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به گزارش پرشین،  بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، به مناسبت روز 
جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، از همه دولت ها، جوامع مدنی، بخش 
های تولیدی و بازرگانی و فرد فرد مردم جهان خواست تا برای از بین بردن 

خشونت علیه زنان و دختران در جهان مسووالنه اقدام کنند. 
سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر )چهارم آذر ماه( هر سال را روز جهانی 
مبارزه با خشونت علیه زنان اعالم کرده و به همین مناسبت دبیرکل این 
سازمان در پیامی ضمن تقدیر از تالش های گسترده برای رفع این مشکل، 

اظهار داشت که دیگر سازمان های زنان تنها نیستند. 
وی افزود: اکنون در سراسر جهان، از آمریکای التین تا آمریکا، از آسیا تا 
آفریقا، مردان و پسران، پیر و جوان، موسیقیدانان، شخصیت های مشهور و 
چهره های ورزشی، رسانه ها، سازمان های دولتی و خصوصی و شهروندان 
عادی بیش از پیش، در حمایت از زنان و دختران و افزایش توانمندی ها و 

رعایت حقوق آنها می کوشند. 
'با نه گفتن  بان کی مون در پیام خود آورده است، بسیج اجتماعی شعار 
متحد شویم' حدود یک میلیون مورد فعالیت های افراد و جامعه مدنی را در 

این راه ثبت کرده است. 
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به مناسبت روز 25 نوامبر  روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان



اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اکنون در 
شرکت خود آماده همکاری شما عزیزان می 

Serpil Ersan.باشد
تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما
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در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. 
هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و 
هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که 
هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده 
شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد. 

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

این شناسنامه همه ماست
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رسیده  مقاالت  معتبر،  های  سایت  از 
نام  ذکر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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هاي  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نویسندگان 

کرده ولي در ویرایش آنها آزاد است.
مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین 
درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار 

می باشد.

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

دنیای ارتباطات آنقدر وسیع شده که حتی بدون دیدار دوستی ، میتوانی  از روی like های فیس بوک، نزدیکترین افراد به نگرش 
خود را پیدا کنی ، به طرق مختلف ارتباط برقرار کنی  و با نظرات خود با دیگران همراه شوی. اما صفحه ای که بیشتر توجه مرا 
به خودش جلب کرد، صفحه " کارتون های زمان ما " بود. تیتراژ معروفی  که همه ما دهه 60و50یی ها یادمان است. اما واقعا 

کارتون های زمان ما چه بود؟ و آیا دیدن آن کارتون ها در شکل گیری شخصیتی  ما تاثیر داشت؟
متأسفانه، امروز ما خودمان را مدرن میدانیم زیرا از تلفن آیفون استفاده می کنیم، یا با برنامه های نرم افزاری مختلف از طریق 
اینترنت با خانواده هایمان در سراسر دنیا ارتباط برقرار می کنیم، یا بلیتهای روزنه خود را از فضای مجازی تامین می کنیم 
و هزاران مثالی که همه داللت بر نفس تکنولوژی ندار و صرفًا رفتارهای ابزارگرا هستند. در واقع،جوانانی مدرن نیستیم، 
زیرا عواملی که در شکل گیری شخصیتی  ما دخیل بود، عواملی مدرن نبود، و دقیقا منظورم همان کارتون های زمان ما است. 
در جوامع غربی فارغ از خوب بودن یا بد بودن، کارتون های مدرن دیده میشوند . به عنوان مثال کارتون "family guy" و 
شخصیت پسر بچه ای که در این کارتون نقش آفرینی می کند، القای رفتار مدرن را میدهد.ایده های که در ذهن دارد، ایده هایی  
است که در افکار انسان های پخته امروزیست و البته در عین حال، همچنان رفتارهای بچه گانه خود را از قبیل عالقه به گربه 
عروسکیش حفظ می کند.این موضوع از اصل های ابتدایی  مدرنیسم است و اینکه شما در دنیای امروز با رفتار متفاوت، هویت 
خود را تثبیت میکنی  و دقیقا این مبحثی است که روالن بارت آن را به عنوان  نشانه شناسی  در فلسفه تاره کرده و یکی  از 
دیدگاههای نو در فلسفه مدرنیسم میباشد.این روال چه غلط و چه درست، نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم از. اساسا هر 
ایدئولوژی آشکار و پنهان، مبتنی  به چارچوبی از ارزش هاست. پیاده کردن این ارزش ها به عنوان رفتار شخصیتهای کارتونی، 
به عنوان یک انتقال دهنده ی نوعی ایدی عمل می کند. در کارتون یاد شده، حتی دعواهایی که موضوع آن مشمول مرور زمان 
و به دست فراموشی سپرده شده و خشونتهایی که انسان در برابر طبیعت خرج می کند، نشان داده میشود. این جزییات تمامًا 
فارغ از دو نیروی خیر و شر است. دوران اردوگاه خیر و شر گذشته و در پشت پرده گذر سالها، بشر دریافت که دیگر توان 

تشخیص خیر و شر را ندارد. هر هدف، بنا به دالیلی شکل می گیرد که تنها آن دلیل و تحلیل مهم است.
اما کارتون های زمان ما، بر عکس، به صورت کامال صنعتی  شکل گرفته بودند.همه ما، گالیور را به یاد داریم، انسانی  که 
در یک جزیره  از بقیه موجودات زنده آن جان عظیم الجثه تر بود. گالیور در واقع نماد سنت بود، انسانهای کوچک نقش بشر 
از جان  به هدفشان  برای رسیدن  تردید و اضطراب بودند و ریسک می کردند و  بازی می کردند زیرا همیشه در  را  مدرن 
نمی گذشتند و در طلب یک زندگی  با آرامش حتی با قبول شکست، بودند. اما گالیور به مثابه سنت بر تمام مشکالت فائق 
می آمد و پیروز میدان بود و انسانهای مدرن کوچک همواره سوار بر کول غول سنت، به اهدافشان می رسیدند.کارتون دیگری 
که باز خاطره ی است برای ما - چوبین - به همین منوال پیش میرفت. هیچوقت شخصیت زشت آن داستان با تمام  تجهیزاتی 
که داشت، نتوانست بر نیروی معنوی شخصیت نیک  پیروز شود، و مثال وطنی این کارتون، چاق و الغر  است که آنها نه 
تنها تکنولوژی به کارشان نمی  آمد، بلکه بعضی  اوقات به خودشان هم ضرر میرساند ) مانند جان سازه دستکش بوکس در 
دیوار(. اما رفتارهای ابزارگرایانه امروزی به قول  هورکهایمر و ادرنو تنها صنعت فرهنگ سازیست، بر روی ما اثر گذاشته و 
ما هیچوقت قادر به درک نفس تکنولوژی نخواهیم بود.رویه ای که همیشه انسانها، خود را درحال وابسته کردن به ابزارهای 
گوناگون تکنولوقی هستند.پس ما جوانانی مدرن نیستیم، اما انصافا کارتون های زیبایی  بودند، خصوصا سنتی ترین آنها، " 

خونه مادر بزرگه "
مهدی تربتی

یادداشت هفته

 همکاری با  هفته نامه ِپرشین
هفته نامه پرشین از همه هموطنان ایرانی و همه نویسندگان اینترنتي 
همکاري مي  به  دعوت  باشند  که  دنیا  در هرکجاي  اینترنتي!  غیر  و 
عکس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نماید. 
کاریکاتور و دیگر آثار خود را با رعایت نکات زیر، براي انتشار در 

این نشریه ارسال نمایند:
و  دانشجویان  پناهندگان، مهاجرین،  پیرامون  نامه پرشین،  -1 هفته 
مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار ایرانیان منتشر می شود و 
طبعا آثار باید مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع مرتبط باشند. با 
توجه به این مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوین آنها وجود ندارد.
از  )font( فارسي ارسال کرده و  با زبان و قلم  -2 مطالب خود را 

فرستادن مطالب پینگلیش و فینگلیش جدا خودداري نمائید!
-3 آثار ارسالي باید ویرایش شده و عاري از اغالط امالیي و آماده 

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

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

دهید تا ما خود اقدام به تهیه آن نمائیم.
-6 مطالب باید حداقل یک هفته قبل از انتشار نشریه ارسال گردند. 
با این حال ممکن است به علت زیادبودن تعداد مطالب رسیده، و یا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  آثار خود  توانند  مي  ها  کاریکاتوریست  و  عکاسان، طراحان   7-

با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، براي نشریه ارسال نمایند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربیات قبلي احتمالي خود را ذکر کنید.

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

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

-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهی ها و تبلیغات
 07811000455
02084554203

نامه های شما
سردبیر محترم هفته نامه پرشین
جناب آقای عباس نجفی زرافشان

شما،  نامه  هفته  که  است  یکسالی  مدت   - سالم  با 
می  مطالعه  را  آن  هفته  هر  که  است  نشریاتی  جزو 
کنم. علت آن هم این است که مطالبی در آن گنجانده 
می شود که برای من دارای اهمیت محتوایی است. 
بنابراین خواندش را از دست نمی دهم. آنچه در ذهن 
شما  نشریه  که  بوده  این  داشته  وجود  همواره  من 
چه خط فکری و یا سیاسی را دنبال می کند که با 
توجه به ذکاوت و تیزهوشی ام هنوز نتوانستم؛ خط 

سیاسی شما را دریابم. 
به  ظاهرا  نشریات  سایر  اینکه  است  مشهود  آنچه 
نحوی توسط سازمان یا یک گروه سیاسی خاصی 
منعکس  را  آنان  تفکرات  تا  شوند  می  مالی  حمایت 
نمایند. اما در مورد نشریه شما چنان در خط وسط 
و میانه گام برمی دارید که این اندیشه را در من قوت 
در  حکومت  به  وابستگی  شما  شاید  که  بخشد  می 
ایران داشته باشید. به هر حال این یکی از سواالت 

ذهنی من است.
که  ام  شده  متوجه  است  مدتی  که  این  دیگر  مساله 
در نشریه، عملکرد و فعالیت افراد یا سازمان هایی 
را که در لندن فعالیت می کنند را نشانه رفته اید و 
آنها را از تیغ تیز انتقاد می گذرانید. درست است که 
انتقاد سازنده است اما بهتر است که ایرادگیری نکنید 
چون در این جامعه چیزی با ماهیت بهتر از این پیدا 
نخواهد کرد .  پس بگذارید برنامه های ایرانی هرچند 
ضعیف به اجرا در بیایند. ذائقه و سلیقه ما به چنین 

برنامه هایی عادت کرده است. 
اما شما که انتقاد می کنید می خواهم ببینم خودتان 
هم انتقاد را تاب می آورید و آیا این مطلب مرا منتشر 
خواهید نمود و یا اینکه برای خوب جلوه دادن خود 

از انتشارش خودداری خواهید کرد. چگونه است که 
هیچگونه  بدون  لندن  در  سال  سه  مدت  ای  نشریه 
وابستگی مالی به سازمان یا گروهی سراپا ایستاده 
است . می خواهم به عنو.ان یک خواننده نشریه شما 
بدانم که هزینه های مربوط به چاپ و نشر پرشین و 
همچنین پرسنل آن چگونه و از چه طریقی تامین می 
شود؟ پر واضح است که از درج آگهی های ریز و 
درشت با توجه به رکود اقتصادی موجود در کشور 
انگلستان که به تبع اثرات آن جامعه ایرانی را نیز در 
پاسخگوی چنین  توانست  نخواهد  بر خواهد گرفت؛ 

هزینه های بی شماری باشد. 

حاضر  حال  در  نشریه  که  دانیم  می  ما  همه   البته 
رایگان توزیع می شود و در اختیار مردم قرار می 
تان  نصیب  فروش  قسمت  از  هم  عایدی  پس  گیرد. 
باقی می  نمی شود و سوال من همچنان بی جواب 
اسامی  در  آنچه  که  این  تر  توجه  قابل  نکته  ماند. 
همکاران به چشم می خورد نشانگر این واقعیت است 
که از نویسندگان بی شماری بهره جسته اید و هریک 
تبحری خاص در نویسندگی را دارا می باشند چگونه 
و  دارند  مداوم  همکاری  با شما  گروه  این  که  است 

دست از حمایت خود از این نشریه بر نداشته اند.

با سپاس فراوان - مسعود ایران نژاد

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

از طریق نامه و یا ایمیل ارسال نمایند.
داند  می  موظف  را  خود  پرشین  نامه  هفته 
به  و  صفحه  همان  در  را  وارده  های  جوابیه 

همان حروف و بطور مشابه چاپ نماید.
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یک  کمبود  و  نقصان  سالها  از  پس  سرانجام 
نخستین  ایران،  از سینمای  اختصاصی  جشنواره 
روز  عصر  از  لندن  ایرانی  های  فیلم  جشنواره 
لندن  مرکزی  سینمای  سه  در  گذشته  هفته  جمعه 
از  بسیاری  کنار  در  هم  ایران  تا  کرد  کار  به  آغاز 
جشنواره  یک  لندن  در  سینما  صاحب  کشورهای 
و  چند  از  یادداشتی  باشد...  داشته  اختصاصی 
این صفحه می  ادامه ی  در  را  این جشنواره  چون 

خوانید...

مراسم افتتاحیه با موسیقی زنده و فیلم

و  بلند  قالب  در  را  فیلم  پنج  و  سی  نخست،  دور  در  جشنواره  این 
کوتاه داستانی و مستند به نمایش در می آورد. پژمان دانایی، مدیر 
این جشنواره در مراسم افتتاحیه ی جشنواره که عصر روز جمعه 
نوزدهم نوامبر در سینمای آپولوی میدان پیکادلی برگزار می شد با 
اعالم این آمار گفت که این 35 فیلم از میان حدود 480 فیلم ارسالی 
به دفاتر جشنواره در تهران و لندن انتخاب شده اند و معیار انتخاب 
عالوه بر جنبه های هنری و سینمایی، بر سینمای مستقل ایران بوده 
است و در این راه کوشش شده تا استعدادهایی که در سالهای اخیر 
هیات  نظر  مورد  بیشتر  اند،  شده  معرفی  غربی  مخاطبین  به  کمتر 

انتخاب باشند.
این  مالی  استقالل  به  هایش  حرف  ی  ادامه  در  همچنین  دانایی 
و  ایران  در  دولتی  غیر  و  دولتی  نهادهای  و  ها  ارگان  از  جشنواره 
انگلستان اشاره و ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در سالهای 
آینده پر رونق تر و با دامنه ی وسعت بیشتری به کارش ادامه دهد.

هیات  از  افتتاحیه  مراسم  در  دانایی  پژمان  های  ادامه ی حرف  در 
انتخاب این جشنواره تقدیر به عمل آمد و نشان یادبود این جشنواره 
به ایشان تقدیم شد. گفتنی است که این جشنواره از هیات انتخابی 
متشکل از سینماگران ایرانی و اروپایی بهره گرفته تا هم سلیقه های 
فیلم  انتخاب  برای  ایران  خاص  سینمایی  های  دغدغه  هم  و  غربی 
از  پرتوی  کامبوزیا  و  تهماسب  میر  شود.مجتبی  گرفته  نظر  مد  ها 
فیلمسازان  از  ولیکوویچ،  زوران  و  انگلستان  از  تاکر  پتریک  ایران، 

اروپای شرقی، اعضای هیات انتخاب این جشنواره هستند که به گفته 
آثار  میان  از  ها  فیلم  انتخاب و گزینش  امر  ی مدیران و مسئوالن، 
ارسالی را به مدت شش ماه در اختیار داشته اند. همچنین جشنواره 
ی عکس و تصویر سازی نیز که به موازات این جشنواره در جریان 
گیرد.  می  بهره  ایران  پیشکوت  ساز  تصویر  دو  قضاوت  از  است، 
های  عکس  انتخاب  امر  اهلل صمدیان  و صیف  حسین خسروجردی 
ارسالی را به عهده داشته اند. آثار برگزیده ی بخش عکش و تصویر 
سازی نیز در ماه های اولیه ی سال میالدی در راه، در یک گالری 

مرکزی لندن در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.
مجتبی میرتهماسب، مستند ساز قدیمی که از اعضای هیات انتخاب 
در  شرکت  برای  که  است  سینماگری  تنها  است،  جشنواره  این 
جشنواره از تهران به لندن آمده بود و کامبوزیا پرتوی و صیف اهلل 
صمدیان دیگر اعضای ایرانی هیات انتخاب به دالیل مختلف کاری از 

این سفر باز مانده بودند.
عصر روز جمعه، پس از تقدیر از اعضای هیات انتخاب، داوود آزاد 
خواننده ی موسیقی عرفانی ایرانی، به اجرای زنده ی موسیقی در 
سالن پرداخت تا حال و هوای فرهنگ ایرانی بیش از پیش در سالن 
ی  گذشته  چنان  آزاد  داوود  شود.  برقرار  لندن  آپولوی  سینمای 
آمیخته  هم  با  را  غربی  و  ایرانی  اخیرش، صدای سازهای  سالهای 
از موالنا و دیگر  این موسیقی جالبی توجه، اشعاری  با  باز  تا  بود 
شعرای ادبیات عرفانی یران را آواز  و موسیقی متفاوت خود را به 

حاضرین عرضه کند.

کشتزارهای سپید، یک روایت تلخ سوررئال...

ی  دوره  نخستین  تنفس،  وقت  و  موسیقی  ی  زنده  اجرای  از  پس 
جشنواره فیلم های ایرانی لندن با فیلم  “ کشتزارهای سپید “ محمد 
بدون مجوز  ایران و  فیلم در  این  به کار کرد.  آغاز  رسولف رسمًا 
اکران  اجازه  ایران  در  نیز  دلیل  همین  به  و  شده  ساخته  ساخت، 
عمومی دریافت نکرده است. اما از دو سال قبل تا کنون در بسیاری 
از جشنواره های خارجی به نمایش در آمده و قدر بسیار دیده است.

کشتزارهای سفید را شاید بتوان سمبلی از سینمای هنری و مستقل 
ایران دانست که در این روزهای سخت همچنان نفس می کشد و به 
روزگار دشوار خود ادامه می دهد تا این امید دلگرم کننده به زنده 
بودن و زنده ماندن سینمای راستین در میان اهالی فرهنگ  و هنر 

ایران همچنان برقرار و باقی بماند.
فیلم، یک “ سوررئال سیاسی “ است. گزندش به سیاست بسیار پر 

رنگ است و حرف هایش را رک و بی پرده و البته بس غضبناک می 
زند. اما آنچه در این میان، فیلم را از هیاهوی سخیف سیاست دور 
کرده و بر آن رنگ و لعاب هنری زده، قصه ی تمامًا سمبولیک فیلم 
از سینمای سمبولیک  پیشتر  آنچه  بر خالف  که  هایی  است. سمبل 
ایران دیده بودیم، این بار وصله ای ناجور به قامت قصه نبودند و 
در دل قصه و ماجرا جا خوش کرده بودند. چنان چون قسمت هایی 

از اصل متن و ماجرا.
این فیلم روایت مردی است که سی سال است که در این سو و آن 
کند.   می  جمع  را  مردم  اشک  و  رود  می  نمکین  های  جزیره  سوی 
مردمی که بر خالف روال عادی زندگی، عادات و رسوم عجیب و 
غریب دارند و خنده و شادی شان، و قهر و آشتی شان همه خود 
از رسم دگر است... فیلم، طعنه به روزگار ما می زند و دور عبثی 
که بدان دچار شده ایم را چه هنرمندانه به رخمان می کشد. کاراکتر 
اول قصه هم به مشقت فراوان شیشه ای اشک جمع کرد و سرآخر 
با آن پای زخم خورده ی پیرمردی را شست و پس آبش را هم به 
شوری آب دریا سپرد تا کنایه ای از  بیهودگی کار و روزگار ما را 

به مخاطین نشان داده باشد.
این جشنواره در ادامه ی برنامه های خود، همچنین فیلم های مهم و 
شناخته شده ی دیگری را نیز به نمایش در آورد که در این میان می 
توان به فیلم “ آکاردئون “ آخرین ساخته ی جعفر پناهی و         “ 

تینار”، ساخته ی مهدی منیری اشاره کرد.

خانه شیشه ای، یک روایت تلخ رئال...

روز  عصر  که  بود  مستندی  دیگر  نیز   “ ای  شیشه  خانه   “ فیلم 
چهارشنبه در سینه لومیر) اینستیتو فرانسه( به نمایش در آمد. این 
فیلم هم از جمله ی فیلم هایی است که در ایران مجوز اکران ندارد اما 
در غرب به اکران عمومی در آمده است. ماجرای این فیلم نیز چنان 
غالب آثار ارائه شده در این جشنواره حکایت تلخی از روزگار کنونی 

ماست، این بار با نگاهی به زندگی سخت دخترانی که مورد تجاوز 
جنسی و روحی واقع شده اند. این فیلم که از فعالیت بنیاد خانه ی 
امید تهران روایت می کرد، قصه ی موازی چند دختر را تعریف می 
کند که هر یک به گونه ای با جبر خشن زندگی دست و پنجه نرم می 
کنند. سمیرا توسط مادر معتادش، در سن چهارده سالگی به قرص 
های روان کننده اعتیاد پیدا کرده  و سوسن در هشت سالگی مورد 
تجاوز جنسی برادرش واقع شده است. آن دیگری مورد آزار و اذیت 
خانواده اش واقع شده و دیگرانی چونان اینان که هیچ یک در بستر 
درست و روال مالوف زندگی رشد نکرده اند. قصه ی مستند فیلم 
در کنار روزگار سختی که بر اینان رفته، از آمال و آرزوهای این 
دختران جوان می گوید که گاه ساده اند و معمول و گاه بلند پروازانه 
و رویایی. فیلم نشان می دهد که برخی از این دختران که با معضالت 
سنگین اجتماعی بزرگ شده اند به موسیقی معترض رپ روی آورده 
با موسیقی رپ نشان می  را  اعتراض سیاهشان  و  اند. می خوانند 
دهند. یکی می خواهد نویسنده شود و راوی دردهایش و یکی هم در 
عین سادگی و صمیمیت تنها به اتاقی گرم و اجاقی روبه راه بسنده 
کرده و دربه در دنبال مردی می گردد که او را به عقد در آورد اما 
هر که از راه می رسد او را به بهانه های شیرین صیغه می کند و در 

ایستگاه بعدی زندگی از همراهی اش سر باز می زند.
گفتنی است جشنواره فیلم لندن روز جمعه 26 ام نوامبر به کار خود 
این جشنواره در دور نخست جنبه ی  از آنجا که  پایان می دهد و 
رقابتی نداشته، مراسم اختتامیه ای نیز برای آن در نظر گرفته نشده 

است. 

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.

گزارش نخستین جشنواره فیلم های ایرانی لندن

سینمای مستقل  ایران صاحب 
تریبون  بین المللی شد

امیر ارسالن یکتا منش
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی -پنجاه و دوم

دکتر  به  در صد  به صورت صد  را  نفت  ملی شدن  گروه  یک 
مصدق نسبت می دهند و طرف دیگر آیت ا... کاشانی را مسبب 
اصلی آن می دانند. چرا این گونه نیندیشیم که دکتر مصدق فکر 
ملی شدن نفت را به کمک همفکرانش مطرح کرد پرورش داد ولی 
نبود معلوم  توده های مردم  ا... در تحریک  آیت  اگر پشتیبانی 
نبود که این فکر به مرحله عمل درآید و بعد نتیجه بگیریم که 
وقتی این دو بزرگوار دست در دست هم گذاشته و کار را انجام 
گل  ایرانی  عدم سازش  ی  روحیه  آن  بدبختانه  وقت  آن  دادند 
کرد و اخالقشان افتاد و شدند برضد یکدیگر حضرات انگلوفیل 

هم شدند آتش بیار معرکه و شد آن چه که می توانست نشود.
در  که  را  کارهایی  بود  بزرگ  مصلح  امیرکبیر  خان  میرزاتقی 
همین  ولی  بود  نکردنی  باور  داد  انجام  صداتش  کوتاه  مدت 
میرزا تقی خوان فراموش کرده بود یا نمی خواست باور کند در 
عصری و در باری و در اجتماعی زندگی می کند که هنوز شاه 
ظل ا... است سایه خدا است.هنوز شاه ستیزی خوراک روشن 
فکری نشده آن هم شاه جوان و بی تجربه چرا باید این چنین 
همه  این  هم  آن  بنویسد؟  به شاه  آمیز  تحقیر  و  تند  های  نامه 
دشمن که دوروبر همان شاه برای خودش درست کرده و در 
زمانی که سر بریدن و رگ زدن و جان ستاندن حق قانونی!! 
و پذیرفته شده شاه است. در مرگ امیر کبیر اصال صدایی به 
اعتراض بر نخواست. جو طوری نبود که کسی جرات ابراز این 
اعتراض را داشته باشد. به جغرافیای زمان حادثه دقت داشته 
باشید. مسائل صدو پنجاه سال پیش را که نیاید با معیارهای 

امروز قضاوت کرد.
این می شود هممان که گفتم قضا و تهایمان کلی است و اجزاء 
ارزش  که  است  این  ندارند.  دخالت  آن  در  کل  دهنده  تشکیل 
صفات و عملکردهای مثبت بسیاری از آدم ها نادیده گرفته می 
این  برای  و  کشور  این  برای  ها  آدم  این  وجود  که  ولو  شود 
جامعه خدمات ارزنده ای را به ارمغان آورده باشد. این است که 
نمی شود دربارره رضا شاه قضاوت کرد که در آن وانفسای 
بی امنیتی کشور بی امیدی کشور بی ثباتی کشور مردی آمد 
که به این کشور سروسامان داد امنیت داد ده ها قائله ی ریزو 
درشت را که هر کدام برای خود داعیه حکمرانی بر قسمتی از 
این آبو خاک را داشتند از بین برد. صنایع جدید را برای ایران 
پایه ریزی کرد راه ساخت راه آهن کشید و... و... و همین رضا 
شاه بعد از مدتی آن چنان دلهره و رعب و بگیر و ببندی راه 
انداخت که پسر را در خانه ی پدر امانی نماند و باز هم همین 
رضا شاه هر آن چه که ملک خوش و آب و هوا پیدا می کرد 
و خوشش می آمد از هر راهی که می توانست آن را از چنگ 

صاحبش در می آورد.
متاسفانه ما ایرانی ها تعادل د رقضاوت هایمان نداریم. کسی 
که برای ما عزیز و دوست داشتنی است مرتبه اولوهیت برایش 
قائل می شویم همه چیز دانمان هم می شود. اگر نظامی است در 
مسائل تئاتری هم رهنمودمان می دهد و اگر اهل فلسفه است در 
مورد جنگ ابزار نظر می کند و عجیت است که تقریبا به صورت 
سنتی عادت کرده ایم که حتی د رسازمانی که در آن کار می 
کنیم رئیس خوب همه چیز را بداند و وای به حال رئیسی که در 
پاسخ سوآلی در بماند. این جا هنوز در پایین ترین و باالترین 
در  که  تخصصی  بندی  تقیسم  کشور  اجرایی  مدیریتی  سطوح 

سایر کشورهای پیشرفته به چشم می خورد وجود ندارد.
و اما الف زنی! شما بارها مالحظه کرده اید که فالنی در جایی 
اصطالحا الف می زند و به قولی فخر می فروشد. الزاما این آدم 
بیشتر  بلکه  نیست  فاسدی  آدم  زن   آدم الف  این  فروش  فخر 
یک بیمار است که باید کمکش کرد تابیماریش بهبودی پیدا کند. 
شما اگر در اطرافتان دفت کرده باشید بیشتر این الف زنی ها 
و گزافه گویی ها موارد بروزش در انسانهای باالی پنجاه سال 
تحقق  امکان  مطمئن شد  دیگر  که  وقتی  یعنی  است.  کرده  عمر 
از دست داده در  را  از آرزوهایش  از رویاهایش  تعداد زیادی 
درون خودش شروع می کند به ساختن این آرزوها و این قدر 
یادش برود که اصال چنین  تا شاید خودش هم  تکرار می کند 
چیزی وجود نداشته است مثل جنگهای کازرون و ممسنی دائی 
جان )1(. الزاما این افراد آدم های پست و دروغگویی نیستند. 
ولی به هر حال و در مجموع هر چه قدر که از خواسته هایمان 
اندازه  همان  به  معموال  هایمان  زنی  الف  باشیم  داشته  فاصله 
رشد خواهد کرد. این در سطح شخصی در سطح اجتماعی اش 
هم خودتان مالحظه کنید که ما چقدر به ایران باستان مان تفاخر 
می کنیم؟ برای اینکه کاستی های امروزمان را نتوانیسته ایم آن 

طوری که دلمان می خواهد جبران کنیم.

 عقالنیت تصمیم گیران 

هسته اي ایران 
نتانیاهو  سفر  نتایج  گزارشي  در  تایم  نشریه 
نخست وزیر اسرائیل به آمریکا را بررسي کرده 
است. به گزارش تابناک رابرت گیتس وزیر دفاع 
آمریکا، ضمن عدم استقبال از طرح نتانیاهو براي 
حمله به ایران، به وي هشدار داد که تصمیم گیران 
هسته اي ایران مبتني بر اصل معقول هزینهـ  فایده 
نتایج  درباره  گزارشي  در   » مي کنند.»تایم  تحلیل 
رابرت  که  است  نوشته  آمریکا  به  نتانیاهو  سفر 
به  باید  نتانیاهو گفته است که  به  گیتس همچنین 
ایران ثابت کرد که این کشور براي بقاء به سالح 
هسته اي نیاز ندارد و این رویکرد است که باعث 

خواهد شد ایران به سمت سالح هسته اي نرود. 
بنابر این گزارش، وزیر دفاع آمریکا که سال آینده 
بازنشسته و از مقامش کنار خواهد رفت، امروز 
خیلي روشن تر از دیگران، حتي از باراک اوباما 
درباره مسئله هسته اي ایران صحبت کرده است 
و عجوالنه  ناکارآمد  گزینه اي  را  نظامي  گزینه  و 

تلقي مي کند که فایده اي براي هیچ کس ندارد. 
تایم مي افزاید: »صحبت هاي گیتس و سایر مقامات 
آمریکایي و مشاجرات آنان درباره نوع برخورد 
با مسئله هسته اي ایران، در حالي است که تغییري 
در رویکرد دولت اوباما نسبت به برنامه هسته اي 
ایران دیده نشده و اوباما نیز هم چون جرج بوش، 
حتي  داشتن  اختیار  در  جهت  ایران  براي  حقي 
تکنولوژي صلح آمیز هسته اي قائل نشده است و 
کماکان حق ایران در چارچوب »ان پي تي« را به 

رسمیت نمي شناسد«. 
نگاه  این  آمریکا  سیاسي  محافل  در  است  گفتني 
وجود دارد که به هر صورت جمهوریخواهان در 
صدد هستند که دمکرات ها را در برخورد با مسئله 
هسته اي ایران ناکارآمد جلوه دهند تا ضربه نهایي 
را به باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوري 
اعالم  بارها  ایران  چه  اگر  کنند.البته  وارد  آینده 
انرژي هسته اي را براي مصارف  کرده است که 
صلح آمیز مي خواهد اما بنا به نوشته تایم آمریکا 

حتي این حق را هم تاکنون به رسمیت نشناخته، 
آن هم در دوران ریاست جمهوري اوباما که خود 
بر  عالوه  است.  تغییر  رئیس جمهور  است  معتقد 
این به نظر مي رسد گیتس به صورت روشن به 
نتانیاهو گوشزد کرده است که ایران، اسرائیل و 

بقاي  براي  خطري  را  کشور  آن  هسته اي  سالح 
خود تلقي مي کند، موضوعي که اتفاقا درباره ثبات 
منطقه و جهان صادق است و این نکته اي است که 

باید بر آن پاي فشرد. 

گیتس نگران نزدیکي 
کشورهاي التین با ایران 

تازه ترین  در  آمریکا  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت 
کشورمان،  درباره  جویانه  مداخله  سخنان 
هسته اي  تعامل  از  را  التین  آمریکاي  کشورهاي 
به نقل  فارس  گزارش  داشت.به  برحذر  ایران  با 
در  آمریکا  دفاع  وزیر  فرانسه،  خبرگزاري  از 
آمریکا  قاره  کشورهاي  دفاعي  نشست  آستانه 
در بولیوي به خبرنگاران گفت: من فکر مي کنم که 
تمامي کشورهایي که در آمریکاي التین با ایران 
تعامل مي کنند باید در رابطه با چگونگي تعامل با 
ایران و انگیزه هاي این کشور در زمینه همکاري 
منظور گسترش  به  آمریکاي التین  با کشورهاي 

انرژي هسته اي بسیار آگاه و هوشیار باشند. 
ایران  همکاري  با  ارتباط  در  آمریکا  دفاع  وزیر 
صلح آمیز  انرژي  توسعه  زمینه  در  بولیوي  با 
ایران  که  نمي دانم  واقعا  من  مدعي شد:  هسته اي 
اگر  دارد.  به شما  براي گفتن واقعیت  چه طرحي 
آنها درخصوص انرژي هسته اي صلح آمیز سخن 
تحت  مي تواند  امور  تمامي  بنابراین  مي گویند 
چارچوب آژانس بین المللي انرژي اتمي حفظ  شود 
من  اما  نداریم  آن  با  مخالفت  براي  چیزي  ما  و 
مطمئن نیستم که ایران داراي قابلیت مستقل براي 
کمک به دیگران به منظور ساخت و ایجاد قابلیت 
گزارش،  این  براساس  باشد.  صلح آمیز  هسته اي 
بولیوي که میزباني نشست دفاعي قاره آمریکا را 
برعهده دارد به توسعه توانایي هسته اي خود با 

استفاده از کمک ایران بسیار عالقه دارد.

آیا میخواهید راننده تاکسی لندن 
)Black Cab ( بشوید؟

رانندگی و کار با تاکسی های لندن )Black Cabs ( یکی از شغلهائی است 
که در آمد خوبی دارد و اجازه رانندگی با تاکسی لندن نیاز به پشتکار ، 

همت وزمان زیادی دارد.  
اگر بیکار هستید و یا مایلید که راننده تاکسی های لندن بشوید و نیاز به 
اطالعات دقیق پیرامون چگونگی این شغل دارید میتوانید در جلسه ای که 
به این مناسبت در روز سه شنبه 7 دسامبر 2010 در ساعت 3 بعد از ظهر 

درکانون ایرانیان لندن تشکیل میشود شرکت نمائید.

این جلسه چگونگی  در   )  Black Cab( لندن  تاکسی  راننده  مجتبی  آقای 
ورود به این بیزینس و چگونگی گرفتن گواهی نامه تاکسی لندن را به شما 

توضیح  و به سئوالت شما در این زمینه پاسخ خواهند داد.

 به افرادبیکار و به خصوص به خانمهائی که راننده هستند توصیه میشود 
تا در این جلسه شرکت نمایند.

برای اطالعات بیشتر پیرامون این جلسه با خانم سیما در بخش بیزینس 
کانون ایرانیان با شماره 02077000477 تماس بگیرید.

زمان جلسه: روز سه شنبه 7 دسامبر 2010 ساعت 3 بعد از ظهر

مکان: کانون ایرانیان لندن
266-268 Holloway Road, London N7 6NE

Holloway Road Station :نزدیکترین ایستگاه آندرگراند

تحلیل حامد الگار از 
اقدام یونسکو 

خصوص  در  یونسکو  موضع  اعالم  پي  در 
عدم  و  ایران  در  فلسفه  جهاني  روز  مراسم 
عدالت خواه  جنبش  مراسم،  این  از  حمایت 
دانشجویي گفت وگویي انجام داده با دکتر حامد 
فارسي  زبان  و  اسالمي  مطالعات  استاد  الگار، 
در دانشگاه کالیفرنیا. حامد الگار در بخشي از 
این گفت وگو گفته است: این جز یک بهانه مبتذل 
و مزخرف چیز دیگري نیست. این تصمیمي که 
است  تبلیغاتي  که  است  معلوم  کامال  گرفته اند 
تبلیغاتي است که آمریکا و  برنامه  از  و جزئي 
متحدانش مدت هاست علیه ایران راه انداخته اند 
و بدیهي است که این حضرات، منظورم اولیاي 
امور در آمریکا و وابستگان به آمریکا با فلسفه 
هم سروکار  بیان  آزادي  با  ندارند.  کار  و  سر 
هر  و  مناسبت  هر  به  مي خواهند  فقط  ندارند. 
نیشي  یک  اصطالح  به  باشد  ممکن  که  جایي 
بزنند به جمهوري اسالمي ایران. فقط اینکه این 
مسائل کوچک و مسائل بزرگ تر از این براي 
نظام و ملت ایران اهمیتي ندارد و در واقع دارند 
اما چرا خودشان  و  را گول مي زنند  خودشان 
احمقانه  اقدام  این  براي  و  مي زنند  گول  را 
این است که برخي  شان اهمیت قائل مي شوند 
ایرانیان مقیم آمریکا، ایراني هاي دلباخته نهضت 
یا جنبش به اصطالح سبز از هر اقدام خصمانه 
آنها  البته  ایران طرفداري مي کنند.  آمریکا علیه 
هم خودشان را گول زده اند. این حضرات فکر 
کرده اند که نظام جمهوري اسالمي متزلزل شده 
از  را  شان  پشتیباني  ایران  ملت  و  است  شده 
یا  دیر  و  و مخالف هستند  نظام سلب کرده اند 
زود همه چیز بر هم مي خورد و از این افسانه ها 
همین  از  و  مي بافند  دیگران  و  خودشان  براي 
نظر کساني که در وزارت امور خارجه آمریکا 
کار  آمریکا سر  مختلف  دولتي  و سازمان هاي 
ایراني ها گوش مي دهند و خیال  این  به  هستند 

مي کنند که کار مهمي مي کنند. 

هم  ایران  از  خارج  روشنفکر  طبقه  درباره  او 
راند.  نمي توان  با یک چوب  را  گفته است: همه 
یک عده اي از این روشنفکر ها تا حد زیادي تحت 
تاثیر حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوري 
سال 88 قرار گرفتند و همان طور که مي دانید 
این تشنجاتي که شد در آستانه انتخابات و بعد 
از آن طوري در خارج از کشور انعکاس یافت 
زمان  همان  )بنده  کشور  داخل  در  حدي  تا  و 
روي  از  بعضي ها  که  بودم(  ایران  انتخابات 
سادگي خیال مي کنند که ایران تبدیل شده است 
به دیکتاتوري و استبداد و این حرف ها. اینها را 
باید روشن کرد و در ضمن روشن کردن شان 
مسائلي  یک سري  باالخره  که  کنیم  قبول  باید 
اما  ایران.  در  پیدا شده  اختالفاتي  و  هم هست 
چگونگي و اندازه و عمق این اختالفات و اینکه 
چارچوب  در  را  اختالفات  این  مي توان  چگونه 
قانون اساسي حل کرد مسئله دیگري است اما 
منکر شویم.  کلي  به طور  را  اینها  نمي توانیم  ما 
اینها هست و باالخره سایه انداخته روي اذهان 
برخي ها در خارج از کشور. الگار درباره امکان 
است:  افزوده  هم  انساني  علوم  کردن  اسالمي 
چون من اهل فلسفه نیستم نمي دانم چه باید کرد 
اما مي خواهم توجه شما و سایر دوستان را به 
این یک نکته جلب کنم که خود این تصنیف علوم 
و طبقه بندي فعلي علوم محصول غرب است. ما 
اگر به تاریخ علوم در اسالم نگاه کنیم مي بینیم 
که چیزي به نام»علوم انساني« وجود ندارد یا 
»علوم اجتماعي«. یعني همین طبقه بندي علوم به 
شیوه کنوني ریشه غربي دارد. اگر به کتاب هاي 
قدما مانند فارابي نگاه کنیم مي بینیم که تقسیم 
بنابراین  علوم کامال جنبه دیگري داشته است. 

فکر مي کنم خیلي ریشه اي باید عمل کرد. 

برگرفته از روزنامه تهران امروز
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اوضاع در شبه جزیره 
بحرانی ست، کاری بکنید

 باراک اوباما در کاخ سفید دست روی دست گذاشته و این در حالی ست که 
تنش در شبه جزیره کره تا سرحد جنگ باالگرفته است 

رابرت کلین 
واشنگتن پست بیست و دوم نوامبر / ترجمه : سارا معصومی

منتظر  ای  ایاالت متحده دست روی دست گذاشته و در گوشه  درست در روزهایی که رهبران 
نشسته اند تا شاید همتاهای آنها در کره شمالی به خود بیایند و دست به خلع سالح داوطلبانه 
بزنند، کره شمالی به سیاست های جنگ طالبانه خود به راحتی ادامه می دهد . سال گذشته میالدی 
بود که کره شمالی به صراحت از آماده گی خود برای ساخت راکتور آب سبک سخن گفت و البته 
از تکنولوژی غنی سازی اورانیومی که به این راکتورها سوخت رسانی بکند . همزمان با اعالم این 
خبر موجی از گمانه زنی های منفی در سطح جهان آغاز شد . درست دو هفته پیش بود که سفری 
چهار روزه به کره شمالی داشتم و در بازدید از راکتور یونگ بیون دیدم که این کشور جرقه های 
ساخت راکتور اب سبکی را زده است که می تواند 25 تا 30 مگاوات برق تولید کند . حتی همراهان 
کشور میزبان ما را به بازدید از نیروگاه غنی سازی اورانیوم هم دعوت کردند . این نیروگاه که 2 
هزار سانتریفیوژ را در خود جای داده بود به خوبی ساخته شده بود . تجهیزات مدرن و به روز 
هسته ای هم در آن به چشم می خورد . بازرسان این نیروگاه از حضور ما در تمامی بخش ها 
ممانعت به عمل آوردند و البته ادعا کردند که این نیروگاه تازه تاسیس کار خود را هم آغاز کرده 
است . مقام های کره شمالی تاکید کردند که تالش های آنها برای به دست آوردن راکتور آب سبک 

از خارج از کشور بی ثمر بوده و به همین دلیل چاره ای ندارند جز تولید آن .

اخبار تازه ای که از فعالیت های کره شمالی به گوش می رسد، صدای منتقدانی را که ادعا می کنند 
مذاکرات بی نتیجه است و کره شمالی تنها در شرایطی متقاعد می شود که حجم فشارهای بین 
المللی بر این کشور افزایش فاحشی یابد . بلند تر می کند. اما حقیقت این است که همین پیشنهادهای 
ضد و نقیض است که واشنگتن را در حالتی از ابهام در خصوص پرونده هسته ای کره شمالی 
قرار داده است . زمان بیشتری برای شناسایی واشنگتن یا پیونگ یانگ به عنوان مقصر اصلی این 
پرونده مورد نیاز است . تحلیل گران مسائل شبه جزیره باید نتیجه 16 سال تحقیق و تفحص در 
خصوص تعامل و تقابل با پیونگ یانگ را سرمشق کار قرار دهند و البته راهکارهایی را پیشنهاد 

دهند که گزینه هایی عادالنه به حساب می آیند .

با گذشت زمان ، فعالیت هسته ای کره شمالی گسترش می یابد و مهار آن مشکل تر می شود . 
واشنگتن امیدوار بود که با صبوری استراتژیک و اعمال فشار از سوی سازمان ملل ، در نهایت 
کیم جونگ ایل متقاعد به رها کردن تاسیسات هسته ای خود شود . برخی از تحلیل گران هم اعتقاد 
دارند که چین باید در این معامله وارد شود . پکن با پیونگ یانگ رابطه دوستانه و حسنه ای دارد 
و البته در یک سال گذشته هم بر حجم این دوستی ها افزوده شده است . رابطه میان دو طرف در 
حال حاضر در بهترین شرایط خود قرار دارد . در شرایطی که بسیار بعید به نظر می رسد که هر 
کدام از طرفین شک و تردیدی را که همواره نسبت به هم داشته اند، رها کنند اما حقیقت این است 
که هم پیونگ یانگ و هم پکن به خوبی می دانند که منافع آنها صد در صد در راستای هم است و در 
شرایط فعلی باید تمام همت خود را جزم کنند تا بر عمق همکاری های استراتژیک بیفزایند . در سال 
جاری میالدی کیم جونگ ایل دو بار به چین سفر کرد . ماه گذشته هم وی پیش از اعالم رسمی 
جانشینی پسر سوم خود به چین سفر کرد تا حمایت همسایه را پشت قباله پسر سوم خود بیندازد. 
پکن به شدت نگران بحران جانشینی در کره شمالی است و برای حمایت از دولت کیم جونگ ایل هم 
عالقه بسیاری از خود نشان می دهد . هرگونه تالش برای زیر سوال بردن کره شمالی در حقیقت 

تقالیی تضعیف شده است که منافع امریکا را در منطقه زیر سوال می برد .

واشنگتن در حال حاضر باید منافع خود و متحدانش را شناسایی کند .ادعای حمایت یا تبعیت از 
ژاپن و کره جنوبی ، به هیچ وجه استراتژی مناسبی نیست .متحدان واقعی و همراه آمریکا نباید 
نسبت به طرح های خالقانه واشنگتن در خصوص پیونگ یانگ واکنش نشان دهند بلکه باید از آن 

حمایت کنند.

معامله با کره شمالی به هیچ وجه کار آسانی نیست. این پروسه هم درگیر و دار افسانه هایی است 
که در خصوص کیم جونگ ایل بر زبان ها جاری شده است . این مساله هم مشکل یک دولت خاص 
یا یک حزب خاص تر نیست . نام کره شمالی در لیست کشورهای بدی قرار گرفته است که در 
طول چند سال گذشته واشنگتن همواره بر عدم امکان مصالحه با آنها تاکید کرده است . کاخ سفید 
همواره به گونه ای خود را گنگ در این ماجرا نشان داده است . همواره این فرضیه وجود داشته 
است که ما زبان کره شمالی را نمی فهمیم. البته تا چند سال پیش از این ماجرا هم همین سخنان در 

خصوص چین و تایلند از زبان آمریکایی ها شنیده می شد .

 سالهاست که تمامی کارشناسان وقت خود را صرف یافتن این پرسش می کنند که آیا دولت در 
کره شمالی سقوط یا تغییر می کند؟ این پرسش از دهه نود مطرح است و با گذشته دو دهه از 
سقوط اتحاد جماهیر شوروی هنوز دولت بر سر جای خودپابرجا است . آمریکایی های انگشت 
شماری هستند که به کره شمالی وارد شده اند و به همان اندازه هم شهروندان کره ای کمی هستند 
که مجوز خروج از این کشور را داشته اند . شاید تنها راه پیش روی آمریکا این باشد: کره شمالی 

را به عنوان کشوری مستقل بپذیرید ، کشوری که منافع خود را دارد. 
 

 در حالي که روز هاي اخیر حمالت لفظي 
کره شمالي  هسته اي  برنامه هاي  علیه 
رابرت  مانند  آمریکایي  مقامات  زبان  از 
مایک  و  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  گیس، 
جدید  تاسیسات  و  شده  تشدید  مولن، 
هسته اي این کشور مشکوک و غیر صلح 
آمیز خوانده شده بود، هفته ای که گذشت 
خبرگزاري ها از دور جدید تنش هاي جدي 
طي  چند  هر  دادند.  خبر  کره  دو  میان 
درگیري ها  کره  دو  میان  اخیر  ماه هاي 
یک  به  حمله  سر  بر  لفظي  جدال هاي  و 
ناوچه کره جنوبي صورت گرفته بود اما 
این بار حجم حمالت طرفین بیش از پیش 
قابل توجه بود، حمالتي که از زمان جنگ 

دو کره کمتر روي داده بود. 
آغاز درگیري  

توپخانه اي  حمالت  از  کره جنوبي  خبري  منابع   
شدید کره شمالي به سواحل این کشور خبر دادند. 
کرد:  اعالم  کره جنوبي  تلویزیون  ایسنا،  گزارش  به 
به  کره شمالي  دیروز  صبح  توپخانه اي  حمالت  در 

این  منزل   60 از  بیش  کره جنوبي  مرزي  سواحل 
منطقه آتش گرفته و ساکنان جزیره مجبور به تخلیه 
این  پناهگاه ها شده اند.  به  بردن  پناه  و  منازل خود 
در حالي است که خبرگزاري کره شمالي اعالم کرد: 
واحد هاي توپخانه ارتش کره شمالي پس از آن اقدام 
کره جنوبي  نظامیان  سوي  از  که  کردند  شلیک  به 

گلوله هایي به سمت کره شمالي پرتاب شده بود. 
کره جنوبي  ارتش  کره شمالي،  منابع خبري  گفته  به 
واحدهاي  و  کردند  شلیک  شمالي ها  سمت  به  ابتدا 
مثل  به  مقابله  اقدام  نیز  کره شمالي  ارتش  توپخانه 
انجام دادند. بر اساس گزارش الجزیره، دست کم 14 
سرباز کره جنوبي در حمالت توپخانه اي کره شمالي 
زخمي و دو نفر نیز کشته شده اند. در همین راستا 
جنگنده هاي کره جنوبي نیز در آسمان بخش مرزي 
با کره شمالي به پرواز در آمده و ارتش کره جنوبي 
چنین  هم  است.  درآمده  باش  آماده  حالت  به  نیز 
به  توپ  گلوله  از 200  بیش  تاکنون  که  اعالم شده 
معاونان  است.  شده  شلیک  کره جنوبي  سواحل 
کاخ  پناهگاه  در  کره جنوبي  رئیس جمهور  بلندپایه 
کرده اند.  برگزار  را  نشستي  ریاست جمهوري 
کره جنوبي تهدید کرده که در صورت ادامه اقدامات 
قدرتمند  پاسخي  شمالي اش  همسایه  تحریک آمیز 
رئیس جمهور  همچنین  داد.  خواهد  حمالت  این  به 
از  مانع  تا  مي کنیم  تالش  کرد:  اعالم  کره جنوبي 
توپخانه اي  حمالت  پي  در  درگیري ها  افزایش 
کره شمالي شویم. ارتش کره جنوبي با ارسال نامه اي 
فوري به ارتش کره شمالي توقف فوري این حمالت 
برخي  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  خواستار  را 

کارشناسان معتقدند بروز چنین تنش ها و حمالتي 
بین الملل  اذهان جامعه  از سوي دو طرف مي تواند 
کره شمالي  جدید  هسته اي  تاسیسات  سمت  از  را 
گفت  لذا مي توان  این درگیري ها منحرف سازد.  به 
که کره شمالي از بروز چنین درگیري هایي استقبال 
چنین  بروز  که  آنند  بر  برخي  مقابل  در  مي کند. 
درگیري هایي جامعه بین الملل را براي مهار اقدامات 
این  عقیده  به  که  تر مي کند چرا  کره شمالي مصمم 
غیر  روز  هر  بازیگر  رفتار  این  کارشناسان  دست 
پیش  را  آن  کنش هاي  نمي توان  و  شده  متعارف تر 

بیني کرد. 
واکنش ها 

در این راستا دولت چین نگراني خود را از تنش هاي 
دیگر  سوي  از  داشت.  اعالم  کره  دو  میان  میداني 
براي  که  کرد  اعالم  جنوبي  کره  مرکزي  بانک 
بررسي تبعات این درگیري بر اقتصاد کره نشست 
روسیه  اساس  همین  بر  مي کند.  برگزار  فوق العاده 
و  داد  هشدار  درگیري  این  ادامه  تبعات  به  نسبت 
را  کره  دو  میان  درگیري  که  کرده  اعالم  نیز  چین 
از نزدیک دنبال مي کند. در همین حال شبکه بي.بي.

سي از پرواز جنگنده هاي اف16 کره جنوبي بر فراز 
این کشور و آماده باش کامل ارتش کره خبر داد. 

دستور حمله به کره جنوبی را چه کسی صادر کرد
 روزنامه ای در سئول روز پنجشنبه گزارش داد کیم 
فرماندهان  از  یکی  با  کره شمالی  رهبر  ایل  جونگ 
دیدار  استانی  همان  در  کشور  این  ارتش  بلندپایه 
کرده است که از آنجا، حمله مرگبار کره شمالی به 
کره جنوبی صورت گرفت. روزنامه "چوسون ایلبو"، 
تصویری به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی 
شمالی  کره  رهبر  دهد  می  نشان  که  کرد  منتشر 
وی  احتمالی  جانشین  و  فرزند  اون  جونگ  کیم  و 
کنار یک شخصیت بلندپایه نظامی ایستاده اند. این 
روزنامه کره جنوبی افزود این تصویر به این گمانه 
زنی ها دامن زده که این حمله با تایید مقامات مافوق 
صورت گرفته است. این تصویر در جریان سفر کیم 
و فرزندش به مزرعه ای در استان هوانگهاء جنوبی 
در جنوب غربی کره شمالی، گرفته شده است. این 
روزنامه افزود در این عکس، کیم میونگ گوک، یک 
ژنرال چهار ستاره و فرمانده عملیات نظامی ستاد 
این  رهبر  کنار  در  کره شمالی  نیروهای مسلح  کل 
در  مزرعه  این  است.  ایستاده  فرزندش  و  کشور 
ریونگیون واقع شده که یک پست راهبردی مجهز به 
تعداد زیادی توپخانه است. خبرگزاری رسمی کره 
شمالی روز دوشنبه، یک روز پیش از حمله توپخانه 
ای این کشور به کره جنوبی، این تصویر را منتشر 
کرده ولی تاریخ بازدید کیم را اعالم نکرده است. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه از سئول، دو غیرنظامی 
و دو تفنگدار روز سه شنبه در گلوله باران جزیره 
کشته  شمالی  کره  توسط  جنوبی  کره  یئونپیونگ 

شدند

ایران و جهان

غرش توپ ها در شبه جزیره کره 
16کشته و زخمي در حمله کره شمالي به سواحل مرزي کره جنوبي
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما
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واکنش نخست وزیر انگلیس به 
اعتراض دانشجویان

دلیل اعتراض های دانشجویان برنامه ای است که دولت ائتالفی این 

کشور برای افزایش هزینه تحصیالت دانشگاهی تا مرز 9 هزار پوند و 
کاهش بودجه عمومی دانشگاه ها در نظر گرفته است. 

دو هفته پیش نیز دانشجویان معترض به دفتر حزب محافظه کاران 
حمله کردند، که از آن زمان تاکنون 68 نفر بازداشت شده اند.

مارک برگفلد، سخنگوی شبکه فعاالن دانشجویی، یکی از گروه های 
برگزار کننده این اعتراض ها گفت: “ما این حق را داریم که اعتراض 
کنیم. حق داریم نافرمانی مدنی کنیم. حق داریم سالن های سخنرانی 
را اشغال کنیم.” رهبران معترضان مدعی شدند که موج بی سابقه ای 
از شورش دانشجویی اتفاق افتاده است. آنها می گویند که به دنبال 
از  بسیاری  هستند.  میالدی   1968 سال  دانشجویی  اعتراضات  روح 
از طریق شبکه های  بریتانیا  اخیر در  راهپیمایی های  ها و  اعتراض 

اجتماعی اینترنتی برنامه ریزی شده است.
خبرگزاری رویترزنیز  با اشاره به تظاهرات روز گذشته )چهارشنبه( 
مردم و دانشجویان در لندن علیه سیاست های اقتصادی دولت، اعالم 
کرد که "دیوید کامرون " نخست وزیر انگلیس این تظاهرات را محکوم 
کرد. رویترز نوشت: دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز پنجشنبه 
اقدامات خشونت آمیز »غیرقابل قبولی« را که در تظاهرات روز گذشته 
لندن علیه تصمیم دولت برای افزایش هزینه های دانشگاهی روی داد، 
ندارد  انتظار  که  کرد  تصریح  همچنین  کامرون  دیوید  کرد.  محکوم 
دولت  زمانیکه  باشد؛  دهه هشتاد  به  بازگشت  صحنه سیاسی شاهد 
خشونت آمیز  اعتراضات  شاهد  تاچر  مارگارت  ریاست  به  انگلیس 

کارگران معادن علیه سیاست های مالیاتی بود.
آرون پورتر، رئیس اتحادیه سراسری دانشجویان می گوید: "روشن 
بگوییم که دولت از دانشجویان می خواهد که برای دانشگاه رفتن با 
همان کیفیت قبلی و یا حتی بدتر، سه برابر شهریه پرداخت کنند." وی 
انتخاباتی  های  حوزه  در  کرد  خواهند  تالش  دانشجویان  افزاید:  می 
نمایندگان پارلمان که خلف وعده کرده و با افزایش شهریه ها مخالفت 

نکرده اند، انتخابات مجدد برگزار شود".     

انگلستان

دستور دادستان کل افغاستان درباره 
تقلب در انتخابات

 دادستان کل افغانستان روز پنجشنبه با انتقاد از کمیسیون انتخابات 
این کشور به علت انتشار زود هنگام نتایج نهایی انتخابات، اعالم کرد 
دستور تحقیقات تازه در خصوص تقلب در انتخابات را صادر کرده 

است. 
یک شبکه  با  گفتگو  در  افغانستان  کل  دادستان  الکو  اسحاق  محمد   
کارکنان  دهد  می  نشان  که  دارد  مدارکی  کرد  اعالم  محلی  رادیویی 
ستادهای انتخاباتی در جریان انتخابات پارلمانی هجدهم ماه سپتامبر، 
در تقلب دست داشته اند. وی بدون ارائه جزئیاتی، گفت هشت مظنون 
دستگیر شده اند. دادستان کل افغانستان در گفتگو با "رادیو آزادی" 
که ایستگاهی خبری در کابل است، اعالم کرد "ما مدارکی داریم دال 
بر اینکه رای مردم در کابل و دبی خرید و فروش می شده است". الکو 
از کمیسیون مستقل انتخابات به علت انتشار زودهنگام نتایج نهایی 
نمایندگی  دفتر  همچنین  و  چهارشنبه  روز  در  افغانستان  انتخابات 
انتقاد کرد. کمیسیون  سازمان ملل در کابل به علت تایید این نتایج، 
جنجال  انتخابات  نهایی  نتایج  چهارشنبه  روز  افغانستان  انتخابات 
برانگیز این کشور را به غیر از نتایج استان ناآرام غزنی منتشر کرد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، در پی مطرح شدن بیش از پنج 
هزار شکایت در خصوص تقلب در انتخابات افغانستان، تحقیقات در 
خصوص تقلب گسترده در این انتخابات به باطل شدن یک چهارم از 
پنج میلیون و ششصد هزار برگه رای و رد صالحیت بیست و چهار 
فرد اعالم شده به عنوان پیروز براساس نتایج مقدماتی، منجر شده 

است. 

بازداشت 
گسترده اعضاي 

اخوان 
نگراني دولت مصر از افزایش 
اخوان المسلمین  کرسي هاي 

در پارلمان 

پارلماني  انتخابات  آستانه  در 
یک شنبه  است  قرار  که  مصر 
نزدیک  شود  برگزار  آینده 
اعضاي  از  نفر  هزار  به 
روز  چند  طي  اخوان المسلمین 
پس  شده اند.  بازداشت  گذشته 
گذشته  روز  چند  در  اینکه  از 
پلیس مصر نزدیک به 74 نفر از 
اخوان المسلمین  مطرح  اعضاي 

و همچنین 250 نفر در اسکندریه 
صبح  دیروز  کرد  بازداشت  را 
این  رهبران  از  نفر  شش  نیز 
در  تا  کرد  دستگیر  را  جنبش 
آستانه انتخابات پارلماني مصر 
مخالف  گروه هاي  بر  فشار 
قرار  یابد. در حالي که  افزایش 
انتخابات  نوامبر   28 روز  است 
پارلماني در مصر برگزار شود 
تجمعات  به  کشور  این  پلیس 
و  کرده  حمله  اخوان المسلمین 
حزب  این  اعضاي  از  تعدادي 
به  است.  کرده  بازداشت  را 
مصر  پلیس  الجزیره  گزارش 
دستگیر  افراد  که  شده  مدعي 
خود  بروشورهاي  در  شده 
را  رژیم  سرنگوني  شعارهاي 

سر داده اند. 

نیروهاي امنیتي مصر به منزل 
اخوان المسلمین  جنبش  سران 
به صورت ناگهاني حمله کردند 
و تعدادي از وسایل آنها را هم 
ضبط کرده است. در همین حال 
است  داده  خبر  نیز  سي  بي بي 
که پلیس از برگزاري تجمع هاي 
اخوان المسلمین ممانعت به عمل 
گردهمایي هاي  به  و  مي آورد 
احزاب مخالف حمله مي کند. این 
حمالت که در چند روز گذشته 
اعتراض  با  است  داشته  ادامه 
سیاسي  فعاالن  از  بسیاري 
بنابراین  است.  شده  همراه 
خودروي   50 با  پلیس  گزارش 
هزار  دو  تجمع  ضدشورش 
نفري اخوان المسلمین را به هم 

زده است. 

نیز  بین الملل  عفو  سازمان 
مصر  دولت  از  گزارشي  در 
فعاالن  اذیت  و  آزار  خاطر  به 
انتخابات  آستانه  در  سیاسي 
اعضاي  است.  کرده  انتقاد 
هم اکنون  از  اخوان المسلمین 
دولت مصر رامتهم کرده اند که 
اخیر  انتخابات  در  دارد  قصد 
از  برخي  بزند.  تقلب  به  دست 
اخوان المسلمین  نامزدهاي 
ارعاب  از  شهاته  جمال  مانند 
نامزدهاي خود توسط حکومت 
راستا  همین  در  داده اند.  خبر 
درگیري هاي  منابع  از  برخي 
طرفدار  نیروهاي  میان 
نیروهاي  و  اخوان المسلمین 
کرده  گزارش  را  مصر  امنیتي 

اند. 
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اتحادیه اروپا ریشه هاي مشکالت اقتصادي کشورهاي 
عضو را حل نمي کند 

نجات ایرلند به 
بحران بلوک یورو 
پایان نخواهد داد 

هفته گذشته تنها یک روز پس از آنکه اعالم شد دولت ایرلند با دریافت 
کمک از اتحادیه اروپا و صندوق بین اللملي پول موافقت کرده است، 
نگراني از گسترش بحران مالي این کشور به دیگر کشورهاي دچار 
دیگر  بار  پرتغال،  و  اسپانیا  به ویژه  یورو  بلوک  بدهي دولتي عضو 
رتبه بندي  که موسسه  مطرح شده  احتمال  این  زیرا  کرد  پیدا  شدت 
مودیز در گزارش جدید خود رتبه اعتباري ایرلند را کاهش دهد. هفته 
ایرلند و تاثیر کمک مالي  نامه تایم در مقاله اي به بررسي وضعیت 
به این کشور پرداخته است. در این مقاله آمده است، دولت ایرلند در 
نهایت تحت فشارهاي دیگر اعضاي بلوک یورو با دریافت کمک از 
صندوق بین المللي پول و اتحادیه اروپا موافقت کرد. بدین ترتیب پس 
از یونان، ایرلند دومین کشوري است که براي اجتناب از ورشکستگي 
کمک مالي دریافت مي کند. در ماه مي براي یونان بسته کمک 150 

میلیارد دالري در نظر گرفته شد.

 البته میزان کمک نهادهاي یاد شده به ایرلند کمتر از رقم مربوط به 
یونان و حدود 110 میلیارد دالر است که طي سه سال به آن داده 
خواهد شد. اما سوالي که اکنون مطرح شده، این است که آیا نجات 
ایرلند، بحران یورو را پایان خواهد داد و ثبات مالي را بر این منطقه 
حاکم خواهد کرد و آیا اعتماد به آینده منطقه یورو به سرمایه گذاران 
باز خواهد گشت؟ با آنکه تحلیلگران معتقدند کمک به ایرلند قدمي مهم 
به سوي تضمین ثبات مالي اروپاست، پاسخ سواالت باال مثبت نیست.

واقعیت این است که رهبران اروپا در تالش هاي چند ماه گذشته خود 
در حال حل تنها بخشي از یک مشکل بزرگ تر هستند. بحران ایرلند 
دقیقا از همان الگویي پیروي مي کند که چند ماه پیش در بحران یونان 
نیز  و  ایرلند  مالي  و  پولي  مقامات  متمادي  هفته  چند  شد.  مشاهده 
همتاهاي آنها در سراسر اروپا ادعا مي کردند این کشور به تنهایي 

اروپا  اتحادیه  کمک  به  و  کند  غلبه  خود  مالي  مشکالت  بر  مي تواند 
احتیاجي ندارد. این امید وجود داشت که وضعیت اقتصادي به تدریج 
بهبود یابد و بازارهاي مالي سامان پیدا کنند اما درست شبیه مورد 
نداشتند.  ایرلند  رهبران  ادعاهاي  به  اعتمادي  یونان، سرمایه گذاران 
در مورد یونان، نگراني ها حاصل اوضاع وخیم مالي دولت بود و در 
مورد ایرلند، نگراني ها از وضعیت نامطلوب بانک ها که از فروپاشي 
بخش امالک و ساخت وساز دچار بحران شده اند، نشات مي گیرد اما 
در هر دو مورد اعداد و ارقام مربوط به وضعیت اقتصادي و پولي 

بسیار نگران کننده بوده اند. 

باعث  بانک ها  برنامه نجات  ایرلند اعالم کرد  در ماه سپتامبر دولت 
خواهد شد کسري بودجه امسال به 32 درصد تولید ناخالص داخلي 
یابد و بدهي دولت نیز به 99 درصد تولید ناخالص داخلي  افزایش 
بین  در  عمیقي  نگراني  منفي،  اخبار  این  انتشار  نتیجه  در  برسد. 
شدت  به  ایرلند  دولت  قرضه  اوراق  و  آمد  به وجود  سرمایه گذاران 
ایرلند و اتحادیه  پرریسک تلقي شدند.حاصل این تحوالت، تن دادن 
اروپا به امري اجتناب ناپذیر یعني کمک مالي بود اما درست همانطور 
که کمک به یونان نتوانست بحران بلوک یورو را از میان ببرد، کمک 
به ایرلند نیز نخواهد توانست چنین کاري بکند زیرا تمام عواملي که 
یک  این  البته  مانده اند.  باقي  همچنان  کردند  فراهم  را  بحران  زمینه 
آماده  کمک  برنامه  بار  این  یونان،  مورد  برخالف  که  است  واقعیت 
است یعني همان هزار میلیارد دالري که در ماه مه براي کمک به هر 
کشور دچار بدهي دولتي عضو بلوک یورو آماده شد و وجوه آن 
را صندوق بین المللي پول، بانک مرکزي اروپا و اتحادیه اروپا تامین 
در  ذاتي  ابهام هاي  مالي،  کمک  مبلغ  بودن  دسترس  در  اما  مي کنند. 
ماهیت طرح کمک به کشورهاي دچار بحران مالي اتحادیه اروپا را 
از میان نمي برد. نخست آنکه موفقیت طرح کمک به ایرلند به توانایي 
پولي  اتحادیه  که  آنطور  بودجه،  کاهش شدید  در  کشور  این  دولت 
باید  ایرلند  مردم  دیگر  عبارت  به  دارد.  بستگي  مي داند،  ضروري 
یونان،  مورد  شبیه  درست  و  بپذیرند  را  اقتصادي  ریاضت  سال ها 
این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران درباره اعتبار طرح ریاضت 
در شرایط  اینکه  درباره  باشند.  داشته  تردید  آن  تاثیر  و  اقتصادي 
حاضر که اقتصاد ایرلند رشدي ندارد، دولت این کشور مي تواند چنین 
نگراني هایي  نه،  یا  کند  تحمیل  مردم  به  را  ریاضت جویانه اي  تدابیر 
وجود دارد. نکته دوم اینکه کمک به ایرلند براي غلبه بر ورشکستگي 
لزوما به خروج اقتصاد این کشور از بحران کمک نمي کند. در مجموع 
مي توان گفت مکانیزم کمک مالي به دولت ایرلند که از سوي اتحادیه 
اروپا تدوین شده مملو از سواالت بدون پاسخ است و همین ابهام ها 

و  شرکت ها  بي اعتمادي  و  سرمایه گذاران  ماندن  باقي  نگران   باعث 
مصرف کنندگان مي شود. 

نکته دیگر اینکه روش اتحادیه اروپا در حل مشکالت مالي اعضاي 
میان  از  را  کشورها  این  مشکالت  ریشه هاي  مالي،  بحران  دچار 
نمي برد. در حال حاضر روش این است که هر گاه بحران مالي یک 
عضو بسیار شدید مي شود، اعضاي قدرتمند اتحادیه پولي، شرایطي 
سخت را به کشور بحران زده تحمیل مي کنند و دقیقا به همین دلیل 
است که تمام تالش هاي پیشین این اتحادیه نتوانسته بحران را حل 
قبل  را  فراگیر  رویکردي  باید  یورو  بلوک  عضو  کشورهاي  کند. 
بر  شود  کمک  ضعیف تر  اعضاي  به  تا  کنند  اتخاذ  بحران  بروز  از 
بدهي هاي خود غلبه کرده و ساختاري سالم را ایجاد کنند. دقیقا به 
اروپا  اتحادیه  بود تالش هاي  نمي توان مطمئن  که  است  همین دالیل 
و  سرمایه گذاران  در  اطمینان  ایجاد  به  پول  بین المللي  صندوق  و 

مصرف کنندگان اروپایي منجر شود. 

افزایش دوباره قیمت طال
 در پی نگرانی های ناشی از بحران های تازه اقتصادی 
در  قیمت طال  اروپایی، روز سه شنبه  های  در کشور 
بازار نیویورک و سایر پایتخت های جهان افزایش یافت. 
 وجود افزایش اخیر ارزش برابری دالر در بازارهای 
ارزی که معموال موجب پایین آمدن ارزش طال می شود، 
به  مربوط  افزون  روز  های  نگرانی  خاطر  به  بار  این 
بحران شدید اقتصادی ایرلند و تالش این کشور برای 
اروپایی خود،  از همسایگان  گرفتن وام های گوناگون 
سرمایه گذاران آمریکایی بار دیگر به طال به عنوان یک 

منبع مطمئن ترسرمایه گذاری روی آورده اند. 

گذاران  اثر هجوم سرمایه  بر  ها  گزارش  همین  بر  بنا 
به خرید طال در آمریکا و نقاط دیگر جهان ارزش یک 
اونس طال برای تحویل در ماه دسامبر 19 دالر و 80 
 60 و  دالر   377 و  هزار  یک  به  و  یافت  افزایش  سنت 
که  معتقدند  اقتصادی  ناظران  از  بسیاری  سنت رسید. 
با احتمال گسترش و شیوع تورم اقتصادی در کشور 
-های جهان، که با ادامه کمک های مالی دولت ها برای 
مالی  موسسات  و  ها  بانک  ورشکستگی  از  جلوگیری 
رسد،  می  نظر  به  ناپذیر  اجتناب  خود  های  کشور  در 
در آینده نزدیک بهای طال در بازار های جهان همچنان 
و  کارشناسان  این  کرد.  خواهد  طی  صعودی  سیر 
ناظران ضمن پیش بینی این که بهای هر اونس طال در 
آینده بسیار نزدیک از یک هزار و 400 دالر نیز تجاوز 
خواهد کرد گفته اند که همزمان با باال رفتن ارزش طال 
فلزات  از  دیگر  برخی  قیمت  رفتن  تر  باال  انتظار  باید 
صنعتی  بازارهای  در  هم  را  پاالنیوم  قبیل  از  صنعتی 

داشت. 
همزمان روز سه شنبه ارزش سهام در نیویورک نیز 
سقوط کرد.شاخص سهام داوجونز 142 واحد سقوط 
کرد و به 11 هزار و 36 رسیداما شاخص نزدک نیز با 

سقوطی 37 واحدی روی رقم دو هزار 495 ثابت ماند. 
با  نیز  بازار  این  در  سهام  های  شاخص  دیگر  عموم 

سقوط مشابهی مواجه شدند.

دالر دوباره ملتهب شد

خودداری صرافان از فروش ارز
کاهش  تومان   1055 به  حالی  در  دوشنبه  دالر  قیمت 
یافت که برخی صرافان واقع در میدان فردوسی با بیان 
اینکه فعال ارزی برای فروش نداریم، هیچ قیمتی برای 

این نوع ارز اعالم نمی کنند.
به گزارش  مهر، روز دوشنبه قیمت هر دالر در بازار 
کاهش یافت به نحویکه صرافان میدان فردوسی تهران 
که مرکز ارزفروشان تهران است، هر دالر را بین 1055 
تا 1057 تومان می فروشند، این در حالی است که روز 
گذشته قیمت فروش هر دالر در بازار آزاد حدود 1060 
هم  بازار،  در  دالر  قیمت  کاهش  تداوم  بود.با  تومان 
اعالم  دالر  برای  قیمتی  هیچ  صرافان  از  برخی  اکنون 
فعال  که  کنند  می  عنوان  نیز  آنان  از  برخی  کنند.  نمی 
ارزی برای فروش نداریم. صرافان همواره در پی هر 
تغییر و تحولی در بازار از خرید و فروش و ارائه قیمت 

به مشتریان امتناع می کنند.

به  با رسیدن قیمت  اخیر  ارز دالر طی یک ماهه  قیمت 
وضعیت تعادلی در پی دخالت بانک مرکزی در بازار، 
روند نزولی را طی کرد، به نحویکه یک ماه پیش قیمت 
اما   شد،  می  معامله  تومان   1070 آزاد  بازار  در  دالر 

قیمت دالر در بازار آزاد به 1055 تومان رسیده است.
به نظر می رسد این اقدام نامحسوس در پی درخواست 
برای واقعی  بانک مرکزی  از رئیس کل  رئیس جمهور 
کردن نرخ ارز از این جهت که قیمت دالر در بازار خیلی 

بیشتر از قیمت واقعی آن است، باشد.
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما
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به  آینده  ماه  نخست وزیر چین، ون جیابائو 
هند سفر خواهد کرد.بازدید او از هند آن هم 
آن  به  اوباما  باراک  اخیر  سفر  از  بعد  کمي 
قرار  رسانه ها  اختیار  در  را  فرصتي  کشور، 
داستان  تکرار  به  شروع  دوباره  تا  مي دهد 
هند  و  چین  یعني  رشد  حال  در  اقتصادهاي 
کنند و مي توانیم مطمئن باشیم که در این میان 
این دو کشور بازهم نادیده  وجه ناخوشایند 

گرفته خواهد شد. 
جمعیت  پنجم  دو  حدود  که  کشور  دو  این 
دهه  داده اند طي سه  در خود جاي  را  جهان 
اخیر بعد از دو قرن رکود نسبي، رشد قابل 
توجه درآمد را تجربه کرده اند.در بخش هاي 
بلندي  گام هاي  هند  و  چین  خدمات،  و  تولید 
را در سطح بین المللي برداشته اند و همچنین 
مالکیت  گرفتن  اختیار  در  براي  آنها  تالش 
تا  است  شده  باعث  بین المللي  شرکت هاي 

توجه زیادي به آنها جلب شود. 
اما در میان هیاهویي که براي این دو کشور 
به راه افتاده و باور عمومي که در مورد آنها 
یعني  حقیقت  از  بخشي  معموال  گرفته  شکل 
مي دهد  رخ  دو کشور  این  درون  واقعا  آنچه 

از قلم مي افتد. 
براي مثال اگر ارزش افزوده را در نظر بگیریم 
)ارزش محصول بعد از کسر هزینه مواد اولیه 
هنوز  بسیاري،  تصور  به رغم  چین،  اجزا(  و 
نمي شود.چین  محسوب  جهان  تولید  مرکز 
تنها 15 درصد ارزش افزوده در دنیاي تولید 
ایجاد مي کند در حالي که آمریکا 24 درصد و 
اروپا هم حدود 20 درصد ارزش افزوده خلق 

مي کنند. 
و  افزاري  نرم  خدمات  حالي که  در  همچنین 
بخش فن آوري اطالعات هند شهرتي جهاني 
این  در  هند  در  که  افرادي  تعداد  است،  یافته 

بخش ها مشغول به کار هستند کمتر از 
5/0 درصد نیروي کار این کشور را تشکیل 
مي دهند.پس چنین بخشي نمي تواند به تنهایي 

اقتصاد هند را متحول کند. 
رشد چین هم معموال به صادرات محور بودن 
اقتصاد این کشور نسبت داده مي شود اما در 
واقع این سرمایه گذاري داخلي است که سهم 
دارد.حتي  بر عهده  را  از رشد چین  بیشتري 
در اوج گسترش تجارت جهاني بین سال هاي 
2002 تا 2007، تنها کمي بیشتر از یک چهارم 
)از  صادرات  خاطر  به  چین  اقتصادي  رشد 
بوده  کشور  این  افزوده(  ارزش  خلق  منظر 
است در حالي که سرمایه گذاري داخلي به طور 
این  رشد  از  بیشتري  سهم  مالحظه اي  قابل 

کشور را به خود اختصاص داده بود. 
به عالوه بر خالف باور عمومي، کاهش قابل 
توجهي که در میزان فقر در چین شاهد بوده 
اقتصاد  این کشور در  ادغام  ایم نه به خاطر 
جهاني بلکه به خاطر عوامل داخلي مانند رشد 
بخش کشاورزي -جایي که فقر شدید در آنجا 
بیشتر  است.بخش  بوده  بود-  شده  متمرکز 
عواملي  به  مي توان  را  چین  در  فقر  کاهش 
زیرساخت هاي  در  سرمایه گذاري  مانند 
بخش هاي  در  نهادي  تغییرات  روستایي، 
مربوط به کشاورزي و توزیع عادالنه حقوق 

مربوط به زمین هاي قابل کشت نسبت داد. 

تولیدي  محصوالت  صادرات  گسترش  شاید 
کار محور، خیلي از چیني ها را از فقر بیرون 
قضیه  این  هند  مورد  در  اما  باشد  کشیده 
کشور  این  صادرات  که  نمي کند.چرا  صدق 
در  فقر  هستند.کاهش  محور  سرمایه  عموما 
هند قابل توجه بوده اما اساسي نبوده است.

براي  درآمدي  غیر  شاخص هاي  برخي  در 
سنجش میزان فقر مانند مرگ و میر کودکان، 

سوء تغذیه و ترک تحصیل عملکرد هند ناامید 
کننده است و در برخي موارد این کشور حتي 

بدتري دارد.  آفریقا هم وضعیت  از صحراي 
هند  و  چبن  جهان،  اقتصادي  رسانه هاي  در 
به نماد اصالحات اقتصادي و جهاني سازي 
تبدیل شده اند.اما هر دو کشور در بسیاري از 
موارد مانند خصوصي سازي، حقوق مالکیت، 
روند  تسهیل  و  پاگیر  و  دست  قوانین  حذف 
اداري تفاوت بسیاري با جریان اصلي حاکم 
بنیاد  بندي  رتبه  دارند.طبق  اقتصاد جهان  بر 
هریتیج براي آزادي اقتصادي، چین و هند در 
سال 2008 در میان 157 کشور در رتبه هاي 

126 و 115 قرار گرفتند. 
این  در  سوسیالیستي  سیاست هاي  اگرچه 
دو کشور جلوي خالقیت و سرمایه گذاري را 
میراث  نمي توان  میان  این  در  اما  بود  گرفته 
انکار  را  دوران  آن  از  مانده  جا  به  مثبت 
انجام  با  چیني  سوسیالیسم  مثال  کرد.براي 
و  آموزشي  نظام هاي  ایجاد  مانند  اقداماتي 
درماني، برق رساني به نقاط دورافتاده، توزیع 
کشاورزي،  زمین هاي  مالکیت  حقوق  عادالنه 

سهیم  و  منطقه اي  اقتصاد  از  تمرکز زدایي 
بستر  کار  نیروي  در  زنان  گسترده  کردن 
مناسبي را براي رشد در این کشور مهیا کرد.

توسعه  در  دولت  فعال  نقش  اینها  بر  عالوه 
تکنولوژي در هر دو کشور میراثي است که از 
سوسیالیسم به جا مانده است. بر خالف هند 
که شرکت هاي خصوصي بخش فعال اقتصاد 
حتي  چین  در  مي دهند،  تشکیل  را  کشور 
دولت  کنترل  تحت  هم  بین المللي  شرکت هاي 
مشهور  خصوصي  دارند.شرکت هاي  قرار 
هواوي  و   )Lenovo( لنووو  مانند  چیني 
گنگ  و  پیچیده  بسیار  ساختاري   )Huawei(
دارند و مرز مدیریت دولتي و خصوصي در 
تبلیغات گسترده اي  آنها شفاف نیست.به رغم 
ولوو  سازي  خودرو  شرکت  خرید  براي  که 
چیني  خصوصي  شرکت  توسط   )Volvo(
گریلي )Greely( انجام شد بازهم باید متذکر 
یک  را  معامله  این  مبلغ  بیشتر  بخش  که  شد 

بخش دولتي پرداخت کرده بود. 

چین  در  سیاسي  قدرتمند  خانواده هاي 
در  را  دولتي  بنگاه هاي  از  بسیاري  مدیریت 
اختیار دارند.در واقع مدارکي وجود دارد که 
نشان مي دهد که قریب به اتفاق میلیاردرهاي 
مرتبه حزب  بلند  مقامات  چیني خویشاوندان 
کمونیست این کشور محسوب مي شوند.بدون 
چنین  مدت  بلند  حیات  سیاسي،  اصالحات 
نظامي مورد تردید قرار مي گیرد.حتي نخست 
ماه  در  خود  سخنراني  در  هم  چین  وزیر 
آگوست به این نکته اشاره کرد.این بخش از 
سخنان او اگرچه به طور گسترده مورد توجه 
در  در  اما  گرفت  قرار  خارجي  رسانه هاي 
رسانه هاي چیني چندان به آن پرداخته نشد. 

که  این است  اهمیت  حائر  نکته  کلي  به طور 
چین  مورد  در  جهان  رسانه هاي  که  هنگامي 
پا  تا  کنند  سعي  باید  مي کنند  صحبت  هند  و 
پیروزي  انگارانه  ساده  داستان  از  فراتر  را 
جنبه هاي  به  و  بگذارند  اقتصادي  اصالحات 

دیگر این دو کشور را هم بپردازند. 

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

آنچه در مورد چین و هندگفته نمي شود 
پراناد باردان )استاد دانشگاه کالیفرنیا( 
مترجم: آرش پورابراهیمي 
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ها و گالیه ها 
بخش  پایانی 
دست  از  یکی  با  قبل  هفته  مصاحبه  ادامه  در 

اندرکاران سریال بازی سرنوشت.
با  آیا  سریال  یا  مصاحبه  پخش  از  بعد  پرشین: 
کارگردان تماس داشتید و از او توضیح خواستید؟

با شروع مراحل قانونی دیگر نیازی نیست که با او 
تماس داشته باشم. وکیل ها کار را انجام می دهند. 
اما روزی که متوجه شدم با او تماس گرفتم. تلفن 
پیغام گذاشتم که مرا مجبور  نداد و من  پاسخ  مرا 
می کنید که کارهای قانونی انجام دهم. بعد او برایم 
سطح  در  کارهایم  حدی  به  که  بود  گذاشته  پیغام 
باالیی است که این کار در حدی نیست که بخواهم 
جایی آن را ذکر کنم چون این سریال جزو کارهای 

بی ارزش من است. 
پرشین: آقای طاهریان بر این باور است که آنها که 
خواهند  می  دارند،  اعتراض  و  هستند  شاکی  او  از 
خودشان را مطرح کنند. خانم نادری آیا شما با بیان 
این صحبت ها، در پی مطرح کردن خودتان هستید؟

موقعیت  من  کنم  مطرح  را  خودم  خواستم  می  اگر 
های بهتری قبل از انجام این کار داشتم. پیش از این 
کار تئاتر هم انجام داده ام. مهارت کافی در نوشتن 
دارم اما هرگز در این کشور مقاله ای را در روزنامه 
ای به چاپ نرساندم در حالیکه می توانستم. هرگز 
قصد این کار را نداشتم و اگر بنا بود کسی مطرح 

بشود، گروه باید مطرح می شد نه من!
ایشان مجبور است اینگونه بگوید چون کسی که به 
دنبال مطرح شدن است؛ خود آقای طاهریان بود که 

دور از چشم من مصاحبه می کرد. 

پرشین: قبال سریال را ندیدید پس از پخش چطور؟

قسمت  اما  ندیدم.  را  شده  پخش  های  قسمت  همه 
من  است.  ایراد  و  اشکال  از  پر  دیدم  که  را  هایی 
نویسنده سریال بودم اما حاال می بینم که بسیاری 
و  کرده  تغییر  کامال  داستان  متن  و  ها  دیالوگ  از 
محتوای  و  شکل  کلی،  طور  به  بود  من  پیام  آنچه 
های  صحنه  از  بسیاری  است.  کرده  پیدا  دیگری 
دانم  نمی  من  و  نبوده  داستان  جزو  اصال  بیرونی 
تغییر  را  این حد، مسیر داستان  تا  توانسته  چگونه 
دهد و کامال به کل کار لطمه زده است. من به شدت 

از این کار او عصبانی و ناراحت هستم.
 همین طور مصاحبه وی بدون هماهنگی با گروه و 
انجام شد. برخی صحبت ها، اطالعات درستی  من 
نیست که به مردم ارائه شده است. مثال می گوید ما 
از داستان های واقعی استفاده کرده ایم. نه اینطور 
ممکن  دارد.  تخیالتی  همیشه  نویسنده  یک  نیست. 
اینها  باشد. ولی  الهام گرفته  از برخی چیزها  است 
داستان های واقعی نبوده که اتفاق افتاده باشد و ما 
آنها را مو به مو به تصویر بکشیم.  یا زمانی که از 
انگیزه اش صحبت می کند. وی اصال از انگیزه این 
داستان هیچ اطالعی ندارد. چون همه داستان ها را 

من نوشته ام. 

پرشین: هدف ایشان مطرح کردن مسائل فرهنگی و 
اجتماعی ایرانیان بود آیا سلیقه شما را راضی کرد؟

می توانم بگویم خیر. می توانست بهتر باشد. او فقط 
اسامی  تیتراژ،  در  کند.  مطرح  را  خودش  خواست 
عواملی دیده می شود که هرگز حضور فیزیکی یا 
غیر فیزیکی نداشتند. از جمله فیلمبردار روسی که 
چنین کسی نبود و خود آقای طاهریان فیلمبرداری 
دارد.  وجود  زیادی  فیلمبرداری  اشکاالت  کرد.  می 
مسائل فنی بسیار اشکال دارد چرا که ارزش سریال 

را می گیرد. 
زحمت  کارگردان  که  بگویم  توانم  می  فقط  من 
خودش را کشیده. او به کار کارگردانی عالقه دارد. 
ولی عجله دارد و می خواهد راه صد ساله را یک 
است.  خلقیاتش  یا  علت جوانی  به  برود شاید  شبه 

اما امیدوارم بیننده ها لذت ببرند و پیامی را که ما 
می خواهیم بدهیم، بگیرند. برایم مهم پیام است نه 

تصویر.  
پرشین: چرا نهایت این همکاری و مشارکت گروهی 

اینگونه شد و او راه خودش را رفت؟
که  است  او جوانی  متوجه شدند  همه  که  همانطور 
آرزوهای بزرگی در سر دارد. می خواهد کارگردان 
راه  متاسفانه  اما  باشد.  مطرح  و  مشهور  محبوب، 
از دست داد چرا  اشتباهی را رفت. من و گروه را 
در  حتی  شود.  معرفی  خودش  خواست  فقط  که 
مصاحبه تلویزیونی مدام از خودش تعریف می کند 
و از عوامل صحبت زیادی نمی کند. گویی خودش 

یک تنه این کار را انجام داده است.
او را همیشه مثل پسرم دانستم و می دانم. این را 
اگر  اما  داریم  قانونی  مشکل  اگرچه  که  بگویم  باید 
فرزند خودم قانون را زیر پا می گذاشت من همین 
رفتار را می کردم که امروز با آقای طاهریان می 

کنم. 
برخوردها  و  رفتارها  این  متوجه  کار  بین  پرشین: 

شدید. پس چطور ادامه دادید؟
اینجا مساله سن است. او جوانی بود آماده کار و 
تیم  توانستم  که خیلی زود  به دست  قلم  آدمی  من 
را  تیم  مدیریت  قدرت  و  دهم  تشکیل  را  ای  حرفه 
داشتم. وقتی او به من مراجعه کرد او را  به عنوان 
یک پسر پذیرفتم که حمایتش کنم. برایش چند شرط 
با  کار  این  کند  رعایت  را  آنها  اگر  گفتم  و  گذاشتم 
موفقیت به انجام می رسد. او به آنها هم عمل نکرد. 
باری  دو  یکی  بودم.  مشکالت  شاهد  راه  طول  در 
عقب نشینی کردم. اما با من صحبت کرد و خواست 
که حضور داشته باشم. احساس می کنم او همچون 
پسر من است. اگر اعتراف به اشتباهش می کند به 
این معنی است که فهمیده اشتباه کرده است. همیشه 
باید به آدمها فرصت دوباره داد. من فرصت های 
که  شد  مشخص  کار  آخر  در  و  دادم  او  به  مجدد 

نباید این فرصت ها به او داده می شد.  
در  داشتید.  فعالیت  تولید  مدیر  عنوان  به  پرشین: 

آیا  به چشم می خورد  تولید  مدیر  تیتراژ جانشین 
شما استعفا داده بودید؟ 

اسامی  تیتراژ  در  گفتم  هم  قبال  نیست.  اینطور  نه 
حمید  آقای  مثال  دارد.  تازگی  من  برای  که  داریم 
کار  طول  در  ما  باشد.  پدرش  باید  که  طاهریان 
این شخص  او نداشتیم. اصال  از  هیچگونه حمایتی 
را ندیده ایم. اما در پایان آمده است با تشکر خاص 
از او. نمی دانم تشکر برای چیست و یا شاید چیزی 
است که ما خبر نداریم. مدیر تولید هم تنها خودم 

بودم نه شخص دیگر.

طاهریان  آقای  کارگردان  که  گفتید  پرشین: 
تحصیالت  آکادمیک نداشته و آیا لزوما تحصیالت 

آکادمیم برای فیلمسازی نیاز است؟

او  دهد  نشان  که  نداریم  دست  در  چیزی  ما 
کارگردانی خوانده است. اما نمی توانم نظر صد در 
بودیم، نشان  را که شاهدش  آنچه  بدهم. ولی  صد 

نمی داد که تحصیل کرده این رشته باشد. 
و  آکادمیک  تحصیالت  به  و  کند  کار  هنوز  باید  او 
تجربیات بیشتری نیاز دارد. اگر یکسری مسائل را 
و  عالقه  که  چرا  موفق شود  تواند  می  کند  رعایت 
انگیزه را دارد. امیدوارم بعد از تجربه ای که در این 
کار به دست آورد در تجربیات کاری آینده موفق 

باشد.

بخواهید  که  ندارید  آخر حرف خاصی  در  پرشین: 
مطرح کنید؟

سایتها  از  برخی  در  که  است  این  دیگر  مساله 
و  شده  داده  قرار  سریال  این  مورد  در  اطالعاتی 
ایرانیان  از  گروهی  نوشته شده  اشتباه  به  آنها  در 
باید  من  که  حالی  در  اند.  ساخته  را  سریال  آلمان 
تصحیح کنم. این ایرانی های مقیم لندن بودند که در 
این سریال کار کردند. به هیچ وجه ما کسی را از 
آلمان نداشتیم. اما حق مطلب در اینجا ادا نشده بود 

که نیاز به یادآوری داشت. 

خانه ترجمه
              )لندن(

ترجمه و ویرایش کلیه مدارک، کتب، مقاالت، پایان نامه
ترجمه شفاهی در محل یا تلفنی

)انگلیسی، فارسی، دری، پشتو(
مطمئن، سریع و با هزینه ای عادالنه

دارای مجوز تاسیس در انگلستان
آیا برای ترجمه مدارک خود با مشکل مواجه شده اید؟ 

گواهی  نامه،  وصیت  دادخواه،  نامه،  شکایت  بانکی،  )صورتحساب  خود  مدارک 
ازدواج و طالق، گواهی فوت، گواهی انحصار ورثه، دیپلم، ریز نمرات مدرسه و 

دانشگاه، سند مالکیت، سند خانه و..( را برای ترجمه به ما بسپارید.
"خانه ترجمه" برای تسهیل کار شما  مشتربان عزیز از طریق ایمیل، فاکس 

و پست خدمات ترجمه ارائه می کند و نیازی به حضور در محل نیست.
 دکترمریم تقوی – دارای دکترای ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

)Translation )Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاکس 01895-470318     

  موبایل: 07828889395
info@translation-house.com :ایمیل

www.translation-house.com :وب سایت
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

ایرانیان لندن در 
انتظار احسان 
خواجه امیری

گفتگو: فرشته کدیور

طی سال های اخیر شرکت تنجرین برای اولین 
کنسرت  برگزارکننده  و  دهنده  ترتیب  بار، 
هایی با حضور خوانندگانی از ایران در کشور 
انگلستان بوده است. به عنوان نمونه می توان 
از معرفی همایون شجریان، گروه همای مستان 
و  لندن(  در  گروه  این  برنامه  نخستین  )فقط 
تورهای  آغازگر  که  بهادری  بنیامین  همچنین 
خارجی او شد؛ نام برد. در ادامه  پیگیری این روند 
به  کشور  داخل  معروف  خوانندگان  معرفی  و 
انگلستان، اکنون شرکت تنجرین  ایرانی  جامعه 
در تدارک برگزاری کنسرت بزرگ احسان خواجه 
باشد.  می  منچستر  و  لندن  شهرهای  در  امیری 
کنسرتی  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
که شنبه شب )4 دسامبر( در لندن برگزار خواهد 
شد با مدیریت شرکت تنجرین گفتگویی داشتیم 

که در ادامه می خوانید.

از  امیری  خواجه  احسان  از  دعوت  فکر  پرشین: 
کجا شکل گرفت؟ آیا مالک خاصی برای گزینش 

خوانندگان از ایران دارید؟
ایده اصلی این برنامه باز می گردد به هجده ماه 
 پیش که قصد داشتیم تور برنامه های آقای خواجه 
امیری را در هشت شهر ارو پایی برگزار کنیم. بنا 
بود که او پیش از بنیامین در لندن، معرفی شود 
آقای  سنگین  و  فشرده  کاری  برنامه  دلیل  به  اما 
ایران(،  در  کنسرت   200 )ساالنه  امیری  خواجه 
در  ای  برنامه  برای  مناسب  زمان  کردن  هماهنگ 
خارج از کشور کار مشکلی بود. این بود که ابتدا 

برنامه بنیامین را ترتیب دادیم. 
گروه  نداریم.  مشخصی  راک  موزیک  ایران  در   
های عمده موسیقی یا سنتی هستند و یا پاپ. ما 
و  مردمی  که  هایی هستیم  معرفی خواننده  دنبال 
باشند.  زیادی  طرفداران  دارای  و  شده  شناخته 
این علت برای معرفی به  بنیامین بهادری به  مثال 
لندن دعوت شد که به تازگی مجوز اجرای برنامه 
بود.  کرده  دریافت  را  ایران  از  و خارج  داخل  در 
بنابراین با در نظر گرفتن این مساله از او دعوت 
کردیم و به لندن آمد و برنامه بسیار موفقی هم در 
 o2 یکی از سالن های بسیار معروف لندن ) سالن
از جانب  ( برگزار شد که بازتاب های خوبی هم 

مردم دریافت داشتیم. 

پرشین: با توجه به چند برنامه برگزار شده توسط 
ایرانی  جامعه  عالقه  و  استقبال  تنجرین،  شرکت 

انگلستان را چگونه ارزیابی می کنید.
باید بگویم که استقبال بسیار چشمگیری از برنامه 
هایی که تا کنون ما ترتیب داده ایم به عمل آمده 
است. طی سال های اخیر که اجازه نشر موسیقی 
در ایران صادر شده، موسیقی رشد قابل توجهی 
در  که  موسیقی  های  سبک  تاثیرگذاری  و  داشته 
ایران، اجرا می شود بسیار زیاد است. بر اساس 
میزان خرید سی دی ها و آلبوم های خوانندگان 
می توان به عالقمندی مردم پی برد. به عنوان مثال 
احسان خواجه امیری رکوردار فروش سی دی در 
میان خواننده های ایرانی در دنیا است )15 میلیون 
توسط  خریدها،  این  از  ای  عمده  بخش  آلبوم(. 
که  است  گرفته  صورت  کشور  از  خارج  ایرانیان 
ایرانی به این سبک  این نشانگر عالقمندی جامعه 

از موسیقی است.

خواجه  آقای  که  نوازندگانی  گروه  آیا  پرشین: 
از  کنند؛  می  همراهی  کنسرت  این  در  را  امیری 

ایران می آیند؟
ایران می آیند  از  تفاوت اجرای خواننده هایی که 

این  اینجا برگزار می شود  با برنامه هایی که در 
است که برنامه های خوانندگان ایرانی کامال زنده 
است و موسیقی از قبل ضبط شده ای وجود ندارد 
به  نیاز  بنابراین  شود.  اجرا  مجازی  بصورت  که 
نوازندگانی است که مدت های زیادی در کنار هم 

کار کرده باشند.
در این اجرا، نوازندگان گروه خود احسان خواجه 
امیری او را همراهی خواهند کرد. به عنوان مثال 

از اعضای رسمی گروه او می توان از زایا سلیمان 
ارکستر  رهبر  مروستی  میثم  و  گروه  سرپرست 
دست  چیره  و  برجسته  هنرمندان  از  که  برد  نام 

ایرانی می باشند.
بیشتر  از  این کنسرت،  در  که  است  این  بر  تالش 
کارهای برجسته و معروف احسان خواجه امیری، 
اجرای زنده داشته باشیم. مخصوصا چند آهنگ 
از آلبوم جدیدش به نام »یک خاطره از فردا« که 
بسیار مورد عالقه و توجه مردم قرار گرفته است.

پرشین: با توجه به توضیحات داده شده در مورد 
حضور کامل گروه نوازندگان و خود آقای خواجه 
آیا مشکل خاصی در زمینه دریافت ویزا  امیری؛ 

برای آنها نداشتید؟
شرکت  بگویم  که  است  توضیح  به  نیاز  اینجا 

تنجرین بواسطه قراردادی که با 
داده  آن  به  مجوز  این  دارد؛   )Home Office(
شده که بطور مستقیم اجازه کار برای گروه های 
موسیقی در ایران، صادر نماید. معموال ویزاهای 
گروه های موسیقی را بین سه تا پنج روز کاری 
دریافت می کنیم. الزم است که از همکاری سفارت 
بریتانیا در تهران که در کمتر از یک هفته ویزای 

آقای خواجه امیری را صادر نمود تشکر نمائیم. 
نکته دیگر دریافت مجوز از مقام های ذی صالح، 
از  خارج  در  ها  خواننده  کنسرت  اجرای  برای 
کشور است که خوشبختانه این مجوز، شش ماه 

پیش صادر شده بود.

پرشین: این کنسرت در چه سالنی برگزار می شود 
و امکانات جانبی و مشخصات سالن چیست؟

مدت شش ماه است که در حال برنامه ریزی برای 
این است  ما  این کنسرت هستیم. شعار  برگزاری 
خوب  موسیقی  یک  صحیح،  ریزی  برنامه  با  که 

ارائه شود. سالنی که انتخاب کردیم
و  مجلل  بسیار   )Westminster Central hall(
زیبا در مرکز شهر لندن است. کنسرت به صورت 
دارای  ها  صندلی  و  شود  می  برگزار  نشسته 
شماره و ردیف مشخص است که روی بلیت ها، 

درج شده است. 
صداگذاری  و  نورپردازی  امکانات  دارای  سالن 
بسیار پیشرفته ای می باشد. دسترسی به وسایل 
نقلیه عمومی بسیار گسترده در آن منطقه وجود 
پارکینگ  در  اتومبیل  پارک  امکان  همچنین  دارد. 
سرپوشیده و سر باز وجود دارد. برای اولین بار 
برگزار می شود و مردم می  کنسرت شنبه شب 

توانند به راحتی روز بعد استراحت کنند. 
نکته دیگر در مورد برنامه روز یکشنبه 

در  برنامه  این  که  است  منچستر  در  دسامبر(   5(
 )University Of Salford Maxwell Hall( در 
از  تفاوتی  هیچ  برنامه  این  شد.  خواهد  برگزار 
لحاظ کیفی با برنامه برگزار شده در لندن نخواهد 
داشت. امکانات این سالن نیز در حد باال و مطلوبی 
می باشد. با توجه به سکونت ایرانیان زیادی در 
منچستر و شهرهای نزدیک مثل لیورپول و لیدز بر 
آن شدیم که به احترام این هموطنان، در منچستر 

هم با قیمت مناسبی کنسرت داشته باشیم. 

چه  به  و  زمانی  چه  از  ها  بلیت  فروش  پرشین: 
طریقی آغاز شد؟

تلفنی  صورت  به  پیش  ماه  دو  از  بلیت  فروش 
از  لیستی  گذشته،  برنامه  چند  طی  شد.  شروع 
مردم عالقمند تهیه کرده بودیم که از کیفیت و نظم 
برنامه راضی بودند و از ما خواستند که آنها را در 
جریان برنامه های بعدی قرار دهیم. طی تماس با 
آنها، با اشتیاق بلیت های خود را رزرو کردند. پس 
اختیار  بلیت را در  این مرحله، تعدادی محدود  از 
که  کسانی  اما  دادیم.  قرار  ایرانی  های  فروشگاه 
تا  باید  این کنسرت هستند  عالقمند به شرکت در 
روز 30 نوامبر بلیت های خود را خریداری نمایند 
چرا که پس از این تاریخ، بلیت ها از فروشگاه ها 
جمع آوری می شود و مردم باید در شب برنامه 

از خود سالن با قیمت باالتری بخرند.
افرادی که تلفنی بلیت می خرند؛ بلیت هایشان را با 
پست سفارشی و هزینه خودمان برایشان ارسال 
سرویس  و  تجربه  نخستین  نیز  این  داریم.  می 
به  توانند  می  عالقمندان  که  است  تلفنی  خرید  در 
انتخاب  را  خود  ردیف  و  صندلی  تلفنی  صورت 
کرده و از طریق یک حساب بانکی اینترنتی، بهای 
بلیت خود را  آن را پرداخت نموده و درب منزل 

دریافت دارند.

خواهد  چه  تنجرین  شرکت  آتی  برنامه  پرشین: 
بود؟

در آینده نیز روند کاری ما همچنان ادامه خواهد 
لندن منتظر دیدن رضا صادقی  باید در  داشت و 

باشید.

و  مخاطبان  با  آیا  آخر  سوال  عنوان  به  پرشین: 
جامعه ایرانی صحبت خاصی دارید؟

در خصوص برنامه هفته آینده باید اعالم کنیم که 
و  شود  می  باز   7:30 ساعت  راس  سالن  درهای 
ساعت 11 شب، برنامه به پایان می رسد. افرادی 
اجازه  برسند  سالن  به  برنامه،  از شروع  پس  که 

حضور در کنسرت را نخواهند داشت. 
از مردم تقاضا داریم که نظم و ترتیب را داخل سالن 
کنسرت  روز  فردای  اینکه  علت  به  نمایند.  رعایت 
بنابراین  داریم؛  برنامه  منچستر  در  ما  )یکشنبه( 
از عالقمندان می خواهیم که منتظر دریافت امضا 
پس از اجرا نباشند. به منظور برقراری ارتباط و 
ترتیبی  امیری،  آقای خواجه  با  نزدیک  از  مالقات 
از  قبل  )روز  آینده  روز جمعه  در  که  اتخاذ شده 
کنسرت( وی در یکی از رستوران های شمال لندن 
و  عالقمندان  و  یابد  حضور  لواش(  رستوران   (
طرفداران در آن روز برای دریافت امضا و گرفتن 

عکس بیایند.
وجود  کنسرت  این  در  پوشش  برای  محدودیتی 
دانند  می  صالح  خود  که  آنگونه  مردم  و  ندارد 
این  بر  عالوه  کنند.  می  انتخاب  را  خود  پوشش 
اجازه حضور کودکان باالی پنج سال نیز در این 
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  دارد.   وجود  برنامه 
www.ahang. نمائید:  مراجعه  این وب سایت  به 

co.uk

پرشین: با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار 
دادید.

گفتگو
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جایزه کتاب ملی به خواننده 
راک رسید

 

پتی اسمیت خواننده و ترانه سرای آمریکایی جایزه کتاب 
ملی در بخش غیرداستانی را برای »فقط بچه ها« دریافت 
کرد.مراسم اهدای جوایز کتاب ملی آمریکا چهارشنبه شب 
برگزار شد. »فقط بچه ها«، برنده جایزه بخش غیرداستانی 
نیویورک  تلخ و شیرین دهه 1960 در  درمورد روزهای 
دو  هر  مپل تروپ،  رابرت  و  اسمیت  پتی  زمانیکه  است، 
را  قوانین  تمامی  می خواستند  و  بودند  جوان  هنرمندانی 
که  است  راک  موسیقی  هنرمند  اولین  کنند.اسمیت  نابود 
باب  او  از  پیش  است.  شده  رقابتی  ادبی  جایزه  برنده 
دیلن برنده جایزه افتخاری پولیتزر شده بود.برنده جایزه 
»ارباب  به  جایزه  این  بود،  غافلگیری  یک  داستانی  بخش 
قانون شکنی« نوشته جیمی گوردون رسید. این رمان رقیب 
را  بزرگ«  »خانه  رمان  با  کراوس  نیکول  چون  معروفی 
شکست داد.کاترین ارسکین با رمان »مرغ مقلد« در بخش 
»کشتن  از  تاثیر  با  رمان  این  شد.  تقدیر  جوانان  ادبیات 
مرغ مقلد« و یک حادثه تیراندازی واقعی نوشته شده است. 
در بخش شعر جایزه به ترنس هیز با »سُبک َسر« رسید.
آمریکا  ملی  کتاب  یکمین دوره جایزه  و  برندگان شصت 
جریان  در  می کنند.  دریافت  دالر  هزار   10 مبلغ  کدام  هر 
این مراسم تام ولف، نویسنده »آتش خودپرستی« و جان 
افتخار  مدال  استریت«  »سیسم  خالقان  از  یکی  گنزکونی 
»کیپریانی وال  این مراسم که در رستوران  گرفتند.جری 

استریت« برگزار شد اندی بوروویتز، طنزپرداز بود.
جایزه کتاب ملی سال 1950 تاسیس شد و جان آپدایک، 
از  کینگ  استفن  و  راث  فیلیپ  می لر،  نورمن  میلر،  آرتور 

جمله برندگان پیشین بخش داستانی آن هستند.
آسوشیتدپرس / 18 نوامبر

جایزه لوکس پارلمان اروپا به کوتاه از ادبیات
نماینده آلمان در اسکار رسید

برنده  آالداگ  فئو  کارگردانی  به  برویم«  »وقتی  سینمایی  فیلم   
جایزه لوکس پارلمان اروپا شد.

 این فیلم که به نمایندگی از آلمان در بخش بهترین فیلم خارجی 
هشتاد و سومین دوره جوایز اسکار حضور دارد، درباره مادری 
ترک است که همراه کودک پنج ساله  خود از استانبول به برلین 

می گریزد.
پانوراما  بخش  در  پیش  فوریه  دنیا  در  بار  اولین  برویم«  »وقتی 
جایزه  پیش  آوریل  فیلم  این  شد.  داده  نمایش  برلین  جشنواره 
بهترین فیلم بخش مسابقه داستانی سینمای جهان نهمین جشنواره 
ترایبکا را دریافت کرد و ماه آوریل نیز برنده دو جایزه بهترین 
از جوایز  ککیلی(  )سیبل  بازیگر زن  بهترین  و  داستانی  بلند  فیلم 

فیلم آلمان شد.
»غیرقانونی« ساخته اولیویه ماسه- دوپاس که نماینده بلژیک در 
اسکار است و فیلم یونانی »Akadimia Platonos« به کارگردانی 
فلیپوس سیتوس، دو نامزد نهایی دیگر جایزه لوکس پارلمان اروپا 

در سال 2010 بودند که مقر آن در استراسبورگ فرانسه است.
این جایزه سال 2007 راه اندازی شد و هدف از اعطای آن شکستن 
مرزهای زبانی است که توزیع فیلم های اروپایی را با وقفه مواجه 
لوکس  جایزه  برنده  درمورد  اروپا  پارلمان  نماینده   736 می کند. 

تصمیم می گیرند.
فیلم پیروز جدا از دریافت جایزه پارلمان اروپا به 23 زبان رسمی 
اتحادیه اروپا زیرنویس و نسخه ای 35 میلی متری از آن برای هر 

27 کشور کشور عضو اتحادیه تهیه می شود.

ورایتی / 24 نوامبر

جایزه سروانتس به راوی جنگ 
اسپانیا رسید

آنا ماریا ماتوته، نویسنده اسپانیایی برنده سال 2010 جایزه ادبی 
زبان ها  اسپانیایی  ادبی  جایزه  معتبرترین  برنده  شد.  سروانتس 

روز چهارشنبه از سوی وزارت فرهنگ اسپانیا اعالم شد.
داخلی  از جنگ  نویسندگان پس  بهترین  از  یکی  ماتوته 85 ساله 
اسپانیا است. داستان اغلب رمان های او در دوران درگیری های 

1936 تا 1939 می گذرد.
»حابیل ها«، »سربازها شب گریه می کنند« و »دام« از مشهورترین 
آثار او هستند. این 3 اثر همگی جو حاکم بر دوران جنگ داخلی 
اسپانیا را به تصویر می کشند. آثار او تا کنون به بیش از 20 زبان 
ترجمه شده اند.ماتوته که  نثری شاعرانه دارد ،در آثارش بیشتر به 

شخصیت های کودک و نوجوان می پردازد.
او پس از بردن جایزه در نشستی خبری گفت: »این جایزه را نه به 
پاس قدردانی ازکیفیت آثارم، بلکه برای تالش و وقف کردن تمام 

زندگی ام در راه  نوشتن می پذیرم.«
اجتماعی  بی عدالتی  و  زندگی  سختی های  که  نویسنده  این 
افزود: »خوشحال هستم، به شکل  مضمون نوشته هایش هستند، 

زایدالوصفی خوشحالم.«
ماتوته با اشاره به دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو گفت: »درهای 
اسپانیا به روی دنیا بسته بود. به ویژه از نظر تفکر. بدبخت هایی 
جامعه  بدخواه  و  گرفته  انتقاد  باد  به  داشتند  نوشتن  جرئت  که 
از ماتوته کتاب های کودک  خوانده می شدند.«دلیل دیگر قدردانی 
و نوجوان او بود. آثاری چون »کودکان ابله« و »داستان حقیقی 
زیبای خفته«.ماتوته سومین زنی است که این جایزه سی و پنج 
ساله را به خانه می برد، پیش از او ماریا زامبرانو اسپانیایی در 
سال 1988 و دولچه ماریا لویناز کوبایی در سال 1992 به این 
جایزه رسیده بودند. او همچنین برنده جایزه ملی ادبیات کودکان 
و جوانان اسپانیا در سال 1984 و برنده جایزه ملی ادبی اسپانیا 

در سال 2007 است.
آکادمی  اکادمی  اعضای  از  یکی  نویسنده  این  حاضر  حال  در 

سلطنتی زبان اسپانیایی است.
جایزه سروانتس در ادبیات اسپانیایی زبان هم ردیف جایزه نوبل 
ادبیات است. این جایزه به همراه مبلغ 125 هزار یورو به برنده 
با تولد میگل  اهدا می شود.روز اهدای جایزه 23 آوریل همزمان 
پادشاه  را  جایزه  است.  کیشوت«  »دون  نویسنده  دوسروانتس، 

خوآن کارلوس در آلکاال دهنارس اهدا می کند.
خوزه امیلیو پاچکو از مکزیک برنده سال گذشته این جایزه بود. 
از برندگان پیشین این جایزه می توان به خورخه لوئیس بورخس 
از آرژانتین، ماریو بارگاس یوسا از پرو و کارلوس فوئنتس از 

مکزیک اشاره کرد. 
آسوشیتدپرس / 24 نوامبر

راه اندازی جایزه  جهانی فردوسی معطل 
بی نظمی یونسکو

به گزارش ایسنا: علی اکبر اشعری گفت، راه اندازی جایزه  جهانی فردوسی معطل 
بی نظمی یونسکوست. 

جایزه ی  راه اندازی  وضعیت  درباره   ملی  کتابخانه   و  اسناد  سازمان  رییس 
 جهانی فردوسی، گفت: »علی رغم ارائه  گزارش روزلین راسل - کارشناس ارشد 
این سازمان  نماینده   سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )یونسکو( و 
برای امکان سنجی راه اندازی »جایزه  جهانی فردوسی« - در تاریخ 19 مردادماه 

سال  جاری، این نهاد هنوز نظر نهایی اش را اعالم نکرده است.«
اشعری در ادامه گفت: »با تغییر مدیریت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل 
متحد )یونسکو( هنوز آن نظم الزم بر این مجموعه  حاکم نشده است؛ از این رو 
ما همچنان منتظر نظر این نهاد هستیم. این در حالی است  که گزارش روزلین 
جهانی  »جایزه   راه اندازی  امکان سنجی  گزارش  در  و  بود  مثبت  کامال  راسل 
ایران توانایی و شایستگی برگزاری این جایزه   فردوسی« تأکید کرده بود که 

جهانی را دارد.«
روز جهانی  همایش  از  یونسکو  کناره گیری  به  توجه  با  اینکه  به  پاسخ  در  او 
فلسفه در تهران، آیا این مسئله درباره  جایزه  جهانی فردوسی هم صادق است، 

توضیح داد این دو اصال به هم ربطی ندارند.
مشاور رییس جمهور پیش تر گفته بود منتظر ابالغ موافقت نهایی یونسکو هستند 

و انتظار دارند تا پاییز این مسئله محقق شود.

قرار است جایزه  جهانی فردوسی به ابتکار ایران و با همکاری سازمان علمی، 
این  برگزاری  از  هدف  شود.  برگزار  )یونسکو(  متحد  ملل  تربیتی  و  فرهنگی 
جایزه، ارزیابی فعالیت آرشیوها، کتابخانه ها و نهادهای نگه دارنده  آثار مکتوب 
حوزه ی تمدنی ایران و اسالم در زمینه  اطالع رسانی و نگه داری این آثار اعالم 
شده است. همچنین نهادها و افراد و مراکزی که در زمینه  اطالع رسانی، معرفی 
و در دسترس قرار دادن آثار مکتوب تمدنی ایران و اسالم فعالیت دارند، رصد 

می شوند و سازمان ها و نهادهای برگزیده در این زمینه معرفی خواهند شد.

بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان منحل می شود
 فارس نوشت:بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان که در زمان محسن پرویز تشکیل 
و راه اندازی شد در آستانه انحالل قرار گرفت.پایه های این بنیاد سه سال پیش 
و در زمان تصدی محسن پرویز در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بنا گذاشته 

شد و قرار بود به محلی برای تمرکز فعالیت های ادبیات تبدیل شود.

از محمد میرکیانی، راضیه تجار،  بنیاد متشکل  این  امنای  دوره دوساله هیئت 
محمدرضا سرشار، امیرحسین فردی و محمود حکیمی به همراه اعضای حقوقی 
آن آقایان محمد الهیاری فومنی، علی شجاعی صائین و محمدرضا وصفی اواخر 
مهرماه به اتمام رسیده است.در پی درخواست محمود ساالری مدیرعامل بنیاد 
ادبیات داستانی از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مبنی بر معرفی اعضای جدید 
همچنین  دری  کرد.بهمن  را صادر  بنیاد  این  انحالل  دستور  در  او  امنا،  هیئت 
این بنیاد بعد از انحالل به صورت یک دفتر در ذیل موسسه  درخواست کرد 

خانه کتاب به صورت محدود به فعالیت خود ادامه دهد.
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در  بار  اولین  براي  را  همینگوي  سلینجر، 
زمان جنگ جهاني دوم در اروپا مالقات کرد. 
نامه اي که در زیر ترجمه اش را مي خوانید از 
سوي جي.دي سالینجر به ارنست همینگوي 
در سال 1946 ارسال شده است. چندي پیش 
این نامه براي اولین بار در کتابخانه جان اف. کندي 

بوستون آمریکا به نمایش عموم قرار داده شد. 
پاپا ي عزیز: 

این نامه را از بیمارستان افسرها در نورنبرگ برایت مي نویسم. خبر قابل 
عرضي نیست جز غیبت کامال مشهود کاترین بارکلي . فردا یا پس فردا 

از بیمارستان مرخص مي شوم. مشکل خاصي ندارم جز ترس و ناامیدي 
با یک نفر که مشاعرش درست  مزمني که فکر کنم با کمي حرف زدن 
کار کند رفع شود. از من خواستند در مورد زندگي ام در دوران جواني 
بنویسم )زندگي معمولي تراز چیزي که فکرش را بکني - عجب!( و در 
مورد دوران کودکي ام )که عادي بود. مادرم تا زماني که 24 ساله شدم 
مرا به مدرسه مي برد- خیابان هاي نیویورک را که مي شناسي( و بعد از 
من پرسیدند که دوست داري ارتش چگونه باشد. من همیشه ارتش را 
دوست داشتم.لستر همینگوي را قبل از این که لشگر چهارم به آمریکا 
برگردد دیدم. او به خانه ما در وسنبرگ آمد و با هم صحبت کردیم. آدم 
نازنیني است.تقریبا همه افراد واجد شرایط را در بخش ما دستگیرکردند 
و تعداد بسیار معدودي باقي مانده اند. االن بچه هاي زیر ده سال را اگر 
فین فیني باشند انتخاب مي کنیم. فرم هاي دستگیري قدیمي را به ارتش 
ببر و یک گزارش را چاق و چله به ارتش بده.سروان اولي اپلتون افسر 
فرمانده گروه اعزامي، از طریق صلیب سرخ از خدمت مرخص شد و با 
شانه هایي سرشار از ستاره هاي برنزي به آمریکا برگشت. قبل از اینکه 
به  دست  را  اسکارسدیل  در  اموالش  عکس  گذشته  ایام  خاطر  به  برود 
بود.از  ناگواري  اکثر ما لحظه کوفتي  براي  نگاه کنند.  تا همه  داد  دست 
رمانت چه خبر؟ امیدوارم که سخت مشغول نوشتنش باشي. به فیلم هاي 
از طرفدارانت، وقتي  سینمایي نفروشش. به عنوان رئیس باشگاه خیلي 
مي گویم »مرگ بر گاري کوپر« کامال آگاهم که طرف اعضا این جمله را 
ادا مي کنم. واقعا داري روي رمان جدیدت کار مي کني؟ خوب مي دانم که 
ماشین ها در کوبا امن نیستند.از مرکز خواستم من را به وین بفرستند اما 
تابه حال نتیجه نداده است.در سال 1937تقریبا به مدت یک سال در آن جا 
بودم و دلم مي خواهد باز هم آن جا اسکیت روي یخ بکنم. این چیز زیادي 

نیست که من از ارتش مي خواهم.دو داستان کوتاه دیگر نوشتم و البته 
چند شعر و یک قسمت از یک نمایشنامه. اگر از ارتش بیرون بزنم شاید 
هولدن  یک  کنم  فکر  اساسي  یک اصالح سر  با  کنم.  تمام  را  نمایشنامه 
کالفیلد بشوم و در نمایشم بازي کنم. یک بار در »پایان سفر« نقش رالي 
بازوي  احساس.حاضرم  از  کردم. سرشار  بازي  احساس  پر  بسیار  را 
راستم را بدهم و از ارتش جان سالم به در ببرم اما حاضر نیستم یکي از 
این نسخه هاي  نجات دهنده تحت عنوان این-مرد-براي-ارتش-مناسب-

نیست توسط دکترهاي ارتش من را معاف کند. یک رمان پر از احساس 
در ذهن دارم و مطمئنم تا سال 1950 یک نویسنده را آدم احمق خطاب 
مورد  در  نباید  ناخلف  مردمان  اما  نادان هستم.  احمق  یک  نمي کنم. من 
این موضوع چیزي بدانند.امیدوارم بتواني چند خطي برایم بنویسي. از 
صحنه که خارجش کني، خیلي راحت تر مي تواني با شفافیت فکر کني. 
آمدي من آن  نیویورک  به  که  بعد  دفعه  امیدوارم  است.  کارت  منظورم 

دور و بر باشم و اگر وقت داشتي ببینمت. صحبت هایي که این جا با تو 
داشتم تنها چند لحظه امیدوارکننده از کل کار و بارمان بود. 

ارادتمند جري سلینجر 

پي نوشت: خوشحال مي شوم اگر اینجا کاري از دست من بر مي آید یا 
پیغامي را که مي توانم به کسي برسانم به من بگویي تا انجامش بدهم.
رو  شکست  با  بود  عالي  واقعا  نظرم  به  که  هایم  داستان  کتاب  پروژه 
و...  نمي رسید  به گوشت  گربه دستش  ماجراي  که  مي داني  رو شد.  به 
نبود. من همچنان با احساسات و دروغ ها پیوند محکمي دارم اما دیدن 
اسمم روي یک کت خاکي هر گونه پیشرفتي براي سال هاي بیشتري به 
تاخیر خواهد انداخت.ادموند ویلسون یک کتاب از نوشته ها و عکس هاي 
و  است(  کثیفي  ایده  من  نظر  به  )که  کرده  منتشر  را  فیتزجرالد  اسکات 
اسمش را »شکستن« گذاشته است. مالکوم کولي کتاب را در نیویورکر 
تحلیل کرده یا مي شود گفت در واقع فیتزجرالد را به روشي که از مردان 
مرده تجلیل مي کنند تحلیل کرده است. نوشتن یک نقد »خوب« روي آثار 
و  است  نمایان  بسیار  کاستي هایش  تمام  است.  آسان  بسیار  فیتزجرالد 
چندتایي هم که این گونه نیست خود فیتزجرالد خودش آن ها را اذعان 
کرده است. منتقدین را براي عدم »پیشرفت« فیتزجرالد باید نکوهش کرد. 
هیچ  مي نویسد  را  »گتسبي«  مثل  کتابي  که  که کسي  است  کامال واضح 
وقت نمي تواند »پیشرفت« کند. هنر او یا زیبایي اش تنها بر ضعف هایش 
مي تواند قابل اطالق باشد. این طور فکر نمي کني؟. من مانند منتقدین به 
این اعتقاد ندارم که »آخرین نواب« بهترین کتاب اوست. اوبراي پیچاندن 

داستان به سمت گتسبي کامال آماده است.
  با بهترین ها براي تو/ جي 

نامه جي دي سلینجر به ارنست همینگوي 

اگر ناخلف هستید نخوانید 
به مناسبت تولد فئودور داستایوسکي 

شب هایي که 
روشن مي شوند 
که  است  آثاري  غالبا  جهان  ادبیات  کالسیک  آثار  گویند  مي 
همه آن را مي شناسند اما کسي آنها را مطالعه نکرده است. 
خاطر  به  شاید  حدودي  تا  کالسیک  ادبي  آثار  نخواندن  این 
به  نداشتن  عادت  هم  تا حدي  و  است  آثار  این  بودن  حجیم 
مطالعه. براي بسیاري از کتابخوانان داستایوسکي نیز از این 
قاعده مستثنا نیست. یکي از نویسندگان کالسیک با کتاب هاي 
حجیم و البته نام هاي آشنا اما اگر بر حسب اتفاق یکي از آثار 
فیلم  صورت  به  را  او  کارهاي  از  اقتباسي  یا  بخوانید  را  او 
از  کم کم  موتمن(  فرزاد  »شب هاي روشن«  فیلم  )مانند  ببینید 
اینکه آثار کالسیک را نخواندني مي دانستید، پشیمان خواهید 
شد و چه بسا به فکر خواندن آثار دیگر نویسندگان هم بیفتید 
و حرف هاي غیر کالسیک از زبان نویسندگان کالسیک شما 
را شگفت زده کند.نویسنده بزرگ روس فئودور داستایوسکي 
دارند  گفتن  براي  آنقدر حرف  که  است  نویسندگاني  از  یکي 
اینکه  از  جداي  نمي گنجند.  مختصر  زندگینامه  یک  در  که 
محیط و بازه زماني که در آن زندگي کرده چه تاثیري روي 
اعتقاداتش گذاشته، عددها و اسم ها در توصیف  نوشته ها و 
کارهایش به کار نمي آید. یکي از علت هایش هم این است که 
داستان هاي او وراي مرز جغرافیایي و بازه زماني بوده که 
معرف  بهترین  کارهایش  شاید  و  است  کرده  زندگي  آن  در 
در  که  بود  داستایوسکي  کتاب  اولین  »آزردگان«  باشند.  او 
شد.  ترجمه  فارسي  به  همداني  مشفق  توسط   1327 سال 
انتشارات  از  و  متنوع  ترجمه هاي  با  داستایوسکي  کتاب هاي 
زیادي  تحلیل هاي  و  نقدها  و  است  ایران موجود  در  متفاوت 
این  با  انجام شده است.  او  آثار  نقاط جهان روي  در اقصي 
گفتن  داستایوسکي  مورد  در  تازه  سخن  موجود  منابع  همه 
کار سختي است البته بخشي از این قضیه به گستردگي آثار 
دارد.  کارهایش وجود  در  که  بیني شگرفي  خودش و جهان 
براي همین در سالروز تولد داستایوسکي قسمت هایي از »در 
از کتاب  از دست رفته« مارسل پروست  جست وجوي زمان 
»اسیر« این مجموعه است را در اینجا نقل مي کنیم:در قسمتي 
از کتاب »آلبرتین« درباره داستایوسکي از راوي که در واقع 
خواندني است؛  آن  جواب  که  سوالي  مي کند  است  پروست 
را  کسي  هیچ وقت  داستایوسکي  »ببینم،  مي پرسد:  »آلبرتین« 
مي شود  خوانده ام  ازش  که  را  رمان هایي  همه  اسم  نکشته؟ 
بوده،  جنایت  ذکرش  و  فکر  جنایت.  یک  سرگذشت  گذاشت: 
طبیعي نیست آدمي مدام از این موضوع حرف بزند.« راوي 
در جواب مي گوید: »فکر نمي کنم، آلبرتین عزیزم، زندگي اش 
گناه  آدم ها  همه  مثل  که  نیست  شکي  نمي شناسم.  خوب  را 
قانونا ممنوع  احتماال در شکلي که  به شکلي،  به هر حال  را، 
یک  قهرمان هایش،  مثل  هم،  او  تعبیر  این  به  شناخته.  بوده، 
هم  کامل  به طور  البته  که  قهرمان هایي  بوده،  جنایتکار  کمي 
همراه  مخفف  شرایط  با  محکومیت شان  و  نیستند  جنایتکار 
است. گو اینکه الزم نبوده خودش جنایتکار باشد. ]...[ در آثار 
داستایوسکي من چاه هایي مي بینم که بیش از حد عمیق است، 
آن هم درباره بعضي نقاط دور افتاده جان انسان اما آفریننده 
بزرگي است. اول از همه، دنیایي که ترسیم مي کند واقعا به 
این مي ماند که خود او خلقش کرده باشد. همه این دلقک هایي 
کارامازوف،  لبدوف،  مثل  آدم هایي  همه  مي بینیم،  مدام  که 
ایووگلن، سگروف، گروه گروه آدم هاي باورنکردني، بشریتي 
است که از آدم هاي گشت شبانه رمبراند هم عجیب تر است. 
باشد،  واحدي  نظر  نقطه  از  بودنش  عجیب  که  هم  شاید  اما 
در  که  یعني  شخصیت ها  لباس  و  نورپردازي  نظر  از  یعني 
نهایت خیلي هم رایج باشد. در حال، بشریتي است سرشار از 
حقیقت و عمیق و منحصر به فرد و فقط هم به داستایوسکي 
تعلق دارد. دلقک هایش، تقریبا به این مي ماند که کاربردشان 
کمدي  بعضي شخصیت هاي  مثل  باشد.  نداشته  وجود  دیگر 
باستاني، در حالي که چقدر هم نشان دهنده جنبه هاي حقیقي 
جان بشرند! چیزي که مرا واقعا آزار مي دهد، شیوه مطنطني 
است که در گفته ها و نوشته ها درباره داستایوسکي به کار 
برده مي شود. هیچ توجه کرده اید که خود پسندي و غرور در 
شخصیت هاي او چه نقشي دارد؟ مي شود گفت که از نظر او 
نیکدلي و خیانت، کمرویي و گستاخي،  عشق و نفرت عمیق، 

هر دو حالت هایي از یک ویژگي یعني همان خودپسندي اند.« 
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اولین روزنامه دیجیتالي جهان به بازار مي آید 
براي  اختصاصي  صورت  به  است  منحصربه فرد  خود  نوع  در  که  دیجیتال  روزنامه  این 

کامپیوترهاي لوحي مثل » آي -پد« قابل استفاده خواهد بود 
به  کورپ«  »نیوز  رسانه اي  غول  رئیس  مردوک،  روپرت 
همراه استیو جابز مدیر اجرایي اپل به زودي اولین روزنامه 
دیجیتالي جهان که » دیلي)روزانه(« نام دارد را به جهانیان 
عرضه خواهند کرد.این همکاري که براي چند ماه به صورت 
انتهاي  نیویورک در جریان بوده، سرانجام در  مخفیانه در 

این ماه میالدي وارد مرحله اجرایي خواهد شد.
این روزنامه دیجیتال که در نوع خود منحصربه فرد است به 
صورت اختصاصي براي کامپیوترهاي لوحي مثل » آي پد« 
در  مدت ها  براي  مردوک  بود.روپرت  خواهد  استفاده  قابل 
براي عرضه نسخه غیرچاپي روزنامه  بود که راهي  تالش 
این هدف خود  به  اپل  با همکاري کمپاني  اکنون  پیدا کند و 
از  آمریکایي حاکي  روزنامه هاي  گزارش هاي  است.  رسیده 

اینترنتي نخواهد داشت.این  یا نسخه  این روزنامه دیجیتال هیچ گونه نسخه چاپي  آن است که 
روزنامه با همکاري مهندسان شرکت اپل به صورت خودکار براي کامپیوترهاي لوحي همانند 
اپل ارسال خواهد شد.این روزنامه که هزینه چاپ یا توزیع ندارد هفتگي 99 سنت براي مشترکان 

هزینه در بر خواهد داشت. 
به گفته یکي از منابع آگاه، این روزنامه دیجیتال در طبقه بیست وششم ساختمان اداري »نیوز 
کورپ« منتشر شده و حدود 100 خبرنگار در این روزنامه کار مي کنند.تعدادي از روزنامه نگاران 
با   ) انگلیس  روزنامه  فروش ترین  )پر  سان«   « آنالین  سردبیر  پیکتون  پیت  جمله  از  برجسته 
روزنامه مردوک همکاري دارند.سردبیر »دیلي« هنوز معرفي نشده اما شواهد حاکي از آن است 
جس آنجلو سردبیر نیوریورک پست سردبیر این روزنامه دیجیتال باشد. آنجلو که هم دانشگاهي 
از چهره هاي  یکي  و  بوده  پست  نیویورک  تجاري  بخش  دبیر  این  از  پیش  است  مردوک  پسر 
محبوب نزد رئیس » نیوزکورپ« است. ریچارد جانسون ستون نویس نیویورک پست از دیگر 
هم  »نیویورکر«  مطرح  روزنامه نگاران  از  است.تعدادي  دیجیتال  روزنامه  این  اندرکاران  دست 
در این روزنامه حضور خواهند داشت. گزارش ها حاکي از آن است، بخش اعظم این روزنامه 
دیجیتال از خبرها و گزارش هاي ویدئویي تشکیل شده است. مردوک 79 ساله پس از تحقیقاتي 
گسترده به این نتیجه رسید که بسیاري از خوانندگان ترجیح مي دهند به جاي نسخه هاي چاپي 
از نسخه هاي دیجیتالي اخبار مورد عالقه خود را مطالعه کنند و به این ترتیب به فکر انتشار یک 
روزنامه دیجیتالي افتاد. تا پایان سال 2011، 40 میلیون  آي- پد در بازار وجود خواهد داشت که 
مي تواند بازار خوبي براي عرضه روزنامه هاي دیجیتال باشد.یکي از منابع نزدیک به مردوک 
مي گوید:» اگر پنج درصد از این 40 میلیون نفر مشترک »دیلي« شوند، آنگاه ما دو میلیون کاربر 
خواهیم داشت که این آمار بسیار خوبي محسوب خواهد شد.« مردوک در مبحث روزنامه هاي 
اینترنتي موفقیت هاي بسیاري داشته است. او که تایمز آنالین را پولي کرده در حال حاضر بیش 
از 100 هزار مشترک آنالین دارد و روزنامه آنالین وال استریت ژورنال هم که تحت اختیار 
این  مي پردازند.  پول  اینترنتي  اخبار  براي  که  دارد  خواننده  میلیون  دو  از  بیش  است  مردوک 
همکاري براي استیو جابز و شرکتش بسیار سودمند است و جابز این پروژه را به نوعي تضمین 

موفقیت محصوالتش مي داند. 
21 نوامبر 2010 

مردي که پشت سرش 
چشم دارد 

دارند  مسئله شکایت  این  از  همواره  دانشجویان 
و  دارد  چشم  هم  سرش  پشت  استادشان  که 
تمام حرکات شان را زیر نظر مي گیرد. یک استاد 
جلوتر  گام  یک  نیویورک  دانشگاه  در  عکاسي 
گذاشته و پشت سرش یک دوربین نصب کرده 
است. »وفا بالل« استاد راهنمای عراقي دپارتمان 
عکاسی و مجسمه سازی دانشکده هنر دانشگاه 
به  دوربینی  جراحی،  عمل  انجام  با  نیویورک 
کاشته  خود  پشت سر  در  شست  ناخن  اندازه 
در  است  قادر  خودکار  به طور  دوربین  این  که 
این  که  عکس هایي  بگیرد.  عکس  یک  دقیقه  هر 
به  قطر  در  موزه اي  در  است  قرار  گرفته  استاد 
تمام  شده  اعالم  اینکه  با  شود.  گذاشته  نمایش 
حقیقي  و  زنده  موضوعات  »بالل«  عکاس هاي 
سوال  زیر  براي  دانشگاه  کمپ  در  اما  دارند، 
شخصي  خلوت  و  خالقیت  بیان  ارزش  رفتن 
تایید  در  بسیاري  نظرهاي  اختالف  دانشجویان 
که  مي شود.»بالل«  دیده  پروژه  این  تکذیب  و 
در  دانشگاهی  رشته  سه  در  حاضر  حال  در 
دانشگاه مشغول به تدریس است قصد دارد فیلم 
هنری شخصی،  تجربیات  به  مربوط  کوتاه  های 
تعامالتش با دانشجویان در کالس درس، فعالیت 
و  دانشگاه  محیط  و  کالس  در  دانشجویان  های 
عکس العمل ضبط شده آنها نسبت به این دوربین 
استثنایی را در نمایشگاهی به نمایش درآورد. به 
مدت یک سال تمام دوربین »بالل« هر یک دقیقه 
تمام  و  ثبت مي کرد  یک عکس  تمام صحنه ها  از 
این تصاویر توسط اینترنت به مانیتورهاي موزه 
فرستاده مي شدند. این آثار که »سومین من« نام 
دارد تا ماه آینده در موزه هنرهاي مدرن قطر با 

نام »متهف« به نمایش گذاشته مي شود. 
»بالل« مي گوید:» ایده این طرح مدت زمان زیادی 
تاخیر  به  باعث  تنها چیزی که  اما  در ذهنم بود، 
افتادن این کار شد ترس از عمل جراحی بود البته 
برخالف تصوراتم عمل جراحی بسیار ساده بود 
در  کوچکی  خراش  ایجاد  با  تنها  جراح  دکتر  و 

قسمت پشتی سرم دوربین را کار گذاشت. « 

فاکس نیوز - 23 نوامبر 2010 

بازنشستگي قریب الوقوع 
داالیي الما 

:تصمیم  کرد  اعالم  رسمي  صورت  به  الما  داالیي 
دارد براي همیشه 
سیاست  دنیاي  از 
کرده  خداحافظي 
و بازنشسته شود. 
معنوي  رهبر 
بیان  با  بوداییان 
مبني  تصمیمش 
بازنشستگي  بر 
صورتي  در  کرد  تاکید 
با  بوداییان  پارلمان  که 

بازنشسته  دیگر  ماه  شش  تا  کنند  موافقت  موضوع  این 
مصاحبه اي  جریان  در  تبعیدي  بودایي  این  شد.  خواهد 
آیا  اینکه  جواب  در  هند  تلویزیوني  شبکه هاي  از  یکي  با 
خود را بازنشسته خواهد کرد یا خیر عنوان کرد درحال 
آینده  ماه  بازنشستگی ظرف چند  و  کناره گیری  بررسی 
مشورت  از  پس  رابطه  این  در  نهایی  تصمیم  که  است 
پارلمان  و  تبت  شده  معزول  سیاسی  شخصیت های  با 

معزول شده آن اتخاذ می شود. 
اشغال  از  پس  از سال 1959  که  داالیی الماي 75 ساله 
تبت از سوی نیروهای چین در هندوستان زندگی می کند 
ابزار امیدواری کرد بتواند پیش از مرگ به تبت بازگردد. 
به احتمال زیاد رسیدگي به موضوع بازنشستگي او به بعد 
مارس  ماه  در  که  تبعیدي  تبتي هاي  مجلس  انتخابات  از 

سال آینده برگزار مي شود موکول خواهد شد. 
داالي الما در کنفرانس خبري هفته گذشته اش در دهلي 
اعالم کرد: شاید او آخرین داالي الما باشد چرا که انجمن 
او در طول یک قرن دستاوردهاي مفیدي داشته اما تبتي ها 
در این دوره و زمانه به تشکیالت قوي تري براي پیشبرد 
اهداف شان نیاز دارند:»تبتی ها از سال 201 یک تشکیالت 
سیاسی راه اندازی کرده اند که تصمیم های مهم از سوی 
این شورای رهبری سیاسی اتخاذ می شود. از آن زمان 
تا کنون جایگاه ما یک جایگاه نیمه بازنشسته بوده است 
و به منظور تحقق کامل دموکراسی احساس می کنم بهتر 

است در تصمیم های این شورای رهبری دخالت نکنم.« 
وی در پاسخ به اینکه آیا پس از بازنشستگی نظام انتخاب 
یافت گفت:»اگر ظرف چند سال  ادامه خواهد  داالیی الما 
بوداییان  که  دارد  وجود  احتمال  این  برود  دنیا  از  آینده 

مغولی و هیمالیایی این سنت را حفظ کنند.« 
23 نوامبر 2010 

 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

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

کارشناسان
ورزیده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ریزی شده را برگزار می کند.

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

07961447116
2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  
Mobile: 07961 447116

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزدیک ترین ایستگاه اندرگراند ، لدبروک گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

مادران سیگاري فرزندان ناخلف دارند 
گرایش  احتمال  که  مي دهد  نشان  آمریکا  در  تازه  پژوهش  یک  نتیجه 
فرزندان زناني که در دوران حاملگي زیاد سیگار مي کشند به جرم و 

جنایت در سنین بزرگسالي، بیشتر است. 
در جریان این مطالعه کارشناسان بهداشت عمومي دانشگاه هاروارد، 
تا  از اواخر دهه 50 میالدي  کساني را مورد مطالعه قرار داده اند که 
اواسطه دهه60 متولد شده بودند. مضرات مصرف سیگار در دوران 
مي کند،  وارد  جنین  به  کشیدن  سیگار  که  آسیب هایي  و  بارداري 

سال هاست که ثابت شده است. 
مادران  از  شده  متولد  کودکان  مي گوید  که  نظریه اي  مورد  در  اما 
سیگاري در سنین بزرگسالي شان بیشتر مرتکب جرم مي شوند، هنوز 
ابهاماتي وجود دارد. این تحقیق روي سه هزار و 800 نفر انجام شده 

است که بین سال هاي 1959 و 1966 متولد شده اند. 
سیگار  حاملگي  دوران  در  افراد،  این  سوم  دو  به  نزدیک  مادران 
سوابق قضایي  به  تحقیقات شان  انجام  براي  که  محققان  مي کشیدند. 
روز  در  که  مادراني  فرزندان  مي گویند:  داشتند،  دسترسي  افراد  این 
فرزندان  از  بیشتر  درصد   31 مي کشیدند،  سیگار  نخ   20 دست کم 
مادراني که سیگاري نبودند، بازداشت شده اند و تکرار انجام کارهاي 
خالف هم در بین آنها بیشتر دیده شده است. در این مطالعه زناني که 
در دوران بارداري سیگار مي کشیدند در مقایسه با مادراني که سیگار 
نمي کشیدند، جوان تر با تحصیالت کمتر و از طبقات محروم تر جامعه 
بودند اما محققان مي گویند: در تحقیقات شان این عوامل را هم در نظر 
گرفته اند و باز هم به نتیجه مشابه اي دست یافتند. بین فرزندان دختر و 

پسر متولد شده از این زنان نیز تفاوتي مشاهده نشده است. 
سیگار  بین  که  است  داده  نشان  شده  انجام  گذشته  در  که  تحقیقاتي 
مثل  کودکان،  رفتاري  ناهنجاري هاي  و  بارداري  دوران  در  کشیدن 

بیش فعالي، پرخاشگري و نافرماني، رابطه مستقیمي وجود دارد. 
23 نوامبر 2010 
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

گرانترین الماس دنیا را چه کسی خرید؟
 الماس صورتی توسط جواهر فروش لندنی با حضور کارشناسان الماس از 

امریکا 46 میلیون دالر خریداری شد.
گرانترین الماس صورتی جهان به قیمت 46 میلیون دالر توسط جواهرساز 

معروف در انگلیس خریداری شد.
الماس 24 قیراطی که تصور مرفت بین 27 تا 38 میلیون دالر بفروش رود 

در  گراف  لورنس  توسط 
فروخته  بی  ساوث  حراجی 
مسوول  بنث  دیوید  شد. 
ساوث بی که خود نیز در کار 
کرد  تایید  است  جواهرسازی 
الماس صورتی را به قیمت 46 
میلیون دالر به جواهر سازی 
مستقر در لندن فروخته است.

نمونه  کارشناسان  گفته  به 
هیچ  در  را  صورتی  الماس 
و  یافت  توان  نمی  جای جهان 

تنها نمونه مشابه آن 60 سال قبل آنهم یکبار مورد خرید  وفروش قرار گرفت 
و از آن تاریخ به بعد کسی چنین الماسی را با این وزن ندیده است. چندین 
این  امریکا بر واقعی بودن  الماس شناسی  از جمله  الماس شناسی  موسسه 
دنیا  الماس  گرانترین  این رکورد  از  پیش  تا  اند.  کرده  تاییدیه صادر  الماس 
متعلق به الماس آبی رنگ 35 قیراطی بود که در سال 1978به قیمت 24 میلیون 
دالر معامله شد. الماسهای رنگی بویژه صورتی و آبی و سبز بسیار نایاب و 

گران قیمت هستند.

و  خریده  کسی  چه  برای  را  الماس  فروشی  جواهر  این  نیست  معلوم  هنوز 
شایعات زیادی در این باره منتشر شده است. )معموال افراد معروفی که نمی 
خواهند نامشان رسانه ای شود به جواهر فروشان دستور خرید را می دهند( 
برخی زن دیوید بکهام و برخی مدونا را سفارش دهنده این الماس می دانند 
که نخواسته اند با خرید مستقیم آن داستان را رسانه ای سازند. برخی نیز 
خریداران متمول عرب را پشت داستان می دانند و باید منتظر ماند تا شایعات 

به حقیقت بپیوندد.

ثروتمندان بی احساس می شوند!
دیگران  از  کم تر  ثروتمند  افراد  تحقیقات جدید نشان می دهد   

احساسات را درک می کنند.
افراد  دانشمندان متوجه شدند  دانشگاهی  تحقیق  در یک 
بیش تری  قدرت  دیگران  احساسات  درک  به  نسبت  فقیر 
می کنند.  حس  عمیق تر  را  انسانی  عواطف  و  دارند 
این موضوع  از مهم ترین دالیل  دانشمندان معتقدند یکی 
دارند  نیاز  ثروتمندان  از  بیش تر  فقیر  افراد  که  است  آن 
تا به انسان های دیگر تکیه کنند و بیش تر خود را نیازمند 

کمک های آن ها می دانند.
این در حالی است که ثروتمندان برای حل مشکالت خود 
کم تر به کمک دیگران وابسته هستند و همیشه سعی می کنند 
بدون نیاز به آن ها مشکالت خود را حل کنند. به عبارت بهتر 
ثروت باعث می شود ثروتمندان در درک عواطف و احساسات 

انسانی توانایی کم تری داشته باشند.
برای مثال بسیاری از مردمی که پول کافی برای استفاده از 
را  خود  فرزند  مجبورند  ندارند  مهدکودک ها  مانند  خدماتی 
در  آن ها  از  تا  بسپارند  آشنایان خود  یا  اقوام  به همسایه ها، 
با  فرد  یک  ارتباط  ترتیب  این  به  کنند.  مراقبت  برخی زمان ها 
اطرافیانش بهتر می شود و همین نیازها باعث می شود یک نفر 

ارتباطات صمیمی تری با دیگران داشته باشند. 
یکی از این تحقیقات در این باره روی داوطلبانی انجام شد که 
در یک دانشگاه کار می کردند. برخی از این افراد از دانشگاه 
حال  در  هم  هنوز  دیگر  بعضی  و  بودند  شده  فارغ التحصیل 
ادامه تحصیل بودند. یکی از فاکتورهایی که می توانست سطح 
اجتماعی هر فرد را مشخص کند میزان تحصیالت بود. هر چه 
سطح تحصیالت یک فرد باالتر باشد می توان گفت او از لحاظ 
دسترسی به منابع مالی و سطح اجتماعی در رده باالتری قرار 

دارد.
افراد  سطح  تعیین  معیارهای  از  یکی  آمریکا  در  مثال  برای 
ثروت است. هر چه قدر یک فرد ثروتمندتر باشد می توان گفت 
از کالس باالتری برخورد دار است. این در حالی است که در 
انگلستان برای تعیین سطح یک فرد فاکتورهای دیگری هم باید 

مورد توجه قرار گیرد.
از داوطلبان خواسته شد به یک  از هر کدام  این تحقیقات  در 
سری تصاویر که از چهره انسان تهیه شده بود نگاه کنند و 

بیان کنند هر تصویر چه احساسی را منتقل می کند.
در این مطالعات مشخص شد افرادی که از سطح تحصیالت 
داشتند  پایین تر  تحصیالت  که  افرادی  از  بدتر  دارند  باالتری 

توانستند احساسات دیگران را به درستی تعیین کنند.
در یک تحقیق دیگر دانشجویان دانشگاهی که از لحاظ اجتماعی 
سطح باالتری داشتند مشکل بیش تری در درک احساس افراد 
غریبه در حین یک مصاحبه شغلی داشتند. سطح اجتماعی هر 
فرد بر اساس وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده آن فرد 

بود که خودش در فرم های تحصیلی وارد کرده بود.
تیم تحقیقاتی اعالم کرد این نتایج نشان می دهد که هر چه سطح 
اجتماعی مردم از لحاظ سواد و ثروت افزایش پیدا می کند کم تر 
از دیگران توانایی ارتباط برقرار کردن با انسان های دیگر را 
دارند. این در حالی است که انسان هایی که از سطح اجتماعی 
پایین تری برخوردار هستد بهتر از دیگران می توانند احساسات 

دیگران را درک کنند.
مایکل  توسط  اجتماعی  علوم  نشریه  در  تحقیقات  این  نتایج 

کراوس از دانشگاه سانفرانسیسکو به چاپ رسیده است.
دکتر کراوس در این باره گفت: این مطالعات نشان می دهد که 
برخی عوامل می تواند درک ما از احساسات دیگران را دچار 

تغییراتی کند.
آن  در  انسان ها  که  دارد  محیطی  به  بستگی  موارد  این  تمام 
به  دست  مشکالتی  با  ثروتمند  انسان های  می کنند.  زندگی 
گریبان هستند که شاید انسان های فقیر هیچ گاه با آن ها روبه 
رو نشوند. در عین حال فقرا باید با مواردی در زندگی خود 
به  ثروتمندان موضوع مهمی  بیایند که اصال در زندگی  کنار 

حساب نمی آید. 
که  در مشاغلی  ثروتمند  افراد  دادن  قرار  ترتیب شاید  این  به 
نیاز به درک احساسات انسان هایی از طبقه پایین دارد چندان 
منطقی به نظر نرسد. به نظر می رسد این گفته که انسان های 

ثروتمند فقرا را درک نمی کنند کامال درست باشد.
دیلی میل، 23 نوامبر

شركت صرافی هستی
شرکت صرافی هستی آماده همکاری

L/C با بازرگانان و متقاضیان گشایش 

انتقال ارز به ایران و بالعکس
 در کمتر از 15 دقیقه در حضور شما

انتقال ارز به دیگر نقاط جهان
 در کمتر از 24 ساعت ) جهت اختالف ساعت(

تخفیف ویژه برای دانشجویان و مشتریان دارای عضویت
قبل از تماس با ما قیمت های دیگر صرافی ها را چک کنید.

با خرید از صرافی هستی و دریافت کد مخصوص از تخفیف 10 درصد 
کامپیوتر و لوازم الکترونیک از شرکت A- Pox بهره مند خواهید شد.

آدرس صرافی

117 station road, Edgware HA8 7JG
تلفن های صرافی:

مستقیم: 02089522044 - غیر مستقیم: 02089527811
موبایل 24 ساعته: 07551222729
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چه چیز منحصر به فرد بودن یک اثر هنری را در میان جمع کثیری 
از اشیاء مشخص می  کند؟

 در میانه قرن بیستم، کسی گمان نمی کرد، بحرانی که علم را تکان 
داده بود و این یقینی ترین دستاورد بشری را در تعریف و حدودش 
که  هایی  بال  و  پر  با وجود  هم   برسد.آن  هنر  به  بود،  کرده  مبهم 
فیلسوفان قرن بیستم به هنر می دادند و آن را گونه اصیل اندیشیدن 

می نامیدند، اما این اتفاق افتاد.
حرف  چه  از  زند  می  حرف  هنر  از  وقتی  دانست  نمی  کسی  دیگر 
مارسل دوشان  اثر  در  را   بحران  این  فریاد  زند!شاید می شد  می 
فرانسوی دیدکه سبکی به نام "حاضر آماده" ایجاد کرده بود)تشکیل 
شده از اشیایی از زندگی روزمره که در جایگاه یک اثر هنری قرار 
می گیرند( با اثری به نام چشمه)1917(  سؤالی را مطرح کرد که کل 
است؛"چه چیز  آن  به  دادن  پاسخ  پی  در  از 1960"  بعد  "هنر  کتاب 
منحصر به فرد بودن اثر هنری را در میان جمع کثیری از اشیاء دیگر 

مشخص می کند؟آیا این خصیصه،باید در خود اثر هنری یافت شود 
یا در اقدامات هنرمند پیرامون شی؟چنین پرسش هایی در هنر دهه 

60 و بعد از آن دوباره طنین انداخت."

کتاب هنر بعد از 1960 روایت بحران تعریف هنر و شناخت اثر هنری 
نامید  هنر  توان  می  آنچه  کردن  پیچیده  که ضمن  که  است؛بحرانی 
اثر هنری را وارد حوزه های جدید و متفاوتی کرد و خالقیت را در 
مرکز آن قرار داد به گونه ای که حتی شاخه های هنری ضمن تداخل 
بین هنر  ،که فاصله  به شکل های عجیبی ورود کردند  مرزهایشان 

بودن و نبودن غیر قابل تشخیص شد.

هنر چیست؟آنچه هنرمندان حتی در فرایند خلق آثارشان به آن می 
اندیشیدند امکان های پاسخ به این سؤال بود.هایدگر می گفت برای 
بازشناسی هر امر عادی شده بحران الزامی است.اگر در فرایند خلق 
چیزی زیر سؤال نرود تعریف شدن و یافتن اصالتش ممکن نخواهد 

بود.تالش های رادیکال هنرمندان همه ضمن تالش برای یافتن پاسخ 
"هنر چیست؟"، کوششی است برای تعریف جایگاه اجتماعی آن و 
موقعیتش در تغییرات سیاسی و فرهنگی جهان.کوشش هایی که با 
افراط و وسواس برای نزدیک شدن به واقعیت صورت می گرفت 
متأثر از تفکرات پراگماتیستی)عملگرایانه( امریکایی می خواست تا 
صداقت در هنری را احیا کند که در طول قرن ها آغشته به تصنع 
و تظاهر شده بود.هنری که روزبه روز به دلیل همین تصنع اهمیت 
خود را به یک فانتزی بی معنا می فروخت."اجتناب دانلد جاد)هنرمند 
مینیمالیست( از سه بعد نمایی و وهم آفرینی در واقع از این اصل 
ارزش  یک  واقعیت  در  صداقت  که  گیرد  می  ریشه  پراگماتیسم 
اخالقی است.سه بعد نمایی برای جاد مانند زیر پا گذاشتن اخالقیات 
خواستار  کند.پراگماتیسم  می  مخدوش  را  واقعیت  که  است؛چرا 

مطابقت کامل بین داده ها و واقعیت است."

پیدا کرد بیش  اندی وارهول و دیگران رشد و نمو  با  پاپ آرت که 
از هر چیز از دغدغه هایی بیرون آمد که مینیمالیسم هم برآمده از 
آنها بود."گرایش به امور عادی و پیش پا افتاده،حس بصری جدید 
پذیرفتن  دادائیسم،بلکه  میراث  تنها  نه  که  اقبال  و  بخت  به  ایمان  و 
زمینه  در  آرت  بود."پاپ  زندگی  در  تصادف  و  اتفاق  نقش  اهمیت 
شهری معنا می شد،با ظهور سینما و نقش تبلیغات و شیوه های تازه 
سرگرمی گرایش هنرمندان به فرهنگ عامه تقویت شد. موضوعات 
پیش پاافتاده شهری و تصاویر در ظاهر بی اهمیت تبدیل به سوژه 
هنرمندان چپ گردید و حاصل آن گونه ای از هنر بود که اگر چه 
نگاه  آثارشان چیزی جز  اما  نبودند  مخاطب اصلی اش عامه مردم 

کردن به آنها نبود."

در پی این دو سبک، سبک های هنری دیگری مثل هنر مفهومی،هنر 
اجرا،هنر ناچیز یا هنر فاسد و... در جستجوی پرسش هایی از خود 

هنر ظهور کردند .

هنر"  "چیستی  بازنگری  زیادی  مقدار  به  مفهومی  هنر  دلمشغولی 
حد  هنری،تا  شی  معنای  که  بود  دریافته  مینیمالیسم  بود...پیشتر 
زیادی در خارج از خود،در رابطه اش با محیط اطراف نهفته است 
آفرینش  حیطه  به  را  تحلیل  و  ،نقد  مفهومی(  کانسپچوال)هنر  ؛]اما[ 
هنر کشاند."در این گونه هنری ،هنر با از دست دادن واقعیت فیزیکی 
اش دیگر آن اشکال مرسوم)تابلو ،مجسمه و...(را همراه نداشت بلکه 
این  از  چیزهایی  و  برنامه  ،توضیح  مدارک،عکس،اطالعات  و  اسناد 

دست به جای آن اشیاء آشنای هنری تکیه زده بودند.

اما بخش مهمی از کتاب هنر بعد از 1960 با نام ایدئولوژی،هویت،تمایز 
سبک ها و تحوالت هنری نیمه دوم قرن بیستم را در ارتباط با مسائل 
با مسائل  را  هنری  های  گروه  و  هنرمندان  تداخل  و  بیند  می  کالن 
سیاسی و اجتماعی بررسی می کند.در این بخش اشاره می شود که 
هنرمندان خشمگین تازه برآمده ضمن اعتراض به نظام های سیاسی 
و فرهنگی رایج، تلقی بر آمده از سرمایه داری را در ارتباط با هنر 
زیر سؤال می برن؛آنها معتقد بودند که این نظام سرمایه داری است 
که نگاهی کاالیی را به هنر ایجاد کرده .آنها این خیال را در سر می 
پروراندند که باید هنر را فراتر از نظام کاال محور دید و هنرمند را 
مانند مردم به بردگی نظام مبادالتی نکشاند .اما باید اشاره کرد که 
زیرینش  های  الیه  در  گرایانه  عوام  وجود شعارهای  با  نگاه  همین 
باوری خود برتر بین و نخبه محور را در میان اصحاب هنر آن زمان 

آشکار می کند.
اتفاقًا در سویی دیگر هنرمندانی مثل وارهول با کارخانه خویش نه 
تنها به دنبال اثبات امری انتزاعی مثل کاال نبودن اثر خود نبودند بلکه 

آشکار کننده قرابت هنر با اشیاء عادی بودند.

نفوذ نئومارکسیسم، بر آمدن دوباره جنبش های کارگری از اواسط 
دهه 1960 و همچنین شکل گیر گروه هایی مثل "زنان هنرمند انقالبی" 
که از دل "ائتالف کارگران هنر" بیرون آمد باعث جدی شدن فمینیسم 

در این سالها و اعتراض ایدئولوژیک آن به نظم کالن جهان شد.

اما این نوع نگاه به طبع فرم های رایج هنری را زیر سؤال می برد و 
حتی در شکل هنر را از آنچه عامه به عنوان هنر می شناختند تهی 

می کرد.
اوج گیری هنرهای معاصر از قبیل هنر اجرا،هنر عکس،ویدئو و...از 
درون همین سؤاالت درون هنری و بیرون هنری ممکن شد.هنرها از 
موزه ها بیرون زدند و هم با روزمره آشتی کردند و هم سیاست را 
به یکی از مشغله های اصلی خود تبدیل کردند.روشنفکری از درون 
و  ها  خیابان  به  برق  و  زرق  پر  های  محفل  و  تئاتر  سالن  گالری، 
کافه های معمولی شهری آمد و جایگزین امنیت و آرامش دیوارهای 
بلند خانه های شیک ،خشونت کف خیابان شد.در این تالطم بود که 
تبدیل  پرسشگرانه  خلق  فرایند  یک  به  ساکن  یک شی  از  هنری  اثر 
شد؛"امروزه هنر بودن به معنای جستاری درباره ماهیت هنر است"

www.artofobama.com/ عکس برگرفته از وب سایت

هنر
نگاهي  به »هنر بعد از1960«

وقتی از هنر حرف می زنیم،
 از چه حرف می زنیم؟

نوشته مایکل آرچر- علیرضا نراقی
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جلوي  مي تواند  که  است  کلمه اي  »نه« 
را  و سرمایه  انرژي  وقت،  رفتن  هدر 
شما  براي  را  موفقیت  حتي  و  بگیرد 
آن  از  بدانید  که  به شرطي  بزند.  رقم 

کي و چگونه استفاده کنید...

 متاسفانه مشکل اینجاست که خیلي از افراد توانایي 
به دلیل عالقه کمک کردن  این کلمه را  از  استفاده 
ندارند!  آنها  کردن  ناراحت  از  گریز  و  دیگران  به 
این طور مي شود که به همه جواب مثبت مي دهند و 
چون زیر کوهي از مسوولیت ها وظایف و فعالیت ها 
قرار دارند به دیگر وظایف مهم خود نمي رسند و 
مقصود  سرمنزل  به  را  گرفته  عهده  بر  وظایف 
بیان  یادگیري  مي خورند!  شکست  و  نمي رسانند 
با  مناسب  که  را  کارهایي  بتوانید  آنکه  براي  »نه« 
الزم  دهید،  انجام  شماست،  شخصیت  و  ارزش 

است!
است!  به همه  گفتن  بله  دلیل اصلي  نداشتن هدف، 
یکي از دالیلي که سبب مي شود برخي افراد قدرت 
هدفي  که خود  است  این  باشند  نداشته  گفتن  »نه« 
در زندگي ندارند و اهداف دیگران در غیبت هدف 
شخصي مهم تر به نظرشان مي رسد! وقتي فردي از 
شما کاري را درخواست مي کند براي اینکه ببینید 
منطقي است به او »نه« بگویید یا خیر کافي است از 
خود بپرسید »آیا این کار مهم، ضروري و واجب 

نیست؟«  تضاد  در  من  ارزش هاي  با  »آیا  است؟« 
»آیا در جهت اهداف من است یا به من کمک مي کند 
سوال تان  جواب  اگر  برسم؟«  اهدافم  به  سریع تر 

»خیر« بود پاسخ شما هم باید »نه« باشد!

جواب منفي و آزادي بیشتر
به درخواست هاي غیرضروري  دادن  منفي  جواب 
سریع  ترتان  رسیدن  و  شما  بیشتر  آزادي  سبب 
نیروي  صورت  این  در  شما  مي شود.  موفقیت  به 
بیشتري براي تمرکز بر اهداف زندگي خود دارید. 
گفتن  »نه«  علم  به  آگاهي  و  روشن  هدفي  داشتن 
سرمایه  و  انرژي  وقت،  رفتن  هدر  از  موقع  به 
پیشگیري مي کند و سریع تر شما را به آینده روشن 

مي رساند.

3 اشتباه اساسي
است  موفقیت  پایه هاي  از  هم  اولویت ها  رتبه بندي 
را  کارهاي شان  مي خواهند  وقتي  مردم  اما  اکثر 
را  زیر  بزرگ  اشتباه   3 از  یکي  کنند  رتبه بندي 

مرتکب مي شوند:

فکر  بدون  که  آدم هایي  بسیارند  نمي کنند:  فکر   1
بین  اولویت ها  و  مي کنند  زندگي  و  کار  کردن 
اکثرا  و  مي شود  فراموش  روزانه شان  کارهاي 
صورتي که به راحتي مي توانند کار و زندگي مورد آنها زندگي و کاري را دارند که نمي خواستند! در 

عالقه شان را به دست آورند!

2 مسایل را پیچیده مي کنند: برخي افراد با استفاده 
ارقام سعي در  اعداد و  پیچیده و  از سیستم هاي 
 A1، A2، B1 اولویت بندي کارهایشان دارند. مثال با
C2 ، و ... تالش مي کنند به هر کار رتبه اي بدهند. 
اما حقیقت اینجاست که شما نمي توانید هم زمان چند 
اولویت با هم داشته باشید اگر فکر مي کنید که این 
امر امکان پذیر است منطقي نیستید و هنوز اولویت  

خود را پیدا نکرده اید!

3 اولویتي که انتخاب مي کنند با آنچه به دنبال اش 
اولویت و زندگي  پیدا کردن  هستند متفاوت است: 
جداست.  چیز  دو  آن  به  رسیدن  جهت  در  کردن 
اینکه واقعا چه مي خواهید و چگونه زندگي مي کنید. 
مهم است و نشان مي دهد که اولویت حقیقي شما 
در زندگي چیست! اولویت شما آن چیزي است که 
کاغذ  روي  آنچه  نه  مي کنید  زندگي  آن  خاطر  به 

مي آورید.
مشخص  را  اولویتي  کاغذ  روي  ما  وقت ها  خیلي 
مي کنیم و در زندگي کمترین زمان را براي رسیدن 

به آن اختصاص مي دهیم.

چگونه اولویت صحیح را انتخاب کنیم؟

اشتباهات  از  مي توانیم  ساده  راه حل  سه  کمک  به 

دور شویم و اولویت اصلي را در زندگي بیابیم!

هفته  همین  یا طي  امروز  همین  باشید!  1 هوشیار 
و  کنید  خلوت  خود  با  بگذارید،  وقت  ساعتي  چند 
و  مي خواهید  چه  زندگي  و  کار  از  که  بیندیشید 
اولویت اصلي شما چیست!؟ چه چیزي از همه چیز 
براي شما در زندگي مهم تر است، مهم ترین هدف 
شما در زندگي چیست؟ دوست دارید زندگي شما 
شبیه به زندگي چه کسي باشد؟ به این موضوعات 

فکر کنید و جواب هایتان را روي کاغذ بیاورید.

وقتي  کنید!  بیان  روشن  و  ساده  را  اهداف تان   2
اهداف تان را روشن کردید، 3 تا 5 مورد را برگزینید! 
سعي کنید اهداف ساده و روشن باشد بعد از بین 
آنها یک هدف که مهم ترین است را انتخاب کنید و 

سعي کنید روي همان متمرکز شوید.

اگر هدف شما در  اولویت خود را زندگي کنید!   3
زندگي روشن باشد، دنبال کردن آن کار ساده تري 
اولویت  به  دقیقه  چند  صبح  روز  هر  بود.  خواهد 
به آن ساعاتي در  براي رسیدن  کنید و  فکر  خود 
روز را به آن اختصاص دهید. به عبارت دیگر هر 
که  کنید  برنامه ریزي  گونه اي  به  را  زمان تان  روز 

ساده تر بتوانید به اهداف  و اولویت  خود برسید.
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اخبار روزانه را در سایت هفته نامه می توانید دریافت کنید
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برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی 
دهندگان معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و 
حامی فرهنگ ایرانی   تامین می شود .
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما
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هویت یابي  فرهنگي  در عصر جهاني 
شدن

فرهنگ  شبکه اي  زنده ، پویا و زاینده  
است  که  طي  سده ها پیوسته  در حال  تغییر، تکامل ، 
این   بر  بسیاري   است .  بوده   باززایي   و  پاالیش  
فرهنگي  هویت   آن ،  تبع   به   و  فرهنگ   که   تصورند 
 صرفًا گنجینه هایي  هستند که  به  ما به  ارث  رسیده  
و وظیفه  ما نگهداري  و پاسداري  از آن هاست . در 
حالي  که  با ابراز احترام  به  اندیشمندان  و به  خصوص  
بزرگان  و دست  اندرکاران  عرصه  فرهنگ  و هنر که  
از چنین  دیدگاهي  برخوردارند، باید اذعان  کرد  که  
فرهنگ  حاصل  جوشش  نیروهاي  خالق  انساني  و 
اجتماعي  است  که  با تقدیس  و تکریم  از زایش  باز 
مي ایستد، حتي  اگر پرستندگانش  هدفي  غیر از آن  
در سر داشته  باشند! چرا که  فرهنگ  نه  تنها حاصل  
و نتیجه  پیشرفت  انساني  و اجتماعي ، بلکه  عامل  هر 

نوع  پیشرفت  انساني  به  شمار مي رود. 

چنین   از  فرهنگي   هاي   هویت  و  فرهنگ   اگر  پس  
را  ها  آن  نباید  برخوردارند،  ارزشمندي   جایگاه  
بلکه   تقدیس  کرد،  تغییرناپذیر  چون  سنتي  ثابت  و 
مي بایست  آن ها را فرآیندي  شکل پذیر دانست  که  
نوین   هاي   وضعیت  با  را  خود  مي توانند  تنها  نه  
نوین   شرایط  این   حال   عین   در  بلکه   دهند،  تطبیق  
بازتعریف   را  اهداف  و غایت  آن   را خلق  نموده  و 
تکثر  و  انسجام   پذیري ،  انعطاف   عین   در  و  نمایند 
خود را حفظ کنند. باید بتوانند از یک  سوي  خرافات ، 
تعصبات ، تمایالت  و تبعیض هاي  غیرانساني  را از 
خود بزدایند و از سویي  دیگر وجوه  انساني شان 
تعامل   با  و  بیافرینند  بیشتر  چه   هر  کثرت   در  را 
از جوامع ، فرهنگ ها و تمدن هاي  دیگر، معیارها، 
که  کنند  مبادله   را  فرآیندهایي   بسا  چه   و  عناصر 
 ارزش  انساني ، اجتماعي  و فرهنگي  خود را به  ثبوت  
رسانده  باشند. اما حتي  باید گامي  نیز از آن  پیشتر  
رود و بایدها و نبایدهاي  فرهنگي  را خود تعریف  
را  خود  انتخاب  حق  نسلي  هر  به خصوص  کنند؛ 
دارد و هیچ فرد، گروه یا جامعه اي نباید به خود 

اجازه دهد که این حق را از آنان بگیرد.

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

اذهان  بازآفریده  شوند؟ 

 سیر هویت یابي فرهنگي، دیني و اخالقي

مسیر  یک   مثابه   به   هویت   انداز،  چشم   این   در 
بازتعریف   و  پرسش   مورد  همواره   هویت یابي  
طي   در  را  خود  که   مي شود  واقع   بازآفریني   و 
تحقق   مختلف  هاي  نسل  توسط  طوالني   مسیري  
بخشیده   و تحلیل  مي کند. این  مسیرها تنها مسیر 
کل   متضمن   یکسان   طور  به   بلکه   نیستند،  عقاید 
جوهره  اعتقادورزي  نیز هستند که  شامل  هنجارها، 
تعلق ، شیوه هاي  درک   الگوها، حس  زنده   رفتارها، 
جهان  و شرکت  فعاالنه ، نه  در قلمروهاي  صوري ، 
بلکه  در کنش هاي  معنا آفرین  هستند که  خود پدید 
آورنده  آن  به  شمار مي روند. جهت گیري  این  مسیر 
هاي   گزینش  و  عالیق ، خواسته ها  در  معنا  یک   به  
جهت گیري   این   همچنین   مي شود.  متبلور  افراد 
و  فرهنگي   اجتماعي ،  عیني   شرایط  به   وابسته  
نهادي  است  که  در درون  آن ها این  روند باورها 
و رفتارها آشکار مي شوند و هویت هاي فرهنگي، 

دیني و اخالقي خود را تجسم عیني مي بخشند. 

 جهاني شدن و هویت یابي  دیني  در جریان  زمان  
در دنیاي  امروز ادیان  نیز به  مانند تمامي  نهادهاي  
این   فرهنگي  مواجه اند.  گسیختگي   با  اجتماعي  
دریابیم ،  که   مي کند  جلوه   مهمتر  هنگامي   موضوع  
به  نسل هاي  جوان تر، همان  فرآیندي   انتقال  دین  

"دین   است  که  دین  از آن  طریق ، خود را به  مثابه  
چیزي   همان   این   مي دهد؛  شکل   زمان "  جریان   در 
را  دین   و  مي شود  دین   پویایي   موجب   که   است  

انتقال  خود در جریان  زمان  توانا مي سازد.  براي  
و  متفاوت   ابعاد  مستلزم   که   گوناگوني   مسیرهاي  
ترکیب هایي  از هویت یابي  دیني  در ابعاد جماعتي ، 
دنیاي   در  که   هستند  فرهنگي   و  عاطفي   اخالقي ، 
الگوهاي  سنتي  آن   با  تقابل   امروز ممکن  است  در 
قرار گیرند. بنابراین  مسئله  انتقال  در کانون  توجه  

جامعه شناسي  دیني  قرار مي گیرد. 

باید  فرزندان   که   باشد  این   انتقال   آرمان   اگر 
تصاویر کاملي  از والدین شان  باشند، آشکار است  
نمي شود،  نایل   آرمان   این   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   این  معنا، هیچ  گونه   به   دارد. پس  
در گذشته   یافت  نخواهد  بحران  انتقال ، موجودیت  

ارزش ها،  قاعده مند نمودن   با شکیل  و  انتقال   این  
نگرش ها و رفتارها صورت  مي گرفت ، ولي  اکنون  
هر  و  شده   دگرگون   اساس   از  انتقال   این   ماهیت  
بینش   با  را  انتقال   تا  است   درصدد  اگر  جامعه اي  
ارایه   جدید  نسل   براي   انتخابي   عنوان   به   و  کافي  
هویت یابي   جدیدِ  معیارهاي   که   است   ناگزیر  دهد، 
دیني  را شناخته  و خود را با آن  همراه  سازد. چنین  
)خانه ، مدرسه   نهادهاي  پرورشي   تمامي   شرایطي  
تا  مي سازد  وادار  را  دیني (  و  آموزشي  مراکز  و 
رسالت شان  را بازتعریف   کنند. رسالتي که از روح 
و حقیقت فرهنگ، دین و هویت ناشي شده باشد و 
از تعصب و تحجر و سطحي بیني، خرافه و قشري 

گري به دور باشد. 
در  بازتعریفي   چنین   به   ما  نیز  امروز  دنیاي   در 
داریم ،  نیاز  دیني   هویت یابي   جدید  الگوهاي   قالب  
فرهنگي   و  اجتماعي   شرایط  در  را  جدید  نسل   تا 
جدید دریافته  و امکان  زایش  جدید را در نگرش ها، 
افکار و رفتارها به  او دهد. توجه  به  این  نکته  بسیار 
بازتعریف   هنوز  بسیاري   زیرا  است ،  ضروري  
امروز  نسل   الگوي   عنوان   به   را  گذشته   دهه هاي  
رو  که  انسان   باوریم   این   بر  اگر  مي کنند.  معرفي  
جهان بیني   در  را  خلقت   از  هدف   و  است   کمال   به  
به   این   کمال  مي دانیم ، پس   به   دیني  همین  رسیدن  
نگرش  باورها،  امروز،  دنیاي   که   است   آن   معناي  
ها، رفتارها و الگوهاي  نسل  امروز و متعاقب  آن ، 
بازتعریف  دیني  و اخالقي امروز را خواهد داشت ، 
ها،  نگرش  در  اش   وجوه  از  برخي   مشخصًا  که  
باورها و الگوها و بازتعریف  دیروز یافت  نمي شود. 
کمال ، شناخت   واژه   معناي   به   نسبت   که   این   مگر 

دقیقي  نداشته  باشیم . 

جوانان  براي  ویژه  به  دیني  بازتعریف  بنابراین، 
که خود را طي فرآیند تکویني اش در طي جهاني 
باید عماًل در دستور کار  شدن متجلي مي سازد، 
هاي  کالس  موج  که  شوم  متذکر  تنها  گیرد.  قرار 
اي  با مبلغان دیني  اگر  افتاده،  اینک راه  قرآني که 
که اینک وجود دارد، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه 
خواهد  متظاهر  و  متعصب  اي  عده  تربیت  موجب 
شد که با تفکرات شبه طالباني براي جامعه و حتي 
مبلغان  از  بسیاري  بود.  خواهد  ساز  مشکل  نظام 
حقیقت  و  روح  حوزه  روحانیون  خصوص  به  و 
دین اسالم را نمي شناسند، چه رسد به این که به 
دیگران آموزش دهند! نظامیان به هیچ وجه براي 
طرح مسئله و هر نوع فعالیت اي در این زمینه نه 
بدان  اگر  و  اند  خطرناک  بلکه  نیستند،  مفید  تنها 
واقف نباشیم، همچون بلوک شرق با وجود هویت 

مستقل خود، از درون خواهیم پاشید. 

ادیان  در  اخالقیات  جهاني  تعامالت 
مختلف  

انساني  واالي  هاي  ارزش  از  ادیان  و  اخالقیات 
ملیت  نژادها، فرهنگ ها و  اند که وراي  و معنوي 
اند. به خصوص  ها رسالت شان را تعریف کرده 
شان  اخالقي  رسالت  که  توحیدي  و  بزرگ  ادیان 
قومي  و  جغرافیایي  هاي  محدودیت  از  فراتر  را 
ایده  این  جهاني شدن،  امروزه  اما  اند.  برده  پیش 
را هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک تر ساخته است. 
پیام  امکان عملي تعامالت و تبادالت  جهاني شدن 
هاي اخالقي و دیني را بین مردم اقصاء نقاط دنیا 
درگیري  بسا  چه  گذشته  در  است.  آورده  فراهم 
و  دین  یک  پیام  تا  گرفت  مي  در  بسیاري  هاي 
به گوش مردمي در محدودهء  اصول اخالقي آن، 
جغرافیایي دیگر مي رسید و چه بسا که طي جنگ 
هایي خونین، بخشي از همان اصول اخالقي اي که 
دیني مبلغ اش بود، زیر پا گذاشته شده و نقض مي 
تقریبًا  را  ادیان  حذف  شدن  جهاني  اینک  اما  شد! 
غیرممکن ساخته است و آن را به رقابتي بین شان 
بدل ساخته است که امکان آن را فراهم مي آورد 
که طي آن، ادیان مختلف از یکدیگر بیاموزند و بر 

غناي شان بیافزایند. 
چ

و  معنوي  هایي  انسان  و  مبالغان  سوي،  دیگر  از 
اخالقي پیدا شده اند که امتزاجي از ادیان مختلف 
و روح اخالقیات شان را جذب کرده و آن را چون 
پیامي به دیگران انتقال مي دهند. در توصیه هاي 
پیام  از  بخشي  تواند  مي  دیني  هر  اینان،  اخالقي 
خود را بیابد، در عین حالي که روح حاکم بر پشت 
زمیني  ادیان  اخالقیاِت  از  بسیاري  مشترک  فصل 
و آسماني هضم شده اند. دیني که خود را وراي 
تعصبات قومي و مناسکي اش، پیش برده باشد، آن 
را به فال نیک خواهد گرفت؛ چرا که اینک همان پیام 
اش طنیني جدید یافته است که دل هاي مشتاق را با 

زباني جدید به سوي خود جلب مي کند. 

فرهنگ

هویت یک پدیده در 
حال زایش و تغییر

*دکتر کاوه احمدي علي آبادي
*عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین

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

و پویا در اذهان  بازآفریده  شوند؟ 
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تکنولوژي بزرگ 
براي اجداد ما 

چگونگي تکامل فکري انسان هاي نئاندرتال 

پارمیس ایزدپناه 

کلمه »انسان نئاندرتال« در سال 1863 براي اولین بار توسط ویلیام 
 )Neanderthal( »کینگ، کالبد شناس ایرلندي به کار رفت. »نئاندرتال
 Thal در حال حاضر دو هجي متفاوت دارد: در هجي آلماني کلمه
به معناي دره یا شکاف در اوایل قرن بیستم به Tal تغییر یافت، اما 
صورت قبلي اغلب در  انگلیسي وهمیشه در اسامي علمي حفظ شده، 

درحالي که صورت جدید در آلمان مورد استفاده است. 
الهیات یواخیم  Neander از نام دانشمند  Neanderthal و یا دره 
گرفته  مي کرده،  زندگي  آنجا  در   17 سده  اواخر  در  که  نئاندر 
بحث  نکته  این  مورد  در  متمادي  سال هاي  براي  فن  شده است.اهل 
نئاندرتال«  امروزي  »انسان  جزو  باید  نئاندرتال ها  آیا  که  داشتند 
دوم  حالت  در  که  گیرند  قرار  نئاندرتال«  نابود  »انسان هاي  یا  و 

نظر  در  امروزي  انسان  از  فرعي  گونه اي  عنوان  به  نئاندرتال ها 
گرفته مي شوند. با این وجود، از شواهد اخیر از مطالعات دي ان اي 
میتوکندي اینطور تعبیر شده که نئاندرتال ها گونه اي فرعي از »انسان 
امروزي« نیستند. بعضي دانشمندان، براي مثال میلفرد ولپاف عنوان 
دورگه اي  گونه  دو  که  مي دهند  نشان  فسیلي  شواهد  که  کرده اند 
هستند و بنابراین هر دو از یک گونه زیستي هستند. سایرین مانند 
پروفسور پال ملرز از دانشکاه کمبریج عنوان کرده اند که »شواهدي 
نئاندرتال  انسان هاي  است.«  نشده  پیدا  دو  این  فرهنگي  تقابل  براي 
زماني قادر به ساخت ابزارهاي نسبتا پیشرفته تر شدند که مغزشان 
براي تفکرات پیچیده رشد کرده و تکامل یافت. مطالعات انجام شده 
در دانشگاه سلطنتي لندن در مورد اینکه چرا دو میلیون سال طول 
کشید تا انسان هاي اولیه به جاي استفاده از سنگ هاي تیز و برنده 
به استفاده از ابزارهاي سنگي دست ساز روي آوردند اشاره به این 
موضوع دارد. محققان به منظور وفادار ماندن به روش هاي ساخت 
ابزار در قدیم از یک استاد ماهر تولید ابزارهاي دستي نیز در این 
تحقیق کمک گرفتند. مقایسه تکنیک هاي ساخت ابزار در عصر حجر 

شواهدي مبني بر چگونگي رشد و تکامل مغز بشر و رفتارهاي او در 
دوران اولیه عصر حجر را فراهم مي کند. محققان معتقدند پیشرفت 
از  بااستفاده  خام  سنگي  ابزارهاي  از  استفاده  در  اولیه  انسان هاي 
براي  بزرگي  تکنولوژیکي  زیبا و دست ساز جهش  ابزارهاي سنگي 

اجداد ما محسوب مي شود. 
ابزارهاي سنگي دست ساز به منظور شکار، دفاع و کارهاي روزمره 
بسیار سودمندتر از ابزارهایي بودند که به شکل طبیعي در محیط 

وجود داشت. 
این مطالعات تاییدي بر این نظریه است که رشد ساخت ابزار و رشد 
گفتاري که هر دو نیازمند تفکر پیچیده تري هستند انتهاي دوره  اول 
عصر حجر را تبدیل به عصر کلیدي تاریخ انسان ساخته است. پس 
آفریقا و سکونت  ترک  به  اولیه شروع  انسان  که  بود  این زمان  از 
در دیگر قسمت هاي جهان کرد.پیش از این مطالعات محققان نظرات 
متفاوتي در مورد اینکه چرا دومیلیون سال طول کشید تا انسان هاي 
داشت.  وجود  شدند،  دست ساز  ابزارهاي  ساخت  به  موفق  اولیه 
توانایي ها  داراي  اولیه  انسان هاي  که  بودند  عقیده  این  بر  بعضي ها 
و موتور مهارت هاي رشد نیافته بودند و بعضي دیگر معتقد بودند 
که مغز بشر نیاز به گذشت زمان داشته تا بتواند به منظور ساخت 
ابزار بهتر یا یافتن تکنیک هاي پیشرفته تر فکر کند. عده اي نیز معتقد 
بودند که پیشرفت و تولید ابزارهاي دست ساز مانند تبر و نیزه شاید 
همزمان با پیشرفت زبان در همان نواحي مغزي مربوط به پیشرفت 
گفتار اتفاق افتاده باشد. استاد صنعتگر و متخصص صنایع دستي 
که در این تحقیق شرکت داشت دو نمونه ابزار قدیمي ساخت. هنگام 

ساخت از دستکشي که داخل آن حسگرهاي بسیار ظریفي به منظور 
استفاده  بود،  شده  تعبیه  بازوها  جابه جایي  و  دست  حرکات  ثبت 
مي کرد. پس از تجزبه و تحلیل داده ها مشخص شد که تکنیک ساخت 
چاالکي  و  دست  حرکات  و  داشته  یکسان  پیچیدگي  وسیله  دو  هر 
بازوهاي تقریبا یکساني را طلب مي کند. پس از تجزیه و تحلیل این 
نتایج محققان نتیجه گرفتند که ساخت ابزارهایي مانند تبر و نیزه در 
نواحي مشترک مغز که مسئول عملکردهاي مختلفي شامل عملکرد 
پردازش  نیازمند  هستند  دست  پیچیده   حرکات  و  صوتي  تارهاي 

مغزي سطح باالتري است. 
این اولین بار است که تیمي متشکل از عصب شناسان، باستان شن

با  دستي  صنایع  متخصصان  و  اسان،زبان شناسان،انسان شناسان 
استفاده از تکنولوژي هاي پیشرفته گردهم جمع شده اند تا به درک 
اولیه برسند.این گروه در نظر دارد  انسان هاي  از تکامل  عمیق تري 
بااستفاده از این روش در آینده در مورد تکامل مغزي نئاندرتال ها 

)اجداد اولیه و منقرض شده بشر(  به تحقیق بپردازند. 

تکنولوژی و فناوری

لباسي که انسان را ماهي مي کند 
که  است  کرده  ارائه  را  غواصي  لباس  طرح  بازنشسته،  جراحي 
تبدیل  به ماهي  را  انسان  مایع،  در  تنفس  توانایي  ایجاد  با  مي تواند 
کرده و فرصت غواصي کردن در عمیق ترین اقیانوس ها را به وجود 
مي توانند  که  کرده اند  ثابت  تابه حال  انسان ها  مهر،  به گزارش  آورد. 
به راحتي رفتارهاي طبیعي و ویژه حیوانات را تحت شرایط خاصي 

آموخته و تکرار کنند. 
از جمله  نقب زدن  و  ترین کوه ها  مرتفع  از  رفتن  باال  پرواز کردن، 
رفتارهایي است که انسان ها با تقلید از حیوانات آنها را فرا گرفته اند 
و  انعطاف پذیري  قدرت  از  فراتر  توانایي هایي  که  حیواني  تنها  و 

یادگیري انسان ها دارد، ماهي است. 
زیادي  تجهیزات  تاکنون 
براي شنا کردن در زیر آب 
براي انسان ها ابداع شده که 
از  یکي  غواصي  تجهیزات 
تجهیزات  این  اما  آنهاست 
مي توانند  کم  عمق  در  تنها 
باشند  داشته  کاربرد 
در  انسان  ناتواني  به دلیل 
حین  که  اختالالتي  غلبه بر 
غواصي در سیستم گردش 
مي آید،  به وجود  بدن  خون 
از  باالتر  غواصي در عمقي 
غیر  انسان  براي  متر   70

ممکن است و تنها چند فرد حرفه اي وجود دارند که مي توانند از این 
مرز عبور کنند. 

اکنون یک مخترع اعالم کرده موفق به خلق راه حلي براي غلبه بر این 
به موجودي  انسان  کردن  تبدیل  او  پیشنهادي  و شیوه  مشکل شده 
است که مي تواند مانند ماهي ها در آب تنفس کند. آرنولد الند، جراح 
بازنشسته قلب و ریه موفق به طراحي لباس غواصي شده که به انسان 
امکان مي دهد اکسیژن مایع را تنفس کند، محلولي ویژه که به شدت از 

مولکول هاي اکسیژن غني شده است. 
زیادي  شباهت  تخیلي  علمي  به داستان هاي  مایع  در  تنفس  سیستم 
دارد و در فیلم تخیلي 1989 جیمز کامرون به نام نقشي کلیدي به عهده 
بیمارستان هاي  از  برخي  در  حاضر  حال  در  شیوه  این  اما  داشت 
پیشرفته آمریکا براي محافظت از نوزادان نابالغ مورد استفاده قرار 
فرا  لحظه اي  است،  شدن  غرق  حال  در  فردي  که  زماني  مي گیرد. 
تر  قوي  غریزه  تاثیر  تحت  مایع«  نکردن  »تنفس  غریزه  که  مي رسد 
امیدانه سعي مي کند  نا  فرد  و  قرار مي گیرد  دیگر بکش«  نفس  »یک 
براي ورود اکسیژن به درون جریان خون آخرین تالش خود را انجام 
دهد اما در صورتي که این مایع از مولکول هاي اکسیژني برخوردار 
باشد که از میان مایع وارد جریان خون شوند، حیات به جسم فرد باز 
خواهد گشت در واقع زماني که فردي در آب غرق مي شود، این آب 
نیست که وي را غرق کرده بلکه عدم توانایي فرد در جذب اکسیژن 

آب است که منجر به مرگ وي خواهد شد. 
نابالغ  نوزادان  تاکنون جان  بیمارستان ها  در  این شیوه  از  استفاده 
زیادي را نجات داده است به شکلي که 60 درصد از نوزادان نابالغي 
که تنها پنج درصد شانس نجات یافتن داشته اند، با قرار گرفتن در 
حال  این  با  دهند  ادامه  به زندگي  توانسته اند  مایع  از  نوع  این  میان 
تکنیک،  این  زمینه  در  سرمایه گذاري  عدم  و  بودجه  کمبود  به دلیل 

شیوه تنفس در مایع بسیار ناشناخته و نادر باقي مانده است. 
نتایج  و  شده  آزمایش  متفاوتي  جانداران  روي  تاکنون  تکنیک  این 
امیدوارکننده اي از خود نشان داده است و اکنون زمان آن رسیده 
تا انساني آمادگي خود را براي آزمایش این شیوه کمي ترسناک از 
غواصي اعالم کند. به گفته الند، انسان تاکنون از باالترین کوه ها باال 
رفته و به فضا سفر کرده است، اکنون زمان آن رسیده تا شیوه اي 
قابل قبول براي اکتشاف و ماجراجویي در اعماق اقیانوس ها کشف 

شود. 

بنیاد نوبل زیر آتش 
انتقادات

در  نانوفناوری  معروف  محقق  و  فیزیک دان  یک 
فیزیک،  نوبل  جایزه  کمیته  به  سرگشاده  نامه ای 
فیزیک  نوبل  جایزه  در  را  کمیته  این  خطاهای 
فیزیک  نوبل  جایزه  است.  داده  توضیح  امسال 
از  نووسلوف  کنستانتین  و  گیم  آندره  به  امسال 
گرافن  روی  آن ها  کار  برای  و  منچستر  دانشگاه 
است  بعدی  دو  کربنی  ساختار  گرافن،  شد.  اعطا 

که کاربردهای زیادی در زمینه الکترونیک دارد.

به گزارش نیچر، والت دی هیر، فیزیک دان موسسه 
انحصاری  حق  صاحب  که  جرجیا  تکنولوژی 
اولین  و  است  الکترونیک  در  گرافین  از  استفاده 
ماده  این  الکترونیکی  تاثیرات  اندازه گیری های 
به برجستگی  توجه  با  »البته  داده، گفت:  انجام  را 
اعطای  برای  را  نوبل  کمیته  تصمیم  نوبل،  جایزه 
که  علمی  اسناد  کیفیت  به  اما  نکرده ام،  نقد  جایزه 
امسال  برندگان  آن ها  به  استناد  با  نوبل  کمیته 
خالصه  کرده ام.  اعتراض  است،  کرده  انتخاب  را 
انجام  را  خود  وظیفه  نوبل  جایزه  کمیته  بگویم، 

نداده است«.
و  گیم  به  فیزیک  نوبل  جایزه  اعطای  با  دی هیر 
سریع  بسیار  را  آن  و  است  مخالف  نووسلوف 

می داند. دی هیر معتقد است برخی اشتباهات باعث 
دیگر  با  مقایسه  در  نووسلوف  و  گیم  کار  شده 

محققان مهم تر به نظر بیاید.
کیم،  فیلیپ  کار  دادن  جلوه  کم رنگ  آن ها  از  یکی 
از  بسیاری  که  است  کلمبیا  دانشگاه  فیزیک دان 
نوبل  جایزه  در  می بایست  می کنند  فکر  محققان 
موضوع  با  منچستر  گروه  مقاله  می شد.  سهیم 
دقیق روی گرافن که  الکترونیکی  اندازه گیری های 
در یکی از شماره های نشریه نیچر در سال 2005 
هم زمان  کیم  گروه  مقاله  انتشار  با  شدد،  منتشر 
بود.این در حالی است که گیم، دی هیر را به تالش 
برای کسب شهرت بیش تر متهم می کند و در این 
باره می گوید: »اگر او در مورد استکهلم اعتراض 

حتما  او  کنند  فکر  است  ممکن  افراد  بعضی  دارد، 
اما درمورد  است.  را مطرح کرده  موضوع مهمی 
کیم، معتقدم او نقش مهمی در این مورد داشت و 
من با کمل میل راضی بودم که در جایزه نوبل با 

او سهیم باشم«.
اعتراض  با  نیچر  سردبیران  نامه،  این  از  پیش 
معرفی  در  نوبل  بنیاد  بیانیه  مفاد  از  برخی  به 
شدند  باعث  امسال،  فیزیک  نوبل  جایزه  برندگان 
این کمیته حداقل در یک مورد از اطالعات آنالینش 
روند  می رسد  نظر  به  کند.  اعمال  را  اصالحاتی 
بود  سالی  چند  که  نوبل  جایزه  کمیته  اشتباهات 

قطع شده بود، دوباره از سر گرفته شده است.



25 هفته نامه پرشین جمعه 5 آذر ماه 1389 - شماره 175

پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com پزشکی

چگونه در سرما، سرما نخوریم؟ 
مردم  زمستان،  و  سرماخوردگي  فصل  به  شدن  نزدیک  با 
به  تا  مي کنند  رو  و  زیر  را  سایت ها  وب  جهان  سراسر  در 
جزئیات مفیدي براي حفظ سالمتي خود در برابر ویروس هاي 
سرماخوردگي و آنفلوانزا دست پیدا کنند و به آنها عمل نمایند. 
اعالم  گزارشي  در  آمریکا  امراض  و  پیشگیري  کنترل  مرکز 
فصل  هر  در  آمریکایي ها  از  درصد   20 تا   10 حدود  کرد: 
سرماخوردگي به آنفلوانزا مبتال مي شوند و بیش از 200 هزار 
نفر به دلیل ابتال به این بیماري در بیمارستان بستري مي شوند 
و 36 هزار نفر از آنها هر سال بر اثر عالئم شدید آنفلوانزا 

جان خود را از دست مي دهند. 
پزشکان همواره تاکید مي کنند: اگر مردم اصول اولیه بهداشتي 
را به دقت رعایت کرده و انجام دهند در تمام طول این فصل 

در امان خواهند بود و به آنفلوانزا مبتال نخواهند شد. 
مردم باید همواره به یاد داشته باشند که این اصول اولیه در 
عین حال بسیار مهم مثل شستن مرتب و به موقع دست ها، 
استراحت کافي و مصرف مایعات به مقدار کافي و مناسب، 
فصل سرماخوردگي  از  به سالمت  را  آنها  که  هستند  نکاتي 

مي گذارنند. 
به گزارش شبکه خبري سي بي اس، مرکز کنترل و پیشگیري 
امراض آمریکا توصیه مي کند که تمام افراد باالي شش سال 

باید واکسن آنفلوانزا را بزنند. 
مثل  خطر  پر  گروه هاي  تمام  براي  واکسیناسیون  عالوه  به 
کودکان زیر پنج سال، سالمندان باالي 65 سال، افراد باسابقه 
سیستم   و  گوارشي  مشکالت  و  تنفسي  بیماري هاي  به  ابتال 
ایمني و زنان باردار ضروري است. از اقدامات دیگر پوشاندن 
دور  و  تمیز  با دستمال  هنگام عطسه و سرفه  دهان  و  بیني 

انداختن دستمال مصرف شده است. 
جهت  بدن  توان  افزایش  براي  هم  مبتالیان  براي  همچنین 
با ویروس، خوردن ماهي چرب، صدف و سیر خام  مبارزه 

توصیه مي شود. 

ذهن سرگردان تر، خوشبختي دور تر 
انسان ها  که  کردند  تحقیقات خود کشف  در  آمریکایي  دو روانشناس 
نزدیک به 47 درصد از زمان بیداري خود را به چیزي غیر از آن کاري 
که در حال انجام آن هستند، فکر مي کنند. آموزه هاي فلسفه سنتي و 
مذهبي نشان مي دهد که خوشبختي مي تواند با زندگي کردن در لحظه 
پیدا شود به طوري که بسیاري از بزرگان دین اسالم نیز تاکید کرده اند 
که »فرزند زمان حال خود باشید« یا »در زمان حال زندگي کنید.«اکنون 
و  کیلینگزورث«  »متیو  نام هاي  به  هاروارد  دانشگاه  روانشناس  دو 
»دنیل تي. گیلبرت« در تحقیقاتي نشان دادند که حق با این فلسفه سنتي 
است. درحقیقت این محققان دریافتند که انسان ها 9. 46 درصد از زمان 
بیداري خود را به چیزي متفاوت از کاري که انجام مي دهند فکر مي کنند 
نارضایتي  احساس  شدت  به  افراد  ذهن«  زني  »پرسه  این  دلیل  به  و 
مي کنند. این دو روانشناس اظهارداشتند: »ذهن انسان سرگردان است 
انسان ها  حیوانات،  برخالف  است.«  بدبخت  سرگردان،  ذهن  یک  و 
مي توانند زمان بسیاري را به فکر کردن درباره چیزي بگذرانند که در 

اطراف آنها وجود ندارد. 
این فکر کردن مي تواند درمورد حوادثي باشد که در گذشته رخ داده اند 
یا حوادثي که مي توانند در آینده اتفاق بیفتند و یا هرگز رخ ندهند حتي 
در برخي از این افراد، پرسه  زني ذهن آنچنان توسعه یافته است که به 
نظر مي رسد یک حالت پیش فرض در مغز آنها باشد. این دانشمندان 
به منظور ردیابي این رفتار، براي تلفن همراه »آي- فون« یک نرم افراز 
داوطلب   250 و  هزار  دو  با  تصادفي  به صورت  که  دادند  توسعه  را 
احساس  چقدر  لحظه  آن  در  که  مي پرسید  آنها  از  و  مي گرفت  تماس 
خوشبختي مي کنند، مشغول انجام چه کاري هستند، آیا مشغول فکر 
به یک چیز  یا  انجام مي دهند  به کاري هستند که در آن لحظه  کردن 
مورد عالقه، یا ناخوشایند یا خنثي فکر مي کنند. داوطلبان مي توانستند 
بین 22 فعالیت با ویژگي هاي کلي مثل راه رفتن، خوردن، خرید کردن، 
تماشاي تلویزیون و... یکي را انتخاب کنند. نتایج این بررسي ها نشان 

داد که ذهن مصاحبه شوندگان به طور متوسط 
9. 46 درصد از دفعات تماس نرم افزار را مشغول پرسه زني در افکار 

متفاوت بود و این پرسه زني ذهن هرگز به زیر 30 درصد نرسید. 

چشم شما منحصر به فرد است 
حرکت چشم هر فرد منحصر به فرد است. چشم هر یک از ما در حرکت 
درست  که  مي کند  پیروي  الگوي خاصي  از  کردن محرک ها،  دنبال  و 
امنیتي  اهداف  براي  و  است  شناسایي  قابل  دست خط،  یا  امضا  مانند 

روش ساده اي محسوب مي شود. 

امروزه دیگر فقط اثر انگشت عامل شناساننده زیستي منحصر به فرد 
انسان ها نیست. به این لیست از این به بعد باید حرکت چشم ها را هم 
اضافه کرد. به گزارش پاپ ساینس، محققان دریافته اند که نه تنها حالت 
این  به گفته  به فرد است.  افراد هم منحصر  بلکه حرکت چشم  چشم، 
محققان،  وقتي چشم افراد حرکت یک نشانگر را روي صفحه نمایشگر 
تعقیب مي کند، مجموعه اي از تکان هاي ناگهاني و طي مسیرها را دارد 
اینکه  مانند  درست  دارد،   خاصي  فرد شکل  به  منحصر  نحوي  به  که 

چشم امضاي مخصوص به خودش را داشته باشد. 

دنبال  را  نشانه اي  یا  مي کنید  نگاه  جسمي  به  که  بار  هر  است  ممکن 
مي کنید، حرکت چشمتان با دفعه قبل متفاوت باشد، اما درست مانند 
را  آن  که  دارد  خاصي  ویژگي هاي  هم  شما  چشم  حرکت  دستخط، 
براي  الگوي ویژه اي  انساني  فرد مي سازد و در واقع هر  به  منحصر 
حرکات چشمي خود دارد. محققان بر این اساس سیستمي را طراحي 
حرکت  روي  از  افراد  هویت  تشخیص  براي  مي تواند  که  کرده اند 

چشمشان به کار آید. 

این سیستم از یک دوربین معمولي و یک نرم افزار مخصوص تشکیل 
افراد را تحلیل مي کند. سیستم اولیه بر مبناي  شده که حرکات چشم 
از شناسایي  این  از  پیش  البته  کار مي کند  یک محرک خارجي  تعقیب 
حرکت چشم در فن آوري هاي دیگر مانند استفاده از آي- پد بدون دست 
یا کنترل روبات از راه دور استفاده شده بود،  اما این اولین بار است 
که شناسایي الگوي حرکت چشم براي سیستم هاي امنیتي و تشخیص 
این  بدانید  باشد  جالب  برایتان  شاید  مي شود.  برده  کار  به  هویت 
فن آوري به مرحله فینال پنجمین مسابقه امنیت جهاني راه یافته است. 
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به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت 
نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائید

گردشگری
زیبای  و  تاریخی  شهرهای  از  یکی  فلورانس 
اروپاست که جاذبه های گردشگری زیادی دارد. 
این شهر کوچک حدود 102 کیلومترمربع وسعت 
و 366 هزار نفر جمعیت دارد. ایتالیایی ها به این 
شهر »فیرنزه« می گویند که از زبان ایتالیایی قدیم 
آمده که »فیرنزا« بوده است. این شهر مرکز منطقه 

»توسکانی« و استان »فلورانس« است.

 »فلورانس« با حومه حدود یک میلیون و 500 هزار 
نفر جمعیت دارد. 

گرفته  قرار  آرنو  رود  ساحل  در  فلورانس  شهر 
و شهرت خود را به این علت به دست آورده که 

آثار  آن  در  رنسانس  عصر  و  وسطی  قرون  در 
معماری متعددی احداث شد و در آن دوران رونق 

و اهمیت زیادی داشت. 
از مراکز مهم مالی و  این شهر در قرون وسطی 
اقتصادی ایتالیا و حتی اروپا بود؛ به گونه ای که 
آن را آتن قرون وسطی می نامیدند. فلورانس از 

1865 تا 1870 پایتخت پادشاهی ایتالیا بود. 
دوم  نامدار  امپراتور  ژولیوس سزار  را  فلورانس 
محل  آنجا  نهاد.  بنا  میالد  از  پیش   59 سال  در 
استقرار سربازانش بود. در آغاز به آن فلورنتینو 
می گفتند که آن را به سبک اردوگاه های نظامی با 

خیابان های اصلی ساختند. 
این شهر در مسیر اصلی رم و شمال ایتالیا و در 
خیلی  فلورانس  دارد.  قرار  آرنو  حاصلخیز  دره 

زود به یک مرکز مهم بازرگانی تبدیل شد. 
میالدی   250 سال  در  فلورانس  شهردار  اولین 
مجلس  اولین  داشت.  نام  مینیاس  که  شد  انتخاب 

ایتالیای جدید در شهر فلورانس شکل گرفت. 
پایتخت  تورین  جای  به  فلورانس   1865 سال  در 

اما 6 سال  ایتالیا شد و مجلس آن گشایش یافت 
مجلس در رم استقرار یافت. 

در قرن بیستم با رشد صنعت گردشگری، جمعیت 
فلورانس 3 برابر شد و سیل گردشگران از جاهای 
مختلف ایتالیا، اروپا و جهان به این شهر سرازیر 

گردید. 
سال  یک  ها  آلمان  دوم،  جهانی  جنگ  طول  در 
فلورانس  و  داشتند  خود  اشغال  در  را  فلورانس 
متفقین،   1944 سال  در  اما  شد؛  اعالم  آزاد  شهر 

شهر را از دست آلمان ها خارج کردند. 
سیل  و  کرد  طغیان  آرنو  رود   1966 سال  در 
بناها و گنجینه های  به  ویرانگر صدمات شدیدی 

تاریخی شهر وارد کرد. پیش از رسیدن سیل به 
شهر، مقام های شهر که از آمدن سیل باخبر شده 
طریق  از  تنها  و  نکردند  اعالم  را  خبر  این  بودند، 
تلفن جواهرفروشان ناحیه »پونته وکیو« را باخبر 

کردند. 

● دیدنی ها 
سبب  که  دارد  بسیار  های  دیدنی  فلورانس  شهر 
جذب میلیون ها گردشگر در سال می شوند. یکی 
از آنها فواره ای است که طی سال های 1563 تا 

1565 بنا شده است. 
نیز  آرنو  رود  تاریخی،  و  هنری  آثار  بر  عالوه 
چشم اندازی تماشایی دارد. این رود، بخش های 

کهنه و جدید شهر را از هم جدا کرده است. 
کسانی که به شهر فلورانس سفر می کنند، حتما 
به تماشای کلیسای سن لورنزو و گالری یوفیزی 
می روند. این گالری، یکی از زیباترین موزه های 

هنری در جهان است. 

مشهور  نویسنده  دانته،  میالدی   1301 سال  در 
تعبید  به  کنونی  یوفیزی  گالری  محل  از  ایتالیایی 

فرستاده شد. 

● روزهای سرد و گرم 
و  دارد  مرطوب  و  گرم  هایی  تابستان  فلورانس، 
نسبتا  هایش  زمستان  است.  کم  آن  در  بارندگی 
سرد است. ژوئن، ژوئیه و اوت گرم ترین ماه های 

سال در فلورانس است. 
که  شد  ثبت   1983 سال  در  شهر  دمای  باالترین 
روزهای  سردترین  بود.  سانتیگراد  درجه   6/42
زمستانی فلورانس 10 ژانویه 1985 بود که مردم 
شهر، برودت منهای 23 درجه سانتیگراد را تجربه 

کردند. 
مردم شهر فلورانس، ایتالیایی را به لهجه توسکان 
زبان  از  بسیاری  اعتقاد  به  کنند.  می  صحبت 
شناسان و دانته پژوهان، زبان امروز فلورنتین را 
زبان معیار ایتالیایی می دانند. تلفظ برخی حروف 
در این زبان، با نوع رمی آنها اندکی تفاوت دارد. 

● حمل و نقل 
شهر  در  وآمد  رفت  برای  فلورانس  شهروندان 
شبکه  کنند.  می  استفاده  اتوبوس  از  عمدتا 

اتوبوسرانی فلورانس گسترده و مجهز است. 
در جاهای عمومی مختلف، از جمله رستوران ها 
به  اتوبوس  بلیت  فروشی،  روزنامه  های  دکه  و 
فروش می رسد. بلیت انواع مختلف دارد که از تک 

سفره تا چندسفره را تشکیل می دهد. 
مسافران پس از سوار شدن به اتوبوس، بلیت را 
در دستگاهی قرار می دهند که آن را باطل می کند 
اما در خصوص استفاده از قطار، وضع فرق می 
به قطار  از سوار شدن  اینجا مسافران پیش  کند. 

باید بلیت خود را باطل کنند. 
ایستگاه  کنار  در  شهر  اتوبوس  اصلی  ایستگاه 
شهر  از  دارد.  قرار  نووال«  »سانتاماریا  آهن  راه 
چون  شهرهایی  به  قطار  با  توانید  می  فلورانس 

»بورگوسن لورنزو« و »سیه نا« سفر کنید. 
دارند،  را  دور  جاهای  به  سفر  قصد  که  کسانی 
می توانند از اتوبوس های بین شهری و هواپیما 
خیلی  مثل  را  فلورانس  که  آنجا  از  کنند.  استفاده 
دیگر از شهرها، آلودگی هوا تهدید می کند، مقام 
آغاز  را  فلورانس  تراموای  احداث  کار  های شهر 

کرده اند. 

فلورانس شهر گردشگران است. مهم ترین صنعت 
گردشگری  مردمش،  درآمد  مهم  منبع  شهرو  این 
شهر  جمعیت  اکتبر  تا  آوریل  های  ماه  در  است. 
به طور چشمگیری افزایش می یابد. از اوایل بهار 
از  پاییز، در هر جای شهر گردشگران  اواسط  تا 

کشورهای مختلف می بینید. 
به فلورانس آنقدر گردشگر سفر می کند که موزه 
هزاران  روز  هر  معروفش  تاریخی  بناهای  و  ها 
بلیت موزه های  که  این  دارند. جالب  بازدیدکننده 
یونیزی و آکادمیا خیلی زود به فروش می رسد 
این  بلیت ورودی  نکنند،  گردشگران شتاب  اگر  و 
کم  دست  و  آوردند  نمی  دست  به  را  ها  موزه 
باید چند روز در نوبت تهیه بلیت بمانند. تورهای 
زیادی، گردشگران را در گروه های چند ده تایی 
از  پس  برند.  می  فلورانس  به  جهان  سراسر  از 
شهر  صنعت  ترین  مهم  بافندگی  گردشگری، 
ساله  چندصد  قدمتی  صنعت  این  است.  فلورانس 
این  در  نفر  هزاران  امروزه  و  دارد  فلورانس  در 
صنعت به کار اشتغال دارند. البته بیشتر کارگران 
تشکیل می  مهاجران  را  فلورانس  نساجی  صنعت 

دهند که ساکن شمال و شمال غربی شهرند. 
می  آنجا  به  که  گردشگرانی  و  فلورانس  مردم 
یکی  دارند،  خاص  ای  توجه  نیز  ورزش  به  روند 
سواری  دوچرخه  شهر،  ورزشی  های  جاذبه  از 
بزرگ  شهر  مرکزی  بخش  است.  شهر  مرکز  در 
نیست. بنابر این با یک برنامه یک روزه دوچرخه 
از  و  گشت  را  بخش  این  همه  توان  می  سواری 
آثار هنری و تاریخی متعدد آن راحت دیدن کرد. 
چندین مرکز در فلورانس به گردشگران دوچرخه 
صرف  با  و  دغدغه  بدون  آنها  تا  دهد  می  کرایه 
زمانی کوتاه از زیبایی های شهر در مرکز آن و 
آرنو  رود  اطراف  اندازهای  چشم  و  کهنه  بخش 
دیدار کنند و از مسیرهایی که برخی از آنها روی 
پل های قدیمی رود است بگذرند. برای یک ساعت 
استفاده از دوچرخه باید 3 یورو بپردازید. کرایه 
روزانه دوچرخه، با توجه به نوع آن از 14 تا 27 
یورو است. از آنجا که اطراف شهر فلورانس نیز 
مناظر زیبایی دارد، گردشگران زیادی با دوچرخه 
به خارج شهر می روند تا هم در هوای آزاد و پاک 

ورزش کرده باشند و هم گردش. 

ای و  فلورانس، دوچرخه سواری حرفه  در شهر 
این شهر  در  دارد.  زیادی  هواداران  نیز  قهرمانی 
سطوح  در  سواری  دوچرخه  متعدد  مسابقات 
این مسابقات  از  برخی  برگزار می شود.  مختلف 
محلی است و در برخی دیگر دوچرخه سوارانی 
ایتالیا  از  خارج  حتی  و  ایتالیا  شهرهای  دیگر  از 
به رقابت با رکابزنان فلورانسی می پردازند. این 
می  برگزار  خاصی  شکوه  و  جلوه  با  مسابقات 
شود و مردم شهر از آنها خوب استقبال می کنند. 
دوچرخه سواری در فلورانس به قدری رونق دارد 
ورزشی  های  صفحه  در  شهر  های  روزنامه  که 
خود، خبرها و مطالب دوچرخه سواری را با آب 

وتاب و به تفصیل چاپ می کنند. 

● ماهیگیری در آرنو 
فلورانس برای عالقه مندان ماهیگیری نیز مقصدی 
خوب است. رودها و دریاچه های توسکانی پاکیزه 
اند و در آنها انواع ماهی وجود دارد. گردشگران 
مسووالن  راهنمایی  با  ماهیگیری  دوستداران  و 
به ورزش و سرگرمی دلخواه خود می  مربوطه، 
پردازند. اگر به فلورانس سفرکنید و مردم زیادی 
را در کنار رود آرنو یا دریاچه های نزدیک شهر 
در  ها  ساعت  و  انداخته  آب  به  قالب  که  ببینید 

انتظار صید یک ماهی مانده اند، تعجب نکنید. 
این ساعت های انتظار برای آنها شیرین و به یاد 
ماندنی است. آرنو، رودی پر آب است که جریان 
توان  می  آن  در  علت  همین  به  و  دارد  آرامی 

قایقرانی کرد. 

کنند  می  فعالیت  قایقرانی  باشگاه  چند  شهر  در 
در  آنها  به  مراجعه  با  توانند  می  مندان  عالقه  که 
قایقرانی تفریحی و ورزشی در رود  برنامه های 
شرکت کنند و ضمن طی کردن مسیر رود در شهر 
رویایی  اندازهای  چشم  تماشای  به  آن،  خارج  و 
فلورانس دو زمین  بپردازند. شهر  دو سمت رود 
بزرگ گلف دارد که هر کدام مکانی دیدنی هستند 
که هم بازیکنان گلف و هم دوستداران طبیعت و 

گردش را جذب می کنند. 
با  که   )Montelupo( لوپو  مونته  گلف  باشگاه 
مرکز شهر 26 کیلومتر فاصله دارد در ساحل رود 

آرنو، هر روز پذیرای صدها گلف باز می شود.

فلورانس، گهواره رنسانس
ترجمه و تالیف: جهانگیر چراتی
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com زنان
به  دستیابی  دربرابر  زنان؛مانعی  علیه  خشونت   
اهداف برابری؛توسعه و صلح است.این خشونت 
برخورداری زنان را از حقوق بشر وآزادی های 
ناکامی  کند.  می  صلب  ویا  بنیادین؛نقض؛تضییع 
ها  این حقوق وآزادی  ارتقای  دیرینه در حفظ و 
همه  نگرانی  مایه  زنان  علیه  خشونت  موارد  در 
به  زنان  علیه  خشونت  هاست.اصطالح  کشور 
مونث  جنسیت  بر  مبتنی  آمیز  خشونت  فعل  هر 
اطالق می گردد که منجر به اسیب دیدگی یا رنج 
جسمانی ؛روان یا جنسی ایشان می شود.از جمله 
افعال؛میتوان از  موارد تهدید و ارتکاب این گونه 
زندگی  در  آزادی؛خواه  خودسرانه  وسلب  اجبار 
خصوصی یا عمومی نام برد.براین اساس خشونت 
میگیرد:خشونتت  بر  رادر  زیر  زنان؛موارد  علیه 
خانواده  درون  در  که  وروانی  جسمانی؛جسمی 
روی میدهد. از جمله ضرب و جرح؛سوئ استفاده 
جنسی از کودکان دختر؛خشونت های مربوط به 
توسط  شوهر؛خشونت  توسط  جهیزیه؛تجاوز 

کسانی غیر از شوهر و خشونتی که به استثمار 
مربوط میشود. 

درون  در  که  جنسی  و  خشونت جسمانی؛روانی 
کل جامعه متوجه زنان میشود.از جمله تجاوز به 
و  رسانی  جنسی؛آزار  های  استفاده  عنف؛سوئ 
ارعاب جنسی در محل کار؛در نهادهای آموزشی 
و اماکن دیگر؛خرید و فروش زنان و روسپیگری 
و  اجباری  جنین  ؛سقط  سازی  اجباری؛عقیم 
بارداری نا خواسته ؛کشتن نوزاد دختر وجنسیت 
زنان  علیه  میاید خشونت  بر  که  گزینی؛همانطور 
شناسی  جامه  رویکردی  با  و  عام  عبارت  یک 
محسوب می شود.یعنی بسیاری از مسایلی که در 
مجرمانه  حیطه  داخل  میگیرند  قرار  محدوده  این 

نبوده. 
اشکال  این  تاریخی  های  نمونه  از  آگاهی  برای 
و  تگوستین  سن  جمالت  از  توان  می  خشونت 
است  معتقد  آگوستین  سن  کرد.  یاد  ناپلئون 
مخردانه در تصویر خداوند آفریده شدهاندواگر 
زن را به اتفاق شوهرش در نظر بگیریم که آنها 

هر دو در تصویر خداوند آفریده شده اند؛اما زنان 
مجزا از شوهران خوداز چنین امتیازی برخوردار 

نیستند! 
کرد:  اعالم  خود  حکومت  ی  شورا  به  ناپلئون 
با  ارتباط  در  مطلقه  قدرت  دارای  باید  شوهر 
همسرش باشد؛این حق اوست که به زنش بگوید 

نباید ار خانه بیرون بروی! 
اینکه کار تنها از عهدهی مردان بر میآید و قدرت 
ید  خشونت؛در  موجد  امکان  عنوان  به  اقتصادی 
از  نیز  مواد مخدر  و  الکل  گیرد.  قرار می  مردان 
جمله عوامل دیگری هستند که پزوهش ها مصرف 
اند.بر  دانسته  خشونت  میزان  در  موثر  را  آنها 
اساس همین مسئله است که تا زمانی که دستگاه 
انتظامی وتحقیقات جناییبه مفاهیم ووقایع مبتنی 
بر قشر گرایی جنسیتی اعتبار می بخشد؛خشونت 
پنهان؛واقعیت  و  پوشیده  اما  وسیع  درجاتی  در 

بخش کثیری از زنان را تشکیل میدهد. 

و  جرایم جنسی  از  دیدگان  آسیب  بندی  طبقه   ●
خشونت آمیز 

آمار  آنچه  به  توجه  پذیری؛با  آسیب  عنصر   )1
پذیر  آسیب  کودکان  از  بعد  میدهد؛زنان  نشان 
از  پذیری  آسیب  هستندودرجه  جامعه  قشر  تین 

سالخوردگان و جنگ زدگان هم بیشتر است. 
2( میزان دخالت خشونت دیده؛ 

3( میزان مشارکت یا رضایت وی؛ 
4( وعملکرد فرد در حین جرم تعیین کننده طبقات 

آسیب دیده است. 

تاثیر عمل خشونت آمیز بر زندگی زنان 

نشان  که  دارد  وجود  تردیدی  قابل  غیر  دالیل 
میدهد؛آسیب دیدگان از تجاوز به عنف از تاثیرات 
روانی و بنابراین نیازهای عاطفی بلند مدت تری 
نسبت به آسیب دیدگان سایر جرایم بر خوردارند.

در ارتباط با جرایم خشونت آمیز این مدت تا دو 
سال هم تخمین زده می شود.متاسفانه ؛ به دلیل 

عقایدی که در سطح جامعه پیرامون جرم جنسی 
وجود دارد در بسیاری از موارد دیده شده است 
که مجروح و تجاوز دیده زن در قبال عمل انجام 
شده احساس گناه نموده وخود را سرزنش میکند 
تاثیرات و آسیب  این امر خود در دراز مدت  که 
های روانی غیر قابل جبرانی را برای ایشان فراهم 
می آورد.در واقع در این موارد فراموش میشود 
که ای فرد متعدی است که باید سرزنش شودو نه 

زنی که خود قربانی عمل مزبور بوده است. 
که  افرادی  از  بسیاری  ذهنی  های  زمینه  درپس 
میورزند؛تعارض  مبادرت  به خشونت  زنان  علیه 
مشاهده  زنان  با  ارتباط  در  خاص  مشکلی  ویا 
مرتکبان  که  نیست  معنا  آن  به  این  میشود.البته 
افرادی روانی تصور کنیم و  را  این گونه جرایم 
باشد.در  نمی  امری  چنین  دهنده  نشان  تحقیقات 
کل میتوان گفت درمورد جرایم جنسی و خشونت 
تر  پایین  طبقات  به  کیفری  تعقیبات  چه  گر  آمیز 
یا متوسط بیش از طبقاط مرفه بر میگردد؛ولیکن 
و  اقتصادی  گروههای  تمام  در  افرادی  چنین 
جنایی  مرکز  گزارش  در  دارند.  وجود  اجتمایی 
انگلیس آمده که کمتر از %8 از مردانی که مرتکب 
این اعمال می شوند بیماری روانی دارند و باقی 
اجتمایی  ضد  شخصیت  دارای  هستندکه  افرادی 

وضد زن هستند. 

 اشکال خشونت های جنسی 

● قتل های زنجیرهای 
بی تردید میتوان گفت انگیزه قتل های زنجیرهای 
است؛بسیاری  متفاوت  آدم کشی  دیگر  اشکال  با 
خدا  که  میدارند  اذعان  دستگیری  بعداز  افراد  از 
یا فرشته ای از آنها خواسته زنان را که مسببین 
اصلی گناه هستند نابود کنند!البته شکلهای دیگری 
از تجاوز مبادرت به قتل  نیز هست که قاتل بعد 
مشهود  ستیزی  زن  هم  حالت  این  در  که  میکند 

است. 

● تجاوز به عنف 
این واقعیت که تجاوز به عنف از سوی قانون منع 
شده نباید دلیلی محسوب شود که این عمل از نظر 
اجتماع هم منع شود؛در جامه انگلستان باور هایی 
مبتنی بر این است این عمل فعلی طبیعی است از 
انها  به  باید  نکردن  تجاوز  جانب مرد و در واقع 

آموخته شود. 

● آزار رسانی 
انجام  شوهر  توسط  رسانی  آزار  انکه  به  بسته 
دارد  ای  گانه  جدا  عناوین  دیگر  فر  یا  شود 
دوم  مورد  ودر  آزاری  همسر  اول  .درمورد 
از  کانادا  در  امروزه  میشود.  نامیده  آزاری  زن 
کالمی  یا  طریق جسمانی  به  نفر  یک  زن   10 هر 
گیرد. می  قرار  واذیت  آزار  مورد  توسط شوهر 

در کشوری که جزو پیشرو ترین کشور ها درامر 
سال  در  است)انگلیس(پزوهشی  زنان  از  حمایت 
در  که  عمدی  107قتل  بین  که  داد  1985نشان 
مورد   53 بود؛در  گرفته  صورت  خانواده  محیط 
آمارها  همچنین  است.  بوده  همسر)زن(  مقتول 
از زنان کتک خورده در دوره  بیان میدارد 47% 

حاملگی کتک خورده اند. 
از  که  زنانی  چرا  که  است  مطرح  سوال  این 
شوهرانشان کتک می خورند باز هم به زندگی در 
همان شرایط ادامه میدهند؟ جواب میزان وابستگی 
مالی و روانی زن به شوهر است؛ که اگر از نوع 
روانی باشد به عزت نفس پایین؛ احساس گناه و 
موارد  اغلب  در  شود.  می  منجر  انتقام  از  ترس 
این زنان جایی برای رفتن ندارند و متاسفانه در 
مواردی هم مقامات پزشکی؛ مذهبی و حتی پلیس 
باقی ماندن در محیط خشونت ترغیب  به  را  زن 

می کند. 

● عوامل مجرمانه کردن ماهیت عمل جنسی 
1( آسیب پذیری:از نظر روانی یا جسمانی آسیب 
شده  انجام  عمل  شرایط  این  در  و  بوده  پذیر 

تجاوز تلقی میگردد. 

2( رضایت 
3 ( اذیت و آزار:فرد آسیب پذیر نبوده؛رضایت هم 
ایجاد شده اما بعد از عمل این رضایت مخدوش 

شود. 

● حمایت از زنان مجروح و آسیب دیده 
کارهایی  از  بخشی  به  توان  می  مثال  طور  به 
از زنان کتک خورده در  با حمایت  که در رابطه 
سطح فدرال انجام پذیرفته است؛اشاره کرد.ایجاد 
بازنگری  موقت_  اجتمایی  ئ  خانه  پنجاه  صدو 
دادستان  رسیدگی  به  الزام  و  پلیس  های  رویه 
عمومی در ارتباط با خشونت های خانگی_ایجاد 

اصالحات در قوانین اجرایی 

● شیوه های حمایت از زنان آسیب دیده 
بی  بالقوه؛زنان  زنان  الف(شناسایی 
سرپرست؛سرپرست خانوار؛زنان خیابانی وزنان 
به شکل  که  زنان هستند  از  گروههای  فقیر و… 

بسیار بالقوه در معرض تجاوز هستند. 
واقع  در  مستعد؛که  پذیران  آسیب  از  حمایت  ب( 

حمایت از زنان گروه های باال است. 

ایمن سازی؛ارائه  فرهنگ خود  وتفهیم  ترویج  ج( 
زنان  به  مستمر  صورت  به  آگاهی  و  اطالعات 
پیرامون  هم  آموزش  این  که  آموزش  و  جامعه 
کاهش  و  خطر  از  رهایی  شیوه  و  پیشگیری 

صدمات است. 
    

آمارها از کتاب حمایت از زنان در برابر خشونت 
- آقای مهدی معتمدی مهر  

 

  پیام بان کی مون یه 
مناسبت روز جهانی مبارزه 

با خشونت علیه زنان 
به  متحد،  ملل  سازمان  کل  دبیر  مون  کی  بان 
مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، 
از همه دولت ها، جوامع مدنی، بخش های تولیدی 
تا  خواست  جهان  مردم  فرد  فرد  و  بازرگانی  و 
برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران 

در جهان مسووالنه اقدام کنند. 
آذر  )چهارم  نوامبر   25 روز  متحد  ملل  سازمان 
با خشونت  مبارزه  را روز جهانی  ماه( هر سال 
علیه زنان اعالم کرده و به همین مناسبت دبیرکل 
این سازمان در پیامی ضمن تقدیر از تالش های 
که  داشت  اظهار  مشکل،  این  رفع  برای  گسترده 

دیگر سازمان های زنان تنها نیستند. 
وی افزود: اکنون در سراسر جهان، از آمریکای 
و  مردان  آفریقا،  تا  آسیا  از  آمریکا،  تا  التین 
پسران، پیر و جوان، موسیقیدانان، شخصیت های 
مشهور و چهره های ورزشی، رسانه ها، سازمان 
های دولتی و خصوصی و شهروندان عادی بیش 
از پیش، در حمایت از زنان و دختران و افزایش 

توانمندی ها و رعایت حقوق آنها می کوشند. 
بسیج  است،  آورده  خود  پیام  در  مون  کی  بان 
اجتماعی شعار 'با نه گفتن متحد شویم' حدود یک 
میلیون مورد فعالیت های افراد و جامعه مدنی را 

در این راه ثبت کرده است. 
به گفته وی، در پنجمین کنفرانس جهانی جوانان 
که در اوت امسال در مکزیکو برگزار شد، فعاالن 
پیام  صریحا  دنیا  همه  به  جهان  سراسر  جوان 
دادند که وقت آن است که به خشونت علیه زنان 

و دختران پایان داده شود. 
بان کی مون در این پیام با درج اینکه 'دولت ها 
نیز در این جریان درگیر شده اند'، افزوده است: 

جامعه  که  نقشی  بر  ویژه  به  امسال  ناظران 
باشد،  داشته  زمینه  این  در  تواند  می  بازرگانی 

تاکید کرده اند. 
وقایعی چون 'قتل های ناموسی'، قاچاق دختران 
جمله  از  ها  جنگ  در  جنسی  های  خشونت  و 
خشونت ها علیه زنان است که افکار جهانی را به 

خود معطوف ساخته است.

به مناسبت روز 25 نوامبر )چهارم آذر ماه( روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان و تاثیر 
آن بر زندگی آن ها  

مهدیه گلرو
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به  ابتال  خطر  بر  قابل توجهي  اثر  است  ممکن  مرد  یک  غذایي  رژیم 
بسیاري از بیماري هاي مهم از جمله حمله قلبي، سکته مغزي، دیابت و 
سرطان هاي گوناگون داشته باشد اما آیا ممکن است رژیم غذایي مرد 
بر باروري اش اثر بگذارد؟ آنچنان که برخي تحقیقات نشان مي دهند، 

پاسخ این سوال مثبت است...

بر  غذایي  رژیم  اثر  ارزیابي  براي  اسپانیایي  دانشمندان  از  گروهي 
ناباروري  کلینیک   یک  به  همسرشان  همراه  که  را  مرداني  باروري، 
دچار  مردان  دادند.  قرار  بررسي  مورد  بودند،  کرده  مراجعه 
کنار  بررسي  این  از  هورموني  و  جسمي  ژنتیکي،  ناهنجاري  هاي 
آزمایش  براي  مني  نمونه  دو  کم  دست  داوطلب  هر  شدند.  گذاشته 
اختیار گذاشت و هر کدام اطالعاتي در مورد مصرف 96 مورد  در 
میزان  همچنین  پژوهشگران  دادند.  ارایه  قبل  سال  حین  غذایي  ماده 
هورمون هاي تناسلي را در این مردان اندازه گیري کردند و اطالعاتي 
در مورد سایر عوامل دیگر که بر کیفیت اسپرم اثر مي گذارد، مانند 
سیگار کشیدن، وزن بدن، مصرف الکل و قرارگیري به مواد آالینده 
جمع آوري کردند. این دانشمندان معیارهاي سازمان جهاني بهداشت 
براي تقسیم بندي این افراد را به دو گروه اعمال کردند: یک گروه شامل 
مرد   31 دیگر شامل  گروه  و  داشتند  پاییني  مني  کیفیت  که  مرد   30
که کیفیت مني بهتري داشتند. این دو گروه از لحاظ سیگار کشیدن، 
مصرف الکل، چاقي، میزان قرار گرفتن در معرض آالینده هاي محیطي 
یا میزان هورمون ها تفاوتي نداشتند اما از لحاظ رژیم غذایي متفاوت 
بهتر  با کیفیت  به مردان  پایین اسپرم نسبت  با کیفیت  بودند. مردان 
پرچرب  ماست  و  سیب زمیني  قرمز،  گوشت  بیشتري  مقدار  اسپرم، 
مي خوردند. برعکس، مردان با کیفیت بهتر اسپرم مصرف باالي شیر 
کم چربي، صدف خوراکي، سبزي ها و میوه ها و شیریني ها را داشتند. 
اما این رابطه ظاهري میان رژیم غذایي و کیفیت اسپرم به چه عاملي 
مربوط مي شود؟ این بررسي غذاها و نه مواد مغذي را مورد ارزیابي 
باالتر  میزان مصرف  که  مرداني  مي رسد  نظر  به  اما  بود  داده  قرار 
)شامل  ویتامین ها  گیاهي،  فیبرهاي  نشاسته اي(،  )مواد  کربوهیدرات 
پایین تر  آنها  و چربي   پروتئین  و مصرف  دارند  آنتي اکسیدان(  مواد 
لبنیات پرچرب به  است، کیفیت اسپرم بهتري دارند. گوشت قرمز و 
خصوص از لحاظ تاثیر روي اسپرم مورد توجه هستند. از آنجایي 
که مواد شیمیایي مانند PCB ها )بیفنیل هاي پلي کرینه(، حشره کش هاي 
است  ممکن  محلول اند،  چربي  در  جنسي  هورمون هاي  و  ارگانیک 
لبنیات  این مواد آالینده وارد غذاهاي پرچربي مانند گوشت قرمز و 
را  مواد شیمیایي  این  اسپانیا  در  بررسي  این  پرچربي شوند. گرچه 
به طور مستقیم ارزیابي نکرده بود، پژوهش هاي قبلي این مواد را با 
کاهش قدرت باروري مردان مربوط کرده اند. یکي از این بررسي ها 
نشان داد مصرف مقدار زیاد گوشت گاو به وسیله مادر حین بارداري 
ممکن است آثار نابجایي بر رشد بیضه پسرش در طول زندگي جنیني 
بگذارد. اگر نتایج این پژوهش اسپانیایي تایید شود، آثار تغذیه فرد 

ممکن است در نسل آینده اش هم ادامه پیدا کند.

    اثر چربي هاي غذایي بر کیفیت اسپرم 
مصرف  است  داده  نشان  هاروارد  دانشگاه  در  دیگر  تحقیق  یک 
غذاهاي حاوي مقادیر زیاد چربي هاي اشباع شده براي مثال همبرگر 
مثال  براي  که  تک اشباع نشده  و چربي هاي  و سیب زمیني سرخ کرده 
وجود  خوراکي  میوه  مغزهاي  و  پرچرب  لبنیات  قرمز،  گوشت  در 
دارد ممکن است به کیفیت اسپرم صدمه بزند. این بررسي نشان داد 
هرچه مردان میزان بیشتري از این چربي هاي اشباع شده بخورند با 
احتمال بیشتري ممکن است تعداد اسپرم هاي آنها و میزان فعالیت آنها 
که غذاهاي حاوي چربي هاي سالم تر  بر عکس،  مرداني  یابد.  کاهش 
چند اشباع شده مانند اسیدهاي چرب امگا 3 و امگا 6 )که براي مثال 
تعداد  دارند( مصرف مي کردند،  در ماهي و غالت سبوس دار وجود 
با  این بررسي مردان  فعال تر داشتند. در  بیشتري اسپرم سالم  تر و 
با  مردان  به  نسبت  اشباع شده  چربي هاي  مصرف  میزان  بیشترین 
اسپرم  تعداد  درصد   41 اشباع  شده  چربي   مصرف  میزان  کمترین 
اسیدهاي  مصرف  میزان  بیشترین  که  مرداني  و  داشتند  کمتري 
میزان  کمترین  با  مردان  به  نسبت  داشتند  را  تک اشباع نشده  چرب  
اسپرم  تعداد  درصد   46 اشباع نشده  تک  چرب   اسیدهاي  مصرف 
مي دهد  نشان  یافته ها  این  پژوهشگران،  این  گفته  به  داشتند.  کمتري 
که رابطه اي میان عوامل قابل تغییر سبک زندگي، در این مورد تغذیه 
و توان باروري مردان وجود دارد. هنوز معلوم نیست علت این رابطه 
انواع مختلف چربي  اما  اسپرم چیست  کیفیت  و  انواع چربي ها  میان 
به صورت هاي مختلفي در بدن سوخت وساز پیدا مي کنند. چربي هاي 
تشکیل  را  اسپرم ها  سلولي  غشاي  از  مهمي  بخش  چنداشباع نشده 
اثر  مي دهند و ممکن است بر توانایي اسپرم بر بارور کردن تخمک 
هورمون هاي  تولید  است  ممکن  همچنین  چربي ها  نوع  این  بگذارند. 

تناسلي را نیز تحریک کنند.
دانشمندان مي گویند اینکه تغییر نوع تغذیه بتواند به باروري یک مرد 
تفاوت 40  دارد. گرچه  به وضعیت آن مرد  کند،  بستگي  معین کمک 
درصدي در شمار اسپرم ها زیاد است، این تفاوت در برخي از مردان 
ممکن است مهم باشد و در برخي دیگر نه. اگر مردي شمارش اسپرم 
حدمرزي داشته باشد، مثال 25 میلیون اسپرم در هر میلي  لیتر مني، 
کاهش 40 درصدي تعداد اسپرم هاي او را به 15 میلیون در میلي لیتر 
که  مردي  مورد  در  اما  مي شود.  محسوب  غیرطبیعي  که  مي رساند، 
باعث  میلي لیتر است، 40 درصد  میلیون در  اسپرم هایش 100  تعداد 
رساندن تعداد اسپرم ها به 60 میلیون در میلي لیتر مي شود که هنوز 
طبیعي محسوب مي شود. چربي هاي اشباع شده که منشا اصلي غذایي 
برخي  و  حیواني  غذاهاي  در  عمدتا  هستند،  خون  باالي  کلسترول 
یافت  پنیر  و  شیر  گوسفند،  و  گاو  گوشت  مانند  گیاهي  غذاهاي  از 
مي شوند. چربي هاي تک اشباع  نشده در روغن هاي گیاهي مانند روغن 
زیتون،  روغن کانوال، روغن بادام زمیني، روغن آفتابگردان و روغن 
کنجد یافت مي شوند. همچنین کره بادام  زمیني، آووکادو و بسیاري از 

مغزها و تخمه هاي خوراکي نیز حاوي آنها هستند.

Harvard Men’s Health Watch :منبع

خانه و خانواده

چگونه بازي زندگي را ببریم؟
یادداشت گِِرگ هارت/ ترجمه: سارا جمال آبادي

سالم. اسم من گِِرگ هارت است و البته به نام کي لین هم شناخته 
در  مدت طوالني  به  کردن  زندگي  از  بعد  که  دومي  اسم  شده ام. 

آسیا و عاشق آنجا شدن براي خودم انتخاب کردم...

 ممکن است شما من را به عنوان 10 استاد برتر آسیا یا استاد 
موفقیت شماره یک آسیا و یکي از مربیان در فیلم پرفروش »راز 
مجله ام  در  را  من  ستون هاي  و  مقاله ها  اینکه  یا  بشناسید  متا« 
بیشتر  را  من  روزها  این  باشید.  دیده  را  سمینارهایم  یا  خوانده 
یک  همیشه  من  اینکه  خاطر  به  مي شناسند.  قلب  مربي  عنوان  به 
رابطه قلبي با افراد برقرار مي کنم و زندگي آنها را تغییر مي دهم. 
ولي چیزي که ممکن است شما ندانید این است که من بیش از 20 
یافتن رازهاي عمومي موفقیت  به مطالعه و  از زندگي ام را  سال 
عین  در  و  باشم  موفق  که  بوده ام  من مصمم  داده ام.  اختصاص 
حال از زندگي ام لذت ببرم. من هزاران هزار نفر از افراد معمولي، 
موسسان، استادان، معلم ها، مربیان و رهبران شرکت هاي مختلف 
را تعلیم داده ام تا نهایت پتانسل ها و استعدادشان را کشف کنند 
با  و شخصي شان  حرفه اي  اهداف  به  رسیدن  راه  در  بتوانند  تا 
بیشترین شتاب و سرعت حرکت کنند و آرزوهایشان را زندگي 
کنند... و هر روز لذت بیشتري از زندگي شان ببرند. من مفتخرم 
انجام  براي  من  کرده ام:  ابداع  را  جدیدي  زندگي  شیوه  اینکه  به 
دادن هر آنچه مي خواهم آزاد هستم و حاال این نوع زندگي چگونه 

است؟

چگونه  که  داد  یاد  من  به  او  شدم  آشنا  مربي ام  اولین  با  وقتي 
انتخاب کنم که یک استعداد  پیدا کنم و شغلي را  بر ذهنم تسلط 
واقعي من را نمایان کند و موفقیت هاي فراواني را برایم به ارمغان 

بیاورد.
وقتي توانستم قدرت منحصر به فرد ذهنم و تسلط آن را بفهمم 
توانسته ام  من  نشدم.  درآمدم  نگران  هیچ وقت  امروز  به  تا  دیگر 
این را براي  به زندگي جذب کنم.  خوشبختي و خیر و برکت را 
براي  تا  کردم  تعریف  را  داستان  این  نکردم.  تعریف  خودنمایي 
پیدا  به ذهنتان تسلط  به تصویر بکشم که چقدر مهم است  شما 
کنید تا بتوانید آزاد، ثروتمند، سالم و شاد باشید. اما موفقیت با 

این سوال ها شروع مي شود: 

در  دایمي  طور  به  جهان  زیرا  دارم؟  قرار  زندگي ام  کجاي  االن 
حال حرکت و تغییر است. در هر لحظه بسته به اینکه چگونه فکر 
مي کنید، حرف مي زنید و عمل مي کنید، موفقیت را جذب یا آن را 

دفع مي کنید.

آیا ذهنتان براي شما کار مي کند؟ وقتي بتوانید بر ذهنتان مسلط 
شوید چیزهایي است که به راحتي مي توانید به آنها دست یابید:

• پیدا کردن یک کار جدید، یک موفقیت شغلي، باال بردن درآمد، به 
دست آوردن درآمد اضافي، خریدن خانه رویایي 

• پیدا کردن همسر دلخواه، کاهش وزن، کنار گذاشتن سیگار، باال 
کردن  بزرگ  جهانگردي،  عالقه تان،  مورد  بازي  امتیازات  بردن 
بازخوردهاي  مدرسه،  در  اولي  شاگرد  موفق،  و  شاد  فرزندان 
آوردن  دست  به  دوست داشتني،   روابط  یافتن  روابط،  در  خوب 
اعتمادبه نفس بیشتر، به دست آوردن زمان بیشتر براي لذت بردن 

و...

بخورنخورهاي مردانه
تأثیر تغذیه بر باروري مردان

ترجمه: بهار خراساني
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زوج کانادایي جایزه  
11 میلیون دالري را 

خیرات کردند
یک زوج کانادایي که 3/11 میلیون دالر در التاري 
در ماه ژوئیه برنده شده بودند،  تقریبا همه آن را 

به افراد و سازمان هاي خیریه اهدا کردند...
گفت:  محلي  روزنامه  یک  به  الرج  ویولت  خانم 
»چیزي را که آدم هیچ وقت نداشته است، غصه از 

دست دادنش را هم نمي خورد.«
او هنگامي که در ماه ژوئیه خبردار شد که برنده 
براي  شیمي درماني  حال  در  است،  شده   التاري 

سرطان بود.
شوهر او، آلن، در گفت وگو با خبرنگار روزنامه 
از  پر  چشمانش  که  حالي  در  هرالد  نوواسکاتیا 
به  آنها  داریم.«  را  همدیگر  »ما  گفت:  بود،  اشک 
»دردسرشان«  باعث  پول  این  گفتند  این روزنامه 
»افراد  نگران  که  خاطر  این  به  عمدتا  بود،  شده 
کاله  آنها  سر  بخواهند  که  بودند  شارالتاني« 

بگذارند.
شد،  اعالم  آنها  برنده شدن  اخبار  که  هنگامي 
ناگهان چند نفر به آنها تلفن زدند و تقاضاي کمک 
این 11  بنابراین آنها شروع به اهدا کردن  کردند. 
میلیون دالر کردند تا هم از شر آن خالص شوند 
و هم به دیگران کمک کنند. آنها اول به بستگانشان 
از  فهرستي  به  پول  اهداي  بعد  و  کردند  کمک 
سازمان ها را آغاز کردند، از جمله آتش نشاني هاي 
سرخ،  صلیب   گورستان ها،  کلیساها،  محلي، 
بیمارستان هان هایي در منطقه ترورو و هالیفاکس 
درمان  تحت  سرطانش  براي  آنجا  در  ویولت  که 
سرطان،  با  که  سازمان هایي  و  بود  گرفته  قرار 

آلزایمر و دیابت مقابله مي کنند.
ویولت گفت آنها حدود 2 درصد پول را براي روز 

مبادا نگه داشته اند.

یک دختر 10 ساله در 
اسپانیا بچه دار شد

شهر  در  اسپانیا  جنوب  در  ساله   10 دختر  یک 
است  شده  بچه دار  اندولوسیا  در  لبریجا  کوچک 
و مقامات مي گویند در حال بررسي این موضوع 
اجازه  خانواده اش  و  دختر  این  به  آیا  که  هستند 

حضانت این نوزاد را بدهند یا نه...
به گزارش آسوشیتدپرس، این دختر از کولي هاي 
روماني )رومني ها( است و پدر 13 ساله بچه هنوز 

در روماني به سر مي برد.
بچه دار شدن این دختر 10 ساله باعث شوکه شدن 
به  را  بین المللي  توجه جامعه  و  اسپانیایي ها شده 
خود جلب کرده اما مادربزرگ نوزاد از اینکه نوه 
پیدا کرده است، خوشحال است  و سر و  جدیدي 
درک  افتاده،   راه  به  مورد  این  در  که  را  صدایي 
او مي گوید آنها جزو رومني ها هستند و  نمي کند. 
آنهاست.  آداب  پایین جزو  ازدواج کردن در سنین 
سن  چنین  در  بچه دارشدن  مي  گویند  پزشکان 
احتماال  که  دختر  بدن  به  شدت  به  مي تواند  کمي 
بزند.  است،  آسیب   نکرده  پیدا  کامل  تکامل  هنوز 
احتمال  با  نوجوان  دختران  داده  نشان  بررسي ها 
نوزادان   و  مي آورند  دنیا  به  نارس  نوزاد  بیشتر 
آنها با احتمال بیشتري ممکن است تا یک سالگي 
بمیرند. خوشبختانه این مادر و نوزاد در وضعیت 

سالمتي مناسبي هستند.
مقامات شهر در حال بررسي این موضوع هستند 
که این کودک باردار چه زماني وارد اسپانیا شده 
بیمارستان  در  گذشته  هفته  اینکه  از  پیش  چرا  و 
معاینه  به وسیله دکتر  بیاورد،  دنیا  به  را  بچه اش 
آپارتمان  مورد  در  جزییاتي  مقامات  است.  نشده 
معمولي که این دختر 10 ساله اکنون با مادرش در 
آن زندگي مي کنند،  ارایه نکردند اما شهردار لبریجا 
پیش   از  سنتي  ازدواج هاي  خواند.  »محقر«  را  آن 

تعیین شده براي دختراني که به سن بلوغ مي رسند، 
میان رومني ها نسبتا شایع هستند. این ازدواج ها به 
وسیله دولت به رسمیت شناخته نمي شود، چرا که 
الزم است سن دختر به 16 سال برسد و رضایت 

والدین هم الزم است.

باالی 45 ساله ها هر روز 
آسپیرین بخورند

 توصیه جدید پزشکان این است که افراد باالی 45 
سال هر روز مقادیر کمی آسپیرین مصرف کنند تا 
بتوانند از خود بر ضد سرطان و بیماری های قلبی 

محافظت کنند.

روزانه  مصرف  فواید  می دهد  نشان  مطالعات 
بسیار  مسن  و  میانسال  افراد  برای  آسپیرین 

بیش تر از مضرات احتمالی آن است.
به  ابتال  خطر  معرض  در  که  افرادی  خصوصا 
بیماری های قلبی که یکی از مهم ترین عوامل مرگ 
و میر در جهان است هستند باید مصرف آسپیرین 

را جدی بگیرند.
نشان  آکسفورد  دانشگاه  دانشمندان  مطالعات 
می دهد مصرف روزانه 75 میلی گرم آسپیرین به 
ابتال به سرطان  مدت 5 سال توانسته است خطر 
تا  را  دیگر  بیماری های  و  درصد   25 تا  را  روده 
30 درصد کاهش دهد. 75 میلی گرم آسپرین تقریبا 
معادل با یک چهارم قرص های معمولی آسپیرین 

است که در داروخانه ها به فروش می رسد.
مطالعات قبلی هم نشان داده بود مقادیر کم آسپرین 
در هر روز می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی 

را کاهش دهد. 
دانشمندان معتقدند نتایج این تحقیقات به خصوص 
تاثیر بسیار مهمی روی سالمت عمومی انسان ها 
دارد. سرطان روده یکی از کشنده ترین بیماری های 
جهان است و هر سال 39 هزار نفر را در انگلستان 
به خود مبتال کرده و 16 هزار نفر را در این کشور 

می کشد.
آسپرین  روزانه  مصرف  که  است  حالی  در  این 
داده  نجات  مرگ  از  را  نفر  هزاران  جان  می تواند 
و از ابتال به بیماری های خطرناکی مانند سرطان 

روده پیشگیری کند.
اما در حال حاضر مطالعاتی در حال انجام است تا 
مشخص شود آیا آسپیرین می تواند در پیشگیری 
باال  در  که  مواردی  از  غیر  دیگر  بیماری های  از 

اشاره شد موثر باشد یا خیر.
که  آکسفورد  دانشگاه  از  رتول  پیتر  پروفسور 
باره  این  این تحقیقات شرکت داشته است در  در 
گفت: من خودم هر روز آسپیرین مصرف می کنم 
افراد  همه  به  پزشکان  نزدیک  آینده  در  معتقدم  و 
میلی گرم   75 روز  هر  می کنند  توصیه  میانسال 

آسپیرین مصرف کنند.
تلگراف، 24 نوامبر

هویج بخور سرطان نگیر !
مفید  انسان  بینایی  برای  هویج  می شد  گفته  قبال 
بر  عالوه  کردند  اعالم  پزشکان  اکنون  اما  است، 
بینایی هویج می تواند از بدن در برابر بیماری های 

قلبی و سرطان محافظت کند.
سبزیجاتی مانند چغندر، کدو تنبل، نارنج و هویج 
دارای مقادیر زیادی کارتنوید هستند که به اعتقاد 
دانشمندان می تواند به مبارزه با سرطان بپردازد.

این آنتی اکسیدان ها هم چنین در سبزیجاتی که به 
لوبیای  بروکلی،  کلم  مانند  تیره هستند  رنگ سبز 
سبز و مانند آن وجود دارد و می تواند به خوبی به 

مبارزه با سرطان بپردازد.
هم چنین  سبزیجات  این  شدند  متوجه  محققان 
دارای آلفا کاروتن هستند که دارای مقادیر زیادی 
از آنتی اکسیدان ها هستند و خطر مرگ را در طول 
بیماری های  می دهند.  کاهش  ساله   14 دوره  یک 
مزمنی مانند بیماری های قلبی و سرطان می توانند 

به دی ان ای و پروتئین های بدن آسیب برسانند.
کنترل  مرکز  از  همکارانش  و  لی  چائویانگ  دکتر 
آمریکا  در  آتالنتا  بیماری های  از  پیشگیری  و 
مطالعه ای را روی 15 هزار و 318 نفر که باالی 20 
سال سن داشتند انجام دادند. این تحقیقات نشان 
داد مقادیر زیاد آلفا کاروتن خطر مرگ را بر اثر 
ابتال به بیماری های قلبی و سرطان کاهش می دهد. 
دکتر لی در این باره گفت: ما با مطالعه بین رابطه 
به  ابتال  خطر  و  سبزیجات  و  میوه  مصرف  بین 
سرطان ریه متوجه شدیم، مصرف هویج های زرد 
و نارنجی رنگ، کدو تنبل و چغندر، اسفناج، کاهو 
و مانند آن می توان خطر ابتال به این بیماری را به 

طور قابل توجهی کاهش دهد.
خوردن میوه و سبزیجات بیش تر هم چنین می تواند 
از ابتال به بیماری های مزمن پیشگیری کند و شدت 

آن ها را کم تر کند.
تلگراف، 23 نوامبر

یک چهارم زنان چاق فکر 
می کنند که الغر هستند

 نظرسنجی ها نشان داد تعداد افراد چاق با چنان 
نزدیک  امروزه  که  است  افزایش  در حال  سرعتی 
دیگران  با  را  که خود  زمانی  زنان  یک چهارم  به 

مقایسه می کنند معتقدند دچار اضافه وزن نیستند.

در یک نظرسنجی از بیش از 2 هزار زن در مورد 
وزن، رژیم غذایی، فعالیت بدنی و مانند آن پرسیده 
شد مشخص شد بسیاری از زنان از اضافه وزن 
خود اطالع ندارند و فکر می کنند دارای وزن طبیعی 

هستند.
این  تگزاس در  دانشگاه  از  دکتر مهبوبور رحمان 
باره گفت: هم زمان با افزایش تعداد افراد چاق در 
جهان، بسیاری از زنان دچار اضافه وزن تصور 
می کنند دارای قد و وزن متناسب هستند و تالشی 

برای سوزاندن چربی های اضافه خود نمی کنند.
نیز  هستند  طبیعی  وزن  دارای  که  زنانی  البته 
مشکالتی دارند. برای مثال بسیاری از آن ها با این 
را  خود  غذایی  وعده های  هستند  چاق  که  تصور 
حذف می کنند، بسیاری از مواد مغذی را در رژیم 

غذایی خود قرار نمی دهند.
این  گفت:  باره  این  در  برنسون  آبی  پروفسور 
نادرست در مورد  مطالعات نشان می دهد تصور 
همراه  به  بدی  عواقب  می تواند  بدن  وزن  و  شکل 

داشته باشد. 
به دلیل آن که این افراد کم تر به وضعیت سالمت 
خود توجه می کنند ممکن است بیش از سایرین در 
معرض ابتال به بیماری های مزمن مانند دیابت نوع 
دوم، بیماری های قلبی و برخی از انواع سرطان ها 

قرار بگیرند.
در  که  زنانی  برای  خصوصا  نکته  این  به  توجه 
سنین باروری به سر می برند اهمیت دارد، چرا که 
این زنان معموال بعد از طی کردن دوره بارداری 
تولد  از  بعد  و  می شوند  وزن  اضافه  دچار  خود 
خود  اضافه  وزن  کاهش  برای  تالشی  فرزند 
نمی کنند. این موضوع ممکن است خطرات زیادی 

برای آن ها به همراه داشته باشد.
تلگراف، 23 نوامبر
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ماه عسل خونین در
 افریقای جنوبی

 ماه عسل زوج جوان در افریقای جنوبی با مرگ عروس 

سیاه شد.قتل زن تازه ازدواج کرده سویدی در کیپ تاون 
افریقای جنوبی سواالت زیادی را در مورد عدم موفقیت در 
از  ماه پس  افریقای جنوبی چند  در  کاهش خشونت وقتل 
گذشت جام جهانی فوتبال بر انگیخته است. قتل وحشیانه 

آنی دوانی 28 ساله که برای ماه عسل همراه شوهر خود 
شرین 31 ساله سایه یاس را بر تالش برای کاهش آمار 

خشونت در این کشور افکنده است.
این  حامل  تاکسی  کردن  متوقف  با  مسلح  مرد  دو  ظاهرا 
زوج جوان آنها را زندانی می کنند. بعد از یک ساعت مرد 
را آزاد کرده اما آنی را نزد خود نگه می دارند. چند ساعت 
بعد و با در جریان قرار گرفتن پلیس جسد عروس جوان 
در جنوب شرق کیپ تاون پیدا می شود. تنها گفته شده آنی 
بر اثر گلوله ای که به قفسه سینه اش اصابت کرده کشته 

شده است.
تحقیقات در این باره ادامه دارد و نتایج کالبد شکافی نیز 
هنوز منتشر نشده است. میزان جرم و جنایت در افریقای 
جنوبی در باالترین رده جهانی قرار دارد و روزی 46 قتب 
در این کشور رخ می دهد که داستان اخیر می تواند روی 
صنعت توریسم این کشور که با جام جهانی فوتبال کمی 

رو به بهبود رفته بود تاثیر منفی بگذارد.
ظاهرا مرد 26 ساله ای در رابطه با قتل آنی دوانی بازداشت 
شده اما پلیس درصد کمی را برای قاتل بودن وی در نظر 
گرفته است. شوهر آنی میلیونر با تابعیت انگلیسی است که 

برای ماه عسل به افریقای جنوبی رفته بودند.
شرین دوانی اهل بریستول انگلیس بوده و میلیونر است.

بازداشت کارمند ارشد دانشگاه به 
اتهام جمع آوری تصاویر مستهجن

 کارآگاهان نیویورکی در قراری ساختگی مرد 62 ساله ای 
را به اتهام داشتن تصاویر مستهجن بچه های کم سن و 

سال بازداشت کردند.
آوری  جمع  اتهام  به  نیویورک  در  دانشگاهی  کارمند 
تصاویر مستهجن از  بچه های کم سن و سال بازداشت و 
رسما متهم شد. کارآگاهان پلیس توانستند با قرار ساختگی 
دیوید واتسون 62 ساله را در یک متل در حومه نیویورک 
در  وسچستر  منطقه  دادستان  دیفیور  ژانت  اندازند.  بدام 
اظهاراتی عنوان کرد با جستجوی خانه و اتومبیل  مظنون 

تصاویر زیادی از کودکان کم سن وسال در حاالت زشت 
بدست آمد.

دیوید  اخراج  حکم  کرد  اعالم  ای  بیانیه  در  پیس  دانشگاه 
واتسون با کارگزینی داده شده است و منتظر انجام مراحل 
دیوید  اعالمیه  این  اساس  بر  است.  رابطه  این  در  قانونی 
مدیر امور فرهنگی دانشگاه بوده که بمدت 8 سال در این 
مسوول  همچنین  وی  است.  بوده  کار  مشغول  دانشگاه 
برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری از طرف دانشگاه 
موکلش  گفته  مظنون  وکیل  پاپاالردو  جان  است.  بوده 
هنری  تصاویر  برخی  دادن  نشان  برای  را  قراری رسمی 
تنظیم کرده بود که بعد از رفتن سر قرار متوجه می شود 
نبوده  گفته وکیل تصاویر در حدی  به  پلیس هستند.  آنها 
که آنها را مستهجن و غیر قانونی نامید و مظنون به گفته 
وکیلش تا کنون با کاربر کم سن و سال در اینترنت چت 

نکرده است اما پلیس 
تصاویر  از  زیادی  مقادیر  آرشیو  با  مظنون  گوید  می 
باید  و  بوده  مجرم  سال  و  سن  کم  های  بچه  مستهجن 

محاکمه گردد.
کوتاه  ای  جلسه  برگزاری  با  وسچستر  منطقه  در  دادگاه 
تفهیم اتهام نموده و با قرار 5 هزار دالری به قید ضمانت 

مظنون را آزاد کرده است.

دیوید  با  چت  محیط  در  ارتباط  ایجاد  با  پرونده  کارآگاه 
واتسون به وی پیشنهاد مبادله تصاویر کودکان را داد و با 
هم قراری صوری در متل المزفورد  گذاشتند. هنگام قرار 
گذاشتن با کارآگاه واتسون اظهار عالقه کرده که دوست 

دارد تصاویر بچه های کم سن و سال را داشته باشد. 

جنایت تکان دهنده در اوهایو
یک خانواده در اوهایو پس از اینکه با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسیده اند ، اعضای بدنشان از هم جدا شده و در 

کیسه های زباله رها شده اند.

بقایای جسد تینا هرمن و پسر 11 ساله اش کودی میناردو 
انها که از 10 نوامبر  استفانی اسپرانگ دوست خانوادگی 
مفقود شده بود در کیسه های زباله در نزدیکی درختی در 

شهر ناکس کانتی پیدا شده است .به گفته دکتر جنیفر اوگل 
پزشک قانونی این سه نفر به دفعات با چاقو از ناحیه سینه 
و پشت مورد حمله قرار گرفته اند و پس از مرگ بدن شان 
تکه تکه شده و به داخل کیسه ها انداخته شده است .دلیل 
اصلی مرگ هر سه نفر از دست دادن خون فراوان پس از 

جراحت بوده است .

 در اتفاقی دیگر سارا مینارد دختر13 ساله هرمن که در یک 
انباری در شهر مون ورنون ایالت اهایو حبس شده بود پیدا 
شد .پلیس در همین رابطه متیو هافمن را که فردی بیکار 
است دستگیر و مورد بازجویی قرار داده است هر چند در 
با قتلهای عجیب  ابتدا به نظر می رسید او هیچ رابطه ای 
او   بازجویی  از  از گذشت ساعاتی  ندارد ولی پس  اوهایو 
و  داد  پلیس  به  را  اجساد  دقیق  مکان  به  مربوط  اطالعات 
حاال پلیس در حال بررسی حضور شرکایی در قتل این سه 
.این در حالی است که سکنه این  نفر با متیو هافمن است 
شهر کوچک همه امیدوار به زنده بودن این سه نفر بودند 
و با توجه به یافت شدن دختر خانواده این احتمال وجود 
اما  آنها هم در مکان دیگری حبس شده باشند  داشت که 

جزییات این قتل همه را در شوک بزرگی فرو برده است .

تورنتو سان /22 نوامبر

بازداشت زن تگزاسی به اتهام ارسال 
تصاویر خود به همکالسی های پسرش

 زن 37 ساله ای در تگزاس به اتهام ارسال تصاویر مستهجن خود به همکالسی 
های پسرش بازداشت شد.

تصاویری  کرده  اعتراف  ساله   37 دیوید  دارلینگ  لوری  نوشت  اسوشیتدپرس 
ایمیل کرده است. لوری  از خودش را برای همکالسی های پسر 16 ساله اش 
بعد از اعتراف ضمنی به کار شنیع خود توسط پلیس بازداشت شده و به زندان 
فرستاده شد. طبق قوانین موجود وی متهم به انجام جرم درجه سوم بر اساس 

قوانین جرایم رایانه ای امریکا شده است.
یا چهار سال قبل مادر  پسری که عکسها برایش ارسال شده به پلیس گفت 3 
اینتر نت تصاویر خود را  از طریق  بعدا  دوستش را مالقات کرده است و وی 
برایش ارسال کرده است. وی همچنین گفت لوری از وی خواسته تا به صفحه 
روی صفحه  را  خود  معمولی  تصاویر  طریق  آن  از  و  بپیوندد  وی  بوک  فیس 
شخصی اش قرار داده و بعدا سایر تصاویر را از طریق اینترنت برایش ارسال 
کرده است. پسر قربانی این ماجرا گفته که از طریق اس ام اس و ایمیل و فیس 

بوک با وی تماس می گرفته است.
وی لوری را زن بدی توصیف کرده که قصد فریب وی را داشته است.

استفاده از استخوان مادربزرگ 
برای تدریس

یک معلم در ایتالیا برای تدریس استخوان شناسی از اسکلت مادربزرگش استفاده 
می کرد.اومبرتو چهل و چهار ساله که در یکی از شهرهای ایتالیا معلم مدرسه 

است برای تدریس استخوان شناسی اسکلت مادربزرگش را تکه تکه کرده بود. 
در اوایل سال تحصیلی وی به شاگردانش گفت: من اسکلتی در اختیار نداشتم 
که دستگاه استخوان بندی انسان را از روی آن به شما نشان بدهم ولی باالخره 

توانسته ام یک اسکلت پیدا کنم.

آن وقت یک صندوق از زیر میزش بیرون کشید و آن را روی کف اطاق خالی 
کرد و در برابر نگاه های مضطرب شاگردانش استخوانها را یک یک از آن بیرون 
آورد و اسکلت کاملی درست کرد و آنگاه گفت این اسکلت مادربزرگ من می 

باشد.
به قبرستان  اومبرتو شب  از کالس درس فرار کردند.  تمام بچه ها وحشت زده 
رفت و استخوان ها را سر جایشان گذاشت. اولیای شاگردان او را از اینکه عماًل 

به فرزندانشان درس می دهد بازداشته بودند.

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید
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● فروردین ماه
شما قدرت خود باوری و اعتماد به نفس تان در این روزهای اخیر بسیار کم شده است، 
شاید به دلیل صحبت های دوستان تان باشد یا شاید هم به دلیل اتفاقات ناگواری باشد که 
برایتان پیش آمده است و باعث شده است که شما اعتماد به نفس تان را از دست بدهید. 
شما به تازگی دوست دارید به قلب تان گوش دهید تا این که با عقل تان رفتار کنید زیرا 
عقل تان گاهی پیشنهادهایی را به شما می دهد که تمایلی به انجام آنها ندارید. مسیر خود 
را در یک خط ادامه ندهید، سعی کنید تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود آورید، زیرا 

زندگی تان دچار یکنواختی شده است. 
● اردیبهشت ماه

شما در این روزها احساس می کنید فاصله ای بین شما و کسی که او را دوست دارید 
اما ناراحت و نگران نباشید زیرا دلیل  افتاده است به همین دلیل بسیار ناراحت هستید 
این فاصله ای که بین شما دو نفر رخ داده است به زودی مشخص خواهد شد. بهتر است 
در این روزها تصمیمات مهم و خطیر را نگیرید، زیرا شما دارای قدرت فکری مناسبی 
نیستید و ممکن است به خاطر راهی که انتخاب می کنید به بیراهه بروید. راه زندگی شما 
کمی باریک شده است و باید خیلی با احتیاط از پرتگاه ها و دره های زندگی عبور کنید.

● خرداد ماه
دهید  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  آنها  و  کنید  نقد  را  دیگران  که  این  از  بسیار  شما 
خوشحال میشوید، اما الزم است بدانید این کار باعث می شود تا شما وجهه مثبت خود 
را از دست دهید. با دیدی مثبت به همه چیز نگاه می کنید و در دنیایی که خودتان برای 
خودتان ساخته اید به سر می برید بهتر است از این دنیا خارج شده و افرادی را که در 

اطراف شما هستند و وقایعی را که رخ میدهند مشاهده کنید.
● تیر ماه

وقایع منفی که در گذشته برایتان رخ داده است، اثر منفی بر روی شما گذاشته است و 
کنید. شما در کشاکش  فراموش  را  اتفاقات  این  اید  نتوانسته  این همه مدت  از  بعد  شما 
زندگی واقع شده بودید اما بهتر است راه خود را در مبارزه و جدل پیدا کنید، زیرا اگر راه 
تان را پیدا نکنید دچار نا امیدی می شوید ؛ به صحبت هایی که می شنوید و یا خواسته 

هایی که دیگران از شما دارند سریع جواب مثبت ندهید و کمی تامل کنید.
● مرداد ماه

شما باید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز کنید، فرصت ها و اتفاقات تازه ای برایتان 
پیش می آید که چشم شما را بیشتر به روی دنیا باز می کند ؛ مراقب باشید زیرا نرمش 
بیش از حد در کارهایتان به ضرر شما می شود. هر پیش آمد یا اتفاقی برایتان رخ می 
دهد نباید راه شما را عوض کند، در زندگی تان پیگیر باشید و انقدر به مسائل با دیدی 
منفی ننگرید، زیرا باعث می شود که به سالمتی شما آسیب برسد ؛ واقع بین باشید تا 

موفق شوید.
● شهریور ماه

برای شما  که  دهید  انجام  کارهایی  است  بهتر  میگذرانید،  بطالت  به  را  خود  زمان  شما 
مفید باشد نه این که از توانایی هایتان استفاده نکنید و همه استعدادهای ما کشف نشده 
از آن  انجام می دهید، مهم تر  افراد  با  باقی بماند. قضاوت های نادرستی را در رابطه 
همه این کارها را در زندگی تان اجرا می کنید به همین دلیل باعث شده است که زندگی 
شما در گذشته گره های بسیاری داشته باشد ؛ بهتر است تا قدرت و توان کار کردن را 
دارید از همین امروز شروع به کار کردن کنید تا ذخیره و اندوخته ای برای آینده خود 

داشته باشید.
● مهر ماه

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

است که شما یک پرش برای آینده داشته باشید.
● آبان ماه

شما به راحتی نمیتوانید هیجانات و صحبت های خود را کنترل کنید، شاید به نظرتان این 
صحبت ها کوچک باشد و ناچیز به نظر برسد اما باید به صحبت های خود دقت کنید زیرا 
ممکن است از همین صحبت هایتان بر علیه شما استفاده شود. شما زیادی بی احتیاط 

هستید و در کارهایتان با بی دقتی کامل عمل می کنید اما باید مواظب باشید.
● آذر ماه

شما در بهترین موقعیت قرار دارید، بهتر است از این فرصت خود استفاده کنید و تا جایی 
که می توانید از زمین اوج بگیرید. شما بیش از حد مثبت بین هستید ولی نباید در زندگی 
تا این حد مثبت بین باشید زیرا حوادث و اتفاقات زیادی برایتان رخ خواهند داد که ممکن 
است برخی از انها منفی نیز باشند. به مسائلی که اهمیتی ندارند زیادی فکر می کنید بهتر 
است تا این حد فکر و خیال نداشته باشید و اجازه دهید اطرافیان تان نیز در کارهایتان به 

شما کمک کنند زیرا زندگی تان ساده تر خواهد شد.
● دی ماه

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

می دهید.
● بهمن ماه

احساس میکنید با زندگی که در حال حاضر دارید کمی بیگانه شده اید و نمی دانید چه 
نقشی را در زندگی حاضر دارید به همین دلیل دچار سردرگمی شده اید ؛ توصیه می 
شود اول و در ابتدا خود را پیدا کنید و بعد قدم در کارهای مختلف بگذارید. اتفاقات تازه 
ای در زندگی شما رخ می دهد، که باعث میشود دید تازه ای پیدا کنید و انرژی فوق العاده 

زیادی را از این اتفاق به دست بیاورید.
● اسفند ماه

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

با تصمیم گیری های منطقی پیش برود. 

حوادث
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رئیس کانون هواداران کمیته ملی المپیک: 

800 هوادار داریم که 
شگفتی ساز شده اند!

نام  خود  های  پیراهن  روی  ایرانی  تماشاگران  اینکه  از  ها  چینی 
ایران را به چینی نوشته اند شگفت زده شده اند.

محسن خدایی مسئول کانون هواداران ایرانی کمیته ملی المپیک در 
محل برگزاری مسابقات در باره طرفداران ایرانی گفت:» ما برای 
البته  به 400 هوادار را ساماندهی کرده بودیم.  اول نزدیک  بازی 
آمار دقیقی از این جهت که بدانیم چند نفر از ایران برای بازی ها 
ایرانیان  اینکه محل استقرار  با توجه به  اند نداریم ولی فقط  آمده 
در شهر برای مان مشخص است با اطالع رسانی در این بخش ها 
مسابقات  برای  را  مند  عالقه  هواداران  از  زیادی  تعداد  توانستیم 

هماهنگ کنیم. «
او ادامه داد:» البته تعدادی هم تماشاگر چینی از طرف ستاد بازی 
نکته جالب درباره بچه های  اختیارمان گذاشته می شوند.  ها در 
ما لباس های یکدست شان هست که واژه ایران به زبان چینی هم 

روی آن نقش بسته و سبب شگفتی چینی ها شده است. «
اما در روزهای حساس که بازی ها تداخل پیدا می کنند ، چه برنامه 
ای برای حمایت از ورزشکاران مان وجود دارد؟ او در پاسخ به 
این سئوال می گوید:» سعی می کنیم ، انرژی مان را روی رشته 
البته   . داریم  مدال  برای  کسب  باالتری  که شانس  بگذاریم  هایی 
اگر ممکن باشد سعی می کنیم در هر روز چند رشته ورزشی را 
پوشش دهیم هرچند فواصل زیاد بین ورزشگاه های مختلف کمی 

کار را برای مان دشوار می کند.«

معصومی: بدشانس ترین کشتی گیر گوانگجو هستم

 قرعه بدی داشتم
کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم کشورمان پس از ناکامی از صعود به 
مرحله نهایی بازی های آسیایی گفت: »من بدشانس ترین کشتی گیر 
این بازی ها بودم که برای فینالیست شدن با بدترین قرعه روبه رو 

شدم.«
فردین معصومی گفت: »چه قرعه ای می تواند بدترین از این باشد 
که در مرحله مقدماتی بازی ها که تعیین کننده فینالیست ها هم است، 
با قرعه ای مانند “آرتور تایمازوف” روبه رو شوی که دارنده چهار 
مدال طالی جهانی و المپیک است. قدرت این کشتی گیر ازبکستانی 
بر هیچ کس پوشیده نیست. من در فینال بازی های آسیایی دوحه 
هم مقابل همین کشتی گیر شکست خوردم اما از شانس بد این بار 

حریفم در مرحله مقدماتی شد.«
او ادامه داد: »تمام تالشم را کردم تا پیروز این میدان باشم. االن 
هم نمی دانم چه باید بگویم چون به نظرم بدشانس ترین کشتی گیر 

بودم که با بدترین قرعه روبرو شدم.«
این کشتی گیر در خصوص ادامه دیدارهای خود برای کسب مدال 
برنز گفت: »مدال طال و نقره را که از دست دادم. چاره ای ندارم که 
به حداقل مدال بسنده کنم. به هر حال باید پیروز شوم تا صاحب 

این مدال شوم.«

تیم پیرواني از تیم برانکو بهتر است 
مجید جاللي - مربي فوتبال 

در  بردن  ابزارهاي  بگوییم  باشد  بهتر  شاید  یا  موفقیت  ابزارهاي 
تیم فوتبال امید ایران موجود است. یک خط حمله خیلي خوب، یک 
فقرات  واقع ستون  در  دفاع وسط خوب،  یک  و  دروازه بان خوب 
محکمي را ساخته است و این همان ابزار برنده شدن است. بازیکنان 
و  هستند  کارآمد  واقعا  هم  ایستگاهي  کارهاي  بخش  در  ایراني 
ایستگاهي  ضربات  باشند.  داشته  اوت  بلند  پرتاب هاي  مي توانند 
از روي خطاهایي که حریف به ما مي دهد بسیار کارساز بوده و 
اینها  این تاکتیک به ثمر رسیده است. در واقع  گلهاي زیادي روي 
ابزار برنده شدن هستند منتهي شاید این ابزار در بازي هاي سخت 
کافي نباشند. آن چیزي که تا االن انجام داده ایم، نشان داده است 
که این ابزار براي غلبه بر تیم هاي متوسط کفایت مي کند. از لحاظ 
تیمي ما نمي توانیم بگوییم تیم ایران تنها به این ابزار تکیه کرده و به 
لحاظ تاکتیکي تیم خوبي نیست. شاید بي انصافي باشد که اینگونه 
قضاوت کنیم. باید ببینیم انتظارات ما چیست. ما اگر تیمي را درست 
کرده باشیم براي اینکه برنده شود، خب این تیم همان طور که گفتم 
ابزارهایش را دارد و مي تواند بازي حریفانش را تخریب کند. این تیم 
بازیکناني دارد که خوب مي دوند و بازي درگیرانه را مخصوصا در 
خط میاني و در گوشه ها بلد هستند. منتها اگر انتظار داشته باشیم 
که اینها یک فوتبال روبه جلو و با طراوت بازي کنند، شاید انتظار 

نابجایي باشد.
 اگر تیم بودن را به این بدانیم، تیم امید ما مقداري کمبود دارد. ولي 
از نظر دفاعي، بازي درگیرانه، بازي تخریبي و بازي براي برنده 
شدن، به نظر من، ما تیم خوبي هستیم. تیم هایي مثل ژاپن و کره 
یا حتي چین و حتي جدیدا بعضي از کشورهاي عربي به بازي هاي 
آسیایي مثل بستري نگاه مي کنند براي دو سال بعد که مي خواهند 
مقدماتي جام جهاني را بازي کنند. در واقع آنها استراتژي کارشان 
هر چهارسال یک بار و از جام جهاني تا جام جهاني است. در واقع 
تورنمنت ها  دل  در  ا ست،  که جام جهاني  را  نهایي شان  آنها هدف 
اکنون  تا  آنها  و  تیم هاست  آن  از  یکي  ژاپن  مي کنند.  جست وجو 
آمدن هر  با  و  پیشرفت مي کنند  که خیلي خوب  کرده اند  ثابت  هم 
قبلي  جام جهاني  از  جلوتر  قدم  دو  را  ژاپن  تیم  شما  جام جهاني، 
مي بینید. حتي خیلي از تورنمنت ها هم را این وسط با اینکه با تیم هاي 
جوان و پرانگیزه آمده اند، توانسته اند فتح کنند. این شاخصه اي است 
که االن تیم هاي مثل ژاپن و کره دارند. تیم ژاپن یک حریف خیلي 
قدرتمند است. من درباره بازي ذوب آهن و آن تیم کره اي گفتم که 
صرفا بازي دفاعي و ضدحمله شاید دیگر در فینال براي ذوب آهن 
کفایت نکند. ذوب آهن به این شکل توانست از سد چند تیم بگذرد، 
دارند.  حساسیت  خیلي  توپ  مالکیت  روي  کره اي  تیم هاي  ولي 
همین موضوع االن براي تیم هاي ژاپني هم هست. ما اگر بخواهیم 
جلوي ژاپن موفق باشیم، حتما باید در بخش مالکیت توپ صاحب 
ایده هاي بهتري باشیم. با قابلیت هایي که بازیکناني مثل انصاري فر، 
آرش افشین و غالمرضا رضایي در بخش حمله دارند، فکر مي کنم 
بتوانیم بازي خوبي مقابل ژاپن داشته باشیم. به نظر من این تیم 
ایران از تیمي که برانکو در بوسان 2002 داشت تیم بهتري است و 

بازي هاي آینده شاید بتواند این موضوع را اثبات کند. 

ورزش ایران
 خداحافظي تلخ کریم باقري

 با پرسپولیس 
سکوت طوالني مدت و نقش پررنگ کریم باقري در طراحي تمرینات 
سرخ ها، قریب به اتفاق کساني که در این فصل هرازگاهي سر تمرینات 
این تیم حاضر مي شوند را به این باور رسانده بود که توافقاتي بین 
علي دایي و کاپیتان پا به سن گذاشته پرسپولیس انجام شده. اینکه آقا 
کریم به طورغیر رسمي دستیار اول دایي باشد اما براي حفظ آرامش 
نسبت به نیمکت نشیني اعتراض نکند. این ذهنیت زماني تقویت شد 
که بازیکنان هم حرف شنوي خاصي از کریم باقري داشتند و او به 
مرد شماره دو تمرینات پرسپولیس تبدیل شده بود. این روند تا بازي 
پرسپولیس مقابل داماش در جام حذفي ادامه پیدا کرد اما ناپدید شدن 
ناگهاني کریم باقري و خارج شدن او از دسترس بازیکنان و مدیران 
روز  یک  کریم  کاپیتان  کرد.  باطل  را  گمان ها  و  تمام حدس  باشگاه 
پس از اینکه مقابل داماش هم 90 دقیقه روي نیمکت نشست به نشانه 
اعتراض در تمرین حضور پیدا نکرد. درهمین رابطه مسئوالن باشگاه 
به ویژه محمود خوردبین، سرپرست این تیم سخت در تالش هستند 
که باقري را پیدا کنند و با او در مورد دالیل دلخوري اش صحبت کنند 
اما هنوز موفق به انجام این کار نشده اند. موبایل باقري اغلب اوقات 
خاموش است و در دقایق کوتاهي هم که موبایلش را روشن کرده، 
پاسخ تماس ها را نمي دهد. کنکاش خبرنگاران براي پي بردن به دالیل 
غیبت کریم باقري در تمرینات روز دوشنبه در نهایت به اینجا رسید 
که رسایي، قائم مقام باشگاه پرسپولیس درغیاب حبیب کاشاني از 
داد:»  خبر  تمرینات  در  غیبت  از  قبل  بازیکن  این  مستقیم  غیر  پیغام 
غیبت آقا کریم در تمرین براي ما هم غیره منتظره بود. بعد از اینکه از 
رشت برگشتیم هیچ اتفاقي نیفتاد اما باقري از طریق یکي از بازیکنان 
پیغام داد که نمي آید. آقاي کاشاني تازه به تهران بازگشته و باید با 
او جلسه برگزار کنیم« در بازه زماني طوالني مدتي که کریم باقري 
با سعه صدر روي نیمکت مي نشست و هرازگاهي براي اتالف وقت 
به میدان مي رفت احتماال روزهایي را در ذهن مرور مي کرد که دایي 
تازه سرمربي تیم ملي شده بود و به قصد گرفتن کمک براي صعود 

به جام جهاني او را به اردوي تیم ملي دعوت کرد.

 قبل از دایي مربیان سابق تیم ملي هم قصد داشتند از بازیکن آماده 
آن روزهاي لیگ برتر در ترکیب تیم ملي استفاده کنند اما باقري فقط 
به علي دایي پاسخ مثبت داد. خاطره داربي فصل گذشته هم هنوز از 
ذهن کریم باقري پاک نشده. روزي که شوت استثنایي او در دقایق 
پایاني بازي دایي را از مهلکه نجات داد و محبوبیتش را نزد هواداران 
پرسپولیس به اوج رساند. واقعیت این است که دایي بخشي از موفقیت 
نسبي اش در پرسپولیس را مدیون کریم باقري است. او البته واکنش 
خاصي نسبت به غیبت باقري در تمرینات از خود نشان نمي دهد و 
وساطت اطرافیان براي بازگرداندن باقري به تمرینات را نمي پذیرد. 
یحیوي مربي دروازه بان هاي پرسپولیس و اولین نفري بود که غیبت 
باقري در تمرین را به اطالع دایي رساند. یحیوي در جریان تمرین 
دیروز به دایي گفت که باقري دیگر قصد شرکت در تمرینات را ندارد 
اما دایي فقط شانه هایش را باال انداخت و هیچ واکنشي به حرف هاي 

یحیوي نشان نداد. 

ترتیب  ماجراي  که  مي دهد  نشان  گذشته  روز  دو  اتفاقات  برآیند 
پذیرفتن چنین  از  او  امتناع  آقا کریم و  براي  بازي خداحافظي  دادن 
پیشنهادي براي دست به سر کردن کاپیتان پا به سن گذاشته سرخ ها 
با  است.  بوده  نوري  محمد  مالحظه  قابل  بازي هاي  از  پس  هم  آن 
گذشت 48 ساعت از این ماجرا مسئوالن باشگاه از ارائه اطالعات به 
خبرنگاران طفره مي روند و همه چیز را به بعد از مالقات با حبیب 
کسي  اولین  باید  قاعدتا  خوردبین  محمود  مي کنند.  موکول  کاشاني 
باشد که از وضعیت کریم باقري پس از ترک تمرینات آگاه باشد اما 
سرپرست پرسپولیس از طریق تعدادي از بازیکنان در جریان اصل 
و در  بود  ناراحت  نشیني  نیمکت  از  کریم  است:»  گرفته  قرار  ماجرا 
دیگر سر  گفته،  بازیکنان  از  یکي  به  او  تمرین دوشنبه حاضر نشد. 
تمرین نمي آید. من و دایي از این موضوع بي خبر بودیم.«آخرین خبر 
در مورد کریم باقري این است که قرار است امروز جلسه اي بین او و 
حبیب کاشاني برگزار شود. مالقاتي که شاید به خداحافظي ناگهاني 
از  قبال  که  کاشاني  حبیب  بینجامد.  پرسپولیس  کاپیتان  دومین  با 
مالزي کریم باقري را از گفت و گو با خبرنگاران منع کرده بود امروز 
ماموریت دشواري دارد. تجربه نشان داده علي دایي کسي نیست که 
از کنار این ماجراها به سادگي عبور کند و کریم باقري هم پس از چند 
روز سرانجام با اظهارات آتشین روي جلد روزنامه ها ظاهر مي شود. 

ورزشی ایران و جهان
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جنگ لفظي فیفا و قطر 
بر سر میزباني جام جهاني باال گرفت 

در  گرما  شدت  از  فیفا  آنکه  از  پس  قطر  و  فیفا  میان  لفظي  جنگ 
آن کشور در ماه هاي ژوئن و ژوئیه ) حدود تیر و مرداد و زمان 
برگزاري جام جهاني فوتبال ( انتقاد کرد، به باالترین حد خود رسید. 
محمد بن همام رئیس قطري کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضو کمیته 
اجرایي فیفا در پاسخ به این انتقاد مسئوالن فیفا در وبالگ شخصي 
خود بر مشکالت بالقوه اي دست گذاشت. او این سخنان را پس از 
آن ایراد کرد که بازرسان فیفا نسبت به ریسک دماي باالي هوا براي 
گفتند،  و  دادند  و مسئوالن هشدار  کارشناسان  و  فوتبال  بازیکنان 
چاک  مي رسد.  سانتي گراد  درجه   50 به  گاهي  قطر  در  هوا  دماي 
فیفا گفته است: شما مي توانید در ورزشگاه  از اعضاي  بلیزر یکي 
مي توانید  هم  کشور  کل  براي  اما  بگذارید  هوا  تهویه  دستگاه  ها، 
تعبیه سیستم  بر  قطر  پافشاري  به  طعنه اي  جمله،  این  کنید؟  چنین 
خنک کننده در داخل ورزشگاه ها بود. اکنون بن همام با همین منطق 

به طعنه بلیزر پاسخ داده است. 
بن همام در وبالگ شخصي خود نوشت: هنگامي که یکي از همکاران 
از من درباره پیشنهاد میزباني زادگاهم )قطر( و هواي داغ آنجا و 
دو  من  پرسید،  داشت،  خواهد  بازیکنان  سالمت  براي  که  خطراتي 
حل  راه  و  پیشرفته  فن آوري  اول،  کردم.  یادآوري  او  به  را  نکته 
در  ورزشگاه ها  در  هوا  باالي  دماي  چالش  براي  قطر  که  تکنیکي 
نظر گرفته است. دوم، آیا به یاد نمي آورید که جام جهاني 1994 در 
و  روز  میانه  در  از مسابقات  برخي  آنجا،  در  برگزار شد؟  آمریکا 

دماي بیش از 50 درجه سانتي گراد انجام مي شد. 
هنگامي که او به من گفت به خاطر مي آورد، پرسیدم آیا کسي در 
آن زمان از به خطر افتادن سالمت بازیکنان و مسئوالن فوتبال در 
جریان برگزاري جام جهاني فوتبال در آمریکا انتقاد کرد؟ برعکس، 
حتي تماشاچیان آمریکایي هم گرماي هوا را فراموش کردند و اکنون 

با گذشت کمتر از 16 سال متقاضي میزباني جام جهاني شده اند. 
این در حالي است که بازرسان فیفا، قطر را براي میزباني جام جهاني، 
بازرسان،  این  نظر  از  اند.  کرده  ارزیابي  انتخاب  ترین  پرمخاطره 
آمریکا ریسک کمي دارد، هرچند که در ارزیابي کلي و به خاطر نبود 
ضمانت هاي الزم از سوي دولت آن کشور، در رده میاني به لحاظ 

مخاطره پذیري قرار گرفته است. 
 2022 جام جهاني  میزباني  داوطلب  کشورهاي  میان  در  استرالیا 
داراي بهترین شرایط تکنیکي ارزیابي شده و با اختالف اندکي، باالتر 

از کره جنوبي قرار گرفته است. 

********************
انگلیس »درجا« مي زند 

انتقاد شیرر از کاپلو 
آلن شیرر، مهاجم سابق انگلیس و نیوکاسل فابیو کاپلو را زیر سوال 
برده است.شکست 2 بر یک انگلیس در هفته گذشته مقابل فرانسه 

نیم  و  »فابیو دو سال  اظهارنظر شیرر شده.او مي گوید:  این  باعث 
است که اینجاست و مطمئن نیستم با او پیشرفتي کرده باشیم.« 

کارشناس برنامه »مسابقه روز« همچنین گفت بازیکنان فعلي انگلیس 
بازي  تیمي  هر  با  »اگر  نیستند:  بااستعداد  دیگر کشورها  اندازه  به 
کنیم، البته که مي جنگیم و اراده داریم، اما از نظر فني روشن است که 
ما از بقیه تیم ها عقب تریم و پشت سر آنها هستیم. بله، وقتي به وین 
روني یا استیون جرارد، یا فرانک لمپارد یا ریو فردیناند مي نگرید 
مي گویید مي توانیم بقیه تیم ها را ببریم، اما به جز این بازیکنان چه 
کسي را داریم؟به نظرم مشکل در رابطه با بچه هایي است که در راه 
مي آموزند.  آنها چه  اینکه  و  باالتر هستند،  مقاطع سني  به  رسیدن 
البته  واقعا به آنها چه یاد مي دهند؟ ما باید از اینجا شروع کنیم و 
نیاز به زمان بسیار، بسیار زیادي داریم. متاسفانه ما در این کشور 
صبر و حوصله نداریم و همیشه آنقدر به بازیکنان فشار مي آوریم 
که در هر تورنمنت نه تنها مي خواهیم آنها برنده شوند، بلکه انتظار 

داریم واقعا قهرمان  بشویم

ورزش

مارادونا در مالقات با آقاي خاص 

رئال با مورینیو 
قهرمان اروپا مي شود 
مادرید  رئال  مربي  مورینیو،  ژوزه  و  مارادونا  آرماندو  گو  دیه 
در  مادریدي  تیم  تمریني  جلسه  جریان  در  و  جمعه  روز  عصر 
شهرک ورزشي والدبباس با هم دیدار کردند.این دو نفر در حالي 

که بازیکنان رئال مشغول انجام حرکات تمریني شان بودند، براي 
تصاویر  اسپانیایي  بودند.رسانه هاي  صحبت  مشغول  دقایقي 
لحظاتي از این دیدار را منتشر کرده اند. مارادونا در بازدیدي که 
از شهر مادرید داشت، حدود 15 دقیقه در جلسه تمریني رئال که 
درهاي آن به روي رسانه ها باز بود، حاضر شد و در کنار مورینیو 
روي یکي از نیمکت هاي کنار زمین قرار گرفت و با او به صحبت 

پرداخت. 

مورینیو  ژوزه  از  حمایت  ضمن  مارادونا  گو  دیه  مالقات  این  در 
لیگ  در  مادرید  رئال  اقبالي  بد  به  مي تواند  وي  که  کرد  اعالم 
قهرمانان اروپا پایان داده و به نخستین سرمربي تبدیل شود که با 

سه باشگاه مختلف به مقام قهرماني اروپا دست مي یابد. 

اسطوره فوتبال آرژانتین گفت: باید به مورینیو وقت داد تا بازیکنان 

اتفاق  اینتر  در  که  است  آن چیزي  این  دریابند.  را  هایش  خواسته 
افتاده و ایتالیایي ها پس از 50 سال فاتح جام اروپا شده اند. 

اگر  که  ام  شده  متقاعد  گفت:من  رئال  ایتترنتي  پایگاه  به  مارادونا 
آنان قدري صبر کنند مورینیو خواهد توانست ظرف یک مدت کوتاه 
لیگ  در  قهرماني   9 با  که  مادرید  رئال  شود.  قهرمانان  لیگ  فاتح 
این  در  اخیر  سال هاي  در  اروپاست،  تیم  پرافتخارترین  قهرمانان 
رقابت ها عملکرد خوبي نداشته و پنج سال پیاپي پس از صعود از 
تیم  این  نهایي حذف شده است.  گروه خود، در مرحله یک هشتم 
آخرین بار در فصل 02 - 2001 با درخشش زین الدین زیدان در 
فینال لیگ قهرمانان اروپا حاضر شد و با شکست این تیم آلماني به 
مقام قهرماني رسید. قهرمان جام جهاني 1986 معتقد است مورینیو 

مي تواند به این ناکامي ها پایان دهد. 

مورینیو نخستین بار در سال 2004 به همراه پورتو قهرمان اروپا 
شد و سپس به چلسي رفت و هر چند نتوانست به موفقیتي در اروپا 
انگلیس  برتر  لیگ  قهرمان  را  تیم  این  پیاپي  به طور  اما  یابد  دست 
کرد. این نخستین قهرماني تیم لندني پس از یک ربع قرن بود. وي 
سپس به اینتر میالن پیوست و در ماه مي سال گذشته در ردیف 
سرمربیاني چون ارنست هاپل و اوتمار هیتسفلد قرار گرفت که در 

دو باشگاه مختلف قهرماني در اروپا را تجربه کرده اند. 

مورینیو  گفت:»  رئال  از سرمربي  تعریف هایش  ادامه  در  مارادونا 
جو رقابتي خوب بین بازیکنان به وجود آورده و آنها براي قرار 
گرفتن در ترکیب ثابت به سختي تالش مي کنند. من تمرینات رئال 
باالتر  منتقدانش  از  سروگردن  یک  مورینیو  دیده ام:  نزدیک  از  را 
است. او به بازیکنانش اجازه مي دهد که از فوتبال بازي کردن لذت 
ببرند. او بهتر از هر کس دیگري مي داند که باید با بازیکنان چگونه 
اسپانیا  ندارد  فعال قصد  آرژانتین  « سرمربي سابق  کند.  برخورد 
را ترک کند:»براي تماشاي ال کالسیکو در اسپانیا مي مانم. دوست 
بسیار  کار  گواردیوال  ببینم.  نزدیک  از  را  بزرگ  بازي  این  دارم 
سختي در پیش دارد و برابر تیم مورینیو دچار دردسر خواهد شد.« 

در این مالقات جالب مورینیو با اهداي پیراهن امضا شده خود به 
مارادونا از وي به خاطر حضور در برنابئو تقدیر و تشکر کرد و 
گفت: »تو شماره یک هستي« آقاي خاص خطاب به مارادونا گفت: 
کنار شما  دارم ساعت ها در  قدیمي دوست  »به عنوان یک هوادار 
)مارادونا( باشم و از تجربیات و خاطرات ارزشمندتان استفاده کنم. 
نام مارادونا از کودکي براي من بیانگر شکوه و تعصب و قهرماني 

در دنیاي فوتبال بوده و هست. « 

آخرین نتایج رده بندی تیم های شرکت کننده در بازی های آسیایی گوانژو
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CODI
Turkish Su-
per Market, 

ELINGنقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی و جزیی

با نازلترین قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

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

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

آموزش نقاشی
در تمامی مقاطع

خصوصی 

07503936274

آموزش زبان فرانسه
خصوصی و نیمه خصوصی

07503936274

آماده به کار
پرستاری از کودکان و سالمندان شما

07544422152

مینی بوس جهت کرایه
کانون ایرانیان لندن یک مینی بوس 17 نفره در اختیار دارد 
که جهت کرایه در اختیار کسانی که شرایط رانندگی با آن 

را دارند قرار می دهد.

کرایه کنندگان باید دارای گواهینامه معتبر  باشند و 
ضوابط مربوط به کرایه مینی بوس را که در اختیار آنان 

قرار داده خواهد شد اجرا کنند.

جهت کرایه مینی بوس با کانون ایرانیان لندن با 
شماره 02077000477  با آقای علی تماس بگیرید.

  www.persianweekly.co.uk به وبسایت 
 یا به آدرس فیس بوک ما بپیوندید

www.facebook.com/persian.weekly

فروش مغازه پیتزایی
در منطقه جنوب شرقی لندن

با رنت و ریت مناسب و درآمد عالی

07515022506



کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون



Thoroughbred Iranian horses are valued for their 
speed, endurance and beauty. However, breeding 
with foreign horses and genetic changes have en-
dangered the species. 
Iranian horses have historical precedence of thou-
sands of years and the Caspian pony, for instance, 
dates back to 4,000 years. 
Hakim Igdiri, the head of Gonbad-e Kavous Horse 
Riding Complex, said thoroughbred Turkman horses 
are superior to horses of other countries, CHN re-

ported. 

Current Situation 
At present, there are only 700 thoroughbred Turk-
man horses in Turkman-Sahra. 
In the 1960s, a group of horses was imported from 
Pakistan. These horses had high speed in short dis-
tances and the regional people were attracted to 
these horses. The breeding of Turkman mares with 
these horses gave rise to a new generation of horses 
called Dakhoon. 
At present, Dakhoon horses are found in abundance 
while thoroughbred Turkman horses have declined. 
As a result, in cooperation with the Horse Riding Fed-
eration and people of the region, specimens have 
been collected from horses believed to be thorough-
bred Turkman and sent abroad for genetic test so 
that they are identified and bred in Iran. 
Igdiri noted that a race is held in spring and another 
in fall among Turkman, Dakhoon, imported and Arab 
horses. 
“In Golestan province, horse racing is common, 
though there are no facilities for teaching horse rid-

ing. Recently, the issue of teaching horse riding was 
discussed following the establishment of the provin-
cial horse riding committee,” he said. 

The plains of Turkman-Sahra are still viewed as the 
best venue for breeding Turkman horses. Tradition-
al and modern Turkman horse racing attract many 
tourists from different parts of the country to Turk-
man-Sahra. People also bet on horses during these 
events. 
A breeder of genuine Turkman horse, Ana Moham-

mad Qelichi, said the number of Dakhoon horses has 
increased while the number of thoroughbred Turk-
man horses has declined. 
“The owners of Turkman horses pay large sums of 
money for maintaining their horses while the horse 
races held annually are limited. If Turkman horses 
can participate in more races, it will provide incen-
tives to owners, as a large number of tourists visits 
Turkman-Sahra to watch these races,” he said. 

Differences 
The thoroughbred Turkman horse has lost its past 
status and is currently used by brides during wed-
ding ceremonies. 
The Turkman horse is noted for its endurance. It had 
a slender body, similar to a greyhound. Although re-
fined in appearance, the breed is one of the tough-
est in the world. They have a straight profile, long 
neck and sloping shoulders. Their back is long, with 
sloping quarters and tucked-up abdomen. They have 
long and muscular legs. 
The coat of a Turkman horse can be of any color 
and usually possesses a metallic glow. Many theories 

have been formulated to explain the glow of Turk-
man horse’s coat, but apparently this is due to its 
genetic makeup. 
Though both the Arabian horse and the Turkman 
may have had a common ancestor in the oriental 
horse prototype, in their purest old forms they were 
similar in some ways and different in others. Both 
had excellent speed and stamina. Both had extreme-
ly fine coats and delicate skin, unlike many breeds 
found in Europe. They both had large eyes, wide 
foreheads and tapering muzzles. 

They both came from very arid environments. Here 
the similarities between the Turkman of Central Asia 
and the Arabians of the Nejd desert lands of Central 
Arabia end, and the horses begin to diverge to suit 
their environments and the fighting styles of their 
breeders. Some divergence may be attributable sole-
ly to the natural selection of traits while others could 
be linked to selective breeding. 

The Arabian horse had fairly large hooves for its size. 

In the Central Arabian desert, there is deep sand as 
well as hard terrain. A larger hoof is needed here to 
cope with this type of terrain. 
This is while the Turkman horse had small hooves. 
This was an adaptation to the steppes of the Central 
Asia, which largely consisted of a hard, rocky ground, 
covered with coarse sand, more like fine gravel and 
of stiff, parched vegetation. 
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The World Philosophy Day conference 
was inaugurated Sunday morning in 
the presence of President Mahmoud 
Ahmadinejad, and scholars from Iran 
and 42 other countries. 
The conference opened at the Iran 
National Library and Archive (INLA) 
with the opening speech by President 
of the conference in Iran Gholam-Ali 
Haddad-Adel, the Persian service of 
Fars reported on Sunday. 
“We are pleased that Iran is celebrat-
ing such a great event in its country 
this year,” he said. 
“A philosopher has a deep and percep-
tive mind and great philosophers are 
the elites who devote their main atten-
tion to human beings,” he said. 

“Iranians comprise a nation that has 
inscribed their history with peace, 
justice and thought. Iran has trained 
great scholars and philosophers over 
the centuries, one of whom is Avicen-
na,” he remarked. 

Addressing the foreign guests, he con-
tinued, “You have traveled to a coun-
try whose philosophers of today can 
name their older generation of lumi-
naries one by one.” 

President Ahmadinejad spoke next and 
said, “Man grows as his knowledge of 
the world and its Creator increases; 
man is greater than any single phe-
nomenon of which he has knowledge. 

If an individual gets to know God and 
mankind, he/she would naturally get 
to know the other creatures, “the main 
concern for man is getting to know 
himself and his Creator.” 
Director of the Institute of Wisdom and 
Philosophy of Iran Gholamreza Avani, 
who is also the deputy president of the 
conference, next said that Iran is the 
only country in Asia holding the event 
internationally, “Concurrent with the 
conference in Iran, many countries 
across the globe are celebrating the 
event nationally.” 
He also added that organizers of the 
event have tried to select and invite 
the top philosophers from different 
countries to attend the event, which is 
running until November 23. 

He added that 37 scholars are coming 
from Europe, 28 from Asia, 15 from 
the United States, 12 from Africa and 
5 from Oceania. 
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Irish musician Derek Gleeson will 
lead the Tehran Symphony Or-
chestra (TSO) as a guest conduc-
tor. 
Gleeson, who is currently the Dub-
lin Philharmonic Orchestra’s chief 
conductor, began rehearsals with 
the TSO performing Tchaikovsky’s 
Symphony No. 6 on Monday, the 
Persian service of the Fars News 
Agency reported. 

He is scheduled to conduct the 
TSO in upcoming concerts, which 
will be performed before Muhar-
ram and Safar, the lunar months 
during which any music perfor-
mance is forbidden in Iran due to 
the mourning ceremonies for the 
anniversary of the martyrdom of 
Imam Hussein (AS) and his com-
panions. 
Gleeson, 46, studied piano, per-
cussion, composition and con-
ducting at the College of Music 
and the Royal Irish Academy of 
Music both in Dublin, the Royal 
Academy of Music in London, and 
the Hochschule fur Musik in Vi-
enna. 
He also studied film scoring at the 
University of California in Los An-
geles. 
He has previously has conducted 
the London Philharmonic Orches-
tra, the National Symphony Or-
chestra of Ireland, Orchestra Da 
Camera Fiorentina (Italy), the 
Brohuslav Martinu Philharmonic, 

Karlovy Vary Symphony Orches-
tra, Philharmonic Orchestra Hra-
dec Kralove (Czech Republic), RTL 
Orchestra (Luxembourg) and sev-
eral other orchestra around the 
world. 

Gleeson has composed film scores 
for “The White Pony”, “Irish Whis-
key”, “Moving Target”, “The Door-
way” and several other movies. 

The Music and Poetry Office of 
the Iranian Ministry of Culture and 
Islamic Guidance decided to lead 
the TSO using a guest conduc-
tor in May 2010 when permanent 
conductor Manuchehr Sahbaii re-
signed. 
Over the past two months, Glee-
son is the second foreign conduc-
tor to be invited to lead the TSO. 

The first was Matthias Kruger 
from Germany, who led the TSO 
in performances in Tehran in Oc-
tober. TSO’s organizers were seri-
ously censured by Iranian music 
critics for inviting the 30-year-old 
musician. 
Afterward, Iranian musician Nader 
Mortezapur was invited to helm 
the TSO in several performances 
in Doha and Tehran. 

Photo: Conductor Derek Gleeson 
and the Dublin Philharmonic Or-
chestra in a combination photo 
(derekgleeson.com) 

Iranian institute 
to honor veteran 
comedians
The Iranian institute “Nasl-e Aftab” is 
organizing a ceremony in honor of vet-
eran cinema and TV comedians to be 
held December 1 at Tehran’s Arasbaran 
Cultural Center. 
In a session held on Monday, the sec-
retary of the event actress Laleh Es-
kandari elaborated on it and said, “The 
organizers have arranged the program 
to tell the comedians that their efforts 
in entertaining people are respected.” 
A selection of 15 veterans who have 
been active in 1980’s and 90’s have 
been selected from among the actors, 
filmmakers and producers, the Persian 

service of ISNA reported on Tuesday. 

The names of the veterans to be hon-
ored have not been released in the 
news. 

“Most of the roles I have acted in were 
serious, but I have always liked to ex-
perience comic roles as well. I hope I 
can do that someday,” Eskandari said. 

Managing director of the event Amir 
Khadem, also present at the session, 
noted that they are negotiating with 
several organizations to provide special 
awards for the honorees, “but the main 
purpose of the event is honoring the 
veterans in person.” 

“We are planning to invite a board of 
jury members for next year’s program,” 
he added. 

Iranian illuminator 
invited to hold courses 
at Shanghai University

The Shanghai University has invited 
Iranian illuminator Mostafa Aqamiri 
to hold courses at the university. 
The invitation was recently offered 
by officials of the Chinese univer-
sity after Aqamiri participated in a 
session at the Iranian Consulate in 
Shanghai, Aqamiri told the Persian 

service of the Mehr News Agency 
on Friday. 

He has given the Shanghai Universi-
ty a résumé and is waiting for an of-
ficial response from the university. 

Aqamiri, 43, was raised in an art-
ist family. He and his brother Alireza 
have been invited to hold exhibi-
tions in Algeria in May 2011. 

He won the second award at the 

WORLD PHILOSOPHY DAY 
CONFERENCE KICKS OFF

Irish conductor to lead 
Tehran Symphony 
Orchestra

Iranian cartoonist 
awarded at Brazilian 
contest
TEHRAN -- Iranian cartoonist Ab-
bas Rafeii won first prize at the 
Belo Horizonte International Graf-
fic Humor Contest (BH Humor) in 
Brazil. 

The festival was on the theme of 
“Transport and Transit”. The sec-
ond award went to Elias Monteiro 
from Brazil. 

The selected cartoons are currently 
on display during an exhibit that 
opened on November 10 and runs 
until December 12 at the Casa do 
Baile in Brazil. 
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Nuclear inspectors working 
in Iran found the country’s 
enrichment programme at 
the Natanz enrichment plant 

temporarily shut last week, 
the International Atomic En-
ergy Agency reported ear-
lier this week. IIran’s P-1 
centrifuges were developed 
from a 1970s European de-
sign and have been prone 
to breakdowns. A rapid ex-
pansion of enrichment in 
2007-08 exacerbated the 
problems. An IAEA report 
in September 2010 said the 
number of producing cen-
trifuges had fallen to 3,772 
from 3,936 a few months 
earlier. Delays in Iran’s en-
richment campaign could 
buy more time for efforts to 
find a diplomatic solution to 
its stand-off with the world 
powers over the nature of 
its nuclear activities.
The Stuxnet computer virus 
may be one of the factors 
causing the shutdown. Stux-
net, a malicious computer 
worm that attacks command 
modules for industrial equip-
ment, has been described as 
a first-of-its-kind guided cy-
ber missile. Stuxnet was dis-
covered in July 2010, but is 
likely to have existed for at 
least a one year before that. 
The majority of infections 
have been found in Iran.
Rumours abound concern-
ing the source of the virus: 
there is speculation that it 
is a state-backed attempt 
to sabotage Iran’s nuclear 
activities, gas pipelines or 
power plant. The ultimate 
goal of Stuxnet is to sabo-
tage facilities by reprogram-

ming programmable logic 
controllers (PLCs) to operate 
out of their specified bound-
aries in a way that the at-
tackers specify.

International computer 
safety and security experts 
Symantec say that Stuxnet 
looks for industrial control 
systems and then changes 
the code in them to allow 
the attackers to take con-
trol of these systems with-
out the operators knowing. 
“In other words, this threat 
is designed to allow hack-
ers to manipulate real-world 
equipment, which makes it 
very dangerous.”
The Symantec dossier on 
Stuxnet published earlier 
this month says, “It is the 
first computer virus to be 
able to wreak havoc in the 
physical world. It is sophis-
ticated, well-funded, and 
there are not many groups 
that could pull this kind of 
threat off. It is also the first 
cyberattack we’ve seen spe-
cifically targeting industrial 
control systems.” 
The worm is made up of 
complex computer code 
that requires lots of differ-
ent skills to put it together. 
Symantec security experts 
estimate it took five to ten 
people to work on this pro-
ject for six months. In addi-
tion, knowledge of industrial 
control systems was needed 
along with access to such 
systems to do quality assur-
ance testing; again indicat-
ing that this was a highly 
organized and well-funded 
project.
Source: Nuclear Engineering
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Five Iranian cultural 
elements registered 
on UNESCO list
UNESCO has inscribed five Iranian elements on its List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 
The music of the Bakhshis of Khorasan region, the 
Pahlevani and Zurkhaneh sport, the Iranian passion 
play tazieh, the traditional skills of carpet weaving 
in the Fars region, and the traditional skills of carpet 
weaving in Kashan were all registered on the list during 
the Fifth Session of the Intergovernmental Committee 
in Nairobi from November 15 to 19. 
Living in the Khorasan region in northeastern Iran, the 
Bakhshi people have a reputation for their musical skill 
in playing dotar, a two-stringed, long-necked lute. 
They narrate epics poems containing mythological, his-
torical or legendary themes. 
Pahlevani or Zurkhaneh sport is an Iranian martial art 
that combines elements of Islam, Gnosticism and an-
cient Persian beliefs. 
The Iranian passion play tazieh recounts religious 
events, historical and mythical stories and folk tales. 
Each performance has the four components of poetry, 
music, song and motion. 

Performers are always male, and female roles are 
played by men, most of whom are amateurs who gain 
their living through other means but perform for spir-
itual rewards. 

The traditional skills of carpet weaving in Fars region 
is mostly related to the Qashaqai nomads. All tasks in-
volved in weaving a carpet are shared by nomad men 
and women and all materials used in weaving are also 
made and processed by them. 

Wool for the carpets is shorn by men in spring or au-
tumn. The men then construct the carpet loom -- a 
horizontal frame placed on the ground -- while the 
women convert the wool into yarn on spinning wheels. 
The colors used are mainly natural -- reds, blues, 
browns and whites produced from dyestuffs including 
madder, indigo, lettuce leaf, walnut skin, cherry stem 
and pomegranate skin. 

The women are responsible for the design, color selec-
tion and weaving, and bring scenes of their nomadic 
lives to the carpet. They weave without any drawn de-
sign, thus no weaver can weave two carpets of the 
same design. 

All these skills are transferred orally and by example. 
Mothers train their daughters to use the materials, 
tools and skills, while fathers train their sons in shear-
ing wool and making looms. 

These processes are also carried out by men and wom-
en in Kashan, in Isfahan Province. 

The traditional skills of Kashan carpet weaving are 
passed down to daughters through apprenticeship un-
der instruction from their mothers and grandmothers. 
Apprenticeship is also the means by which men learn 
their skills of designing, dyeing, shearing, loom-build-
ing and tool-making. 
Last year, Noruz and the titles and items of the radifs in 
Iranian music were registered on UNESCO’s List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

Technical problems 
lead to shutdown of 
Iran’s enrichment 
programme
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Technical problems 
lead to shutdown of 
Iran’s enrichment 
programme

Nuclear inspectors 
working in Iran found 
the country’s enrich-
ment programme at 
the Natanz enrichment 
plant temporarily shut 
last week, the Interna-
tional Atomic Energy 
Agency reported earlier 
this week. IIran’s P-1 
centrifuges were devel-
oped from a 1970s Eu-
ropean design and have 
been prone to break-
downs. A rapid expan-
sion of enrichment in 
2007-08 exacerbated 
the problems. An IAEA 
report in September 
2010 said the num-
ber of producing cen-
trifuges had fallen to 
3,772 from 3,936 a few 
months earlier. Delays 
in Iran’s enrichment 
campaign could buy 
more time for efforts to 
find a diplomatic solu-
tion to its stand-off with 

the world powers over 
the nature of its nuclear 
activities.
The Stuxnet computer 
virus may be one of 
the factors causing the 
shutdown. 

Stuxnet, a malicious 
computer worm that 
attacks command 
modules for industrial 
equipment, has been 
described as a first-of-
its-kind guided cyber 
missile. Stuxnet was 
discovered in July 2010, 
but is likely to have ex-
isted for at least a one 
year before that. The 
majority of infections 
have been found in 
Iran.
Rumours abound con-
cerning the source of 
the virus: there is spec-
ulation that it...
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Irish conductor to lead Tehran 
Symphony Orchestra
Irish musician Derek Gleeson will lead the Tehran Symphony Orchestra (TSO) as a guest con-
ductor. Gleeson, who is currently the Dublin Philharmonic Orchestra’s chief conductor, began re-
hearsals with the TSO performing Tchaikovsky’s Symphony No. 6 on Monday, the Persian service 
of the Fars News Agency reported. > Page 4
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The music of the Bakhshis of Khorasan region, the Pahlevani and Zur-
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