن لحظه که دارد از دخترکوچولوي 
نظر  وبه  مي گرايد  نرمي  به  مي زند،  ماهه اش-لوسیا-حرف  سه 
موهبتي  هیچ  است.  فرومي نشیند:»شگفت انگیز  تنش اش  که  مي رسد 
احساسم  توصیف  از  کلمات  نیست.  تازه  زندگي  يك  موهبت  مثل 
عاجزند. « گیبسون فیلسوفانه ادامه مي دهد که:»زندگي، جريان دارد 
و يكي تجربیاتي دردناك دارد و برخي نیز تجربیاتي لذت بخش دارند. 
يكي ازخودگذشتگي مي کند و پاداش اش را مي گیرد و همیشه زندگي 
بر همین مدار چرخیده است. ترکیبي از ياس، نومیدي، لذت و خوشي. 
همه آن چیزي که در جست و جويش هستیم نامش خوشبختي  است 
و اگر به اندکي از آن هم دست يابیم يا حتي اگر سهم اندکي از آرامش 
نیز داشته باشیم، گیرم پنج دقیقه در روز، خیلي خوشبخت هستیم 
و اين همان چیزي  است که من دارم. « اگر چه عموما مل گیبسون 
در سال  و  نیويورك زاده شده  در  او  ولي  مي پندارند  استرالیايي  را 
1968 و اوج جنگ ويتنام با خانواده اش به استرالیا مهاجرت کردند. 
او با قهرمان جنگجوي چرم پوش و پسا آخرالزماني »مكس ديوانه« 
نام آور شد و در گالیپولي و مكس »ديوانه- 2 « همان راه را پیمود. 
حضورش در سال زيستن در خطر، او را به عنوان يك بازيگر جذاب 
بین المللي تثبیت کرد و رفت تا به ستاره سريال هاي کمدي هاي اکشن 

از نوع »اسلحه مرگبار« تبديل شود. 

با کارگرداني »شجاع دل« برنده جايزة اسكار شد و سپس حضور 
رخ  به  بوديم«  سرباز  »ما  و  »نشانه ها«  »میهن پرست«،  در  را  خود 
کشید. پس از آن بود که دوباره به کارگرداني رو  آورد و فیلم هاي 
بحث برانگیزي چون »مصايب مسیح« و »آپوکالیپتو« را سامان داد. 
خودش  گفته  به  که  کرد  آغاز  وقتي  را  مسیح«  »مصايب  روي  کار 

حسابي از کوره در رفته و عصبي بود. 

الكل  و  مخدر  مواد  مقابل  در  هالیوود  بزرگ ترين ستارگان  از  يكي 
افالس  »اوج  به  خودش  تعبیر  به  که  اين  تا  بود  درآمده  زانو  به 
به  ولي  رفت  پیش  خودکشي  مرز  تا  بود.  رسیده  رواني«  روحي 
ايمان مسیحي اش تكیه کرد تا از اين ورطه به درآيد و سرانجام با 
همراهي خانواده اش و ياري جمعیت کمك به معتادان، نوشخواري را 
ترك کرد و به زندگي اش اعتباري دوباره بخشید. با اينكه فیلم هاي 
بعدي اش دخلي به مذهب ندارند ولي به نظر مي رسد که سرنوشت 
هنري گیبسون با جار و جنجال در هم آمیخته است. »چگونه تعطیالت 
تابستاني ام را سپري کردم« فیلمي است که گیبسون اکنون در حال 
را  فیلم نامه اش  خودش  که  فیلمي  است،  آن  به  دادن  سامان  و  سر 
نوشته است و در آن بازي هم مي کند ولي او را با مشكالتي درگیر 

کرده اند که خیلي به او ربطي ندارد. 

در  را  زنداني  فیلم،  اين  فیلمبرداري  دلیل  به  که  است  اين  ماجرا 
مكزيك تخلیه و زندانیان را به مكاني دور افتاده منتقل کرده اند و حاال 
خانواده هاي زندانیان معترض شده اند و سر و صدا به راه انداخته اند 
که سر زدن به زندان و مالقات با زندانیان برايشان بسیار دشوار 
مبني  درخواستي  »من  مي گويد:  مورد  اين  در  گیبسون  است.  شده 
بر انتقال زندانیان نداشته ام و مقامات مكزيكي خودشان اين تصمیم 
است  داستاني  کارگرداني،  براي  بعدي اش  پروژه   » گرفته اند.  را 
تهیه کننده اش  کینگ  گراهام  که  وايكینگ  نژاد  درباره  مخاطره آمیز 
که  اين  خالصه  ستاره اش.  کاپريو  دي  لئوناردو  و  بود  خواهد 
باشند.  گیبسون دوستان منتظر يك درام خشن و خون فشان ديگر 
مل گیبسون با اشتیاق درباره اين فیلم حرف مي زند: »قصد داريم يك 
فیلم وايكینگي درجه يك بسازيم. تا حاال يك فیلم وايكینگي که مطابق 
میلم باشد نديده ام و تصمیم گرفته ام که حق مطلب را در مورد نژاد 

وايكینگ ادا کنم و فیلمي بسازم که زهره خاليق را بترکاند!« 

من يك لعنتي سخت جان هستم
مترجم:  عقیل قیومي -منبع: روزنامه تلگراف 

ستارگان  بزرگ ترین  از  یکي 
و  مخدر  مواد  مقابل  در  هالیوود 
این  تا  بود  درآمده  زانو  به  الکل 
»اوج  به  خودش  تعبیر  به  که 
رسیده  رواني«  روحي  افالس 
بود. تا مرز خودکشي پیش رفت 
تکیه  مسیحي اش  ایمان  به  ولي 
و  درآید  به  ورطه  این  از  تا  کرد 
خانواده اش  همراهي  با  سرانجام 
و یاري جمعیت کمک به معتادان، 
به  و  کرد  ترک  را  نوشخواري 
دوباره  اعتباري  زندگي اش 

بخشید. 
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»گفتار پادشاه« پیشتاز جوايز فیلم 
مستقل بريتانیا شد

- فیلم سینمايی »گفتار پادشاه« ساخته تام هوپر در هشت رشته نامزد دريافت جوايز سیزدهمین دوره 
جوايز فیلم مستقل بريتانیا شد.

اين فیلم با بازی کالین فیرث به نقش جرج ششم پادشاه انگلستان اخیرا جايزه اصلی جشنواره بین المللی 
فیلم تورنتو را از آن خود کرد.

شامل  پادشاه«  »گفتار  نامزدی های 
و  کارگردان  فیلم،  بهترين  بخش های 
راش  جفری  است.  )فیرث(  مرد  بازيگر 
گفتار درمان گر  نقش  در  بازی  برای 
بهترين  جايزه  دريافت  نامزد  پادشاه 
بازيگر مرد مكمل است، همین طور گای 
را برعهده  ادوارد هشتم  پیرس که نقش 

دارد.
هلنا بونهم کارتر هم برای بازی در نقش 
بهترين  بخش  در  بوئز-لیون  الیزابت 
دريافت  بخت  مكمل  نقش  زن  بازيگر 

جايزه را دارد. 
برندگان اين جوايز پنجم دسامبر )14 آذر( در لندن مشخص می شوند. جیمز نسبیت مجری اين مراسم 

است.
فیلم افسانه علمی »هیوالها« به کارگردانی گارت ادواردز در شش بخش نامزد دريافت جوايز فیلم مستقل 

بريتانیاست، همین طور »هرگز ترکم مكن« که اقتباسی از رمان سال 2005 کازو ايشیگورو است.
مستند »آالچیق« به کارگردانی کلیو بارنارد نیز در شش بخش از جمله بهترين بازيگر زن )مانیندر ويرك( 
بخت دريافت جايزه را دارد. اين مستند درباره آندرا دانبار نمايشنامه نويس بريتانیايی و رابطه پردردسر 

او با دخترش لورن است.
برنارد هفته پیش برای کارگردانی »آالچیق« جايزه بهترين چهره تازه کار بريتانیا همچنین جايزه ساترلند 
را از جشنواره فیلم لندن دريافت کرد. مانیندر ويرك در عین حال در بخش آينده دارترين هنرمند تازه کار 

نامزد دريافت جايزه است.
»چهار شیر« اولین ساخته کريس موريس در پنج بخش از جمله بهترين فیلم و بهترين کارگردان تازه کار 

نامزد شده است. جین گلدمن و متیو وان نیز برای »کیك-اس« در بخش بهترين فیلمنامه نامزد هستند.
»سگ دندان«، »من عشق هستم«، »يك پیشگو«، »راز چشمان آنها« و »استخوان زمستان« نامزدهای بهترين 

فیلم خارجی را تشكیل می دهند.
انتخاب می کند. کمیته  داوری مستقل  را يك هیئت  بريتانیا  فیلم مستقل  برندگان سیزدهمین دوره جوايز 

انتخاب نامزدهای اين دوره را از میان حدود 200 فیلم انتخاب کرد.
پارسال »ماه« به کارگردانی دانكن جونز جوايز اصلی جوايز فیلم مستقل بريتانیا را از آن خود کرد.

بی بی سی / 1 نوامبر

دی کاپريو نقش قاتل زنجیره ای را بازی می کند
در شهر سفید«  فیلم سینمايی »شیطان  در  زنجیره ای  قاتل  يك  نقش  در  بازی  برای  لئوناردو دی کاپريو 

قرارداد امضاء کرد.
 بازيگر 36 ساله آمريكايی در اين فیلم که بر مبنای 
کتابی از اريك الرسن ساخته می شود، نقش اچ. اچ. 
هلمز را بازی می کند که بین 27 تا 200 نفر را کشت 

که بیشتر آنها زنان جوان بودند.
بیش  سفید«  شهر  در  »شیطان  غیرداستانی  کتاب 
 17 به  و  داشت  فروش  نسخه  میلیون   3/2 از 
پسزمینه  در  کتاب  اين  داستان  شد.  ترجمه  زبان 
روی   1893 سال  در  شیكاگو  جهانی  نمايشگاه 
می دهد و روايت های در هم پیچیده دانیل اچ. برنهام 
آرشیتكت و هلمز را بیان می کند. هلمز از هتلی که 
در نزديكی نمايشگاه احداث کرده بود برای فريب 

قربانیانش استفاده می کرد.
»شیطان در شهر سفید« يك پروژه استوديويی نیست و شرکت »آپین وی پروداکشنز« متعلق به دی کاپريو 

و جنیفر کیلوران برای تولید آن با استوديو برادران وارنر قرارداد امضاء کرده است.
اين پروژه ابتدا توسط تام کروز و پوال واگنر از طريق شرکت آنها و پس از امضای قرارداد با شرکت 
پارامونت در هالیوود مطرح شد، اما قرارداد آنها سال 2004 فسخ شد. پارامونت سال 2007 حقوق اقتباس 

سینمايی از کتاب »شیطان در شهر سفید« را به خود اختصاص داد.
فیلمی  که  آغاز می کند  را  ايستوود  کلینت  کارگردانی  به  در »هوور«  بازی  به زودی  لئوناردو دی کاپريو 
زندگی نامه ای درباره جی. ادگار هوور اولین رئیس پلیس فدرال آمريكا، اف بی آی است. او امسال دو فیلم 

»شاتر آيلند« و »آغاز« را روی پرده سینماها داشت.
»الماس خونین«  فیلم های »چه چیزی گیلبرت گريپ را می خورد«، »هوانورد« و  بار برای  دی کاپريو سه 

نامزد اسكار بوده است.
ورايتی / 1 نوامبر

آل پاچینو بازيگر اصلی »آربیتراژ« شد
 بازيگر برنده اسكار در تريلر مالی »آربیتراژ« با ايوا گرين و سوزان ساراندون همبازی می شود.

 نیكالس جارکی نويسنده و کارگردان فیلمبرداری اين پروژه را بهار آينده در نیويورك آغاز می کند.
»آربیتراژ«  )»کاپوتی«(  اوون  مايكل 
را از طريق شرکت مديا تهیه می کند 
و کوين تورن و رابرت سالرنو ديگر 

تهیه کنندگان »آربیتراژ« هستند.
يك  نقش  فیلم  اين  در  پاچینو  آل 
بازی  را  سرشناس  سرمايه گذار 
مشكل  به  کارش  در  که  می کند 
آنكه  از  پیش  دارد  و سعی  خورده 
امپراتوری  کاله برداری اش رو شد، 
مهم  بانك  يك  به  را  خود  تجاری 
بفروشد، اما يك اشتباه غیرمنتظره 
می کند  مجبور  را  او  خونین  و 

نامحتمل ترين کار را انجام بدهد.
پاچینو  آتی  پروژه های  ديگر  از 

می توان به کمدی »جك و جیل« اشاره کرد که در آن با آدام سندلر همبازی خواهد شد. انتظار می رود 
فیلمبرداری اين پروژه اکتبر شروع شد. او اخیرا برای بازی در سريال کوتاه »تو جك را نمی شناسی« 

برنده جايزه امی شد و در نمايش »تاجر ونیزی« به نقش شايالك روی صحنه رفت.
بازيگر 70 ساله نیويورکی برای فیلم های »پدرخوانده«، »سرپیكو«، »پدرخوانده: قسمت 2«، »بعد از ظهر 
نحس«، »... و عدالت برای همه«، »ديك تريسی« و »گلن گری گلن راس« نامزد اسكار بود و سال 1993 

برای فیلم »بوی خوش زن« برنده اسكار بهترين بازيگر مرد شد.
سوزان ساراندون اخیرا فیلم »وال استريپ: پول هرگز نمی خوابد« را روی پرده سینماها داشت و ايوا 

گرين در حال بازی در مجموعه تلويزيونی »کاملوت« است.
»آربیتراژ« در دانش مالی به معنای کسب سود بدون ريسك يا کسب بازدهی بدون سرمايه گذاری 
است که اين کار با استفاده از تفاوت های موجود در بازارهای مختلف يا ابزارهای مختلف در يك بازار 

انجام می شود.
ورايتی / 2 نوامبر
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کتاب جديد گابريل گارسیا 
مارکز منتشر شد 

عنوان  با  نوبل،  جايزه  برنده  مشهور  نويسنده  مارکز،  اثر  جديدترين 
اين  سخنراني  متن   22 برگیرنده  در  کنم«،  سخنراني  که  »نیامدم 
نويسنده، روز جمعه در اسپانیا و آمريكاي التین منتشر شد. اين در 
حالي است که »کريستوبال پیه را« ويراستار انتشارات رندوم هاوس 

بعدي  اثر  انتشار  کار  که 
،نويسنده  »مارکز« 
را  کلمبیايي  مشهور 
او   : گفت  دارد،  برعهده 
را  جديدش  رمان  نوشتن 
نیز به پايان برده و قرار 
به  هم  کتاب  اين  است 
زودي منتشر شود. کتاب 
سخنراني  که  »نیامدم 
کنم« که در برگیرنده 22 
در  مارکز  سخنراني  متن 
است،  گذشته  سال هاي 
حالي  در  جمعه  روز 

رونمايي شد که مارکز در مراسم رونمايي حضور نداشت. اين کتاب با 
متن سخنراني اي از مارکز که در سال 1944 در دبیرستان ايراد کرده 
بود، شروع مي شود. متن سخنراني  او در »آکادمي زبان اسپانیايي« در 
اسپانیا در سال 2007 ، آخرين متني است که در اين کتاب گرد آمده 
است. مارکز که يك سال و نیم براي گردآوري اين سخنراني و انتخاب 
اين متون نظرات خود  طرح روي جلد کتابش وقت صرف کرده، در 

درباره سیاست و فرهنگ و ادبیات را به روشني اظهار کرده است.

وسوسه ها  از  نشده اند،  منتشر  هم  با  تاکنون  که  متن  ها  اين  در  او   
به  و  مي گويد  سخن  نويسنده  يك  عنوان  به  دلمشغولي هايش  و 
موضوع هايي که روانش را به عنوان يك شهروند آشفته و دگرگون 

مي کنند،  به دقت و وسواس اشاره مي کند.

تا  گرفته  کلمبیا  کشورش  رخدادهاي  از  جديد،  کتاب  اين  در  وي   
گسترش تولیدهاي اتمي، بالهايي که بر سر محیط زيست آمده، آينده 
جوانان و آموزش و پرورش در آمريكاي التین سخن به میان آورده 
است. عنوان رمان جديد مارکز که هنوز زمان انتشارش اعالم نشده، 

به انگلیسي »آگوست ديدار خواهیم کرد« است. 

بانوی برنده نوبل ادبیاتکوتاه از ادبیات
 »لژيون دونور« گرفت

تونی موريسون، نويسنده سیاه پوست برنده نوبل ادبیات و جايزه 
که  کرد  دريافت  را  دونور  لژيون  نشان  چهارشنبه  روز  پولیتزر 

باالترين نشان افتخار دولت فرانسه است.
به  نويسنده  اين   
رمان های  واسطه 
درمورد  شاعرانه اش 
تجربیات  و  بردگی 
سیاهان  زندگی 

شهرت دارد.
وزير  میتران  فردريك 
اين  فرانسه  فرهنگ 
جايزه را به موريسون 

اهدا کرد. موريسون سال 1988 برای مشهورترين رمانش يعنی 
»محبوب« جايزه پولیتزر را دريافت کرده بود. نوبل ادبیات سال 

1993 نیز به اين نويسنده رسید.
وزير فرهنگ فرانسه در مراسم اهدای جايزه گفت: »می خواهم به 
شما بگويم در چشم ما شما بهترين بخش قاره آمريكا را در خود 

داريد. شما رويای آزادی در خشن ترين خیال ها هستید.«
در  تولد  اجازه  سیاه پوست  کودکی  به  که  »رويايی  داد:  ادامه  او 
اما  نژادی،  تبعیض  سال های  در  داد،  اوهايو  در  فقیر  خانواده ای 
اين کودك به سمت تقدير غريب خود قدم برداشت و به بزرگترين 

نويسنده زن آمريكا بدل شد.«
تونی  »انجمن  اعضای  ديگر  همراه  به  پنجشنبه  امروز  موريسون 
رونمايی  فرانسه  در  برده داری  اتمام  يادبود  بنای  از  موريسون« 

می کند.
او گفت: »همیشه با استقبال گرم در فرانسه از من پذيرايی شده 
و گرفتن اين مدال افتخار برايم بسیار ارزش دارد. نه تنها از من 

پذيرايی می شود بلكه به من جايزه هم می دهند.«
لژيون دونور باالترين نشان دولت فرانسه است. ناپلئون بناپارت 
در سال 1802 آن را بنیاد گذاشت. اين نشان به خاطر کمك های 
نظامی، فرهنگی، علمی يا اجتماعی به فرانسه به افراد، از جمله به 

کسانی که شهروند فرانسه نیستند، اهدا می شود.
نشان  اين  دريافت کنندگان  جمله  از  مان  توماس  و  روالن  رومن 
هستند. از ايران محمدعلی سپانلو، عباس کیارستمی، احسان نراقی 

و شیرين عبادی به اين جايزه رسیده اند.
از موريسون 79 ساله رمان »عشق« به ترجمه شهريار وقفی پور 

از سوی نشر کاروان به فارسی منتشر شده است.

خبرگزاری فرانسه / 3 نوامبر

قديمي ترين نسخه
 »کتاب دستور« در حراجي! 

قديمي ترين  پايه  قیمت  عنوان  به  دالر  میلیون  نیم  و  يك  تا  يك 
تعیین   ،1833 سال  به  دستور«  »کتاب  مذهبي  اثر  چاپي  نسخه 
مذهبي  کتاب هاي  نسخه هاي  قديمي ترين  از  تعدادي  است.  شده 
بي آمريكا  اي.  در حراجي  فرقه هاي مسیحیت(  )از  مورمون  فرقه 
در معرض فروش گذاشته شده است. »کتاب دستور« در برگیرنده 
مكاشفات جوزف اسمیت پايگذار فرقه مسیحي »جنبش مقدس روز 
گرد   1833 سال  به  فلپس  واين  ويلیام  توسط  که  است  محشر« 
آوري شده بود. ادعا مي شود جوزف اسمیت الهامات عجیبي به 
زباني ناشناخته را به زبان انگلیسي ارائه داد و اين اثر جمع آوري 
آثار  مجموعه هاي  در  قديمي  اثر  اين  از  نسخه   30 تنها  آنهاست. 
کلیساي  چون  معتبر  کلیساهاي  و  دانشگاه ها  کتابخانه ها،  قديمي 
مسیح مقدس در سالت لیك سیتي يوتا، جامعه مسیحیت در ايالت 
در  ماريوت  کتابخانه  و  نیويورك  عمومي  کتابخانه  میسوري، 

دانشگاه يوتا وجود دارد. 

رنگ در قطب جنوب 
اما  بود.  استرالیا  هنرمندان  از سرشناس ترين  يكي  نوالن  سیدني 
محدود  زندگي اش  محل  جغرافیاي  به  تنها  فقید  نقاش  اين  هنر 
کرد،  سپري  آمريكا  دريايي  نیروي  با  را  مدتي  نوالن  نمي شود. 
در  فريز  ديپ  عملیات  آمريكا مشغول  در سال 1964،  که  زماني 
جنوبگان بود. نوالن تابلوي روبه رو، با نام »دانشمند« را در اين 
عملیات کشید و پويايي عصرش که به واسطه رنگ ها محقق شده، 

به سربازان در اين منقطه سرد و خشك انرژي مي داد. 
آثار نوالن تا 18 دسامبر در موزه پوالر لندن به نمايش در خواهند 

آمد. 

پخش فیلم های ايرانی با زيرنويس عبری
يك شبكه تلويزيونی ماهواره ای اخیرا اقدام به پخش فیلم فارسی های 

دهه چهل و پنجاه ايران با زيرنويس عبری کرده است.
جان  »دائی  مثل  انقالب  از  قبل  تلويزيونی  سريال های  از  برخی 
با  و  شبكه  اين  از  کنون  تا  که  هستند  نمونه هايی  از  ناپلئون« 
زيرنويس فوق پخش شده اند.اخیرا و در همین راستا، فیلم سینمايی 
»طوقی« ساخته علی حاتمی از تلويزيون ICC با زيرنويس عبری 

پخش شده است.

رمان جديد ماريو بارگاس يوسا 
رونمايی شد

 ماريو بارگاس يوسا، نويسنده پرويی و برنده امسال نوبل ادبیات 
روز چهارشنبه از رمان جديدش رونمايی کرد.

جريان  در  و  گرفت  صورت  مادريد  در  رونمايی  اين  مراسم 
»عواقب  صحبت هايش  در  کاتدرال«  در  »گفت وگو  نويسنده  آن 
استعمار« اروپايی ها را محكوم کرد.او در نشست خبری با اشاره 
به استعمار کشورهای آمريكای التین توسط اروپايی ها در اواخر 
قرن نوزدهم گفت: »اين استعمار ويرانی را گسترش داد و عواقبی 

داشت که بازماندگان آن قربانیان هرگز از آن رهايی نداشته اند.«
درمورد  چیره دست  نويسنده  اين  جديد  رمان  سلتیك«  »رويای 
بشر  حقوق  نقض  به  که  است  ايرلندی  ملی گرای  کیسمنت،  راجر 
در اوايل قرن بیستم در کنگو اعتراض کرد و به بهانه خیانت به 
بريتانیا به دار آويخته شد.اين کتاب که روز چهارشنبه به در 17 
ترجمه  زبان   20 به  به زودی  منتشر شد  زبان  اسپانیايی  کشور 
برنده  عنوان  به  امسال  اکتبر  هفتم  روز  ساله   74 می شود.يوسا 
زمان  »از  گفت:  جايزه  اين  درمورد  او  شد،  معرفی  ادبیات  نوبل 

بردن اين جايزه کار کردن برايم دشوار شده.«
او افزود: »شبی دو يا سه ساعت می خوابم، اما گله ای ندارم. چیزی 
که خیالم را راحت می کند گذرا بودن اين مسئله و بازگشت به ريتم 
ديگرش  رمان های  درمورد  خاتمه  در  است.«او  زندگی ام  طبیعی 
نوشتن  به  روز  هر  و  دارم  ذهن  در  بسیاری  »پروژه های  گفت: 
ادامه می دهم. مرگ مرا با قلمی در دست مالقات می کند.«از يوسا 
رمان های »گفت وگو در کاتدرال«، »سوِر ُبز«، »جنگ آخرالزمان« و 

»دختری از پرو« به فارسی ترجمه شده اند.

خبرگزاری فرانسه / 3 نوامبر
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گونتر گراس در آستانه 83 سالگی جلد دوم خاطراتش 
را با عنوان »جعبه« به زبان انگلیسی منتشر می کند. 
می  که  کارهايی  ام.  کرده  عادت  »ديگر  گويد:  می  او 

کنم، گاهی زخم های قديمی را در آلمان باز می کند، 
نمی دانم آيا بايد پوست کلفت شوم يا توجهی نكنم و 

بگذارم خودم آسیب ببینم؟«
زندگی  همسرش  اوته،  همراه  به  دفترش  کنار  خانه ای  در  گراس 

کردن  هنگام صحبت  او  دارد.  در دست  را  پیپش  همیشه  و  می کند 
دائم بین زبان انگلیسی و آلمانی در نوسان است. او به زودی 83 
»نه،  می گويد:  مرگ  از  ترس  درمورد  نويسنده  اين  می شود.  ساله 
نمی ترسم. من با هر بهار سر شوق می آيم. در سن من هر سال مثل 

يك موهبت است.«
جلد دوم زندگینامه او به زبان انگلیسی به ترجمه کريشنا ويسنتن 
منتشر  سكر«  »هرويل  انتشارات  توسط  آينده  هفته  »جعبه«  نام  با 
می شود. اين دومین جلد از سه گانه ای است که نوشتنش هفت سال 
طول کشیده است. بخش سوم اين زندگینامه »واژه های گريم« نام 
دارد و به زبان داستان های برادران گريم نوشته شده است.برادران 
گريم سال های سال از عمرشان را صرف جمع آوره افسانه های 
از  بسیاری  الهام  منبع  به  ها  بعد  که  هايی  کردند.افسانه  اروپايی 
هنرمندان از جمله گراس تبديل شد. جلد سوم زندگینامه اين نويسنده 

ماه اوت سال آينده به زبان انگلیسی منتشر می شود.
»کندن پوست پیاز«، جلد اول اين سه گانه است.اين کتاب در برگیرنده 
دوره جوانی اين نويسنده است و ماجرا های زندگی او را تا زمان 
نوشتن رمان »طبل حلبی« -در 32 سالگی - دربرمی گیرد. »جعبه« به 
قول نويسنده اش »بخش خانوادگی ماجرا است؛ تجربه بچه هايم از 

پدرشان که من باشم، پدری که سرش دائم توی کتاب بود.«
هر جلد اين سه گانه محتوايی زندگینامه ای دارد که به شكل داستانی 
روايت شده است. او نام فرزندانش  در کتاب ها تغییر داده است. او 
دو  و  از همسر دوم و سوم  دو دختر  اول،  از همسر  فرزند  چهار 
پسرخوانده هم از اوته - همسر چهارمش-دارد . اکنون 17 نوه دور 

او را گرفته اند.
گراس درمورد فرزندانش می گويد: »همیشه دورم را بچه ها گرفته 
بیشتر  زن ها  شايد  است.  نداده  آزارم  صدايشان  هیچوقت  بودند. 
زن  کنار  در  سال   30 حال  اين  با  باشند.  شده  کردنم  کار  مزاحم 
مستقلی زندگی کردم که متوجه نیاز من به تنهايی برای کار کردن 

بوده و نوشتن من برايش بسیار مهم است.«
گونتر گراس در دفتر کارش در نزديكی بهلندورف و شهر لوبك به 

خوبی فريادهای پس از چاپ »کندن پوست پیاز«را به ياد می آورد.
او چهار سال پیش در اين کتاب نوشته بود که در نوجوانی، مدتی 
ويژه  )نیروی  اس اس«  »وافن  در  جهانی  دوم  جنگ  پايان  به  مانده 
رايش سوم( نام نويسی کردم. اين اعتراف بزرگترين جنجال نیم قرن 

فعالیت ادبی او بود.
نويسنده »طبل حلبی« امروز می گويد: »ديگر عادت کرده ام. کارهايی 
که من می کنم، گاهی در آلمان زخم های قديمی را باز می کند. همیشه 
اين سوال برايم پیش می آيد که آيا بايد پوستم کلفت شود و توجهی 
نكنم و بگذارم خودم آسیب ببینم؟ من می گذارم آسیب ببینم چون 

اگر پوست کلفت شوم خیلی چیزهای ديگر را حس نمی کنم.«
به  که  بود  آلمانی  نويسنده  اين  رمان  اولین   ،)1959( حلبی«  »طبل 
اثری پرفروش بدل شد،اما اين اثر در بلوك شرق توقیف شدو اجازه 
انتشار نیافت. در سال 1995 نیز منتقدان با تمام وجود به رمان»از 
راه بسیار دور« تاختند،رمانی که موضوعش وحدت دو آلمان بود. 
برمالشدن خبر عضويت او در »وافن اس اس« در روزنامه های سال 
2006 تكان دهنده بود، هرچند خودش می گويد: »من در دهه 1960 با 
صراحت در اين مورد سخن گفتم اما آن موقع کسی ناراحت نشد.«

شايد به اين دلیل که در آن زمان مردم به لطف »شكوفايی اقتصادی« 
چون  نويسندگانی  اما  کنند  فرموش  را  گذشته  می خواستند  آلمان 
؛آن  می دادند  قلقلك  را  فراموشكاری  اين  بل  هاينريش  و  گراس 
و  آشوويتس  دادگاه های  به  توجهات  شدن  معطوف  از  پیش  هم 

اعتراضات دانشجويی سال 1968 .

گراس در »کندن پوست پیاز« اعتراف می کند که  چند دهه چشمانش 
را بر حقايق بسته بود. البته او همیشه به عضويت در هنگ جوانان 

نیروی دريايی،  برای عضويت در  نام نويسی در 15 سالگی  هیتلر، 
احضار در سن 16 سالگی به عنوان خدمه تانك و مجروح شدنش 
پیش از شلیك حتی يك گلوله معترف است. اين آگاهی او به زمانی 
برمی گردد که به عنوان زندانی جنگی متوجه جناياتی شد که او و 

هم نسالنش متوجه آن نبودند.

خودش می گويد: »پس از جنگ می خواستم آنچه را با غرور احمقانه 
به  60 سال  از  پس  گراس  اينكه  کنم.«  پنهان  بودم،  پذيرفته  جوانی 
سختی  بیانگر  شايد  می کند  اعتراف  اس اس«  »وافن  در  عضويتش 

باشد که بر او رفته است.از کارنامه ادبی او مشخص است که گذشته 
هرگز »پاك نمی شود« و تا ابد مسئولیت و گناه آن مثل »رويايی« 

در ذهن می مانند.

را  بود زندگینامه ام  بهتر  نويسنده »موش و گربه« می گويد: »شايد 
زودتر می نوشتم. االن به نظر می رسد که من قصد اعتراف داشته ام 
اس اس«  »وافن  برای  داوطلبانه  من  بطلبم.  حاللیت  می خواستم  و 
خودشان  مرا  اسم  ديگر  نفر  هزاران  مثل  نكردم،بلكه  نام نويسی 
اين  نمی دانستنم  اصال  17 سالگی  در سن  موقع،  آن  نوشتند. حتی 

واحد جنايتكار است. فكر می کردم گروهی روشنفكر است.«
نوينسده برنده جايزه نوبل ادبیات به نام نويسی اش اهمیتی نمی دهد 
در  که  مسئولیتی  می پذيرد؛  را  جوانی اش  اعتقادات  مسئولیت  اما 
داستان ها، نمايشنامه ها، شعرها، مقاالت و خاطراتش روی آنها کار 
کرده است. »من متعلق به نسلی هستم که زير سلطه سوسیالیسم 
ملی بزرگ شد و کورکورانه جلو رفت و اجازه داد کورکورانه هدايت 
شود.« او معتقد است پس از پايان جنگ »درحالیكه بسیاری سعی 
به  من  بدانند  آلمان  مقاومت  نیروی  عضو  را  خودشان  می کردند 
صراحت گفتم مثل يك احمق تا آخرين لحظه به پیروزی امیدوارم. 
پنهان  اين مسئله را  نابود شدم. هیچ وقت  آلمان سقوط کرد  وقتی 
از جنگ و  تاکنون هرچه نوشته ام دريافت من  از آن زمان  نكردم. 

پس از آن بوده.«
اعترافات گراس باعث شده تا خیلی ها به اعتقادات اخالقی او حمله 
کنند.اما او خود را »وجدان آلمان« نمی داند؛ ».« او بارها به سوابق 
ديگران در جنگ اعتراض کرده است و همین موجب شده که متهم به 
»رياکاری« شود، او با اين گفته ها مخالف است و می گويد: »کسینجر 
سیاستمدار آلمانی را موقعی که می خواست مشاور شود ،نقد کردم، 
در واقع من درمورد مردی حرف می زدم که در دوران حكومت نازی 

عضو ارشد تبلیغات نازی بود،نه يك بچه17 ساله .«
اين نويسنده که تمام عمرش سوسیال دمكرات بوده اما هرگز عضو 
حزب نشده،می گويد: »من آنها را نقد کردم اما هنوز هم طرفدارشان 
همه  »اين ها  می گويد:  اطرافش  جنجال های  به  اشاره  با  او  هستم.« 

سیاسی است، انتظار دارند من دهنم را ببندم اما من اين کار را نمی 
کنم.«

»خانه گونتر گراس«،نام موزه ای در شهر لوبك است.در اين موزه 
بخشی به عنوان جنجال هم وجود دارد. اين موزه مملو از نوشته ها، 
نقاشی های آبرنگ و مجسمه های مربوط به برنده نوبل ادبیات سال 
1999 است. اين موزه در سال 2002 بنا شده است و در حال حاضر 
تا  با عنوان »گونتر گراس و لهستان« است که  پذيرای نمايشگاهی 

31 ژانويه سال آينده برپا است. اين نويسنده در سال 2005 گروهی 
متشكل از 10 مترجم »طبل حلبی« را به گردشی در زاگاهش برد. 
توسط  آن  انگلیسی  ترجمه  رمان،  اين  ترجمه های  میان  در  گراس 
به جمالت طوالنی خود  را  آن  و  بیشتر می پسندد  را  میچل  برئون 

نزديكتر می بیند.
»جعبه«- نام جلد دوم خاطرات او- برگرفته از نام دوربین عكاسی 
مارك آگفا است .اين دوربین در طول جنگ جان سالم به در برده و 
عالوه بر ثبت خاطرات، آينده را هم در خود دارد. درست ماننده طبل 
اسكار در »طبل حلبی«، دوربین در اينجا می تواند استعاره ای از هنر 
گراس هم باشد. »اين جلد شبیه داستان پريان است که به کودکان 
شیوه نوشته شدن يك اثر در ذهن من را توضیح می دهد. ذهن ما در 
قید توالی رخدادها نیست. وقتی فكر و خیال می بافی، گذشته و آينده 

و حال ترکیب می شوند.«
به  پیش«  وقت  »خیلی  خودش  قول  به  و  است   1927 متولد  گراس 
او  است.  نیفتاده  جنايت  و  دام جرم  در  آورده  و شانس  آمده  دنیا 
مادرش را دلیل نويسنده  شدنش می داند: »مادرم داستان های فانتزی 
و ساختگی مرا دوست داشت، برعكس پدرم.« مادرش او را به کالج 
هنر و نويسندگی فرستاد درحالیكه پدرش می خواست گونتر جوان 

مهندس شود.
او در 15 سالگی مدرسه را ترك کرد تا به جنگ برود؛ »در مدرسه 
قهرمانان جنگ الگوهای ما بودند و خیلی احمقانه فكر می کرديم جنگ 
زود تمام می شود پس تصمیم گرفتم به جنگ بروم. البته بخشی هم 
به دلیل زندگی در خانه تنگ و ترش دواتاقه و دعوا های همیشگی 

با پدرم بود.«
شیفته  پدرش  چون  که  افرادی  بر  است  هجويه ای  حلبی«  »طبل 
آرمان های نازی شده بودند. »خرده بورژوايی مامن سیاسی ندارد. 

ثروتمندان آن را دوست ندارند و از سوی جناح چپ طرد شده.«
گراس يك پناهنده هم هست؛ »سرزمین مادری چیزی است که وقتی 
اين  از دستش می دهی متوجه آن می شوی. »طبل حلبی« را برای 
نوشتم که نشان دهم وقتی سرزمین مادری رفت ديگر نمی توانی آن 

را به دست بیاوری.«
نويسنده آلمانی زبان اولین رمانش را در پاريس نوشت. او خودش را 
تحت تاثیرهنرمندان و نويسندگان بسیاری می داند؛ از برادران گريم 
»راشومون«  فیلم  حتی  و  اسپانیايی-عربی  پیكارسك های  تا  گرفته 
ساخته آکیرا کوروساوا، فیلمی که از چند زاويه ديد داستان قتلی در 

قرون وسطی را روايت می کند.
ترس گراس از مرگ والدينش در کشتی مملو از پناهندگانی که از 
 1945 سال  ژانويه  در  که  کشتی  بودند،  فراری  ارتش سرخ  دست 
توسط نیروهای شوروی سابق غرق شد دستمايه رمان »راه رفتن 
پیشتر در »طبل  او  خرچنگ« شد که در سال 2002 آن را نوشت. 
حلبی« به اين مسئله اشاره کرده بود اما به نظرش قالب صحیح برای 
بیان اين موضوع را پیدا نكرده بود. »در اين فاجعه تلخ 10 هزار نفر 
بچه ها. خوانندگان  و  زنان  بیشتر هم  دادند،  از دست  را  جان خود 
»خرچنگ« گفتند اين کتاب موجب شده اعضای خانواده زبانشان باز 
شود و از اين مسئله صحبت کنند. اين کاری است که ادبیات می کند.«

پايان  اين  دارند  »بعضی دوست  اين سه گانه می گويد:  در مورد  او 
کار باشد. اما نیست. در اين سن و سال من به اثری حماسی فكر 
نمی کنم. اما باز هم می نويسم، شايد شعر. االن طرح می زنم، اينطور 

خودم را حفظ می کنم.«
او در خاتمه با اشاره به جنگل نزديك خانه اش می گويد: »جنگل به 
يادم می آورد که تخیل طبیعت بسیار بزرگتر از تخیل من است. هنوز 

بايد ياد بگیرم.«

می خواهند دهنم را ببندند
گاردين / 1 نوامبر

به  ها  خیلی  تا  شده  باعث  گراس  اعترافات 
را  خود  او  کنند.اما  حمله  او  اخالقی  اعتقادات 
»وجدان آلمان« نمی داند؛ ».« او بارها به سوابق 
همین  و  است  کرده  اعتراض  جنگ  در  دیگران 
موجب شده که متهم به »ریاکاری« شود، او با 
این گفته ها مخالف است و می گوید: »کسینجر 
می خواست  که  موقعی  را  آلمانی  سیاستمدار 
درمورد  من  واقع  در  کردم،  ،نقد  شود  مشاور 
مردی حرف می زدم که در دوران حکومت نازی 
بچه17  یک  بود،نه  نازی  تبلیغات  ارشد  عضو 

ساله .«
این نویسنده که تمام عمرش سوسیال دمکرات 
نشده،می گوید:  حزب  عضو  هرگز  اما  بوده 
»من آنها را نقد کردم اما هنوز هم طرفدارشان 
اطرافش  جنجال های  به  اشاره  با  او  هستم.« 
انتظار  است،  سیاسی  همه  »این ها  می گوید: 
دارند من دهنم را ببندم اما من این کار را نمی 

کنم.«
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چرا مردم فیلم ترسناک می بینند؟
برخی از افراد،  چه نوجوان و چه بزرگسال، طرفدار فیلم های ژانر وحشت هستند. چرا اين 
دسته از افراد، از ترسیدن و ترسانده شدن لذت می برند؟ و چرا برخی ديگر از افراد طاقت 

ديدن اين گونه فیلم ها را ندارند؟ 
برخی از افراد دائم به دنبال ديدن فیلم ها و 
برنامه های ترسناك هستند. به نظر می رسد 
که دوست دارند بترسند. اما چرا بايد کسی 
داشته  را دوست  ترسانده شدن  ترسیدن و 

باشد و اين  قدر با عالقه به دنبال آن برود؟
بر اساس گزارش اليوساينس،  اين افراد واقعا 
آن طور که به نظر می رسد نمی ترسند! جفری 
و  اجتماعی  روانشناسی  استاد  گلدشتاين، 
سازمانی در هلند معتقد است افرادی که به 
می نشینند،  ترسناك  ژانر  فیلم های  تماشای 
است.  امن  جايشان  که  می دانند  حقیقت  در 
آسیب  هیچ  فیلم ها  اين  که  آموخته اند  آن ها 
روانی  آسیب  و  نمی زند  آن ها  به  جسمانی 
آن هم در حد ديدن گاه به گاه کابوس است. 
بنابراين، با ارزيابی میزان واقعی بودن خطر، 
وقتی به تماشای اين گونه فیلم ها می پردازند، 
با امنیت خاطر درونی، فقط هیجان را تجربه 
می کنند. اين گروه در حقیقت به دنبال هیجان 

هستند.
اين  که  دارد  باور  هم  يوتا  دانشگاه  اجتماعی  و  رفتاری  علوم  دانشكده  مدير  رود،  ديويد 
افراد، می دانند در صورت واقعیت، اتفاقاتی که درون اين فیلم ها می افتد واقعا آسیب رسان و 
وحشتناك است. اما احساس امنیت زيرينی که در اثر تجربه در آن ها به وجود آمده است، 
به آن ها جرات روبرو شدن با اين فیلم ها و صحنه ها و حتی شرکت در مراسم هالوين و 

رفتن به درون کلبه های شكار مراسم هالوين را می دهد.
خطر  میزان  حد  اين  تا  نمی توانند  نوجوانان،   از  بسیاری  و  بزرگسال  افراد  از  برخی  اما 
واقعی را تخمین بزنند و گاهی آن را بیشتر از حدی که هست تصور می کنند. رود می گويد: 
»مثال کسی که از پرواز می ترسد، از ديدن يك تصوير غیرواقعی در مورد سوانح هوايی 
به وحشت می افتد، در حالی که در اغلب موارد، پرواز در مقايسه با رانندگی خیلی امن تر 

است.«
اما کودکان به طور معمول اين تفكیك را قايل نیستند. در واقع تجربه های آن ها از زندگی 
فیلم های ژانر وحشت  پنداشته شود. به همین دلیل  کم است و هر چیزی می تواند واقعی 
اغلب کودکان را واقعا می ترساند و آن ها ترسی واقعی را با مشاهده اين گونه فیلم ها تجربه 

می کنند.

ساعتی 31 هزار دالر براي تحويل پیتزا 
رويترز - نواامبر 2010  - اين روزها داغ ترين آگهی استخدام درتوکیو 
توجه همه را جلب کرده است:شرکتی برای پست تحويل پیتزا در شهر 
قصد استخدام دارد.حداقل سن 18 سال.لباس کار اجباری است و حقوق 
ساعتی 31 هزار دالر.هیچ تجربه کاري هم براي به دست آوردن اين 
شغل رويايي نیاز نیست. اين آگهی مربوط به شرکت پیتزا دومینو است 
که بیست و پنجمین سالگرد تاسیس اولین شعبه اش را در توکیو جشن 
می گیرد و قصد دارد يك کارگر خوش شانس را به همین مناسبت در 
ماه دسامبر استخدام کند. اين کار تنها برای يك ساعت به شكل نمادين 
به کارگر خوش شانس داده می شود اما برای همین مدت زمان اندك 
31 هزار دالر دريافت خواهد کرد.يكی از سخنگويان اين شرکت از بیان 
توضیحات بیشتر در مورد اين کار تا دهم نوامبر خودداری کرده اما 
وب سايت شرکت اعالم کرده هر کسی خواهان استخدام است بايد تنها 
از راه پر کردن فرم آنالين درخواست کند و بعد در صورت تايید به 
مصاحبه دعوت می شود.حقوق عادی کارگران در ژاپن از ساعتی هزار 
ين )12.41 دالر(شروع می شود. به گفته اين سخنگو، برای اين کار نیاز 
به تجربه زيادی نیست و شرکت از میزان استقبالی که از اين پست ويژه 

شده شگفت زده است. 
اما اظهارنظرهايي که برای اين آگهی در اينترنت گذاشته شده هم جذاب 
است و نظرات جالبی توسط افرادی که به نظر می رسد برای مشهور 
شدن دست به درخواست برای اين کار ويژه کرده اند، بیان شده است. 
کار  چنین  براي  دالر  31هزار  تنها  پیشنهاد  معتقدتد  هم  بسیاري  البته 
داشت  برخواهد  در  شرکت  اين  براي  هنگفتي  سود  که  بزرگي  تبلیغي 
بسیار اندك است. کارکنان دومینو هم معتقدند اين شرکت به جاي چنین 
کارهايي بهتر است حقوق آنها را افزايش دهد.شرکت دومینو پیتزا يیش 
از اين در کنار تبلیغ ماهرانه کار ساعتی 30 هزار دالر، به تمام کسانی 
که در روز 30 سپتامبر متولد شده اند تا 25 سالگی در هر مناسبت تولد 

يك پیتزا مجانی ارسال می کند.

بزرگ ترين ديوار زنده جهان 
يك شرکت طراحي کانادايي بزرگ ترين و بیولوژيكي ترين 
ديوار سبز خارجي را در شمال آمريكا درست کردند. اين 
بیولوژيكي گیاهي را دارد در  ديوار که بیشترين گونه هاي 

بريتیش کلمبیا واقع شده است. 

 Green Over Gray شرکت  سبز  ديوارهاي  طراحان 
عمومي  کتابخانه  زنده  ديوار  روي  را  خود  کار  تازگي  به 
که  ديوار  اين  در ساخت  اند.  رسانده  پايان  به  »سمیاهمو« 
وسعتي برابر 279 مترمربع دارد از بیش از 10 هزار گیاه و 
گل استفاده شده است. ديوار زنده يك باغ يا باغچه عمودي 
ديوارهاي  روي  که  است  کننده  رشد  خود  و  خاك  بدون 
داخلي يا خارجي ساختمان ها نصب مي شوند. اين ديوارها 
در اصل صفحه هايي ضدآب هستند که با فاصله اي ثابت از 
ديوار اصلي نصب شده و با حفظ جريان هوا در میان دو 

اليه از تخريب ديوار ساختمان جلوگیري مي کند. 

نور  دريافت  و  آبیاري  خودکار  سیستم  از  صفحه ها  اين 
اين  از  آنها کشت شده اند  گیاهاني که روي  برخوردارند و 
طريق آب و مواد غذايي مورد نیاز خود را دريافت مي کنند. 
موقعیت  در  رشد  توانايي  از  طبیعي  صورت  به  گیاهان 
شاهد  طبیعت  در  بارها  که  همانطور  برخوردارند  عمودي 

رشد گیاهان روي ديواره کوه يا درختان بوده ايد. 

عايق  بر  عالوه  زنده  ديوارهاي  ها،  قابلیت  اين  از  جدا 
بودن مي توانند میزان بارش باران را کنترل کرده و هواي 

ساختمان را تهويه کنند. 

با  ديوارها  اين  کرده اند  اعالم  ديوار  اين  طراحان  همچنین 
زمستان  فصل هاي  در  حرارت زايي  به  نیاز  دادن  کاهش 
مي توانند تا 20 درصد از هزينه هاي مرتبط با تامین انرژي 
گل هاي  از  ديوار  اين  شدن  ساخته  براي  دهند.  کاهش  را 
همیشه بهار، بوته هاي توت فرنگي و درختان کوچك از 120 
گونه بي نظیر استفاده شده تا چنین طرح زيبا و سبزي در 
اين ديوارها خودآبیار هستند و به همین  کانادا خلق شود. 

دلیل به نگهداري و آب زياد نیازي ندارند. 

2 نوامبر 2010 

چیني ها مالك 
پرسرعت ترين ابررايانه 

جهان شدند 
چیني ها با ارائه ابررايانه اي جديد، آمريكا را از مقام 
پايین  به  جهان  ابررايانه  ترين  سرعت  پر  مالكیت 

کشیدند و خود را 
به عنوان دارنده 

ترين  پرسرعت 
جهان  رايانه 
کردند.  معرفي 
متحده  اياالت 
اين  از  آمريكا 
پس ديگر مالك پر 

رايانه اي  زيرا  نیست،  جهان  ابررايانه  ترين  سرعت 
به نام »تیانهه1A-« توسط چیني ها ارائه شده است 
که مي تواند محاسبات را با سرعتي بسیار باالتر از 
ابررايانه جاگوار البراتواري در تنسي آمريكا انجام 
محاسبات  اجراي  توانايي  از  جديد  رايانه  اين  دهد. 
در  اين  است،  برخوردار  پتافالب   507 .2 با سرعت 
جهان  ابررايانه  سريع ترين  جاگوار،  که  است  حالي 
پیش از »تیانهه« در محاسبات سرعتي برابر 1. 75 
تحلیل هايي که در زمینه  بر اساس  پتا فالب داشت. 
جهان تكنولوژي انجام گرفته، رکورد جديد ابررايانه 
رهبران  از  يكي  عنوان  به  چین  نقش  روي  چیني ها 

تكنولوژيكي جهان تاکید مي کند. 
به گفته شرکت رايانه اي Nvidia ابررايانه تیانهه به 
عنوان سیستمي با دسترسي آزاد براي استفاده در 
محاسبات عظیم و گسترده علمي مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت. بر اساس گزارش 
سي ان ان، ابررايانه ها که در اصل تعداد زيادي رايانه 
متصل به هم هستند، به اندازه اي بزرگ و گسترده اند 
را  کوچك  انبار  يك  حتي  يا  اتاق  چند  مي توانند  که 
پردازش  براي  معموال  تجهیزات  اين  کنند.  اشغال 
مقادير عظیمي از اطالعات علمي مورد استفاده قرار 
جمله  از  هواشناسي  مدلهاي  مثال  براي  مي گیرند. 
محاسباتي هستند که در البراتوار هاي آمريكا بسیار 

مورد استفاده قرار مي گیرند. 

 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

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

کارشناسان
ورزيده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ريزی شده را برگزار می کند.

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

07961447116
2 Thorpe Close

London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)
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وقتی شرلوک هلمز 
پیامك می دهد

جین  آثار  شخصیت های  هلمز،  شرلوك  آيا 
آستین و ديگر شخصیت های ادبی کالسیك در 

عصر تكنولوژی دوام می آوردند؟
از داستان »شرلوك  در نسخه مدرن بی بی سی 
لندن  خیابان های  در  مشهور  کاراگاه  هلمز«، 
کونان  آرتور  داستان سر  می زند.  قدم  معاصر 
گره  ويكتوريايی  لندن  اواخر  با  چنان  دويل 
اما  خودره که تصور چنین چیزی محال است، 
خالقان سريال کوتاه »شرلوك« موفق به انجام 
اين کار شده اند. هلمز کامال در قرن بیست و يكم 

فرو رفته و عالقه خاصی به »پیام کوتاه« دارد.

لسترد  سربازرس  سريال  اين  اول  قسمت  در 
قتل نشسته که  در نشستی خبری درمورد يك 
دريافت  هلمز  شرلوك  از  کوتاهی  پیام  ناگهان 
می کند: »اشتباهه!« فراموش نكنیم نقش کاراگاه 
چهره اش  که  می کند  بازی  کامبربچ  بنديكت  را 
توصیف شده  چهره  به  انكارناپذيری  شباهت 
از  بعد  لحظه  چند  دارد.  دويل  کونان  سوی  از 
تمام  می خواند،  را  کوتاه  پیام  سربازرس  اينكه 
خبرنگاران نیز اين پیام کوتاه را دريافت می کنند.

وقتی تكنولوژی روز با داستانی آشنا و قديمی 
می دهد؛  رخ  اتفاق  سه  اغلب  می شود  ترکیب 
ريخته  ای-میل  قالب  در  جذاب  داستان های 
شر  از  ترس  می افتند،  جذابیت  از  و  می شوند 
يا  و  می شود  چیره  داستان  بر  اينترنت  بودن 
نابود  ما  جذاب  داستان  که  می زنند  غر  همگان 

شده است.
در  مرد  يا  زن  قهرمان  دادن  قرار  روزها  اين 
و  ديگران  به  دسترسی  که  متروك  منطقه ای 
شده  دشوارتر  باشد  سخت  کمك  درخواست 

است.
اما اين درست نیست فكر کنیم ابزاری که زندگی 
روزمره ما را تغییر داده به داستانگويی ما لطمه 
نمی شوند.  عوض  هرگز  چیزها  بعضی  می زند. 
مثال در سريال »شرلوك«، دکتر واتسن همچنان 

از زخمی رنج می برد که در جنگ افغانستان بر 
بدنش نشسته است. آدم ها هنوز آدم هستند و 
حاال  است.  هلمز  شرلوك  همان  هلمز  شرلوك 

پیش می آيد که ديگر شخصیت های  اين سئوال 
داستانی در عصر ديجیتال چه سرنوشتی دارند.

از  يكی  اصلی  شخصیت  وودهاوس،  اما  مثال 
رمان های جین آستین در اقتباس به روزشده اش 
در فیلم »ناشی« در سال 1995 تلفن همراه داشت. 
صفحه  می آمد   2010 سال  به  اما  اگر  مطمئنا 
فیس بوك نیز داشت و از طريق نوشته هايش در 
صفحه اش خط داستانی را پیش می برد. استفن 
هم  جويس  جیمز  محبوب  شخصیت  ددالوس 

وبالگ خودش را داشت.

با  راحتی  به  هم  ديك«  »موبی  در  ايهب  ناخدا 
راحتی  به  »جی پی اس«  دستگاه  کردن  وصل 
»اتللو«  در  ياگو  و  دنبال می کرد  را  نهنگ سفید 
هم حتما راه های خالقانه تری برای شايعه پراکنی 
در دسترس داشت. اسكارلت اوهارا خیلی راحت 
از ازدواج محتوم با فرانك کندی فرار می کرد و 
درعوض سريالی آبكی براين اساس می ساخت.

جوزف ك. شخصیت رمان »محاکمه« در جهنم 
ای-میل های صوتی غرق می شد و برای بیرون 
به امضای يك روبات داشت.  نیاز  از آن  آمدن 
جی گتسبی و بكی شارپ به زندگی پنهانی ادامه 
می دادند، اما همیشه ترس از موتور جستجوی 
»الیور  شخصیت  فاگین  بود.  دلشان  در  گوگل 
تغییرچهره  و  جیب بری  فارغ التحصیل  تويست« 

می شد.
مشهور  از شخصیت های  برخی  اين سرنوشت 
با  هرچند  می ماندند،  زنده  همگی  می شد.  ادبی 
تغییرات متعدد، اما آيا باز هم ماندگار می شدند؟ 

بايد زمان بگذرد تا اين مسئله روشن شود.

سالن / 26 اکتبر

ايمن ترين و خطرناک ترين 
دامنه هاي اينترنتي دنیا 

با  گزارشي  در  آفي«  »مك  انفورماتیكي  امنیت  شرکت 
اينترنتي  دامنه هاي  پرخطرترين  و  ترين  ايمن  معرفي 
نشان داد که دامنه اينترنتي com. خطرناك ترين دامنه 
ساالنه  گزارش  چهارمین  در  آفي«  »مك  دنیاست.  در 
خود به بررسي امنیت در دامنه هاي اينترنتي پرداخت. 
com. پر ترافیك ترين دامنه وب در دنیا خطرناك ترين 
دامنه از نظر ايمني است به طوري که 56 درصد از تمام 
سايت هاي خطرناك از اين دامنه استفاده مي کنند. »مك 
آفي« با تحلیل بیش از 27 میلیون وب سايت دريافت که 
در  است   .VN ويتنام  دامنه  ملي،  دامنه  خطرناك ترين 
حالي که دامنه JP. ژاپن امن ترين دامنه دنیا است. 2/6 
کاربران  امنیت  براي  سايت  وب  میلیون   27 از  درصد 
ايجاد خطر مي کنند. اين در حالي است که 8/5 درصد از 
وب سايت ها در سال 2009 در گروه سايت هاي خطرناك 
اين خصوص »پال گريو« مدير بخش  قرار داشتند. در 
تحقیقات امنیت وب البراتوارهاي مك آفي اظهار داشت: 
»سال گذشته دامنه VN. ويتنام دامنه نسبتا امني بود 
درحالي که امسال رتبه سوم در دامنه هاي خطرناك را 
به دست آورده است. اين نشان مي دهد که جنايتكاران 
ثبت وب  که  مناطقي آسیب مي رسانند  به  انفورماتیكي 
سايت در اين مناطق ارزان تر و مناسب تر است و خطر 
کشف آنها در حداقل قرار دارد. به اين ترتیب دامنه اي 
که در يك سال در گروه دامنه هاي امن بوده است سال 
بعد در رتبه سوم سايت هاي خطرناك قرار مي گیرد.« 
باال(  )دامنه سطح   TLD کد  از  باشد  ايمن  که  دامنه اي 
استفاده مي کند. اين کد در پايان آدرس يك وب سايت 

مي آيد و نشان مي دهد دامنه در کجا ثبت شده است. 
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آن  »اکس  در   1839 ژانويه  نوزدهم  در  سزان  پل 
پرو وانس« متولد شد. پدرش به شغل کالهدوزي 
اشتغال داشت اما گرايش پل سزان به هنر نقاشي، 
مايه نومیدي پدرش شد که آرزو داشت پسرش يا 
کالهدوز شود يا بانكدار. با اين همه، نخستین جعبه 
نگذشت که  داد. چیزي  او هديه  به  پدرش  را  رنگ 
پسرشان  مي ديدند  اينكه  از  پل سزان  مادر  و  پدر 
گرم  رنگ  و  قلم  به  سرش  رغبت  و  میل  با  چقدر 
 10 در  پل سزان  شدند.  راضي  و  شده خوشحال 
سالگي به مدرسه شبانه روزي »سن ژوزف« رفت 
در  را  اولیه طراحي  بود. اصول  بنیادي خیريه  که 
در  اينكه  تا  آموخت  اسپانیايي  راهبي  از  همانجا 
مادر  شد.  آشنا  زوال«  »امیل  با  دبیرستان  دوران 
و  سرزنده  انساني  پدرش(،  )برخالف  سزان  پل 

رومانتیك بود. 

پل سزان در برداشت و نحوه نگرشش به زندگي، 

تحت تاثیر او بود. مادر از اينكه مي ديد در وجود 
بر  و  بود  يافته است خوشحال  نو  پسرش زندگي 
سر او با شوهرش مشاجره داشت. او به شوهرش 
مي گفت: نام او »پل« است، درست است؟ خب اسم 

»ورونز« و »روبنس« هم همین بود، نه؟ 

در  هنري  گرايش هاي  مي ديد  اينكه  از  آقاي سزان 
او  بود.  نگران  است،  فزوني  به  رو  همدم  پسرش 
از اينكه مي ديد پسر يك کالهدوز سابق و بانكدار 
جديد، اين چنین به ياوه هاي ابلهانه هنري گرم است، 
نگران بود. او به پل مي گفت: »جوان، در فكر آينده 
اما با پول زنده مي ماني!«  باش! با نبوغ مي میري، 
پدر، زير بار به رسمیت شناختن نقاشي به عنوان 
شغلي جدي نمي رفت و حتي حاضر نبود آن را به 
عنوان يك منبع درآمد احتمالي بپذيرد... پل تسلیم 
شد و در دانشكده حقوق نام نويسي کرد و از آنجا 
کردن  دلپذير  براي  بود  بیزار  حقوق  رشته  از  که 

شعر  به  را  مجمع القوانین  کتاب  درسي،  تكلیف 
ناتواني  شد  ناچار  پدر  باالخره  درآورد.  فرانسه 
دنیوي  امور  به  مربوط  آنچه  هر  در  را  پسرش 
است، بپذيرد و با رفتن او به پاريس موافقت کرد. 
با اين امید که پسر نتواند از نقاشي  نان بخورد و 
باالخره به شغل بانك برگردد. همین که پل سزان 
به پاريس رسید، يكراست به سراغ امیل زوال رفت. 
ياد ايام گذشته موجب شد تا روزهاي خوبي را با 
هم به عنوان دو شهرستاني در پاريس آغاز کنند، 
داشتند  انتظار  آنها چنان که  مناسبات دوستانه  اما 
با کامیابي همراه نشد. پاريس، پل سزان جوان را 
شكوفا نكرد و او خسته به زادبومش برگشت. پدر 
که از اين اتفاق شادمان بود، يكراست او را به بانك 
برد: »هیس، پل عزيزم، تو با نقاشي چه کار مي تواني 
را اصالح کني که  داري چیزي  امید  بكني؟ چطور 
طبیعت قبال اينقدر خارق العاده، انجامش داده؟« پل 
سزان که نمي توانست دير زماني نداي باطني خود 

را نشنیده بگیرد گهگاه از اداره مي گريخت و به باغ 
مي رفت.  اقامت شان  محل  حوالي  در  پدري  زيباي 
را  بود که کمپوزيسیون هاي وسیعي  در همان جا 
بر ديوارهاي يكي از اتاق ها نقاشي کرد. )پل سزان 
میل  که  پدر  کرد(.  کار  محل  اين  در  عمر  پايان  تا 
سرکش »پل« را به نقاشي مي ديد، باالخره پذيرفت 
که با استعداد فرزند مخالفت نكند و اجازه داد که 

يكبار ديگر به پاريس برگردد. 

جريانات  با  آشنايي  و  پاريس  در  زندگي  سزان 
نخستین  از  او  کرد.  آغاز  را  زمان  آن  هنري  روز 
ديدارهايش از موزه لوور تنها تاثیرات و تصوراتي 
»روبنس«  آورد.  دست  به  رنگ  و  نور  از  آشفته 
بیش از همه به حیرتش انداخت. تحت تاثیر روبنس 
بود که سزان کمپوزيسیون هاي بزرگ با رنگ هاي 
درخشان را پي ريزي کرد. عقیده رايج ناقدان هنري 
که  بود  اين  پل سزان  کار  درباره شیوه  آن زمان 

او تنها تپانچه اي از رنگ هاي گوناگون پر مي کند و 
برخالف  مي رود. سزان  نشانه  خالي  بوم  به سوي 
امپرسیونیست ها، سعي داشت ثابت کند چیزي بیش 
از تاثیرات اتفاقي در کار او وجود دارد. در همین 
مانه«  »ادوارد  و  رنوار«  »آگوست  با  که  بود  ايام 
تقسیم  نوع  دو  به  را  نقاشي  هنر  آشنا شد. سزان 
مي کرد: نقاشي خشن )Husky( يعني نوعي که او 
امیدوار بود روزي خود آن را تحقق بخشد و نقاشي 
اخته )scipio( که به ديگران تعلق داشت. سزان در 
اين تقسیم بندي »گوستاو کورو« را در مقوله دوم 
جامي داد. شیوه کار سزان به اين صورت بود که با 
رنگ ضخیم کار نمي کرد، بلكه اليه هايي به نازکي 
آبرنگ را بر هم مي گذاشت،  بنابراين رنگ خیلي زود 
خشك مي شد. علت سختي و ضخامت نقاشي هاي 
آن  بند  در  هرگز  او  است.  دلیل  همین  به  سزان 
رويي  اليه هاي  و  زيرين  اليه هاي  وقتي  که  نبود 
در زمان هاي مختلف خشك مي شوند، ممكن است 
تضاد دروني رنگ ها در سطح تابلو ترك ايجاد کند. 
شكايت  »اجرا«  در  خود  ناتواني  از  همواره  سزان 
به زبان مي آورد  را بي مالحظه  اين عیب  داشت و 
اما يك منتقد معروف در آن زمان، در ارزيابي خود 
از کار پل سزان نوشت: »هنرمندي با شبكیه معیوب 
که از نقص ديد رنج مي برد، مباني هنر نو را کشف 
مي آمد  وجد  به  کودکانه  امور  از  سزان  پل  کرد.« 
بديهي  تحقیقي  کوچك ترين  بدون  را  چیز  همه  و 
اما وقتي حواسش را جمع  مي گرفت و مي پذيرفت 
حواسش  کردن  جمع  حال  در  همواره  )او  مي کرد 
بود( با همه نیرو به آنها حمله مي برد. سزان همیشه 
معروف  مي شد.  ديگران  منظور  متوجه  دير  خیلي 
است که پل سزان مدل هايش را به برده خود تبديل 
مي کرد. از لحظه اي که نخستین ضربه قلم مو را بر 
پرده مي کشید تا پايان کار، با مدل مانند يك طبیعت 
کشیدن  شیفته  او  مي کرد.  رفتار  محض  بیجان 
تك چهره بود و مي گفت: »غايت تمامي هنر، چهره 
انسان است« با اين همه، دوستان، خانواده و حتي 
اين  از  نداشتند.  را  تحمل سزان  حرفه اي  مدل هاي 
رو سزان دست به دامان سیب ها شد. او به نقاشي 
از گل ها توجه نشان نمي داد و مي گفت: »آخر گل ها 
به  مسئله  اين  جبران  براي  اما  مي شوند.«  پژمرده 
گل هاي کاغذي روي مي آورد. از طرفي نقاشي از 
منظره همواره براي او آسان نبود، زيرا به شدت از 

صداي پارس سگ مي ترسید. 

درباره  بسیاري  گفته هاي  و  نكته ها  پیكاسو،  پابلو 
پل سزان گفته است. نام سزان همواره در مباحث 
پیكاسو بر زبان جاري بود. پیكاسو مي گفت: »آنچه 
سزان  تشويش  و  نگراني  برمي انگیزد،  مرا  عالقه 
است. اين است درس پل سزان، رنج و شكنجه هاي 
همه  باقي  انسان،  واقعي  درام  است  اين  وانگوگ، 

حقه بازي است.« 

اين  به  دقیقا  است  »اگر سزان، سزان  مي  افزود:  و 
دلیل است: وقتي که در برابر يك درخت مي ايستد با 
دقت به آنچه در پیش چشم اوست خیره مي شود، 
تمام حواسش را برموضوع تمرکز مي دهد، درست 
مانند شكارگري که در کمین جانوري نشسته است 

و مي خواهد او را بكشد.« 

هنر
پل سزان ، پیشگام هنر نو 

سزان  سزان،  »اگر   :
است دقیقا به این دلیل 
است: وقتي که در برابر 
مي ایستد  درخت  یک 
در  آنچه  به  دقت  با 
اوست  چشم  پیش 
تمام  مي شود،  خیره 
برموضوع  را  حواسش 
درست  مي دهد،  تمرکز 
در  که  شکارگري  مانند 
نشسته  جانوري  کمین 
او را  است و مي خواهد 

بکشد.« 

شاهزاده فرانسوي 
در مقابل هنر مدرن 
براي  دارد  تصمیم  چهاردهم  لوئي  نوادگان  از  يكي 
موراکامي  تاکاشي  مدرن  هنر  افراطي  نمايشگاه  توقف 
در کاخ سلطنتي ورساي موضوع را به دادگاه بكشاند 
چرا  که عقیده دارد آثار اين هنرمند ژاپني سلیقه خاص 

فرانسوي ها را خراب مي کند. 
در  را  آثارش  نمايش  سپتامبر   14 روز  از  موراکامي 

موزه اصلي کاخ ورساي آغاز کرد که از همان زمان با 
واکنش هاي شديدي در جامعه روبه رو شد. 

اين هنرمند نیز مانند بسیاري ديگر از هموطنانش تحت 
تاثیر »کمیك استريپ« هاي ژاپن و به خصوص مانگاست 
و قرار گرفتن مجسمه هاي کارتوني و رنگارنگ او جلوه 

آثار فاخر کاخ ورساي را بي تاثیر مي کند. 
انداختن  بیرون  براي  پارم«  بوربون  دو  »هنري ششم 
پیكره هاي کارتوني فايبرگالس و مجسمه بزرگ بودا از 
سالن پرزرق و برق ورساي شكايت قانوني را انتخاب 

کرده است. 
او عنوان شكايتش را حفاظت از »شأن کاخ و اجدادش« 
از  درست  استفاده  براي  دارد  اصرار  و  برگزيده 
ساختمان ورساي مردم بیشتري را با خود همراه کند. 

البته  که  حامیانش  گروه  و  او  که  هیاهويي  چند  هر 
انداخته اند،  راه  به  نیستند  بیشتر  نفر  هفت  کنون  تا 
»دوپارم«  که  چرا  مي ماند  نژادپرستانه  جنگ  يك  به 
نمايشگاه در ورسای برای هنرمندان  مي گويد:»برپايی 
مدرنیته  مخالف  ما  مي شود.  محسوب  بزرگ  افتخاری 
اين طرز فكر که فرهنگ فرانسه  با  اما  در هنر نیستیم 

ارزشی ندارد، سخت مخالفیم.« 
پارم«  بوربون  دو  امانوئل  »شارل   ،2008 سال  در 
نمايشگاه  کرد  سعی  ششم  هنري  همین  پسرعموی 
عجیب و غريب مجسمه های جف کونز را متوقف کند. 
دلیل او توهین آثارکونز به گذشته خانواده اش بود اما 

حكم دادگاه برخالف نظرش صادر شد. 
نمايشگاه  از  شدت  به  بازديدکنندگان   2008 سال  در 

کونز استقبال کردند. در سال 2009 نیز همین استقبال 
که  فرانسوی  هنرمند  ويهن  زاويه  آثار  نمايشگاه  از 
شامل مجسمه اسب های ارغوانی و مجسمه چهار متری 

يوری گاگارين بود، صورت گرفت. 
اظهار نظري  باره  اين  مسئوالن کاخ ورساي هنوز در 
در  بازديدکنندگان شان  تعداد  اينكه  به جز  نكرده اند 
يافته  افزايش  مالحظه اي  قابل  شكل  به  اخیر  روزهاي 

است. 
کاخ  از  انقالبیون  از سوی  لويی شانزدهم سال 1789 
انداخته شد و چهار سال بعد زير تیغ  ورساي بیرون 
گیوتین جان خود را از دست داد. لويی چهاردهم جد او 

در قرن هفدهم میالدی در اين بنا زندگی می کرد. 
31 اکتبر 2010
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قرار  بقیه  از  باالتر  که  آنهايي  مروز 
موقعیت  و  جايگاه  اين  به  گرفته اند، 
تجربه هاي  اينكه  مگر  نرسیده اند؛ 
موفق و متعددي را از سر گذرانده اند 
و اغلب آنها، مخصوصا آنهايي که در 
حافظه تاريخ جا خوش کرده اند، بعد از شكست هاي 
متعدد و مواجهه با موانع گوناگون به اين جايگاه 

دست يافته اند...
از  سخت  تر  تا  کرده  مجبور  را  آنها  که  موانعي   
بقیه کار کنند و نشان دهند که در راهشان مصمم 
کارتان  يا  تحصیالت  در  که  بعدي  دفعه  هستند. 
به  را  مشهور  افراد  اين  کرديد،  شكست  احساس 
ياد بیاوريد و به خودتان يادآور شويد که شكست 
فقط پله اي است به سمت موفقیت. داستان هاي اين 
افراد موفق در تجارت و کار )که امروز بیشتر شان 
که  مي دهد  نشان  هستند(،  شناخته شده  دنیا  در 

شروع موفقیت  هرگز آرام و بدون سختي نیست.
اف. دابلیو. وول ورث

يكي  او  ولي  نشناسند  را  اسم  اين  خیلي ها  شايد 
فروشگاه هاي  میان  در  اسم ها  سرشناس ترين  از 
بزرگ آمريكاست. قبل از اينكه او تجارت شخصي 
خشكبار  مغازه  يك  در  کند،  شروع  را  خودش 
با مشتري ها  نداشته  اجازه  کار مي کرده که حتي 
برخورد کند زيرا ريیس او همیشه مي گفته که تو 

نمي داني بايد چه کاري انجام بدهي.
سوایکایروهوندا

مشكالت  با  را  دالري اش  میلیارد  تجارت  هوندا، 
متعدد و متنوعي شروع کرد و به موفقیت رساند. 
تويوتاموتور  در  کار  براي  هوندا  درخواست 
گذراند.  بي کار  را  زيادي  مدت  او  و  نشد  پذيرفته 
که  وسايلي  با  را  اسكوترهايي  زمان،  اين  در  او 
در خانه داشت،  ساخت و سرانجام تجارت موفق 

خودش را شروع کرد.
اکیو موریتا

ولي  باشید  نشنیده  حال  به  تا  را  اسم  اين  شايد 
بارها  را  )سوني(  او  کمپاني  اسم  شك،  بدون 
يك  سوني  تولید  و  محصول  اولین  شنیده ايد. 
آن  در  پلو  وقت ها  بیشتر  بدبختانه  که  بود  پلوپز 
مي سوخت! اين اولین شكست در اولین قدم باعث 
آنها  نشد.  ديگرش  شريك هاي  و  موريتا  توقف 
 کم کم نقاط ضعف شان را پوشاندند و شرکتشان 

را به يك شرکت مولتي میلیاردر تبديل کردند.
هارلند دیوید سندرز

کنتاکي  جوجه  از  سندرز  سرهنگ  اسم  احتماال 
براي  سندرز  است.  شده  شناخته  کمتر  مشهور 
را  سختي  روزهاي  ابتدا  جوجه هايش  فروش 
داشت. دستورالعمل پخت اين جوجه مشهور، قبل 
از اينكه رستوران ها آن را بپذيرند، 1009 بار رد 

شده است! 
والت دیسني

امروزه ديسني میلیاردها دالر از فروش کاالها و 

فیلم ها و داير کردن پارك هايش در گوشه گوشه 
والت  خود  ولي  است  کرده  حاصل  درآمد  دنیا 
را  او  کرده.  تجربه  را  سخت  شروع  يك  ديسني 
از روزنامه اخراج کرده بودند، با اين بهانه که او 
خالي از تخیل است و ايده هاي جذابي ندارد! بعد از 
آن، ديسني کارهاي زيادي را امتحان کرد که خیلي 
به طول نینجامید و معموال با ورشكستگي بانكي 
و شكست تمام مي شد ولي او همین طور ادامه داد 
تا اينكه درنهايت توانست دستورالعمل موفقیت در 
اين  به  متفكران  و  دانشمندان  کند.  کشف  را  کار 
افراد به عنوان بزرگ ترين و برترين مغزهاي قرن 
ما توجه مي کنند ولي آنها اغلب با مشكالت بزرگي 

مواجه بودند؛ مخصوصا استهزاي اين و آن.
آلبرت اینشتین

اينشتین تا 4 سالگي حرف نمي زد و تا 7 سالگي 
نمي توانست بخواند و به همین خاطر، معلم و پدر 
و مادرش فكر مي کردند او کندذهن و غیراجتماعي 
در  و  شد  اخراج  هم  مدرسه  از  طبیعتا  و  است 
پذيرش دانشگاه زوريخ هم رد شد. همه اينها باعث 
شد او کمي ديرتر به موفقیت برسد. ولي باالخره 
را  نوين  فیزيك  و  برد  را  نوبل  جايزه  او  رسید. 

متحول کرد. 
نیوتن

نیـوتـن بـدون شــك در ريـاضـیــات يك نابـغـــه 
است ولي او شكسـت هاي متعددي در سـال هـاي 
در  هیچ وقت  داشـتـه.  جوانـي اش  و  نوجواني  
مدرسه شاگرد خوبي نبوده و وقتي هم که اداره 
شكست  گرفته،  عهده  بر  را  خانوادگي اش  امالك 
اينكه  تا  کرده ؛   زندگي  فقیرانه  و  خورده  سنگیني 
يكي از عموهايش او را به خرج خودش به کمبريج 
به موفقیت هاي علمي  او آنجا درنهايت  فرستاد و 

رسیده است.
سقراط

با وجود اينكه هیچ نوشته اي از سقراط باز نمانده 
عصر  فیلسوف هاي  بزرگ ترين  از  را  او  است، 
خودش  زمانه  در  حال،  اين  با  مي دانند.  کالسیك 
به  را  او  و  مي گفتند  منحرف کننده«  »فاسد  او  به 
مرگ محكوم کردند. اما سقراط هیچ گاه اجازه نداد 
تا  و  ماند  راه درست خود  در  و  کنند  متوقف اش 
زماني که مجبورش کردند زهر بخورد، به آموزش 

ادامه داد.
روبرت استرنبرگ

اين نام بزرگ در روان شناسي، نمره C را در اولین 
کالس مقدمه اي کالج از يكي از استاداني کسب کرد 
که بعدها درباره او اين طور گفت: »در حال حاضر 
فقط يك استرنبرگ مشهور در روان شناسي وجود 
دارد و آشكار است که هیچ کس نمي تواند جاي او 

را در دنیاي روان شناسي بگیرد.« 
توماس ادیسون

مي گفتند  معلـم هـايـش  ابـتـدايــي،  دوران  در 
اديسـون در يادگـیـري  مسايل خیلي کودن است 
و حتي زمان جواني اش هم اوضاع بهتر از اين نبود 
و او از 2 شغل اولیه اش به خاطر نابلد بودن، اخراج 
ناموفق  به عنوان يك مخترع، هزار تالش  او  شد! 
در اختراع المپ داشت و البته همه اين تالش هاي 
ناموفق سرانجام باعث شدند تا او طرح موفقي از 

المپ را اختراع کند.
برادران رایت

اين 2 برادر قبل از باز کردن مغازه دوچرخه فروشي  
که به ايده پرواز در آنها منجر شد، در حال مبارزه 
بعد  بودند.  بیماري خانوادگي  شان  افسردگي و  با 
اختراع ماشین پرواز و  از شكست هاي متعدد در 
بعد از سال ها کار سخت و شكست خوردن تعداد 
زيادي از نمونه هاي پروازي، دست آخر توانستند 
هواپیمايي بسازند که بتواند در هوا بماند و حرکت 

کند.
جري سین فلد

نشناسد  را  کمدين  اين  که  نیست  کسي  امروز 
ولي وقتي براي اولین  بار او روي صحنه رفت و 
چشمش به تماشاگران افتاد، شكست سختي خورد 
و طبیعتا مورد استهزا قرار گرفت. اما او مي دانست 
بعد  دهد. پس شب  انجام  را  کار  اين  مي تواند  که 
دوباره روي صحنه رفت و کارش را تمام کرد و 
اين بار قهقهه و صداي تشويق به گوش  رسید و 

بقیه ماجرا.
موزارت

موزارت در 5 سالگي موسیقي را شروع کرد. او 
نويسنده 600 قطعه موسیقي ناب است که امروزه 
از بهترين  نمونه هاي موسیقي در دنیا هستند؛ در 
حالي که او در زندگي اش آسودگي چنداني نداشته 
و اغلب اوقات بدون وقفه به عنوان آهنگ  ساز در 
سالزبورگ کار مي کرده و همواره تالش مي کرده 
تا حمايت طبقه اشراف را داشته باشد. او با سهم 

کوچكي از اسم بزرگش ُمرد.
سیدني پویتیر

بعد از اولین آزمون هنرپیشگي اش کارگردان به او 
گفت: »چرا وقت مردم را تلف مي کني؟ برو بیرون 
و يك ظرف شور يا چیزي ديگري  بشو  !« پويتیر با 
خودش عهد کرد که به او نشان دهد که مي تواند. 
پس ادامه داد و بازيگر شد و باالخره جايزه اسكار 

را هم برد و يكي از بهترين بازيگران شد.
ونسان ونگوک

تـوانست  فـقـط  زنـدگـي اش  هـمـه  در  ونـگـوك 
به  هم  آن  بفروشد؛  را  نــقاشي هـايــش  از  يكي 
در  ونگوك  ناچیز.  خیلي  قیمتي  با  و  دوست  يك 
نقاشي  از  او  نرسید.  موفقیت  به  زندگي اش  طول 
لذت مي برد و اغلب اوقات براي کامل کردن 800 
امروزه  اما  مي کشید.  گرسنگي  نقاشي مشهورش 
آن نقاشي ها صدها میلیون دالر فروخته مي شوند. 

چارلز شولتز
ويژه اي  شهرت  از  شولتز  بادام زمیني  کمدي 
برخوردار بوده است؛ اگرچه هر کارتوني که اين 
سالنامه  طرف  از  بود،  کرده  ارايه  کارتونیست 
راهنمايي  از  بعد  حتي  شد،  رد  راهنمايي  مدرسه 
درخواست شولتز براي موقعیت کاري او با والت 

ديسني هم رد شد.
امیلي دیکسون

در  امیلي،  عاشقانه ها،  نويسنده  و  منزوي  شاعر 
از 12  کمتر  نشد.  پذيرفته  زندگي اش چندان  طول 
شعر او از تمام 1800 شعرش اجازه انتشار يافتند. 

جي.کي. رولینگ
انتشار  از  نويسنده سرشناس »هري پاتر« که قبل 
سري هاي اين رمان، زني بي پول، افسرده و مطلقه 
بود و سعي مي کرد فرزندش را به تنهايي بزرگ 
کند؛ امروز بعد از استقبالي که از »هري پاتر«ش 
دنیا  زنان  ثروتمندترين  از  يكي  به  آمده،  عمل  به 

تبديل شده است!
جک  لندن

اين نويسنده مشهور همیشه اين طور موفق نبوده 
توسط  بارها  )سپیددندان(  او  رمان  اولین  است. 

ناشران رد شد تا اينكه باالخره آن را پذيرفتند.
الویس پریسلي

حتي  زمان،  هنرمندان  پرفروش ترين  از  يكي  او 
در سال  ولي  بود  از مرگش،  پس  براي سال هاي 
نشده  مشهور  هنوز  او  که  وقتي  میالدي،   1954
را  الويس  اپراي  ال،  گراند  مدير  دني،  جیمي  بود، 
گفت:  او  به  و  کرد  اخراج  اجرايش  اولین  از  بعد 
»تو هیچي نمي شوي، پسر!  بهتر است برگردي و 

کامیونت را براني.«
لودویگ ون بتهوون

نواختن  در  عجیبي  طور  به  جوان  بتهوون 
ساخت  مشغول  اوقات  اغلب  و  بود  ناشي  ويلون 
آهنگ هايش بود و در نواختن ويلون ضعیف بود. 
باوجود عشق او به آهنگسازي، معلمش  احساس 
مي کرد که او همیشه ناامید است و هرگز نخواهد 
موفقیت  به  آهنگ سازي  يا  ويلون  در  نتوانست 
را  بهترين سمفوني ها  و  داد  ادامه  او  ولي  برسد. 

ساخت. 
استن اسمیت

در  توپ جمع کن  عنوان  به  حتي  تنیسور  اين 
زيرا  نشد؛  پذيرفته  هم  ديويس  کاپ  مسابقات 
برگزار کننده ها احساس مي کردند او براي اين کار 
زيادي ناهماهنگ و زمخت است! اسمیت ادامه داد 
برنده  با  مي کنند.  اشتباه  که  کند  ثابت  آنها  به  تا 
شدن در ويمبلدون و يو.اس. اپن و 8 کاپ ديويس 

به آنها نشان داد که ناهماهنگ و زمخت نیست.

موفقیت
تمام اين موفق هاي شكست خورده

راه موفقیت از شکست مي گذرد
سارا جمال آبادي

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 

مدرك تائید شده از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کننده سمینارهای تجربی و روانكاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترك عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سیگار در يك ساعت

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116
10 Harley Street W1
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

وندالیسم 
صیان روزافزون انسان، به خصوص 
دهنده  نشان  تنها  نه  جوان،  نسل 
احساس اجحاف و درماندگي توأم با 
خشم، پرخاشگري و آشوبگري آنان 
است، بلكه معرف تحمیالت اجتماعي 
بیروني  و سرکوبگر  قاهر  نیروهاي  تجويزهاي  و 
در جامعهاي است که به جاي در نظر گرفتن نگرش 
ها، باورها، رفتارها و الگوهاي فرد، گروه، قشر يا 
به  را   خود  الگوهاي  و  نگرشها  تنها  ديگر،  نسلي 
واکنشي  وندالیسم  حقیقت  در  میكند.  تجويز  آنان 
است در مقابل برخي از صور فشارها، تحمیالت، 
ناماليمات، حرمانها، اجحاف و شكست ها که مبین 
خودخواسته  و  ارادي  آگاهانه،  تخريب  به  تمايل 
البته  است.  عمومي  متعلقات  و  تأسیسات  اموال، 
وندالیسم  دهد  مي  نشان  پژوهشگران  تحقیقات 
آنها  از  بسیاری  که  است  بسیاری  انواع  دارای 
خارج از حوزه بحث ماست و ما برحسب چارچوب 
نظری بحث که به کنشها و واکنشهای نسلها عطف 
مي کند، گونه وندالیسم گروه های بزهكار و گونه 
جديد از وندالیسم را تحت عنوان "وندالیسم نسلي" 

برای اولین بار معرفي مي کنیم.  
که  دريافتهاند  اجتماعي  هاي  آسیب  محققان 
شكلگیري  در  افراد  اجتماعي  محیط  و  شرايط 
شخصیت وندال در آنها نقشي تعیینكننده داشتهاند 
خانواده  محیط  در  توان  مي  را  آن  ريشههاي  که 
و  متفاوت  ديدگاه  دو  خصوص  اين  در  يافت. 
وندالیسم  مورد  در  متضاد  موارد  برخي  در  حتي 
باورست  اين  بر  نخست  ديدگاه  است.  شده  ارائه 
با  غیرمنضبط  خانههايي  در  معمواًل  وندالیسم  که 
ارزش  از  نامطمئن  و  مردد  و  سردرگم  والديني 
و  مییابد  پرورش  خويش  اجتماعي  فلسفه  و  ها 
غالبًا  احساس درماندگي و احساس اجحاف خود 
مقابل  در  پرخاشگرانه  و  قهرآمیز  صورت  به  را 
و  نهادها  همه  و  قدرت  صاحبان  بزرگتر،  نسل 
سازمانهاي تأسیس شده در جامعه نشان میدهند. 
ديدگاهي ديگر وندالیسم را نتیجه مستقیم بريدگي 
تحمیل  هاي  ارزش  بین  که  میداند  پیوندي  عدم  و 
شده از سوي نهادهاي پرورشي با آنچه به منزله 
شرايط و واقعیتهاي حاکم بر جامعه مطرح است، 
پديد میآيد. آن تجويزها از والدين و مدرسه گرفته 
تا دولت و رسانهها را در برمیگیرند. با يك بررسي 
دقیق و نگاهي ژرفتر میتوان دريافت که دلیل چنین 
تمايزي در چیست. ديدگاه نخست وندالیسم را به 
جوانان محدود میكند و خانواده آنان را به چشم 
وندال نمیبیند، از اين روي بینظمیها و سهالنگاري 
والدين را دلیل آن میبیند، در حالي که در ديدگاه 
اشخاص  جزو  میتوانند  نیز  خانواده  والدين  دوم 
بینظمي  و  هنجارگريزي  بنابراين  باشند،  وندال 
و  تجويزات  معلول  فرزندانشان  همچون  آنها 
و  سهالنگاريها  نه  است،  جامعه  سختگیرهاي 
ضروري  بسیار  نكته  اين  به  توجه  نظمگريزيها. 
است، زيرا با معكوس شدن علت واقعي وندالیسم 
از سختگیري و تجويزات به سهالنگاري و بینظمي، 
بلكه  نمیشود،  برطرف  تنها   نه  وندالیسم  پديده 

گسترش مییابد. 

 تحلیل کنشي وندالیسم
فرهنگ  و  عمومي  فرهنگ  بین  فاصله  که  هنگامي 
تنظیم  معیارهاي  بین  فاصله  باشد،  زياد  رسمي 
کننده واقعیات با شرايط واقعي حاکم بر واقعیات 
زياد میشود و عكسالعمل نسلي را در پي دارد که 
هنجارها، قواعد، رسوم، الگوها و عادات و قوانین 
نسلي ديگر را که واقعیات و شرايط او را در نظر 
نمیگیرد، طرد میكند. فاصله هر چه بیشتر و عمیقتر 
از  يكي  نیز  رسمي  فرهنگ  و  عمومي  فرهنگ  بین 
عوامل تعیین کنندهاي است که مشخص میسازد، 
يك نسل تقابل ديدگاهها، رفتارها و الگوهاي خود با 
نسلي ديگر را به شكلي مشارکتي و اصالحي ببیند 
نديد چرا که شكاف  مناسبي  راهحل  را  تعامل  يا  
تنها راه را در  بیابد که  آنقدر اساسي و عمیق  را 
ارزيابي کند که  تمامي نظامي  خرابي و فروپاشي 
انعطافي براي در نظر گرفتن خواستها، نگرشها و 
الگوهاي نسل او قائل نمیشود. به بیان ديگر، کنش و 
واکنش نسلها نسبت به شرايط موجود و نسبت به 

يكديگرست که میتواند موجب شود آسیب اجتماعي 
وندالیسم پديد آمده، گسترش يافته و متجلي شود. 
برسد  حدي  به  جامعهاي  در  نسلي  تفاوتهاي  اگر 
که شكاف محسوسي را نشان دهد، آنگاه نسلهاي 
در تقابل با يكديگر چند راه پیش روي دارند. اگر 
هنجارها،  کنترل  در  را  جامعه  نهادهاي  که  نسلي 
نگرشها، رفتارها و الگوهاي خود دارد به نگرشها، 
ايدهها، هنجارها، رفتارها و الگوهاي نسلي که در 
زير دست او پرورده میشود، توجه نكرده و کاماًل  
تجويزي و يك طرفه، نحوه کنش مورد انتخاب او 
نسبت به شرايط موجود و نسل مقابل باشد، اولین 
گام را براي تشكیل پديده وندالیسم برداشته است. 
يا  نسل زير دست چند راه پیش روي خود دارد، 
آنچه را که در تقابل با  نسل مسلط میبیند از طريق 
تعامل و همفكري و همجوشي برطرف سازد، که 
در اين صورت از سرايت وندالیسم به خود تا اين 
مرحله از کنش اجتناب کرده است، ولي انتخابهاي 
قرار  مسلط  نسل  واکنشهاي  تأثیر  تحت  او  بعدي 
شیوه  بر  گذشته  همچون  مسلط  نسل  اگر  دارد. 
ورزد،  استمرار  خود  طرفه  يك  تحديد  و  تجويز 
و  باورها  نگرشها،  از  را  خود  که  آن  بر  عالوه 

الگوهاي ديگري که برخاسته از شرايط جديد حاکم 
بر واقعیت و جامعه است محروم ساخته، خود را 
شكل  به  دست  زير  نسل  بعدي  واکنش  خطر  در 
خرابكاري و آشوبگري وندال قرار داده است. اما 
واکنش بعدي نسل زير دست چگونه میتواند باشد؟ 
اگر بنا بر هر دلیلي، کنش مناسب خود را براي حل 
در  بپردازد،  مثل  به  مقابله  به  و  کرده  رها  مشكل 
حل  جاي  به  و  است  برداشته  گام  آشوبگري  راه 
روزي  اگر  و  است  کرده  حذف  را  مشكل  مشكل، 
آن  از  نیازهاي خود  کردن  برطرف  براي  بخواهد 
آباد  را  خرابه هاي خود  بايد مجدداً  کند،  استفاده 
نسلهاي  العمل  و عكس  نحوه عمل  نهايت  در  کند. 
به  نسبت  و  يكديگر  به  نسبت  زيردست  و  مسلط 
واقعیات موجود است که تعیین کننده غايي است. 

اين امر هنگامي بیشتر از کنترل افراد خارج شده 
و وندالیسم را تابع شرايط موجود میسازد که اواًل 
با  اجتماعي جامعه  و شرايط  واقعیات  بین  فاصله 
هنجارها، باورها، رفتارها و الگوهاي نسل ها زياد 
بین فرهنگ رسمي و فرهنگ  ثانیًا شكاف  بوده و 
بیشتر  هنگامي  و  باشد  گسترده  و  عمیق  عمومي 

متأثر از انتخاب کنش هاي نسل هاست که آن ها به 
جاي مشارکت و تعامل با يكديگر، تجويز و حذف 
ديدگاهها، هنجارها،  براي  کنند و  دنبال  را  يكديگر 
باورها، رفتارها و الگوهاي ديگري مشروعیت قائل 
موارد  از  بسیاري  در  که  کرد  دقت  بايد  نشوند. 
تفاوتهاي موجود در هنجارها، نگرش ها، رفتارها 
حاکم  شرايط  از  برخاسته  نسل  هر  الگوهاي  و 
با  که  نسلي  منظر  از  و  است  نسل  يك  تعامل  بر 
شرايطي  از  و  داشته  کار  و  سر  ديگري  تعامالت 
ديگري متأثر شده به شكلي اجتناب ناپذير متفاوت 

است. 

نتايج وندالیسم بین نسلی 
چنین تمايزي در تجارب پس از پديد آمدن چگونه 
به پیش میرود و افراد و به دنبال آن، جامعه را به 
سمت خود میكشد؟ نسل جديد که از ابتدا در نهاد 
خانواده و سپس در نهادهاي پرورشي، اقتصادي، 
سیاسي و فرهنگي تنها ناظر نسل گذشته بوده و 
مشارکتي در هیچ يك از آنها نداشته است، زماني 
فرا میرسد که کارها و مسئولیتها را از نسل گذشته 
تحويل بگیرد. اما به هیچوجه آمادگي آن را ندارد. 
بودن،  تماشاچي  و  مشارکت  عدم  بر  بنا  او  زيرا 
اکنون ديگر واقعًا از مالکهايي برخوردار است که 
زندگي  در  پذيري  مسئولیت  جريان  و  واقعیت  با 
با   مواجهه  در  او  و  است  گرفته  فاصله  فرسنگها 
و  محسوس  فاصله  مالکهايش  با  واقعي  دنیاي 
مبتدي  يك  نظر  هر  از  او  نتیجه،  در  دارد!!  عمیقي 
شناختها،  بینشها،  ايدهها،  جهت،  همان  به  و  است 
معیارهايش  همه،  از  مهمتر  و  گزينشها  و  رفتارها 
براي جملگي آنها بسیار سطحي و به دور از واقعیت 
است. اين پديده کاماًل  طبیعي و منطقي است، زيرا 
نسل گذشته با عدم مشارکت نسل جديد  مانع از 
آن شده است تا او با  تجارب و حتی در صورت 
چیزهايي  تمامي  مكرر،  و خطاهايي  آزمون  لزوم، 
واقعي  و  منطقي  گذشته  نسل  که  کند،  تجربه  را 
میپندارد!؟ و مهمتر از آن، معیارها و مالکهاي وی 
میخواهد  که  بود  واقعیت خواهد  از  دور  به  آنقدر 
همه چیز را يك دفعه اصالح سازد، به طوري که با 
يك چشم بر هم زدن خانواده، جامعه و دنیايي را 
که در آن زندگي میكند، به بهشت مبدل سازد!؟ در 
نتیجه او در اولین مواجه با دنیاي واقعي به سبب 
موفقیت  براي  شانسي  کمترين  از  مشارکت،  عدم 
شكست  همچون  يا  بنابراين،  نیست!؟  برخوردار 
بیتفاوت  اشخاص  که  میكشد،  کنار  خوردهاي 
آن  نمونههاي  ما  در جامعه  که  میسازد  را  جامعه 
کم نیستند و اشكال مختلف عزلتگزيني و افسردگي 
در وي  بروز میكنند. نتايج برخي از تحقیقات نشان 
میدهد که ارزشهاي واقعگريزي و غیراجتماعي در 
آنها  از  يا  است.  يافته  نسل 16 - 24  ساله رشد 
بردگاني میسازد که خود را تسلیم دنیايي میبینند 
نتیجه  به آنها تحمیل میشود، که در  از بیرون  که 
تعامل  در  که  آيند  بار  اشخاصي  که  آن  جاي  به 
و  کرده  درك  را  آن  رمز  و  راز  واقعي  دنیاي  با 
پیرامون  دنیاي  در  نیز  را   تحوالتي  بتوانند  آنگاه 
بیچون  فرمانبرداران  آنها  از  آورند،  پديد  خود 
وچراي هر محیط و جامعهاي میسازد که در آن 
گذشته  خوشبینانهترينحالت،  در  و  میگیرند  قرار 
خود و جامعه خود را میآفرينند و در جا  میزنند. 
و  واقعیتپرستي  قالب  در  آن  مختلف  نمونههاي 
در  گرفتن  قرار  با  يا  میشوند.  متجلي  اخالقبردگي 
مقابل واقعیات و جامعهاي که ناگهان به روي آنها  
قد علم کرده است، در خوشبینانهترين موضع به 
وضعیت  بدبینانهترين  در  و  ناکام  آرمانگراي  يك 
به پرخاشگري حاد و آشوبگري بدل میشود که با 
بستن چشمهاي خود تصور میكند که راه حقیقي 
درست شدن امور تنها با خرابكردن هر آنچه در 
مقابل ما قرار میگیرد، تحقق مییابد و از هر فرصتي 
ذهني  آشوبگري  تا  میجويند  سود  بهانهاي  براي 
خود را عملي سازند که نمونههاي آن در نسلهاي 
است  پديدهاي  همان  اين  زيادند!!  بسیار  ما  جديد 
که به شكل وندالیسم متجلي میشود و از صورتي 
در  که  میگردد  بدل  نسلي  بین  شكلي  به  موردي 
جامعه  براي  را  مشكالت  حادترين  اخیر  صورت 
پديد میآورد که نه تنها توسعه، بلكه هر برنامهاي 

را  بلعیده و ناکام  میگذارد.

اجتماعی

وندالیسم "بین نسلی" 
و علل آن در ايران

*دکتر کاوه احمدي علي آبادي
*عضو هیئت علمی دانشگاه آبردين
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واحدهای 
بین المللی جهان 
را متحد می کنند

سر  بر  توافق  سال  پنجاهمین  ماه،  این 
برایان  و  است   SI بین المللی  واحد های 
فیزیک  ملی  آزمایشگاه  مدیر  بوشر، 
انگلستان، NPL، این موضوع را بهانه ای 
برای جشن گرفتن می داند. گفتگوی او را 

با نیوساینتیست بخوانید.

واحدها به نظر بی معنی می رسند، پس به چه دلیل بايد اين مناسبت 
را جشن گرفت؟

شناخته   SI اختصاری  عنوان  با  که  واحدها  بین المللی  سیستم 
می شود، در سال 1960 و در کنفرانسی در پاريس به تائید رسید. در 
اين سیستم روی استانداردهايی برای واحدهای اصلی توافق شد که 
از جمله آن می توان به واحد متر برای سنجش طول، کیلوگرم برای 
وزن و مانند آنها اشاره کرد. اين کار خصوصا برای تجارت فوايد 
بسیاری داشت، چرا که واحدهای اندازه گیری گوناگون دشواری های 
زيادی را در اين بین به وجود آورده بودند. حتی در حال حاضر سه 
نوع مختلف از واحد گالن وجود دارد. نداشتن يك سیستم بین المللی 
می تواند به فاجعه ای منجر شود، مانند سال 1999 که ناسا مدارگرد 
آب و هوايی مريخ را به دلیل تداخل محاسباتی بین واحدهای انگلیسی 

و متريك از دست داد و 125 میلیون دالر خسارت ديد.

اشكال واحدهای قديمی چه بود؟
شده  تعريف  فیزيكی  اشكال  با  ارتباط  در  واحدها  اين  همه  از  اول 
اثر  بر  و  زمان  گذشت  با  که  صورتی  در  ترتیب  اين  به  بودند. 
آلودگی های محیطی اين واحد تغییر می کرد، ما متوجه آن نمی شديم. 

و  طبیعی  ثابت های  اساس  بر   SI واحدهای  همه  از سال 1983  اما 
نور  که  است  مسافتی  متر  يك  مثال،  برای  شده اند.  تعريف  جهانی 
در مدت 1/299,792,458ثانیه در خأل طی می کند. در حال حاضر 
فیزيكی مشخص می شود،  که توسط يك شیء  کیلوگرم است  فقط 
يعنی بر اساس جرم استوانه ای از جنس پالتینیوم و ايريديوم که در 
محفظه ای در موزه استاندارد فرانسه نگهداری می شود و ما تصمیم 

داريم اين نوع تعريف را نیز تغییر دهیم.

اين استانداردها در جهان واقعی چه کاربردی خواهند داشت؟
در  دقت خصوصا  اين  دقت.  و  استانداردسازی  فوق العاده  افزايش 
مشخص  سرطان  برای  پرتودرمانی  از  استفاده  مانند  زمینه هايی 
بیمار  سرطانی  تومورهای  به  که  پرتوهايی  دوز  که  چرا  می شود. 
تابانده می شود، بايد تا 3 درصد دقیق باشد تا بهترين نتیجه را به 
همراه داشته باشد. بیش تر از اين میزان نه تنها موفقیتی برای کشتن 
سلول های سرطانی به همراه ندارد، بلكه با اين کار شما سلول های 

سالم را نیز از بین خواهید برد.

در مورد فوايد روزانه استفاده از واحدها چه می توان گفت؟
ديگر،  محصوالت  و  میوه ها  کردن  وزن  مانند  کارهايی  برای 
مانند سیستم های  جديدتر  فناوری های  اما  می کنند؛  کفايت  ترازوها 
برای  می کنند.  طلب  را  بااليی  بسیار  دقت  ماهواره ای  موقعیت يابی 
مثال دو ماهواره بايد با دقت باورنكردنی با يكديگر هماهنگ شوند 
تا بتوانند نقطه ای را در داخل يك ساختمان مشخص کنند. هم چنین 
امیدواريم بتوانیم تا سال 2015 ساعت های بسازيم که دقتی معادل 
در  بهبودها  اين  باشند.  داشته  میلیارد سال  ثانیه در هر 10  با يك 
زمینه هايی مانند سیستم های موقعیت يابی جی پی اس به کار خواهند 

رفت که در نهايت دارای دقتی در حد میلی متر خواهند شد.

استانداردسازی در چه زمینه های ديگری مفید خواهد بود؟
برای  بگیريد.  نظر  در  را  کربن  تجارت  دالری  میلیارد   100 بازار 
برای  واحدی  روی  بايد  شما  کرد،  تجارت  درستی  به  بتوان  آن که 
اندازه گیری میزان انتشار کربن توافق کنید که از منابع مختلفی مانند 
کشاورزی، صنعت و حمل ونقل حاصل می شود. ما نیاز به کیفیتی 
ملی  آزمايشگاه  و  باشند  داشته  توافق  آن  روی  همگان  که  داريم 

فیزيك نیز در حال کار بر روی اين برنامه های بین المللی است.

در مورد تغییرات آب وهوايی چه می توان گفت؟
واحدهای اندازه گیری بهتر می تواند از میزان عدم قطعیت ها و شبهاتی 
که امروزه به يك مسئله تبديل شده اند بكاهد. در NPL ما پیشنهاد 
عملیات ماهواره ای کوچك و کم هزينه ای را مطرح کرده ايم تا بتوانیم 
به معیارهايی برای مطالعات آب وهوايی برسیم و به اندازه گیری هايی 
تا 10 برابر بهتر از گذشته دست پیدا کنیم. می دانید که کوچك ترين 
وجود  به  ديگری  يخی  عصر  می تواند  خورشید  دمای  در  تغییرات 

بیاورد.

آيا  می شوند.  استفاده  و  دارند  وجود  هم  هنوز   SI غیر  واحدهای 
روزی فرا می رسد که آن ها به طور کامل کنار گذاشته شوند؟

حتی من هم که در حال مطالعه روی واحدهای بین المللی هستم، در 
هنگام خريد از واحدهای غیر SI استفاده می کنم. بنابراين جواب به 

اين سوال احتماال منفی خواهد بود.

نیوساينتیست،

تکنولوژی و فناوری

16 میلیارد ابزار 
آنالين تا سال 2020

طی  می شود  پیش بینی  همراه،  ابزارهای  و  اينترنت  گسترش  با   
سال های آينده نه فقط کامپیوتر و موبايل، که اغلب ابزارهای خانگی 
نیز به اينترنت متصل خواهند بود تا از اين طريق اقدام به ارسال و 

دريافت اطالعات کنند.

تحلیل های صنعتی نشان می دهد بیش از 16 میلیارد وسیله اينترنتی 
تا انتهای دهه جاری به اينترنت متصل خواهند شد.

به گزارش بی بی سی،کارشناسان شرکت تحلیل و مشاوره میسون 
»اينترنت آن قدر  اعالم کردند: 
گسترش پیدا می کند که تا سال 
به  وسیله  میلیارد   16  ،  2020

آن متصل خواهند شد«.
تعداد  آينده  سال های  طی  در 
جهانی  به شبكه  که  ابزارهايی 
متصل می شوند و می توانند با 
ابزارهای  و  سرويس ها  ديگر 
برقرار  ارتباط  الكترونیكی 
خواهد  چشم گیری  رشد  کنند، 

کنتورهای  طريق  از  خانه  الكتريكی  سیستم های  مثال  برای  داشت. 
هوشمند به اينترنت متصل می شوند و به اين ترتیب می توان نقشه ای 
از مصرف انرژی را در کشور تهیه کرد. به همین دلیل کارشناسان 
اين رويداد  برای توصیف  "اينترنت چیزها"  با عنوان  از اصطالحی 
استفاده می کنند، چرا که وسايل و تجهیزات الكترونیكی زيادی تا آن 

زمان به اين شبكه متصل خواهند شد.

در  گزارش  اين  نويسنده  و  میسون  شرکت  تحلیل گر  ماريش،  جیم 
اگر  محافظه کارانه هستند.  تخمینی  فقط  آمارها  »اين  گفت:  باره  اين 
ما فناوری های جديدی را که ممكن است ظرف 10 سال آينده وارد 
میلیارد  به 44  واقعی  رقم  بايد گفت  بگیری؛  نظر  در  عرصه شوند، 
ابزار خواهد رسید. عدد 6 میلیارد نیز تخمینی از حداقل وسايلی است 

که تا آن زمان به اينترنت متصل خواهند شد.«

همراه  وسايل  اصلی ترين  هوشمند  تلفن های  معتقدند  کارشناسان 
کاربر گوشی های هوشمند  که  بود، چرا  اينترنت خواهند  به  متصل 
می تواند با استفاده از وسیله خود اطالعاتی در مورد ديگر تجهیزات 
الكتريكی خانه اش به دست بیاورد و عالوه بر آن کنترل آن ها را نیز 
خود،  گوشی  از  استفاده  با  می تواند  او  مثال  بگیرد.برای  دست  در 
کارهای  او  خانه  وسايل  معینی  ساعت  در  تا  کند  تنظیم  را  زمان 
خاصی را انجام دهند، کولر چند دقیقه قبل از ورود شخص روشن 
شود يا در ورودی به طور خودکار باز شود تا پستچی بتواند وارد 

خانه شود.

به اين ترتیب میانگین وسايلی که به ازای هر شخص به شبكه جهانی 
متصل است بین 0.8 تا 5.8 تخمین زده می شود. در اين بین حجم 
اطالعات منتقل شده بسیار افزايش پیدا می کند و نیاز به پهنای باند 

باال بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

سريع ترين روبوماهی جهان 

به دست يك ايرانی ساخته شد
دانشگاه  ايرانی  محقق  صادقی،  مدرس 
ماساچوست و همكارانش موفق شده اند با هدف 
روبات  سريع ترين  بنیادی،  فیزيك  بهتر  درك 
زيرآبی جهان را تولید کنند. اين روبات می تواند 

در عملیات های تجسس به کار گرفته شود. 
)روبات  روبوفیش هايی  اغلب  ساخت  از  هدف 
دستیابی  شده اند،  تولید  تاکنون  که  مانند(  ماهی 
به روبات های زيرآبی با حرکات دقیق و سرعت 
صادقی،  مدرس  يحیی  اما  است.  بوده  ثابت 
محقق ايرانی دانشگاه ماساچوست و همكارانش 
با  را  روبوماهی جهان  کرده اندسريع ترين  تالش 
روبات  چنین  کنند.  تولید  فوق العاده  اولیه  شتاب 
سريع السیری می تواند برای اجرای مأموريت های 
مخفی دريايی يا حرکت در آب های متالطم به کار 

گرفته شود.
به گزارش نیوساينتیست، شتاب اولیه اين روبات 
زيرآبی می تواند تنها در يك دهم ثانیه به بیش از 
147 متر بر ثانیه برسد که حدود 15 برابر شتاب 

جاذبه زمین است.
دارد،  طول  سانتیمتر   50 که  الستیكی  ماهی  اين 
اردك ماهی  از  گونه ای  بدن  شكل  از  الهام  با 
است.  شده  طراحی   chain pickerel نام  به 
سرتاسر بخش داخلی بدن اين ماهی نواری فلزی 
تعبیه شده که پیش از حرکت توسط يك مكانیزم 
از  پس  می شود.  نگهداری   C شكل  به  قفل کننده 
روبوفیش  خارجی  پنوماتیكی  عمل کننده  يك  آن 
پتانسیل جمع شده  انرژی  تا  را رها خواهد کرد 
در نوار فلزی به انرژی جنبشی تبديل  شده و به 
سرعت دم ماهی را به چپ و راست حرکت دهد.

 8 زيرآب  در  روباتیك  ماهی  اين  اولیه  شتاب 
به  نزديك  و  مشابه  نمونه های  سريع ترين  برابر 
می گويد:  صادقی  مدرس  است.  متر بر ثانیه   40

»زيبايی اين طرح به سادگی آن است«.
می کند،  تالش  دارد  روبوفیش  اين  سازنده  تیم 
بخش های عملیاتی خارجی را به شكل ديگری در 
بدن اين ماهی تعبیه کند. به اين منظور گروه از 
استفاده   »servo motor«موتور سروو  تعدادی 
خواهد کرد که نزديك سر اين ماهی قرار خواهند 
گرفت و نیروی مورد نیاز برای حرکت نوار فلزی 

را تأمین خواهند کرد.
در  ماهی  اين  »شايد  می گويد:  صادقی  مدرس 
اما  باشد  داشته  نیز  نظامی  کاربردهای  آينده 
فیزيك  بهتر  درك  روی  تیم  اين  حال حاضر  در 

بنیادی تمرکز کرده است«.
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برشته کردن سلول های 
سرطانی با لیزر

محققین دانشگاه واشنگتن بر پايه فناوری 
ام.آر.آی و با استفاده از يك باريكه لیزر، 

را  جراحی  عمل  قابل  غیر  مغزی  تومور 
 پختند و آن را از بین بردند. شايد در آينده 
نداشته  جراحی  به  نیازی  تومور  درمان 

باشد.
يكی از روش های متداول برای از بین بردن 
جراحی  عمل های  بدن،  انجام  در  تومورها 
در  اما  است.  بدن  از  آن ها  کردن  و خارج 
چندانی  دسترسی  پزشكان  موارد،   برخی 
مواردی  در  خصوصا  ندارند،   تومور  به 
که تومور در قسمت های حساسی از بدن 
مانند مغز تشكیل شده و انجام عمل جراحی 
با خطرهای زيادی همراه است. برای حذف 
ارائه  تازه ای  روش  تومورها،  گونه  اين 
شده که می تواند بسیار امیدوارکننده باشد:  

پختن تومور!

دانشگاه  محققین  ديسكاوری،  گزارش  به 
تازه  باروش  که  شده اند  مدعی  واشنگتن 
به  مبتال  بیماران  جان  می توانند  خود 
عمل  تاکنون  که  را  مغزی  تومورهای 
نجات  بود،  غیرممكن  آنها  روی  جراحی 
بدهند. همچنین آن ها امیدوارند که در آينده 
نابودی  برای  روش  اين  از  بتوان  نزديك 
تا  کرد  استفاده  بدن  سراسر  تومورهای 

ديگر نیازی به عمل جراحی نباشد.

برای  لیزر  باريكه  از  آن ها  روش  اين  در 
از  و  می کنند  استفاده  مغزی  تومور  پختن 
ماه  آن ها  می کشند.  را  تومور  طريق  اين 
تومور  درمان  برای  روش  اين  از  گذشته 
مغزی بیماری استفاده کردند که عمل های 
جراحی ديگری را از سر گذرانده بود و به 
دلیل محل قرارگیری تومور، پزشكان عمل 
محققین  اين  نمی دانستند.  جايز  را  جراحی 
وی  جمجمه  در  مداد  يك  قطر  به  حفره ای 
از  همزمان  استفاده  با  و  کردند  ايجاد 
تصويربرداری ام.آر.آی، توانستند به جای 
دقیق تومور برسند. سپس درحالیكه مراقب 
سلول های سالم اطراف تومور بودند، يك 
انعطاف پذير  و  ظريف  بسیار  لیزر  میله 
مغزی  تومور  به  سوراخ  اين  طريق  از  را 

رساندند.

 باريكه لیزر با زاويه 90 درجه از اين میله 
پزشكان  بود  کافی  بنابراين  می شد.  خارج 
میله را به جای مناسب برسانند و در دمای 
60 درجه،  تومور مغزی را که به اندازه يك 
تنها سه روز  بیمار  بپزند.  بود،  گلف  توپ 
بعد مرخص شد و ظاهرا همه از نتیجه اين 

درمان راضی هستند.

پزشکی

ردپای قرص های ضدبارداری 
در ذخاير آب زمین

 

جوامع  در  بارداری  از  پیشگیری  قرص های  مصرف 
انسانی، باعث آلوده شدن آب ها با هورمون استروژن 
اختالالت  اقسام  و  انواع  باعث  آلودگی  اين  است.  شده 
جنسی در انواع موجودات شده که شايد غذای خرگوش 

نجاتشان بدهد.
بر  انسان  تاثیر  از  تازه ای  ردپای  خبرها،  در  بار  هر   :
محیط زيست پیدا می شود. گاهی اين تاثیر تحت عنوان 
زمانی  هم  گاهی  و  می شود  بیان  آن  مانند  و  فاجعه 
کم  دست  چاره ای  باالخره  که  می رود،  لو  اصطالح  به 

احتمالی برای آن پیدا شده باشد.
در  و  بدن  هورمون های  از  يكی  استروژن  مثال،  برای 
در  هورمون  اين  است.  زنانه  جنسی  هورمون  واقع 

دارد  نقش  زن  بدن  در  ماهانه  عادت  دوره های  تنظیم 
که  بارداری  از  پیشگیری  قرص های  از  بسیاری  در  و 
اين روزها به وفور در جوامع انسانی مصرف می شود، 
موجود است. به نظر می رسد که اين هورمون به نحوی 
اين  به  آلوده  آب ها  و  می شود  زمین  آبی  ذخاير  وارد 

هورمون شده اند.
شايد استروژن برای تنظیم بارداری در انسان ها مفید 
باشد، اما چرخه تولیدمثل بسیاری ديگر از موجوداتی را 
که از اين ذخاير آبی استفاده می کنند برهم می زند،  مثل 
زنده ای  و ساير موجودات  پرنده ها  ماهی ها، خزنده ها، 
که در حیات وحش پیرامون منابع آبی زندگی می کنند. 

موجودی را سراغ داريد که به آب نیاز نداشته باشد؟
به گزارش ديسكاوری،  به نظر می رسد باال رفتن شیوع 
زنده،   موجودات  در  اختالالت  و  بیماری ها  از  بسیاری 
ناشی از همین آلودگی آب با استروژن باشد. اختالالتی 
مثل ظهور اندام های جنسی مذکر و مونث با هم در بدن 
يك موجود، مادينگی نرها، بدشكلی اندام های تولیدمثل،  
بر هم خوردن نسبت نرها و ماده ها در جمعیت حیوانات، 

کاهش باروری و غیره.
اين مشكل  حاال محققین فكر می کنند که چاره ای برای 
غذای  که  رسیدند  نتیجه  اين  به  آن ها  کرده اند.  پیدا 
در  موجود  استروژن  درصد   80 تا  می تواند  خرگوش 
برای  خوبی  خبر  اين  احتماال  کند.  جذب  را  آلوده  آب 
به  دچار  مارمولك های  و  هرمافروديت  قورباغه های 

مشكالت جفت گیری خواهد بود.
که  داده اند  نشان  خود  بررسی های  در  محققین  اين 
غذای خرگوش در مقايسه با رس، نشاسته و  کازئین 
)پروتئینی که در شیر و پنیر يافت می شود( يا تريپتون 
استروژن  میزان  ساعت،   72 ظرف  آمینه(  اسید  )يك 
غذای  که  آن جا  از  می نمايد.  جذب  را  بیشتری  بسیار 
است،  شده  درست  گیاهی  تكه های  از  تنها  خرگوش ها 
از ساير مواد گیاهی  بتوانند  امیدوارند که  اين محققین 

هم با اثر مشابه در اين زمینه استفاده کنند.
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بهداشت در 
انگلستان

● سرويس ملی بهداشت
سیستم   ،)NHS( بهداشت  ملی  سرويس 
است.  انگلستان  در  دولتی  بهداشتی  مراقبت 
معالجه رايگان منوط به اقامت در انگلستان و 
نه براساس ملیت يا پرداخت مالیات يا پرداخت 

حق بیمه دولتی است.
 )NHS Primary Care(مراقب اولیه ●

مراقبت  از خدمات  انگلستان  مقیم  افراد  عموم 
بهداشتی رايگان که توسط يك پزشك خانواده 
محلی يا پزشك عمومی )GP( ارائه می شود، 
اورژانس،  موارد  در  گردند.  می  برخوردار 
فرد، معالجات  اقامتی  از وضعیت  نظر  صرف 

به صورت رايگان انجام می شود.
هر پزشك عمومی حسب صالحديد خود می 
تواند هر بیمار را اعم از مقیم يا غیر مقیم به 

صورت رايگان بپذيرد
)NHS( خدمات درمانی ●

دندانپزشكان و چشم پزشكان حسب صالحديد 
و   NHS ضوابط  براساس  توانند  می  خود 
پولی  خصوصی  سیستم  چهارچوب  در  يا 
دندانپزشكی  خدمات  کنند.  پذيرش  را  بیماران 
NHS برخی هزينه ها را نمی پذيرد معهذا، اين 
درمانی خصوصی  از خدمات  کمتر  ها  هزينه 

خواهد بود.
يا  عمومی  پزشك  يك  نزد  پرونده  تشكیل   ●

دندانپزشك
دنـدانپزشكان  و  پـزشكـان عمـومی  فهـرست 
کتابخانه  يا  و  تلفن  راهنمای  در  توانید  می  را 

به عنوان  بیابید. در صورتی که  های عمومی 
فرم  يك  تكمیل  شويد،  پذيرش   NHS بیمار 

ساده الزم خواهد بود.
پزشكان و دندانپزشكان حق دارند از پذيرش 
باشد  انگلستان  تبعه  اگر  حتی  بیمار  يك 
پزشك  يك  که  درصورتی  کنند.  خودداری 
عمومی شما را، احتمااًل به دلیل تكمیل ظرفیت 
پزشك  محلی  بهداشت  مرجع  نپذيرد،  پذيرش 
ديگری را در منطقه به شما معرفی خواهد کرد.

NHS خط مستقیم تماس ●

در صورتی که خارج از ساعات کاری معمول 
پزشك خود به درمان و مشاوره پزشكی نیاز 
تماس  مستقیم  خط  با  توانید  می  کنید،  پیدا 
راهنمايی  و  اطالعات  بگیريد.  تماس   NHS
الزم در مورد بیماری های شايع و روش های 
معمول مقابله با آنها را نیز می توانید از سايت 

وب NHSDirect دريافت داريد.
NHS مراکز درمان سرپايی ●

ای  مجموعه  به  مناسب  دسترسی  مراکز  اين 
درمان  مشاوره،  جمله  از   ،NHS خدمات  از 
ها،  بیماری  و  سطحی  های  ديدگی  آسیب 
زمینه  در  راهنمايی  و  الزم  اطالعات  دريافت 
خود درمانی را بدون نیاز به وقت قبلی فراهم 

می سازد.
NHS خدمات بیمارستانی●

از  توانند  می  انگلستان  عادی  اتباع  از  يك  هر 
استفاده   NHS رايگان  بیمارستانی  خدمات 
کنند. گروه های ديگری از افراد منجمله کسانی 
اين  از  اند نیز  انگلستان آمده  که برای کار به 

حق برخوردارند.
قبیل  از   ،NHS بیمارستانی  خدمات  برخی 
صرف  خانواده،  مشاوره  و  اورژانس  درمان 
نظر از وضعیت اقامتی فرد، به صورت رايگان 

ارائه می شود.
بیمارستانی  خدمات  اورژانس،  موارد  از  غیر 
NHS پیرو ارجاع توسط پزشك عمومی بیمار 

صورت می گیرد.
شما می توانید مشروح شرايط برخورداری از 
به سايت  با مراجعه  را   NHS خدمات رايگان 

وب NHS دريافت کنید.
● خدمات پزشكی خصوصی

يك پزشك عمومی می تواند شما را به عنوان 
صورت  آن  در  که  بپذيرد  خصوصی  بیمار 
در  بود.  خواهد  الزم  ويزيت  حق  پرداخت 
پزشك  يك  به  مراجعه  به  تمايل  صورت 
می  پولی  و  خصوصی  طور  به  متخصص 
توانید از طريق پزشك عمومی معالج خود و با 
به مطلب پزشكان متخصص  مراجعه مستقیم 

اقدام نمايید 

کمك دولت به موسسات 
تجاری انگلستان  

    
●کمك دولت به موسسات تجاری کوچك و 

جديد التاسیس
سرويس موسسات تجاری کوچك به منظور 
طرح  و  کوچك  تجاری  موسسات  به  کمك 

مسائل آنان در دولت تشكیل شده است.

● يك شبكه ملی مراکز مشـاوره موسسات 
نیاز  به  پاسخگويی  برای  محلی،  تجاری 
شرکت های کوچك و جديد التاسیس، ايجاد 

شده است.

Business Links در انگلند
Business Gateway در اسكاتلند

Business Eye در ويلز
Invest North Ireland در ايرلند شمالی

قبیل  از  عناوينی  درزمینه  رايگان  جزوات   ●
شروع يك کار، استخدام پرسنل و تامین مالی 

در سايت وب در اختیار شما قرار دارد.
محل  زمینه  در  راهنمايی  دريافت  منظور  به 
نظر  در  اگر  ويژه  به  مديريت  و  کار شرکت 
به  کنید،  استفاده  فناوری جديد  از يك  داريد 
ويا  مراجعه   Business Incubation UK

امتحان  را  انگلستان  علمی  پارك   64 از  يكی 
کنید.

کوچك  های  شرکت  وام  ضمانت  برنامه   ●
موسسات  توسط  وام  )SFLG(دريافت 
تجاری  های  ايده  از  که  را  کوچك  تجاری 
پايدار برخوردار بوده، لیكن فاقد امنیت مالی 
می  مالی تضمین  از موسسات  الزم هستند، 

کند.

● صندوق فونیكس به منظور تشويق تصدی 
گری در حوزه های محروم اختصاص يافته 

است.

● Business Practice با نشان دادن نگرش 
موسسات  ديگر  موثر  غیر  موثرو  های 
عملكرد  بهبود  امكان  تواند  می  تجاری، 

موسسه تجاری شما را فراهم سازد.
در راستای کمك به موسسات جديد و کوچك 
اروپا  ساختاری  های  صندوق  حمايت  تحت 
منطقه  های  برنامه  از  ای  مجموعه   ،)ESF(
رقابت  قابلیت  که  است  درآمده  اجرا  به  ای 
دراروپا را ارتقاء می بخشد. شما می توانید 
مراکز  از  را  زمینه  اين  در  بیشتر  اطالعات 
مقابل  ستون  )به  تجاری  مشاوره  محلی 
مراجعه کنید( يا از سايت وب DTI دريافت 

کنید.

برای  خاص  اعتباری  فايناس  “سازمان   ●
، برای آن دسته موسسات  سرمايه گذاری” 
يك  در  گذاری  سرمايه  به  مايل  که  تجاری 
راه  برای  ولی  بوده،  نظارت  تحت  حوزه 
اندازی به کمك مالی نیاز دارند، تشكیل شده 

است.

● Enterprise Zone منـاطقـی هستنـد کـه 
تـوسـط دولت، برای مدت ده سال، تعیین می 
گردند. اين مناطق توسعه تجاری را از طريق 
تخفیف  و  مالیاتی  عوارض  از  برخی  حذف 
يا  قانونی  نظارتهای  برخی  اجرای  تسريع  يا 

اداری را ترويج می کنند.
جهت کسب اطالعات جديد به سايت دفتر قائم 

مقام وزير مراجعه نمائید.

 DTI راه کارهای پشتیبانی تجاری●
دريا  ارائه شده  کاربردی  تجاری  های  کمك 
امتحان  را  انگلستان  علمی  پارك   64 از  يكی 

کنید.
● بهبود عملكرد تجاری

● توسعه تجاری
● ابتكار و فناوری

● محیط
● مقررات

● مسائل اروپايی
را در اختیار شما قرار می دهد.   

اين  های  ريشه  اينكه  از  نظر  قبل:  صرف  هفته  از  ادامه 
ويرانی  از  بعد  است  ممكن  است،  ناشناخته  خانه  قهوه 
بزرگ  مرات  محل  به  لندن  بزرگ  آتش سوزی  از  ناشی 
آثار خود  از  در شماری  ديكنز  باشد. چارلز  منتقل شده 
قهوه  به   )Little dorrit( لیتل دريت  به طور مشخص  و 
خانه سلطانی اشاره کرده و اين موضوع بر ادامه حیات 
اين قهوه خانه ويژه در طول حدود 200 سال داللت دارد. 

”هندوستان 1810“ اولین خانه خوراك کاری دار لندن به 
سفر  اينجا  به  بنگال  راه  از  که  محمد“  دين  ”سك  وسیله 
کرده بود، راه اندازی شد. او ابتدا در ايرلند ساکن بود و 
در آنجا پس از ازدواج با همسر ايرلندی خود به لندن سفر 
کرد و قهوه خانه ای با دکوربندی پیچیده را در 34 جرج 
استريت، خارج از میدان ”پرت من“ شهر لندن ايجاد کرد. 
)حاال اين مكان غذای ژاپنی سوشی عرضه می کند.( به نظر 
می رسد دوران مالكیت و ثروت او تا مدت زيادی ادامه 
داشته چون به شكل کاماًل موفقیت آمیزی مؤسسه هندی 
حمام های بخار و شامپوزنی را در برينگتون پاويلیون به 
مأمور شامپوزنی شاه  به زودی  آن  از  بعد  انداخت.  راه 
جرج ششم شد. رستوران ”هندوستانی“ هم آن طور که 
در گزارشات به آن اشاره شده تا 1833 پابرجا بود. اين 
قهوه خانه ها مدت چهارصد سال توفانی در لندن به راه 
کاربرد  اجتماعی  اماکن  عنوان  به  فقط  نه  آنها  انداختند. 
داشتند بلكه به محلی برای تجمع هنرمندان و نويسندگان و 
برپائی جلسات آنها تبديل شدند. فراماسون ها هم جلسات 
مخفی خود را در اين مكان برگزار می کردند. حتی خیلی 
از قهوه خانه ها به موازات ارتباط دريائی خود يك سیستم 
ايجاد  خارج  به  ها  نامه  حمل  و  آوری  جمع  برای  پستی 
پايان  آنها  نقش  هم  پستی  سرويس  هجوم  با  که  کردند 

نیافت.

 اغلب آنها دست در دست حمام های ترکی لندن داشتند که 
آنها هم به تصوير عمومی شهر لندن تبديل شدند. ويژگی 
اديبانه  های  مهارت  بود  که  هرچه  مناطق  محلی  های 
داشت يا بیماری شهرت، قهوه خانه به نقطه ثقل همه اين 
عنوان  به  حتی  ها  خانه  قهوه  اين  شد.  تبديل  ها  فعالیت 
يا  محل های گردهمائی در موقع رخداد حوادث سیاسی 
میانه  در  مقاطعی  در  بعداً  و  زدند  به هم  مذهبی شهرتی 
تا اواخر قرن 17 به عنوان مراکز گفت وگوهای خائنانه و 
توطئه چینی مظنون بودند. به هر صورت اين نكته روشن 
است که روشنفكران و دانشمندان هم قهوه خانه ها را به 
ارتباط  و  آنها  های  پروژه  ترين  تازه  اندازی  راه  منظور 
با مطبوعات مورد استفاده قرار می دادند و شرکت های 
بازرگانی دريابرد مثل کمپانی هند شرقی، آفريقای کمپانی 
و لوانت کمپانی اغلب برای انبار کردن اسناد خود از قهوه 
روزنامه،  ها  خانه  قهوه  در  کردند.  می  استفاده  ها  خانه 
مجله و مقاالت نیز پخش می شدند. بسیاری متون ادبی 
اعراب شمال  به ويژه  قهوه خانه ها و مسلمانان  درباره 
کاملی  به  مطلبی  اگرچه  درآوردند.  نگارش  به  را  آفريقا 
چنین  اعراب  اغلب  اگرچه   - شكسپیر  خرافاتی“  ”عرب 
نبودند - را نمی بینیم. با اين وجود هنوز می توان گفت 
ها  استوارت  تئودورها،  زندگی  کافی  اندازه  به  مسلمانان 
ها،  بازی  به  و  دادند  قرار  تأثیر  تحت  را  آنها  وارثان  و 
داستان ها، مجالت و اشعار زمانه راه پیدا کردند. در حالی 
نمودهای وضعیت  بهترين  از  يكی  اجتماع  يك  ادبیات  که 

فرهنگی آن است. 

 Bryant Lillywhite London منبع  از  ها  قول  نقل   
coffee house گرفته شده. )مؤلف(

قهوه خانه 
های لندن

نويسنده: ساالری - بخش  پايانی
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رب انار؛ ضد سرطان 
پروستات

با  انار  آب  خواص  اما  دارد  را  میوه  اين  آب  خواص  بیشتر  انار  رب 
انار  مي دانید،  که  همان طور  زيرا  نیست؛  مشابه  میوه  خود  خواص 
مقداري آب  دارد و مقداري دانه که اين دانه هاي چوبي، خودشان حاوي 

مواد ارزشمند و از جمله روغن هستند...
وقتي از انار، رب تهیه مي شود، اين دانه ها از آن جدا مي شوند و آب 
را غلیظ مي کنند و رب آماده مي شود. رب انار بیشتر خواص آب انار 
بجوشانیم،  را  آب  غلیظ شدن  براي  مجبوريم  که  آنجا  از  اما  دارد  را 
برخي از ويتامین هاي آب انار از جمله ويتامین C آن از بین مي رود اما 
قسمت عمده مواد موثر در رب انار باقي مي ماند. رنگدانه هاي موجود 
در انار از جمله ترکیب هاي ارزشمندي هستند که در رب باقي مي مانند 
و باعث قرمزي آن مي شوند. از جمله خواص مشترك بین رب و انار 
مي توان به خاصیت ضدسرطاني قوي به ويژه براي سرطان پروستات، 
تا حدي  و  قوي  آنتي اکسیدان  کبد،  محافظ  و  کبدي  خنثي کننده سموم 

کاهنده کلسترول و فشارخون اشاره کرد.
انار به 3 دسته ترش، شیرين و ملس تقسیم مي شود. اين انارها و رب 
آنها در 80 درصد موارد خواص مشترك و مشابهي دارند ولي در طب 
سنتي و کتاب ابوعلي سینا انار شیرين، بعد از آن انار نیم ترش يا ترش 
و شیرين و در نهايت، انار ترش ارجحیت دارند. انار، انواع گوناگوني 
دارد که رنگ، طعم و اندازه آنها متفاوت است اما خواص اصلي و کلي 
آنها تقريبا در همگي مشترك است. جالب است بدانید در ايران حدود 
50 نوع انار داريم و آخرين مطالعات نشان داده اند که موطن اصلي انار 

ايران است. 
است  آن  گیرد  قرار  توجه  بايد مورد  انار  تهیه رب  در  که  مهمي  نكته 
که دانه ها نبايد هنگام تهیه خیلي تحت فشار قرار گیرند زيرا سبب تلخ 
شدن آب انار مي شوند. بعد از جدا کردن آب انار در روش سنتي، آن را 
ساعت ها در ظروف مسي مي گذاشتند و زير آن، آتش روشن مي کردند 
رب  است.  شده  کوتاه تر  زمان  اين  صنعتي،  روش  در  شود.  غلیظ  تا 
باشد،  داشته  کپكي  يا  قارچ  يا  آلودگي  اگر  مي بیند،  انار چون حرارت 
ظروف  در  را  رب  که  زماني  است  ممكن  آلودگي  مي رود.  بین  از  کال 
محیطي  در  رب  تهیه،  از  بعد  اگر  شود.  آن  وارد  مي کنیم،  بسته بندي 
آلودگي  بدون  انتقال دهنده  و  بسته بندي  بگیرد و ظروف  قرار  استريل 
باشند، رب احتیاجي به نگهدارنده ندارد و مي توان آن را در يك حرارت 
متعادل نگه داشت. نگهداري رب در يخچال بهتر است ولي اگر از ابتدا 
رب آلوده نشده باشد و ظرف را تا لب پر کنیم و حتي روي آن را با 
روغن بپوشانیم تا چیزي حتي هوا نفوذ نكند، مي توان رب را در حرارت 

عادي آشپزخانه هم بدون آنكه کپك بزند، نگه داشت.

خانه و خانواده

انگلیسي ها بعد از 50 سالگي 
بدعنق مي شوند

يك بررسي جديد نشان مي دهد براي اغلب انگلیسي ها رسیدن به 52 
بدعنق شدن شان  بعد  به  اين سن  از  زيرا  است  سالگي موضوع مهمي 
 2000 از  که  نظرخواهي  يك  رويترز،  گزارش  مي شود...به  شروع 
انگلیسي انجام شده، نشان داد اغلب آنها پس از گذر از 50 سالگي کمتر 
مي خندند و بیشتر نق مي زنند. در حالي که نوزادان 300 بار در روز 
مي خندند، اين رقم به میانگین 6 خنده در سال هاي نوجواني افت مي کند 

و براي افراد باالي 60 سال به 5/2 بار لبخند روزانه محدود مي شود.
به آن »نشانگان  اين وضعیت که  اين بررسي زمان شروع  بر اساس 
تلويزيوني  غرغروي سريال  پیرمرد  نام   – مي گويند  مالدرو«  ويكتور 

انگلیسي »يك پا در قبر«- از 52 سالگي به بعد است.
اين بررسي نشان داد مردان انگلیسي بدعنق تر از زنان انگلیسي هستند، 
به طوري که مردان در دهه 50 زندگي نسبت به زنان هم سن با احتمال 
2 برابر بیشتر ديگر نمي خندند و هنگامي که مردان به سن 60 سالگي 
مي رسند، اين احتمال 4 برابر مي شود. در اين سن مرافعه با همسايه ها 
نیز شايع تر مي شود. نیمي از افرادي که در اين بررسي شرکت کرده 

بودند گفتند که با همسايه هاي شان دعوا و مرافعه دارند.
اين پژوهشگران مي گويند هنر خنديدن هنگامي که ما به نیمه زندگي مان 
مي رسیم، تدريجا شروع به ناپديد شدن مي کند و تصورمان اين است 

که به سرازيري زندگي رسیده ايم.
به گفته آنها يك دلیل اين کاهش خنده و شادماني ممكن است نداشتن 
مهارت هاي لطیفه گويي باشد. يك انگلیسي، به طور متوسط، تنها 2 جوك 

مي داند.

چگونه از لوازم آرايشي به درستي استفاده کنیم؟

8 خوان آرايش 

پريده  و  رنگ صورتش سفید  که  بود  مشتاق  بسیار  »الف«  خانم 
طح  س  همانند  پوستش  گويي  که  آن چنان  برسد،  نظر  به  رنگ 
چیني هنگامي که دست کشیده مي شود، صداي تمیز بودن بدهد! 
اين روزها خطر استفاده از وسايل آرايشي در صورت استاندارد 
بودن، آن چنان جدي نیست اما با اين وجود هنوز هم در ارتباط با 
پوست صورت، مشكالت آزاردهنده اي همچون جوش هاي پوستي 
و آکنه، قرمزي و التهاب پوست، شپش مژه و يا حتي هرپس وجود 
دارند. در اين قسمت به هشت قانون ساده اشاره مي کنیم تا اطمینان 

يابید که شرايط بر وفق مراد است!
از لوازم آرایش مشترک استفاده نکنید

اينكه  چه  ديگران،  با  آرايش  از وسايل شخصي  استفاده مشترك 
دوست نزديك تان باشد يا کسي به طور اتفاقي از آن استفاده کند، 
يكي از ساده ترين راه هاي انتشار باکتري ها است. شما مي توانید با 
استفاده از رژلب ساير افراد، در معرض آلودگي به ويروس تبخال 
التهابي دردناك و بدمنظر  قرار گیريد. اين کار به ايجاد زخم هاي 

منجر مي شود.
يا  ابتال به درماتیت هاي منطقه لب و  اين کار احتمال  با  در ضمن 
چشم،  آرايشي  محصوالت  اما  مي يابد.  افزايش  آن  شدن  پوسته 
مواردي هستند که بايد کامال مراقب آنها باشید. استفاده از ريمل 
التهاب  به سرعت موجب  آرايشي چشم مي تواند  مداد  يا  مشترك 
ملتحمه )چشمان قرمز و متورم و آلوده( يا حتي بدتر از آن، شپش 
مژه ها شود. اگر در يك فروشگاه مي خواهید يك ماده آرايشي را 
امتحان کنید، حتما مطمئن شويد که از نمونه هاي يك بار مصرف 
استفاده مي کنید و اگر هم مجبور هستید تا از وسايل به اشتراك 
گذارده شده استفاده کنید، در اين صورت از استريلیزه بودن آن 

اطمینان داشته باشید.
لوازم آرایش قدیمي را دور بریزید

آيا لوازم آرايشي که قديمي بوده يا نیمي از آن را استفاده کرده ايد، 
نگه داشته ايد؟ از شر همه آنها خالص شويد! با کهنه شدن لوازم 
آرايشي، مواد نگه دارنده آن نیز کهنه شده و تاثیرگذاري آنها نیز 
محصوالت  از  استفاده  مي کنند  توصیه  متخصصان  مي شود.  کم 
قديمي و مانده، به درماتیت هاي گوناگون منجر مي شوند و شرايط 
روي  آکنه  به  شبیه  يا  و  قرمز  جوش هاي  که  مي سازند  مهیا  را 
و  آرايشي  لوازم  دوام  از  اطمینان  براي  ايجاد شود.  پوست شما 
نگهداري آنها، تا حد  امكان به دستورات قید شده روي آنها توجه 
کنید. به طور مرسوم لوازم آرايشي بايد در جاي خنك نگهداري 

شوند و در معرض شرايط تغییردهنده قرار نگرفته باشند. 
متخصصان توصیه مي کنند نگهداري لوازم آرايش در اتومبیل و 
يا در معرض هواي گرم در تابستان مي تواند موجب تخريب سريع 
ماده آرايشي شود. اگرچه قانوني در اين خصوص وجود ندارد اما 

بسیاري از لوازم آرايشي، تاريخ انقضا دارند که به طور معمول 
براي  و  ماه  شش  تا  زمان  اين  چشم  آرايشي  محصوالت  براي 
کرم ها و پودرها، يك سال است. اگر نگران استفاده از يك محصول 
يا  بار مصرف  نمونه هاي يك  از  اين صورت  در  آرايشي هستید، 

کوچك تر مي توانید استفاده کنید. 
متخصصان انجمن بین المللي آرايشي و بهداشتي در ژنو توصیه 
مي کنند »اگر متوجه شديد که رنگ محصول تغییر کرده، غلظت و 
استحكام آن تغییر کرده يا بوي همیشگي را ندارد، اين عاليم حاکي 
اگر محصول  کنید.  استفاده  آن محصول  از  نبايد  که  است  آن  از 
مورد نظر به شكل کیك درآمده يا شروع به باد کردن کرده يا براي 
بستن در آن با مشكل روبه رو شده ايد، در اين صورت بايد حتما 

آن را دور بیندازيد يا با محصول سالم تر، عوض کنید.
تعویض اپلیکاتورها یادتان نرود

اگر مبتال به عفونت چشم هستید، در اين صورت تمام اپلیكاتورهاي 
در  باکتري ها  زيرا  کنید  عوض  سرعت  به  را  استفاده  مورد 
دوباره  کردن  آلوده  احتمال  بنابراين  و  مانده  باقي  اپلیكاتورها 
جاي  به  بايد  شما  اما  مي بريد.  باال  ناخواسته  به طور  را  خودتان 
استفاده از انگشتان، از گوش پاك کن، برس هاي کوچك يا ابرهاي 
شدن  آلوده  خطر  تا  کنید  استفاده  اپلیكاتور  عنوان  به  ظريف 
آلوده شدن پوست تان را  نتیجه  باکتري و در  به  وسايل آرايشي 
ابرهاي  بار  کاهش دهید. متخصصان توصیه مي کنند هفته اي يك 
مرده  سلول هاي  زيرا  کنید.  عوض  را  آرايشي  لوازم  مخصوص 
پوست هر بار که از اين مواد استفاده مي کنید، روي آنها باقي مانده 
و در نتیجه محل رشد باکتري مهیا مي شود و احتمال ابتالي شما 
به آکنه افزايش مي يابد. آنها به بیماران توصیه مي کنند ماهي يك 
بار برس هاي وسايل آرايشي  شان را بشويند تا چربي و باکتري ها، 
پاك شوند که براي اين کار بهتر است از صابون ماليم يا شامپوي 

بچه استفاده کنید.
اپلیکاتورها را با آب دهان خیس نکنید

بسیاري از خانم ها، وسايل آرايشي و يا اپلیكاتورها را با آب دهان 
و  است  بسیار مضر  که  مي کنند  آرايش، خیس  کردن  رقیق  براي 
نبايد آن را انجام داد. دهان حاوي انواع باکتري ها است که بودن 

آنها در دهان اشكالي ندارد اما نبايد به چشم ها بروند.
در ضمن، اضافه کردن آب نیز نبايد انجام شود زيرا آب مي تواند 
به حل شدن مواد نگه دارنده و انتقال میكروب هايي منجر شود که 
مي توانند در مواد آرايشي رشد کرده و موجب آلودگي آنها شوند.

هرگز موقع رانندگي آرایش نکنید
متخصصان امر مي گويند »موقعي که مي بینیم افراد رانندگي مي کنند 
و هم زمان، به استفاده از وسايل آرايشي اقدام مي کنند، مساله اي 
است جدي که بايد به آن توجه شود زيرا چشم ها، ظريف و قابل 
آسیب بوده و به سادگي ممكن است دچار آسیب يا خراش شوند.«
و  قرنیه  خراش  موجب  مي تواند  چشم  ريمل  برس  مثال،  براي 
آسیب پذيري چشم در برابر عفونت هاي جدي و از جمله عفونت هاي 
استافیلوکوکي شود که صدمات دايمي يا حتي کدورت قرينه را در 
واقعا  که  است  مساله اي  اما  است  نادر  مساله  اين  البته  دارد.  پي 

اتفاق مي افتد.
در لوازم آرایش را ببندید

 بیشتر مواد آرايشي حاوي مواد نگه دارنده اي هستند که باکتري ها 
را از بین برده و میزان نگهداري اين مواد را افزايش مي دهد. اما به 
محض اينكه مواد آرايشي در معرض محیط خارج قرار بگیرند، در 
برابر میكروب ها آسیب پذير شده و مي توانند موجب کاهش کارآيي 
و تاثیر مواد نگه دارنده شده و يا به باکتري هايي آلوده شوند که 
است.  نشده  طراحي  آنها،  برابر  در  حفاظت  براي  نگه دارنده  مواد 
هرچه يك محصول بیشتر در معرض هوا قرار گرفته و يا در آن 
کنند،  نفوذ  آنها  داخل  به  مي توانند  ارگانیسم ها  باشد،  نشده  بسته 

بنابراين در آنها را محكم ببنديد.
استفاده محتاطانه از لوازم آرایش

يدك  را  »طبیعي«  که عنوان  آرايشي  اينكه محصوالت  به  توجه  با 
مي کشند، اغلب براي افرادي که دچار آلرژي بوده يا دوست ندارند 
از موادي استفاده کنند که شیمیايي هستند، خیلي خوب است اما 

معايبي هم دارند. 
افراد برخي مواقع تصور مي کنند که آنها ايمن تر هستند اما همیشه 
حاوي همان مواد نگه دارنده استاندارد نیستند، بنابراين ممكن است 
کم  باکتري،  برابر  در  آنها  حفاظت  میزان  و  نداشته  را  الزم  دوام 

باشد.
پیش از خواب آریش تان را پاک کنید

مژه هايتان  و  پوست  به  تا  کنید  سعي  بخوابید،  مي خواهید  وقتي 
مژه هايتان  روي  شب  طول  در  چشم  ريمل  اگر  بدهید!  استراحت 
و موجب  رفته  داخل چشم تان  به  مي تواند  اين صورت  در  باشد، 

حساسیت، التهاب، خارش و يا قرمزي چشم هاي شما شود.
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دستور پخت و تحلیل تغذيه اي يك غذاي شمالي 

به اسم انارويج

از سرزمین هاي 
شمالي

سارا حسنلو

مي آيد،  میان  به  شمالي  غذاي  از  صحبت  وقتي 
میرزاقاسمي  و  ترشي تره  باقالقاتوق،  ياد  معموال 
مي افتیم؛ غذاهايي که فقط در اين منطقه طبخ و تهیه 
مي دهند  ترجیح  نواحي  اين  مسافران  و  مي شوند 

همان ها را سفارش دهند...
غذاهاي  شمالي،  غذاهاي  میان  در  اينها،  جز  اما 
ديگري نیز هستند که چندان مشهور نیستند. حتي 
اين  در  هم  ديگري  غیربومي  غذاهاي  است  ممكن 
از ساير  متفاوت  به شیوه اي  که  کنید  پیدا  نواحي 

نقاط کشورمان تهیه و طبخ شوند. با اين تعريف 
در  هفته  اين  شمالي،  بومي  غذاهاي  از  گسترده 
انارويج  میان غذاهاي شمالي کشورمان به سراغ 
يا انارواويج رفته ايم و به شما هم پیشنهاد مي کنیم 
براي آشنايي بیشتر با ارزش تغذيه اي اين غذا، با 

ما همراه شويد.
عادات غذایي شمالي ها 

يكي از عادات خوب مردم اين منطقه آن است که 
بیش از هر جاي ديگري ماهي و ساير فرآورده هاي 
دريايي را مي خورند و سیر هم يكي از سبزي هاي 
برنج  عوض،  در  آنهاست.  غذاهاي  جدانشدني 
میان  منفي  نكته  يك  شمالي ها  افراطي  خوردن 
آن  از  جدا  موضوع  اين  و  آنهاست  غذايي  عادات 
است که آنها باقال را خام مصرف مي کنند و اين 
باعث   G6PD آنزيم  نقص  به  مبتاليان  در  عادت 
عالوه  مي شود.  فاويسم  بیماري  شدن  شعله ور 
بر همه اينها، مصرف چاي داغ هم از ديگر عادات 
غذايي منفي شمالي هاست که آمار سرطان مري را 

در اين منطقه باال برده است.

نکته خانه داري 
حتما  دهید،  تفت  را  سبزي هايتان  مي خواهید  اگر 
ريزشان  خیلي  و  کنید  تهیه  را  تازه تازه سبزي ها 
نكنید. در ضمن آنها را با روغن مخصوص سرخ 

کردن تفت دهید و اين مرحله را طول ندهید؛ زيرا 
بین خواهند رفت و ديگر  از  بیشتري  مواد مغذي 
غذاي شما تامین کننده نیاز روزانه تان نخواهد بود.

طـرز تـهـیـه
ابتدا پیاز و سیر را خرد کنید و در کمي روغن تفت 
اضافه  را  گوشت  تكه هاي  و  ادويه ها  آنگاه  دهید. 
بگذاريد خوب پخته شوند.  لیوان آب  با 5  کنید و 
انار  رب  و  آرد  )تفت داده(،  سبزي  گردو،  سپس 
را بیفزايید و پس از 15 دقیقه حرارت ديدن، تخم 
مرغ ها را بشكنید و هم بزنید. به اين ترتیب، غذاي 

شما براي سرو کردن آماده است.
این غذا چند کـالـري دارد؟

اين غذا در مجموع داراي 1600 کیلوکالري انرژي 
است و در صورتي که آن را به 4 قسمت تقسیم 
کنید، به هر نفر 400 کیلوکالري خواهد رسید. از 
خورده  نان  يا  برنج  با  غذا  اين  معموال  که  آنجا 
مي شود، میزان انرژي حاصل از آن حداقل به 500 

کیلوکالري مي رسد.
خواص سیر

و  دارد  وزن  گرم   10 سبزي  اين  از  واحد  هر 
توصیه مي شود در هفته چند واحد از آن مصرف 
شود تا به اين ترتیب، احتمال ابتال به بیماري هاي 
قلبي – عروقي کاهش يابد. عالوه بر اينها خاصیت 
کاهندگي فشار خون در سیر نیز باعث مي شود تا 
مستعد  که  افرادي  براي  همه  از  بیش  سبزي  اين 
توصیه  و  باشد  مفید  هستند،  قلبي  بیماري هاي 
به وجود  برمي گردد  نیز  موضوع  اين  علت   شود. 
يك ماده معدني به نام پتاسیم که در سیر به وفور 
يافت مي شود. عالوه بر اينها، خوردن سیر کاهنده 
کلسترول بد و افزايش دهنده کلسترول خوب است 
اين  آن  به  که  دارد  آلیسین  نام  به  ترکیبي  زيرا 
به  تازه  که سیر  بهتر  چه  است.  داده  را  خاصیت 
تازه مصرف شود؛ زيرا چنین خواصي را نمي توان 
از سیر پودر شده يا حتي ترشي آن انتظار داشت.

خواص گوشت
مناسبي  مقادير  پروتئین،  بر  عالوه  قرمز،  گوشت 
غذايي  ماده  اين  خوردن  دلیل،  اين  به  دارد.  آهن 
جوان،  خانم هاي  خصوص  به  ايراني ها،  براي 
بدون  را  آن  که  بهتر  البته چه  و  توصیه مي شود 
چربي هاي مرئي طبخ و آماده مصرف کنید. نكته 
ديگر درباره اين ماده غذايي، چربي هاي اشباع آن 
است. به اين دلیل کساني که کلسترول باال دارند 
مطالعات  اما  باشند  مراقب  آن  مصرف  در  بايد 
نشان داده اند که چاقي و به خصوص چاقي شكمي 
و  بوده  زيانبار  بدن  براي  باال  کلسترول  از  بیش 
اگر  قلبي مي کند پس  بیماري هاي  را مستعد  افراد 
را  بدني تان  فعالیت  و  باشید  داشته  اندام  تناسب 
افزايش دهید و در ضمن رژيم غذايي متعادلي را 
به  را  گوشت مصرفي تان  نیست  الزم  کنید  دنبال 
هر  که  يادآور مي شويم  به عالوه،  کنید.  کل حذف 
داراي  دارد  وزن  گرم   30 که  قرمز  گوشت  واحد 
7 گرم پروتئین و 55 کیلوکالري انرژي است پس 
با در نظر گرفتن اين اعداد میزان کالري دريافتي 

روزانه تان را از حد مجاز بیشتر نكنید.
خواص گردو

 E ويتامین  منابع غذايي  از  هیچ مي دانستید گردو 
از آن مي توانید مقادير  با خوردن 2 عدد  است و 
قابل مالحظه اي از نیاز روزانه تان به اين ويتامین را 
تامین کنید؟ البته فراموش نكنید که خوردن 2عدد 
و  مي رساند  بدن  به  انرژي  کیلوکالري   45 گردو 
به  مي شود.  محاسبه  چربي  واحد  يك  به عنوان 
به  عادت  که  است  ويتامین  همین  وجود  خاطر 
اگزما  به  که  افرادي  به  غذايي  ماده  اين  خوردن 
دچارند، توصیه مي شود. در ضمن، گردو ترکیبات 
از واکنش هاي آلرژيكي  پلي فنولیكي دارد که مانع 
اسید  به عالوه،  را کم مي کند.  اگزما  شده و شدت 
که  است  اسید  لینولییك  آن  در  موجود  چرب 
دريافتش به بهبود ساختار پوست و حذف رطوبت 
اين بافت کمك بسیار مي کند. به اين دلیل کساني 
که عادت به خوردن آن دارند داراي پوست شاداب 

و زيباتري هستند.
همراه این غذا

شمالي ها اين غذا را با برنج کته شده مي خورند 
برنج،  به جاي  توصیه مي کنیم  به شما  ما  ولي 
میل  سبوس دار  نان  با  را  پرکالري  غذاي  اين 
کنید. در ضمن، نوشیدني تان هم بهتر است دوغ 
بدون گاز باشد و غذايتان با يك بشقاب ساالد 

يا سبزي خوردن تازه همراه شود.
 اگراگزما دارید

با  تا  دهید  افزايش  غذايتان  در  را  گردو  میزان 
بیشتري  میزان  قسمت،   4 به  آن  کردن  تقسیم 
گردو به شما برسد و به اين ترتیب، به کاهش 
اينكه  ديگر  نكته  شود.  کمك  بیماري تان  شدت 
غذايتان را کمتر سرخ کنید و در صورت تمايل، 
باشد  يادتان  کنید.  استفاده  زيتون  روغن  از 
واکنش هاي  فرونشاندن  به  نیز  روغن  اين  که 

آلرژيك کمك مي کند.
اگراضافه وزن دارید

میزان  و  کنید  محدود  را  مصرفي تان  روغن 
سبزيجات آن را افزايش دهید. در ضمن، آن را 
تا دو تكه نان برشته میل  با يك  به جاي برنج 
کنید تا به اين ترتیب، میزان کالري دريافتي تان 
دلیل  به  را  غذا  اين  مي توانید  البته  شود.  کم 
انرژي زياد و قدرت سیرکنندگي باال در ساعاتي 
کالري  میزان  تا  کنید  میل  بعدازظهر   5 حدود 
خیلي  شام  براي  و  شود  کمتر  دريافتي تان 

گرسنه نشويد.
اگر کلسترول دارید

کاهنده  غذا  اين  در  رفته  کار  به  اجزاي  تمام 
حجم  از  که  بهتر  چه  البته  و  هستند  کلسترول 
يك  آن  همراه  به عالوه،  کنید.  کم  غذا  اين  کلي 
)به خصوص  تازه  سبزيجات  ساالد  پر  بشقاب 
گوجه فرنگي، کرفس و کلم بروکلي( میل کنید. به 
اين ترتیب، مواد غذايي اي را دريافت کرده ايد که 

به کاهش کلسترول تان کمك مي کنند.

با اين روش از يك  پنجم مرگ های 
قلبی جهان پیش گیری می شود

 در صورتی که کارخانه های غذاسازی به محصوالت خود 
میرهای  و  مرگ   پنجم  يك  از  بیش  از  نكنند،  اضافه  نمك 
پیشگیری  می آيد  وجود  به  قلبی  حمله  اثر  بر  که  جهان 
غذايی،  مواد  به  نمك  کردن  اضافه  کردن  می شود.ممنوع 
نفر  هزار  ده ها  زندگی  می تواند  ساندويچ ها  و  چیپس ها 
را در کشور انگلستان از مرگ بر اثر سكته و حمله قلبی 
از 20  اين قانون بیش  نجات دهد. تحقیقات نشان می دهد 
برابر موثرتر از توصیه های غذايی می تواند به نجات جان 
قاتل  بزرگ ترين  سكته  و  قلبی  کند.حمله  کمك  انسان ها 
به  را  نفر  هزار   230 ساالنه  و  هستند  بريتانیا  در  انسان 
کام مرگ می کشد. اما محققان معتقدند فقط با خوردن نمك 
کم تر می توان از يك پنجم مرگ های جهان پیش گیری کرد. 
نمك باعث افزايش فشار خون می شود که اين موضوع نیز 
افزايش  قلبی را  بیماری های  به  ابتال  به نوبه خود احتمال 

می دهد.
هر  مصرفی  نمك  میزان  می کنند  توصیه  کارشناسان 
شخص نبايد از 6 گرم در هر روز بیش تر شود، در حالی 
که متوسط مصرف اين ماده در انگلستان نزديك به 9 گرم 
است.بسیاری از مواقع شما با خوردن يك ساندويچ يا يك 
مصرف  نمك  روز  در  شده  توصیه  مقدار  از  نیمی  پیتزا 
نمك  گرم   3 به  نزديك  تقريبا  غذاها  اين  که  چرا  می کنید، 
در خود دارند. اما در صورتی که میزان نمك به کار رفته 
اثر  بر  میر  و  مرگ  میزان  کم تر شود  اين محصوالت  در 
بیماری های قلبی نزديك به 18 درصد کاهش پیدا می کند.

گفت:  باره  اين  در  کوئین لند  دانشگاه  از  کوبیاك  لیندا 
می کنند  دنبال  را  هدف  اين  فقط  غذاسازی  کارخانه های 
حال  عین  در  اما  دهند،  افزايش  را  خود  فروش  میزان  تا 
به جامعه هم مسوول هستند.  بدانند که نسبت  بايد  آن ها 
حفظ سالمت مردم از مهم ترين اهداف هر صنعت در حال 

فعالیت در يك کشور است.   ديلی میل، 1 نوامبر
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مادر و دو فرزندش جنايتي 
هولناک را رقم زدند 

قتل  به  را  خود  پدر  شان  مادرخوانده  همراه  به  آمريكايي  نوجوان  دو 
رساندند.پس از آنكه پلیس بدن تكه تكه شده ديويد گرين 51 ساله را در 
فريزر خانه اش پیدا کرد اين سه نفر را به جرم قتل وحشیانه او بازداشت 
کردند. وندي گرين همسر اين مرد به همراه آلكسیس 17 ساله و ديويد 
نوجوان  فرزند  پرونده محسوب مي شود.دو  اين  اصلي  متهم  گرين سه 
مقتول در حال حاضر در دارالتاديب نگهداري مي شوند. جسد آقاي گرين 
روز ششم اکتبر در خانه اش در شمال کالیفرنیا پیدا شد. اين در حالي بود که 

خانواده اش در اول سپتامبر گم شدن او را به پلیس خبر داده بودند. 
احتماال  جنايت  اين  که  مي گويند  پرونده  اين  به  رسیدگي  مسئوالن  اکنون 
توسط  گرين  ديويد  که  بود  ماه  است.چند  داده  رخ   2009 ژانويه  اواسط  در 
به  ديويد  پسرخاله  تورنبیل  شاون  که  بود  نشده  ديده  دوستانش  و  خانواده 
اين مسئله مشكوك شد. همسايگان خانواده گرين مي گويند وندي به آنها گفته 
بود همسرش براي کار به خارج از آمريكا سفر کرده است.ديويد گرين زياد 
ديرتر  ماه  چند  شدنش  ناپديد  دلیل  همین  به  و  نداشته  آمد  و  رفت  کسي  با 
است،  گرين  آقاي  همسايه  20 سال  براي  که  وايت  شد.آلن  گزارش  پلیس  به 
مي گويد:»وندي و دو فرزند خوانده اش در ماه جوالي به قصد مسافرت خانه 
شان را ترك کردند اما سگ شان را با خود نبردند.بعد از يك هفته از آنجايي 
که برق خانه شان خاموش و دماي هوا بسیار باال رفته بود،يادداشتي نوشتم 
از  به سازمان حمايت  را  نكنند مسئله  به وضعیت سگ شان رسیدگي  اگر  که 
حیوانات اطالع خواهم داد. چند روز بعد وندي و ديويد به خانه بازگشتند. اما 
رفتار آنها آنقدر مشكوك بود که مسئله را به اطالع مادر آقاي گرين رساندم و 
آنها فرمي مبني بر مفقود شدن او پر کردند. پلیس در جست وجوهاي اولیه هیچ 
اثري از آقاي گرين پیدا نكرد اما در نهايت با گشتن خانه او جسد تكه تكه شده 
اين مرد را داخل يك فريزر پیدا کرد.برق خانه آقاي گرين رفته بود و زماني 
که آنها به آنجا رسیدند با بوي نامطبوعي که از فريرز مي آمد، مواجه شدند.
بازپرسان اين پرونده مي گويند آقاي گرين بر اثر جراحات ناشي از ضربات 
چاقو جانش را از دست داه است.سر و پاهاي اين مرد براي اينكه داخل فريزر 
جا شود قطع شده بود.بازپرسان مي گويند فرزندان اين مرد قطعاتي از بدن او 
را هم به خورد سگ شان داده اند.پلیس هنوز در حال بررسي داليل اين جنايت 
است.البته اتفاقي که در سال 2007 براي اين خانواده افتاده در رخ دادن اين قتل 
احتماال تاثیر داشته است.در آن سال آقاي گرين پس از آنكه همسرش را مورد 
ضرب و شتم قرار داد توسط پلیس بازداشت شد و انتقام جويي احتماال دلیل 

اصلي اين جنايت است. 
3 نوامبر 2010 
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افزايش نژادپرستي 
در فرانسه 

در حالي که فرانسه خود را مهد تمدن و حقوق بشر 
نژادپرستانه  رفتارهاي  و  نژادي  تبعیض  اما  مي داند، 
در  بیشتري  شدت  با  روز  به  روز  مهاجران  علیه 
مطالعات  ملي  موسسه  مي گیرد.  صورت  کشور  اين 
فرانسه  اقتصادي  مطالعات  و  آمار  جمعیت شناسي، 
طي تحقیقي معضل تبعیض در جامعه فرانسه و انگیزه هاي 
رفتارهاي تبعیض آمیز را در جامعه فرانسه مورد بررسي 
قرار دادند. براساس اين تحقیقات، اصالت مهم ترين عامل 
اعمال تبعیض در فرانسه قلمداد مي شود. در واقع 40درصد 
مهاجران  مي برند،  رنج  تبعیض  از  فرانسه  در  که  کساني 
نیز 17  يا کودکان مهاجر هستند. رنگ پوست و جنسیت 
قلمداد  فرانسه  در  خارجیان  علیه  تبعیض  عامل  درصد 
تبعیض  مورد  سن شان  به خاطر  نیز  درصد   12 مي شود. 
قرار گرفته اند. به طور کلي 14 درصد اتباع خارجي ساکن 
فرانسه اعالم کردند که طي پنج سال اخیر دست کم شاهد 
يك مورد تبعیض آمیز در جامعه فرانسه بوده اند. در همین 
راستا دايره اي موسوم به ديوان عالي مبارزه با تبعیض و 
است  مستقل  و  غیر دولتي  نهادي  که  برابري  براي  تالش 
در روز 30 دسامبر 2004 در فرانسه تاسیس شده است. 
هدف از تاسیس اين نهاد در واقع کمك به کساني است که 
در فرانسه هدف تبعیض واقع شده اند. اين نهاد همچنین به 

تبعیض  آشنا شده و  با اشكال مختلف  افراد کمك مي کند 
قربانیان  به  نهاد همچنین  اين  برخیزند.  مبارزه  به  آنها  با 
افراد  اين  تا  مي کند  ارائه  قضايي  مشاوره هاي  تبعیض 
بتوانند در محاکم قضايي شكايات خود را علیه رفتارهاي 
سال  هر  نهاد  اين  کنند.  مطرح  شده  اعمال  تبعیض آمیز 
فرانسه  در  برابري  مسئله  و  تبعیض  درباره  را  گزارشي 
تهیه مي کند. انتشار گزارش اين نهاد از افزايش 21 درصدي 
تبعیض در فرانسه در سال2009 حكايت داشت. 49 درصد 
تبعیض ها در زمینه اشتغال و 28.5 درصد به اصالت افراد 
فرانسه  در جامعه  افراد معضلي  اصالت  مربوط مي شود. 
فرانسه  مانند  کشوري  براي  که  به طوري  مي شود  قلمداد 
که آزادي و برابري و برادري را شعار خود مي داند بسیار 
مورد  اصالت  اساس  بر  را  افراد  که  است  تاسف  جاي 
ارزيابي قرار مي دهند. تبعیض در جامعه فرانسه به حدي 
افزايش يافته است که هر روز شاهد بروز اين مسئله در 
بخشي از جامعه هستیم. اخیرا مجري يك شبكه تلويزيوني 
مجبور شد به خاطر اظهارات نژادپرستانه يكي از همكاران 
خود علیه سیاه پوستان عذرخواهي کند. در مارس 2010 
نیز تعداد زيادي از شرکت هاي فرانسوي به علت اقدامات 
تبعیض آمیز به پرداخت جريمه محكوم شدند. دادگاه تجديد 
هزار   32 مبلغ   2010 ژانويه  هشتم  روز  در  ورساي  نظر 
داد .  اختصاص  تبعیض آمیز  اقدامات  قرباني  يك  به  يورو 
هواپیمايي  شرکت  تولوز  دادگاه  نیز  فوريه   22 روز  در 
ايرباس را به خاطر رفتار نژادپرستانه محكوم کرد. اخراج 
دولت  نژادپرستانه  اقدامات  ديگر  از  رومانیايي  کولي هاي 

فرانسه است. 
2 نوامبر 2010 

محکومیت هاي سنگین براي 
قاچاقچیان افغان 

ده ها نفر در افغانستان به جرم ارتباط با قاچاق مواد مخدر 
به زندان محكوم شدند. به گفته منابع دادگاه ويژه 
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، اين دادگاه 155 
قاچاق  در  داشتن  دست  اتهام  با  ارتباط  در  را  نفر 
تحمل  به  را  آنان  و  شناخته  مجرم  مخدر  مواد 
دوره های زندان تا 18سال و پرداخت جريمه نقدی 
محكوم کرده است. خلیل الرحمان متوکل، سخنگوی 
دادگاه ويژه، در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که 11نفر 
از اين گروه از محكومان دادگاه، از کارمندان دولت بوده 

اند. 
به گفته او، پنج نفر از آنها 11کارمند دولتی، افسر ارتش و 
پلیس، پنج نفر ديگر مهندس وزارت معادن و صنايع و يك 
نفر هم آموزگار در هلمند بوده است. آقای متوکل همچنین 
گفت که اين 155 نفر از 30ماه تا 18 سال حبس و پرداخت 
جرايم نقدی تا دو میلیون افغانی )معادل کمتر از 40 هزار 
و  نیست  نهايی  افراد  اين  محكومیت  شدند.  محكوم  دالر( 
مواد  ويژه  دادگاه  سخنگوی  است.  خواهی  استیناف  قابل 
مخدر افغانستان افزود که مهم ترين پرونده در میان پرونده 
هايی که صاحبان آنها در سه ماه اخیر محكوم به مجازات 
قندهاری است که قصد  به دو قاچاقچی  اند، مربوط  شده 

قاچاق يك تن ترياك را داشتند. 

به گفته آقای متوکل، در اين سه ماه، چندين تن هروئین، 
تولید  در  استفاده  مورد  مواد شیمیايی  و  ترياك، حشیش 
مواد مخدر، منهدم شده است. او همچنین افزود که در اين 
پرونده   113 به  مخدر  مواد  با  مبارزه  ويژه  دادگاه  مدت 
مرتبط با جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر در افغانستان 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ويژه  دادگاه  است.  کرده  رسیدگی 
افغانستان به موارد عمده قاچاق مواد مخدر رسیدگی می 
کند و تا کنون چندصد نفر را در اين ارتباط مجرم شناخته 
و به انواع مجازات محكوم کرده است. اين دادگاه در چهار 

ماه اول امسال نزديك به 180نفر را محكوم کرده بود. 
محكومیت افرادی که بررسی پرونده های آنها در چهار ماه 
دوم سال جاری نهايی شده، زمانی اعالم شده است که خبر 
حمله به چهار کارگاه تهیه مواد مخدر در شرق افغانستان 
واقع  ننگرهار  واليت  در  کارگاه ها  اين  است.  يافته  انتشار 
بود و به گزارش رسانه های محلی افغانستان بیش از 100 
روز  کارخانه  چهار  اين  است.  داشته  ارزش  دالر  میلیون 
ماموران  مشترك  عملیات  در  اکتبر   29 گذشته،  پنج شنبه 

آمريكايی و روسی منهدم شد. 
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نسبت به شرکت 
ماموران روسی در اين عملیات به شدت خشمگین شده و 
خواستار توضیحات فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان 
در اين زمینه شد. سفارت روسیه در اطالعیه ای نسبت به 
ابراز خشم آقای کرزی اظهار شگفتی کرده و گفته است که 
دو کارشناس روس براساس توافق مقامات افغان به عنوان 

ناظر در اين عملیات شرکت داشته اند. 
2 نوامبر 2010 

زن 61 ساله طراح سرقت هالیوودي 
يك زن 61 ساله که سرقتي مسلحانه از بانك را طراحي کرده بود مجرم شناخته شد.اين سرقت به قدري عجیب است که 
مي تواند دستمايه کارگردانان هالیوود براي ساخت يك فیلم جنايي شود.مارجوري دل آرمسترانگ از پنسیلوانیا متهم است 
نقشه سرقت از يك بانك را طراحي کرده و در نتیجه اين سرقت مرگ يكي از همدستانش را رقم زده است. برايان ولز 46 
ساله در آگوست 2003 در حالي که لباس مخصوص تحويل پیتزا را پوشیده بود به بانك PNC وارد شد.اين در حالي بود 
که يك بمب به گردنش بسته شده بود. کارکنان بانك از ترس انفجار 8702 دالر موجود در بانك را در اختیار اين سارق قرار 
دادند اما او حین خارج شدن از بانك توسط پلیس دستگیرشد. در حالي که تیم خنثي کردن بمب براي نجات اين مرد به محل 
اعزام شده بود، بمب پیش از رسیدن آنها منفجر شد و ولز جانش را از دست داد.به گفته دادستان ها پنج نفر اين سرقت را 
طراحي کرده اند که ولز هم يكي از آنها بوده. دل آرمسترانگ و سه مرد ديگر به جرم اين سرقت به دادگاه معرفي شدند.از آن 
زمان يكي از متهمان به دلیل سرطان مرده، يكي ديگر به دست دل آرمسترانگ به قتل رسیده و فرد سوم هم در دادگاه علیه 
اين زن جاني شهادت داده است. وکیل مدافع اين زن مدعي شده موکلش از بیماري هاي رواني رنج مي برد و اين کارها را از 
روي اختیار انجام نداده است اما دادگاه با رد اين ادعا حكم حبس ابد را براي مارجوري دل آرمسترانگ در نظر گرفت و ديگر 

همدست زنده او به نام کنت بارنز 57ساله هم به 45 سال زندان محكوم شد. 
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● فروردين ماه
فكر آغاز برنامه و فعالیت جديد را به دوره های بعد واگذار نمائید و در موقعیت 
بسیار خوب مالی و فكری قرار داريد . بهتر است انرژيتان را صرف خانه و بودن 
افتادگی های  با عزيزان بكنید و بر در آمدتان اضافه گشته و جبران همه عقب 
مالی گذشته خواهد گشت . آخرين نگرانیتان در رابطه با عشق و ازدواج خواهد 
بود ؛ ورود مسافرينی از راه دور فوق العاده خوشحالتان خواهد نمود ؛ در قبول 

پیشنهادهای شراکتی دقت بیشتری بكار گیريد . 
● ارديبهشت ماه

شايد اکنون احساس نموده باشید که داريد به بن بست میرسید و نمیتوانید روی 
هیچكس حساب نمائید.

بنابراين بهترين دوره را داريد که تمام قید و بندهای بیهوده را از دور خود جدا 
نموده و با تمرکز نمودن روی آنچه که واقعا میتوانید خوشحالتان سازد ، هدف 
و روش جديد زندگی را پیش گیريد.در زندگی زناشوئی و احساسی اگر منطقانه 
دوره  در  ؛  يافت  خواهید  تر  خوشبخت  را  خودتان   ، بگیريد  را  خود  تصمیمات 

فشارهای شديد مالی قرار داريد و بايد کمی صبور باشید.
● خرداد ماه

باز  برويش  را  قلبتان  درهای  که  ساخت  خواهد  پر  را  وجودتان  هنگامی  عشق 
سازيد ، شكست در عشق گذشته را فاجعه بشمار نیاوريد و به خود و کسانی که 

دوستتان دارند اجازه دهید که سعی در خوشبخت نمودنتان بنمايند . 
در روابط احساسیتان امكان دارند تغییراتی بسیار مثبت بوجود بیايد . 

خواهد  باال  نیز  مخارجتان  مقدار  ولی  نمود  خواهید  گیری  چشم  مالی  پیشرفت 
رفت ؛ ديگران نیز احتیاج بكمك مالی خواهند داشت ؛ اين هفته به بچه ها توجه 

بیشتری نشان دهید . 
● تیر ماه

اين هفته احساس میكنید که اعصابتان زير فشار زياد قرار گرفته است ، ممكن 
با  زياد  درگیری  باعث  ولی  باشد  نداشته  بخصوصی  دلیل  موضوع  اين  است 

کسانی که دوست داريد ، خواهد گشت . 
اگر جزو مجردين عاشق هستید ، بخاطر تعصب بیهوده به نیازهای خصوصی 
خودتان ، در روابط خود به بن بست خواهید خورد و اگر متاهل هستید بهتر است 

سرتان را با مسئولیتهای ديگر گرم نموده و کمتر با همسرتان برخورد نمائید . 
اگر مجرد و تنها هستید ، حال و حوصله جستجوی عشق را نخواهید داشت . 

در محیط فعالیت نیز مواظب باشید که بیهوده همكاران و همكالسیها را از خود 
نرنجانید و اگر میتوانید دو سه روزی را به مسافرت برويد .

● مرداد ماه
اگر چه دوست داريد که زندگی خودتان را آنچنان که میخواهید کنترل نمائید ولی 

در دوره ای هستید که احتیاج به تواضع بیشتر خواهید داشت . 
قصد ديگران از راهنمائی و اظهار عقیده در مورد زندگی خصوصی شما ، عالقمند 
بودن آنها بشما میباشد ؛ سعی کنید در اين دوره بیشتر با ديگران همكاری کنید ؛ 

شايد اين هفته مجردين دنبال عشق نباشند .
● شهريور ماه

بعد از چند سال تالش مداوم ، اکنون وقت استراحت و لذت بردن از برآوردها 
را خواهید داشت . 

فكرتان  قبل در  از مدتها  که  فعالیتهايی  انواع  در  برای مشغول شدن  کافی  وقت 
بوده اند ، خواهید داشت و خواهید توانست وقت بیشتری را با دوستان به شب 

زنده داری بگذرانید . 
شايد میخواهید برای مدتی با خود بوده و به تفريح بپردازيد و برای همین نیز اگر 

مجرد هستید ، آخرين نگرانیتان در رابطه با عشق خواهد بود . 

تحمل  و  زناشوئی صبوری  روابط  ناماليمات  مقابل  در  کنید  نیز سعی  متاهلین 
بیشتری نشان دهید ؛ در رابطه با پول تغییرات بسیار مثبتی و رضايت بخشی را 

تجربه خواهید نمود .
● مهر ماه

گروهی از متولدين اين ماه خود را درگیر وکیل و شكايت و اختالف ساخته اند 
عاقبت آن هر چه باشد ، به دردسرها و اعصاب خورد شدن هايش  که مسلما" 

نمی ارزد.
نمی  گسترش  جای  شود  حل  مراحل  اولین  در  وقتی  اختالفات  بعضی  اصوال" 
يابد ولی وقتی ديگران هم در آن دخالت کنند و دامنه اش را وسعت دهند ، قابل 

کنترل نیست. 
برای جوانان ، امكان تحصیل بدست آوردن تخصص اين روزها زياد است ولی 

اگر شانش را از دست بدهند ديگر کمتر بدست میاورند .
● آبان ماه

اين ماه اغلب در شرايطی قرار دارند که در  پدر و مادرها و بزرگترهای متولد 
ماندن و رفتن دو دل هستند .

اين عده بدلیل رويدادهای اخیر زندگی شان برای يك سفر يا نقل و انتقال تازه 
در حال تصمیم گیری هستند ولی در نهايت اين مسئله آنها را به يك بن بست 
فكری کشانده است در هر حال بايد با دور انديشی تصمیم بگیرند و به عواقب و 

عوارض آن فكر کنند . 
جالبی  پیشنهاد  هم  يعنی  اند  شده  بالتكلیفی  نوعی  دچار  خود  کار  در  گروهی 
برايشان رسیده و هم در آن امتیازاتی دارند بهر حال بايد سريعا" تصمیم بگیرند .

● آذر ماه
يادی از گذشته ها کردن ، دلبستگی به خاطرات شیرين است ولی نبايد همه افكار 
را به گذشته ربط داد و همه دلبستگی ها و خوشی ها را در همان گذشته فريز 
شده و ثابت نگه داشت . بزودی تحوالت تازه ای در زندگی اين گونه افراد پیش 
میاد که خود بخود آنها را به آينده و رويدادهای خوش آن می کشاند به آن دسته 
از متولدين اين ماه که اسرار مهمی را درباره اطرافیان خود در سینه دارند توصیه 
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همه دشمنان 
فردوسي پور و 

مزدک میرزايي 
دامنه آخرين افشاگري عادل فردوسي پور و رمزگشايي برنامه 90 
ملي  تیم  عنوان سرمربي  به  اکبر محمدي  انتصاب  کار  و  از ساز 
نوجوانان به زد وبند و فامیل بازي در فدراسیون فوتبال کشیده 
سرمربي  که  شد  محرز  فوتبال  اهالي  براي  برنامه  اين  در  شد. 
امضاي کیومرث  به  که  نامه اي  داشتن  با در دست  نوجوانان  تیم 
نیمكت  از  بود،  بدني رسیده  تربیت  وقت سازمان  معاون  هاشمي 
البته تمام ماجرا نبود.  تیم ملي نوجوانان سر درآورده است. اين 
در ادامه مشخص شد آقاي سرمربي با برخي از مسئوالن ورزش 

کشور قرابت فامیلي دارد و سرپرستي تیم ملي امید هم به باجناق 
و  مجريان  اتفاقات،  اين  از  بعد  است.  شده  سپرده  کفاشیان  علي 
منتقدان  جديد  سیبل  به  سیما  سوم  شبكه  ورزشي  گزارشگران 
مسئوالن  شده اند.  تبديل  فوتبال  فدراسیون  مديران  و  قديمي 
فردوسي پور  برنامه  فعلي  روند  از  جلوگیري  براي  فدراسیون 
نامه اي محرمانه را آماده کرده اند که قرار است به زودي به مقصد 
دفتر رئیس سازمان صداوسیما ارسال شود. منابع خبري نزديك 
به فدراسیون فوتبال مدعي اند در اين نامه به تمام اتفاقات رخ داده 
در برنامه 90 اشاره شده و مسئوالن فدراسیون فوتبال از رئیس 

سازمان صداوسیما درخواست کرده اند برنامه 90 را مديريت کند. 
از سوي  به ضرغامي  نامه محرمانه  ارسال  که خبر  در شرايطي 
مديران فدراسیون فوتبال به محافل خبري درز پیدا کرده، انتشار 
يك خبر موازي با اين جريان اهمیت اين نامه را دو چندان مي کند. 
و  صدا  رئیس  دفتر  به  نامه  اين  ارسال  با  همزمان  مي شود  گفته 
به  به زودي  فوتبال هم  فدراسیون  ارشد  از مسئوالن  يكي  سیما، 
دلخوري  تا  مديران صداوسیما خواهد رفت  از  ديگر  يكي  مالقات 
مديران دستگاه ورزش و فدراسیون فوتبال از برنامه 90 را ابراز 

کند. 
آهن  راه  و  استقالل  بازي  در جريان  و  اين  از  پیش  فردوسي پور 
به طور طعنه آمیزي فیكس بازي کردن طالب لو را با مسائل قبل از 
اين  از  بعد  بود.  دانسته  مرتبط  استقالل  اردوي  ترك  و  بازي  اين 
او را  از کنايه هاي فردوسي پور  انتقاد  با  فتح اهلل زاده  اظهارات علي 
به حاشیه سازي براي باشگاه استقالل متهم مي کند: »گزارش هاي 
نتیجه  استقالل  ندارد  دوست  او  و  است  پورغیرمنطقي  فردوسي 
زرد  تلويزيون  است.  زرد  مجالت  براي  صحبت ها  اين  بگیرد. 
گزارشگران  و  مجريان  به  اعتراض  روند  ادامه  در  نداريم.«  که 
معاون  به  نامه اي  ارسال  با  هم  استیل آذين  باشگاه  صداوسیما 
اين  علیه  سازمان  اين  گزارشگران  جريان سازي  از  صداوسیما 
باشگاه گاليه کرد. در نامه مديرعامل باشگاه استیل آذين به علي 
بازي  گزارشگر  میرزايي،  مزدك  از  معاون سیما صراحتا  دارابي 
اين تیم مقابل پرسپولیس به دلیل اظهارات خالف واقع شكايت شده 
اين بازي به بگو مگوي  است. مزدك میرزايي در جريان گزارش 
سرپرست استیل آذين با بازيكنان نیمكت نشین اين تیم اشاره کرد. 
اين در حالي است که صادق درودگر مدعي شده هنگام تعويض 
مزدك  از  شكايتش  و  نداده  رخ  خاصي  اتفاق  استیل آذين  بازيكن 
میرزايي را به دادسرا خواهد برد: »درجريان بازي با پرسپولیس 
از بازيكنان خواستم لباس گرم بپوشند. علي کريمي گفت که زير 
پیراهنش استرچ به تن کرده و فريدون زندي هم گفت پس از کاهش 
دماي بدنش لباس گرم مي پوشد. اين تنها صحبت هايي بود که رد 
و بدل شد، اما میرزايي طوري به بیننده تلويزيوني القا کرد که ما 
با هم دعوا کرديم. پس از چند ماه درباره حرف محمد مايلي کهن 
درباره میرزايي به يقین رسیدم.« دوئل مديران ورزشي با شبكه 
سه سیما تا آنجا پیش رفته که حتي دامن رئیس سازمان ورزش 
تیم  بازيكنان  را هم گرفته است. سعیدلو پس از حضور در جمع 
پخش  از  سیما  سوم  شبكه  شد  مدعي  خبرنگاران  دايره  در  امید 
کامل اظهارات او در مورد مسائل مختلف امتناع مي کند. سعیدلو در 
حاشیه مالقات با بازيكنان تیم ملي امید به نشانه اعتراض حاضر 
به گفت و گو با خبرنگار شبكه سوم نشد. ساعاتي بعد از اين اتفاق 
حسین آقازماني، مدير گروه ورزش سیما سكوت مديران شبكه سه 
را شكست و وعده داد ادعاي رئیس سازمان تربیت بدني مبني بر 
پخش گزينشي اظهاراتش و شكايتهايي از اين دست مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت. گله مندي از چند جمله کنايه آمیز يا برمال شدن 
رازهاي سر به مهر در يك برنامه تلويزيوني ظرفیت محدود مديران 
ورزشي را نشان مي دهد. شايد انتظار فدراسیون فوتبال و مديران 
به  اشاره اي  کمترين  رسانه ها  که  باشد  اين  بدني  تربیت  سازمان 
فاجعه اي مثل حذف زودهنگام تیم هاي ملي جوانان و نوجوانان و 
دست و پا زدن يك تیم پرهزينه در قعر جدول رده بندي لیگ برتر 

نداشته باشند. 

ورزش ايران
دايي: از اسم ها استفاده نمي کنم 

نشست خبري طوالني باشگاه پرسپولیس با حضور حبیب کاشاني، 
سرپرست باشگاه پرسپولیس، علي دايي، سرمربي اين تیم، محمود 
دروازه بان  حقیقي  علیرضا  و  سرخ پوشان  سرپرست  خوردبین، 
باشگاه  خبري  نشست  چهارمین  در  دايي  علي  برگزار شد.  تیم  اين 
موضوع  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  جاري  فصل  در  پرسپولیس 
شكايت شما از فیفا به کجا رسید، گفت: »اين کار روند قانوني خود را 
طي مي کند و من از حق و حقوق خود نخواهم گذشت.« خبرنگاري از 
دايي پرسید که آيا اين پرونده در فیفا است که دايي جواب داد: »در 
هر کجا که باشد، من از حق و حقوق خود نمي گذرم.« دايي در پاسخ 
به اين سوال که با توجه به برخورد خوب او با علي کريمي در ديدار 
با استیل آذين آيا هواداران مي توانند امیدوار به حضور کريمي در 
پرسپولیس دايي باشند، پاسخ داد: »پرسپولیس بايد موفق باشد، چه 
با من چه با هر کس ديگر. سرمربیگري باشگاه به صورت امانت در 
اختیار من است. دايي ها يك روزي مي روند و مطمئن باشید من هم 
يك روز مي روم. يكي از عوامل موفقیت تیم، حضور بازيكنان آماده و 
سرحال است که با جان و دل براي تیم بازي کنند و از لحاظ فني در 
سطح بااليي قرار داشته باشند. تا زماني که من در تیم باشم، اسم ها 
بازي نمي کنند. من بازيكنان آماده را به تیم مي آورم. از کريمي يا هر 
کس ديگري که احساس کنم آماده است، سال بعد ـ اگر در تیم باشم 
پیش  فصل  تا  ببینید.  را  عسگري  علي  شما  کرد.  خواهم  استفاده  ـ 
باشید  مطمئن  است.  وزنه  و  پايه  االن  اما  نمي شناخت،  را  او  کسي 
کمك  و  پرسپولیس  براي  دل  و  جان  با  که  کساني  با  دارم  دوست 
به پیشرفت اين تیم تالش مي کنند، کار کنم. براي کريمي هم احترام 
خاصي قائلم و فوتبالش را خیلي قبول دارم، اما شرايط فرق کرده. 
من نمي توانم پرسپولیس را با اسم ها ببندم. تالش مي کنم شايسته ها 
را به تیم بیاورم تا هواداران راضي شوند.« دايي در پاسخ به سوال 
جديدي  بازيكنان  به  زياد  پرسپولیس  آيا  اينكه  بر  مبني  خبرنگاري 
که به تیم اضافه کرده وابسته نیست، گفت: »من حرف شما را قبول 
اين که  با هم زحمت مي کشند.  بازيكنان جديد و قديمي  ندارم. تمام 
اصال  را  مي زنند  گل  تیم  به  وارد  تازه  بازيكنان  فقط  شما مي گويید 
قبول ندارم. خوشبختانه بازيكنان قديمي هم دارند روز به روز بهتر 
کار مي کنند. دو بازي اخیر ما را مقابل ذوب آهن و استیل آذين ببینید 
تا حرف من را بفهمید.« دايي در ادامه با اشاره به اهمیت خريد هاي 
جديد پرسپولیس در ابتداي فصل گفت: »مسلما من بازيكني را به تیم 
آورده ام که بتواند به تیم کمك کند. نه اينكه روي نیمكت بنشیند. ما 
در 11 نفر ابتدايي حدود 40 درصد تغییر داشته ايم. مسلما بازيكني 
که فیكس بازي مي کند محاسني نسبت به بازيكنان نیمكت نشین دارد. 
پرسپولیس تیمي نیست که 25 تا بازيكن سطح باال و هم تراز داشته 
باشد. دو يا سه بازيكن ما نباشند، 30 تا 40 درصد تیم کم مي شود و 

اين مسئله فقط مربوط به ما نیست.« 

ورزشی ايران و جهان
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فرگوسن: تماشاي جام جهاني از 
مراجعه به دندان پزشك بدتر است 

تازه اي براي راهیابي  با دخالت میشل پالتیني، رئیس يوفا، قوانین 
به مرحله گروهي لیگ قهرمانان اروپا در نظر گرفته شده تا تیم هاي 
که  فرگوسن  الكس  کنند.  شرکت  رقابت ها  اين  در  بتوانند  بیشتري 
داشت  عهده  بر  را  ملي  تیم  يك  هدايت   1986 در سال  بار  آخرين 
مكزيك   1986 جام جهاني  نهايي  مرحله  به  را  توانست کشورش  و 
در  اروپا  قهرمانان  لیگ  رقابت هاي  است  معتقد  همچنان  برساند، 
سطح بسیار باالتري نسبت به جام جهاني برگزار مي شود. فرگوسن 
عنوان  جام جهاني  در  شده  برگزار  ديدارهاي  پايین  کیفیت  درباره 
کرد: بازي هاي تیم هاي حاضر در شش دوره اخیر اين رقابت ها را 
ديده ايد؟ به نظر من آدم به دندان پزشك مراجعه مي کرد بهتر بود تا 

اينكه اين بازي ها را از تلويزيون تماشا کند. 

ورزشگاه ها  در  تماشاگران  تعداد  کم  حضور  درباره  فرگوسن 
لیگ برتر هم مسلما ديدار  اين مسئله کامال طبیعي است. در  گفت: 
آرسنال با يك تیم ته جدولي به اندازه ديدار تیم هاي منچستريونايتد 
و آرسنال تماشاگر ندارد. در لیگ قهرمانان هم وضعیت به همین 
نمي تواند  تیم کوچك،  يك  با  اينتر  است. مسلما رويارويي  صورت 
تماشاگر زيادي را به ورزشگاه بكشاند. لیگ قهرمانان اروپا کیفیتش 
را ثابت کرده و اصال قابل قیاس با جام جهاني نیست. البته قبول دارم 
در مرحله گروهي بعضي بازي ها کیفیت بااليي ندارد، اما نبرد تیم ها 

در مراحل حذفي بازي هاي زيبايي را رقم مي زند. 

پول داريم ولي بازيکن نمي خريم 

سر الكس فرگوسن فاش کرد که منچستريونايتد در ژانويه بازيكن 
جديدی نخواهد خريد، هرچند که پول کافی برای اين کار را دارد. 
پیش از اين گزارش شده بود که مربی اسكاتلندی 50 میلیون پوند 
در اختیار دارد و می تواند اين بودجه را با فروش بازيكنان بیشتر هم 
بكند. اين موضوع نقشی کلیدی در امضای قرارداد جديد وين رونی 
ايفا کرد. اما مربی 68 ساله قصد ندارد در زمستان خريدی انجام 
برای  والنسیا  آنتونیو  و  هارگريوز  اوون  بازگشت  و می گويد  دهد 
يونايتد کافی است: »خريدی در ژانويه نداريم. قطعا خريد نخواهیم 
به  که  هستند  بازيكن  است چون صدها  بسته  ما  دست  البته  کرد. 
قهرمانان  لیگ  در  نمی توانند  اروپايی  رقابت های  در  حضور  دلیل 
امسال بازی کنند.پس از اين پنجره نقل و انتقاالت، پنج ماه از فصل 
داشت  خواهیم  جديدی  بازيكن  فوريه  در  ما  و  ماند  خواهد  باقی 
هم  يافته. شايد  رهايی  از مصدومیت  که  است  والنسیا  آنتونیو  که 
بازيكن جديد ديگری داشته باشیم: اوون هارگريوز. با اين بازيكنانی 
همیشه  کردن  خرج  برای  نمی بینم.پول  خريد  برای  دلیلی  دارم  که 
کنیم.  از حد معمول خريد  بیش  تابستان  در  نیست  قرار  اما  هست 
ما آنچه نیاز داريم می خريم و می دانیم چه نیازی داريم. اين مسئله 
شوند  بازنشسته  نويل  و  گیگز  اسكولز،  فان درسار،  اگر  که  هست 
چه می شود اما دو، سه سال است به اين موضوع فكر کرده ايم و 
بايد  چه  می دانیم  دقیقا  ما  هستیم.  هم  پیش  برنامه ريزی هايمان  از 
بكنیم.« فرگوسن همچنین گفت وين رونی به بیش از يك ماه زمان 
برای رهايی از مصدومیت مچ پا نیاز دارد. او پیش از اين هم گفته 
به  بیفتد.  تاخیر  به  است  ممكن  25 ساله  بازيكن  اين  بازگشت  بود 
اين ترتیب او دربی منچستر در 10 نوامبر را از دست می دهد: »پنج 
هفته به بازگشت رونی مانده چون او بايد دوباره به آمادگی برسد. 
بازی  برای  او هیچ بختی  باشد.  پنج هفته تخمین درستی  نظرم  به 

منچسترسیتی در 10 نوامبر ندارد.« 

ورزش
شماره هاي بازنشسته لیگ قهرمانان 

از کرويف تا مالديني 
مهدي احمدي 

زمین  وارد  تیم  يك  براي  که  نفري  بود11  اين  بر  قبل رسم  سال ها 
به  کنند.  تن  به  را   11 تا  يك  شماره هاي  از  ترتیب  به  مي شدند، 
بازيكني مثل جرج بست در منچستر يونايتد، گاهي هفت  دلیل  همین 

پیراهن  گاهي  و  مي پوشید  را 

شماره 10 را به تن مي کرد اما در فوتبال مدرن بازيكنان هر تیم در 
رقابت هاي باشگاهي مي توانند يكي از شماره هاي يك تا 99 را براي 
خودشان انتخاب کنند. در فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا، میالن 
در بازي با منچستريونايتد در حالي وارد زمین مسابقه شد که فقط 
کالوس يان هونتالر هلندي را با شماره 11 و به عنوان تنها بازيكني 
که شماره اي متداول و کالسیك را انتخاب کرده بود، در ترکیب اصلي 
خود مي ديد! از زماني که قانون ورود بازيكنان با شماره هاي يك تا 
11 به زمین برداشته شد، بسیاري از تیم ها شماره برخي از بازيكنان 
ويژه شان را به هیچ بازيكن ديگري ندادند. حتي در عرصه ملي هم 
آرژانتیني ها قصد داشتند پیراهن شماره 10 مارادونا در جام جهاني 
1998 را به هیچ بازيكني ندهند اما اين اجازه براي آنها صادر نشد تا 

آريل اورتگا به اجبار اين پیراهن تاريخي را به تن کند. 
در لیگ قهرمانان اروپاي امسال، 11 شماره وجود دارد که به همین 
بازنشسته، مي شد  بین شماره هاي  در  است.  بازنشسته شده  داليل 
شماره 12 باشگاه رئال مادريد را هم جاي داد که متعلق به هواداران 
و شبكه اين تیم است اما چند سال قبل آنها اين شماره را به پابلو 
ارزشمداري  باشگاه  که  بدهند  نشان  تا  دادند  اروگوئه اي  گارسیاي 

نیستند! 

شماره 14 آژاکس )يوهان کرويف( 
کرويف را مي توان صاحب اولین شماره نامتعارف در فوتبال دانست. 
او عالقه خاصي به شماره 14 داشت و حتي در سال 1974 که قرار 
بگیرند،  شماره  الفبا  حروف  اساس  بر  هلند  بازيكنان  تمامي  بود 
کرويف 14 خود را حفظ کرد. در آوريل 2007، همزمان با جشن تولد 
شصت سالگي کرويف باشگاه آژاکس پیراهن شماره 14 او را براي 

همیشه بايگاني کرد. 

شماره 32 کپنهاگن ) پیتر مولر نیلسن( 
مولر نیلسن شماره 32 اين باشگاه را مي پوشید و وقتي اين بازيكن 

بازنشستگي کرد، مسئوالن کپنهاگن  اعالم  دو متري در 32 سالگي 
پیراهن شماره 32 او را هم بازنشسته اعالم کردند. 

شماره 3 اينترمیالن )جاچینتو فاکتي( 
تیم کسالت بار هلنیو هرارا، يك پیستون قدرتمند و افسانه اي داشت 
که در زمان حضور جاودانه خود در باشگاه اينتر، 630 بازي و 75 
گل زده را به نام خود ثبت کرد. آماري که براي يك مدافع خیره کننده  
و بي نظیر محسوب مي شود. باشگاه اينتر هم به پاس خدمات ارزنده 
و وفاداري پس از بازنشستگي فاکتي، شماره 3 او را براي همیشه 
در ويترين افتخارات خود بايگاني کرد و به هیچ بازيكن ديگري نداد. 
آنها اين کار را حتي براي جوزپه برگومي افسانه اي هم انجام ندادند. 

شماره 16 لیون )لوکا بورلي( 
بورلي در فوريه 1998 و تنها چند ماه پس از پیوستن به لیون، در يك 
سانحه رانندگي جان باخت. باشگاه لیون هم پیراهن 16 بازيكني که 
هیچ گاه براي آنها به میدان نرفت را براي همیشه در ويترين افتخارات 

خود قرار داد. 

شماره 3 میالن )پائولو مالديني( 
مالديني رکورددار حضور طوالني مدت در يك باشگاه است. او 25 
سال فقط و فقط براي میالن بازي کرد. شماره 3 او تنها در صورتي 
از ويترين پرافتخار میالن خارج مي شود که کريستین، فرزند پائولو 

مايل به بازي در میالن و زنده کردن نام پدرش باشد. 

شماره 6 میالن )فرانكو بارزي( 
اکثر  و  کرد  بازي  میالن  براي  سال   20 مالديني  مانند  هم  بارزي 

افتخارات میالني ها در زمان حضور او در اين تیم به دست آمد. 
اين باشگاه شماره 6 بارزي را  به همین دلیل هم بود که مسئوالن 
به هیچ بازيكن ديگري ندادند. حتي فرناندو ردوندو هم نتوانست اين 
پیراهن  پوشیدن  به  شد  مجبور  و  کند  خارج  ويترين  از  را  شماره 

شماره 5 رضايت بدهد. 

شماره 6 رم )آلداير( 
13 سال بازي براي رم مسئوالن اين باشگاه را مجاب کرد تا براي 
کنند.  بازنشسته  همیشه  براي  را  تیم شان  از  شماره  يك  اولین بار 
آنها تا قبل از اين حاضر نشده بودند که حتي پیراهن برونو کونتي 
مورد  در  امروز  به  تا  آنها  که  اينجاست  جالب  کنند.  بازنشسته  را 
بازنشسته کردن شماره 10 فرانچسكو توتي، اسطوره تیم شان هم 

هیچ صحبتي نكرده اند. 

شماره 29 بنفیكا )میلكوس فهر( 
در بازي سال 2004 بنفیكا با گیمارش و در وقت هاي تلف شده بازي، 
فهر پس از دريافت کارت زرد از داور مسابقه دچار حمله قلبي شد، 
روي زمین افتاد و در صحنه اي به شدت تلخ و تاريخي براي همیشه 
از دنیا رفت. پس از اين اتفاق بود که باشگاه بنفیكا شماره 29 اين 

مجارستاني جوان را براي همیشه بازنشسته کرد. 

شماره 12 بايرن مونیخ )هواداران( 
بايرني ها هم مثل خیلي از تیم هاي آلماني اين شماره را به هواداران 
خود اختصاص داده اند. دروغ اول آوريل سال 2005 آنها هم که ادعا 
کرده بودند بكام به اين تیم مي آيد، با اعالم اين مسئله که شماره 12 

را به او خواهند داد لو رفت! 

شماره 12 وردربرمن )هواداران( 
ياد  به  کسي  امروز  تا  و  است  هواداران  به  متعلق  هم  شماره  اين 
نمي آورد که بازيكني از برمن با اين شماره وارد زمین شده باشد.

شماره 13 پاناتینايكوس )تیفوسي هاي جايگاه 13( هم در نوع خود 
جالب است. شبدرها )لقب پاناتینايكوس( به احترام هواداران جايگاه 
با تشويق هاي مداوم خود  13 ورزشگاه شان که در طول 90 دقیقه 
هیچ  به  را  شماره  اين  مي کنند،  تنگ  تیم  اين  حريفان  بر  را  عرصه 

بازيكني نمي دهند. 

سرمربی تیم ملی در گفت وگو با ساکرنت 

افشین قطبی:امیدوارم مربی ديگری جانشین من در تیم شايسته ايران شود 
 افشین قطبی در گفت وگو با سايت ورزشی ساکرنت بار ديگر از تصمیمش برای کناره گیری از تیم ملی ايران در پايان جام ملت های آسیا 
خبر داد. افشین قطبی درباره تصمیمش مبنی بر جدايی از تیم ملی گفت:» در هفته های گذشته بحث های قديمی درباره جانشینی من در تیم 
ملی مطرح شده که اين مسايل به وضعیت تعادل تیم ضربه می زند. فاصله کمی تا جام ملت های آسیا باقی مانده و تیم بايد تمام تمرکزش 
را برای موفقیت در اين رقابت ها معطوف کند.« قطبی ادامه داد:» تمام مردم ايران، رسانه ها و مقامات ورزشی در فاصله 60 روز مانده تا 
جام ملت های آسیا از تیم ملی حمايت می کنند. همانطور که از بازی های تیم ملی مشخص است در سال گذشته سبك بازی تیم را عوض 
کرديم تا فوتبالی مدرن ارائه دهیم.« سرمربی تیم ملی فوتبال ايران از گفت وگوی شفاهی اش با سران فدراسیون خبر داد و گفت:» مسئله 
جدايی از سرمربیگری تیم ملی را به صورت شفاهی با سران فدراسیون در میان گذاشتم. امیدوارم که يك مربی ديگر جانشین من در تیم 

شايسته ايران شود.«
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اطالعیه
بدينوسیله به اطالع خوانندگان میرساند: به دلیل درخواست 
بیشمار تعدادی از خوانندگان جهت درج آگهی های دوست 
خدمات  اين  همكاران  وقفه  بی  تالش  با  کاريابی  و  يابی 
در وب سايت هفته نامه پرشین  اضافه گرديده است لذا 
عالقمندان میتوانند با مراجعه به وب سايت پرشین از اين 

خدمات صورت کامال رايگان استفاده نمايند 

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

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و 
مشتریان شما را 

بیشتر می کند!

02084554203
07811000455 

نیازمنديهای پرشین
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس     999
 کانون ايرانیان   02077000477

کانون ايران              02087463269 
جامعه ايرانیان          02087486682  

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

وزارت کشور انگلستان       08456000914 
اطالعات پرواز هیترو          08700000123 

دفتر ايران اير هیترو          02085649806

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین
 سوپر مارکت

 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

)کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Turk-
ish Super 

Market,TFC
Turkish Su-
per Market, 

CODI
Turkish Su-
per Market, 

ELING

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزيی

با نازلترين قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

فال قهوه
گذشته و حال، 

آينده

07526732118

 کارمند نیمه وقت 
2 يا 3 روز در هفته 

دانستن زبان انگلیسی الزامیست 
در دفتر هفته نامه پرشین نیازمنديم

لطفا CV خود را به آدرس زير ايمیل فرمائید

info@persianweekly.co.uk
078 11000 455

فیلمبرداری - عکاسی
 اديت و تهیه آلبوم ايتالیايی

07939193009
www.mixfilm.net

  استوديوفلت لوکس

واقع در ايلینگ با تمامی امكانات و هزينه ها
DSSِ پذیرفته نمی شود

07961281705

فروش فوری
یک باغ به مساحت 1220 متر بر جاده 

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

07837025381

آموزش زبان فرانسه و 
اسپانیايی

07535318101

آموزش طراحی
با

 Illistrator

07771501459

برای حفظ و تداوم 
انتشار هفته نامه پرشین 

ما را به مشاغل و  
آگهی دهندگان 

معرفی نمائید.
به ياد داشته باشید 

هزينه های اين 
نشريه از سوی آگهی 

دهندگان معتبر و 
حامی  فرهنگ ايرانی   

تامین می شود .

 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



Universal themes of the Shahnameh have struck a reso-
nant chord in the hearts and minds of generations. Sto-
ries of the rise and fall of dynasties, conflicts between 
kings and heroes, infighting between fathers and sons 
in the ‘Book of Kings’ manifest man’s struggles against 
nature, fate and his own conscience. They reflect both 
ancient traditions and topical realities. 
The Shahnameh by internationally acclaimed poet and 
thinker Ferdowsi is essentially a chronicle of kings, 
with the larger sections divided according to the coro-
nations and deaths of individual monarchs. It covers the 
reign of fifty kings, from the first, Kiyumars, down to 
the ill-fated Yazdegerd, murdered as he fled from the 
advancing Arabs. 

Ferdowsi’s kings and heroes are often involved in bat-
tles, hunting and court receptions--the feasting and 
fighting, Bazm-u-Razm--which were key elements of 
the code of warriors and pastimes of the ruling elite. 
However, they also find time for sport, game and ro-
mance, Fitzmuseum reported. 
The variety of roles of women in the Shahnameh are, 
among other things, indicative of Ferdowsi’s vision of 
the social order. One example is the story of Bahram 
Gur who cruelly punished his beloved, Azadeh, for her 
audacity. Azadeh was a fine musician, but socially infe-
rior--she was a slave, while Bahram Gur was to become 
the Sasanian king, Bahram V, celebrated in literature 
and art as one of the last epic heroes.
 
The union of a prince and a slave girl was, according to 
the Shahnameh’s social outlook, as much a paradox and 
absurd as Azadeh’s name, meaning ‘free, noble’. It needs 
mention that the great author maintained that women 
of royal descent had equal rights with men when it 
came to matters of the heart. 
Tahmineh, the beautiful daughter of the king of Sa-
mangan, came to the hero Rostam, who was staying 
the night in her father’s castle, and offered herself as 
a mother for his child, Likewise, Manizheh, daughter 
of the ruler of Turan, Iran’s mortal enemy, ordered the 
Iranian knight Bizhan with whom she had fallen in love 
to be drugged and brought to her palace apartments, 
though their liaison eventually saw him imprisoned in 
a pit. 
In both cases the women achieved their goals, regardless 
of their partners’ wishes, and deserved no punishment 
in the poet’s view. As one of the last representatives of 
the old Iranian aristocracy, Ferdowsi was trapped be-
tween his traditional values and the new norms of a 
changing society. 
The Shahnameh is commonly divided into three sec-
tions: myths, legends and history. The mythical phase 
opens with the creation of the world. The border be-
tween the mythical and legendary sections is porous. 
The historical part begins with the fall of the Achae-
menid dynasty upon the conquest of Iran by Alexander 
the Great c.330 BC and ends with the collapse of the 
Sasanid Empire in the wake of the Arab invasions of the 
early seventh century. 

Mythology 
The mythological section of the Shahnameh, by far the 
shortest, is essentially a cosmogony. Ferdowsi treated 
the creation of the world in Zoroastrian terms and, un-

like his contemporaries, made no attempt to integrate 
the Islamic version of the creation as recorded in the 
Qur’an. Much of the worldview of the Shahnameh re-
flects ancient sources of Indo-Iranian (Aryan) origin, 
preserved in the Avesta, the scriptures of Zoroastrian-
ism that are at least partly contemporary with Prophet 
Zarathustra (fl. c.1000 BC). 
The Zamyad Yasht, for instance, tells the story of the 

divine grace or charisma (farr, khwarnah), possessed by 
the deity, prophets and great heroes of Iranian myth, 
which is the vital element of kingship in the Shah-
nameh. The supernatural is omnipresent in the mythi-
cal part, usually in the form of beasts, dragons or de-
mons who threaten mankind’s attempts to establish an 
orderly society. The early battles in the poem record 
the first kings’ gradual subjugation to the demonic rep-
resentatives of Ahriman, the evil principle of the uni-
verse. 

The reign of Jamshid, the fourth king, was notable for 
the introduction of crafts and the organization of so-
ciety. He grouped mankind into four classes --priests, 
warriors, farmers, and manual laborers-- a division that 
remained axiomatic in later theories of political organi-
zation and had its counterpart in the Indian caste sys-
tem. 
To reflect his sun-like glory, Jamshid introduced the 
feast of the New Year, Nowruz, still celebrated in Iran 
at the time of the spring equinox. However, entranced 
by his own achievements, he forgot God and lost his 
divine charisma (farr), leading to his downfall and the 
subjugation of Iran by the tyrannical king Zahhak. 

Legend 
A formative episode in the legendary portion of the 
Shahnameh is the murder of Iraj, son of king Faridun, 
who divided his realm amongst his three sons (not un-
like King Lear’s planned division of Britain between his 
three daughters). The youngest brother, Iraj, received 
the choicest part, Iran, and his jealous brothers mur-
dered him. This set off the cycle of wars that pitted the 
Iranians against the Turanians throughout the Shah-
nameh, a reflection of the long-term historical confron-
tation between the sedentary civilizations of the Iranian 
Plateau and the nomadic Turkic peoples of Inner Asia. 
The murder of Iraj had other resonances. He was an in-
nocent victim, politically naïve and ready to renounce 
the trappings of power for a life of contemplation. As 

such, he is a precursor of the inward-looking and spir-
itually aware Siyavosh, a man of conscience who un-
dertook an ordeal by fire to prove his innocence. The 
world of the spirit, though not a dominant feature in 
the Shahnameh, is always in the background and high-
lights the uneasy relationship between secular power, 
religion and ethics. 
The stories in the legendary section are more complex 
than the poem’s opening narratives. 
Dissension between king and hero is a recurrent motif 
in the Shahnameh, and this is also a widespread theme 
in western epics, most famously in the argument be-
tween Achilles and Agamemnon at the opening of the 
Iliad. Indeed, the Persian ‘Book of Kings’ is not a re-
lentless praise of individual rulers or the institution of 
monarchy. Of the fifty kings named by Ferdowsi, only 
five are given unalloyed approbation, while many more 
are shown as unwise or deeply flawed. Towards the end 
of the Shahnameh, a sage is asked: ‘Who is the most 
desperate of men?’ He replies: “A good man who serves 
a worthless king”. 

The legendary section of the Shahnameh is dominated 
by Rostam, the most celebrated champion of Persian 
folklore whose exploits draw on narratives going back 
to ancient times. The arms most closely associated with 
him, the lariat and the club, are pre-metallic weapons. 
A complex figure, Rostam embodies the most anarchic 
and chthonic elements of the poem, representing the 
atavistic type of hero-- the trickster. 
Rostam lives a long life, serving seven kings, and his 
character undergoes substantial changes. 

In the early stories he is a mythological hero, enjoying 
supernatural protection and emerging triumphant from 
all conflicts. But after his involvement with Tahmineh 
and the birth of their son Sohrab, Rostam leaves the 
world of the heroic, and becomes ensnared in the hu-
man. His adventures are now shadowed by anguish and 
a sense of impending tragedy. He inadvertently kills his 
son Sohrab, he is unable to save the doomed Siyavosh 
whom he loves as a son; he is presented with an im-
possible dilemma during his last major encounter with 
Esfandiyar. 
The development of Rostam’s character is indicative of 
the general evolution of narrative in the Shahnameh. 

History 
The historical section of the Shahnameh begins only 
with the last of the Achaemenids, Darius III, and the 
conquests of Eskandar (Alexander the Great). 
There is no reference to the founders of the Achaeme-
nid dynasty, Cyrus the Great, Darius, or Xerxes. Their 
history was lost to the Persian memory, perhaps owing 
to the lack of records under the Parthians, a dynasty of 
nomadic Central Asian origin that ruled Iran for some 
500 years (c.247 BC–224 AD) after Alexander’s Seleucid 
successors had faded. The legends of the Shahnameh 
originated in eastern, Parthian Iran, not in the imperial 
heartland that was the center of Achaemenid rule. 
Consequently, the capital of the Achaemenid Empire, 
Persepolis, was known to Ferdowsi’s contemporaries as 
Takht-e Jamshid, ‘the throne of Jamshid’, while the roy-
al tombs near it, with their monumental carvings, were 
referred to as Naqsh-e Rostam, ‘the image of Rostam’, 
and believed to represent the exploits of this legendary 
hero. 
The tone of this last section is different from the ethi-
cal, formulaic stories in the legendary part of the Shah-
nameh. The narratives are full of circumstantial detail. 
The supernatural interferes only occasionally and magic 
is rarely mentioned. There are a number of light, amus-
ing stories, while politics are often so venal as to suggest 
that the Persian Empire was destroyed as much by its 
own internal corruption as by the Arabs. If the sense 
of heroic fatalism is largely lost, much has been gained 
in vivid narrative, intimate pathos and psychological 
complexity. 
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Dutch ambassador 
thanks TMCA for loaning 
“Trinidad Fernandez”
Ambassador of the Netherlands to Teh-
ran Cees J. Kole expressed his gratitude 
to Tehran Museum of Contemporary 
Art (TMCA) director Mahmud Shaluii 
for the contribution he made in loaning 
“Trinidad Fernandez” to the Boijmans 
Van Beuningen Museum in Rotterdam. 
The Tehran Museum of Contemporary 
Art (TMCA) loaned the painting by 
Dutch artist Kees van Dongen (1877-
1968) at the request of the museum. 
The artwork is on display as part of a 
4-month show arranged by the museum 
under the title “All eyes on Kees van 
Dongen”. 
The ambassador visited Shaluii at the 
museum on Tuesday where he expressed 
his personal interest in Persian art and 
culture saying, “Persian art is world fa-
mous and my country is interested in 
developing its art and cultural ties with 
Iran.” 
“Art is like a bridge which connects na-
tions together and the best means for 
that purpose is art,” he remarked. 

“The Dutch exhibit that opened in Oc-
tober has generated intense media inter-
est, indicating significant attention being 
paid by people and artists,” he declared. 

Shaluii also talked about the influence 
of international artists and said, “Artists 
like Kees van Dongen are international 

in scope and not restricted to a specific 
country. They actually belong to the en-
tire world. 
“The officials in charge truly supported 
the loaning of the painting and most art-
ists also had positive feelings toward its 
temporary transfer,” Shaluii said. 

Photo: People visit an exhibition of 
paintings by Dutch artist Kees van Don-
gen at the Boijmans Van Beuningen Mu-
seum in Rotterdam in an undated photo. 
Iran has loaned Van Dongen’s “Trinidad 
Fernandez” to the showcase, which runs 
until January 23, 2011. (Boijmans.nl/
Hans Wilschut) 
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“Whisper with the Wind” wins awards at 
Spanish festival
 

“Whisper with the Wind” by Kurdish Iranian director Shahram Alidi has won two 
prizes at the International Euroarab Film Festival Amal in Spain. 
“Whisper with the Wind” was awarded the best film prize while the Kurdish Iraqi 
actor starring in the film, Omar Chawshin, won the best actor award at the event, 
which took place in Santiago de Compostela from October 23-30, the public rela-
tions office of the film announced in a press release on Wednesday. 
Organized by the Araguaney Foundation-Bridge of Cultures, Amal came up with 
the aim of approaching the public about social reality and Arab culture, through the 
worldwide language of cinema. 
“Whisper with the Wind” is about an old man who travels between the mountain-
ous villages in Kurdish Iraq to deliver messages from families separated by war in 
the region. 
The film has previously received several accolades in international events including 
the Cannes and Mumbai film festivals. 
Last January, the film received a Don Quixote Award from the International Fed-
eration of Film Societies (FICC) at the Tromso International Film Festival (TIFF) 
in Norway. 
Photo: Kurdish Iraqi actor Omar Chawshin in a scene from “Whisper with the 
Wind” 

 

“William Shakespeare: The Early Com-
edies” by Derek Antona Traversi has 
been translated into Persian by Farshid 
Ebrahimian. 
Early comedies by Shakespeare are dis-
cussed from different aspects, including 
those of politics, philosophy, morality, 
religion and women, Ebrahimian told 
the Persian service of ISNA. 
Other comedies by Shakespeare are 
inspired by these early plays and also 
manifest his approach toward these 
various issues, he added. 
Six plays including “The Taming of the 
Shrew”, “The Two Gentlemen of Ve-
rona”, “Love’s Labor’s Lost” and “The 
Merchant of Venice” are reviewed in 
the book. 
The book will be released by Sureh-
Mehr Publications in the near future. 

Book on Shake-
speare’s early 
comedies ready for 
publication in Persian

Tehran festival ded-
icates section to 
Kurdish short films

The 27th edition of the Tehran Interna-
tional Short Film Festival is dedicating 
the section Rojna to films produced in 
the Kurdish language this year. 
The festival organizers have opened this 
section with the aim of strengthening 
local cinema and recognizing potentials 
and talents in different provinces of the 
country. A collection of 16 shorts com-
ing from Sanandaj, Marivan, Kerman-
shah, Mahabad, Baneh and Ilam will go 
on screen in the Kurdish language. 
Productions from Iranian Young Cin-
ema Society (IYCS) will go on screen at 
the Sacred Defense section of the gala, 
which is running from November 19 to 
24. 
They include “Chance” by Ensieh 
Shah-Hosseini, “Two Sisters” by Bi-
jan Mir-Baqeri, “Birthday of a Bullet” 
by Karim Faeqian, “Doll” by Moham-
madreza Rahmani, “Step into Paradise” 
by Atefeh Khademorreza, “Walking on 
the Railroads” by Vahid Hosseini Nami, 
“Border of Life (2)” by Taha Karimi, 
“Blue Dream of Love” Jamshid Rau’fi, 
“Noah’s Ark” by Sudabeh Bababgap, 
“My Monster” by Alireza Mirasadollah 
and “Reconnaissance” by deceased film-
maker Ebrahim Asgharzadeh. 
Films from different countries includ-
ing Spain, Germany, Japan, France, 
Cuba, Taiwan, Canada, India, China, 
Britain, Brazil and several others will be 
competing in the intentional section of 
the festival. Old chums cherish 

childhood memories 
with Morteza Ahmadi
Friends from older times gathered 
to celebrate the 86th birthday an-
niversary of their old chum Morteza 
Ahmadi, the individual who reminds 
everybody of the happy childhood 
days. 
Ahmadi has appeared in over 30 films 
and has also voiced many animation 
characters over his 65-year career. He 
is famous for his voice of the sly fox 
that tricks Pinocchio. 
Cosponsored by Beethoven Music 
Center and Rudaki Foundation, the 
ceremony was held at Vahdat Hall 
on Sunday evening and attended by a 
great number of artists, cineastes and 
friends to honor the veteran cinema 
and stage actor Morteza Ahmadi. 
Tar virtuoso Hossein Parsaii, director 
of Rudaki Foundation Hossein Par-
saii, actors Jamshid Mashayekhi, Be-
hzad Farahani, Saber Abar, Shaqayeq 
Farahani, and director Marzieh Boru-
mand were among the participating 
guests. 
“Morteza Ahmadi has been as deli-
cious as the food we used to have in 
our childhood. He is a manifestation 
of Iranian folklore,” Borumand began 
to speak about Ahmadi first on stage. 
“He is an honest and modest man who 
has been seeking Iranian culture and 
folklore all these years. I hope we can 

make better use of his knowledge,” 
she said. 
A short film on Ahmadi featuring 
interviews with him about his life 
and activities, his rhythmic voiceo-
ver narrations, as well as clips from 
several movies he had acted in were 
screened for the audience. Next, Ali-
zadeh was invited on stage where he 
called Ahmadi a man of seven arts, 
“he reminds me of tar virtuoso Ali-
Akbar Shahnazi.” 
“Happiness is his comrade. Tehran 
has always been a city of migrants 
that seems to have no particular cul-
ture but when we listen to Morteza, 
we find out that Tehran possesses an 
old and specific culture. He bestows 
life to everybody and all different 
generations remember their identity 
upon hearing his name. 
“Let us celebrate his birthday with 
all our hearts. I forgot all my grief in 
these few short hours that I have been 
here. He reminds us of the rich folk-
lore of our country Iran,” he added. 
The ceremony continued with several 
brief speeches by Mashayekhi, Abar 
and Farahani. 
Afterwards, Ahmadi was called on 
stage, which garnered long applause 
and ovations from the audience. 
“I fell in love with ru-hozi perfor-
mances when I was 12. I have long 
been trying to revive this artform 
over the past 40 years. I finally man-
aged to publish my first book ‘Ever 
New Oldies’ in 2001. The second vol-
ume is ready and I hope to publish it 
soon. 



 

We are a group of interested in-
dividual Iranian who would like 
to inform and educate the Ira-
nian community about life and 
living in the United Kingdom 
in order to help integration into 
their new country of residence 
through culture, art, entertain-
ment, articles and personal sto-
ries.
The purpose of our weekly pub-
lication is to promote the Irani-
an culture by exposing the read-
ers to rich traditions in Persian 
celebration, literature, cinemas, 
art, poetry, music, etc.
In addition, we provide a com-
mon website for over 3 million 
Iranian professionals and read-
ers outside of Iran and to enable 
them and other nationalities 
throughout the world to view 
this publication.
Persian Weekly is a non-polit-
ical, non-religious publication 
that encourages everyone who 
is interested in Persian culture 
to contribute to this paper.  We 
welcome any articles, opin-
ion, photographs and ideas you 
might have.
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The United States on 
Wednesday officially 
designated the Iranian 
opposition group Jundal-
lah as a terrorist organi-
zation.  The Sunni Mus-
lim group is said to have 
been responsible for sev-
eral lethal attacks in Iran 
in recent years, includ-
ing bombings at Shi’ite 
mosques in the city of 
Zahedan.  

Although Iran is on the 
U.S. list of state sponsors 
of terrorism, the Depart-
ments of State and Treas-
ury designated one of the 
Tehran government’s 
most radical opponents 
as a terrorist organiza-
tion.

In tandem announce-
ments, State and Treas-
ury officials said Jundal-
lah has used terrorist 
tactics, including suicide 
bombings and targeted 
assassinations, in a series 
of attacks in Iran since 
2003.

The United States says 
the group was behind 
bomb attacks at mosques 
in the southeastern Ira-
nian city of Zahedan 
in 2009 and in July of 
this year that killed 
more than 70 people 
and wounded hundreds 
more.

The State Department’s 
acting deputy spokes-
man Mark Toner said the 
decision to blacklist Jun-

dallah shows consistency 
in U.S. anti-terrorism ef-
forts.

“Today’s announcement 
reflects our commitment 
in rooting out terrorism 
wherever it exists,” said 
Toner. “Jundallah has 
indiscriminately killed 
Iranian civilians.  And 
despite the recent cap-
ture and execution of its 
former leader, the group 
has continued its activi-
ties and, frankly, remains 
capable of carrying out 
future attacks.”

Iran has repeatedly ac-
cused the United States 
of supporting Jundallah 
and other Iranian op-
position factions.  Its 
captured former leader, 
Abdul Malik Rigi, said 
on Iranian state televi-
sion before his execution 
in June that the United 
States had promised the 
group weapons and a 
base in Afghanistan.

State Department 
spokesman Toner said 
the United States does 
not sponsor any form 
of terrorism.  He urged 
other governments in the 
region to take similar ac-
tion against Jundallah.

“We’ve repeatedly stated 
and I’ll reiterate again 
that the United States 
has not provided support 
to Jundallah,” he said. “In 
fact, we don’t support 
any form of terrorism.  

We’ll continue to work 
with the international 
community to curtail 
support for terrorist or-
ganizations.”

Wednesday’s action 
freezes all assets Jundal-
lah might have in the 
United States and makes 
it illegal for Americans to 
provide the group mate-
rial support, including 
donations.

The State Department’s 
list of foreign terrorist 
organizations contains 
the names of nearly 50 
groups, including al-Qai-
da, Lebanon’s Hezbol-
lah movement and the 
Iranian opposition group 
The People’s Mojahedin  
of Iran, or MEK.

The exiled MEK, which 
has released information 
on Iran’s covert nuclear 
program in recent years, 
has campaigned for its 
removal from the U.S. 
blacklist.  In July, a U.S. 
federal appeals court or-
dered the State Depart-
ment to review the mat-
ter. 

But a senior State De-
partment official says he 
is unaware of any pend-
ing change in the MEK’s 
status.  The group is ac-
cused of bomb attacks 
before Iran’s Islamic rev-
olution that killed U.S. 
defense contractors in 
Iran, among others.

NEWS

Iran frees jailed 
Swedish Oriflame 
manager 
َAFP: In August a Swedish-Iranian employee 
of cosmetics firm Oriflame was charged in 
Iran for establishing a pyramid scheme and 
deriving illegal earnings from it.

Now the man -- the company’s local sales 
manager -- has been released on bail and has 
left the country, the Swedish foreign minis-
try told Swedish Radio.

The news came as an Iranian delegation ar-
rived in Sweden to visit the Riksdag and the 
foreign ministry.

Three other employees at the Swedish cos-
metics firm were earlier releases. A fifth 
man, Iranian, is still behind bars. 

“On our part, the process is not fully resolved 
until all are out of prison,” Oriflame spokes-
man Patrick Linzenbold told Swedish Radio, 
according to the TT newswire.

The Tehran office of Swedish direct-sales 
cosmetics company Oriflame was shut down 
by authorities on August 22 and five of its 
employees were arrested amid allegations 
that it was running a pyramid scheme and 
was possibly backed by a spy agency.

“Oriflame intended to fight the (Iranian) 
system. There are no economic reasons be-
hind the company,” Iran’s intelligence Min-
ister Heydar Moslehi was quoted by state 
television as telling reporters at the Imam 
Khomeini mausoleum in Tehran.

The company’s chief financial officer said the 
company was not involved in any political 
activities and had not been told why its Ira-
nian operations were shut down.

“We are a cosmetics company, we are sell-
ing direct. We are of course not involved in 
any political activities in the country. It is 
very very difficult to comment on” the ac-
cusations, Oriflame’s chief financial officer 
Gabriel Bennet told AFP

US Designates Iran 
Opposition Faction a 
Terrorist Group

Inflation rises 
again in Iran, 
hits 9.2%
According to the latest report by the 
Central Bank of Iran, the nation’s infla-
tion in the Iranian calendar month of 
Mehr (September 23 – October 22) stood 
at 9.2 percent. 

The inflation rate has risen this month to 
9.2 percent from 8.9 percent last month, 
the Mehr News Agency reported. 

CBI Governor Mahmoud Bahmani had 

previously announced that the inflation 

rate would drop to 7 percent in Iranian 
calendar month of Shahrivar
(Aug. 23–Sep. 22) if the government’s 
economic reform plan was not imple-
mented. 

The Ahmadinejad administration has 
devised an economic reform plan which 
calls for paying subsides for various 
products directly to people. 

The plan has been prepared to reduce 
an excessive waste of the country’s re-
sources especially in using energy, and 
to ensure that low-income families pay 
fewer taxes. 

It is believed that when the economic 
reform plan is put into effect the infla-
tion rate in Iran will rise by over a mini-
mum of 11 percent. 
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IRAN ARRESTS 
FOUR ‘UK-LINKED’ 
MILITANTS

Â5

Iran says it has arrested four men 
allegedly paid by a man based in 
Britain to carry out assassinations, 
an official state TV station reports.
Press TV said the four “Britain-
linked terrorists” were detained in 
the western city of Marivan.
The men are accused of carrying 
out five assassinations in the past 
two years for money, Press TV re-
ports.

In London, the UK government 
dismissed the story as the latest in 
a line of “baseless Iranian allega-
tions”.

‘Slur’
 In a strongly worded statement, 
the Foreign and Commonwealth 
Office (FCO) said the allegations 
were without foundation.
Continue reading the main story 
Iran and the UK: Recent rela-
tions30 April - 5 May, 1980: Six 
Iranian gunmen take over the 
Iranian embassy in London, tak-
ing 22 people hostage. The siege 
ends when. Five gunmen are killed 
and one is arrested when British 
special forces storm the building 
February 1989: Iran’s Ayatollah 
Khomeini issues a religious edict 
(fatwa) ordering Muslims to kill 
British author Salman Rushdie, ac-
cused of blasphemy against Islam. 
Diplomatic ties with London are 
broken off February 2002: Tehran 
rejects UK’s new ambassador, call-
ing him a spy21 June 2004: Eight 
British sailors are held in Iran af-
ter their vessel apparently strays 
into Iranian waters near Iraq bor-
der 15 October 2005: Iran blames 

British intelligence operatives for 
the deaths of four people following 
explosions in the south-west city of 
Ahwaz. UK denies the claim25 Jan-
uary 2006: Iran says bombers who 
killed eight people in bomb attacks 
in Ahwaz had links with British in-
telligence. 23 March 2007: Fifteen 
British navy personnel are taken at 
gunpoint by Iranian forces in the 
Gulf off the coast of Iraq“The UK 
does not support or encourage ter-
rorist activity in Iran, or anywhere 
else in the world and this claim 
will be seen as what it is: another 
in a long line of slurs against the 
United Kingdom from the Govern-
ment of Iran,” it said.

The Iranian report, which comes 
on the anniversary of the day in 
1979 when Iranian militants seized 
the US embassy in the capital, Teh-
ran, was published on the English 
language TV channel’s website. 
The four men are reported to have 
“confessed” to receiving orders 
while in the Iraqi city of Suleimani-
ya from a man Press TV named as 
Jalil Fattahi
The report said he was the group’s 
commander, and was now living in 
the UK.

Although promised some $20,000 
(£12,400) per killing, the arrested 
men only received less than half 
that sum, Press TV says. 

“The ministry says it has disclosed 
documents and confiscated weap-
onry from the terrorist group,” the 
report says.

( Source BBC)

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
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SHAHNAMEH 
THEMES GALORE 
Universal themes of the Shahnameh have struck a resonant chord in the hearts and minds 
of generations. Stories of the rise and fall of dynasties, conflicts between kings and heroes, 
infighting between fathers and sons in the ‘Book of Kings’ manifest man’s struggles against 
nature, fate and his own conscience. They reflect both ancient traditions ...

YES   89%
NO    11%


