
آیا برنامه های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان 
مقیم انگلستان، در جهت تامین خواسته های 

شماست؟
1  - بلی   2 - خیر

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

کیهان کلهر برای چهارمین 
بار نامزد جایزه گرمی شد

جنبش دانشجویی؛ نقد یا اعتراض

PERSIAN             WEEKLY
 هفته نامه پرشین - شماره 160

جمعه 22 امرداد ماه 1389   - چاپ لندن  40  صفحه  
No. 177,  Friday 10 December 2010
www.persianweekly.co.uk £1.00 Where Sold

www.iranianstudy.com

075 9269 0822
تحصیل در انگلستان و اخذ ویزای تحصیلی 

در کمترین زمان

هفته نامه پرشین - شماره 177
جمعه 19 آذر ماه 1389 - چاپ لندن 40 صفحه

دچار  را  دانشجویان  جنبش،  به  ابزاری  صرفا  نگاه 
بحران روحی و بی اعتمادی مطلق به مدعیان اصالح 
در  نامنسجم  اما  گسترده  اعتراضات  كرد.  نظام 
دانشگاه ها شكل گرفت ولی نه تنها به نتیجه نرسید 
بلكه جامعه را به عنوان ناظر بیرونی نگران تر می 

كرد.
نگاه اجمالی به اتفاقاتی که در عمر جنبش دانشجویی از زمان تولد تا به امروز افتاده است، این 
سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا این جریان همواره دچار فراز و نشیب های بسیاری 
شده است؟ چرا دوره ای را پرجوش و خروش بوده است و دوره ای خاموش؟  زمانی که 
حرکت های دانشجویی در دانشگاه به وجود آمد و جنبش دانشجویی حضور فعال و آگاه خود 
را در صحنه تحوال ت سیاسی کشور نشان داد، جامعه سیاسی ایران حاکمیت پهلوی را که 
پس از شكست مشروطه بر سر کار آمده بود، تجربه می کرد. در ان روزگار بود که فضای 
دانشگاه آرام آرام به سمت تحرکات سیاسی پیش می رفت و جامعه ایرانی با پدیده نوینی به 

نام جنبش دانشجویی در عرصه سیاست روبه رو شد. 
دانشجویان در فاصله سال های133 1320- و بعد از آن تا سال 13۵7، سال پیروزی انقالب، 
برای   -۵6 تحصیلی۵7  سال  دادند.  نشان  کشور  رویدادهای  به  نسبت  مختلفی  های  واکنش 

صفحه  16 دانشجویان سال تحرکات ویژه بود. دراین ایام ...

صفحه 4

گفتگوی اختصاصی با حسین خسروجردی هنرمند بنام هنرهای تجسمی ایران
 رک و صریح می گویم:

فعالیتهای فرهنگی متاسفانه از استانداردها پائین تر است. 

بزرگداشت سلیمان میناسیان در لندن

عكس: عارف

صفحه 12

077 33 11 3137



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 كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اکنون در 
شرکت خود آماده همكاری 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 حكاكی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچكس عصبانی نیست. 
هیچكس سوار بر اسب نیست. هیچكس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچكس 
سرافكنده و شكست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و 
هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است كه 
هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیكره تراشیده 
شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد. 

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

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان 
نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و  سیاسی 
باشد  و صرفا در جهت اطالع  رسانی 
مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام  صحیح 
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 

كرده 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

مفتخریم كه هفته نامه پرشین توانسته، جایگاه خود را در میان جامعه ایرانیان و پارسی 
زبانان این كشور پیدا كند. جایگاهی كه قدر مسلم، دستیابی به آن سهل و آسان نبوده و 
دشواری های خاص خودش را نیز به همراه داشته است. اما هموار نمودن این مسیر سخت 

و دشوار به یاری حمایت ها و محبت های شما خوانندگان نشریه، میسر گردیده است. 
از اینكه با ما احساس نزدیكی و صمیمیت می كنید و مسائل و مشكالت مربوط به خود و 
یا جامعه ایرانیان ساكن در انگلستان را با ما در میان می گذارید، بسیار خرسند هستیم. 
چرا كه همه اینها مشوق هایی می باشد كه ما را در پیگیری هدف و رسالتی كه در پیش رو 

داریم، استوارتر می سازد.

به هر سو جامعه بزرگ ایرانیان در انگلستان درگیر مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی در 
ابعاد و شاخه های گوناگون می باشد. هفته نامه پرشین خود را ملزم می داند كه به منظور 
اطالع رسانی و برقراری ارتباط بیشتر میان مردم و برنامه های گوناگونی كه در حال اجرا 

می باشد، به عنوان پل ارتباطی عمل نموده و پیوند دهنده این ارتباطات باشد. 
به منظور برآورده شدن این مهم، الزم است كه برنامه گذاران و مسووالن امر، خبرنگاران 
هفته نامه را در جریان رویدادها و برنامه های گوناگونی كه برای ایرانیان در حال اجراست 
بگذارند تا ما به موقع بتوانیم در مورد آنها اطالع رسانی نموده و یا در این برنامه ها 

حضور یافته و پوشش خبری آنها را به نحو مطلوبی برای ایرانیان، ایفا نمائیم.

سردبیر

یادداشت هفته

 همکاری با  هفته نامه ِپرشین
هفته نامه پرشین از همه هموطنان ایرانی و همه نویسندگان اینترنتي 
همكاري مي  به  دعوت  باشند  که  دنیا  در هرکجاي  اینترنتي!  غیر  و 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نماید. 
کاریكاتور و دیگر آثار خود را با رعایت نكات 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 همكاران جدید و ثابت پرشین خواهد بود.
-۵ به لحاظ زیبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یک یا چند عكس 
نمائید. در صورت عدم  ارسال  را همراه مطلب خود  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس 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 ممكن 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  کاریكاتوریست  و  عكاسان، 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 وارده
هفته نامه وزین پرشین

داشتم  را  کنسرتی  به  رفتن  انتظار  که  بود  ها  ماه 
همان  از  داد.  می  تجلی  را  محبوبم  خواننده  نام  که 
روزهای اول که متوجه شدم قرار است آقای احسان 
بلیت  چند  زود  خیلی  بیاید؛  لندن  به  امیری  خواجه 
رزرو کردم تا بتوانم به همراه دوستانم که آنها نیز 

از عالقمندان احسان بودند، به این برنامه بروم.
کرده  شروع  را  معكوس  شمارش  آخر،  های  هفته 
می  نگاهی  تقویمم  به  مشتاقانه  روز  هر  و  بودم 
انداختم و محاسبه می کردم که ببینم چند روز دیگر 

به لحظه موعود باقی مانده است.
در این بین شایعاتی مبنی بر اینكه احسان و گروهش 
برای  امكان دریافت ویزا  که  آیند چرا  نمی  لندن  به 
آنها بسیار ضعیف است. دلهره ای در وجودم شكل 
گرفت تا اینكه تقریبا سه هفته پیش، مصاحبه ای که 
کنسرت(  کننده  )برگزار  تنجرین  شرکت  مدیریت  با 
توسط روزنامه شما، انجام گرفته بود را خواندم و 
اطمینان قلبی حاصل کردم که این کنسرت حتما در 

لندن اجرا خواهد شد.

باالخره انتظارها به پایان رسید و شنبه هفته گذشته 
خودمان را برای رفتن به این کنسرت آماده کردیم. 
وجودم پر از شور و هیجان بود و خودم را آماده 
می کردم تا واقعا لحظات خوشی را در آنجا سپری 

کنم. 
شود.  می  باز  درها   7:30 ساعت  بود  شده  اعالم 
به سمت  کنیم.  پیدا  پارك  جای  توانستیم  با سختی 
طویلی  صف  که  شدیم  متوجه  و  رفتیم  ساختمان 
با  البته  که  باز شوند  درها  تا  اند  ایستاده  در  پشت 
کمال ناباوری تا حوالی ساعت 8:30 در سرما آنجا 
می  که  هم  شدیدی  باران  انتظار  این  به  ایستادیم. 
به کجا  بارید را اضافه کنید که واقعا نمی دانستیم 
پناه ببریم. به هر حال از آغاز که بدشانس بودیم و 
باز شد؛ مدت زیادی وقت صرف  هنگامی که درها 
دریافت بلیت ها شد تا صندلی هایمان مشخص شود. 
گذر  حال  در  زمان  که  بودم  نگران ساعت  همچنان 
بود و ناهماهنگی های زیادی در سالن دیده می شد.

وارد سالن اصلی شدیم و پس از انتظار فراوان در 
امیری و گروهش  ساعت 9:1۵شب، احسان خواجه 
وارد صحنه شدند و شروع به هنرنمایی نمودند. هر 
چقدر گوش می کردم، کمتر می شنیدم. متن شعرها 
اصال واضح نبود و اشكاالت زیادی در سیستم صدا 

وجود داشت که البته پس از پایان اجرای ترانه اول، 
آقای  به  و  کردند  اعتراض  مساله  این  به  حاضران 
حال  هر  به  شنوند.  نمی  که  گفتند  امیری  خواجه 
مشتاق  اینكه  با  شود.  حل  مشكل  این  تا  شد  تالش 
بودم اما اصال از کیفیت کار و نحوه اجرای برنامه 
راضی نبودم. اصال آن سالن مناسب برگزاری چنین 
کنسرتی نبود. برنامه ساعت 11 شب هم تمام شد. 
هیچ  که  کردم  احساس  آمدم  بیرون  از سالن  وقتی 
لذتی از کنسرتی که ماه ها انتظارش را می کشیدم، 
عقیده  هم  من  با  نیز  دیگران  و  دوستانم  نبردم. 
بودند. فقط متوجه شدم پول هنگفتی بابت تهیه بلیت 
پرداخت کردم که اصال به این همه هزینه وقت و پول 

نمی ارزید.
هماهنگی  و  ریزی  برنامه  که  دانم  می  حال  هر  به 
اما  بود  قبل صورت گرفته  ها  ماه  از  های بسیاری 
شده  روبرو  شكست  با  کار  این  اجرایی  مرحله  در 
اول  نفر ضربه وارد کرد.  به چند  این شكست  بود. 
تجربه  اولین  در  که  امیری  خواجه  احسان  خود  به 
اش در لندن، آنگونه که می خواست نتوانست کارش 
رقم  برایش  را  تلخی  و  بد  خاطره  و  بدهد  ارائه  را 
زد. دوم به مردم و ایرانیان خارج از کشور که در 
اینجا ساکن هستند و با وجود پرداخت هزینه زیادی 
برای تهیه بلیت، سرخورده و دلسرد شدند. سوم به 
خود برنامه گذاران! شرکت تنجرین می خواهد این 
روند کاری را ادامه دهد و از هنرمندان داخل ایران 
برای حضور در لندن دعوت نماید، اما اگر مردم در 
اینجا، اعتمادشان را نسبت به آنها از دست بدهند در 
اجرای برنامه های آتی، حمایت و پشتیبانی مردم را 

از دست خواهند داد. 

عالقمندیم که به نحوی شنونده دالیل و توضیحات 
این شرکت نسبت به این برنامه به مخاطبان باشیم.

با تشكر 
سینا ع.ا از لندن 

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.



جمعه 12  آذر ماه 1389   -  شماره 176هفته نامه پرشین4

info@persianweekly.co.uk

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

 لطفا نظرات  و انتقادات خود را  در ارتباط با این برنامه ها برای ما ارسال نمائید
 تا در این نشریه به چاپ برسد.

برگزاری فستیوال رومی )موالنا(
نام  با  ای  روزه  یک  فستیوال   2011 ژانویه   1۵ شنبه  تاریخ  در 
در  دیگر  های  گروه  برخی  و  پیوند  انجمن  مشارکت  با  »رومی« 

سالن )Arts Depot( واقع در شمال لندن، برگزار خواهد شد. 

معین،  باقر  همچون   مولوی شناسی  استادان  کنون سخنرانی  تا 
عالء امیرشاهی، شهباز ایرج، عبدالحی پیرزاده، پروفسور لِولسون، 
این  این فستیوال قطعی شده است.  تئاتر خیام در  از  لقمان  آقای 
برنامه یک روزه بخش های جانبی متعددی شامل نمایشگاه عكس، 
را   .... و  کودکان  برای  قصه خوانی  مثنوی خوانی، رقص سماع، 
نیز در بر دارد. عالوه بر آن استاد نامی، داوود آزاد نیز در این 

فستیوال خواهد نواخت.

به منظور کسب اطالعات بیشتر در هفته آینده گفتگویی با مدیریت 
اجرایی این برنامه خواهیم داشت تا شما خوانندگان نشریه را در 

جریان آخرین اخبار مربوط به این فستیوال، قرار دهیم.

رونمایی  از کتاب
  "سرگذشت شعر پارسی"

  در لندن
به گزارش خبرنامه پرشین آقای محمود کویر شاعر و محقق 

ایرانی در زمینه ادبیات و فرهنگ ایران  در روز هفدهم دسامبر  
در  محله کوینز والک لندن  از کتاب "سرگذشت شعر پارسی"  
رونمایی  خواهند کرد و در ادامه جلسه شعر خوانی ایشان پیش 

بینی شده است. عالقمندان میتوانند برای اطالعات بیشتر به 
وب سایت www.mahmoodkavir.com  و یا به آدرس زیر 

مراجعه نمایند

45 Queens Walk, London W5 1TL

***** 

نمایشگاه عکس سارا 
شهسواری در لندن

نمایشگاهی از عكسهای هنرمند برجسته 
لندن  در  شهسواری  سارا  خانم  ایرانی 
برپا خواهد شد. خانم سارا از هنرمندان 
نمایشگاه  که  است  ایرانی  بنام  عكاس 
هایی در نقاط مختلف بر پا نموده است.

تا  دسامبر   13 تاریخ  در  نمایشگاه  این 
4 ژانویه در ساختمان اصلی شهرداری 

لندن برگزار خواهد شد.

CITY HALLو THE QUEEN’S WALK LONDON SE1 2AA

برگزاری جشن های کریسمس 
ایرانیان مسیحی لندن

فرا رسیدن کریسمس  به مناسبت  لندن  ایرانیان مسیحی  کلیسای 
داده  ترتیب  را  هایی  نو، جشن  آغاز سال  و  )تولد عیسی مسیح( 
است که عالقمندان و پارسی زبانان می توانند به طور رایگان در 
متنوعی  های  برنامه  که  مراسم  این  نمایند.  ها شرکت  این جشن 
را همراه با پذیرایی در بر دارد؛ به ترتیب در تاریخ سه شنبه 21 
دسامبر، ساعت 7 شب در شمال لندن به آدرس زیر برگزار می 

شود:

Christ Church
Friern Barnet Road, Friern Barnet, N11 3EP

جشن های دیگر در تاریخ پنجشنبه 23 دسامبر ساعت 7 شب و 
یكشنبه 26 دسامبر ساعت 10:30 صبح و 12 ظهر به آدرس زیر 

برقرار می باشد:
Iranian Christian Fellowship
158 Sutton Court Road, w4 3HR

قابل ذکر است که شرکت در این برنامه ها برای عموم آزاد است.

گفتگوی اختصاصی با حسین خسروجردی هنرمند بنام 
هنرهای تجسمی ایران

 رک و صریح می گویم:

فعالیتهای فرهنگی 
متاسفانه از استانداردها 

پائین تر است. 
گفتگو: ارسالن یكتا منش

حسین  سراغ  به  لندن  ایرانی  فیلمهای  ی  جشنواره  ی  حاشیه  در 
خسروجردی رفتیم. هنرمندی که در حوزه ی هنرهای تجسمی ایران 
این جشنواره نیز به  با  چهره ای شناخته شده به حساب می آید و 
عكس و تصویر سازی  عنوان یكی از اعضای هیات انتخاب بخش " 

" همكاری کرده است. نگاه او که حاال مدتی است در لندن زندگی می 
کند، به حوادث و رویدادهای هنری ایرانیان در لندن به طور خاص و 
خارج از کشور به طور عام می توانست برای ما و شمای خارج نشین 
جالب باشد و زوایای تازه ای را در برابر دیدگانمان بگشاید، از همین 
رو، فارغ  از دغدغه های جشنواره و اساسًا درباره ی هنر ایرانی در 
خارج از مرزهای جغرافیایی و زبانی ایران به گفت و گو نشسته ایم. 
او می گوید که پل ارتباطی هنرمند با مردم و جامعه اش نباید هیچگاه 
گسسته شود و هنرمند باید که هر آیینه با مردم و اتفاقات روز جامعه 
اش در تماس باشد.... شرح این گفت و گو را در ادامه از پی بگیرید...

از  داریم  بنا  ما  گو،  و  گفت  این  در  خسروجردی،  آقای 
كشور  از  خارج  در  ایرانیان  فرهنگی  های  فعالیت 
بگوییم... برای شروع لطفاً پاسخگوی این سوال باشید 
به  اید، هیچ  لندن بوده  این مدت كه ساكن  كه شما در 

تماشای برنامه های ایرانی رفته اید یا نه؟

بله. من چند تا برنامه از ایرانی های لندن دیدم و ببخشید که رك و 

از استاندارد  این کارها  اما احساس می کنم سطح  صریح می گویم 
حرفه ای متاسفانه خیلی پایین تر است...

خب، اتفاقاً بحث من هم همین است. ببینید، من همیشه 
با خودم قیاس گرفته ام مثاًل میان نمایشی كه در تئاتر 
شهر می دیدم و نمایشی كه یک تیم ایرانی در یک سالن 
آن  با  بود  ایران  آنجا  خب  كند.  می  اجرا  اینجا  محقر 
تئاتری  از فرهنگ  تئاتری كه خواهی نخواهی   فرهنگ 
انگلستان ضعیف تر است، با این وجود هنرمند ایرانی 
كه سالها ست با این تئاتر قدرمند هم آمیخته، نمی تواند 
حتی همان كارهایی كه روزگاری در ایران انجام می داد 
این  دالیل  یا  و  دلیل  نظر شما  به  كند،  تكرار  اینجا  را  

ماجرا چیست؟

من نظر خودم را می گویم البته... ما فراموش نكنیم که یک سازمان 
مدیریتی و برنامه ریزی و حمایتی فرهنگی همیشه برای هنرمند الزم 
است. اگر چه هنرمند باید آزاد و خارج از نظارت های حكومتی عمل 

کند اما یک حامی جدی می خواهد که کارهای حاشیه  ای و سازمانی 
هم  بخشش  یک  ماجراست.  سوی  یک  این  دهد.  انجام  را  اجرایش 
پشتوانه  که  است  اساتید  تخصصی  و  تكنیكی  و  فنی  نظارت  بخش 
وقتی  یعنی  ماجرا.  این  زمینه ی قضاوت  و  ماجراست  این  دانش  ی 
کار کارشناسی نمی شود، خب هر کاری انجام می شود. و این کار 
در حد کسی است که تنها تصمیم گرفته یک کاری را انجام دهد ولی 
وقتی کار، کارشناسی و قضاوت می شود که به نظر من حتمًا هم باید 
قضاوت شود خب مالك های ارزش هنری در کار این قضاوت رعایت 
می شوند. در همین موسیقی ایران مثاًل اگر شما دقت بكنید، موسیقی 
نظارت  این  از  بخشی  است  ممكن  چه  اگر  دارد.  ناظر  ایران  امروز 
باشد  حكومتی  اصطالح  به  یا  و  باشد  ایدئولوژیک  و  باشد  سیاسی 
اما به هر شكل بخش بسیار مهمتری از آن بخش کارشناسی و فنی 
ماجراست. این موضوع را هم اضافه کنم که این کار نظارت توسط 
آدمهایی صورت می گیرد که اصواًل در کار موسیقی، استخوان خورد 
کرده اند و خیلی از اهالی موسیقی به آنها احترام می گذارند. در حوزه 

های دیگر هم همینطور...

اینجا  در  و  ندارد  غرب وجود  در  و حكومتی  دولتی  نظارت  این  اما 
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش پایانی

اتفاقا برخالف تصور خیلی ها من شخصا گمان 
می كنم كه مشكالت كشور اكثرا چنان را حل های 
ساده دارند كه در باور مدیریت فعلی كشور نمی 
این  ضمن  گویم  نمی  را  مشكالت  ی  )همه  گنجد 
كه همه ی مدیران اجرائی كشور را هم متهم نمی 
وقتی  ما  كه  است  این  در  كار  اشكال  منتها  كنم( 
وزیر  شدیم  وكیل  شدیم  گیر  تصمیم  خودمان 
و  كنیم  می  را گوش  نه حرف كسی  دیگر  شدیم 
نه حاضریم كارمان را این قدر ساده نشان بدهیم 
و  بخورد  لطمه  حرمتمان!  به  ناكرده  خدای  كه 
كه  است  این  در  هم  كارمان  ادامه ی  راه  بهترین 
برای بهتر جلوه گر شدن قدمان هر كس بلند قدتر 
به همان  یا  بدهیم  فراریش  یا  دیدیم  از خودمان 

اندازه از قدش كم كنیم.

خوب این از حرف های من. ولی بی مورد نمی بینم 
در انتها برای ادای دین و احترام به فرهیختگانی 
این كشور  كه در زمره ی نخستین دردشناسان 
بهار  الشعراء  ملک  مرحوم  از  مستزاری  بودند 
است  شده  سروده  پیش  سال  نود  حدودا  كه  را 

برایتان بیاورم.

این دود سیه فام كه از بام وطن خاست     
           از ماست كه بر ماست

وین شعله ی سوزان كه بر آمد ز چپ و راست   
  از ماست كه بر ماست

جان گر به لب ما رسد از غیر ننالیم       
            با كس نسگالیم 

از خویش بنالیم كه جان سخن این جاست    
         از ماست كه بر ماست 

ما كهنه چناریم كه از باد ننالیم               
           بر خاک ببالیم

لیكن چه كنم آتش ما در شكم ماست      
             از ماست كه بر ماست

اسالم گر امروز چنین زار و ضعیف است  
       زین قوم شریف است

نه جرم ز عیسی نه تعدی زكلیساست       
         از ماست كه بر ماست

گوییم كه بیدار شدیم! این چه خیالست       
         بیداری ما چیست؟

  بیداری طفلی استكه محتاج به الالست      
      از ماست  بر ماست   

والسالم 

برگزاری کنسرت 
احسان خواجه 
امیری در لندن

دسامبر(  چهارم   ( گذشته  هفته  شنبه 
کنسرت احسان خواجه امیری در لندن 
برگزار  )پنجم دسامبر( در منچستر  و 
شد که از استقبال بی نظیر عالقمندان 
مطرح،  خواننده  این  دوستداران  و 

برخوردار شد.
اما آنچه که به هیچ عنوان قابل پیش بینی 
نبود، پدید آمدن مسائلی بود که اساس 
تاخیر  برد.  زیر سوال  را  کنسرت  این 
به  نرسیدن  برنامه،  اجرای  در  فراوان 
موقع بلیت ها به دست مردم، وضعیت 
بد آب و هوایی و ترافیک سنگین مرکز 
شهر، کمبود جای پارك، عدم هماهنگی 
نامطلوب  کیفیت  سالن،  در  الزم  های 
صدا، مناسب نبودن سالن برای اجرای 
چنین کنسرتی و .... همه و همه دست 
به دست هم داد و سبب شد برنامه ای 
انتظارش  قبل  ها  ماه  از  عالقمندان  که 
را می کشیدند به شكل نامطلوبی ارائه 
اعتراض ها و نارضایتی  شود و موج 
مردم را در پی داشت. به گونه ای که 
ناراحت،  و  عصبانی  آنها  از  بسیاری 
خواهان باز پس گیری پول خود شدند 
و به طرق مختلف از جمله تماس های 
تلفنی و استفاده از شبكه های مجازی 
همچون فیس بوك، گالیه ها و خواسته 

های خود را منعكس نمودند.
با  تلفنی  تماس  پرشین، طی  نامه  هفته 
)برنامه گذار(  مدیریت شرکت تنجرین 
و  شد  مساله  این  پاسخگویی  خواهان 
هفته  در  که  داد  قول  شرکت  مدیریت 
با  نشستی  برگزاری  از  پس  آینده، 
اعضای گروه و مدیران برنامه، نتیجه 
این مشكالت  بروز  این نشست و علل 
بگذارد  میان  در  نامه  هفته  با  را 
کیفیت  درباره  الزم  توضیحات  و 
مردم  اطالع  به  را  کنسرت  نامطلوب 

برساند.

کارهای بزرگ و درجه یكی عرضه می شوند...

اینجا هم نظارت فرهنگی وجود دارد... 
البوم  با سرمایه ی خودمان مثاًل یک  توانیم هر وقت که بخواهیم  اینجا ما می  ندارد. در  نه. وجود 

موسیقی پخش کنیم و هیچ نهادی هم نیست که مجبور باشیم برای اینكار از او اجازه بگیریم...

بله می توانیم پخش کنیم. اما دقت کنید که آن جریان هدایت کننده فرهنگ به شكل کالنش در انگلستان 
آنقدر قدرتمند است که خوب می تواند در عین پوشش دادن به این جریانهای جزئی، آن جریان جدی 
تر را با یک حمایت ویژه تر و متمرکزتری به جامعه معرفی کند. قطعًا این جریانهای موسیقیایی که 
ارزش کمتری دارند، اگر چه مخاطبان خودشان را دارند، هرگز نمی توانند به روال فرهنگی این کشور 
ضرری وارد کنند. در ضمن سنت و تاریخ فرهنگی اینها با نمونه ی ایرانی ما فرق بسیاری دارد، این 

موضوع را هم فراموش نكنیم.
بله... برگردیم به هنر ایرانی در خارج از مرزهای ایران...

چیزی که من شاهدش بودم، این بود که از ابتدای خروج هنرمندان و اهالی فرهنگ ایرانی از ایران، 
کمتر دیده ام که یک  هنرمندی، سینماگری، نقاشی، حاال هرچه، هر چند از جمله ی نام آوران هنر ایران 

باشد بیاید از ایران بیرون و بتواند یک اتفاق تازه ایجاد کند. خیلی کم است شاید هم اصاًل نیست...

حاال جدا از مسئاله ی نظارت فرهنگی، چه عوامل دیگری را در این ضعف دخیل 
می دانید؟

یک دلیلش این است که به هر صورت هنرمند باید در جامعه ی خودش شكل بگیرد و رشد کند. از 
جهانی که می شناسد، از آتمسفری که می شناسد، از فضایی که داخلش بزرگ شده بگیرد و تحویل 
جامعه بدهد. در واقع جوهره ی یک نگاه جمعی است که به عنوان محصول هنرمند به جامعه تزریق 

می شود. و اگر این نگاه جمعی نباشد، طبیعتًا محصول هنری ای هم وجود نخواهد داشت.
این نسبت یک اثر هنری با جهانی که هنرمند در آن زندگی می کند بسیار مهم است. قطع ارتباط یک 
هنرمند با جامعه اش هم برای هنرمند و هم برای جامعه مضر است. خود من اگر االن در ایران نیستم 
احساس می کنم که دارم اشتباه می کنم که اینقدر از جامعه و مردمم فاصله گرفته ام. این فاصله 
باید پر شود و این ارتباط باید با پلهایی برقرار شود. این رفت و آمد باید به گونه ای شكل بگیرد. 
به اصطالح این بده و بستان میان هنرمند و جامعه باید به گونه ای برقرار شود. خود من نمی توانم 

احساس کنم که می توانم از ایران دور باشم و یک هنرمند ایرانی محسوب شوم.

در اینجا یک موضوع دیگر هم مطرح می شود، ببینید ما به هر حال با یک واقعیت 
و  رفت  این  گیری  شكل  و  پلها  این  بستن  ی  اجازه  كه  هستیم  روبرو  تاریخی 
آمدهایی كه شما اشاره می كنید را از هنرمندان ما سلب می كند. یعنی خیلی از 
هنرمندان و فرهنگیان ما اساساً نمی توانند به كشورشان برگردند و با مردمشان 

رابطه ی نزدیک و رودر رو داشته باشند... 

بله.درست می گویید. اما ببینید من به صورت کلی می گویم که اگر من نوعی نتوانم به ایران برگردم 
باید تمام یا الاقل قسمتی از این کیک فرهنگی ایران را به صورت کامل و غیر خطكشی شده اش در 
اختیار داشته باشم. مثاًل همین اتفاقی که االن در حوزه ی سینما دارد رخ می دهد، همین جشنواره 
فیلمهای ایرانی، این ماجرا می تواند اتفاق بسیار مهم و تاثیر گذاری باشد. این موضوع می تواند برای 
فیلمساز ایرانی خارج از کشور بسیار غنیمت باشد. این پل های ارتباطی باید هر چه بیشتر و بیشتر 
میان ایرانی های داخل و خارج برقرار شود. جامعه ی هنری ایرانی بهتر است که خودش را از اتفاقات 
روز ایران دور نكند. اتفاقاتی که دارد در ایران رخ می دهد خوب است که به صورت کامل به اینجا 
منتقل شود . یعنی این روال ذهنی وفكری جدا شده از فرهنگ مرسوم ایران بهتر است که به یک روال 
ذهنی و فكری آشنا با فرهنگ ایران  تبدیل شود و آهسته آهسته این فاصله کم شود تا این حفره های 

ایجاد شده آرام آرام پر شوند.

فرهنگ  این  بیشتر  قدرت  شاید  است،  میزبان  كشور  فرهنگ  هم  دیگر  موضوع 
خواهی نخواهی خودش را به ما تحمیل می كند، به نظر شما این طور نیست؟

به هر حال ما هر کار کار که بكنیم به تاریخ و فرهنگ و مذهب و سنت و گذشته هامان وصل هستیم 
و حاال این بریدن مطلق ما را در یک خالء فرهنگی قرار می دهد. ما اساسًا نمی توانیم یک هو و به کل 
ارتباط فرهنگی مان را با گذشته مان قطع کنیم. ببینید این جریانات فرهنگی که در اینجا حضور دارند، 
هر کدام یک تاریخچه ای دارند و دنیایی اتفاق پشت سرشان است، ما تا با این تاریخچه آشنا نباشیم 
و گذشته اش را ندانیم نمی توانیم ارتباط درستی با این جریانات هنری و فرهنگی برقرار کنیم و وقتی 
که ندیده و نشناخته از این فرهنگ تازه الگوبرداری کنیم، کاری جز تقلید انجام نداده ایم. این تقلید هم 

ارزش چندانی ندارد. 

محیط  یک  در  شود  می  شما  نظر  به  اساساً  حاال،  كه  است  این  من  آخر  سوال   
جغرافیایی  و یک زبان دیگر، با آداب و فرهنگ و زبان یک جای دیگر دنیا زندگی 

كرد؟
نه شاید نمی شود. ولی به هر صورت مثل نگاه پست مدرنیست ها که سعی می کنند با عنایت به 
گذشته وارد یک فضای فرهنگی جدید شوند، ما هم باید با توجه به داشته هایمان از فرهنگ ایرانی 
به حوزه ی فرهنگی غرب سرك بكشیم. چون ما نمی توانیم گذشته و فرهنگ مان را دور بریزیم. نه 
اینكه نخواهیم و اینها، نه، که این کار اساسًا شدنی نیست. ما با عنایت به آنچه که ریشه های فرهنگی 
و سنتی و اعتقادی ما را تشكیل می دهد باید به این فرهنگ نوین نگاه کنیم. من به هر حال اینها را از 
روی تجربه ام می گویم و آنچه که در این سالها بر من گذشته. یعنی آنچه می گویم در زندگی برای 
من رخ داده و من اینها را از روی دانش تئوری و مسائل ذهنی نمی گویم. هر چند که این مباحث بسیار 
طوالنی است و به نظر، نمی توان همه ی نكاتش را در یک مصاحبه ی مطبوعاتی گنجاند. در این زمینه، 
به عقیده ی من باید کارهای بزرگ و درست آمادمیک صورت بگیرد تا در آینده، اشكاالت و درگیری 

های  این فرهنگ مهاجر هر چه بیشتر و بیشتر مرتفع شود.

خواننده عزیز هفته نامه پرشین! این حق شما است كه 
این نشریه را مورد نقد و بررسی قرار دهید و ما را در 
هر چه مطلوب ساختن سطح كیفی محتویات هفته نامه 
یاری رسانید.برای دسترسی به این هدف، سریع ترین 

راه برقراری ارتباط متقابل و انعكاس نظریات و انتقادات 
سازنده شما می باشد.

 لذا با برقراری تماس تلفنی و اینترنتی نظرات و دیدگاه 
های خود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم به عنوان یک 
رسانه ارتباط جمعی بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.
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یک وکیل سرشناس انگلیسی وکالت مؤسس پایگاه 
اینترنتی "ویكی لیكس " را که اخیرا اقدام به انتشار 
اسناد به اصطالح محرمانه آمریكا کرده است، بر 

عهده خواهد گرفت.

"جفری رابرتسون  فرانسه،  از خبرگزاری  نقل  به   
انگلیسی و وکیل عالی رتبه  حقوقدان سرشناس   "
دادگاه های انگلیس که پیشتر وکالت "سلمان رشدی 
داشت،  عهده  بر  نیز  را  شیطانی  آیات  نویسنده   "
وکالت "جولیان آسانژ " را که روز گذشته توسط 
پلیس انگلیس در لندن بازداشت شده بود، بر عهده 

می گیرد.

به دنبال انتشار حكم بازداشت مؤسس ویكی لیكس 
جولیان  گذشته  روز  لندن  پلیس  سوئد،   توسط 

 آسانژ را دستگیر کرد.

آسانژ،  این استرالیایی 39 ساله در کشور سوئد، به 
یک مورد تجاوز به عنف و یک مورد تعرض جنسی 
او  این در حالیست که  پیگرد بود.  مظنون و تحت 
اتهامات مطرح شده را رد کرده و آن را توطئه ای 

کثیف علیه خود و ویكی لیكس خوانده بود.

پایگاه اینترنتی ویكی  لیكس از چندی پیش اقدام به 
انتشار اسنادی کرده که انتشار آن موجب نگرانی 

شدید آمریكا و هم پیمانان آن کشور شده است.

بنا به عقیده کارشناسان، اسناد به اصطالح محرمانه 
بدیهی  کامال  برخی موضوعات  ویكی لیكس شامل 
در کنار دروغ هایی بزرگ از نوع آمریكایی می شود 
که در پشت پرده انتشار آنها سایه دولت آمریكا و 
کاخ سفید مشاهده می شود و توطئه ای جدید برای 
تحقق اهداف سلطه جویانه واشنگتن است؛ هر چند 
بعضا در میان این دروغ های بزرگ برخی آمار و 
که  کرد  می توان مشاهده  نیز  را  اطالعات  و  ارقام 
آنها  به  هرگز  این  از  پیش  آنها  صحت  وجود  با 

اشاره ای نشده بود.
اما به طور کلی بیشتر به نظر می رسد که واشنگتن 
با گنجاندن این اطالعات در سری اسناد جدید که 
با واقعیت نیز شباهت بسیاری دارد، در تالش است 
کنار  در  که  بزرگی  دروغ های  شدت  از  تاحدودی 

آنها مطرح کرده، بكاهد.

اشتراک برابر است با 
تداوم در انتشار

ایران و جهان

آنطور که درس هاي تاریخي به رهبران چیني 
آموخته، آن روابطي که تعیین مي کند، دورنماي 
قدرت هاي  روابط  صلح،  یا  است  جنگ  جهان 
چین  روابط  اوضاع  که  اینجا  تا  است.  بزرگ 
و آمریكا خوب بوده است. با این حال ناظران 
این  آمریكا  و  چین  سرنوشت  معتقدند  بدبین 

این  دیدگاه  باشند.  یكدیگر  رقیب  که  است 
است،  متفاوت  ایده آل  جامعه  درباره  کشورها 
و با قدرت گرفتن چین، راه و روش آن هم در 
ناگزیر  به  جهان جا مي افتد. در عوض آمریكا 
شاید  داد.  خواهد  دست  از  را  خود  برتري 
اما  باشد،  داشته  بلندپروازي هایي  چنین  چین 
نقش  دشمن  مقام  در  است  نخواسته  حاال  تا 
شوروي،  جماهیر  اتحاد  برخالف  کند.  بازي 
چین دیگر در کار صادرات ایدئولوژي نیست. 
اروپایي قرن نوزدهمي به  برخالف قدرت هاي 
واقع،  در  نیست.  هم  جدید  مستعمرات  دنبال 
چین و آمریكا مشترکات زیادي دارند. هر دو 
برده اند.  منفعت  بازارآزاد  و  جهاني شدن  از 
و  مي خرند  خام  مواد  آن  از  که  آزادي  بازار 
دو  هر  مي کنند.  آن صادر  به  را  کاالهاي شان 
کشورهاي  که  باثبات ترند  جهاني  خواستار 
دو  هر  و  نیاندازند  مخاطره  به  را  آن  سرکش 
مي بینند.  زیادي  لطمات  احتمالي  جنگ  هر  از 
راه  بهترین  جبران.  غیرقابل  احتماال  لطماتی 
براي اینكه چین را به دشمن بدل کنیم، این است 

که مانند دشمن با آن رفتار کنیم. 

و  قیل  و  نزاع ها  همین  که  است  این  خطر 
قال هاي جزئي، رابطه آمریكا و چین را خراب 
از  قبل  دهه  چند  اتفاق  این  که  همان طور  کند. 
پروس  و  بریتانیا  روابط  در  اول  جنگ جهاني 
اتفاق افتاد تا همین جا هم این اتفاق در حوزه 
دفاعي اتفاق افتاده است. چین از ترس نیروي 
تجهیز  و  نوسازي  به  دست  آمریكا،  دریایي 
ضدرادار  سالح هاي  زیردریایي ها،  موشک ها، 
هم  آمریكا  حاال  است.  زده  سایبري اش  و 
از  پنتاگون  اخیر  ارزیابي  است.  شده  غیرتي 
تایوان  که  شده  چین سبب  ارتش  توانایي هاي 
ناوهاي هواپیمابرش در نزدیكي  پایگاه ها و  و 
سواحل چین را در خطر ببیند. نیروي دریایي 
ایاالت متحده در حال حاضر در حال استخدام 
نیروي هاي بیشتري براي خدمت در اقیانوسیه 
و  داشت  خواهد  ادامه  دور  این  احتماال  است. 
خواهد  نشان  واکنش  اقدامات  این  به  هم  چین 
داد. حتي اگر چین و آمریكا قصد تهدید یكدیگر 
را نداشته باشند، اگر تنها دغدغه شان تضمین 

نمي تواند  هیچ کدام  باشد،  خودشان  امنیت 
کند.  تحمل  فزاینده  تهدید  عنوان  به  را  دیگري 
است  این  حل  راه  بگویند  برخي  است  ممكن 
که آمریكا از رقابت تسلیحاتي عقب بكشد، اما 
به سر  منجر  آمریكاي ضعیف تر مي تواند  یک 
برآوردن ناآرامي هاي دیرینه در شرق آسیا و 
اقیانوسیه شود. امري که خود، منجر به بر هم 
خوردن ترانزیت آرام و آسان کاالها و تجارت 
و بازرگاني خواهد شد. تجارتي که رفاه آمریكا 
آمریكا  بنابراین،  است.  وابسته  آن  به  بسیار 
باید آن قدر قوي باشد که بتواند امنیت مناطق 
دریایي آن بخش از جهان و تایوان را تضمین 
کند و از آنها در برابر حمالت ]احتمالي[ چین 

حمایت کند. 

چگونه دیوار بي اعتمادي را خراب کنیم؟ 

مي توانند  ابرقدرت ها  که  مي دهد  نشان  تاریخ 
به  باشند،  داشته  مسالمت آمیز  همزیستي 
شرطي که قدرت تازه مطمئن باشد که مي تواند 
بدون محدودیت راه پیشرفت خود را ادامه بدهد 
و قدرت مسلط قدیمي هم مطمئن باشد که راه 
و رسم اداره جهان تغییر نخواهد کرد. بنابراین 
همراه  مي بایست  اسلحه  انبارهاي  کردن  پر 
راه هاي  باشد.  اعتماد  انبارهاي  کردن  پر  با 
هم  به  طرفین  اعتماد  بردن  باال  براي  زیادي 
وجود دارد. یک راه مي تواند تضمین کردن این 
باشد که مشكالت از کنترل خارج نخواهند شد، 
بنابراین چین باید در حوزه دکترین نظامي اش 
میانه روانه تر عمل کند. همچنین آمریكا و چین 
به چارچوبي نیاز دارند که مشكالت و اختالف 
نظرهایشان ـ مانند کره شمالي، تایوان، و جنگ 

فضایي و سایبري ـ را در آن قرار دهند.

 تمام آسیا هم به توافقي نیاز دارد که طي آن از 
هرگونه ناآرامي در دریاهاي آسیایي جلوگیري 
کند، آمریكا و چین باید هم خود را مصروف 
همكاري هاي دوجانبه کنند. برعكس امروز که 
و  چشم  و  رقابت ها  از  آشفته اي  مجموعه  با 
هم چشمي ها روبه روئیم، کل آسیا باید در یک 

سازمان امنیتي متحد گردهم بیاید.

 فراتر از این، این کشورها باید وارد فضاهاي 
بهداشت،  حوزه هاي  در  مثال  جدید  همكاري 
شوند.  وارد  ضد تروریسم  و  زیست  محیط 
مسائلي که بنا به طبیعت شان، تهدید فرامرزي 
به  متعهد  را  چین  بخواهد  آمریكا  اگر  هستند. 
است،  مدافع اش  که  کند  لیبرالي ای  نظم  قواعد 
خود باید از این قواعد تبعیت کند. هر زمان که 
تمایل  نمونه اش  ـ  بشكند  را  قواعد  این  آمریكا 
بحران  از  ]بعد  صنایع  از  حمایت  رویكرد  به 
و  بدبیني  هم  ـ  چین[  برابر  در  تجاري  مازاد 
نگراني چین را تحریک مي کند و هم این قواعد 
را از اعتبار مي اندازد. آمریكا و چین یک مزیت 
تاریخ  بزرگ  قدرت هاي  تمام  به  نسبت  بزرگ 
دارند: آنها قرن بیستم و نابودي آن را دیده اند. 
آن ها مي توانند نشان دهند که قرن 21 مي تواند 

قرن متفاوتي باشد. 

روایت اکونومیست از آینده روابط چین و آمریكا 

چه کسی وکالت این مرد جنجالی همدیگر را تحمل نمي کنند 
را بر عهده گرفت؟

مي توانید غني سازي کنید، اگر اعتمادسازي کنید! 
وزیر امور خارجه آمریكا  در سخنان  دیگري  در گفت وگو با بي بي سي درباره غني سازي اورانیوم در ایران 
گفت: امكان موافقت ایاالت متحده با برنامه غنی سازی اورانیوم ایران وجود دارد، اما این مشروط به برقراری 
ادامه و در حالي که علي اصغر سلطانیه نماینده دائم  ایران و قدرت های بزرگ است. کلینتون در  اعتماد بین 
کشورمان در آژانس بین المللي انرژي اتمي در همان روز جمعه درخواست ها برای توقف غنی سازی اورانیوم 
را رد کرده و آن را خارج از ماموریت قانونی آژانس دانسته است، گفت: پس از آنكه ثابت کردند می توانند 
غنی سازی را به طور مسئوالنه و مطابق تعهدات بین المللی خود انجام دهند، می توانند در تاریخی در آینده غنی 
سازی کنند. کلینتون در ادامه این گفت و گو و در آستانه مذاکرات ژنو و در تالش براي ایجاد فضاي رواني 

علیه ایران مدعي شد که ایران به خاطر دور تازه تحریم ها به طور جدی درباره برنامه اتمی اش مذاکره کند. 
کلینتون همچنین در گفت و گو با نشریه فارین پالیسی اما این بار با لحني تندتر ادعا کرد که ایران از تحریم ها 

رنج می برد و هم اکنون در حال تجربه کردن مسائلی با برنامه هسته ای خود است. 

 وي در ادامه ادعای خود دلیل بازگشت ایران به گفت و گو را وجود مشكالت ناشی از تحریم دانست و در عین 
حال افزود: آمریكا مانند سال 2009 به ایران پیشنهاد همكاری های بیشتر را نداده است. بهتر است آنها االن 
درباره گفت و گوها جدی باشند. وی در باره نشست آتی بین گروه 1+۵ و ایران که قرار است در ژنو برگزار 
بتوانیم یک جدول زمانی برای  ببینیم که آنها چه نگرشی دارند. من فكر نمی کنم که ما  باید  شود، گفت: ما 
گفت و گوها تدوین کنیم. این بیش از یک ارزیابی روز به روز است. ما می دانیم که به چه سمتی در حال حرکت 
هستیم. اما فكر می کنم به سمت بهره برداری از ثمرات بعد از نشست ژنو هستیم و به خاطر حضور آنها در 

گفت و گوهای ژنو فشارها برداشته نمی شود و آن وقت گام به گام به جلو خواهیم رفت. 
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واکنش مشایي به ادعاهاي 
ویکي لیکس 

رئیس دفتر رئیس جمهور در مصاحبه اي ضمن رد 
مطالب منتشر شده در سایت ویكي لیكس، ادعاي 
این سایت در خصوص درخواست اعراب منطقه از 
اقدام آمریكا علیه ایران را بي اساس توصیف کرد. 

با  که  رحیم مشایي  اسفندیار  مهر،  گزارش  به 
که  گفت  مي کرد،  صحبت  اشپیگل  آلماني  مجله 
به دست  لیكس  ویكي  روي  بر  اطالعات  انتشار 
اطالعاتي  این  مي گیرد.  صورت  آمریكایي ها  خود 
اعتباري ندارد. آنها دنیا را از طریق چشم هاي خود 
نتایجي را ترسیم  اهداف خود،  به دنبال  مي بینند و 

مي کنند که در راستاي اهداف شان باشد. 
را  خود  تا  است  آن  بر  آمریكا  مشایي  عقیده  به 
ملت ها  رهبر سرنوشت  و  جهان  رهبران  هدف  به 
کند  باور  جهان  مي خواهد  کشور  این  کند.  ترسیم 
نفوذ  و  حضور  مي خواهد  هستیم.  متفرق  که  که 
افزود:  وي  بخشد.  مشروعیت  را  خود  منطقه اي 
»انسان باید ساده لوح باشد تا این گفته ها را که این 
اطالعات آمریكا را نگران کرده و مسئول لو رفتن 
این اطالعات، دستگیر شده باور کند. نخیر آمریكا 
خود در پس اطالعات منتشر شده عمدي است. آنها 
مي خواهند جهان را سیاه و سفید نقاشي کنند. آنها 
بر اختالف در بین کشورها تاکید دارند مي خواهند 
به همه نشان دهند که صلح تنها با همكاري با آنها 

به دست مي آید.« 
از  عربي  کشورهاي  درخواست  درباره  مشایي 
که  است  معتقد  نیز  ایران  به  حمله  براي  آمریكا 
این تنها چیزي است که ما در موارد انتشار شده 
که  است  قرار  این  از  قضیه  اما  مي کنیم.  مشاهده 
آمریكا در تالش است تا ترس از ایران را در بین 
این کشورها جا دهد، هیچ کس از ما نمي ترسد اما 
چه  آمریكا  که  دید  مي توان  اسناد  این  اساس  بر 
مقدار فشار بر دیگر کشورها اعمال مي کند، زماني 
که  مي شود  گفته  چیزهایي  مي افتد  اتفاق  این  که 

طرف دیگر خواهان شنیدن آن است. 

ویکي لیکس تهدید به 
انفجار بمب دیجیتالي کرد 
 در حالي که درخواست وکیل بنیانگذار ویكي لیكس 
براي آزادي با قید وثیقه پس از دستگیري وي از 
سوي دادگاه لندن رد شد، همكاران جولیان آسانژ 
دادند.  هشدار  دیجیتالي  بمب  یک  انفجار  به  نسبت 
ویک  لیكس 2۵0 هزار سند وزارت خارجه آمریكا را 
براي انتشار در صورت نیاز در اختیار بیش از 100 
هزار تن از حامیان خود قرار داده است. به گزارش 
مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، همكاران جولیان 
آسانژ تهدید کردند در صورت ادامه فشارها علیه 
موسس  سوي  از  شده  اعالم  دیجیتالي  بمب  وي، 

ویكي لیكس منفجر خواهد شد. 

بر این اساس آسانگ پیش از دستگیري خود اسناد 
ویكي لیكس را به طور کامل در اختیار بیش از 100 
هزار تن از حامیان این سایت قرار داده است. این 
اقدام احتیاطي به منظور جلوگیري از اعمال فشارها 
بر ویكي لیكس صورت گرفته و طي آن حدود 1.۵ 
اطالعات حاوي 2۵0 هزار سند وزارت  بایت  کیگا 
خارجه آمریكا براي این افراد ارسال شده که آنها 
براي دسترسي به اطالعات تنها به یک رمز ورود 
اسناد  این  که  کرده  اعالم  لیكس  ویكي  دارند.  نیاز 
دربردارنده  و  بوده  مكان ها  و  افراد  اسامي  شامل 
اطالعاتي از زندان گوانتامو، سیستم بانكي آمریكا 
و موضوعات دیگر است. این در حالي است که رمز 
ورود به سیستم دسترسي به اسناد مذکور با کدي 
2۵6 واحدي محافظت مي شود. به گفته کارشناسان، 
نبوده و  قابل شناسایي  به هیچ وجه  چنین رمزي 
کردن  حک  به  قادر  نیز  نظامي  ابررایانه هاي  حتي 

چنین رمزي نیستند. 

بازي سه گانه
 ترک ها 

روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن در 
یادداشتي به قلم باسم الجبر در شماره 
تحرکات  بررسي  به  نوامبر   29 روز 
دیپلماتیک ایران و ترکیه پرداخته است. 

»هیات  است:  نوشته  یادداشت  این  در 
حاکمه جدید ترکیه اصرار بسیار دارد 
که نشان دهد از هر موضعي که از آن 
شود،  ایران  با  ترکیه  رقابت  برداشت 
اجتناب مي کند. ترکیه حتي تاکید کرده 
ایران  هسته اي  منازعات  در  که  است 

در کنار تهران ایستاده است که نمونه 
به  اردوغان  حضور  در  را  آن  بارز 
در  برزیل  وقت  رئیس جمهوري  همراه 
ترکیه  که  مي دانند  همه  دیدیم.  تهران 
که  مي کند  پافشاري  بسیار  دالیل  به 
بزرگش  همسایه  با  را  روابط  بهترین 
همزمان  ولي  باشد  داشته  ایران 
بعد  در  که  هست  نیز  این  خواهان 
هم  این  از  عربي اش«  »سیاست هاي 
فراتر رود و چندان هم بدش نمي آید که 
دوران همسایگي تاریخي اش با اروپا و 
غرب را نیز احیا کند، شاید بدین ترتیب 
اتحادیه  به  خود  انضمام  زمینه هاي 

اروپا را فراهم سازد. 

Coming Soon

کالمي ري رئیس جمهور سوئیس شد 
سوي  از  جاری  هفته  سوئیس  خارجه  وزیر  ري،  کالمي  میشلینه   
سوئیس  آینده  رئیس جمهوري  به عنوان  کشور  این  پارلمان  اعضاي 
گفت  در  دیروز  صبح  سوئیس  پارلمان  سخنگوي  یک  شد.  انتخاب 
این خبر گفت: پارلمان سوئیس صبح  با اعالم  ایرنا  وگو با خبرنگار 
براي  را  سوئیس  وزیرخارجه  ري،  کالمي  میشلینه  چهارشنبه،  روز 
سخنگو  این  کرد.  انتخاب  2011میالدي  سال  ریاست جمهوري  پست 
موفق  مجلس  نمایندگان  معتبر  راي   189 از  ري  کالمي  خانم  افزود: 
یک سال  به مدت  سوئیس  رئیس جمهوري  به عنوان  106راي  با  شد 
انتخاب شود. میشلینه کالمي ري براي دومین باري است که به عنوان 
از  متشكل  سوئیس  دولت  مي شود.  انتخاب  سوئیس  رئیس جمهوري 
هفت وزیر است و پست ریاست جمهوري هرساله از طریق نمایندگان 

مجلس و با انجام راي گیري به یكي از این وزرا تعلق مي گیرد. 
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قیمت گندم در بازارهاي 
جهاني افزایش خواهد یافت 

در  کشاورزي  محصوالت  قیمت  اخیر  ماه هاي  در 
است.  داشته  قابل مالحظه  افزایشي  جهان،  بازارهاي 
سبب  به  تقاضا  رشد  و  تولید  ظرفیت  مازاد  کاهش 
بهبود شرایط اقتصادي به ویژه در اقتصادهاي نوظهور 
است.  بوده  این رشد  دالیل  مهم ترین  از جمله  آسیایي 
نیز روند رشد قیمت  پیش بیني مي شود در سال آینده 
محصوالت کشاورزي ادامه پیدا کند. روز گذشته اعالم 
ممنوعیت  این کشور  دولت  اینكه  از  پس  پاکستان  شد 
صادرات را لغو کرد ممكن است در شش ماه آینده دو 
میلیون تن گندم صادر کند. به گزارش بلومبرگ، مدیر 
کل اگروکورپ اینترنشنال در گفت و گویي اظهار کرد 
و  بود  خواهد  صادراتي  یارانه هاي  بدون  محموله  این 
به کشورهاي نزدیک و اندونزي صادر مي شود. کمیته 
این کشور  مالي دولت پاکستان به ریاست وزیر مالي 
در بیانیه اي اعالم کرد پاکستان ممنوعیت صادرات غله 

را لغو کرده است. 
در  خشكسالي  دلیل  به  آسیابي  کیفیت  با  گندم  تامین 
جاري  سال  زودهنگام  بارندگي  و  سیاه  دریاي  منطقه 

در کانادا و آلمان محدود شده است. 
کافي  تامین  انتظار  با  را  گندم  خرید  زیادي  خریداران 
باران  که  حالي  در  انداختند  تاخیر  به  استرالیا  از  آن 

سنگین برداشت گندم در این کشور را به تاخیر انداخته 
و به کیفیت آن آسیب زد. در این بین مطرح شدن لغو 
قیمت  شد  موجب  پاکستان  از  غله  صادرات  ممنوعیت 
در  یابد.  کاهش  شیكاگو  در  روز  دومین  براي  گندم 
در  تحویل  براي  گندم  شیكاگو  بورس  بازار  معامالت 
ماه مارس 1.8 درصد کاهش قیمت یافته و به 7.71 دالر 
رسید در حالي که روز قبل 8.11 دالر نیز معامله شده 
از  گرفته  انجام  معامالت  براي  باالترین سطح  که  بود 
ششم ماه اوت بود. دو ماه پیش به سبب آتش سوزي 
و خشكسالي در مزارع وسیع در غرب روسیه، سومین 
تولیدکننده بزرگ در جهان، این کشور صادرات گندم را 
ممنوع کرد. این اقدام به رشد قیمت گندم و محصوالت 
کشاورزي جایگزین آن از جمله سویا و ذرت منجر شد. 
بر اساس اعالم بانک مرکزي استرالیا، صادرات گندم 
جهان  بزرگ  صادرکننده  چهارمین  که  کشور  این  از 
است، به دلیل بارش باران سنگین و خسارت سیل به 
محصول، محدود خواهد شد. بانک کامن ولت استرالیا 
گندم  براي صادرات  پیش بیني  در گزارش جدید خود، 
تن  میلیون   16 قبلي  رقم  از  را   2011-2010 فصل  در 
دو فصل  در  این کشور  داد.  کاهش  تن  میلیون   14 به 
باور  به  بود.  کرده  گندم صادر  تن  میلیون   14.6 قبلي 
رشد  ادامه  به  شده  یاد  عوامل  مجموعه  کارشناسان 
قیمت گندم در بازارهاي جهاني البته با سرعتي پایین تر 
نسبت به رشد قیمت دیگر محصوالت کشاورزي منجر 

خواهد شد. 

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

کمکی وافر می کنید. 

تداوم اختالف نظر مقامات 
مالي اتحادیه اروپا 

وضعیت  باره  در  زیادي  نگراني هاي  گذشته  در  
اقتصادي و مالي اروپا و به ویژه کشورهاي عضو 
بلوك یورو بوجود آمده است. حجم باالي بدهي هاي 
دولتي و کسري بودجه در پنج کشور یونان، ایرلند، 
اتخاذ  به  را  کشورها  این  ایتالیا  و  اسپانیا  پرتغال، 
اما  است  کرده  وادار  ریاضت جویانه  سیاست هاي 
این حوزه  در  این است که دو خطر اصلي  واقعیت 
کشورهاي  که  کمک هایي  آنكه  نخست  دارد.  وجود 
بلند  در  کرد  خواهند  و  کرده  دریافت  شده  یاد 
زیرا  افزود  خواهد  آنها  بدهي هاي  حجم  بر  مدت 
بین المللي  صندوق  سوي  از  شده  اعطاء  ي  کمک ها 
طي  باید  اروپا  اتحادیه  و  اروپا  مرکزي  بانک  پول، 
است  این  دیگر  داده شوند. خطر  بازپس  سال  چند 
اقتصادي  رشد  نرخ  بر  شده  یاد  سیاست هاي  که 
از  و  داشت  خواهد  منفي  تاثیر  اروپایي  کشورهاي 
شرکت ها  سرمایه گذاران،  کاست.  خواهد  آن  میزان 
و خانوارهاي اروپایي دقیقا از وجود این ریسک ها 
اخیر در  توافق هاي  دلیل  به همین  و  با خبر هستند 
به  اعتماد را  نتوانست  ایرلند  به یونان و  باره کمک 

گروه هاي یاد شده بازگرداند.

آن،  از  پیش  هفته هاي  همچون  گذشته  هفته  طي   
دچار  همچنان  مالي  بازارهاي  در  شاخص ها 

افت وخیز بودند زیرا روندي که اکنون در وضعیت 
اقتصاد جهان مشاهده مي شود نتوانسته افقي روشن 
آورد.  بوجود  سرمایه گذاران  براي  امیدوارکننده  و 
شرکت ها  مصرف کنندگان،  بین  در  که  نگراني هایي 
و سرمایه گذاران درباره وضعیت آینده وجود دارد 
مشخص ترین  زیرا  است  منطقي  زیادي  اندازه   تا 
استدالل درباره اقداماتي که طي ماه  جاري از سوي 
دولت هاي دچار بدهي هاي دولتي در اروپا انجام شده 
این است که کاهش هزینه ها و رشد نرخ مالیات بدون 
شک به کاهش نرخ رشد اقتصادي در این کشورها 
رونق  بر  منفي  تاثیري  امر  این  و  مي شود  منجر 
خواهد  بدهي ها  مشكل  حل  و  شده  یاد  اقتصادهاي 
نهادهاي  که  است  واقعي  بن بست  یک  این  داشت. 
اما  کرده اند  اشاره  آن  به  بارها  اقتصادي  تحلیل گر 
کشورهاي یاد شده راه دیگري براي ایجاد سالمت 
نظر مي رسد  به  و  ندارند  اقتصاد خود  در ساختار 
دولت هاي بلوك یورو این واقعیت را پذیرفته اند که 
رشد  و  اقتصادي  ریاضت جویانه  سیاست هاي  بین 
اقتصاد تناقض وجود دارد اما اکنون اولویت اتخاذ 
سیاست هاي ریاضت جویانه باالتر است زیرا روندي 
که به رشد شدید بدهي هاي دولتي در این کشورها 
منجر شده اگر تداوم پیدا کند به جایي مي رسد که 
باعث  را  شده  یاد  اقتصادهاي  مطلق  ورشكستگي 
خواهد شد. در این میان رهبران اروپا تالش مي کنند 
وام  بسته  جمله  از  مختلف  تضمین هاي  ایجاد  با 
میلیارد  اختصاص وام 1۵0  میلیارد دالري و  هزار 
دالري به یونان و ایرلند، روند اصالح ساختارها را 
تسهیل کنند و تبعات منفي آن را به حداقل برسانند. 
ثابت  اگر براي سرمایه گذاران  کارشناسان معتقدند 
شود دولت هاي اروپایي در مسیر حل مشكل مالي 
برخي از اعضاء بلوك یورو مصمم هستند به تدریج 
دیگر  از طرف  باز خواهد گشت.  بازارها  به  اعتماد 
دولتي  بدهي هاي  بحران  بروز  اولیه  منفي  تاثیر 
انتظار  و  است  شده  تعدیل  اندازه اي  تا  اروپا  در 
بازارها  در  ثبات نسبي  آینده  هفته هاي  مي رود طي 
حاکم شود. البته نباید انتظار داشت در کوتاه مدت 
اوضاع به حالت قبل از بحران باز گردد. تحلیلگران 
به حل مشكالت  اروپا  پایبندي عمیق رهبران  اثبات 
به  اعتماد  بازگشت  در  عامل  مهم ترین  را  مالي 

سرمایه گذاران مي دانند. بحران در اروپا بر بازارهاي 
مالي و مواد خام جهان تاثیري منفي بر جا گذاشته 
است و دیده مي شود تحوالت اخیر در این قاره به 
افت و خیز قیمت ها و شاخص هاي مالي منجر شده 
است. روز گذشته قیمت طال بار دیگر به مرز 1424 
براي  زیرا سرمایه گذاران  اونس رسید  هر  در  دالر 
حفاظت از دارایي هاي خود به دنبال حوزه هاي ایمن 
سرمایه گذاري هستند. همچنین به سبب بي ثباتي در 
بهترین  اساسي  فلزات  و  طال  جهان،  ارز  بازارهاي 
مي شوند  محسوب  سرمایه گذاري  براي  گزینه 
با توجه  فیزیكي هستند و  انواع دارایي هاي  از  زیرا 
تقاضا  مي رود  انتظار  آسیا  در  اقتصادي  رونق  به 
و  طال  بازار  در  تحوالت  یابد.  افزایش  آنها  براي 
بازارها  این  در  براي سرمایه گذاران  اساسي  فلزات 
مفید است اما اکنون توازن بازارها تا اندازه زیادي 
ناچاري  سر  از  سرمایه گذاران  و  رفته  میان  از 
دید  از  مي دهند.  تغییر  را  خود  فعالیت  حوزه  دائما 
کارشناسان بي ثباتي در بازارهاي مالي و مواد خام 
در  دولتي  بدهي هاي  بحران  تبعات  بدترین  از جمله 
اروپاست و از آنجا که اختالف نظرهاي عمیقي بین 
کنوني  راه حل مشكالت  بر سر  اروپایي  کشورهاي 
وجود دارد به نظر مي رسد تاثیرات منفي بحران بر 
اقتصاد جهان همچنان ادامه پیدا کند. در ماه جوالي، 
کرد.  پیدا  ادامه  جهان  در  فوالد  تولید  کاهش  روند 
انجمن جهاني فوالد در تازه ترین گزارش خود ضمن 
اشاره به این امر آورده است، تولید جهاني فوالد در 
ماه گذشته میالدي، نسبت به ماه جوالي سال 2009 
ژوئن  به  نسبت  اما  یافت  افزایش  9.6درصد  حدود 

سال جاري کاهش یافته است. 
مجتمع هاي  در  ظرفیت  از  استفاده  میزان  همچنین 
 7۵.1 به  ژوئن  ماه  درصد   80.4 از  فوالدف  تولید 
پیش  ماه  است.  یافته  ماه جوالي کاهش  در  درصد 
کل فوالد تولید شده در 66 کشور جهان با 4 میلیون 
تن  میلیون   11۵ به  ژوئن  ماه  به  نسبت  کاهش  تن 
رسید. روند کاهش تولید فوالد از اواخر ماه آوریل 
آغاز شد. درماه مه 124 میلیون تن فوالد در جهان 
تولید شده بود. در ماه جوالي تولید فوالد در چین 
دو  حدود  است  فلز  این  کننده  تولید  بزرگ ترین  که 
میلیون تن نسبت به ماه ژوئن کاهش یافت و به ۵1.7 

میلیون تن رسید. 

 افزایش هزینه هاي 
حمل ونقل در انگلستان 

نشان  شده  انجام  بررسي هاي  تازه ترین 
مي دهد دست کم 2۵ درصد از مردم انگلیس 
وسیله  میالدي  آینده  سال  از  دارند  قصد 
خود  مسافرت هاي  براي  نیاز  مورد  نقلیه 
انجام  بررسي هاي  براساس  کنند.  تامین  را 
کرایه  افزایش  تغییر،  این  اصلي  دلیل  شده 
نزدیک  است.  انگلیس  در  اتوبوس  و  قطار 
دارند  قصد  انگلیسي  کارگر  میلیون  دو  به 
نیاز خود براي سفرهاي  نقلیه مورد  وسیله 
دهند.  تغییر  را  برون شهري  و  درون شهري 
افزایش هزینه هاي حمل ونقل درون شهري و 
نگران  را  انگلیسي ها  از  بسیاري  بین شهري 
کرده است. به گزارش بلومبرگ، کرایه قطار 
در انگلیس ژانویه سال آینده به طور متوسط 
بحران  یافت.  خواهد  افزایش  درصد   6.2
اقتصادي در انگلستان به سبب بدهي باالي 
و  بوده  عمیق  بسیار  شهروندان  و  دولت 
دولت جدید این کشور براي کاستن از حجم 
بدهي ها و کسري بودجه خود سیاست هاي 

ریاضت جویانه اتخاذ کرده است. 
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اداره انرژي آمریكا، واحد تحقیقاتي وزارت 
انرژي این کشور، در گزارش جدید ماهانه 
 32 رشد  به  جهان،  نفت  بازار  از  خود 
درصدي درآمدهاي کشورهاي صادرکننده 
اشاره  جاري  سال  در  اوپک  عضو  نفت 
است،  آمده  گزارش  این  در  است.  کرده 
رشد قیمت نفت طي ماه هاي اخیر به سبب 
موجب  خام  ماده  این  براي  تقاضا  رشد 
رشد درآمد اعضاء اوپک و رسیدن آن به 
7۵0 میلیارد دالر در سال جاري مي شود. 
اداره،  این  گذشته  ماه  برآورد  در  رقم  این 
748 میلیارد دالر اعالم شده بود. در سال 
تقاضا و قیمت جهاني نفت خام  نیز   2011
اعضاء  گذشته  سال  یافت.  خواهد  افزایش 
درآمد  دالر  میلیارد  در مجموع ۵71  اوپک 
در  کردند.  کسب  نفت  صادرات  محل  از 
افزایش  با 32 درصد  این رقم  سال جاري 
به بیش از 7۵0 میلیارد دالر خواهد رسید. 
یک چهارم این رقم یعني حدود 184 میلیارد 
دالر نصیب عربستان سعودي، بزرگ ترین 

صادرکننده نفت عضو اوپک خواهد شد. 

به  جاري  سال  در  نفت  بهاي  رشد 
زیان  به  و  صادرکننده  کشورهاي  سود 
روز  است.  خام  ماده  این  مصرف کنندگان 
پنجشنبه قیمت نفت خام به باالترین میزان 
طي 26 ماه گذشته یعني باالي 91 دالر در 
سبب  به  گذشته  روز  اما  رسید  بشكه  هر 
رشد ارزش دالر، قیمت نفت حدود نیم دالر 
پایین آمد. قیمت بنزین در ایاالت متحده و 
بسیاري از دیگر کشورها ثابت نیست و با 
باال مي رود. روز دوشنبه  نفت  قیمت  رشد 
به  کشور  این  در  بنزین  گالون  هر  قیمت 
اکتبر  از  میزان  باالترین  یعني  دالر   2.96
سال 2008 رسید و این احتمال وجود دارد 

که تا پایان هفته به سه دالر نیز برسد. 

سال  در  اوپک  درآمد  مي شود  پیش بیني 
به  و  یابد  افزایش  درصد  سیزده   2011
تحقق  با  حتي  اما  برسد  دالر  میلیارد   847
اوپک  آینده  سال  درآمد  نیز  پیش بیني  این 
یعني  به سال 2008  به رقم مربوط  نسبت 
966 میلیارد دالر پایین تر است. در آن سال 
قیمت  و  دالر  به 147  نفت  بشكه  هر  قیمت 
اداره  رسید.  دالر   4.11 به  بنزین  گالن  هر 
اطالعات انرژي آمریكا در بخش دیگري از 
گزارش خود آورده است، طي سال 2011 
مجموع  در  اوپک  اعضاء  نفت  تولید  میزان 
خواهد  افزایش  روز  در  بشكه  هزار   400
تامین  نفت خام  براي  تقاضا  تا رشد  یافت 
شود. میزان کلي تقاضا براي نفت خام در 
در  بشكه  میلیون   1.4 میالدي  آینده  سال 
روز افزایش مي یابد. همچنین در سال آینده 
مازاد ظرفیت تولید اوپک در حد پنج میلیون 
بشكه باقي خواهد ماند. در سال هاي 2009 
به  اوپک  نفت  تولید  مازاد ظرفیت  و 2008 
ترتیب 4.3 و 1.۵ میلیون بشكه بود. اوپک 
را  نفت  براي  تقاضاي جهاني  درصد  چهل 
تامین مي کند و تصمیمات آن بر قیمت نفت 

تاثیري باال دارد. 

صادرکننده  کشورهاي  سازمان  اعضاي 
اکوادور  پایتخت  در  آینده  شنبه  نفت 
نشست بعدي خود را برگزار مي کنند و این 
درحالیستكه قیمت سبد نفتي اوپک همچنان 
مي دهد.  ادامه  خود  صعودي  روند  به 

کیوتو  در  شنبه  درحالي  اوپک  اعضاي 
سیاست  خصوص  در  تا  مي آیند  گردهم 
تصمیم گیري  آینده  ماه هاي  در  خود  تولید 

در  سازمان  این  نفتي  سبد  قیمت  که  کنند 
از  عبور  با  و  دارد  قرار  ایده آلي  شرایط 
در  خود  سطح  باالترین  به  دالر   88 مرز 
اوپک  دبیرخانه  اخیر رسیده است.  ماه  دو 

از افزایش قیمت سبد نفتي این سازمان به 
دبیرخانه   است.  داده  خبر  دالر   88 باالي 
کرد  عنوان  خود  جدید  گزارش  در  اوپک 
که سبد نفتي اوپک، متشكل از 13 نوع نفت  
خام، در آخرین روز مورد بررسي به 88 
دالر و 13 سنت رسیده و این در حالي است 
که این شاخص در مقایسه با دوره پیشین 
و  است  کرده  پیدا  افزایش  دالر  یک  معادل 
صادرکننده  کشورهاي  سازمان  اعضاي 
وین  در  که  خود  نشست  آخرین  در  نفت 
برگزار شد، تولید نفت را بدون هیچ تغییري 

ثابت نگه داشتند.

سال  در  خود  نشست هاي  تمام  در  اوپک   
ندادن  “تغییر  تكراري  تصمیم  هم   2009
ولي  بود،  کرده  تكرار  را  تولید”  سقف 
تولید،  کاهش  بار  چند  با   2008 سال  طي 
روزانه  تولید  که سطح  بود  کرده  تصویب 
هزار   84۵ و  میلیون   24 به  سازمان  این 
بشكه کاهش پیدا کند که هم اکنون این مقدار 
احتمال  به  اوپک  است.  مانده  باقي  ثابت 
سقف  خود  آتي  نشست  در  زیاد  بسیار 
دید  از  زیرا  داد  نخواهد  افزایش  را  تولید 
اعضاء اوپک، نفت 90 تا 100 دالري براي 
مناسب  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان 
شرایط  بهبود  برابر  در  قیمت  این  و  است 
اقتصاد جهان مانعي بوجود نخواهد آورد. 
اوپک  تولید  شدن  حفظ  باعث  باور  این 
ماهه  سه  در  خام  نفت  ذخیره  کاهش  و 
نخست سال آینده مي شود و طبیعي است 
طي  ترتیب  بدین  یابند.  افزایش  قیمت ها  که 
جاري  سال  پایان  تا  یعني  آینده  هفته  سه 
میالدي قیمت نفت حدود 90 دالر و در سال 
2011 حدود 100 دالر خواهد بود. افزایش 
پایبندي اعضاي اوپک به سهمیه هاي تولید، 
افزایش ارزش شاخص سهام در بازارهاي 
مالي جهان و کاهش ارزش دالر در مقابل 
به رشد  که  از جمله عواملي هستند  یورو، 

بهاي نفت منجر مي شوند. 
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تقاضاي جهاني براي نفت 1.4 میلیون بشكه افزایش مي یابد 

پیش بیني افزایش درآمد 
اوپک در سال 2011 
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اسکاري با هنکس 

»تام  کرد،  اعالم  گذشته  روز  پارامونت  کمپاني 
فیلم   پروژه   بازیگر  نخستین  به عنوان  هنكس« 

»کاترین  کارگرداني  به  خواب آلود«  »سگ هاي 
پیش تر  که  فیلم  این  کرد.  امضا  قرارداد  بیگلو« 
با  بود،  شده  مطرح  سه گانه«  »جبهه  عنوان  با 

فیلم نامه اي از »مارك بوال« ساخته خواهد شد. 
مرزي  منطقه  یک  داستان  خواب آلود«  »سگ هاي 

میان آرژانتین، پاراگوئه و برزیل است که مكاني 
شده  سازمان دهي  جنایت هاي  ارتكاب  براي  امن 
به شمار مي رود. در این منطقه پنج جنایت کار در 
سنین مختلف در قالب یک گروه با یكدیگر همكاري 

مي کنند. 
سال  بیگلو  کاترین  دیلي،  اسكرین  گزارش  به 
گذشته با فیلم تحسین شده »قفسه درد« موفق به 
و  فیلم  بهترین  ازجمله  اسكار  جایزه  کسب شش 
بهترین کارگرداني شد. »مارك بوال« که فیلم نامه  
این پروژه را نوشته است پیش از این در »قفسه 
»لئوناردو  بود.  کرده  همكاري  بیگلو  با  درد« 
دي کاپریو«، »کریستین بیل«، »شون پن« و »جرمي 
رنر« از بازیگران احتمالي فیلم جدید کاترین بیگلو 
هستند.تام هنكس دوبار در سال هاي 1993 براي 
»فیالدلفیا« و 1994 براي »فارست گامپ« موفق به 

کسب جایزه اسكار بهترین بازیگر مرد شد.  
به  مي توان  »هنكس«  آثار  معروف ترین  از 
رایان«،  سرباز  »نجات  سیاتل«،  در  »بي خوابي 
»رمز  و  »ترمینال«  تباهي«،  به سوي  »جاده اي 
نقره اي  خرس  کسب  وي  کرد.  اشاره  داوینچي« 
جایزه  چهار  و   1994 سال  در  برلین  جشنواره 
افتخارات سینمایي اش  گلدن گلوب را در کارنامه 

دارد. 
»جاني  پارامونت،  کمپاني  مقامات  اعالم  براساس 
دومین  آمریكا  سینماي  سرشناس  بازیگر  دپ«، 
قرارداد  آنیده  روزهاي  طي  پروژه  این  بازیگر 
»جاني  از  دارد  قصد  بیگلو  کاترین  مي کند.  امضا 

دپ« در نقش مقابل »تام هنكس« استفاده کند. 
دریایي  »دزدان  فیلم  در  هم اکنون  دپ  جاني 
به  لندن مشغول  امواج غریبه« در  کارائیب؛ روي 

بازي است. 
بازیگر  پردرآمدترین  به عنوان  اخیرا  که  وي 
»آلیس  فیلم  در  بازي  براي  شد،  معرفي  هالیوود 
در سرزمین عجایب« به کارگرداني تیم برتون ۵0 
میلیون پوند و براي بازي در نقش مقابل آنجلینا 
پوند  میلیون   1۵ نیز  »توریست«  فیلم  در  جولي 

درآمد داشته است. 

تسالونیکي با بویل و 
آرنوفسکي 

افتتاحیه  براي  بویل  دني  ساعت«   127« فیلم 
شد.  انتخاب  یونان  تسالونیكي  فیلم  جشنواره 
فیلم  جشنواره  پنجاه ویكمین  برگزارکنندگان 
تسالونیكي یونان اعالم کردند، فیلم »127 ساعت«، 
جدیدترین ساخته دني بویل، کارگردان سرشناس 
مراسم  در  )جمعه(  دسامبر  سوم  روز  انگلیسي 
که  بویل  دني  رفت.  پرده خواهد  به روي  افتتاحیه 
»میلیونر  تحسین برانگیز  فیلم  گذشته  سال  دو 
زاغه نشین« او موفق به کسب هشت جایزه اسكار، 
از جمله بهترین کارگرداني شد، در این فیلم زندگي 
»آرون رالستون«، کوهنورد معروف آمریكایي را 

به تصویر کشیده است. 
»میلیونر  فیلم  تهیه کنندگان  و  نویسندگان  تیم 
»کري  که  پروژه  این  تولید  در  زاغه نشین« 
نقش آفریني  آن  در  نایتلي«  »کرا  و  مولیگان« 

داشته اند، همكاري کردند. 
عنوان  مي 2003  ماه  در  رالستون«  »آرون 
کوهنورد خبرساز را در مطبوعات آمریكا به دست 
آورد. وي بدون آنكه به کسي اطالع بدهد، عازم 
کوهستان شد، اما پس از آنكه پنج روز در زیر یک 
تخته سنگ گرفتار شد، با چاقو بازوي خود را قطع 

کرد تا جان خود را نجات دهد. 
به گزارش سایت سینماي اروپا، فیلم »قوي سیاه« 
ساخته »دارن آرنوفسكي«، کارگردان برنده شیر 
اختتامیه  طالي ونیز روز 12 دسامبر در مراسم 

جشنواره تسالونیكي نمایش خواهد یافت. 
»محمد  جشنواره،  این  مقامات  اعالم  براساس 
مورد  عراقي  سرشناس  کارگردان  الدراجي«، 
تقدیر این رویداد سینمایي قرار مي گیرد و جایزه 
دستاورد سینمایي این جشنواره را دریافت خواهد 
او  از  »رویاها«  فیلم  پیش تر  که  »الدراجي«  کرد. 
هم اکنون  بود،  شده  فرستاده  اسكار  آکادمي  به 

درحال ساخت مستندي با نام »عراق،  جنگ، عشق، 
خدا و جنون« است. 

نماینده  بابل«  »پسر  خود  ساخته  آخرین  با  وي 

جوایز  دوره  هشتادوسومین  در  عراق  سینماي 
جشنواره هاي  در  که  فیلم  این  است.  شده  اسكار 
کارلووي واري  و  ادینبورگ  ساندنس،  برلین، 
فیلم  بهترین  اخیرا جایزه  نمایش داده شده است، 
جشنواره بروکسل و جایزه بهترین فیلم جشنواره 

سویل اسپانیا را کسب کرده است. 

هنري  رخداد  این  در  حاضر  مطرح  فیلم هاي  از 
مي توان به »قلمرو ناپلي ها« )1978(، »مرگ ماریا 
مالیبران« )1972(، »یک ویكي« )1999(، »خانواده 
ماترها« )1993(، »یک بار در طول زندگي« )2000(، 
»پایان   ،)1998( هستم«  »من   ،)2004( »برادران« 
جهان« )1988(، »زمان مردن« )2007( اشاره کرد. 
»عجمي«  به  طالیي  اسكندر  جایزه   گذشته  سال 
رژیم صهیونیستي  و  آلمان  مشترك  محصول 

رسید. 

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،  شكایت  بانكی،  )صورتحساب  خود  مدارک 
ازدواج و طالق، گواهی فوت، گواهی انحصار ورثه، دیپلم، ریز نمرات مدرسه و 

دانشگاه، سند مالكیت، سند خانه و..( را برای ترجمه به ما بسپارید.
"خانه ترجمه" برای تسهیل كار شما  مشتربان عزیز از طریق ایمیل، فاكس 

و پست خدمات ترجمه ارائه می كند و نیازی به حضور در محل نیست.
 دكترمریم تقوی – دارای دكترای ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

)Translation )Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 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

یادداشتهای نیمچه رسمی
 یک محقق

      در این بخش به خواندن یادداشتهای پراکنده محققی نكته بین 
برای  غیره رسمی، جاییست  یادداشتهای  دفترچه  خواهیم نشست. 
نكته برداری سریع تا در فرصتی، به تحقیق یا مقاله ای علمی تبدیل 
شود. جمله ای، نوشته ای، خبری، اتفاقی، برای او کافیست تا آغاز 
یک مبحث جدید در حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی ، روابط بین 
الملل فرهنگ یا هنر باشد. گاهی حتی نامه دوستی یا نامه به دوستی، 

حاوی نكاتی محققانه است، گر چه لحنی دوستانه دارد.
ساده،  کالمی  با  که  رشته اش،  معمول  و  فنی  اصطالحات  با  نه  او 
گاهی بسیار عوامانه مارا به جهانی  که کشف میكند می برد. نگاه 
دارد، دریچه جدییست  زبانی طنز  گاه  که  بین  نكته  دقیق،  کنجكاو، 

برای دریافت خود و جهان پیرامونمان.
ما در حال خواندن چرکنویس های یک محقق هستیم، طبیعی است که 
به مناسبت فی البداهه بودنش، گاه وا گویی و تكرار دیده میشود، گاه 
خستگی، گیجی، گاهی یادداشت با سواالت بیشتر از آن که شروع 
آن  میكند  اصیل  و  طراوت  با  را  کار  چه  آن  یابد،  می   پایان  شده، 
او  یادداشتهای  نمیكند.  را سانسور  است که در هیچ موردی خود 

گاه ناخواناست ولی  به هر حال قابل فهم. گاه مجبور به باز نویسی 
نوشته هایش شدیم ولی  آن چه مقصود ما بود، نه نثر او که استدالل 

و دیدگاه اوست.
قانع کردن او برای چاپ نوشته هایش کاری سخت بود، قبول کرد با 

این شرط که ناشناس بماند.  ایدون باد!

امروز جوك خوشمزیی خواندم؛ آمریكایی  یک زن دارد، یک دوست 
دارد،  دوست  همسرش  از  بیش  را  دخترش  دوست  همیشه  دختر، 
فرانسویی، یک زن دارد یک دوست دختر و همیشه زنش را بیشتر 
از دوست دخترش دوست دارد، ایرانی یک زن دارد، 20 تا دوست 

دختر و همیشه مامانشو بیش از همه دوست دارد!

کلی  خندیدم ولی معترف بودم که کامال درست است.
یک تعبیر ساده آن است که مرد ایرانی  و اصوال بچه های ایرانی ، 
بند نافشان درست بریده نمی شود! در واقع ما همواره یک جورهای 
به مادر وصل و وابسته میمانیم، گاه حتی دچار معلولیت رفتاری 
میشویم. خیلی جدی! چند درصد طالقها در جامعه  ایرانی  به خاطر 
بچه ننه بودن مرد است؟؟ )نگاهی به آمار بكن، از رضا بپرس، به 
بهتری  البته دخترکان هم وضع  باشد(.  داشته  باید خبرهای  نظرم 

ندارند، ولی  این معلولیت در مرد ایرانی  روشن تر به نظر میرسد.
در واقع او مادر خودش را پاکترین موجود میداند. این موضوع به 
طور طبیعی به مناسبت عشق مادریست که بسیار به او پرداخته و 
به او بالیده. بذار ببینم؛ مادر اولین وعمیق ترین برخورد عاشقانه 
است، باالترین حمایت و ایمان به اوست، نماینده زنیست که بی دریغ 
محبت و عشق خرج میكند و هیچ نمی جوید، در ذهن و قلب او، هیچ 
کتاب  و  بدون حساب  عشق  کننده  خرج  متحمل،  او  اندازه  به  زنی 
ازدواج  این جوانمرد که عشق بی دریغ  مادررا دیده،  نیست. حاال 
میكند به آرزوی یافتن مادرش در زنی دیگر! ولی  سخت باور میكند 

که عشق همسر مثل عشق مادر نیست!
دیگری،  زمان  شده،  تمام  "فرزندی"  زمان  که  نیاموخته  واقع  در 
میكند،  امر  است…غریزه  نیاز  دیگر  وجهی  به  دیگری،  رابطه   نوع 
زندگی زناشویی شكل می گیرد و در هرناکامی دوران کودکی سر 
بلند میكند، بچه ننه گی بیداد میكند، بهانه جویی، نارضایتی و کش 
مكش…چه خوش حالم که این پدیده همگانی نیست ولی  خوب، کم 

هم نیست!
برای هاشم، رفیق تونسی ام که جوك را ترجمه کردم، باز کلی  با 
هم خندیدیم. بعد از آن که نفسش جا آمد گفت؛ "فقط ایرانیها نیستند، 
برای ما هم همینه، مادر یک چیز دیگست!" خوب، پس اینجا مبحث 
دیگری هم باز میشه، یک داستان فرهنگی و مذهبی . شک ندارم، ولی  
به نظرم نمیرسد بچه های ارمنی ایران، یهودیان و اصوال ایرانیهای 
غیره مسلمان رابطه ای  جز این با مادرشان داشته باشند…شماره 
او چگونه  بپرسم  او  از  نیست  بد  ؟...  تلفن آرطوش را کجا نوشتم 

مادرش را می بیند.

اگر مایلید نظر خود را راجع به موضوع متن مطرح بفرماید.

هزار   داستان    با    هزار دستان
و  بدون خونریزی  دهم،  به شما  پادشاهی  تاج  و  تخت  اگر           
مشقت، با آن چه خواهید کرد؟ آزادیخواه، دمكرات، مشروطه خواه، 
کمونیست یا سبز، زرد و یا به هر رنگ دیگری که باشید، با ساختن 

که میانه دارید، نه؟

من شما را پادشاه خواهم کرد! به شرط آن که با من همراه شوید. 
قبول؟

در زیر، پاره نگاری هست که آرزو و توان داستان شدن دارد . آن را 
تكمیل کنید. به ذوق خود بخشی را به آن اضافه کنید.

شما مختارید داستان را به هر جا که میخواهید ببرید، شخصیتها را 
بسازید، به آتش عشق و انتقام بسوزانید یا به دره پرت کنید. وقایع را 
سازمان دهید، و زمان را در به در کنید…شما پادشاهید! به سرزمین 
با  میخواهید  که  آنگونه  کنید!  خراب  آباد،  را  آن  برانید،  فرمان  خود 
شما  از  قدرتی  که  نكنید  فراموش  ولی !  کنید!  رفتار  اتفاقات  و  مردم 
باالتر، بازی و وقایع را شكل میدهد. شما بنابر امكانات و آن چه به 

شما داده شده، سیاست گذاری کنید.

داستان را تمام نمی  کنیم، تنها یک پاراگراف، )حدود ۵، 6 خط یا 300 
نامه،  هفته  دفتر  )به  رسیده  آثار  بین  از  میكنید.  اضافه  آن  به  کلمه( 
سایت یا فیس بوك( چندتای انتخاب میشود،در شماره بعد در همین 
صفحه چاپ خواهد شد و بعد، و بعد باز داستان ادامه پیدا می کند و 

بعد... طاقت داشته باشید!!! بعد میگم!

داستان

این دفعه گلهایش سر حال نبود. وقتی که دست گل را به دست گرفت، 
مثل  بلند،  شاخ  رز  گل  شاخه   40 سنگینی  نبود.  مغرور  همیشه  مثل 
همیشه به جلو خمش کرد، ولی ته دلش نا آرام بود. نگران، که گلها 
…نمی  تازه نیست، که غنچه نیست، که پر رنگ و آتشین نیست، یا 
دانست چه بالی سر گلها آمده که این 40 شاخه، این بار برایش نه 
دست گلی  فاخر، که بار علفی سنگین بود. مثل همیشه، مغرور، سر 
بلند و مطمئن نبود، احساس میكرد که مسخره است، با این بار علف! 

به نفس نفس افتاد، زیر بار 40 شاخه گل؟ فكر کرد...

ستون سفید
اگر خورشید بودم، به كجا نمی تابیدم؟

اندر باب  این برگ نوشت ...
از این پس در این صفحه، نه تنها یک دست كه هزاران دست، 

قلم خواهند زد!
این حقیر، سر دبیر را قانع كردم كه این صفحه مخاطب خود 
را خواهد داشت و از آن جا كه ما ایرانیها دست به نوشتن 
داریم، هزار دست ما را یاری خواهد داد تا با هم بنویسیم 
و اندیشه، داستانی را خلق كنیم یا به سوالی پاسخ دهیم. 
آقای سردبیر، كمی مكث كرد، شک كرد، تفكر كرد، كله سیگار 
به  ستارگان  با  گرفت،  كار  به  اسطرالب  و  رمل  زد،  آتش 
مشورت نشست، به گوی بلورین و كف دست نگاه كرد و 
آخر گفت: مسوولیت اش با خودت، خوب و بدش با خودت، 

ولی  هر گلی  زدی، به سر من زدی !
خرید،  به  را  ما  آبروی  بیایید  غیرتا  باال  شما!  و  من  حاال 
تئوری ما ایرانیها خالقیم و دست به قلم را با هم به اثبات 

برسانیم ! 
جواب شما به این ندا میتواند روی كاغذ باشد یا در سایت 

هفته نامه باشد یا در فیس بوک. منتظرم!
آرتشین

جواب از شما . ستون سفید می ماند تا افتخار پر 
شدن با نوشته های شما را بیابد.

تماس با ما بدون محدودیت ، پاسخ به گفته ها تا چهارشنبه 
آخر وقت به :

artshien@persianweekly.co.uk 
www.persianweekly.co.uk/hezardastan
facebook.com/persian-weekly
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کیهان کلهر برای چهارمین بار 
نامزد جایزه گرمی شد

و  آهنگساز  کلهر،  کیهان  نام 
میان  در  دیگر  بار  ایرانی  نوازنده 
جایزه  کنندگان  دریافت  اسامی 
گرمی که به اسكار موسیقی جهان 

معروف است دیده می شود.
این  از  پیش  که  کلهر  کیهان 
سر  به  تو  »بی  آلبوم های  با 
»غزل«  و  »فریاد«  نمی شود«، 
شده  جایزه  این  دریافت  نامزد 
از  »فراتر  آلبوم  با  امسال  بود، 
نقشه جغرافیا« بار دیگر کاندیدای 

دریافت این جایزه شد.
»فراتر از نقشه جغزافیا« در بخش 
نامزد  تلفیقی  کالسیک  موسیقی 

دریافت گرمی است.
در این آلبوم که از جمله آلبوم های گروه جاده ابریشم است، کلهر 
آهنگسازی و نوازندگی کرده است. پیش از این، در میان هنرمندان 
موسیقی ایران تنها استاد محمدرضا شجریان و حسین علیزاده 
برای آلبوم های »فریاد« و »بی تو به سر نمی شود« کاندید دریافت 
جایزه گرمی شده بودند.پنجاه و سومین دوره جوایز گرمی 13 

فوریه 2011 )24 بهمن( برگزار خواهد شد.

شمس آل احمد در
 81 سالگی درگذشت

و  نویسنده  احمد  آل  شمس 
یک  از  پس  شب  یكشنبه  محقق 
به  ریوی  بیماری طوالنی  دوره 
بیمارستان  قلبی در  ایست  دلیل 
فرهنگیان شهید باهنر درگذشت.

احمد،  آل  شمس  پسر  گفته  به 
دلیل  به  او در سال های گذشته 
هیچ  سن  کهولت  و  بیماری 
کتاب  و  نداشت  فرهنگی  فعالیت 
جا  به  او  از  منتشر نشده ای 

نمانده است. 
کوچكتر  برادر  احمد  آل  شمس 
 1308 متولد  و  احمد  آل  جالل 
او آثاری چون  از  تهران بود و 
»مجموعه  »عقیقه«،  »گهواره«، 

»حدیث  و  برادر«  چشم  »از  سلوك«،  و  »سیر  قدمایی«،  قصه 

انقالب« به جا مانده است.
جمله  از  او  بود.  تهران  در   132۵ تیرماه   14 متولد  الهی  بیژن 
بار  نخستین  برای  شعرش  بود   40 دهه  آغاز  نو  موج  شاعران 
درشماره دوم »جنگ طرفه« منتشر شد. الهی با اینكه در 40 سال 
اما  ترجمه گذاشت،  را روی سرودن شعر و  تنها کارش  گذشته 
تعداد شعرهای منتشرشده او در این سال ها بسیار انگشت شمار 

است. 
مرحوم الهی برای نخستین بار گزاره اشاره ای را وارد شعر نو 
کرد. در اغلب این اشعار یک نوع معمای تصویری، اصالت معنای 
کلمات را پس می زند و تعویق معنا را به وجود می آورد. آنچنان 
که در هر سطر او مثلث معنایی، مشخصه های تک  معنایی کلمات 

را از بین می برد. 
شعر او بر بسیاری از شاعران به ویژه شاعران دو دهه اخیر تاثیر 
بسزا گذاشته است. حضور نداشتن او در محافل هنری و ادبی در 
30 سال گذشته، این شبهه را برای بسیاری از دوستداران شعرش 

بوجود آورد که دیگر فعالیت ادبی نمی کند.
از بیژن الهی ترجمه های ماندگار همچون »اشراق ها« آرتور رمبو، 
»ساحت جوانی« هانری میشو و ترجمه شعرهای لورکا و کاوافی، 
ماندلشتام، هولدرلین، جویس، کافكا، فلوبر و پروست منتشر شده 

است.

سریال های نامزد جوایز انجمن 
نویسندگان معرفی شدند

»مردگان  اچ بی او،  محصول  تخته کوب«  پیاده رو  »امپراتوری 
متحرك« محصول ای ام سی و »محق« محصول اف ایكس نامزده 

جایزه بهترین سریال جدید از انجمن نویسندگان آمریكا شدند.
»ترمی«  و  تی ان تی  محصوا  خاص«  سنی  »مردان  سریال های 
محصول اچ بی او دو نامزد دیگر بهترین سریال جدید هستند. این 

رشته مختص فیلمنامه سریال های جدید است.
مارتین  را  آن  اول  قسمت  که  تخته کوب«  پیاده رو  »امپراتوری 
کنار  در  هست  نیز  پروژه  مدیرتولید  و  ساخت  اسكورسیزی 
شوتایم،  محصول  »دکستر«  ای ام سی،  محصول  »بدبیاری« 
»روشنایی جمعه شب« محصول ان بی سی و البته »مردان خشن« 
محصول ای ام سی نامزد دریافت جایزه بهترین سریال هم شده 
است.در بخش کمدی، »گِلی« محصول فاکس و »خانواده مدرن« 
هم  تلویزیونی(  )اسكار  امی  جایزه  نامزد  که  ای بی سی  محصول 
پیدا  نویسندگان  انجمن  نامزدهای  درمیان  جایی  توانستند  بودند 
کنند. این دو سریال به همراه »پرستار جكی« محصول شوتایم، 
»30 راك« و »اداره« هردو محصول ان بی سی نامزد جایزه بهترین 

سریال کمدی شدند.
پنج  روز  مراسمی  جریان  در  آمریكا  نویسندگان  انجمن  جوایز 
هر  نویسندگان  به  جایزه  این  می شوند.  اهدا   2011 سال  فوریه 

سریال تعلق می گیرد.
هالیوود ریپورتر / 8 دسامبر

تن تن واقعی درگذشت
پاله هولد بازیگر دانمارکی که گفته می شد منبع الهام شخصیت 

قصه های مصور تن تن بود در سن 98 سالگی درگذشت.
 پاله هولد روز 26 نوامبر در کنپنهاگ درگذشت و مطبوعات 

دانمارکی مانور گسترده ای روی این خبر دادند.
هرژه هنرمند بلژیكی که نام اصلی اش ژرژ رمی است شخصیت 
تن تن را خلق کرد، خبرنگار زیرکی که به همراه »برفی«، سگ 
به  را  نادرست  آدم های  و  می گذارد  پا  زیر  را  دنیا  وفادارش 
به سفری  نوجوانی  در  نیز  اعمالشان می رساند. هولد  سزای 

دریایی رفت که شهرت بسیاری برایش به همراه داشت.
 Le Petit« ژانویه سال 1929 در نشریه  بار در  اولین  تن تن 
به  بلژیكی  روزنامه ای  کودکان  پیوست   ،»Vingtieme
خوانندگان معرفی شد. موفقیت تن تن موجب شد چندین و چند 
کتاب مصور با محوریت او به چاپ برسد. اولین کتاب »تن تن 
در سرزمین شوروی ها« بود که سال 1930 به چاپ رسید و 
آخرین کتاب »تن تن و هنر الفبا« بود که پس از مرگ هرژه در 

سال 1986 منتشر شد.

این کتاب های مصور که به زبان های بسیاری ترجمه شده اند 
چاپ  و  داشته اند  فروش  نسخه  میلیون   200 از  بیش  تاکنون 

آنها همچنان ادامه دارد.
فیلمی سینمایی با عنوان »ماجراهای تن تن: راز اسب شاخدار« 
به تهیه کنندگی استیون اسپیلبرگ و پیتر جكسون دسامبر سال 

2011 روی پرده می رود.

تن تن واقعی
سال ها  این  طول  در  اروپایی  گوناگون  رسانه های  گفته  طبق 
این شخصیت.  از  داشته، حداقل بخشی  تن تن وجود خارجی 
زمانیكه  شد،  آغاز   1928 سال  از  هولد  رسانه ای  زندگی 
سالگی  صد  گرامیداشت  برای  »پولیتیكن«  دانماری  روزنامه 
یاد  به  جایزه  این  برنده  کرد.  برگذار  مسابقه ای  ورن  ژول 
فیلیس فاگ، شخصیت اصلی »دور دنیا در هشتاد روز«، رمان 

سال 1873 ژول ورن به سفری مشابه می رفت.
به  بدون همراه  برنده  بود،  این مسابقه ویژه پسران نوجوان 
سفر دور دنیا می رفت، باید در طی 46 روز سفر را به پایان 
می توانست  هواپیما  جز  به  نقلیه  وسیلقه  هر  از  و  می رساند 

استفاده کند.
از میان چندصد هزار فرم درخواستی، این روزنامه پاله هولد، 
پیشاهنگ 1۵ ساله را انتخاب کرد که مدرسه را رها کرده بود 
و به عنوان منشی در فروشگاه اتوموبیل فروشی کار می کرد.

هولد اول مارس سال 1928 دانمارك را ترك کرد و درحالیكه 
با قطار و کشتی بخار در سفر بود روزنامه ها هر حرکت او 
و سفرش در انگلستان، اسكاتلند، کانادا، ژاپن، شوروی سابق، 

لهستان و آلمان را مخابره می کردند.

بازگشت هولد به کپنهاگ پس از 44 روز و در جمع 20 هزار 
در  پیش  ماه  یک  پست«  »کپنهاگ  روزنامه  بود.  باشكوه  نفر 
مطلبی درمورد هولد نوشت: »هولد صحیح و سالم بازگشت 
روزها  این  طول  در  او  مادر  کرد.  راحت  را  مادرش  خیال  و 

مجبور بود از قرص خواب استفاده کند.«
هولد جوان کتابی درمورد ماجراجویی اش نوشت که به چند 
زبان ترجمه شد و به نام »سفر یک پیشاهنگ دور دنیا« )1929( 

به زبان انگلیسی چاپ شد.

تن تن، هرژه و هولد
مورخان شخصیت تن تن منابع مختلفی را منبع الهام قهرمان 
هرژه می دانند و پاله هولد یكی از آنهاست. هولد با این موضوع 
آسولین،  پیر  نزد.  آن  درمورد  حرفی  هرژه  اما  بود  موافق 
نویسنده کتاب »هرژه: مردی که تن تن را خلق کرد« که سال 
پیش به زبان انگلیسی منتشر شد در ای-میلی که به »نیویورك 

تایمز« فرستاد اذعان کرد اسمی از هولد نشنیده است.
بلژیكی  خبرنگار  و  دانمارکی  منشی  شباهت های  حال  این  با 
بود و دماغ سرباال  پاله هولد هم کک مكی  انكارنشدنی است: 
با  را  او  هولد  در عكس های  داشت.  نامرتب  و موهای حنایی 

شلوار گلف می بینیم که همان لباس محبوب تن تن است.
در  بار  اولین  برای   1934 در سال  و  بود   1912 متولد  هولد 
تا  و  دانمارك« روی صحنه رفت  »تئاتر سلطنتی  در  نمایشی 
سال ها با این تئاتر همكاری داشت. او بطور مداوم با سینما و 
تلویزیون دانمارك تا یک دهه پیش که بازنشسته شد، همكاری 

می  کرد.
نیویورك تایمز / ۵ دسامبر
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 کتابهای محبوب 
یک دبیر ادبی

کتی گست
* دبیر بخش ادبی نشریه ایندیپندنت

هوارد جیكابسن به حق جایزه بوکر امسال را دریافت کرد، اما نظرات درمورد 
دیگر رمان های امسال متفاوت است.

لغت کوچكی  فرهنگ  کاپلند،  »بازیكن یک« نوشته داگالس   پشت جلد رمان 
عبارت  راحتی می شد  به  که  آمده  عبارات من درآوردی مدرن  و  واژگان  از 
»پارادوکس قابل درك نبودن تفكر کاپلند« را هم در آن جای داد، معنی این 
عبارت این است: احساس روزافزون تباهی در آدم های کتاب خوانی که متوجه 
می شوند آدم هایی که برایشان اهمیت داشتند و محترم بودند مدام نظراتی 

درمورد ادبیات بیان می کنند که با نظرات آنها در تضاد هستند.

هرچه بیشتر در دنیای روزنامه نگاری فعالیت کنی بیشتر متوجه این مسئله 
می کنی  تحسین  و  داری  دوست  خیلی  که  نویسندگانی  که  می شوی  عجیب 
دارند. مثال خیلی سخت است که  تو  با سالیق  ادبی کامال متضادی  سالیق 
آدم  چند  داستان  رمان  ندارند،  دوست  را  کاپلند  اثر  آخرین  بسیاری  ببینی 
معاصر است که در فرودگاه گیر افتاده اند و زندگی خود را در زمینه بحث داغ 
قیمت نفت و برف و بورانی َسمی تعریف می کنند، داستانی بسیار کاپلندی که 
طرفدارانش را شیفته می کند، اما اگر با او آشنا نباشید از آن متنفر می شوید.

نقدی خواندم در مورد »آزادی« نوشته جاناتان فرانزن و منقتد درخواست 
یک هفته فرصت کرده بود تا از آسمان به زمین بیاید و درباره کتاب بیشتر 
توضیح دهد! من این داستان را، تمام ۵70 صفحه آن را خواندم، داستان چند 
منتظر  خوانندگان  دیگر  مثل  و  خودخواه.  و  بداخالق  آزادی خواه  آمریكایی 
بودم تا ذره ای برای والتر و پتی برگالند و فرزندانشان اهمیتی قایل شوم، اما 
نشد که نشد. به نظرم اصال ارزش 9 سال صبر از زمان »اصالحات« رمان 

درخشان قبلی فرانزن را نداشت.

حرف صبر و انتظار شد، برنده بوکر امسال که با تمام وجود منتظرش بودم 
که  جیكابسن  هوارد  رمان  یازدهمین  فلینكلر«  »مسئله  نكرد؛  مرا سرخورده 
شیرین و بامزه است. رمان تحلیلی تاثیرگذار و طعنه آمیز از مردانگی، دوستی 

و رنج است، رمان کوتاهی که گرما و شوخ طبعی را همزمان دارد.

در فهرست نامزدهای جایزه بوکر رمان های به یادماندنی دیگری به چشم 
به درستی  پیتر کری که  الیور در آمریكا« نوشته  اگر »طوطی و  می خورد، 
تحسین شد و دو رمان که نمی شود نادیده اشان گرفت یعنی »بیوه باردار« 
نوشته مارتین ایمیس و »خورشیدی« نوشته ایان مک ایوانز را کنار بگذاریم، 
پرتنش  داستان  این رمان  است.  دیگری  لوی چیز  اندرو  نوشته  بلند«  »آواز 
پیر  که  او  اعترافات خانم جولی است،  براساس  برده داری  آخرین روزهای 
دوست داشتنی  شخصیتی  جولی  خانم  می نگرد.  گذشته  روزهای  به  شده 

نیست اما فراموش کردنش دشوار است و القای لحن خصمانه و شرورانه او 
دستاورد بزرگی برای نویسنده است.

هرچند  است.  تاثیرگذار  تجربه ای  هم  »اتاق«  نام  به  دونو  اما  رمان  هفتمین 
رمان با تاثیر از داستان واقعی الیزابت فریتزل نوشته شده است اما موفق 
می شود به هدفش برشد و ترس از مكان هر مادر و فرزند معمولی را به 
مبله  و  کوچک  سلولی  در  مادرش  همراه  به  ساله  پنج  بكشد. جک  تصویر 
زندگی می کند، آدم ربا »رفیق جک« است که شب ها ترس حضورش مادر را 
به لرزه درمی آورد. فرار آنها در آخر داستان و روبرو شدن جک با دنیا در 
دست هر نویسنده بی استعدادی به فاجعه بدل می شد اما آنچه دونو خلق 

کرده در ذهن می ماند.

اگر فهرست جایزه بوکر می توانست یک نامزد دیگر را هم بپذیرد با عالقه 
برنده  و  کینگ سالور  باربارا  نوشته  افتادگی«  قلم  »از  درخشان  رمان  تمام 
جایزه »اورنج« )جایزه ویژه نویسندگان زن انگلیسی زبان( را به »در اتاقی 
غریب« نوشته دیمن گالگو ترجیح می دادم. و البته رمان محبوب امسالم که با 
شخصیتی به نام »سرژ« و کودکی در خطر غرق شدن آغاز می شود؛ »دست 

درازی« نوشته رز ترمین است.

و اصال هم به فكر »سی« نوشته تام مكارتی و نامزد جایزه بوکر نمی افتادم. 
رمانی که »تجربی« خوانده و با »اولیس« جیمز جویس مقایسه شد، اثری که 
شیوه روایی اش با اغلب داستان های پرفروش در بیشتر فرهنگ ها و کشورها 
احساساتی«  »اومانیسم  مكارتی  آنچه  با  متفاوت  شیوه ای  است.  تضاد  در 
را  نفر  چند  نزنید  به خاك  را  آن  »اگر  است:  گفته  آن  درمورد  و  می خواند 

ناراحت خواهید کرد.« بله!

نامزدها  نام »خیانت« در فهرست  به  دانمور  العاده هلن  از رمان خارق  چرا 
خبری نبود؟ این اثر که دنباله ای بر »حكومت نظامی« رمان سال 2001 این 
نویسنده است ترس و پارانویا شهروندان روسیه دوران استالین را به خوبی 
توصیف می کند. دانمور در این رمان امور تصورنشدنی را به شكلی غریب 

واقعی جلوه می دهد.

دانمور هم از قدیمی های دنیای ادبیات است، اما به دو جوان هم اشاره کنم، 
جنایی  رمان  از  ترکیبی  بیتل«،  »باکسر،  یعنی  رمانش  اولین  با  بومان  نیل 
است.  بلد  هم  طنازی  و  آگاه  زبان  بالغت  از  می دهد  نشان  تخیلی  علمی  و 
»سنگ در رانش زمین« رمان درگیرکننده نوشته ماریا باربال هم شروعی 

امیدوارکننده است.

برنده  میچل  دیوید  نوشته  پاییز جیكوب دوزوئت«  »هزار  در خاتمه چرا  و 
تمامی جوایز بریتانیا نشد؟ این رمان که داستانش در یک اداره پست در ژاپن 
سال 1799 می گذرد به خوبی نشان می دهد نویسنده در اوج دوران کاری 
خود است. میچل برای نوشتن این اثر چهار سال صرف تحقیق درمورد ژاپن 
قرن هجدهم کرد. به شكی که خودش گفته برای نوشتن یک جمله ممكن بوده 
نصف روز وقت بگذارد. او به ریزترین جزئیات زندگی در آن زمان توجه 
کرده است، مثال اینكه آیا مردها برای تراشیدن ریش از خمیرریش استفاده 
می کردند یا خیر. رمان 480 صفحه ای »جیكوب دوزوئت« بهترین رمان سال 

است و میچل بهترین نویسنده دهه.

ایندیپندنت / ۵ دسامبر

ویکی لیکس اسناد نویسنده 
مطرح روس را برمال کرد

نوبل  برنده  سولژنیتسین، نویسنده روسی 
ادعا کرده  از مرگش  پیش  ماه  ادبیات چند 
دوباره  را  »روسیه«  پوتین  والدیمیر  بود 

کشف کرده است.

از  پیش  ماه  چهار  سولژنیتسین  الكساندر 
پوتین،  والدیمیر  از  رسمی  بطور  مرگش 
کرده  تمجید  پیشین  وقت  جمهور  رئیس 
و  یلتسین  بوریس  از  بهتر  او  بود  شده  مدعی  و 
پیشین  جمهور  رئیس  دو  گورباچف  میخائیل 

روسیه این کشور را اداره کرد.

ویلیام برنز، سفیر آمریكا آوریل سال 2008 با این 
نویسنده در خانه ییالقی او در مسكو دیدار کرد. او 
بعدا خبر این نشست و برداشتش از این نویسنده 
از  سولژنیتسین  کرد.  مخابره  واشنگتن  برای  را 
سال 1974 تا 20 سال بعد از آن در تبعید به سر 

می برد.
برنز در این گزارش که توسط ویكی لیكس منتشر 
در  که  سولژنیتسین  »حال  نوشته:  است  شده 
بدتر  روز  به  روز  می شود  ساله   90 دسامبر  ماه 
فلج  چپش  دست  شده  موجب  سكته  می شود. 
است.  نیافته  کاهش  او  افسانه ای  انرژی  اما  شود، 
متن  و  می گوید  سخن  واضح  و  است  هشیار  او 
گفت وگو نشان می دهد کامال از مسائل روز مطلع 

است.«

سفیر آمریكا در ادامه نوشته است: »ناتالیا، همسر 
سولژنیتسین هم حضور داشت و با دقت صحبت ها 
را دنبال می کرد و هرگاه با شوهرش اختالف نظر 

داشت به راحتی آن را بیان می کرد.«
و  یلتسین  به  نویسنده  این  نگاه  برنز  گفته  به 
گورباچف تیره و تار بوده، »سولژنیتسین دوران 
زمان  با  را  پوتین  ساله  هشت  جمهوری  ریاست 
با  او  کرد،  مقایسه  گورباچف  و  یلتسین  ریاست 
این  جمهوری  ریاست  دوران  گفت  پوتین  از  دفاع 
دو نفر بر صدمات حكومت 70 ساله کمونیست ها 
ریاست  دوران  در  نویسنده  این  نظر  به  افزود. 
واقعی  »روسیه«  آنچه  روسیه  پوتین،  جمهوری 

است دوباره کشف کرد.«

البته تمجید این نویسنده از پوتین بی قید وشرط 
»مشكالت  که  است  معترف  هم  او  است.  نبوده 
ویژه  به  مانده اند،  باقی  خود  جای  سر  بسیاری« 
جامعه  ثروتمندان  و  فقرا  بین  افزون  روز  فاصله 
روسیه. او همچنین با لغو قانون انتخاب دولتمردان 

از طریق رای گیری از سوی پوتین مخالف بود.

جمهور  رئیس  مدودف،  دیمیتری  سولژنیتسین 
توصیف  خوب«  و  جوان  »مرد  را  روسیه  فعلی 
اما  نداشته  مالقات  او  با  نویسنده  هرچند  کرده. 
»حدس می زند برای بازسازی صدمات وارد شده 
به روسیه در دوران شوروی کار سختی در پیش 

دارد.«
سابق  شوروی  رژیم  با  سولژنیتسین  دشمنی 
امری آشكار بوده، برنز در بخشی از گزارش خود 
»جوانان  که  بوده  این  از  نویسنده  نگرانی  نوشته 
روسیه از خطرات کمونیسم شوروی درك کاملی 
نداشته باشند.« نظامی که به قول نویسنده »ناقص« 

است.
»سولژنیتسین  می گیرد:  پایان  چنین  گزارش  این 
به روز  و  می کند  دنبال  را  روزنامه ها  فعال  بطور 

بودن صحبت هایش شاهدی بر این ادعا هستند.«

از  الجزایر گوالگ« و »یک روز  رمان های »مجمع 
ایوان دنیسویچ« از شاهكارهای آلكساندر  زندگی 
 1970 سال  ادبیات  نوبل  برنده  سولژنیتسین، 

هستند که هر دو به فارسی ترجمه شده اند.

گاردین / 2 دسامبر

ادبیات ناممکن را
 ممکن می کند

ادبیات  نوبل  جایزه  برنده  یوسا  بارگاس  ماریو 
اعتقاد دارد ادبیات بین مردم مختلف پل می سازد 

و انسان های گوناگون را با هم برادر می کند.
نویسنده »مرگ در آند« روز سه شنبه در بخشی 
سوئد،  در  نوبل  آکادمی  در  خود  سخنرانی  از 
گفت: »برای اولین بار در تاریخ ما، تاریخ برزیل، 
شیلی، اوروگوئه، پرو، کلمبیا، جمهوری دومنیكن، 
مكزیک و تقریبا تمامی آمریكای مرکزی دو حزب 
نقد،  آزادی  قانون،  به  که  داریم  راست  و  چپ 

انتخابات و چرخش قدرت احترام می گذارند.«
نامزد   1990 سال  در  که  یوسا  بارگاس  ماریو 
انتخابات ریاست جمهوری بود و البته به شكلی 
مشكوك از رسیدن به این مقام بازماند چند روز 
پیش اعالم کرد دیگر قصد نامزد شدن برای این 
رهبران  خود  سخنرانی  در  او  ندارد.  را  پست 
فعلی،  مسیر  در  ماندن  به  را  التین  آمریكای 
ترغیب  دنیا  با  نزدیكی  ادامه  و  فساد  با  مبارزه 

کرد.
در  فعال  کاتدرال«  در  »گفت وگو  نویسنده 

جایزه  جمعه  روز  تا  می برد  سر  به  استكهلم 
خود را از دست پادشاه کارل گوستاو شانزدهم 

دریافت کند.
این نویسنده عالوه بر سیاست به ادبیات هم در 
سخنرانی خود اشاره کرد؛ »خواندن را در کالس 
گرفتم.  یاد  بولیوی  در  ژوستینیائو  برادر  درس 
این مهم ترین اتفاقی است که برای من افتاده. حتی 
پس از 70 سال هم به خوبی به خاطر می آورم که 
چطور تبدیل کلمات کتاب به تصاویر زندگی من 
را پر کرد، مرزهای زمان و مكان را شكست و به 

من اجازه داد به همراه کاپیتان نمو بیست هزار 
فرسخ زیر دریا سفر کنم.«

گفت:  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  وی 
زندگی  و  زندگی  به  را  من  رویاهای  »خواندن 
بین مردم مختلف  ادبیات  کرد...  بدل  رویا  به  را 
پل می سازد. انسان های گوناگون را با هم برادر 

می کند.«

به  »باید  داد:  پایان  چنین  را  خود  یوسا سخنان 
خیال پردازی، خواندن و نوشتن ادامه دهیم، اینها 
فناپذیر  کردن  اثر  کم  برای  راه  تاثیرگذارترین 
تبدیل  و  زمان  گذر  ساختن  مغلوب  ما،  بودن 

ناممكن به ممكن است.«
از  پس  زبان  اسپانیایی  نویسنده  سومین  یوسا 
گارسیا  گابریل  و   1990 سال  در  پاز  اکتاویو 
یک  جایزه  این  که  است   1982 سال  در  مارکز 
میلیون و ۵00 هزار دالری را دریافت کرده است.

»سور  به  می توان  یوسا  مشهور  آثار  دیگر  از 
و  کشت؟«  را  مولرو  پالومینو  کسی  »چه  بز«، 

»موج افكنی« اشاره کرد.

آسوشیتدپرس / 7 دسامبر
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مجرم بودن هم ژنتیکی است 
تحقیقات جدید در آمریكا نشان مي دهد ارتكاب جرم مسئله اي 
و  مردان  مورد  در  جدید  تحقیق  یک  است.  ارثي  و  ژنتیكي 
زنان جواني که به فرزندخواندگي پذیرفته شده  بودند نشان 
کیفري  سابقه  آنها  حقیقي  والدین  از  یكي  که  گروهي  داد 
داشته چهار و نیم برابر بیشتر از گروه دیگر سروکارشان 
به پلیس کشیده شده  است. به زعم محققان، این حقیقت که 
پدر و مادر حقیقي اینگونه افراد بدون اینكه کمترین تاثیري 
تاثیر  آنها  رفتار  بر  مي توانند  باشند  داشته  آنها  تربیت  در 

بگذارند به وضوح نشان دهنده نقش ژنتیک است. 
نشان  شد  انجام  فلوریدا  دولتي  دانشگاه  توسط  که  تحقیق  این 
شود،  تربیت  خالفكار  مي تواند  مجرم  یک  که  همان طور  مي دهد، 

ممكن است مجرم هم به دنیا بیاید. 
این یافته ها بر اساس یک تحقیق نسبتا بزرگ از میان بیش از 2۵0 
نفر که در کودکي به فرزندخواندگي گرفته شده بودند انجام شد. 
ابتدا این افراد در نوجواني و سپس 13 سال بعد مورد سوال قرار 
گرفتند. نتیجه این تحقیق این بود که افرادي که پدر یا مادر واقعي 
که  افرادي  از  بیش  برابر  نیم  و  چهار  شده،  مرتكب  جرمي  آنها 
ژنتیكي  تاثیرات  مرتكب خالف شده اند.  بودند  قانونمند  والدینشان 
حتي تا این حد است که فرزنداني که پدر ومادر حقیقي آنها زماني 
را در زندان سپري کرده  بودند بیش از دیگران با خطر زنداني شدن 
ژن هایي  هستند.  روبه رو  تربیت  و  اصالح  کانون هاي  به  رفتن  یا 
دخالت  ضداجتماعي  خشونت آمیز  رفتارهاي  در  که  دارند  وجود 
شیمیایي  مواد  که  مي سازند  آنزیمي  که   MAO-A مانند  دارند 
کار مي اندازد.  از  پرخاشگري مربوط هستند  به  که  را  درون مغز 
پیش از این تاثیرات قوي همراهي انواع بدذات ژن MAO-A وسایر 
این  بود.البته  شده   ثابت  مشكل ساز  تربیت هاي  به  مشابه  ژن هاي 
تحقیق همچنین این احتمال را نشان مي دهد که این افراد براي حل 
این مشكل خود مي توانند بعدها در کالس هایي با این هدف شرکت 

کنند. 

مشهورترین قاتالن سریالي زن
باالترین رکورد قتل هاي سریالي تاکنون حدود 300 فقره 
بوده است، این رکورد متعلق به »پدرو لوبس « کلمبیایي 
اعمال  قرباني  را  نفر  پیش، 300  که حدود 2۵ سال  است 
مجرمانه اش کرد. جنایات این قاتل در آمریكاي التین رخ 
داد و پس از دستگیري وي نیز خانواده قربانیان به دلیل 
و  کرده  خارج  پلیس  دست  از  را  وي  حد،  از  بیش  نفرت 

به  اینجا  سوزاندند.در  زنده  زنده 
سریالي  قاتالن  مشهورترین  معرفي 

زن مي پردازیم: 

بله سورنسن گونس)1859-1908(، 
تعداد قربانیان: 

در حدود 42 نفر: 
و  کشتن  لذت  خاطر  به  سریالي  قاتل  این 
حرص و طمع قربانیانش را به قتل مي رساند.

به دست آوردن پول بیشتر باعث شد تا این 
زن 42 نفر را بكشد. بله در نروژ به دنیا آمد اما به آمریكا مهاجرت 
کرده و در آنجا با یک تاجر ازدواج کرد.برخي از تاریخ دانان بر 
این باورند این زن دو دخترش را هم براي به دست آوردن پول 
بیمه عمر آنها به قتل رسانده است.او همچنین محل کار خانوادگي 
شان را سوزاند تا از بیمه غرامت آن را بگیرد. همسر اول این زن 
او را مسمومیت  دلیل مرگ  به شكل مشكوکي مرد. پزشكان  هم 
قتل رسانده.  به  را  او  دارو  با  گفته مي شود گونس  اعالم کردند. 
این زن که در تاریخ به »بیوه سیاه« مشهور است براي خودش 
مزرعه اي خرید تا در آنجا زندگي کند.او پس از مرگ همسر اولش 
معلومي جان  نا  دالیل  به  او  همه همسران  اما  کرد  ازدواج  بارها 
به   42 جنازه  بقایاي  زن  این  مزرعه  از  دادند.  دست  از  را  خود 
دست آمد.او همچنین در هنگام مرگش موفق شد 2۵0هزار دالر 
از طریق قتل هایي که انجام داده به دست آورد. این زن قاتل در 
نهایت توسط فردي ناشناس به قتل رسید و جسد بدون سرش در 
مزرعه اي که در آن زندگي مي کرد کشف شد. هنوز هم در مورد 
و  دارد  وجود  فراواني  حدیث هاي  و  قربانیانش حرف  و  زن  این 
بسیاري معتقدند جنازه بي سري در مزرعه گونس به دست آمده 

متعلق به او نبوده است. 

كونتس الیزابت بثوري)1560-1614(
 تعداد قربانیان: نامعلوم 

این زن که به » ملكه خون« شهرت دارد صدها زن جوان را به قتل 

رسانده.او براین اعتقاد بود ریختن خون زنان جوان او را جوان 
نگه خواهد داشت. این زن با استفاده از قدرتش دختران جوان و 
زیباي روستایي را براي کار به قصرش مي آورد و در آنجا آنها را 
به فجیع ترین شكل ممكن به قتل مي رساند. در تاریخ آمده » ملكه 
خون« بیش از 600 نفر را به قتل رسانده است.گفته مي شود فرنس 
را همراهي مي کرده  او  این زن هم در جنایت ها  ناداسدي همسر 

است. 

جین توپان)1938-1857(، تعداد قربانیان: 31 نفر 

قاتل  یک  جین  از  سخت  بسیار  کودکي  دوران 
و  بود  دیوانه  پدرش  ساخت.  بي رحم  سریالي 
جین کودکي را در یتیم خانه سپري کرد.او در 
عالقه  آورد.  روي  پرستاري  رشته  به  جواني 
استادهایش  کالبدشكافي  به عكس هاي  او  شدید 
را متعجب مي کرد. جین در رشته پرستاري فارغ 
از بیماران پرداخت. التحصیل شد و به مراقبت 

این پرستار قسي القلب از مسموم کردن بیماران 
مسموم  دوباره  و  آنها  دادن  نجات  و  دارو  با 
کردن آنها لذت مي برد.و با این کار ده ها بیمار را 
به قتل رساند.او در سال 188۵ قتل هایش شروع کرد و زماني که 
بازداشت شد کارآگاهان فكر مي کردند او 11 نفر را به این شكل به 
قتل رسانده اما جین در زندان به قتل 31 نفر اعتراف کرد.توپان به 
قتل هایي که مرتكب شده بود افتخار مي کرد و گفته بود:» دوست 
دارم بیش از هر کسي در این دنیا آدم هاي بیچاره به قتل برسانم.« 
این پرستار به خاطر جنونش مقصر شناخته نشد و در یک مرکز 

رواني در سن 81 سالگي ُمرد. 

رزماري وست)-1953...(، تعداد قربانیان: بیش از 10 نفر 

این زن انگلیسي به همراه همسرش فرد وست افراد ساده و کند 
ذهني که به آنها اعتماد مي کردند را به خانه شان آورده و عالوه 
بر آزار و اذیت جنسي آنها این افراد بیگناه را به قتل مي رساندند.
را  فرزندان خودش  از  یكي  است  فرزند  مادر هشت  که  رزماري 
هم به قتل رسانده. او به دلیل قتل هایش که گفته مي شود بیش از 
20مورد بوده در دادگاهي در انگلستان به حبس ابد محكوم شد. 

آیلین ورنوس)2002-1956(، تعداد قربانیان: هشت نفر 

این زن به دلیل آنكه در کودکي مورد آزار جنسي قرار گرفت از 
انتقام  آنها  از  دلیل تصمیم گرفت  به همین  مردها متنفر شد و و 
بگیرد.او در بین سال هاي 1989 تا 1990 هشت مرد را فلوریدا به 

قتل رساند و در سال 2002 با ترزیق ماده سمي اعدام شد. 

 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

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

کارشناسان
ورزیده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ریزی شده را برگزار می کند.

پنجشنبه ها: 30/10 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 ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

ویولن یک میلیون پوندي
 فداي ساندویچ شد 

کره اي سرقت  نابغه  از موزیسین  پوند  میلیون  یک  ارزش  به  ویولني 
شد.  مین جین کیم 32 ساله در حالي که ویولن 300 ساله اش را همراه 
داشت پیش از اینكه سوار قطار شود هوس خوردن ساندویچ 
کرد.اما خبر نداشت که سه سارق حرفه اي او را نشان کرده اند 
و در یک چشم به هم زدن ویولن او را در ایستگاه اوستن شهر 
لندن سرقت کردند.همراه این ویولن یک آرشه نادر هم وجود 

داشت که تنها 400 نمونه از آن در جهان موجود است. 
این  که  آنجایي  از 
بوده،  بیمه  ویولن 
مذکور  شرکت 
پوندي  1۵هزار  مژدگاني 
اطالعاتي  هرگونه  براي 
تعیین  ویولن  این  درباره 

کرده است. 
این ویولنیست کره اي تنها 
کوتاهي  زمان  مدت  براي 
ویولنش را تنها گذاشت و 
حاال به شدت از اینكه این 
ساز منحصر به فرد را از 
است. ناراحت  داده  دست 

او با حالت وحشت زده اي 
به سراغ صاحب رستوران 
رفت و از اوخواست تا پس 
از تماس با پلیس تصاویر 

دوربین هاي مدار بسته اش را مرور کند.به نظر ماموران پلیس سارقان 
از ارزش واقعي این ساز مطلع نبوده وتنها به عنوان یک ساز مهم آن 

را سرقت کرده اند. 
کسي  از  امانت  به عنوان  را  آن  بلكه  نبوده  ساز  این  مالک  کیم  خانم 
اجاره کرده بود و شرکت بیمه هم از افشاي نام صاحب اصلي  ساز 
خودداري کرده است. کیم از نوابغ موسیقي جهان به شمار مي رود که 
از سن شش سالگي ویولن مي زند و در 13 سالگي با ارکستر سمفوني 
تا   1690 سال هاي  بین  در  ویولن  است.این  کرده  اجرا  برنامه  برلین 
استرادیواري  آنتونیو  ایتالیایي  مشهور  ساز  ویولن  توسط   1699
ساخته شده است ویک میلیون پوند تنها قیمت پایه آن در حراج هاي 

هنري خواهد بود. 
7 دسامبر2010 
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

اگر براندو نبود، پاچینو 
پدرخوانده نمي شد 

بود  نزدیک  کرد  اعتراف  پاچینو«  »آل 
»مایكل  تاثیرگذار  نقش  از  را  او 
»پدرخوانده«  فیلم  در  کورلئونه« 
کنار بگذراند.این بازیگر هفتاد ساله 
در برنامه تلویزیوني »لري کینگ« 
که  کرد  تعریف  سال  چهل  از  بعد 
چطور با وساطت »مارلون براندو« 
از صحنه فیلمبرداري اخراج نشده 
تاثیرگذار  نقش  از  »پاچینو«  است. 
اي اش  حرفه  زندگي  در  »براندو« 
صحبت کرد و گفت »کاپوال« نزدیک بود او 
را از فیلم »پدرخوانده« کنار بگذارد:»براندو 
در  او  کنار  بازي  بود.  من  الهام  منبع 
نظر  به  ترسناك  اول  نظر  در  پدرخوانده 
مهربان  خیلي  من  با  براندو  اما  مي رسید. 
داشت.«  حساسیت  من  به  نسبت  و  بود 
ابتدا برا  گویا »فرانسیس فورد کاپوال« در 
در  بازي  براي  »پاچینو«  که  بود  باور  این 
نقش »دون کورلئونه« مناسب نیست و به 
بازیگر جوانش به طور مرتب نیش و کنایه 
مي زد اما پدرخوانده ماندگار سینما یكي از 
دالیل اصلي موفقیت و ایستادگي اش را در 
مقابل نظرات منفي صحنه هایي مي داند که 
در رستوارن ضبط شدند:» »کاپوال تصور 
مي کرد که من براي نقش کورلئونه مناسب 
شد،  من  ماندن  موجب  آنچه  اما  نیستم. 
فیلم است  به رستوران در  صحنه مربوط 
که بعد از فیلم برداري با بازي من موافقت 
یادماندني  به  کاراکتر  درباره  او  کردند.« 
من  گفت:»  »کینگ«  به  کورلئونه«  »دون 

که  این مي ماند  مثل  بودم.  این مرد  شیفته 

از  نقاشي  یک  بگویید چطور  نقاش  یک  به 
نیست  الزم  است.  کشیده  را  چیزي  هر 
حتما ایتالیایي یا آمریكایي باشید تا از این 
فیلم لذت ببرید.« سه گانه »پدرخوانده« از 
موفق ترین و محبوب ترین فیلم هاي تاریخ 
سینما هستند. از دیگر بازي هاي قابل توجه 
تولید  دوم،  قسمت  پدرخوانده:  »پاچینو«، 
سال 1974، بعدازظهر سگي محصول سال 
197۵ و عدالت براي همه ساخته شده در 
سال 1979 اشاره کرد. پاچینو براي بازي 
اسكار شد ولي  نامزد  فیلم ها  این  تمام  در 
این مدت  اواردز در  هیات داوران آکادمي 
پاکت  در  جایزه  دریافت  براي  را  او  نام 
»من  مي گوید:  پاچینو  نگذاشتند.  طالیي 
براي اسكار بازي نمي کنم، چراکه بازیگري 

عشق من است.« 
8 دسامبر 2010 

بازداشت پسر 14 ساله اي که 
هفت نفر را به قتل رسانده 

ادگار خیمینس به ازاي هر قتلي که انجام مي داده 
سه هزار دالر دریافت مي کرده است 

از  یكي  در  که  آمریكایي  پسربچه 14 ساله  یک 
کارتل هاي موادمخدر در مكزیک فعالیت مي کرد 
و تا کنون هفت نفر را به قتل رسانده بازداشت 
پونچیس«  ال   « به  معروف  خیمینس  شد.ادگار 
حومه  در  مورلس  کارتل  در  ضارب  به عنوان 
قاتل  پسربچه  این  کرد.  مي  کار  سیتي  مكزیكو 
جمعه شب در شرایطي که قصد داشت از طریق 
ارتش  گفته  شد.به  دستگیر  شود  آمریكا  وارد  هوایي 
مكزیک او همراه با دو خواهرش بوده که یكي از آنها 
در تالش  است.آنها  مذکور  کارتل  رئیس  نامزد  ظاهرا 
برسانند  آمریكا  در مرز  تیخوانا  به  را  بودند که خود 
آنجا  در  مادرشان  که  دیه گو جایي  به سن  آنجا  از  و 
زندگي مي کند بروند.به گفته مقامات یكي از خواهرهاي 
» ال پونچیس« که تنها 16 سال دارد هم عضو کارتل 
او  برادرش  هاي  جنایت  در  و  بوده  مخدر  مواد  هاي 
با  به ظاهر  او  دیگر  است.خواهر  مي کرده  همراهي  را 
کارتل هاي مواد مخدر همكاري ندارد. ادگار خیمینس 
پس از دستگیري اش گفت:» من در چهار اعدام شرکت 
را  من  آنها   . بودم  مخدر  مواد  تاثیر  تحت  اما  داشتم. 
من  نكشم  را  موردنظرشان  افراد  اگر  مي کردند  تهدید 
را خواهند کشت.« در بیانیه ارتش مكزیک آمده است 
هفت  حداقل  قتل  به  تاکنون  آمریكایي  نوجوان  این  که 
نفر تحت تاثیر مصرف مواد مخدر اعتراف کرده است. 
به  مورلس  کارتل  براي  ظاهرا  خواهرش  و  خیمینس 
سرکردگي هكتور بلتران لیوا که برادرش سال گذشته 
توسط ارتش مكزیک کشته شد کار مي کرده اند. به گفته 
مسئوالن لیوا مسئول خشونت هاي فراواني در منطقه در 
سال جاري بوده و قدرتش روز به روز در حال افزایش 

است. خیمینس مي گوید زماني که تنها 11سال داشته 
به عضویت این کارتل درآمده است. الراسون یكي از 
روزنامه هاي مكزیک در ماه گذشته در گزارشي عنوان 
انجام  که  قتلي  هر  ازاي  به  خیمینس  ادگار  بود  کرده 
که  حالي  در  کند.  مي  دریافت  دالر  هزار  سه  مي دهد 
مكزیک در چند سال اخیر اقدامات گسترده اي را براي 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور انجام 
داده اما به گفته مسئوالن جنایت هایي که توسط قشر 
کم سن وسال مكزیكي در سال جاري میالدي صورت 
گرفته افزایش یافته است.این جنایت ها از دزدي گرفته 
تا قتل را شامل مي شوند و بسیاري از والدین مكزیكي 
رئیس  آینده  در  دارند  دوست  کودکان شان  گویند  مي 
یک کارتل موادمخدر بشوند. براي کودکاني که با فقر 
و بدبختي بزرگ شده اند دیدن زندگي رویایي و لوکس 
آنها  و  آرزوست  یک  مواد مخدر  کارتل هاي  روساي 
انجام  از  موارد  برخي  در  آروز  این  به  رسیدن  براي 
هیچ کاري دریغ نمي کنند.تعدادي از کودکاني که با این 
کارتل ها همكاري مي کنند بعضي اوقات فیلم هاي جنایت 
هاي خود را روي اینترنت قرار مي دهند تا رقبایشان را 
بترسانند. در یكي از این ویدئوها یک نوجوان مكزیكي 

به انجام چند فقره قتل اعتراف کرده و مي گوید:
» زماني که رقیبي پیدا نكینم مردم بیگناه را مي کشیم.

یا  باشند  کارگران ساختماني  است  ممكن  ما  قربانیان 
راننده تاکسي.« 

مي گوید  مكزیک  کل  دادستان  بنیتس  لوئیس  پدرو 
گروه هاي  تاثیر  تحت  زود  خیلي  جوان  پسرهاي 
خالفكار قرار مي گیرند.او مي گوید:» جوانان هنوز به 
رشد و تكامل روحي نرسیده اند بنابراین خیلي راحت 
مي شود از آنها سوء استفاده کرد.روساي کارتل هاي 
به  مي توانند  آنها  به  اسلحه  یک  دادن  با  مخدر  مواد 
آنكه  بدون  یابند.آنها  دست  خود  اهداف  کثیف ترین 
بدانند چه مي کنند به جنایت هاي بزرگ دست مي زنند.« 

4 دسامبر2010 

شركت صرافی هستی
شركت صرافی هستی آماده همكاری

L/C با بازرگانان و متقاضیان گشایش 

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

انتقال ارز به دیگر نقاط جهان
 در كمتر 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 كنید.

با خرید از صرافی هستی و دریافت كد مخصوص از تخفیف 10 درصد 
كامپیوتر و لوازم الكترونیک از شركت 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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جنبش 
دانشجویی؛ 

نقد یا 
اعتراض

محمد مهدی مازنی 

به  ابزاری  صرفا  نگاه 
را  دانشجویان  جنبش، 
و  روحی  بحران  دچار 
به  مطلق  اعتمادی  بی 
مدعیان اصالح نظام كرد. 
اما  گسترده  اعتراضات 
ها  دانشگاه  در  نامنسجم 
تنها  نه  ولی  گرفت  شكل 
بلكه  نرسید  نتیجه  به 
جامعه را به عنوان ناظر 
بیرونی نگران تر می كرد.

جنبش  عمر  در  که  اتفاقاتی  به  اجمالی  نگاه 
دانشجویی از زمان تولد تا به امروز افتاده است، 
این  چرا  که  کند  می  ایجاد  ذهن  در  را  این سوال 
جریان همواره دچار فراز و نشیب های بسیاری 
و خروش  پرجوش  را  ای  دوره  چرا  است؟  شده 
بوده است و دوره ای خاموش؟  زمانی که حرکت 
و  آمد  وجود  به  دانشگاه  در  دانشجویی  های 
جنبش دانشجویی حضور فعال و آگاه خود را در 
صحنه تحوال ت سیاسی کشور نشان داد، جامعه 
سیاسی ایران حاکمیت پهلوی را که پس از شكست 
کرد.  می  تجربه  بود،  آمده  کار  سر  بر  مشروطه 
در ان روزگار بود که فضای دانشگاه آرام آرام 
به سمت تحرکات سیاسی پیش می رفت و جامعه 
ایرانی با پدیده نوینی به نام جنبش دانشجویی در 

عرصه سیاست روبه رو شد. 

دانشجویان در فاصله سال های133 1320- و بعد 
از آن تا سال 13۵7، سال پیروزی انقالب، واکنش 
نشان  کشور  رویدادهای  به  نسبت  مختلفی  های 
دانشجویان  برای   -۵6 تحصیلی۵7  سال  دادند. 
جریانات  ایام  دراین  بود.  ویژه  تحرکات  سال 
می  تغییرطلبانه  های  فعالیت  به  هم  سیاسی 
پرداختند، اما نكته ای که تفاوت بزرگ و اساسی 
جنبش های دانشجویی با سایر جریانات سیاسی 
سازش  عدم  و  گرایی  “آرمان  است  نهفته  آن  در 

پذیری ”آن است. 
دانشجویان  های  فعالیت  ب  انقال  پیروزی  از  پس 
به سمت تثبیت نظام سوق یافت و در دهه 60 هر 
تحول کال نی در عرصه سیاست، رگه هایی از خود 
در درون دانشگاه داشت. دهه 60 دورانی بود که 
جنبش دانشجویی، بازوی حكومت به حساب می 

آمد و رسالت خود را نه نقد حكومت، بلكه حمایت 
دانشجویان  نمایی  قدرت  اوج  دانست.  می  آن  از 
تا   ۵8 آبان  از  آنها  های سیاسی  فعالیت  غایت  و 
خرداد 1368 بود. این 10 سال سپری شد و بعد 
انفعال گروید  تا مدت ها به سمت  از آن دانشگاه 
اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری در دوم 
خرداد 76 بار دیگر جنبش دانشجویی وارد عرصه 
سیاست شد. در این سال ها جریانات دانشجویی 
به  سیاسی  فضای  در  ویژه  ت  تشكیال   3 حول 
فعالیت پرداختند که عبارت بودند از: دفتر تحكیم 
اسالمی  های  انجمن  گردهمایی  از  که  وحدت 
گرفته  شكل   ۵9 سال  در  کشور  های  دانشگاه 
مقابل  در  که  دانشجویان  می  اسال  جامعه  بود، 
تحكیم وحدت شكل گرفت و بسیج دانشجویی که 
و  قد  در  نتوانست  غیررادیكالش  ماهیت  سبب  به 
قواره تحكیم وحدت و جامعه اسال می دانشجویان 

تاثیرگذار در معادال ت سیاسی دانشگاه باشد. 
باعث  دانشگاه  دل  در  جریان   3 این  های  رقابت 
پویایی فضای سیاسی دانشگاه گردید و همچنین 
منجر به بروز تشنجات عدیده ای در دانشگاه نیز 
بازخوانی  با  اتفاقات،  این  ماهیت  از  جدای  شد. 

از  را  آنها  توان  می  دانشجویی  جنبش  پرونده 
منظری دیگر بررسی کرد و موانع و آفاتی که این 
داد.از  قرار  ارزیابی  مورد  را سبب شد  رویدادها 
سال 76 تا 79 اتفاقاتی افتاد که جنبش دانشجویی 
نوعی  به  و  کرد  یاس  و  سرخوردگی  دچار  را 
گرمای پیكره دانشگاه به سردی گرایید. سرمایی 
دولت  سكوت   . کرد  پیدا  افزایش  روز  روزبه  که 
خاتمی در برابر حادثه هایی که در دانشگاه روی 
می داد و از آن بدتر رفتار وزارت علوم، سرمای 
حاکم بر دانشگاه را دوچندان کرد. مجلس ششم 
داشتند  کوچكی  سهم  آن  در  دانشجویان  که  نیز 
نتوانست مطالبات جامعه دانشجویی را پاسخ دهد 
مجلس  در  طلب  اصالح  دانشجوی   ۵ حضور  و 
افكار  اوال  که  چرا  افزود،  آنها  معضالت  بر  تنها 
آرمانی دانشجویی در فضای سنگین واقع گرایی 
مجلس نتیجه بخش نبود و سبب شد که آنها نیز 
تن به واقعیات حكومت و قدرت بدهند و دوم عدم 
برخاسته  آن  از  که  تی  تشكیال  به  آنها  وفاداری 
جنبش  بر  وارده  جراحات  عمق  بر  خود  بودند 

دانشجویی افزود. 
از سال 80 که دولت خاتمی با ترکیبی جدید بر سر 
تعامل  هم  با  دانشجویان  و  دولت  دیگر  آمد،  کار 
جدی و موثری نداشتند و 16 آذر 80 آغاز جدایی 
دانشجویان از دولت اصالحات بود. دانشجویانی 
دیدشان  افق  بودند،  خاتمی  دلبسته  دیروز  تا  که 
تغییر کرد و به سمت انفعال گروید و این انفعال، 
عده  بود.  جنبش  دفتر  در  فكری  انشعاب  آغاز 
از  جدایی  و  خاتمی  از  عبور  که  بودند  معتقد  ای 
باید  و  نیست  صالح  به  طلبی  اصالح  جریانات 
ادامه داد و در مقابل، جریان  از دولت را  حمایت 
دیگر با محور قراردادن شعار عبور از خاتمی در 
پی جدایی کامل از جبهه دوم خرداد بود. منازعات 
نامناسب دولت  درون جنبش دانشجویی و رفتار 

به حداقل  دانشگاه  بین دولت و  ارتباط  باعث شد 
برسد. 

از  هرکدام  شرایطی  چنین  در  که  است  واضح 
حقیقت  در  رود.  می  را  مسیر خود  و  راه  طرفین 
حاکمیت  ریشخند  به  را  دولت  رفتار  دانشگاهیان 
بر رعیت تشبیه می کردند و به جای آنكه در این 
ایام از دانشگاه دلجویی شود و از آنها عذرخواهی 
شود، حوادثی که در دانشگاه روی می داد را به 
رفتارهای متعصبانه نسبت می دادند و آرمانگرایی 
دانشجویان را رادیكالیسم کور می خواندند. نگاه 
دچار  را  دانشجویان  جنبش،  به  ابزاری  صرفا 
مدعیان  به  مطلق  اعتمادی  بی  و  روحی  بحران 
اصالح نظام کرد. اعتراضات گسترده اما نامنسجم 
نتیجه  به  تنها  نه  در دانشگاه ها شكل گرفت ولی 
بیرونی  ناظر  عنوان  به  را  جامعه  بلكه  نرسید 
 8 طول  در  که  طلبان  ح  اصال  کرد.  می  تر  نگران 
سال گذشته نان دانشگاه را خورده و فربه شده 
بودند گمان می کردند که اصال حات محصول عقل 
جز  دانشگاه  نهاد  و  است  ایشان  جمعی  تدبیر  و 
رادیكالیسم کور یا خام و غیرمعقول چیزی نیست. 
کم کم راه دانشجویان منتهی به لبه پرتگاهی شد 

که می شد با تلنگری آن را از هستی ساقط کرد. 
در این شرایط که دانشجو با مناسبات قدرت خود 
به درك  نیز  قدرت  داند و صاحبان  بیگانه می  را 
صحیح و شایسته ای از جنبش دانشجویی دست 
نیافته اند نمی توان منتظر تحول خارق العاده ای 
در دانشگاه بود. واقعیت این است که کسانی که در 
حریم قدرت قرار دارند قدرت درك خواسته ها و 

مطالبات دانشجویان را ندارند. 
دیدگاه  با  نهم  دولت  و  رفت  حات  اصال  دولت 
از  جدا  گرفت.  دست  به  را  قدرت  متفاوت  کامال 
هم  بحث  مجال  که   84 انتخابات  های  یمتی  نامال 
در مورد آن نیست، اوضاع سیاسی کشور تغییر 
کرد. رکود سیاسی که به تعبیر برخی از فعاال ن 
سال   8 از  دانشگاه  خستگی  از  ناشی  دانشجویی 
دانشجویی  جنبش  پیكره  بود،  نتیجه  بی  فعالیت 
های  فعالیت  علیه  رادیكال  سخنان  گرفت.  فرا  را 
جدید،  مسووالن  شد.  آغاز  دانشگاه  در  سیاسی 
اصالح  داشتند.نگرش  دانشگاه  به  دیگر  نگرشی 
خواست  می  که  بود  نگرشی  دانشگاه  به  طلبان 
دانشجویان  محرك  و  حساس  نقاط  بر  انگشت 
بگذارد و آنها را وادار به رفتار احساساتی کند و 
دراین مسیر بهره خویش را بردارد و دولت فعلی 
کارزار  وارد  دانشجو  داشتن  نگه  نگرش خنثی  با 
قدرت شد. ادبیات مسووال ن جدید کامال متفاوت 
بود. بیان عباراتی نظیر بسته های آموزشی برای 
شدن  شنیده  ضرورت  دانشجویی،  های  تشكل 
باشگاه  دانشگاه،  و  ها  دانشگاه  از  واحد  صدایی 
را  دانشگاه  که  است  آن  نشانگر  نیست...  سیاسی 
و  کرد  هدایت  ای  تعریف شده  چارچوب  در  باید 
دراین  دانشجویان سپرد.  به  را  آزادی عمل  نباید 
تحرکات  این  کنند  می  گمان  دانشجویان  شرایط 
دیده  تدارك  پیش  از  ای  برنامه  حقیقت  در  تازه، 
شده برای به سكوت واداشتن جنبش دانشجویی 

است. در این سیاست هدف نهایی در اختیار گرفتن 
جنبش و ایجاد دانشگاهی فاقد توان نقد است. بیم 
آن می رود که دستاورد های جنبش دانشجویی 
در کسب استقالل که مدت زمان طوال نی و با فراز 
و نشیب های زیاد به دست آمده یكسره به هدر 
رود. این برنامه ها به عال وه موارد دیگری چون 
با  برخورد  در  حتی  کنترلی،  های  اعمال سیاست 
وارد  را  دانشجویی  جنبش  دانشجویی،  اردوهای 
از دوران حیات سیاسی اش کرده  عصری جدید 
نمی  دانشگاه  یخبندان  عصر  جز  آن  از  که  است 
عصر  وارد  دانشگاه  واقع  در  کرد.  تعبیر  توان 

یخبندان خود گردید . 
ایران  سیاسی  فعال  دانشجویان  که  شرایطی  در 
بینند،  می  تر  تنگ  را  محاصره  حلقه  روز  روزبه 
چه تصویری را می توان برای جنبش دانشجویی 
ایران پیش بینی کرد. رئیس دولت نهم در برنامه 
فعالیت  از  که  دانشگاهی  گفت:  تلویزیونی  ای 
سیاسی خالی باشد، از ماموریت خود دور افتاده 
است... دانشگاه باید سوال کند که آقای مدیر چرا 
در فضای عمومی کشور بی اعتمادی است... این 
می شود کار سیاسی پایه ای.< ولی در یک سال 
از مدیران  انتقاد  نبودن  از بی خطر  اخیر، شواهد 
دولتی حكایت دارد که آقای احمدی نژاد وعده اش 
را داده بود. در حوزه دانشگاه دانشجویانی که به” 
اند، با  ماموریت ” موردنظر احمدی نژاد پرداخته 
آمارهای  اند.  نشده  رو  روبه  خوشی  سرنوشت 
جمع  محاکمه  و  بازداشت  از  حاکی  رسمی  غیر 

زیادی از فعاال ن سیاسی دانشگاه ها دارد. 

امروز  تا  دانشجویی  فعاالن  توسط  که  آمارهایی 
آمدن  کار  روی  با  که  دهد  می  نشان  شده  تهیه 
دولت نهم، وضعیت برخورد با جنبش دانشجویی 
تعداد  است.  گرفته  خود  به  شدیدتری  حالت 
احضار  امنیتی،  نهادهای  توسط  ها  بازجویی 
انقال ب،  به دادگاه های عمومی و  فعاال ن جنبش 
محاکمات انجام شده توسط دادگاه های عمومی و 
انقال ب و صدور احكام علیه آنان افزایش یافته و 
در دانشگاه ها نیز، دانشجویان با احضار به کمیته 
کمیته  آن  توسط  احكام  و صدور  انضباطی  های 
نهادهای  اند.  مواجه شده  قهرآمیز  برخورد  با  ها 
نشریات  مورد(،   22( شده  تعطیل  دانشجویی 
از  )39 مورد(، جلوگیری  توقیف شده  دانشجویی 
موجود  آمارهای  از  مورد(   28( مراسم  برگزاری 
شان  در  چه  رفتارها  این  است.  رابطه  این  در 
دانشجو باشد یا نباشد رخ می دهد و آسیب آن نه 
تنها متوجه خود  متوجه هیچ جریان سیاسی، که 

دانشجو است. 
متاسفانه نه در زمانی که مدعیان حمایت از آزادی 
زمان  در  نه  و  بودند  قدرت  در  دانشگاه  سیاسی 
فعلی که اساسا همه گونه فعالیت سیاسی را نفی 
به  را  خوشی  روز  دانشجویی  جامعه  کنند  می 
خود ندید. رهایی از وضع موجود آسیب شناسی 
به  منصفانه  باید  طلبد.  می  را  دانشجویی  جنبش 
جنبش  سر  بر  آنچه  و  حوادث  ارزیابی  و  تحلیل 
اشتباهات  نباید  پرداخت.  است  رفته  دانشجویی 
گذشته تكرار شود و در واقع نباید گرفتار اوهام 
شد. البته این بدین معنا نیست که آرمان ها را به 
فراموشی سپرد. اساسا حیات جنبش دانشجویی 
در گرو آرمان هایی است که به آن پایبند است اما 
اینكه بخواهند ره چندین ساله را یک شبه بروند، 
که  رفتاری  بود.  خواهد  اش  نتیجه  شكست  قطعا 
در دوران اصال حات از جنبش دیده شد و نتیجه 
اش بهره برداری دولتمردان و آسیب دیدن جدی 

دانشجویان بود. 
حرارت  با  تنها  دانشجویی  جنبش  یخبندان  عصر 
جنبش  اصیل  های  آرمان  به  بازگشت  و  انسجام 
پایان خواهد یافت و در این مسیر پرهیز از افراط 
و تفریط ها امری ال زم و ضرورتی اجتناب ناپذیر 
است. امروز شاهدیم که دانشگاه از خواب ناشی 
از خستگی هشت سال فعالیت سیاسی بیدار شده 
عصر  پایان  بر  باشد  آغازی  شاید  این  و  است 

یخبندان جنبش دانشجویی.

برگرفته از آرشیو روزنامه اعتماد ملی
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شاعر  و  موسیقیدان  نامدارترین  باربد 
خسرو  زمان  در  که  ساسانی  دوران 
او  از  ما  .اطالع  است  پرویز می زیسته 
منحصر به زبان عربی و فارسی است.

اطالعات  هنرمند  این  زندگانی  درباره 
اندك و افسانه آمیزی در کتابهای عربی 
و فارسی آورده شده است.منابع قدیمی تر او را اهل 
اند.اما منابع متاخرترزادگاه او را جهرم  مرو دانسته 
ذکر کرده اند.انتساب او به جهرم ظاهرا از این سخن 
فردوسی استنباط شده است که باربد پس از شنیدن 
خبر زندانی شدن خسرو پرویز به دست شیرویه از 

جهرم به تیسفون آمد. 
زبان  به  که  بود  هنرمندان  از  ای  طبقه  از  باربد 
به  و   )gosan(گوسان را  اشكانی(آنان  پارتی)پهلوی 
فارسی میانه یا پهلوی آنان را خنیاگر می نامیدند.این 
های  داستان   ‘ بودند  شاعر  و  موسیقیدان  هنرمندان 

ایران باستان را خوب به خاطر می سپردند و آنها را 
به شعر در می آوردند و سرودها را با سازهای خود 
می خواندند.بیشتر این خنیاگران برای مردم هنرنمایی 
میكردند و تنها دسته ای از آنها که دارای مهارت و 
راه  دربار شاهان  به  توانستند  می  بودند  بیشتر  هنر 
یابند.باربد یكی از این هنرمندان موفق بود.راه یافتن او 
را به دربار خسرو پرویز افسانه وار روایت کرده اند 
و احتماال مطلب خود را از خدای نامه پهلوی گرفته اند. 
بر طبق این روایت ‘ باربد خود را در خور مصاحبت 
با خسرو پرویز می دانست ‘ اما سرکس)یا سرگیس( 
رئیس خنیاگران دربار از روی حسد مانع از راه یافتن 
او به دربار گردید.سرانجام باربد به تدبیری دست زد 
و هنگامی که مهمانی بزرگی در کاخ بر گذار می شد‘ 
های  شاخه  میان  در  را  خود  دربار  باغبان  کمک  به 

درختان پنهان ساخت و سه لحن با بربط خود نواخت. 
نام این سه لحن چنین بود 

1( داد آفرید 
2( پیكار گرد 

3(سبز در سبز. 

شاه مسحور هنرنمایی او شد و به نزد خود خواندش 
. پس از آن باربد رئیس خنیاگران دربار شد و نفوذش 
در دربار روز به روز افزون تر شد و درباریان برای 
میانجیگری و عرضه خواسته های خود به او توسل 
نیز  پرویز  ‘ سوگلی خسرو  می جستند.حتی شیرین 
شاه  بر  باربد  واسطه  به  را  خود  درخواست  گاهی 

عرضه می کرد. 
ابن فقیه همدانی در شرح ساختن قصر شیرین آورده 
است که خسرو پرویز فرمان داده بود تا قصر بزرگی 

بنا نهند و در باغ آن نخجیرهای گوناگون رها سازند 
تا زاد و ولد کند . پس از آن کارگران از باربد خواستند 
که شاه را از پایان کار آگاه سازد . این خنیاگر نوایی 
با ساز خود  را  آن  و  ساخت  باغ نخجیران"   " نام  با 
بر شاه خواند سپس شاه از شیرین خواست که اگر 
حاجتی دارد آن را بخواهد . شیرین از او خواست که 
آنها می و  باغ دو جوی سنگی بسازد که در  در آن 
شیر روان باشد و در میان آن دو جوی کاخی برای 
او بنا کند . شاه این خواهش او را پذیرفت . اما پس از 
مدتی آن را از یاد برد . شیرین که چنین دید خواست 
تا به شاه وعده اش را یاد آوری کند . باربد شعری 
سرود که متضمن درخواست شیرین بود و ان را با 
این خدمت شیرین ملكی  . دربرابر  ساز خود نواخت 
را در اصفهان به باربد بخشید که خانواده خود را به 

آن منتقل کرد . 
هرگاه درباریان می خواستند که خبر ناخوش آیندی 
یاری  باربد  از  داشتند  بیم  آن  از  و  بدهند  به شاه  را 
می گرفتند.یكی از آن موارد داستان مرگ "شبدیز" که 
در کتابهای عربی نقل شده است و قدیمیترین روایت 
است  آمده  عرب  شاعر  فیاض  ابن  خالد  در شعر  ان 
شاه سوگند خورده بود که هرکس خبر مرگ شبدیز 
محبوبترین اسب او را به او بدهد سزایش مرگ است 
. چون این حادثه روی داد هیچكس را یارای باز گفتن 
متوسل  باربد  به  درباریان  بناچار  نبود.  را  شاه  به 
شدند و او با ساختن سرودی زیرکانه بر زبان خسرو 

راند که بگوید 
" شبدیز مرده است" بدین گونه آخور ساالر از مرگ 
رهایی یافت . ظاهرا " شبدیز " لحن بیست و سوم از 
الحان باربد است که راجع به این واقعه یا به هر حال 

در وصف این اسب بوده است.... 

بر  دال  بسیاری  مطالب  فارسی  و  عربی  کتابهای  در 
هنرمندی در شعر و موسیقی و بدیهه سرایی و لطیفه 
ابوالفرج  روایت  به  بنا   . است  شده  نقل  باربد  گویی 
اصفهانی ‘ روزی باربد در حضور خسرو پرویز ساز 
می نواخت یكی دیگر از هنرمندان بر او رشک برد و 
هنگامی که باربد موقتا از مجلس بیرون رفت تارهای 
به  با همان ساز  ناچار  به  باربد   . زد  بهم  را  او  عود 
نواخت که  آنچنان مهارتی  با  اما  داد  ادامه  نوازندگی 
پایان  از  پس  و  نشد  او  ساز  نقص  متوجه  هیچكس 
مورد  و  ساخت  آگاه  آن  از  را  شاه  که  بود  مجلس 

تحسین قرار گرفت. 

را  باربد  گرفت  می  خشم  آنان  بر  شاه  که  کسانی 
میانجی قرار می دادند تا آنان را ببخشاید. 

پایان زندگی باربد نیز افسانه آمیز روایت شده است 
. به روایت فردوسی ‘ باربد چون خبر زندانی شدن 
خسرو پرویز را شنید از جهرم به تیسفون شتافت و 
افسوس خود را در شعری که ساخته بود بیان کرد و 
آن را برای خسرو پرویز خواند و مویه کرد و سوگند 
ننوازد. دیگر  و  بسوزاند  را  که سازهای خود  خورد 

و  رفت  خانه  به  و  برید  را  خود  انگشت  چهار  آنگاه 
سازهایش را سوزاند . 

) یا سرگیس ( رقیب  سرجس  "ثعالبی"  بنا بر روایت 
باربد او را زهر داد و کشت .سپس خسرو فرمان داد 
تا قاتل را به زیر پای پیل افكنند اما لطیفه ای موجب 

بخشایش او شد . 

باربد به مناسبتهای گوناگون شعر می سروده و آن 
را با آواز به همراه ساز می خوانده. از جمله در جشن 
در  ونیز  مهرگان  و  نوروز  مانند  ایرانی  بزرگ  های 
می  در  شعر  به  را  مهم  حوادث  درباری  های  جشن 
آورده است از جمله" جاحظ " در المحاسن و االضداد 
نام سرودی را از او به نام " باغ نخجیران " ذکر می 
کند که در مدح باغ خسرو پرویز ساخته بود . نظامی 
در خسرو شیرین " ساز نوروز " )لحن نوزدهم( و " 
)لحن بیستم( از الحان باربد را ذکر کرده  مهرگانی " 
برای هر  باربد  را که  نام سی آهنگی  "کندی"   . است 
نامها  همین  آورده  بود  ساخته  ماه  روزهای  از  یک 
قاطع  برهان  مانند  فارسی  فرهنگهای  از  بعضی  در 
منسوب  او  به  را  خسروانیات  "ثعالبی"   . است  آمده 
هفت  همان  از خسروانیات  منظور  ظاهرا  و  دارد  می 
راه موسیقی است که "مسعودی" آنها را به نام طرق 
الملوکیه ذکر کرده و شش تا از آنها را )سكاف ‘ امرسه 
‘ ماداروسنان ‘ شایكاد‘ شیشم ‘ جوبعران( نام برده 
از هشت کروف ) یا طروق؟(  " ابن خرداذبه   " است. 

ایرانیان یاد می کند : بندستان ‘ بهار ‘ ابرین)آفرین( ‘ 
ابرینه ‘ ماذرواسبان ‘ شسم ‘ القبه ‘ اسبراس. 

نامها  این  از  بعضی  اصلی  تشخیص درست صورت 
دشوار است به روایت حمد اهلل مستوفی : باربد سیصد 
و شصت نوا برای هر یک از روز های سال ساخته 
نسبت  بدو  را  گوناگون  اختراع سازهای  کندی   . بود 
می دهد و ابن خرداذ به روایت می کند که باربد هفتاد 
وپنج آهنگ برای خسرو پرویز ساخته بود.از اشعار 
کتاب  در  مصراعی  سه  فقط  اصلی  زبان  به  باربد 
اللهو باقی مانده است. ترجمه بعضی از اشعار او در 

کتابهای عربی و فارسی آمده است.
 

باربد
ماجرای دعوای 

سیاوش قمیشی و 
علیرضا قمیشی بر 

سر یک آلبوم
 سایت روزنامه ایران نوشت:

در سبک  است  آلبومی  عنوان  »اسیر« 
دو  از  بیش  هنوز  چند  هر  که  پاپ 
بازار موسیقی  در  آن  از عرضه  هفته 
در  آن  گسترده  پخش  اما  نمی گذرد 
نام خانوادگی  البته  و  سوپرمارکت ها 
صاحب اثر یعنی »قمیشی« که شباهت 
نام خانوادگی یكی از  بسیاری دارد به 
شده  باعث  آب،  سوی  آن  خوانندگان 
شنیدن  برای  مخاطبان  کنجكاوی 

قطعات این آلبوم دوچندان شود.

قمیشی  علیرضا  اینجاست  جالب 
ترفند  یک  با  نیز  آلبوم  این  خواننده 
بر  را  خود  نام خانوادگی  تبلیغاتی، 
تبلیغاتی  پوسترهای  و  استندها  روی 
فونت  برابر  چند  فونتی  با  آلبوم،  این 
واسطه  بدین  تا  کرده  درج  نامش 
کند  بیشتر  را  آلبومش  فروش  بتواند 
دیدن  با  که  رهگذرانی  نبوده اند  کم  و 
نام »قمیشی« بر روی این استندها این 
حدس در ذهن شان به وجود آمده که 
سیاوش  محبیان،  حبیب  کنار  در  نكند 
توانسته  و  آمده  ایران  به  هم  قمیشی 
مجوز فعالیت در داخل را هم دریافت 

کند!

آلبوم مذکور  این است که  اما واقعیت 
چندین سال برای دریافت مجوز انتشار 
از  است  آلبومی  و  مانده   ارشاد  در 
فرزند پسر خواننده لوس آنجلس نشین! 
سیاوش  ازدواج  حاصل  که  پسری 
متولد  و  بوده  وصال  لیال  با  قمیشی 

1349 تهران است.

این  تمام  در  علیرضا  اینجاست  جالب 
سال ها در هر محفلی که حضور یافته 
کوشیده با صحبت درباره این موضوع 
که پدرش کیست، عیار هنری خود را 
اما نه فقط سیاوش هیچ گاه  باال ببرد 
علیرضا را به عنوان فرزند خود قبول 
در  قبل  سال  چند  حتی  که  نداشته 
گفتگو با یكی از شبكه های ماهواره ای 
فارسی زبان از این موضوع سخن گفته 
که هیچ گاه عالقه ای به تولد این فرزند 

نداشته است!

قضیه وقتی شكل تاسف بارتر به خود 
آلبوم  می گیرد که علیرضا قمیشی در 
»اسیر« دو قطعه از آثار سابق پدر را 
به دست  برای  حتی  و  کرده  بازخوانی 
آلبوم  قطعات  از  یكی  پدر،  دل  آوردن 
پدر  به  هم  را  دوری«  »درد  عنوان  با 
تقدیم کرده اما بالفاصله پس از انتشار 
اعالم  اطالعیه ای  طی  پدر  آلبوم،  این 
امتیاز  عنوان،  هیچ  تحت  که  می کند 
ملودی،  شامل  خود  هنری  اثر  هیچ 
و  خواننده  هیچ  به  را  تنظیم  و  آهنگ 
هنرمند ایرانی واگذار نكرده و هر نوع 
و  انتشار  کردن،  کپی  مجدد،  اجرای 
هنری  دستبرد  غیراصل،  حمایت های 
اینكه  یعنی  این  و  می شود  محسوب 
توسط شخصی  »اسیر«  آلبوم  انتشار 
به اسم علیرضا قمیشی دستبرد هنری 

محسوب می شود!
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com
روسه ملت سازی با حضور مادها، 
پارس ها و اقوام بعدی در همزیستی 
زمانی  به  ایران  فالت  در  یكدیگر  با 
باز می گردد که این اقوام ضروریات 
طبقاتی،  مناسبات  ذیل  را  همزیستی 
نظامی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی، 
دستگاه  توسط  نیافته  سازمان  و  شده  تنظیم 
استمرار  در  پذیرا شده و خود  دیوانی هخامنشی 
بقا و تحكیم و بسط هر چه بیشتر پایه های نفوذ 
و گسترش مرزهای اقتدار دستگاه حكومت ایرانی، 
اند به شكلی  مشارکتی فعال و تعیین کنده داشته 
که هویت و موجودیت زیستی خود را به عنوان یک 
فرد یا قوم ایرانی در امپراتوری ایران در چارچوب 
مشارکت همگان برای خود قابل فهم و توجیه می 
دانستند و این وضعیت همچنان در دوران پس از 
هخامنشی و سلسله حكومت های بعدی نیز تداوم 

داشته است. 
فرهنگی،  نسبی  آزادی  حق  شدن  قائل  ویژگی 
ایرانی  اقوام  آزادانه  کمابیش  زبانی و حق زیست 
و برخوردرای شان از فعالیت های دوشادوش در 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، سیاسی،  های  بخش 
سبب  صفویه  حكومت  اوایل  تا  هخامنشی  از  و... 
ایرانی شده  اقوام  انواع  بین  ملی  یكپارچگی  ایجاد 
و  هویتی  هم  احساس  بیشتر  تقویت  باعث  و  بود 
ایرانی  اقوام و طوایف مختلف  هم سرنوشتی بین 
گردیده بود. کوروش در آخرین لحظات عمرش به 

فرزندانش اینگونه وصیت کرد: 
پیش از من وطنم ایالت گمنامی از آسیا بود و اکنون 
که می روم ملكه آسیاست... اگر اعمال شما پاك و 
موافق عدالت است نفوذ و اقتدار شما قوت خواهد 
یكدیگر  به  که  باشید  خیال  این  در  اگر  ولی  یافت 
خواهید  فاقد  کامال  را  مردم  اعتماد  برسانید  زیان 
شد واقعا چه کسی است که با بهترین حسن نیت 
بتواند به شما اطمینان بدارد در صورتی که ببیند 

شما بی عدالتید؟)1( 
به راستی رمز اینكه ایران باستان از ایالت گمنام 
پادشاهی  زمان  در  آسیا  ملكه  سطح  به  آسیا 

کوروش ارتقا پیدا می کند، عدالت است. 
تنها از حكومت صفویه به بعد ایران شاهد نزول و 
محو این ویژگی بوده است. امپراتوری هخامنشی 
خصلتی تكثرگرا داشت؛ ))کشور ایران 2۵00 سال 
قومی،  های  اقلیت  حقوق  به  احترام  پایه  بر  پیش 
برجا  های  استوانه  اداره می شد  مذهبی  و  زبانی 
از کوروش و نوشته های کتیبه بیستون و  مانده 
پاسارگاد به زبان های مختلف بهترین گواه این راه 
ایران بوده است  و روش مدبرانه کشورداری در 
که حتی آرنولد تورون بی، پژوهشگر و تاریخ نگار 
ها  هخامنشی  مداری  حكومت  شیوه  بیستم  قرن 
نامیده  در جهان  متحد(  ملل  )نخستین سازمان  را 
قرن  در  بود  خواهد  ممكن  چگونه  اکنون  است؛ 
حقوق  و  آزادی  دهنده  بشارت  که  یكم  و  بیست 
بشر در جهان است، نسبت به این خواسته ها بی 
برای  را  میدان  تدبیری  بی  روی  از  و  ماند؟  اعتنا 
بیگانه  کنندگان  افراطی و سوءاستفاده  گروه های 

باز گذاشت((. 
یكی از مهمترین مسائل شناسایی حق اقوام و اقلیت 
های زبانی فرهنگی ایرانی آموزش زبان مادری در 
الزم  شرایط  آوردن  فراهم  و  فارسی  زبان  کنار 
برای رشد و شكوفایی فرهنگ و هنر قومی و محلی 
است، اینها از اصول پایه ای مصوبات سازمان ملل 
از مبانی و موازین حقوق بشرند، شگفت  متحد و 
اینكه به رغم درخواست دایر کردن زبان  انگیزتر 
ترجیحا  ایران  های  دانشگاه  در  بلوچی  ادبیات  و 
اینكه  به  نظر  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  در 
و  باشد  می  ایران  دنیا،  های  بلوچ  اصلی  موطن 
و  زبان  اروپایی  و  آسیایی  دیگر  کشورهای  در 
ادبیات بلوچی دایر است و آموزش داده می شود 
اخیرا یكی از بندهای یادداشت تفاهم دانشگاه های 
زبان  کردن  دایر  قندهار  و  بلوچستان  و  سیستان 
پشتو در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. یعنی 
نگهداشتن  زنده  و  ایرانی  قوم  زبان  یک  نابودی 

زبان قوم غیرایرانی. 
پروفسور کلود ریویر می گوید؛ نابودی هر زبانی 
به معنای نابودی گروه بزرگی از مفاهیم، اندیشه 
ها، دانش ها، ذهنیت ها و در یک کالم یک فرهنگ 

انسان  اساسی  از وظایف  یكی  این رو  از  و  است 
شناسان فعالیت در جهت جلوگیری از این فرآیند 

است .)2( 

تجربه گذشته نشان داده است هرگاه حكومت های 
ایرانی از توجه به کلیت جامعه ایرانی عدول کرده 
توجه  آن  دهنده  تشكیل  اجزای  از  یكی  به  و  اند 
داشتند در واقع هویت اقوام ایرانی با چالش روبه 
وارد  خدشه  ملی  وحدت  و  هویت  به  و  شده  رو 
شده است. به عنوان مثال رسمیت دادن به مذهب 
زمان  در  کشور  رسمی  دین  عنوان  به  زرتشت 
یكی  را  دولت  و  دین  نهاد  آمیختگی  و  ساسانیان 
از مهمترین عوامل سقوط ساسانیان برشمرده اند. 
این یک واقعیت است که در کشور چند قومی مثل 
ایران هویت ملی برآیند هویت قومیت های متعددی 
است که در آن سرزمین زندگی می کنند و چنین 
تجمیعی جز با رسمیت شناختن تمامی مولفه های 
نمودن زمینه های  فراهم  و  قومی  بر هویت  موثر 
از  سرشار  فضای  یک  در  آنها  بالندگی  و  رشد 
پذیر نمی گردد و هویت  امكان  احترام  رضایت و 
ملی جز در نتیجه ایجاد شرایط عادالنه و برقراری 
هویت  شناختن  رسمیت  به  و  آمیز  احترام  روابط 
اقوام مختلفی که در یک گستره جغرافیایی همچون 
ایران زندگی می کنند، پدیدار نخواهد گشت. تنوع 
طبیعتا  و  است  عینی  واقعیتی  ایران  در  قومی 

مطالبات مشروعی را هم طلب می کند. 
تحقق  اجتماعی،  تامین عدالت  شایسته است جهت 
آنها  به  ایرانی  جامعه  شهروندی  حقوق  برابری 
اصول  گردد.  ارائه  اساسی  راهكار  و  توجه شود 
نوزدهم و بیستم قانون اساسی می گویند؛ ))مردم 
ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی 
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب 
و  زن  از  اعم  ملت  افراد  همه  بود.  نخواهد  امتیاز 
مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  انسانی،  حقوق، 

فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند((. 
می  اساسی  قانون  موجود  های  ظرفیت  همین  با 
جلوی  که  مشكالتی  و  معضالت  حل  برای  توان 
سد  را  ها  قومیت  و...  فرهنگی  سیاسی،  مشارکت 
نموده اند راهكار مناسب ارائه داد. در گفت وگوی 
آقای  با  دو  شبكه  پیش  چندی  که  خبری  ویژه 
توسعه  پدر  و  سابق  وزیر  نخست  محمد  ماهاتیر 
خصوص  در  ما  که  گفت  می  وی  داشت،  مالزی 
قومیت ها یا باید با آنها می جنگیدیم و یا در قدرت 
سیاسی آنها را شریک می کردیم که ما راه دوم را 

در راستای توسعه انتخاب کردیم. 
توانسته  مسلمان  درصدی   60 جمعیت  با  مالزی 
است هم بحث قومیت هایش را حل نماید و هم گام 
های محكم و بلند توسعه را بردارد و هم شكوفایی 
آ  به  هم  و  باشد  داشته  را  خود  توریسم  صنعت 
موزش به عنوان زیربنایی ترین بخش توجه ویژه 
کند و اظهار داشت که ما برای هر کس که توانمندی 
در  را  آموزش  برابر  فرصت  عبارتی  به  و  داشت 

اختیار همگان گذاشتیم. 
عدالت  تحقق  با  مسلمان  کشورهای  که  گفت  وی 
آیا  اکنون  برسند.  توسعه  به  توانند  می  که  است 
دارد  انتظار  مردانش  دولت  از  ایران  رشید  ملت 
در  ایران  ساله  هزار  چند  تمدن  پیشینه  به  نظر 
هنوز  و  بدرخشد  نتواند  هم  مالزی  قدوقامت 
درگیرودار مسائل قومی و مذهبی سرگردان باشد 
بلوچستان فرصت های  استان سیستان و  آیا در 
آموزشی و بورسیه ای در اختیار همه قومیت ها 
قرار گرفته است که مقایسه درصد تحصیلكردگان 
قبل  در  بومی شده  مهاجران  و  و سیستانی  بلوچ 
آیا  داد،  خواهد  نشان  انقالب  از  بعد  با  انقالب  از 
گرفته  صورت  انحصارطلبی  و  آشكار  تبعیضات 

است یا خیر؟ 
نخست وزیر سابق مالزی می گفت؛ ما خصوصا 
مالزی  در  زیادی  های  سال  که  را  هایی  قومیت 
دادیم  شرکت  سیاسی  قدرت  در  داشتند  سكونت 
ساله  هزار  چند  سابقه  که  ایرانی  های  قومیت  آیا 
و همزاد با دولت نخستین ایرانی هستند حق ندارند 
که در قدرت سیاسی کشور مشارکت داده شوند. 
شعارهای  با  نژاد  احمدی  آقای  دولت  که  وقتی 
کار  روی  مهرورزی  و  اجتماعی  عدالت  ارزشی، 

آمده است. 
و  مذاهب  سمبل  که  بلوچستان  و  سیستان  در 
اقوام کشور است مردمش از دولت انتظار داشتند 
شخصی که دارای دید وسیع و وسعت نظر دارای 
درخصوص  خوشایند  و  مثبت  مطلوب،  پیشینه 
مسائل  به  آشنا  استان،  مذاهب  با  تعامل 
و...  گرایی  قوم  سابقه  فاقد  منطقه  ژئواستراتژیک 
به عنوان نماینده عالی دولت و استاندار منصوب 
پتانسیل  با درایت همه  با درك صحیح و  گردد و 
های نهفته استان را در جهت شكوفایی و توسعه 

استان به خدمت بگیرد. 
آقای خوش چهره، نماینده مجلس می گوید؛ ))چون 
دولت با شعارهای ارزشی روی کار آمده است اگر 
موفق نشود این به اسم یک دولت تمام نمی شود 
ناکارآمدی دینی تلقی می شود به این ترتیب نسل 
جوان ما می گویند دین نتوانست شعار عدالت را 
برقرار کند، بنابراین افراد صاحب نظر باید نسبت 
به این مسائل حساس باشند، اگر نگرانی ما در دوم 
به سمت سكوالریسم  جریانی  که  بود  این  خرداد 
می رود االن می ترسیم فضا به سمت الئیک شدن 
برود. در طول تاریخ به اسم عدالت ظلم هایی هم 
بنابراین حتما  نیز شده است،  شده و ترویج ستم 
نسبت به نوع نگاه و حرکت و روش باید حساس 
و  دولت  نفع  به  وجه  هیچ  به  سكوت  زیرا  باشیم 

مصالح ملی و نظام و اسالم نیست((. 
می  ما  به  ایران  دارای  حكومت  تاریخ  در  تجربه 
به مبانی  گوید هرگاه وفاداری و وابستگی نسبت 
تنوع  به  توجه  با  هم  آن  خاص  مذهبی  و  عقیدتی 
مذهبی  گرایشات  و  اقوام  و  مذاهب  گستردگی  و 
به جای وفاداری ملی به جامعه ایرانی اساس کار 
جامعه  ملی  وحدت  و  هویت  به  است  گرفته  قرار 

ایرانی آسیب های جدی وارد شده است و مذهب 
تحت  را  ایرانی  اقوام  هویت  و  ملی  هویت  عمال 
گردیده  ساز  مشكل  و  داده  قرار  خود  الشعاع 
)آزموده  گوید  که می  است  المثلی  است و ضرب 
را دوباره آزمودن خطاست( لذا شایسته است که 
هویت  اساس  که  ایرانی  اقوام  هویت  تقویت  جهت 
ملی می باشد وفاداری ملی به جامعه ایرانی را به 
جای وابستگی های عقیدتی خاص اساس کار قرار 
بدهیم که در این خصوص آقای دکتر احمدی می 
گوید؛ وحدت ملی زمانی می تواند تقویت شود که 
دولت دارای مشروعیت سیاسی، قانونی باشد و در 

جهت ارتقا و تقویت هویت ملی بكوشد. 

از  یكی  براساس  دولت  مشروعیت  دادن  قرار 
تاکید  جای  به  ایرانی  هویت  دهنده  تشكیل  اجزای 
بر کلیت آن ویژگی فراگیر دولت ایرانی را مخدوش 
می سازد و به تضعیف پایه های وحدت و هویت 
رابط  در  ویژه  به  مسئله  این  می شود  منجر  ملی 
اختالفات  کند.  می  پیدا  اهمیت  مذهبی  اعتقادات  با 
نقاط  از  یكی  مذهبی  های  فرقه  بر  مبتنی  عقیدتی 
آسیب پذیر جامعه ایرانی است، این ویژگی زمانی 
مشكل آفرین می شود که دولت ایران مشروعیت 
خود را براساس مبانی ارزشی و عقیدتی یكی از 

گروه های مذهبی قرار دهد. 
تاکید بر وفاداری و تعهد نسبت به مبانی عقیدتی 
گستردگی  و  تنوع  به  توجه  با  هم  آن  خاص 
گرایشات مذهبی، سیاسی و فكری در ایران کنونی 
زیان  ایرانی  جامعه  ملی  وحدت  برای  تواند  می 
بود  خواهد  فراگیر  زمانی  ایرانی  دولت  باشد.  بار 
ملی  وفاداری  عقیدتی،  های  وابستگی  جای  به  که 
جهت  در  و  دهد  قرار  اساس  را  ایرانی  جامعه  به 
ایرانی  جامعه  اقشار  همه  جذب  و  دادن  مشارکت 
تعلقات  زبانی،  مذهبی،  اعتقادات  به  توجه  بدون 

قومی یا فكری آنها بكوشد. 

مذهبی  و  زبانی  های  گروه  وجود  به  توجه  با 
گردش  و  سیاسی  مشارکت  گسترش  ایران،  در 
و  جامعه  پویایی  برای  حیاتی  مسئله  یک  نخبگان 
دولت ایران محسوب می شود. کنترل دولت توسط 
گروه خاصی از نخبگان و راه نیافتن سایرین در 
مرکز  از  آنها  شدن  بیگانه  به  قدرت  ساختارهای 
کمک می کند و وحدت ملی را به مخاطره می افكند. 
از  ها  بلوچ  و  کردها  ها،  آذری  نظیر  هایی  گروه 
ایران قبل از اسالم بخش های  زمان ظهور دولت 
جدایی ناپذیر جامعه ایران محسوب می شده اند و 
میراث  به  دادن  در شكل  گذشته  در  که  همانگونه 
سیاسی و فرهنگی ایران و دفاع از آن نقش داشته 
سیاسی  حیات  در  است  شایسته  نیز  امروزه  اند 
داشته  فعال  مشارکت  ایران  جامعه  اجتماعی  و 
باشند، رعایت این امر به ویژه در مورد آن دسته 
از گروه های زبانی و مذهبی که حضور چندانی 
در ساختارهای قدرت و تشكیالت گوناگون دولت 
و نهادهای وابسته به آن ندارند یک ضرورت ملی 

محسوب می شود. 
و  ایرانی  جامعه  زبانی  و  مذهبی  گرایی  کثرت 
فراگیرندگی میراث فرهنگی و سیاسی آن حكم می 
کند که دولت ایرانی معاصر یک دولت فراگیر باشد 
در  تنها  نیز  فراگیر  دولت  اقتدارگرا.  دولتی  نه  و 
صورت گسترش مشارکت سیاسی و لزوم حضور 
شكل  قابل  آن  در  ایرانی  جامعه  گوناگون  اقشار 
گیری است و تنها چنین دولتی است که توان مقابله 
را  معاصر  پیچیده  دنیای  گوناگون  های  چالش  با 

خواهد داشت. )3(
 

پی نوشت:
1 تاریخ ایران باستان، حسن، پیرنیا، 1382، جلد اول، ص 438.

2 درآمدی بر انسان شناسی، کلود ریویر، ترجمه ناصر فكوهی، 
تهران، 1383، نشر نی، ص 2۵9.

3 قومیت و قوم گرایی در ایران، حمید احمدی، نشر نی، تهران، 
1382، ص 379 378.

کلیاتی که نویسنده محترم در باب ضرورت توجه به حقوق و 
مطالبات اقوام ذکر کرده، کمابیش در قانون اساسی جمهوری 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  اسالمی 
نظام در چارچوب سیاست های کلی نظام، آنها را تدوین کرده 

است.  

فرهنگ

هویت اقوام ایرانی
اساس هویت ملی

قادر جمالزهی

گروه هایی نظیر آذری ها، کردها و بلوچ ها از زمان ظهور دولت ایران قبل از 
اسالم بخش های جدایی ناپذیر جامعه ایران محسوب می شده اند و همانگونه 
که در گذشته در شکل دادن به میراث سیاسی و فرهنگی ایران و دفاع از آن 
نقش داشته اند امروزه نیز شایسته است در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه 
ایران مشارکت فعال داشته باشند، رعایت این امر به ویژه در مورد آن دسته 
و  قدرت  ساختارهای  در  چندانی  حضور  که  مذهبی  و  زبانی  های  گروه  از 
تشکیالت گوناگون دولت و نهادهای وابسته به آن ندارند یک ضرورت ملی 

محسوب می شود. 
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تقیقات نشان می دهد پرندگان مهاجر عالوه بر داشتن 
و  نوری  گیرنده های  از  استفاده  با  داخلی  قطب نمای 
رؤیت  به  قادر  چشم ها  درون  شیمیایی  فعل و انفعاالت 
میدان مغناطیسی زمین و تعیین ارتفاع و جهت حرکت 

هستند. 
قرن ها تصور می شد پرندگان مهاجر از خورشید، ماه 
و ستارگان برای یافتن مسیر حرکت و رسیدن به مناطق گرمسیری 
استفاده می کنند؛ اما مطالعه روی سینه سرخ ها نشان می دهد فرایند 
با  همراه  زمین  مغناطیسی  میدان  و  است  بسیار پیچیده  مهاجرت 
طیف  ردیابی  موجب  که  پرندگان  بدن  در  شیمیایی  فعل و انفعاالت 
تشكیل  را  ناشناخته  حس  این  از  بخشی  تنها  می شود،  سبز-آبی 

می دهند.

میالدی/   60 دهه  سال های  در  اولین بار  نیوساینتیست،  گزارش  به 
۵0 شمسی بود که مطالعه روی سینه سرخ های در قفس، نشان داد 
با تغییر فصل ناآرام می شوند و قفس را همراه با خودشان همیشه 
به مسیر ثابتی می کشانند. اتاق تاریک بود و هانس فروم، تنها عامل 
تالش این پرندگان را برای مهاجرت خاصیت مغناطیسی زمین فرض 
کرد. او مانند تعدادی از زیست شناسان قرن نوزدهم احتمال می داد 
این پرندگان از یک قطب نمای داخلی برای مهاجرت استفاده می کنند 

ولی نتوانست این فرضیه را اثبات کند.
نزدیک به 10 سال بعد ولفگانگ ویلستكو، جانورشناس نشان داد اگر 
سینه سرخ های درون قفس در معرض میدان مغناطیسی قوی قرار 
منحصر  این جهت یابی  داد.  خواهند  تغییر  را  مسیر حرکت  بگیرند، 
به پرندگان نیست، 4 دهه مطالعات ویلستكو و همسرش در دانشگاه 
فرانكفورت، آلمان نشان می دهد بسیاری از جانداران از سوسک ها 
مغناطیسی  میدان  از  جایجایی  برای  موش ها  و  خفاش ها  تا  گرفته 

زمین کمک می گیرند.
 197۵ سال  در  مغناطیسی  گیرنده های  وجود  از  نشانه ها  اولین 
کمک  با  که  آمد  دست  به  دریا  ساکن  و  بی هوازی  باکتری های  از 
وجود  آنها  سیتوپالسم  درون  که  آهن  زنجیره  حاوی  بلورهایی 
می کردند.  اعماق حرکت  به سمت  اکسیژن  منطقه حاوی  از  داشت، 
مغناطیسی  میدان  اثر  تحت  باکتری ها  این  آهنی  زنجیره  که  زمانی 
زمین رو به باال قرار می گرفت، قطب نمای داخلی آنها می دانست که 

دارند به سمت اعماق دریا حرکت می کنند.
در  را  مغناطیسی  بلورهای  این  محققان  اولین بار  پرندگان،  در 
کبوترهای نامه بر کشف کردند. تعداد زیادی گلوله کوچک سرشار 
منقار  داخلی  پوست  در  موجود  عصبی  پایانه های  درون  آهن  از 
این ساختارهای آهنی در  پرندگان وجود داشت. وجود  این  باالیی 
سینه سرخ ها، چكاوك و حتی مرغ خانگی که همگی از اجداد مشترکی 

منشعب شده اند نیز اثبات شده است.

بیوشیمی و رادیکال ها

محققان  آهن،  از  تشكیل شده  ساختارهای  روی  تحقیق  با  همزمان 
روی  مغناطیسی  نیروی  اثر  و  نور  با  مرتبط  که  دیگری  کشف  به 
فعل و انفعاالت شیمیایی در بدن بود، دست یافتند. تابش نور می تواند 
رادیكال های آزاد را ایجاد کند و میدان مغناطیسی قادرست اسپین 
سرعت  نتیجه  در  دهد.  تغییر  را  رادیكال ها  جفت  چرخش  جهت  یا 

فعل و انفعال های شیمیایی که بخشی از آنها را رادیكال های آزاد به 
عهده دارند، تغییر خواهد کرد.

الكترون رادیكال به نور نیاز دارد و اولین حدس  تشكیل این جفت 
محققان این بود که باید این فرایند در چشم های پرنده صورت بگیرد. 
از سوی دیگر هیچ ماده شناخته شده ای در چشم برای این کار وجود 
نیاز پرندگان به طیف نوری  تا  از 2 دهه طول کشید  نداشت. بیش 
سبز-آبی برای مهاجرت و وجود Cryptochrome -نوعی گیرنده 
نوری در گیاهان وجانوران - توانست این معمای پیچیده را حل کند.

بسیاری  بیولوژیک  ساعت  تنظیم  در  آن  نقش  که  پروتئین  این 
از  یكی  آبی-سبز  نور  به  واکنش  در  شده،  اثبات  جانداران  از 
الكترون هایش را به مولكول کوچكتری به نام FAD انتقال می دهد 
تا این جفت الكترون را ایجاد کند. نكته جالب توجه اینجاست که این 
گیرنده تنها در چشم راست سینه سرخ ها کشف شده و با بستن این 
چشم می توان قدرت رؤیت امواج مغناطیسی و توانایی مهاجرت را 

از آنها گرفت.
تحقیقات نشان می دهند تشكیل این جفت رادیكال آزاد تنها یک هزارم 
ثانیه طول می کشد و همین زمان برای اثر میدان مغناطیسی زمین 

روی اسپین این جفت کافی است. .

نشان  جاری  تحقیقات  اما  دارند  وجود  متعددی  مبهم  نكات  هنوز 
می دهند پرندگان مهاجر می توانند میدان مغناطیسی زمین را به شكل 
سایه روشن در کنار مناظر اطراف تماشا کنند. سینه سرخ ها تنها با 
چشم راستشان این میدان را می بینند اما پرندگانی نیز وجود دارند 

که از هر دو چشم برای مشاهده این میدان استفاده می کنند.

نقشه مغناطیسی مهاجرت

برای  مجزا  مكانیزم  دو  مهاجر  پرندگان  می دهند  نشان  تحقیقات 
آزمون های  مطابق  دارند.  اختیار  در  ارتفاع  تعیین  و  مسیریابی 
باالی  شده  تعبیه  مغناطیسی  گیرنده های  انجام شده  عصب شناسی 
منقار این پرندگان بیشتر به شدت میدان مغناطیسی حساسیت دارند 
خواهند  عهده  به  را  مسیریابی  وظیفه  چشم  درون  گیرنده های  و 

داشت.
قدرت میدان مغناطیسی زمین در قطب ها به حداکثر می رسد و در 
استوا حداقل است. پرندگان می توانند در هنگام مهاجرت با استفاده 
از گیرنده های مغناطیسی درون چشم، یک نقشه ذهنی از پستی ها و 
بلندی های این جریان ایجاد کنند. این نقشه دقیق به خوبی می تواند 
حین  می کنند  مهاجرت  بیشتر  یا  دوم  بار  برای  که  پرندگانی  برای 
عبور از مناطق کوهستانی مه گرفته یا شهرهای بزرگ آلوده مورد 
مهاجرت  اولین بار  برای  که  جوانی  پرندگان  بگیرد.  قرار  استفاده 
می کنند از گیرنده های مغناطیسی درون چشم ها برای تعیین شدت 

این میدان استفاده خواهند کرد.
موجود  سرنخ های  تمامی  از  مهاجر  پرندگان  طبیعت  در  مطمئنا 
خورشید،  تا  گرفته  زمین  مغناطیسی  میدان  از  پیرامون  دنیای  در 
صخره ها  با  امواج  برخورد  صدای  حتی  و  مناظر  بوها،  ستارگان، 
استفاده خواهند کرد. مطالعه روی باسترك هایی که در شب  مهاجرت  
می کنند و تحت اثر میدان مغناطیسی قوی راه را گم کرده اند، نشان 
می دهد هر صبح با طلوع آفتاب، انحراف مسیر را تصحیح خواهند 

کرد.
بسیاری از جانداران مانند خرچنگ ها، الك پشت، انواع ماهی ها مانند 
قزل آال، کوسه ها و حتی پستاندارانی مانند خفاش ها و موش کور از 
اندکی  اما شیوه هر یک برای درك آن  این حس هفتم برخوردارند 
متفاوت است. به عنوان مثال کوسه ها از القای الكترومغناطیسی برای 
جهت یابی و شكار استفاده می کنند و در مورد انسان هنوز قطعیتی 

در مورد وجود یا عدم وجود حس هفتم به دست نیامده است.

دانش و فناوری
اینترنت یک گیگابیتی در انگلستان

سرویس  دارد  تصمیم  هم  انگلستان  جنوبی،  کره  کشور  از  بعد   
اینترنت یک گیگابیتی را در برخی از شهرهای خود راه اندازی کند 

تا بتواند در سال 201۵ صاحب بهترین شبكه اینترنتی اروپا شود.
 بی تی از تصمیم خود مبنی بر راه اندازی آزمایشی اینترنت باندپهن 

فیبرنوری یک گیگابیتی در سافولک و اضافه کردن 40 شهر به آن 
خبر داد.به گزارش بی بی سی، کشور انگلستان تصمیم دارد تا سال 
اروپا شود. گفته می شود  اینترنتی در  بهترین شبكه  201۵ صاحب 
این اقدام با هدف پشتیبانی از این تصمیم دولت صورت گرفته است. 
این در حالی است که آمار آفكام نشان می دهد کمتر از یک درصد 
از خانه های کشور انگلستان به ارتباطات فوق سریع متصل هستند.

آینده  سال  از  سافولک  در  گیگابیتی  یک  اینترنت  آزمایشی  عرضه 
در   )FTTH(خانه به  فیبر  فناوری  قابلیت های  تا  می شود  آغاز 

دسترس بخشی از مردم این کشور انگلستان قرار بگیرد.
اقدام قرار است توسط شرکت بی تی صورت بگیرد. بی تی یک  این 
از  یكی  و  لندن  در  مخابراتی  سرویس های  ارائه  بین المللی  شرکت 
در  اینترنتی  و  مخابراتی  سرویس های  دهندگان  ارائه  بزرگ ترین 

جهان است که در بیش از 170 کشور فعالیت دارد.
FTTH در  شرکت بی تی تاکنون به دلیل عرضه نكردن تكنولوژی 
مهمی  بخش  است.  شده  مواجه  زیادی  انتقادات  با  گسترده  مقیاس 
از ارتباطات فیبری این شرکت بر اساس فن آوری FTTC بنا شده 
که کندتر است.البته بی تی زمان ارائه این سرویس ها را اواخر سال 
2011 اعالم کرده، اما هنوز اسامی شهرهایی که قرار است از این 
فناوری بهره مند شوند اعالم نشده است. دولت هم قرار است 830 
میلیون پوند به شرکت هایی اختصاص دهد که به ارائه سرویس های 

پرسرعت در نواحی روستایی تمایل دارند. 

چین در اندیشه فتح بازار تراشه  دنیا 
به گفته یكي از مدیران شرکت Accenture، بزرگ ترین تراشه سازان 
این  خرید  براي  جهاني  بازار  درخواست  کاهش  دنبال  به  چیني 
شرکت ها  این  اما  شده اند،  مواجه  عدیده اي  مشكالت  با  محصوالت 
بازار  از  بیشترین سهم  و  یابند  رهایي  کنوني  از مشكالت  مي توانند 

تراشه را در دنیا به خود اختصاص دهند. 
»اسكات گرانت« مدیر فروش بین المللي محصوالت نیمه هادي شرکت 
Accenture در این خصوص توضیح داد: همچنان درخواست بازار 
جهاني براي خرید محصوالت نیمه رسانا و تراشه ها رو به افول است، 
این حوزه تقویت کرده اند  پایه هاي خود را در  اما شرکت هاي چیني 

و با بقا در فضاي کنوني، در آینده این بازار را در دست مي گیرند. 
شرکت هاي تراشه ساز چیني که هم اکنون به صورت قراردادي فعالیت 
مي کنند، به صورت یک شرکت همكار با شرکت هاي بزرگ همكاري 

کرده و محصوالت خود را در اختیار آن ها مي گذارند. 
 )SMIC(“ این قبیل شرکت ها نظیر “کارخانه بین المللي نیمه هادي چین
الكترونیكي  در سال هاي اخیر قراردادهاي فراواني را با شرکت هاي 

بزرگ منعقد کرده اند و همكاري هاي خود را با آن ها ادامه مي دهند. 

اسپیکر با یک ترابایت حافظه 
جانبي  تجهیزات  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یكي  مكسور  شرکت 
با  را  خود  جدید  اسپیكر  دنیا،  در  دیجیتالي  دستگاه هاي  و  رایانه 
به  که  اسپیكر  این  کرد.  بازار  وارد   AXIS 7200 RPM NAS نام 
قابلیت ذخیره  تولید نشده است،  ادعاي کارشناسان نمونه آن هنوز 
مي دهد  امكان  کاربران  به  و  دارد  خود  در  را  اطالعات  ترابایت  یک 
کلیه فایل هاي صوتي و تصویري مورد عالقه را در آن ذخیره کنند. 
اسپیكر AXIS 7200 قابلیت پشتیباني از فن آوري DLNA را دارد و 
مي تواند از فایل هایي با فرمت HTTP نیز پشتیباني کند. این اسپیكر 
به ورودي USB 3.0 مجهز شده است تا کاربران بتوانند با اتصال آن 
به نمایشگر، فایل هاي تصویري مورد عالقه خود را نیز مشاهده کنند. 
اسپیكر جدید AXIS که قابلیت به روز کردن اطالعات خود از طریق 
اینترنت را هم دارد، از اواخر ماه جاري میالدي به قیمت 330 دالر 

وارد بازار خواهد شد. 
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com پزشکی
ترفند انگلیسي ها براي 

کاهش آمار مصرف سیگار
شوند  مجبور  است  ممكن  دخانیات  شرکت هاي 
سیگارهاي شان را در بسته بندي هاي خاکستري 
یا قهوه اي ساده در انگلیس به فروش برسانند تا 
جلوگیري  کشیدن  سیگار  به  نوجوانان  جلب  از 

شود...

انگلیس  دولت  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
همه  که  است  موضوع  این  بررسي  حال  در 
صورت  به  مختلف  شرکت هاي  سیگارهاي 
شوند  عرضه  استاندارد  رنگ  یک  با  پاکت هایي 
تا بسته هاي سیگار با رنگ هاي درخشان باعث 
نشوند.  کشیدن  سیگار  به  نوجوانان  گرایش 
گفت:  انگلیس  بهداشت  وزارت  سخنگوي 
به عنوان  عموما  سیگار  رنگارنگ  »بسته هاي 
براي  بازاریابي  دسترس  در  شگرد  آخرین 
سیگاري هاي  جلب  براي  دخانیات  شرکت هاي 
است  این  فعلي  برنامه  مي شود.«  شمرده  جدید 
که از فروشندگان خواسته شود تا محل نمایش 
جلب  کودکان  تا  بپوشانند  را  خود  سیگارهاي 
اما  نشوند،  سیگارها  رنگارنگ  بسته بندي هاي 
پاکت هاي  از  استفاده  مي خواهد  انگلیس  دولت 
سیگار ساده و بدون طرح را هم مورد بررسي 

قرار ده
د. به گفته سخنگوي دولت آنها مي خواهند ببینند 
که آیا تغییر ظاهر پاکت سیگار مي تواند از جلب 
کودکان به سیگار کشیدن جلوگیري و به افرادي 
کند  کمک  دارند  را  کردن سیگار  ترك  قصد  که 
یا نه؟ بسته هاي ساده سیگار تنها باید اطالعات 
تصاویر  و  بسته  محتویات  مورد  در  پایه اي 

هشداردهنده را داشته باشند.

قرصي براي درمان تمام 
بیماري ها 

جمله مشهور خوردن یک سیب در روز بیماري ها را 
فراري مي دهد را بارها و بارها شنیده ایم اما پزشكان 
همراه  به  آسپیرین  خوردن  مي گویند  روزها  این 
شیر، سرطان را فراري مي دهد. این تحقیقات که در 
انجام  علمي  دیگر  مرکز  چند  و  آکسفورد  دانشگاه 
شده به این نتیجه رسید که مصرف آسپیرین خطر 
مرگ در اثر سرطان را حداقل به میزان 20 درصد 
نشریه  در  آن  نتایج  که  مطالعه  این  مي دهد.  کاهش 
هزار   2۵ حدود  روي  منتشر شده  »لنست«  پزشكي 
کارشناسان  شد.  انجام  بریتانیا  اهل  عمدتا  بیمار، 
فواید  که  مي دهد  نشان  یافته ها  این  که  مي گویند 
خونریزي  ایجاد  در  آن  خطر  از  اغلب  آسپیرین 
این  به  اینها دانشمندان  از  بیشتر است. پیش  داخلي 
نتیجه رسیده بودند که آسپیرین خطر حمله قلبي و 
سكته مغزي را در میان کساني که با خطر بیشتري 
اما اثر  در این زمینه روبه رو هستند کاهش مي دهد 
محافظتي آن در برابر بیماري هاي قلب و عروق براي 

بزرگساالن سالم ناچیز تصور مي شود. 
به عالوه آسپیرین خطر خونریزي معده را افزایش 

تازه نشان مي دهد که  این حال تحقیقات  با  مي دهد. 
و  خطرات  کردن  سنگین  سبک  هنگام  متخصصان 
مزایاي مصرف آسپیرین باید همچنین اثر محافظتي 
آن در برابر سرطان را در نظر بگیرند. خطر مرگ در 
اثر سرطان در بیماراني که در دوره مطالعه آسپیرین 
مصرف کردند 2۵ درصد کمتر از کساني بود که آن 
خطر  درصدي   10 کاهش  و  نمي کردند  مصرف  را 
مرگ در اثر همه بیماري ها در مقایسه با کساني که 

آسپیرین نخوردند مشاهده شد. 

هشت  تا  چهار  مطالعه  این  در  آسپیرین  با  معالجه 
سال ادامه داشت، اما تحقیقات بلند مدت روي 12۵00 
در  هم  آسپیرین  محافظتي  آثار  که  داد  نشان  بیمار 
مي یابد.  ادامه  20 سال  براي  زنان  در  هم  و  مردان 
مي گوید:  تحقیقات  سرپرست  راتِول  پیتر  پروفسور 
با  طوالني  معالجه  اثر  در  مرگ  خطر  کاهش  میزان 
گرفته  کم  دست  احتماال  مطالعه  این  در  آسپیرین 
شده است. خطر مرگ در اثر سرطان طي 20 سال 
به اندازه 20 درصد کاهش یافت. سرشكن این آمار 
اثر سرطان  نشان مي دهد که کاهش خطر مرگ در 
و  درصد   30 ریه  سرطان  براي  درصد،   40 روده 
براي پروستات 10 درصد بود. اندازه گیري کاهش 
میزان این خطر براي سرطان هاي لوزالمعده، معده و 
مغز دشوار بود که از آمار پایین مرگ در اثر آنها 
در گروه مورد مطالعه ناشي مي شد. البته پروفسور 
میانساالن  تشویق  به  عالقه اي  مي کند  تاکید  راتول 
اما  ندارد،  آسپیرین  مصرف  شروع  براي  سالم 
نفع  به  را  وزنه  به سرطان  مربوط  مي گوید شواهد 

مصرف آن سنگین مي کند. 
بر این اساس یک دوره معقول براي شروع مصرف 
براي حدود  آن  ادامه  و  تا 4۵ سالگي   40 آسپیرین 

2۵ سال است. 
7 دسامبر 2010 

جدیدترین روش درمان تومورهای مغزی

برشته کردن سلول های 
سرطانی با لیزر

فناوری  پایه  بر  واشنگتن  دانشگاه  محققین 
لیزر،  باریكه  یک  از  استفاده  با  و  ام.آر.آی 
تومور مغزی غیر قابل عمل جراحی را  پختند 
و آن را از بین بردند. شاید در آینده درمان 

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

امیدوارکننده باشد:  پختن تومور!

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

نباشد.
در این روش آن ها از باریكه لیزر برای پختن 
تومور مغزی استفاده می کنند و از این طریق 

تومور را می کشند.
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بعد  جهان  تاریخی  شهر  دومین  و  خشتی  شهر  اولین  زد 
تا  است  كافی  ویژگی  دو  همین  ایتالیاست.  ونیز  شهر  از 
و  دارند  جهان  تاریخ  وسعت  به  كشوری  بدانند  ایرانیان 
شهری كویری كه می توانند خشت به خشت، ریگ به ریگ 

و لحظه به لحظه تاریخ آن را به رخ جهانیان بكشند. 

تاریخی  تاریخی جهان »برترین« جاذبه های گردشگری،  دومین شهر 
و میراث فرهنگی زیادی دارد كه هر كدام از آنها می تواند به تنهایی 
جاذبه ای منحصر به فرد برای بازدید گردشگران و دوستداران میراث 

فرهنگی و تاریخ ایران و جهان باشد. 

این شهر به شهر بادگیرها معروف است. به دارالعباده، شهر دوچرخه 
ها، شهر شیرینی، شهر قنات و قنوت و قناعت و شهر آتش و آفتاب. 

تاریخ نویسان معتقدند كه قدمت یزد به پیش از اسالم می رسد. عده 
ای هم می گویند كه شاید شهر تاریخی یزد را باید در نقطه دیگری غیر 
از مكان كنونی آن جستجو كرد. اما با این حال قدمت بسیاری از آثار 
تاریخی كشف شده در شهر یزد به قرن پنجم هجری باز می گردد. در 
عین حال كشف بناهای دیگری متعلق به قرن های دوم و سوم هجری، 

تردیدها را در تخمین قدمت شهر یزد بیشتر می كند. 
در هر صورت تاریخ سكونت انسان در این خطه از هزاره سوم پیش 
از میالد فراتر رفته است، به طوری كه در عهد پیشدادیان طایفه های در 
حال كوچ از بلخ به پارس، این سرزمین را یزدان نامیدند و از آن زمان 

به بعد یزد محل عبادت شد. 

یزد را از آن جهت امن ترین شهر می دانند كه جنگ و بالیای طبیعی تا 
كنون نتوانسته به آن صدمه ای وارد كند. به همین دلیل است كه تاریخ 
نویسان از آن به عنوان امن ترین شهر ایران یاد كرده اند. ماركوپولو 
جهانگرد ایتالیایی نیز درباره یزد می گوید كه تجار جاده ابریشم این 

شهر را به لحاظ امنیت مالی و جانی آن دوست دارند. 

● گسترده ترین بافت تاریخی ایران 
توان  می  را  هكتار   800 حدود  در  مساحتی  با  یزد  شهر  تاریخی  بافت 
های  تجربه  که  دانست  ایران  تاریخ  بافت  ترین  و اصولی  ترین  گسترده 
متفاوتی در زمینه مداخله متولیان امر در شبكه معابر را در خود جای 

داده است. 
بافت تاریخی یزد به عنوان دومین بافت خشتی دنیا و دست نخورده ترین 

بافت تاریخی کشور به شماره 1۵000 در فهرست ملی ثبت شده است. 

● نارین قلعه، قدیمی ترین بنای خشتی جهان 
قدیمی ترین بنای ساخته شده از خشت در دنیا نارین قلعه یا کهندژ نام 
دارد که در شهر باستانی میبد بر فراز تپه ای بلند بنا شده و بر تمامی 
شهر میبد و پیرامون آن دید دارد. تا کنون کشوری ادعا نكرده است که 

بنایی قدیمی تر از کهندژ دارد. 
کهندژ نام دژهای کهنی است که در آغاز پیدایش شهرها بنا شده اند. این 
دژها در دوره پیش از اسالم و بیشتر در دوران ماد، هخامنشی و اشكانی 
ساخته شده و بناهایی تک و پر تراکم بودند که بر فراز تپه های طبیعی یا 

مصنوعی می ساختند. 

● طوالنی ترین قنات ایران 
در  کیلومتر  صد  طول  با  زارچ«  »قنات  نام  به  ایران  قنات  ترین  طوالنی 
به  ایران  های  قنات  ترین  کهن  از  یكی  قنات  این  دارد.  قرار  یزد  استان 
شمار می آید که سابقه ای بیش از سه هزار سال دارد. طول کوره قنات 
زارچ بیش از 71 کیلومتر بوده و تعداد چاه های آن دو هزار و 11۵ حلقه 

شمارش شده است. 

● مسن ترین درخت جهان 
سرو چهار هزار ساله ابرکوه را می توان مسن ترین موجود زنده جهان 
نامید. هر چند که گفته می شود در کشور سوئد نیز درختی وجود دارد 
که از سرو ابرکوه قدیمی تر است اما اکنون از درخت پیر سوئد تنها ریشه 
های آن باقی مانده در حالی که سرو کهنسال شهرستان ابرکوه با 2۵ متر 
ارتفاع 18 متر محیط و ۵.11 متر اندازه دور تنه در قلب ایران زنده و سبز 

است و آرام آرام زندگی می کند. 

● بلندترین بادگیر جهان 
توان  می  تنها  را  جهان  بادگیرهای  ترین  فرد  به  منحصر  و  بلندترین 
زیباترین  شمار  در  یزد  آباد  دولت  باغ  بادگیر  کرد.  پیدا  یزد  استان  در 
بادگیرهای دوره زندیه و قاجاریه با قدمتی 270 ساله به عنوان بلندترین 
بادگیر جهان به حساب می آید. این بادگیر که نمونه ای از معماری دوره 
زندیه را داراست در سال 1160 هـ.ق توسط محمدتقی خان یزدی مشهور 

به خان بزرگ سرسلسله خوانین یزد ساخته شد. 
این بادگیر ارتفاعی به طول 33 متر و 80 سانتی متر دارد و از خصوصیات 
بارزش هشت ضلعی بودن آن است که باعث می شود باد در هر جهت 
به راحتی و به سرعت به قسمت زیرین آن هدایت شود و پس از برخورد 

به سطح آب حوضچه زیر بادگیر، هوای خنكی در داخل آن ایجاد کند. 
در کنار این بادگیر باغی شامل سه عمارت هشتی و سردر و تاالر آینه 
نیز موجود است که بهشت آیین خوانده می شود و دارای نقوش اسلیمی 

است. 
این باغ مدتها محل اقامت کریم خان زند در یزد بود و از نظر طراحی در 

شمار زیباترین باغ های دوره زندیه و قاجاریه محسوب می شود. 

● قدیمی ترین میدان ساعت شهری در ایران 
قدیمی ترین ساعت شهری ایران در میدان وقت الساعت یزد نصب شده 
ساعت  نخستین  مفیدی  جامع  کتاب  استناد  به  آفتابی  ساعت  این  است. 
شهری است که فردی به نام ابوبكر ساعت ساز یزدی آن را در سال 72۵ 
هجری قمری در مدرسه رکنیه در جوارمسجد جامع یزد نصب کرد. این 

مكان بعدها به نام میدان وقت الساعت شهرت یافت. 

● قدیمی ترین نخل چوبی ایران 
نخل چوبی میدان امیر چخماق به عنوان قدیمی ترین نخل چوبی ایران با 
4۵0 سال عمر متعلق به عصر صفوی و به نخل حیدری ها معروف است. 

بلندی این نخل 8.۵ متر و اضالع آن نیز 8.۵ در 8.۵ متر است. 
و  ها  با گره چینی  تراشیده شده  از چوبهای  نخل مجموعه مشبكی  این 
تیرهای بزرگ است که تقریبا به شكل درخت سرو )نماد آزادگی( ساخته 
شده است. اما بزرگترین نخل ایران نیز با همین ویژگی ها در شهرستان 

زارچ قرار دارد. 
امام حسین)ع( مراسم نخل  ایام سوگواری  در  دارند که  ها رسم  یزدی 
نفر در میان مردم گردانده می  این نخل توسط 1۵0  اجرا کنند.  گردانی 
شود تا مراسم ویژه آن نمادی باشد برای آزادگی و مظلومیت امام سوم 

شیعیان. 

● قدیمی ترین مسجد ایران 
ساخت مسجد جامع فهرج واقع در 30 کیلومتری شهر یزد، به نیمه اول 
این مسجد، تنها مسجد جهان اسالم است  قرن اول هجری برمی گردد. 
که ساختمان آن از ابتدا تا کنون هیچ تغییری نكرده است. اگرچه در میان 
فهرج  اما ظاهرا مسجد جامع  دارد  نظر وجود  اختالف  باستان شناسان 
ایران است. مسجد جامع فهرج کماکان زنده و پویا  قدیمی ترین مسجد 

بوده و در آن نماز جماعت برپا می کنند. 

● بلندترین مناره های جهان 
مسجد جامع کبیر یزد یكی از شاهكارهای معماری و تاریخی جهان به 
شمار می رود و به جرات می توان گفت دارای بلندترین مناره های جهان 
است. بنای این مسجد با عظمت قرنهاست که از فراسوی تاریخ تمدن این 
سرزمین می درخشد به نحوی که در کتب تاریخی یزد آمده است:»مسجد 
را بر جای آتشگاه ساسانی ساخته اند و سنگ بنای آن توسط عالء الدوله 
هجری  ششم  قرن  در  قدیم  جامع  مسجد  است«.  شده  نهاده  گرشاسب 
قمری و به دستور گرشاسب از نوادگان »عالء الدوله کالنجار« ساخته شد 
و بنای اصلی مسجد کنونی از آثار »سید رکن الدین محمد قاضی« است. 
دو مناره مسجد که ارتفاع تقریبی آن از کف تا نوك به بیش از ۵2 متر 
می رسد، دارای قطری در حدود هشت متر است که در دوره صفوی به 
بنا افزوده شده اما در سال 1313 هجری شمسی فرو ریخت و دوباره 

تجدید بنا شد. 
بلندای این مناره ها و اینكه کاشی کاری منحصر به فردی حتی در اوج 
ها  مناره  این  زیرا  انگیزد  می  بر  را  همگان  تعجب  انجام شده،  ها  مناره 
هرچه به سمت باال رفته باریكتر شده و تنها یكی از آنها دارای پلكان است 

از اینرو ظرافت کاشی کاری در این ارتفاع به واقع قابل تحسین است. 

● تنها کاروانسرای دایره ای در ایران 
غیراز همه جاذبه های منحصر به فردی که در شهر یزد وجود دارد، می 
توان تنها ترین کاروانسرای دایره شكل ایران را هم در شهرستان مهریز 

در مسیر یزد به کرمان مشاهده کرد. 
کاروانسرای زین الدین یكی از 99 کاروانسرایی است که شاه عباس در 
این  از  ای است.اکنون  دایره  آن  تفاوت که معماری  این  با  ایران ساخته 
کاروانسرا به عنوان یک اقامتگاه سنتی و جاذبه گردشگری یاد می شود. 
پر  آسمان  دیدن  و  کاروانسرای 400 ساله  این  در  اقامت  که  گویند  می 
ستاره اش امری است که با آن تجربه سفر به یزد، تاریخی ترین شهر 

جهان کامل می شود!

گردشگری

شهر »ترین« های 
ایران

پرسش از شما پاسخ از ما
در این بخش نهایت آرزو و سعی ما بر این است كه 
عزیزان  های شما  پاسخگوی سوال  بهترین شكل  به 
نشریه  این  با  رابطه  در  سوالی  هر  پس  باشیم. 
قوانین  پزشكی،  چون  مواردی  در  هایی  سوال  و 
مهاجرت، روانشناسی، تحصیلی،  و .... با ما در میان 
بگذارید و كارشناسان مربوطه به آنها پاسخ خواهند 
با  صفحه  همین  در  را  سواالتتان   جواب  شما  و  داد 
درج نام خودتان مشاهده می نمائید. شما می توانید 
سواالت خود را از طریق تماس تلفنی، ارسال نامه و 

یا پست الكترونیكی برای ما ارسال نمائید.

*******************
چرا برخی زنان باتحمل همسر آزاری باز هم طالق

با  زن  ولی  می دهد  طالق  را  زن  مرد  یا  نمی گیرند؟ 
طالق  نمی خواهد  مرد  طرف  از  فشار  هرگونه  تحمل 

بگیرد )زن دارای دوفرزند است(؟ 
     

    آقای عزیز دالیل زیادی وجود دارد که برخی افراد 
اول  می کنند  تحمل  را  جور  و  ظلم  زنان  بخصوص  و 
این که این می تواند ریشه در ساختار شخصیتی، تربیتی 
داشته اند،  که  الگوهایی  باشد  داشته  آنها  آموزشی  و 
دوست نداشتن خود، عدم حس خود ارزشمندی، عزت 
نفس، اعتماد به نفس، اضطراب و وابستگی و ... بسیاری 
اقتصادی،  نگران وضع  زنان جز مسایل شخصیتی  از 
... هستند  معیشت اجتماعی، محل سكونت، امرارمعاش 
آیا فكر می کنید این دالیل برای یک زن کافی نیست تا تن 

به یک زندگی سخت و طاقت فرسا بدهد. 
 

***************
كنم  می  و حس  كنم  می  تنهایی  احساس  اوقات  اكثر 
كامال  ازدواج  كه  با وجودی  ندارد،  هیچ كس دوستم 
كم  چیزی  خانوادگی  عواطف  نظر  از  و  دارم  موفقی 
به  احساسات  این  كه  دانم  می  خودم  البته  ندارم. 
كودكی من و عدم تایید اطرافیانم در آن زمان برمی 
گردد اما نمی دانم كه این احساسات را چگونه درمان 

كنم.
   

  به شما توصیه می شود که حتمًا به یک روانشناس و 
اطالعات  کسب  ضمن  تا  نمائید  مراجعه  روانپزشک  یا 
دقیق، تشخیص صحیح گذاشته شود و شیوه های مقابله 
مطرح  را  افسردگی  احتمال  من  گردد.  آغاز  درمان  و 
متخصص  یک  به  حضوراً  باید  دلیل  همین  به  می کنم 

مراجعه نمائید تا بتوانید شیوه  زندگی را تغییر دهید. 

********************
احساس بدی در مورد زندگی دارم . دلم دیگه هیچیو 
متنفر  و  بیزار  آدما  از   . نمیخواد  . هیشكیو  نمیخواد 
. همه چیز واسم  از همه چیز سیر سیر شدم   . شدم 
تكراریه . آدما . زندگی . خونواده ام . دوستام ... همه 

چیزم . 
ازینكه  ولی  گرفتم  خودكشی  به  تصمیم  بار  چند 
اینقدر ضعیف باشم كه دست به دامن همچین گناه و 

حماقتی بشم از خودم خجالت میشكم 
 ((: شــــــــــــــــــــدم  خستـــــــــــــــه 
 ، روانپزشک  ؟  كنم  چیكار  بگید  خدا  رو  تو   ((:  ((:  ((:
روانشناس و هر جایی كه منو آروم كنه رفتم . ولی 

هیچی آرومم نمیكنه . هیچی . هیشكی :)) 
     

کس  همه  برای  نامالیمات  و  مشكالت  عزیز،  دوست    
وجود دارد اما همه به این ناامیدی و ناراحتی نمی رسند 
خیلی ها زود می توانند خود را جمع و جور کرده و برای 
می کنم  توصیه  پس  کنند.  پیدا  راه حل  خود  مشكالت 
و  خوردن  غصه  بجای  دارید  زندگی  در  مشكلی  اگر 
ناراحتی دنبال راه حل باشید. دوم اینكه حتی اگر روزی 
تغییر  هستی  و  عالم  در  چیز  هیچ  کنید  هم  خودکشی 
نمی کند . و شما هم نمی توانید همه چیز را مطابق میل 
خود کنید پس سعی کنید سبک زندگی و روش تفكر و 
و  نسازید  کوهی  کاه  از  دهید.  تغییر  را  خود  احساس 
بخواهید و عالقه مند باشید که زندگی کنید. خواست شما 
خیلی مهم است ورزش، قدم زدن در طبیعت، مسافرت، 
معاشرت با دوستان همه و همه در بهبودی حال شما 

موثر است.    
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پاسخ  می گویند؟  دروغ  مردم  چرا    
ساده اش این است: برای این که آسان 
است. تقریبًا همه مردم دروغ می گویند 
و اغلب آن ها در این کار مهارت دارند. 
شواهد نشان می دهد که اغلب مردم دروغگویی را 
در همان سنین اولیه یاد می گیرند. کودکان تقریبًا 

به مشكل  را  که خود  این  برای  3 سالگی  در سن 
پای  وقتی  سالگی،   ۵ در  می گویند.  دروغ  نیندازند 
دروغ گویان  کودکان  اغلب  باشد،  میان  در  تنبیه 

ماهری هستند. 
بیمارستان  روان پزشک  سالتز،  گیل  گفته  به 
کودکان  به  که  است  این  جالب  نكته  نیویورك، 
احساسات  از  محافظت  برای  تا  می شود  داده  یاد 
و  پدر  بگویند.  دروغ  آن ها  خوشامد  و  دیگران، 
یاد  به فرزندانشان  از همان سنین کودکی  مادرها 
می دهند که این گونه »دروغ های مصلحت آمیز« را 
بیان کنند. برای مثال، »به خاله بگو چقدر توی این 

لباس خوشگل شده.« 
دروغ گفتن برای محافظت از فردی دیگر، مشكل تر 
از  محافظت  برای  گفتن  دروغ  مردم،  برای  است. 
خودشان و پوشاندن خطاهایشان، طبیعی است اّما 
محافظت کردن از فردی دیگر، کمی پیچیده تر است 
و به تجربه بیشتری نیاز دارد. اما هنگامی که مردم 
به سن بلوغ می رسند، دیگر دروغ گویی به صورت 

طبیعت ثانویه آن ها در آمده است. 

مردم درباره چه چیزی دروغ می گویند؟ 

از  فراتر  منظورهایی  به  بالغ  افراد  در  دروغگویی 
چند  هر  می گیرد،  صورت  شدن  تنبیه  از  اجتناب 
برگه جریمه  نكردن  دریافت  برای  بالغ  افراد  اغلب 
روی  دروغگویی  به  جّدی تر  تخلفات  یا  رانندگی 
روان شناس  فلدمن،  رابرت  عقیده  به  آورده اند. 
می خواهند  بالغ  افراد  ماساچوست،  دانشگاه 
چگونگی نگریستن دیگران به خود و نیز چگونگی 

نگریستن خودشان به خودشان را کنترل کنند.
به گفته فلدمن، مردم دروغ می گویند تا مطلوب تر و 
خوشایندتر جلوه کنند و در یک موقعیت اجتماعی، 
آن ها  واقع،  در  دهند.  قرار  تاثیر  تحت  را  دیگران 
عقیده  به  ببرند.  باال  را  عّزت نفس خود  می خواهند 
را  نفسشان  عّزت  که  آن  محض  به  مردم  فلدمن، 

درباره  گفت.آن ها  خواهند  دروغ  ببینند،  خطر  در 
مقدار  و  زندگیشان  محل  دارند،  که  ماشینی  نوع 

درآمدشان به دروغگویی خواهند پرداخت. 
مجلّه  در  که  مطالعه ای  نتیجه  براساس 
»روان شناسی پایه و کاربردی« منتشر شده است، 
60 درصد افراد مورد مطالعه در خالل یک مكالمه 

یكبار دروغ گفته اند و میانگین  10 دقیقه ای حداقل 
تعداد دروغگویی ها برای هر نفر 92/2 بوده است. 

دروغ  نیز  خودشان  به  مرتب  طور  به  مردم 
برای  باید  که  کاری  مقدار  درباره  آن ها  می گویند. 
غذایی  میزان  دهند،  انجام  پروژه  یک  دادن  خاتمه 
به  دیگر  موارد  بسیاری  و  در روز می خورند،  که 
دروغ ها صرفًا  نوع  این  می گویند.  دروغ  خودشان 
در خدمت فرار از واقعیت ها و نوعی گول زدن خود 

است. 
می گویند.  دروغ  دیگران  از  بیشتر  افراد  از  برخی 
که  می گویند  دروغ  آنقدر  بعضی ها  واقع،  در 
حرف های  و  می دهند  دست  از  را  اعتماددیگران 
راست آن ها نیز دروغ پنداشته می شود. مطالعه ای 
روی  بر  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  در  که 
صورت  )پاتولوژیک(  آسیب شناختی  دروغگویان 
مغزی  نظر  از  افراد  این  که  می دهد  نشان  گرفته 

تفاوت هایی با دیگران دارند. 

دروغگویان آسیب شناختی 

پژوهگشران 108 نفر را مورد مطالعه قرار دادند. 
نفر   12 روان شناختی،  آزمون های  انجام  از  پس 
قرار  آسیب شناختی  دروغگویان  رده  در  آن ها  از 
گرفتند. پژوهشگران 21 نفر که نتیجه آزمایششان 
طبیعی بود را نیز برای مقایسه و کنترل برگزیدند. 
سپس از همه این افراد آزمایش MRI به عمل آمد. 
دروغگویان  که  داد  نشان   MRI نتیجه 
آسیب شناختی نسبت به آن 21 نفر که آزمایششان 
در  بیشتری  بسیار  اتصاالت  دارای  بود  طبیعی 
مغزشان هستند. پژوهشگران در حال حاضر چنین 
می شود  باعث  تفاوت  این  که  کرده اند  نتیجه گیری 
بیشتری  مهارت  آسیب شناختی  دروغگویان  که 
برای  البته  باشند.  داشته  دروغگویی  »هنر«  در 
نتجه گیری قطعی به پژوهش های بیشتری نیاز است. 
دروغگویان  مردم  از  برخی  که  است  این  واقعیت 

بهتری نسبت به بقیه هستند اّما همه باالخره اینجا و 
آنجا دروغ می گویند. به گفته فلدمن، افراد برون گرا 
مردان  می گویند،  دروغ  درون گرا  افراد  از  بیشتر 
در  همه  تقریبًا  و  نمی گویند،  دروغ  زنان  از  بیشتر 

محیط کار دروغ می گویند. 
مردم به کسانی که به آن ها عشق می ورزند بیشتر 
دروغ  دارند  آشنایی  آن ها  با  فقط  که  کسانی  از 
معشوق  به  ومردم  است.  آسان تر  زیرا  می گویند 
زیرا  می گویند  دورغ  بقیه  از  بیشتر  همسرشان  یا 
دروغگویی  از  بیشتر  است  ممكن  راستگویی 

دردسر ساز باشد. 

نشانه های دروغگویی 

سالتز عقیده دارد که روش صد در صدی برای این 
که بفهمیم فردی دارد دروغ می گوید وجود ندارد 
اّما برخی رفتارها را می توان مورد توجه قرار داد: 
اجتناب ازتماس چشمی. آیا فرد به پائین یا اطراف 

نگاه می کند؟ 
یا  یا آهسته تر و  بلندتر  تغییر آهنگ صدا. آیا فرد 

تندتر از معمول صحبت می کند؟ 
با  می خورد،  وول  ندارد،  آرام  فرد  آیا  بدن.  زبان 

دست جلوی دهان یا صورتش را می پوشاند؟ 
تناقض با حرف های قبلی. آیا گفته های شخص با 

حرف های قبلیش تناقض دارد؟ 
همه مردم به دالیل مختلف دروغ می گویند. بعضی 
ممكن است بیشتر از دیگران دروغ بگویند و برخی 
داشته  نیاز  درمانگر  روان  کمک  به  است  ممكن 
باشند. اّما در یک نظر کلّی، دروغگویی هم یكی از 

خصلت های بشر است. 
ترجمه: کلینیک الكترونیكی روان یار 
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روانشناسی

چرا مردم دروغ می گویند؟
کتی جفرسون

سریعترین روش روانكاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانكاوی و مشاوره
) هیپنوتراپی تائید شده از London University ( توسط

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرك تائید شده از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کننده سمینارهای تجربی و روانكاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترك عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سیگار در یک ساعت

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

ساده ترین جواب   
بودند  رفته  واتسون  و  هلمز  شرلوك     
صحرا نوردی. شب چادر زدند و زیر آن 
خوابیدند. نیمه های شب هولمز بیدار شد و 
آسمان را نگریست. بعد واتسون را بیدار 
کرد و گفت:  نگاهی به آن باال بینداز و به 

من بگو چه می بینی؟
واتسون گفت: میلیون ها ستاره می بینم.

هولمز گفت: چه نتیجه می گیری؟
نتیجه  روحانی  ازلحاظ  گفت:  واتسون 
می گیریم که خداوند بزرگ است و ما چقدر 

در این دنیا حقیریم.
از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیریم که 
زهره در برج مشتری است، پس باید اوایل 

تابستان باشد.

از لحاظ فیزیكی، نتیجه می گیریم که مریخ 
باید  ساعت  پس  است،  قطب  محاذات  در 

حدود سه نیمه شب باشد.
گفت:  و  کرد  فكر  قدری  هولمز  شرلوك 
واتسون تو احمقی بیش نیستی. نتیجه اول 
و مهمی که باید بگیری اینست که چادر ما 

را دزدیده اند!

 بله... 
در زندگی همه ما بعضی وقت ها بهترین و 
ساده ترین جواب و راه حل کناردستمونه، 
ولی این قدر به دور دست ها نگاه می کنیم 

که آن را نمی بینیم.  
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اشتن دندان هایي سفید، زیبا و سالم نه 
تنها چهره شما را جوان تر و شاداب تر 
مي شود شما  باعث  بلكه  مي دهد،  نشان 
که  کنید  احساس  ثانیه  هر  و  لحظه  هر 
سالمت هستید و از این احساس تان لذت 

ببرید....
 دندان پزشكان آمریكایي معتقدند که 2۵ درصد از 
افراد 3۵ تا ۵9 ساله این کشور، اهمیت چنداني به 
وضعیت دهان و دندانشان نمي دهند و طبیعتا این 
موضوع مي تواند براي آنها گران تمام شود. اگر 
شما دوست ندارید که جزو این 2۵ درصد باشید، 
یا غذایي را خوب به خاطر  این 7 عادت رفتاري 

بسپارید تا لبخند زیباتري داشته باشید. 

1.مصرف کربوهیدرات ها )قندها( را به وعده هاي 
اصلي غذایي تان محدود کنید

شیریني  مصرف  فقط  که  مي کنند  فكر  خیلي ها 
شدن  خراب  یا  پوسیدگي  باعث  شكالت  و 
که  مي گویند  محققان  اما  مي شود  آنها  دندان 
حتي  یا  سیب زمیني  مانند  کربوهیدارت هایي 
هم  سبوس دار  و  کم شیرین  بیسكوییت هاي 
مي توانند دندان هاي شما را خراب کنند! به عقیده 
در  مصرف  از  پس  کربوهیدرات ها  پژوهشگران 
بدن تبدیل به قند ساده مي شوند و اگر به همین 
بیسكوییت  یا  سیب زمیني  نان،  تكه اي  خاطر 
شما  لثه  یا  دندان هاي  بین  شدن  جویده  هنگام 
گیر کند، مي تواند به مرور زمان دندان هایتان را 
خراب کند و از بین ببرد. بنابراین دندان پزشكان 
آمریكایي به همه افراد توصیه مي کنند که مصرف 
کربوهیدرات ها را به وعده هاي اصلي غذا محدود 
کنند چون بعد از صرف وعده اصلي غذا، معموال 
نخ  از  یا  مي زنند  مسواك  مي خورند،  آب  افراد 
باعث  کارها  این  همه  و  مي کنند  استفاده  دندان 
خارج شدن تكه هاي ریز باقیمانده غذا از البه الي 

دندان ها و لثه مي شود. 

2.بالفاصله بعد از نوشیدن نوشابه مسواك نزنید 

سخنگوي  و  دندان پزشک  هایس،  مري  دکتر 
»هرگز  مي گوید:  شیكاگو  دندان پزشكان  جامعه 
یا  گازدار  نوشابه اي  نوشیدن  از  بعد  بالفاصله 
اسیدي، دندان هایتان را مسواك نزنید زیرا اسید 
دندان  خمیر  تمیزکننده  مواد  با  شما  نوشیدني 

بین  از  و  فاسد شدن  امر  این  و  مي شود  ترکیب 
داشت.«  خواهد  پي  در  را  دندان تان  میناي  رفتن 
شما مي توانید براي محافظت از دندان هایتان پس 
از مصرف انواع نوشابه ها یک لیوان آب ساده را 
آب  با  را  دندان هایتان  یا  کنید  قرقره  دهانتان  در 

خالي بشویید.

البته  بنوشید؛   C ویتامین  حاوي  3.نوشیدني هاي 
با ني! 

براي  ویتامین ها  مهم ترین  از  یكي   C ویتامین 

اما  لثه هاست.  سالمت  حفظ  و  پوست  شادابي 
نوشیدني هاي حاوي این ویتامین حالت چسبندگي 
سطح  به  راحتي  به  مي توانند  و  دارند  شیرین  و 
دندان هاي شما بچسبند و باعث فساد آنها شوند. 

که  افرادي  که  معتقدند  نیویورکي  دندان پزشكان 
حداقل 180 میلي گرم ویتامین C در روز مصرف 
از  کمتر  که  کساني  از  کمتر  درصد   2۵ مي کنند، 
به  مي خورند،  روز  در   C ویتامین  میلي گرم   60
بیماري هاي لثه مبتال مي شوند. بنابراین شما باید 
براي حفظ سالمت لثه و دندان هایتان، روزي 180 

میلي گرم ویتامین C را البته با ني بنوشید. 

4.بیشتر چاي بنوشید 

اعتقاد  افراد  از  بسیاري  حال  به  تا  که  چند  هر 

زیبایي  رفتن  بین  از  باعث  رنگ چاي  که  داشتند 
دانشگاه  متخصصان  اما  مي شود  دندان هایشان 
شیكاگو مي گویند که پلي فنول هاي موجود در چاي 
آ مدن  به وجود  از  باعث جلوگیري  یا سبز  سیاه 
حفره در دندان ها و بیماري هاي لثه مي شوند. آنها 
پیشگیري  براي  مي توانند  افراد  همه  که  معتقدند 
از نوشیدن  تیره شدن رنگ دندان هایشان پس  از 
این  با  و  بچرخانند  دهانشان  در  آب  کمي  چاي، 

کار رنگ چاي را از بین ببرند. 

۵.تا مي توانید، کلسیم بخورید 

استحكام  براي  کلسیم  مصرف  که  همان طور 
مفید  معدني  ماده  این  دارد،  اهمیت  استخوان ها 
دندان هاي  و  لثه  استحكام  و  سالمت  مي تواند 
که  مي گویند  محققان  کند.  تضمین  هم  را  شما 
 30 تا  روز  در  کلسیم  میلي گرم   800 مصرف 
درصد بیماري هاي لثه را در افراد کاهش مي دهد. 
چقدر  هر  بدانید  که  نیست  بد  دیگر،  طرف  از 
شما در روز کلسیم مصرف کنید این کلسیم در 
استخوان ها و دندان هایتان ذخیره مي شود و آنها 
پژوهشگران  بنابراین  مي کند.  محكم  و  قوي  را 
پنیر،  شیر،  الزم  میزان  به  که  مي کنند  توصیه 
خوراکي ها  این  چون  بخورید  ماست  و  لبنیات 

منابع خوبي براي دریافت کلسیم هستند. 

موقع شنا مراقب دندان هایتان باشید 

از  یكي  بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 

بین شناگران، کلر  مهم ترین دالیل فساد دندان ها 
است. دکتر مت مسینا،  استخرها  موجود در آب 
دندان پزشک و عضو جامعه دندان پزشكان آمریكا 
مي گوید: »اگر شما یک شناگر حرفه اي هستید یا 
به طور منظم به استخر مي روید، مراقب باشید که 
هنگام شنا کردن دهانتان بسته باشد تا آب پر از 
کلر استخر داخل دهانتان نرود. اگر هم به صورت 
بالفاصله  را خوردید،  استخر  آب  از  کمي  اتفاقي 
تمیز  و  خالص  آب  با  را  دندان هایتان  و  دهان 
دندان هایتان  پوسیدگي  از  کار  این  با  تا  بشویید 

جلوگیري کنید.«

خریدتان  سبد  در  را  سبوس دار  و  کامل  غالت 
بگنجانید 

که  مي گویند  کانادا  مستر  مک  دانشگاه  استادان 
آنها  هستند!  دندان ها  بیمه نامه  سبوس دار،  غالت 
معتقدند که مصرف منظم غالت سبوس دار عالوه 
را  شما  قلب  سالمت  دندان،  و  دهان  سالمت  بر 
هم  را  دیابت  به  ابتال  جلوي  و  مي کنند  تضمین 
انجام شده  مطالعات  نتایج  براساس  مي گیرند. 
ابتال به عفونت لثه و فساد دندان ها در افرادي که 
درصد   23 مي خورند،  روز غالت سبوس دار  هر 
ماکاروني  و  بیسكوییت  است.  سایرین  از  کمتر 
گزینه هاي  مي توانند  قهوه اي  برنج  و  سبوس دار 

مناسبي براي حفظ سالمت دندان هایتان باشند.

 Prevention :منبع

خانه و خانواده

آشنایي با عادت هاي غذایي که به سالمت دندان هاي شما کمک مي کنند

حـقـایـق 7 گـانـه 
لبـخـنـدهـاي زیـبـا

ترجمه: ندا احمدلو 

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائید



29 هفته نامه پرشین جمعه 12 آذر ماه 1389 - شماره 176

پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

بعضي ها تندش را دوست دارند!
یكي از عادت هاي غذایي در هند، مصرف غذاهاي بسیار تند است که گفته مي شود دلیل آن به نوع آب و 

هواي این کشور بازمي گردد. کال باید گفت انواع فلفل حاوي برخي 
مواد مغذي به نام فیتوکمیكال ها هستند که در سالمت انسان بسیار 

موثرند...
 به عنوان نمونه، نقش حفاظتي در برابر باکتري ها دارند و به دلیل 
ولي مصرف  مي شوند.  بروز سرطان  مانع  آنتي اکسیداني  خواص 
فلفل سیاه، به دلیل  تند، به ویژه  فلفل و کال خوردن غذاهاي  زیاد 
بیشتر  را  گوارشي  آنزیم هاي  ترشح  و  هستند  اشتها  محرك  آنكه 
مي کنند، اگرچه به هضم غذا کمک مي کنند اما محرك سیستم قلب 
و عروق هستند و ممكن است در برخي افراد تپش قلب ایجاد کنند. 
بنابراین توصیه مي شود مصرف فلفل، با توجه به تحمل هر فرد و 
پاسخ آلرژیک بدن او، تنظیم شود. افراط در مصرف فلفل به دلیل 
تحریک ترشح اسیدمعده به افرادي که زخم معده یا اثني عشر دارند، 
به  فلفل  متعادل  مصرف  بدانید  است  جالب  اما  نمي شود.  توصیه 
ویژه همراه غذا مي تواند اثر عكس داشته و نقش حفاظتي بر مخاط 

معده داشته باشد؛ یعني در برابر اسید از معده محافظت کند و مانع زخم معده  شود. به همین علت، 
مصرف متعاد ل اش براي همه بالمانع است. البته در مورد تاثیر خوردن غذاهاي تند در برخي آب و 
هواها از نظر علمي چیزي ثابت نشده است و توجیهي علمي در مورد اینكه چرا هندي ها به غذاهاي تند 
عالقه دارند، وجود ندارد. در مورد این مساله که هندي ها معتقدند باید فلفل را درون غذا پخت تا مضرات 

آن از بین برود نیز توجیهي علمي در دست نیست.
هندي ها اکثرا گوشت قرمز مصرف نمي کنند و بیشتر گیاه خوارند؛ این در حالي است که گوشت منبع 
بسیار خوبي از روي، آهن و پروتئین است و افرادي که گوشت قرمز نمي خورند، به ویژه خانم هاي 
باردار و شیرده و حتي کودکان در حال رشد، در تامین منبع آهن و ویتامین B12 مشكل پیدا مي کنند. 
عادت دیگر هندي ها خوردن شیریني بعد از غذاست. درباره این عادت نیز باید گفت که خوردن قندهاي 
ساده سبب مي شود انسولین در بدن سریع تر افزایش پیدا کند و چون انسولین هورموني است که به 
افزایش ذخایر سلول ها کمک مي کند و همچنین گلوکز سریع تر وارد سلول مي شود این حس به ما منتقل 
مي شود که غذاي ما سریع تر هضم مي شود اما در عین حال این روش را به کسي توصیه نمي کنیم 
چون اوال چه لزومي دارد که غذا زیاد بخوریم تا بعد بخواهیم با خوردن شیریني آن را زودتر هضم 
کنیم؟! در ثاني، خوردن قندهاي ساده از آنجا که شاخص قند )اندکس گالیسمي( بسیار باالیي دارد، 
سبب افزایش ناگهاني انسولین در بدن و وارد شدن ناگهاني قند به سلول ها و در نهایت، افت قند و 

گرسنگي مي شود.

 آفت ارتباط سالم

اینقدر نگو 
من، من، من!

ترجمه: اعظم ولي قیداري

مي شویم  عاشق  مي کنیم،  مالقات  را  همدیگر 
بین  از  را  عشقمان  اما  کم کم  مي کنیم  ازدواج  و 

مي بریم و نابود مي کنیم...
از  اینكه  با واقعیت روبه رو شویم: شانس  بیایید   
ببریم،  در  به  سالم  جان  بیماري صعب العالج  یک 
را  خوب  رابطه  یک  اینكه  شانس  یا  است  بیشتر 
»نفس  در  داریم؟  نگه  سالم  طوالني مدت،  براي 
عمیق« این هفته قصد داریم نشان بدهیم که چگونه 
»تک صدایي« مي تواند یک رابطه را از بین ببرد و 
چرا به طور غریزي، بیشترمان این خطاها را انجام 
مي دهیم. اگر مي خواهید رابطه هایتان را صحیح و 
پرهیز  ارتباطي  خطاي   9 این  از  دارید،  نگه  سالم 

کنید.

1.خودبرتربیني
کنید  خراب  را  رابطه اي  نوع  هر  مي خواهید  اگر 
کافي است همیشه به خودتان مطمئن باشید که از 
باهوش تر، زیباتر،  از همسرتان(  همه )مخصوصا 

جذاب تر، شادتر و الیق ترید.

2.فریبكاري
خیلي از مردم این کار را در ارتباط هاي خودشان 
آنها  به  که  افرادي  با  مخصوصا  مي دهند؛  انجام 
بسیار نزدیک هستند. والدین و فرزندان براي هم 
نقشه مي کشند، کارفرماها کارمندان شان را فریب 
مي دهند. همسران بارها همدیگر را فریب مي دهند 
بلكه حرف هاي  احساسي،  فریب هاي  تنها  نه   ... و 
طعنه دار و تهدید به قهر و ترك کردن را هم باید 

جزو همین خطاي ارتباطي به حساب آورد. 
نظر  به  بي ضرر  گاهي  که  منفي  رفتارهاي  این 
مي رسند، بیشتر از هر عامل دیگري، روابط را از 
بین مي برند. اگر مي  خواهید رابطه اي طوالني مدت 
و موفق داشته باشید، باید یاد بگیرید در مقابل این 
اگر  حتي  کنید؛  مقاومت  افتاده  پا  پیش  فریب هاي 

خودتان را مسوول و محق بدانید.

3.حالت تدافعي داشتن
طبق تحقیقات متعدد در بین زوج ها، معلوم شد که 
بیشترین عامل ناراحتي ها و طالق ها، داشتن حالت 
تدافعي  و مقاومت نشان دادن در برابر انتقاد است. 
این مقاومت نه تنها مخرب است؛ بلكه چشم دیدن 
مي بندد.  شما  براي  هم  را  باارزش  بازخوردهاي 
براي موفق شدن در روابط شخصي باید با آغوش 
باز اشتباهات را پذیرفت. بیشتر افراد، حتي زماني 
بوده،  آنها  از  اشتباه  درمي یابند  وضوح  به  که 
ترجیح مي دهند بگویند تقصیر طرف مقابل است. 
شما با دفاع همیشگي از عملكردتان باعث مي شوید 
دیگران با شما شریک و همراه نشوند و این مساله 
احتمال  این  اینكه  ضمن  کند.  مخدوش  را  رابطه 

بارها  دیگران،  نقد  شنیدن  بدون  که  دارد  وجود 
همان اشتباه را تكرار و دیگران را از این اشتباه، 
خسته و دلزده کنید. بهترین روش برخورد با انتقاد 
دیگران، نفي کردن یا حتي مقاومت نشان دادن در 
برابر آن نیست. بهترین راه، این است که مشتاقانه 
پیدا  خودتان  در  را  عیوب  و  دهید  گوش  آنها  به 
و اصالح کنید. سعي نكنید مدام خودتان را اثبات 
بعضي  به  حداقل  که  کنید  تالش  جایش  به  کنید. 
مشكالت  و  ببخشید  اعتبار  منتقدان  حرف هاي  از 

خودتان را رفع کنید.

4.همیشه منتقد بودن
درحالي که انتقادات سازنده و بازخوردهاي مفید 
حد  از  زیاد  هستند،  الزم  بسیار  روابط  براي  آن 
شدن آنها نیز بسیار مخرب خواهد بود. اگر شما 
را  او  و  انتقاد  یا شریكتان  رفتار دوست  از  دایما 
او خواهید  باعث رنجشش  باالخره  کنید،  سرزش 
شد و او را از خود دور خواهید کرد. اغلب اوقات، 
کنند  انتقاد  دیگران  از  به شدت  دارند  مردم سعي 
به  کردن  کمک  براي  کار  این  که  دارند  اعتقاد  و 
را  دیگران  تا  دارند  افراد سعي  از  آنهاست. خیلي 
کنند.  کنترل  را  آنها  یا  بدهند  تغییر  کنند،  درست 
آنها دوست دارند دیگران را با تصورات خودشان 
تا با  هماهنگ کنند یا رفتارهایشان را تغییر دهند 

استانداردهاي آنها همخواني داشته باشند.
اشتباه دیگر بعضي ها این است که دیگران را مورد 
به جاي  مي دهند،  قرار  انتقادي خود  قضاوت هاي 
اینكه انتقادات شان را مستقیما به آنها بگویند. آنها 
اشتباهي را از دیگران پیدا مي کنند و هر حرکتي از 
این کارشان  با خطایشان مرتبط مي کنند.  را  آنها 

رفته رفته رابطه شان را از بین خواهد برد.

۵.خودخواهي
یكي دیگر از راه هاي از بین بردن رابطه  ها این است 
که همیشه خودخواهانه رفتار کنید و سعي کنید به 
شیوه خودتان عمل کنید. تنها به خواسته ها، نیازها 
و آرزوهاي خود فكر کردن و اول از همه به خود 
گرفتن،  نادیده  را  دیگران  نیازهاي  و  کردن  توجه 
راهي است که مخصوصا خیلي از ازدواج ها را از 

بین مي برد.

6.تقلب
رابطه هاي  بردن  بین  از  براي  دیگر  راه  یک 
صمیمانه، متقلب بودن است؛ گفتن مكرر دروغ هاي 
مصلحتي، سعي براي خوب نشان دادن خود وقتي 
به کسي کامال  اینكه  افسرده اید، گفتن  یا  عصباني 

اعتقاد دارید وقتي که به او شک دارید و...

7.خیانت
دیگران  به  که  تعهدهایي  و  قول ها  بردن  یاد  از 
داده اید و انجام کارهایي که مي دانید همسرتان از 
آنها رنجیده مي شود و گفتن اینكه آن قول ها براي 
است،  چیز عوض شده  همه  حاال  و  بوده  گذشته 
سالم  ارتباط هاي  تضعیف  راه هاي  از  دیگر  یكي 

است.

8.کنترل افراطي
را  بعضي ها همیشه تالش مي کنند که همسرشان 
مجبور کنند مثل خودشان فكر کند یا احساساتي 
شبیه احساسات آنها داشته باشد. ترساندن همسر 
از اینكه مقابل شما بایستد یا مخالف شما باشد،  از 

راه هاي تضعیف ارتباط است.

9.اطمینان افراطي
مي کنید  شما  که  کاري  هر  اینكه  به  بودن  مطمئن 
همسرتان  درباره  که  عقیده اي  و  احساس  هر  و 
است؛  بي نقص  و  دارید، همیشه درست  زندگي  یا 
باشد.  خطرناك  رابطه تان  براي  مي تواند  گاهي 
را  خود  همیشه  و  دیگران  از  نخواستن  راهنمایي 
نكنند  فكر  دیگران  اینكه  براي  دادن  نشان  مطمئن 
است  اشتباهي  کار  احمق هستید،  یا  شما ضعیف 
که مي تواند براي رابطه سالم شما گران تمام شود.

Health :منبع
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افزایش خرید و فروش عروس در هند 
در هند دختران براي خانواده هاي فقیر دردسر هستندچرا 
داماد  خانواده  به  را  مهریه اي  مجبورند  خانواده ها  که 
بپردازند برتري داشتن فرزند پسر بر دختر در هندوستان 
باعث شده تا نسبت تعداد دختران به پسران در بسیاري از 

مناطق این کشور با اختالل شدید مواجه شود. 
دم  دختران  شدید  کاهش  وضعیت  این  نتیجه  مهم ترین 
بخت است. در هندوستان دختران براي خانواده هاي فقیر 
که  چرا  مي شوند  محسوب  بزرگ  دردسر  یک  حكم  در 
داماد  خانواده  به  را  مهریه اي  مجبورند  آنها  خانواده هاي 
بپردازند یا اینكه مراسم عروسي پرخرج و خارج از توانایي 
خود را برگزار کنند. تعصب ضدیت با جنس مونث در هند 
تاریخچه اي طوالني دارد. در این کشور پرجمعیت بسیاري 
از خانواده ها وجود دارند که دختران خود را خفه، مسموم 
یا غرق مي کنند. تفاوت تعداد دو جنس مذکر و مونث در هند 
این نسبت در هند 927  باالترین میزان در جهان را دارد. 
دختر در مقابل یک هزار پسر است. در صورتي که نسبت 

جهاني 100۵ دختر در مقابل یک هزار پسر است. 
ایاالت  فقیرترین  از  برخي  در  تا  شده  باعث  شرایط  این 
فروخته  پوند   1۵ از  کمتر  عروس،  عنوان  به  دختران  هند 
 شوند. براساس نظرسنجي که از سوي یكي از سازمان هاي 
انجام شده، یک دختر 1۵ ساله  هند  زنان  برجسته حقوق 
به  پوند   1۵ پایین حدودا  بسیار  مبلغ  با  مواقع  بعضي  در 
خانواده هایي که خواهان عروس هستند فروخته مي شود. 
پدیده خرید و فروش عروس در ایالت هاي فقیر هند رواج 
این  که  است  مناطقي  از  یكي  هاریانا  ایالت  دارد.  بیشتري 

پدیده غیر انساني در آن به وفور دیده مي شود. 
در این منطقه بیش از 318 مورد از دختراني که به عنوان 
بودند،  شده  فروخته  هایشان  خانواده  سوي  از  عروس 
بنگال  بیهار،  ایالت  اهل  زنان  این  از  بسیاري  شد.  کشف 
غربي و اوتارپرادش هستند که در زمره سه تا از فقیرترین 
به  دختران  این  از  بسیاري  مي آیند.  شمار  به  هند  ایاالت 
دامادهایي از قبیله جات که به طور سنتي خواستار جهیزیه 
از خانواده عروس هستند، فروخته مي شود. بسیاري از این 
ازدواج ها از سوي دالالني که در آژانس هاي تجاري فعالیت 
پوند  از 1۵  مي کنند، ترتیب داده مي شود. قیمت عروس ها 
پوند مي رسد  به دوهزار  شروع شده و در بعضي موارد 
که این مبالغ به خانواده هاي آنها پرداخت مي شود. البته از 
این میان تنها تعداد اندکي از خانواده هایي که دختران خود 
هاریانا  ایالت  اخیرا  مي رسند.  پول خود  به  مي فروشند  را 
بخت  دم  دختران  تعداد  و  شده  دختر  شدید  کمبود  دچار 
فریدآباد،  در   2009 سال  در  است.  یافته  فاحشي  کاهش 
شهري در دهلي نو میانگین نوزادان دختر متولد شده، 903 
دختر در برابر هزار پسر بود که این رقم در سال جاري 
به 877 نوزاد دختر در برابر هزار نوزاد پسر کاهش یافته 
است. »بریم چودري« جامعه شناس هندي نیز در این باره 
مي گوید که ازدواج این دختران معموال با برگزاري جشن 
یا حتي ثبت در دفاتر رسمي و دولتي  و مراسم عروسي 
همراه نمي شود. آنها همچنین از غذا و لباس کافي و مناسب 
و  آزار  در معرض  را  بلكه خود  نمي شوند  برخوردار  نیز 
اذیت برادران و دوستان همسر خود مي بینند. با این حال 
از  ازدواج  براي  دختران  خرید  همچنان  هاریانا  ایالت  در 

مناطق دیگر آسان تر از تربیت دختران است. 

زنان هم مثل آب 
خوردن آدم مي کشند 

اما  بوده  مردان  انحصار  در  تقریبا  مكزیک  جنایت هاي 
اکنون تعداد زناني که جذب کارتل هاي مواد مخدر مي شوند 

به شدت افزایش یافته 
به  و  زل زده  فیلمبرداري  دوربین  به  تروینو  ورونیكا 
سواالت بازپرسي که دیده نمي شود پاسخ مي گوید. 
او بلند، بدون تردید و بدون احساس حرف مي زند. 

کار مي کني؟  براي چه گروهي  »بازپرس مي پرسد: 
چه  به  تامپیكو  شهر  در  شما  گروه  زتاس.  براي 
کاري مشغول بود؟ رقابت با کارتل خلیج. مثال چه 
کارهایي مي کردید؟ رانندگان تاکسي،افسران پلیس، 

مردم بیگناه و بچه ها را مي کشتیم.« 
ویدئو اقرارهاي تروینو که تحت فشار کارتل خلیج 
گرفته شده بود در اواخر ماه نوامبر روي اینترنت 
تصاویر  ویدئو  این  پخش  از  پس  روز  چند  گرفت.  قرار 
منتشر شد.جنایت هاي  اینترنت  در  این زن  سربریده شده 
بوده  مردان  انحصار  در  تقریبا  مكزیک  سازماندهي شده 
جذب  که  زناني  تعداد  مي دهد  نشان  جدید  یافته هاي  اما 
کارتل هاي مواد مخدر مي شوند روزبه روز در حال افزایش 
مكزیک  زنان  ملي  موسسه  سوي  از  که  است.تحقیقي 
دالیل  به  که  زناني  تعداد  مي دهد  نشان  گرفته  صورت 
به مواد مخدر در سه سال گذشته زنداني  جرایم مربوط 
یافته ها نشان  افزایش چشمگیري داشته است.این  شده اند 
مي دهد که زنان اصوال از طریق شوهران یا خویشاوندان 
زنان  این  بیشتر  مي شوند.  کارتل ها  این  جذب  خود،  مرد 
این  در  را  کارشان  مواد مخدر  فروشي  با خرده  ابتدا  در 
 16 تنها  که  زماني  روبلس  کارال  مي کنند.  کارتل ها شروع 
سال داشت و پسرش تازه به دنیا آمده بود به فروش مواد 

مخدر روي آورد. او مي گوید:» از این طریق خیلي راحت 
پول به دست مي آوردم و مي توانستم هر آنچه مي خواهم 
در  روبلس  مي بردم.«  لذت  واقعا  ام  زندگي  از  بخرم.  را 
دسامبر 2007 بازداشت و به 10 سال زندان محكوم شد. 
خوارز  سیوداد  شهر  نزدیكي  در  زنداني  اکنون  او  خانه 
است و هر روز ساکن جدیدي به این خانه اضافه مي شود. 
قاچاقچي  یک زن  با  را  دارد و سلولش  اکنون 24سال  او 
دیگر قسمت کرده است. حضور زنان در باندهاي جنایتكار 
مواد  کارتل هاي  علیه  مبارزات  که  یافته  افزایش  حالي  در 
مخدردر مكزیک توسط دولت به شدت زیاد شده است. در 
چهار سال گذشته نزدیک به 30هزار مرد در خشونت هاي 
تعداد  تدریج  به  اما  کشته شده  اند  مكزیک  در  مخدر  مواد 
است.در  افزایش  در حال  این خشونت ها هم  قربانیان زن 
در  و  در سیودادخوارز کشته شدند  زن   87 سال 2008، 
است.  رسیده  نفر   300 نزدیک  به  میزان  این  جاري  سال 
از  تمامي زناني که در خشونت هاي مكزیک جان خود را 
دست داده اند جنایتكار نبوده اند و به گفته مقامات حضور 
پررنگ تر زنان در کارتل هاي مواد مخدر باعث شده آنها 

بیش از قبل قرباني شوند. 
منتشر  را  ویدئویي  مكزیک  فدرال  پلیس  آگوست  ماه  در 
کرد که درآن یک مرد مسلح از سیوداد خوارز درباره باند 
جنایتكار خود سخن مي گفت.او مي گفت با جذب زنان سعي 
مي کرده اعضاي باندهاي رقیب را به قتل برساند.این مرد 
مي توانند  به راحتي  و  مردان  مانند  درست  مي گوید:»زنان 
در  را  مكمل  نقش  هم  زنان  این  از  بعضي  بكشند.«  آدم 
گذشته  هفته  نوجوان  خواهر  دارند.دو  عهده  به  جنایت ها 
در ایالت مورلوس به جرم مثله کردن جنازه هاي قربانیان 
کارتل هاي مواد مخدر دستگیر شدند.آنها که براي کارتل 
لیوا کار مي کرده اند گفته اند جنازه هاي قربانیان را  بلتران 

براي اینكه راحت تر جا به جا کنند تكه تكه مي کرده اند. 
در این میان تعداد اندکي از زنان هستند که در راس امور 
این  از  دارند.یكي  قرار  مكزیک  در  مخدر  مواد  کارتل هاي 
زنان ساندرا آویال بلتران بود که در سال 2007 به جرم 
هفته  شد.  بازداشت  سینالوا  به  کوکایین  تن   10 انتقال 
را  دیگري  پرونده  مكزیک  در  قاضي  یک  که  بود  گذشته 
علیه این زن به جریان انداخت.بلتران که به »ملكه پاسیفیک« 
معروف است پرونده هایي هم در آمریكا دارد. در حالي که 
روز  به  روز  جنایتكار  باندهاي  در  مكزیكي  زنان  حضور 
جذب  کشور  این  در  که  هم  زناني  تعداد  مي شود  بیشتر 
نیروهاي پلیس مي شوند در حال افزایش است. بسیاري از 
این زنان در شهرهاي کوچک رئیس پلیس هستند تا پیام 
صلح و دوستي را به مردم برسانند. هرمیال گارسیا یكي از 
این زنان بود که دو ماه پیش در یک شهر در شمال ایالت 
چیهواهوا، رئیس پلیس شد اما هفته گذشته در راه بازگشت 

به خانه اش به ضرب گلوله کشته شد. 

تالش براي کم کردن محکومیت دزد پابرهنه 
برده  به سرقت  را  هواپیما  چندین  است  متهم  «که  پابرهنه  »دزد  وکالي 
سعي دارند با حق فروش زندگینامه این جوان سود حاصله را به قربانیان 
او بپردازند تا شاید از این طریق محكومیت موکل خود را سبک تر کنند.

کولتون هریس مور 19 ساله با سرقت هاي عجیب و غریبش به یک چهره 
محبوب در اینترنت تبدیل شده بود به طوري که صدها هزار نفر از طریق 
این شبكه جهاني کارهاي این سارق خالق که مدت ها پلیس آمریكا را سر 

کار گذاشته بود دنبال مي کردند. 

»هریس مور« زماني که تازه 12 سال داشت اولین سرقت خود را انجام 
داد. در تحقیقات پلیس از خانه هاي سرقت شده تنها اثري که از متهم به 
دست مي آمد ردپاي یک پسربچه بود، پلیس در تعقیب این سارق کوچولو بود 
اما او بدون توجه به آنان سرقت هاي شبانه خود از خانه هاي جزیره کامانو را 
ادامه داد. چهار سال بعد پلیس توانست این پسر 16 ساله را دستگیر کند و در 
به  دست  کفش  بدون  پابرهنه  وي  که  چرا  برمال شد  ردپاها  راز  که  بود  اینجا 
سرقت هایش مي زد. مور در دادگاه به سه سال زندان محكوم و به کانون اصالح 
و تربیت در شهر رنتون فرستاده شد.هنوز سه سال محكومیت او تمام نشده 
بود که هریس مور شبانه از زندان فرار کرد او از سال 2008 با سرقت چندین 
اتومبیل،قایق و هواپیماهاي کوچک بیش از بیش توجه مقامات پلیس را به خودش 

جلب کرد. 

ماجراجویي هاي دزد پابرهنه چهار ماه پیش با دزدي یک هواپیما از ایندیانا به اوج 
رسید و هریس مور سرانجام با اسلحه اي که در یک قایق دزدي روي شقیقه اش 
هواپیماهاي  با  ایالتي  بین  نقل  و  حمل  چون  اتهاماتي  شد.  دستگیر  گرفت  قرار 
دزدي، دزدي اسلحه و اتومبیل و خلباني هواپیما بدون داشتن گواهینامه از جمله 
اتهاماتي است که متوجه هریس مور است.وکالي این جوان مي گویند اتهاماتي که 
متوجه هریس مور است تا 10 سال زندان را مي تواند براي او به همراه داشته 

باشد. 
دادستان پرونده مي گوید هریس مور تا کنون 70 جرم در ایالت آمریكا مرتكب 

شده است. 
براي  نفر  چندین  کنون  تا  که  است  جذاب  آنقدر  پابرهنه  دزد  ماجراجویي هاي 
ساخت فیلم از روي شخصیت هریس مور ابراز تمایل کرده اند. این مسئله وکالي 
غرامت  او  شاکیان  به  زندگینامه اش  فروش  طریق  از  تا  داشته  آن  بر  را  مور 

پرداخت کنند. 
8 دسامبر2010 
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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 مده 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. 
در  تحولی  و  تغییر  کنید  ندهید، سعی  ادامه  یک خط  در  را  مسیر خود 
زندگی تان به وجود ورید، زیرا زندگی تان دچار یكنواختی شده است. 

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

به زودی مشخص خواهد شد.
نگیرید، زیرا شما  را  این روزها تصمیمات مهم و خطیر  بهتر است در 
که  راهی  خاطر  به  است  ممكن  و  نیستید  مناسبی  فكری  قدرت  دارای 

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

ها و دره های زندگی عبور کنید.
● خرداد ماه

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

تا شما وجهه مثبت خود را از دست دهید. 
با دیدی مثبت به همه چیز نگاه می کنید و در دنیایی که خودتان 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 
را  اتفاقات  این  اید  نتوانسته  این همه مدت  از  بعد  گذاشته است و شما 

فراموش کنید. 
شما در کشاکش زندگی واقع شده بودید اما بهتر است راه خود را در 
مبارزه و جدل پیدا کنید، زیرا اگر راه تان را پیدا نكنید دچار نا امیدی 

می شوید. 
به صحبت هایی که میشنوید و یا خواسته هایی که دیگران از شما دارند 

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

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

می کند. 
از حد در کارهایتان به ضرر شما می  باشید زیرا نرمش بیش  مراقب 

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 
تا  باشید  بین  واقع  ؛  برسد  آسیب  به سالمتی شما  که  می شود  باعث 

موفق شوید.
● شهریور 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.
● 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 اینده داشته باشید.
● آبان ماه

کنید،  کنترل  را  نمیتوانید هیجانات و صحبت های خود  راحتی  به  شما 
شاید به نظرتان این صحبت ها کوچک باشد و ناچیز به نظر برسد اما 
از همین صحبت  باید به صحبت های خود دقت کنید زیرا ممكن است 

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

خود  فرصت  این  از  است  بهتر  دارید،  قرار  موقعیت  بهترین  در  شما 

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 ممكن 

است برخی از انها منفی نیز باشند.
به مسائلی که اهمیتی ندارند زیادی فكر می کنید بهتر است تا این حد فكر 
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.
لبخند  آید  می  پیش  که  وقایعی  به  و  بگذرد  به شما خوش  دهید  اجازه 
بزنید ؛ شما بزودی ریسک های بزرگی را در زندگی تان انجام می دهید.

● بهمن ماه
احساس میكنید 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
از  بسیاری  دلیل  همین  به  نگرید  می  زندگی  به  کلی  دیدی  با  شما 
از  تفاوتی  بی  با  که  این  یا  بینید  نمی  را  دهد  می  رخ  که  پیشامدهایی 
کنار آنها رد می شوید. شما درك 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. 
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مربیان خارجي 
ناکام فوتبال ایران 

بهنام مددي

خارجي  مربیان  گریخته  و  جسته  ناکامي هاي  آیا 
در فوتبال ایران براي ارزیابي میزان توانایي هاي 
و  نامدار  خارجي هاي  است؟  مناسبي  مالك  آنها 
گمنامي که طي سالهاي اخیر در هیاهوي شماتت 
هواداران عصباني، تیم هاي ملي و باشگاهي ایران 
در  را  بزرگي  افتخارات  بعد  چندي  کردند،  ترك 
سوال  این  تا  آوردند  به دست  دیگر  کشورهاي 
به هر دري که  ایران  آنها در  ایجاد شود که چرا 
زدند نتوانستند موفقیت را در آغوش بگیرند؟ آنچه 
با  ایران  فوتبال  ابزارهاي موفقیت در  مسلم است 
متفاوت  شده،  تعریف  بین المللي  عرصه  در  آنچه 
نامتعارف  فضاي  در  خارجي  مربیان  و  است 
فوتبال ایران مجالي براي پیاده کردن ایده هاي خود 
نمي یابند. مروري بر اسامي و عملكرد این مربیان 
ثابت مي کند که در فوتبال ما در اغلب اوقات مربیان 
نقش تعیین کننده اي در نتایجي که رقم مي خورد، 

ندارند. 

برانكو ایوانكوویچ 
قهرماني  تصاویر  که  بود  قبل  هفته  چند  همین 
شدن  پرتاب  باال  به  و  چین  لیگ  در  شاندونگ 
هواداران  میان  در  ایران  ملي  تیم  اسبق  سرمربي 
کشور  خبري  وب سایت  هاي  در  تیم  این  پرشمار 
چین منتشر شد. او شاندونگ را عالوه بر قهرماني 
این کشور هم  به قهرماني در سوپرکاپ  لیگ،  در 
با  را  ایران  فوتبال  برانكو کارش در  بود.  رسانده 
وقتي  و  کرد  آغاز  بالژویچ  میروسالو  دستیاري 

ناکام   2002 جام جهاني  به  تیم ملي  رساندن  در  استادش  همراه  به 
قهرماني  او  تیم  انتخاب شد.  امید  ملي  تیم  به عنوان سرمربي  ماند، 
بازي هاي آسیایي بوسان را به دست آورد تا برانكو این بار حضور 
به  را  تیم  این  او  کند.  تجربه  را  بزرگساالن  ملي  تیم  نیمكت  روي 
در  ایران  همراه  به  عملكردش  اما  برد  به جام جهاني 2006  راحتي 
این جام یک ناکامي مطلق تلقي  شد! برانكو پس از این اتفاق ایران 
را با خاطراتي تلخ ترك کرد و هدایت دیناموزاگرب، یكي از تیم هاي 
تیم  این  او در  مشهور کشورش را برعهده گرفت. حاصل حضور 
دو قهرماني در لیگ کرواسي و یک قهرماني در جام حذفي بود. او 
در فصل اولش حضورش در پرطرفدارترین تیم کرواسي فقط یک 
شكست را تجربه کرد. برانكو پس از این موفقیت ها به چین رفت و 
امروز یكي از موفق ترین مربیان لیگ این کشور محسوب مي شود. 

میروسالو بالژویچ 
فوتبال  به  ناجی  یک  عنوان  به  کرواسی  ملی  تیم  ای  افسانه  مربی 
ایران آمد اما او و دستیارش برانكو در رساندن ایران به جام جهانی 
2002 ناموفق بودند. چیرو مدتی پس از کناره گیری از سرمربیگری 
ایران به باشگاه اوسیک در کشورش رفت و این تیم متوسط را به 
رتبه هشتم لیگ کرواسی رساند، در جام حذفی تا مرحله نیمه نهایی 
صعود کرد و در جام یوفا هم موفق به صعود از مرحله گروهی شد. 
او بالفاصله به دینامو زاگرب رفت و با این تیم قهرمان لیگ کرواسی 
در فصل 2003-2002 شد. بالژ در سال های 2003 تا 200۵ در تیم 
واراژین بود و همراه با این تیم نایب قهرمان جام حذفی در فصل 
2004 شد و دست آخر با تیم ملی بوسنی در آستانه صعود به جام 
جهانی 2010 قرار داشت اما در دو بازی رفت و برگشت پلي آف 
مغلوب پرتغال شد تا مربی تیم سوم جام جهانی 1998 رنگ جام 

2010 را نبیند. 

میودراك یشیچ 
سرمربي تیم هاي همیشه بحران زده پگاه و شیرین فراز، پس از ترك 
به  را  بلغارستان  زسكاصوفیه  مطرح  تیم  هدایت  بالفاصله  ایران 
دست گرفت. او با این تیم یک قهرماني در جام حذفي را تجربه کرد 
و در رقابت هاي جام یوفا هم حضور قابل توجهي داشت. تیم یشیچ 
در مرحله مقدماتي این مسابقات در سال 200۵، لیورپول را شكست 
داد و بایر لورکوزن را هم حذف کرد تا همان سال عنوان با ارزش 
برترین مربي فوتبال بلغارستان را به دست بیاورد. یشیچ پس از 
کسب این افتخار به تیم تقریبا بي نام و نشان لیتكس الوخ بلغارستان 

نقل مكان کرد و این تیم را هم به نایب قهرماني جام حذفي رساند! 
دو نایب قهرماني در سوپرکاپ بلغارستان و در نهایت قهرماني با 
تیم االتحاد در لیگ لیبي و در فصل 2009، بخشي دیگر از افتخارات 

یشیچ پس از ترك فوتبال ایران محسوب مي شوند. 

زالتكو کرانچار 
پس از آنكه کرانچار، پرسپولیس را در رده سوم جدول رده بندي و 
به منظور رسیدن این تیم به عنوان قهرماني تحویل حبیب کاشاني و 
علي دایي داد، مونته نگرو در اقدامي ظاهرا ناعاقالنه هدایت تیم ملي 
کشورش را به او سپرد. او در حال حاضر همچنان هدایت این تیم را 
برعهده دارد و براي صعود به یورو 2012 تالش 
مي کند. جالب است که آنها تا پایان دور چهارم در 
ولز  و  بلغارستان  انگلستان، سوئیس،  که  گروهي 
هم حضور دارند با 10 امتیاز و بدون گل خورده 
تیم  رفته  دست  از  امتیاز  دو  هستند!  صدرنشین 
هم به بازي مقابل تیم ملي انگلستان در ورزشگاه 
حفظ  صورت  در  کرانچار  بازمي گردد!  ویمبلي 
این روند و رساندن این کشور به یورو 2012 به 

اسطوره فوتبال مونته نگرو تبدیل خواهد شد. 

یورگن گده 
عنوان  به   1374 سال  در  بار  اولین  گده  یورگن 
و  آمد  ایران  فوتبال  به  پرسپولیس  سرمربي 
رسیدن  فرا  از  قبل  ضعیف  نتایج  کسب  از  پس 
بعدها در  او  داد.  استانكو  به  را  نیم فصل جایش 
بازیهاي آسیایي بانكوك به عنوان دستیار منصور 
گده  کار شد.  به  ملي مشغول  تیم  در  پورحیدري 
ایران به عنوان سرمربي تیم  پس از ترك فوتبال 
تیم نسبتا خوبي را  انتخاب شد و  ازبكستان  ملي 
کرد.   2004 آسیا  ملتهاي  جام  در  مهیاي حضور 
در  اما  آمد  باال  نهایي  تا مرحله یک چهارم   او  تیم 
را  تورنمنت  و  شد  اردن  مغلوب  پنالتي  ضربات 
این  در  دفاع  قابل  عملكرد  از  پس  گده  کرد.  ترك 
تیم، راهي فوتبال ایران شد و هدایت شهید قندي 
یزد را برعهده گرفت و تیم را در رتبه آخر جدول 

رده بندي تحویل مجید جاللي داد. 

مصطفي دنیزلی 
تاریخ  در  شاغل  خارجي  مربیان  بهترین  و  مشهورترین  از  یكي 
بزرگ  تیم  دو  در  نیم حضورش  و  دو فصل  که طي  ایران  فوتبال 
پاس و پرسپولیس به مقامي بهتر از نایب قهرماني لیگ دست پیدا 
نكرد. او اما پس از ترك پرسپولیس و فوتبال ایران، بالفاصله هدایت 
گرفت  برعهده  را  بشیكتاش  یعني  بزرگ کشورش  تیم  از سه  یكي 
لیگ و جام  فتح  به  تیم موفق  این  اولین فصل حضورش در  و در 
حذفي شد. دنیزلي در فصل 2010 به دلیل بیماري  مشكالت زیادي 
را تجربه کرد و بشیكتاش را به مقام ضعیف چهارمي لیگ رساند اما 
در لیگ قهرمانان اروپا حضور پیدا کرد و در یک بازي به یاد ماندني 
دنیزلي  داد.  اولدترافورد شكست  در  گل  یک  با  را  منچستریونایتد 
در حال حاضر به دلیل بیماري  دیگر مربیگري نمي کند و یک مربي 
بزرگ دیگر به نام برند شوستر راه او را در بشیكتاش ادامه مي دهد. 

راینر سوبل 
سوبل در بدو ورود به فوتبال ایران چندان جدي گرفته نشد اما پس 
از آنكه تیم ملي آلمان براي انجام یک بازي دوستانه به ایران آمد و 
خیلي ها برخورد صمیمانه اعضاي آن تیم با سوبل را دیدند، بیش از 

گذشته روي این مربي حساب بازشد! 
هرچند کار او آن قدر تحت الشعاع مداخله هاي گاه و بیگاه علي پروین 
به  ایران  فوتبال  در  را  توانایي هایش  نتوانست  هیچ وجه  به  که  بود 
نمایش بگذارد. سوبل پس از جدایي از فوتبال ایران به مصر رفت و 
این اواخر هم در لیگ آفریقاي جنوبي جام اتحادیه این کشور را با 

تیم موروکا اسوالووز باالي سر برد. 

نلو وینگادا 
وینگادا چیزي جز یک مربي متوسط براي پرسپولیسي ها نبود اما 
همین دیروز خبر آمد که اف سي سئول کره جنوبي با این مربي پس 
از 10 سال قهرماني کي لیگ را به دست آورده و جام اتحادیه این 
کشور را هم برده است! او پس از جدایي از پرسپولیس و پیش از 
عملكرد موفق در کره جنوبي با االهلي مصر لیگ و سوپرکاپ این 
کشور را هم فتح کرده بود؛ هرچند با ویتوریا گیمارش به عنوان قابل 

توجهي دست پیدا نكرد. 

رنه سیموئز 
دوحه  آسیایی  های  بازی  در  ملی  تیم  ناکامی  بالی  سپر  سیموئز 
بود. او یكی از مربیان نسبتا صاحبنام برزیل محسوب می شد و 

حتی با تیم ملی زنان این کشور مدال نقره فوتبال المپیک آتن را هم 
به دست آورده بود اما در فوتبال ایران چیزی جز یک ناکام مطلق 
نبود. سیموئز پس از جدایي از تیم ملی امید ایران، باشگاه کوریتیبا 
بالژویچ  مثل  اما درست  آورد  اول  به دسته  برزیل   2 از دسته  را 
اروگوئه  و  ماند  ناکام   2010 جهانی  جام  به  صعود  آخر  گام  در 
بست. سیموئز  او  هدایت  تحت  کاستاریكای  بر  را  راه جام جهانی 
در فلومیننزه دوران موفقی نداشت اما تیاگو سیلوا، یكی از بهترین 

مدافعان حال حاضر برزیل و باشگاه میالن را پرورش داد. 

زوران جورجوویچ 
جورجوویچ جوانانی را به فوتبال اصفهان معرفی کرد که کماکان 
های  ویژگی  اما  کنند  می  بازی  ایران  پایه  های  رده  های  تیم  در 
رفتاری خاص او باعث شد در فوتبال ایران به یک ناکام تبدیل شود. 
جورجوویچ پس از ذوب آهن مربیگری تیم الرمس را در دسته دو 
امارات قبول کرد. تیمی که قبل از آمدن او و در نیم فصل اول یک 
مساوی و 14 باخت به دست آورده بود و با همان یک امتیاز در 
قعر جدول قرار داشت اما در نیم فصل دوم 17 امتیاز کسب کرد 
که شامل پیروزی 3-4 برابر عجمان )تیم اول جدول( هم می شد. 
او پس از آنكه در هدایت بنگالدش توفیقی کسب نكرد، همراه با تیم 
برادران چرچیل هند موفق به صعود به ای اف سی کاپ 2010 شد. 

ورنر لورانت 
مربیگری در ایران اصال برای این آلمانی خوش یمن نبود. لورانت 
مونیخ 1860  مربی  پذیرفتن سرمربیگری سایپا، 10 سال  از  پیش 
بود و حتی مدتی هم در فنرباغچه مربیگری کرده بود.او که امروز 
سایپا  مربیگری  از  پس  است  برلین  بوروسیا  باشگاه  برنامه ریز 
استرادا  است. شاید دی  نكرده  مربیگری  باشگاه های مطرحی  در 
باشگاه  این  در  مدتی  هم  یاورزاده  بهشاد  باشد.  آنها  مشهورترین 

شاگرد او بوده است. 

آری هان 
مربی دالل ها لقب مناسبی برای هان است. کسی که زمانی از بهترین 
و  اندرلخت  با  همراه  مربیگری  دوران  اوایل  در  بود  هلند  مدافعین 
بروژ در لیگ بلژیک قهرمان شده بود. در فاینورد هم کارنامه قابل 
قبولی داشت اما با ورود به باندهای داللی لكه های سیاهی را وارد 
پرونده خود کرد. چند روز پس از قطع همكاری با پرسپولیس او با 
یک قرارداد دو ساله راهی تیم ملی کامرون شد. در کامرون الونگ 
را با شماره9 برای چند بازی به میدان فرستاد. 9 ماه بعد به دلیل 
غیب شدن های بیش از اندازه کامرونی ها عطای کار با او را به لقایش 
بخشیدند. هان تا امروز هم کماکان در تیم های متوسط کار می کند. 

ورزشی ایران و جهان

جودوکاي ملي پوش ایراني 
به آلمان پناهنده شد 

سرلک: مربي تیم ملي از ملي پوشان پول مي گرفت 

محمدحسین  و  فرنگي  کشتي  ستاره  طهماسبي،  سامان  از  پس 
ابراهیمي، شمشیرباز ملي پوش ایراني که به دالیل مختلف پناهندگي 
کردند، روزگذشته خبررسید  انتخاب  را  فرانسه  و  آذربایجان  به 
یک  همراهي  از  پس  هم  ایران  جودوي  پوش  ملي  سرلک،  وحید 
باشگاه آلماني از این کشور تقاضاي پناهندگي کرده است. سرلک 
بالفاصله پس از این اقدام تاکید کرده که دیگر به ایران بازنخواهد 
گشت و از این به بعد براي تیم ملي آلمان به میدان مي رود. سرلک 
که از زمان رقابت هاي جهاني 2009 رتردام پیشنهاد حضور در 
قبل  مدتي  آنچه  مشابه  مصاحبه اي  در  داشت  را  آلمان  ملي  تیم 
سامان طهماسبي انجام داده بود، دالیل این اقدام را اینگونه تشریح 
کرده است: »سال ها براي رسیدن به تیم ملي زحمت کشیدم. درآمد 
اول  نفر  به  که  زماني  اما  نداشتم  ملي  تیم  و  ورزش  جز  دیگري 
وزن خود در تیم ملي تبدیل شدم خیلي راحت زحمات من نادیده 
نتیجه مي گرفت، فقط  گرفته شد. نمي دانم چرا زماني که تیم ملي 
وضع مالي رئیس فدراسیون و سرمربي تیم بهتر مي شد! ما چند 
تیم ملي ماشین  به چند ماه حقوق نمي گرفتیم ولي سرمربي  ماه 
مدل باال و جدید مي خرید. چرا کسي سوال نمي کند دلیل تغییرات 
مداوم ترکیب چیست؟ من مي دانم؛ چون به چشم خود دیده ام که 
سرمربي تیم ملي براي دعوت بازیكنان و حمایت در تیم ملي از 
جودوکاران پول مي گیرد. جودوکاران شهرستاني که نمي خواهم 
نام ببرم عسل و پول نقد به سرمربي تیم ملي مي دهند تا بي دلیل 
و بدون هیچ پشتوانه فني و حتي یک قهرماني کشور به تیم ملي 
دعوت شوند. من همیشه به ایراني بودنم افتخار خواهم کرد اما از 
این شرایط خسته شدم و مي خواهم آینده ورزشي ام را با تیم ملي 

آلمان که فقط مرا براي خودم مي خواهد مبارزه کنم. « 
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما
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پیامد هاي ناکامي در میزباني 
جام جهاني 2018 در

 مجلس انگلیس 
و  برتر  لیگ  باشگاه هاي  بدهي  میزان  از  نگراني ها  افزایش 
مشكالتي که مالكان باشگاه هایي چون منچستریونایتد و لیورپول 
دارند، مجلس انگلیس را وادار به تحقیق و تفحص درباره فوتبال 
این کشور کرد. کمیته فرهنگ، رسانه و ورزش مجلس انگلیس 
بررسي خواهد کرد که آیا حل این مسئله نیاز به مداخله دولت 
دارد یا نه و در عین حال نگاهي به مقرراتي که براي این موضوع 
در لیگ هاي سایر کشورها به کار گرفته مي شود، خواهد داشت. 
قانونگذاران انگلیسي همچنین ساختار چهار اتحادیه فوتبال در 
بریتانیا را به محک مي گذارند و سواالتي درباره فقدان رهبري 
کسب  در  شكست  از  بعد  کشور  این  فوتبال  فدراسیون  در 
میزباني جام جهاني 2018 خواهند داشت. کمیته تحقیق و تفحص 
و  لیورپول  باشگاه هاي  مشكالت  بیانیه اي،  در  انگلیس  مجلس 
منچستریونایتد را بخش مهمي از این تحقیق عنوان کرده و تاکید 
داشته که این کار در پي درخواست هاي فزاینده هواداران این دو 

باشگاه صورت مي گیرد. 
خانواده  آنكه  از  پیش  و  تا سال 200۵  منچستریونایتد  باشگاه 
آمریكایي گلیزر مالكیت آن را در دست بگیرد هیچ بدهي نداشت 
نارضایتي  و  دارد  بدهي  دالر  میلیون   788 از  بیش  اکنون  اما 
هواداران این تیم در هر مسابقه کامال واضح است. لیورپول هم 
آمریكایي  مالكان  از دست  آنكه  براي  اکتبر مجبور شد  ماه  در 
خود و بدهي سنگین راحت شود به دادگاه برود. جان ویتینگ 
اصالحات  از  است  گفته  دولت  از  نقل  به  کمیته  این  رئیس  دیل 
امور  اداره  در قوانین مدیریت فوتبال و مشارکت هواداران در 
کنوني  شیوه  که  است  معتقد  و  کرد  خواهد  حمایت  باشگاه ها 
مدیریت فوتبال در انگلیس مناسب با اهداف در نظر گرفته شده 

براي آن نیست. 
فوتبال و راه هاي خود  ما درباره راهبردهاي مداخله دولت در 
اتكایي در این بخش تحقیق خواهیم کرد و مدل هاي مختلف براي 
نظر خواهیم  در  را  آنها  اداره  در  باشگاه ها  هواداران  مشارکت 

گرفت. 
**********************

یوفا محرومیت مورینیو 
را کاهش داد 

سران یوفا تصمیم گرفتند تا ازمحرومیتي که براي ژوزه مورینیو 
به دلیل رفتار نادرستي که در جریان دیدار تیمش مقابل آژاکس 
بكاهند.  داد  نشان  اروپا  قهرمانان  لیگ  رقابتهاي  در  آمستردام 
پیش از این قرار بود که مورینیو براي دو جلسه از همراهي تیمش 
محروم شده و به خاطر مشارکتش در اخراج دو نفر از بازیكنان 
آمستردام  بازي  جریان  شود.در  جریمه  یورو  هزار  تیمش،40 
از قصد کارت قرمزي را  آرنا،ژابي آلونسو و سرخیو راموس 
از  بود که مورینیو  دریافت کردند.تصاویر ویدئویي گویاي آن 
طریق دودك به کاسیاس پیغامي را منتقل کرد و کاسیاس این 
پیغام را به سرخیو راموس رساند تا به صورت عمدي از داور 
کارت گرفته و از زمین مسابقه اخراج شود.این بازیكنان نیز به 
خاطر رفتار غیرورزشي با جریمه هایي مواجه شدند.پس از آن 
بود که سران رئال مادرید نسبت به این حكم درخواست تجدید 

نظر دادند و یوفا اکنون از شدت این محرومیت ها کاسته است. 

اکنون به جاي  دربیانیه رسمي منتشر شده آمده: رئال مادرید 
120هزار یورو، باید جریمه اي 100 هزار یورویي پرداخت کند 
کاسته  یورو  هزار   30 به  یورو  هزار   40 از  مورینیو  و جریمه 
شد.مربي تیم مادریدي اکنون براي یک دیدار از همراهي تیمش 
در  این  اوسر(  مقابل  تیم  این  امشب  بود)دیدار  خواهد  محروم 
براي مورینیو  این دو جلسه محرومیت  از  حالي است که پیش 
در نظر گرفته شده بود. البته جریمه هاي درنظر گرفته شده براي 
و  آلونسو  ژابي  یوفا،  انضباطي  کمیته  از سوي  رئال  بازیكنان 
سرخیو راموس )هریک 20هزار یورو(، ایكر کاسیاس )10 هزار 
جلسه  یک  و  نمي کند  تغییري  یورو(  )۵هزار  دودك  و  یورو( 
محرومیت آلونسو و راموس هم بر جاي خود باقي است.« بر 
رئال  آخر  دیدار  در  تنها  راموس  و  آلونسو  حكم  این  اساس 
اروپا محروم خواهند  قهرمانان  لیگ  در مرحله گروهي  مادرید 
بود و مي توانند تیم شان را در مرحله یک هشتم نهایي همراهي 

کنند و این دقیقا همان چیزي بود که مورینیو مي خواست! 

ورزش

مرحله گروهي لیگ قهرمانان سه شنبه شب در چهار گروه به پایان 
رسید و تیم هاي اول و دوم این گروه ها مشخص شدند. از میان 16 
تیم حاضر در گروه هاي A تا D تاتنهام و اینتر از گروه نخست، 
شالكه و لیون از گروه دوم، منچستر یونایتد و والنسیا از گروه سوم 
و سرانجام بارسلونا و FC کپنهاگن از گروه چهارم راهي دور یک 
هشتم نهایي لیگ قهرمانان اروپا شدند. چهار تیم توئنت انسخده، 
بنفیكا، گالسكو رنجرز و رابین کازان هم به لیگ اروپا راه یافتند. 

در گروه A وردربرمن وداعي با شكوه با رقابت هاي اروپایي در 
فصل 2011 – 2010 داشت و با سه گل اینتر مدافع عنوان قهرماني 
را شكست داد. سرمربي اینتر که این روزها شرایط خوبي را تجربه 
رفته  نشانه  را  باشگاه ها  بحران جام جهاني  از  فرار  براي  نمي کند، 
»هدف  گفت:  شب  شنبه  سه  دیدار  پایان  در  بنیتس  رافائل  است. 
ما کامال روشن و مشخص است. مي خواهیم در جام باشگاه هاي 
جهان موفق باشیم و قهرمان شویم. امروز تیمي به زمین رفت که 
صعودش مسجل شده بود. بازي مهم ما دیداري بود که در زمین 
توئنت مقابل این تیم انجام دادیم. امروز ریسک نكردم و تعدادي از 
بازیكنان جوان را به زمین فرستادم. مطمئنم وضعیت روحي تیم با 
بازگشت بازیكنان آسیب دیده به تیم متحول خواهد شد و اوضاع 
تغییر خواهد کرد. در این مسئله ذر ه اي تردید ندارم.«سرمربي اینتر 
که تیمش در آخرین دیدار سري Aبا نتیجه  3 بر یک مقابل التزیو 
بازیكنان اصلي مسلما کار  نبود  با  ادامه داد:»  تن به شكست داد، 
بسیار دشوارتري براي موفقیت در جام باشگاه هاي جهان خواهیم 
داشت. مسلما تیم با حضور بازیكناني مانند سزار، مایكون و میلیتو 
به  شرایط  فعال  اما  داشت،  خواهد  زیادي  تفاوت هاي  فعلي  تیم  با 
همین گونه است و کاري نمي توان انجام داد. من براي موفقیت در 
از  بازیكن خاصي حساب نمي کنم و  باشگاه هاي جهان روي  جام 

مجموعه تیم انتظار دارم عملكرد خوبي از خود برجاي بگذارد. « 
در دیگر بازي این گروه تاتنهام برابر توئنته هلند مساوي کرد و با 
همین تساوي به عنوان تیم اول راهي مرحله حذفي شد. هري ردنپ 
سرمربي تاتنهام پس از صعود تیمش گفت: »در گروه سختي قرار 
داشتیم. قهرمان هلند واقعا عملكرد خوبي داشت. برمن هم تیم با 
کیفیتي بود که توانست اینتر را با 3 گل شكست دهد. قهرمان دوره  
قبل هم که در گروه ما قرار داشت. به نظر من تاتنهام در سخت 
ترین گروه ممكن قرار گرفته بود و توانست با صعود به عنوان تیم 

نخست گروه شایستگي اش را نشان دهد.« 
در گروه دوم بازي ها هیجان خاصي نداشت و درنهایت شالكه و 

لیون اول و دوم شدند. 

ركورد منچستر شكسته شد 

به  یک  بر  یک  تساوي  با  والنسیا  و  دیدارمنچستر  گروه سوم  در 
سرگروه  سرخ  شیاطین  تا  شد  موجب  نتیجه  این  و  رسید  پایان 
با  البته منچستریونایتد  بگیرند.  قرار  والنسیا در رده دوم  شود و 

باز شدن دروازه اش رسیدن به رکوردي تاریخي را از دست داد. 
از عملكرد روني در  این دیدار سرمربي منچستریونایتد  پایان  در 
آخرین دیدار تیمش مقابل والنسیا در لیگ قهرمانان ابراز رضایت 
کرد:» روني بازیكن خوبي است که در این دیدار نمایش قابل قبولي 
داشت. همكاري او با سایر بازیكنان و رهبري در خط حمله فوق 
العاده بود. او به سرعت در حال رسیدن به شرایط آرماني است و 

در مسیر صحیح قرار گرفته است. « 

گفت:  دفاع  خط  در  ن  جوا  بازیكنان  از  استفاده  درباره  فرگوسن 
»تصمیم گرفتم در این بازي از مدافعان جوان استفاده کنم که کار 
کنم  خارج  بازي  از  را  ریوفردیناند  بودم  مجبور  بود.  خطرناکي 
چرا که اگر تا پایان به او بازي مي دادم براي دیدار حساس مقابل 

آرسنال امكان بازي کردن نداشت.« 

اشتباه  روي  کرد  دریافت  والنسیا  مقابل  منچستریونایتد  که  گلي 
گفت:  بازیكن  این  درباره  فرگوسن  آمد.  دست  به  کریک  مایكل 
»مایكل فوتبالیست خوب و باکیفیتي است و من از او انتظار دارم 
در چنین صحنه هایي عملكرد بسیار بهتري از خود به نمایش بگذارد 
کرد.  نمي توان  کاري  و  مي آید  پیش  فوتبال  در  اتفاق ها  این  از  اما 
نگذاشت.«  سر  پشت  را  خوبي  روز  کال  صحنه  آن  از  غیر  کریک 
را  تیمش  بازیكنان ذخیره  از  تعدادی  دیدار،  این  والنسیا در  مربی 
نتیجه  بازي گفت:» تساوی  از  امری پس  اونای  میدان فرستاد.  به 
عادالنه ای بود ولی ما در آستانه پیروزی بودیم. وقتی بازی یک 
بر یک بود، ما سه فرصت طالیی برای به ثمر رساندن گل دوم مان 
رااز دست دادیم و رقابت خیلی خوبی با حریف داشتیم. این فرصت 
خوبی برای ارزیابی توانایی های تیمم بود وبه عالوه من توانستم 
عملكرد تعدادی از بازیكنان ذخیره تیمم را نیز زیر نظر بگیرم.این 
بازیكنان بدون شک در دیدارهای آتی تیم مهم تر خواهند بود و این 

نشان دهنده این است که از نظر تیمی قوی تر شده ایم.« 

رکورد منچستر شکسته شد 

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را  بیشتر می کند!

02084554203 - 07811000455 
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 هدیه اي براي 
خاورمیانه

هفته گذشته فیفا با انتخاب روسیه و قطر به عنوان میزبانان جام هاي 
جهاني 2018 و 2022 
و  رقابت  مدت ها  به 
پیرامون  جنجال هاي 
راي گیري  این 
خود  اما  داد  پایان 
با  هم  انتخاب  این 
حدیث هاي  و  حرف 
بوده  روبه رو  زیادي 
کشور  دو  این  است. 
سابقه  تاکنون  که 
میزباني این تورنمنت 
در  نداشتند  را  مهم 

رقابت با 7 کاندیداي دیگر موفق به کسب این امتیاز شدند و اگرچه 
عده اي قدرت روسیه و پول هاي قطري ها را دلیل عمده این انتخاب ها 
مي دانند اما به گفته سران فیفا پیشنهادات این دو کشور بسیار بهتر 
از سایرین بود و برگزاري جام جهاني در روسیه و قطر به گسترش 
فوتبال در جهان کمک زیادي خواهد کرد. از سویي برکناري آموس 
و  مالي  رسوایي  دلیل  به  فیفا  فني  کمیته  از  تماري  رینالد  و  آدامو 
دریافت رشوه باعث شد تا حواشي زیادي در این دوره ایجاد شده و 

شبهات فراواني درباره این راي گیري به وجود آید. 
رشوه  دریافت  ادعاي  نتوانستند  معترضان  از  هیچكدام  حال  این  با 
از سوي اعضاي کمیته فني فیفا را ثابت کنند و نباید این نكته را از 
نظر دور داشت که این دو کشور توانایي باالیي براي برگزاري این 

رقابت ها دارند و مي توانند میزبانان مناسبي لقب گیرند. 

نوبت روس ها 
در دوران ریاست بالتر بر فیفا، این مرد سوئیسي میزباني جام جهاني 
را به کشورهایي چون کره جنوبي/ژاپن و آفریقاي جنوبي اعطا کرد 
تا کمتر کسي از انتخاب هاي جدید این نهاد شگفت زده شود. روسیه 
میزباني  بود  نتوانسته  هیچ گاه  دارد  فوتبال  در  که  زیادي  سابقه  با 
جام جهاني را به دست آورد و به نظر مي رسید که حاال نوبت آنهاست 
تماشاي  از  و  کرده  میزباني  خانه  در  را  باشكوه  تورنمنت  این  که 
مهم ترین  روسیه  که  سابق  شوروي  جماهیر  اتحاد  ببرند.  لذت  آن 
آنها  جانشین  نوعي  به  و  شده  محسوب  آن  از  شده  جدا  جمهوري 
و  کرده  تجربه  را  اروپا  قهرماني   1960 در سال  مي آیند  به حساب 
در جام هاي جهاني حضوري فعال داشتند. شوروي براي جام جهاني 
ایتالیا  با  رقابت  در  نهایت  در  اما  بود  میزباني  کاندیداي  نیز   1990
شكست خورد. باشگاه هاي روسیه نیز طي سال هاي اخیر پیشرفت 
زیادي داشته اند و حاال به عنوان یكي از مدعیان رقابت ها اروپایي به 
خصوص لیگ اروپا شناخته مي شوند. از سال 200۵ تاکنون دو تیم 
زسكا مسكو و زنیت سن پترزبورگ موفق به قهرماني در جام یوفا) 
که حاال به لیگ اروپا تغییر نام داده( شده اند و نباید روس ها را متهم 
میزباني  امتیاز  به کسب  نفوذ موفق  اعمال  و  با رشوه  تنها  که  کرد 
و حضور  بودند  زوریخ شده  راهي  قوا  تمام  با  انگلیسي ها  شده اند. 
»دیوید کامرون« نخست وزیر، »پرنس ویلیام« ولیعهد و دیوید بكام 
که نماد فوتبال این کشور محسوب مي شود از اطمینان آنها از کسب 
گونه اي  به  راي گیري  روز  در  اوضاع  اما  داشت  حكایت  میزباني 
دور  در  و  نشست  گل  به  زود  خیلي  آنها  کشتي  خورد.  رقم  دیگر 
نخست راي گیري تنها دو موافق را جلب کردند. فرضیه هاي زیادي 
درباره دالیل ناکامي آنها مطرح مي شود اما انتقاد بالتر از رسانه هاي 
همچنین  و  بودند  داده  انجام  که  افشاگري هایي  درباره  کشور  این 
حرف هاي جونجي اوگورا، عضو ژاپني کمیته فني فیفا که افشاگري 
این  دلیل اصلي بي اعتنایي اعضاي  BBC را  تایمز و مستند  ساندي 
کمیته به پیشنهاد انگلیس دانسته بود باعث شد تا روس ها به آرزوي 
خود برسند. فیفا میزباني دو جام جهاني را به کشورهایي اعطا کرد که 
در تازه ترین فهرست اعالم شده براي آزادي مطبوعات در رده هاي 
140 و 121 قرار دارند. با این حال این دو کشور امتیازاتي نیز نسبت 
به سایر رقبا داشتند. دولت هاي کشورهایي که میزباني این رقابت ها 

را برعهده مي گیرند باید تعهداتي نیز به فیفا بدهند. از جمه اینكه در 
مواردي چون ویزا، پروانه کار، امنیت، تجارت و از همه مهم تر مالیات 
به قوانین فیفا احترام گذاشته و سخت گیري نداشته باشند. فیفا و زیر 
مالیاتي  معافیت  از  میزبان جام جهاني  در کشورهاي  مجموعه هایش 
برخوردارند و این موضوع مي تواند ده ها میلیون دالر سود براي آنها 
در پي داشته باشد. هلند و بلژیک از پذیرش این موضوع سرباز زدند 
وبه همین دلیل شانس زیادي براي کسب میزباني نداشتند. اسپانیا و 
پرتغال نیز به دلیل اوضاع نا بسامان اقتصادي نمي توانستند تعهدي 
در این زمینه ارائه کنند و تنها روسیه بود که در این زمینه نسبت به 

رقبا برتري داشت. 

خوشحالي اعراب 

قطر در فوتبال پیشینه چندان خوبي ندارد و حتي لیگ این کشور نیز 
در میان کشورهاي آسیایي از اعتبار چنداني برخوردار نیست و تنها 
اروپایي  گرفتن ستاره هاي  به خدمت  همچنین  و  گاز  و  نفت  پول  با 
که در آستانه بازنشستگي هستند تعدادي هوادار را به ورزشگاه ها 
در  کم جمعیت  کشور  این  در   2022 جام جهاني  برگزاري  مي کشاند. 

حقیقت هدیه اي براي خاورمیانه است. 
حضور هواداران فوتبال در این منطقه باعث شده تا فیفا نگاه ویژه اي 
به قطر داشته و در نهایت میزباني براي نخستین بار در غرب آسیا 
قطري  رئیس  بن همام،  محمد  نقش  نباید  میان  این  در  برگزار شود. 
شایعات  همچنان  که  او  گرفت.  نادیده  را  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
مربوط به تالش خود براي رسیدن به کرسي ریاست فیفا را تكذیب 
مي کند بارها خواستار ایجاد تغییراتي گسترده در این نهاد شده بود. 
به  بدند  رقابت ها  این  میزباني  نامزد  که  کشورهایي  از  هیچ کدام 
اندازه قطر توانایي چنین سرمایه گذاري عظیمي براي جام جهاني را 
ندارند. آنها دوازده ورزشگاه جدید را تاسیس خواهند کرد و حتي 
تصمیم دارند دماي هوا را نیز کاهش داده و شرایط مطلوبي را براي 
مهمانان فراهم کنند. نزدیكي زمان آنها با ساعت اروپا نیز باعث شده 
بازي ها  براي پخش مستقیم  تلویزیوني مشكل چنداني  تا شبكه هاي 
نداشته و در بهترین ساعات، رقابت ها را براي بینندگان خود نمایش 
دهند. به این ترتیب به نظر مي رسد قطري ها گزینه مناسبي براي این 

دوره بوده اند. 

ورزش



last week coincides with the death anniversary of Mir-
za Kuchak Khan, a national hero in Iran who fought 
against the dictatorial rule of Reza Shah Pahlavi. 
He was the founder of a revolutionary movement 

based in the jungles of the northern province of Gilan 
that became known as the Nehzat-e Jangal (Jungle 
Movement), Absoluteastronomy.com reported. 
He led the uprising that started in 1914 and re-
mained active against internal and foreign enemies 
until 1921 when the movement was defeated. 

Early life 
Mirza Kuchak Khan was born in Rasht in 1880 and 
named Yunes. His father was Mirza Bozorg, one of 
the most influential figures of his time, so he nick-
named Mirza Kuchak. 
He studied theology at an early age at the Grand 
Mosque of Rasht. Later he moved to Tehran and 
studied at Mahmudiyeh School. 
On the eve of the Iranian Constitutional Revolution 
as the intelligentsia and ordinary people became 
more involved in politics, Mirza quit his studies to 
join the movement. 
Finally in an imperial decree the then king of Iran 
Muzaffar Al-Din Shah Qajar agreed to a constitution-
al monarchy in August 1906. 
However, the ruling feudal society was against giv-
ing up its privileges and did not agree to respect the 
newly elected Parliament (Majlis). 
In June 1908 parliament was suspended in a coup 
ordered by the new monarch, Mohammad Ali Shah. 
The Russian Cossack Brigade under the command of 
Colonel Liakhov serving the Shah bombed the parlia-
ment and arrested the pro-democracy activists and 
their leaders, including journalists and members of 
the Parliament. 
Uprisings spread across the country, in particular in 
Tabriz, Ardebil and Rasht. 
During the upheaval in Tabriz Kuchak Khan tried to 
join the ranks of Sattar Khan and Haj Baba Khan-e-

Ardebili, but was unable to be an active player due 
to illness. He was injured in the Constitutionalist 
war, and had to travel to Baku and Tbilisi for medical 
treatment. 

After going through a period of renewed and bloody 
dictatorship that came to be known as the Short 
Dictatorship (or Lesser Autocracy), in July 1909 the 
national revolutionary forces from Gilan and central 
Iran (Bakhtiari tribes) closed ranks and took over 
Tehran. 
Mirza Kuchak Khan was one of the junior command-
ers of the force that invaded the capital from the 
north (under the command of Sepahdar Aazam Mo-
hammad Vali Khan Tonekaboni). 

Jangal (Jungle) Movement 
Due to the shortcomings of the social thinkers and 
elite of the time on one hand and the strong estab-
lishment of the old autocracy on the other, the same 
privileged class and their political representatives 
took control of the new regime. 
The freedom fighters were ultimately disarmed, in 
some cases forcibly. Meanwhile the direct and indi-
rect manipulation of the country’s internal politics by 
Tsarist Russians and the British added to the suffer-
ing and misery of the masses and resulted in social 
unrest. 
It was during such tumultuous times that Kuchak 
Khan, in collaboration with the Society of Islamic 
Union, started his uprising in the northern forests 
(south of the Caspian Sea). 
His return to Rasht was best with problems because 
he had been expelled from Gilan by the Russian con-
sulate for five years. His cause seems to have been a 
mix of the newly emerging national bourgeoisie and 
the downtrodden peasants and as a result gained 
popularity and momentum soon after its birth. 
The Jangal fighters (locally known as Jangalis, i.e. 
those living in the jungles) defeated the local gov-
ernment and Russian troops. The success added to 

their reputation as potential saviors of the idea of the 
Constitutional Revolution. 
On June 12, 1918 Manjil was the site of a battle be-
tween the Jangalis and the joint British-White Rus-
sian forces. The latter (led by General Dunsterville 
and Kernel Bicherakhov) although formally trying to 
organize the return of Russian soldiers back home, 
in reality was planning to pass through Manjil as the 
only route to the Caspian area to reach Baku and 
fight against the newly formed Baku Commune (led 

by Stepan Shahumian). 
General Dunsterville’s private diaries and notes, in-
cluding those kept during his command of the Dun-
sterforce Mission to North Persia and Baku, are tran-
scribed from the original by General Dunsterville’s 
great granddaughter, and are co-located in the Great 
War Primary Documents Archive. 

Mirza Kuchak Khan’s troops were defeated in this 
war because of the use of artillery, armored vehicles 
and fighter jets by the joint forces. Mirza’s field com-
mander was a German officer (Major Von Pashen) 
who had joined the Jangal Movement after he was 
released by them from a British prison in Rasht. 

The Jangal Movement was boosted and gained more 
influence after the victory of the Bolsheviks in Russia. 
In May 1920 the Soviet Navy led by Fyodor F. Raskol-
nikov and accompanied by Grigoriy Ordzhonikidze 
entered Iran’s Caspian port of Anzali. This mission 
was declared to be restricted to pursue the Russian 
vessels and ammunition taken to Anzali by the White 
Russian counter-revolutionary General Denikin, who 
was given asylum by the British forces in Anzali. 
After years of fighting injustice and the tyranny of 
rulers, Mirza Kuchak Khan was betrayed and defeat-
ed in battle against Reza Shah forces. 

Mirza and his companion, a Russian-German revo-
lutionary adventurer, left to their own devices in 
Khalkhal mountains, perished due to the cold and 
frostbite. His body was decapitated by a local land-
lord and his head was displayed in Rasht to establish 
the government’s new hegemony over the revolution 
and revolutionary ideas. 
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Iranian artist Barbad Golshiri along with 
a group of international artists is tak-
ing part in an exhibition called “Lan-
guage” currently underway in Vivid, 
Birmingham. “Language” is an exhibi-
tion and events program that explores 
the constructs of language and mean-
ing from far reaching cultural perspec-
tives. Artists taking part in the exhibit 
include John Adams, Samuel Beckett, 
William Burroughs, Barbad Golshiri, 
Mona Hatoum, Gary Hill, Aura Satz, 

Guy Sherwin, Margaret Tait, and Olivier 
Zabat. Golshiri is an Iranian contempo-
rary artist, born in 1982 in Tehran. He 
is the son of the deceased writer Hush-
ang Golshiri. He has studied painting 
and works both as a media artist and 
as a critic. The exhibition that opened 
December 2 will run until December 
18. VIVID is an art center providing a 
resource for artists and curators in the 
form of commissions, residencies, exhi-
bitions, publications, research, talks and 
touring activities. 
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Bertrand Epaud, the director of the 
Opera Gallery in Dubai, is convinced 
that Iranians mostly support their 
national arts at foreign auctions. 
These are Iranians living in Dubai 
who possess huge capital reserves 
and support artists from their coun-
try. In the United States, Iranians 
living there support their Iranian 
artists even more, Epaud told the 
Persian service of MNA. 
Iranians are also successful because 
of their talents in art. There are fine 
galleries in Iran that are internation-
ally active and help introduce Irani-
an art to the world, he said, adding 
that this encourages foreign inves-
tors to purchase Iranian works. 
Epaud also talked about his opinion 
on the status of art in Iran and the 
neighboring countries. He said that 
in some Persian Gulf littoral states, 
when a baby boy is born, his fam-
ily hopes that he will not choose art 
as a profession when he grows up. 
In these countries if the members 
of the younger generation seek art 
as their career, they definitely face 
disapproval. In some of these coun-
tries there is not even a faculty of 
fine arts. Even in Bahrain, a depart-
ment of art was established but 
soon afterwards was closed down. 

This is not the case in Iran. There 
are many art centers active in the 

country and parents do not react 
negatively to their children’s artistic 
activities. There are many tradition-
al artists in Iran who still encourage 
their children to continue art, he re-
marked. 
On choosing Iranian artworks, he 
explained that he selects artists 
who demonstrate unique and crea-
tive style in their works. During the 
time I was in Tehran, I saw many 
good artists with remarkable works 
at international auctions. 
He continued that some young Ira-
nian artists would like to become 
millionaires overnight, but they 
should know that they must be pre-
pared to go a long way to achieve 
something worthwhile. 
We have also launched a new pro-
ject with an Iranian gallery where 
special educational courses are be-
ing set up for the art students. This 
helps identify the highly talented 
whose works will be selected for an 
exhibit at Opera Gallery in Dubai, he 
concluded. 
The Opera Gallery was established 
in Dubai in 2008, and has been able 
to develop its branches in several 
other cities including Paris, London, 
New York, Singapore, Hong Kong 
and in Syria. 
Photo: Opera Gallery director Ber-
trand Epaud at his office in Dubai in 
an undated photo 

 BRITAIN RETOLD A PORTRAIT OF
LONDON

PHOTOGRAPHIC 
EXHIBITION BY SARA 
SHAMSAVARI

Sara Shamsavari is an Iranian born 
London based photographer and musi-
cian, whose new exhibition Britain Re-
told explores the cultural perspectives 
of British Identity. In these extraordi-
nary new images we are revealed a 
British Identity which has over a num-
ber of years has become diverse. The 
aim of this show is to unite a range of 
viewpoints and cultural backgrounds to 
create a singular voice.

The exhibition consists of intimate por-
traits that incorporate the symbolism 
of the union jack, which as an object 
presents it’s own positive and negative 
connotations. These are juxtaposed 
with statements, forming a strategy by 
which we can explore and challenge  
the viewer’s past and current interpre-
tations of what it is to be British.

Britain Retold seeks to open a plat-
form that allows the multi communities 
in London to begin redefining what it 
means to be British, moving toward be-
ing wholly inclusive and allowing new 
associations to exist alongside tradi-
tion.

Sara Shamsavari is a British artist of 
Iranian heritage living and working in 
London. Her vibrant and emotive im-
ages have been described as “revealing 
a unique empathy with her subjects” 
and carrying “acute socio-political mes-
sages”.

Working in the discourse of social doc-
umentary, Sara’s photographic work 
explores issues around identity and so-
cial justice and is inspired by the cen-
tral principles of equality, a belief in the 
strength of unity in diversity, and love 
as a driving force.
The artist’s works have exhibited in 
London, New York, Hong Kong and 
Paris in galleries, museums and public 
spaces including the Institute of Con-
temporary Art, Selfridges & Co, Espace 
Pierre Cardin (Studio 55) ,The Pow-
erhouse Arena and Danny Simmon’s 
Corridor Gallery. Her work and profile 
have featured in numerous publications 
including i-D, Let Them Eat Cake and 
Grafik.

With a belief that artists should be 
leaders in social and spiritual progress, 
Sara’s endeavour is to empower the 
participants of her work and in doing 
this, encourage a transformation in the 
way people view society and them-
selves.

A painting by Sohrab Sepehri, the high-
est-priced item at Iran’s Seven Views 
expo, was sold with a hefty price tag 
of $70,000. 
The fourth edition of the expo which 
opened on November 25 has so far sold 
over 2 billion rials (about $200,000), 
as was reported in a press release on 
Tuesday. 
The expo opened with 15 works sold on 
its first day, the most expensive one be-
longing to Mohammad Ehsaii that sold 
at about $35,000. The second work 
belonged to Farah Osuli and went for 
$5,000. Shahrzad Ghaffari with her art-
work valued at $3,000, and Fat’hollah 
Marzban at $2,000 came next. 
Forty three items by 43 artists have 
so far been sold. A sculpture by Taha 
Behbahani was sold for approximately 
$14,000, a painting by Bita Vakili at 
$12,000 and one work by Sadeq Tabrizi 
at about $10,000 came next on the lat-
ter days. Aidin Aghdashlu, Nasrollah 
Afjehii, Sedaqat Jabbari, Gholamhos-
sein Nami, Farideh Lashaii and Ali-Akbar 
Sadeqi are among the veterans whose 
works are on show. The Aria, Elaheh, 

Dey, Golestan, Haft Samar, Vali, and 
Mah-e Mehr galleries are showcasing a 
collection of paintings, sculptures, cal-
ligraphy works, calligraphy-paintings, 

and other artworks by 224 artists. 
The organizers have agreed to extend 
the expo for several more days until 
December 13 that is now running at 
the Iranian Artists Forum (IAF). 
Photo: An abstract work by Sohrab 
Sepehri was sold for about $70,000 at 
the Seven Views expo in Tehran on De-
cember 6, 2010.

IRAN’S GOLSHIRI JOINS GROUP ART 
EXHIBIT IN BIRMINGHAM

‘Iranians support national 
art at foreign auctions’

Sepehri painting sold for about $70,000
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A senior Iranian lawmaker 

has reiterated that Tehran 
will not discuss its “inalien-
able” nuclear rights with the 
P5+1 in the next round of 
talks in Turkey. 
“Iran is not supposed to ne-
gotiate its nuclear rights de-
fined under the NPT (Nuclear 
Non-Proliferation Treaty) with 
the P5+1,” said Chairman of 
the Parliamentary (Majlis) 
Committee on National Secu-
rity and Foreign Policy Alae-
ddin Boroujerdi, Mehr news 
agency reported Wednesday. 

He said that, under the NPT, 
Iran was entitled to use 
peaceful nuclear technology, 
adding that those countries 
that seek to impede Iran’s 
access to such technology, in 
fact, violate the Article VI of 
the treaty. 

The Article VI of the NPT 
states that nothing in the 
treaty should be interpreted 
as affecting the “inalienable 
rights” of all the parties to 
the treaty “to develop re-
search, production and use 
of nuclear energy for peace-
ful purposes.” 

Under this article, all parties 
to the treaty are also obliged 
to “cooperate” with other 
countries in contributing to 
the “further development of 
the applications of nuclear 
energy for peaceful purpos-
es.” 
Boroujerdi reiterated that 
the Iranian nuclear issue was 
practically solved, adding 
that the West needed to ad-
mit to Iran’s access to nuclear 
know-how. 

Iran and the P5+1 ended 

two-day multifaceted negoti-

ations in Geneva on Tuesday, 
with both sides agreeing to 
hold the next round of talks 
in the Turkish city of Istanbul 
in late January. 

EU foreign policy chief Cath-
erin Ashton, who represents 
the P5+1, described the ne-
gotiations as “detailed” and 
“substantive.” 
Ashton added that talks 
would resume in Istanbul in 
late January, when “we plan 
to discuss practical ideas and 
ways of cooperating towards 
the resolution of our core 
concerns about the nuclear 
issue.” 
This comes as Tehran made 
it clear ahead of the Geneva 
negotiations that the com-
prehensive talks with the 
P5+1 would not include the 
nuclear issue as the case had 
been resolved. 
Secretary of Iran’s Supreme 
National Security Council 
Saeed Jalili, who is Iran’s 
chief negotiator at the mul-
tifaceted talks, told a press 
conference following the ne-
gotiations on Tuesday that 
Tehran is ready for global co-
operation in various areas. 
He told reporters that the is-
sue of nuclear weapons is 
a common concern of the 
world and that those who 
have nuclear arsenals have 
violated the NPT. 

Jalili, however, stressed that 
Iran had only agreed to con-
tinue negotiations within the 
framework of “cooperation 
based on common points.” 
He said any other claims 
were contrary to the agree-
ment and of no value. 

NEWS

Kish to host 200 foreign 
investors
Iran will hold an international symposium to be attended 
by 200 foreign investors in its Persian Gulf island resort of 
Kish from December 20 to 23. 
The conference will consist of six specialized panels in-
cluding industry and mines, tourism, oil, gas and petro-
chemicals, water and agriculture, free and special eco-
nomic zones, city development and infrastructure, said 
Behrouz Alishiri Deputy Minister of Economic Affairs and 
Finance. The director of the Organization for Investment, 
Economic and Technical Assistance of Iran (OIETAI) noted 
that privatization in Iran followed a positive trend, and 
added, the increase in the country’s bourse index shows 
that the stock exchange can be considered as one of the 
better choices for investment. 

He expressed readiness to offer $100 billion worth of for-
eign investment projects during the conference 

‘Iran-Turkey trade 
hits $7.5b’
The volume of annual trade exchanges between Iran and 
Turkey has reached $7.5 billion, indicating a growing trend in 
Tehran-Ankara economic interactions, a Turkish official says. 
The economic counselor of the Turkish embassy in Tehran 
made the remarks at a meeting between Turkish Muslim 
businessmen and Iranian traders in Iran’s Chamber of Com-
merce, Industries and Mines (ICCIM) on Tuesday, Fars news 
agency reported. 

He went on to say that Turkey and Iran have planned to in-
crease their trade transactions to $30 billion by 2015. 
Earlier in the day, ICCIM Chairman Mohammad Nahavandian 
and Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges 
(TOBB) President Rifat Hisarciklioglu signed an agreement 
to increase trade cooperation between Iranian and Turkish 
companies. 

The two officials also agreed to organize an event to increase 
competition among the companies of members of Islamic 
Chambers of Commerce and Industry with the cooperation 
of ICCIM and TOBB. 
Nahavandian arrived in Turkey on Tuesday at the helm of a 
delegation. During the three-day visit Iranian and Turkish of-
ficials will hold meetings to discuss the mutual economic rela-
tions, including the standardization of halal products, tourism 
and banking. 

Also on Tuesday, Iranian Ambassador to Turkey Bahman Hos-
seinpour said Tehran wants to increase trade via Turkish ports 
and shift a large part of its trade from ports of the Persian 
Gulf to Turkish ports on the Black Sea and Mediterranean. 
The Iranian envoy made the remarks visiting Turkey’s Black 
Sea coast as part of a fact-finding mission on the facilities 
available at Turkish ports. 
“We want to transfer a large portion of our trade from the 
Persian Gulf... to Turkey,” the Turkish Anatolian news agency 
quoted Hosseinpour as saying. 
The envoy, who also visited Mersin on Turkey’s Mediterra-
nean coast and the Black Sea ports of Trabzon and Samsun, 
said the officials of both countries have voiced support for 
the plans. 

In October 2009, Iranian First Vice President Mohammad 
Reza Rahimi and Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan 
agreed to increase the level of their annual trade exchanges 
to $30 billion within the coming 4 to 5 years. 
Iran and Turkey have very close trade and economic rela-
tions. Both countries are part of the Economic Cooperation 
Organization. Turkey receives many Iranian tourists each 
year. 

‘Iran won’t discuss 
N rights in Turkey’
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“Low quality of vehicle fuel the main cause of air pol-
lution,” ran the headline of Ettelaat daily, one of many 
newspapers pondering the reasons for the smog.
Oil Minister Massoud Mirkazemi denied the emergency 
gasoline production was at fault and said Iran’s West-
ern foes were trying to spread rumours to further un-
dermine an economy they have tried to hit by sanc-
tions.
“This rumour of Tehran’s air pollution getting intensi-
fied due to the production and sale of non-standard 
gasoline comes from beyond Iran’s borders,” Donya-ye 
Eqtesad daily quoted him as saying. “The West has 
lost the sanction game to Iran and this false news is 
the last episode of the unwise sanction scenario.”
Traders told Reuters that Iran, long an importer of 
gasoline, had exported its first cargo in August, but 
said it had a low research octane number (RON) of 
75, dubbed “Iraq grade” as it meets the standards of 
Iran’s war-torn neighbour but would not be allowed 
for sale, for example, in Europe.
Mohammad Royanian, the official in charge of Iran’s 
transport fuel management, said this was untrue. “Gas 
heaters and water heaters are the main reason for the 
increase in Tehran’s air pollution,” he told Donya-ye 
Eqtesad “Right now, the octane of gasoline produced 
from petrochemicals is near 100.”
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has said 
sanctions, imposed on Iran to pressure it to curb a 
nuclear programme many countries fear is aimed at 
developing atomic bombs, have had no impact on the 
economy. 
But he called on them to be lifted in order to make 
talks with major world powers, which resumed this 
week after more than a year, “fruitful”.

Media have reported a scheme to dump water over 
the city from aircraft, something meteorologists say 
will have no impact.

Iran’s meteorological office said rain forecast for next 
week would help clear the pollution.

TEHRAN STRuGGLES uNDER 
HEAvY AIR POLLuTION 
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