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از  یکی  از  ویدئویی  انتشار  دلیل  به  اخیر  روزهای  در  پرشین  گزارش  به 
سخنرانیهای تلویزیونی سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در سایت 
برانگیخته  را  اینترنت  شبکه  ایرانی  کاربران  از  بسیاری  واکنش  یوتیوب  

است. 
جزیره  شبه  القاعده  رهبر  جنگ  اعالن  ها   سایت  و  اخبار  در  نیز  ادامه  در 
جهان  در  ایدئولوژیک  شکاف  شدن  تر  عمیق  از  نشانه  ایران،   با  عربستان 

اسالم است و ظاهرا ایران  شاه بیت این غزل نا تمام است . 

رهبر القاعده شبه جزيره عربستان، مسلمانان را به حمله به ايران فراخواند
شاخه القاعده در عراق به شیعیان هشدار داده که تازه آغاز کار است و بايد منتظر روزها و شبهاي خونبارتري 
باشندانور عولقي، روحاني يمني که به عنوان رهبر شبكه القاعده در شبه جزيره عربستان شناخته مي شود در 

پیامي ويدئويي مسلمانان را به مبارزه با ايران فراخواند.
پیام 23 دقیقه اي انور عولقي در آغاز با فراخوان به حمله به آمريكا آغاز مي شود. اين روحاني يمني در پیام 
ويدئويي خود تأکید مي کند براي حمله به آمريكايیها، نیازي به صدور فتواي ديني نیست و مسلمانان مي توانند 

بدون مشورت و جويا شدن نظر مراجع مذهبي علیه آمريكا وارد عمل شوند.
صفحات  5

بلی 89 %   -  خير11 % صفحه 4 

عكس: محمود احمدی

گزارش شوی استند آپ هادی خرسندی در لندن
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختيار شما قرار می دهيم.

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

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

متخصص در کليه 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 يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانيد خسارت دریافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانيد خسارت دریافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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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. 

این شناسنامه همه ماست
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هاي  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
کرده  استقبال  خوانندگان  و  نویسندگان 

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

درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار
 می باشد.

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

"حرفه ای ها"!!
آن چه میرود بر ما مردم، آن است که الیق آنیم، بی شک!

در سرزمین ما، سرزمین من و شما، روزنامه نگاران را در بند می کشند، برای نوشته ها، ننوشته ها، گفته ها، و 
ناگفته ها، پايمال کردن خطوط قرمز پررنگ، ولی  محو... میگويید فضای سیاسی است؟ میگويید اختالل مقطعی در 
فضای سیاسی است؟ میگويید بر خورد سلیقه ايست؟ با نهايت اطمینان به شما میگويم که اين يک اتفاق فرهنگی 

جدی و ريشه داری است که وارد سیاست شده است، نه  بر عكس!

در درون هر يک از ما، آمده از قديمی ترين و بزرگترين تمدن جهانی، يک مستبد بی  دادگر خفته است. زن و مرد 
هم تفاوت ندارد، تنها ذره ای قدرت که داشته باشیم، مهابا نداريم در تهديد ديگری، در له  کردنش. اين استبداد از 
پدر شروع میشود و تا ثريا میرود ديوار کج! پسر و دختر، هر کدام به نوعی به اين استبداد خو می کنیم و اجرا.

باور نداريم که اگر کاری میكنیم، ولو بسیار زحمات کشیده باشیم، سختی و بیدار خوابی، حرص و جوش و 
نگرانی، آن کار میتواند خراب، بد و ناکامل باشد...تحمل و طاقت انتقاد را نداريم، همه می بايد سراپا تحسین باشند 
"ببخشید اگر بد شده، به خوبی  و تشويق، واگر نه ...میشود آنها را کشت!! تعارف بر سر غذای آشپزی شده؛ 
خودتان ببخشید" اگر با اظهار نظر يک مهمان همراه شود که "واقعا عجب برنج دم نكشیده ای"! میتواند به شوخی 
ختم شود ولی قطعا يک دلخوری به همراه خواهد داشت. چرا؟ چون ادب حكم میكند که همه سر میز از دست 

پنجه آشپز تعريف کنیم، حتا اگر بسیار بد باشد. ادب ايرانی !

ولی اين روابط به کارکرد اجتماعی تسری نمیابد، يا اگر بشود، نشان عدم بلوغ آن جامعه انسانی است. ديكته 
نانوشته غلط ندارد، اگر کاری میكنیم، بايد آماده باشیم که ديگران آن را به نقد بنشانند. ما نگريز و ناگريزيم از 
نقد شدن و نقد کردن. و بلوغ ما تنها آنجا خود را می نماياند که نسبت به نقد چگونه واکنش نشان دهیم. آيا آن 
را حمله به شخص خود می بینیم؟ آيا فرديت ما زير سوال میرود؟ يا يک نگاه به عملكرد ماست که رگه های از 
حقیقت هم دارد؟ اگر راست است، چرا بر آشفته میشويم؟ و اگر نا بجاست چرا جوابی  آرام و در خور نمیدهیم؟؟

مشكل از آنجا شروع میشود که خود را صاحب مهارت و انديشه می دانیم ولی دريغا از جمع کردن اسباب آن، 
فراموش میكنیم که؛ نه  هر که طرف کله کج نهادو تند نشست، آئین کله داری و سروری داند

اگر دست به کاری میزنیم، ظرفیت آن را داشته باشیم، که ديگرانی آن را نپسندند، و اگر آن را نپسنديدند، آنها 
را مستوجب مرگ ندانیم.

پیرو گزارشی از يكی  از فعالیت های فرهنگی در يكی  از شهرهای متمدن اروپايی! برخورد غیر  فرهنگی صاحبان 
کار، ضمن آن که تعجب آور بود تأسف بر انگیز بود. هفته نامه پرشین بارها اعالم کرده است که آماده چاپ 
نظرات موافق و مخالف بخصوص در زمینه عرصه های فرهنگی و اجتماعی است. بسیار روشن است که هفته 
نامه، رسما، مشخصا و حقیقتا طرفدار هیچ گروه، جايی، کسی، حزبی و ارگانی نیست، بنابر اين رسم آزادگی 
را خوب میداند و به خود اجازه میدهد که "نقد" کاری را چاپ کند. نقد مورد نظر، پس از جستجو برای اطمینان 
از صحت و صدق آن به چاپ رسید. پس از چاپ نیز، نوشته هايی مبنی بر تائید گزارش رسید. ضمن اينكه هفته 
نامه همیشه آماده چاپ نقدهای موافق و مخالف ديگر بود، آن چنان که رسم روزنامه نگاريست در ديار مردم 

ساالری و آزادی!

ولی از آنجا که فاصله استبداد تا آزادی را نمیتوان با ۵ ساعت پرواز طی  کرد، دفتر هفته نامه پرشین با تهديدهای 
رنگ به رنگ که بسیار بیرنگ و ناشیانه بود، مزين شد. خوب شايد اين هم رسم کار فرهنگی و هنريست که با 

اين جلوه فرهنگی عمیق )!!!!(به انجام میرسد!
نمیدانم چرا تمام مدت اين بیت در ذهنم میچرخید؛

ای پشه! عرصه سیمرغ نه  جوالنگه توست!
عرض خود میبريی و زحمت ما میداری...

نه ! بهتر ديدم با اين جمله به پايان ببرم که؛ اگر جای شما بودم به وکیلی که دست مزد خود را به طرف دعوا 
اعالم می کند، اعتماد نمیكردم! نه  چون ممكن است ما رقمی باالتر او را "بخريم")!!!(، چون اين رفتار نشان از غیر 

حرفه ای بودن دارد و شما با کسانی طرف بحث شديد که کار خود راخوب آموخته اند.
سردبیر

یادداشت هفته

 همکاری با  هفته نامه ِپرشين
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  يک  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  يک  مطلب،  بیشتر  تاثیرگذاري  و  زيبا شدن  لحاظ  به   ۵-
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 يک 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 تبليغات
07811000455 
02084554203

نامه های شما
در  شما  ارسالی  فكس  شفیعی   آقای  جناب 
رسید  دستمان  به  تهمینه  تئاتر  برنامه  با  ارتباط 
متاسفانه به علت  عدم دريافت صفحه سوم مطلب 
ارسالی شما از درج آن در اين شماره معذوريم 
اين  لطفا مجددا مطلب صفحه سوم آنرا به دفتر 
نشريه فكس نمائید تا در شماره های آتی به چاپ 

برسانیم

با تشكر هفته نامه پرشین

کیومرث دوست عزيز 

محبت  از  . سپاس  به دستمان رسید  ايمیل شما 
رسانی  خبر  پیرو  جنابعالی  های  راهنمايی  و 
و  انگلستان  ايرانیان  های  فعالیت  از  نشريه  اين 
اطالع  عدم  دلیل   به  متاسفانه  لندن   بخصوص 
رسانی  به موقع دست اندرکاران   برنامه ها  به 
دفتر اين نشريه خبر های تعدادی از برنامه بعضا 
نمی  رسانی  اطالع  و  نشده  درج  نشريه  اين  در 

شود.
که  است  صدد  در  پرشین  نامه  هفته  ضمن  در 
خوانندگان  شما  انتقادات   و  نظرات  همكاری،  با 
گرامی در ارتباط با برنامه های انجام شده تمامی 
نظرات خوانندگان را در ارتباط با اين برنامه ها 

در شماره های آتی  نشريه به چاپ برساند .
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به خدا سوگند، »خجالت« هم یکی از 
بزرگترین نعمت های الهی است! 

به گزارش پرشین روز چهارشنبه خبرگزاری مهر در گزارشی مكتوب و تصويری از  
يک روستا، به تنها وسیله ارتباطی اين روستا با جهان خارج از آن پرداخت: وسیله 
ای به نام »گرگر« که روستايیان مجبورند برای عبور از رودخانه و رفتن به محل 

تحصیل، کار، خريد، جاده، شهر و روستاهای ديگر سوار آن شوند. 
تاکنون، بیش از 30 نفر از اهالی روستا دچار قطع انگشتان دست شده و حتی برخی 

از آنان نیز به دلیل سقوط از گرگر دچار قطع نخاع يا مرگ شده اند. 
به  اهالی روستا  قطع شده  انگشتان  دهنده  تكان  و تصاوير  اين خبر  انتشار  پی  در 
ابراز  نمايندگان استان ضمن  انتظار می رفت مسئوالن و  ويژه کودکان مظلوم آن، 
ای در حال وقوع مداوم  فاجعه  آنها چنین  استحفاظی  اينكه در حوزه  از  شرمندگی 
است، نسبت به حل مشكالت مردم اين روستا و جاهای ديگری که احیانا چنین مشكلی 
دارند اقدامات فوری انجام دهند و هر چه سريعتر، پلی کوچک در اين روستای محروم 

احداث نمايند. 
با اين حال، آنچه آخر هفته در همین خبرگزاری راجع به واکنش مسئوالن منتشر شد، 

دود از سر آدمی بلند می کند که "خدايا اينها ديگر چه کسانی هستند؟" 

به اظهارات مسئوالنه آقایان دقت کنید: 
- مدير روابط عمومی استانداری کهكیلويه و بويراحمد: استاندار وقت ندارد پاسخ 

دهد. 
هر  از  قبل  کرديد...  بزرگ  را  مساله  مجلس:  نماينده  ؛  بزرگواری  محمدعلی  سید   -
اقدامی بايد طرح نوشته شود، اداره راه و ترابری شهرستان آن را آماده کند، اداره راه 
شهرستان طرح را به کمیته برنامه ريزی استان بدهد، کمیته برنامه ريزی آن را تايید 
کند، بعد طرح به دولت برود تا در صورت موافقت به اداره راه استان بودجه دهند. 
بنابراين شايد تا زمان ساخت پل چند سال طول بكشد... روستايیان اغراق می کنند. 
شما هم مساله را خیلی بزرگ می کنید، همیشه می شود با شنا کردن از رودخانه 
عبور کرد... روستايیان از پل آن يكی روستا استفاده کنند... حواسشان جمع باشد 

انگشتشان قطع نشود. 
- نصرت اهلل انصاری، فرماندار: به روستايیان توصیه شده از گرگر استفاده نكنند، 

مسئولیت هر کسی که از اين مسیر عبور کند با خودش هست. 
محمدحسین نصیری راد، رئیس اداره راه منطقه نیز در مرداد ماهی که گذشت قول 
داده بود ظرف يک هفته کار ساخت پل برای روستای مذکور آغاز شود اما گويا يک 

هفته بعضی ها با يک هفته بقیه خیلی فرق می کند و هنوز موعدش نرسیده است! 
اين در حالی است که از مردادماه تاکنون، انگشتان تعداد زيادی از هموطنانمان در اين 
مسیر قطع شده است و البته با ادامه وضعیت کنونی، تعداد افرادی که دچار سانحه 

می شوند، همچنان افزايش می يابد 
البته يكی دو نفر از مسئوالن مصاحبه شونده توپ را به زمین مردم نینداخته اند مانند 
رئیس بیمارستان امام خمینی دهدشت که گفته مراتب را به مسئوالن باالتر گزارش 
می کند تا چاره ای بینديشند و ستار هدايتخواه، نماينده ديگر مجلس که وعده داده 

موضوع را از طريق اداره راه استان پیگیری می کند. 

به خدا سوگند، »خجالت« هم يكی از بزرگترين نعمت های الهی است! 

اگر آقايان اينقدر عرضه ندارند يک پل روستايی درست کنند، اعالم بی کفايتی کنند تا 
همین خوانندگان سايت های خبری اعم از راست و چپ و مستقل خودشان دست به 

کار شوند تا بلكه آقايان خجالت زده شوند! 
واقعا برای کشوری که در آن سوی دنیا هم طرح های عمرانی دارد و پل و سد و 
کارخانه و نیروگاه، می سازد، زشت و زننده است که در داخل مرزهايش، مردمی آن 
هم مردمی به شرافت و مظلومیت روستاهای کهگیلويه و بويراحمد، اين چنین محروم 
و درمانده شوند و هر روز شاهد زخم و مرگ خود يا عزيزانشان باشند و آن وقت 

آقايان پايشان را روی پای ديگر بیندازند و بگويند: تقصیر خود مردم است. 
واقعا اگر در همین مجلس شورای اسالمی، به دلیل مثال خرابی يک در، انگشت يک 
نماينده قطع شود، آقايان چه جار و جنجالی راه می اندازند و خبرش تا آن سوی دنیا 
می رود ولی وقتی ده ها هموطن در يک روستا، دچار چنین سرنوشتی می شوند، 

واکنش آقايان اين است: بزرگنمايی می کنید! 
آيا خون تهران نشینان و مسئوالن از خون بچه های روستای گاودانه کهكیلويه و 

بويراحمد رنگین است؟ 
دقت کنید که مردم اين روستا نمی گويند بیايید برای ما ورزشگاه بسازيد يا نیروگاه 
بچه  های  انگشت  تا  کنید  درست  پلی  گويند  می  فقط  بیاوريد،  برايمان  خورشیدی 

هايمان قطع نشود؛ همین! 
از دولت که همواره بر رسیدگی به مناطقه محروم را تاکید دارد، انتظار می رود ضمن 
بازخواست مسئوالن استان به دلیل اهمال در خدمت رسانی ، به طور جدی پیگیر اين 
موضوع باشد که چرا آقايان مسئول در استان کهكیلويه و بويراحمد تا اين حد در 
برابر مشكالت مردم بی تفاوت اند. در واقع هر چند قطع مداوم انگشتان دست مردم 
منطقه فاجعه بار است ، نوع واکنش مسئوالن محلی به اين مساله، فاجعه ای بسیار 

بسیار بزرگ تر است. 
فاجعه نخست را می توان با ساخت پل از بین برد، و می ماند فاجعه بزرگ تر دوم که 

بايد ديد چه برخوردی با مسئوالن سهل انگار می شود.

گزارش شوی استند آپ هادی خرسندی در لندن

طنز فارسی 
دور از مرزهای 

ایران
امیر ارسالن يكتا منش
روزنامه نگار آزاد

ایران  تاریخ  در  آنقدرها  کمدی،  آپ  استند  هنر 
اما  ندارد.  مشخصی  و  معلوم  ی  گذشته  و  سابقه 
می  میان  به  آپ  استند  نام  گاه  هر  وجود  این  با 
آید ایرانی ها یا الاقل ایرانی های خارج نشین به 
یاد " هادی خرسندی " می افتند که بنیانگذار این 
از مرزهای  هنر در زبان و فرهنگ فارسی و دور 
جغرافیایی ایران بوده است. در این میانه نکته ی 
جالب توجه، انتخاب معادل فارسی " خرسند آپ " 
به جای " استند آپ " توسط این طنز پرداز قدیمی 
است که در آن شمه ای از زیرکی و هوش و معنا 

شناسی او به خوبی دیده می شود.

راه  اش،  نفره  يک  اجراهای  با  که  سالهاست  خرسندی 
استند آپ کمدی را به میان زندگی ايرانیان گشوده است.  
ايرانی، در آخرين برنامه ی  اين شاعر و کمدين مشهور 
استند آپ خود شیوه ها و موضوعات تازه ای را آزموده 
و حرف و حديث ديگری را دست مايه ی کار خود قرار 

داده است. 
 " علف  رنگ   " خرسندی  هادی  ی  برنامه  ی  تازه  سری 
نام دارد که الهام گرفته از يكی از اشعار سروده ی خود 

اوست...
های که من مرتکب خبط دگر نمیشوم

باز در این مبارزه خاک به سر نمیشوم
شعار مرگ و زندگی برای کس نمیدهم
اسیر مرده زنده ی یک دو نفر نمیشوم

سبز اگر که گشته ام بگو به مدعی که من:
رنگ علف شدم ولی خوراک خر نمیشوم

خرسندی در بیشتر برنامه های پیشینش موضوعاتی از 

فرهنگ  و  پیشین  فرهنگ  آمیختگی  مهاجرت،  زبان،  قبیل 
تازه و درنهايت برهمريختگی سیاسی و اجتماعی در ايران 
هم  مسائل  همین  از  و  داد  می  قرار  نظر  مورد  را  امروز 
سوژه هايی برای طنز شفاهی اش می ساخت. وی عادات 
زندگی ايرانیان را بیشتر از زبان خودش مطرح می کرد 
و خودش را سوژه ی طنز قرار می داد تا برای خنداندن 
که  باشد.  نشده  قائل  مرز و حدی  و خنديدن مخاطبانش 
را صد  او  کار  و هنری  کیفی  ارزش  البته  هم  نكته  همین 

چندان می کرد. 
از  آن  اجراهای  که  برنامه اش  بار و در آخرين  اين  وی 
هر  از  بیش  شده،  آغاز  آمريكا  و  اروپا  در  پیش  چندی 
همین  به  است.  رفته  سیاست  سراغ  به  ديگری  موضوع 
را عالوه بر يک استند آپ   " رنگ علف   " دلیل است  که 
کمدی معمول، می توان بسان يک موضع گیری سیاسی 
او هم  استند آپ  به شمار آورد. روی ديگر سكه ی  نیز 
اينجا است که خرسندی به زبان طنز و نگاه شوخ چشمانه 
نسبت به کلیه ی رويدادهای سال گذشته ايران موضع می 
گیرد و همراهی خويش با آزادی خواهان ايرانی را به نوع 

ديگری مطرح می کند. 
در اجرای لندن " رنگ علف " که شنبه شب هفته ی گذشته 
در مرکز فرهنگی لهستان "  polish centre" برگزار شد، 
زندگی  خرسندی  های  برنامه  سابق  روال  چنان  نخست 
قرائت  در سالن  برای حاضرين  طنز  زبان  به  او  نامه ی 
شد تا پس از آن خرسندی به روی صحنه بیايد و برنامه 

اش را آغاز کند. 
مرکز  يک  هنوز  ها  ايرانی  اينكه  از  برنامه  آغاز  در  او 
تا گردهم آيی هاشان را در آنجا  ندارند  فرهنگی مستقل 
انجام دهند اظهار گله و شكايت کرد و به طنز گفت: "  تازه 
گیرند.  می  ما  از  دارند  هم  را   "polish centre   " همین 
من راست می گويم. حاال مشايی و نزديكانش می خواهند 
اما  کنید،  نمی  باور  بخرند. من می گويم و شما  را  اينجا 

خبر درست است ."
خرسندی در ادامه با زبان طنز و کنايه به کشتارهای سال 
67 اشاره کرد و با يک سری طنز به هم پیوسته عنوان 
وزير  نخست  که  نیست  سلیم  عقل  قبول  مورد  که  کرد 

مملكت، از اين کشتارها مطلع نبوده باشد...
انجام می دادند. زمانی که میر  ... کشتارها را در شب   "
حسین خواب بود... اما او يک بار شک کرد، فكر کرد نكند 
که اينها دارند زندانی ها را می کشند. برای همین شروع 
کرد زندانی ها را هر شب شمردن. اما ديد نه تعدادشان 
اينها ديده بودند میر حسین می آيد و  درست است. نگو 
زندانی ها را می شمرد هر يكی که می کشتند جايش يكی 

تازه زندان می کردند که تعدادشان کم و کسر نباشد... "

وی در ادامه ی برنامه، به قافیه پردازی ايرانی ها اشاره 
کرد و عنوان کرد که ما ايرانی ها از قافیه خوشمان می 
قافیه  مهم  نیست،  مهم  باشد  داشته  معنايی  هر  حاال  آيد. 
که  گیريم  می  ياد  بچگی  همان  از  ما  مثاًل  گفت  او  است. 
بگويیم " دوچرخه، سیبیل بابات می چرخه " ، " لوبیا، فردا 
همین  ادامه  در  وی   " اول  تنبل کالس  مظفر،   ،  " بیا  زود 
داد،  نسبت  سیاسی   شعارهای  به  را  سازی  قافیه  روند 
جايی که صورت و خوش فرم بودن کالم بیشتر از معنا و 

مفهوم آن مد نظر است...

بخش دوم برنامه ی شنبه شب هادی خرسندی نیز شیوه 
اين  تازه و ديگر گونه داشت. وی برای  و شمايلی کاماًل 
بخش تكه های به اصطالح خنده دار ويدئويی را از سايت 
بود.  کرد  هم  در دست، سر  منابع  ديگر  و  اينترنتی  های 
فیلمک ها که بر روی صفحه ی اسكرين سالن نقش می 
بستند، خرسندی با توضیحاتی که روی تصوير ارائه می 
کرد بار طنز و زاويه ی فكاهی آن را دو چندان می کرد 
تا حاضرين در سالن نیز به همراه فیلم ها و توضیحات 
خرسندی به خنده آيند و اوقاتی شاد و پر نشاط را سپری 

کنند.
گفتنی است تور اروپای برنامه ی " رنگ علف " به زودی 
شهرهای  و  کشورها  در  برنامه  اين  و  شد  خواهد  آغاز 

مختلف قاره سبز به روی صحنه خواهد رفت.

عكس: محمود احمدی

آیا شما نیز در برنامه های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان 
در لندن شرکت می کنید؟

 لطفا نظرات  و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید تا در این نشریه به چاپ برسد.
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حاضر  ها  گروه  و  افراد  اين  از  بكی  حال  به  تا  ايا  ببینید 
کند  نقد  را  خود  ی  گذشته  شفاف  طور  به  بیايد  است  شده 
و اشتباهاتش را برای مردم برشمارد و زيان های ناشی از 
ندانم کاری هايش را مشخص کند و از مردم فعال هوادارش 
يا  ا زکسانی که مستقیما از عملكرد وی زيان دنده  به ويژه 
نحو  هر  به  است  کافی  و  کند؟...  عذر خواهی  اند  آبروباخته 
که شده يكنفر خودش را در گروه دلخواه مورد توجه مردم 
تا مقاله  پا شكسته دو سه  تا نطق دست و  بزند دو سه  جا 
از اين طرف و آن طرف تهیه شده کافیست تا طرف حرفش 
می  پیدا  اعتباری  اجتماع  در  خودش  برای  کند  پیدا  سنديت 
هم  زودی  همان  به  نرود  يادمان  البته  هوادارانی...  و  کند 

هواخواهانش را از دست می دهد.
های  صحنه  در  که  کسانی  باشید  داشته  خاطر  به  اصوال 
با  رسند  می  اوج  به  و  شوند  می  پیدا  شبه  يک  اجتماعی 
کنند  می  افول  هم  زوايه  همان  با  آمدند  که  ای  زوايه  همان 
و فراموش می شوند يعنی قهرمان هايی که به پشت گرمی 
متوجه  روز  يک  بالند  می  خود  به  بزرگوار  طرفداران  همین 
می شوند آن چنان همه ترکشان کرده اند و با سر به زمین 
خورده اند که خودشان هم باور نمی کنند. يعنی دو طف به 
نوعی قربانی همديگرمی شويند و اين حاصل اجتناب ناپذير 

يک جو عوام زده است و فرجامی محتوم.
يعنی اگر در همه جای دنیای پیشرفته متفكر و روشنگر جلو 
می افتد و مساله ای را مطرح می کند و طرحی نو در می اندازد 
سپس مردم آن را با دانش شعور و سلیقه خود ارزيابی می 
کنند و احتماال عده ای به آن گرايش پیدا می کنند اين جا در 
دنبال  روشنفكرش  و  سیاستمدار  هنرمند  مواقع  از  بسیاری 
از  که  کند  می  تهیه  را  خوراکی  و  افتد  می  راه  مردم  توده 
يكبار  به  است.  کرده  پیدا  کافی  اطمینان  قبل  از  آن  مصرف 
به قول  يا  فیلم ساز جسور مقاله نويس جسور و  می شود 
امروزی ها حداقل مطلع د رامور سیاسی!! شجاع و مبارز! در 
صورتی که اکثر اين ها دکاندارانی هستند که متاع سفارشی 
نه متاع مورد باور خود را. در حالی که  عرضه می کنند و 
روشنفكر همیشه بايد اماده شنیدن لعن و نفرين های مخالفین 
خودش باشد و اگر به ذهنش مطلب تازهای رسید با جسارت 
آن را بیان کند. روشنگر و عالم بايد پیشتاز باشد نه که خود 

پس تاز جماعت.
تر  تنها  خیلی  می چرخد  زمین  دريافت  گالیله  که  روزی  آن 
از آن بود که به تصور بگنجد او يكنفر بود که به اين حقیقت 
دست يافته بود در مقابل يک دنیا آدم. و شايد به علت وجود 
روشنفكرانی از اين دست باشد که د رکشور ما حتی مواردی 
اين  يعنی  گیرد  می  ابدی  تاريخمان شكل  های  از شخصیت 
که يک عده مثل امیرکبیر و قائم مقام و میرزا کوچک خان و 
دکتر مصدق مصونیت دائمی پیدا می کنند و عده دسگری مثل 
قوامالسلطنه و فروغی و عال لعنت ابدی. تازه اين ارزيابی ها 
مروط به کسانی است که تقريبا از ارزيابی سیاسی روز فارغ 
هستند و اال ارزيابی های سیاسی روز که جايگاه خودش را 
دارد... مصاحت انديشی و کتمان حقیحت روشنفكر واقعا هیچ 
پايگاهی برای عفو و بخشش نارد. چه زيبا می گويد برتولت 
ابله  )نقل به مضون( آن کس که حقیقت را نمی داند  برشت 
يک  کند  می  پنهان  را  آن  و  داند  نی  که  کس  آن  ولی  است 

جنايتكار است.

مشایي: شناخت تاریخ ایران عين 
دین است 

رئیس دفتر رئیس جمهور در مراسم پاياني طرح ملي »ايران مرز 
پرگهر« به بحث درباره  انسان گرايي پرداخت و با تاکید بر اينكه 
شناخت تاريخ ايران عین دين است، بار ديگر از ايده مكتب ايراني 
دفاع کرد. مشايي در بحث انسان شناسي، به حديثي با مضمون 
»خدا رحمت کند فردي را که قدر خود را شناخت« اشاره کرد 
و گفت: انسان اهل معامله است. رحیم مشايي افزود: هر چه که 
عزت انسان را باال ببرد، عین توحید است. من ساعت ها به اين 

موضوع فكر کرده ام که اين نتیجه را به دست آورده ام. 
کرد:  اظهار  است،  انسان گرايي  حقیقت  دين،  اينكه  بیان  با  وي 
چه،  سر  از  نمي دانم  بعضي ها  مي زنم،  را  حرف ها  اين  وقتي 
بي سوادي يا هر چیز ديگري، مي گويند مشايي اومانیسم است. 
و  دارد  ديگري  بحث  يک  غربي  اومانیسم  نیست،  درست  اين 
اشكال اين مكتب اين است که تعريف درستي از انسان ندارد. 
انسان، محور  اومانیسم درست مي گويد،  داد: مكتب  ادامه  وي 
است؛ اما تعريف درستي از اين انسان ندارد و شناسنامه اي که 
از انسان نوشته غلط است. وقتي با اين تعريف به اقتصاد وارد 
مي شود، اين طور است که انسان هیزم اقتصاد است و در خدمت 
آن قرار دارد و اقتصاد براي انسان نیست. رحیم مشايي گفت: 
در شرق هم رگه هاي بسیاري براي پايین آوردن ارزش انسان 
وجود دارد. وقتي انسان را در پیشگاه بت ذبح مي کنند، بدترين 
تضاد براي انسان است و رسیدن به خدا را از گذر نفي انسان 
جست وجو مي کنند. در  حالي که تفكر ناب توحیدي اين است که 

انسان و خدا در يک مسیر هستند. 

مرز  »ايران  طرح  عنوان  به  بحث  اين  ادامه   در  رحیم مشايي 
پرگهر« اشاره کرد و افزود: اگر به اين عنوان اعتقاد داريم، بايد 
باشد،  داشته  وجود  وطن  به  معرفت  و  علم  اگر  باشیم.  شاکر 
در  وامي دارد.  پرچم  به  را  ما  احترام  داريم،  وطن  به  که  ديني 
تعظیم  پرچم،  تعظیم  است.  هم شكر  پرچم  بوسیدن  حالت  اين 
نعمت هاي الهي و تعظیم انسان است که در واقع براي خدا تعظیم 
کرده ايم. وي ادامه داد: ما تكلیف داريم که وطن خود را دوست 
ايران، عالمت است و براي داشتن آن  به  داشته باشیم. عشق 
ادعاي  معرفتیم.  داشتن محتاج  براي دوست  است.  شرط الزم 
محبت  اين  است.  دروغ  باشد  نداشته  معرفت  منشأ  که  محبتي 
اتفاق نمي افتد و محبت بدون معرفت وهم است که خطر دارد. 
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: ايران را بايد دوست بداريم، 
از  ما  تن و جوارح  آنكه جان، سر،  براي  دلیل.  به هزار و يک 
را  ايران  آنكه  جز  نداريم  راهي  شود.  سیراب  ايران  به  عشق 
بشناسیم. شناخت همه زيبايي ها، خاطرات تلخ و شیرين، میراث 
دين  عین  اين سرزمین  مردم  و  تاريخ  ادب،  جغرافیا،  علم،  آن 

است. 

برگزاري روز جهاني فلسفه در 
ایران لغو شد 

به فاصله کمتر از دو هفته مانده به برگزاري روز جهاني فلسفه 
در ايران، برگزاري اين مراسم توسط يونسكو در ايران لغوشد. 
به گزارش AFP از پاريس، »ايرنا بوکاوا« دبیر کل يونسكو با 
ايران  در  يونسكو  اين مراسم توسط  برگزاري  لغو  اعالم خبر 
گفت:» مراسمي که در تهران برگزار خواهد شد، هیچ ارتباطي 
به سازمان يونسكو نخواهد داشت.« با اين حساب روز جهاني 
فلسفه در ايران برپا مي شود اما نه توسط يونسكو که باني اين 
روز است بلكه به همت مسئوالن ايراني. فرانسه هم به عنوان 
يک عضو فعال در کنار آمريكا، بیشترين تالش را براي لغو اين 
مراسم در تهران کرده اند. يونسكو از سال 2002 دومین پنج 
شنبه از ماه نوامبر هر سال را به نام روز جهاني فلسفه نامگذاري 
و در تقويم يونسكو ثبت کرد. اولین مراسم رسمي روز جهاني 
فلسفه در 21 نوامبر 2002 در مقر يونسكو در پاريس برگزار 
شد. قرار بود ايران هم به عنوان کشوري با پشتوانه غني فكري 
شناخته  فلسفه  جهان  در  آن  متفكران  و  فالسفه  که  فلسفي  و 
شده همايش جهاني اين روز براي سال 2010 برپا کند. مقدمات 
و  حكمت  پژوهشي  موسسه  توسط  امر  اين  علمي  و  اجرايي 
ايران آغاز شد. نخستین جلسه شوراي عالي برگزاري  فلسفه 
اهتمام  با  و  يونسكو  ملي  کمیسیون  محوريت  با  همايش  اين 
علوم  فرهنگستان  ايران،  فلسفه  و  حكمت  پژوهشي  موسسه 
 1387 ماه  فروردين  در  دانشگاه ها  فلسفه  گروه هاي  ساير  و 
برگزار شد. در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر »فلسفه: نظر 
و عمل« به عنوان موضوع همايش انتخاب و به يونسكو اعالم 
شد. اما روز گذشته يونسكو برگزاري اين مراسم در ايران را 

منتفي اعالم کرد. 

یک ایرانی به جرم سرقت و کالهبرداری  
از کازینوهای لندن راهی زندان شد!

جرم  به  ايرانی  پناهنده  سهامی  بهرام  پرشین  گزارش  به 
کالهبرداری و دزدی از کازينوهای لندن به دستور قاضی راهی 

زندان شد.
اين جوان  سابقه دار ايرانی 38 ساله نیز به دلیل انجام جرم های 

مختلف در شهر میدلرزبروانگلستان نیز به زندان افتاده بود . 

تلويزيونهای کازينوی  از ديدن تصاوير خود در  اين جوان بعد 
واقع در بیكر استريت در حین سرقت ژتون های کازينو  باز هم 
از پذيرفتن جرمهای وارده سرباز زده و خود را مبرا از اتهامات   

مطرح شده در دادگاه می دانست.

سخنان بحث برانگيز دبيرکل حزب اهلل 
درباره تمدن ایرانی

در دو سه روز اخیر ويدئويی از يكی از سخنرانیهای تلويزيونی سید حسن 
واکنش  که  شده  منتشر  يوتیوب  سايت  در  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل  نصراهلل 

بسیاری از کاربران ايرانی شبكه اينترنت را برانگیخته است.
ويدئو شامل بخشهايی از دو سخنرانی جداگانه سید حسن نصراهلل است که 
سال گذشته در زمانهای متفاوتی ايراد شده و در نیمه نخست ويدئو که بخش 
بحث برانگیز آن است، صدا و تصوير با يكديگر هماهنگ نیستند و همین باعث 

شده که بسیاری در اصالت آن ترديد کنند و آن را دروغ و جعلی بپندارند.
هرچند، متن اين اظهارات در سايت اينترنتی المنار، متعلق به حزب اهلل لبنان 

وجود دارد و قابل دسترسی است.

ترجمه سخنان بخش نخست ويدئو اين است: " ... شايد منظور، ايران باشد اما 
در ايران امروز چیزی به نام پارسی سازی يا تمدن پارسی پیدا نمی شود. 
دين محمد  ايران هست  در  آنچه  است.  اسالمی  تمدن  ايران هست  در  آنچه 
اجداد  و  عربی  نسب  به  ]اشاره  مضری  تهامی  قريشی  مكی  هاشمی  عرب 
پیامبر اسالم[ است و بنیانگذار جمهوری اسالمی پدر در پدر عرب بوده و 
فرزند پیامبر خدا محمد است که درود خداوند بر او و خاندانش باد. امروز 
رهبر در جمهوری اسالمی، امام سید خامنه ای قريشی هاشمی، فرزند پیامبر 
خدا و فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه زهراست که عرب بودند. شايد منظور 

ايران باشد ...".

در بخش دوم ويدئو که صدا و تصوير با يكديگر هماهنگ می شود، سید حسن 
رياست جمهوری سال  انتخابات  از  پس  مورد حوادث  در  نصراهلل سخنانی 
گذشته ايران بیان می کند: "... در چند هفته اخیر، بعضیها رؤيای پايان انقالب 
ايران در سر پروراندند  اسالمی و سرنگونی نظام جمهوری اسالمی را در 
اما اين رؤياها سراب است. اين ايرانی که خیلیها در دنیا رخدادهای اخیرش 
را بزرگنمايی کردند، من امروز به شما تأکید می کنم که اين ايران، نظام و 
رحیم،  رهبری حكیم، شجاع،  برکت وجود  به  نخبگانش  و  مردم  و  حكومت 
مدير و مدبر، رهبری تاريخی که جناب امام سید خامنه ای – سايه اش پاينده 
باد – است، و به برکت حضور تاريخی سی ساله مردم، امروز نیرومندتر از 

پیش از بحران خارج شده و همین گونه که هست خواهد ماند ...".

دين محمد  ايران هست  در  آنچه  است.  اسالمی  تمدن  ايران هست  در  آنچه 
اجداد  و  عربی  نسب  به  ]اشاره  مضری  تهامی  قريشی  مكی  هاشمی  عرب 
پیامبر اسالم[ است و بنیانگذار جمهوری اسالمی پدر در پدر عرب بوده و 

فرزند پیامبر خدا محمد است

رهبر القاعده شبه جزیره عربستان، 
مسلمانان را به حمله به ایران فراخواند

 
شاخه القاعده در عراق به شیعیان هشدار داده که تازه آغاز کار است و بايد 

منتظر روزها و شبهاي خونبارتري باشند

انور عولقي، روحاني يمني که به عنوان رهبر شبكه القاعده در شبه جزيره 
عربستان شناخته مي شود در پیامي ويدئويي مسلمانان را به مبارزه با ايران 

فراخواند.
پیام 23 دقیقه اي انور عولقي در آغاز با فراخوان به حمله به آمريكا آغاز مي 
شود. اين روحاني يمني در پیام ويدئويي خود تأکید مي کند براي حمله به 
آمريكايیها، نیازي به صدور فتواي ديني نیست و مسلمانان مي توانند بدون 

مشورت و جويا شدن نظر مراجع مذهبي علیه آمريكا وارد عمل شوند.

وي که خود متولد آمريكا است و داراي تابعیت آمريكايي نیز هست سپس 
مي افزايد که منطقه از سويي با آمريكا و اسرائیل درگیر است و از سوي 
ديگر با ايران و "چیزي نمانده که ايران هم سهم خود را از اين کیک بردارد".

به گفته اين روحاني يمني، رهبران ايران به دنبال خدمت به اسالم نیستند بلكه 
طرحي"رافضي" )شیعي( و "فارسي" را دنبال مي کنند که نخستین قرباني آن 

مردمان کشورهاي حاشیه خلیج فارس خواهد بود.

انور عولقي که مخفیانه در يمن زندگي مي کند و تحت تعقیب است، در پیام 
ويدئويي خود ايران را متهم کرد که در حال پراکندن باورهاي انحرافي در 
کشور يمن است و از روحانیون اهل سنت انتقاد کرد که چرا وقتي "رافضیان" 
چنین  امكان  که  دولتمرداني  با  مقابله  به  دارند  حضور  عراق  در  همچنان 

حضوري را فراهم مي کنند بر نمي خیزند.

پیام انور عولقي در روزي منتشر شده که بامداد آن، اتوبوس حامل زائران 
ايراني در کربال هدف بمبگذاري قرار گرفته و دست کم سه زائر ايراني جان 

خود را از دست داده اند.
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 روس ها ید طوالنی در حذف فیزیکی 
روزنامه نگاران دارند 

اولگ کاشین روزنامه نگار روس بیست و چهار 
المللی  بین  اخبار  صدر  به  تبديل  پیش  ساعت 
خون  در  غرق  را  او  بدن  امداد  نیروهای  شد. 
مقابل درب ورودی منزلش در مرکز مسكو پیدا 
کردند. صورتی خون آلود ، زانوهايی خرد شده 
و زمینی که فرشی از خون بر تن داشت. يكی 
از همسايگان او در گفتگو با رسانه های خبری 
پزشكان  به  را  انگشتانش  کاشین  گويد:  می 
نشان داد تا به اين نتیجه برسند که تک تک آنها 

شكسته شده است .
هر  را  کاشین  به  رسیده  های  آسیب  میزان 
رسانه ای به شكل و شمايل خاص خود پوشش 
داد: شكستگی فک های باال و پايین او شكست، 
وی  جمجمه  زانوها،  از  يكی  گی  شده  خرد 
های خونی  لخته   ، داده شد  تشخیص  شكسته 
ريه او را اشغال کرده است و تمامی انگشتان او 
از مفصل جدا شده اند . کاشین زمانی که رسانه 
به دهان می گرداندند در  اين خبر را دهان  ها 

کمای مصنوعی به سر می برد .
کامرسانت روزنامه ای که کاشین برای آن کار 

می کند سرسختانه اصرار دارد که اين حمله به 
روزنامه نگار بودن وی مرتبط است . سردبیر 
کامرسانت در اين خصوص می گويد: آنچه که 

مرا آزار می دهد اين است که ضاربان انگشتان 
معنا  يک  تنها  حرکت  اين  شكستند.  را  کاشین 

دارد: نوشتن ممنوع. 
نیستند. بسیاری  به کاشین هم کم  داليل حمله 
که  دانند  می  مقصر  را  روسیه  جوانان  شاخه 
از مقاله وی که در ماه آگوست منتشر شد به 
خشم آمده بودند . اين مقاله عنوان پرطمطراق 
" خیانتكاران مطبوعاتی بايد مجازات شوند" را 
بر تن داشت. وی در اين مقاله تاکید کرده بود 
که اين روزنامه نگاران به سرزمین مادری خود 
خود  شهروندی  وظايف  به  و  کنند  می  خیانت 
عمل نمی کنند. در نهايت اما نام کاشین ثبت شد 
و خود وی تنبیه. گناه کاشین اما جرات کردن 
مخالف  تظاهرکنندگان  از  يكی  با  مصاحبه  و 
حمله  دولتی  ساختمانی  به  که  بود  فاشیسم 

کرده بود . 
خبرنگاران روس معموال يا کشته می شوند و 
يا تهديد. دلیل آن هم اين است که در بسیاری 
از موارد اين افراد با قلم خود منافع اقتصادی 
اندازند.  می  خطر  به  را  ديگرانی  سیاسی  و 

قرار  که  شد  آغاز  ای  جاده  از  ماجرا  بار  اين 
است از میانه جنگلی بگذرد و بزرگراهی میان 
 . کند  اندازی  راه  پطرزبورگ  سن  و  مسكو 
سرمايه  هم  سازی  جاده  اين  ماجرای  پشت 
گذار روس و حريف والديمیر پوتین در جودو 
اعتراض  باالگرفتن  با  که  بود  تابستان   . است 
ها به ساخت اين بزرگ راه پوتین آب پاکی را 
بر دستان همگان ريخته و تاکید کرد که مجال 
برای بحث بیشتر نیست و دولت تصمیم خود 
را قاطعانه گرفته است . شیوه حمله به کاشین 

هم بسیار خشن بود.
تنها چند روز پیش از اين ماجرا, يكی از مخالفان 
مورد  بیسبال  چوب  با  هم  سازی  جاده  اين 
کاشین  مانند  هم  او  گرفت.  قرار  حمالت شديد 
بهار 2008 هم  . در  اغمای مصنوعی است  در 
روزنامه نگار ديگری که هشدار داده بود فساد 
اين جاده سازی را منتشر می کند  پشت پرده 
. در  به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
چشم  به  هايی  شباهت  هم  موارد  اين  سه  هر 
می خورد: ضاربان آنچنان مضروبان را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند که يكی از آنها به دلیل 
سختی  به  اکنون  جمجمه  به  وارد  های  آسیب 
می تواند سخن بگويد . انگشتان مضروبان هم 
هرگز  ديگر  که  شود  می  شكسته  دلیل  اين  به 

نتوانند بنويسند.
در مورد کاشین اما نمی توان به صراحت نظر 
اين  در  که  ديگری  های  نمونه  مانند  وی  داد. 
سالها در روسیه کشته شده اند به اپوزيسیون 
خاصی تعلق ندارد. کاشین نماينده نسل جوان 
برای  گاه  که  بود  روسیه  در  نگاری  روزنامه 
نشريه های نزديک به کرملین می نوشت و گاه 

برای مخالفان.
ماجرای کاشین با داستان قتل آنا پولیتكوسكی 
سال  در  وی  که  زمانی   . است  متفاوت  بسیار 
بر  پوتین  والديمیر   ، شد  کشته  میالدی   2006
مسند رياست جمهوری نشسته بود و البته چند 
روز بعد از مرگ وی به اين حادثه واکنش نشان 
داد. وی در سخنان خود در جامه عكس العمل 
بر  وی  تاثیر  گفت:  نگار  روزنامه  اين  مرگ  به 

جامعه سیاسی روسیه بسیار اندک بود . 
آيا  که  نیست  اين  پرسش  حاضر  حال  در 
تعقیب  دستور  روسیه  در  امنیتی  ساختار 
يا خیر؟  کند  پرونده را صادر می  اين  اساسی 
چرا که بی شک در حال حاضر سیستم امنیتی 
خصوص  اين  در  را  حداقلی  اطالعات  روسیه 
دارد . سوال اينجاست که چه کسی اين حمالت 

را هدايت و راهبری می کند؟
در خصوص آنا به صراحت می توانیم بگوئیم 
که او حقايق بسیاری را در خصوص چچن و 
نقش نیروهای امنیتی در اين منطقه افشا کرد . 
در روسیه می توانید يک نفر را به دلیل بازگو 
وجود  حقیقتی  هیچ  اما  بكشید.  حقايق  کردن 
نگار  روزنامه  يک  بتوان  آن  بهانه  به  که  ندارد 

را کشت. 

ایران و جهان

آغاز مخالفت با سياست 
خارجي باراک اوباما 

با  دارند  قصد  جمهوریخواهان 
مخالفت   2 استارت  معاهده  تصویب 

کنند 
مجلس  در  شدند  موفق  جمهوريخواهان  که  زماني 
نمايندگان اکثريت کرسي ها را از آن خود کنند و فاصله 
پیش بیني  کردند  کمتر  در سنا  با دموکرات ها  را  خود 
با  متحده  اياالت  رئیس جمهور  اوباما  باراک  مي شد 
مشكالت فراواني براي تصويب لوايح خود مواجه شود. 
در اين میان برخي از تحلیلگران اعتقاد دارند که عمده 
فشار بر باراک اباما در حوزه سیاست داخلي متمرکز 
اوباما را  خواهد شد جايي که مخالفان جمهوريخواه، 
به افزيش هزينه هاي دولت متهم مي کنند. به خصوص 
انتظار مي رود اين مخالفت ها در عرصه داخلي دولت 
بیمه خدمات درماني  اوباما را در اجراي طرح  باراک 
در اياالت متحده با مشكالت جدي مواجه کند. اما تاثیر 
دوره اي  میان  انتخابات  در  جمهوريخوهان  پیروزي 
از  زيرا  نمي شود  محدود  خارجي  سیاست  به  صرفا 
بود که سیاست هاي خارجي  ابتدا هم مشخص  همان 
باراک اوباما در برابر پرونده هسته اي ايران، مذاکرات 
کاهش  و  روسیه  با  متحده  اياالت  روابط  و  صلح 
تسلیحات کشتار جمعي تا حدودي تحت تاثیر پیروزي 
هم  از  مي رسد  نظر  به  مي گیرد.  قرا  جمهوريخواهان 
گوش  به  جمهوريخواهان  پیروزي  لرزه  پیش  اکنون 

مي رسد.

موضوع  اين  متحده  اياالت  تحلیلگران  براي  اکنون   
يكي  که  روسیه  با  روابط  بهبود  آيا  که  است  مطرح 
اوباما  باراک  خارجي  سیاست  دستاوردهاي  از 
قرار  خطر  معرض  در  است  بوده  اخیر  دوره  در 
مي گیرد.؟ خبرگزاري آسوشیتدپرس گزارش داده همه 
جمهوريخواهان در مورد مخالفت با معاهده استارت 2 
از آنها معتقد هستند که اين  هم عقیده نیستند. برخي 
موشكي  ضد  دفاع  در  را  آمريكا  توانايي هاي  معاهده 
محدود مي کند و بررسي مجدد آن را توصیه مي کنند. 
که  است  موضوع  اين  نگران  اکنون  اوباما  دولت 
تصويب اين معاهده در سنا تعويق بیفتد. »آلن توشر« 
معاون وزير امور خارجه اياالت متحده در امور کنترل 
تسلیحات ابراز امیدواري کرده است تا قبل از آغاز به 
به  معاهده  اين  و سنا ي جديد  نمايندگان  کار مجلس 

تصويب برسد. 
به نظر مي رسد که برخي از جمهور يخواهان تمايلي 
براي بررسي اين معاهده در سناي فعلي را ندارند. در 
همین ز مینه برخي از جمهوريخواهان ماند جان کیل 
تالش مي کنند در قابل حمايت خود از پیمان استارت 
2 طرح هاي خود را به دولت تحمیل کنند. جان کیل در 
طول هفته هاي اخیر با دولت مذاکره کرده است تا در 
با  را  ازاي حمايت جمهوريخواهان موافقت کاخ سفید 
را  اتمي  تسلیحات  زرادخانه هاي  کردن  مدرنیزه  طرح 
جلب کنند. دولت براي تصويب اين معاهده به حمايت 
67 سناتور آمريكايي نیازمند است اين در حالي است 
اعضاي  به خصوص  جمهوريخواهان  از  بسیاري  که 
با  مخالفت  اعمال  براي  را  خود  تالش هاي  پارتي  تي 
کیل  جان  نیز  سفید  کاخ  کرده اند.  تشديد  معاهده  اين 
لغو  اخیر  که جلسه  در صورتي  است  کرده  تهديد  را 
کردن  مدرنیزه  طرح  مالي  تامین  از  نیز  دولت  شود 
پیمان  کرد.  خواهد  خودداري  هسته اي  زرادخانه هاي 
بین  میالدي  جاري  سال  آوريل  درماه   2 ت  استار 
به  مي تواند  پیمان  اين  شد.  امضا  اوباما  و  مدودف 
با  جمهوريخواهان  مخالفت  اصلي  محورهاي  از  يكي 
سیاست خارجي باراک اوباما تبديل شود. اين مخالفت 
از سوي ديگر مي تواند يكي از اهداف باراک اوباما را 
در  را  جهان  در  هسته اي  زرادخانه هاي  کاهش  يعني 

معرض ترديدهاي اساسي قرار دهد. 

هک هاي  کال  تعداد  است  قرار   2 استارت  پیمان  طبق 
به 1۵۵0 کالهک  از 2۵00  آمريكا و روسیه  هسته اي 

کاهش يابد. 

چرا حذف روزنامه نگاران ؟
جولیا لوف

فارين پالیسی هفتم نوامبر 
ترجمه : سارا معصومی

ترکيه و برزیل حق ورود به 
پرونده ایران را ندارند!

: کلینتون روز چهارشنبه طی کنفرانس خبری 
در واشنگتن، در پاسخ به اين سوال که درباره 
آغاز مجدد مذاکرات در ترکیه و حضور اين 
يا برزيل در آن چه نظری دارد، گفته  کشور 
است که در اولین نشست فقط نمايندگان گروه 

۵+1 بايد با فرستاده ايران مذاکره کنند. 
خانم کلینتون همچنین گفته که کاترين اشتون، 
نماينده ارشد اروپا در امور سیاست خارجی 
مكان  و  زمان  گروه 1+۵  از طرف  امنیتی،  و 
اولین نشست را تعیین می کند. وزارت امور 
مايل  بود  کرده  اعالم  پیشتر  ايران  خارجه 
انجام شود. ترکیه  در  مذاکرات  اين  که  است 

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و 

سرپرست مذاکرات هسته ای ايران به کاترين 
اشتون پیشنهاد داده که ديدار در يكی از دو 
ترکیه  در  دسامبر  پنجم  يا  نوامبر   23 روز 

برگزار شود. 
خارجه  وزير  تازه  اقدام  ديپلماتیک  منابع 
دانستند  المللی  بین  از عرف  را خارج  آمريكا 
و معتقدند، صحبت ها ديروز هیالری کلینتون 
مذاکرات  برگزاری  برای  تراشی  مانع  نوعی 
است . يک ديپلمات غربی به ايرنا گفت: آمريكا 
به خصوص در مورد موضوع هسته ای ايران 
همواره از ' جامعه جهانی ' و مخالفت های اين 

جامعه با ايران سخن می گويد. 
وگو  گفت  ايرنا  با  اتريش  پايتخت  از  که  وی 
می کرد و خواست نامش در خبر برده نشود 
افزود: آيا ترکیه و برزيل جزو جامعه جهانی 
جامعه  شايد  گفت:  تمسخر  به  وی  نیستند. 
آمريكا  فقط  که  دارد  وجود  مجازی  جهانی 
نیز  ترکیه  در  دارد.يک کارشناس  آن خبر  از 

هیالری  اظهارات   : گفت  ايرنا  به  پنجشنبه  
موجب  و  المللی  بین  روابط  ناقض  کلینتون 

دلسردی است . 
ايران  جمهوری  رئیس  که  زمانی  افزود:  وی 
موافقت  از  خود  چهارشنبه  روز  سخنان  در 
مشكالت  رفع  برای  همكاری  و  مذاکره  برای 
و  صلح  به  کمک  و  جهانی  های  دغدغه  و 
اقدام   ، آورد  میان می  به  امنیت جهان سخن 
کردن خالف  مانند شنا  آمريكا  وزير خارجه 
نظر می رسد  به  جريان آب است. وی گفت: 
آمريكا بیش از هر زمانی با اتحاديه اروپايی 
در  پرده  پشت  مشكالت  و  است  تناقض  در 
چنین رفتارهای دوگانه بروز می کند. محمود 
ايران  اسالمی  جمهوری  ريیس  نژاد  احمدی 
تاکید کرده است که طرف های گفت و گو با 
ايران بايد 'غرور و تكبر' را کنار بگذارند و در 
شرايط برابر بر سر میز مذاکره حاضر شوند
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 اعتراض دهها هزار دانشجو و استاد دانشگاه در لندن

کاهش بودجه
 را لغو کنيد

به گزارش پرشین به نقل از بی بی سی روز چهارشنبه 10 نوامبر 
دولت  طرح  به  اعتراض  در  دانشگاه  استاد  و  دانشجو  هزار  دهها 
بريتانیا براي افزايش شهريه دانشگاه ها در مرکز شهر لندن، پايتخت 

اين کشور تظاهرات کردند.
کار  محافظه  حزب  مرکزي  دفاتر  هاي  شیشه  معترضان،  از  برخي 

را شكسته اند و در مقابل اين ساختمان، پالکاردها را آتش زده اند.
میان گروهي از تظاهرکنندگان و ماموران پلیس نیز درگیري رخ داده 

است.اعتراضات در نقاط ديگر عمدتا بدون خشونت بوده است.
تحصیل  هزينه  بريتانیا،  ائتالفي  دولت  پیشنهادي  هاي  طرح  به  بنا 
در رشته هاي مختلف دانشگاهي نزديک به سه برابر، يعني بیش از 
چهارده هزار دالر مي شود و بودجه دانشگاه ها نیز کاهش مي يابد.

داده خواهد شد و  وام  دانشجويان  به  دولت مي گويد وجه شهريه 
آنها موظفند زماني که درآمدشان به حد کافي رسید آن را به دولت 

پس دهند.
اتحاديه سراسري دانشجويان گفتند دولت بريتانیا درصدد  رهبران 

است از مسئولیت خود در قبال امكانات تحصیلي شانه خالي کند.
اتحاديه سراسري دانشجويان بريتانیا مي گويد در تظاهرات امروز 

بیش از 4۵ هزار نفر شرکت کرده اند.
حزب  از  بريتانیا  پارلمان  نمايندگان  است  کرده  تهديد  اتحاديه  اين 
لیبرال دموکرات را وادار خواهد کرد به وعده هاي قبل از انتخابات 
سراسري بريتانیا که گفته بودند با هر گونه افزايش شهريه مخالفت 

خواهند کرد، عمل کنند.
براي  آنها  پیشنهادي  طرح  که  گويند  مي  بريتانیا  دولت  وزراي 

دانشجويان عادالنه است.
بودجه آموزش عالي در بريتانیا تا چهل درصد کاهش يافته است.

بنا به طرح دولت شهريه دانشگاهي بايد از سال 2012 افزايش يابد.
سقف شهريه ها شش هزار پوند در نظر گرفته شده است اما دانشگاه 
ها اجازه دارند تحت شرايط ويژه تا 9 هزار پوند - سه برابر سقف 

فعلي - شهريه تعیین کنند.
"کاهش بودجه را لغو کنید"، از جمله شعارهايي است که دهها هزار 

دانشجو و استاد دانشگاه در تظاهرات روز چهارشنبه سر داده اند.
از سراسر  دانشگاه  استادان  دانشجويان و  از  اتوبوس مملو  صدها 
دولتي  ادارات  منطقه  سمت  به  و  شدند  جمع  لندن  در  انگلستان 
به  از ولز  نیز  اند. دو هزار دانشجو و دانش آموز  راهپیمايي کرده 

راهپیمايي در لندن ملحق شده اند.
بن رايت، گزارشگر بي بي سي که در محل راهپیمايي حضور داشته 
و چهار رديف  است  بوده  تنش  پر  اعتراضات خیلي  گفت جو  است 
مامور پلیس از ساختمان مرکزي حزب محافظه کار در محله میلبنک 

محافظت مي کنند.
چهارشنبه در جريان پرسش و پاسخ از رياست دولت در پارلمان، 
نیک کلگ، معاون نخست وزير بريتانیا از حزب لیبرال دموکرات در 
مورد طرح نرخ جديد براي شهريه هاي دانشگاهي، با هريت هارمن، 

از حزب کارگر درگیري لفظي پیدا کرد.
خانم هريت هارمن، معاون نخست وزير را به دو رويي متهم کرد، 
حزب  با  ائتالفي  دولت  تشكیل  از  قبل  دموکرات  لیبرال  حزب  چون 
محافظه کار، گفته بود با افزايش شهريه هاي دانشگاهي مخالف است.

نیک کلگ گفت اين حزب کارگر بوده که در اصل، شهريه دانشگاهي را 
متداول کرده است و سیاستي براي بودجه بندي دانشگاه ها نداشته 

است.
خانم هارمن در مقابل گفت که نیک کلگ با طرح محافظه کاران همسو 
شده تا هزينه آموزش عالي به دانشجويان و خانواده هاي آنها تحمیل 

شود.
که  گويد  مي  دانشجويان  سراسري  اتحاديه  رئیس  پورتر،  آرون 
نمايندگان  انتخاباتي  هاي  حوزه  در  کرد  خواهند  تالش  دانشجويان 
پارلمان که خلف وعده کرده و با افزايش شهريه ها مخالفت نكرده اند، 

انتخابات مجدد برگزار شود.
نیک کلگ در سخنراني که در ماه ژوئن ايراد کرد، گفته بود که دولت 
ائتالفي به راي دهندگان اين حق را خواهد داد که اگر نماينده پارلمان 
به طور جدي در اقدامي خطا دست داشته باشد، او را استیضاح کرده 

و خواستار دور جديدي از انتخابات شوند.
است  نكرده  پیدا  قانوني  جنبه  موضوع  اين  هنوز  که  حالي  در 
دانشجويان قصد دارند آن را در حوزه انتخاباتي نیک کلگ اجرا کنند.

آرون پورتر گفت: "روشن بگويیم که دولت از دانشجويان مي خواهد 
که براي دانشگاه رفتن با همان کیفیت قبلي و يا حتي بدتر، سه برابر 

شهريه پرداخت کند."
هنگامي که دولت کارگري در سال 2006شهريه ها را تقريبا سه برابر 
کرد و به سالي سه هزار پوند رساند، بسیاري پیش بیني مي کردند 

که قیمتها رقابتي خواهد شد. اما چنین نشد.
معدود دانشگاه هايي که شهريه پايین تري مي گرفتند، خیلي زود از 

تصمیم خود منصرف شدند.
دولت بريتانیا در ماه گذشته به منظور مقابله با هزينه هاي فزاينده 
و کسري بودجه، بودجه غیر پژوهشي دانشگاه ها را چهل درصد يا 
نزديک به سه میلیارد پوند کاهش داد و عمال بودجه آموزشي اکثر 

رشته هاي دانشگاهي را حذف کرد.
بود  کرده  پیشنهاد  کاران  محافظه  رهبري  به  ائتالفي  دولت  ابتدا 
هاي  دانشگاه  ولي  کند،  تعیین  پوند  هزار  هفت  را  شهريه  که سقف 
انگلستان تهديد کرده بودند که در صورت تصويب اين پیشنهاد، خود 

را خصوصي خواهند کرد.

در نهايت قرار شد دانشگاه ها بین شش تا 9 هزار پوند شهريه بگیرند، 
ولي براي گرفتن حداکثر شهريه، بايد شمار بیشتري از دانشجويان 

محروم انگلیسي را جذب کنند.

انگلستان
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پنج اقدام ضروري که 
گروه 20 باید انجام دهد 
نويسنده: جمي متزل 
مترجم: آرش پورابراهیمي 

وابستگي متقابل اقتصادهاي جهان بیش از هر زمان ديگري افزايش 
يافته است اما نگرش هايي مانند ملي گرايي اقتصادي، حمايت گرايي 
اعتماد و همكاري اي  براي  تهديدي  ارزش پول ملي  پايین آوردن  و 
دارد.براي  نیاز  آن  به  جهاني  اقتصاد  يک  که  مي شوند  محسوب 
باشد،  هم  تر  وخیم  بسا  که چه  ديگر  رکود  يک  وقوع  از  جلوگیري 
رهبران 20 کشور ثروتمند جهان در نشست اين هفته خود در سئول 
بايد دست به اقدامات جسورانه اي جهت تهیه يک الگوي مناسب براي 
نظارت  اقتصاد جهان و همچنین  در  پايدار  توازن و رشد  برقراري 
قاطع بر اجراي آن بزنند. در اين راستا آنها بايد به پنج مورد اساسي 
توجه کنند؛ اول اينكه اختالفات تجاري بايد حل و فصل شوند. بايد 
جلوي اقداماتي خودخواهانه که تنها نتايجي کوتاه مدت در بردارند، 
گرفته شود. مازاد تجاري هنگفت برخي کشورها، بدهي هاي بیش از 
اندازه برخي ديگر، اقداماتي تحريک آمیز مانند پايین آوردن ارزش 

پول ملي و افزايش هزينه هاي دولتي بايد محدود شوند.

انگیزه هاي سیاسي جلوي  به خاطر  که  متعهد شوند  بايد   کشورها 
صادرات منابع طبیعي کلیدي را به برخي کشورها نخواهند گرفت. 
آزاد و  تجارت  نظام  يک  ارتقاي  و  که حفظ  است  اقداماتي  چنین  با 
اقتصاد جهان حیاتي  مدت  بلند  ثبات  براي  که وجودش  بازار محور 
بازيگران  همه  اي،  خواسته  چنین  وقوع  مي شود.براي  ممكن  است، 
عادالنه  و  آزاد  جهاني  تجارت  يک  به  بايد  جهاني  اقتصاد  اصلي 
متعهد باقي بمانند و اين تعهد خود را با قاطعیت و البته احترام براي 

ملت هاي خود شرح دهند.

 به خصوص دو قدرت اصلي اقتصاد جهان، چین و آمريكا بايد با 
تمايالت افكار عمومي کشور خود براي ايجاد موانع بر سر واردات 
و حمايت گرايي مبارزه کنند و براي تسكین دادن افكار عمومي دست 

اينكه  نزنند.دوم  ديگر کشورها  به  نسبت  متقابل  تجاري  اقدامات  به 
جانبه  چند  تجاري  توافقات  ارتقاي  براي  بیشتري  تالش هاي  بايد 
صورت بگیرد. هرچه سطح و دامنه چنین توافقاتي گسترده تر شود، 
مي تواند کمک بیشتري به تقويت رشد اقتصاد جهاني بكند.سوم اينكه 
با افزايش وابستگي متقابل کشورها در اقتصاد جهاني، سیاست هاي 
پولي و مالي همه کشورها بايد با يكديگر هماهنگ تر باشند. گروه 20 
بايد با اخذ سیاست هاي مشترک در سطح کشورها و قاره ها، رشد 

اقتصادي جهان را سرعت ببخشد. 

خروج  و  ورود  سر  بر  شده  ايجاد  موانع  اقتصاد،  گرفتن  قدرت  با 
جريان سرمايه بايد برداشته شوند. همچنین ما بايد هرچه سريع تر 
به سمت تعیین ارزش واحد پول کشورها بر اساس يک ارزيابي بازار 
ايجاد  در  را  تري  مهم  نفش  مي تواند   20 گروه  کنیم.  حرکت  محور 
قوانین ارزي الزم در سطح بین المللي و توافقات دو جانبه در زمینه 
بازارهاي مالي ايفا کند.چهارم اينكه بايد اقدامات بسیار بیشتري براي 
آزادسازي توان بالقوه عظیم انساني و اقتصادي 1.4 میلیارد نفري 

که در فقر کامل به سر مي برند انجام شود. 
اين افراد از هر فرصتي براي بروز و رشد استعداد هاي خود محرومند. 
هر سال 9 میلیون کودک قبل از رسیدن به پنج سالگي جان مي دهند. 
به  رفتن  از  دارند  قرار  تحصیل  در سن  اينكه  با  کودک  میلیون   69
مدرسه محرومند. 884 میلیون انسان به آب سالم دسترسي ندارند و 
2.6 میلیارد نفر هم مشكل دسترسي به امكانات اولیه بهداشتي دارند.

مورد  گروه هاي  و  فقیر  افراد  براي  رشد  و  تحصیل  امكان  ايجاد   
تبعیض واقع شده مانند زنان، نه تنها يک ضرورت اخالقي است بلكه 
يكي از بهترين سرمايه گذاري بلند مدت جهت تحقق رشد پايدار مد 
راستا  اين  در  بايد   20 گروه  مي شود.  جهان محسوب  رهبران  نظر 
اقدامات بیشتر و موثرتري را انجام دهد.و آخر اينكه نبايد فراموش 

کرد که نوآوري، موتور محرک رشد محسوب مي شود.

 ارتقاي نوآوري از طريق سرمايه گذاري موثر در آموزش و تحقیق 
و  فكري  از سرمايه هاي  بیشتر  است. حمايت  پذير  امكان  توسعه  و 
ارتقاي همكاري هاي بین المللي مي تواند کمک شاياني به حل و فصل 
چالش هايي مانند انرژي، حفاظت از محیط زيست، بهداشت و ديگر 
دارايي کشورهاي عضو  اقتصاد و  بكند.بیانیه اي که وزراي  مسائل 
مثبتي  پیام هاي  حاوي  کردند  منتشر  اکتبر   23 روز  در   20 گروه 
بود. اما اگر کشورهاي عضو اقداماتي عملي براي تحقق حرف هاي 
زده شده انجام ندهند، اين بیانیه هم مانند بیانیه هاي لندن و تورنتو 
بي حاصل خواهد بود.در شرايطي که قدرت آمريكا براي ايفاي نقش 
رهبري اقتصاد جهان کاهش يافته است، مسئولیت اين امر به گروه 
بايد  چین،  و  آمريكا  پیشقراولي  با  نهاد  اين  است.  شده  محول   20
و عمل محقق  در حرف  را  همكاري ها  و  هماهنگي ها  از  مجموعه اي 
در  اقتصاد جهان  براي رشد  مناسب  مي تواند مسیري  اين  که  کنند 
قرن بیست و يكم باشد. اما اگر گروه 20 در پذيرش اين مسئولیت 
به  زيادي  امید  نمي توان  اقتصادي  گرايي  ملي  رشد  با  بماند،  ناکام 

آينده داشت. 

کاهش بي سابقه بودجه ایرلند 
دولت ايرلند اعالم کرد که براي مقابله با کسري مالي 
يورو  میلیارد   1۵ میزان  به  را  هزينه هاي خود  کشور، 
برنامه  اساس  بر  مي دهد.  کاهش  دالر(  میلیارد   21.3(
شش  معادل  آينده  سال  در  ايرلند  بودجه  شده،  اعالم 
میلیارد يورو کاهش مي يابد و تالش خواهد شد کسري 
بودجه به 9.2۵ تا 9.۵ درصد از تولید ناخالص داخلي 
کسري   2014 سال  تا  دارد  قصد  ايرلند  دولت  برسد. 
ملي  ناخالص  تولید  درصد  سه  به  را  خود  بودجه 
برساند. مطابق اين طرح که قرار است جزئیات آن طي 
ماه جاري در قالب يک برنامه چهار ساله منتشر شود، 
هزينه هاي دولت کاهش مي يابد و مالیات ها باال مي رود. 
اين کاهش  اين خصوص گفت:  در  ايرلند  دارايي  وزير 
بودجه بیانگر عزم دولت براي مقابله با مشكالت مالي 

است. 

صادرات چين در ماه اکتبر 
به 136ميليارد دالر رسيد 

صادرات  میزان  کرد:  اعالم  چین  بازرگاني  وزارت 
چین در ماه اکتبر با رشد 23 درصدي به 136 میلیارد 
دالر و واردات اين کشور با رشد 2۵ درصدي به 108 
میلیارد دالر رسید. به گزارش خبرگزاري فرانسه میزان 
مازاد تجاري اين کشور طي ماه اکتبر به دنبال افزايش 
چشمگیر صادرات و واردات با رشد نسبي روبه رو شده 
برگزاري  آستانه  در  تجاري چین  مازاد  افزايش  است. 
افزايش  موجب  جنوبي  کره  در   20 گروه  نشست 
يوان  ارزش  افزايش  براي  پكن  بر  بین المللي  فشارهاي 
تجاري  تراز  مازاد  گزارش  اين  اساس  بر  شد.  خواهد 
چین طي ماه اکتبر به بیش از 27.1۵ میلیارد دالر رسید. 
میزان صادرات چین در اين مدت با رشد 22.9 درصدي 
روبه رو شده و به بیش از 13۵.98 میلیارد دالر رسیده 

با 2۵.3 درصد رشد به  است. میزان واردات چین نیز 
اعتقاد  به  است.  رسیده  دالر  میلیارد   108.83 از  بیش 
کارشناسان اقتصادي يكي از مهم ترين موضوعاتي که 
در نشست گروه 20 بررسي خواهد شد مسئله افزايش 

عدم تعادل در اقتصاد و تجارت جهان خواهد بود.

قيمت نفت اوپک افزایش یافت 
سازمان کشورهاي صادر کننده نفت اوپک اعالم کرد 
از مرز 84 دالر  عبور  با  اين سازمان  نفت  قیمت سبد 
در هر بشكه به باالترين حد خود در شش ماهه اخیر 
رسیده است. به گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت سبد نفت 
اين سازمان  از 12 نفت مختلف اعضاي  اوپک متشكل 
روز دوشنبه به بیش از 84.33 دالر رسید که اين رقم 
در شش ماهه گذشته بي سابقه بوده است. قیمت سبد 
نفت اوپک تاثیري بر تعیین قیمت جهاني نفت ندارد ولي 
زيادي  اهمیت  اوپک  تولیدي  نفت  ارزش  تعیین  براي 
دارد. اوپک از 30 ژانويه 200۵ میالدي تا کنون محدوده 
قیمتي خاصي را براي نفت خود تعیین نكرده است. اين 

رقم پیش از اين 22 تا 28 دالر بوده است. 

رشد نرخ بيکاري در ایتاليا 
در  اروپا  بزرگ  اقتصاد  چهارمین  ايتالیا،  بیكاري  نرخ 
چهار ماهه دوم سال جاري میالدي به 8.۵ درصد رسید 
ايتالیا از سال 2003  که اين رقم باالترين نرخ بیكاري 
است. به گزارش بلومبرگ، نرخ بیكاري در اين کشور 
که در چهار ماهه اول سال 8.4 درصد بود هم اينک به 
8.۵ درصد افزايش يافته است. بهبودي اقتصادي ايتالیا 
از بدترين رکود آن طي 60 سال گذشته همچنان همانند 
ديگر شرکاي اروپايي اش به آهستگي صورت مي پذيرد. 
راستاي  در  همچنان  کشور  اين  بزرگ  شرکت هاي 

کاهش هزينه ها، تعداد کارگران خود را کمتر مي کنند.

با آبونمان )اشتراک( هفته نامه پرشين، 
به گسترش فرهنگ و هنر ایرانی جدای 

از هرگونه گرایشهای سياسی و مذهبی،  
کمکی وافر ميکنيد. 
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هنوز چند روزي از انتشار خبر تصمیم بانک 
از  نگراني هايي  که  نگذشته  آمريكا  مرکزي 
بین المللي  نهادهاي  و  کشورها  برخي  سوي 
درباره تبعات اين تصمیم به وجود آمده است. 
به  توجه  با  آمريكا  مرکزي  بانک  هفته  اين 
و  اقتصادي  شاخص هاي  نامطلوب  وضعیت 
نیز پايین باقي ماندن نرخ تورم در اين کشور 
آينده  ماه هاي  طي  گرفت  تصمیم  نهايت  در 
تزريق  آمريكا  اقتصاد  به  دالر  میلیارد   600
قرضه  اوراق  خريد  طريق  از  اقدام  اين  کند. 
مي شود  انجام  پول  چاپ  واقع  در  و  دولت 
بیكاري  نرخ  باز گردد و  اقتصاد  به  تا رونق 
و  آسیايي  کشورهاي  اما  کند  پیدا  کاهش 
اقتصاد  به  نقدينگي  تزريق  اثرات  از  اروپايي 
شدت  و  دالر  ارزش  کاهش  به  که  آمريكا 
آسیايي  اقتصادهاي  به  پول  جريان  يافتن 
منجر مي شود، بسیار هراسناک هستند. پیش 
اقتصادهاي  از  پول  از  عظیم  حجمي  اين  از 
دچار بحران  غربي به اقتصادهاي آسیايي که 
رشدي باال دارند سرازير شده است. اين روند 
و  آمريكا  اقتصاد  در  نقدينگي  افزايش  با  که 
کاهش ارزش دالر تشديد خواهد شد به رشد 
در  حباب  تشكیل  و  آسیايي  ارزهاي  ارزش 
کشورهاي  در  اقتصادي  مختلف  بخش هاي 
ارزي  جنگ  خطر  و  مي شود  منجر  آسیايي 
ژاپن  اندونزي،   ، برزيل  مي دهد.  افرايش  را 
اقدامي  با  اخیر  هفته هاي  طي  جنوبي  کره  و 
پول  ارزش  رشد  از  کرده اند  تالش  يكجانبه 
ملي خود در برابر دالر جلوگیري کنند. يكي 
بانک  تصمیم  چین،  مرکزي  بانک  مقامات  از 
کند  براي  اشتباه و عاملي  را  آمريكا  مرکزي 
کرده  توصیف  اقتصادجهان  رشد  کردن 
بر  کنترلي  هیچ  اگر  است  گفته  وي  است. 
نباشد،  دالر  نظیر  جهان  مهم  ارزهاي  چاپ 
خواهد  اجتناب ناپذير  جديد  بحراني  بروز 
آسیايي  توسعه  در حال  اقتصادهاي  از  بود. 
مي خواهیم با اعمال کنترل بر جريان سرمايه، 
بر  آنها  به  ندهند سرمايه هاي ورودي  اجازه 
وضعیت اقتصادي شان تاثیر بگذارد. مشاور 
انتشار  کرده  تاکید  چین  مرکزي  بانک  ارشد 
آمريكا  سوي  از  پشتوانه  بدون  دالر  بیشتر 
و  ثبات  ضد  بر  ريسک  و  تهديد  بزرگ ترين 
امنیت اقتصادي جهان است. ژيا بین تصريح 
ارزي  شوک هاي  برابر  در  بايد  چین  کرد 
از  دالر  بیشتر  انتشار  از  ناشي  بین المللي  و 
را  الزم  آمادگي  آمريكا  مرکزي  بانک  سوي 
داشته باشد. ادامه سیاست هاي پولي و مالي 
انتشار دالر بیشتر به  انبساطي در آمريكا و 
شدت اقتصاد جهاني را تهديد مي کند. با ادامه 
بحران  مجدد  وقوع  احتمال  موجود،  روند 
ادامه  نیست.  بعید  خیلي  اقتصادي  و  مالي 
فشار  آمريكا  پولي  انبساطي  سیاست هاي 
براي  چین  مرکزي  بانک  بر  غیرمستقیمي 
افزايش ارزش يوان خواهد بود. وي در ادامه 
ضمن تاکید بر اجراي سیاست هاي فعلي ارزي 
ارزي  به سیاست هاي  چین گفت: دولت چین 
هیچ تصمیمي  و  داد  ادامه خواهد  فعلي خود 
يوان  ارزش  ناگهاني  و  سريع  افزايش  براي 
در برابر دالر ندارد. پیروزي جمهوريخواهان 
بر  تاثیري  هیچ  نیز  آمريكا  انتخابات  در 
سیاست هاي ارزي چین نخواهد داشت. اقدام 
يكجانبه بانک مرکزي آمريكا تاثیري عظیم بر 
بازارهاي پولي و مالي آسیا خواهد داشت و 
براي  قاره  اين  توسعه  حال  در  اقتصادهاي 
حفظ ثبات بازار پول خود مجبور شده اند به 
اقداماتي نظیر افزودن بر ذخیره پولي بانک ها 
اقتصاد و  به هدف جذب نقدينگي اضافي در 

کنترل تورم، دست بزنند. 
جريان  است  معتقد  هنگ کنگ  دارايي  وزير 
بر  زيانبار  فشارهاي  آسیا  به  سرمايه ها 
اقتصاد  حوزه هاي  ديگر  و  مالي  بازارهاي 
نرخ هاي  ماندن  باقي  پايین   وارد خواهد کرد. 
بهره در آمريكا و تزريق صدها میلیارد دالر 
پول  از  عظیمي  حجم  کشور،  اين  اقتصاد  به 
و  مي  دهد  قرار  سرمايه گذاران  اختیار  در  را 
سرمايه گذاري  براي  عمدتا  پول  اين  از  آنها 
استفاده خواهند  باال  با رشد  اقتصادهاي  در 
ارزهاي  ارزش  رشد  روبه  روند  اين  کرد. 
اقتصادهاي  به  شدن  وارد  لطمه  و  آسیايي 
جنوبي،  کره  چین،  جمله  از  محور  صادرات 
سال  طي  مي شود.  منجر  فیلیپین  و  تايلند 
کره  تايلند،  ملي  پول  ارزش  کنون،  تا  جاري 
ترتیب  به  دالر  برابر  در  فیلیپین  و  جنوبي 
يازده، شش و هشت درصد رشد کرده است. 
اقتصاد  به گروه 20  تجارت جهاني  سازمان 

داده  هشدار  جهان  نوظهور  و  يافته  توسعه 
بي ثباتي در بازار ارز جهان به افزايش ريسک 
روند  امر  اين  و  مي شود  منجر  حمايت گرايي 
بهبود شرايط اقتصادي جهان را تهديد خواهد 
کرد. هفته آينده نشست دوم گروه 20 اقتصاد 
جنوبي  کره  سئول  شهر  در  جهان  قدرتمند 
در  جهاني  تجارت  سازمان  مي شود.  بزگرار 
مورد  سه  کرده  اعالم  خود  جديد  گزارش 
در  توازن  عدم  يعني  توازن،  عدم  خطرناک 
ساختار تجارت جهاني، بي ثباتي در بازار ارز 
همكاري  طريق  از  بايد  بیكاري  باالي  نرخ  و 

بین المللي رفع شوند. 
از  جديد  موجي  گذشته  ماه  چند  طي 
است  شده  مشاهده  جهان  در  حمايت گرايي 
در  که  است  توازن هايي  عدم  آن  عامل  و 
جهاني،  تجارت  سازمان  دارد.  وجود  جهان 
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و آنكتاد 
يک  طي  کرده اند  اعالم  مشترک  بیانیه اي  در 
سال گذشته اعضاي گروه 20 تالش کرده اند 
در  اما  کنند  مقاومت  حمايت گرايي  برابر  در 
مالحظه اي  قابل  نگراني هاي  اخیر  ماه هاي 
کاستن  براي  کشورها  برخي  تالش  درباره 
آورده  به وجود  خود  ملي  پول  ارزش  از 
صادرات  رشد  هدف  با  که  اقدام  اين  است. 
صورت  اقتصادها  به  رونق  بازگرداندن  و 
گرفته لطمات زيادي را به اقتصاد جهان وارد 
مي کند. در حال حاضر جهان در معرض يک 
بايد  بانک هاي مرکزي  اما  نیست  ارزي  جنگ 
از دخالت در بازار ارز دست بردارند. اين در 
حالي است که بن برنانكه، رئیس بانک مرکزي 
آمريكا روز جمعه در سخنراني خود در يكي 
از دانشگاه هاي اين کشور هنگامي که در باره 
از سوي  اقتصاد،  در  نقدينگي  افزايش  تبعات 
گفت:  گرفت،  قرار  انتقاد  مورد  دانشجويان 
»تمرکز اصلي ما بايد رشد اقتصادي و کاهش 
بیكاري در آمريكا باشد.« از ديد کارشناسان 
بي ثباتي  بر  بانک مرکزي  اقدام  تحلیلگران،  و 

بازارهاي مالي خواهد افزود. 

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, 
London W1K 6WD
(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380
jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae

دفتر مرکزی لندن:

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

نهادهاي بین المللي نسبت به دور جديد حمايت گرايي و تنش ارزي هشدار مي دهند 

آسيا، نگران تبعات افزایش 
نقدینگي در اقتصاد ایاالت متحده 
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قاتلی در قاب 
تلویزیون

آل پاچینو بازيگر کهنه کار سینما که سال قبل در 
بازی  شناسی«  نمی  را  جک  »تو  تلويزيونی  فیلم 
کرد، در يک فاصله کوتاه زمانی در يک کار جديد 
تلويزيونی ظاهر می شود. اين کار تلويزيونی تازه 
شود  می  شناخته  »اسپكتور«  موقت  نام  با  فعال 
که  آن  با  دارد.  قرار  تولید  مقدماتی  مراحل  در  و 
هنوز فیلمنامه کار آماده نشده و مشخص نیست 
يک  يا  شود  می  تهیه  مجموعه  يک  صورت  به 
اثر در سطح  اين  تولید  تلويزيونی، ولی خبر  فیلم 
وسیعی پخش شده است. منتقدان تلويزيونی علت 
ای  رسانه  وسیع  و  سريع  خبررسانی  اين  اصلی 
نقش  ايفای  و  فیلم  اين  در  »پاچینو«  حضور  را 
که  را  تلويزيونی  کار  اين  دانند.  می  آن  اصلی 
حال و هوايی شرح حال گونه و درام دارد، شبكه 
تلويزيونی HBO تهیه خواهد کرد. اين شبكه تهیه 
کننده فیلم تلويزيونی تحسین شده »تو جک را نمی 
شناسی« نیز بود و »اسپكتور« همكاری دوباره آن 

با پاچینو است. 

موزیسین قاتل می شود 
زندگی  قصه  پاچینو  آل  تلويزيونی  جديد  کار 
نام  که  کند  می  تعريف  را  اسپكتور  فیل  جنجالی 
اصلی اش هاروی فیلیپ اسپكتور بود. او که متولد 
سال 1939 و هنوز در قید حیات است يک شاعر 
و مدير تولید صنعت موسیقی است که سال های 
موسیقی  ضبط  اتاق  در  را  خود  عمر  از  زيادی 
از  تعدادی  خالق  عنوان  به  که  او  است.  گذرانده 
تكنیک های صنعت موسیقی شناخته شده، در دهه 
60 میالدی لقب يكی از پیشگامان دنیای موسیقی 

را در دنیای پشت صحنه آن گرفت. 

فاصله  در  وی  نويسند  می  گروهی  های  رسانه 
از 2۵  تهیه کننده بیش  تا 196۵  سال های 1960 
40تايی  فهرست  در  سال  موفق  بسیار  تصنیف 

بهترين های دنیای موسیقی بوده است. پس از اين 
موفقیت های بزرگ بود که او توانست با تعدادی 
از چهره های مطرح و روز موسیقی مثل جان لتون 
اسپكتور  کند. موسیقی های  ترنر همكاری  تینا  و 
موفق به دريافت جوايزی از مراسم ساالنه گرامی 
در  اسپكتور  فیل  نام  اما  شد.  موسیقی(  )اسكار 
سال 2003 در سطح وسیعی در صفحات حوادث 
روزنامه ها به چاپ رسید و آن زمانی بود که النا 
کالرکسن بازيگر سینما به ضرب گلوله کشته شد 
و ماموران پلیس جسد او را پیدا کردند. اين قتل در 
منزل مسكونی او در کالیفرنیا اتفاق افتاد و خیلی 
يک  شد.  دستگیر  وی  قتل  جرم  به  اسپكتور  زود 
دادگاه جنجالی، اسپكتور را به قتل درجه 2 محكوم 
کرد و برايش حكم 19 سال زندان را صادر کرد. 
او به اين حكم اعتراض کرد و خواستار تجديدنظر 

در حكم دادگاه شد. دادگاه بعدی که 2 سال پیش 
تايید کرد و اسپكتور هم  اين حكم را  تشكیل شد 
اکنون در حال گذراندن دوران محكومیت خود در 

پشت میله های زندان است. 

 فکر می کنم یک نفر را کشته ام 
فیلمنامه فیلم تلويزيونی قصه زندگی فیل اسپكتور 
کارگردان  و  نويس  نمايشنامه  مامت،  ديويد  را 
آن  کارگردانی  برای  او  نويسد و خود  سینما می 
قبل  ها  مدت  از  فیلمساز  اين  است.  شده  انتخاب 
پیگیر پرونده قتل النا کالرکسن بوده و همیشه می 
خواست که بر اساس آن يک فیلم سینمايی بسازد. 
کار  يک  تولید  به  HBO تصمیم  که شبكه  زمانی 
تلويزيونی براساس قصه زندگی اسپكتور گرفت، 
از  و  برقرار کرد  تماس  فیلمساز  اين  با  بالفاصله 
وی خواست در تولید آن با اين شبكه همكاری کند. 
کار  اين  قصه  از  مهمی  بخش  که  جا  آن  از 
تلويزيونی در ارتباط با پرونده جنجالی کالرکسن 
است، ساخت آن توسط ديويد مامت تا حد زيادی 
او را نیز راضی خواهد کرد. اسپكتور در بازجويی 
ها و دادگاه اعالم کرد مرگ اين بازيگر خودکشی 
تصادفی بوده است. اما تلفنی که به مرکز مراقبت 
های ويژه در آن زمان شده بود، صدای اسپكتور 
را ضبط کرده که با لحنی نگران می گويد: »فكر می 
کنم يک نفر را کشته ام.« چند شاهد بعدا در دادگاه 
گفتند آنها نیز هنگام حضور در منزل اسپكتور و 
در زمان ترک آن، از سوی اسپكتور )که اسلحه ای 
در دست داشته( تهديد به ماندن و عدم ترک محل 
ايالت کالیفرنیا شهادت  با آن که قوانین  اند.  شده 
هر  قتل  به  اقدام  انجام  اثبات  برای  را  شاهدان 
متهمی، غیرقانونی و غیرقابل استناد می داند، ولی 
اظهارات  با  قانون،  اين  توجه  بدون  دادگاه  قاضی 
وکیل دادگاه موافقت کرد که اين شهادت ها در دل 
پرونده گنجانده شود تا بتواند مورد استفاده قرار 
به کالرکسن  ثابت کند که حمله اسپكتور  گیرد و 
اين  نبوده و وی قصد کشتن  اشتباه  يا  اتفاق  يک 

بازيگر را داشته است. 

 کارگردان مولف در تلویزیون 
دوستداران کارهای سینمايی و تلويزيونی، ديويد 
مامت را بیشتر به عنوان يک فیلمنامه نويس مولف 
و  سینمايی  فیلمنامه   3۵ از  بیش  که  شناسند  می 
تلويزيونی را در کارنامه اش دارد که برخی از آنها 
جزو کارهای کالسیک و بسیار موفق دنیای سینما 
هستند. او کار نگارش فیلمنامه را از سال 1979 با 
نوشتن يک فیلمنامه تلويزيونی به نام »يک زندگی 

در تئاتر« شروع کرد. 
شده  سازی  دوباره  نسخه  فیلمنامه  آن  از  پس 
 )1981( زند«  می  زنگ  دوبار  همیشه  »پستچی 
از  يكی  به  تبديل  که  نوشت  رافلسن  باب  برای  را 
»تسخیز  »قضاوت«،  شد.  سال  موفق  های  فیلم 
بجنبان«،  را  سگ  »دم  »لبه«،  »هوفا«،  ناپذيران«، 
فیلمنامه  ديگر  از  »سرقت«  و  »هانیبال«  »رونین«، 
اين سال ها به  های مهم او هستند. وی در طول 
سینما  و  تلويزيون  رسانه   2 با  متناوب  صورت 

رسانه  با  او  همكاری  ترين  تازه  است.  کرده  کار 
تلويزيون، مجموعه The Unit بوده که 66 اپیزود 
به روی  تا 2009  آن در فاصله سال های 2006 
يک  تلويزيونی  موفق  کارهای  جزو  و  رفت  آنتن 
دهه اخیر بوده است. مامت به عنوان کارگردان از 
سال 1987 )و فیلم »خانه بازی ها«( فعالیت خود 
را  سینمايی  فیلم   16 حال  به  تا  و  کرد  را شروع 
کارگردانی کرده است. او در سال 1996 اولین فیلم 
نام »ريكی جین« را ساخت و  به  تلويزيونی خود 
 The Unit اپیزودهايی از دو مجموعه »شیلد« و

هم توسط او کارگردانی شده است. 

کوچک  قاب  در  توانمند  سینماگران 
تلویزیون 

سینمايی  قوی  تیم  يک  اسپكتور  سازنده  گروه 
خود  هنری  های  توانايی  دارند  قصد  که  هستند 
بكشند.  رخ  به  تلويزيون  کوچک  صفحه  روی  را 
سال  که  سینما  سرشناس  فیلمساز  لوينسن  بری 
قبل »تو جک را نمی شناسی« را کارگردانی کرد، 
مديرتولید اسپكتور خواهد بود. او می گويد قصد 
دارد همكاری تلويزيونی خود با آل پاچینو را حفظ 
ای که وی درگیر می شود،  کند و در هر پروژه 
همكاری داشته باشد. با اين حال، وی رقم هزينه 
گويد:  می  و  کند  نمی  اعالم  را  »اسپكتور«  تولید 
يک  ما  و  است  نشده  هیچ چیزی مشخص  »هنوز 
فیلمنامه کامل در اختیار نداريم. پس از آماده شدن 
فیلمنامه می توان رقم کلی هزينه آن را مشخص و 
اعالم کرد. ولی فكر نمی کنم هزينه ساخت آن بیش 
نكته  اين  ما  همه  برای  شود.  دالر  میلیون   10 از 
اهمیت دارد که يک کار خوب تهیه کنیم و در اين 
رابطه هر مقدار که پول الزم باشد، هزينه خواهیم 

کرد.« 
تلويزيونی  مشترک  همكاری  از  که  مامت  ديويد 
کند،  می  خشنودی  احساس  پاچینو  آل  با  خود 
پاچینو عالقه  که  »زمانی  رابطه می گويد:  اين  در 
کرد،  ابراز  را  اسپكتور  نقش  در  بازی  برای  اش 
در  را  تماشايی  اثر  يک  توان  می  کردم  احساس 
تلويزيونی  تماشاگران  قضاوت  و  ديد  معرض 
يكی  به  تبديل  پاچینو،  برای  نقش  اين  داد.  قرار 
اين  نقش  ايفای  شد،  خواهد  ماندگار  کارهای  از 
کاراکتر واقعی برای او سخت است و قصد داريم 
با همكاری يكديگر، شخصیتی را به تصوير بكشیم 
زمانی  همان  از  اسپكتور  بود.  نامتعادل  آدمی  که 
آدمی  کرد،  شروع  را  اش  هنری  های  فعالیت  که 
پرخاشگر و عصبی بود و در اين سال های آخر 
بر شدت و میزان پرخاشگری و عصبیت او افزوده 
شد. طبیعتا برای بازيگری مثل پاچینو، ظاهر شدن 
در چنین نقشی کار ساده ای است و در عین حال، 
چنین  در  که  داده  خرج  به  زيادی  جسارت  وی 
نقشی بازی می کند.« منتقدان تلويزيونی می گويند 
پاچینو برای انتخاب اين گونه نقش ها و گسترش 
از  او  دارد.  دلیل مهم  تلويزيونی خود يک  فعالیت 
سال 2002، پس از موفقیت کالن فیلم »بی خوابی« 
)به کارگردانی کريستوفر نوالن( هیچ فیلم موفقی 
روی پرده سینماها نداشته و با پیشنهاد بازی در 
نقش يک شخصیت جذاب روبه رو نشده است. اين 
در حالی است که همكاری او با رسانه تلويزيون 
اپیزودی   6 مجموعه  در  بازی  و   2003 سال  در 
»فرشتگان در آمريكا«، موفقیت زيادی را نصیب او 
کرد. وی در اين مجموعه در نقش يک وکیل دعاوی 
جوايز  آن  برای  و  شد  ظاهر  کوهن  روی  نام  به 
)اسكار  امی  جوايز  مراسم  و  مرد  بازيگر  بهترين 
تلويزيونی( و گلدن گلوب ) در رشته تلويزيون( را 
از آن خود کرد. در همان زمان منتقدان تلويزيونی 
اين طور اظهار نظر کردند که بازيگر سن و سال 
را  نقش های خوب  است  بهتر  پاچینو،  مثل  داری 
جستجو  تلويزيونی  های  فیلم  و  ها  مجموعه  در 
به  طور  اين  اما  سینما.  پرده  روی  در  نه  و  کند 
نصیحت  به  چندان  بازيگر  اين  که  رسد  می  نظر 
منتقدان تلويزيونی توجهی نكرده است، زيرا پس 
از مجموعه موفق »فرشتگان در آمريكا« در بیش 
از 7 فیلم سینمايی کم اهمیت بازی کرد که هیچ يک 
تماشاگران  يا  سینمايی  منتقدان  توجه  نتوانستند 

معمولی را جلب کنند. 
ورايتی - مترجم: کیكاووس زياری

30نما
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com گفتگو

عجب چشمهای عجیبی داری!
گذشته  سال  که  است  معروفی  جمله  همان  اين 
گذار  تاثیر  اجرای  مقابل  در  زده  سايمون، حیرت 
و مهییج بهروز پس از بیان نظرش درباره کار او، 
در برنامه )X factor( به زبان آورده بود. بهروز 
قائمی، سال قبل با اعتماد به نفس منحصر به فردی 
از  توانست  و  کرد  شرکت  مسابقات  دور  اين  در 
میان دويست هزار نفر شرکت کننده؛ جزو آن 48 
نفر برگزيده ای باشد که با مهارت و توانايی اش، 

تا مرحله دوم مسابقه،  پیش رود. 
او از همان نخستین اجرای زنده اش، به حاضران 
و همچنین هیات داوران فهماند که اين بار با جوانی 
پرمدعا و مستعد از ايران زمین، روبه رو هستند 
و  آورد  درخواهد  خود  تسخیر  به  را  صحنه  که 

برايشان شگفتی رقم خواهد زد.
خاصی  عالقه  و  عشق  کودکی  دوران  از  بهروز 
جهت  در  همواره  و  داشت  موسیقی  فراگیری  به 
عطای  که  جايی  تا  برداشت.  گام  آن  آموختن 
عنوان مهندسی را به لقايش بخشید و همانا رشته 
دانشگاه  در  را  متالوژی(  )مهندسی  اش  تحصیلی 
تغییر  به سوی خواسته اش  کند و  نیمه، رها می 
می  پشت سر  را  مرزهای کشور  دهد.  می  مسیر 
را  و موسیقی کالسیک  اکراين می رود  به  گذارد 
با  تا  گذارد  می  پا  لندن  به  سپس  و  گیرد  فرامی 
دنیای موسیقی نوين آشنا شود و آن را بصورت 
آکادمیک بیاموزد. اکنون او فارغ التحصیل رشته 
در  و  است  لندن   )ICMP( دانشگاه  از  موسیقی 
و  موفق  دانشجويان  از  همواره  تحصیل،  دوران 

پیشتاز در اين رشته بوده است.

اين روزها بهروز، روزهای ُپر کاری را پشت سر 
تا  آماده می سازد  را  گذارد. چرا که خودش  می 
ايرانی را به روی صحنه  نخستین تئاتر موزيكال 
نوامبر   12 جمعه  روز  موزيكال  نمايش  اين  ببرد. 
لندن، روی   )Arts Depot( و ساعت 7 عصر در 

صحنه خواهد رفت. 
جهت آشنا شدن بیشتر شما با اين تئاتر موزيكال، 
جريان  در  تا  گرفتیم  تماس  قائمی  بهروز  با 
آن،  اجرای  نحوه  و  کار  اين  از  بیشتری  اطالعات 

قرار بگیريم.

پرشین: چطور به فکر اجرای تئاتر آنهم 
این  منظورم  افتادی؟  موزیکال  شکل  به 

است که این طرح از کجا شکل گرفت؟
به چند دلیل اصلی. يكی اينكه همواره خالء وجود 
اين  در  شد.  می  احساس  ايرانی  موزيكال  نمايش 
و  شده  انجام  محدودی  بسیار  کارهای  زمینه 
آنگونه که بايد به اين مقوله پرداخته نشده است. 
به عنوان مثال اگر برنامه ای اجرا شده يا در قالب 
کنسرت و يا تئاتر که هر يک جداگانه اجرا شده اند 

و ترکیب اين دو هیچگاه به شكل حرفه ای همراه با 
بكارگیری سازهای مدرن، در کنار هم قرار نگرفته 
بخواهم  من  که  شد  عاملی  خود  اين  بنابراين  اند. 

کاری در اين زمینه ارائه بدهم.
ديگر اينكه فرهنگ موزيكال تئاتر بسیار غنی است. 
وفور همین موزيكال تئاتر در دنیای امروزی بود 
که کامال توجه مرا به خودش جذب نمود. از همان 
اهمیت  و  فراوانی  متوجه  لندن؛  به  ورودم  ابتدای 
آن، در اين کشور شدم. همیشه در ذهنم اين مساله 
وجود داشت که چرا نبايد اجرايی به اين شكل به 
زبان فارسی وجود داشته باشد. من خودم نیز به 
بازيگری بسیار عالقمندم و قابل انكار نمی باشد. 
که  است  فرصتی  اين  که  کردم  احساس  بنابراين 
عالوه بر ارائه تئاتر موزيكال، بواسطه آن بتوانم 

بازيگری را نیز تجربه نمايم.
عامل مهم ديگری که بايد حتما به آن اشاره کنم 
زندگی   )Pink Floyd(فلويد پینک  که  است  اين 
مرا به نوعی متحول ساخت. ديدگاه مرا نسبت به 
موسیقی کامال دگرگون کرد. از طريق کارهای آن 
ها بود که درک کردم تا چه حد می توان روياها را 
وسعت بخشید و آنها را به نهايت برد. با تماشای 
فیلم )The Wall( و بعد از ديدن فیلم نیمه تاريک 
دل  در  ها  آهنگ  با  داستان  داشتن  ارتباط  ماه، 
همراه  به  را  خاصی  جذابیت  برايم  واقعا  يكديگر، 
داشت. دلم می خواست کاری در اين سبک برای 
اينچنین به عنوان يک  از آثار  ايرانی ها بسازم و 

ساختار و الگو استفاده کردم. 

می  همکاری  شما  با  تیمی  چه  پرشین: 
کند؟

من برای اجرای اين نمايش به ترکیب چند تیم نیاز 
واقع پشت صحنه  در  که  است  تیمی  يكی  داشتم. 
تخصصی  فنی،  کارهای  کلیه  و  کند  می  فعالیت 
دهد.  می  پوشش  را  اجرا  میان  های  هماهنگی  و 
مانی  نام  به  دوستانم  از  يكی  بخش  اين  مسوول 
که  نوازندگان  از  متشكل  است  تیمی  است.ديگری 
از  و  ام هستند  دانشگاهی  از دوستان  آنها  همگی 
داشتم،  کافی  آشنايی  آنها،  مهارت  و  کار  با  قبل 
بنابراين آنها را انتخاب کردم. تمامی اين افراد غیر 

ايرانی هستند و برای ايرانیان خواهند نواخت. 
را  تئاتر  بازيگران  که  هستند  افرادی  ديگر  گروه 
شامل می شوند. بازيگر حرفه ای در لندن، خیلی 
زياد نیست و پس از آمد و رفت های مختلف ما 
کار  اين  مناسب  کاراکترها  مطابق  که  را  افرادی 
انتخاب کرديم. نقش های اصلی شامل سه  بودند 
دانشجو )بهراد، بهادر، امیرفرهاد(، خانم مهرنوش 
در نقش آنجال، خانم سمانه در نقش ُقدسی، شهرام 
در نقش پلیس و خودم هم در نقش سعید سعادت.

بهتر  یا  کیست؟  سعادت  سعید  پرشین: 

بگویم او نماد چه فردی از جامعه ما می 
باشد؟

سعید سعادت، نماد تحقق يک رويايی است که بر 
وقتی  آيد.  می  وجود  به  واقعیت  در  شكست  اثر 
در واقعیت های زندگی شكست می خوريد؛ هنوز 
سعادت  سعید  اند.  نخورده  شكست  روياهايتان 
که  فرورفته  روياهايش  در  چنان  که  است  کسی 
بیشتر آنها تبديل به واقعیت می شوند. بنابراين او 

بیشتر در روياهايش زندگی می کند. 
به آرزوهايش  او مردی است حدود ۵0 ساله که 
نرسیده و در زندگی اش سرخورده است. اما چنان 
در روياهايش فرو می رود که احساس رضايت و 
خوشی دارد و حتی قادر به تحول زندگی ديگران 

نیز است.
اشاره کردی که سعادت مردی  پرشین: 
است میانسال، با توجه به اینکه خودت 
جوان هستی، چگونه می توانی نقش او 

را ایفا کنی؟
ما برای انتخاب نقش سعادت، دو راه داشتیم. اول 
اينكه از فردی میانسال استفاده کنیم که وقتی وارد 
روياهايش می شود تبديل به يک فرد جوان شود 
و يا اينكه فرد جوانی را انتخاب کنیم که در قسمتی 
نوع  آنجائیكه  از  شود.  می  میانسال  داستان،  از 
داستان به گونه ای است که ما بیشتر دوران رويا 
)جوانی( سعید سعادت را می بینیم، پس مشكلی با 

ايفای اين نقش نداشتم.
می  هم  خودت  کار  این  در  آیا  پرشین: 

خوانی؟
در اين کار، سبک خواندن کامال متفاوت است. در 
واقع در حین خواندن بايد بازی هم بكنی و حتی 
کرده  تالش  پس  بگويی.  ديالوگ  و  بزنی  حرف 
تماشاگران  را  اين  بدهیم.  ارائه  متفاوت  ايم کاری 

تعیین می کنند که با ديدن اين سبک آيا از آن لذت 
از  اين کار مخلوطی است  نه. چرا که  يا  می برند 
پاپ،  موسیقی  رل،  اند  راک  کالسیک،  موسیقی 
سبک  يک  تنها  و  کالم  و  دکلمه  سنتی،  موسیقی 
می  بر  در  را  ترکیبی  بلكه  نیست  متداول  خاص 

گیرد و امیدوارم مردم بپسندند.
دیده  نمایش  این  تبلیغات  در  پرشین: 
گروه های  یا  اشخاص  نام  که  می شود 
دیگری به چشم می خورد؛ آیا گروه های 
جانبی دیگری هستند که در این نمایش 

حضور داشته باشند؟
اين  از  در قسمتی  هايش  مدل  و  انوش  بله. گروه 
يافت.  خواهند  حضور  داستان  نوع  بنابر  نمايش 
و  است  لندن  در  معروف  طراحان  از  يكی  انوش 
در  هستند.  خارجی  همگی  نیز  گروهش  افراد 
 Tiger نام)  به  خانمی  ها،  مدل  اجرای  از  قسمتی 
می  برای حاضران  زنده،  به صورت  نیز   )  Lilly

خواند.
فارسی،  سی  بی  بی  که  است  قرار  آن  بر  عالوه 
برنامه ای از اين کار تهیه کند و در تلويزيون به 
بر  ما  تئاتر  بلور هم در دل  بهزاد  بگذارد.  نمايش 

اساس داستان، حضور خواهد داشت.

که  داری  خاصی  صحبت  آیا  پرشین: 
بخواهی با مخاطبان در میان بگذاری؟

نامه  هفته  اندرکاران  دست  از  فراوان  تشكر 
اين کار  تبلیغات  پرشین که خبر، اطالع رسانی و 
را به عهده داشتند  و همچنین آقای عباس نجفی 
درباره  که  زمانی  چون  نامه  هفته  مسوول  مدير 
بسیار  کردم،  صحبت  او  به  موزيكال  نمايش  اين 
به روشنی درک  مرا  های  گفته  و  کردند  استقبال 

کردند و نظرات خود را عنوان کردند. 

به بهانه اجرای نخستین تئاتر موزيكال در لندن

سعيد سعادت نماد یک رویاست
فرشته کديور
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داستان شهر جنگي برنده یک 
جایزه ادبي در انگليس 

ترجمه انگلیسي داستان کوتاه »نامه اي به خانواده سعد«، 
يكي از داستان هاي کوتاه کتاب »داستان هاي شهر جنگي« 
نوشته حبیب احمدزاده، برنده جايزه ادبي رايتینگ فورج 

انگلیس شد. 
که  نوشته اند  خود  در سايت  مسابقه  اين  برگزارکنندگان 
داستان  قاره جهان، سه  پنج  از  داستان هايي  بررسي  در 
با کیفیت را به علت مفاهیم فوق العاده، تنوع عناصر، سبک 
خوب نگارش و ايجاد جهان داستاني قانع کننده به عنوان 
برنده جوايز اين دوره برگزيده اند؛ داگالس بروتون براي 
داستان  براي  اسكات  اندرو  پیانو«،  »کوک کننده  داستان 
ابرهاي دور را گم مي کنم و حبیب احمدزاده براي داستان 
کوتاه  داستان  سه  هر  متن  سعد«.  خانواده  به  »نامه اي 
برگزيده و برنده جايزه ادبي رايتینگ فورج در انگلیس در 

سايت اين جشنواره ادبي قرار داده شده اند. 

نشان لژیون دونور فرانسه به 
توني موریسون اهدا شد 

بانوي  نشان لژيون دونور فرانسه به »توني موريسون« 
شد.  اعطا  نوبل  جايزه  برنده  و  آمريكايي  سیاهپوست 
که  مراسمي  در  فرانسه  فرهنگ  وزير  میتران«  »فردريک 
لوژيون  نشان  شد،  برگزار  پاريس  در  شب  چهارشنبه 
با خطاب  اهدا کرد. میتران  دونور را به خانم موريسون 
رمان نويس  »بزرگ ترين  عنوان  به  موريسون  کردن 
آمريكايي« به رمان »محبوب« اين نويسنده اشاره کرد و 
گفت: شما اولین نويسنده  زني هستید که در اثرتان تاريخ 
دردناک آمريكايیان آفريقايي تبار را جاودان کرديد. توني 
در  بناپارت  ناپلئون  که  جايزه اي  دريافت  از  موريسون 
سال 1802 ايجاد کرده، ابراز افتخار کرد. او که با رمان 
در  شد ،  پولیتزر  جايزه  برنده   1988 سال  در  »محبوب« 
سال 1993 جايزه نوبل ادبیات را به فهرست افتخاراتش 
براي  پرينستون  دانشگاه  استاد  و  نويسنده  اين  افزود. 
آفريقايي  شخصیت هاي  زندگي  حماسي  فضاي  تصوير 
از  زنده  ديالوگ هاي  طريق  از  آثارش  در  آمريكايي  تبار 

شهرت ويژه اي برخوردار است. 

کوتاه از ادبيات

نویسنده جنجالی با نقشه های 
قدیمی به گنکور رسيد

سوی  از  پیش  دقايقی  فرانسوی  مطرح  نويسنده  ولبک،  میشل   
هیئت داوران جايزه گنكور به عنوان برنده سال 2010 اين جايزه 

معرفی شد.
 اين جايزه به »نقشه و قلمرو« نوشته میشل ولبک تعلق گرفت. اين 
تفاوت آشكاری  ولبک  ديگر رمان های  با  لحن ماليمش  که  رمان 
نقشه های  از  عكس برداری  با  که  است  هنرمندی  داستان  دارد 
با  دسپنته  ويرجین  ولبک،  رقیب  سه  می رسد.  شهرت  به  قديمی 
رمان »فرزند آخرالزمان«، ماتیاس انار با »برای آن ها از نبردها، 
پادشاه ها و فیل ها بگو« درمورد میكل آنژ در قسطنطنیه و مالیس 
پل مشهور  دوباره  درمورد ساخت  پل«  يک  »تولد  با  دوکرانگال 

»گلدن گیت« در کالیفرنیای خیالی بودند.
10 سالی بود که از اين نويسنده به عنوان يكی از بخت های اصلی 
پسند  او چندان مورد  نوشته های  اما  نام می بردند  گنكور  جايزه 
هیئت داوران قرار نمی گرفت. ولبک در آثارش جامعه فرانسه را 
به هجو می کشد. او در »نقشه و قلمرو« دنیای هنری فرانسه را به 

سخره گرفته است.
در  اما  نیست  گنكور  آکادمی  به  متعلق  که  »رنودو«  ادبی  جايزه 
جريان مراسم اين جايزه اهدا می شود و هیئت داوران گنكور بايد 
آن را تايید کند به ويرجین دسپنته با »فرزند آخرالزمان« رسید. 
جايزه »رنودو« به شكلی جايزه نفر دوم گنكور محسوب می شود.  

اکسپرس / 8 نوامبر

آنتوان چخوف از زبان 
ميخائيل چخوف 

خاطرات میخائیل چخوف از برادرش آنتوان نخستین بار به زبان روسي 
تولد  سالگرد  پنحاهمین  و  صد  در  حاال  و  شد  منتشر   1933 سال  در 
چخوف، ترجمه انگلیسي آن براي نخستین بار منتشر مي شود. خاطراتي 
که از زبان يک شاهد عیني روايت مي شوند و تصويرگر چخوف اند نه 
در مقام يک نابغه ادبي بلكه در مقام انساني عادي که به خاطر رفتارهاي 

قهرمانانه اش بین دوستان و خانواده طرفداران بسیار داشته است. 
حس داشتن خانواده اي وفادار و نیک، خاطرات میخائیل از کودکي اش را 
انباشته است. اشارات گذراي او به »تنبه هاي بدني هر از گاه« در تضاد 
شديد با خاطرات خشن آنتوان چخوف قرار مي گیرند )»هر روز صبح 
که از خواب بلند مي شدم، اولین چیزي که به ذهنم مي آمد اين بود که آيا 
امروز هم کتک خواهم خورد؟«( میخائیل در قیاس با آنتوان در نمايش 
میزان خشونت و عامي بودن پدر خشكه مقدس شان محتاط تر بوده و 
برده  کار  به  تاگانروگ  تولدشان،  محل  شهر  توصیف  در  که  عباراتي 
)شهري جديد با آپارتمان هايي تمیز و خیابان هايي صاف و هم رديف با 
درختان کنارشان( درست در تضاد با عبارات چخوف درباره اين شهر 
جنوبي روسیه قرار مي گیرد )کثیف، خالي، خاکستري و يكنواخت، تنبل 

و بیسواد.( 
خاطرات میخائیل آنجايي بیشترين رنگ و بوي واقعیت را مي گیرد و به 
خاطرات آنتوان نزديک مي شود که به مبارزه خانواده براي بقا در شهر 
مسكو مي پردازد. خانواده چخوف بعد از ورشكستگي مغازه شان براي 
به مسكو  رفتن  و  تاگانگروگ  ترک  به  مجبور  طلبكاران،  از دست  فرار 
شدند. آنها در مسكو اتاق کوچكي اجاره کردند و از آنجايي که خانواده 
در اين اتاق جا نمي شد، سه نفر از اعضايشان در زير راه پله هاي خانه 
مي خوابیدند يا در زيرزمین نمور و کثیف يک کلیسا که اجاره اش کرده 

بودند، شب را به صبح مي رساندند. 
اما همگي شان توان و اشتیاق زيادي براي کار کردن داشتند. میخائیل 
براي  غذا  جست وجوي  در  و  مي شد  بیدار  خواب  از  صبح  پنج  ساعت 
خانواده اش، در سرماي سیاه زمستان، بعد از آنكه توانسته بود سهمیه 
سه روبلي اش براي خانواده را با کار صبحگاهي تهیه کند، با پاهاي خسته 
سه کیلومتر راه را پیاده گز مي کرد تا به مدرسه برود و به اين ترتیب 
بود که توانست تحصیل کند )با آنكه معلم ها عاشق شاگرداني بودند که 
به آنها پول مي دادند اما میخائیل با اشتیاق و به رغم تمام موانع درس 
خواند.( آنتوان هم همینطور؛ در قیاس با میخائیل، مسئولیت هاي آنتوان 
در قبال خانواده سنگین تر بود، اما او هم در نهايت توانست در دانشگاه 
پزشكي بخواند )جايي که از آن يونیفرم هاي يک شكل، جاسوسان پلیس 
و بازداشت هاي کوتاه مدت در اتاق هاي ساختمان اصلي در آثار آنتوان 

ماند. ( 
با وجود سرکوب و سانسور شديد دولت تزاري، مسكو و سن پترزبورگ 
از خالقیت مي جوشید. کار نويسندگي آنتوان با کشیدن طرح هاي هزلي 
روزنامه هايي  بفروشد.  آثاري  توانست  و  شد  آغاز  کمیک  مجالت  در 

فروش  بسیار  چیني«  حمام هاي  در  »قتل  نظیر  سريالي  داستان هاي  با 
بحث  تورگنیف  و  تولستوي  درباره  کافه ها  در  مدام  جوانان  و  داشتند 
مي کردند. فضاي روشنفكري در مسكو داغ بود و در اين بین چخوف 

دوست هاي باارزشي پیدا کرد، نظیر آيزاک لويتان، نقاش معروف روسي 
که چشم اندازهايش از زمین هاي وسیع روستايي و مالیخولیاي موجود 
در آنها به اندازه نمايشنامه هاي چخوف در تاريخ هنر و ادبیات روسیه 
قابل اهمیتند يا چايكوفسكي که با افتخار زير عكس چخوف را امضا کرد. 
انسان ها و وقايعي است که تخیالت  اين خاطرات که خود مجذوب  در 
آنتوان چخوف را به جنبش مي انداخت، به سفر سخت چخوف به جزيره 
ساخالین نیز اشاره شده است. )جزيره ساخالین، جايي در سیبري که 
مجرمان در آن در تبعید به سر مي بردند و چخوف در سال 1890 به 
آنجا رفت تا طي 3 ماه با 10 هزار مجرم گفت و گو کند.( میخائیل دلیل 
اين سفر را اينگونه عنوان مي کند که او بخش هايي از يک مقاله درباره 
وضعیت اين زندان ها را جدا کرده بود و آنتوان با خواندن آنها تصمیم 
گرفت به اين سفر برود. سفري که نتیجه اش بهتر شدن وضعیت اسفبار 

زندانیان اين جزيره بود. 
توجهات چخوف به پیشرفت هاي اجتماعي در »روسیه شبیه خوک« از 
دل اين خاطرات به خوبي جلب توجه مي کند. با آنكه خود چخوف در 44 
بهتر  براي  تمام طول حیاتش  در  اما  بیماري سل درگذشت،  از  سالگي 

کردن شرايط اجتماعي و فردي انسان ها کوشید. 
گرسنگي،  با  مبارزه  و  بیمارستان ها  کتابخانه ها،  مدارس،  راه اندازي 
طاعون و تیفوس تالش هايي هستند که چخوف در دوران کوتاه حیاتش، 
زندگي خود را وقف آنها کرد )حتي زماني که براي تعطیالت تابستاني 
به روستا مي رفت، کشاورزان پشت در خانه او صف مي کشیدند تا او 
اين کتاب از چخوف ترسیم  با توجه به تصويري که  معاينه شان کند.( 
کننده روسیه  بي نظیري تصوير  به شكل  که  او  داستان  مي کند، صدها 
پیش از انقالبند و شاهكارهاي تئاتري اش، تنها بهانه هاي کوچكي براي 
جشن گرفتن صد و پنجاهمین سالروز تولد اين نابغه عالم ادبیات هستند 
نظیر  انساني  براي  که  داد  نسبت  احترامي  به  بايد  را  بزرگ تر  بهانه  و 
زندگي  کردن  بهتر  غمش  و  هم  تمام  که  کسي  هستیم،  قائل  چخوف 

همنوعانش بوده است. 
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خودش  خاص  اهمیت  تمام  با  را  باستان  ونان 
برای فلسفه ، می توان دورانی تلقی کرد که باعث 
شد شعله ی تفكر به مدت قرن ها خاموش بماند. 
هرچند بسیاری از تفكرات باقیمانده از آن دوران 
جواب  بی  اما  دارند،  استفاده  قابلیت  هم  هنوز 
ماندن عقل برای مدتها هم، از دستاوردهای آن دوران است. انديشه 

هايی، من جمله افكار ارسطو با تلفیقی از دين مسیحیت باعث شد تا 
دوران تاريخ نامی به خود بگیرد با اين عنوان، "اسكوالستیک .در اين 
دوره، تمام حكما و اولیأ دين اصول خود را بر يک جمله قرار داده 

بودند، " اول ايمان بیاوريد، سپس به دنبال فهم برويد " . 

در اين دوره عالوه بر تعلیمات کتب مقدس از سوی حكما، مدتی نظر 
افالطون و بعد هم انديشه ارسطو، ارابه ران تاريخ شد. اختالف نظر 
افالطون و ارسطو من باب حقیقت کلیات به فرقه پراکنی هم منجر 
حّتی ابوعلی سینا  تسمیه "  و "  تحقیق "  شد تا جايی که اصحاب " 
و ابن رشد راه هم به خود مشغول کرد. اصحاب تحقیق به حقیقت  
کلّیات معتقد بودند و اصحاب تسمیه آن را نه تنها الموجود در ذهن، 

بلكه به صوت و آوا تشبیه میكردند. ارسطو هم با توجه به فلسفه 
معتدلش بین اين دو قرار گرفت. به هرحال در آن زمان هر چه بود 
تا  طبیعیات  و  رياضیات  علوم  داشت، حّتی  قرار  کلیسا  در سیطره 
جايی که خللی در کار کلیسا وارد نكرده بودند، کار خود را به پیش 
می بردند. اما به قول " اتین ژيلسون " ، " هر گاه تفكر فلسفی، در 
نامید،   " نظريه محض   " را  آن  بتوان  که شايد  تعیین حدود چیزی 
بود".  توام  فلسفی  انقالب  با  همواره  آن  کشف  باشد،  يافته  توفیق 
هر چند در گذر زمان، افرادی تالشهايی برای به بار نشاندن نظريه 
خود و آنگونه که بیان  شد، نظريه محض خود کردند، اما افكار آنها 
متفاوت  تمام  با  که   " آکام   " مانند  نداشت،  را  بودن  قابلیت محض 

بودنش ، همچنان خود راه پیرو ارسطو میدانست و يا مانند گالیله 
جان خود را مقدم بر انديشه قلمداد کردند.

تنهاکسی که از اين خال اطالعاتی به خوبی استفاده کرد، رنه دکارت، 
 " يک  که  نداشت  انتظار  هم  او  بود. شايد خود  فرانسوی  فیلسوف 
شک تاريخی"  اين چنین بساط دوران اسكوالستیک را بر هم زند. 
انديشه دکارت که برآمده از يک تفكر رياضی گونه بود معطوف به 
2نكته شد: -1دکارت دريافت که هیچكدام از آموخته هايش به جز 
رياضیات، يقینی و مبرهن نیستند، بلكه تخمینی و احتمالی هستند. 

نكته دوم که نقطه عطف فلسفه اوست و گره گشای قرنها سكوت 
عقل شد، به صريح بودن يک فكر اتكا دارد. همانطور که در فلسفه 

علم درمی يابیم که يک تبیین علمی بايد بیانی صريح داشته باشد.
 از اين نكات جمله معروف دکارتی جوانه زد " من می انديشم، پس 
هستم ". دکارت اين شک را اينگونه آغاز میكند " هرچه را هم شک 
پس  میكنم، در اين مورد نمیتوانم شک کنم که، من شک می کنم " 
کرد.  پیدا  دست  کامل  با صراحت  يقینی  آگاهی  به  خود،  وجود  به 
ديگر  و  بود  گرفته  فرا  را  دوران  آن  ديگر شكاکیت  سراسر  حال 
تفسیر کاتولیكی از کتاب مقدس را هم مورد شک و  لوتر "  حّتی " 
نگاهی  با   . کرد؟  به چه شک  دکارت مشخصا  اما  داد.  قرار  ترديد 
تاريخی به پیشینه دکارت، در مییابیم که وی قبل از خدمات فلسفی، 
با وام گرفتن از هندسه يونانی، علم جديد هندسه تحلیلی  را بنا نهاد. 
در اين علم، دکارت از وضوح رياضیات برای پیدايش هندسه اش، 
استفاده کرد و بر اين اعتقاد بود که اين وضوح، منجی آشفتگی ها و 
نامعینی های آن روزهای فلسفه است. دکارت معتقد بود  دو روش 

در رياضیات نقش عمده ايفا میكند:
-1 شهود -2 قیاس. 

ابتدا  هستند.  رياضی  در  معرفت  کسب  راههای  از  روش،  دو  اين 
شهود يعنی فهم ما از اصول متعارفه يا بديهی ات  و سپس قیاس، 
داده جديد و  به يک  بديهی و رسیدن  از گزاره های  استنتاج  يعنی 
صريح. اين مبحث در فلسفه -مبحث معرفت شناسی اصواًل در پايه 
معتقد است که برای به معرفت رسیدن به يک موضوع سه المان بايد 

رعايت شود
 -1 باور -2صدق -3توجیه .

اين سه برای کسب هر موضوع، هر کدام شرط الزم و هر سه شرط 
کافی را نشان میدهند. نقطه اتكا دکارت در اين بین تمرکز بر باور 
بود. وی با شک به باورها، شروع به گذر از اين راه کرد و اولین 
هستند  ادراک حسی  با  مبتنی  باورهای  به  اين شک، شک  ايستگاه 
زيرا هرچند فريبنده اند، در زمره آسانترين باورها میباشند. اما به 
هر حال هر انديشه سیر ديالكتیكی خود را طی میكند و دوران افول 
که  بود  اين  دکارت  نخستین مشكل   فرارسید.  هم  بزرگ  اين شک 
برای  توسعه دادن قطعیت رياضی به همه علوم، ناچار بود که خود 
رياضیات را هم تحريف کند. دکارت معتقد بود که برای بسط دادن 
روش رياضی به اخالق و مابعد الطبیعه  میتواند کمیتهای رياضی 
ر ا حذف کند و که در عمل اين کار نشدنی بود. هر چند اسپینوزا 
اين کار را در بوته آزمايش گذاشت و کتاب اخالق خود را بر اساس 
آمیز  موفقیت  عمال  اما،  نوشت  بیانی(  صورت  )به  رياضی  براهین 

نبود.
بودن  جدا  بر  مبنی  دکارت  انگیز  بحث  و  معروف  نظريه  بر  عالوه 
روح و بدن از يكديگر که بحث آن، خود مقاله ی جدا می طلبد، ديگر 
علوم  پیشرفت  با  شدند.  او  راه  سد  هم  دکارت(  کارتزينها)پیروان 
رياضی،  "ال يبنیتس " از رياضیدانان آلمانی با مطالعه تحقیق در " 
شروع به نقض يكی از دو اصول  محاسبه بینهايت کوچک اعداد " 
فقط  نهايت  در  که  عددی  کرد.  رياضیات  در  يعنی وضوح  دکارت، 
با يک عالمت خاص نشان داده میشوند و تصور کاملی از آنها در 
ذهن نیست، اما بخش اساسی رياضیات را تشكیل میدهند. به همین 
منوال، در گردش اين افكار، رای ها و نظرات دکارت هم نقد شد و او 
که میخواست ذهن انسان را در قالب رياضی شكل دهد، در نهايت، 
ناتمام به کار خود پايان داد. در نتیجه همچون که مالحظه شد، اين 
نزاعی بود که دکارت، کلیسا را به مبارزه طلبید و شک تاريخی اش 
بقای  برای تمام دوران، جاودان ماند. هرچند نظر دکارت مبنی بر 
کلیسا  مذاق  به  که  است  مواردی  جمله  از  جسم  فناپذيری  و  روح 
دعوا نه بر سر دين و نه بر سر معرفت، بلكه بر  خوش آمد، اما " 

سر قدرت بود ".

شکی که در تاریخ جاودان ماند

نویسنده ها ایده هایشان را از 
کجا می آورند؟

بسیاری می گويند نويسنده برای نوشتن نیاز به »ذهنی متمرکز« دارد 
اما برای بسیاری از نويسندگان چنین نبوده است.

پايان  و  کريسمس  نزديک شدن  با  می آيد؟  کجا  از  نويسنده ها  ايده   
جشنوراه کتاب امسال اين سوال بیش از پیش به ذهن خطور می کند. 
فاش  را  نوشتن  برای  خود  الهام  منبع  دارند  دوست  نويسندگان  اما 

نكنند و با خوشحالی بگويند الهه الهام آنها در گوشه ای پنهان است.

وقتی واژه ها و ايده ها در هوا می چرخند، نصف داستان شكل می گیرد. 
يا نمايشنامه به  خالقیت نوعی جنون است و زمانیكه داستان، شعر 

چاپ می رسد حالتی معجزه گون به خود می گیرد.

گاهی نقاب از چهره منبع الهام کنار می رود، ادوارد گیبون، نويسنده 
»زوال و سقوط امپراتوری رم« در خاطراتش نوشته است: »پانزدهم 
کپیتول  خرابه های  میان  در  لذت  با  بود،  رم  در   1764 سال  اکتبر 
نشستم و برای اولین بار ايده نوشتن داستان زوال و سقوط اين شهر 

به ذهنم رسید.«

بعدها نويسندگان دوران رومانتیک درمورد منبع الهام نوشته هايشان 
ثمره  »فرانكنشتین«  می کند  اعتراف  شلی  مری  مثال  بودند.  صادق تر 
غرزدن های يكی از دوستانش يعنی لرد بايرون، شاعر معروف برای 
او  اما  بود  کوتاه  داستانی  »اول  بوده.  اشباح«  داستان  »يک  نوشتن 
می خواست داستان را بسط دهم.« هیوالی داستان مری شلی در واقع 

استعاره ای از خالقیت افسارگسیخته است.
وقتی خالقیت شما به خوبی کار می کند شايد عجیب به نظر برسد که 
از رمان ها و  اوج کار آن بسیار کوتاه است. آغازگر بسیاری  لحظه 
شعرها، فعالیت يک يا دو ساعته و حتی کوتاه تر ذهن است، البته بايد 

ساعت ها تالش و زحمت پشتیبان اين عملكرد ذهنی باشد.

اين لحظات »کشف« جای بحث  بسیار دارند. استیون جانسن، در کتاب 
جديدی با عنوان »ايده های خوب از کجا می آيند« به شدت با هرگونه 
الهام و لحظه تجلی ايده مخالفت می کند. او معتقد است ايده های جذاب 
نتیجه »ذهنی متمرکز« هستند و ايده های علمی ريشه در شبكه ای از 
افكار دارند. اما او هرگز توجهی به چشمه ذوق ادبی نمی کند. او حتی 
فراموش می کند بهترين دوران کاری يک نويسنده پنج تا 10 سال طول 
می کشد. بنابراين وقت چندانی برای راه انداختن شبكه ای از تفكرات 

نیست.

پیش  سال  سه  يعنی   ،1613 تا   1۵90 سال  از  تقريبا  شكسپیر  مثال 
از مرگش به نوشتن مشغول بود. اما بسیاری از آثار مهمش را در 
طی هفت سال نوشت؛ از سال 1۵99 و نوشتن »همانطور که دوست 
داريد«، »ژولیوس سزار« و »هنری پنجم« تا 1606 و نوشتن »مكبث«، 

»شاه لیر« و »آنتونی و کلئوپاترا«.

اوج دوران کاری جان دان، هم دوره شكسپیر فقط يک سال بود، از 
سال 1610 تا 1611 که »آوازها و سانت ها« را نوشت.

ديگر  بودند.  خوش شانسی  نويسندگان  شكسپیر  و  دان  حال  اين  با 
مثال  بودند.  شده  زودرس«  »کمال  نفرين  دچار  انگار  نويسندگان 
کولريج و وردزورث يک دوران پرفروغ حرفه ای داشتند اما از سال 

180۵ به بعد ديگر نشانی از آنها ديده نشد.

ايده ای تا  در دنیای نثر اوضاع کمی متفاوت است چون ممكن است 
چندين سال بتواند برای خالقش ثمر و نتیجه داشته باشد. مثال ايده 
»هزاره«  در سه گانه  کامپیوتر  هكر  يک  با  روزنامه نگار  يک  همكاری 
»هری  مجموعه  در  جادوگر  پسرک  ايده  يا  الرسون  استیگ  نوشته 

پاتر« نوشته جی.کی. رولینگ.

مثال  می رسند.  ذهن  به  ناگهان  می رسد  نظر  به  داستانی  ايده های 
گراهام گرين در نامه ای در سال 1947 درمورد شكل گیری ايده »مرد 
سوم« چنین می نويسد: »به نظرم نوشتن کتابی را شروع کنم. خیلی 
ناگهان سه بخش  و  پايین می رفتم...  و  باال  را  هیجان زده ام. خیابانی 

کتاب، ابتدا، میانه و پايان آن در ذهنم شكل گرفت.«
از  پس  گرين  که  است  اين  نمی کنند  فاش  جمالت  اين  که  چیزی  اما 
بازگشت از جنگ در سیرالئون به بريتانیا با کارول ريد روی ايده فیلم 
»مرد سوم« کار کرد. اين رمان در واقع نتیجه تالش اين دو نفر برای 
اين  نظر من  به  از جنگ می گذرد.  اروپای پس  در  که  است  داستانی 

رمان نمونه کامل »بداهه پردازی« است.
گاردين / 7 نوامبر

مهدی تربتی
دانشجو از انگلستان

میکند  آغاز  اینگونه  را  شک  این  دکارت 
این مورد  هرچه را هم شک میکنم، در   "
کنم  می  شک  من  که،  کنم  شک  نمیتوانم 
" پس به وجود خود، به آگاهی یقینی با 

صراحت کامل دست پیدا کرد. 
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بعضي ها ایدز نمي گيرند 
آلودگي به ويروس HIV موجب ابتال به بیماري ايدز مي شود . 
شد.  نخواهد  بیمار  فرد  شود،  کنترل  ويروس  اين  تكثیر  اگر 
پژوهشگران دريافته اند سیستم ايمني يک نفر از هر 300 نفر قادر 
است ويروس HIV را کنترل کند. تاز ه ترين يافته پژوهشگران 
در مورد بیماري ايدز حاکي از آن است که برخي از انسان ها 
در  افراد  اين  ايمن هستند.  بیماري  اين  برابر  در  طبیعي  به طور 
ايدز مبتال نمي شوند.  HIV، به بیماري  ابتال به ويرس  صورت 
تكثیر  افراد،  اين  بدن  ايمني  که سیستم  دريافته اند  پژوهشگران 
پاشیدن  هم  از  مانع  کنترل  اين  با  و  مي کند  کنترل  را  ويروس 
آزمايش  مي شود.  ايدز  بیماري  به  ابتال  و  بدن  دفاعي  مقاومت 
خون افراد ايمن در برابر ايدز نشان مي د   هد که زمان آلوده شدن 
آنها به ويروس HIV، شمار ويروس ها در خون شان به مراتب 

پايین تر از افرادي است که اين مقاومت طبیعي را ندارند. 
تحقیقاتي  تیم  يک  است.  نادري  پديده  طبیعي  مقاومت  اين 
بین المللي، براي دريافتن علت اين مقاومت طبیعي، مجموعه ژنوم 
حدود هزار بیمار مبتال به ايدز و 2600 فرد آلوده به HIV اما 
اين تحقیق را در  نتیجه  ايدز را بررسي کرده و  ايمن در برابر 
ابتدا  پژوهشگران  است.  کرده  منتشر  ساينس  تخصصي  مجله 
در خون داوطلب شرکت کننده در اين تحقیق، انواع عالمت هاي 
کوچكي را جست وجو کردند که زمان حضور ويروس HIV در 
خون ديده مي شوند. نتیجه نخست حاکي از آن است که شمار 
اين انواع مختلف عالمت هاي کوچک در خون افرادي که در برابر 
ايدز ايمن هستند بیشتر است. اين افراد کنترل کننده HIV نامیده 
شدند. پژوهشگران در ادامه تحقیقات خود متوجه شدند برخي 
از انواع اين سیگنال هاي کنترل کننده، داراي پروتئیني هستند که 
وارد سلو ل هاي آلوده به HIV مي شود و تكه اي از ويروس را 

جدا مي کند. 
آلوده  سلول  خارجي  سطح  به  سیگنال  توسط  سپس  تكه  اين 
به  آلوده  ترتیب، سلول  اين  به  به آن مي چسبد.  کشیده شده و 
را  قاتل  سلول هاي  نشانه  اين  مي شود.  نشانه گذاري  ويروس 
خبردار مي کند. اين سلول ها، دسته اي از  سلول هاي سیستم ايمني 
بدن هستند که سلول هاي بیمار يا آلوده بدن را از بین  مي برند. 
سلول هاي قاتل  به سلول عالمت گذاري شده حمله مي کنند و با از 

بین بردن آن، مانع تكثیر ويروس HIV مي شوند. 
محل اتصال پروتئین به ويروس در سیگنا ل هاي خون افرادي که 
در برابر ايدز ايمن هستند با ديگران اندکي تفاوت دارد. به نظر 
اندک پاسخي مناسب براي عملكرد صحیح  اين تفاوت  مي رسد 

سیستم ايمني است. 

دويچه وله - 10 نوامبر 2010 

مرگ دردناک نوزاد 10 روزه در لباسشویي 
يک نوزاد دختر 10 روزه پس از آنكه 40 دقیقه در لباسشويي روشن 
چرخید جانش را از دست داد.لیندسي فیدلر نوزادش را به همراه 
مقداري لباس در ماشین لباسشويي قرار داد و سپس آن را روشن 
مادر  و  چرخیده  لباسشويي  ماشین  در  دقیقه   40 نوزاد  کرد.اين 
بي توجه متوجه اين مسئله نشده بود. يكي از بستگان اين زن در اين 
زمان به خانه آنها رفته بود. در اين زمان لیندسي به او مي گويد انگار 
نوزادش گم شده.آنها به جست وجوي خانه مي پردازند اما مگي را 
پیدا نمي کنند تا اينكه صداي عجیبي از داخل ماشین لباسشويي توجه 
شان را جلب مي کند.آنها زماني که در ماشین لباسشويي را باز مي کنند 
هم  معتاد  که  ساله   26 مادر  مي شوند.اين  مواجه  مگي  بي جان  بدن  با 
است با اورژانس تماس مي گیرد و مي گويد، دخترم مرده است. در اين 
حین صداي مشاجره دو زن توجه اپراتور را جلب مي کند که به يكديگر 
مي گفتند » تو او را کشتي.« در نهايت تعدادي از امدادگران اورژانس و 
ماموران پلیس به محل حادثه مي رسند.صحنه مرگ اين نوزاد به قدري 
پلیس  مي افتند.يک  گريه  به  پلیس  ماموران  از  تعدادي  که  بود  تراژيک 
کهنه کار که شاهد انواع و اقسام قتل ها بوده، مي گويد: »مرگ اين نوزاد 
بدترين تراژدي بود که در عمرم شاهد آن بودم.« لیندسي فیدلر به جرم 
اعتیاد و قتل درجه دوم توسط نیروهاي پلیس دستگیر شد.اين زن دو 
پسر سه و چهار ساله دارد که پس از اين اتفاق به يک مرکز نگهداري از 
کودکان سپرده شده اند.مگي فرزند همسر دوم لیندسي است و بنجامین 
ترامل پدر اين نوزاد معتقد است همسرش نمي تواند به عمد مگي را کشته 
هم  بود  در صحنه حاضر شده  که  اورژانس  پزشک  تالش هاي  باشد. 
نتوانست جان اين نوزاد را نجات دهد. دکتر جان هوسر مي گويد:»واقعا 
وحشتناک بود. هیچ وقت با چنین جنايتي روبه رو نشده بودم.«فیدلر 
عالوه بر اينكه به مواد مخدر اعتیاد دارد سوابق کیفري ديگري از قبیل 
درگیري و رانندگي بدون گواهي رانندگي را هم در کارنامه اش ثبت کرده 

است.  8 نوامبر2010 

اولين فيلم معدنچيان شيلي 
چه  رهايي  از  بعد  بوديد  گرفتار  زمین  متري   700 عمق  در  روز   69 اگر 
مي کرديد؟ 33 معدنچي شیلیايي بعد از نجات هر کدام قهرمان داستان 
متفاوتي هستند. پنج نفر از آنها روي زمین زانو زدند و از فرد مورد 

عالقه شان تقاضاي ازدواج کردند. 
گرفتار مسئولیت هاي خانواده اش  پدر شده و حاال  اثنا  در همان  يكي 
است. اديسون پنیا 34ساله هم اين روزها سرگرم شرکت در مسابقات 

ماراتن نیويورک است. 
اما به نظر مي رسد ماجرايي که در آن 69 روز بر اين معدنچیان گذشته 

براي مردم جذابیت بیشتري دارد تا زندگي کنوني شان. 
موضوع  همین  روي  گرفته اند  تصمیم  سرمايه گذاران  دلیل  همین  به 
نفر«   33 »اين  آنالين  کامپیوتري  بازي  آمدن  بیرون  از  بعد  بدهند.  مانور 

فیلم  به  نوبت  حاال 
معدنچیان  سینمايي 

شیلیايي است. 
اين  تولید  پیش 
پس  روز  پنج  فیلم 
آمدن  بیرون  از 
عمق  از  معدنچیان 
سیزدهم  در  زمین 
آغاز  گذشته  اکتبر 

شده است. 
فیلم  گذاران  سرمايه 
سن  از  نفر   33«

خوزه« مدعی اند اين فیلم بیش از يک میلیارد نفر در سراسر جهان تماشاگر 
خواهد داشت. 

اروپای شرقی،  از روسیه،  کنندگاني  کار هم پخش  از  حتي در همین مرحله 
کشورهای اسكانديناوی، ژاپن و اسپانیا برای خريد حقوق پخش آن با کمپاني 

»آمريكا ويدئو فیلمز« که صاحب امتیاز فیلم است وارد مذاکره شده اند. 
»جی جی باريوس« و »جاکوبو برگارچه« نويسندگان فیلمنامه »33 نفر از سن 
خوزه« هستند که نگارش اين متن را به پیشنهاد »آنتونیو رچیو« کارگردان، 

تنها چند روز پس از وقوع حادثه آغاز کرده اند. 

برای  بولیويايی  بازيگر  اهل شیلی و يک  بازيگر  انتخاب 32  هم اکنون مرحله 
ايفای نقش معدنچیان گرفتار شده در اعماق زمین آغاز شده و چند بازيگر 
از جمله کريستین مرکادو که در فیلم »چه، بخش دوم« ساخته استیون سودر 

برگ نیز نقش آفرينی کرده بود، قرارداد بسته اند. 
»رچیو« در تالش است تمامی صحنه های فیلم را در مكان های واقعی از جمله 
همان معدن سن خوزه که اين 33 نفر به مدت 69 روز در آن گرفتار بودند، 

فیلمبرداری کند. 
8 نوامبر 2010 

150 سالگي اشعه ناشناخته 
در چنین روزي اشعه ايكس کشف شد 

ايكس  اشعه  نوامبر  هشتم  روز  در  پیش  سال   1۵0
اين  گذشته  ماه  چند  روال  به  هم  گوگل  شد.  کشف 
کشف مهم »ويلهلم کونراد رونتگن« را با تغییر لوگو 

جشن گرفته است. 
در  آلماني  پروفسور  رونتگن،   189۵ نوامبر  هشتم 
بود.  روزنبرگ  آزمايشگاه  تاريكخانه  در  کار  حال 
آزمايش هاي او حول پديده هاي نوري و انواع آنها که 
درون  و  باال  ولتاژهاي  در  الكتريكي  تخلیه  وسیله  به 
اينگونه  مي چرخید.  مي آمدند  به وجود  خأل  المپ هاي 
المپ ها را به طور کلي با نام »المپ هاي کروکس« مي شناسند. 
بعد از مرگ محقق انگلیسي ويلیام کروکس، رونتگن مجذوب 
اشعه هاي کاتدي و تعیین برد آنها در خارج از المپ شده بود. 
وقتي المپ شارژ مي شد صفحه اي که به عنوان پرده مشاهده 
در طرف ديگر اتاق قرار داده بود شروع به درخشش مي کرد 
تشويق  بیشتر  تحقیقات  براي  را  رونتگن  مسئله  همین  و 

مي کرد. 
اطالعات کمي در مورد 
اين  کارهاي  توالي 
روزهاي  در  دانشمند 
است  موجود  آتي 
اجسام  او  اينكه  به جز 
مختلفي را بین المپ و 

پرده قرار مي داد و اشعه جديد را آزمايش مي کرد؛ اشعه اي 
که به دلیل ناشناس بودن نام »اشعه ايكس« را برايش انتخاب 

کرده بود. 
استخوان هاي  اشعه  اين  با  کار  هنگام  شد  متوجه  رونتگن 

دستش به طور واضحي از میان گوشت نمايان مي شوند. 
رونتگن براي هفت هفته با دقت زيادي مشغول برنامه ريزي و 

اجراي آزمايش هايي براي تعیین ماهیت اشعه ها بود. 
همراه  را  مقدماتي  گزارشي  رونتگن   189۵ دسامبر   28 در 
با چند عكس راديوگرافي آزمايشي و عكس دست همسرش 
در  و  کرد  ارائه  روزنبرگ  پزشكي  فیزيک  انجمن  رئیس  به 
اولین روزهاي سال جديد چند گزارش چاپي به دوستانش در 

سراسر اروپا فرستاد. 
با »اشعه ايكس خیره کننده« آشنا  ژانويه آن سال تمام دنیا 

شدند و رونتگن اين کشف را معجزه اي در پزشكي خواند. 
رونتگن  کشف  براساس  هم  راديولوژي  دستگاه هاي  بعدها 

ساخته شدند. 
8 نوامبر 2010 

 سازمان بازنشستگان شاهين
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 یا 

07961447116
2 Thorpe Close

London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  

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



15 هفته نامه پرشین جمعه 21 آبان ماه 1389 - شماره 173

پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

O. K از کجا آمد؟ 
واژه »اوکي« امروزه يكي از پرکاربردترين 
و  زبان هاست  از  بسیاري  در  واژه ها 
جزو  جهاني،  سطح  در  گسترش  نظر  از 
مي رود.  به شمار  واژه ها  بین المللي ترين 
واژه اوکي از کجا آمده؟ آيا روزي به طور 
اتفاقي اين واژه به ذهن يک نفر خطور کرد 
آن  از  استفاده  به  شروع  همه  هم  بعد  و 
کردند و بعد هم جهانگیر شد؟ کتابي نوشته 
اين  در  تازگي  به  که  مِت کالف«  »اَلِن 
اين  به  پاسخ  راهگشاي  درآمده  مورد 
که  کتاب  اين  در  مت کالف  پرسش هاست. 
نام   » واژه  برترين  عجیب  قصه  »اوکي: 
برترين  »اوکي«  که  مي شود  مدعي  دارد 
مدعا  اين  است.  انگلیسي زبانان  ابداع 
چطور  »اوکي«  است.  سوال برانگیز  البته 
واژه  اين  آيا  و  باشد؟  ابداع  يک  مي تواند 
بیس بال  جاز،  موزيک  از  مي تواند  کوچک 
و تلفن و انیمیشن »سیمپسون ها« هم برتر 
بله،  اول،  باشد؟ در واقع پاسخ به پرسش 
خود  جست وجوهاي  در  »مت کالف«  است. 
کلمه  از  استفاده  نخستین  يافتن  براي 
روزنامه  يک  از  گمنام  گوشه اي  به  اوکي 
 1839 مارچ   23 تاريخ  در  بوستون  چاپ 
نويسنده،  اين  تحقیقات  بر  بنا  رسیده است. 
است:  قرار  اين  از  »اوکي«  واقعي  داستان 
به  را  زندگي خود  دنیا،  واژه  محبوب ترين 
عنوان يک شوخي آغاز کرد. روزنامه هاي 
شكل  به   1830 دهه  اواخر  در  آمريكايي 
تمسخرآمیزي کاري را شروع کرده بودند 
و مخفف هاي مثال جالب را چاپ مي کردند 
»بوستون  روزنامه  در  مقاله نويس  يک  و 
اين  از  يكي  عنوان  به  هم  پست«  مورنینگ 

 .»o.k.«شكل به  ساخت  مخففي  شوخي ها، 
شكلي  مخفف،  اين  ساخت  براي  وي 
)تماما   »all correct«کلمه از  نادرست 

صحیح( را به صورت 

دو  و  گرفت  نظر  در   »oll korrect«
را به صورت».o.k« مخفف  اول آن  حرف 
بود  نگذشته  شوخي  اين  از  زماني  کرد. 
هفتمین  جكسون،  اندرو  دشمنان  که 
رئیس جمهور اياالت متحده شايعه اي به راه 
انداختند که اين رئیس جمهور، سواد درست 
خواندن و نوشتن ندارد و به عنوان شاهد 
داشت  سواد  اگر  وي  که  گفتند  مدعا  اين 
»اوکي«  مانند  غلطي  کلمات  نمي داد  اجازه 
همین،  شود.  چاپ  کشور  رسانه هاي  در 
چیزي  بود.  اوکي  رواج  و  شهرت  آغاز 
قرار  تلگراف  متصدي هاي  که  نگذشت 
گذاشتند تا براي اعالم وضعیت رفع خطر 
O.K. استفاده  از  يا همان وضعیت عادي، 
نتوانست  کسي  ديگر  آن  از  پس  و  کنند 
به  و  بگیرد  را  آن  روزافزون  رواج  جلوي 
روي  که  واژه اي  نخستین  مت کالف  قول 
کره ماه از زبان انسان درآمد هم عمال بايد 
همین »اوکي« بوده باشد. اما جذابیت بزرگ 
»الن  است؟  نهفته  چه  در  کوچک  کلمه  اين 
مت کالف« در کتاب خود سعي مي کند چند 
توضیح در اين زمینه ارائه کند. به گفته او 
خوش آوايي اين واژه، قابل تلفظ بودن آن 
در تقريبا همه زبان ها، کوتاهي و سادگي و 
تضاد حالت مونث o با حالت مذکر k همه 
امروزه  اوکي  گیرايي شده است.  اين  باعث 
در پیامک هاي تلفن همراه حتي به صورت 

کوتاه تر »k.« نیز درآمده است. 

نیوزويک - 7 نوامبر 2010 

افسانه دوقلوها 
علم  داستان هاي  انگیزترين  شگفت  از  يكي 
کريستا  و  تاتیانا  زندگی  داستان  پزشكی، 
قلوهايی  دو  است.  چسبیده  هم  به  دوقلوهاي 
يكديگر  به  آنها  عصبی  سیستم  و  مغزها  که 
متصل است اما از شخصیت های کامال مجزايی 
و  تاتیانا  يافتن  نجات  شانس  برخوردارند. 
سپری  و  زايمان  بارداری،  مراحل  در  کريستا 
اين  اما  بود  تقريبا صفر  اول زندگی  ماه  کردن 
دو به شكلی شگفت انگیز زنده مانده و در 2۵ 
اکتبر چهار ساله شدند، در حالی که در نهايت 

سالمت و شادی به سر می برند. 
اين دو قلوهای به هم چسبیده می توانند در بازی های 
رايانه اي با يكديگر رقابت کنند. آنها برسر اسباب بازی 
فیزيولوژيكی  کارکردهای  و  غذا  و  کرده  دعوا  هم  با 
اين  اما در عین حال  با يكديگر تقسیم می کنند  خود را 
دو قلوها می توانند احساساتی مشابه را نیز با يكديگر 
آنها  که  است  اين  تر  مهم  همه  بگذارند.از  اشتراک  به 
می  توانند افكاری يكسان را به اشتراک بگذارند به طوری 
که مادر بزرگ آنها می گويد، زمان هايی هست که اين 
نشسته اند  ای  گوشه  در  بزنند،  حرفی  اينكه  بدون  دو 
وافكارشان را به يكديگر انتقال می دهند و در صورتی 
که يكی از آنها با آن تفكر مخالف باشد با صدای بلند 
از ديگری می خواهد که فكر کردن به آن را متوقف کند. 

شگفت  کامال  دوقلو  اين  پرونده  درباره  دانشمندان 
در  اعصاب  جراح  کوچرن  داگالس  گفته  به  اند.  زده 
بیمارستان کودکان ونكوور اين دو قلو دو کودک کامال 

متفاوت هستند و هرکدام شخصیتی کامال مجزا دارند 
اما سیستم احساسی و مغز آنها به يكديگر متصل است. 
کوچرن حین مطالعه روی اين دو قلوی به هم چسبیده 
توانايی های اتصال تفكر را در آنها مورد بررسی قرار 
میدان  از  اين دو کودک  که مغز  داده و مشاهده کرده 
ديد يكديگر سیگنال هايی را ضبط می کنند و به احتمال 
به  را  ديگری می بیند  آنچه  تواند  آنها می  از  يكی  زياد 

چشم ببیند. 
چگونه  کودک  دو  اين  کند  تصور  تواند  نمی  هیچ کس 
فعالیت کرده يا چه احساس می کنند و از آنجايی که اين 
دو کودک هنوز نتوانسته اند مهارت های کالمی خود را 
تكمیل کنند، دانشمندان نیز نمی توانند در اين باره از آنها 

سوال بپرسند. 
با اين حال اگر تاتیانا و کريستا در سنی بودند که توانايی 
توانستند  نمی  هرگز  شايد  داشتند  درست  زدن  حرف 
در  اکنون  هم  زيرا  کنند،  بیان  را  خود  واقعی  احساس 
صورتی که از فردی بالغ نیز سوال شود چگونه می بیند 
يا می شنود، قادر به ارائه پاسخی صريح نیست. زيرا 
اين رفتارها رخ می دهند و اين دو کودک نیز مرجعی 
تنها  آنها  زندگی  ندارند.  اختیار  در  آنها  توضیح  برای 
نمونه ای است که می شناسند و برای آنها به اشتراک 
گذاشتن آنی افكار و احساسات تنها راهی است که برای 

زندگی کردن وجود دارد. 
بدون در نظر گرفتن مفهومی که زندگی اين دو کودک 
از  آنها  مادر  کند،  می  متجلی  دانشمندان  برای  را  شاد 
کودک  دو  اين  با  خود  زندگی  روزهای  کردن  سپری 
زيبا بسیار شاد است و متولد شدن آنها را به اين شكل 
خاص بی دلیل نمی داند، تنها مشكل اينجاست که هنوز 

دلیل اصلی اين رويداد برايش مشخص نشده است. 

7 نوامبر 2010 
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جزيره  در   1830 سال  در  پیسارو  کامیل 
آمد.  دنیا  به  جنوبي  آنتیل  در  واقع  سن توماس 
جنبش  در  مهم  و  برجسته  شخصیت هاي  از  او 
امپرسیونیسم به شمار مي آيد. در يكي از سفرهاي 
دوران کودکي اش به لندن، در روزنامه هاي مشهور 
نقاشي  آثار  از  شده اي  چاپ  تصاوير  زمان،  آن 
»ويلیام ترنر« و »جان کانستابل« را ديده بود و از 
اينكه نتوانسته آثار اين نقاشان را از نزديک ببینید 
روزنامه  در  آنها  ديدن  همه،  اين  با  بود.  متاسف 
نقاشي  شوق  که  به طوري  آورد؛  هیجان  به  را  او 
دست  به  قلمي  يا  مداد  هر گاه  و  شد  بیدار  او  در 
مناظر  بلكه  نبود،  خاطرات  نوشتن  براي  مي گرفت 

بندرگاه سن توماس را نقاشي مي کرد: کشتي هاي 
بادباني، قايق هاي کوچک باربري، تپه هاي سرسبز 
در  را  بندر  سفالین  سقف هاي  با  که  خانه هايي  و 
محاصره داشتند. در مدرسه شبانه روزي، از طرف 
معلم نقاشي تشويق مي شد، زيرا معلم دريافته بود 
که اين شاگرد مي تواند حتي در 12 سالگي هر چه 
را که مي بیند نقاشي کند. معلم نه تنها هر چه خود 
بلكه يک جزوه سودمند  آموخت،  او  به  مي دانست 
به نام »درس هاي ساده طراحي«  در اختیار او قرار 
داد. روزي معلم نقاشي، شاگردان کوچک خود را 
به موزه لوور برد و تفاوت مكتب هاي نقاشي هلند، 
به آنان نشان داد. در  ايتالیا را  فرانسه، اسپانیا و 
دو  يكي،  و  پیسارو  کامیل  دبیرستان،  آخیر  سال 
نفر ديگر به اتفاق معلم نقاشي شان، ماهي يكبار به 
نقاشي مشهور  استوديوي »آگوست ساواري« که 
و خوشنام بود، مي رفتند. او به پسرهاي جوان ياد 
مي داد که چطور بايد رنگ را به اندازه يک چهارم 
آن  اينكه  از  قبل  و  بگذارند  تخته شاسي  اينچ روي 

را روي بوم بگذارند با رنگ هاي ديگر مخلوط و با 
انگشتان خود حس کنند که رنگ براي خود داراي 
وزن و جرم است و تا بي نهايت قابلیت تغییر دارد. 
کامیل پیسارو، اسیر نقاشي بود اما در 16 سالگي 
مي دانست قبل از اينكه جرات پیدا کند با رنگ و روغن 
مداد،  زغال،  با  به طراحي  بايد سال ها  کند  نقاشي 
مرکب هندي و حتي آبرنگ بپردازد. شهر کوچكي 
که کامیل در آن زندگي مي کرد، هرگز چنین نقاشي 
به خود نديده بود. در جزيره همه او را مي شناختند. 
با اين همه به هیچ کس نگفته بود که مي خواهد تمام 
زندگي خود را صرف نقاشي کند. قادر نبود دلیلي 
منطقي براي اين خواسته پیدا کند. از همان اول به 
به  که  ديگر  مثل جوانان  بود،  نقاشي کشیده شده 
سوي دريا، حقوق، طب، مهندسي و تجارت کشیده 
مي رفت،  پاريس  به  زودي  به  اينكه  از  مي شدند. 
دچار هیجان بود. پاريس شهري بود که هنر نقاشي 
در آن زندگي مي کرد، مرکز هنري جهان بود و او 
تصمیم داشت بقیه عمر خود را در آنجا کار کند. او 
قوي و سالم بود و نیم قرن فرصت داشت تا آثار 
پاريس  در  پیسارو  کامیل  آورد.  وجود  به  بزرگي 
گردش مي کرد، نه براي فتح شهر بلكه براي نقاشي! 
در جنگل »بولوني« راه مي رفت، از میدان »وسگز« 
مردم  بود.  در دستش  طراحي  دفترچه  مي گذشت، 
باغ  و  را  خیابان ها  را،  ساختمان ها  مي کشید،  را 
پرجمعیت »لوکزامبورگ« را، نماي خارجي کلیساي 
»سن ژرمن ده پره« و حیوانات وحشي و عجیب باغ 
او کهنه ترين چكمه خود  ده پالن«...  »ژاردن   وحش 
فقیرترين  را مي پوشید و به محله سن مارسل که 
مي رفت.  مي کردند  زندگي  آنجا  در  پاريس  مردم 
که  پريده  رنگ  مردماني  و  مي کرد  کار  روز  تمام 
میان مرگ و زندگي دست و پا مي زدند را مي کشید. 
شب هنگام در رختخواب، چراغ را روشن مي کرد 
ديگر  يكبار  بود  کشیده  که  را  طرح هايي  بتواند  تا 
ببیند. محله به محله پاريس را مي گشت و با زندگي 
پنهان و دروني  اين شهر پرپیچ و خم آشنا مي شد. 
کامیل پیسارو ديوانه وار و پیوسته طراحي مي کرد 
چشم  با  دماغ،  با  گوش،  با  بعضي ها  مي گفت:  و 
مي فهمند، ولي من با انگشتانم مي فهمم. مي خواست 
را  زندگي  برود  دست  از  فرصت  اينكه  از  قبل 
»کامیل  با  »مونمارتر«  محله  در  روزي  کند.  ثبت 
را  طرح هايش  و  کرد  مالقات  بزرگ  نقاش  کورو« 
او نصیحت کرد:  به  داد. کامیل کورو  او نشان  به 

»طراحي، استخوان بندي کار ماست، ولي ما گوشت 
هم احتیاج داريم. نقاشي رنگ و روغن همان گوشت 
است.« و افزود: »تو بايد روي تخته شاسي ات رنگ ها 
را آزمايش کني. سعي کن به آنها معني بدهي، بايد 
و  بكشي  بوم  روي  روشني  به  را  خود  تصوير 

تكه تكه به آن رنگ اضافه کني. وقتي رنگ کردن 
نهايي  پرداخت  اجرا و  تمام شد، مراحل  )ته رنگ( 
تابلويي  ندارد... من تجربه کرده ام که وقتي  کاري 
و  بهتر  کار  نتیجه  برسد  پايان  به  نشست  يک  در 
بداني  که  است  آن  مهم  بود.  خواهد  جسورانه تر 
چطور از رنگ هاي تیره به رنگ هاي روشن برسي، 
به روشن، من مي توانم حداقل 20 رنگ  تاريک  از 
تو فضايي  ترتیب تصوير  اين  به  تو بسازم.  براي 
را  اندازه ها  همیشه  يافت...  عادي خواهد  و  طبیعي 
در خاطرت نگهدار، هیچ وقت آن تصويري که براي 
اولین بار تو را به حرکت درآورده فراموش نكن. 
خوب است اگر با آسمان شروع کني، رنگ آمیزي و 
پرداخت نهايي مي تواند به کار جذابیت بدهد.«زندگي 
در پاريس موجب شد تا پیسارو با گوستاو کوربه، 
دومیه، پرودون و... آشنا شود. پیسارو به تدريج 
پیشرفت مي کرد. روزي نبود که از کورو يا کوربه 
که  نامه هايي  در  نیاموزد.  سودمندي  چیزهاي 
والدينش برايش مي فرستادند، به او تذکر مي دادند، 
سعي کند در يک مدرسه معتبر هنري ثبت نام کند 
دهد.  تطبیق  آن  آموزشي  با اصول  را  راه خود  و 
به طور جدي  2۵ سالگي  در  و  پاريس  در  پیسارو 
و همچنین  کورو  نظر  زير  روبه رو شد.  نقاشي  با 
مانه  ادوارد  کرد.  هنرآموزي  سوئیس  آکادمي  در 
و پل سزان را در همین ايام شناخت. طبق توصیه 
کورو به نقاشي هواي باز روي آورد. آثار اولیه اش 
ساده،  ترکیب بندي  و  ماليم  سايه هاي  رنگ  با 
جنگ  جريان  در  شدند.  واقع  منتقدان  توجه  مورد 
دست  از  را  آثارش  از  بسیاري  فرانسه  و  پروس 
داد. يک سالي را همراه مونه در انگلستان گذرانید. 
)1871 - 1870(، و به مطالعه آثار ترنر و کانستابل 
به  بازگشت  از  پس  پرداخت.  هلندي  نقاشان  و 
امپرسیونیست  بعدا  نقاشاني که  فرانسه در تشكل 
آثارش  نیز  بعدا  ايفا کرد.  نقشي موثر  نام گرفتند، 
تماشا  به  امپرسیونیست ها  نمايشگاه  هشت  در  را 
از  نقاشي  براي  پیسارو   .)1874 -  1886( گذاشت 
چشم اندازهاي شهري و ساحلي بارها به شهرهاي 
به رغم  او  کرد؛  سفر  پاريس  و  »روان«  »لوهاور«، 
تنگدستي هرگز در پي آن نبود که از سوي سالن 
رسمي پذيرفته شود و بدين طريق امتیازي به دست 
آورد. کامیل پیسارو که راهنماي هنرمنداني چون 
سزان و گوگن بود و بر هنر آنان اثر گذاشت، خود 
ديگران  دستاوردهاي  پذيرش  آماده  همواره  نیز 
را  »ژرژسورا«  نقطه گذاري  اسلوب  چنانكه  بود. 
کلود  از  پیروي  به   و  گرفت  عاريت  به  سالي  چند 
مونه، نقاشي از »سوژه واحد در شرايط مختلف« 
را تجربه کرد. با اين حال، هیچ گاه خصوصیات کار 

خود را از دست نداد. 
تا حد  امپرسیونیسم  هر چند که شكل گیري سبک 
زيادي مديون تجربه هاي اوست ولي نقاشي هايش 
دارد:  تفاوت  امپرسیونیست ها  آثار  با  نظر  دو  از 
از  فراخ  فضاي  رفیع،  افق  با  او  منظره هاي  اوال، 
نقاشي هاي  ثانیا،  برخوردارند.  دقیق  ترکیب بندي 
بلكه  طبیعت،   دقیق  مشاهده  محصول  فقط  نه  او 
نمايانگر کار و زندگي آدم ها هستند. در آثار ساير 
و  دقیق  ترکیب بندي  کمتر شاهد  امپرسیونیست ها، 
حضور انسان و کار او روي زمین هستیم، چرا که 
آني  و  گذرنده  لحظه  ثبت  شیفته  امپرسیونیست ها 

روي پرده بودند. 

هنر

-1830(  پيشگام هنر نوین 
کاميل پيسارو )1903

اسیر  پیسارو،  کامیل 
 16 در  اما  بود  نقاشي 
از  قبل  مي دانست  سالگي 
با  کند  پیدا  جرات  اینکه 
کند  نقاشي  روغن  و  رنگ 
با  طراحي  به  سال ها  باید 
هندي  مرکب  مداد،  زغال، 
بپردازد.  آبرنگ  حتي  و 
در  کامیل  که  کوچکي  شهر 
هرگز  مي کرد،  زندگي  آن 
چنین نقاشي به خود ندیده 
را  او  همه  جزیره  در  بود. 
همه  این  با  مي شناختند. 
به هیچ کس نگفته بود که 
مي خواهد تمام زندگي خود 
قادر  را صرف نقاشي کند. 
براي  منطقي  دلیلي  نبود 

این خواسته پیدا کند. 

هنرمندان ایراني 
در نمایشگاه 

بين المللي پاریس 
فروش  بین المللي  نمايشگاه  در 
 SLICK AR به  معروف  آثارهنري 
برپا  پاريس  در  اکتبر  آخر  هفته  که 
تیرافكن،  صادق  مهران،  شهره  شد، 

محبعلي،  مهرداد  احمدي،  شهريار 
صفايي،  نسترن  يونسي،  عادل 
راضي  پويا  و  طالبي  مرتضي 
درمعرض  را  خود  آثار  جديدترين 
ديد عالقمندان هنر ايران قرار دادند. 

مشارکت  درکنار  ايلنا  گزارش  به 
رويداد  اين  در  تهران  اعتماد  گالري 
از  مطرحي  گالري هاي  بین المللي، 
سوئیس،  انگلیس،  بلژيک،  فرانسه، 
چین، هندوستان، لیبي، ايتالیا، آمريكا 

آثار هنرمندان مطرح  و... هم آخرين 
را ارائه کرده بود.نمايشگاه بین المللي 
هنر معاصر)SLICK ( طي پنج سالي 
آن  درپي  مي گذرد  برپايي اش  از  که 
بوده تا استعدادهاي نوظهور و کشف 
خصوصا  شرق،  هنرمندان  نشده 
کشورهاي شرق آسیا، خاورمیانه و 

جنوب آسیا را معرفي کند. 

اين نمايشگاه فضايي پويا براي تبادل 
آرا و ايده ها و پلي میان شرق و غرب 

 SLICK محسوب مي شود. نمايشگاه
را  خود  دوره  اولین   2006 سال  در 
گالري هاي  سال  هر  و  کرد  برپا 
پاالس  در  را  جهان  سراسر  مهم 
مي آورد. گردهم  پاريس  دوتوکیوي 

از  يكي  اعتماد  گالري  است  گفتني 
گالري هاي فعال و پرکار تهران است 
و  شده  تاسیس   2003 سال  در  که 
بنام،  هنرمندان  آثار  نمايش  درکنار 
نسل  معرفي  روي  هم  خاصي  تاکید 

جوان هنرمندان ايراني دارد. 
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اين يک آزمون استاندارد روان شناسي 
است. شما بايد خودتان را در هر يک 
و  کنید  تصور  زير  موقعیت  ده  از 
گزينه مناسب خودتان را پیدا کنید و 

عالمت بزنید...
 بعد از آن، بايد نمره مناسب خودتان را در پرانتز 
را  نمرات تان  مجموع  و  بخوانید  گزينه  هر  انتهاي 
حساب کنید تا بفهمید که آيا شما از آن آدم هايي 
هستید که زير فشارهاي زندگي، به هم مي ريزند 
به  اعتماد  و  با صبر  اين که  يا  مي شوند  تسلیم  و 
مي کنید  مقاومت  زندگي  مشكالت  برابر  در  نفس، 

و مي ايستید.
فرض کنید کارفرمايتان از شما مي خواهد به دفتر 
او برويد و هنگامي که شما را در دفترش مي بیند، 
با لحن تندي با شما برخورد مي کند. شما در اين 

حالت، کدامیک از کارهاي زير را انجام مي دهید؟

1( احساس شكست و تحقیر مي کنید و هنگامي که 
بقیه  براي  را  ماجرا  برمي گرديد،  کارتان  محل  به 

همكاران تان هم تعريف مي کنید. )2 نمره(
2( به محل کارتان برمي گرديد و سعي مي کنید همه 

چیز را فراموش کنید. )۵ نمره(
3( موضوع را با يكي از صمیمي ترين دوستان تان 
در میان مي گذاريد و سعي مي کنید با کمک او راه 

حلي براي مشكل تان پیدا کنید. )7 نمره( 

فرض کنید که يک هفته است وارد محل کار جديدي 
با  نمي توانید  مي کنید،  تالش  چه  هر  اما  شده ايد 
همكاران جديدتان دوست شويد. چه  از  هیچ کدام 

کار مي کنید؟

اين کار جديد سر مي رود. دير  از  1( حوصله تان 
سر کار مي رويد و زود برمي گرديد. )2 نمره(

2( کارتان را به درستي انجام مي دهید اما هم زمان 
به دنبال کار مناسب تري هم مي گرديد. )۵ نمره(

يا  3( سعي مي کنید بفهمید که مشكل از شماست 
همكاران تان. سعي مي کنید علت اين نوع رابطه را 

کشف کنید و راه حلي برايش پیدا کنید. )7 نمره(

وقت  پروژه  يک  روي  ساعت  چند  کنید  فرض 
گذاشته ايد اما کامپیوترتان دچار مشكلي مي شود 
کرده  ذخیره  سیستم  روي  که  اطالعاتي  تمام  و 

بوديد،  از دست مي رود. آن وقت شما ...

مونیتور  به صفحه  مشت  با  مي خواهد  دل تان   )1
بكوبید و آن را خرد کنید. )2 نمره(

2( با عصبانیت از محل کارتان بیرون مي آيید و از 
صحنه دور مي شويد. )۵ نمره(

3( ناراحت مي شويد اما به اين فكر مي کنید که از 
چه راهي مي شود دوباره اين اطالعات را به دست 

آورد و ذخیره کرد. )7 نمره(

زحمت  پروژه تان  براي  هفته  يک  که  کنید  فرض 
کشیده ايد و فقط چند ساعت ديگر تا موعد تحويل 
پروژه، وقت داريد اما هنوز قسمت هايي از کارتان 

مانده است که بايد کامل شود. چه کار مي کنید؟

آن قدر  ولي  کنید  تمام  را  کارتان  مي خواهید   )1
روي  نمي توانید  که  هستید  عصبي  و  هیجان زده 

کارتان تمرکز کنید. )2 نمره(
اگر کمي  نباشد  بد  با خودتان مي گويید: شايد   )2

هم استراحت کنم. )۵ نمره(
آمده ام،  اينجا  تا  که  »من  با خودتان مي گويید:   )3
هم  بعدش  و  مي کنم«  کار  هم  را  ساعت  چند  اين 
 7( برسانید.  اتمام  به  را  کارتان  تصمیم مي گیريد 

نمره(

کارتان  سر  از  را  شما  کارفرمايتان  کنید  فرض 
اخراج مي کند. چه کار مي کنید؟

شب  که  مي شويد  پريشان  و  نگران  آنقدر   )1
خواب تان نمي برد. )2 نمره(

2( تصمیم مي گیريد که چند روزي از کار به دور 
باشید )مثال برويد مسافرت( و بعدش برگرديد و 

به يک شغل جديد فكر کنید. )۵ نمره(
3( نیازمندي هاي روزنامه را باز مي کنید و به دنبال 
از طريق دوستان و آشنايان تان  کار مي گرديد و 

هم جوياي کار مي شويد. )7 نمره(

با صمیمي ترين دوست تان  ارتباط  فرض کنید در 
دچار شک و ترديد شده ايد. چه کار مي کنید؟

قصد  دوست تان  که  مي کنید  فكر  اين  به  مدام   )1
دارد شما را فريب بدهد و به  شما خیانت کند. )2 

نمره(
2( ارتباطتان را با او قطع مي کنید. )۵ نمره(

3( تصمیم مي گیريد با او حرف بزنید و بفهمید که 
مشكل کجاست. )7 نمره(

فرض کنید رابطه تان با صمیمي ترين دوست تان به 
هم خورده است. آن وقت شما...

مي گويید  و  مي زنید  بي خیالي  به  را  خودتان   )1
تقصیر خودش بود! )2 نمره(

ارتباط  يک  ديگري،  دوست  با  مي کنید  سعي   )2
صمیمانه برقرار کنید. )۵ نمره(

3( سعي مي کنید بفهمید مشكل تان کجاي کار بوده 
و اگر رفع شدني است، مشكل را رفع کنید؛ وگرنه، 

در ارتباط هاي بعدي، بیشتر دقت کنید. )7 نمره(

شب است و شما داريد در بزرگراه رانندگي مي کنید 
که ناگهان اتومبیل تان دچار مشكل مي شود و در 

تاريكي تنها مي مانید. آن وقت شما...

1( وحشت مي کنید که مبادا به شما حمله کنند يا 
ماشین تان را بدزدند. )2 نمره(

2( ماشین را قفل مي کنید و براي کمک گرفتن به 
نزديک ترين محل مي رويد. )۵ نمره(

3( سعي مي کنید از ماشین هاي ديگر کمک بگیريد. 
)7نمره(

پشت  ماشین  اما  مي کنید  رانندگي  درست  داريد 
و  بوق  روي  است  گذاشته  را  دستش  سرتان 

مي خواهد از شما سبقت بگیرد. چه کار مي کنید؟

1( مي گذاريد رد شود ولي به او ناسزا مي گويید. 
)2 نمره(

با شما  اهمیت نمي دهید چون هنوز فاصله اش   )2
زياد است. )۵ نمره(

رد  و  بگیرد  سبقت  شما  از  تا  مي کشید  کنار   )3
شود. )7 نمره(

در  مي کند  جريمه  را  شما  اشتباه  به  دارد  پلیس 
مرتكب  خالفي  هیچ  داريد  اطمینان  شما  که  حالي 

نشده ايد. چه کار مي کنید؟

1( با پلیس جر و بحث مي کنید و به او مي گويید 
کرد.  نخواهید  قبول  را  جريمه  اين  عنوان  هیچ  به 

)2 نمره(

2( مي دانید که بحث کردن با او هیچ فايده اي ندارد 
مي کنید.  قبول  را سريع  همین خاطر جريمه  به  و 

)۵ نمره(
3( سعي تان را مي کنید که در کمال آرامش او را 
متقاعد کنید اما وقتي مي بینید که او به هیچ وجه، 

قبول نمي کند جريمه را قبول مي کنید. )7 نمره( 
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

فرهنگ  شبكه اي  زنده ، پويا و زاينده  
است  که  طي  سده ها پیوسته  در حال  
تغییر، تكامل ، پااليش  و باززايي  بوده  
که   تصورند  اين   بر  بسیاري   است . 
تبع  آن ، هويت  فرهنگي  به   فرهنگ  و 
 صرفًا گنجینه هايي  هستند که  به  ما به  ارث  رسیده  
هاست .  آن  از  پاسداري   و  نگهداري   ما  وظیفه   و 
به   و  انديشمندان   به   احترام   ابراز  با  که   حالي   در 
خصوص  بزرگان  و دست  اندرکاران  عرصه  فرهنگ  
و هنر که  از چنین  ديدگاهي  برخوردارند، بايد اذعان  
نیروهاي  خالق   جوشش   حاصل   فرهنگ   که   کرد  
انساني  و اجتماعي  است  که  با تقديس  و تكريم  از 
اگر پرستندگانش  هدفي   باز مي ايستد، حتي   زايش  
غیر از آن  در سر داشته  باشند! چرا که  فرهنگ  نه  
تنها حاصل  و نتیجه  پیشرفت  انساني  و اجتماعي ، 
شمار  به   انساني   پیشرفت   نوع   هر  عامل   بلكه  
مي رود. پس  اگر فرهنگ  و هويت هاي  فرهنگي  از 
چنین  جايگاه  ارزشمندي  برخوردارند، نبايد آن ها 
را چون  سنتي  ثابت  و تغییرناپذير تقديس  کرد، بلكه  
مي بايست  آن ها را فرآيندي  شكل پذير دانست  که  
نوين   هاي   وضعیت  با  را  خود  مي توانند  تنها  نه  
نوين   شرايط  اين   حال   عین   در  بلكه   دهند،  تطبیق  
بازتعريف   را  اهداف  و غايت  آن   را خلق  نموده  و 
تكثر  و  انسجام   پذيري ،  انعطاف   عین   در  و  نمايند 
خود را حفظ کنند. بايد بتوانند از يک  سوي  خرافات ، 
تعصبات ، تمايالت  و تبعیض هاي  غیرانساني  را از 
خود بزدايند و از سويي  ديگر وجوه  انساني شان 
تعامل   با  و  بیافرينند  بیشتر  چه   هر  کثرت   در  را 
از جوامع ، فرهنگ ها و تمدن هاي  ديگر، معیارها، 
که  کنند  مبادله   را  فرآيندهايي   بسا  چه   و  عناصر 
 ارزش  انساني ، اجتماعي  و فرهنگي  خود را به  ثبوت  
رسانده  باشند. اما حتي  بايد گامي  نیز از آن  پیشتر  
رود و بايدها و نبايدهاي  فرهنگي  را خود تعريف  
را  خود  انتخاب  حق  نسلي  هر  به خصوص  کنند؛ 
دارد و هیچ فرد، گروه يا جامعه اي نبايد به خود 

اجازه دهد که اين حق را از آنان بگیرد.
پیامي   رازدار  آن   شدن،  جهاني  عصر  در  آيا  اما 
فرهنگ  آيا  است ؟  فرهنگي   هويت يابي   در  جديد 
هاي  زنده  و زاياي  امروزي  همان هايي  نیستند که  
از جمود در گذشته  خود اجتناب  کرده  و به  جاي  
متوقف  کردن  خود در زمان ، کوشیده اند تا همراه  با 
آن ، افكار و کالبد خود را در آن  تزريق  کنند، توان  
باروري  بیابند و از اين  راه ، مدام  زنده  و پويا در 

اذهان  بازآفريده  شوند؟ 

سیر هویت یابي فرهنگي، دیني و اخالقي
مسیر  يک   مثابه   به   هويت   انداز،  چشم   اين   در 
بازتعريف   و  پرسش   مورد  همواره   هويت يابي  
طي   در  را  خود  که   مي شود  واقع   بازآفريني   و 
تحقق   مختلف  هاي  نسل  توسط  طوالني   مسیري  
بخشیده   و تحلیل  مي کند. اين  مسیرها تنها مسیر 
کل   متضمن   يكسان   طور  به   بلكه   نیستند،  عقايد 
جوهره  اعتقادورزي  نیز هستند که  شامل  هنجارها، 
تعلق ، شیوه هاي  درک   الگوها، حس  زنده   رفتارها، 
جهان  و شرکت  فعاالنه ، نه  در قلمروهاي  صوري ، 
بلكه  در کنش هاي  معنا آفرين  هستند که  خود پديد 
آورنده  آن  به  شمار مي روند. جهت گیري  اين  مسیر 
هاي   گزينش  و  عاليق ، خواسته ها  در  معنا  يک   به  
جهت گیري   اين   همچنین   مي شود.  متبلور  افراد 
و  فرهنگي   اجتماعي ،  عیني   شرايط  به   وابسته  
نهادي  است  که  در درون  آن ها اين  روند باورها 
و رفتارها آشكار مي شوند و هويت هاي فرهنگي، 

ديني و اخالقي خود را تجسم عیني مي بخشند. 
  جهاني شدن و هويت يابي  ديني  در جريان  زمان  

در دنیاي  امروز اديان  نیز به  مانند تمامي  نهادهاي  
اين   فرهنگي  مواجه اند.  گسیختگي   با  اجتماعي  
دريابیم ،  که   مي کند  جلوه   مهمتر  هنگامي   موضوع  
به  نسل هاي  جوان تر، همان  فرآيندي   انتقال  دين  
"دين   است  که  دين  از آن  طريق ، خود را به  مثابه  
چیزي   همان   اين   مي دهد؛  شكل   زمان "  جريان   در 
را  دين   و  مي شود  دين   پويايي   موجب   که   است  
انتقال  خود در جريان  زمان  توانا مي سازد.  براي  

و  متفاوت   ابعاد  مستلزم   که   گوناگوني   مسیرهاي  
ترکیب هايي  از هويت يابي  ديني  در ابعاد جماعتي ، 
دنیاي   در  که   هستند  فرهنگي   و  عاطفي   اخالقي ، 
الگوهاي  سنتي  آن   با  تقابل   امروز ممكن  است  در 
قرار گیرند. بنابراين  مسئله  انتقال  در کانون  توجه  

جامعه شناسي  ديني  قرار مي گیرد. 
بايد  فرزندان   که   باشد  اين   انتقال   آرمان   اگر 
تصاوير کاملي  از والدين شان  باشند، آشكار است  
نمي شود،  نايل   آرمان   اين   به   جامعه اي   هیچ   که  
چون  در عصر جهاني شدن تغییر فرهنگي  حتي  در 
جوامعي  که  تحت  حاکمیت  سنت  قرار دارند، تداوم  
از  انتقالي  خالي   اين  معنا، هیچ  گونه   به   دارد. پس  
در گذشته   يافت  نخواهد  بحران  انتقال ، موجوديت  
ارزش ها،  قاعده مند نمودن   با شكیل  و  انتقال   اين  

نگرش ها و رفتارها صورت  مي گرفت ، ولي  اکنون  
هر  و  شده   دگرگون   اساس   از  انتقال   اين   ماهیت  
بینش   با  را  انتقال   تا  است   درصدد  اگر  جامعه اي  
ارايه   جديد  نسل   براي   انتخابي   عنوان   به   و  کافي  
هويت يابي   جديدِ  معیارهاي   که   است   ناگزير  دهد، 
ديني  را شناخته  و خود را با آن  همراه  سازد. چنین  
)خانه ، مدرسه   نهادهاي  پرورشي   تمامي   شرايطي  
تا  مي سازد  وادار  را  ديني (  و  آموزشي  مراکز  و 
رسالت شان  را بازتعريف   کنند. رسالتي که از روح 
و حقیقت فرهنگ، دين و هويت ناشي شده باشد و 
از تعصب و تحجر و سطحي بیني، خرافه و قشري 

گري به دور باشد. 
در  بازتعريفي   چنین   به   ما  نیز  امروز  دنیاي   در 
داريم ،  نیاز  ديني   هويت يابي   جديد  الگوهاي   قالب  
فرهنگي   و  اجتماعي   شرايط  در  را  جديد  نسل   تا 
جديد دريافته  و امكان  زايش  جديد را در نگرش ها، 
افكار و رفتارها به  او دهد. توجه  به  اين  نكته  بسیار 
بازتعريف   هنوز  بسیاري   زيرا  است ،  ضروري  
امروز  نسل   الگوي   عنوان   به   را  گذشته   دهه هاي  
رو  که  انسان   باوريم   اين   بر  اگر  مي کنند.  معرفي  
جهان بیني   در  را  خلقت   از  هدف   و  است   کمال   به  
به   اين   کمال  مي دانیم ، پس   به   ديني  همین  رسیدن  
نگرش  باورها،  امروز،  دنیاي   که   است   آن   معناي  
ها، رفتارها و الگوهاي  نسل  امروز و متعاقب  آن ، 
بازتعريف  ديني  و اخالقي امروز را خواهد داشت ، 
ها،  نگرش  در  اش   وجوه  از  برخي   مشخصًا  که  
باورها و الگوها و بازتعريف  ديروز يافت  نمي شود. 
کمال ، شناخت   واژه   معناي   به   نسبت   که   اين   مگر 
دقیقي  نداشته  باشیم . بنابراين، بازتعريف ديني به 
ويژه براي جوانان که خود را طي فرآيند تكويني 
بايد  سازد،  مي  متجلي  شدن  جهاني  طي  در  اش 
متذکر شوم  تنها  گیرد.  قرار  کار  در دستور  عماًل 
که موج کالس هاي قرآني که اينک راه افتاده، اگر 
با مبلغان ديني اي که اينک وجود دارد، نه تنها مفید 
متعصب  اي  عده  تربیت  موجب  بلكه  بود،  نخواهد 
طالباني  شبه  تفكرات  با  که  شد  خواهد  متظاهر  و 
براي جامعه و حتي نظام مشكل ساز خواهد بود. 
بسیاري از مبلغان و به خصوص روحانیون حوزه 
روح و حقیقت دين اسالم را نمي شناسند، چه رسد 
به اين که به ديگران آموزش دهند! نظامیان به هیچ 
وجه براي طرح مسئله و هر نوع فعالیت اي در اين 
زمینه نه تنها مفید نیستند، بلكه خطرناک اند و اگر 
با وجود  بلوک شرق  نباشیم، همچون  بدان واقف 

هويت مستقل خود، از درون خواهیم پاشید. 

تعامالت جهاني اخالقیات در ادیان 
مختلف  

انساني  واالي  هاي  ارزش  از  اديان  و  اخالقیات 
ملیت  نژادها، فرهنگ ها و  اند که وراي  و معنوي 
اند. به خصوص  ها رسالت شان را تعريف کرده 
شان  اخالقي  رسالت  که  توحیدي  و  بزرگ  اديان 
قومي  و  جغرافیايي  هاي  محدوديت  از  فراتر  را 
ايده  اين  جهاني شدن،  امروزه  اما  اند.  برده  پیش 
را هر چه بیشتر به واقعیت نزديک تر ساخته است. 
پیام  امكان عملي تعامالت و تبادالت  جهاني شدن 
هاي اخالقي و ديني را بین مردم اقصاء نقاط دنیا 
درگیري  بسا  چه  گذشته  در  است.  آورده  فراهم 
و  دين  يک  پیام  تا  گرفت  مي  در  بسیاري  هاي 
به گوش مردمي در محدودهء  اصول اخالقي آن، 
جغرافیايي ديگر مي رسید و چه بسا که طي جنگ 
هايي خونین، بخشي از همان اصول اخالقي اي که 
ديني مبلغ اش بود، زير پا گذاشته شده و نقض مي 
تقريبًا  را  اديان  حذف  شدن  جهاني  اينک  اما  شد! 
غیرممكن ساخته است و آن را به رقابتي بین شان 
بدل ساخته است که امكان آن را فراهم مي آورد 
که طي آن، اديان مختلف از يكديگر بیاموزند و بر 

غناي شان بیافزايند. 
و  معنوي  هايي  انسان  و  مبالغان  سوي،  ديگر  از 
اخالقي پیدا شده اند که امتزاجي از اديان مختلف 
و روح اخالقیات شان را جذب کرده و آن را چون 
پیامي به ديگران انتقال مي دهند. در توصیه هاي 
پیام  از  بخشي  تواند  مي  ديني  هر  اينان،  اخالقي 
خود را بیابد، در عین حالي که روح حاکم بر پشت 
زمیني  اديان  اخالقیاِت  از  بسیاري  مشترک  فصل 
و آسماني هضم شده اند. ديني که خود را وراي 
تعصبات قومي و مناسكي اش، پیش برده باشد، آن 
را به فال نیک خواهد گرفت؛ چرا که اينک همان پیام 
اش طنیني جديد يافته است که دل هاي مشتاق را با 

زباني جديد به سوي خود جلب مي کند. 

اجتماعی
هويت يک پديده در حال زايش و تغییر

هویت یابي  فرهنگي  
در عصر جهاني شدن
*دکتر کاوه احمدي علي آبادي
*عضو هیئت علمی دانشگاه آبردين

در  جدید  پيامي   رازدار  آن   شدن،  جهاني  عصر  در  آیا 
هویت یابي  فرهنگي  است ؟ آیا فرهنگ هاي  زنده  و زایاي 
 امروزي  همان هایي  نيستند که  از جمود در گذشته  خود 
زمان ،  در  خود  کردن   متوقف   جاي   به   و  کرده   اجتناب  
کوشيده اند تا همراه  با آن ، افکار و کالبد خود را در آن  
تزریق  کنند، توان  باروري  بيابند و از این  راه ، مدام  زنده  

و پویا در اذهان  بازآفریده  شوند؟ 

انگليسي زبان ها هفته 
آینده »در جعبه« گونتر 

گراس را مي خوانند 
خاطرات  دوم  جلد  حقیقت  در  که  جعبه«  »در 
»گونترگراس« نويسنده برنده جايزه ادبي نوبل آلماني 
مي شود.  منتشر  انگلیسي  زبان  به  آينده  هفته  است، 
جنگ  پايان  از  زندگي اش  کتاب  اين  در  گونترگراس 
که  گراس  است.  کرده  مرور  را  تاکنون  دوم  جهاني 
براي مخاطبان انگلیسي زبانش از رمان »طبل حلبي» 
که در سال 19۵9 منتشر شد شناخته شده است، در 
نوشته  رمان  قالب  در  که  صفحه اي   260 کتاب  اين 
و  همسر  از چهره هاي شاخصي چون  ترکیبي  شده، 
حساس  مقاطع  در  که  مي کند  معرفي  را  دوستانش 
اين  بیان  با  گراس  اند.  داشته  حضور  او  زندگي 
سخن  نیز  آنها  درباره  خودش  نظرات  از  رويدادها 
مي گويد. »در جعبه« دربرگیرنده چند عكس قديمي از 
گراس در سال هاي جواني و فرزندانش در سال هاي 
کودکي نیز هست که توسط »ماريا راما« گرفت شده 
اند. »در جعبه« را »کريشنا ويسنتن« به زبان انگلیسي 
را  آن  سكر«  »هرويل  نشر  موسسه  و  کرده  ترجمه 
مي کند.  انگلیسي  کتاب هاي  بازار  وارد  آينده  هفته 
اين کتاب در سال 2008 به زبان آلماني منتشر شده 
عنوان  با  اخیرا  ساله،   83 گراس  اثر  جديدترين  بود. 
زندگي  به  آن  در  که  شد  منتشر  گريم«  »واژه هاي 
برادران گريم خالق داستان هاي قديمي کودکان آلماني 
پرداخته شده است. در اين کتاب او از زندگي اش در 
از  زندگي اش  ناگفته هاي  و  گفت  سخن  جواني  دوره 
فاش کرد.  را  رايش سوم  ارتش  در  جمله حضورش 
اين کتاب که در سال 2006 منتشر شد سال بعد به 
»در  جلد  روي  شد.  منتشر  و  ترجمه  انگلیسي  زبان 
جعبه« يک دوربین قديمي مدل آگفاست و اين کتاب را 

گراس به »ماريا راما« تقديم کرده است. 
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اتفاقی می افتد؟
ال.اچ. در  سرب  سنگین  يون های  کوباندن  با  اروپايی  دانشمندان   

سی، سوپ داغ ذرات زيراتمی با دمای ده هزار میلیارد کلوين را که 
بازتولید  از مهبانگ، جهان را فرا گرفته بود؛  ثانیه پس  يک میلیونیم 

کردند.
سنگین  يون  دو  توانست  موفقیت  با  هاردون  بزرگ  برخورددهنده 
را  ما  جهان  که  بزرگی  )انفجار  مهبانگ  و  بكوباند  هم  به  را  سرب 

به وجود آورد( را در مقیاس کوچک شبیه سازی کند.

به گزارش بی بی سی، دانشمندانی که در حال کار روی اين ماشین 
غول پیكر در مرز سوئیس و فرانسه هستند، توانستند در تاريخ 7 
نوامبر / 16 آبان به اين شرايط منحصر به فرد دست پیدا کنند. در 
مرکز خورشید  دمای  از  بار  میلیون  يک  از  بیش  دما  آزمايش  اين 
فراتر رفت و ذراتی خلق شدند که پیش از اين فقط لحظاتی پس از 

مهبانگ در طبیعت مشاهده شده بود.
تا به امروز قوی ترين شتاب دهنده ذرات که توسط سازمان تحقیقات 
دادن  با برخورد  اداره می شود، سعی داشت  اروپا، سرن  هسته ای 
پروتون ها به يكديگر به راز شكل گیری جهان هستی پی ببرد. آن ها 
را  هیگز  بوزون  گريزپای  ذرات  پروتون ها،  برخورد  با  تالشند  در 
تولید کنند و به نشانه هايی از قوانین جديد فیزيک مانند چارچوب های 

ابرتقارن دست پیدا کنند.
را  خود  مطالعات  ال.اچ.سی  دانشمندان  آينده  هفته  چهار  طول  در 
روی اطالعات حاصل از برخورد يون های سرب به يكديگر متمرکز 
خواهند کرد. با اين روش، آن ها امیدوارند اطالعات بیشتری در مورد 
محیط پالسمايی به دست بیاورند که جهان را در يک میلیونیوم ثانیه 
پس از مهبانگ فراگرفت. دانشمندان به کمک تلسكوپ فضايی هابل 

و فضاپیمای دبیلومپ توانسته اند زمان مهبانگ را 13میلیارد و 700 
میلیون سال پیش تخمین بزنند.

برخورد  برای  فقط  آلیس  نام  به  ال.اچ.سی  آزمايشگاه های  از  يكی 
آزمايشگاه های  اما  است،  شده  طراحی  يكديگر  به  سرب  يون های 
برخورد  بررسی  به  را  خود  کاری  برنامه  نیز  و سی.ام.اس  اطلس 

يون های سرب تغییر داده اند.
اطالعات مسیر، انرژی، جرم و بار الكتريكی ذراتی است که پس از 
اين برخورد به وجود آمده و توسط آشكارسازهای غول پیكر آلیس، 
اطلس و سی.ام.اس ثبت شده است. دانشمندان با بررسی اين ذرات 
اتفاق هايی که در آن  اولیه برخورد و  به لحظه  قدم به قدم  می توانند 

لحظات اولیه روی داده است، پی ببرند.

نیروی هسته ای قوی
محققان  از  و  انگلستان  بیرمنگام  دانشگاه  فیزيک دان  اوانس،  ديويد 
اين  در  »ما  گفت:  بی بی سی  خبرنگار  به  آلیس  پروژه  در  شاغل 
مطالعات به باالترين دماها و چگالی هايی که تاکنون در آزمايش های 
زمینی تولید شده است رسیديم. نتايج تحقیقات برای ما بسیار قابل 
امن  و  شده  کنترل  محیطی  در  آزمايش ها  اين  است.  مهم  و  توجه 
انجام گرفت و ما به آذرگوی های زيراتمی متراکم و فوق العاده داغی 
درجه  میلیارد  10هزار  از  بیش  به  آزمايش ها  اين  در  دما  رسیديم. 
داغ تر است. در  از مرکز خورشید  بار  کلوين رسید که يک میلیون 
اين دماها، حتی نوترون ها و پروتون ها نیز به شكل سوپی متراکم از 
کوارک ها و گلوئون ها ذوب می شوند و ماده ای موسوم به پالسمای 

کوارک-گلوئون تولید می کنند.«
زيراتمی هستند و در حالت پالسمای  گلوئون ها ذرات  و  کوارک ها 
کوارک- گلوئون اين ذرات از جاذبه يكديگر رهايی پیدا می کنند، دقیقا 
بزرگ  انفجار  از  بعد  معتقدند درست  دانشمندان  که  همان شرايطی 
را  نوترون  پروتون و  مانند  آمده است. کوارک ها موادی  به وجود 
می سازند و گلوئون ها ذراتی هستند که با نیروی هسته ای قوی )که 

هسته اتمی را پايدار نگاه می دارد( مرتبطند.
در  زيادی  اطالعات  امیدوارند  فیزيک دانان  پالسما،  اين  مطالعه  با 
مورد نیروی هسته ای قوی به دست بیاورند. بعد از آن که ال.اچ.سی 
يون های سرب را به يكديگر برخورد داد و تحقیقات در اين زمینه 
پروتون ها  برخورد  حالت  به  دستگاه  اين  دوباره  رسید،  پايان  به 

برمی گردد

تکنولوژی و فناوری
با گرم شدن رقابت، گوگل اطالعات 
مربوط به فيس بوک را مسدود کرد

آلكسی اورسكوويچ؛
 ويرايش توسط ريچارد چانگ و کارول بیشوپريک

گوگل ديگر به ساير سرويسها اجازه نمیدهد اطالعات ايمیل کاربرانش 
را با مقاصد شخصی آن سرويسها، بطور خودکاربرداشت ومورد 
تماس  اطالعات  برداشت  خصوص  در  گوگل  دهند.  قرار  استفاده 
درمقابل  که  نمود  متهم  را  گروه  اين  بوک،  فیس  توسط  کاربرانش 
اينكار، فیس بوک به گوگل اجازه دسترسی به اطالعات کاربران خود 

را نمیدهد. 
فیس بوک که بیش از ۵00 میلیون کاربر دارد با تكیه بر سرويسهای 
را  امكان  اين  به کاربران جديد خود  به جی میل گوگل  ايمیل شبیه 
میدهد تا دوستان خود را که از قبل در شبكه بوده اند پیدا کنند. وقتی 
فردی به فیس بوک می پیوندد از او می خواهند تا لیست تماس خود 
نمايند.  وارد  بوک  فیس  اجتماعی  خدمات شبكه  در  را  میل  در جی 
سپس فیس بوک به کاربر خود اعالم میكند که کدامیک از ايمیلها در 

شبكه اجتماعی او قرار دارند. 
در بیانیه ای، گوگل اعالم نمود که وبسايتهايی شبیه به فیس بوک، 
بوک  فیس  میسازند.«  رها  اطالعاتی  بست  بن  يک  در  را  »کاربران 

بالفاصله پس از اين گفته در روز جمعه، هیچگونه توضیحی نداد. 
از حق  حمايت  برای  تالشی  بعنوان  اين حرکت  از  گوگل  درحالیكه 
اينترنت  در  شان  شخصی  اطالعات  کنترل  و  حفظ  در  کاربرانش 
جنگ  تشديد  اين حرکت سبب  گويند  می  تحلیلگران  است  يادنموده 
بوک، شبكه  فیس  و  جهان  موتور جستجوی  بزرگترين  گوگل،  بین 

برجسته اجتماعی اينترنت شده است. 
در  امروزه  بنیادی  پويای  »قدرت  گفت:  والدز  ری  تحلیلگر  گارتنر، 
به  گوگل  نیاز  میباشد.  گوگل  و  بوک  فیس  بین  نزاع  همین  شبكه 
اينستكه پیشرفت کند و به بازيگر بزرگی در شبكه اجتماعی تبديل 

گردد، کاری که تاکنون نتوانسته است انجام دهد.« 
او ادامه داد که: »اگرمردم در فیس بوک جستجو کنند، اگردر فیس 
بوک از ايمیل استفاده کنند، اگر در فیس بوک پیامهای لحظه ای خود 
را ارسال کنند، تمامی اينها از دست و دارائیهای گوگل بیرون خواهد 

رفت.« 
امتیاز متقابل 

اينترنتی  ديگر  برای سرويسهای  اطالعات  متقابل  تبادل  گفت  گوگل 
»متقابل«  انجام عمل  اين  به  بوک حاضر  فیس  اما  ايست  کار ساده 

نبوده است. 
تا روش  ايم  ايمیل گفت:»تصمیم گرفته  از طريق  گوگل دربیانیه ای 
غالباکاربران  که  دهیم  نشان  را  واقعیت  تغییرواين  قدری  خودرا 
اينترنتی ازاينكه ازاطالعاتشان برداشت شده بی اطالعند و نمیدانند 

در چنین موقعیتهايی واقعا در دام افتاده اند.« 
برداشت  اجازه  اينترنتی  وبسايتهای  به  »ديگر  کرد:  اضافه  گوگل 
را  خودمان)   API )ازطريق  گوگل  کاربران  ازاطالعات  خودکار 

نمیدهیم مگراينكه آنها هم متقابال بما همین اجازه را بدهند. 
به  هم  هنوز  بوک  فیس  ظاهرا  که  کردند  گزارش  بالگها  از  بعضی 
کاربران خود اجازه میدهد اطالعاتشان را از جی میل به فیس بوک 

منتقل نمايند. 
اعمال  درحال  شرکت  اين  گفت  رويتر  به  گوگل  سخنگوی  يک 

»تدريجی« قواعد جديد و تقويت شبكه خود است. 
از  میكند  دارد تالش  گفت:»گوگل  کرنر  لو  امنیتی  تحلیلگر  بوش  ود 
اهرمی استفاده کند که تا میتواند، بیشترين دسترسی را به اطالعات 
اجتماعی فیس بوک )شبكه دوستی و عالئق( پیدا نمايد؛ و بدين ترتیب 
خود  برای  میتواند  که  را  اينترنت  در  جستجوگری  عملكرد  بهترين 
پیدا  دسترسی  بدانها  گوگل  که  اطالعاتی  هرچقدرکه  آورد.  فراهم 

میكند بیشتر باشد نتايج جستجوگريهای آن بهتر خواهدبود. 
ماه گذشته فیس بوک از معامله ای با مايكروسافت خبرداد که اجازه 
میداد اطالعات فیس بوک – مانند صفحات اينترنتی که کاربران فیس 
بوک آنها را تأيید میكنند — در سیستم جستجوگری مايكروسافت 
درماه  گوگل  ارشد  اجرائی  مسئول  اشمیت،  اريک  ظاهرشوند. 
سپتامبرگفت شرکت گوگل درماههای آينده »اليه های« اجتماعی را 
که  کرد،  خواهد  اضافه  شبكه  در  موجود  ازمحصوالت  بسیاری  به 
اجتماعی  ثبت مسیر، مشابه محصول شبكه  بدنبال دستگاه کوچک 

مستقل مانند اورکات و سرويس »ويو)موج(« میباشد. 
اجتماعی  شرکتهای  از  گروهی  گذشته  درماههای  گوگل  همچنین 
کوچک اينترنتی مانند اساليد و شرکت انتفاعی-اجتماعی جمبول را 
پیداکرده است. والدز گارتنر گفت داشتن دسترسی به انفجار انواع 
تازه اطالعاتی که شبكه ها ايجاد نموده اند سبب میشود نقاط اشتعال 

بین گوگل و فیس بوک بیشتر شود. 
که  است  کشمكشهايی  ازبین  کشمكش  اولین  تازه  گفت:»اين  والدز 

درراهند.« 

باند جدید با اولين نشانه های 
عفونت زخم بنفش می شود

 اطمینان يافتن از اين که زخم به سمت بهبودی می رود و عفونت 
پانسمان دارد که خود  به تعويض مداوم  نیاز  اغلب  نكرده  است، 
باشد.  جراحت  محل  به  میكروب ها  ورود  برای  فرصتی  می تواند 

باند جديد اين مشكل را حل می کند
بهنوش خرم روز: کاربرد اصلی پانسمان و مرهم،  محافظت از زخم 
و کمک به بهبود آن است. اما همین پانسمان،  گاه تبديل به پوششی 
می شود که نمی گذارد گسترش عفونت در زخم را ببینیم. محققین 
آلمانی باندی را ارائه کرده اند که اين مشكل را برطرف می کند و 
با تغییر رنگ،  به ما نشان می دهد که در زخمی که نمی بینیم چه 

می گذرد.
فرانهوور  پژوهشی  موسسه  محققین  پاپ ساينس،  گزارش  به 
واقع در مونیخ آلمان، رنگینه مخصوصی ساخته اند که نسبت به 
ماده  اين  از  آن ها  مواد عكس العمل نشان می دهد.    )pH( پ.هاش 

برای ساخت باند جديد استفاده کرده اند.

اين باند جديد مانند همه باندهای ديگر روی زخم بسته می شود،  با 
اين تفاوت که انگار پنجره بازی در اختیار ما می گذارد تا از اوضاع 
زخم باخبر باشیم. به طور معمول، پوست سالم و زخمی که ترمیم 
و درمان شده،  مقدار خفیفی پ.هاش اسیدی دارد،  در حدود ۵ يا 6. 
اما اگر پ.هاش به سمت طیف قلیايی برود، می تواند نشان دهنده 

وجود عفونت باشد.
رنگینه موجود در باند جديد باعث می شود که باند نسبت به تغییر 
پ.هاش واکنش رنگی نشان بدهد به اين ترتیب که اگر پ.هاش بین 
6.۵ و 8.۵ باشد، باند به رنگ بنفش در می آيد. به کمک اين باند 
جديد،  افراد آسیب ديده يا پزشكان می توانند بدون نیاز به تعويض 
مداوم باند،  اوضاع زخم را زير نظر داشته باشند. اين امر خیلی 
به بهبود زخم کمک می کند، چون خود تعويض پانسمان می تواند 
فرصتی برای ورود میكروب ها به محل جراحت باشد. گام بعدی 
اين است که باند جديد در کلینیک بیماری های پوستی بیمارستان 

جرمن آلمان مورد استفاده قرار بگیرد.
در نهايت هدف اين محققین رسیدن به يک نشانگر بصری است. 
آن ها نیاز به حسگری دارند که به طور کامال دقیق به آن ها نشان 
بدهد که زخم در حال بهبود است يا اين که نیاز به رسیدگی دارد..
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آیا شاد بودن هم ژنتيکي است! 
همواره درست تصمیم گیري کنید، چه هنگامي که شريكي را در نظر 
يا  نه،  يا  برويد  مسجد  يا  کلیسا  به  هستید  دودل  که  وقتي  يا  داريد، 
اينكه چگونه از بدن خود مراقبت کنید . بر اساس مطالعه تازه اي، اين 
تصمیم ها مي تواند تاثیر چشمگیري بر موقعیت کلي زندگي شما داشته 
باشد. اين مطالعه نظريه اي را که معتقد است شادي ما در زندگي تا حد 

زيادي به وسیله ژن ها از پیش تعیین شده، به چالش مي کشد. 
بر اساس نظريه »نقطه تعیین« که به میزان وسیعي پذيرفته شده، شادي 
درازمدت يک فرد تمايل به آن دارد که پايدار باشد، زيرا که عمدتا به 
عوامل ژنتیكي بستگي دارد. اين نظر تا اندازه اي بر مطالعاتي پايه گذاري 
دوقلوهاي  با  مقايسه  در  همسان  دوقلوهاي  مي دهد  نشان  که  شده 
نظريه  اين  دارند.  رضايت  زندگي  از  مشابه تري  میزان  به  ناهمسان 
القا مي کند که میزان شادي در زندگي ما ممكن است گاه گاه با  چنین 
به  تغییر طي دو سال  اين  اما  تعادل خارج شود،  از  واقعه هاي مهمي 

میزان پیش تعیین شده باز خواهد گشت. 
بروس هدي و همكارانش از دانشگاه ملبورن در استرالیا براي آزمودن 
اين نظريه که آيا براي افراد میزان مشخصي شادماني از پیش تعیین 
شده يا خیر، افرادي را در آلمان درباره شغل، شیوه زندگي و کنش هاي 

اجتماعي و مذهبي شان مورد پرسش قرار دادند. 
اين بررسي ابتدا با شرکت ساالنه سه هزار نفر آغاز شد، اما در پايان 
در  نفر  هزار  به 60  آن  در  کنندگان  تعداد شرکت  دوره 2۵ ساله اش، 

سال افزايش يافت. 
پژوهشگران دريافتند تغییرات مشخص در شیوه زندگي افراد به تغییرات 
چشمگیر درازمدتي در رضايتمندي گزارش شده از زندگي شان منتهي 
شد، برخالف نظريه »نقطه تعیین« که بر اساس آن بايد اين تغییرات، 

انحراف موقتي در میزان شادي از پیش تعیین شده باشد. 
میزان  فرد  يک  میزان شادماني  بر  تاثیرگذار  عوامل  مهمترين  از  يكي 

روان رنجورخويي شريک زندگي آن فرد بود. 
رنجورخويي  روان  آزمون هاي  در  آنها  زندگي  شريک  که  افرادي 
نمره هاي بااليي آوردند، احتمال بیشتري داشت که ناشادمان باشند و 

تا هنگامي که آن رابطه ادامه دارد، ناشادمان باقي بمانند. 

پزشکی

به زودي رویاهایتان ثبت مي شود
مي گويند  آمريكايي  دانشمندان  انجام شده،  تحقیق  اساس  بر 
فعالیت هاي  ثبت  توانايي  که  آورده اند  وجود  به  را  سیستمي 

مغز را در سطوح باال دارد. 
گروهي از پژوهشگران مي گويند قصد دارند روياهاي انسان 

در خواب را بر روي امواج الكترونیكي ثبت و تفسیر کنند. 
شايد ايده ماشیني که توانايي ثبت روياها را داشته باشد، به 
نظر تخیلي بیايد، اما يک تیم تحقیقاتي در کالیفرنیا در تالش 
است تا دريابد که عملي شدن چنین ايده اي تا چه حد ممكن 
است. در همین ارتباط، دکتر موران کرف، سرپرست اين تیم 
تحقیقاتي گفته است:»ما امیدواريم که بتوانیم روياهاي انسان 

را بخوانیم.« 
به  از روان شناسي  اواخر  تا همین  تحلیلگران خواب و رويا، 
عنوان ابزاري براي درک ضمیر ناخودآگاه استفاده مي کردند 
اما تنها راه تفسیر خواب اين بود که از مردم خواسته شود تا 
بعد از بیدار شدن درباره موضوع خوابهايشان توضیح بدهند. 
دکتر کرف مي گويد: »هنوز پاسخ روشني در اين باره که چرا 
خواب مي بینیم وجود ندارد. اما يكي از سواالتي که امیدواريم 
به آن پاسخ دهیم اين است که چه موقع واقعا چنین روياهايي 

به سراغ ما مي آيند.« 
شده،  انجام  پژوهشي  تیم  اين  توسط  که  تحقیقي  براساس 
فعالیت تک تک سلول هاي مغزي يا اعصاب با اهداف و مفاهیم 

مشخصي مرتبط است. 
در جريان اين تحقیق، اين تیم تحقیقاتي با نشان دادن مجموعه 
با  که  را  مغزي  سلول هاي  توانست  داوطلبان  به  تصاويري 
بخش وسیعي از اهداف و مفاهیم هماهنگ هستند، شناسايي 
اين است که دريابند  اين محققان  کنند. حال قدم بعدي براي 
آيا مي توانند مفهوم امواج مغزي داوطلبان را به هنگام خواب 

دريابند يا خیر؟ 
در صورتي که چنین چیزي تحقق يابد دانشمندان امیدوارند 
و  ثبت  هنگام خواب  را  انسان  مغزي  امواج  نقشه  بتوانند  که 

ارتباط آن را با روياها پیدا کنند. 

یافته های جدید 
برای ساخت 
HIV واکسن

کشف  با  امريكايی  محققان 
اسید   ۵ در  جزئی  های  تفاوت 

آمینه موجود در پروتئین HLA-B دلیل مقاومت برخی افراد را در 
مقابل ويروس کاهش دهنده ايمنی بدن انسان کشف کردند که می 

تواند به آن ها در ساخت واکسن HIV کمک کند. 
از سال ها قبل محققان می دانستند که برخی افراد پس از آلوده 
و  کرده  پیشرفت  سريعًا  ها  آن  بیماری   HIV ويروس  به  شدن 
به  مانند و حتی هرگز  باقی می  زيادی سالم  تا مدت های  برخی 

درمان نیاز پیدا نمی کنند. 
با  هاروارد  دانشگاه  و  ماساچوست  عمومی  بیمارستان  محققان 
روش های جديد ژنوم انسانی را مورد مطالعه قرار دادند تا اساس 
ژنتیكی اين پديده را دريابند. از هر 300 بیمار مبتال به HIV، 1 نفر 
از طريق سیستم ايمنی اين ويروس را خنثی کرده و میزان آن را تا 

حد پايینی نگه می دارد. 
محققان ژنوم 1000 بیمار دارای اين توانايی را با با کدهای ژنتیكی 

2600 فرد مبتال به HIV مقايسه کردند. 
اين تحقیقات حدود 300 نقطه متفاوت را در کدهای ژنتیكی که با 
کنترل ايمنی HIV شناسايی کردند که همگی روی 6 کروموزوم 
قرار دارند. آن ها اين تغییرات را تا 4 تغییر تنها در DNA کاهش 

دادند که همگی به سیستم ايمنی مرتبط هستند. 
عالوه بر اين، محققان ۵ اسید آمینه را در پروتئین HLA-B يافتند 
که با تفاوت های توانايی انسان در کنترل ويروس HIV در ارتباط 
است. اين پروتئین در نابودی سلول های آلوده به ويروس توسط 
سیستم ايمنی مؤثر است. وجود اين تغییرات اختالفات زيادی را در 

افراد مبتال برای کنترل ويروس ايجاد می کند. 
به  نسبت  افراد  برخی  ايمنی  سیستم  واکنش  چگونگی  شناخت 
با  مبارزه  واکسن  در ساخت  مهمی  گام  تواند  می   HIV ويروس 

ويروس HIV باشد.
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همذات  آن  نام  که  شهری  عشق،  شهر  به  سفر 
و  رمانتیک  نامش  شیرين.  قصر  است؛  دلدادگی 
شود،  می  عاشق  پرويز  خسرو  نیز.  مردمانش 
دلداده شیرين. شايد هم رقیبی برای فرهاد! اما يک 
رقیب برنده. در حالی که فرهاد تیشه به ريشه کوه 
می زند، خسرو پرويز کاخی بنا می نهد مزين به 

نام همسر مسیحی اش. 
کاخی که از دل تاريخ می گذرد و امروز همچنان 

شهری  کاخ  اين  محل  حاال  کند.  می  فخرفروشی 
است به همین نام. در دفتر و کتاب زياد از قصر 
ابودلف  به زعم خود.  اند هر کس  شیرين نوشته 
درباره  خارجی  مورخان  و  گردشگران  از  يكی 
شیرين  قصر  است:  نوشته  چنین  شهرستان  اين 
دارای ساختمان های بلند و عظیمی است که ديد 
انسان از تعیین ارتفاع آن عاجز و فكر از پی بردن 
های  ايوان  شامل  بناها  اين  است.  قاصر  آن  به 
های  سقف  ها،  کاخ  انبار،  ها،  خلوتگاه  پیوسته، 
ضربی، گردشگاه ها و اتاق هايی است که بر فراز 
شخص  تا  خواهد  می  وقت  مدتی  و  شده  بنا  تپه 
اين  وی،  گفته  به  ببرد.  پی  آن  کیفیت  به  خردمند 
عبارتی  به  يا  و  ابرويز  نام  به  پادشاهی  را  شهر 
ورود  بدو  همان  از  است.  نهاده  بنا  خسروپرويز 

مهمان قصر شويد. راستی قصر شیرين در استان 
کرمانشاه است. 

 قصر بی شیرين مانده! 
در  درست  برويد  شهر  شمالی  حاشیه  سمت  به 
قصر  های  ويرانه  چهارقابی،  آتشكده  نزديكی 
از  نه  ديگر  اما  کند.  می  پرويز خودنمايی  خسرو 
فرهاد دلسوخته خبری است و نه خسرو خود را 
نقل  تنها  سرنوشتشان  داند.  می  عشق  اين  فاتح 
کاخ  اين  درباره  شاعر.  دستمايه  و  است  کوچه 
جغرافی نويس و اهالی تاريخ زياد گفته و نوشته 
کاخ  اين  که  باورند  اين  بر  نیز  آنها  بیشتر  اند. 
توسط خسرو پرويز در میان باغ وسیعی احداث 
شده است. بهشتی بوده برای حیوانات وحشی که 
فراوانی  کنند. آب  اند در آن زندگی  اجازه داشته 
اين  به  مرتفع  جدولی  در  الوند  رودخانه  از  نیز 
از  اين کاخ را  از مورخان  باغ وارد می شد. يكی 
زمره عجايب جهان دانسته است که در سال 628 

میالدی توسط هراکلیوس به ورطه ويرانی رفت. 
از آن همه ابهت قصر، امروز بوی ويرانی به مشام 

می رسد و اندکی ضعف مديريت. ورود به کاخ در 
در  است.  بوده  میسر  ای  دوطرفه  پلكان  از  ابتدا 
تاالر ستون مستطیل شكلی  نیز  بنا  بخش شرقی 
وجود دارد که طاق های آجری آن را پوشش داده 
اند. در پشت تاالر هم اتاق گنبد دار بزرگی وجود 
گنبددار،  اتاق  و جنوب  دو طرف شمال  در  دارد. 
اتاق های مستطیل شكلی به چشم می خورد که از 

طريق اتاق گنبد دار قابل دسترسی بوده اند. 

برويد،  گنبددار  اتاق  پشت  به  توانید  می  حاال 
دار  ستون  رواق  با  شكل  مربع  حیاطی  اينجا  در 
اتاق  را  دار  ستون  حیاط  اين  اطراف  دارد.  قرار 
روزی  که  هايی  اتاق  اند.  فراگرفته  متعددی  های 
روزگاری مامن کاخ نشینان بود. حاال از چه طبقه 
و يا به چه شغلی بودند را نمی دانیم. اما اين کاخ 

امروز به آه دل فرهاد گرفتار آمده است. 

 از هر در که می خواهید وارد شويد 
چهارقاپی نزديک همین قصر شیرين است. پس تا 
زياد دور نشده ايد زمان را از دست ندهید. معنی 
 4 که  جايی  است؛  ساده  چهارقاپو  يا  قاپی  چهار 
در دارد. اين آتشكده تاريخش به دوران ساسانی 

بازمی گردد. 

اهل فن و تحقیق درباره اين آتشكده بر اين باورند 
طواف  داالن  که  بوده  هايی  آتشكده  نوع  از  که 
داشته است که به مرور رواق آن فرو ريخته است. 
با اين وجود هنوز می توان در بخش هايی از آن 

نشانه هايی را يافت. 
با گذشت اين همه سال هنوز باستان شناسان در 
پی کشف زوايای ناشناخته آن هستند. آنها گاهی 
هم در نتیجه گیری از يافته ها با هم اختالف نظر 
بنا را آتشكده  اين  دارند. بیشتر باستان شناسان 
می  ساسانی  پادشاه  پرويز  خسرو  زمان  از  ای 
زمان  همان  از  کاخی  را  آن  نیز  برخی  ولی  دانند 

می دانند. 
اتاقی  از  متشكل  چهارقاپی  آتشكده  مجموع  در 
اما  است.  شكل  گنبدی  سقف  يک  با  شكل  مربع 
بار ديگر بايد گفت متاسفانه حاال اثری از آن باقی 
نیست. دلخور نشويد شما می توانید آن را در ذهن 
اين وجود شما  با  بازسازی کنید.  خود مجسم و 
بقايای گوشواره ها را در چهار گوشه آن خواهید 

ديد اگر دير بجنبید ممكن است آن را هم نبینید! 

با  انتخاب  دارد،  در   4 مربع شكل  اتاق  اين  گفتیم 
خودتان است که از کدام در وارد شويد. 

هر 4 در هم به رواق اطراف فضای مرکزی ختم 
می شوند. در حاشیه اين بنا اتاق ها و فضاهايی 
وجود دارند که بخش هايی از آن نتیجه کوشش 
باستان شناسان است که پیش از حفاران غیرمجاز 

آن را شناسايی کرده اند. 
در اين بنا از مصالح محلی مثل الشه سنگ و مالت 
آجری  بنا  گنبد  هرچند  است.  شده  استفاده  گچ 

است. 
 از آن بزرگی يا بلندی 

ديديد،  تاريخی  میراث  کلی  که  آن  از  پس  حاال 
نزار  حال  بر  و  برديد  لذت  آن  گذشته  شكوه  از 
و  نشین  جوی  لب  بر  خورديد،  غصه  امروزش 
از زندگی لذت ببر. کنار رودخانه الوند بی ريا و 
زالل. درست مثل يک مسافر. رودخانه الوند زيبا و 
خروشان است. هر لحظه را از نو برای آدمی معنی 
می کند. »از آن بزرگی يا بلندی« معنی الوند است. 
واژه ای از لغات غنی زبان های آريايی. رودخانه 
از 2 سرچشمه سیراب می شود؛ يكی از کوه های 

داالهو است و ديگری از قالجه. 
سرچشمه اصلی رودخانه الوند از سراب اسكندر 
در غرب زاگرس و حدود 32 کیلومتری در مشرق 
همین  است.  ريژآب  دهستان  شمال  در  زهاب 
ريژآب خود کلی ديدنی است با دنیايی از افسانه 

ها و مردمانی نیک نژاد. 
رودخانه الوند همچنان که پیش می رود، بسیاری 
از نهرهای ديگر، خود را به آغوش آن می سپارند 
تا ماهی کوچک خود را نزد وی به امانت سپارند 
به امید درياهای آبی رنگ. دوباره جان آرام می 
گیرد اينجا. سرانجام رودخانه پس از کلی مهربانی 
به  الوند  راهی عراق می شود. رودخانه  زمین  با 
دلیل اين که از سرپل ذهاب )حلوان( می گذرد به 

نام رودخانه حلوان نیز معروف است. 

 سیستم های آبرسانی 
لذت  و  کنید  تعجب  بیشتر  تعجب کرديد؟خب پس 
ببريد. سیستم های آبرسانی يكی ديگر از جاذبه 

های تاريخی شهرستان قصرشیرين است. 
در ضلع شمالی عمارت خسرو درست به موازات 
سیستم  باقیمانده  شیرين  قصر  کمربندی  جاده 
های آبرسانی دوره ساسانی به طول تقريبی 10 
کیلومتر ديده می شوند که در میان اهالی محل به 

نهر شاهگدار معروف است. 
اين کانال به وسیله بندی از شمال شرقی روستای 
سید اياز، آب رودخانه حلوان را به حاشیه شمالی 
شهر قصر شیرين انتقال می داد. در ساخت کانال 
که بسیار فكورانه طراحی شده است از بلوک هايی 
و  رنگ  خاکستری  ای  ماسه  های  از جنس سنگ 
چنین  مشاهده  است.  شده  استفاده  گچ  مالت 
به  را  روز  آن  مردمان  فرهنگ  و  دانش  کارهايی 

خوبی نشان می دهد. 
 قصری ديگر به نام شیرين 

حاال که سرشار از آرامش شديد به سبک و سیاق 
پیشینیان به کاروانسرا برويد. کاروانسرای قصر 
در  که  است. شهری  داخل خود شهر  در  شیرين 
همین دوره معاصر هم رنگ جنگ و خون به خود 
شد،  دلشكسته  و  زخمی  هم  کاروانسرا  گرفت. 
ورودی  قسمت  تنها  که  ای  گونه  به  زياد.  بسیار 
اين همه سال،  از گذشت  باقی ماند. حاال پس  آن 
اين هیبت رنجور در حال التیام و مرمت است به 
کوشش میراث فرهنگی.کاروانسرای قصر شیرين 
از نظر پالن مثل ديگر کاروانسراهای دوره صفوی 
همچون بیستون و ماهیدشت است. اين کاروانسرا 
و  است  طاقداری در ضلع جنوبی  دارای ورودی 
شده  برقرار  دراز  سكويی  ورودی  طرف  هر  در 
است. پس از ورودی، هشتی گنبدداری قرار دارد 
که از طريق آن می توان وارد حیاط مرکزی شد. 
اين  طرف   4 در  ايد  ايستاده  نظاره  به  که  چنان 
ايوان های بزرگی با طاق جناغی مشاهده  حیاط، 
می کنید. در اطراف ضلع حیاط مرکزی هم تعدادی 
اتاق ساخته شده است. گذشتگان الشه های سنگ 
و آجر را بر هم نهادند و با دانش روز خود بنايی 
برپا کردند تا امروز گوشه ای باشد از میراث ملی 

اين مرز و بوم. 

 ديگر کاخ نیست 
در گذشته ها در شمال قصر شیرين کاخی بود که 
حاال ديگر نیست. از آن تنها نامی مانده است. اهل 
در  کاخ  اين  گويند.  به آن حوش کوری می  محل 
دوران آبادانی خود يكی از قصرهای سلطنتی زيبا 
برای  آمد. مكانی  به شمار می  و بزرگ ساسانی 
ويرانه  قصر  اين  حاضر  حال  در  فرمان.  صدور 

ای بیش نیست. 
 پايان سفر و جیب های... 

نمی شود که دست خالی برگشت. می شود؟ تنها 
به اين فكر کنید هنرمندان قصر شیرين هنوز هم 
هنر و صنعت را درمی آمیزند تا تحفه ای باشد در 
خور نام شهر شیرين. حاال که مطمئن شديد امكان 
انتظار  بازار  در  خريد  برای  سوغات  کلی  ندارد، 
عالقه  دستی  صنايع  به  اگر  کشند.  می  را  شما 
منديد موج، گلیم و قالی در اين شهر به نام است و 
اگر اهل خوراکی بهتر می دانید مهم ترين سوغات 
شهر خرماست. محصول نخلستان های زيبا. البته 
اگر به فصلش باشد مرکباتی چون پرتقال، لیمو و 

نارنج خوشمزه سفرتان را خوشكام می کند. 

 قصر شیرين، شیرين است اگر... 
مردمانی  که  شهری  عاشقی،  و  عشق  داستان 
از رسم  اندکی دلشان گرفته است  اما  آرام دارد، 
زمانه جوانانی دارد جويای کار. هنوز آهنگ گلوله 
با  شهری  پیچد.  می  مغزشان  در  بمب  و  توپ  و 
شاخه های پربار نارنج و لیمو، آفتاب داغ تابستان 
فرا  زود  بهارشان  که  امید  خرما.  طاليی  رنگ  و 
شهر  به  دارند  خوش  دل  و  گیرند  سامان  رسد. 

شیدايی. اين قصر شیرين است اگر...

*********
خانواده 20 نفره 

آمریکایي 
گیل و کلي بیتز آنقدر بچه دوست دارند که تا کنون 
18 بچه به اين دنیا آورده اند. اين زوج اهل تنسي 
را  تولد هجدهمین فرزند خود  آمريكا ماه گذشته 
جشن گرفتند و باز هم امیدوارند فرزندان ديگري 
داشته باشند.خانواده بیتز مي خواهند روز عنوان 
پر جمعیت ترين خانواده دنیا را از آن خود کنند 
خانواده  اختیار  در  حاضر  حال  در  عنوان  اين 

دوگراس از آرکانزاس است که 19 فرزند دارند. 
خدا  مي گويد:»اگر  خانواده  اين  4۵ ساله  پدر  گیل 
بخواهد من و همسرم مي خواهیم فرزندان بیشتري 
داشته باشیم.بچه ها نعمت هستند و خداوند بارها و 
بارها اين لطفش را شامل حال ما کرده است.«کلي 
مادر 43 ساله اين خانواده هم مي گويد:»ما عاشق 
اضافه  ما  جمع  به  که  بچه اي  هر  و  هستیم  بچه 
مي شود خانواده مان خوشحال تر از قبل مي شود.
ما زماني است  لحظات در خانه  هیجان انگیزترين 

که يک کودک به دنیا مي آيد.« 
اين زوج 23 سال پیش ازدواج کرده اند و در اين 
مدت کلي تقريبا در همه سال ها باردار بوده است. 
ناتان   ،17 18،الوسون  ارين   ،20 مايكال   ،21 زاک 
کارلین 12،  تريس 13،  توري 14،  آلیسا 1۵،   ،16
جوزي 11،کیتي 10، جكسون 8، واردن 7، عیسیاه 
۵، آدله 4، الي 3، آنا يک ساله و جودسون ويت يک 
ماهه فرزندان اين خانواده پر جمعیت هستند. گیل 
براي اينكه تمام اعضاي خانواده در يک خانه جا 
شوند خانه شان را گسترش داده. خانه آنها اکنون 
پنج اتاق خواب، هشت سرويس بهداشتي و حمام، 
اتاق ناهارخوري بزرگ و يک  دو آشپزخانه، يک 
اتاق بزرگ براي نگهداري و درس خواندن بچه ها 
را  بچه ها  لباس هاي  از  بسیاري  بیتز  خانم  دارد. 
خودش مي دوزد و در خانه آنها تلويزيوني وجود 
ندارد. آنها اوقات فراغت شان را با بازي کردن و 
آواز خواندن مي گذرانند.در اين خانواده پر جمعیت 
بعضي اوقات هم بین بچه ها دعوا و مشاجره شكل 
کل  در  مي گويند  بیتز  آقاي  و  خانم  اما  مي گیرد 

خانواده بسیار شاد و خوشحالي هستند. 

بی بی سی - 10نوامبر2010 

مروری بر جاذبه های گردشگری قصر شیرين

قصری که برای شيرین بنا شد
سامان عابری



27 هفته نامه پرشین جمعه 21 آبان ماه 1389 - شماره 173

پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com



جمعه 21  آبان ماه 1389   -  شماره 173هفته نامه پرشین28

info@persianweekly.co.uk خانه و خانواده
7 نكته مهم درباره ظروف تفلون

نـکـتـه هـاي 
نـچـســب

در سال 1938 میالدي شرکت آمريكايي دوپونت ماده اي پلیمري 
به نام پلي تترافلئورواتیلن را با نام تجاري تفلون معرفي و به بازار 
الكتريسیته  عايق  و  نچسب  پوشش  نوعي  ماده  اين  کرد.  عرضه 
خوبي  شیمیايي  مقاومت  هم  و  باال  حرارتي  مقاومت  هم  که  بود 

و  اسیدها  مقابل  در 
بازها داشت...

میان  که  آنجا  از   
پوشش هاي  تمامي 
از  تفلون  موجود، 
ضريب  باالترين 
برخوردار  نچسبي 
در  آن  از  بود، 
استفاده  ظروف 
نظارت  اداره  شد. 

در  مجاز  پوشش  به عنوان  را  تفلون  هم  آمريكا  داروي  و  غذا  بر 
محققان  وجود،  اين  با  و  داده  قرار  تايید  مورد  غذا  پخت  ظروف 
اگر  که  به طوري  داده اند؛  هشدار  ظروف  اين  از  استفاده  درباره 
دقت کنید مي بینید تا به حال، پشت سر هیچ ظرفي اين همه حرف 
و حديث نبوده است! ظروف تفلون از آلودگي محیط زيست گرفته 
تا سرطان زايي به هر چیزي متهم شده اند اما جالب اينجاست که 
هنوز هم از پرفروش ترين ظروف پخت وپز به شمار  مي روند. اگر 
به  را  نكته  اين7  مي کنید،  استفاده  ظروف  اين  از  گاهي  هم  شما 

خاطر بسپاريد.
به عالمت استاندارد توجه کنید: هنگام خريد ظروف تفلون حتما به 
عالمت استاندارد ملي توجه کنید و به دلیل پايین بودن قیمت، انواع 
غیراستاندارد را انتخاب نكنید. فقط ظروفي که در کارخانه هايي با 
مجوز پروانه ساخت از وزارت بهداشت تولید مي شوند، استاندارد 

هستند.
شعله  روي  تلفون  ظروف  وقتي  نكنید:  زياد  را  گاز  اجاق  شعله 
آتش در دماي باالتر از 260 درجه سانتي گراد حرارت داده شوند 
آزاردهنده  و  سمي  که  مي شود  آزاد  گازي  نچسب شان،  اليه  از 
در  حیوانات  آسیب  زمینه  در  زيادي  تجربیات  و  مطالعات  است. 
اثر استنشاق بخارهاي حاصل از گرم شدن تفلون وجود دارد و 
تحقیقات ثابت کرده است که در اثر تجزيه اليه پوشاننده اين نوع 
ظروف 1۵ نوع بخار سمي و سرطان زا ايجاد مي شود. اين مواد 
براي پرندگان سمي است و مي تواند در انسان حالت هايي شبیه به 
ايجاد  درد عضالني  و  گیجه  احساس کسالت،سر  مانند  آنفلوآنزا 

کند.
از قاشق هاي مناسب استفاده کنید: براي پیشگیري از ايجاد خش 
و خراش و جلوگیري از آسیب ديدن پوشش سطح داخلي ظروف 
تفلون قاشق هاي تیز را به کف ظرف نكشید و هنگام پخت وپز تنها 
از قاشق هاي چوبي و پالستیكي که گوشه هاي تیز ندارند استفاده 

کنید.

امكان استفاده  تا حد  بهتر است  نپزيد:  تفلون  غذاي بچه ها را در 
از ظروف تفلون را محدود کنید و براي تهیه غذاهاي مايع مانند 
اين  به خاصیت نچسب بودن  نیازي  سوپ و جوشاندن شیر که 
ظروف نداريد از آنها استفاده نكنید و غذاي بچه ها را هم در اين 

ظروف نپزيد.
اين ظروف را با ابر نرم بشويید: ظروف تفلون را با ابر نرم بشويید 
تا خراش برندارند. براي شستن اين ظروف از اسفنج زبر و سیم 
ظرف  داخلي  پوشش  کار  اين  با  چون  نكنید  استفاده  ظرفشويي 
آسیب مي بیند و احتمال آزاد شدن مواد سمي آن افزايش مي يابد.

آسیب  دچار  که  تفلوني  ظروف  از  بیندازيد:  دور  را  خش دارها 
شده اند و در اثر شست وشو يا کشیدن قاشق خراش هايي در آنها 
احتمال ورود مواد  نكنید.  استفاده  به هیچ وجه  ايجاد شده است 
زيان آور به بدن از طريق ظروف تفلوني که هنگام پخت وپز آسیب 

ديده اند، بیشتر است.

ظروف تفلون را تعمیر نكنید: به هیچ وقت براي صرفه جويي در 
اقتصاد خانواده ظروف تفلون را بازسازي نكنید. نوع ماده مصرفي 
و شیوه کار واحدهاي بازسازي ظروف تفلون مورد تايید وزارت 
بهداشت نیست. بررسي هاي آزمايشگاهي روي موش ها نشان داده 
است که بازسازي غیربهداشتي ظروف و حتي استفاده از ظروفي 
استاندارد  و  بهداشت  وزارت  پروانه  بدون  کارخانه هاي  در  که 
مانند  بیماري هاي خطرناکي  مي تواند  ايران ساخته مي شود،  ملي 

سرطان کبد، بیضه، پستان و پانكراس را در پي داشته باشد.

دور ریختنی های 
بعد از ازدواج!؟

ازدواج يكی از قديمی ترين پیوندهای انسانی است که ارضاکننده و 
رشددهنده شخصیت آدمی به شمار می آيد

● کلیشه ها و باورهای غلط را فراموش کنید 
ازدواج يكی از قديمی ترين پیوندهای انسانی است که ارضاکننده و 
رشددهنده شخصیت آدمی به شمار می آيد و اکثر قريب به اتفاق 
افراد حداقل يكبار در زندگی خود، دست به اين تجربه و انتخاب می 

زنند. 
اثر  و  جدايی  بروز  خطر  و  زناشويی  اختالفات  روزافزون  افزايش 
منفی آن بر سالمت روانی زوجین و فرزندان، موجب شده است تا 
مشاوران و آنانكه با خانواده و زوجین سروکار دارند. راهكارهايی 
ارائه دهند تا تالش خود را در جهت تحكیم اين پیوند مقدس به کار 

ببندند. 
زندگی مشترک با اين باور زوجین که تنها مرگ می تواند ما را از 
هم جدا کند، شروع می شود. در آغاز زندگی مشترک، زوجین نسبت 
زندگی  ديگريست  چیز  واقعیت  اما  دارند  کامل  اعتقاد  باور  اين  به 
مشترک در ادامه تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که پاره 

ای از آنها ممكن است زندگی را به طرف اختالف و درگیری، جدايی 
روانی يا طالق خاموش و حتی طالق رسمی سوق دهد و اين عوامل، 
ازدواج را که می توانست عرصه کمال آنها باشد به عرصه پیكار 

مبدل می کند. 
طبق نظريات شناختی - رفتاری که رويكرد افراد شاخص بسیاری 
در علم روانشناسی است، باورهای غلط در ذهن هر يک از زوجین 
شناخت دقیق از طرف مقابل را با مشكل مواجه می کند و اين مسئله 
به هنگام رفتار و يا ايجاد ارتباط کالمی، زوجین را در رسیدن به 

تفاهم با موانعی روبه رو می کند 
مكاتب مختلفی در روانشناسی تئوری ها و نظريات خود را در جهت 
تبیین مشكالت زناشويی مطرح کرده اند، که از جمله آنها می توان به 
نظريات شناختی - رفتاری اشاره کرد. براساس اين نظريه باورها، 
افكار و طرحواره های ذهنی ما در بروز اين اختالفات نقش بسزايی 
دارند. چرا که باورها، شناخت ها و اسطوره های موجود در ذهن 
اين نظريه مشكالت  ما در نحوه ارتباطات مان تأثیرگذار است، در 
رفتاری و تعارضات بین فردی از جمله اختالفات زناشويی براساس 
می  تحلیل  آنها  دوی  هر  يا  زوجین  از  هريک  غیرمنطقی  باورهای 
شود. »باورها« گويای نگاه ما به هستی و چیزهايی هستند که با آنها 
باورهای  کنیم.  می  و عمل  رفتار  باورهايمان  براساس  ما  موافقیم. 
مذهبی، سیاسی و اجتماعی ما را به رفتارهای خاص يا کاربرد گونه 
ای خاص از زبان هدايت می کند. طبق نظريات شناختی - رفتاری که 
رويكرد افراد شاخص بسیاری در علم روانشناسی است، باورهای 
غلط در ذهن هر يک از زوجین شناخت دقیق از طرف مقابل را با 
مشكل مواجه می کند و اين مسئله به هنگام رفتار و يا ايجاد ارتباط 
کالمی، زوجین را در رسیدن به تفاهم با موانعی روبه رو می کند. 
اين باورهای غلط و گاها کلیشه های پیش ساخته از جنس مخالف 
و يا پیشداوری هايی که نسبت به شخصیت همسر خود داريم يكی 
از موانع روانی ايجاد ارتباط صحیح میان زوجین است. اينكه ما چه 
آنها  به  که چگونه  کند  تعیین می  باشیم  داشته  ديگران  از  ای  تلقی 
نزديک شويم و چگونه با آنها ارتباط برقرار کنیم. باورهای غلط و 

پیش داوری باعث می شود که احساسات بر نحوه واکنش ما نسبت 
به آنها تأثیر بگذارد و احتمااًل باعث شود که حرف های آنها را سوء 

تعبیر کنیم و اين خود مانع يک ارتباط کارآمد می شود. 
تحقیقات مختلف نشان می دهد که يكی از مهم ترين عوامل مشكل 
ساز در زندگی مشترک، اختالل در ارتباط يا به عبارتی اختالل در 
به عنوان مثال در گزارشی که توسط  تفاهم است.  تفهیم و  فرآيند 
آژانس مشاوره و خانواده تهیه شده است نشان می دهد که مشكل 
پژوهش، مشكل  در  کننده  از زوج های شرکت  اساسی 87 درصد 
تفاسیر  و  ها  نگرش  تأثیر  ديگری  تحقیق  در  است.  بوده  ارتباطی 
بررسی  آنها  زناشويی  سازگاری  بر  يكديگر  رفتارهای  از  زوجین 
و رابطه مثبتی میان اين دو متغیر ديده شد. همچنین ديده شده که 
داشتن  به  امید  زوجین  از  يک  هر  رفتارهای  در  مثبت  های  نگرش 
روابط زناشويی خوشايند را بیشتر می کند. محققان بیان می دارند 
که پیش فرض های زوجین در زمینه ماهیت زن و مرد و توانايی 
افراد برای تغییر دادن عملكرد زناشويی آنها نیز در اين زمینه مؤثر 
روابط  از  شوهر  و  زن  تجربه  که  داشت  دور  نظر  از  نبايد  است. 
والدين خود و برداشت هايی که آنها از زندگی خانوادگی خود داشته 
اند، در ايجاد باورها، اسطوره های ذهنی و کلیشه های غلط و در 
نهايت سازگاری زناشويی آنها تأثیرگذار است. تحقیقات نشان داده 
است که تأثیراتی که زن از ادراکات و تجربیات خانواده اش می گیرد 
دخالت  که  معناست  آن  به  اين  است؛  مرد  از  بیشتر  و  تر  برجسته 
است.  قويتر  زن  ناحیه  از  زناشويی  سازگاری  در  قبلی  الگوهای 
نسل  به  نسلی  از  تعاملی،  و  سازگاری  ارتباطی  الگوهای  واقع  در 
و هیجانی  اجتماعی  انتقال در رشد  اين  و  انتقال هستند  قابل  ديگر 
کودکان قابل نفوذ است. پیروان رويكرد شناختی رفتاری کارکردن 
بر روی باورهای غیرمنطقی و تغییر دادن آنها را بهترين راه مقابله 

با تعارضات زناشويی عنوان کرده اند. 
راههای زيادی برای بی اثر کردن کلیشه ها و باورهای غلط وجود 
دارد. يكی از ابتدايی ترين قدم ها برای تغییر باورهای غلط اين است 

که زوجین نسبت به تفاوت های زن و مرد آگاه شوند. 
اگر زن و شوهرها بدانند که میان اين دو جنس، تفاوت های جدی و 
عمیقی در ادراک، احساس، انديشه، واکنش و حتی ابراز عشق وجود 
دارد، ديوارهای رنجش و سوءظن فرو می ريزد و بسیاری از اين 
آگاهی  از  بعد  البته  يابد.  می  تخفیف  بیجا  توقعات  و  ها  سوءتفاهم 
از اين تفاوت ها تالش برای تغییر طرف مقابل که نشأت گرفته از 
ذات جنسی اوست بی فايده بوده و پذيرش تفاوت ها و احترام به 
آنها بهترين راهكار پیش روست. زندگی ای که در آن طرفین از هر 
فرصتی بخواهند برای تغییر دادن طرف مقابل خود استفاده کنند، 
بی شک زندگی را به عرصه ای برای بحث و مشاجرات پايان ناپذير 

و بی نتیجه تبديل می کنند. 
باشد،  داشته  واقعی  استادان  که  نیست  هنرهای رزمی  مانند  عشق 
متولدشده هستند، درست  تازه  نوزادان  بازی عشق،  در  افراد  همه 
مثل هر چیز ديگری، در اين مورد هم کسب مهارت مستلزم زمان و 
تمرين است. کسب مهارت های ارتباطی يكی ديگر از راههايی است 

که مبارزه با افكار و ايده های منفی را تسريع می بخشد. 
»شنیدن« يعنی خوب شنیدن و گوش دادن همدالنه و »گفتن« يعنی 

يادگیری چگونگی ابراز احساسات و خودافشاگری سازنده . 
بسیاری از زوجین بايد نگاه و ديدگاه خود را نسبت به مهارت های 
ارتباطی تصحیح کنند. بسیاری از آنان اين مهارت ها را به »گفتن« و 
»شنیدن« تمنیات درونی محدود می دانند. بايد دانست که »شنیدن« 
يادگیری  به  »گفتن«  و  دادن همدالنه  به خوب شنیدن و گوش  بايد 
چگونگی ابراز احساسات و خودافشاگری سازنده تغییر يابد. زوجی 
که مهارت های ارتباطی را کسب کرده است اگر در کاری همسرش 
را مقصر بداند نبايد شخصیت و تمام وجود او را زير سؤال ببرد 
بلكه اشاره به نادرستی »رفتار خاص« کفايت می کند. چنین زوجی 
کارهايت  »همه  هستی«،  طور  همین  »همیشه  مثل  جمالتی  گاه  هیچ 
اينطور است« يا »هیچ کاری بلد نیستی« را به کار نمی برد، بلكه به 
جای اين جمالت که تخريب کننده و بازدارنده ارتباط صحیح است 
می گويد: »به نظر من درست نبود که در حضور جمع با پسرمان 
جمله  اين  در  بینید  می  که  طور  همان  کنی«.  صحبت  خشونت  با 
و  رفتار  تنها  و  نمی شود  به چالش کشیده  مقابل  شخصیت طرف 

گفتار خشونت آمیز اوست که مورد انتقاد قرار می گیرد. 
طعنه،  با  هرگز  باشند،  بلد  را  ارتباطی  های  مهارت  که  همسرانی 
زخم زبان، کنايه و پايین آوردن حرمت يكديگر به ابراز احساسات 

ناخوشايند نمی پردازند. 
نبايد تصور کنیم که يک زندگی ايده آل بدون هر گونه اختالف نظر 
است. واقعیت اين است که اختالف نظر و تفاوت عقیده همیشه وجود 
خواهد داشت، نكته ای که مهم است نحوه برخورد و حل اختالف 
است. زوجین نیاز دارند که با مطالعه تفاوت های زن و مرد و کسب 
مهارت های ارتباطی به تدريج به باورهای منفی و کلیشه های غلط 
و ويرانگر را به افكار مثبت مبدل کنند. همیشه گفته می شود که تنها 
چیز ثابت در زندکی »تغییر« است. بايد با تمرين و ممارست تغییر 
که  بدانیم  شويم.  خسته  »تغییر«  کند  روند  از  نبايد  کرد.  ايجاد  را 
ارتباطات رشديافته نیازمند اين تغییر و تغییر زمان بر است و آنچه 

به زندگی ما هديه می کند بسیار لذتبخش خواهد بود.
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راهنماي خريد لباس پايیزه
مي پیچد،  کوچه ها  در  پايیزي  باد  کم کم  وقتي 
بايد سراغ گنجه  خیلي ها دو به شک مي شوند که 

لباس پايیزي بروند و لبا س هاي تابستاني را جمع 
لبا س هاي  با  بتوان  که  است  زود  هنوز  يا  کنند 

ضخیم تر در خیابان ظاهر شد...
ولي  است.  پايیزي  لباس هاي  خريد  فصل  فصل،   
الزم نیست با يک جیب پر از پول راهي فروشگاه 
زيبايي شناسانه،  اصول  برخي  دانستن  با  شويد. 
مي توانید لبا س هاي جديدتان را با لبا س هاي قديمي 
پیش  از  بیش  لبا س هايتان  در  تا  کنید  هماهنگ 

بدرخشید.
که  است  آن  وقت  کم کم  مي آيد  پايیز  وقتي 
لبا س هاي  لبا س هاي آستین کوتاه را جمع کنید و 
ديگري را مهمان جارختي تان بكنید. بلوزهاي يقه 
جین،  شلوارهاي  عرق گیر،  کشباف،  ژاکت  اسكي، 
روسري هاي  ضخیم  تر،  پارچه اي  شلوارهاي 
چكمه هاي  چرمي،  دستكش هاي  و  ضخیم  تر 
ساق بلند، بلوزهاي بلند دکمه دار، کت هاي ورزشي، 
کمربندهاي  و  کمردار  کوتاه  کت هاي  و  جلیقه 

چرمي از کمد شما يک کمد پايیزي مي سازند.

ژاکت ها از راه مي رسند
و  مي پوشند  مانتو  يا  بلوز  يک  خیلي ها  پايیز،  در 
اما  مي کنند.  تكمیل  را  لباس هايشان  ژاکت،  يک  با 
به  و  پايیزه  لبا س هاي  با  اصلي  مشكالت  از  يكي 
از  چاق تر  را  فرد  که  است  اين  ژاکت،  خصوص 
مشكل،  اين  راه حل  مي دهد.  نشان  هست،  آنچه 
که  برويد  ژاکت هايي  خريد  سراغ  است.  آسان 
دقیقا متناسب با سايز بدن شما بافته شده باشند. 
نقش  که  زيرپیراهن  يک  ژاکت،  جاي  به  مي توانید 
بپوشید.  پیراهن  اليه   2 و  مي کند  ايفا  را  عرق گیر 
در اين صورت، ديگر نیازي به حمل ژاکت در اين 
روزهاي پايیز که هوا متغیر است، نخواهید داشت. 
يک مزيت ديگر ژاکت اين است که اگر گرمتان شد، 
مي توانید آن را از تن درآوريد و دور کمرتان گره 

اوقات  خیلي  است.  نامطمئن  پايیز  هواي  بزنید. 
همراه داشتن يک ژاکت مناسب ضروري است.

9 پیشنهاد پايیزي
مي توانید يک ژاکت قرمز يا هر رنگ شاد ديگري 
با  مي شود،  بسته  بزرگي  دکمه  يا  کمر  با  که  را 
کنید.  ست  و  بپوشید  سفید  يقه اسكي  بلوز  يک 
چرم  از  که  آنهايي  مانند  قهوه اي رنگ  زيورآالت 
ساخته شده اند، تیپ پايیزي شما را کامل مي کنند.

پیشنهاد شماره 2 براي میهماني هاي زنانه مناسب 
با يک  را  نیم ساق  است. شما مي توانید يک چكمه 
شاد  رنگ هاي  و  هندسي  طرح هاي  با  بلند  دامن 
بلند ساده و  بلوز آستین  با يک  را  آن  بپوشید و 
يک گردنبند ظريف کامل کنید. براي اينكه سردتان 

نشود، مي توانید ساق بپوشید.
شلوار  يک  فصل،  اين  براي  مي توانند  آقايان 
دست  پايیز  روزهاي  در  بخرند.  خاکستري  جین 
جین  شلوار  و  برداريد  آبي  سرجین هاي  از 

يقه  يا  يقه اسكي  پیراهن  با يک  خاکستري تان را 
گرد ست کنید.

چند وقتي است که ژاکت هاي فانتزي زيبايي براي 
پايیزه ها آمده است. شما  بازار  به  دختر خانم ها 
داراي  و  کوتاه  ژاکت هاي  اين  از  يكي  مي توانید 
رنگ شاد را با يک بلوز نازک به رنگ هاي سفید و 

بنفش روشن و شلوارجین ست کنید.
نیز در  بلند  بافتني  تونیک هاي پشمي و  پوشیدن 
اين فصل مناسب است. مي توانید اين تونیک ها را 
با يقه  اسكي و آستین هاي تا  آرنج به همراه ساق 

بپوشید.
پیشنهاد شماره 6 ما هم مخصوص آقايان است 
و آن، خريد يک شلوار کتان مشكي است. شلوار 
کتان مشكي هم شیک است و هم به شما ظاهري 
رسمي تر مي بخشد. مي توانید اين شلوار را با بلوز 
يشمي ست کنید. اين شلوار با ژاکت بي آستین نیز 

بسیار زيبا مي شود.
با  را  پايیزي شان  لباس  تیپ  مي توانند  آقايان 
خريد يک کت مخمل کبريتي کامل کنند. رنگ هاي 
شتري، قهوه اي و حتي سدري براي پايیز ايده آل 
است. خوبي اين کت ها اين است که هم با شلوار 

جین ست مي شوند و هم با شلوار پارچه اي.
پارچه هاي مخمل کبريتي، چرم، جیر، پارچه هاي 
کشباف،  و  بافتني  مخمل،  زبر،  و  راه راه  کتاني 
نهايت  در  و  خز  دارند،  آستر  که  پارچه هايي 
پايیزي  لبا س هاي  پارچه هاي  پشمي،  پارچه هاي 
اين  سراغ  به  لباس  انتخاب  هنگام  پس  هستند. 
جنس ها برويد. شما مي توانید اين جنس لبا س ها 

را در فصل زمستان هم بپوشید.
رنگ لباس پايیزي را مطابق با رنگ طبیعت پايیز 
نفتي(،  )آبي  تیره  آبي  يشمي،  کنید: سبز  انتخاب 
هستند.  فصل  اين  مناسب  نیز  قهوه اي  و  عاجي 
رنگ ها در پايیز غوغا مي کنند پس شما هم در اين 

جشن رنگ طبیعت شرکت کنید.

سرگرمی مادر و کودک!  
 
  

هوا را از من بگیر؛ جغجغه ام را نه!
سلول های عصبی بینايی در طول نخستین ماه های 
زندگی شكل می گیرند. فعالیت هايی که ديد نوزاد 
را تحريک می کنند، ضامن رشد مناسب بینايی او 
هستند. مغز يک نوزاد در بازتاب نسبت به محیطش 
شكوفا می شود و فعالیت های زير به رشد مغزی 

نوزادان کمک می کند:
 يک شی رنگی روشن را جلوی نوزاد تان بگیريد. 
آن را بچرخانید و در مورد روشنی آن حرف بزنید.
 به حرکت دادن و عقب و جلو بردن شی ادامه دهید 
را  آن  هايش  با چشم  کنید  تشويق  را  نوزادتان  و 

دنبال کند.
 يک جغجغه را جلوی صورت نوزادتان بگیريد و 
آرام تكان دهید. همان طور که جغجغه را تكان می 

دهید، آواز بخوانید.
 وقتی که مطمئن شديد نوزادتان در حال تماشای 
جغجغه است آن را به آرامی به يک طرف حرکت 

دهید و آواز را دوباره بخوانید.
 به حرکت دادن جغجغه در جاهای متعدد اتاق ادامه 
دهید و حرکت سر نوزاد به سوی صدا را تماشا 

کنید.
را  آواز  بگذاريد و  نوزادتان  را در دست   جغجغه 

دوباره بخوانید.  

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

دهندگان معرفی نمائيد.
به یاد داشته باشيد هزینه های این 

نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و 
حامی فرهنگ ایرانی   تامين می شود .

تفسير آزمون
از  بیشتر  آزمون،  اين  در  که  کساني  به 
و  تبريک  گفت  بايد  آورده اند  امتیاز   6۵
 6۵ تا   30 بین  امتیازشان  که  هم  آنهايي 
با  مواجهه  در  که  بدانند  بايد  است،  شده 
مشكل  کمي  زندگي شان  استرس هاي 
دارند و بهتر است درباره راه هاي مقابله 

با استرس بیشتر مطالعه و تمرين کنند.
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سوختن بزرگ ترین کشتي جهان 
و  چهارهزار  معجزه آساي  نجات  از  مكزيک  ساحلي  گارد 
در  جهان  کشتي هاي  ترين  بزرگ  از  يكي  سرنشین   ۵00
ساحلي  گارد  گزارش  در  داد.  خبر  آتش سوزي  وقوع  پي 
موتورخانه  در  پي وقوع حريق  در  که  است  آمده  مكزيک 
نام  اسپلندرو«  »کارناوال  که  بزرگ  تفريحي  کشتي  اين 
دارد، چهار هزار و ۵00 سرنشین اين کشتي روي عرشه 
آمده و منتظر امدادگران شدند. اين کشتي مجلل در ساعت 
شش به وقت محلي در حالي که به سمت »سن ديه گو« در 
کالیفرنیاي آمريكا در حرکت بود، به يكباره دچار حريق در 
قسمت موتورخانه شد، به طوري که تا ساعت ها سرنشینان 
اين کشتي که سه هزار و 299 مسافر و يک هزار و 167 
خدمه بودند، روي عرشه سرگردان بوده و آب و غذا براي 

خوردن نداشتند. 

سيالب، 20 هزار برمه اي را 
راهي تایلند کرد 

20هزار  مهاجرت  از  تايلند  غیرمترقبه  حوادث  دپارتمان 
داد.  خبر  سیالب  وقوع  پي  در  کشور  اين  به  برمه  سكنه 
»تاويل« يكي از مقامات دپارتمان حوادث غیرمترقبه تايلند 
در مصاحبه اي با رسانه هاي دولتي اين کشور، عنوان کرد: 
در پي وقوع سیالب و بارش هاي دامنه دار باران، بسیاري 

از منازل و ساختمان ها در برمه تخريب شده يا خسارت 
شديدي ديده اند. به همین دلیل، تاکنون 20هزارنفر از سكنه 
اين  مهاجرت  کنند.  مهاجرت  تايلند  به  شدند  مجبور  برمه 
افراد با توجه به وضعیت نامساعدي که هم اکنون تايلند با 

آن مواجه است، به دولت فشار وارد کرده است. 

واتيکان عامل حمله به پاپ سابق 
محمد علي اغجا که در سال 1981 به سوي ژان پل دوم، 
اعترافات جديدي  به  لب  بود،  کرده  تیراندازي  پیشین  پاپ 
گشود. اين تبعه ترک در سیزدهم ماه مي 1981 به سوي 
اغجا  کرد.  تیراندازي  رم  پیر  سن  میدان  در  دوم  پل  ژان 
ابد محكوم شد. وي پس  از آن بازداشت و به حبس  پس 
از تحمل 30 سال زندان آزاد شد و هم اينک درنظر دارد 
در کتابي به اعترافاتي تكان دهنده روي آورد. اغجا در اين 
کتاب خود که قرار است به زودي وارد بازار شود واتیكان 
را به طراحي و فرماندهي اين حمله متهم کرده است. محمد 
گذشته  شب  دارد  متناقض  اظهاراتي  اغلب  که  اغجا  علي 
يافت و جنجال  تلويزيوني در ترکیه حضور  برنامه اي  در 
آفريد. اغجا گفت: اين تالش براي قتل اتفاقي بوده است. وي 
سپس گفت: دولت واتیكان دستور قتل را صادر کرده بود. 
اغجا حتي نام طراح حمله را نیز ذکر کرد و گفت اين فرد 
کاردينال اگوستینو کاسارولي نخست وزير وقت واتیكان 

بوده است. 

دليل عجيب مادر براي قتل 
دختر چهار ساله اش 

مادري که به قتل کودک چهار ساله اش متهم است 
تبديل  جنسي  برده  يک  به  او  اينكه  براي  مي گويد 
با  ابتدا  وبر  است.مارسي  گرفته  را  جانش  نشود 
خوراندن داروي خواب به مادلن چهار ساله او را 
بیهوش کرده او پس از رقم زدن اين جنايت با خون 
دخترش روي ديوار حمام عبارت »لطف آسمان« را 

نوشته است. 
دادستان هاي شیكاگو مي گويند اين مادر 43 ساله 

دلیل عجیبي را براي اين کار خودش ذکر مي کند. 
جوزف لیندت دستیار دادستان ايالتي مي گويد: وبر که سه 
از  اينكه  از  مي خواسته  دخترش  کشتن  با  گفته  دارد  فرزند 
شود  تبديل  جنسي  برده  يک  به  يا  شود  استفاده  سوء  او 
ساله   18 و   10 دختر  دو  که  وبر  آورد.  عمل  به  جلوگیري 
هم دارد از نیويورک به خانه مادرش در شیكاگو رفته بود. 

دختر 18 ساله اين زن جسد خواهر نوپايش را کشف کرده 
اين جنايت  پلیس اطالع داده است. وبر هم در صحنه  به  و 

حضور داشته و سعي کرده به خودش هم آسیب بزند. 

البته آسیب ديدگي هاي او جزئي بوده.اين مادر جاني اکنون 
با قراروثیقه اي پنج میلیون دالري زنداني است او از طريق 
شد  تشكیل  برايش  که  دادگاهي  اولین  در  کنفرانس  ويدئو 

حضور يافت. 
دادستان لیندت مي گويد: قرباني کوچک احتماال در حین اين 
قرص هاي  و  بوده  هوشیار  جنايت 
خواب بر او اثر نكرده بوده است.يک 
چاقو ضامن دار 10 سانتي متري در 
احتماال  که  شده  پیدا  جنايت  صحنه 
مادلن توسط آن به قتل رسیده است. 
در اولین جلسه دادگاه مارسي، وبر 
وثیقه  کرد  تقاضا  دادگاه  قاضي  از 
اما  بگیرد  نظر  در  برايش  کمتري 

درخواست او رد شد. 
قتل  به  براي  زن  اين  که  عجیبي  داليلي  از  پس  دادستان ها 
سالمت  خواسته اند  پزشكان  از  مي گويد  فرزندش  رساندن 

رواني را او بررسي کنند. 
داشته  اختالفاتي  او  حضانت  سر  بر  مادلن  پدر  با  زن  اين 
است و بازپرسان اين فرضیه را مطرح کرده اند که او براي 
اينكه مادلن را به پدرش ندهد او را به قتل رسانده.او در سال 
خاطر  به  را  هايمان  دادگاه  قوانین  نام»  با  گروه  يک   2001

کودکان تغییر دهیم« تشكیل داده بود. 9 نوامبر 2010 

ایدز دليل قتل 10 نفر توسط 
پليس کنيایی 

و  خشم  از  موجي  کنیايي  پلیس  توسط  نفر   10 قتل  خبر 
عصبانیت را میان مردم اين کشور برانگیخته 
اين  دلیل  کنیا  پلیس  مقامات  گفته  به  است. 
جنايت وحشیانه به احتمال زياد انتقام جويي 
انتقام جويی از نامزدش  متهم بوده.پلیس کنیايی به قصد 
صورت  به  بود  کرده  منتقل  وی  به  را  ايدز  ويروس  که 
کارانجا  رساند..پیتر  قتل  به  را  بیگناه  فرد   10 وار  ديوانه 
افسر پلیس وظیفه شناسی بود که در شهرک سیاکاگو در 
1۵0 کیلومتری شمال شرق نايروبی زندگی می کرد. وی 
حدود يک سالی بود که نامزد کرده بود و ظاهرا نامزدش 
را دوست داشت اما اخیرا به ويروس اچ آی وی مبتال شده 
فهمید  اينكه  تا  بود  ناراحت  بسیار  موضوع  اين  از  و  بود 

نامزدش عامل اين انتقال مرگبار بوده است. 
سراغ  به  پلیس  اداره  از  خروج  از  پس  دلیل  همین  به 
بار شهرک  نیافت. وی سه کافه  اما وی را  نامزدش رفته 

را جست وجو کرد و در کافه اول و دوم، دو نفر و در کافه 
بار سوم هشت نفر را به ضرب گلوله به قتل رساند. سپس 
سعی کرد با شلیک گلوله به گفته شاهدان خود را بكشد اما 

گلوله هايش به اتمام رسید. 
بازداشت  پلیس  توسط  که  است  ساله   30 حدود  مظنون 
شده و تاکنون در اين باره اظهار نظر رسمی نكرده است. 
چارلز اوينگو سخنگوی پلیس ضمن ابراز تاسف نسبت به 
اين موضوع گفت دو نفر از دوستان قاتل که پلیس بودند 

نیز در بین قربانیان بوده اند. 
هر  در  و  بود  خود  نامزد  دنبال  قاتل  ظاهرا  وی،  گفته  به 
کافه اي که رفت کسی را مجروح نكرد بلكه هر 10 نفر را 
يک ضرب به قتل رساند. بسیاری از مردم شهرک متوجه 
در  بازی  آتش  به  مردم  همزمان  که  چرا  نشدند  داستان 
خیابان توجه کرده بودند و کسی متوجه حادثه نشد.نیاگا 
مینونگا دختر يكی از قربانیان گفت مردم زيادی با تجمع 
مقابل پاسگاه پلیس اعتراض خود را نسبت به اين حادثه 
نشان دادند. آنها می گفتند چطور ممكن است يک نفر 20 
آن  نظاره گر  فقط  پلیس  و  باشد  کرده  گلوله شلیک   30 تا 

بوده باشد؟ 
9 نوامبر 2010 

دردسرهاي بي سابقه پاپ 
بنديكت شانزدهم تمامي کادينال ها  پاپ 
را براي مذاکرات بي سابقه در خصوص 
سوء استفاده جنسي توسط کشیش ها به 
پاسخ  فراخواند.  رم  کاتولیک  کلیساي 
سوءاستفاده  پرونده هاي  به  کلیسا 
نشست  مباحث  از  يكي  اخیر  جنسي 
واتیكان که به صورت رسمي به عنوان 
شوراي کاردينال ها شناخته شده خواهد 
با  پاپ  مقابله   نوامبر   19 مذاکرات  بود. 
سال هاي  در  کلیسا  بحران  عمیق ترين 
سوء  رسوايي هاي  دنبال  به  و  اخیر 
و  آمريكا  و  اروپا  در  جنسي  استفاده  
کشیش هاي  توسط  کاري  پنهان  اتهام 
خصوص  در  بحث  بود.  خواهد  ارشد 
ژوزف  ويلیام  توسط  استفاده ها،  سوء 
رئیس  که  آمريكايي  کاردينال  الوادا،  

سان  اعظم  اسقف  قبال  که  الوادا  شد.  خواهد  هدايت  است  عقايد  دکترين  گروه  
فرانسیكو بود به عنوان يک فرد قاطع محافظه کار شناخته مي شود. وي در آمريكا 
جرم هاي  پنهان کاري  دلیل  به  کشیش ها  جنسي  استفاده  سوء  قربانیان  توسط 
شبكه   رئیس  بلین  باربارا  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  افشاگري  جاي  به  کلیسا 
قربانیان سوءاستفاده توسط کشیش ها نسبت به اين اعالمیه واتیكان محتاطانه 
واکنش نشان داد. وي در بیانیه اي خاطرنشان کرد: ما اين مالقات را تنها زماني 
تاثیر  باشیم. تحت  اتخاذ شده  اقدامات  تحول مثبت در نظر مي گیريم که شاهد 
قرار دادن تنها از طريق سخنراني، خیانت به کودکان و بزرگساالن آسیب ديده 
است. بلین با محكوم کردن کاردينال ها اعالم کرد که اين گردهمايي ممكن است 
به گسترش سوء استفاده ها بینجامد. وي مدعي شد ، براي مثمرثمر بودن بیشتر 
دادرسي  سیستم  از  که  مقامات  ساير  و  بازرسین  پلیس،  حضور  مالقات  اين 
شفاف و مطمئن برخوردار باشند الزامي است تا جرم هاي جنسي کشیش ها که 
مدت هاست مورد مخفي کاري واقع شده ، افشا شود. ژان پل دوم ، پاپ سابق تمام 
کاردينال هاي آمريكايي را در سال 2002 به واتیكان احضار کرد. اين اقدام در 
میان اغتشاشات گسترده به دلیل مخفي کاري به دنبال آشكارشدن سوء استفاده 
با سوء استفاده ها  بنديكت شانزدهم در رابطه  يافت.  جنسي کشیش ها صورت 
عذرخواهي کرده است و قوانین کلیسا براي اين موضوع را محكم تر کرد. وي با 
قربانیان در طول سفر به استرالیا ، انگلیس، مالتا و آمريكا مالقات کرد. پاپ پیش 
از اين امسال با اسقف هاي ايرلند مذاکره داشت. انجام اين مذاکره پس از انتشار 
گزارشي شامل صدها پرونده سوء استفاده بود. با اين حال گروه هاي ضد سوء 

استفاده مي گويند اين اقدامات کافي نیست.  10نوامبر2010 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جویا شوید
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

● فروردين ماه 
شما قدرت خود باوری و اعتماد به نفس تان در اين روزهای اخیر بسیار 
کم شده است، شايد به دلیل صحبت های دوستان تان باشد يا شايد هم 
به دلیل اتفاقات ناگواری باشد که برايتان پیش آمده است و باعث شده 
است که شما اعتماد به نفس تان را از دست بدهید. شما به تازگی دوست 
داريد به قلب تان گوش دهید تا اين که با عقل تان رفتار کنید زيرا عقل 
تان گاهی پیشنهادهايی را به شما می دهد که تمايلی به انجام آنها نداريد. 
در  تحولی  و  تغییر  کنید  ندهید، سعی  ادامه  يک خط  در  را  مسیر خود 
زندگی تان به وجود آوريد، زيرا زندگی تان دچار يكنواختی شده است. 

● ارديبهشت ماه 
شما در اين روزها احساس می کنید فاصله ای بین شما و کسی که او را 
دوست داريد افتاده است به همین دلیل بسیار ناراحت هستید اما ناراحت 
و نگران نباشید زيرا دلیل اين فاصله ای که بین شما دو نفر رخ داده است 

به زودی مشخص خواهد شد.
نگیريد، زيرا شما  را  اين روزها تصمیمات مهم و خطیر  بهتر است در 
که  راهی  خاطر  به  است  ممكن  و  نیستید  مناسبی  فكری  قدرت  دارای 
انتخاب می کنید به بیراهه برويد. راه زندگی شما کمی باريک شده است 

و بايد خیلی با احتیاط از پرتگاه ها و دره های زندگی عبور کنید.
● خرداد ماه 

شما بسیار از اين که ديگران را نقد کنید و آنها را مورد تجزيه و تحلیل 
قرار دهید خوشحال میشويد، اما الزم است بدانید اين کار باعث می شود 
تا شما وجهه مثبت خود را از دست دهید. با ديدی مثبت به همه چیز نگاه 
می کنید و در دنیايی که خودتان برای خودتان ساخته ايد به سر می بريد 
بهتر است از اين دنیا خارج شده و افرادی را که در اطراف شما هستند 

و وقايعی را که رخ میدهند مشاهده کنید.
● تیر ماه 

وقايع منفی که در گذشته برايتان رخ داده است، اثر منفی بر روی شما 
را  اتفاقات  اين  ايد  نتوانسته  اين همه مدت  از  بعد  گذاشته است و شما 
فراموش کنید. شما در کشاکش زندگی واقع شده بوديد اما بهتر است راه 
خود را در مبارزه و جدل پیدا کنید، زيرا اگر راه تان را پیدا نكنید دچار 
نا امیدی می شويد. به صحبت هايی که میشنويد و يا خواسته هايی که 

ديگران از شما دارند سريع جواب مثبت ندهید و کمی تامل کنید.
● مرداد ماه

شما بايد کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز کنید، فرصت ها و اتفاقات 
تازه ای برايتان پیش می آيد که چشم شما را بیشتر به روی دنیا باز می 
کند. مراقب باشید زيرا نرمش بیش از حد در کارهايتان به ضرر شما می 
شود. هر پیش آمد يا اتفاقی برايتان رخ می دهد نبايد راه شما را عوض 
کند، در زندگی تان پیگیر باشید و انقدر به مسائل با ديدی منفی ننگريد، 
زيرا باعث می شود که به سالمتی شما آسیب برسد ؛ واقع بین باشید 

تا موفق شويد.
● شهريور ماه

شما زمان خود را به بطالت میگذرانید، بهتر است کارهايی انجام دهید 
نكنید و  استفاده  هايتان  توانايی  از  که  اين  نه  باشد  مفید  برای شما  که 
باقی بماند. قضاوت های نادرستی  همه استعدادهای شما کشف نشده 
را در رابطه با افراد انجام می دهید، مهم تر از آن همه اين کارها را در 
زندگی تان اجرا می کنید به همین دلیل باعث شده است که زندگی شما 
توان  تا قدرت و  بهتر است  باشد.  در گذشته گره های بسیاری داشته 
کار کردن را داريد از همین امروز شروع به کار کردن کنید تا ذخیره و 

اندوخته ای برايآينده خود داشته باشید.
● مهر ماه 

شما در اين روزها بیش از حد به يک تعطیالت يا استراحت کوتاه احتیاج 
داريد زيرا بیش از حد برای آينده خود تالش کرده ايد و به همین دلیل 
به  شما  نداريد.  راه  ادامه  برای  توانی  ديگر  و  ايد  شده  خسته  اکنون 
تصورات خود بیش از حد پر و بال می دهید، رويا برای شما الزم است 
فرا  آن  زمان  کنون  ؛  باعث سقوط شما شود  که  اين حد  در  نه  در  اما 

رسیده است که شما يک پرش برای آينده داشته باشید.
● آبان ماه

شما به راحتی نمی توانید هیجانات و صحبت های خود را کنترل کنید، 

شايد به نظرتان اين صحبت ها کوچک باشد و ناچیز به نظر برسد اما 
از همین صحبت  بايد به صحبت های خود دقت کنید زيرا ممكن است 
هايتان بر علیه شما استفاده شود. شما زيادی بی احتیاط هستید و در 

کارهايتان با بی دقتی کامل عمل می کنید اما بايد مواظب باشید.
● آذر ماه

خود  فرصت  اين  از  است  بهتر  داريد،  قرار  موقعیت  بهترين  در  شما 
بیش  بگیريد. شما  اوج  از زمین  توانید  که می  تا جايی  و  کنید  استفاده 
از حد مثبت بین هستید ولی نبايد در زندگی تا اين حد مثبت بین باشید 
است  ممكن  که  داد  خواهند  رخ  برايتان  زيادی  اتفاقات  و  حوادث  زيرا 
برخی از انها منفی نیز باشند. به مسائلی که اهمیتی ندارند زيادی فكر 
می کنید بهتر است تا اين حد فكر و خیال نداشته باشید و اجازه دهید 
اطرافیان تان نیز در کارهايتان به شما کمک کنند زيرا زندگی تان ساده 

تر خواهد شد.
● دی ماه

با اتفاقاتی که برايتان پیش می آيد زيادی جدی و سخت بر خورد می 
کنید زيرا خیلی از اين اتفاقات ساده و معمولی هستند و نیازمند اين همه 
تحقیق را ندارند، با اين کارهای اضافی فقط خودتان را خسته می کنید. 
لبخند  آيد  می  پیش  که  وقايعی  به  و  بگذرد  به شما خوش  دهید  اجازه 
بزنید ؛ شما بزودی ريسک های بزرگی را در زندگی تان انجام می دهید.

● بهمن ماه
احساس میكنید با زندگی که در حال حاضر داريد کمی بیگانه شده ايد 
و نمی دانید چه نقشی را در زندگی حاضر داريد به همین دلیل دچار 
سردرگمی شده ايد ؛ توصیه می شود اول و در ابتدا خود را پیدا کنید و 
بعد قدم در کارهای مختلف بگذاريد. اتفاقات تازه ای در زندگی شما رخ 

می دهد، که باعث میشود ديد تازه ای 
پیدا کنید و انرژی فوق العاده زيادی را از اين اتفاق به دست بیاوريد.

● اسفند ماه
از  بسیاری  دلیل  همین  به  نگريد  می  زندگی  به  کلی  ديدی  با  شما 
از  تفاوتی  بی  با  که  اين  يا  بینید  نمی  را  دهد  می  رخ  که  پیشامدهايی 
کنار آنها رد می شويد. شما درک صحیحی از مسائل زندگی داريد و 
اکثر اوقات حدس هايی که در رابطه با جريانات زندگی می زنید درست 
هستند. مدام منتظر شنیدن خبرهای ناگوار نباشید و ذهن خود را عادت 

دهید که با تصمیم گیری های منطقی پیش برود.

حوادث

فال هفته
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چالش بزرگ حقوقي پس از ممنوع المصاحبه شدن علي دايي 

کميته انضباطي عليه 
حقوق اوليه انساني؟! 

ماجراي ممنوع المصاحبه شدن علي دايي چالشي اساسي را بین 
حقوقدانان ايجاد کرده و در حال حاضر مسئوالن کمیته انضباطي 
بیش از آنكه دغدغه اجرايي شدن راي صادره را داشته باشند از 

زير سوال رفتن جايگاه و صالحیت حقوقي خود واهمه دارند. 
ممنوع المصاحبه  فردوسي پور  عادل  شب،   دوشنبه   90 برنامه  در 
بیان توصیف کرد  آزادي  انساني و  قوانین  افراد را خالف  کردن 
براي  نشدند  حاضر  انضباطي  کمیته  مسئوالن  از  يک  هیچ  البته 
پاسخگويي به اين شائبه با او وارد بحث شوند. پیش از علي دايي 

هم  کهن  مايلي  محمد  و  کمالوند  مرادي،  فراز  عباس  مثل  افرادي 
داستان  مي رسد  نظر  به  اما  شدند  المصاحبه  ممنوع  مقطعي  در 
دايي با آنها فرق دارد و اعتراض هاي مكرر او ماجرا را وارد فاز 
تازه اي کرده است. هوشنگ نصیرزاده که دستي در نگارش آيین 
نامه جديد کمیته انضباطي داشته و همواره از آن دفاع کرده است 
افراد  کردن  المصاحبه  ممنوع  کرد  اعالم  اين حكم  از صدور  پس 
است  در حالي  اين  دارد.  منافات  نامه اي  آيین  و  قوانین جهاني  با 
که سال گذشته او در مجادله با يكي ديگر از کارشناسان حقوقي 
و  بود  دانسته  ايراد  فاقد  را  فدراسیون  انضباطي جديد  نامه  آيین 
افرادي که اشكاالت متعددي را از دل آن خارج کرده بودند ، بیمار 
خطاب کرد. احمدرضا براتي، معاون حقوقي اتحاديه فوتبال ايران 
نامه جديد استخراج  آيین  از دل  ايراد را  سال گذشته حدود 102 
کرد و نصیرزاده از اولین افرادي بود که مقابل او موضع گرفت. 
براتي با اشاره به اتفاقات سال گذشته مي گويد:» پس از ارائه آيین 
نامه انضباطي جديد، ايرادات زيادي را استخراج کردم که به ذائقه 
برخي آقايان خصوصا نگارندگان و پیمانكاران همه فن حريف آن 
اين يک سال  در  قراردادند.  افاضاتي  را مورد  بنده  و  نیامد  خوش 
اما مشكالت قانوني و حقوقي متعددي در فوتبال ما مطرح شد که 

نشانگر صحت ايرادات وارده بر آيین نامه بود.

و  خبرنگاران  محرومیت  تماشاگران،  محرومیت  قبیل  از  مسائلي   
آن  در  شده  داده  تذکر  ايرادات  از  برخي  سايت ها  کردن  مسدود 

زمان بود که هرچند رسانه ها و اهالي فوتبال در آن برهه به سادگي 
از کنار آن گذشتند اما به مرور زمان، اين ايرادات حساسیت اهالي 
با  که  موارد  اين  از  ديگر  يكي  برنگیختند.  هم  را  رسانه  و  خبر 
مقاومت آقايان مواجه شد بحث ممنوع المصاحبه نمودن اشخاص 
بود که نه تنها در مقررات فیفا، نمونه اي ندارد و از ابتكارات اين 
نگارندگان محسوب مي شود، که اصوال با مقررات جاري کشور، 
قانون اساسي و حتي ماده 19 منشور جهاني حقوق بشر هم در 
انساني محسوب  و  اولیه  نقض حقوق  از مصاديق  و  است  تضاد 
انضباطي  کمیته  رئیس  شريفي،  قاضي  که  شرايطي  مي شود.«در 
ترجیح مي دهد با رسانه ها گفت و گو نكند،  دبیر اين کمیته وظیفه 

پاسخگويي به انتقادات کارشناسان را بر عهده گرفته است.

عبداللهي با دفاع از راي صادره توسط کمیته انضباطي مي گويد:» 
آقايان بايد بدانند در بند 22 آيین نامه انضباطي آمده است کمیته 
انضباطي مي تواند براي افراد محرومیت از شرکت در فعالیت هاي 
مرتبط با فوتبال را در نظر بگیرد. اين بندي است که عینا از آيین 
فیفا ترجمه شده است و مي دانید که مصاحبه هم  انضباطي  نامه 
جزيي از فعالیت هاي مرتبط با فوتبال به حساب مي آيد. حتي اگر 
براساس  مي توانستیم  ما  هم  نبود  فیفا  نامه  آيین  در  بندي  چنین 
هیات  و  فوتبال  فدراسیون  مجمع  تصويب  به  که  داخلي  مقررات 
اتحاديه  حقوقي  معاون  کنیم.«  اجرا  را  قانون  اين  رسیده ،  دولت 
فوتبال اما فعالیت هاي مرتبط با فوتبال را به گونه ديگري تفسیر 
مي کند:» منظور از اين فعالیت ها مصاحبه بارسانه ها نیست. منظور 
اين  از  مسائلي  و  سرپرستي  مربیگري،  مانند  اموري  قانون گذار 
دست است نه اينكه افراد را از حقوق اولیه انساني منع کنیم و اسم 
آن را بگذاريم جلوگیري از فعالیت هاي مرتبط با فوتبال.«اکنون پس 
از اعتراض حقوقدانان و اتفاقاتي که در برنامه 90 رخ داد به نظر 
مي رسد ورق برگشته و کمیته انضباطي در اولین عقب نشیني خود 
ديروز اعالم کرد دايي را فقط از اظهارنظر در خصوص مسائل غیر 
فني فوتبال منع کرده است. آنطور که از شواهد امر پیداست کمیته 
رانده شده و تصمیم روز گذشته  رينگ  به گوشه  فعال  انضباطي 
تا زماني که منع مصاحبه علي  اينكه  بر  باشگاه پرسپولیس مبني 
دايي لغو نشود هیچ يک از بازيكنان و عوامل اجرايي اين باشگاه 
مصاحبه نخواهند کرد، احتمال ناک اوت شدن عن قريب جبهه کمیته 

انضباطي را محتمل جلوه مي دهد. 

چاقو کش ها کار دست تيم 
آباداني دادند 

انتشارگسترده تصاوير جديد از چاقوکشي هواداران صنعت نفت 
در يكي از سايت هاي خبري احتمال محرومیت اين تیم از بازي هاي 
خانگي را تشديد کرده است. به دلیل اندک بودن تماشاگران زرد 
مسئوالن  و  آبادان  نفت  باشگاه  مديران  اولیه،  تصاوير  در  پوش 
امنیتي اين شهر اين عكس ها را فاقد اعتبار مي دانستند اما تصاوير 
جديد که از زواياي مختلف گرفته شده نشان مي دهد که تعدادي از 
تماشاگران زردپوش آباداني در بطن اين درگیري ها بوده اند. بعد 
از انتشار اين تصاوير عبداللهي، عضو کمیته انضباطي فدراسیون 
خانگي  بازي هاي  از  آبادان  نفت  تیم  محرومیت  احتمال  از  فوتبال 

خبر داد

ورزش ایران
بايد به سعیدلو و سجادي دستخوش داد 

تبریک، آقاي رضازاده! 
محمدحسین برخواه 
عضو سابق تیم ملي وزنه برداري 

علیه کسي  که هیچ وقت  افتخارات زندگي ورزشي من است  از  اين 
حوزه  از  خارج  مسائلي  و  حاشیه  دنبال  اساسا  و  نكردم  صحبت 
مادام العمر  محرومیت  خبر  شنیدن  از  پس  اما  نبوده ام  ورزش 
از  يكي  قرباني شدن  بنشینم و  نمي توانم ساکت  سعید علي حسیني 
استعدادهاي ناب وزنه برداري ايران و جهان را تماشا کنم. به نظر من 
حسین رضازاده، داراب رياحي و زارع که با بي کفايتي و بي لیاقتي، 
پنج جوان بااستعداد وزنه برداري ايران را نابود کردند متهم رديف 
اول اين ماجرا هستند. محسن داوودي، انوش آرمک، امید نائیج، رشید 
شريفي و گل سرسبد همه آنها، سعید علي حسیني از وزنه برداراني 
مملكت  اين  ورزش  براي  سال ها  مي توانستند  کدام  هر  که  بودند 
شانس هاي  اندک  و  کرده  نابود  را  آنها  همه  اما  کنند  افتخارآفريني 
هر  گذاشتند.  به حراج  ورطه سقوط  از  نجات  براي  را  وزنه برداري 
کدام از آنها امروز به راحتي از زير بار مسئولیت شانه خالي مي کنند. 

به نظر من بزرگ ترين مشكل و سهل انگاري از سوي داراب رياحي، 
نايب رئیس فدراسیون وزنه برداري صورت گرفت. او 10 ماه پیش 
خواست با يک مصاحبه خودش را بزرگ کند و در حالي که هنوز 
دوپینگ  آزمايش  مثبت شدن  مورد  در  را  خبري  جهاني  فدراسیون 
علي حسیني اعالم نكرده بود، اين خبر را در اختیار رسانه ها گذاشت. 
سیاست او ايجاد تفرقه بین مديران است. آن موقع با رضازاده تماس 
گرفتم و گفتم اين چه مصاحبه اي بود که رياحي انجام داد و همین 
اما او به من گفت که در  مسئله باعث نابودي علي حسیني مي شود. 
از  جريان نیست. مصاحبه هدفمند و غیرمسئوالنه رياحي کار دفاع 

علي حسیني را سخت کرد.

شد  اعالم  زماني که  پیش،  سال  يک  حدود  بگويم  اينكه  از  متاسفم 
پیشكسوتان  از  تعدادي  هستند،  دوپینگي  ملي  تیم  وزنه بردار  پنج 
وزنه برداري پس از نشست کمیته فني رضازاده را مادام العمر محروم 
کردند چرا که او يک بار ديگر هم در سال 74 دوپینگ کرده و دو سال 
محروم شده بود. چند روز بعد نه تنها حكم کمیته فني را باطل کردند، 
بلكه به او دستخوش هم دادند و رضازاده به طور ناگهاني سرپرست 
و  مي دهد  جلوه  مظلوم   را  خودش  دائما  رضازاده  شد.  فدراسیون 
وانمود مي کند که مي خواهد براي علي حسیني کاري در وزارتخانه اي 
دست و پا کند. وکیلي که فدراسیون استخدام کرده هم کمترين تالشي 
براي تبرئه شدن علي حسیني نكرد. مورد عجیب در مورد سخنان 
به  را  مسائل  سري  يک  مي گويد،  که  است  اين  حسیني  علي  وکیل 
خاطر مصالح ملي بیان نمي کند. اي کاش بدانیم چه مسائلي است که 
به مصالح ملي برمي خورد؟ جز اين است که پاي رضازاده در اين 
پرونده گیر است؟ من و بسیاري از اهالي وزنه برداري که با يكديگر 
در ارتباط هستیم، از باليي که سرعلي حسیني آوردند دل شكسته ايم. 
همان قدر که او ناراحت است و درد مي کشد، ما هم ناراحتیم و درد 
مي کشیم. ما به چشم خود استعداد عجیب او را ديده بوديم. آقايان 

سعید را زير پا گذاشتند تا خودشان باالتر بروند. 

ورزشی ایران و جهان
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چلسي از استمفورد بریج مي رود 
چلسي پس از 10۵ سال حضور در استمفورد بريج قصد دارد اين 
ورزشگاه را ترک کند و ورزشگاهي 60 هزار نفري در ارلز کورت 
بسازد.رومن آبراموويچ مالک روسي چلسي قصد دارد اين انتقال 
به 800 متر آن سو تر را انجام دهد. سران چلسي بر اين باورند که 
از رقیبان لیگ برتري خود که ورزشگاه هايشان طرفداران بیشتري 
را جذب مي کنند عقب افتاده اند.البته مذاکرات فعال به صورت پنهاني 
است، چرا که سر تري فرل، معمار مشهور آن فضا را براي ساخت 
چلسي  با  بحث  که  هرچند  است  گرفته  نظر  در  جديد  خانه   8000
مي تواند اين تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد.اين اولین باري نیست 
که گفته مي شود چلسي قصد رفتن به اينجا را دارد. آنها چهار سال 
پیش به اين ايده فكر مي کردند اما حاال گفته مي شود آنها با دارندگان 
زمین آنجا ديدار کرده اند و چند قرار با آنها خواهند داشت تا مذاکره 
و  شد  نخواهد  آماده   201۵ سال  از  زودتر  جديد  کنند.ورزشگاه 
سخت  »خیلي  است:  گفته  باشگاه  مديره  هیات  رئیس  باک،  بروس 
غرب  بي ترديد  برويم.  بريج  استمفورد  از  بگیريم  تصمیم  که  است 
لندن يا حوالي آن را ترک نخواهیم کرد و به اين ترتیب مكان هاي 
کمي در اختیار داريم.بايد فعالیت هاي اقتصادي ديگري انجام دهیم، 
چرا که ورزشگاه ما نمي تواند پذيراي 60 هزار طرفدار باشد. هرگز 
جديدي  ورزشگاه  يا  مي مانیم  بريج  استمفورد  در  که  نمي گويیم 
خواهیم داشت اما در حال حاضر اين موضوع در صدر اولويت هاي 

ما نیست.« 

ترک اولدترافورد پس از 14 سال 

سولشایر: اميدوارم روزي مربي 
یونایتد شوم 

نروژ،  »مولده«  مربیگري  منظور  به  سولشاير«  »اوله گنار 
منچستريونايتد را ترک کرد. سولشاير با پیوستن به تیم مولده به 
عنوان سرمربي به حضور 14 ساله خود در اولدترافورد پايان داد. 
سولشاير براي منچستري ها يادآور پیروزي مقابل بايرن مونیخ در 
است.   1999 سال  در  اروپا  قهرمانان  لیگ  رقابت هاي  نهايي  ديدار 
جايي که منچستريونايتد بازي يک بر صفر باخته را در دقايق پاياني 
با دو گل »تدي شرينگهام« و اين بازيكن با پیروزي به پايان رساند.
سولشاير در 366 باري که براي منچستريونايتد به میدان رفت 126 
گل به ثمر رساند اما در سپتامبر سال 2003 به دلیل آسیب ديدگي از 
ناحیه زانو، فوتبال را کنار گذاشت. اين بازيكن در فصل 06 - 200۵ 
دوباره به میدان بازگشت اما نتوانست به فوتبال خود ادامه دهد. او 

پس از آن به کادر مربیگري منچستريونايتد پیوست. 

تیم  براي   1996 تا   1994 سال هاي  حدفاصل  ساله   37 سولشاير 
مولده بازي کرده و حاال قرار است هدايت اين تیم که در بین 16 
تیم لیگ نروژ در رده يازدهم به کار خود پايان داد را برعهده گیرد. 
اين بازيكن پس از جدايي از يونايتد عنوان کرد که مي خواهد مربي 
هر  نظرم  »به  آينده)!(:  سال   2۵ در  نه  البته  شود،  منچستريونايتد 
کسي که براي  منچستريونايتد بازي کرده باشد، اگر روياي مربیگري 
داشته باشد دوست دارد زماني مربي يونايتد شود. اما سر الكس 
فرگوسن چند هفته پیش گفت که براي مربیگري در اين باشگاه بايد 
تجربه داشته باشید.اين اولین گام من براي مربیگري است و شايد 
2۵ سال بعد زمان هدايت يونايتد فرا برسد.« سولشاير گفت يكي از 
داليل ترک يونايتد، خانواده اش بود: »بازگشت به نروژ حس خوبي 
حس  خانواده ام  بودم.  دور  کشورم  از  سال  نیم  و  چهارده  دارد. 
مربیگري  پیشنهاد  و  فرا رسیده  خانه  به  بازگشت  زمان  مي کردند 
مولده هم آن قدر عالي بود که نتوانم ردش کنم. فرگوسن چند هفته 

پیش به من گفت اين گامي صحیح در راه مربیگري است.« 

تالش نخست وزیر انگليس و بکام 
براي گرفتن ميزباني جام جهاني 

فدراسیون  رئیس  همراه  به  انگلیس  وزير  نخست  کامرون،  ديويد 
فوتبال اين کشور و ديويد بكام در مراسم انتخاب میزبان جام جهاني 
میزبانان  نام  دسامبر  دوم  فیفا  است  قرار  مي کند.  شرکت   2018
قرار  منظور  همین  به  کند.  اعالم  را   2022 و   2018 جام جهاني 
رئیس  ويلیام،  همراه  به  انگلیس  وزير  نخست  کامرون  ديويد  است 
فدراسیون فوتبال اين کشور و ديويد بكام براي جلب نظر مسئوالن 

فیفا، در مراسم معرفي میزبان جام جهاني 2018 شرکت کنند. 

ورزش

مورينیو پس از پیروزي در داربي: 

اميدوارم روز باخت مان 
زود فرا نرسد 

رئال مادريد داربي اين شهر را در هفته يازدهم اللیگا مقابل اتلتیكو 
مادريد برگزار کرد و در پايان با گل هاي کاروالیو و اوزيل به برتري 
دست يافت تا همچنان صدر جدول اللیگا را در اختیار داشته باشد. 

مورينیو  ژوزه 
برابر  برد  درباره 
»به  گفت:  همشهري 
مي دانستیم  خوبي 
که بايد چگونه چنین 
را  مهمي  بازي هاي 
فوتبال  کنیم.  کنترل 
که  است  ورزشي 
انجام  تیم  دو  بین 
با  ما  و  مي شود 
بازي  خودمان 
مقابل  نمي کنیم. 
گرفتیم  قرار  تیمي 
مجبور  را  ما  که 
را  توپ  بود  کرده 

در اختیار بگیريم و با حوصله بازي کنیم. در نیمه دوم کمي روند 
حرکتي مان سريع تر شد و توانستیم بازي را در زمین خودمان نگه 
داريم. اين مسئله به خاطر خستگي نبود. البته در يک يا دو صحنه 
وجود  به  موقعیت هاي حساسي  آنها  و  نكرديم  عمل  چندان خوب 
آوردند و حتي يک بار ديرک دروازه مانع از گلزني آنها شد. با اين 
از نتیجه 2 بر صفر رضايت کامل دارم و از هوشمندي و  وجود 

شعور تاکتیكي باالي بازيكنانم تشكر مي کنم.« 
آقاي خاص در ادامه صحبت هايش به تمجید از تیم حريف پرداخت: 
»اتلتیكو بیشتر از تمام تیم هاي ديگر براي ما دردسر ساز شد. ما 
در اين فصل مقابل تیم هاي باکیفیتي مانند میالن در برنابئو بازي 
کرده بوديم، اما بازي مقابل اتلتیكو و مهار بازيكناني مانند ريس، 
سیمائو، آگرو و فورالن کار بسیار دشواري بود. اين چهار بازيكن 
از بهترين هاي لیگ هستند. زوج هاي خطرناکي که با حرکات ترکیبي 
مي توانند براي هر تیمي دردسرساز شوند. مقابل تیمي قرار گرفتیم 
که بازيكنان و مربي خوبي در اختیار داشت و به همین دلیل اين 
سه امتیاز براي من ارزش زيادي دارد. مسلما تیمي مانند اتلتیكو را 

نمي توان با شش يا هفت گل شكست داد.« 

سرمربي پرتغالي کهكشاني ها درباره عملكرد مهاجمان تیمش گفت: 
»از بازي بن زما و هیگواين کامال راضي هستم. هیگواين چند بار تا 
آستانه گلزني هم پیش رفت. بن زما هم آنچه از او خواسته بوديم در 
زمین انجام داد و توانست با حفظ توپ کمک زيادي به تیم بكند. او 
در هفته هاي اخیر پیشرفت زيادي داشته و از لحاظ تاکتیكي کامال 

در خدمت تیم است.« 
درباره شكست  است،مورينیو  نباخته  تابه حال  فصل  اين  در  رئال 
ناپذيري تیمش در تمامي رقابت هاي فصل جديد فوتبال توضیح داد: 
»هنوز هیچ بازي را نباختیم اما اين اتفاق ممكن است در يک ديدار 
کامال آسان و پیش بیني نشده براي ما رخ دهد. هیچ کس نمي داند 
اين روز چه زماني براي ما فرا خواهد رسید. حتي ممكن است دو 
يا سه بازي پیاپي را ببازيم. البته باخت مي تواند به دلیل بدشانسي، 
قدرت باالي حريف يا مسائل پیش بیني نشده ديگر باشد. به هر حال 
دوست دارم تا جايي که ممكن است اين روز به عقب بیفتد و به اين 

زودي فرا نرسد.« 
سرمربي 47 ساله رئال مادريد در پايان درباره عملكرد کريستیانو 
رونالدو هم گفت: »او يک بازيكن استثنايي، با مهارت خاص و در 
عین حال در خدمت تیم است. نمي توانم از او انتظار داشته باشم که 
در تمام بازي ها گل بزند اما همین که به روند تیمي ما کمک مي کند 
باعث  مي دهد  انجام  را  تالشش  تمام  اينكه  و  هستم  راضي  او  از 

مي شود نتوانم از او چیز بیشتري بخواهم.« 

**************

دروگبا ماالریا داشت 
ديديه دروگبا  نتیجه آزمايش خون  باشگاه چلسي  اعالم  بر اساس 
مبتال  ماالريا  بیماري  به  عاجي  ساحل  مهاجم  اين  مي دهد  نشان 
شده و همین مسئله دلیل اصلي غیبت او در بازي با لیورپول بوده 
است. کارلو آنچلوتي سرمربي آبي هاي لندن در اين باره مي گويد: 
» متوجه شديم که دروگبا به ماالريا مبتال شده او هنگام تمرينات 
پیش از بازي با لیورپول دچار مشكل شده بود و نمي توانست به 
خاطر ضعفي که در بدن داشت به خوبي تمرين کند. به خاطر همین 
از او استفاده نكرديم. البته وضعیت او هم اکنون خوب است و او با 

بهترين شرايط به تیم ما برمي گردد.« 

اين  آفريقايي  مهاجم  بیماري  درباره  هم  باشگاه چلسي  سخنگوي 
باشگاه هم گفت: اينكه او کي و در کجا به بیماري ماالريا مبتال شده، 
براي ما مشخص نشده است اما اين را مي دانیم که اين نوع ويروس 
استراحت  از  پس  او  بازنمي گردد.  بیمار  شخص  بدن  به  دوباره 
شرايط بهتري پیدا کرده است. وقتي ابتدا با مورد مشكوک مريضي 
دروگبا روبه رو شديم دوباره از او تست گرفتیم و به اين قطعیت 

رسیديم که بدن او به خاطر بیماري ماالريا ضعیف شده است. 

نگاهي به مدعیان تصاحب کفش طالي اروپا 

»موا آبدالوه« از هانوفردر صدر 
در  مي رسد.  اروپايي  لیگ هاي  گلزن  بهترين  اروپابه  کفش طالي 
جايزه اي  اکیپ  فوتبال  فرانسوي  مجله  که  بود   68-1967 فصل 
به دلیل نمايش هاي خوبش  اروپايي  لیگ هاي  به بهترين گلزن  را 
اختصاص داد. در فصل هاي بین 1968 تا 1991، بازيكنان بزرگي 
مانند اوزه بیو، گرد مولر، ايان راش و مارکو فان باستن اين جايزه 
در  کوچک  و  بزرگ  لیگ هاي  بین  فاصله  حال  هر  گرفتند.در  را 
اعتراض  از  اکیپ تصمیم گرفت پس  اوايل دهه 90 بیشتر شد و 
غیررسمي  را  جايزه  اين   ،1991 سال  در  قبرس  فوتبال  اتحاديه 
کند. دارکو پانچف در آن فصل با 34 گل کفش طال را گرفت، اما 
آن  در  قبرس  لیگ  در  بازيكني  کرد  ادعا  قبرس  فوتبال  اتحاديه 
فصل 40 گل زده است.آديداس، اسپانسر جايزه با اين حال تا سال 
 ESM ،1996 به دادن جايزه ادامه داد، تا اينكه مجله ورزش اروپا
)که اکیپ هم عضوي از آن است( تصمیم گرفت جايزه را دوباره 
رسمي کند. ESM لیگ هاي اروپا را به سه دسته تقسیم کرد و به 
هر گروه ضريبي نسبت داد. کفش طالي اروپا به اين دلیل ديگر 
به بهترين گلزن نمي رسید، بلكه به بازيكني مي رسید که بیشترين 

امتیاز را داشت. 

البته اين رقابت تنها بر مبناي تعداد گل نیست و هر لیگ، ضريب 
داده  دوامتیاز  بزرگ  لیگ هاي  در  گل  هر  ازاي  به  دارد.  را  خود 
لیگ هاي  و  دارد  امتیاز   1.۵ متوسط  لیگ هاي  در  گل  مي شود، 
انگلیس  ازاي هر گل دارند. مثال گل در  به  امتیاز  کوچک هم يک 
پنج  دارد.  امتیاز  امتیاز و در ولز يک  اسكاتلند 1.۵  امتیاز، در   2

لیگ اول اروپا

بزرگي  لیگ هاي   ) فرانسه  و  آلمان  اسپانیا،  انگلیس،ايتالیا،   (
بقیه  و  مي گیرند  قرار  متوسط  رده  در  تا 21   6 لیگ هاي  هستند، 
مبناي  بر  لیگ ها  رده بندي  اين  مي روند.  به شمار  پايین  لیگ هاي 
رقابت هاي  در  باشگاه ها  عملكرد  اساس  بر  )که  يوفاست  ضريب 
لیگ قهرمانان و لیگ اروپا تعیین مي شود(. در اين روند گل هاي 
حساب  بازي  به  گل  نسبت  اينكه  نه  مي شوند،  حساب  زده شده 
بازيكنانشان  دارند،  بیشتري  بازي هاي  که  لیگ هايي  يعني  شود. 
از اين موضوع بهره مي برند. همیشه در ابتداي فصل چند بازيكن 

روسي و اسكانديناويايي در صدر لیست قرار مي گیرند، چرا که 
لیگ آنها زودتر شروع مي شود و خاتمه مي يابد. آنها بیشتر در 
لیگ هاي  بازيكنان  ترتیب  اين  به  مي کنند.  بازي  تابستان  فصل 
پايین تر تا حد زيادي از گرفتن کفش طال محروم مي شوند، چرا 
که مثال گلي در لیگ ارمنستان، استوني يا آذربايجان وزن کمتري 
از گلي در سريA، اللیگا، بوندس لیگا يا لیگ برتر خواهد داشت.

بازيكناني نظیر تیري آنري، کريستیانو رونالدو، ديه گو فورالن و 
لیونل مسي در چند سال گذشته فاتح کفش طال شده اند. 
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Jondi Shapour, the world’s oldest university, was 
built by Shapour I of Sassanid dynasty in a city that 
thrived near the existing city of Dezful in southwest-

ern Khuzestan province. 
During the rule of Shapour I, many cities were es-
tablished across Iran, including Jondi Shapour. It was 
considered as one of the seven regions of Khuzestan. 
During the reign of Shapourt II, it was the capital city 
of Sassanid Dynasty, Iranreview.org wrote. 

Rise and Fall 
Jondi Shapour University included a medical faculty 
and was a center for training scientists for centuries. 
Iranian, Greek, Indian and Roman scientists con-
ducted studies and scientific research there. 
During Anushiravan’s rule, many Greek philosophers 
who had migrated to Iran following the closure of 
Athens Academy were supported by the Sassanid 
king. They taught sciences at Jondi Shapour Univer-
sity. 
Anushiravan sent students to India to learn new sci-
ences. Greek medicine became prevalent in Jondi 
Shapour University. 
The books of eminent philosophers such as Aristotle 
and Plato were translated into the Persian language. 
Iranian physician Borzuya travelled to India and 
brought several Indian books to Iran. 
Jondi Shapour University has played a great role in 
the advancement of chemistry, biology and medicine 
sciences. 
In addition to the establishment of Jondi Shapour 
Medicine Faculty, the Sassanid king established an-
other school in which mathematics, philosophy and 
astrology were taught. 
Besides, the university was a big hospital complex 

where medical students gained experience. 
During the Islamic era, Jondi Shapour became re-
nowned for its handicrafts and farming, especially 
sugarcane and rice. 

After the fall of Sassanids at the hands of Arabs, the 
university continued to work for a short while under 
the supervision of Iranians. 
Jondi Shapour thrived until 579 AH (951 AD). Then, 
it fell into ruins due to the attack of tribes in 6th 
century AH and the scientists migrated to Dezful and 
Shushtar. 
At present, the only remains of the university can be 
seen near Shah-Abad Village of Dezful, where Jondi 
Shapour once stood. These remains are threatened 
by agricultural activities. 

Contribution 
Books produced by the university were used as sci-
entific references, especially in the field of medicine, 
for a long time after its destruction. 
Will Durant has lauded the Iranian civilization for 
having built such a university. 
Einstein has praised his disciple, Professor Hesabi, 
for having belonged to a country where a university 
had been built 1,700 years ago. Einstein has noted 
that when ancestors of Europeans were eating each 
other in the forests of Europe, Iranians built universi-
ties. 
Most researchers believe Sassanid Dynasty played a 
major role in enacting urbanization and architecture 
principles, since many cities were established during 
the Sassanid era. 
Concerns 
Cultural heritage experts have expressed concerns 
over the situation of the site. 
Society of Khuzestan Cultural Heritage Enthusiasts’ 
Spokesman Mojtaba Gahestuni said, “It is surpris-

ing that a place, which is a proof of Iran’s scientific 
glory in ancient times, has been neglected. Even a 
comprehensive excavation has not been conducted 
at this ancient site.” 
He explained that the historical site of the university 
stretches over 1,000 hectares, 500 hectares of which 
are used for farming. 
The lands of Jondi Sahpour University were ceded 
to local farmers in 1979, which are still under wheat 
cultivation. 
Sardar Castle, near Jondi Shapour University, draws 
people to this historical site. 
“Numerous relics have been unearthed from Jondi 
Shapour and destroyed by tractors in every farming 
season,” he said. 
Gahestuni said local farmers unintentionally ruin 
these ancient relics, which are the remnants of the 
great Iranian civilization,” he said. 
Some relics, unearthed intact and safely by farmers 
and excavators, have been handed over to Khuz-
estan Cultural Heritage Department. However, a sig-
nificant number of them are plundered by profiteers. 
Another issue, which has raised the concerns of cul-
tural heritage lovers, is a road asphalting project that 
includes parts of the Jondi Shapour site. 
“Dezful’s governor has authorized the implementa-
tion of the project, which has attracted the strong 
opposition of Khuzestan Cultural Heritage Depart-
ment,” he said. 

Iran Tourist-Friendly 
Iran has been introduced as a tourist-friendly 
country and the UN’s World Tourism Organization 
will allocate funds for it. Hamid Baqaei, the head 
of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tour-
ism Organization (ICHHTO), made the above re-
mark in the closing ceremony of the 89th UNWTO 
Executive Council on Tuesday, IRNA reported. 

“Playing host to such sessions will have positive 
outcomes for the country and help increase the 
number of arrivals,” he said. “People walk in Iran’s 
streets after midnight without facing any problem.” 
Baqaei stressed that Iran has registered an an-
nual growth of 25-30 percent in the number of 
tourist arrivals, which shows it is one of the safest 
countries. 

On the high safety of Iran, the official said political 
and economic conferences may be held in con-
flict-affected countries, but tourism conferences 
can only be held in peaceful nations, which also 
shows Iran is safe and secure. “Many countries 
are struggling to play host to such sessions to 
publicize their country’s tourism potentials,” he 
said. Baqaei noted that Iran has joined the list of 
Silk Road countries and this is an opportunity for 
Iran, because UNWTO’s fund will be allocated to 
these countries. “After 10 years of membership in 
UNWTO, Iran last year joined the Program and 
Budget Committee of the organization during 
a session held in Kazakhstan,” he said. On the 
establishment of Tourism Bank, Baqaei said the 
bank is a private institute and ICHHTO will sup-
port it. 

“ICHHTO has plans to develop ties with all banks 
in the country,” he said, adding that his organiza-
tion has begun discussions on forging tourism ties 
with Melli, Tose’e, Saderat and Ta’avon banks in 
this regard. Baqaei concluded that his organiza-
tion is pursuing many programs to expand tourism 
ties with foreign countries and also improve the 
country’s tourism status with a focus on free trade 
zones. 
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The Tehran Vocal Ensemble plans to 
perform a repertoire comprising Euro-
pean and Australian folk and pop music 
in its upcoming concerts in Tehran next 
week. The youth ensemble led by Milad 
Omranlu is scheduled to give perfor-
mances at the Vahdat Hall on November 
19 and 20. The European and Australian 
repertoire will be in the second part of 
the concerts each day, Omranlu told the 
Persian service of Fars News Agency re-
ported on Tuesday. 
No more details were mentioned about 
this part. The ensemble is also slated to 
perform theme music from a number of 
the world’s acclaimed films during the 
performances. This part will come after 
performing a number of pieces by West-
ern classical musicians and also some 
works by Iranian composers including 
Ali-Akbar Qorbani, Shahram Tavakkoli 
and Ahmad Pejman. 
“Due to our attachment to Iranian com-
posers, we always prepare an Iranian 

repertoire for our concerts,” Omranlu 
said. The Tehran Vocal Ensemble has 
been honored at several prestigious 
events worldwide. 
The group grabbed a gold medal at the 
Mixed Chamber Choirs section and a sil-
ver medal at the Folklore section of the 
2nd Asian Choir Games in South Korea 
in July 2009. 
The World Choir Games, which were 
held China in July this year, honored 
the ensemble with a silver medal in the 
Folklore section and a bronze medal in 
the Mixed Chamber Choirs section. 
In September 2009, the ensemble re-
ceived a gold medal in the Mixed Choir 
Category of the 11th International Folk-
song Choir Festival in Barcelona. 
In addition, it won a Golden Diploma 
from Italy’s 8th International Choir 
Competition and Festival of Jazz, Gos-
pel, Pop and Secular and Sacred Music in 
October 2009. 
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Mother of Iranian 
astronomy honored
 
-- The 90th birth anniversary of the 
first Iranian female astronomer and 
physics professor, Alenush Terian, was 
celebrated at the Ararat Club in Teh-
ran. 
The ceremony was attended by some 
Iranian MPs and over 100 Armenian 
people to pay tribute to Iranian mother 
of astrology and the establisher of the 
solar observatory of the Institute of 
Geophysics at the University of Teh-
ran. 
At the ceremony, the Tehran MP Has-
san Ghafurifard made a short speech 
about his acquaintance with Terian 
who was his professor at the university. 
He said that she had visited her at the 
elderly house once. 

“She always said I have a daughter who 
named sun and the moon is my son,” he 
added saying that it is his honor that he 
is the guest of this celebration. 

After that, the representative of north-
ern Tehran Armenian inhabitants in 
Majlis Yureg Vartan called Terian as 
one of luminaries which Iranian Arme-
nian is proud of her. 

“The presence of luminaries like Terian 
is a witness to Armenian accompani-
ment with Iranians all through the his-
tory,” he added. 

The message of the Iranian Archbish-
op Sabuh Sarkisian on the occasion of 
Terian’s birth anniversary was read out 
at the ceremony as well. 
Born in an Armenian family in 1920 in 
Tehran, Alenush Terian graduated in 
1947 from Tehran University Science 
Department and she began her career 
in physics laboratories of the same uni-
versity and was elected as the chief of 
laboratory operations in the same year. 
She graduated in 1856 in atmospheric 
physics from Sorbonne University. She 
came back to Iran and she became an 
assistant professor in thermodynamics 
physics at the University of Tehran. 
She studied solar physics observatory 
for 4 months by a scholarship of Ger-
man government and finally became 
the first female professor of physics in 
Iran on 1964. 
In 1966 she became a member of the 
geophysics committee of Tehran Uni-
versity and in 1969 finally was elected 
as the chief of the solar physics studies 
in that university and began to work 
in the solar observatory which she was 
one of its founders. She was retired on 
1979. 

Iran, Vatican 
discussing creation 
of monotheistic 
religions front
The establishment of a united front of 
monotheistic religions is being discussed 
by Iranian and Vatican officials at a 
meeting currently underway in Tehran. 
The seventh round of meetings between 
Iran’s Center for Interreligious Dialogue 
and the Vatican’s Pontifical Council for 
Interreligious Dialogue (PCID) began on 
Monday at the Islamic Culture and Rela-
tions Organization (ICRO) headquarters. 
At the meeting, ICRO Director Mo-
hammad-Baqer Khorramshad said that 
the united front can be set up through 
emphasizing the cultural affinities of the 
monotheistic religions. 

The dissemination of the ways monothe-
istic religions respond to the basic needs 
of people can be helpful in the interreli-
gious dialogue, Khorramshad added. 
PCID President Cardinal Jean-Louis 
Pierre Tauran, PCID Secretary Gen-
eral Archbishop Pier Luigi Celata, and a 
number of other Vatican officials are at-
tending the meeting. 
Cardinal Tauran thanked Iran for its ef-
forts to organize the meeting. 
Mutual respect and trust and the young-
er generation should be topics of discus-
sion in the dialogue between monotheis-
tic religions, Cardinal Tauran said. 
The belief in a plurality of deities and 
membership in polytheistic sects are 
the main blights of modern societies, he 
added. 
Unity within the monotheistic front 
is the only way to avoid depravity, he 
noted. 
The three-day meeting ends today 

Nadalian hopes 
Seoul exhibit re-
minds politicians 
about environmen-
tal problems
Iranian land artist Ahmad Nadalian 
expressed his hope that his exhibit 

in Seoul reminds world politicians of 
environmental problems. 
A collection of installations and video 
art, a series of photos of his previous 
land artworks, as well as his bicycle of 
peace will go on display at the Green-
ing Green exhibition which will 
be held from November 18 to 28 in 
South Korea. 
“Since the G20 Summit will be held 
in Seoul next week, I hope the exhi-
bition reminds politicians of environ-
mental problems,” he mentioned in a 
press conference. 
He also explained about the 12 pho-
tos taken from the imprinting done 
by his bicycle whose tire bears the 
phrase “Dream of Peace in the Per-
sian Gulf”. 
He went on to say that he has 
equipped his bicycle with two more 
tires on which anti-war phrases were 

imprinted and he has ridden with 
them on sand areas in the exhibit. 
“People in Iran and its neighboring 
countries are suffering from wars and 
the consequences of them for more 
than three decades and, as an artist 
who cares about environmental is-
sues, I believe that continuing these 
circumstances will destroy the cul-
tural ties between nations as well,” he 
added. 

His works will go on show beside 
artworks by ten other artists invited 
from Japan, Germany, China, Britain, 
Argentina, India, the Netherlands, 
the United States and South Korea. 

Nadalian is planning to perform his 
land art on the banks of the Han 
River in Seoul. He also plans to ride 
his bicycle of peace on a beach in the 
city. He will be making new imprints 
by riding his bike. 

Nadalian rode his bicycle of peace on 
the Persian Gulf Coast last year on 
Hormoz Island. 

Modern Iranian land art is associated 
with Nadalian. He usually creates his 
works and leaves them in natural lo-
cations, ranging from trees to high 
cliffs, deserts, and on riverbeds. 

His works have been on display from 
Iran to Japan, China, Italy, France, 
the U.S., and several other countries. 

Photo: Iranian land artist Ahmad Na-
dalian peddles on sands to create an 
artwork at the Greening Green exhi-
bition in Seoul on November 9, 2010. 

Tehran Vocal Ensemble prepares 
European, Australian repertoire

Iranian-Indian fusion 
music to echo in Tehran
 Iranian musician Tahmures Purnazeri 
and renowned Indian sitar player Shujaat 
Husain Khan will give joint concerts at 
Tehran’s Vahdat Hall on November 25 
and 26. 
After their concerts in Tehran, they will 
also have performances in other coun-
tries including U.S., Europe and India. 

Entitled “From Persepolis to Taj Mahal”, 
the concerts are a continuation of “Moon 
Migration” concerts which were held 
eight years ago at the Vahdat Hall, he 
mentioned in a press release by Rudaki 
Foundation. 

“I collaborated with Shujaat Husain Khan 
in a project under the same title that was 

finally recorded as an album in India and 
then we decided to tour different coun-
tries for live performances,” he men-
tioned. 

He went on to say that the concerts in 
Iran would be performed in two sections; 
first, solo performances on tar and setar 
and then some improvisations based on 
the “From Persepolis to Taj Mahal” al-
bum. 

“There is a strange feeling in these per-
formances which is wonderful for me. It 
is against the challenges of every day life 
and it inspires calmness,” he mentioned. 

A virtuoso tar, setar, and barbat player, 
Purnazeri has previously performed con-
certs and recorded many albums with the 
Shams Ensemble led by his father Keik-
hosro. 
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TEHRAN (FNA)- Tehran is serious 
about its 20% share of the Caspian Sea 
and will continue negotiations on the is-
sue with the other littoral states, an ad-
visor to the Iranian president said. 
 “Iran will never give up its rights in or-
der to achieve its objectives and rights. 
We regard this position as a principle,” 
Mohammad Mehdi Akhoundzadeh said 
on Wednesday. 
“Another principle in talks about the 
Caspian Sea legal regime is that no new 
treaty can be brokered without taking 
into account the views of the Islamic Re-
public,” he added after a two-day meet-
ing of the Caspian Sea Special Working 
Group in the Iranian capital, Tehran. 
He called the Caspian Sea as the “sea of 
peace and friendship” and said, “Iran’s 
approach is based on accepted interna-
tional principles and norms.” 
The presidential advisor emphasized 
that any decision about the sea’s legal 
regime should only be implemented 
based on justice and consensus. 
The official pointed to Iran’s power and 
influence in the region and said, “Teh-
ran’s strength and influence are for 
peace, security, understanding and co-
operation.” 
“Iran increases its presence in the Caspian 
Sea day by day with regard to the existing 
events,” he added. 
Akhoundzadeh stressed the im-
portance of strengthening coop-
eration and convergence of views 

among the Caspian Sea littoral states. 
His remarks came after the officials of 
the Caspian Sea littoral states attended a 
workgroup meeting in the Iranian capi-
tal city of Tehran on November 9-10 to 
discuss the legal regime of the Sea. 
The 27th workgroup meeting of the lit-
toral states compiled and regulated the 
Caspian Sea Legal Convention with 
envoys of the countries’ presidents and 
deputy foreign ministers in attendance. 
The meeting was one of the regular ses-
sions held in the five countries. 
Azerbaijan is also due to host a heads-of-
state summit of the Caspian Sea littoral 
states later this month. Iranian Presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad is to make 
a visit to Azerbaijan on November 18 to 
take part in the summit aimed at prepar-
ing the legal regime of the Sea. 
The previous summit held in Tehran 
studied non-militarization of the Sea, 
non-employment of the waterway for 
threats to other countries, share of eco-
nomic activities of the countries and 
non-presence of other countries in mili-
tary drills. 

The status of the oil and gas rich inland 
sea has been a source of disagreement 
among the littoral states since the col-
lapse of the Soviet Union in 1991. 
The Caspian Sea is estimated to contain 
between 17 billion and 33 billion barrels 
of proven oil reserves. 

NEWS

Asylum seeker 
jailed for 
cheating at 
casinos

An asylum seeker from Middlesbrough who 
became a gambling addict has been jailed after 
admitting cheating at casinos. 

Iranian-born Bahram Sahami added or removed 
chips by a “sleight of hand” while playing rou-
lette at London casinos, Southwark Crown 
Court heard. He also stole two £100 chips from 
other customers on one occasion.

The 38-year-old had been banned from 
branches of Gala Coral Group casinos in March 
2009 after staff suspected him of cheating, but 
used false identities to carry out the offences 
for which he has now been sentenced a matter 
of months later.

Sahami, of Coltman Street, Middlesbrough, 
who previously pleaded guilty to three counts 
of fraud, three of cheating at gambling and two 
of theft, was sentenced to a total of 46 weeks 
in jail. 

Prosecutor Nicola Merrick said Sahami used a 
“sleight of hand” to carry out his offences, de-
scribing him as a “slippery customer”.

Even after police showed him CCTV of him 
cheating at the Gala casino in Baker Street, he 
refused to admit it was him. He initially denied 
all the charges before changing his plea last 
month. 

Judge Peter Testar told him: “It seems to me 
that you were an accomplished and determined 
cheat, as what the CCTV from the casino in 
Baker Street showed was you cheating in four 
or five different ways during the course of a 
limited period of time.”

Sahami used UK driving licences or member-
ship cards in other people’s names to gain entry 
to casinos after he was barred. He gained a to-
tal of £285 from the offences, defence barrister 
Andrew Hope told the court.

Mr Hope said his client, a dental technician by 
trade, entered the UK in 1999 having fled Iran 
after his brother was killed. He was imprisoned 
in Iran before being allowed to leave. He ap-
plied for asylum in the UK but his application, 
and a subsequent appeal in 2006, was refused.

He became a gambling addict after that, squan-
dering the £20,000 from the sale of his house in 
Iran in casinos, the court heard. AFP

Iran Underlines 20% 
Share of Caspian Sea 
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STUdENTS TO 
PROTEST TUITION 
FEE RISES 

Â5

Tens of thousands of students from 
across Britain are set to hold protests 
in London on Wednesday against 
government’s plans to increase uni-
versity tuition fees. 
More than 24,000 students have reg-
istered to take part in the demonstra-
tions, which will be the biggest chal-
lenge ever to the coalition’s austerity 
plans since it came to power in May. 
Those attending the march will be 
from universities in London and 
higher education centers in the 
southeast, West Midlands, Yorkshire 
and Humberside. 
The National Union of Students 
(NUS) and the lecturers’ union as 
well as the University and College 
Union (UCU) have called the rally. 
Reports said students from Sheffield 
would be especially eager to voice 
their anger at the Deputy Prime 
Minister Nick Clegg who represents 
the constituency. 
Liberal Democrats had pledged to 
prevent any increase in the tuition 
fees in their election campaign but 
Clegg now wants his fellow camp 
men to back the fees rise to an an-
nual £9,000 from the current £3,290 
a year. 
Students used public networking 

sites like Twitter and Facebook to or-
ganize a “flash mob” protest outside 
Clegg’s home in London just ahead of 
the march. 
Meanwhile, some student groups 
have emerged to be planning coordi-
nated sit-ins and occupations during 
the demonstrations. 
“This is the largest student protest 
in the UK for at least a decade … 
which goes to show the huge extent 
of discontent with this government’s 
short-sighted plans, which will ef-
fectively privatise large parts of high-
er education and remove support for 
many college and adult education 
learners” said NUS president Aaron 
Porter. 
Porter also described government’s 
tuition fee changes as “utterly unac-
ceptable” and an “outrage”. 
“We will fight back against attempts 
to dismantle the funded education 
system we desperately need for eco-
nomic recovery, social mobility and 
cultural enrichment” Porter added. 
Several university vice-chancellors 
have already warned the govern-
ment that the proposals to cancel 
public funding of undergraduate 
courses will be a “profound error”. 

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

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

JONdI SHAPOUR  
World’s Oldest University 
Jondi Shapour, the world’s oldest university, was built by Shapour I of Sassanid dy-
nasty in a city that thrived near the existing city of Dezful in southwestern Khuzestan 
province. 

YES   89%
NO    11%

UNESCO pulls out of Iran’s 
World Philosophy day
The United Nations educational and 
scientific body UNESCO said Tuesday 
it would not take part in World Phi-
losophy Day events in Tehran as con-
ditions for their effective organisation 
have not been met.
Iran’s events had been set to take place 
from November 21 to 23, but UNESCO 
head Irina Bokova said in a statement 
that the organisation was disassociat-
ing itself “as the secretariat was not 

fully consulted on all aspects.”The 
holding of the event in Iran had pro-
voked outrage among human rights ac-
tivists and some academics.A UNESCO 
spokeswoman who asked not to be 
named told AFP that the UN body had 
in 2008 accepted a proposal from the 
Iranian Philosophy Institute to host 
the events. 
UNESCO said the day’s aim is “to en-
courage academic exchange and high-
light the contribution of philosophical 
knowledge in addressing global issues.”


