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به گزارش هفته نامه پرشين در ابتداى سال 2011  دولت انگليس ماليات 
بر ارزش افزوده را از 17.5 به 20 درصد افزايش داده تا با كسرى بودجه 
شامل  افزوده  ارزش  بر  ماليات  افزايش  كند.  مقابله  كشور  اين  شديد 
كليه كاالها به غير از مواد غذايى، پوشاك كودكان و روزنامه و مجالت 
رشد 13 ميليارد پوندى  افزوده موجب  افزايش ماليات بر ارزش   . است 
درآمدهاى دولت انگليس خواهد شد . دولت انگليس با كسرى بودجه 150 

ميليارد پوندى روبرو است. 

جورج اوزبورن وزير دارايى انگليس تاكيد كرد افزايش ماليات بر ارزش 
در  بود.  خواهد  بودجه  كسرى  كاهش  براى  موثرى  و  قوى  ابزار  افزوده 
بودجه  كسرى  و  بدهى  بحران  با  يورو  منطقه  كشورهاى  كه  شرايطى 
و  ها  هزينه  كاهش  براى  ديگرى  راهكار  انگليس  دولت  هستند  روبرو 

افزايش درامدهاى بودجه نخواهد داشت. 

حزب مخالف كارگر انگليس ضمن انتقاد شديد از اين اقدام دولت تاكيد 
كرد افزايش مالياتها در زمان نامناسبى انجام شده است. ميليبند رهبر 
حزب كارگر تاكيد كرد افزايش ماليات بر ارزش افزوده فشار زيادى بر 
مردم انگليس وارد خواهد كرد و اين در حالى است كه اقتصاد اين كشور 

هنوز به طور كامل از بحران خارج نشده است.
صفحه  4 

اندر باب  اين برگ نوشت ...
از اين پس در اين صفحه، نه تنها يك دست كه هزاران دست، قلم خواهند زد…

 اين حقير، سر دبير را قانع كردم كه اين صفحه مخاطب خود را خواهد داشت و از 
آن جا كه ما ايرانيها دست به نوشتن داريم، هزار دست مارا يارى خواهد داد تا با هم 

بنويسيم، انديشه يا داستانى را خلق كنيم و يا به سواالتى پاسخ دهيم. 
و  رمل  زد،  آتش  سيگار  كله  كرد،  تفكر  كرد،  شك  كرد،  مكث  كمى  دبير،  سر  آقاى 
اسطرالب به كار گرفت، با ستارگان به مشورت نشست، به گوى بلورين و كف دست 

نگاه كرد و آخر گفت، ... 
 صفحه10

صفحه  7



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست
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مطالب  تمامى  دارد.  مى  بر  گام  صحيح 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  سايت  از 
نام  ذكر  با  رسمى  وخبرگزاريهاى 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

كرده ولي در ويرايش آنها آزاد است.
مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

مشاركت و همكارى با هفته نامه پرشين
از آنجايى كه هفته نامه پرشين هدف و رسالت خود را اطالع رسانى به هموطنان و كليه فارسى زبانان اين كشور 
مى داند؛ مفتخريم كه تا امروز و پس از گذشت چند ساله آغاز به فعاليت در عرصه مطبوعات؛ توانسته ايم به 
خوبى با شما دوستان عزيز ارتباط برقرار نموده و آنگونه كه شايسته است به انعكاس اخبار و مطالب مربوطه 

بپردازيم.
هفته نامه پرشين از همينجا اعالم مى دارد كه به منظور پوشش اخبار و كليه رويدادهايى كه در لندن يا هر شهر 
ديگرى به وقوع مى پيوندند اطالع رسانى نمايد لذا ما را نيز در جريان فعاليتهاى فرهنگى و اجتماعى خود قرار 
دهيد تا بتوانيم منعكس كننده اخبار مربوطه در هفته نامه باشيم و رسالت اطالع رسانى خود را به نحو احسن 

به سرانجام رسانيم.
شما به راحتى مى توانيد با يك تلفن يا ارسال يك ايميل يا از طريق فاكس ما را آگاه سازيم تا خبرنگاران ما بتوانند 
در مراسم هاى فرهنگى و اجتماعى و هر زمينه ديگرى حضور يافته و با تهيه گزارش، ساير هموطنان و فارسى 

زبانان را نيز مطلع سازيم.
اگر ساكن شهر ديگرى به جز لندن هستيد به راحتى مى توانيد خبر هر رويداد يا مراسمى را با ما در ميان بگذاريد 

و ما بتوانيم آن رويداد يا برنامه را در قالب خبر به اطالع ساير مخاطبان نيز برسانيم.
در  كه  مراسمى  از  را  هايى  عكس  شما  اگر  حتى  دارد  مراسم  يا  رويداد  يك  بازگويى  در  اى  عمده  نقش  عكس، 
شهرتان برگزار شده است؛ تهيه كرده ايد مى توانيد با ارسال آن به صورت ايميل موجب شويد تا ديگران هم 

تصاوير آن مراسم را ببينند. آن عكس به نام خود شما در هفته نامه منتشر خواهد شد. 
دوستانى كه عالقمند به تهيه گزارش يا نوشتن مطالب تحليلى يا خبرى هستند نيز مى توانند با ما همكارى داشته 
باشند و مطالب مربوط به خود را برايمان ارسال دارند تا ما بر حسب چهارچوب هفته نامه اقدام به درج و انتشار 

آنها نمائيم. 

هفته نامه پرشين

يادداشت

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
هفته نامه پرشين از همه هموطنان ايرانى و همه نويسندگان اينترنتي 
مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه  دنيا  هركجاي  در  اينترنتي!  غير  و 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نمايد. 
كاريكاتور و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. با 
توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

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

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح 

دهيد تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه ارسال گردند. 
با اين حال ممكن است به علت زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

ذخيره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و يا با فرمت Unicode يا Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.

-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع نويسنده خواهد رسيد.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
اشتراك = تداوم در انتشار02084554203
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قيمت بنزين در انگليس به ميزان بى سابقه اى 
افزايش يافته است

خودروى  انجمن  كه  انگليس  در  سوخت  قيمت  درباره  جديد  گزارش  اخير  روزهاى  در  پرشين،  گزارش  به 
انگليس آن را منتشر كرده است، نشان مى دهد مالكان خودرو در انگليس در مقايسه با سال گذشته، در 

مجموع روزانه هشت ميليون پوند بيشتر هزينه سوخت مى كنند.
در فاصله اواسط ماه نوامبر تا اواسط ماه دسامبر، قيمت بنزين بيش ازسه پنى در هر ليتر افزايش يافت و 
به باالترين ميزان رسيد. افزايش قيمت بنزين در انگليس يعنى اينكه رانندگان انگليسى در مقايسه با آغاز 
سال دو هزار و ده، بايد تقريبا شش پوند يا نه دالر و پنجاه سنت بيشتر بپردازند تا بتوانند باك خودروهاى 

خود را پر كنند.
قيمت گازوئيل در انگليس هنوز به باالترين ميزان خود نرسيده است؛ اما اين فراورده نفتى هم شاهد افزايش 
قيمت بود.«ادموند كينگ»، رئيس انجمن خودروى انگليس مى گويد معموال آغاز فصل سرما براى رانندگان 
تأثير  اسكاتلند  مثل  مناطقى  در  سوخت  قيمت  روى  قطعا  انگليس  در  جوى  «اوضاع  گفت:  است.وى  گزنده 
گذاشته است. قيمت گازوئيل در اسكاتلند اكنون خيلى زياد است. افزايش قيمت گازوئيل در اسكاتلند به سرما 

و برف و يخبندان اخيرمرتبط است».
بازارهاى جهانى نسبتا ثبات  وى افزود افزايش قيمت سوخت در انگليس در حالى است كه قيمت نفت در 
داشت. ادموند كينگ افزود: به نظر مى رسد قيمت سوخت در ده روز گذشته افزايش يافته است. با فرا رسيدن 
سال نو، غم و غصه بيشترى براى رانندگان انگليسى در پيش است و با افزايش دو و نيم درصدى به ماليات 
بر ارزش افزوده و تعرفه يك درصدى به ازاى هر ليتر سوخت، باز هم شاهد افزايش قيمت سوخت خواهيم 

بود.
 دولت انگليس ماليات بر ارزش افزوده را از 17.5 به 20 درصد افزايش داده تا با كسرى بودجه شديد اين 
كشور مقابله كند. افزايش ماليات بر ارزش افزوده شامل كليه كاالها به غير از مواد غذايى، پوشاك كودكان 
و روزنامه و مجالت است . افزايش ماليات بر ارزش افزوده موجب رشد 13 ميليارد پوندى درآمدهاى دولت 

انگليس خواهد شد . دولت انگليس با كسرى بودجه 150 ميليارد پوندى روبرو است. 
جورج اسبورن وزير دارايى انگليس تاكيد كرد افزايش ماليات بر ارزش افزوده ابزار قوى و موثرى براى 
كاهش كسرى بودجه خواهد بود. در شرايطى كه كشورهاى منطقه يورو با بحران بدهى و كسرى بودجه 
روبرو هستند دولت انگليس راهكار ديگرى براى كاهش هزينه ها و افزايش درامدهاى بودجه نخواهد داشت. 
زمان  در  مالياتها  افزايش  كرد  تاكيد  دولت  اقدام  اين  از  شديد  انتقاد  ضمن  انگليس  كارگر  مخالف  حزب 
نامناسبى انجام شده است. ميليبند رهبر حزب كارگر تاكيد كرد افزايش ماليات بر ارزش افزوده فشار زيادى 
بر مردم انگليس وارد خواهد كرد و اين در حالى است كه اقتصاد اين كشور هنوز به طور كامل از بحران 

خارج نشده است.

گلوباليزيشن از نوع ايرانى
پرئيز آزاديان -  دانشجو از لندن

هميشه اينجا در لندن به هنگام پر كردن فرمهاى اشتغال و يا  دانشگاهى دچار 
مشكل ميشوم مخصوصا هنگامى كه به قسمت (مليت شما) مى رسم با واژه وايت 
يا سفيد و بلك مواجه ميشوم آسيايى يا ميدل ايسترن كه اين دومى معموال در 
چيز  با  بود  بار  يك  به  مربوط  كه  فرمها  از  يكى   در  نيست.  موجود  فرم ها  اكثر 
پيشينه  داراى  شما  آيا  بود  شده  نوشته  فرم  از  قسمتى   در  شدم  مواجه  عجيبى  
ايرانى  يا سعودى هستيد؟ و جالب اينجا بود كه ايران و عربستان در كنار يكديگر 
قرار گرفته بودند دو كشورى كه  حتى همسايه يكديگر هم نيستند. به هر حال 
آن  مقابل  در  و  مى كنم   پيدا  را  ايست  ميدل  واژه  ازموارد  خيلى   در  خوشبختانه 
عالمت چك مارك ميزنم و در بعضى  از فرم ها هيچ چيزى پيدا نميكنم و فقط در 

كنار واژه (ديگران ) Others عالمت تيك را قرار ميده ام . 

به ياد دارم كه در كالج استادى انگليسى  ايرلندى داشتيم كه مى گفت: من گاهى به تعنه در فرمها 
جلوى واژه Others عالمت ميزنم در حالى  كه من بريتانيايى هستم واژه غريب Others هم خود به 
تنهايى جاى بسى  بحث دارد. فكر مى كنم بعدها از واژه ايلينز يا فضايى ها هم استفاده بشود. از آن 
جهت كه اين واژه Others مرا به ياد آنها مى اندازد. به هر حال، ايران ما در خيلى  از فرمهاى شغلى   
محلّى از اعراب ندارد و اين مساله داراى قدرى منافات با ميزا ن باالى جمعيت ايرانى  ها در بريتانياست 
معموالن  انديشيم،  مى  ايرانى  جامعه  سيماى  به  كه  آيد.هنگامى  مى  شمار  به  لطفى  كم  قدرى  يعنى 
مردان و زنان سبزه رويى را به خاطر مى آوريم كه در بسيارى از موارد با يونانى ها، ايتالياى ها و 
هيسپانيك هاى آمريكاى التين اشتباه گرفته ميشوند . يه راحتى ميتوانيم 4 ايرانى  را از 4 نژاد مختلف 
در كنار يكديگر قرار دهيم كه هيچ كس به اينكه آنها با يكديگر هموطن هستند پى  نبرد. فردى سفيد 
روى باموى روشن، چشمان آبى رنگ و قامتى بلند از ايل قشقايى كه به نژاد ژرمن ها بيشتر شباهت 
دارد، فردى سياه پوست كه مربوط به جنوب ايران است وكامال داراى پوست سياه و موهاى كوتاه 
سرخ  همچون  پوستى  و  كوتاه  قامتى  با  ايران  شرق  شمال  از  تركمن  است.فردى  آفريقايى  قامت  و 

پوستان آمريكا و فردى آفتاب سوخته  كه رنگ پستى مديترانه اى دارد .

شده  گسترده  ساسانيان  زمان  اروپاى  تا  چين  سرزمين  از  كه  پرشيا  بزرگ  امپراتورى  به  نگاه  با 
و حتى با اكتشافات اخير در مورد كشتيهاى دوران ساسانى كه قادر به دريانوردى تا دوردستها 
نوعى  به  شب،  يك  هزارو  كتاب  از  است  بحرى  سندباد  داستانهاى  آن  عينى  مصداق  و  اند  بوده 
ارتباط گسترده بين قوم ايرانى  و مردمان گوناگون سرزمينهاى مجاور بر مى خوريم .گويى كه يك 
گلوباليزيشن گسترده در عصر ساسانيان و چيزى حدود 1500 سال گذشته يعنى حتى دورتراز آن 
عصر در اين پهنه گسترده از گيتى برقرار بوده .چيزى كه بعدها فرهنگ چند وجهى ايرانى  را شكل 
ميدهد. امروزه در كمتر ادبياتى مثالهايى از اقوام مختلف به ميان مى آيد كمتر مردمى جايگاه و محل 
عبور اين ميزان از انديشه و تفكر مختلف متضاد همسو و  پرمعناست . فالت ايران همچون رابط 
شرق و غرب جهان، همواره  تضاد و احيانًا همگنى هاى آنها را بيكديگر مرتبط كرده است .امروز اگر 
عكسى از يكى  از خيابانهاى لندن داشته باشيم و همزمان، تصويرى از يكى  از خيابانهاى نيو يورك 
،تنها عامل تشخيص متفاوت بودن  اين دو تصوير، ساختمانها و بناها و نام خيابانهاست زيرا كه 

مردم از همه رنگ و همه نژاد در تصاوير ما ديده ميشوند.

حال اين خاصيت در ذات جامعه ايرانى  آن روزگار موجود بوده نه به اين ميزان امروزى اما در حدى 
بوده كه امروزه نتيجه آن را مشاهده مى كنيم بر اساس آنچه كه دهخدا به آن اشاره كرده، كشور 
ايران، مخلوطى از آداب و سنن فارس، مغول روم و ترك و عرب است.غربى ها آغاز گلوباليسم را از 
كشف قاره آمريكا توسط كريستف كلمبوس در نظر مى گيرند. در حالى  كه در جامعه ايرانى  زمان 
ساسانيان و حتى هخامنشيان هم نوعى گلوباليسم برقرار بوده. ملل توابع بر اساس اصول ايرانيان 
زندگى  ميكردند و اين به نوعى ارتباطى  بزرگ با جهان اطراف بوده است. اينجا مفهوم گلوبليزيشن 
معناى ديگرى ميدهد كشف آمريكا به معنى  آنست كه ديگر جايى نمانده ديگر همه جا كشف شده؟ اما 
بد از قاره آمريكا جزاير ديگرى در نقاط ديگر جهان با مردمان متفاوت ترى كشف شد مانند  جزيره 
هاوايى در مركز اقيانوس آرام كه  سالها بعد توسط كاپيتان كوك انگليسى انجام گرفت  و قبل از او 

اكتشافات مازالن كه به آنها هميشه كمتر اشاره ميشود. 

هر چند كه فتح آمريكا آغاز دوره مهاجرتهاى عظيم از شرق به غرب  بحساب مى آيد يعنى در واقع 
آغاز مهاجرت هاى عظيم و تبادل فرهنگها .اما در مورد ايران تاثير پذيرى به صورت بيشترى انجام 
مى گيرد با آشنايى با چينى  ها نقاشى ما تغيير مى كند در اثر ارتباط با مغولها زبان ما تغيير مى كند 
در جنوب ايران در اثر آوردن برده ها از شمال آفريقا موسيقى جنوب شكل آفريقايى به خود ميگيرد 
مردم آن منطقه آوا ها و كلماتى را  در آوازهايشان تا به امروز بر زبان مياورند كه معنى  آنها را 
نميدانند اما معنى  آنها پيش مردمانى است كه در آفريقا به زبان سواحيلى تكلّم ميكنند. حتى در بعضى  
بايد  بگويم ما  موارد به ترانه ها و آواهايى يكسان هم بر مى خوريم. در مورد تركيبات نژادى هم 

مردمانى هستيم كه به مقدار زيادى با ديگر نژاد ها آميخته شده ايم 

اين است كه هرگاه از خودم سوال مى كنم آيا من واقعا آريايى هستم با شك و شبهه مواجه ميشوم 
از آن جهت كه آريايئ ها مردانى با قامتى بلند موى روشن چشمانى روشن و پوستى روشن بوده 
اند  و من  از مجموع اينها فقط  چشمانى روشن در خود مى بينم .اما من و تقريبا بسيارى از ميليونها 
ايرانى  كه ميشناسم و نمى شناسم در بسيارى از خوى ها مشترك هستيم  ودر نوع نگاه و طرز تفكر 
و فرهنگ همسانيم به هر حال مردمان موجود در فالت ايران از چيزى بيشتر از 4000 سال پيش 
شهرنشينى داشته اند و اين آداب و منش در ژنم و نسلهاى  امروزيشان موجود است .آرامش ايرانى  

و نگاه ايرانى چيزى است كه هنوز در هيچ يك از مردمان ديگر نقاط نديده ام. 
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«پرس تي وي» 
و حساب هاي 
بانكي معلق 

 روابط ايران و بريتانيا طي 19 ماه اخير به ويژه با 
توجه به حوادث پس از انتخابات و مداخالت بريتانيا 
در اين حوادث دستخوش تنش شده است و در اين 
سطوح  ساير  از  بيش  روابط  سطوح  از  برخي  ميان 
شبكه  مصاديق  اين  از  يكي  گرفتند.  قرار  تاثير  تحت 
انگليسي زبان ايران معروف به پرس تي وي است. در 
همان هفته هاي اوليه پس از انتخابات اداره ارتباطات 
بريتانيا (آفكام) مدعي شد كه به خاطر نوع پوشش 
اخبار انتخاباتي از اين شبكه تحقيقاتي به عمل خواهد 
آورد.  آفكام در نوامبر2010 پرس تى وى را متهم 
هاى  كشتى  اعزام  ماجراى  خبرى  پوشش  در  كرد 
بى  به  مربوط  مقررات  غزه،  مردم  به  رسانى  كمك 
يكجانبه  به طور  اسرائيل  از  و  كرده  نقض  را  طرفى 

انتقاد كرده است. 
در هفته هاي گذشته و پس از سخنان مداخله جويانه 
سايمون گس سفير بريتانيا در تهران كه اتفاقا چند 
گرفت  «سر»  لقب  اليزابت  ملكه  سوي  از  پيش  روز 
بسياري از مسئوالن ايران به ويژه نمايندگان مجلس 
شدن  برچيده  و  انگليس  با  رابطه  قطع  خواستار 
سفارت اين كشور در تهران شدند. در مقابل اخباري 
نيز مبني بر اقدام متقابل بريتانيا منتشر شد كه در 
صورت قطع رابطه دفتر پرس تي وي در لندن تعطيل 

خواهد شد. 

سيما  و  صدا  مرزي  برون  معاون  سرافراز  محمد 
بسته شدن حساب هاي اين شبكه در كشور انگليس 
را غيرقانوني اعالم كرد و گفت: بانك ها حق ندارند 
آن  قانون  براساس  كه  را  رسانه اي  بانكي  حساب 

كشور عمل مي كند، بدون دليل ببندند. 
وي در ادامه با اشاره به اينكه اين شركت وابستگي 
مستقيم به شبكه پرس تي وي در تهران ندارد، اظهار 
اقدامات  انگليس  به ويژه  و  غربي  كشورهاي  داشت: 
اهرم هاي  طريق  از  عموما  را  خود  قانون  خالف 
اقتصادي و بانكي پيگيري مي كنند و تاكنون در چند 
مورد بعضي از حساب هاي مربوط به اين شبكه را 

در بانك هاي مختلف تعطيل كردند. 

موردي  هيچ  در  بانك ها  مسئوالن  اينكه  بيان  با  وي 
پاسخ رسمي ندادند، افزود: فقط به طور غيرمستقيم 
دليل اين اقدام را اينگونه اعالم كنند كه از باال فشار 

آوردند. 
در حالي كه هنوز از طرح بحث قطع رابطه با انگليس 
برخالف  اسالمي  شوراي  مجلس  علني  صحن  در 
برخي از قول هاي نمايندگان مجلس خبري نيست و 
بروجردي،  الدين  عالء  گيري  موضع  ترين  تازه  در 
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در اين خصوص 
تا  مي كند  طي  را  خود  مسير  موضوع  اين  كه  گفت 
ببينيم به كجا خواهد رسيد، سرافراز به اسناد منتشر 
شده از پشت صحنه ارتباطات انگليس اشاره كرد و 
اشاره  انگليس  امنيتي  مقامات  ساخت:  نشان  خاطر 
كرده بودند كه بايد كاري كنيم كه فعاليت هاي پرس 
اينها  مي آيد  نظر  به  و  شود  تعطيل  لندن  در  وي  تي 
به هم ارتباط دارد و اين اقدامات با چنين هدف هايي 

صورت مي گيرد. 
الزم به ذكر است كه در اواسط ماه سپتامبر 2010 
نيز دولت هند به دليل آنچه تاثيرگذاري شبكه خبري 
شده  خوانده  كشمير  مسلمان  مردم  بر  پرس تي وي 
-به دليل نمايش صحنه هايي از آتش زدن قرآن در 
ممنوع  هند  در  را  شبكه  اين  فعاليت  متحده -  اياالت 

كرد.

نظرسنجى و اشتراك آبونمان 
حضورى هفته نامه پرشين در 

منطقه بارنت
با  زمان  هم  ژانويه   15 شنبه  روز  در 
وقفه  بى  تالش  با  كه  موالنا  جشنواره 
با  و  پيوند  افغان  خيريه  موسسه  مسئوالن 
حمايت هفته نامه پرشين در شمال لندن در 
سالن هاى آرت دپو برپا ميگردد هفته نامه 
پرشين در نظر دارد كه با حضور گسترده 

اقدام  يكروزه  جشنواره  اين  در  فعال   و 
نمايد  را  نشريه  آبونمان  و  سنجى  نظر  به 
نشريه  خوانندگان  و  عالقمندان  حضور   .
اين  كيفى  پيشبرد  باعث  برنامه  اين  در 
است  توضيح  به  الزم  شد   خواهد  نشريه 
كه همكاران اين نشريه  با حضور در اين 
حضورى  خوانندگان  پرسشهاى  به  برنامه 

پاسخ خواهند داد .
هموطنان  از  تعدادى  جشنواره  اين  در   
خوانى  شعر  و  سخنرانى  با  نيز  ايرانى 

شركت خواهند داشت .
آقاى دكتر عال امير شاهى  موسس سايت 

ساختار  باب  در  نيز    Democratise Un
اشعار موالنا سخنرانى خواهند نمود.

به  توان  مى  ايرانى  سخنرانان  ديگر  از 
سى  بى  بى  اسبق  مدير  معين  باقر  آقايان 
و  لويسون  ليونارد  دكتر  آقاى  فارسى 

منصور پرهيزكار پويان نام برد .
در پايان برنامه نيز آقاى داوود آزاد كنسرتى 

را از اشعار موالنا اجرا خواهند نمود .
عالقمندان مى توانند براى اطالعات بيشتر به 
وب سايت هفته نامه پرشين و يا  وب سايت 

www.londonrumifestival.co.uk مراجعه 
فرمايند.
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محمود  كه  شد  مدعي  ويكي ليكس 
توافق  درصدد  احمدي نژاد 
است.   بوده  آمريكا  با  هسته اي 
در  آسوشيتدپرس  از  نقل  به 
است:  آمده  ويكي ليكس  سايت 
بيش  احمدي نژاد  «رئيس جمهور 
نوعي  درصدد  پيش  سال  يك  از 
سوخت  تبادل  براي  معامله  
داخلي  فشار  با  اما  بود،  هسته اي 
توافقي  چنين  به  كه  شده  مواجه 
واقعي»  «شكستي  مثابة  به 

مي نگريستند.» 

شنبه  سه  روز  كه  سند  اين  در 
اشاره  است  شده  منتشر 
سال  در  ايران  شده:«نمايندگان 
در  جداگانه  نشست  دو  در   1388
و  ژنو  در  مهرماه  اواخر  و  اوائل 
اين  پايان  در  كردند.  شركت  وين 
نشست ها «محمد البرادعي» رئيس 
انرژي  بين المللي  آژانس  پيشين 
كه  كرد  ارائه  را  پيشنهادي  اتمي 
مي بايست  ايران  آن  اساس  بر 
اورانيوم  ذخيره  عمده  بخش 
دهد  روسيه  به  را  خود  كم غناي 
تا اين كشور پس از افزايش غناي 
اورانيوم، آن را براي تبديل به ميله 
سوختي به فرانسه بفرستد. ايران 
مخالفت  ماه  چهار  حدود  از  پس 
و  كرد  اعالم  را  طرح  اين  با  خود 
 1388 بهمن   18 در  رئيس جمهور 
20درصدي  غني سازي  دستور 
انرژي  سازمان  وقت  رئيس  به  را 
»سند  كرد.  اعالم  ايران  اتمي 
است:«ايران  مدعي  «ويكي ليكس» 
تبادل  پيشنهادي  طرح  پيگيري  در 
يعني  اصلي اش  دشمن  به  سوخت 
متحدش  از  بيش  متحده  اياالت 
وزير  است.  كرده  اعتماد  روسيه 
را  ارزيابي  اين  تركيه  خارجه 
ارائه  آمريكا  ارشد  فرستاده  به 

نموده است. »در اواخر سال سال 
2009 پس از مذاكرات ژنو و وين 
به  تركيه  خارجه  وزير  داوداغلو 
وزير  دستيار  گردون»  «فيليپ 
حكومت  كه  گفته  آمريكا  خارجه 
درباره  تا  داشت  تمايل  ايران 
توافق تبادل سوخت تامل كند، اما 
احمدي نژاد در داخل با «فشارهاي 
پيام  اين  در  شد.  مواجه  شديدي» 
مقامات  كه  شده  عنوان  ديپلماتيك 
پرسيده اند  احمدي نژاد  از  ترك 
«آيا مسئله اصلي در اين موضوع 
رواني  باشد،  واقعي  آنكه  از  بيش 
پاسخ  نيز  احمدي نژاد  نيست؟». 
توافق  با  ايراني ها  «بله،  داده 
بايد  اما  هستند  موافق  پيشنهادي 
كرد»  مديريت  را  عمومي  تصور 
خاطرنشان  همچنين  پيام  اين  در 
احمدي نژاد  تركيه،  مقامات  شده 
در  سايرين  از  «انعطاف پذيرتر  را 
مي گيرند.  نظر  در  ايران»  حكومت 
كه  شده  نشان  خاطر  پيام  اين  در 
«اعتماد  ايراني ها  مي رسد  نظر  به 
اياالت  فرستادگان  به  بيشتري» 
مذاكره كنندگان  تا  دارند  متحده 
ترجيح  «ايراني ها  و  بريتانيايي 
اياالت  از  را  سوخت  مي دهند 
روس ها»،  تا  كنند  دريافت  متحده 
همچنين «فيليپ گردون» يادآوري 
باور  اين  بر  واشنگتن  كه  كرده 
عنوان  به  مي تواند  تركيه  كه  است 
يك ميانجي با ايران «مفيد» باشد، 
اما بايد موضع قوي تري در مورد 
داشته  ايران  هسته اي  تالش هاي 
هم  تركيه  خارجه  وزير  باشد. 
مي تواند  تركيه  «تنها  داده  پاسخ 
ايراني ها  با  انتقادآميز  و  بي پرده 
علت  اين  به  صرفا  كند...  صحبت 
كه آنكارا آشكارا پيام هاي دوستي 

نشان مي دهد.»

ايران و جهان

مهم ترين نشريات جهان در اولين شماره هاي سال نو، به بررسي 
مهم ترين مشكالت جهان و سركشي به كشورهاي تاثيرگذار يا 

روايتي از وضعيت و زندگي چهره هاي مشهور پرداخته اند. 
نقد سياست خارجي آمريكا 

خود،  شماره  تازه ترين  در  اكونوميست  مجله  راستا،  همين  در 
را  خاورميانه  در  اوباما  دولت  و  آمريكا  خارجي  سياست 
بدل  صلح  نه  و  جنگ  نه  نوشته،موقعيت  و  داده  قرار  نقد  مورد 
كه  زمان  هر  است.  شده  اشغالي  اراضي  در  فراگير  موقعيت  به 
ـ  مانند تالش ناكام اوباما  تالش براي سازش شكست مي خورد 
به  تفاسير  اين  با  مي شود.  شكننده تر  اوضاع  ـ   گذشته  سال  در 
نوشته اكونوميست در صورتي كه اقدام موثري صورت نگيرد، 
سال 2011 سال بدي براي منطقه باشد. اكونوميست نوشته كه 
در صورت ايجاد درگيري در منطقه، اين درگيري شباهت كمي با 
درگيري هاي قبليـ  جنگ هاي سال 2006 و 2009ـ خواهد داشت. 
در آن جنگ ها در يك سو رژيم اشغالگر و در سوي ديگر لبنان 
و بعد حماس قرار داشت اما اكنون تعادل منطقه به نفع حزب اهللا 
به  هفته نامه  اين  ديگري  گزارش  در  است.  خورده  هم  به  لبنان 
به  است.  پرداخته  كشمير  يعني  جهان  در  ديگري  بحران  منطقه 
نوشته اين هفته نامه برخورد هند با ناآرامي ها در منطقه كشمير 
اين  كه  است  شده  سركوب  و  خشونت  با  توام  و  كرده  تغيير 
اكونوميست  گزارش  مي كند.  ايجاد  آينده  براي  را  بحراني  خود 
شهروند  يك  با  هندي  دولتي  ماموران  خشونت آميز  برخورد  با 
و  او  ماموران  آن  طي  كه  شده  شروع  خانه اش  در  كشميري 
همسرش را كتك زده اند و خانه اش را خراب كرده اند و كتاب هاي 
مذهبي او از جمله قرآن را نابود كرده اند. اكونوميست نوشته كه 
اكنون اين برخوردها در منطقه شمالي كشمير كه تحت حاكميت 
هند است، عادي شده است. مدت زماني است كه ناآرامي ها در 
اين منطقه جريان دارد و تظاهرات هايي كه در سال 2010 در اين 
منطقه به رهبري جوانان معترض اتفاق افتاد حدود 110 كشته 
برجاي گذاشت. در حالي كه شعارهاي ضدهندي روي ديوارها 
نقش بسته است هند هم در برخورد با مردم استقالل طلب اين 
منطقه خشونت نشان مي دهد. اكونوميست گزارش كرده كه يكي 
از محلي ها گفته است اين پليس است كه مي خواهد خشونت باال 
بگيرد. با اين حال اين هفته نامه پيش بيني كرده است كه جنگ در 
اين منطقه فعال بعيد است. اما خشم و عصبانيت زيادي در منطقه 

موج مي زند و جوانان كشميري بر طبل جنگ مي كوبند. 

سال نو با سوچي 
سوچي  آنگ سان  به  را  خود  سال 2011  شماره  اولين  هم  تايم 
اختصاص داده و با گزارش از حال و هواي خيابان هاي رانگون 
بسيار  نسخه هاي  آن  پس كوچه هاي  كوچه  در  كه  كرده  آغاز 
ماموران  اينكه  و  مي شود  فروخته  كيپلينگ  و  ارول  آثار  قديمي 
با  گزارشگر  مي كرده اند.  تعقيب  ساعت ها  را  گزارشگر  امنيتي 
راننده  برود.  در  آن ها  دست  از  توانسته  تاكسي  شدن  سوار 

تاكسي كه متوجه شده است مسافرانش خبرنگاراني خارجي اند 
دست در جيبش كرده و با بيرون آوردن عكسي نشان داده كه 
مي رفت  انتظارش  كه  همانطور  عكس،  است.  كسي  چه  طرفدار 
عكس آنگ سان سوچي است. تايم نوشته كه سوچي 20 سال 
است كه از برمه خارج نشده است. اما كشوري كه او اكنون در 
آن آزاد شده است با كشوري كه زماني در آن به حبس خانگي 
هنوز  كشور  اين  كه  درست  است.  متفاوت  بسيار  شد  محكوم 
يكي از فقيرترين كشورهاي روي كره خاكي است كه نزديك به 
يك سوم شهروندانش به خاطر سياست هاي اقتصادي احمقانه 
حاكمانش زير خط فقر زندگي مي كنند (در يكي از احمقانه ترين 
پولي  واحد  كه  گرفت  تصميم  زماني  نظامي  رهبر  نمونه اش، 
خوش  عدد  اين  مي كرد  فكر  چون  باشد   9 از  مضربي  كشور 
لحاظ  از  سابق  مثل  ديگر  امروز  برمه  اما  مي آورد)  شانسي 
ژئوپلتيك بي ارزش و دورافتاده نيست. برمه با جمعيتي نزديك 
به 50 ميليون نفر و قرار داشتن ميان دو غول نوظهور آسيايي – 
هند و چين- ارزش حياتي استراتژيك براي كشورهاي خارجي 
دست  طبيعي  گاز  و  معادن  نفت،  مانند  منابعش  براي  كه  دارد 
و پا مي شكنند. از ابتداي دهه 90 بسياري از كشورهاي غربي 
تحريم  را  كشور  اين  نظاميان،  وحشيانه  حكومت  به  پاسخ  در 
 2007 سال  كشتار  از  بعد  اقتصادي  محدوديت هاي  كرده اند. 

شديدتر شده است. 
كشورهاي  سوي  از  سرمايه گذاري  موج  اخير  سال هاي  در  اما 
آسيايي – بخصوص چين- جيب ژنرال ها را پر كرده است و اثر 
تحريم هاي اقتصادي را كمرنگ. تحريم هايي كه سوچي از آن ها 
اگرچه  است.  كرده  تغيير  هم  سياسي  صحنه  مي كرد.  حمايت 
سو چي محترم است – اين را مي توان از جمعيت كساني كه او 
مخالفان سياسي  را در زمان آزادي اش در بر گرفتند، فهميد – 
كه زماني دور او متحد شده بودند اكنون در حال پراكنده شدن 
هستند. در اتنخابات 7 نوامبر حزب NLD بنا به درخواست خانم 
بسيار  نتايجش  كه  انتخاباتي  كرد.  تحريم  را  انتخابات  سوچي 
كه  بود  بندي  تحريم  اين  دليل  بود.  نزديك  ژنرال ها  خواسته  به 
كساني را كه با خارجي ها ازدواج كرده اند از داشتن پست هاي 
سياسي مهم منع مي كند. اما جناح خط شكن نيروي دموكراتيك 
ملي (NDF) موضع سازش ناپذير سوچي را زير سوال برد و 
انتخابات را تحريم نكرد. اين حزب به همراه يك دو جين حزب 
ديگر كه بيشتر نماينده اقليت هاي قومي برمه هستند در انتخابات 
مخالفان  انتخابات،  در  گسترده  تقلب  خاطر  به  كردند.  شركت 
را  مجلس  كرسي هاي  توانستند  مي توانستند،  كه  آني  از  كمتر 
كرسي   163 از   NDF مثال  براي  بدهند.  اختصاص  خود  به 
حزب  كه  حالي  در  داد،  اختصاص  خود  به  را  كرسي   16 تنها 
درصد   80 آوردن  دست  به  مدعي   USDP نظاميان  به  متكي 
مجلس،  در  كوچك  فراكسيون  همين  با  اما  است.  ماخوذه  آراي 
مخالفان دموكراتيك نظام از سان سوچي و حزب NLD متمايز 
مي شوند. خين مائونگ سويي – رهبر NDF- مي گويد: «البته كه 
ما از شنيدن خبر آزادي خانم سوچي خوشحال هستيم. اما فكر 
نمي كنيم او به عنوان عضوي از NLD عمل كند. او بايد مانند يك 
سياستمدار، نماد دموكراسي در ميانمار باشد كه همه طرف ها 
سوچي  اگر  حتي  اما  بياورد».  گردهم  ملي  آشتي  هدف  با  را 
به طور رسمي وارد عرصه سياسي نشود هم بار انتظارات روي 

دوش هاي نحيف او بسيار سنگين خواهد بود. 

زندگي زيرزميني در چين 
چين  گرفتن  قدرت  تبعات  به  را  خود  جلد  هم  اشپيگل  مجله 
اختصاص داده است و در گزارشي با عنوان «بهاي موفقيت» به 
زندگي زيرزميني در پكن پرداخته است. منظور او واقعا زندگي 
زير زميني است چرا كه با افزايش هزينه اجاره خانه در اين شهر 
اصلي چين كساني كه قدرت پرداخت هزينه ها را ندارند به زير 
زمين ها پناه آورده اند. برخي از جمله كساني كه اين هفته نامه با 
آن ها گفت وگو كرده است مجبورند تا 15 درصد درآمدهاي خود 
را خرج هزينه مسكن كنند. چنين جلوه هايي در چين توسعه يافته 
كه مي خواهد پيشروترين كشور جهان در تمام عرصه ها باشد 
و دهه آينده، جهانيان نام برترين ها را از سرزمين اژدهاي زرد 
بشنوند، اگرچه تازه و شگفت نيست ولي بدون شك گسترش و 
خواهد  ناخوشايند  چيني ها،  مقامات  براي  رسانه اي اش  بازتاب 
بود. با اين حال، بعيد است كه در كوتاه مدت آنها بتوانند چاره اي 
براي آسيب هايي اين چنين كه از پيامدهاي ناگزير توسعه  است، 

بيابند. 

«ويكي ليكس»؛ مدعي شد: 

احمدي نژاد بيشتر از روس ها 
به آمريكايي ها اعتماد دارد

مروري بر مطبوعات جهان در هفته گذشته 

چيني ها به زيرزمين مي روند 

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى 
از هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبى، 

كمكى وافر ميكنيد. 
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تابستان سخت اوباما 
درباره  خود  ويژه  شماره  در  اكونوميست  هفته نامه 
نوشته  آينده  سال  در  آمريكا  خارجي  سياست  دورنماي 
است كه به لطف پيروزي جمهوريخواهان در كنگره، اوباما 
بيندازد.  تر  جدي  نگاهي  خارجي  سياست  به  است  مجبور 
جمهوريخواهان  و  اوباما  برخورد  فصل   2011 تابستان 
در  بخواهد  او  اگر  بود.  خواهد  ژنرال هايش  احتماال  و 
بايد  كند،  افغانستان  از  خروج  به  شروع   2011 تابستان 
روبه رو  فرماندهان  و  جمهوريخواهان  همنواي  كمپين  با 
شود كه او را فاقد كمترين اراده براي مبارزه با تروريسم 
 2011 در  هم  او  ديگر  وعده  موعد  كرد.  خواهند  معرفي 
طرفين  اوباما،  گذشته  سپتامبر  در  كه  زماني  مي رسد.  سر 
ميز  پاي  كه  كرد  متقاعد  را  اشغالي  اراضي  در  درگير 
مذاكره بنشينند، گفت كه طرفين بايد در عرض يك سال به 
اگر  است.  خود  وعده  اين  گروگان  اكنون  او  برسند.  نتيجه 
شكست بخورد يكي از بزرگ ترين برنامه هايش يعني ترميم 
خورد.  خواهد  سختي  ضربه  اسالم  جهان  و  آمريكا  رابطه 

وزير نفت هند: 
اختالفات مبادالت نفتي 

تهران-دهلي به زودي حل مي شود 
وزير نفت هند با اشاره به سفر يك هيات اعزامي هندي به 

تهران در اواسط ژانويه اعالم كرد كه 
به زودي اختالفات اخير در رابطه با پرداخت پول مبادالت 
از  نقل  به  مهر  گزارش  به  مي شود.  حل  تهران-دهلي  نفتي 
وال استريت ژورنال، «مورلي دئورا» ديروز چهارشنبه در 
«انتظار  داشت:  اظهار  نو  دهلي  در  خبرنگاران  با  گفت وگو 
مي رود كه اختالفات اخير در رابطه با پرداخت پول مبادالت 
تاكيد  وي  شود.»  حل  آتي  روزهاي  در  تهران-دهلي  نفتي 
رابطه  در  اخير  اختالفات  كه  هستم  مطمئن  «بسيار  كرد: 
حل  زودي  به  تهران-دهلي  نفتي  مبادالت  پول  پرداخت  با 
مي شود.»دئورا درحالي درباره حل اختالفات اخير در رابطه 
روزهاي  در  تهران-دهلي  نفتي  مبادالت  پول  پرداخت  با 
گذشته  جمعه  هند  خارجه  وزارت  دفتر  كه  داد  خبر  آتي 
فشار  تحت  كشور  اين  اينكه  بر  مبني  اخير  گزارش هاي 
آمريكا محدوديت هاي بيشتري را براي مبادله پول با ايران 

اعمال مي كند، رد كرد. 

اولتيماتوم سه روزه حزب 
نواز شريف به دولت پاكستان 

سه  پاكستان  به دولت  نواز  شاخه  ليگ  مسلم  حزب  رئيس 
روز براي پذيرش 12 درخواست  اين حزب جهت ممانعت از 

فروپاشي احتمالي دولت مهلت داد. 

 اين ضرب االجل اعالم شده از سوي نواز شريف، رئيس 
دولت  سرنوشت  مي تواند  نواز  شاخه  ليگ  مسلم  حزب 
ائتالف ،  شريك  دو  خروج  به دنبال  كند.  تعيين  را  پاكستان 
دولت پاكستان در آستانه سقوط قرار دارد. برخي مخالفان 
دولت پاكستان نيز از دادن راي عدم اعتماد به دولت فعلي 
برگزاري  از  پس  شريف  نواز  آورده اند.  به ميان  سخن 
نشست كميته مركزي اين حزب به خبرنگاران گفت كه دولت 
بايد در افزايش قيمت ها تجديد نظر كند؛ هزينه هاي دولت را 
تا 30 درصد كاهش دهد و كيفرخواست عليه مقام هاي حزب 
حاكم كه به فساد مالي متهم هستند، صادر كند. نواز شريف 
آن  نتواند  درخواست ها  اين  پذيرفتن  پس  دولت  اگر  افزود: 
را تا 20 فوريه اجرا كند ، حزب مسلم ليگ شاخه نواز حزب 
وي  كرد.  خواهد  خارج  پنجاب  منطقه اي  دولت  از  را  مردم 
گفت كه نخست وزير پاكستان بايد درخواست ها را ظرف 72 
ساعت بپذيرد و ظرف 45 روز آنها را اجرايي كند در غير 
مخالفان  ديگر  و  نواز  شاخه  ليگ  مسلم  حزب  صورت  اين 

دستور كار ديگري را دنبال خواهند كرد.

سه  اولتيماتوم  يك  گرفتيم  تصميم  افزود:«  شريف  نواز   
روزه به دولت در پذيرفتن اين درخواست ها ارائه كنيم. اگر 
نخست وزير درخواست هاي ما را بپذيرد  و ظرف 45 روز 
آنها را اجرا كند؛ حزب مسلم ليگ از نخست وزير و دولتش 

حمايت خواهند كرد.» 

دومين فرزند پسر محمدرضا پهلوى، خودكشى كرد
عليرضا پهلوى، دومين فرزند پسر محمدرضا پهلوى، آخرين شاه ايران، صبحگاه چهاردهم دى ماه 
1389، چهارم ژانوية 2011، در منزل مسكونى خود در شهر بوستون آمريكا به زندگى خود خاتمه 

داد.
فرحناز  پهلوى،  فرح  پهلوى،  رضا  امضاى  با  اطالعيه اى  انتشار  با  پهلوى  رضا  رسمى  وب سايت 

پهلوى، ياسمين پهلوى، نور پهلوى، ايمان پهلوى و فرح پهلوى، اين خبر را اعالم كرده است. 
با  كه  است  پهلوى  محمدرضا  فرزند  دومين  بود،  آمده  دنيا  به  سال 1345  در  كه  پهلوى  عليرضا 

خودكشى به زندگى خود پايان مى دهد.
ليال پهلوى متولد 1349 در 20 خرداد ماه سال 1380 در هتلى در لندن با مصرف داروهاى خواب آور 

به دست به خودكشى زد.
محمدرضا پهلوى، در 27 ژوئيه 1980، 5 مرداد ماه 1359 در بيمارستانى در قاهره در گذشت و در 
همان شهر دفن شد. فرح ديبا سومين و آخرين همسر محمدرضا پهلوى بود كه در سال 1338 با 
شاه ايران ازدواج كرد.نخستين فرزند پسر آنها يعنى رضا، يك سال پس از اين ازدواج به دنيا آمد. 

فرح ديبا سه فرزند ديگر به نام هاى فرحناز، عليرضا و ليال به دنيا آورد.
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افزايش اميد به بهبود سريع  اقتصاد آمريكا و اروپا 

اقتصاد جهان سال جديد 
را خوب آغاز كرده است 

در چند روزي كه از آغاز سال جديد ميالدي مي گذرد جو حاكم بر 
بازارهاي مالي و نيز بازار مواد خام مثبت بوده است و ديده مي شود 
در  كرده اند.  رشد  پيوسته  خام  مواد  قيمت  و  مالي  شاخص هاي  كه 
روزهاي پاياني سال 2010 و نيز چند روز گذشته خبرهاي اميدوار 
شده  منتشر  اروپا  و  متحده  اياالت  اقتصادي  وضعيت  از  كننده اي 
است و به همين دليل سرمايه گذاران به اين نتيجه رسيده اند كه روند 
بهبود شرايط اقتصادي جهان به سرعت ادامه پيدا خواهد كرد. يكي 
خبر  است  شده  منتشر  اخير  روز  چند  در  كه  خبرهايي  مهمترين  از 

رشد توليد صنعتي در آمريكا، اقتصادهاي بزرگ اروپايي، بزريل و 
كره جنوبي بوده است. شاخص هاي مالي نيز در اين كشورها افزايش 
يافته است و با پيش بيني رشد تقاضا براي مواد خام، قيمت اين مواد 
صنعتي  متوسط  شاخص هاي  اخير  روزهاي  در  است.  رفته  باال  نيز 
داو جونز و استاندارد اند پورز 500 در اياالت متحده نيز به رقم هاي 

بي سابقه رسيده اند. 
واقعيت اين است كه در هفته هاي اخير از تعداد خبرهاي منفي كاسته 
شده است و در باره شاخص هاي مهم اقتصادي در جهان اميدهايي 

به وجود آمده است. براي مثال با آنكه نرخ بيكاري در اياالت متحده 
تعداد  از  اخير  هفته هاي  در  اما  دارد  قرار  درصد   9.8 حد  در  هنوز 
متقاضيان بيمه بيكاري كاسته شده است و نيز بخش ساخت و ساز 
به تدريج رونق پيدا مي كند. به همين دليل پيش بيني مي شود تقاضا و 
به  مس  قيمت  حاضر  حال  در  يافت.  خواهد  افزايش  خام  مواد  قيمت 
باالترين ميزان يعني هر تن 9750 دالر رسيده و قيمت نفت نيز باالي 
باره  در  گذشته  سال  پاياني  روزهاي  در  است.  مانده  باقي  دالر   94
روند قيمت مواد خام پيش بيني هايي از سوي نهادهاي تحليلگر مطرح 

شد و در همه آنها به افزايش قيمت ها اشاره شده است. واقعيت اين 
است كه تقاضاي باال براي مس از سوي اقتصادهاي در حال توسعه 
و نوظهور آسيايي، كسري عرضه در برابر تقاضا و محدوديت ظرفيت 
هستند.  مس  قيمت  رشد  روند  تداوم  بنيادين  عوامل  مهم ترين  توليد 
گروه بين المللي تحقيقات مس در گزارش اخير خود آورده است، سال 
2010 مصرف مس تصفيه شده جهان بين ماه هاي ژانويه تا سپتامبر 
436 هزار تن باالتر از توليد بود. سال 2009، ميزان كسري عرضه 
تنها 56 هزار تن بوده است. خروج اقتصادهاي توسعه يافته در اروپا 
و آسيا، تداوم رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، عواملي 
گذشته مصرف جهاني  سال  ماه نخست  در 9  شدند  باعث  بودند كه 
مس با 8 درصد رشد (يا يك ميليون تن) به 14.678 ميليون تن برسد. 
روز  چند  در  مي شود.  ديده  مشابهي  پيش بيني هاي  نيز  نفت  باره  در 
نفت  قيمت  دالر،  ارزش  افزايش  رغم  به  ميالدي  جديد  سال  نخست 
در بازارهاي جهان به رشد خود ادامه داده و به باالترين ميزان در 
27 ماه گذشته رسيده و مشاهده مي شود كه اكنون قيمت هر بشكه 
اين  داليل  از  يكي  است.  يافته  افزايش  دالر   95 باالي  به  برنت  نفت 
رشد اعتقاد به افزايش سرعت روند بهبود شرايط اقتصادي در اياالت 
متحده و در نتيجه افزايش تقاضا براي نفت است. از سوي ديگر در 
مي كنند.  حمايت  نفت  قيمت  رشد  از  روندها  همه  نيز  تقاضا  حوزه 
قابل مالحظه  و  مثبت  گذشته  سال  مانند  جهان  اقتصاد  رشد  امسال 
خواهد بود و همين امر ضامن رشد تقاضاي جهاني براي نفت است. 
نيز  اروپا  در  صنعتي  توليد  دسامبر  ماه  در  شد  اعالم  گذشته  روز 
حاصل  عمدتا  رشد  اين  مي شد.  تصور  قبال  كه  بوده  ميزاني  از  بيش 
است.  يورو  بلوك  اقتصاد  بزرگ ترين  آلمان،  در  صنعتي  توليد  رشد 
در مجموع مي توان گفت سال جديد ميالدي با افزايش اميدها به افق 
اقتصاد جهان همراه بوده است و اگر مشكل جديدي در صحنه اقتصاد 
جهان روي ندهد مي توان اميدوار بود كه به تدريج شرايط بهتر شود. 
هم  هنوز  اروپا  بدهي  دچار  كشورهاي  مالي  وضعيت  باره  در  البته 
نگراني هاي درستي وجود دارد زيرا كشورهاي ياد شده بايد در سال 
و  كنند  بازپرداخت  را  خود  بدهي هاي  از  دالر  ميليارد  صدها  جاري 
بروز  باره  در  دليل  همين  به  بود.  خواهد  دشوار  آنها  براي  كار  اين 
از  آندسته  است.  شده  مطرح  هشدارهايي  قاره  اين  در  جديد  بحراني 
اعضاء بلوك يورو كه دچار بدهي دولتي هستند طي سال هاي آينده 
بايد همزمان با اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي به بازپرداخت 

بدهي هاي خود اقدام كنند. 
جهان  اقتصاد  افق  درباره  نبايد  معتقدند  كارشناسان  ترتيب  بدين 
اقتصاد  كه  است  اين  واقعيت  بود.  اميدوار  حد  از  بيش  اروپا  به ويژه 
اين  حل  براي  و  روست  به  رو  بزرگي  مشكالت  با  همچنان  جهان 

مشكالت به سال ها زمان نياز است. 

فيس بوك باالتر 
از بوئينگ 

پيش بيني مي شود كه سال 2011 يك اتفاق قابل توجه 
در اقتصاد جهان رخ دهد و آن اينكه بعد از 110 سال 
باشد  چين  كشور  اين  آمريكا،  متحده  اياالت  پيشتازي 
خود  به  را  جهان  صنعتي  توليدات  سهم  بيشترين  كه 
را  رخداد  اين  سريع  خيلي  مي توان  دهد.  اختصاص 
يك شكست براي آمريكا و نشانه اي ديگر از افول اين 
اين  نمي توان  اما  آورد  حساب  به  اقتصادي  ابرقدرت 
نكته را ناديده گرفت كه در حالي كه شركت هاي صنعتي 
آمريكايي مانند جنرال موتورز كه زماني نماد موفقيت 
كمك هاي  با  تنها  مي شدند  محسوب  آمريكا  كاميابي  و 
قد  حال  در  ديگري  شركت هاي  اند،  مانده  سرپا  دولتي 

علم كردن هستند. 

كمكي  آمريكا  صنعتي  توليد  به  اگرچه  كه  شركت هايي 
تسخير  را  تكنولوژي  و  افزار  نرم  جهان  اما  نمي كنند 
كه  است  فيس بوك  شركت ها  اين  از  يكي  اند.  كرده 
سال 2010 ميالدي براي آن همراه بود با موفقيت هاي 
از  سال  اين  در  شركت  اين  كاربران  تعداد  گوناگون. 
آن  بنيانگذار  همچنين  و  گذشت  نفر  ميليون   500 مرز 
به عنوان شخصيت سال مجله تايم انتخاب شد. اخيرا 

شركت مالي گلدمن ساكس مجموع ارزش سهام شركت 
فيس بوك را معادل 50 ميليارد دالر برآورد كرده است، 
با اين حساب اين شبكه اجتماعي باالتر از بسياري از 

شركت ها قرار مي گيرد. 

براي مثال مجموع ارزش سهام شركت هاي هواپيمايي 
به  تنها  ساوث وست  و  بلو  جت  دلتا،  امريكن،  يونايتد، 
32 ميليارد دالر مي رسد كه كمتر از ارزش فيس بوك 
شبكه هاي  كه  واياكوم  شركت  سهام  ارزش  يا  و  است 
تلويزيوني ام تي وي و كمدي سنترال متعلق به آن است 
معادل 28 ميليارد دالر است، يعني تقريبا نصف ارزش 
فيس بوك. اما در ميان اسامي شركت هايي كه فيس بوك 
هم  پرآوازه اي  نام هاي  به  است  گرفته  پيشي  آن ها  از 
بوئينگ،  هواپيماسازي  شركت  مانند  مي كنيم،  برخورد 
رستوران هاي  نوكيا،  همراه  تلفن  توليد  شركت 
و  تايمز  نيويورك  روزنامه  استارباكس،  زنجيره اي 
فيس  سهام  ارزش  (مجموع  دل.  رايانه  توليد  شركت 
مشاهده  قابل  زير  جدول  در  شركت  پنج  اين  و  بوك 
است.) رونق گرفتن شركت هاي نرم افزاري و در كنار 
آن افول صنايع آمريكا اين پرسش را ايجاد مي كند كه 
يا  است  آمده  سر  به  آمريكا  متحده  اياالت  دوران  آيا 

دوران توليدات صنعتي؟ 

با آبونمان (اشتراك) هفته نامه پرشين، به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى 
جداى از هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
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افزايش 15 درصدي نفت 
در سال 2010 

تمامي  همچون  خام  نفت  قيمت  كه  يافت  پايان  حالي  در   2010 سال 
مواد خام ديگر افزايش يافت. قيمت نفت خام سال گذشته 15 درصد 
افزايش يافت و روز جمعه در پايان معامالت هفته به هر بشكه 94 دالر 
رسيد كه باالترين ميزان در 26 ماه گذشته بود. بهاي نفت خام سبك 
شيرين آمريكا، وست تگزاس اينترمديت، براي تحويل در ماه فوريه 
هر  در  سنتي  هفت  كاهش  وجود  با  نيويورك  نفتي  مبادالت  بازار  در 
بشكه، همچنان در سطح 91 دالر و 42 سنت قرار دارد. اين در حالي 
است كه هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه 
فوريه در بورس نفتي لندن، با 14 سنت افزايش قيمت، معادل 94 دالر 

و 24 سنت دادوستد شد. 
تحليلگران معتقدند صرف نظر از عوامل كوتاه مدت موثر بر قيمت نفت 
از جمله كاهش ارزش دالر، مهم ترين عاملي كه باعث رشد قيمت نفت 
طي ماه هاي پاياني سال 2010 شد، پيش بيني رشد قابل مالحظه تقاضا 
براي اين ماده خام در جهان به ويژه از سوي اقتصادهاي نوظهور و 
در حال توسعه آسيايي است. واقعيت اين است كه اقتصاد جهان به 
اقتصاد  رشد  نرخ  مي شود  تصور  اگرچه  و  مي دهد  ادامه  خود  رشد 
اما  بود  خواهد   2010 سال  از  پايين تر  اندكي  جاري  سال  در  جهان 

رشد تقاضا براي تمامي مواد خام تحقق خواهد يافت و نفت نيز از اين 
قاعده مستثنا نيست. 

برخي تحليلگران معتقدند قيمت نفت امسال به مرز 100 دالر در هر 
بشكه نيز خواهد رسيد اما اثرات تورمي اين قيمت باعث خواهد شد 
با رشد عرضه، قيمت ها بار ديگر كاهش يابند. البته قيمت ها به احتمال 
باال،  تقاضاي  از  غير  زيرا  رسيد  نخواهند  دالر   90 از  كمتر  به  زياد 
اجراي طرح جديد تحرك اقتصادي در اياالت متحده به كاهش ارزش 
خام  مواد  تمام  قيمت  بر  افزايشي  تاثيري  كه  شد  خواهد  منجر  دالر 
دارد. در سال 2010 قيمت نفت خام 15 درصد رشد كرد و متوسط 
قيمت اين ماده خام 80 دالر بود. اگرچه هر هفته اخبار متناقضي از 
اقتصاد جهان منتشر مي شد، قيمت نفت به پشتوانه تقاضاي باالي چين 

به رشد خود ادامه داد. 
رشد مصرف نفت در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه آسيايي 
جاري  سال  در  نتيجه  در  مي يابد  ادامه  خاورميانه  كشورهاي  نيز  و 
بشكه  هر  در  دالر   90 تا   80 بين  قيمت ها  نفت،  براي  تقاضا  رشد  با 
خود  پيش بيني  آمريكا  نفت  وزارت  گذشته  روز  كرد.  خواهند  نوسان 
از تقاضا براي نفت در سال 2011 را افزايش داد و علت اين تغيير را 
پيش بيني باالتر براي نرخ رشد اقتصاد جهان ذكر كرده است. به باور 
كارشناسان اين نهاد، متوسط قيمت نفت خام آمريكا در سال 2011، 
86 دالر خواهد بود. اين رقم يك دالر باالتر از پيش بيني قبلي اين نهاد 
است. در سال جاري متوسط قيمت اين نوع نفت خام 79 دالر بوده 
در  بشكه  ميليون   87.78 آينده  سال  خام  نفت  جهاني  مصرف  است. 
روز خواهد بود. امسال مصرف روزانه نفت در جهان 86.33 ميليون 

بشكه بوده است. 
هفته گذشته آژانس بين المللي انرژي اعالم كرد سال 2010 تقاضاي 
جهاني براي نفت با 2.9 درصد رشد به 87.45 ميليون بشكه در روز 
روز  در  بشكه  ميليون   88.77 به  ياد شده  رقم  جاري  سال  و  رسيد 
رشد  درصد   26 نفت  قيمت  كنون  تا  آگوست  ماه  اواخر  از  مي رسد. 
كرده و دليل اين رشد پيش بيني باال رفتن تقاضا به سبب بهبود شرايط 

اقتصاد جهان است. 
از ديد كارشناسان ميزان توليد و افزايش عرضه نفت نيز در قيمت اين 
ماده خام بسيار مهم است. سال جاري شركت هاي نفتي 490 ميليارد 
دالر صرف اكتشاف و استخراج نفت خام و گاز طبيعي خواهند كرد. 

سياست هاي دولت چين در زمينه كاهش مصرف انرژي كه از اواخر 
سال گذشته با سختگيري اجرا شد سال جاري نيز ادامه خواهد يافت 
انتظار  كه  باالست  آن قدر  كشور  اين  در  نفت  براي  تقاضا  ميزان  اما 
مي رود سياست هاي ياد شده تاثير بااليي بر قيمت نفت نداشته باشد. 

ايران بهاى نفت خام 
خود را كاهش مى دهد

 شركت ملى نفت ايران در پى اقدام عربستان 
قصد  خود  نفت  بهاى  كاهش  براى  سعودى 
دارد از ماه آينده نفت خام سنگين خود را به 
قيمتى ارزانتر از بهاى بازار به آسيا بفروشد.

بلومبرگ مدعى شد : عربستان سعودى اعالم 
سنگين  خام  نفت  بهاى  دارد  قصد  كه  كرده 
خود را كه به بازارهاى آسيايى ارائه مى كند، 
40 سنت كمتر از بهاى موجود در بازار قرار 
دهد و از همين رو شركت ملى نفت ايران نيز 
قصد دارد تا بهاى نفت خام سنگين خود را در 
نفت  روز  قيمت  از  كمتر  سنت  آسيا 90  بازار 

خام منطقه خليج فارس در بازار قرار دهد.

خام  نفت  شود  مى  گفته  بلومبرگ،  ادعاى  به 
سنگين ميدان نفتى فروزان ايران نيز به بهاى 
در  موجود  ميانگين  بهاى  از  كمتر  سنت   40
بازارهاى عمان و دبى در هر بشكه به فروش 

خواهد رسيد.  

هيچ  ايران  سبك  نفت  بهاى  اساس،  همين  بر 
تغييرى نخواهد كرد و بر همان اساس فرمول 
قديمى يعنى يك دالر و 82 سنت باالتر از بهاى 
ميانگين موجود در بازارهاى دبى و عمان به 

فروش مى رسد.

تاريخ  در  ايران  خبرى،  پايگاه  اين  نوشته  به 
10 ژانويه بهاى هر بشكه نفت خام خود را در 
سه قيمت مجزا براى ارائه در آسيا، مديترانه، 
مى  اعالم  آفريقا  جنوب  و  اروپا  غربى  شمال 

كند.
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در زير، پاره نوشته اى هست كه آرزو و توان داستان شدن دارد . آن را 
تكميل كنيد. به ذوق خود بخشى را به آن اضافه كنيد. 

را  شخصيتها  ببريد،  ميخواهيد  كه  جا  هر  به  را  داستان  مختاريد  شما 
را  وقايع  كنيد.  پرت  دره  به  يا  بسوزانيد  انتقام  و  عشق  آتش  به  بسازيد، 
سازمان دهيد، و زمان را در به در كنيد…شما پادشاهيد! ب سرزمين خود 
فرمان برانيد، آن را آباد، خراب كنيد! آنگونه كه ميخواهيد با مردم و اتفاقا 

ت رفتار كنيد! 

داستان
اين دفعه گلهايش سر حال نبود. وقتى كه دست گل را به دست گرفت، مثل 
به  هميشه  مثل  بلند،  شاخ  رز  گل  شاخه  سنگينى 40  نبود.  مغرور  هميشه 
جلو خمش كرد، ولى ته دلش نا آرام بود. نگران، كه گلها تازه نيست، كه 
غنچه نيست، كه پر رنگ و آتشين نيست، يا …نمى دانست چه بالى سر 
گلها آمده كه اين 40 شاخه، اين بار برايش نه دست گلى  فاخر، كه بار علفى 
سنگين بود. مثل هميشه، مغرور، سر بلند و مطمئن نبود، احساس ميكرد 
كه مسخره است، با اين بار علف! به نفس نفس افتاد، زير بار 40 شاخه 

گل؟ فكر كرد...
دست اول) عطر گل هام بوى اسپرى هاى گل فروشى ست....همينطور كه با 
شانه هاى آويزان به جلو مى رفت ...تكان شديدى خورد...گلها افتاد ...زير لب 
گفت به...خيلى تازه و سرحال بودن ولو هم شدن حال خودش و گلهاش مثل 
هم بودخم شد جمعشون كنه صدايى گفت ببخشيد كمكت كنم.....ياد روزهاى 
دور و رزهاى سرخى افتاد كه بچه ها روى زمين چيده بودن هر رز يك حرف 
همراه داشت...نشست و رزها رو روى سنگ فرش چيد به ياد آن روز....

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن يكى رد شد...نگاه سنگين رهگذرها اورا به خود آورد....بلند شد..... / ماندانا.  
 دست دوم)  اين ديگه چه حماقتى بود ؟ 40 شاخه گل روز به نيت 40 سالگى 
نرگس، هر 40 رز… رويايى، نه؟ ولى  چه بار سنگينى! لب جمع كرد. از خودش 

خجالت كشيد. 
مهرداد به او زنگ زد، سر كار، بى موقع، با گيجى، با مين مين؛ بيمارستانيم، نه 
چيزى كه نشده، يعنى خوب چرا…اين وضع حرف زدنه؟ ... اگر بيايين خوب 
البته بهتره… كه چيه بشه؟ چى  شده؟ كى؟ كجا؟ چى ؟ چرا؟ مهرداد هل شده، 
گيجتر از هميشه،  كلمات را مقطع ميگفت، يا او مقطع ميشنيد، مثل يك تلفن از 
راه دور؛  نرگس… بزرگراه… تصادف… جدى كه نه… ولى  خوب باالخره…

جدى نيست؟ نرگس حالش  همراهش را خانه جا گذشته بود…  تلفن شما… 
وخيم بود، به كما رفته بود، 12 رز مانده به 40 سالگى. 40 شاخه رز سرخ! به جلو 
خمش كرد، بار علف… نرگس عاشق گل رز سرخ بود، مثل 90 در صد زنها، 
چه تكرارى. ميترسيد و منتظر 40 سالگى بود، چون سّن عقل است و پختگيست 
ولى خوب 40 سالگيست، زن و سّن، 40 سالگى، چه تكرارى. ترس از سّن، عشق 
به حكمت، چه سخت. 40 شاخه گل سرخ براى 40 سالگى، اونم در كما، و تكرار 
آن هر  40 رز، چه رويايى! چه سنگين، 40 شاخه گل سرخ بعد از 4، 40 رز. 
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننفسش بريده زير بار پنجمين، 40 شاخه رز سرخ تكرارى، ايستاد… / گلفروش

دست سوم) …به نفس نفس افتاد. قدم كند كرد. ” از دست اين هواى آلوده! 
طبقه  سبز  چشم  پرستار  سبز،  چشم  زد.  مژه  چند   ” شدم!  نفس  بى  چه 
نرگس...چرا به او فكر كرد؟ هر بار كه او با گلهايش به راهرو بيمارستان 
ميكرد  كند  قدم  سبز  چشم  پرستار  ميكرد،  برخورد  او  با  يا  و  ميرسيد 
حتما  رويايى!  چه  ”واى  ميگفت؛  پهلوى  دو  لحن  با    . ميكرد  ريز  چشم  و 
خانمتان به شما افتخار ميكنه...حيف كه اصال هيچى را حّس نميكنه! طفلى!!“ 
نميدانست اين ”طفلى“ مال اوست يا نرگس. حرصش ميگرفت، از خودش، 

از پرستار چشم سبز، از نرگس كه هيچى را حّس نميكرد، كه بلند نميشد به 
او افتخار كند، كه به گلها، 40 شاخه گل سرخ ور نميرفت...

پرستار چشم سبز...زيبا بود، تقريبا.  تقريبا 40 ساله، نزديك 40 سال، 40 
سال؟ شايد هم 35 ساله، خالصه 20 ساله نبود. حتما وقتى 40 سالش بشه، 
شوهرش براى او هم 40 شاخ گل سرخ ميبرد. حتما شوهرش از او قبراق 
تر است و شاد تر، حتما او در موقع 40 سالگى دراز به دراز نخوابيده... 
جشن 40 سالگى با 40 شاخه گل، با زنى كه سر پاست، كه چشمانش سبز 
است!  نديده  حلقه  پرستار  كرد...دست  ميتواند....فكر  ميخندد،كه  كه  است، 
نه، حلقه نداشت. شايد هم داشت! او بيشتر به چشمان سبز پرستار چشم 
نداشت؟  اگر  داشت؟  حلقه...نداشت،  كه  دستانش  تا  بود،  كرده  نگاه  سبز 
نرگس بى حّس خوابيده است، 40 شاخه رز، هر 40 روز، خشك ميشود و 
او نميبيند، ولى  پرستار چشم سبز! هر روز او را ميبيند و 40 شاخه گل 
رز را ، و او را! به راه رفتن پرستار چشم سبز فكر كرد. 40 شاخه گل را 

به بدنش چسباند... 
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن وفا يمانى
دست چهارم) رزا، پرستار چشم سبز، نرگس..هيچ كس نيست، همه رفتند، 
همه غايب... رزا رفت، نرگس بى حس خوابيده است و پرستار چشم سبز 
رزا...نگاه  چشم  رنگ  رزا.  چشمهاى  با  را  نرگس  خواب  ميدهد،  كشيك 
نرگس، منش پرستار. لخ لخ ميكند از اين اتاق به آن اتاق؛ با دمپايى سفيد 
بى صدا، چه زحمتى ميكشد تا صداى آن را در آورد. اگر چشمان سبزش 
ميكنند. 40  خم  جلو  به  را  كمرش  باز  رز،  گل  شاخه  نبود! 40  نبود...هيچ 
شاخه براى چشمان بسته نرگس كه سياه بود، ساده ولى پر از خنده، بدون 
ادعا، 40 شاخه براى آن كه پرستار چشم سبز نگهش كند و او را ياد رزا 

بياندازد. ياد نبود رزا و نرگس.
نفرتى به دلش نشست. از 40 شاخه گلش، از خودش، از نرگس خاموش، از 
رزا كه رفته بود و چشمانش را جا گذشته بود پيش پرستارى كه نگهبان 
پرستار  ميز  روى  ميشوند،  رديف  راهرو  رز...توى  شاخه  بود. 40  خواب 
تا به رخ همه بكشند عشق مردى كه مومن به عشقش است و منتظر باز 
شدن چشمان همسرش....40 شاخه گل را به بدنش چسباند و فكر كرد چه 
زيباست انتظار براى نرگس در كنار پرستار چشم سبز كه او را ياد رزا 

مياندازد...تنها يك چيز آزارش ميداد... /
وفا يمانى

داستان 2
- اصال معلومه چته ؟؟ متحير نگاهش كردم. نگاهش گنگ بود و وحشتزده.

- ديدمش، به خدا ديدمش، خودش بود! چشمانش غرق التماس بود و ترس. 
رو برگردانندم، تا عصبانيت و حرصم را جمع كنم. صداى تنفس بريده و 
نامنظمش حواسم را پرت ميكرد. نفس عميقى كشيدم. انگار آرزو ميكردم 
كردم  سعى   برگشتم،  شود.  منظم  چيز  همه  تا  بكشد  بلندى  نفس  من  مثل 

آرام باشم و متين؛
- ببين عزيزم، تو نميتونى وسط ميدون يك باباى كه 5 ساله مرده را ديده 

باشى!
- ولى  ديدمش.. 

- نديدى!
نگاه  مستاصل  و  عصبانى  ديدم!  خودم  چشماى  به  ديدم؟؟؟  چى   پس   -

ميكند، دور خود ميچرخد...ديدمش!
و  تشنج  به  نميخواستم  ميكرد.  نگرانم  زدش  وحشت  و  عصبانى  حالت 

اضطرابش اضافه كنم.
- خيلى خوب ديديش. باشه. قبوله.  

نگاهم كرد. باورم نداشت، هنوز از وحشت و اضطراب سينه اش باال پائين 
ميرفت. انگار باورم نداشت، ولى  آرام تر شده بود. پرسيدم ؛

 - حاال ميگى چى  كار كنيم؟
نفس عميقى كشيد. لب جمع كرد و گفت؛...

     
در زير، پاره نوشته اى هست كه آرزو و توان داستان شدن دارد . آن را 

تكميل كنيد. به ذوق خود بخشى را به آن اضافه كنيد. 
را  شخصيتها  ببببببببببريد،  يههييهيهيههيهيدددددددد ميخواواوا كهههكهككهكهككهكهكهكهككه  جججااااااااااا هر به  را  داستان  مختاريد  شما 
را  وقايععيعيعيع  كنيد.  پررررت  پپپپ  درهه به  يا  بسوزانيد  انتقام  و  عشق  آتش  به  بسازيد، 
ددد بببببببببه در كنيد…شما پادشاهيد! ب سرزمين خوخخ دد ددد ددددرررررررر سازمان دهيد، و زمان را

كنيد! آنگونه كه ميخواهيد با مردم و اتفاقا  خخ خخخخخخرااراراراراابببببببب فرمان برانيد، آن را آباد،
ت رفتار كنيد! 

داستان
وو ووووقتى كه دست گل را به دست گرفت، مثل  لاللللل نبود. اين دفعه گلهايش سر ح
به  هميشه  مثل  بلند،  شاخ  رز  گل  شاخه   44440444 گگنگگگگگينيينى  س نبود.  مغرور  هميشه 
نا آرام بود. نگران، كه گلها تازه نيست، كه  جلو خمش كرد، ولى ته دلدددلددددلشش
ببب بب بالالالالالالالالى سر  …………………نمى دانست چچهچهچهچهچهچهچهچه يييييييييياااااااا آآتشتشيييينينين نيست،،،،ت، ووو ووو وووو غنچه نيست، كه پر رنگ
ب ب بببااراراراراررر علفى  كهكهكه تتستتتسستستستستستستست گلى  فافافافافافافاخخخرخرخخخخخخخرخرخر،،، ننه د يييييييايششششششششششششش باباباباباار بر اياينن ههخههههه،،،،، هلهلهلهلهلهلها آمده كه اين 40 شا گگگگگگ
يمييمميميمييكككرد  ااساس  نبووووود، اح ببببببببببلللللند و مطمئئئئنننننننن سر م مممممغغغغغغرغغغغروور،،،،، سسسنگنگگنگنگنگگگيييييييينينين بود. مثل هميشه،
ششششششششاخاخخاخااخاخخخه  بار 40 ززيزززززززيرر تفتتتادادادداداداداداداد، سسففسفسففسفسفسفسفسفسفسفسفس نفس ا نن ننننن ععلففففلفففففف! به رررراررررر مممممسسسسسسسخسخسخره است، با اين ب كككه

كككرد... فكرر گلللگلل؟؟؟؟؟
كهككهكهكهكهكهكهكهكهكه بااا وووططورررررررررر نين ششوشى ست....ههمهههمهمهمهم فرفرففففف ىىىىررىىرىرىرىى هاى گل عطر گل هام بوى اسسپسسسسسسسسسسپ للولوللوللولولوللل))))))))) ا ااا تستست دد

...زير لب  فرفففتتتتتتتتت...ت.ت.ت.ت.تتكان شديدى خورد...گلها اففتااتاتااااددد ههههههه هاااااى آويزان به جلو مى  هههنهنهنهنههنه ششا
هم شدن حال خودش و گلهاش مثل  ولولولولولولووو ددودددددننننننن گفت به...خيلى تازه و سرحال ب
ررررررر روووزوزوزوزوزهاى  منمنمنمنمنمنمم........ياد گ گگففتفتفتفتفتفت ببخشيد كمكت ك ىىيىيىيىيىيىيىى هم بودخم شد جمعشون كنه صدا
ننننننندنننننهههه هر رز يكككككككحرحححححرحرححرححرحرف  رررررروىىىىىىزمين چيده بو دور و رزهاى سرخى افتاد كه بچه هههاااااااا
زززززوزوززززوزوز.... ىىوىووىوىوىوىوىى سسنگننننگنگنگنگنگنگ فرش چيد به ياد آن ر همراه داشت...نشست و رزها رو ر

شد..... / ماندانا.   ب.بببلللنلنلنلنلنلنلنلنددددددددد ددودودودودود آورد... بببه خ ميكى رد شد...نگاه سنگين رهگذرها اورررااااااااا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نننننننننننن ن 
گلگى  40 سا ييينينينيت ش ش ششش ش ششششااااخه گل روز بهههههههه  دست دوم)  اين ديگه چه حماقتى بود ؟ 40
نرگس، هر 40 رز… رويايى، نه؟ ولى  چه بار سنگيگيگيگيگيگيگيگيگيننىنىنىنىننى! لب جمع كرد. ازازازاازازاز خخخخخخخودودددوددودودودششششششششش

خجالت كشيد. 
نننينينينيننننن مين؛ بيمارستانينيممم، نه  ررررهرهرهرهرهرهرهرددددداد به او زنگ زد، سر كار، بى موقع، با گيجى، با م م
ششنشننشنشنشنشنشنشنشنشدددددهددهدهده، يعنى خوب چرا…اين وضع حرف زدنه؟؟؟؟ . ........... اگر بيايين خوخوب  چيزى كه 
هل شده،  شبشبشبشببشبشبشبشه؟ه؟ه؟ چى  شده؟ كى؟ كجا؟ چى ؟ چرا؟ مهرهرهرهرهردددددادادادد البته بهتره… كه چيهههههههه
تلتلتلتللتللتلتلتلفنفنفنفنفنففنفنفنفنففن اااازززززز گيگيگيگيگيگيگيگفتفتففت، يا او مقطع ميشنيد، مثل يككككككك م مممممممم قمققطعطعططعططعطططط گيجتر از هميشه،  كلمات را 
بباالخره… وووووووخوبببببب ىىىىلىلىىلى   ووووووو هنهنهنههنهنهنههنه……………… ك ككككككككهههههههه دودودودوددودودودودوددورررررر؛ر؛  نرگس… بزرگراه… تصادف… جدى راااااهههه

جدى نيست؟ نرگس حالش  رمرمراهش را خانه جا گذشته بود…  ههههههه امااااا………… تلفن ش
ببب ب بب ببوووووودودوود، 12 رز مانده به 40 سالگى. 40 شاخه رز سرخ! به جلو  رفرفرفففففففتهتهتههتتهتهتهتهتهته وخيم بود، به كمااا
عععاشق گل رز سرخ بود، مثل 90 در صد زنها،  كرد، بار علف… نرگگرگگرگگگگگگگسسسسسسسسس خمش
چچچوچووچوچون سّن عقل است و پختگيست  ب ب بب ببببوووددودووودودودود،،، ررترترترترسيد و منتظر 40 سالالاللالالگىگىگىگگگگگگگگ ميممميميميمي ىىرىرىرىرى.. ااارا چه تكككتكتكتك
زززززازازاز سننننّن، عشق رررترتترترترتترترترسسسسسسسسسسسس وووو و سّن، 40 سالگى، چه تكتكتككتكككككرااااااااارىرىرىرىرىرىرىى.. زنزنزنزنزنزنزن تستستستتستست،،،، ولى خوب 40 سالالاللگيگگگگگ

به حكمت، چه سخت. 40 شاخه گل سرخ براى 40 سالگى، اونم در كما، و تكراار 
40 رز.  شاخه گل سرخ بعد از 4، 40 رز، چه رويايى! چه سنگين، 40 آن هر 
تتتستادداادااداداداداد… / گلفروش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننننننننننفسش بريده زير بار پنجمين، 40 شاخه رز سرخ تكرارى، اي

هوهوهووههههوهووواى آلوده!  دست سوم) …به نفس نفس افتاد. قدم كند كرد. ” از دست اينننننننننن
طبقه  سسسسسسسبز  چشمشمشمششششمشمشمشمشم پرستار  سبز،  چشم  زد.  مژه  چند   ” شدم!  فنفنففنفنفنفنفننفنفنفنفسسسسسسسسسسسس بى  چچهچهچههچهچهچهچهچهچه 
امامامامامامارستان  بببيبيبي وووواواواواواواواو ف ف فكر كرد؟ هر بار كه او با گلهايش به راهروووووووووو نرگس...چرا به 
ميكرد  كككنكنكنددد قدمممممممممم سبز  چشم  پرستار  ميكرد،  ببببرخررخرخرخرخرخرخرخورد  او با  يا  و  ميرسيد 
حتما  !ى!ى!ى!!!  ررررويووويويااياي چه ”واى  ميگفت؛  پهلوى  دو  لللللللحححححححن  باااا   . ميكرد  ريز  چشم  و 
ططططفططططفطفلى!!“  خانمتان به شما افتخار ميكنه........ح.ح.حيف كه اصال هيچى را حّس نمممييييييكنهههنهنهنهه!!!!
خووخوخووووودش،  ييي ي ي يا نرگس. حرصش ميگرفت،تت،،، ازززز تستتتتت ””””””طفطفطفففطفطفطفطفلىلىىلىللىلىلىلىللى“ مال او يديديديديديدديديديدااناانننانانسستستستستستستتستست ااااااااينن نمنمنمننمنمننن

سال؟ شايد هم 35 ساله، خالصه 20 ساله نبود. حتما وقتى 40 سالش بشه،
شاخ گل سرخ ميبرد. حتما شوهرش از او قبراق شوهرش براى او هم 40
سالگى دراز به دراز نخوابيده... تر است و شاد تر، حتما او در موقع 40
جشن 40 سالگى با 40 شاخه گل، با زنى كه سر پاست، كه چشمانش سبز
است! نديده  حلقه  پرستار  كرد...دست  ميتواند....فكر  ميخندد،كه  كه  است، 
نه، حلقه نداشت. شايد هم داشت! او بيشتر به چشمان سبز پرستار چشم
نداشت؟ اگر  داشت؟  حلقه...نداشت،  كه  دستانش  تا  بود،  ركككرككركركركرده  نگاههههههه سبز 
بى حسسسسّسّسّسّسّسّّس خوابيده است، 40 شاخه رز، هر 40 روز، خشك ميشود و گگگگگگرگسسسسسسسسسس ن
ىىىلىىى  پرستار چشم سبز! هر روز او را ميبيند و 40 شاخه گل او نميبيند، و
رررررررا ، و او را! ببببهبهبهبه راه رفتن پرستار چشم سبز فكر كرد. 40 شاخه گل را رزززز

......... چسباند به بببددددنددندنددندندنشش
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننننن نننننننننننن  نننننننننننن ن ن ن وفا يمانى
رننننننرنرنرگگگس..هيچ كككككس نيست، همه رفتند، پپرستار چشم سبز،  ر ر رر ر رززززازازاازازازازازازا،،،، )مم)م)مم)))م)م) ررارارارررررر دست چه
ووووووووووو پرستار چشم سبز خخخخ خخخخخوووووووابيبيبيبيده است يييايايايبببب... ر ر ر رررززززززازززازازا ر ررر ررررررففتتفتتفتفتفتت، نرگس بى حس همه غ
رزا...نگاه چشم  ررررنننگننگننگنگ  رزا. ممشمشمشششمشمشمشمشممهههههاىىىىى چ با  را  نرگس  خخخخخخخوابببببببببببببب يييميمميميميميميددددههدهدهددددددددددد، ييشششيشيشيشيشيشيشيشيشيكككككككككك كككك
نننآننآنآنآنآنآنآنآن ااااااتتاتااتاتاتاق؛ با دمپايى سفيد تاتتتاتتتاتتتتاااااقااق به پپپپ پ پپپپپرسرسرسسررسسرسستار... للل ل لخ لخ ميكند از اين  شششنششنششششنش گرگگگرگرگرگرگرگس، م نننننننننن
آآآ آووووووورد. اگر چشمان سبزش دددرددددردردردردر ييميميييييميككككشد تا صداى آن را ببببببببىىىىىىىىىصدا، چه زحزحزحزحزحزحزحزحزحزححمتتىىىىىىى
40 ميكنند. خم  جلو  به  رررااااااااا ششششرشششششش كم باز  رز،  گل  شاخه   44440444 نبوددد!!!!!!!! ننننننننببببببببود...هيچ 
هههدهدهههدهدههههه ولى پر از خنده، بدون بب بب بسته نرگس كه سياه بودودودودودودودودودود، ساساسا نان چچچچ چششمششمششمشمشمم ىىىىىىىاىىىى شششششششاخااخاخاخااخه بر
يياياياياياياياياياياد رزا ر رراااا كند و او ززبزز ن ننننن نگهگهگهگهگهگهششششششش ممشم س آن كه پرستار چ بببب ببببررررررراىى 404400000 ششششششاششششششاشاخه ادعاعاععااعاععاععاعا،،،،

دودد رزاا و نرگس. بياندازد. ياد نب
وووموممومووووشششششششششششش، از ازازز نرگس خا ووووخوخوخووددشش،،، ا ااززززززززززز سسششششسسستتتتتت.. از 40 شاخه گلش، به دلش ن نفرتى
ههگههگهگهگههههببببببان پپرستارى كه ن نننن وببوبوبوبوبوبوبوبود پيشششششششش وووو  و ووووو چششششششششمانش را جا گذشته  رزا كه رفته بود
پپپپپرررررررسسرسرستتاتتتتتاتتتاتار ميز روى  مييشيششششيشيششيشيشيشيشيشوند،  م  م  رديففف راهرو  رز...توى  ششششششششششششاخه  بود. 40  خواب 
ع عع ع عععشششقش است و منتظظظظظتظتظظظظر باباباابابابابابااز ع عععععشق مردى كه مومن بهه ببببكشكشكشككشكشكشكشند تا به رخ همه
چچچچچ چچچچچچچه چسباند و فكر كككررررررد نندننننننشششششششششش ه هه ههممسممسمسمسمسررششرشششش....40 شاخه گل را به ب ننننننننان شدن چشم
ززرزززززا چچچچچشششششششششششششم سبز كه او را ياييااددددد نن نننننررررگس در كنار پرستار ىاىاىاىىى بببر ااااانتنتنتنتنتنتنتنتنتنتظظاظظظاظارررررر زيباست

آزارش ميداد... / چچچچچچيزززززززز ي ي يكككككك اااههاها نننتنتنتن ... مممممممممياياياايايايايانندنندندندندندندندااازازازازازد.
ىىنىىى ييي ييييما وفا

داستان 2
..ه.. مممدمدمددم. نگاهش گنگ بود و وحشتششتتششتششششتشتتزد رررررركركركر مه چته ؟؟ متحير نگاهشششش مممعمععمعمعمعمعمعمعلللولولولللوللل - اصالالال
وو و تتت ت ترس... نااناناانانانششششغرق التماس بود ووبببببوبوبوبوددددد! چشمم خخخ خوووووودودودودودودششششششششششششش - ديدمش، به خدا ديدمشششششش،
منم. صداى تنفس بررربرببببربربربريييده وووووو را جمع ك ك ككك كك ك ححححرصرصرصرصرصمممممممم وو و و و و ع عصصصصبصبانيت ممدمدم، تااااا ننننننننننننن داددادااااا بربرگگرگگگگگگگگگ ررووو
م ميكيكردممممممممممم وووزوزوزوزوزوزوزو ييشيشيشيشيشيشييدمدمدمدمدمدمدمدمدم. انگار آر ىىىىىىىقىقى ك عععععممي سفسفسفسفسفس ن ن ييمميميكرككرككركرد.د. پپپرپرتتت ححححواواواسمسمسمسسم رااا نامنظمش
كردمممممممم سسعى   ، ششگشگشگشگشگگشگشگشگشگشتمتمتمتمتمتتت بر ششششششششششود.  مممنمممممنمنظظظظظظظظظظم چيچيچيچيچيزززز مهههههمهمهمههههه تاااا ت  بكبككششششد ببلبلبلبلندندندندى ففنفففسسسسس من ممثل 

يييتيتيتينننن؛ن؛ن؛ مشم ووو مم م آرام با
ديديديديديدددده ك ك كك ك كك ك كه 5 ساله مرده را د يك باباى نممميتيتيتيتيتيتوووونونى وسوسوسوسط ميميميميدددودون زيززيزيزيزم،مم،، ت تت تووو ززززعزز بب ببيبببين  -

ببباششاشاشاشاشششاشاشاشى!ى!ى!!!!!!!!
- ولى  ديدمش.. 

- نديدى!
نگاه مستاصل  و  عصبانى  ديدم!  خودم  چشماى  به  ديدم؟؟؟  چى   پس   -

ميكند، دور خود ميچرخد...ديدمش!
و تشنج  به  منمنمنمنمننمنمنممنمنمييييخيخيخيخيخيخيخوووواستم  ميكيكيكيككككككردردردردردرددد.... نگرانم  ددزدزدزدششششششش وحشت  و  عصبانى  حالت 

اضطرابش اضافه كنم.
- خيلى خوب ديديش. باشششششششششششه. ققبقبقبقبقبقبوولولولهه.ه. 

باال پائين ههنهنهنهنهنهنههنهنهنه اا اا ااااشششششششششش سسسسسي اا اضطضضطضضضضضطضطضطضطضطضطرااراررارارراراببببب حوحوحوحوححشت و ززوزوزوزوزوزوز  ا ااززززززززز هن نگاهم كرد. باورم نداشتتتتت،،،،،،
مدممدمدممم ؛ يسسيسييي پپپپر دددودودودود... ههههدهدههههه ب ب ب تترتترترتر ش ارامممممم آ آ آ آ وللى  تتتتشتتتتتتت، ميرفت. انگار باورم ندا

 - حاال ميگى چى  كار كنيم؟؟؟؟؟
گگگگگگ گفت؛... نفس عععمعمعمعمعمعمعمعمعميييقى كشيد. لب جمع كرددددد وووووو

اندر باب  اين برگ نوشت ...
از اين پس در اين صفحه، نه تنها يك دست 

كه هزاران دست، قلم خواهند زد…
اين  كه  كردم  قانع  را  دبير  سر  حقير،  اين   
صفحه مخاطب خود را خواهد داشت و از 
آن جا كه ما ايرانيها دست به نوشتن داريم، 
هم  با  تا  داد  خواهد  يارى  مارا  دست  هزار 
بنويسيم، انديشه يا داستانى را خلق كنيم و 

يا به سواالتى پاسخ دهيم. 
كرد،  شك  كرد،  مكث  كمى  دبير،  سر  آقاى 
و  رمل  زد،  آتش  سيگار  كله  كرد،  تفكر 
به  ستارگان  با  گرفت،  كار  به  اسطرالب 
كف  و  بلورين  گوى  به  نشست،  مشورت 
دست نگاه كرد و آخر گفت، مسولييتش با 
خودت، خوب و بدش با خودت، ولى  هر گلى  

زدى، به سر من زدى !
آبروى  بياييد  غيرتا  باال   ! شما  و  من  حاال 
خالقيم  ايرانيها  ما  تئورى  خريد،  به  را  ما 
برسانيم  اثبات  به  هم  با  را  قلم  به  دست  و 
كاغذ  روى  ميتواند  ندا  اين  به  شما  جواب   !
باشد يا در سايت هفته نامه باشد يا در فيس 

بوك. منتظرم! 
  آرتشين

هفته ناااامه پرشين1010

هزار قاب خالى

"هزار قاب خالى" در هزار دستان منتظرند تا توليدات و 
آثار هنرى شما را به نمايش بگذارند!  

راهكار شركت؛ ارسال آثار ادبى  (شعر، قصه، داستان، 
تصويرى  آثار  از  نمونه اى  و  نامه...)  فيلم  نامه،  نمايش 
از  پس  زير  نشانى  به  عكس...)  مجسمه،  خط،  (نقاشى، 
از  نمونه  يك  رسيد.  خواهد  چاپ  به  ادبى  آثار  تائيد، 
آثار تصويرى در نسخه چاپى هفته نامه عالقمندان را 
دستان  هزار  خالى"  قاب  "هزار  نمايشگاه  از  بازديد  به 
اثر   10 كرد.  خواهد  دعوت  ويكلى  پرشين  سايت  در 
تصويرى ازهرهنرمند در نمايشگاه  سايت به مدت دو 

هفته درمعرض نمايش خواهد بود.
توجه  و  تحسين  تائيد،  با  كه  بيننده  پر  آثار  به   
بازديدكنندگان در سايت رو به رو شود، امكان برپايى 
پايتختهاى  از  يكى   در  حقيقى  فضاى  در  نمايشگاهى 

اروپايى تقديم خواهد شد.

براى تماس با ما مى توانيد از طريق 
زير اقدام فرمائيد:

artshin@persianweekly.co.uk :ايميل
www.persianweekly.co.uk/ hezardastan :وب سايت

www.facebook.com/persian.weekly :فيس بوك

خدا، ذهن و دانش 
در انگلستان 
همايش ”خدا، ذهن و دانش“ برگزار مى شود.

انجمن بريتانيايى فلسفه دين، همايش 2011 خود را با موضوع ”خدا، ذهن 
و دانش“ در دانشگاه آكسفورد انگلستان برگزار خواهد كرد.

  نهمين همايش دوساالنه انجمن بريتانيايى فلسفه دين (BSPR) با عنوان 
”خدا، ذهن و دانش“، 14 تا 16 سپتامبر 2011 (23 تا 25 شهريور 1390) و 
با حضور جان كاتينگهام، آنتونى كنى، رابين لى پويدوين و چارلز تاليافرو 

به عنوان سخنرانان اصلى در دانشگاه آكسفورد برگزار خواهد شد.

عالقه مندان به شركت در اين همايش مى توانند خالصه مقاالت خود را در 
ارتباط با تمامى زمينه هاى مرتبط با عنوان همايش، حداكثر در 300 كلمه تا 
andrew. پايان ماه مارس 2011 (10 فروردين 1390) به پست الكترونيك

moore@theology.ox.ac.uk ارسال نمايند.

با  و   1993 سال  در   ،(BSPR) دين  فلسفه  بريتانيايى  انجمن  است  گفتنى 
هدف تبادل انديشه ها در حوزه فلسفه دين تأسيس شده است. اين انجمن 
از سال 1995 همايشهاى دوساالنه اى را با موضوعاتى خاص در انگلستان 

برگزار مى كند.

هشتمين همايش دوساالنه اين انجمن به موضوع ”خدا و اخالق“ اختصاص 
داشت كه در سال 2009 در دانشگاه آكسفورد انگلستان برگزار شد و در 
آن اساتيد و صاحب نظرانى چون نيكالس ولتر استورف، راجر استراكتم، 

تيم چاپل و جان كاتينگهام به ارائه نظرات خود پرداختند.
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ید ون 
قدرت  روز،  يك  فقط  روز،  يك  اگر 

مطلق داشتم...

يادداشتهاى نيمچه رسمى  يك محقق
   

70 ميليون آدم و اين همه تفرق آرا؟؟؟
 در اين كه ملت چند قوم، چند زبان وچند فرهنگيى هستيم، شكى نيست. به 
نظر اين حقير، اين موضوع نه تنها بد نيست كه عين ثواب است. نه تنها ضعف 
نيست كه خود قدرت است، نه تنها زشت نيست كه اصل بى نقض زيبايست.  
ولى  لذت بردن از اين همه تنوع، مستلزم گذر از تحليل تفاوتهاست. ما به 

ازاى آن هزينه هم ميدهيم، چه قدر!
به  نشينيم،  مى  بگويند  سياست  از  مايلند  كه  هموطنانى  صحبت  پاى  وقتى 
آرا   ،2 ضريب  هابا  فرهنگ  خرده  مذاهب،  ها،  لهجه  گويشها،  اقوام،  اندازه 

جالب ميشنويم. آن چه نقل مجلس است، مقصر يافتن است! 

زرتشت،   يكى   اعراب،  ديگرى  مى  اندازد،   اسالم  گردن  را  تقصير  يكى  
ديگرى كوروش، يكى  شاه را مقصر ميداند، يكى  وزير، يكى  رخ را به جلو 
ميراند، يكى  قلعه بازى مى  كند...يكى  تركها را مى  تاراند، يكى  فارسها را پليد 
مى  خواند، يكى  كردها را غيور مى  داند، يكى  بلوچها را قاچاقچى! يكى  طرفدار 
فكر  سوسياليسم  مطلقه  سلطنت  به  ديگرى  است،  مشروطه  دارى  سرمايه 
ميكند! يكى  دود ها را بر آمده از سر توده مى  بيند، يكى  ”پيكار ” را نبش قبر 
ميكند. خالصه آن كه كاله بازى ميكنيم دست جمعى! در ”كاله بازى”، همه 
دور مينشينند و كالهى ميچرخد، هركس سعى مى كند كاله را از خود دور 
كند و به سر ديگرى بگذارد. هم زمان، موسيقى پخش ميشود. تا زمانى كه 
موسيقى بر قرار است، چرخش كاله هم برقرار. به محض توقف، آن كه كاله 

بر سرش مانده، ”مى سوزد ” و خارج ميشود! 
براى  جويد  مى  سرى  كاله،  است؛  چنين  هم  ما  سياسى  تحليلهاى  حكايت 
سوزاندنش! عده اى معتقدند ما اسير و بدبخت اعراب شديم و پس از حمله 
و  خانه  جامعه،  زبان،  سازى  پاك  در  سعى   نشستيم،  سياه  خاك  به  آنها 
همه چيز از اسالم دارند و هر كس كه كمى، ذره اى، قدرى مذهبى  باشد، 
به صليب بى وطنى چهار ميخش مى  كنند. ديگرهموطنان، زرتشت را عامل 
تا  كردند  يكى   به  دست  ملعون  فردوسى  با  كه  ميدانند  فاسد  هاى  فارس 
زندگى  را از هر كه جز ”پارس” است، پاك سازى كنند! گروهى نام ”آريا” 
را مقدس ميدانند، گروهى كفر ابليس. از آن طرف، گروهى به شدت معتقدند 
اسالم و هر چه به آن منسوب است، ما را به خاك ذلّت نشانده و آن چه” 
با  است  برابر  ايران  اصال  و  پيش  سال   1400 از  قبل  يعنى  است،  ايران” 
پادشاهى و ديگر هيچ. عده ى هم معتقدند كه قبل از اسالم، ما در ظلمات تمام 
بوديم و بعد از آن نيز جزو امت اسالميم و نه تنها امت اسالميم كه اصال 

خود اسالميم و ديگران شك است در مسلمان بودنشان!  
خوب حاال اگر بخواهيم تمام اين انديشه ها را لحاظ كنيم ببينيم چه ميشود 
( به ياد داشته باشيد كه موسيقى تحليل برقرار است ودر هر توقف كاله 
بر سر كسى جا مى ماند!) ؛ ميترايسم و زرتشت عامل، نشان و پرچم دار 
نژاد پريست هستند پس ميندازيم بيرون! فردوسى همدست همينهاست چون 
بورژوازى  طرفدار  طرف  آن  از  گفته،  بد  اعراب  و  تورانيان  به  كتابش  در 
كمپرادور(!!)هم است پس خارج؛ چون اسالم از اول همه چيز را خراب كرده، 
پس اصال در مورد مسجد، معمارى، كاشيكارى، نقش و هنر حرف نزنيم، 
پس  داره  ”عربى”  كلمه  چون  نزن،  را  حرفش  هم  شعر  بيرون.  مهمل،  همه 
حافظ ، موالنا، جامى، عطار، سعدى (كه از اول با اسمشان اعالن جنگ دادند 
به زبان فارسى) اينها هم همه، بيرون! بناهاى قبل از اسالم و انديشه هاى 
آن زمانم كه كال ضاله است و بى اساس پس، بيرون! زبان فارسى هم مورد 
حمله اعراب، تركان، مغوالن، انگليس ها، فرانسويها، روسها... قرار گرفته و 
بايد سره شود چه در نوشتار چه در گفتار پس از اين پس ، فقط يك جور 
”س”,”ز”,”ت ” خواهيم نوشت. تنوين هم معنى  نداره، پس زين پس ”حتمن 
سندلى را بزار ته باق تا تسديق از آن فوزول بگيريم تا زن كسى به شقل 

بالق سابت شود وقتى براى قتاب خوردن و باتل كردن وزو نماند!”
پس بدين ترتيب ما يك بار خالص ميشويم از دست زبان، شعرا، نويسندگان، 
ميشود  آسوده  زندگى   اسالم!  از  بعد  و  قبل  تاريخى  بناهاى  و  انديشمندان 

نه ؟؟
 ولى به راستى چگونه ملتى به اين نقطه غريب مى رسد؟ 

 
ما ملتى در حال گذار هستيم ؛ از سنت به سمت مدرنيته، از استبداد به سمت 
آزاديخواهى، از كثرت تصادفى به سمت وحدت مستدل، در اين ميانه، آن 
چه بيش از همه طلب ميشود « هويت » است و آن چه بيش از همه به مسلخ 
ميرود « ديگرى » است. غافل از آن كه « هويت من » بدون باور « ديگرى 
فقط  نيست،  دشمن  لزوما  ديگرى،  اين  داشت.  نخواهد  معنى   هويتش  و   «
ديگريست و اگر ما نياز به تثبيت هويت خود داريم، آن را نبايد و نميتوانيم 

درانكار يا حذف ديگرى بجوييم. 
  

نفرت از اعراب، تركها، مغولها وديگر اقوام مهاجم، دلخورى يا توسل شديد 
به مذهب و يك انديشه، بى مقدار خواندن دست آوردها و يا بيهوده و بى حد 

خاطره  به  ديگرى  تحقير  حال  عين  در  زدنى  مثال  نوازيى  مهمان  باليدن، 
تضارب  و  انديشه  چهارراه  در  كه  شرايطى  در  نگرشش،  و  لهجه  زبانش، 
اجتماعى-  رفتارهاى  بسيار  و  وهسثيم  ايم  بوده  ديدگاه ها  و  اقوام  ملتها، 
سياسى- فرهنگى جز اين، نشانگر تضادهاى تحليل شده و نشده، باز مانده 
از ترسيست كه نتوانستيم آن را آنطور كه بايد حل و فصل كنيم. در عين 
اين  حيات  ادامه  باعث  هم  فرهنگى  پيچيدگى  همين  كه  نكنيم  فراموش  حال 
ملت و فرهنگش شده است. توافق كنيم كه قديميترين  تمدن جهان بودن، بر 
حسب تصادف نيست. و اين قديميترين تمدن، هرگز تنها يك ملت و يك قوم 
نبوده، راز موفقييتش، داشتن هوييت چند گانه بود واحترام به ديگرى. آن 
چه انسان معاصر امروز ايرانى  به سختى با آن برخورد ميكند براى همين 

نيز فرياد تفرق، نفرت، تضاد باال ميگيرد.... 
و از آن جا كه به مناسبت ساختار حكومتى، هرگز ياد نگرفتيم كه محسوب 
شويم، حرف بزنيم (و بعد زنده بمانيم!!) و قدرت را تنها در دست يك نفر 
و يا حداكثر يك گروه ديديم، به تنها چيزى كه فكر ميكنيم به جايگاه قدرت 
رسيدن است تا از آن جا، جان و نفس هر كس كه جز ما ميگويد را ببريم. 
نوبت خود را ميجوييم تا استبداد را به نام خود، حقيقت، قوميت، نژاد،مكتب، 
حزب، مذهب يا آزادى به كرسى بنشانيم. چه فرق ميكند چه تفكرى داشته 

باشيم وقتى "ديگرى"، هر ديگرى را شايسته نابودى ميبينيم؟  
غريب و غمگين است تاريخ ما ولى  به سهم خود راه يابى را به مرثيه سرايى 

ترجيح ميدهم؛
-1  دست از ”كاله بازى”بر داريم و دنبال پيدا كردن مجرم، بيرون انداختن 
چيزى، كسى، قومى، انديشه اى، زبانى، كتابى  نباشيم، چون در اين صورت 
شود  خارج  بايد  چه  (آن  كرد.  نخواهيم  زندگى   احترام  و  آرامش  با  هرگز 

جهل، خود كامگى، خود رايى و خشونت است.) 
2 –قبول خودمان، براى آن چه كه هستيم، باور جغرافيايى سياسى، گذر 
اقوام، آن چه گرفتيم و آن چه داديم به جهان. به عبارت بهتر؛ آشتى  با تاريخ 

و گذشتمان.
-3 باور اين كه ”فرهنگ” يك جريان زنده است كه در بسترى زنده حركت 
ميكند پس هرگز نميشود مثل 2500، 1400 سال يا حتا 35 سال قبل زندگى  
كرد، اين كه جهان، اقوام، ملتها، و اصوال طبيعت هستى،  نياز به حركت و 
حسرت،  احساس  بدون  زمان،  دريافت  و  شدن  همراه  دارد.  شدن  عوض 
نفرت و چسبيدن به يك عامل و نا سزا به ديگرى كه تنها نشان عدم شناخت 

نيازها و تاخير در بلوغ است؛ آشتى  با حال و حقيقت جارى.
كردن  عوض  و  است  زبان  اهل  بين  قرارداد  يك  ”زبان”  كه  كنيم  قبول   4-
بر حسب ميل شخصى، ارتباط را مخدوش و بسيار ناهنجار ميكند. اجازه 
بدهيد كه يك واحد براى زبان فارسى و نوشتار آن تصميم بگيرد. تا آن 
زمان مرحمت بفرمايد و از حروف فارسى براى نوشتار استفاده كنيم، نه  از 
آوانگارى يا pinglish” ”! اين مهمترين خدمتيست كه به  زبانمان خواهيم 

كرد. 
و حاال، كمى تفريح؟ از خود بپرسيد اگر به قدرت رسيديد چه چيزى را، چه 

گونه حذف خواهيد كرد؟ (براى دريافت درجه استبداد زدگى!!)
اگر جواب داديد، صادق بوديد، وحشت كرديد و به فكر فرو رفتيد، خوش 
راه  كه  آنها  جمع  به  سرزمينمان!  سازى  آينده  و  سازى  خود  براى  آمديد 
ايران  كه  عواملى  تك  تك  به  و  ميبينند  خود  سازى  خود  را،  ايران  ساخت 

را،”ايران” كرده سر تعظيم وادب فرود مى آورند. خير مقدم!

م ق ب ع
نيست كه خود قدرت است، نه تنها زشت نيست كه اصل بى نقض زيبايست.  
ولى  لذت بردن از اين همه تنوع، مستلزم گذر از تحليل تفاوتهاست. ما به 

ازاى آن هزينه هم ميدهيم، چه قدر!
به  نشينيم،  مى  بگويند  سياست  از  مايلند  كه  هموطنانى  صحبت  پاى  وقتى 
آرا   ،2 ضريب  هابا  فرهنگ  خرده  مذاهب،  ها،  لهجه  گويشها،  اقوام،  اندازه 

جالب ميشنويم. آن چه نقل مجلس است، مقصر يافتن است! 

زرتشت،   يكى   اعراب،  ديگرى  مى  اندازد،   اسالم  گردن  را  تقصير  يكى  
ديگرى كوروش، يكى  شاه را مقصر ميداند، يكى  وزير، يكى  رخ را به جلو 
ميراند، يكى  قلعه بازى مى  كند...يكى  تركها را مى  تاراند، يكى  فارسها را پليد 
مى  خواند، يكى  كردها را غيور مى  داند، يكى  بلوچها را قاچاقچى! يكى  طرفدار 
فكر  سوسياليسم مطلقه  سلطنت  به  ديگرى  است،  مشروطه  دارى  سرمايه 
قبر  نبنبنبنبشششششش ر رر ر راا رررار ” ميكند! يكى  دود ها را بر آمده از سر توده مى  بيند، يكى  ”پيك
”ى”””ى”، ههمهمهمهمهمه  ببببازازازازازاز ككك”كالالهالالالهالالهاله ميكند. خالصه آن كه كاله بازى ميكنيم دست جمعى! در 
ددودودوررر خوخوخوددد ا اززز ووودور مينشينند و كالهى ميچرخد، هركس سعى مى كند كاله ررررارراررررا
كك ك كههه ىنىى ززز زما سر ديگرى بگذارد. هم زمان، موسيقى پخش ميشود. تتتتتاتتتاتاتاتا ببببببه و و و ووو ككككككككنندندند

كككككالكالكاله  ك كككككككككهههههه ق ق قق ق قرررررررار است، چرخش كاله هم برقرار. به محض توقف، آنن بربربرر سسوسسوسوسسسسسيقيقيقىىى م
ىمممىمىمىمىمى سوزد ” و خارج ميشود!  ””” ماماماندندنده،ه،ه، رسررررشششششششش بر 

براى  جويد  مى  سرى  كاله،  است؛  چنين  هم  ما  سيسيسياساسسسسساساسسىىىىىىىى تتتحلحلحلحلحلحللحللحلييييليليليليليليلهههههههاهاهاىىى حكايت
ماماماماما اسير و بدبخت اعراب شديم و پس از حمله  معمعمعتقتقتقدندندنددد سوزاندنش! عدهه ااااااااااىىىىىىىىى
و  خانه  جامعه،  زبان،  سازى  پاك  دددردر  سسسعىعىعى   نننشششششسشسشسشسشسشستيتيتيم،م،م، يييسيسيسيييااااه خخاخاخاخاككككككك به  آنها 
ىىممىمىمىمىمى، ذره اى، قدرى مذهبى  باشد،  كككككك كهكهكه كككسسس دددارند و ههرهرههرهرهرهرهر السسسالسالمممم اااز ا ييچيييييززززززز همه 
ووممومموموموموطنان، زرتشت را عامل  ددد ديگگيگيگرههرهههرهرههه مممممىىىىىىكك كنننننند.د.د. ششخششششش چچچچچچچچچچهههههار مي بيبببببب بى وطنى به صل
تا  كردند  يكى   بببببههه دستتستستتتت ممملللعونونون ىسىسىسىسىسىسى فردو با  كه  اداادادادادااننننند  يييييميميميمي فففاسد  ىىاىااىىىىى ه فارس 
مممماماممامامام ”آريا”  نن نننن گگگروروروهىهىهى كككنننننندد!د! زندگىىى را از هر كهكهكهكهككهكهكهكهكه جز ”پارس” است، پاك سساساسااسااززززززىزىزى
ندندندننندددد معمعمعتتتق شدشدشدتتت ب ببههه گگگ گ گگگگررروروروروروروروهىهىهى ك ك كككككفرفرفرفرفرفر ابببببلييسيسيس. از آن طرف، ىهىهىهىهىههىهىهى ووروروروروروروورو گگگگگگگگ گ را مقدس ميداااننننننننند،دد
چهچهچه” ووو آ آ آننن خخخخخاكاكاكاك ذلّّّّت ننشنشنشنشنشنشنشنشنشاناناندهدهده ببببهبهبهبه رررررااااا اسالم و هر چه به آن منسوب است، ماماماامااا
بببااا استستست رربربربررر ارااااا ب اييران  الالالالالصال  ا و  پيش  سال   1400 از  قبل  يعنى  است،  ايران” 
ردردردر ظلمات تتتماماماماااامممممم الالالسالمم،ممم،م، ما  پادشاهى و ديگر هيچ. عده ى هم معتقدند كه قبل از ا

بوديم و بعد از آن نيز جزو امت اسالميم و نه تنها امت اسالميم كه اصال 
خود اسالميم و ديگران شك است در مسلمان بودنشان!  

د خوب حاال اگر بخواهيم تمام اين انديشه ها را لحاظ كنيم ببينيم چه ميشوشش
( به ياد داشته باشيد كه موسيقى تحليل برقرار است ودر هر توقف كاله 
بر سر كسى جا مى ماند!) ؛ ميترايسم و زرتشت عامل، نشان و پرچم دار 
نژاد پريست هستند پس ميندازيم بيرون! فردوسى همدست همينهاست چون 
بورژوازى  طرفدار  طرف  آن  از  گفته،  بد  اعراب  و  تورانيان  به  كتابش  در 
ررارارارارا خراب كرده،  يييييچيززززززز كمپرادور(!!)هم است پس خارج؛ چون اسالم از اول همه 
ححححححح حححرررررف نززززززنيميمييم،  ههههه ه ههنرنرنر پس اصال در مورد مسجد، معمارى، كاشيكارى، نقش و
پپپسسس دادادارهرهره ”عععررعععربىبىبى””” كلمه  چون  نزن،  را  حرفش  هم  شعر  بيرون.  مهمل،  همه 
دادادادندندنددد جنجنجنگگگ الالالالالالعالعالالالننن حافظ ، موالنا، جامى، عطار، سعدى (كه از اول با اسمشان ا
ااندندنديشيشيشههههاهاهاىىى وو همه، بيرون! بناهاى قبل از اسالم به زبان فارسى) اينها هم

ممهمهمهممهمهمهم مورورورد  و بى اساس پس، بيرون! زبان فارسى  اسسساساساساساستت آن زمانم كه كال ضالههههه
انگليس ها، فرانسويها، روسها... قرار گرفته و  نننالنالالننالنالننن، حمله اعراب، ترككاكاكاكاكاكانننن،نن،ن، مغوغوغو
چچچچچه در گفتار پس از اين پس ، فقط يك جور  ششووشوشوشوشوشتاتاتاررررررر درددرددردردردردر نن نن ن ن چچچچچ چ چ چچههه بايد سره شود
ونونونونونوشتتششششششتشت. تتتنتتننتتنتنووووين هم معنى  نداره، پس زين پس ”حتمن  خ خخخخوووااواواواهيهيهيهيهيمممممم ”س”,”ز”,”ت ”
از آن فوزول بگيريم تا زن كسى به شقل  سسسسسستسددديديديديديققق قاقاقاققق تا  سندلى را بزار ته ب

ىىىىىىىتى براى قتاب خوردن و باتل كردن وزو نماند!” بالق سابت شود وق
راراااراراارارار خالص ميشويم از دست زبان، شعرا، نويسندگان،  ب ب ب ببب كيكككك پس بدين ترتيب ما 
ميشود  آسوده  زندگى   اسالم!  از  بعد  و  قبل  خخخيخيخيخيخيخىىىىىىىى تار بناهاى  و  انديشمندان 

نه ؟؟
اين نقطه غريب مى رسد؟  ببب ب بههههههه ولى به راستى چگونه ملتى

ما ملتى در حال گذار هستيم ؛ از سنت به سمت مدرنيته، از استبداد به سمت 
آزاديخواهى، از كثرت تصادفى به سمت وحدت مستدل، در اين ميانه، آن 
چه بيش از همه طلب ميشود « هويت » است و آن چه بيش از همه به مسلخ 
باور « ديگرى  ميرود « ديگرى » است. غافل از آن كه « هويت من » بدون
فقط  نيست،  دشمن  لزوما  ديگرى،  اين  داشت.  نخواهد  معنى   هويتش  و   «
ديگريست و اگر ما نياز به تثبيت هويت خود داريم، آن را نبايد و نميتوانيم

حسب تصادف نيست. و اين قديميترين تمدن، هرگز تنها يك ملت و يك قوم
نبوده، راز موفقييتش، داشتن هوييت چند گانه بود واحترام به ديگرى. آن 
چه انسان معاصر امروز ايرانى  به سختى با آن برخورد ميكند براى همين 

تضتضضتضتضتضتضتضتضاد باال مييييگيرد....  نيز فرياد تفرق، نفرت،،،،،،
مومومومومتى، هرگز ياد نگرفتيم كه محسوب  و از آن جا كه به مناسبت ساختار حكككككككك
نفنفنففنفنفنفررررررر يييككككك ددد دست دردردرد فففرفففف بببببزززززنيم (و بعد زنده بمانيم!!) و قدرت را تنهااا شويم، ح
گروه ديديم، به تنها چيزى كه فكر ميكنيم به جاييگگگگيگيگيگيگاهاااهاه ق ق قدردردرتتت و يا حداكثر يككك
رارارا ب ب ببربربريميميم... ازاززاززز آن جا، جان و نفس هر كس كه جز ما ميگويددد تت تااااا تتتتستتتت رسيدن ا
خود، حقيقت، قوميت، نژااژاژاااددددددد،مكمكمكتبتبتب،،، نوبت خود ررررررررا م مميجيجيجويوووويوييم تا استبداد را به نام
اازززادددى به كرسى بنشانيم. چه فرق ميكند چه تفكرى دااداداااااشتشتشتشتشتشتششتشتههههههه اايا آآآ حزب، مذهبببببببب

ىىرررىىىى"، هر ديگرى را شايسته نابودى ميبينيم؟   "ديگ باشيم وقتىى
يايايايايااياييىىىىىىىىى وووو و ولى  به سهم خود راه يابى را به مرثيه سر اما تاريخ  ساسسسسستت غريب و غمگيگگگگيگين 

هدههممممممممممم؛ ترجيح مي
ناناننانااانانداادداداختخخخخختخخخختختختنن ممممجرم، بيروروروروننننننننن پيپيپيدادادا ك ك كردردردننن دددددددنبالللللللل ىىىزىىىىى””””ب””ب”ب”بر داريم و با ””””كككالههه -1 دست از
ا ااا اين صورتتتتتت رردرر چچوچوچوچوچوچون  ششاشيم،،، ككككك كككككتتتتابببى  نننب اى، زبانىىى،ى،ى،ى،ى، ششششيشيشششيشيشه چيزى، كسى، ققق ق قققووومىىىىىى، اند

شود  خخخخارج  دديددد با چچچچچچچچچچچچهههههههه نآنآنآن ))) ككركرد. ننخنخنخنخنخنخنخنخواهييممممممم ىىگىگىگىگىگىگىگى   زنندندندنندندندندند احترام  وووو آرامششششششششششش با  هرگز 
خخخخ خخخخخوووود رايى و خشونت است.))))))) جهل، خود كامگىىىىىىىىى،ى،ى،

آن چه كه هستيم، باور جغرافيايى سياسىسىسسىسىسسسىسى، گگذگذگذگذگذگذگذر  اراراراراراراىىىى بب ب ،،ن،ن،ن،،، –قبول خودما 2
اااباررررترتررترت بهتر؛ آشتى  با تاريخ  نننانانانانان. بببه ع چه داديم به جه آ آآآننننننن و و اقوام، آن چه گرفتيممم

و گذشتمان.
است كه در بسترى زنده حركت  كيكك ج ج ج جريان زندههههه گگنگگگگگ”  -3 باور اين كه ”فره
3535355355353 سال قبل زندگى   111141 سس س سس سسال يا حتا  00 ،25555500 ميكند پس هرگز نميشود مممممممممثللل
اااصصصصصوصوصوصوال طبيعععيعت هسهسهسهسهسهسهسهسهسهستتتتتىتىتتىتتى،  نياز به حركت ووووووو وو و ههتها، كرد، اين كه جهان، اقوام، ممملممملململ

ترترت،  حسسحسحسحسحس احساس بدون  ززززززمامامامامانننننن،  اايافففت رردر ووو دشدددنننننننن همراه  دارد.  شدن  عوض 
عدم شششناخختت نن نشششاننن كك كه تنهاهاها بهبهبه ديگيگيگرى زسسسسسزسزسزااا نفرت و چسبيدن به يك عامل و نننناااااا

و و حقيقت جارى.ى.ى. حح حال نيازها و تاخير در بلوغ است؛ آشتى  باباباباببابابابا
ددردن  ك عععوض  و است  زززبان  اهللل بينننننننننن قرارداد  يك  ”زبان”  كه  كنيم  قبول   4-4
ززازازازازازازهههههه ججججججججاج ههاهنجنجنجااار ميكننند.  نن ن رررار يسيسيسيسيسيسيسيسي ببب مممميليليليلييل شخصى، ارتباط را مخدوش و حح حسسسب بربربر

رد. تا آن  ىىىىسى و نوشتار آن تصميم بگگيگگگگگ ررررارار ففففف نانناناننان زززبززبززبززز ببرررااااىىى واواواحدحدحد يييككك كهكهكه بدبدبدهيهيهيددد
ن ننه  ااز  ممم، كك ككككنينن رراراااا اااستتفافافااده تشتشتشت نونونو ب بررراىىى ف ف فارارارسىسىسى حرحرحروفوفوف ب ب بفرفرفرمامامايديديد و و و ا ا اززز مم مرحرحرحمتمتمت ززززمزمزمانانان
يهيهيمم ااباننمانانان خوا بببههه ز ز ز كهكهكه خدخدخدمتمتمتيسيسيستتت تمتريريريننن مهمهمه ايايايننن !!!””” ”””pipipingngnglililishshsh يييي ييااا ىرىرىرىرىرىرى نناننگاگاگاگاگاگاگا آو

كرد. 
چ چ چههه چيچيزى را، چ چچههه رسرسرسيديديديديديد بببه قدرتتت اگاگاگررررر يسيسييسيسييددددددد ىىىمى تفريح؟ از خود بپرپپ و حاحاحااحاحاالال،ال،الال،الال، ك كك ك

گونه حذف خواهيد كرد؟ (براى دريافت درجه استبدادااا ززززدگگگگگى!!!!!!)!)!)!!)!)
داديد، صادق بوديد، وحشت كرديد و به فكر فرو رفتيد، خوش  اگر جواب
راه  كه  آنها  جمع  به  سسرسرسسرسرسرسرزززززمينمان!  سازى  آينده  و  سازى  خود  براى  آمديد 
ايران  كه  عواملى  تك  تك  بببببه  ووووووو ميبينند خود  سازى  خود  را،  ايران  ساخت 

نرنرنرنرنرنندددد. خير مقدم! وووآوووو را،”ايران” كرده سر تعظيم وادب فرود مى 

جواب از شما . ستون سفيد مى ماند تا افتخار
 پر شدن با نوشته هاى شما را بيابد.

براى ارسال پاسخ هاى خود ميتوانيد از طريق زير اقدام 
فرمائيد:

ارسال اس ام اس: 07733113137
artshin@persianweekly.co.uk :ايميل

www.persianweekly.co.uk/ hezardastan :وب سايت
www.facebook.com/persian.weekly :فيس بوك



جمعه 17 دى ماه 1389   -  شماره 180هفته نامه پرشين1212

info@persianweekly.co.uk

نمايش آثار خبره زاده 
در رم ايتاليا 

ونيز  دوساالنه  طالي  شير  برنده  ايراني  هنرمند 
به  رم  شهر   S.A.L.E.S گالري  در  را  خود  آثار 
نمايش خواهد گذاشت.اين طراح و نقاش ايراني 
كه به تازگي مجموعه اي از ويدئوهاي خود را در 
موزه هنر رودآيلند واقع در شمال شرق آمريكا 
از  ايلنا،  با  گفت وگو  در  بود،  گذاشته  نمايش  به 
از  گفت:  و  داد  خبر  ايتاليا  در  آثارش  نمايش 
ابتداي سال گذشته ميالدي قصد داشتم آثارم را 
در ايتاليا به نمايش بگذارم. بخشي از برنامه هايم 
در تابستان 2010 در بي ينال مهم آمريكا تحت 
نيومكزيكو  در  كه  گذشت  «سانتافه»  عنوان 
برگزار شد و من هم در آن شركت داشتم. با اين 
حال نمايشگاه پيش  رويم در رم، انفرادي است 
و قصد دارم طراحي هاي جديدترم را به نمايش 
جهاني  عرصه  در  ساله،   39 بگذارم.خبره زاده 

هنرمندي شناخته شده است.

 او در سال 2003 موفق به دريافت شير طالي 
دو ساالنه ونيز شد؛ جايزه اي كه همواره سكوي 
است.  بوده  بنام  هنرمندان  از  بسياري  پرش 
خبره زاده در طراحي ها و ويدئوهايش به سمت 
همان طور  مي كند.  حركت  داستان گويي  نوعي 
گفته،  ايتاليايي  مطرح  منتقد  كلمبو  پائولو  كه 
رفته،  برباد  آرزوهاي  از  ساده  داستان هاي  اين 
مي كنند.  ياد  سخن  آدم ها  اندوه  و  حزن  تسليم، 
خبره زاده با اينكه تجربه زندگي در ايران، ايتاليا 
و آمريكا را دارد، اما حس گم گشتگي و مشكالت 
و  فرهنگي  كوله بار  محيط،  با  انطباق  از  ناشي 
مي گويد:  مي دهد.خودش  تشكيل  را  او  هنري 

هيچ جا را خانه خود نمي دانم. 

چندسال  طي  اما  هستم،  تهران  متولد  اينكه  با 
اين  كرده ام.  زندگي  زيادي  كشورهاي  در  اخير 
در  تصاوير  خلق  براي  منبعي  جابه جايي ها، 
هم انقباضي  و  انبساطي  هم  كه  شده اند  فضايي 
هستند. اين هنرمند ايراني درباره تلفيق طراحي، 
مي گويد:  كارهايش  در  انيميشن   و  نقاشي 
و  انيميشن هايم  ادامه  حقيقت  در  طراحي ها 
وسيله اي براي توصيف گذشته، امروز و آينده 
هستند. طراحي با سكون پيوند دارد و انيميشن 
رشته  در   1991 سال  كه  زمان.خبره زاده  با 
رياضيات از دانشگاه آزاد اسالمي فارغ التحصيل 
شده. او فارغ التحصيل آكادمي هنر رم در سال 
و   1998 سال  در  واشنگتن  هنر  كالج   ،1996
سال 1999  در  فلسفه  رشته  در  كلمبيا  دانشگاه 

است. 

جهان فرهنگ

بزرگ  نويسنده  دو   2010 سال  در 
ادبيات  در  آثارشان  با  را  نام شان  كه 
خالق  درگذشتند:  كردند  جاودانه  جهان 
«ناتور دشت» و نابغه داستان نويسي 
 91 سن  در  ژانويه  ماه  در  كه  آمريكا 
از  كه  نويسنده اي  گذشت،  در  سالگي 
از  كس  هيچ  و  مي كرد  فرار  حاشيه ها 
زندگي خصوصي او در شهر كورنيش 
خبر نداشت و نويسنده پرتغالي، ژوزه 
ساراماگو خالق كتاب «كوري» كه براي 
پرتغال  براي  را  نوبل  جايزه  بار  اولين 
در  كتاب  اين  ترجمه  آورد.  ارمغان  به 
با  ايران  جمله  از  مختلف  كشورهاي 

اقبال خوبي مواجه شد. 

ميزش  كشوي  در  گذاشتن  براي 
مي نوشت و نه براي انتشار 

به  آمريكايي  نويسنده  اوتس،  كارول  جورج 
گاردين  در  را  يادداشتي  سلينجر  مرگ  مناسبت 
پورمحسن  مجتبي  توسط  كه  رساند  چاپ  به 
را  آن  اينجا  در  كه  شد  برگردانده  فارسي  به 

مي خوانيد: 
سلينجر،  جي دي  مثل  تاريخ  در  نويسنده اي  هيچ 
به  مرموزانه  اين چنين  مرگش  از  پيش  سال ها 
اثر  آخرين  كه  نويسنده اي  نشد.  تبديل  افسانه 
عنوان  با  بود  ناقصي  نثر  قطعه  منتشرشده اش، 
«هپ ورث 16، 1924» كه 19 ژوئن سال 1965 در 

مجله نيويوركر چاپ شد. 
نسبتي  سلينجر  فراوان  شهرت  مي رسيد  نظر  به 
يك  تنها  باشد.  داشته  آثارش  حجم  با  معكوس 
خيلي ها  و  دارشتند  دوستش  خيلي ها  كه  رمان 
آن را به باد انتقاد گرفتند، «ناتوردشت» (1951) 
است،  كالسيك  رمان هاي  از  يكي  حاال  كه 
درخشان  و  گزنده  داستان هاي  از  مجموعه اي 
دو  بلند  داستان  و   (1953) داستان»   9» نام  به 
 ،(1961) زويي»  و  «فرني  گلس،  خانواده  بخشي 
«تيرهاي سقف را باال بگذاريد نجاران و سيمور: 
يك پيشگفتار» (1963)، مجموعه آثار كم حجم و 

با ويژگي هاي كامال متفاوت سلينجر بود. 
بي ريشگي  آثارش،  در  سلينجر  دغدغه  عمده 
و  معاصر  آمريكاي  جامعه   ماترياليسم  اخالقي 
بسيار  نوجوانان  و  كودكان  بر  مخربش  تاثير 
احساساتي بود كه تمايالت مذهبي شان هم مرموز 
(شرقي و مرموز) و هم سانتي مانتال (خودبينانه، 

ساده لوحانه و خودمحورانه) بود. 
انتظار  و  سلينجر  شده  منتر  آثار  موفقيت  به رغم 
مجله  خاطرش  به  كه  مخاطبانش  هيجان زده 
كم اهميت ترين  حتي  انتشار  آماده  نيويوركر 
در  دهه 1960و  اواسط  در  او  بود؛  نوشته هايش 
اثري  ديگر  كه  گرفت  تصميم  سالگي   40 سن 
روستاي  در  داد  ترجيح  و  نكند  منتشر  خود  از 
كند.  زندگي  انزوا  در  و  نيوهمشاير  كورنيش 
سلينجر  اينكه  بر  مبني  مي شد  پخش  شايعاتي 
منتقدين  گاهي  كه  را  تندي  نقدهاي  نمي توانست 
بر آثارش مي نوشتند تحمل كند و از آن پس اگر 
ميزش  كشوي  در  گذاشتن  براي  فقط  مي نوشت، 
او  انزوا طلبي  اما  انتشار.  براي  نه  و  مي نوشت 
حرفه اي اش  كار  اوايل  همان  از  هم عصرانش  از 

داستان هاي  نمي داد  اجازه  كه  زماني  شد،  آغاز 
سلينجر  شود.  چاپ  ادبي  جنگ هاي  در  كوتاهش 
چهره  يك  عنوان  به  كه  بوده  ناشناخته  آن قدر 
معتبر  سايت هاي  در  مدخلي  هيچ  معاصر  ادبي 

براي  معاصر  نويسندگان  «راهنماي  و  «سالون» 
در  جهان  حاال  نيست.  موجود  كتاب خوان ها» 
است،  سلينجر  مرگ  از  پس  آثار  انتشار  انتظار 
ميراث  مطمئنا  و  دارد  وجود  حتما  كه  آثاري 

فوق العاده اي محسوب مي شود. 

عاقالنه رفتار نمي كنيم 
اين  داريد  كه  االن  كنيد  تصور  لحظه  يك  فقط 
نور  در  چيز  همه  ناگهان  مي خوانيد  را  مطلب 
چيز  هيچ  شما  و  برود  فرو  كننده اي  خيره  سفيد 
را نبينيد. كم كم تمام اطرافيان و هموطنان تان به 
در  زندگي  كنيد  تصور  و  شوند  مبتال  درد  همين 
ساراماگو  مي شود.  دشوار  چقدر  شرايطي  چنين 
به  را  كابوس  اين  هنرمندانه  «كوري»  رمان  در 
«اين،  مي گويد:  خود  گرچه  است  كشيده  تصوير 
كوري واقعي نيست؛ تمثيلي است.كور شدن عقل 
و فهم است. ما انسان ها عقل داريم و عاقالنه رفتار 
نمي كنيم....»* قسمتي از اين رمان را مي خوانيم: 

بيندازي  كه  نگاه  يك  مي كند.  باور  كسي  «مگر 
شان  ني  ني  مي بيني،  سالم  را  مرد  چشم هاي 
و  سفيد  شان  سفيده  مي زند،  برق  و  مي درخشد 
پوست  باز،  باز  چشم ها  چيني.  مثل  است،  صلب 
صورت چروك چروك، ابروها ناگهان گره افتاده، 
در  مي دهد  نشان  اينها  همه  كه  مي داند  هركسي 
درونش غوغاست. با يك حركت سريع آن چه در 
ديدرس بود توي مشت هاي گره كرده مرد ناپديد 
تصويري  آخرين  مي كند  سعي  انگار  مي شود، 
چراغ  گرد  نور  دارد،  نگه  ذهنش  در  ديده  كه  را 
راهنمايي. وقتي چند نفر كمكش كردند تا از ماشين 
پياده شود، با نااميدي گفت من كور شده ام، من 
را  چشم هايي  درخشش  اشكش  و  ام،  شده  كور 
كه مدعي بود مرده اند بيش تر مي كرد. زني گفت 
اين چيزها پيش مي آيد، ولي رد مي شود، خاطرت 

جمع گاهي مال اعصاب است.»* 
زبان  به  ساراماگو  شده  ترجمه  آثار  ديگر  از 
نام ها»،  «همه  سنگي»،  «بلم  به  مي توان  فارسي 
محاصره  «تاريخ  و  ريش»  ريكاردو  «سالمرگ 

ليسبون» اشاره كرد. 
نخستين  ساراماگو،  كه  بود  اين  بر  قرار 
امسال  اوت  در  نوبل،  جايزه  برنده  پرتغالي زبان 
حضور  اسكاتلند  در  ادينبرا  كتاب  فستيوال  در 

داشته باشد. 
آثار او كه به بيش از 20 زبان دنيا ترجمه و چاپ 
شده غالبا با آثار گابريل گارسيا ماركز كلمبيايي، 

استاد رئاليسم جادويي، مقايسه شده است. 
مشيري،  مينو  ترجمه  ساراماگو،  *كوري،ژوزه 

انتشارات علم 1378 
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كتاب هايي كه شما را پولدار مي كنند 
هفته نامه فوربس در پايگاه اينترنتي خود فهرستي از كتاب ها را منتشر كرده است كه به مردم 
كمك مي كنند پولدار شوند. در غرب طي حداقل دو سال گذشته بحران مالي و ركود اقتصادي 
به  و  است  شده  منجر  عادي  مردم  و  سرمايه گذاران  از  بسياري  نااميدي  و  ورشكستگي  به 
همين دليل كتاب هايي كه تالش مي كنند اميد را به جامعه بازگردانند و شيوه هاي پولدار شدن 
را به مردم بياموزند بسيار پرطرفدار هستند. واقعيت اين است كه وضعيت خانوارهاي غربي 
در سال جاري نيز چندان بهتر از دو سال گذشته نيست و هنوز هم پرداخت بدهي ها بخش 
بزرگي از درآمد خانواده ها را به خود اختصاص مي دهد. در مجموعه كتاب هايي كه نشريه 
فوربس معرفي كرده است عمدتا روش هايي براي غلبه بر بدهي به بانك ها و نيز شيوه هاي 
سرمايه گذاري در بازارهاي مالي ارائه شده است. براي مثال در كتاب شيوه هاي سرمايه گذاري 
موفق، نويسنده به بررسي ساختار بازارهاي مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري اقدام كرده 
نامه هاي اين ثروتمند آمريكايي  مجموعه  بافت و نيز  باره وارن  در  در كتاب مقاالتي  است. 
سرمايه گذاري  روش هاي  و  ايده ها  كرده  تالش  نويسنده  و  شده  منتشر  سرمايه گذاران  به 
دوران هاي  در  سرمايه گذاري  فرصت هاي  كتاب  در  دهد.  توضيح  را  وي  شدن  ثروتمند  و 
بحران نيز نويسنده چهره اي جذاب از بحران مالي اخير در جهان به تصوير كشيده است و 
تالش كرده روش هاي بهره بردن از بحران كنوني را توضيح دهد. از آنجا كه يكي از داليل 
بروز بحران مالي در غرب آشنا نبودن سرمايه گذاران عادي با ساختار كار بازارهاي مالي 
است  كرده  تالش  نويسنده  هوشمند  سرمايه گذار  كتاب  در  بوده  سرمايه گذاري  ابزارهاي  و 
مباحث ياد شده را به روشي ساده مطرح كند. در كتاب هايي كه نشريه فوربس معرفي كرده 
اقتصاد  افق  و  مالي  بازارهاي  به  مردم  و  سرمايه گذاران  بي اعتمادي  از  شده  تالش  عمدتا 
كاسته شود. اين كتاب ها در دو سال گذشته منتشر شده اند و به نظر مي رسد براي سال هاي 

متمادي كاربرد داشته باشند زيرا حل بحران كنوني به سال ها زمان نياز دارد. 

عتيق رحيمي «جنايت و مكافات» افغاني را مي نويسد 
جايزه  شد  موفق  صبور»  سنگ   » كتاب  با  سال 2008  در  كه  افغان  نويسنده  رحيمي،  عتيق 

گنكور را به دست بياورد، رمان تازه خود را در ماه مارس منتشر خواهد كرد. 
اين رمان هم مانند «سنگ صبور» به زبان فرانسوي نوشته شده و همان انتشارات P.O.L كه 

كتاب قبلي را چاپ كرده است آن را روانه بازار خواهد كرد. 

داستان رمان تازه عتيق رحيمي با نام « نفرين بر داستايوسكي» در كابل پس از اشغال توسط 
شوروي مي گذرد و قصه مردي است كه با خواندن «جنايت و مكافات» تحت تاثير قرارگرفته، 
براي  است  فرصتي  رمان  اين  مي رساند.  قتل  به  را  پيرزني  و  مي بيند  راسكولنيكف  را  خود 
نويسنده تا آشفتگي هاي سرزمين خود را حكايت كند كه در آن ترور، انتقام و تحقير زنان 

حكومت مي كند. 

روزنامه اينديپندنت ليستي از بهترين كتاب هاي سال 
2010 را اعالم كرده است و محمد حسنلو در سايت 
كتاب نيوز توضيح كوتاهي در مورد هر كدام از اين 
كتاب ها داده است. اين گرچه هيچ كدام از اين كتاب ها 
تا امروز به فارسي ترجمه نشده اما دانستن نام آنها 

نيزخالي از لطف نيست: 

«سوال فينكلر»  هاوارد جاكوبسن 
روزنامه نگار  و  نويسنده  جاكوبسن،  هاوارد 
جايزه  برنده  فينكلر»  «سوال  رمان  براي  بريتانيايي، 
ادبي «من بوكر» سال 2010 شد. جاكوبسن كه امسال 
رقباي قدرتمندي از جمله پيتر كري (برنده دو جايزه 
بوكر) را در كنار خود داشت، در گيلدهال لندن جايزه 

50 هزار پوندي خود را دريافت كرد. 
است،  جاكوبسن  رمان  يازدهمين  كه  فينكلر»  «سوال 
است  بي بي سي  در  راديويي  كننده  تهيه  يك  درباره 
هويتش  كه  مي كند  احساس  اي،  حادثه  از  بعد  كه 
را  خود  كه  جاكوبسن  است،  شده  تغيير  دستخوش 
«جين آستين يهودي» مي خواند و گفته است كه «اين 
آدمي  چشم  از  بودن  يهودي  تصوير  درباره  كتاب 

است كه بيرون ايستاده است.» 
«زندگي»  كيت ريچاردز 

وجود  با  دارد  سال   66 اكنون  هم  كه  ريچاردز 
شخصي،  زندگي  در  بي حاشيه اش  و  آرام  شخصيت 
كتابي هايي پر از تجربه  هاي عجيب منتشر كرده است 
مي كشد  تصوير  به  را  زندگي  ديوانگي  و  جنون  كه 
مي دهد  قرار  بررسي  مورد  را  انسان هايي  زندگي  و 
داروهاي  و  مواد  جهنم  از  فرار  حال  در  هميشه  كه 
روانگردان و عواقب آن هستند. او خاطرات دوستان 
خود را در برخورد با اين افراد به شكل داستاني بلند 

روي كاغذ آورده است. 
او دوراني را شرح مي دهد كه موسيقي هاي راك وارد 
مردم  زندگي  در  را  رفتارها  اين  و  شد  مردم  زندگي 
بيشتر كرد. او موسيقي از نوع ذكر شده را سونامي 
خطاب مي كند كه زندگي مردم آمريكا و بريتانيا را با 
خود مي برد طوري كه نمي توان آثاري از ويرانه هاي 

آن را يافت. 
«موزه بي گناهي»  اورهان پاموك 

رمان هاي  پرفروش ترين  از  يكي  بي  گناهي»  «موزه 
اورهان پاموك، نويسنده ترك پس از ترجمه به زبان 
كشورهاي  كتاب  بازارهاي  از  بسياري  در  انگليسي 
و  مدرن  دنياي  آينده  بي گناهي»  «موزه  است.  غربي 

سنتي و وجوه شرقي و غربي تركيه را بدون كوچك 
كتاب  اين  در  پاموك  مي دهد.  نمايش  تعصبي  ترين 
ثروتمند  خانواده اي  از  جواني  مرد  زندگي  داستان 
عشق  با  مواجهه  در  كه  است  كشيده  تصوير  به  را 
كشمكش  و  نوسان  دچار  خود  با  روزمره  زندگي  و 
حال وهواي  و  شرايط  رمان،  اين  در  پاموك  است.  
به   1984 تا   1975 سال هاي  در  را  استانبول  شهر 
است  كرده  سعي  نوعي  به  و  است  كشيده  تصوير 
از  نمونه اي  در  اغراق  بدون  را  عاشقانه  داستان  اين 
يك زندگي واقعي به تصوير بكشد. پاموك، خود در 
اين باره مي گويد: من همواره به اين اصل پايبندم كه 
داستان نويس بايد هر آنچه واقعيت است به مخاطبش 
ارائه كند و به هيچ وجه نبايد قضاوت هاي شخصي  
خود را در اثر به خواننده اش تحميل كند. رمان موزه 
پرفروش ترين  و  برترين  از  يكي  پاموك  بي گناهي  
بر  بالغ  امروز  تا  كه  است  ترك  نويسنده  اين  آثار 
رفته  فروش  به  جهان  در  آن  از  نسخه  هفت ميليون 

است. 

مك  نيل  شي«   100 در  جهان  از  تاريخي 
گريگور» 

سال 2010  رسيدن  فرا  با  لندن  بريتيش  موزه  مدير 
را  بشر  تاريخ  برتر  كشف  يا  100اختراع  ميالدي 
برنامه  يك  ژانويه  پايان  از  دارد  قصد  و  برگزيده 
راديويي را به صورت هفتگي در راستاي معرفي اين 
با  گريگور  مك  نيل  كند.  اجرا  كشف،  يا  اختراع   100
موزه  اين  در  كه  ارزش  با  شي  هفت ميليون  بررسي 
تاريخ  برتر  اختراع  يا  كشف  مي شوند 100  نگهداري 
بشر را انتخاب كرده است كه در كتابي تصويري اين 

اشيا را به نمايش گذاشته است. 
اين اشيا متعلق به كشورهاي مختلف دنيا از مكزيك 
گرفته تا چين، از اسكاتلند تا سودان در واقع اشياي 
قديمي جمع آوري شده (!) توسط انگليسي ها هستند 

كه تاريخ و تمدن كشورها را توضيح مي دهند. 

ديويد  زوت»   دي  ژاكوب  پاييز  «هزاران 
ميشل 

ميشل يكي از نامزد هاي دريافت جايزه من بوكر در 
دنيا  هزاران  زوت»  دي  ژاكوب  پاييز  «هزاران  كتاب 
و فرهنگ را شرح مي دهد كه در جامعه ژاپني از آن 
اطالعاتي در دست افراد نيست ولي همه طبق عادات 
موفقيت  با  هم  كنار  كامل  سالمت  با  خود  روزانه 

زندگي مي كنند. 

بهترين  كتاب هاي 2010 از نگاه اينديپندنت 
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آيا داريم احمق تر مى شويم؟
در  مى شويم؟»  احمق تر  داريم  آيا  مى رود.  آب  دارد  ما  «مغزهاى 
بسيارى موارد بشر مى كوشد تا به ابعاد بزرگ ترى دست 
پيدا كند اما اين در مورد مغز صادق نيست و در اين مورد 
بزرگ شدن مترادف با بهتر شدن نيست. حتى دانشمندان 
خالف اين روند را بيان مى كنند و مى گويند با تكامل انسان 
در طول تاريخ، مغز انسان هم در واقع كوچك تر شده است. 
در واقع تا 20 هزار سال مغز انسان رو به رشد و افزايش 
حجم بود اما از آن زمان مغز نياكان بشر جريان معكوسى را طى 
شدن  كوچك تر  روند  اين  و  شده است  كوچك تر  مرور  به  و  كرده 
همچنان ادامه دارد. انسان هاى اوليه گونه «كروَمگنون» كه نزديك 
به 20 تا 30 هزار سال پيش در اروپا زندگى مى كردند بزرگ ترين 
امروزى  انسان  مغز  و  بوده اند  دارا  تاريخ  طول  در  را  مغز  اندازه 

از آن زمان 10 درصد 
يك  اندازه  به  يعني 
كوچك تر  تنيس  توپ 
شده است. متخصصان 
علل  درباره  هنوز 
اين  پيامدهاى  و 
مطمئن  تكاملى  روند 
اين  بر  برخى  نيستند. 
روند  اين  كه  باورند 
مى تواند جريانى رو به 

انسانى،  جامعه  شدن  پيچيده تر  با  همزمان  شايد  باشد.  كم هوشى 
افراد براى بقا و توليد نسل به اندازه انسان هاى قديمى نيازى به 
استفاده از هوش خود ندارند. از طرف ديگر با كنار گذاشتن بدبيني 
مي توان اينطور استنباط كرد كه شايد كاهش اندازه مغز در واقع 
كه  است  اين  نشانه  مغز  شدن  كوچك تر  است.  تكاملى  امتياز  يك 
انتخاب طبيعى در انسان به سوى خشونت گرايى كمتر مى رود يا به 
عبارت ديگر مدارا و تسامح در نوع بشر رو به افزايش است. زمانى 
كه روند تكاملى و گزينش طبيعى يك گروه به سوى خشونت كمتر 
پيش مى رود، اين گروه را مى توان يك جامعه «اهلى» ناميد. نگاهى 
به بدن شمارى از گونه هاى اهلى از جانوران از جمله ميمون، سگ 
در  جسمانى  ويژگى هاى  از  برخى  رشد  نشان دهنده  بوقلمون  يا 

آنهاست. 
در  تكاملى  روند  از  نشانه اى  مى تواند  انسان  مغز  كاهشى  روند 
با  كه  است  شناختى  مهم تر  مسئله  اما  باشد  كندذهنى  راستاى 
تكامل  مقايسه  مى كنيم.  پيدا  بشر  نوع  به  نسبت  روند  اين  بررسى 
از  بهترى  درك  به  يافتن  دست  به  جانوران  ديگر  تكامل  با  انسان 

وضعيت انسانى كمك مى كند. 

5 ژانويه 2011 

تور تعطيالت سال نو  رهبران جهان 
بيش از يك هفته از شروع تعطيالت سال نو ميالدي مي گذرد 
و مسافران خوش اقبالي كه در بحران يخبندان جاده هاي اروپا 
بايد  آرام  آرام  نشدند،  گرفتار  آمريكا  پروازهاي  شدن  لغو  و 
رهبران  از  بسياري  بين،  اين  در  بگيرند.  پيش  در  را  خانه  راه 
و  دادند  استراحت  خود  به  طوالني  سال  يك  از  بعد  هم  جهان 
براي  نشده،  بسامان  هنوز  اقتصادي  اوضاع  كه  شرايطي  در 

تعطيالت كريسمس شان بودجه هنگفتي هزينه كرده اند. نفر اول 
ميليون   1.5 مسافرت  با  كه  آمريكاست  رئيس جمهور  فهرست، 
دالري اش ركورد شكست. باراك اوباما براي تعطيالت به جزيره اي 
رفته كه در آنجا بزرگ شده است. هزينه اقامت 10 روزه ساكنان 
كاخ سفيد در جزيره هاوايي، شامل اجاره يك ويالي مجلل رو به 
ويژه،  نيروهاي  و  امنيتي  سرويس هاي  ماموران  اقامت  اقيانوس، 
اضافه كاري پليس محلي، پرواز پيش از موعد بانوي اول اياالت 
رئيس جمهور  اختصاصي  توريستي  پرواز  دخترانش،  و  متحده 
تمام  از  فارغ  اوباما  است.  كاركنان  ساير  به  مربوط  هزينه هاي  و 
دغدغه هاي ريز و درشت پاپان سال 2010، اين روزها در زادگاهش 
اوقات خوشي را مي گذراند. در برنامه هاي تفريحي رئيس جمهور، 
تمام كردن كتاب خاطرات «رونالد ريگان» هم گنجانده شده است. 
نيكال ساركوزي هم براي بار دوم، كشور مراكش را براي گذراندن 
تعطيالت سال نو انتخاب كرده است. در واقع او با اصرار كارال 
مراكش  در  را  كريسمس  هم  بار  اين  تا  كرده  متقاعد  را  بروني 
بگذرانند. البته در اين بين شايعاتي هم مبني بر تصميم اين دو نفر 
براي گرم تر كردن كانون خانواده شان با آمدن يك نوزاد به گوش 
مي رسد. از آنجايي كه ساركو تصميم دارد در انتخابات دور دوم 
كمپين هاي  در  مي تواند  كند،  شركت  سال 2012  رياست جمهوري 
سوسياليست اش  رقباي  شكست  براي  موضوع  اين  از  انتخاباتي 
كمال استفاده را ببرد. ساكنان كاخ اليزه براي اين سفر دو هفته اي 

بودجه اي در حدود نيم ميليون دالر هزينه كرده اند كه البته گفته 
مي شود بخش اعظم اين پول به بنيادهاي خيريه و مراكز نگهداري 
برنده  برگ  يك  است؛  يافته  اختصاص  بي سرپرست  كودكان  از 

تبليغاتي ديگر براي رئيس جمهور آينده. 
والديمير پوتين و مدودف يك روز قبل از كريسمس با هم به پيست 
اسكي «سوچي» رفتند و با يك تير چند نشان زدند. «سوچي» قرار 
دليل  همين  به  و  باشد  سال 2014  زمستاني  المپيك  ميزبان  است 
پيست هاي  در  اسكي  حين  روسيه  وزير  نخست  و  رئيس جمهور 
بررسي  نزديك  از  هم  را  كار  پيشرفت  روند  منطقه  اين  پربرف 
كردند. ابتدا مدودف به كرملين برگشت تا تعطيالت را در پايتخت 
را  رويايي اش  تعطيالت  ناچار  به  هم  پوتين  او  از  بعد  اما  بگذراند 
در سواحل درياي سياه نيمه كاره رها كرد. تغيير ناگهاني شرايط 
جوي، يخبندان و توفان به قطع برق در 787 روستا و چند شهر 
اطراف مسكو ختم شد و از آنجا كه مسئوالن دولتي موفق نشدند 
تصميم  پوتين  كنند،  عمل  خسارت ها  جبران  براي  شان  وعده  به 
وزير  نخست  بدهد.  آنها  به  نشدني  فراموش  درس  يك  گرفت 
روسيه بالفاصله خود را به مسكو رساند و اعالم كرد تعطيالت 
سال نو اعضاي دولت، مسئوالن ارگان ها و مناطق سرمازده براي 
همچنين  و  جوي  بد  شرايط  پيامدهاي  از  جلوگيري  و  رسيدگي 
همدردي با افرادي كه شب كريسمس در تاريكي بودند،لغو است. 

ديويد كامرون هم بعد از جنجال هاي رسانه اي در مورد سفرش 
اواسط  ماند.  بريتانيا  در  را  نو  سال  تعطيالت  نهايت  در  تايلند  به 
ماه دسامبر وقتي برنامه سفر نخست وزير به آسياي شرقي در 
تعطيالت مطرح شد، بسياري اين اقدام كامرون را به دليل زير پا 
گذاشتن قوانين حقوق بشر و مسائل مربوط به گروه مخالف دولت 
موسوم به «پيراهن سرخ ها» در تايلند محكوم كردند. جنجال ها تا 
به  را  تايلند  به  سفر  عطاي  كامرون  نهايت  در  كه  گرفت  باال  آنجا 
ماندگار  بريتانيا  در  نوزادش  فرزند  و  همسر  با  و  بخشيد  لقايش 
و  كامرون  هفته اي  دو  اقامت  براي  پوكت  در  مجللي  هتل  شد. 
خانواده كوچكش در نظر گرفته شده بود كه البته شبي هزار پوند 

براي نخست وزير هزينه داشت. 
اما در اين بين سيليو برلوسكني خبرساز، تعطيالت به نسبت آرام 
محل  از  رسانه ها  از  يكي  هيچ  لحظه  اين  تا  و  مي گذراند  را  تري 
در  ايتاليا  رئيس جمهور  مي رود  احتمال  ندارند.  اطالعي  او  اقامت 

يكي از ويالهاي مجلل اش در يكي از سواحل آرام كشور باشد. 
آنجال مركل، هم بعد از هفته هاي پر تنشي كه در روزهاي پاياني 
سال پشت سر گذاشت تعطيالت در آلمان و در كنار خانواده اش 
بود. هر چند شايعات از سرماخوردگي شديد صدر اعظم آلمان در 
كريسمس خبر مي دهند. او قرار است روز 11 ژانويه البته نه براي 

تعطيالت بلكه براي كار به قبرس يونان سفر كند. 
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 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

به منظور بهبود كيفيت زندگى و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهين
برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

 برنامه ريزى شده را برگزار مى كند.
پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

خودروهاي فوق زرهي در اختيار 
مافيا و ثروتمندان 

مخدر  مواد  كارتل هاي  و  قاچاقچيان  جوالنگاه  قبل  سال ها  از  مكزيك 
بوده و ساالنه جنگ هاي خياباني زيادي بين گروه هاي قاچاق صورت 
از  بخشي  رونق  موجب  اما  قاچاقچيان  خونين  جنگ هاي  مي گيرد. 
اين  مي شود  گفته  اصل  در  است.  شده  كشور  اين  در  خودرو  بازار 
تجارت  عمده  بخش  كنترل  كه  هستند  مكزيك  مخدر  مواد  كارتل هاي 
و صنعت كشور را كنترل مي كنند و همين مسئله دردسرهاي فراواني 
براي سازندگان اتومبيل به وجود آورده است. در حال حاضر فروش 
خودروهاي فورد«پيكاپ F-150» يا آنطور كه در مكزيك فورد «لوبو» 
ناميده مي شود با كاهش چشمگيري مواجه شده است. چرا كه تصوير 
گره  نوعي  به  مخدر  مواد  كارتل هاي  اعضاي  تصوير  با  خودرو  اين 
مخصوص  «لوبو»  كه  شده  رايج  جامعه  در  باور  اين  و  است  خورده 
قاچاقچي هاست. در اصل همين طور هم هست. «لوبو» در ميان ساير 
وسايل نقليه معموال انتخاب اول اجيرشدگان كارتل هاست و درست به 
همين دليل بخش خودروسازي «پيكاپ» با خطر نابودي روبه روست. 
خريداران عادي اما «لوبو» را در آخر ليست انتخاب شان قرار مي دهند 
چرا كه ماموران در ايست هاي بازرسي و مرزي با سخت گيري هر چه 
حال  به هر  اما  مي كنند.  تفتيش  را  رانندگان شان  و  خودروها  اين  تمام 
از  مكزيكي  رسانه هاي  مقابل  در  نيستند.  خريداران  تنها  مافيا  سران 
رشد فروش خوردوهاي زرهي و ضدگلوله در اين كشور خبر داده اند 
و نوشته اند كه خصوصا فروش مدل هاي SUV زرهي بين ثروتمندان، 
مقامات دولتي و رسمي و سوداگران مواد مخدر افزايش چشمگيري 
يافته است. ترس از ترور در ميان قاچاقچيان و نهادهاي دولتي امنيتي 
باعث شده كه خودروهايي مثل لندروور، جگوار، رولزرويس فانتوم، 
مرسدس بنز كالس E و بي ام و سري 7 فوق زرهي كه همگي ضد گلوله 

هستند با قيمت هاي گزاف در اين كشور به فروش برسند. 
 5 ژانويه 2011 
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ديوار 206 
كيلومتري ميان 

شرق و غرب 
تركيه  و  يونان  ميان  روابط 
همچنان شكر آب است و خبر 
ميان  مرزي  ديواري  ساختن 
دو كشور، جنجالي تازه به راه 
انداخته است. در سومين روز 
اعالم  آتن  ميالدي  نو  سال  از 
كرد كار ساخت وساز ديواري 
به طول 206 كيلومتر در مرز زميني 
از  هدف  و  شده  آغاز  تركيه  ميان 
جلوگيري  مرزي  ديوار  اين  ساخت 
است.  غيرقانوني  مهاجران  ورود  از 
كشور  وزير  پاپوتسيس،  كريستوس 
يونان اصرار دارد كه اين ديوار را با 
ميان  كيلومتري  مرزي 1046  حصار 
كند  مقايسه  مكزيك  و  متحده  اياالت 
را  ديواري  چنين  ساخت  منتقدان  اما 
آلمان  فرانسه،  گسترده  مقاومت  نماد 
به  تركيه  پيوستن  براي  يونان  و 
تقسيم  جديد  نشانه  و  اروپا  اتحاديه 
و  غرب  در  مسلمانان  مسيحيان- 

شرق مي دانند. 
يوناني،  كارشناسان  برآورد  با 
حاضر  شرايط  در  حصار  ساخت 
مقرون به صرفه نيست. ديوار مرزي 
پنج  طول  در  مكزيك  و  آمريكا  ميان 
سال با هزينه اي 1.6 ميليارد يورويي 
ساخته شده و با آخرين فن آوري هاي 
منع عبور و مرور، دوربين هاي مدار 

ماموران  و  رادار  سيستم هاي  بسته، 
گشت مسلح تجهيز شده است. 

حصار  اين  ساخت  از  مرحله  اولين 
و  متر  سه  ارتفاع  به  ديواري  مرزي 
ورودي  كه  است  متر   12874 طول 
كوچكي از مرز تركيه دارد. اولين فاز 
ماه  كه  مي شود  ساخته  منطقه اي  در 
اكتبر مركز تجمع و ازدحام مهاجران 

شده بود. 
تعداد   ،2010 سال  اول  ماه   9 در 
مهاجران غيرقانوني كه سعي داشتند 
برسانند  يونان  به  را  خود  تركيه  از 
به  و  شد  برابر  پنج  ناگهاني  شكل  به 
31219 نفر رسيد. در واقع مرز يونان 
تنها مرز زميني اروپايي بود كه چنين 
غيرقانوني  مهاجران  آماري  جهش 
اتحاديه  مرزي  آژانس  بود.  شاهد  را 
از  درصد   90 كه  تخمين زده  اروپا 
مرز  از  غيرقانوني  مهاجرت هاي 
اين  و  گرفته  صورت  يونان   – تركيه 
مهاجران بيشتر از عراق، پاكستان و 

افغانستان هستند. 
كه  مورد  اين  به  تركيه  ميان  اين  در 
غيرقانوني  مهاجرت هاي  مسئول 
واكنش  شدت  به  مي شود  شناخته 
خارجه  امور  وزير  است.  داده  نشان 
«ما  مي گويد:  دراين باره  تركيه 
برخورد  تالش هايي  چنين  با  به شدت 
پيش  نفر  هزاران  سال  هر  مي كنيم. 
زمين هاي  در  يونان  مرز  از  عبور  از 
يك  اين  مي شوند.  بازداشت  تركيه 
نيازمند  و  است  بين المللي  معضل 

اقدامي بين المللي است.» 
4 ژانويه 2011 

ی ی  را ر 
شركت صرافى هستى آماده همكارى

L/C با بازرگانان و متقاضيان گشايش 

انتقال ارز به ايران و بالعكس
 در كمتر از 15 دقيقه در حضور شما

انتقال ارز به ديگر نقاط جهان
 در كمتر از 24 ساعت ( جهت اختالف ساعت)

تخفيف ويژه براى دانشجويان و مشتريان داراى عضويت
قبل از تماس با ما قيمت هاى ديگر صرافى ها را چك كنيد.

با خريد از صرافى هستى و دريافت كد مخصوص از تخفيف 10 درصد 
كامپيوتر و لوازم الكترونيك از شركت A- Pox بهره مند خواهيد شد.

آدرس صرافى
117 station road, Edgware HA8 7JG

تلفن هاى صرافى:
مستقيم: 02089522044 - غير مستقيم: 02089527811

موبايل 24 ساعته: 07551222729

حراج كتاب آشپزى عصر 
قاجار در لندن

جزوه اى دست نويس از دستورات آشپزى دوره قاجار 
قرار  فروش  معرض  در  لندن  هامس  بن  حراجى  در 

خواهد گرفت. 
حراجى بن هامس لندن در فروش آثار هنرى اسالمى 
و هندى خود كه در ماه ژانويه برگزار مى شود، دست 
مجوعه اى  كه  كرد  خواهد  عرضه  نيز  را  نوشته هايى 

از دستورات آشپزى دوره قاجار را تشكيل مى دهند.
به گفته كارشناسان اين جزوه 37 برگه اى بدون عنوان، 
توسط محمد قلى خان قاجار قويونلو مجد السلطنه كه 
به گمان برخى نوه فتحعلى شاه قاجار بوده، نوشته و 

جمع آورى شده است.
اين كتابچه به آن دليل كه حاوى دستورالعمل هاى تهيه 
تعداد كمى از غذاهاى سنتى آن عصر است از اهميت 
اينرو  از  و  بوده  برخوردار  غربى ها  بين  در  بااليى 
و  پرتغالى  ايتاليايى،  فرانسوى،  مختلف  زبان هاى  به 

همچنين انگليسى ترجمه شده است.

دستورات آشپزى گوناگونى همچون تهيه انوع سوپ، 
سس و نان در اين كتابچه ديده مى شود كه از مهم ترين  
آن ها دستور تهيه سوپ آبگوشت ملكه است كه مواد 
تكشيل دهنده آن را مقدارى گوشت پخته و سبزيجات 

تشكيل مى دهند.

سوپ  اين  هامس،  بن  حراجى  كارشناسان  گفته  به 
دلخواه  غذايى  وعده هاى  از  يكى  كه  آنجايى  از  غليظ 
آبگوشت  سوپ  به  مى رفته  شمار  به  ويكتوريا  ملكه 

ملكه شهرت پيدا كرده است.

اين كتاب بارها در دهه هاى 50 و 60 ميالدى در اروپا 
انتشار يافته و روش تهيه و پخت انواع غذاهاى سنتى 

همچمون انواع كباب در آن ديده مى شود.

موفق ترين كمپاني هاي هاليوودي 2010 
كمپاني برادران وارنر به لطف اكران و درخشش فيلم هايي چون «آغاز» 
متوالي  سال  سومين  براي  توانست  مرگ»  هديه هاي  و  «هري پاتر  و 
بيشترين ميزان فروش را در مقايسه با ديگر كمپاني هاي بزرگ هاليوود 

به دست آورد. 
گذشته  سال  در  وارنر»  «برادران 
ميليارد  مجموع  1/88  در  ميالدي 
خود  توليدات  فروش  از  دالر 
به دست آورد كه بيش از  18 درصد 
از كل بازار فيلم سينماي آمريكا را 

شامل مي شود. 
ميان  در  فروش  ميزان  باالترين 
براي  وارنر  برادران  محصوالت 

فيلم «آغاز» به كارگرداني «كريستوفر نوالن» با  292 ميليون دالر است. 
محصوالت  دالري  ميليارد  فروش  1/74  مجموع  با  پارامونت»  «كمپاني 
خود دومين استوديو موفق هاليوود در سال گذشته ميالدي نام گرفت 
كه  16درصد از كل بازار فيلم هاليوود را در اختيار خود گرفته است كه 

در اين ميان فيلم «مرد آهني  2» بيشترين فروش را داشته است. 
كمپاني «فاكس قرن بيستم» به لطف فروش باالي «آواتار» جيمز كامرون 
در مكان سوم موفق ترين استوديو هاليوود در سال  2010 قرار گرفت. 
اين كمپاني در مجموع فروش  1/66 ميليارد دالر را از فروش فيلم هايش 

كسب كرد كه سهم  14 درصدي از هاليوود است. 
«آواتار» كه جايزه بهترين كارگرداني جوايز گلدن گلوب   2009 را براي 
جيمز كامرون به همراه آورد، برنده جايزه  اسكار بهترين جلوه هاي ويژه 
و بهترين فيلمبرداري است كه ساخت آن يكي از مهم ترين رويداد هاي 
هنري و سينمايي سال   2009 نام گرفت. «آواتار» با هزينه ساخت   500 

ميليون دالر عنوان پرهزينه ترين توليد تاريخ سينما را در اختيار دارد. 
خود  پرطرفدار  سه بعدي  انيميشن هاي  بر  تكيه  با  «كمپاني ديسني» 
مكان  در  و  كرد  كسب  گذشته  سال  در  را  ميليارد  فروش  1/4  توانست 
چهارم قرار گرفت. انيميشن «داستان اسباب بازي3» موفق ترين محصول 
سال   2010  در  جهان  سينماي  فيلم  پرفروش ترين  كه  بود  استوديو  اين 

نام گرفت. 
 ريپورتر- 4 ژانويه 2011 
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پيشگامان هنر نو

 واسيلي 
كاندينسكي 

 (Wassily Kandinsky)

معلم  و  نويسنده  نقاش،  كاندينسكي،  واسيلي 
روسي 

(1944 - 1866) در هنر معاصر جهان نقش بسيار 

تعيين كننده اي دارد. 

كشف خارق العاده او در زبان تصويري، همچنين 
رفيعي  جايگاه  انتزاع،  زمينه  در  او  بي حد  توانايي 
انتزاع  است.  كرده  فراهم  معاصر  هنر  در  برايش 
كاندينسكي به سبب تلفيق روح و ماده، هنوز هم 

متفاوت و يگانه جلوه مي كند. 
نحوه  و  ارگانيك  و  هندسي  فرم هاي  از  استفاده 
فضايي  تصويري،  عناصر  پردازش  و  جايگزيني 
جهان  نقاشي  هنر  به  جديد  كامال  و  بي سابقه 
افزود كه تا پيش از كاندينسكي مشابهي براي آن 

نمي توان سراغ گرفت. 
هنر  با  من  تماس  «فقط  نوشت:   1918 سال  در 
مي توانست مرا به خارج از محدوده زمان و مكان 
سوق دهد.» در همين سال انستيتو فرهنگ و هنر 
 1920 سال  در  بعد  سال  دو  كرد،  پايه ريزي  را 
عنوان استادي دانشگاه مسكو را به او اهدا نمودند. 
او در سال 1921 آكادمي علوم هنري را تاسيس 
كرد اما مدتي بعد به علت وجود فضاي حاكم رژيم 
كمونيستي روسيه، آزادي فعاليت هاي هنري تحت 
ترك  به  مجبور  او  نتيجه  در  گرفت،  قرار  فشار 

روسيه شد. 
براي  گروپيوس»  «والتر  طرف  از  سال 1922  در 
تدريس در مدرسه «باوهاوس استاتيك» در وايمار 

مدرسه  در  او  تدريس  حاصل  شد.  دعوت  آلمان 
«باوهاوس» كتاب مرجع و ارزشمند «نقطه، خط و 
سطح» است كه به فارسي نيز ترجمه شده است. 
اختيار  در  باوهاوس  مدرسه  كه   1933 سال  در 
رژيم نازي قرار گرفته و به تعطيلي كشانده شد، 

برلين را به مقصد پاريس ترك كرد. 
طي اين سال ها، كاندينسكي كتاب ديگري با عنوان 
«معنويت در هنر» نيز تاليف كرد كه هنوز هم در 
زمره متون مرجع به حساب مي آيد. كاندينسكي را 

عموما پيشگام نقاشي انتزاعي مي دانند. 
آبرنگ  با  انتزاعي  كامال  نقاشي  يك  بار  نخستين 
در سال 1910 كشيد ولي تا چند سال بعد از اين 
بازنمايي  عناصر  برخي  همچنان  انتزاعي،  نقاشي 

(اشكال واقعي از اشيا) را در كارش حفظ كرد. 

طي سال هاي 1920 تا اواخر دهه 30 ميالدي، آثار 

او نيز چون كارهاي اكثر نقاشان مدرنيست، تحت 
آثار  مي شد.  شمرده  مردود  فاسد»  «هنر  عنوان 
واسيلي كاندينسكي با همه جنبه هاي انتزاعي شان 
اما سرشار از احساس تغزلي و تزئيني هم بودند. 

مردمان  قومي  هنر  و  روسي  شمايل هاي  تاثير 
بود  موثر  كاندينسكي  بر  سخت  ابتدا  در  مسكو، 
عنوان  تحت  منظره هايي  خلق  با  تدريج  به  اما 
روسيه  فضاي  ابتدايي  تاثيرات  از  سازي»  «بديهه 
صورت  (به  طبيعت  نيرومند  تاثير  از  همچنين  و 
فاصله  اين  گرفت.  بسيار  فاصله  ناتوراليستي) 
تا  را  كاندينسكي  پيراموني،  تاثيرات  از  گرفتن ها 

مرز دستيابي به انتزاع مطلق پيش برد. 
هماهنگي هاي  اگر  كه  بود  شده  معتقد  كاندينسكي 
استعاري  يا  عيني  صور  از  عاري  تصويري  ناب 
روح انگيز  موسيقي  ناب  اصوات  همچون  باشند، 
مي شوند. كاندينسكي در ادامه تجربيات مستمرش 
رسيد  نقطه  اين  به  انتزاعي  ناب  هنر  يك  خلق  در 
از  آزادانه  هنرمند  كه  است  انتزاع  در  تنها  كه 
انگيزش هاي روحي خويش پيروي مي كند و حتي 
آزاد است كه از صور طبيعي يكسره چشم بپوشد 
و خود را كامال به نيروي بياني شكل هاي رنگين 

بسپارد. 
بود.  دروني»  «ضرورت  هنرمند  اين  قانون  تنها 

مثل  هنر  در  روسي  جنبش هاي  به  او  گرايش 
سوپرماتيسم و كنستروكتيويسم، موجبات ورود 
اشكال انتزاعي هندسي را در آثارش فراهم ساخت، 
هرچند كه تالش او براي تنظيم منطقي نظراتش در 

مدرسه باوهاوس در اين گرايش بي تاثير نبود. 
مرئي  در  بيشتر  هرچه  پيشرفت  با  كاندينسكي 
ساختن انديشه هايش، به تدريج نظامي از خطوط 
فرم هاي  و  فيگورها  جايگزين  را  رنگي  سطوح  و 
طبيعي كرد. به طوري كه تركيب بندي هاي سرشار 
مربع ها  و  مثلث ها  دايره ها،  خط ها،  با  رنگ  از 
متقابل  تاثير  و  كيهاني  فضايي  كه  آورد  به وجود 
كهكشان ها را مي نمايانند. در پاريس و تحت تاثير 
«خوان ميرو»، شكل هايش سيال تر شدند و كيفيت 

سوررئاليست به خود گرفتند. 

رومانتيك  فلسفه  از  كاندينسكي  فكري  ريشه هاي 

او  البته  مي خورد.  آب  شرقي  عرفان  و  آلماني 
بنيان  يك  نظريه هايش  براي  داشت  سعي  همواره 
علمي بيابد. چنان كه در كتاب «نقطه، خط و سطح» 
تصويري  عناصر  تحليل  و  تجزيه  به  آن  در  كه 
روان شناسي «گشتالت»  نظريه هاي  بر  مي پردازد، 

تكيه كرد. 
كاندينسكي با اين باور كه نقاشي جدا از كاركرد 
ذهني  تجربه هاي  مي تواند  تزئيني  يا  واقع نمايي 
جنبش  نظري  زمينه  كند،  القا  نيز  را  فلسفي  و 

اكسپرسيونيسم انتزاعي را آماده ساخت. 
با  سال 1919  در   :Bahaus باوهاوس  مدرسه   -
هنرمندان  حضور  با  و  گروپيوس  والتر  مديريت 
ايتن،  يوهانس  همچون  تدريس  براي  صاحب نامي 
واسيلي  فاينينگر،  اليونل  شلمر،  اوسكار  كله،  پل 

كاندينسكي و موهولي ناگي، تاسيس شد. 
هدف اصلي باوهاوس، اجراي تركيبي جديد ميان 
هنر و تكنيك و نيز انتقال آن به جامعه مدرن بود. 
تقسيم  مختلف  البراتوارهاي  به  باوهاوس  فضاي 
مي شد و هر كدام با همكاري دو استاد، يكي استاد 
مي شد.  اداره  صنعتگر  استاد  ديگري  و  هنرمند 
اين البراتوارها به طور همزمان موجب برانگيختن 
سازندگي  روحيه  ارتقاي  و  هنري  استعدادهاي 

دانشجويان مي شد. 

 براى مشاهده هفته نامه 
بصورت رنگى به وب 
سايت مراجعه نمائيد
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هنر
نويسنده  انگليسى 
قصه  هاى كودكانه 

درگذشت
محبوب  بريتانيايى  نويسنده  كينگ-اسميت،  ديك   

داستان هاى كودكان در 88 سالگى درگذشت.

فيلم  به  معروفش  اثر  كه  نويسنده  اين  آثار  ناشر 
موفق «بِيب» تبديل شد اين خبر را روز چهارشنبه 

اعالم كرد.

كينگ- گفت  هاوس»  انتشارات «رندوم  سخنگوى 
اسميت روز سه شنبه در خانه اش در نزديكى «َبث» 
واقع در جنوب غربى انگليس در خواب فوت كرد. 
مناسبى  جسمانى  وضعيت  او  اخير  سال هاى  در 

نداشت.

سال  «بيب»  فيلم  بود،  پركار  بسيار  نويسنده  اين 
سال  نوشته  گله»  «خوِك  رمان  براساس   1995
را  آثارش  كينگ-اسميت  شد.  ساخته   1993
«فانتزى هاى مزرعه» براى كودكان مى خواند. در 
آثار او كه بالغ بر 100 عنوان مى شوند حيوانات 
از  برگرفته  آثار  اين  هستند.  اصلى  شخصيت 
عنوان  به  نويسنده  زندگى  دهه  دو  تجربيات 
جهانى  دوم  جنگ  در  شركت  از  پس  كشاورز 

هستند.

و  آورد  روى  نويسندگى  به  دير  كينگ-اسميت 
سال  در  روباه»  «شكارچيان  نام  به  اثرش  اولين 
1978 چاپ شد، او در آن زمان بيش از 50 سال 
سن داشت. بيش از 15 ميليون نسخه از اين كتاب 

در سراسر دنيا به فروش رفت.

دو  را  كه شهرتش  بود  گله»  كتاب «خوِك  اين  اما 
به  كه  بود  خوكى  داستان  كتاب  اين  كرد.  چندان 
اين  براساس  مى شود.  تربيت  گله  نگهبان  عنوان 
كتاب فيلم سينمايى «بيب» ساخته شد كه در چند 
چنان  فيلم  اين  موفقيت  شد.  اسكار  نامزد  رشته 
حضور  با  آن  بر  دنباله اى   1998 سال  كه  بود 
شد.  توليد  كينگ-اسميت  مخلوق  شخصيت هاى 
نيز  تلويزيونى  مجموعه  چند  او  آثار  براساس 

ساخته شد.
خبرگزارى فرانسه / 5 ژانويه





جمعه 17 دى ماه 1389   -  شماره 180هفته نامه پرشين1818

info@persianweekly.co.uk رسانه

يازدهم  روز  صبح 
سپتامبر سال 2001، ميزان 
آمريكا  در  موجود  اخبار 
بود  آني  از  بيشتر  بسيار 
كه مردم بتوانند همه آنها را دنبال 
تلويزيوني  برنامه هاي  يا  كنند 
پوشش  را  آنها  تمامي  بتوانند 
در  موجود  اخبار  بر  عالوه  بدهند. 
و  هواپيماها  برخورد  خصوص 
آتش سوزي ساختمان ها، گزارشات 
و شايعه هاي ديگري نيز به كرات 
از حمالت، انفجارها و تخليه شدن 
خبر  ناامني  دليل  به  مراكز  ساير 
شرايط  اين  نتيجه  در  مي داد. 
و  ترس  مرج،  و  هرج  از  غباري 
افكنده  سايه  اوضاع  بر  ناامني 
بود. موارد زيادي وجود داشت كه 
در  و  مي شد  پرداخته  آنها  به  بايد 

نقاط مختلف انتشار مي يافت. 
در  بود.  رفته  فراتر  مجاز  حد  از  موجود،  اخبار 
اينجا بود كه تيكر وارد عمل شد؛ جريان مداومي از 
سرخط اخبار كه در زماني كه مجريان تلويزيوني 
دولتي  مسئوالن  يا  بودند  مصاحبه  انجام  مشغول 
كه  زماني  يا  مي دادند  قرار  خطاب  مورد  را  مردم 
در  آرامي  به  درمي آمد،  نمايش  به  برج ها  سقوط 
زير صفحه تلويزيوني حركت مي كرد. شبكه خبري 
فاكس نيوز كه همواره از روش هاي متفاوتي براي 
اخبار  ارائه  شكل  و  صدا  درجه  آهنگ،  تنظيم 
بود  شبكه اي  اولين  مي كند،  استفاده  خود  ارسالي 
مورد  را  تيكر  سپتامبر  يازدهم  روز  صبح  در  كه 
از   MSNBC و   CNN سپس  داد.  قرار  استفاده 
و  ساده  راه حلي  شيوه،  اين  كردند.  پيروي  وي 

مبتكرانه براي حل يك معضل مدرن بود. 
مرج  و  هرج  و  يافت  خاتمه  بحران  كه  اين  از  پس 
و آشفتگي از ميان رفت، استفاده از تيكر همچنان 
ابزار،  يك  عنوان  به  فقط  نه  تيكر  كرد.  پيدا  ادامه 
اين  شد.  گرفته  كار  به  نماد  يك  صورت  به  بلكه 
نماد پيامي را در خود نهفته داشت و به عنوان مبدا 
رسانه اي براي دوران بحران پايدار و محرك هاي 

پي درپي اجتماعي شمرده مي شد. 
در ابتدا تيكر به منزله راه چاره و شيوه اي براي 
مضطرب  بيننده  ميليون ها  خواسته هاي  برآوردن 
مي شد؛  محسوب  آنان  اطالعات  به روزرساني  و 
كليه  شدن  كنسل  سفيد،  كاخ  تخليه  نظير  اخباري 
پروازهاي داخلي به دليل گرد و غبار، درخواست 
اهداي خون توسط سازمان صليب سرخ، افزايش 
از  پس  اما  و...  هوايي  خط  دو  پرواز  ظرفيت 
قابل قبول  روالي  به  ساده  راهكار  يك  از  مدتي 
شد.  تبديل  خبري  شبكه هاي  ميان  در  مرسوم  و 
ايجاد  عوامل  اما  شد  برطرف  اضطراري  وضعيت 
چنين وضعيتي همچنان وجود داشتند. تا پيش از 
حادثه يازدهم سپتامبر، زيرنويس هاي خبري تنها 
خاص  وضعيت هاي  نظير  اضطراري  مواقع  در 

در  و...  ملي  بحران هاي  انتخابات،  هوايي،  و  آب 
درمي آمدند.  نمايش  به  تلويزيوني  صفحات  پايين 
همراه شدن مخاطبان با چنين خبرهايي، باال رفتن 
هوشياري و سرعت عمل آنها را طلب مي كرد. در 
حال حاضر، ادامه يافتن ارائه اطالعات به صورت 
جرياني از سرخط اخبار در زير صفحه تلويزيون، 

هميشگي  اضطراري  وضعيت  كه  است  اين  بيانگر 
وجود  همواره  هشداردهنده  عوامل  و  است  بوده 

داشته اند. 
صفحه  روي  كه  متعددي  پنجره هاي  همانند 
تصاويري  همچون  نيز  و  است  باز  كامپيوترما 
سريال  از  قسمت  يك  در  همزمان  صورت  به  كه 
از  استفاده  مي شود،  داده  نمايش   24 پرطرفدار 
تيكر هم نشان مي دهد كه حجم اطالعات موجود، 
طريق  از  كه همگي تنها  آن است  از  بيشتر  بسيار 
يك شبكه، قابل ارائه باشد. جريان اخبار بزرگ و 

قابل اهميت هرگز متوقف نشده است. 
بايد  زندگي  تيكر،  گذاشتن  كنار  براي  همه،  اين  با 
دوباره به وضعيت عادي برمي گشت و اين مسئله 
كه همه چيز براي هميشه تغيير كرده است، ناديده 
فردي  اولين  مي خواست  كسي  چه  مي شد.  گرفته 
باشد كه اين كار را انجام مي دهد؟ به عنوان مثال، 
رفته رفته  خبري  شبكه هاي  تا  كشيد  طول  ماه ها 
صفحه  گوشه  از  آمريكا  پرچم  حذف  به  آغاز 
ديگر،  سويي  از  كردند.  خود  خبري  برنامه هاي 
القاي حس بحران براي كار خبررساني تلويزيوني 

مفيد تلقي مي شود. در نتيجه تهيه كنندگان استفاده 
به  كه  دانستند  سودمند  روشي  را  تيكرها  از 
حداقل  در  كه  مي كرد  القا  را  حس  اين  بينندگان 
به  و  مي كنند  دريافت  را  اطالعات  بيشترين  زمان، 
برنامه سازان اين امكان را مي داد كه در حين پخش 

برنامه هاي تحليلي خود در خصوص حادثه 

خود  به  را  زيادي  ساعات  كه  سپتامبر   11
مهم  اخبار  سرخط  از  را  مردم  مي داد،  اختصاص 

روز نيز باخبر نمايند. 

اما تيكر هرگز متوقف نمي شود و دائما بايد با اخبار 
جديد پر شود. پس نتايج مسابقات ورزشي و اخبار 
مردمي نيز به اين مجموعه اضافه شد. اين اخبار 
بمب گذاري هاي  نظير  غيرمترقبه  سوءقصدهاي  از 
همچون  پيش پاافتاده اي  موارد  تا  گرفته  صورت 
توليدات جديد شركت آيفون يا وضعيت ستاره هاي 
مي شد  شامل  را  لوهان  ليندسي  چون  سرشناسي 
بازرگاني  آگهي هاي  پخش  از  پيش  ترتيب  به  كه 
در  مذاكرات  همچون  گزارش هايي  پخش  هنگام  و 
نمايش  به  فلسطين  و  اسرائيل  صلح  خصوص 

درمي آمدند. 
استفاده  سپتامبر  يازدهم  از  پس  ديگر،  بيان  به 
كم اهميت تر  اخبار  ارائه  براي  روشي  تيكر،  از 
بود. در سال هاي پس از آن، اين مورد به نمادي 
چنين  به  نپرداختن  و  كردن  فيلتر  از  امتناع  براي 
خبرهايي تبديل شد. مشابه وضعيتي كه براي بوق  

نشان دهنده  زماني  كه  افتاد  اتفاق  اتومبيل ها  ممتد 
براي  نمادي  به  اما  بود،  اضطراري  وضعيت 

اعتراض و ابراز ناراحتي از شرايط تبديل شد. 
در  همواره  فوق تهييجي  خبري  فرهنگ  از  گونه اي 
دوره9  ساله  است.  داشته  وجود  مردم  عموم  نزد 
پس از حادثه 11 سپتامبر، به عنوان عصر سرخط 
موضوع  مي شود؛  محسوب  موثق  و  مهم  اخبار 
حال،  اين  با  و...  لمان  برادران  كاترينا،  عراق، 
اخبار  از  مهم  و  تاريخي  حوادث  دقيق  تشخيص 
عادي و روزمره اي كه توسط تكنولوژي هاي مهم 
ساده اي  كار  شده اند،  داده  جلوه  بااهميت  روز، 

نيست. 
تمامي  در  حوادث  بدترين  طبيعي،  بالياي  تمامي 
همه گير،  بيماري  هر  مي رسند؛  نظر  به  دوران ها 
كشنده ترين بيماري دوران محسوب مي شود؛ هر 
بحران مالي، وخيم ترين اوضاع را متصور مي كند؛ 
هر حادثه تروريستي، از مخوف ترين حوادث جلوه 
و  عميق ترين  سياسي،  نظر  اختالف  هر  و  مي كند 

الينحل ترين مشكل موجود به نظر مي رسد. 
البته همين طور كه ما گهگاه با خود عهد مي كنيم 

و  بگذاريم  كنار  را  اخبار  لحظه   به لحظه  پيگيري  كه 
از صحبت در خصوص خبرهاي روز در جمع هاي 
كنيم،  خودداري  شام  صرف  هنگام  و  خانوادگي 
تنظيم  براي  تالش  حال  در  نيز  خبري  شبكه هاي 
بدون  خود  خبري  برنامه هاي  از  بخش هايي 
در  تيكر  نمايش  اكنون  هستند.  تيكر  از  استفاده 
برخي از بخش هاي ويژه خبري و تحليلي متوقف 
خطوط   CNN شبكه   2008 سال  در  است.  شده 
خبري قابل قبول تري را با نام فليپر جايگزين تيكر 
كرد كه به آهستگي همچون خطي در يك تابلوي 
و  رفت  حركت  خروج،  و  ورود  نمايش  قديمي 

برگشتي انجام مي داد. 

اما صفحه هاي خبري ما در 9 سال آينده، همچنان 
ماند.  خواهند  باقي  اطالعات  انبوه  از  ريخته  درهم 
رسانه اي  فعاليت  بار  يك  براي  حتي  كه  زماني 
غيرممكن  آن  دوباره  آوردن  پايين  مي گيرد،  باال 
خود  كار  به  همچنان  و  همچنان  تيكرها  مي شود. 

ادامه خواهند داد. 

رويكرد شبكه هاي خبري تلويزيوني براي مواجهه با بحران انفجار اطالعات 

وضعيت اضطراري! 
جيمز پونيووزيك (تايم)  - مترجم: مريم عربي
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در ابتداى دهه 1980، هنگامى كه هنوز 
اى  شبكه  مفهوم  و  اطالعاتى  انقالب 
چندان  جهان،  شدن  ديچيتالى  و  شدن 
مطرح نبودند، روالن بارت، فيلسوف و 
منتقد ادبى فرانسه، در كتاب «امپراتورى 
نشانه ها»ى خود از «بمباران نشانه ها» نسبت به 

انسان ها در جهان مدرن سخن مى گفت.

� تصويِر نوشتار 
انقالب  هنوز  كه  هنگامى   ،1980 دهه  ابتداى  در 
اطالعاتى و مفهوم شبكه اى شدن و ديچيتالى شدن 
جهان، چندان مطرح نبودند، روالن بارت، فيلسوف 
و منتقد ادبى فرانسه، در كتاب «امپراتورى نشانه 
ها»ى خود از «بمباران نشانه ها» نسبت به انسان 
ها در جهان مدرن سخن مى گفت. مى توان گفت 
شناسى  زبان  نظريات  از  ملهم  شناسى  نشانه 
بيگاه  و  گاه  آميزشى  در  ياكوبسن،  و  دوسوسور 
در   ، الكانى  جديد  روانكاوى  از  ملهم  نظرات  با 
دوره،  اين  از  پس  اما  بود.  خود  اوج  در  دوره  اين 
جامعه  شناسى،  انسان   ، ادبى  نقد  شناسى،  نشانه 
شناسى و فلسفه و در يك معنا تمام علوم انسانى 
و اجتماعى خود را ناچار ديدند براى درك جهان 
جديدى كه زاده شده بود و با سرعتى شگفت انگيز 
رشد مى كرد به يكديگر نزديك شده رويكردى چند 

رشته اى و جهان گرا را پيش بگيرند. 
كه  شد  مشخص  زود  بسيار  رويكرد  اين  در 
(انقالب  جديد  فناورانه  انقالب  تحليل  و  برخورد 
متفاوت  كامال  محتواى  و  شكل  دليل  به  اطالعاتى) 
هاى  نظام  با  آن  تنگاتنگ  ارتباط  دليل  به  و  آن 
شناختى و زبان شاختى نمى تواند صرفا بر اساس 
تحليل  در  كه  بگيرد  انجام  تحليلى  هاى  گرايى  دو 
و  (كشاورزى  پيشين  بزرگ  فناورانه  هاى  انقالب 
صنعتى) و يا حتى ابداع هاى فناورانه دو قرن اخير 
از جمله در حوزه رسانه ها (راديو، تلويزيون، ...) 
انجام بگيرد. به عبارت ديپر ذات «فازى» و غير دو 
گراى اين انقالب برغم سادگى ظاهرى دو تايى اش 
 binary) كه در نظام فناورانه اش مشاهده مى شد
system) ، مانع از آن بود و هست كه بتوان در اين 
و  ديد  را  منفى  امرى  يا  مثبت  امرى  لزوما  انقالب 
حتى برترى نسبى يك بعد بر ديگرى را مطرح كرد. 
از همين جا مى توان رابطه ديجيتالى شدن جهان 
روابط  از  اى  مجموعه  در  نيز  را  فرهنگ  حوزه  با 
مثبت  براى  ما  مولفه  اگر  كه  كرد  تعريف  پيچيده 
هاى  مهارت  كيفى  و  كمى  رشد  و  خالقيت  بودن، 
مثبت  نتيجه  دو  هر  برعكس،  و  باشد  فرهنگى 
داشت.  انتظار  انقالب  اين  از  توان  مى  را  منفى  و 
شدن  جهانى  انديشمندان  از  بسيارى  واقع،  در 
 .... و  هابزباوم  هاروى،  كاستلز،  آپادوراى،  نظير 
معتقدند، آنچه انتظار ما را مى كشد بيش از هر چيز 
مدنى  جوامع  رويكرد  به  يعنى  ما  خود  رويكرد  به 
در تداوم جوامع سياسى دوران انقالب صنعتى در 
برابر حوزه هژمونى اقتصادى سياسى – فناورانه 
بستگى دارد. منطق موجود در اين حوزه، به گونه 
اى كه در سى سال گذشته در عمل شاهد آن بوده 
ايم و نه به گونه اى كه در گفتمان هاى زيبا سازى 
بيشتر)  چه  هر  رفاه  و  آزاد  (بازار  اقتصادى  شده 
آزادى  و  دموكراسى  پايان  بى  سياسى(گسترش 
بيشتر،  چه  هر  دسترسى  فناورانه(  و  فردى)  هاى 
سهل تر و پربارتر براى همه به فناورى هاى مدرن 
) ارائه مى شود، منطقى عمدتا و نه هميشه، تقليل 
بى  تقريبا  پتانسيل  از  ظاهر  به  كه  است  بوده  گرا 
پايان «تكثر» دفاع مى كند و آن را از لحاظ «شكل»، 
در  اما  كند.  مى  پياده  معنايش  ترين  سطحى  در 
واقع، پتانسيل تكثر را كاهش داده و الگوى «يكسان 
سازى» يا «شبيه سازى» را به مثابه الگويى جهانى 
پياده مى كند تا مارژ سود را با توليد هر چه انبوه 
تر به حداكثر رساند. با اين منطق بى شك فرهنگ 
هاى  بندى  مقوله  رود.  مى  فقر  سوى  به  رو  نيز 
فرهنگى كه بر شبكه انجام مى گيرد و خود را در 
برنامه هايى بى پايان نشان مى دهد (گوگل، فيس 
بوك، تويتر، فليكر، ويكى، ...) و حتى سيستم هاى 
عامل(ويندوز، اپل، ...) و بسته هاى برنامه نويسى( 
لينوكس، ...) در حقيقت اشكالى تقليل دهنده هستند 
كه بر اساس منطق طرد(exclusion) عمل مى كنند 
و نه بر اساس منطق جذب(inclusion) قرارگرفته 

اند. با اين وصف ، همين ابزارها مى توانند از يك 
قابليت آمرانه و تقليل دهنده در حداكثر شدت خود 

ابداع  حتى  لزوما  و  نهفته  آنها  ذاتى  منطق  در  (كه 
كنندگانشان نسبت به آنها آگاهى ندارند) به سوى 
قابليتى در آزادى و افزايش تكثر تا حداكثر در آن 
سوى طيف پيش روند ( و اين مى تواند باز هم با 

كمك ابداع كنندگان انجام گيرد) . 
معناى اين سخن آن است كه جهانى شدن مى تواند 
يك دوزخ و يا يك بهشت باشد و كليد اين امر در 
دست خود ما است. موضوع جهانى شدن، نيازمند 
به  آينده  در  كه  است  ديگرى  زياد  بسيار  مباحث 
به  بيشتر  اندكى  بيائيم  اما  پرداخت،  خواهيم  آنها 
با  اش  رابطه  و  شدن  ديجيتالى  مفهوم  در  تعميق 

فرهنگ بيانديشيم. مفهوم اساسى ديجيتالى شدن، 
دوتايى  منطق  از  مفهوم  اين  شدن،  «عددى»  يعنى 

رايانه اى مى آيد كه همه چيز را به دو رقم صفر 
و يك يا «جريان» و «نبود جريان» الكتريك، يا دو 
حالت تبديل مى كند و تمام مفاهيم واشكال و ديگر 
پديده ها را بر اساس روابط متعدد اين دو عدد و 

تكرارهاى آنها مى سازد. 
يك  امر  اين  از  شدن،  ديجيتالى  دوره  ابتداى  در 
نتيجه گيرى ساده شد كه برخى از افراد تا امروز 
استفاده  فرايند  و  نظام  اين  نفى  براى  آن  از  هنوز 
به  شدن،  ديجيتالى  اين منطق،  بر اساس  مى كنند، 
مفهوم  به  امر  اين  و  بود،  نهايت  تا  سادگى  معنى 
به  امر  اين  نهايت.  به  تا  انديشه  تقليل  و  كاهش 

انديشه  هر  اينكه  كما  نبود  نادرست  خود  خودى 
پيچيده اى و از آن هم تر ، زبان را به مثابه حامل و 
ذخيره كننده اين انديشه ها مى توان به ساده ترين 
واحدهايش تقليل داد. لوى استروس خود اين امر 
را در مفهوم اسطوره نشان داده و جايى كه زبان 
شاسان صورت گرا از «واج» يعنى كوچكرين واحد 
زبانى صحبت مى كردند او از «واحد اسطوره اى» 
(mythem) به معنى كوچكترين واحد تقليل ناپذير 
هاى  روايت  آن  اساس  بر  كه  اى  اسطوره  ذات 
ساخنه  گوناگون  روابط  و  كاربردها  با  گوناگون 

مى شوند، صحبت مى كرد. 
با وصف اين، فرايند، ديجيتالى شدن نشان داد كه 
سيستم  سوى  به  حركت  با  فناورى  لحاظ  از  چه 
از  /رايانه  انسان  رابطه  لحاظ  از  چه  و  فازى  هاى 
آن  از  گسترده  استفاده  و  زبان  دادن  قرار  طريق 
لزوما  ارتباطى،  اصلى  هاى  پل  از  يكى  عنوان  به 
در جهان به سوى نفى سيستم هاى زبانى و زبان 
شناختى پيش نرفته و بلكه حتى مى تواند به گونه 
امروز  كند.  تقويت  هاى  سيستم  اين  معكوس  اى 
هر چند، صنعت كتاب كاغذى با يك بحران واقعى 
روبرو است اما هرگز شاهد توليد چنين تعداد بيش 
هاى  قالب  تمام  در  زبان  از  و  «واژگان»  از  مارى 
ممكن در حوزه رايانه ها نبوده ايم: روابط رايانه 
تصاوير  صوتى،  يا  نوشتارى  كلمات  خالل،  از  اى 
موارد  اين  تمام  در  كه  شوند  مى  منتقل  ونمادها، 
سيستم هاى نشانه شناختى و زبان شناختى بايد 

به كار بيافتند. 
از اين رو مى توان نتيجه گيرى كرد كه با افزايش 

اين روابط لزوما فرهنگ از كار نمى افتد، هر چند 
كه هموراه اين خطر وجود داردكه سطح آن رو به 
نزول و سقوط گذارد. بنابراين مى توان مسئله را 
بيشتر به سطح مديريت زبان و يا شايد بتوان گفت 
مديريت نشانه در سيستم هاى رايانه اى و شبكه 
هستند،  شناختى  نشانه  هاى  سيستم  ابر  خود  اى 
برد و امكان پيشرفت و شكوفايى فرهنگ يا سقوط 
آن را در چگونگى مديريت اين ابر سيستم ها در 

آينده نزديك يا دور وابسته دانست.

فرهنگ
پرسش از فرهنگ:

 آيا ديجيتالى شدن سبب 
فقر فرهنگى مى شود؟

ناصر فكوهى -  خانه انسان شناسى ايران

مى توان رابطه ديجيتالى شدن جهان با حوزه 
فرهنگ را نيز در مجموعه اى از روابط پيچيده 
بودن،  مثبت  براى  ما  مولفه  اگر  كه  كرد  تعريف 
هاى  مهارت  كيفى  و  كمى  رشد  و  خالقيت 
و  مثبت  نتيجه  دو  هر  برعكس،  و  باشد  فرهنگى 

منفى را مى توان از اين انقالب انتظار داشت. 
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 Cyber اينترنت  ايمنى  خدمات  مركز  محققان 
فعاليت  ترين  خطرناك  بررسى  با   Defender
هايى كه مى توان به صورت آنالين انجام داد به 
توضيح چگونگى محافظت در برابر اين خطرات 
پرداخت. به گزارش مهر، تا چه اندازه به فعاليت 
سايت  وب  دهيد،  مى  انجام  كه  آنالينى  هاى 
لينك  حتى  و  كنيد  مى  مراجعه  آن  به  كه  هايى 
كليك  آن  روى  اينترنتى  صفحات  در  كه  هايى 
مى كنيد، توجه داريد؟ شايد نتوان گفت تمامى 
فعاليت هاى آنالين مى توانند براى رايانه، كاربر 
خطرساز  و  مخرب  كاربر  خصوصى  حريم  و 
فعاليت  اين  از  تعدادى  قطع  طور  به  اما  باشد 
توانند  مى  تنهايى  به  آنها  انجام  كه  هستند  ها 
مشكالت بزرگ و گاه غيرقابل جبرانى را براى 

كاربران به وجود آورند. 

به  من  «ورود  گزينه  كردن  فعال  اول:  خطر   �
سيستم را ثبت كن» (Keep me signed in) در 

رايانه هاى عمومى. 
است  اين  حل  راه  ترين  ساده  محافظت:  راه  اما 
نمى  استفاده  خود  شخصى  رايانه  از  اگر  كه 
درباره  و  نكنيد  فعال  را  گزينه  اين  هرگز  كنيد، 
رايانه هاى محل كارتان محتاط باشيد زيرا تنها 

اختيار  در  باشيد  كارتان  محل  در  كه  زمانى  تا 
دسترس  در  تواند  مى  روز  بقيه  و  شماست 
تمامى  توانند  مى  نيز  ديگران  و  باشد  ديگران 
براى  راحتى  به  را  شما  شخصى  اطالعات 
خود ارسال كنند. اگر از مكانى عمومى به وب 
بى  اى  يا  آمازون  گوگل،  مانند  هايى  سايت 
وب  از  خروج  از  كار  پايان  در  ايد،  شده  وارد 
براى   (Sign out) كنيد.  حاصل  اطمينان  سايت 
حفظ حريم خصوصى خود پس از پايان كار با 
رايانه تاريخ مرورگر اينترنتى خود را پاك كنيد. 
آنالين  هاى  فعاليت  كنترل  از  جلوگيرى  براى 
خود مى توانيد از حالت «پنهانى» مرورگر خود 
اكسپلورر  اينترنت  در  حالت  اين  كنيد.  استفاده 
گوگل  كروم  در  و   InPrivate Browsing  ،8
هرگز  دارد.  نام   New Incognito Window
هيچ رمز عبورى را روى مرورگر خود ذخيره 
نكنيد، حتى اگر مرورگر از شما اين را بخواهد 
آن  از  راحتى  به  توانند  مى  ديگر  افرادى  زيرا 

استفاده كنند. 
جاوا،  ويندوز،  نكردن  روز  به  دوم:  خطر   �

ادوبى ريدر و ادوبى فلش. 
اما راه محافظت: برنامه هاى جاوا، فلش و ريدر 
در صورت به روز رسانى نشدن به دليل نقص 
هاى  آلودگى  از  بسيارى  مسوول  ايمنى،  هاى 
از  خالصى  راه  ترين  ساده  هستند.  اى  رايانه 
اين  دائمى  رسانى  روز  به  هايى  آلودگى  چنين 
چند نرم افزار است. فلش براى به روز رسانى 

اما  كند  مى  تقاضا  شما  از  خودكار  صورت  به 
براى به روز رسانى جاوا كاربر بايد به صورت 
از  نيز  ريدر  ادوبى  همچنين  كند.  اقدام  روزانه 
برخوردار  خودكار  رسانى  روز  به  سيستم 
ويندوز  عامل  سيستم  رسانى  روز  به  از  است. 
كار  اين  هاى  راه  از  يكى  كنيد.  حاصل  اطمينان 
قرار دادن تنظيمات ويندوز روى به روز رسانى 
ضعف  نقاط  و  رايانه  كار  اين  است.  خودكار 
دسترس  در  كمتر  را  عامل  هاى  سيستم  ايمنى 

هكرها قرار خواهد داد. 
براى   BitTorrent از  استفاده  سوم:  خطر   �
و  تلويزيونى  هاى  برنامه  افزارها،  نرم  دانلود 

فيلم هاى تحت قانون حق تكثير. 
اما راه محافظت: فقط از وب سايت هاى قانونى 
و رسمى دانلود مانند iTunes، Hulu و ديگر 
هر  به  و  كنيد  استفاده  قانونى  هاى  سايت  وب 
حتى  سيالبى  يا  تورنت  هاى  سايت  از  قيمتى 
اگر آلوده به ويروس نيز نباشند، استفاده نكنيد 
زيرا برخى از تبليغات ارسال شده روى اين وب 
سايت ها مى توانند بدون انجام كارى خاص از 
و  اطالعات  كنند.  آلوده  را  رايانه  كاربر،  جانب 

مطالب به سرقت رفته را دانلود نكنيد. 
� خطرچهارم: بازى آنالين در هر وب سايتى. 

افزارهاى  نرم  دانلود  هنگام  محافظت:  راه  اما 
بازى هاى رايگان بسيار احتياط كنيد زيرا اگر 
در  را  رايانه  تواند  مى  باشد  آلوده  افزار  نرم 
خود  بازى  به  ورود  اطالعات  دهد.  قرار  خطر 
را در اختيار غريبه ها قرار ندهيد. در واقع هيچ 
را  خود  غيرشخصى  يا  شخصى  اطالعات  نوع 
در اختيار همبازى هاى آنالين خود قرار ندهيد 
حالت  ترين  ساده  در  و  صورت  اين  در  زيرا 
دارايى هاى مجازى خود را از دست خواهيد داد 
و در بدترين حالت پول هايتان به سرقت خواهد 
رفت. فريب حيله قديمى «رازهاى فارم ويل» را 
نخوريد زيرا به اين شكل يك ويروس تروجان 
خود  بوك  فيس  اطالعات  يا  ايد  كرده  دانلود  را 

را در اختيار يك تبهكار مجازى قرار داده ايد. 
فيس  ايمنى  بخش  نكردن  تنظيم  پنجم:  خطر   �
بوك و فعال گذاشتن گزينه قرار دادن اطالعات 

در اختيار «همه». 
اما راه محافظت: تنظيمات ايمنى فيس بوك را با 
دقت مطالعه كنيد و اجازه ندهيد بخش «دوست 
دوستانم» امكان ديدن اطالعاتى از قبيل شماره 
تلفن، تاريخ تولد و ديگر اطالعات خصوصى را 
داشته باشند. از تمامى چنين اطالعاتى مى توان 
براى جعل هويت شما روى كارت هاى اعتبارى 
اليه  به  بايد  استفاده كرد. تنها «دوستان»  ديگر 
هاى شخصى تر اطالعات شما دسترسى داشته 
خود  «دوستان»  انتخاب  در  رو  اين  از  باشند. 

دقت كنيد.

اين كليك هاى خطرناك
نگاهى به خطرناك ترين كارهاى آنالينى كه مى توان انجام داد

مراقب باشيد! 
هكر ها به 

شبكه موبايل 
نفوذ كرده اند

 هكرها مى توانند با استفاده از 4 گوشى ارزان قيمت 

شبكه  تلفنى  تماس هاى  باز،  متن  نرم افزار  يك  و 
جى.اس.ام را استراق سمع كرده و متن پيامك هاى 

ردوبدل شده در اين شبكه را بخوانند.
در گردهمايى ساالنه هكرها در برلين با نام كنگره 
 CCC آشوب)،  معنى  (به  كِى آس  كامپيوتر  كلوپ 
، كارستن نوهل و سيلوين مونات، تكنيك استراق 
اساس  بر  آن ها  كار  دادند.  شرح  را  خود  سمع 
امنيتى  حفره هاى  مى دهد  نشان  كه  است  تحقيقاتى 
زيادى در گسترده ترين فناورى تلفن همراه وجود 
دارد. آن ها نزديك به يك سال براى كنار هم قرار 

دادن ابزار استراق سمع خود وقت صرف كردند.

آقاى نوهل در اين باره به بى بى سى گفت:« اكنون 
ما مى توانيم بعد از پيدا كردن شماره تلفن يك فرد، 
به تماس هاى تلفنى او گوش داده و پيامك هايش را 
بخوانيم. به لطف فعاليت هاى ديگر محققان امنيتى، 
وجود  سمع  استراق  ابزار  اين  از  زيادى  قطعات 
ما  كه  بود  مانده  باقى  ديگر  قسمت  يك  اما  داشت، 
مجبور شديم خودمان آن را بسازيم. با كمك اين 
قطعه ما توانايى آن را پيدا كرديم كه اطالعاتى را 

كه در فضا تبادل مى شد، ضبط كنيم.»

آن ها تمام مراحل انجام اين كار را به حضار اين 
تلفن  يك  موقعيت  تعيين  از  دادند،  نشان  كنفرانس 
خاص و دريافت آى دى منحصر به فرد آن گرفته 
ايستگاه  و  تلفن  آن  بين  كه  اطالعاتى  استخراج  تا 
به  دسترسى  كليد  مى شود.  بدل  و  رد  مخابراتى 
اين اطالعات، تلفن هاى ارزان قيمت موتوروال بودند 
متن باز  نرم افزار  يك  با  آن ها  روى  نرم افزار  كه 

جايگزين شده بود.

نوهل در اين باره گفت: «ما از تلفن هاى موتوروال 
استفاده كرديم، چرا كه ساختار نرم افزارى آن در 
اينترنت منتشر شده بود. به اين ترتيب ما توانستيم 
آن  فيلترهاى  كه  كنيم  طراحى  جايگزين  ساختار 
كه  را  اطالعاتى  مى توانست  و  بود  شده  حذف 
توسط يك ايستگاه پايه ارسال و دريافت مى شود، 

ببيند.»

به اين ترتيب مهاجمان مى توانستند به هر مجموعه 
اطالعاتى كه دوست داشتند، نفوذ كنند. با استفاده 
جدول  كه  رمز  كليدهاى  از  بزرگ  فهرستى  از 
بر  راحتى  به  مى توان  هم  دارد  نام  رنگين كمان 
سيستم كدگذارى غلبه كرد. آقاى نوهل اين فهرست 

را طى پروژه اى مجزا تهيه كرده بود.

سراسر  در  همراه  تلفن   شبكه هاى  از  مهمى  بخش 

مى كنند.  استفاده  جى.اس.ام  فناورى  از  جهان 
و  اپراتورها  نماينده  كه   GSMA سازمان 
سازندگان تلفن همراه است، تخمين مى زند نزديك 
سراسر  در  جى.اس.ام  همراه  تلفن  ميليارد   5 به 

جهان وجود دارد.
موبايل  امنيتى  شركت  سخنگوى  كنى،  سيمون 
«انجام  گفت:  باره  اين  در   Adaptive Mobile
خصوصا  است؛  امكان پذير  كامل  طور  به  كار  اين 
خاص  همراه  تلفن  يك  روى  مى تواند  حمالت  اين 
صورت بگيرد كه هكرها را به سمت اهداف بسيار 
حمالت  اين  انجام  البته  كند.  هدايت  ارزشمندتر 
توسط اشخاصى كه با اين فناورى آشنايى ندارند، 
موضوع  اين  حال  هر  به  اما  نيست؛  ممكن  هنوز 
همراه  تلفن هاى  سيستم  به  مى توان  مى دهد  نشان 
نفوذ كرد و به استراق سمع مكالمات كاربران آن 

پرداخت».

آقاى نوهل در اين باره گفت: «پيش از اين تجهيزات 
 35 از  بيش  همراه  تلفن هاى  سمع  استراق  تجارى 
هزار پوند قيمت داشتند، اما اين كيت با قيمت بسيار 
مثال  براى  است.  شده  ساخته  و  طراحى  كمترى 
اين  به  دسترسى  براى  كه  موتورواليى  تلفن هاى 
اطالعات مورد استفاده قرار گرفتند، هر كدام كمتر 
از 10 يورو قيمت داشتند. البته ما فقط مى خواستيم 
امكان انجام اين كار را به اثبات برسانيم و از اين 
خيال  كرد.  نخواهيم  ديگرى  استفاده  هيچ  وسيله 
بقيه هم فعال راحت باشد! انجام اين كار و ساخت 
فرد  يك  براى  كرده ايم  طراحى  ما  كه  قسمت هايى 

آماتور دشوار خواهد بود».
بى بى سى
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www.iranianstudy.com اخبار پزشكى
طراحى آزمايش فوق العاده براى 

تشخيص سرطان
 دانشمندان آزمايش خون جديدى را طراحى كرده اند كه مى تواند يك 

سلول سرطانى را در ميان يك ميليارد سلول سالم شناسايى كند.

براى  را  آزمايش  اين  زودى  به  دارند  تصميم  آمريكايى  محققان 
استفاده گسترده به بازار عرضه كنند. 

بسيارى از پزشكان معتقدند زمانى كه چند سلول سرطانى در خون 
شناسايى مى شوند بدان معناست كه يك تومور در حال انتشار پيدا 
به  است.  زياد  بدن  در  تومور  رشد  احتمال  يا  است  بدن  در  كردن 
همين دليل اگر آزمايشى طراحى مى شد كه مى توانست اين سلول ها 

از  مختلفى  انواع  شناسايى  و  درمان  در  انقالبى  كند  شناسايى  را 
سرطان ها خصوصا سرطان سينه، پروستات و ريه اتفاق مى افتاد. 
بعد از سال ها تحقيق در نهايت اين آزمايش طراحى شد. در مرحله 
اول پزشكان تصميم دارند از اين آزمايش براى سنجش ميزان تاثير 

داروهاى خود در بيماران استفاده كنند. 
دكتر دانيل هاربر مدير مركز تحقيقات بيمارستان ماساچوست در 
اين باره گفت: آزمايش جديد مشابه با يك كالبدشكافى است اما در 
اين روش نيازى به شكافتن بافت هاى بدن براى نمونه بردارى نيست 
و فقط با يك نمونه خون مى توان سلول هاى سرطانى را هرچند كه 

تعدادشان بسيار كم باشد شناسايى كرد.
دكتر مارك كريس متخصص سرطان ريه از مركز تحقيقات سرطان 
نيويورك در اين باره گفت: استفاده از اين روش قابليت هاى زيادى 
دارد و در زمينه هاى مختلف مى توان از آن استفاده كرد. شايد در 
اين  از  استفاده  دقيق  چندان  نه  متدهاى  ديگر  و  ماموگرافى  كنار 
آزمايش خون روش هاى تشخيص سرطان را به طور قابل توجهى 
روش هاى  از  ابتدا  در  پزشكان  قديمى ،  روش هاى  بخشيد.در  بهبود 
دارويى يا پرتو درمانى براى يك بيمار سرطانى استفاده مى كنند و 
شدن  كوچك  ميزان  اسكن  سى تى   از  استفاده  با  بعد  ماه  دو  سپس 
بيماران  از  بعضى  وضعيت  اما  مى كنند.  بررسى  را  مغزى  تومور 
زنده  آينده  ماه  چند  سى تى اسكن  براى  آن ها  كه  است  بد  قدرى  به 
نمى مانند. اما با روش جديد خيلى سريع مى توان از تاثير درمان هاى 

صورت گرفته روى بيماران اطمينان حاصل كرد.
اسوشيتدپرس، 3 ژانويه / 

هشدار به زنانى كه زياد گوشت 
قرمز مى خورند

 مطالعات جديد روى 30 هزار زن سوئدى نشان مى دهد، زنانى كه 
خطر  در  ديگران  از  بيش تر  مى خورند  قرمز  گوشت  اندازه  از  بيش 

سكته قرار دارند.
يك تيم تحقيقاتى از كشور سوئد اعالم كردند زنانى كه حداقل 102 

درصد   42 احتمال  با  مى كنند  مصرف  روز  در  قرمز  گوشت  گرم 
خون  جريان  شدن  مسدود  دليل  به  است  ممكن  ديگران  از  بيش تر 
در مغزشان دچاز سكته شوند. اين در حالى است كه احتمال بروز 
سكته در زنانى كه هر روز كم تر از 25 گرم گوشت قرمز مصرف 

مى كنند كم ترين ميزان را به خود اختصاص داده است. 
بروز  باعث  هستند  قرمز  گوشت  زياد  مقادير  داراى  كه  غذاهايى 
انواع  به  مى توان  آن ها  جمله  از  كه  مى شوند  مختلفى  بيمارى هاى 
سكته  و  باال  خون  فشار  قلبى،  بيمارى هاى  سرطان ها،  از  خاصى 

اشاره كرد.
براى بررسى اثرات مستقيم رژيم شامل مقادير زياد گوشت قرمز 
دكتر سوسانا الرسون از موسسه كارولينسكا در استكهلم مطالعاتى 
هيچ  دادند.  سال انجام  تا 73  بين 39  زن  و 670  هزار  روى 34  را 
كدام از اين افراد در زمان شروع تحقيقات كه در سال 1997 بود به 

سرطان و بيمارى هاى قلبى و مانند آن ها دچار نشده بود.
كه  زنان  اين  از  نفر   680 و  هزار  تحقيقات  شروع  از  بعد  سال   10
نزديك به 4 درصد را تشكيل مى دادند سكته مغزى كردند. مسدود 
شدن جريان خون در مغز يكى از مهم ترين عوامل بروز سكته در 
را  بيمارى  اين  به  ابتال  موارد  از  درصد   78 تقريبا  و  انسان هاست 

شامل مى شود. 
به  داشتند  شركت  مطالعات  اين  در  كه  را  زنانى  محققان  كه  زمانى 
در  گرم   86 حداقل  كه  زنانى  شدند  متوجه  كردند  تقسيم  گروه   5
روز گوشت مصرف مى كنند با احتمال 22 درصد بيش تر نسبت به 
گروهى كه كم ترين ميزان مصرف گوشت را دارند به سكته مغزى 

دچار مى شوند.
در اين بين مصرف گوشت فرآورى شده خطر بيش ترى دارد چرا 
مصرف  گوشت  نوع  اين  از  گرم  از 41  بيش  روز  هر  كه  زنانى  كه 

مى كردند تا 24 درصد بيش تر از ديگران به سكته دچار مى شدند.
فشار  افزايش  باعث  قرمز  گوشت  زياد  مصرف  مى رسد  نظر  به 
خطر  افزايش  عامل  مهم ترين  فاكتور  اين  كه  مى شود  بدن  خون 
ابتال به سكته است. اين ماده غذايى هم چنين مى تواند سرعت توليد 
راديكال هاى آزاد را كه به بافت هاى بدن آسيب وارد مى كند بيش تر 

كند.
رويترز، 1 ژانويه
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حقيقى  ماجرايى  اساس  بر  داستان  اين 
بازنويسى  لندن  در  (شهروز)  زندگى  از 
شده  است و بدليل پرهيز از هر شك و 
شبه اى، تنها نام افراد تغيير يافته است. 
عهده ى  بر  ماجرا ها  درستى  و  صحت 
گوينده آنها مى باشد و هفته نامه  پرشين 
درباره  دخالتى  و  مسووليت  هيچگونه 
تنها  و  ندارد  شده  مطرح  ماجراهاى 
مايليد  اگر  مى باشد.  آنها  كننده  منعكس 
مى توانيد داستان يا ماجراى مربوط به 
خود را از طريق ايميل يا ارسال نامه و 
در  ما  با  پرشين  دفتر  با  تماس  حتى  يا 
ميان بگذاريد تا نسبت به بازنويسى و 
درج آن اقدام نمائيم. بسيارى از ماجراها 
يا داستان هاى زندگى مى تواند نمونه و 
الگويى براى ارائه تجربه و راهنمايى به 
ساير هموطنان ما در اين كشور باشند. 
چه  هر  و  ندهيد  دست  از  را  زمان  پس 

زودتر با ما تماس بگيريد.

همه چيز خيلى سريع اتفاق افتاد. منظورم ارتباط 
و دوستى بين من و مينا. ما توى يكى از همين چت 

روم هاى اَلَكى يا نمى دونم اسمشو چى بزارم با 
هم آشنا شديم. بعد از اينكه متوجه شدم مينا هم 
توى يك كشور ديگر اروپايى زندگى مى كنه، كمى 
راحت  كه  دونستم  مى  چون  شدم.  تر  خوشحال 
تر مى تونم باهاش ارتباط داشته باشم. مى تونم 
راحت ببينمش. يا حتى تلفنى باهاش بيشتر صحبت 
كشور  از  خارج  تو  كه  دخترى  طرفى  از  كنم. 
خوش  و  خلق  و  روحيات  بيشتر  كنه؛  مى  زندگى 
به ما مردهاى ايرانى همخونى داره. اينها رو گفتم 
اينترنتى  دوستى  يك  درباره  خودمو  توجيهات  تا 

براتون مطرح كرده باشم.
ديگه عادت كرده بوديم كه روزها چند ساعتى از 
مدتى  يه  از  بعد  و  كنيم  چت  هم  با  اينترنت  طريق 
پشت  از  مينا  كرديم.  مى  صحبت  هم  تلفنى  باهم 
تلفن صداى جوون و جذابى داشت. اوايل آشنايى 
خودش رو دختر مجردى معرفى كرده بود كه تا 
حاال ازدواج هم نكرده و اگه يه روزى يه شريك 
خوب براى زندگى آينده اش پيدا كنه، حتما تصميم 
از  كه  مدتى  يه  از  بعد  اما  گيره.  مى  ازدواج  به 
هاى  رفتار و حرف  آشنايى ما گذشت و صداقت 
من، كم كم براش آشكارتر مى شد، به من گفت كه 
مى خواهد يه اعترافى بكنه و از من قول گرفت كه 
از دستش دلخور يا ناراخت نشم. من هم قول دادم 
موردى  يا  و  مساله  اگر  كه  خواستم  ازش  فقط  و 
بگه.  من  به  حتما  بدونم؛  من  هست  نياز  كه  هست 
مينا هم به من گفت كه قبال يكبار چندين سال پيش 
همسر  از  زندگى،  يكسال  از  بعد  و  كرده  ازدواج 
جدا  داشتند،  هم  با  كه  مشكالتى  دليل  به  سابقش 

شده.
خب من هم اولش يه كمى جا خوردم. ولى بعدش 
كه با خودم بيشتر فكر كردم؛ بهش حق دادم كه 
راحت  من  به  اينترنتى  دوستى  يك  توى  نخواهد 
به  خودش  درباره  رو  حقايق  همه  و  كنه  اعتماد 
من بگه. اين بود كه با اين مورد، منطقى برخورد 
من  به  رو  واقعيت  كه  كردم  تشكر  ازش  و  كردم 
گفته. بهش هم گفتم كه دونستن اين مورد در روند 
تمايل  هنوز  و  كنه  نمى  ايجاد  مشكلى  ما،  دوستى 
داشتم كه بيشتر بشناسمش  و از نزديك باهاش 
ارتباط داشته باشم. يادم رفت كه بگم مينا حدود 

هفت سالى از من بزرگتر هم بود؛ اما عكس ها و 
بودم؛  ديده  دوربين  طريق  از  ازش  كه  تصاويرى 
اصال نشون نمى داد كه سن و سالش زياد باشه و 

همينطور جوون مونده بود.
كه  گرفتم  تصميم  گذشت؛  كه  ماهى  چند  از  بعد 
سفرى به آلمان داشته باشم تا از نزديك مينا رو 
مالقات كنم. او هم خيلى ابراز تمايل مى كرد تا من 
شرايط  متاسفانه  اما  برم.  آلمان  به  ديدنش  براى 
موقعيت  آن  در  كه  داد  نمى  اجازه  من  به  كارى 
خارج  به  باشم  داشته  سفرى  و  بگيرم  مرخصى 
از انگليس. اين بود كه از مينا خواستم كه شرايط 

كارى منو درك كنه و اون به لندن بياد. 
به  كه  پذيرفت  و  كرد  استقبال  خوشحالى  با  مينا 
لندن بياد. اما زمانش معلوم نبود. هر بار كه برنامه 
در نظر مى  ريزى مى كرديم و زمان خاصى رو 
گرفتيم؛ بهانه اى مى آورد. هر بار يك دليل. يك بار 
داشتن.  مهمان  بار  يك  مسافرت.  بار  يك  بيمارى. 
يكبار شرايط كارى. يكبار كسالت و بى حوصلگى. 
بعد از گذشت چند مدتى احساس كردم كه شايد 
اصال دلش نمى خواد كه به ديدن من بياد. اين بود 
كه سعى كردم در اين مورد باهاش صحبت كنم. 
واقعا  كه  بگه  من  به  صادقانه  كه  خواستم  ازش 
خواد  نمى  دلش  چرا  و  هست  چى  من  با  مشكلش 

كه به لندن بياد.
نيست.  اينطور  اصال  كه  گفت  و  كرد  انكار  اولش 
اما وقتى داليل و بهانه هاشو يكى بعد از ديگرى 

براش آوردم و كنار هم چيدم، ديگه نمى تونست 

انكار كنه و به من گفت كه مى خواهد يه حقيقتى 
رو به من بگه و باز از من قول گرفت كه از دستش 
زده  هيجان  خيلى  من  نشم.  دلخور  يا  و  ناراحت 
يك  از  جديدى  كلمات  شنيدن  منتظر  و  بودم  شده 
آلمان  در  كه  گفت  من  به  مينا  شدم.  ديگر  واقعيت 
نداره.  رو  كشور  اون  اقامت  ولى  كنه  مى  زندگى 
بنابراين نمى تونه از اونجا خارج بشه و به لندن 
بياد. از اين بابت هم خيلى ناراحت بود. بهش گفتم 
به  اصرار  بهت  تا  نگفتى  من  به  زودتر  چرا  كه 
مطرح  با  خواسته  نمى  كه  گفت  مينا  نكنم.  اومدن 
كردن اين موضوع باعث دلخورى يا ناراحتى من 
موضوع  اين  اگه  كه  ترسيده  مى  گفت  حتى  بشه. 
رو با من در ميون بزاره؛ من ديگه حتى نخواهم كه 

باهاش صحبت كنم.
بهش  و  نكردم  صحبت  باهاش  زياد  موقع  اون 
گوشى  گيرم.  مى  تماس  باهاش  دوباره  كه  گفتم 
با  شدم.  خودم  افكار  در  غرق  و  كردم  قطع  رو 
كه  باشه  هم  ديگرى  حقايق  نكنه  گفتم  مى  خودم 

يك  براى  بايد  چرا  اصال  خبرم؟  بى  ازشون  من 
دوستى اينترنتى اينهمه فكرمو مشغول كنم؟ حاال 
اصال ازدواج كرده باشه يا نه؟ اقامت داشته باشه 
چرا  من  نه؟  يا  باشه  داشته  پسر  دوست  نه؟  يا 
خودمو ناراحت كنم. هر كسى يا هر چيزى كه مى 
و دوستى اينترنتى اين  ارتباط  باشه.  باشه؛  خواد 
داستان ها رو هم با خودش داره. چون اصال نمى 
دونى طرف مقابلت توى يك گوشه ديگه دنيا كى 
هست و هويتش چى هست؟ اينقدر با خودم كلنجار 
آم.  مى  كنار  خودم  با  چطورى  كه  ببينم  تا  رفتم 
وجودم  در  مينا  به  نسبت  درونى  احساس  يه  اما 
شكل گرفته بود. اما نمى تونستم تشخيص بدم كه 
اين احساس قلبى است يا ناشى از عادت هر روزه 

هست كه باهاش صحبت مى كنم.
هم  مينا  نگرفتم.  تماسى  باهاش  ديگه  شب  اون 
ندادم.  پاسخ  من  اما  بود  گرفته  تماس  بارى  چند 
تا صبح حس مى كردم يك چيزى كم دارم و دلم 
واقعا براى شنيدن صداى گرمش و صحبت كردن 
اقامت  مينا  كه  اين  واسه  من  بود.  شده  تنگ  او  با 
من  براى  مساله  اين  چون  نبودم  ناراحت  نداشت، 
مهم نبود. بلكه ناراحت روند اين دوستى و ارتباط 
بودم. مدام فكر مى كردم كه نكنه دچار احساسات 
بشم و از اين جهت ضربه اى غير قابل جبران را 

متحمل بشم. 
بعد  روز  و  آوردم  دوام  صبح  تا  فقط  حال  هر  به 
باهاش تماس گرفتم. خيلى دلخور و ناراحت بود 

چون فكر مى كرد كه من ديگه نمى خوام باهاش 
ارتباط داشته باشم. ازش خواستم كه فقط با من 
رو راست باشه و هر مساله يا موردى كه هست 
رو با من در ميون بزاره. اصال هم نگران شرايط 
اقامتى اش نباشه و هر كارى كه از دستم بربياد 
براش انجام مى دم. بهش هم گفتم كه خودم براى 
اين  فرصت  اولين  در  و  رم  مى  آلمان  به  ديدنش 
كار رو انجام مى دم. خودم هم حس كردم كه مينا 
و  مشكالت  با  بايد  من  و  شده  وابسته  من  به  هم 

مسائلش كنار بيام. 
يكى  با  اتفاقى  كه  بود  احوال  و  اوضاع  همين  در 
از  صحبت  كردم.  برخورد  ام  قديمى  دوستان  از 
اين ور و اون ور شد كه يهو يه ماجرايى رو برام 
تعريف كرد. جزئيات مهم نيست اما چيزى كه منو 
متوجه خودش كرد اين بود كه چطورى از طريق 
اقوامش  از  يكى  بود  تونسته  قالبى  پاسپورت  يك 
شد.  زده  ذهنم  تو  اى  جرقه  بياره.  انگليس  به  رو 
باشم؛  داشته  رو  كسى  من  اگه  كه  پرسيدم  ازش 
مى تونه كمكم كنه و به من بگه از چه طريقى مى 
تونم بيارمش انگليس. دوستم هم گفت كه حتما مى 

تونه منو راهنمايى و كمك كنه.
و  گرفتم  تماس  مينا  با  برگشتم  خونه  به  وقتى 
خورد  جا  كمى  يه  كردم.  تعريف  براش  رو  ماجرا 
اين  از  هم  من  كه  خواهى  مى  تو  يعنى  پرسيد  و 
توضيح  براش  اما  لندن؟  بيام  ديدنت  براى  طريق 
دادم كه نه فقط براى ديدن من. بلكه مى تونى بيايى 
برات  من  بدى.  پناهندگى  درخواست  هم  اينجا  و 
وكيل جور مى كنم و همه جوره حمايتت مى كنم. 
به من اطمينان كن. از اون روز به بعد تا ماه ها، 
فقط محتواى صحبت هاى ما مربوط به اومدن مينا 
به انگليس بود. باالخره بعد از ماه ها، راضى شد 
همه  و  بودم  كارهاش  تدارك  در  هم  من  بياد.  كه 
چيز رو آماده كرده بودم. اما مينا گفت كه بايد در 
مورد يك مساله مهم با من صحبت كنه. باز هم از 
من قول گرفت كه من دلخور و ناراحت نشم. اين 
بار ديگه چى مى تونست باشه. كامال گيج بودم و 
هرچى  خواستم  ازش  اضطراب.  و  دلشوره  از  پر 
گفت: «مى  هم  مينا  بگه.  من  به  سريعتر  هست  كه 
قبلى  ازدواج  از  بچه  پسر  يك  من  شهروز!  دونى 

ام دارم! مى تونى منو با پسرم قبول كنى؟ من اگه 
بيام لندن، تنها نيستم؛ پسرم هم هست»

كرده  خالى  سرم  روى  سرد  آب  سطل  كه  انگار 
هم  بچه  پسر  يك  يعنى  شد.  نمى  باورم  بودند. 
من  بود.  كرده  پنهان  من  از  هم  رو  اين  داشت. 
مينا  كارهاى  مشغول  فكرم  مدت  همه  اين  بيچاره 
هست؛ حاال مى شنوم كه خانم يه بچه هم داشته 
مى  تصميمى  چه  بايد  اينبار  بودم.  خبر  بى  من  و 
گرفتم؟ اين بار چگونه بايد رفتار مى كردم. كالفه 
كالفه شده بودم. گوشى رو بدون هيچ كالمى قطع 
كردم. سراغ مشروب رفتم تا فكرمو آزاد كنم. اما 
انگار مستى هم ديگه دوايى نداشت. اعصابم بهم 
ريخته بود. از طرفى مى خواستم اين ماجرا هرچه 
زودتر تموم بشه. آخه يه ارتباط كوچيك اينترنتى 
اينقدر  و  بكشه  طول  همه  اين  بود  تونسته  چگونه 
منو خسته كنه. چند روزى با خودم درگير بودم 
تا شايد بتونم اين رابطه رو تموم كنم و با خودم 
كنار بيام كه ديگه به مينا فكر نكنم. مينا در طول 
چند روز گذشته بارها و بارها تماس گرفته بود و 
مدام برام پيغام گذاشته بود. همش هم اشك ريخته 
اينجورى  كه  كردم  مى  نامردى  داشتم  شايد  بود. 
كرد  شد  مى  چيكار  خب  بودم.  شكسته  رو  دلش 
يه بچه داشت. تصميم گرفتم تا جايى كه مى تونم 
به خودش و پسرش كمك كنم تا اونها بيان اينجا. 
يك  تا  كنم  كمك  آدمهايى  به  تونستم  مى  شايد 

زندگى جديدى رو شروع كنند. 
به مينا تماس گرفتم و بهش گفتم اين آخرين بارى 
بود كه منو ناراحت كردى؛ ديگه نمى خوام بعد از 
اين مساله ديگرى باعث بهم ريختگى من بشه. قول 
داد كه ديگه منو ناراحت نكنه. من هم مدام با اون 
دوستم در تماس بودم و همه كارهاى مينا و پسر 
15 ساله اش رو انجام مى دادم. كلى برام هزينه 
بر دار شد. اصال نمى دونستم دارم براى كسى كه 
نمى شناسمش و تا حاال از نزديك نديدمش، چرا 
اينقدر هزينه و تالش مى كنم. تنها چيزى كه منو 
تسكين مى داد؛ اين بود كه دارم براى كمك به يك 
انسان، اين تالش ها رو مى كنم. سرانجام بعد از 
ماه ها، مدارك مينا و پسرش آماده شد. همه چيز 
به خوبى انجام شد. آنها آمدند. بدون هيچ مشكلى 
پناهندگى  اعالم  براى  سپس  شدند.  انگليس  وارد 
خوبى  به  آنها  كارهاى  همه  ماه  چند  طى  و  رفتند 
پيش رفت و با وكيل مجربى كه من برايشان گرفته 

بودم؛ توانستند اقامت انگلستان را بگيرند.
آنها  به  كمكى  بودم  توانسته  كه  بودم  خوشحال 
بكنم. اما من بعد از آن بايد چه مى كردم. چگونه 
مى توانستم با مينا و پسر حساسش، رابطه ام را 
ادامه دهم. در طى اين مدت هزينه زيادى براى آنها 
آن  از  پس  و  آمدنشان  از  پيش  مخصوصا  كردم. 
وضعيتشان  شدن،  مشخص  منتظر  كه  ماهى  چند 
بايد  و  بودم  خواسته  خودم  اما  اينجا.  در  بودند 
مى  متحمل  هم  را  اش  جانبى  مسائل  و  ها  هزينه 
شدم. پس از گذشت چند ماهى، آنچه كه مرا كامال 
اى  خانه  خود  براى  آنها  كه  بود  اين  نمود  منقلب 
مسكن  لندن  از  ديگرى  نقطه  در  و  كردند  اجاره 
و  گرفتم  تماس  مينا  به  كه  روز  يك  اما  گزيدند. 
خواستم كه در مورد رابطه مان با او صحبت كنم. 
به من گفت كه شهروز عزيز گوش كن تا واقعيت 
همان  ديگر  يكبار  كنم.  آشكار  برايت  را  ديگرى 
احساس بهم ريختگى و دلشوره بر من غالب شد. 
كه  مدتى  طى  در  گفت  من  به  بودم.  گوش  سراپا 
اينترنتى  همزمان  كرده،  مى  صحبت  تلفنى  من  با 
تمام  در  و  بوده  انگليس  در  ديگرى  مرد  مجذوب 
قلب  صميم  از  بوده.  رابطه  در  نيز  او  با  مدت  اين 
به ديگرى عالقه داشته. هدف اصلى اش از آمدن 
از  بوده.  مرد  آن  به  پيوستن  واقع  در  انگليس،  به 
جبران  روزى  كه  گفت  و  كرد  تشكر  من  زحمات 
من  با  تواند  نمى  اين  از  بيش  ديگر  و  كرد  خواهد 

در رابطه باشد.
من  گذشت.  من  بر  حالى  چه  كه  بگويم  توانم  نمى 
حتى با او رابطه جنسى هم نداشتم. به او عالقمند 
اين  اما  نداشتم.  او  از  داشتى  چشم  و  بودم  شده 
رفتارش با من نهايت بى انصافى و نامردى بود. 
من هيچ اعتمادى به هيچكس ندارم. او را رها كردم 
تا در كنار آنكه دوستش دارد، راحت زندگى كند. 
اما قضاوت را به عهده شما خوانندگان مى گذارم.

كالهى به بزرگى تهران تا لندن
بازنويسى: سبا ايرانى
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يك بار ديگر غلتى مى زند و سعى مى كند بخوابد. 

خواب  از  ديگران  كه  هنگامى  صبح، 
برخاسته و به سر كار رفته ا ند، او 
كند.  مى  فكر  و  است  رختخواب  در 
با  ديگران  كه  هنگامى  ظهر  از  بعد 

خوردن  هنگام  جمعند،  ميز  دور  شان  دوستان 
قهوه و شيرينى، هنگامى كه به برنامه ريزى براى 
تعطيالت بعدى مشغولند، او همچنان در رختخواب 
است. سالها است كه زندگى براى او و بسيارى از 
سالمندان ديگر چون او، با غم و درد آميخته است. 
با  تبلغاتى  از  است  پر  غرب  همگانى  هاى  رسانه 
اين محتوا كه هر كه در دوران جوانى كار كرده، 
محق است در دوران پيرى و بازنشستگى در رفاه 
و آسايش از زندگى خود لذت برد. آرى با حقوق 
بازنشستگى در غرب مى توان زندگى را به گونه 
اى گذراند. كهن ساالن اما تنهايند و از اين تنهايى 
در رنج معضل تنهايى و انزوا در غرب دردى شده 
است بى درمان كه بيشتر سالمندان اين ديار با آن 

دست و گريبانند. 

شان  زندگى  اوليه  نيازهاى  نيستند  گرسنه  آنها 
مورد  صحبت  هم  اما  شود،  مى  رفع  اى  گونه  به 
دانند  مى  تنها  تنهاى  را  خود  و  ندارند  اطمينانى 
سازمان  خودكشى.  جز  يابند  نمى  اى  چاره  و 
بيش  ساله  همه  است  كرده  اعالم  جهانى  بهداشت 
به  دست  جهان  سراسر  در  نفر  ميليون  يك  از 
خودكشى مى زنند و از اين طريق به زندگى خود 

خاتمه مى دهند. 

فقط در كشور آلمان در سال 1999 ميالدى، حدود 
11 هزار نفر، خود خواسته به زندگى شان خاتمه 
داده اند. اين تعداد بيشتر از مرگ انسانهايى بوده 
مخدر  مواد  مصرف  خاطر  به  سال  همين  در  كه 
اند  شده  كشته  كشور  اين  در  رانندگى  تصادفات 
در همين سال مورد نظر، در كشور آلمان بيش از 
100 هزار نفر نيز دست به خودكشى زده اند. اما 

زندگى  به  اند  نتوانسته  و  بوده  ناموفق  آنها  اقدام 

خود خاتمه دهند. 
بهداشت  سازمان  مسؤول  روتز؛  ولفگانگ  دكتر 
جهانى در زمينه بهداشت روحى روانى شهروندان 
ميزان  گويد:  مى  خودكشى  مورد  در  اروپايى 

به  پديده  اين  و  يافته  افزايش  اروپا  در  خودكشى 
در  است.  شده  تبديل  اجتماعى  معضالت  از  يكى 
خاتمه  مهم  داليل  از  يكى  پديده  اين  حاضر  حال 
آلمان  در  موجود  آمار  است.  ها  اروپايى  زندگى 
از  يكى  دقيقه  هر 47  در  كه  دهند  مى  آن  از  خبر 
شهروندان اين كشور دست به خودكشى مى زند 
كه ساالنه رقمى معادل 11 هزار نفر مى شود. اين 
آمار اما در مورد سالمندان اجتماعى يعنى افرادى 
كه سن شان بيش از 65 سال است، بيشتر است. 
طرف  از  آلمان  هاى  خودكشى  سوم  يك  از  بيش 

اين گروه سنى روى مى دهد. 

دست  اين  از  اقداماتى  خالف  بر  پيران  خودكشى 
از طرف جوانان، براى اعتراض به وضع موجود 
نيست. آنها از زندگى سير شده اند و با اين اقدام، 
خواهان پايان دادن به زندگى شان هستند. پرفسور 
نوربرت ارلماير؛ استاد رشته روانشناسى دانشگاه 
مونستر آلمان، خودكشى كهن ساالن آلمانى را به 
داند  مى  آنها  در  موجود  بيهودگى  احساس  خاطر 
و اين كه آنها احساس مى كنند، ديگر براى كسى 
مى  او  خورند.  نمى  دردى  به  و  نيستند  ثمر  مثمر 
مشكالت  و  مسائل  با  سنى  گروه  اين  افراد  گويد: 
جسمى  دردهاى  آنها  هستند.  رو  به  رو  بسيارى 
دائمى دارند، اما اين دردهاى ارگانيك، در بسيارى 
آنها  در  افسردگى  و  روانى  فشارهاى  به  موارد 
آنها  ديگر  مهم  بسيار  مشكل  شوند.  مى  منجر 
احساس تنهايى است. زيرا بيشتر آنها، تنها زندگى 

مى كنند، 
است  گفته  وداع  را  فانى  دار  معموًال  همسرشان 
يابند.  نمى  خودشان  براى  گاهى  تكيه  هيچ  آنها  و 
تأسيس  بسيارى  اجتماعى  سازمانهاى  آفمان  در 

شده اند. با اين هدف كه به كمك سالمندان اجتماع 
شان  زندگى  پايانى  دوران  در  را  آنها  و  بشتابند 
يكى  پير  انسانهاى  دوستان  انجمن  كنند.  همراهى 
هاى  دوره  طى  انجمن  اين  اعضاى  است.  آنها  از 
گناگون، به خوبى با مسائل و مشكالت سالمندان 
اعضاى  از  يكى  پاوالتك،  شوند.  مى  آشنا  اجتماع 
مشكل  مهمترين  كه  است  نظر  اين  بر  انجمن،  اين 

سالمندان، تنهايى آنها است. 
زيرا فرزندان آنها در شهرهاى ديگر به زندگى و 
كار مشغولند، همسر آنها در گذشته است و آنها 
انزواى  به  ها،  همسايه  با  نداشتن  رابطه  خاطر  به 
مى  را  آنها  تنهايى  درد  و  روند  مى  فرو  عميقى 
آزارد. پاوالتكو در اين مورد مى گويد: در كشور 
نمى  فقر  و  گرسنگى  از  كس  هيچ  خوشبختانه  ما 
سالمندان  مالى  فقر  نام  به  اى  مساله  اصال  ميرد 
شود  مى  خوبى  به  كه  اى  پديده  اما  ندارد.  وجود 
ديد فقر روحى و عاطفى آنها است. اما نكته بسيار 
مهمى كه در مورد مشكالت سالمندان وجود دارد 
و بايد در اين بحث مورد توجه قرار گيرد، تفاوت 
مشكالت  با  زنان  گفت  بايد  است.  آنها  جنسى 
دوران پيرى راحت تر برخورد مى كنند تا مردان، 
احساس بى پناهى و احتياج در ميان مردان خيل 
زود به عدم تعدل روحى و روانى آنها منجر مى 
چنين  در  مردان  كه  است  جهت  همين  به  و  شود 
شرايطى بيشتر از زنان به فكر خودكشى مى افتند 
و بسيارى از آنها، اين فكر را با دقت بسيار عملى 

مى سازند. 

شليك  با  يا  كنند،  مى  آويز  حلق  را  خود  يا  آنها 
گلوله به زندگى خود خاتمه مى دهند يا مثال خود 
را از پل يا خانه مرتفع به زير مى اندازند. آمارهاى 
موجود نشان نشان مى دهند از هر سه خودكشى 
در ميان سالمندان، دو خودكشى را مردان انجام 
مورد آن  در اين  تأمل  مورد  دهند. نكته ديگر  مى 

خودكشى،  اقدام  با  كه  جوانان  خالف  بر  كه  است 
مسائل  به  نسبت  بزرگترها  توجه  جلب  در  سعى 
شان را دارند، سالمندان مدت ها قبل از خودكشى، 
زندگى  به  دادن  پايان  مورد  در  را  خود  تصميم 
و  جسمى  دردهاى  اولين  پيدايش  با  و  اند  گرفته 
اجراى  به  مداوم،  هاى  مريضى  آغاز  و  روحى 
خودكشى كه تصميمش را از قبل گرفته اند، دست 
زندگى  تصميم  آخرين  اين  مند،  هدف  و  زنند  مى 
متخصصان  آورند.  مى  در  اجرا  به  نيز  را  خود 
خودكشى  موج  مقابل  در  هنوز  روانشناسان  و 
قابل  و  فراگير  همگون،  پيشنهادهاى  سالمندان 

اجرايى عرضه نكرده اند. 

اما يك نكته مشخص است و آن اين كه هنجارهاى 
شرايط  روند  در  اى  كننده  تعيين  تأثير  اجتماعى، 
فيدلر،  گنورگ  دارند.  سالمندان  زندگى  سخت 
بر  آلمان  هامبورگ  دانشگاه  استاد  و  روانشناس 
اين نظر است كه پير شدن در اجتماع، پديده منفى 
بحث  از  جامعه  افراد  بيشتر  و  آيد  مى  حساب  به 
پيرامون اين معضل اجتماعى پرهيز مى كنند و با 
رسيدن اولين تغييرات جسمى و روحى به خاطر 
پيرى، از خود بى خود مى شوند و راه چاره اى 
براى تنظيم تغييرهاى رخ داده در زندگى شان و 
معضالت جديد به وجود آمده نمى يابند. در غرب 
مسأله افسردگى سالمندان و خودكشى آنها به تابو 
تبديل شد و بسيارى به اين پديده اجتماعى وقعى 
نمى گذارند. متخصصان پيش بينى مى كنند روند 
شود.  بيشر  هم  باز  غرب  در  سالمندان  خودكشى 
سالمندان  شمار  تدريج  به  حاضر  حال  در  زيرا 
دركشورهاى اروپايى بيشتر از جوانان مى شود. 
بيشتر  سال  در آلمان شمار شهروندان باالى 60 
از ميزان جوانانى است كه سن شان زير 20 سال 
تدريج  به  اروپا  در  جامعه  پيران  افزايش  و  است 

بيشتر و بيشتر مى شود.

روانشناسى

زندگى در غرب با خودكشى 
پايان مى يابد

جواد فروغ زاد

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
( هيپنوتراپى تائيد شده از London University ) توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116
10 Harley Street W1
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ازدواج بهترين روش براى 
مقابله  با افسردگى

همسر  با  موثر  و  خوب  رابطه  يك  داشتن  و  موفق  ازدواج  يك 
بهترين روش براى مقابله با افسردگى است. 

محققان متوجه شدند زنان و مردانى كه به مدت بيش از 5 سال 
است ازدواج كرده اند و از زندگى خود رضايت دارند با احتمال 
 كم ترى افسرده شده و دست به خودكشى مى زنند. آمار مصرف 
افراد  اين  بين  در  نيز  مخدر  مواد  به  اعتياد  و  الكلى  مشروبات 

بسيار كم تر از ديگران است. 

بريتانيا  روانشناسى  نشريه  در  كه  زمينه  اين  در  مطالعات  آخرين  در 
بررسى  نيوزيلند  در  را  نفر  هزار  زندگى  محققان  است  رسيده  چاپ  به 
كردند. اين تحقيقات نشان داد هر چه قدر زمان ارتباط با همسر بيش تر 
باشد به همان اندازه ميزان ابتال به مشكالت روحى و روانى در بين زنان 

و مردان كاهش پيدا مى كند.

در سن 30 سالگى 16 درصد از افرادى كه ازدواج نكرده بودند عالئمى 
از افسردگى را از خود نشان دادند. هم چنين افرادى كه بيش از 2 سال 
بود از همسر خود جدا شده اند با احتمال 23 درصد بيش تر از ديگران 

افسرده بودند.
اما در عوض فقط 10 درصد از افرادى كه بين 2 تا 4 سال در يك رابطه 
رابطه  زمان  قدر  چه  هر  شدند.  روحى  مشكالت  دچار  مى بردند  سر  به 
مى كند،  پيدا  كاهش  نيز  افسردگى  ميزان  اندازه  همان  به  باشد  بيش تر 
به طورى كه با گذشت 5 سال از ازدواج اين رقم به كم تر از 9 درصد 

مى رسد.

و  مخدر  مواد  به  اعتياد  از  پيشگيرى  در  زيادى  تاثير  هم چنين  ازدواج 
مصرف مشروبات الكلى دارد. سوء مصرف مواد يا وابستگى به مصرف 
مواد مخدر در بين افراد 30 ساله  كه در يك رابطه به سر نمى برند تا 
12 درصد افزايش پيدا مى كند. البته جدا شدن از همسر هم مى تواند تا 2 

سال بعد خطر اعتياد را تا 13.5 درصد افزايش دهد.
اين در حالى است كه افرادى كه بين 2 تا 4 است كه ازدواج كرده اند فقط 
به ميزان 4 درصد سراغ مصرف مواد مخدر مى رفتند و در بين افرادى 
كه بيش از 5 سال از شروع رابطه آن ها مى گذرد اين رقم به كم تر از 3 

درصد مى رسد.

دكتر شر گيب در اين باره گفت: بعد از ازدواج محافظت فوق العاده اى از 
سالمت ذهنى زنان و مردان صورت مى گيرد و هر چه زمان بيش ترى 
مهم ترين  از  يكى  شايد  مى شود.  تقويت  محافظتى  اثر  اين  بگذرد  آن  از 
داليل اين موضوع آن است كه بعد از ازدواج زن و شوهر حمايت عاطفى 
زيادى از يكديگر مى كنند. حس تعهد و ثبات مالى از ديگر عواملى است 

كه در سالمت روحى افراد بعد از ازدواج نقش مهمى بازى مى كند.
باشد  راضى  خود  زندگى  از  و  شاد  فرد  يك  كه  صورتى  در  خصوصا 
تاثير زيادى روى همسر خود خواهد داشت و مى تواند زندگى او را نيز 

به طور كامل دگرگون كند. 

تحقيقاتى كه در نشريه روانشناسى آمريكا به چاپ رسيده نشان مى دهد 
شادى هر فرد به طور قابل توجهى به شادى همسرش وابسته است. اين 
موضوع خصوصا در ميان زوج هايى كه مدت هاى طوالنى است در كنار 

يكديگر زندگى مى كنند صدق مى كند.
براى رسيدن به اين نتايج دانشمندان مطالعاتى را روى 6 هزار نفر انجام 
دادند و فاكتورهايى مانند ميزان رضايت از زندگى،سالمت روحى، ثبات 

اخالقى و بسيارى ديگر را به دقت در نظر گرفتند. 
افرادى كه شما با آن ها در ارتباط هستيد نقش بسيار مهمى در حالت 
اعضاى  و  همسر  اهميت  بين  اين  در  و  مى كنند  بازى  فرد  يك  روحى 

خانواده بسيار بيش تر از ديگران است.

انسان هاست.  تمام  براى  محل  شادترين  خانه  نشان  داد  مطالعات  اين 
در  انسان ها  كه  كردند  اثبات  بار  اولين  براى  كمبريج  دانشگاه  محققان 
را  روحى  وضعيت  شادترين  مى برند  سر  به  خود  خانه  در  كه  زمانى 
دارند و در عوض اكثر انسان ها در محل كار خود غمگين هستند. نزديك 
به 45 درصد از تمام احساساتى كه در خانه ايجاد مى شود شاد و 54 

درصد از احساساتى كه در سر كار ايجاد مى شود غمگين است.

تلگراف، 4 ژانويه

متخصصان  توسط  كه  است  اصطالحى  «پارانويا» 
سالمت روان براى توصيف سوءظن (عدم اعتماد) 
سوءظن  دانست  بايد  البته  است،  شده  برده  كار  به 
ساده، «پارانويا» نيست. «پارانويا» مى تواند خفيف 
گرفته،  قرار  آن  تاثير  تحت  كه  شخصى  و  باشد 
جامعه  در  خوبى  نسبت  به  عملكرد  است  ممكن 
داشته باشد، همچنين مى تواند شديد باشد و فرد را درمانده سازد. 

انواع «پارانويا» مى تواند به سه دسته عمده تقسيم بندى شود: 
الف) اختالل شخصيت پارانوئيد 

ب) اختالل هذيانى پارانوئيد 
از  پريشى).  روان  گسيختگى،  (روان  پارانوئيد  اسكيزوفرنى  ج) 
توضيح در مورد تك تك اين بيمارى ها در اينجا خوددارى و به 
همين اكتفا مى كنيم كه سرد و گوشه گير بودن و حساسيت بسيار 
باال در ارتباط با ديگران از ويژگى هاى عمده اين بيمارى محسوب 

مى شود. 
سوءظن در روابط خانواده را مى توان در سه حيطه مورد بررسى 

قرار داد. 
1) سوءظن و بدگمانى در روابط همسران: گاهى عالقه ميان زن و 
شوهر به عاملى براى سوءظن تبديل مى شود. گاه افراد وقتى وارد 
زندگى مشترك مى شوند، متوجه مى شوند طرف مقابل از لحاظ 
باعث  اين  و  است  متفاوت  آنها  آل  ايده  ذهنيت  با  نگرش  و  سليقه 
با  و  شود  مى  مقابل  شخص  افكار  در  بدبينى  و  نفرت  حس  ايجاد 

گذشت زمان به خيال پردازى و درون گرايى و سرانجام به گمان 
تعيين  در  خانوادگى  تربيت  نوع  انجامد.  مى  سوءظن  و  ناروا  هاى 
مسير زندگى مشترك نقش بسزايى دارد. اگر محيط خانوادگى پيش 
زندگى  طول  در  را  اعتماد  حس  و  امنيت  نگرى،  مثبت  ازدواج  از 
نكات  به  فقط  مادر  و  پدر  از  الگوپذيرى  در  و  باشد  نكرده  تقويت 
منفى زندگى توجه شده باشد، زندگى مشترك چنين زوج هايى به 
بدگمانى ختم مى شود. آنها پيوسته نكات منفى يكديگر را مى بينند. 
گاهى دخالت ها و حسادت هاى بيجا از سوى اطرافيان و خبرها و 
تحليل هاى دروغين آنها، در ايجاد حس بدبينى و سوءظن همسران 

كامًال موثرند. 
2) سوءظن والدين به فرزندان: در دوران نوجوانى و بلوغ كه ثقل 
توجه نوجوانان در بيرون از خانواده شكل مى گيرد، اين امر منجر 
شود  مى  نوجوانان  و  والدين  ميان  فاصله  شدن  بيشتر  چه  هر  به 
و همين فاصله ها باعث مى شود والدين، ناخواسته به رفتارهاى 
فرزندان خود واكنش نشان دهند و به بدگمانى روى آورند. همين 
سوءظن ميان والدين و فرزندان موجب اختالالت رفتارى از جمله 

سوءظن و بدبينى در بستر خانواده مى شود. 
3) سوءظن فرزندان به والدين: در اثر همان فاصله به وجود آمده 
رفتارهاى  و  عقايد  افكار،  از  بسيارى  نوجوانان  بلوغ،  دوران  در 
كودكى  دوران  فضاى  اگر  همچنين  پذيرند،  نمى  را  خود  والدين 
فرزندان مبتنى بر عدم صداقت بين والدين باشد همين امر نوجوان 
را نسبت به والدينش بى اعتماد مى كند و نتيجه آنكه سوءظن بين 

والدين و فرزندان متقابًال بيشتر و بيشتر مى شود. 
� سوءظن چرا و چگونه به وجود مى آيد 

بيشتر به علت عدم شناخت صحيح از يكديگر يا در برخى موارد به 
خاطر مخفى كردن واقعيت، سوءظن در خانواده و در روابط بين 
همسران حاصل مى شود. از لحاظ علت شناختى، عوامل مختلفى 
ترس،  ترديد،  و  شك  فضاى  وجود  دارد.  دخالت  بدبينى  ايجاد  در 
تظاهر، بى اعتمادى، دروغگويى و زورگويى در خانواده و محيط از 
عوامل زمينه ساز اين بيمارى است. تجربه هاى ناخوشايند فردى، 
خانوادگى و اجتماعى مى تواند در ايجاد بيمارى نقش داشته باشد. 
نقش  نيز  شناختى  زيست  عوامل  و  سرشتى  و  ارثى  هاى  ويژگى 
استرس  همچنين  دارد.  بيمارى  اين  بروز  و  گيرى  شكل  در  مهمى 
يكى از داليل عمده سوءظن است، چرا كه در پيشينه زندگى تمام 
و  فشار  پر  زندگى  هستند،  گونه  بيمار  سوءظن  دچار  كه  كسانى 
ما  تاريخى  فرهنگ  به  توجه  با  طرفى  از  شود.  مى  ديده  استرسى 
به  را  هايمان  عقيده  و  و مشكالت  مسائل  توانيم  ما نمى  ها  ايرانى 
پردازيم  مى  فرافكنى  و  گرى  توجيه  به  بنابراين  كنيم،  بيان  راحتى 

و اين باعث ايجاد برداشت هاى مختلف در افراد مقابل مى شود. 
سوءظن در خانواده ها بيشتر گريبانگير زنان و دختران است، چرا 
هاى  آسيب  معرض  در  بيشتر  آنها  ها  خانواده  بعضى  زعم  به  كه 
اجتماعى قرار دارند. ابراز سوءظن خانواده نسبت به پسر خانواده 
با توجه به روحيات پسران در سنين جوانى باعث ايجاد درگيرى و 
مشكالت عديده در خانواده مى شود. اين در حالى است كه سوءظن 
انجامد  مى  آنها  سركشى  به  كمتر  دختران  به  نسبت  خانواده  در 
اگر  بنابراين  شوند،  مى  منزوى  و  گير  گوشه  دختران  معموًال  و 
سوءظن به رفتار يك پسر در خانواده باشد، كمتر ابراز مى شود. 

� سوءظن چه عواقبى دارد 
بدبين بيشتر از ديگران غمگين، خود خور و ناراحت است و به علت 
گمان هاى بدى كه درباره اشخاص و پديده ها دارد از همنشينى با 
دوسـتـان و رفـت و آمـدهـاى مـفيد اجتناب مى ورزد و به تنهايى 
همه  از  كه  برسد  جايى  به  كار  شايد  دارد.  تمايل  بيشتر  عزلت  و 
كس و همه چيز هراس پيدا كند و هر تحركى را از سوى هر كس 
به ضرر خود ببيند و چنين تصور كند كه همگان كمر به نابودى و 
حذف او بـسـته اند. در چنين فضايى شاهد آن هستيم كه بسيارى 
از معضالت خانوادگى از جمله طالق با توجه به آمار به دست آمده 

و مشاهدات ميدانى در دادگاه ها، از سوءظن نشات مى گيرد. 
� راه هاى درمان سوءظن 

ارتباط كالمى خود با افراد خانواده را بايد افزايش دهيم و موارد 
آمده  وجود  به  خانواده  افراد  عملكرد  به  ما  ذهن  در  كه  را  ابهامى 
برطرف  آنها  از  توضيح  خواستن  و  صحيح  وگوى  گفت  با  است، 
كنيم. همچنين در قضاوت ديگران، بيش از آنكه به تحليل هاى ذهنى 
خود تكيه كنيم به واقعيت هاى عينى و خارجى توجه كنيم و همواره 
به يافته هاى ذهنى خويش با سوءظن بنگريم، نه به رفتار ديگران. 

� حرف آخر 
شاهديم افراد در جامعه كمتر از در اطمينان نسبت به يكديگر وارد 
يكديگر  به  نسبت  افراد  سوءظن  از  ناشى  حقيقت  اين  و  شوند  مى 
است و اين امر مطمئنًا در خانواده ها نيز وجود دارد. اين مساله 
باعث ايجاد مشكالت فراوانى در سطح اجتماع شده است و باعث 
ترديدها در  ايجاد معضالت اجتماعى مى شود. گاه سوءظن ها و 
از  آنها  طرد  و  فرزندان  فرار  باعث  فرزندان  به  نسبت  ها  خانواده 
خانواده مى شود و گاهى باعث جدايى زوج هاى جوان از يكديگر، 
گاه بعضى از دوستى هاى عميق از بين مى رود. شايد بتوان گفت 
روانشناسان اجتماعى در تحليل و ارزيابى اين مساله، ضعيف عمل 
انرژى  مان  جامعه  در  فرهنگى  مسائل  پيرامون  بايد  و  اند  كرده 
چاره  انسانى  درونى  رفتار  اين  حل  براى  و  كرد  صرف  بيشترى 

اى انديشيد.

خانه و خانواده

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد

مشكوكم به تو
بررسى رفتار درونى سوءظن و تاثير آن در خانواده

سعيده خدابخش - روانشناس
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رژيم  هنگام  در  كه  بگوييم  خواهيم  نمى  ما 
بايد از چه غذاهايى استفاده كنيد؛ بلكه قصد 
كه  كنيم  آشنا  غذاهايى  با  را  شما  تا  داريم 
بايد حتى االمكان در هر نوع رژيمى از آنها 

پرهيز كنيد.

اين روزها آنقدر تعداد رژيم هاى غذايى كه 
در كتاب ها و يا بر روى سايت هاى اينترنتى 
وجود دارند، زياد شده اند كه به سختى مى 
ما  كرد.  انتخاب  را  يكى  آنها  ميان  از  توان 
نمى خواهيم بگوييم كه در هنگام رژيم بايد 
قصد  بلكه  كنيد؛  استفاده  غذاهايى  چه  از 
كه  كنيم  آشنا  غذاهايى  با  را  شما  تا  داريم 
بايد حتى االمكان در هر نوع رژيمى از آنها 

پرهيز كنيد. 
بايد  ابتدا  غذايى  رژيم  بهترين  انتخاب  براى 
با  غذايى  هاى  برنامه  از  كداميك  كه  ببينيد 
نحوه زندگى و ساليق شخصيتان هم خوانى 
 ) "طبيعى"  مواد  از  استفاده  همچنين  دارند. 
مصنوعى)  نه  طبيعى  كنم:  مى  تاكيد  هم  باز 

از اهميت ويژه اى برخوردار ميباشد. 
و  آيد  مى  خوشمان  چيزهايى  از  ما  همه 
و  داريم....  نمى  دوست  را  چيزها  برخى 
بسيارى از اين خوش آمد ها و نيامد ها از 

زمان كودكى به همراه ما هستند. 
و  غذا  تجارت  و  تبليغات  دنياى  امروزه 
را  "چاقى"  نام  به  اساسى  مشكل  نوشيدنى 
كه  همانطور  درست  اند،  آورده  وجود  به 
دليل  تنباكو  و  توتون  توليد  هاى  كارخانه 
كه  زمانى  هستند!  ريه  سرطان  ايجاد  اصلى 
در رژيم هستيد و قصد داريد وزن خود را 
هميشگى  هاى  انتخاب  از  بايد  دهيد،  كاهش 

زير خوددارى نماييد. 
1) هر نوع فراورده مصنوعى. 

و  شيمياى  هاى  فرايند  طى  كه  غذايى  هر 
محصوالت  اين  باشد.  شده  درست  صنعتى 
هستند  شيميايى  مواد  و  ها  افزودنى  شامل 
كه روند طبيعى گوترش را با اختالل مواجه 
تما  به  توان  مى  مثال  براى  سازند.  مى 
زمانى  مدت  براى  كه  غذاهايى  و  كنسروها 
بيشتر از يك ماه در سوپر ماركتها سالم مى 

مانند، اشاره كرد. 
2) هر نوع غذاى چربى دار. 

اين نوع غذاها شديد ترين آسيب ها را به بدن 

وارد مى آورند. زمانيكه گرسنه هستيد آنها 
را با اشتهاى زياد و به سرعت مى خوريد. 
تركيباتى  داراى  غذاها  نوع  اين  متاسفانه 
هستند كه بدن شما هيچ نيازى به آنها ندارد. 
هاى  چربى  به  توان  مى  مواد  نوع  اين  از 

ترانس باال كه در نوشابه هاى گازدار ديده 
ها  نوشابه  نوع  اين  كرد.  اشاره  شوند  مى 
شامل مقادير زيادى پروتئين و كربوهيدرات 
نيز مى باشند، در ضمن سرشار از كالرى 
فود"  "فست  معمولى  وعده  يك  هستند.  نيز 
در حدود 1000 كالرى بيش از ساير وعده 
 2 گذشت  از  پس  و  بردارد  در  غذايى  هاى 
ساعت نيز مجددا احساس گرسنگى در شما 

ايجاد مى كند. 
3) هر غذاى سرخ شده. 

كرده  سرخ  زمينى  سيب  شامل  موارد  اين 
مى  كرده  سرخ  مرغ  و  گوشت  و  معروف 
اين  شامل  نيز  ها  شيرينى  از  برخى  شود. 
هاى  شيرينى  ويژه  به  شوند  مى  گروه 
بين  از  را  غذايى  رژيم  مواد  اين  شرقى. 
ميبرند، باعث ترشح بيش از اندازه انسولين 
وزن  كاهش  براى  راهى  هيچ  و  شوند،  مى 

باقى نمى گذارند. 
روغن  و  اشباعى  چند  هاى  چربى  انواع   (4

هاى حيوانى. 
ما نمى گوييم كه چربى را به طور كامل از 
رژيم غذايى خود حذف كنيد، بلكه فقط بايد 
مى  باشيد.  داشته  آنها  از  صحيحى  انتخاب 
توانيد انواع مناسب آنها را در ماهى، برخى 
از سبزيجات، و برخى فراورده هاى لبنى ( 

كه داراى امگا 3 مى باشد) دريافت كنيد. 
5) آرد سفيد. 

وجود  ماده  اين  در  خوبى  خاصيت  هيچ 
ندارد. بايد توجه داشته باشيد كه آرد گندم 
اساسى  هاى  تفاوت  سفيد  آرد  با  غالت  و 
خواهيد  مى  كه  چقدر  هر  توانيد  مى  دارند. 
از اين دو مورد مصرف نماييد، اما نبايد از 
آرد سفيد استفاده كنيد. آرد سفيد از جمله 
مواد غذايى است كه باعث ايجاد ناهماهنگى 
در سيستم گوارشى شما مى شود. كارخانه 
توليد  به  دست  دليل  اين  به  آردسازى  هاى 
يك چنين آردى زدند كه هيچ گاه خراب و يا 
فاسد نمى شود؛ اما حشره ها هم مى دانند 
وارد  گاه  هيچ  آنها  است،  بهتر  كداميك  كه 

دهند  مى  ترجيح  و  شوند  نمى  سفيد  آرد 
هميشه به آرد غالت حمله كنند. 

6) شكر سفيد. 
كربوهيدراتى  همان  زاده  برادر  ماده  اين 
داراى  و  شد  اشاره  آن  به  باال  در  كه  است 

باشد.  نمى  خاصى  غذايى  ارزش  گونه  هيچ 
جايگزين هاى بسيار زيادى براى آن وجود 
شكرهاى  به  توان  مى  آن  جمله  از  كه  دارد 
طبيعى اشاره كرد كه مانند خودتان طبيعى 

هستند. 
7) مايونز و مشتقات آن. 

را  غذاها  و  هستند  خوشمزه  خيلى  چند  هر 
نيز بسيار خوشمزه مى كنند، اما تحت تاثير 
قرار  زيادى  بسيار  شيميايى  هاى  فرآيند 
مى گيرند و با ارزانترين و بى كيفيت ترين 
روغن ها تهيه شده و حاوى مقادير زيادى 
نگهدارنده مى باشد. مايونز داراى تخم مرغ 
هم هست، و به اين دليل كه براى مدت زيادى 
در قفسه هاى سوپر ماركت باقى مى ماند، 
داراى هيچ گونه خواصى نبوده و براى هيچ 
البته  باشد.  نمى  مناسب  غذايى  رژيم  گونه 
بسيار  ميزان  يكبار  وقت  چند  هر  ميتوانيد 

كمى از آنرا استفاده نماييد. 
8) نوشيدنى هاى كافئين دار. 

سياه،  چاى  قهوه،  شامل  ها  نوشيدنى  اين 
نوشيدنى  و  شكالت  گازدارد،  هاى  نوشابه 
هاى انرژى زاى جديد كه در سوپر ماركت 
مى  چشم  به  وزشى  باشگاههاى  و  ها 
خورند، مى باشد. كافئين (و مواد شيميايى 
مى  ديده  شكالت  و  چاى  در  كه  مشابهى 
مواجه  اختالل  با  را  بدن  متابوليسم  شوند) 
كرده و فرايند هر گونه رژيم غذايى و كاهش 
وزن را با مشكل و اختالل مواجه مى سازد. 
غذاهاى بسيار زيادى هستند كه بايد از آنها 
اجتناب كرد و از سوى ديگر موادى هستند 
كه بايد از آنها استفاده كرد، اما ليست باال 
متخصصان  بيشتر  توافق  مورد  معموًال 
توانيد  مى  باشيد،  نداشته  رژيم  اگر  است. 
از غذاهاى ذكر شده استفاده كنيد، اما بايد 
رژيم  زمانى  يك  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 
گرفته ايد و با مصرف اين غذا ها دو مرتبه 
اضافه وزن پيدا مى كنيد و ممكن است تمام 

زحمت هايتان به فنا رود .

مواد غذايى ممنوعه براى همه رژيم ها

چرا مردان در حال 
چاق شدن هستند؟

 تحقيقات دانشگاه آكسفورد نشان مى دهد مردان نسبت 
به 20 سال گذشته نزديك به 6 كيلوگرم چاق تر شده اند، 

اما داليل اصلى اين موضوع چيست؟

و  غذايى  مواد  ميزان  افزايش  كه  است  مشخص  البته 
كاهش تحرك بدنى از مهم ترين عوامل افزايش چاقى در 
بين مردان است اما دانشمندان معتقدند داليل ديگرى هم 
در اين مورد تاثيرگذار است كه از جمله آن ها مى توان به 
آن  مانند  و  بى خوابى  استرس،  آلودگى،  ژنتيكى،  عوامل 

اشاره كرده است.
آمريكايى  محققان  توسط  تحقيقاتى  جارى  سال  نوامبر  ماه  در 
انجام شد كه نشان مى دهد مردان بسيار بيش تر از زنان مستعد 
اضافه وزن هستند. چرا كه ژن هايى در بدن مردان وجود دارد 
كه آن ها را بيش تر از ديگران در معرض خطر چاقى قرار مى دهد.

مطالعات ديگر نيز نشان مى دهد بدن مردان به طور خاص نسبت 
به عوامل محيطى كه باعث بروز چاقى مى شود حساس هستند. 
ظروف  در   phthalates نام  به  شيميايى  ماده  يك  مثال  براى 
پالستيكى و بسيارى از وسايل خانگى وجود دارد كه مى تواند 
ميزان حساسيت بدن را نسبت به انسولين كاهش داده و به اين 

ترتيب باعث بروز چاقى در آن ها شود.
آلودگى  مردان  وزن  روى  تاثيرگذار  فاكتورهاى  از  ديگر  يكى 
 3 روى  گسترده  تحقيقات  انجام  با  دانماركى  محققان  هواست. 
هزار نفر متوجه شدند مردانى كه داراى گروه خونى O هستند 
در صورتى كه مدت زمان طوالنى در معرض آلودگى هاى هواى 
ناشى از خودروها و كارخانه هاى صنعتى قرار بگيرند با احتمال 

بيش ترى نسبت به ديگران در معرض خطر چاقى هستند.
به نظر مى رسد آلودگى هوا باعث بروز تورم مزمن در بافت هاى 
چربى  انباشت  به  بدن  تحريك  باعث  عامل  اين  كه  شده  بدن 
كاهش  ژن هاى  برخى  تاثير  هم چنين  آلودگى ها  اين  مى شود. 

اشتها مانند لپتين را كاهش دهد.
البته به نظر مى رسد هرچه مردان از لحاظ شغلى ارتقا پيدا كنند 
بيش تر در خطر چاقى قرار مى گيرند. براى مثال شدند روساى 
شركت هاى آمريكايى به ميزان 20 درصد بيش تر از افراد عادى 
دچار اضافه وزن مى شوند. شايد فشار زياد كارى كه همراه با 
استرس است اين افراد را به طور ناخودآگاه به خوردن بيش تر 

ترغيب مى كند.
بى خوابى هم يكى ديگر از عوامل تاثيرگذار است. محققان ژاپنى 
متوجه شدند مردانى كه كم تر از 5 ساعت در طول شبانه روز 
مى خوابند به تحريك هورمون اشتها در بدن كمك مى كنند كه اين 
اين  اما  است.  گذار  تاثير  وزن  افزايش  روى  شدت  به  نيز  عامل 

تاثير در ميان زنان مشاهده نشده است.
ديلى ميل، 4 ژانويه

زنان سالم خود را در آينه چاق 
مى بينند 

درصد   17 مى گويند  انگليس  در  عمومى  بهداشت  كارشناسان 
از زنانى كه وزن سالم و طبيعى دارند تصور مى كنند كه چاق 
هستند و وقتى خود را در آينه مى بينند غمگين و نااميد مى شوند 

چون در آيينه خود را در چاق تصور مى كنند. 
دارند  سالم  وزن  كه  زنى   17 هر  از  مى گويند  كارشناسان  اين 
فقط يك نفر درك درستى از سالمتى و تناسب وزنى خود دارد 
در حالى كه بقيه به نوعى خود را با مشكل اضافه وزن تصور 
تصور  يك  فقط  اين  و  نيستند  چاق  واقعا  كه  حالى  در  مى كنند 

اشتباه است.
به گزارش روزنامه تلگراف، اين كارشناسان با مطالعه روى بيش 
از 2200 نفر در «بررسى جهانى الغرى» دريافتند كه زنان اغلب 

از تناسب و وزن واقعى خود تصوير مناسبى در ذهن ندارند.
در اين بررسى ها معلوم شد از بين تمام زنانى كه وزن سالم و 
مناسب داشتند فقط 13 درصد تصوير صحيح و رضايت بخش 
راضى  خود  وزن  از  و  داشتند  ذهن  در  جسمى شان  تناسب  از 
وزنى  شرايط  از  گونه اى  به  داوطلبان  باقى  كه  حالى  در  بودند 

خود ناراضى بودند.
تصور  چنين  مردان  مورد  در  كه  كردند  تاكيد  كارشناسان  اين 
الغر  واقعا  كه  مردانى  و  شد  مشاهده  ندرت  به  اشتباهى  ذهنى 

بودند خيلى كمتر خود را چاق تصور مى كردند.

خانه و خانواده



جمعه 17 دى ماه 1389   -  شماره 180هفته نامه پرشين3030

info@persianweekly.co.uk

باج خواهي هموطن شرور در ديار غربت: 

درگيري خونين سه ايراني در 
مزرعه ژاپني 

  فردي كه 18 سال قبل هموطن خود را در ژاپن كشته بود، 
پس از 13 سال تحمل محكوميت به خاطر اين قتل، پس از 
آستانه  در  بار  اين  و  محاكمه  ديگر  بار  ايران  به  بازگشت 
نفر  چند  ماه 1371  فروردين   27 صبح  گرفت.  قرار  اعدام 
شاهد  ژاپن  ساكاروي  شهر  اطراف  مزارع  كشاورزان  از 
درگيري خونيني بين سه مرد ايراني بودند. آنها با حيرت 
مشاهده كردند كه يكي از اين افراد با خشم چندين ضربه 
چاقو را به بدن دو نفر ديگر وارد كرده و با فرياد از آنها 
سوي  به  بالفاصله  رهگذران  اين  مي كند.  مطالبه  را  چيزي 
محل حادثه دويده وقصد دستگيري ضارب را داشتند كه با 

فرار وي تالش آنها ناكام ماند. 
زندگي با اعمال شاقه 

كار انتقال دو مجروح حادثه به بيمارستان انجام شد ولي 
جوان  و  برده  در  به  سالم  جان  قاسم  نام  به  آنها  از  يكي 
ديگر به نام كيومرث بر اثر شدت ضربات وارده درگذشت. 
محرم در خانه اش خواب بود كه صداي زنگ در را شنيد. 
و  پليس  مامور  دو  با  و  كرده  باز  را  در  بي حوصلگي  با 
خواستند  او  از  كه  شد  مواجه  زبان  فارسي  مترجم  يك 
بعد  بيايد.ساعتي  پليس  اداره  به  توضيحات  پاره اي  براي 
اين كارگر ايراني مقابل افسرويژه قتل نشسته و با اعتراف 
در  بعد  چندي  كيومرث  شد.  زندان  روانه  كيومرث  قتل  به 
محكوم  خود  هموطن  قتل  اتهام  به  و  شده  محاكمه  دادگاه 
به گذراندن 15 سال حبس با اعمال شاقه شد. 13 سال از 
زندگي پشت ميله هاي زندان گذشته بود كه يك روز رئيس 
زندان وي را به اتاق خود احضار كرده و حكم آزادي اش 
را به او ابالغ كرد. كيومرث هم از زندان بيرون آمده و پس 

از مدتي آالخون و واالخون شدن در سرزمين آفتاب تابان 
ترجيح داد باقيمانده زندگي خود را در وطنش بگذراند. قاتل 
در  ايران  در  سرنوشتي  چه  كه  نمي دانست  البته  كيومرث 
انتظار وي نشسته است وگرنه شايد در بازگشتن خود به 

ايران تجديد نظر مي كرد. 

بازداشت در فرودگاه مهرآباد 
در اين مدت خانواده مقتول بيكار ننشسته و با حضور در 
خود  فرزند  قتل  اتهام  به  محرم  از  تهران  جنايي  دادسراي 
شكايت كرده بودند. دادستاني هم با توجه به اين شكايت 
ايران  به  ورود  محض  به  را  پرونده  اين  متهم  جلب  حكم 
صادر كرده بود. محرم كه پس از حدود 14 سال بار ديگر 
پاسپورت  ضبط  با  مرتبه  يك  بود  برگشته  خود  خاك  به 
روانه  دستبند  با  و  مانده  مبهوت  و  گيج  فرودگاه  در  خود 
كه  جنايتي  به  اقرار  از  پس  فرد  اين  شد.  جنايي  دادسراي 
از 14 سال پيش گريبان او را گرفته بود از سوي بازپرس 
ويژه قتل مجرم شناخته شده وپرونده وي با كيفرخواستي 
در  تا  شد  سپرده  تهران  استان  كيفري  دادگاه  به  سنگين 

نوبت محاكمه قرار گيرد. 

از اعدام بدتربود 
كار  شب  و  صبح  بود.  بدتر  اعدام  از  من  زندان  دوران 
مي كردم و سال هاي عمرم پشت سلول هاي آهني تلف  شد. 
همه  من  شدم.  دستگير  دوباره  بازگشتم  كه  هم  ايران  به 
چيزم را باخته ام و فقط يك خانه پدري به من و خانواده 
از  دم  ندارم.اولياي  ديگري  چيز  آن  وجز  است  رسيده  ام 
من ديه مي خواهند و من براي پرداخت آن بايد اين خانه را 
بفروشم . من از اولياي دم مي خواهم مرا ببخشند ولي اگر 
ديه برادرشان را مي خواهند چاره اي جز فروش اين خانه 
ندارم. پس از اين دفاعيات، هيات قضات وارد شور شد تا 

راي خود را درباره متهم اين پرونده صادركند. 

آركانزاس وحشتناك تر 
از فيلم هيچكاك 

حمله  آمريكا،  ارتش  غيرقانوني  سالح هاي  آزمايش 
دليل  كداميك  هوايي،  و  آب  تغييرات  يا  فضايي  موجودات 

اتفاقات عجيب آركانزاس هستند 
باعث  آركانزاس  منطقه  در  غريب  و  عجيب  بسيار  اتفاقات 
شده مردم اين ناحيه سال جديد ميالدي را با ترس و دلهره 
از وقوع باليايي عجيب در آينده آغاز كنند.بيش از 100 هزار 
ماهي در فاصله حدود 201 كيلومتري از منطقه اي كه 
پديده اسرارآميز باران پرندگان سياه مرده رخ داد به 
داليل ناشناخته اي مردند. پس از انتشار اخبار مربوط 
به پديده اسرارآميز باران بيش از هزار پرندگان مرده 
اكنون  آمريكا  آركانزاس  در  «بيب»  كوچك  شهر  در 
مقامات آركانزاس گزارش دادند كه بيش از 100 هزار 
ماهي مرده در آب و ساحل 20 مايل (20 كيلومتر) از 
رودخانه آركانزانس نزديك «اوزارك» در آب شناور 
شده اند. اين بخش از ساحل رودخانه تنها در فاصله 
حدود 201 كيلومتري از شهر «بيب» كه در روزهاي اخير 
قرار  است  رفته  فرو  مرده  سياه  پرندگان  باران  شوك  در 
انجام  و  نمونه  برداري  براي  مرده  ماهي هاي  اين  دارد. 
آزمايشگاه  به  مرگ  علل  كشف  منظور  به  آزمايش ها 
فرستاده شده اند.به گفته اين كارشناسان، همه ساله در اين 
منطقه مرگ دسته جمعي ماهي ها به ثبت مي رسد اما تعداد 
ماهي هاي مرده در اين مورد جديد بسيار غيرعادي است.

در حالي كه كارشناسان محيط زيست با لباس هاي عجيب 
و ضد مواد شيميايي خود در اين منطقه در حال تحقيق و 
بررسي اين دو اتفاق عجيب هستند اظهار نظرهاي متفاوتي 
برخي  كه  مي شود  مطرح  حوادث  اين  بروز  علل  مورد  در 
از آنها بسيار خيالي و دور از ذهن هستند. ساكنان شهر 
بگيرند  جشن  را  ميالدي  جديد  سال  بودند  آماده  كه  بيب 
ناگهان با بارش پرندگان مرده مواجه شدند. در ابتدا يكي، 
دو. پرنده از آسمان به زمين مي افتاد اما كم كم تعداد آنها 
بيشتر و بيشتر شد به طوري كه در عرض يك ساعت بيش 
از چهار هزار پرنده مرده بر سر مردم اين منطقه افتاد.در 
همين حال اندكي دورتر 100هزار ماهي هم به شكل عجيبي 

مردند. نتايج اولين آزمايش ها روي 17 نمونه از پرندگان 
يك  اثر  در  پرندگان  اين  كه  مي دهد  نشان  بيب  شهر  مرده 
جراحت شديد و خونريزي داخلي مرده اند و علت مرگ آنها 
انجام  براي  نمونه ها  است.اين  نبوده  بيماري  و  مسموميت 
به آزمايشگاه هايي در ويسكونسين و  بررسي هاي بيشتر 
جورجيا فرستاده شده اند. اولين نظريه اي كه دانشمندان در 
مورد اين دو اتفاق عجيب اعالم كرده اند تغييرات شديد آب 
و هوايي در اين ايالت در چند وقت اخير بوده است. اين در 
حالي است كه عده اي ديگر آزمايش هاي علمي دولت آمريكا 
را دليل بروز اين دو حادثه مي دادند و مي گويند: سي آي اي 

در اين ميان نقش دارد. پل جوزف واتسون و الكس جونز 
برنامه  و  اوباما  دولت  معتقدند   PrisonPlanet.com از 
هايش مقصر اصلي در اين حوادث هستند.آنها مي گويند:« 
سالح هاي الكترومغناطيسي مي توانند مرگ طبيعت را رقم 
بزنندما مي دانيم كه در دهه گذشته ارتش آمريكا بارها و 
بارها اين سالح هاي مرگبارش را آزمايش كرده است.دولت 
غيرقانوني  سالح هاي  بيو  آزمايش  در  طوالني  يد  آمريكا 
دارد. اين سالح ها نه تنها انسان ها را مي كشد بلكه حيوانات 
و  واتسون  كه  است  حالي  در  اين  مي برد.»  بين  از  هم  را 
ذهن  دور از  هم  موجودات فضايي را  احتمال حمله  جونز 
نمي دانند. عده اي هم بر اين باورند اين دو حادثه مي تواند 
نزديك  خود  پايان  به  كم كم  دنيا  كه  باشد  نكته  اين  بيانگر 
از  است.  شده  عجيب  بسيار  آركانزاس  داستان  مي شود. 
باران پرندگان سياه تا مرگ دسته جمعي ماهيان. به نظر 
مي رسد قصه اين منطقه از آمريكا فراتر از فيلم هيچكاك 
اثر  وحشت  ژانر  در   1963 محصول  پرندگان  باشد.فيلم 
منطقه  اين  است.در  هيچكاك  آلفرد  جهان  نامي  كارگردان 
از  گروهي  توضيحي،  غيرقابل  داليل  به  و  ناگهاني  به طور 

پرندگان سياه به ساكنان شهر حمله مي كنند. 

آتش زدن زندان توسط زندانيان در انگليس 
ده ها نفر از زندانيان يكي از زندان هاي انگليس در شب سال نو ميالدي دست به 
شورش زدند و بخش هايي از زندان خود را به آتش كشيدند. حدود 40 نفر از 
زندانيان بازداشتگاه «اچ ام پي فورد» واقع در منطقه ساسكس در جنوب انگليس 
نيمه شب دوشنبه و همزمان با آغاز سال نوي ميالدي دست به شورش زدند. 
زندانيان پس از شكستن در و پنجره و برخي از تجهيزات زندان، بخش هايي از 
ساختمان را نيز به آتش كشيدند. يك سخنگوي وزارت دادگستري انگليس روز 
شنبه با تاييد وقوع شورش و ناآرامي در اين زندان گفت: «حدود 140 نيروي 
كمكي به اين زندان اعزام شده اند تا اوضاع را تحت كنترل درآورند. در جريان 

اين ناآرامي به كاركنان و زندانيان آسيبي نرسيده است. 
گزارش هاي رسانه اي حاكي از آن بود پس از گذشت چندين ساعت از اين حادثه 
هنوز بخش هايي از ساختمان زندان در آتش سوخته و دود متصاعد از آن در 

منطقه كامال قابل مشاهده بوده است. 

هنوز گزارشي در مورد علت شورش زندانيان زندان «ايچ ام پي فورد» كه حدود 
550 زنداني مرد را در خود جاي داده، منتشر نشده است. 

كرده  وارد  خسارت  مذكور  زندان  به  پوند  ميليون  دو  كه  شورش  اين  از  پس 
است مسئوالن اعالم كرده اند تنها دو افسر پليس در هنگام وقوع اين حادثه در 
زندان حضور داشته اند. در اين ميان تام واتسون نماينده حزب كارگر خواستار 
اين  درخصوص  انگليس  قوه قضائيه  دبير  كالرك  كن  سوي  از  الزم  توضيحات 
واقعه شده است.گفته مي شود تعداد كاركنان اين زندان در طول دو سال گذشته 

20 درصد كاهش يافته است. 
بر اساس گزارش دپارتمان زندان هاي اين كشور اين شورش در دو سال گذشته 
در انگلستان بي سابقه  بوده است.در حالي كه اوضاع اين زندان به حالت عادي 
بازگشته است كريسپين بالنت رئيس زندان هاي انگليس اعالم كرده است 150 

نفر از زندانيان فورد به خاطر اين حادثه به سلول هاي انفرادي منتقل شده اند. 
2 دسامبر 2011 
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� فروردين ماه
فرد مورد عالقه متولدين اين ماه خيلى روى رفتار و اخالق مهربان و انسانى 

شان حساب ميكند . 
اگر دليل خستگى و مشغله و غيره ، اين رفتار تغيير كند مسلما“ اين روابط را بهم 
ميريزد ، روحيه كمك در متولدين اين ماه بسيار باال ست . هميشه براى يارى 

دادن به محتاجان و اطرافيان آماده هستند .
در اين ميان بدليل اشتباه و يا سوء تعبير عده اى تصميم گرفته اند ديگر دست 
يارى به سوى كسى دراز نكنند كه مسلما“ صحيح نيست ، پايان هفته پر مشغله 

ايى خواهد داشت .
� ارديبهشت ماه

با پيش آمدن بعضى حوادث ، عده اى از متولدين اين ماه دچار پشيمانى شده 
و خود را در ايجاد اين حوادث مقصر ميدانند در حاليكه در اصل چنين نيست و 

بايد اين را بپذيرند كه اين مسائل در هر حال پيش ميايد . 
جاه طلبى بعضى از اطرافيان براى در صدى از متولدين اين ماه دردسر و مشكل 
ايجاد نموده است و بهتر اينكه تا حد ممكن جلوى اين گروه را بگيرند ، هديه ايى 

را از اقوام نزديكتان دريافت خواهيد كرد كه بسيار خوشحالتان خواهد كرد .
� خرداد ماه

توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه هميشه زياد است ، البته 
چنين روحيه اى تنها بدليل امكانات و فداكاريهاى متولدين اين ماه بوجود آمده 

است .
بسيارى از پدر و مادرها كه فرزندى متولد اين ماه دارند خوشبخت هستند و 
ها  خوشبخت  صف  در  دارند  ماه  اين  متولد  پدارانى  كه  هم  فرزندانى  درضمن 

قرار دارند . 
اشتباه و سهل انگارى بعضى از اطرافيان سبب ضرر و زيان و دردسر براى 50 

درصد از متولدين اين ماه شده ولى خوشبختانه اين مسائل قابل حل ميباشد .
� تير ماه 

بعضى ها نسبت به شما حسادت ميكنند و حتى كينه ميورزند اما درايت و خوش 
خلقى شما باالخره اين فضا را تغيير ميدهد ، ادب و متانت شما به كمكتان مى آيد 

تا از شرايطى سخت و طاقت فرسا رهايى يابيد . 
با دوستان قابل اعتماد خود بيشتر تماس داشته باشيد و در مسائل مهم با آنها 
مشورت كنيد ، شما به راهنمايى و همفكرى آنها نياز داريد ؛ به گذشته فكر نكنيد، 
چون ممكن است آينده را از دست بدهيد ، اگر تمام توانايى خود را به كار گيريد 

از سد مشكالت عبور ميكنيد .
� مرداد ماه

زحمت شما زياد ميشود، و اين مقدمه اى براى حركتتان در يك مسير دلخواه 
است ، فعاليتهاى فرهنگى ميتواند اصل وجودى شما را به اطرافيان بشناساند، 

ضمن آنكه خودتان را نيز خوشحال ميكند . 
اين هفته اگر تصميم گيرى راجع به فعاليتهاى اقتصادى خود را كمى به تعويق 

بيندازيد، به نفع شما خواهد بود . 
به طور كلى طالع شما در زمينه امور عاطفى و فرهنگى روشن است ، يك نفر 

خيال دارد شما را متوجه خودش كند، با چشمانى باز اطراف خود را بنگريد .
� شهريور ماه

شرايط فعلى خود را در محيط كار حفظ كنيد ، تغيير و تحول در اين مقطع زمانى 
براى شما مفيد نيست . 

باعث دلخورى يكى از  جدل نكنيد چرا كه ممكن است  با افراد خانواده بحث و 
آنها شويد ، كمى قرار و آرام داشته باشيد و در كارها عجله نكنيد تا به آرامش 

الزم دست يابيد .
ناراحت  تنها  نه  شمارد  مى  بر  برايتان  را  شما  اشتباهات  كه  كسى  به  نسبت 

نميشويد بلكه به نتايج جالبى هم دست ميابيد .
� مهر ماه

اجازه ندهيد برخى مسايل شما را آزار دهد ، برخى كارهاى شما متوقف شده 
است ولى در اين هفته بنيه و توان بيشترى براى انجام آنها خواهيد داشت . 

يك  موضوع  اين  اّما  باشد،  شما  براى  ترقى  و  پيشرفت  زمان  ميتواند  هفته  اين 
شرط دارد و آن تمركز شما بر چيزهاى مهم است، كه در اين صورت بهترين 
نتيجه را براى شما پى خواهد داشت ، سعى كنيد خودتان باشيد و كارهايتان را 

به خوبى انجام دهيد .
� آبان ماه

فشار زيادى به خود نياوريد، زيرا اين هفته زمان بى قرارى شماست ، شما در 
اين هفته احساس ويژه اى از دوستان و خانواده خود انتظار داريد . 

چنين  اگر   ، بينديشيد  كمى  خود  پروردگى  ناز  درباره  و  بگذاريد  عقب  قدم  چند 
خودتان  اشتباه  و  خطا  نتيجه  آن  و  شماست  انتظار  در  بزرگ  مشكل  يك  نكنيد 

است .
� آذر ماه

انديشه خود را براى خود نگه داريد، با اين كار ارتباط خود را با ديگران حفظ 
خواهيد كرد ، اگر سرمايه خود را در جاى امن نگهدارى نكنيد براى رفع مشكالت 

در سراشيبى قرار خواهيد گرفت . 
اين هفته زمان مناسبى است كه مسايل اقتصادى را در نظر بگيريد و به آينده 
توجه كنيد ، اگر در اين هفته طرح آينده خود را مشخص نكنيد بعدا“ عقب خواهيد 

ماند . 

� دى ماه
شما هميشه در ميهمانى ها گل سر سبد هستيد و حال ممكن است اين ميهمانى 

به خصوص و با شكوه در خانه خودتان برگزار شود !
 ، دارند  شما  براى  را  دوستى  ارزش  كه  نماييد  دعوت  منزلتان  به  را  افرادى 
ممكن است به همراه شخصى عزيز سفرى داشته باشيد ، شخصى كه هميشه 

به عالقمند بوديد .
اين سفر يكى از پرحادثه ترين و ماجراجويانه ترين سفرهاى عمرتان خواهد 
بود ، اين هفته زمانى بسيار مساعد براى ابراز عالقه به شخص مورد عالقه 

تان محسوب ميشود .
� بهمن ماه

به نفع شماست كه راحت از كنار مسائل عبور كنيد ، هر چند انجام اين كار 
براى شخصى مثل شما بسيار دشوار است ، ولى الزم است اجازه دهيد كه 

زمان مشكالت زيادى را حل كرده و مسايل راه تدريجى خود را طى كنند . 
سرنوشت و تقدير بهترين ها را برايتان رقم ميزنند ، در اين هفته از دروغگويى 

بپرهيزيد و مواظب باشيد حرفى نزنيد كه بعدها به ضررتان تمام شود . 
مشورت  ابتدا  كارى  هر  مورد  در  و  باشيد  مالى  مشكالت  بروز  انتظار  در 
نماييد در غير اين صورت با هزينه هاى سرسام آورى مواجه خواهيد شد 

، قطعا“ مايل نيستيد چنين باليى سرتان بيايد ، پس هوشيار و آگاه باشيد .
� اسفند ماه

اين هفته براى شما به منزله وفور و نعمت و فراوانى محسوب ميشود ، در 
اين هفته ميتوانيد با خيالى راحت به همراه همسرتان به ديدار ديگر شهرها 
برويد ، حقيقتا“ چنين سفرى آن چنان به رابطه شما دو نفر استحكام ميبخشد 

كه حتى تصورش را هم نميكرديد . 
شهرهاى  در  دلخواه  همسرى  براى  مساعد  زمان  اكنون   ، هستيد  مجرد  اگر 
دور فرا رسيده است و به احتمال زياد در اواخر اين هفته اعضاى خانواده 
بهتر  شايد   ، داشت  خواهند  اخيرتان  خواستگار  راجب  زيادى  حرفهاى  تان 

باشد كه گوش دل و جان به حرفهايشان بسپاريد . 

حوادث

طالع بينى هفته
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سرقت هاليوودي از بانكي در آرژانتين 
يازده  فيلم  شيوه  به  نيويورك  در  فروشي  جواهر  سرقت  از  روزي  چند  هنوز 
يار اوشن نمي گذرد كه يك تيم زبده سارقان در آرژانتين فيلم ديگري را الگوي 
كارشان كردند. كار آنها از نظر برنامه ريزي و اجرا كامال دقيق بود و پيش از 
هر چيز ماجراي فيلم حرفه بانكي از جيسون استاتهام را به ياد مي آورد كه در 
سال 2008 اكران شد. در آن فيلم استاتهام و دوستانش با حفر كردن تونلي 
دست به سرقت از بانك زدند.در واقعيت هم سارقان با حفر تونل 50 متري و 
نصب چراغ ها و سيستم تهويه به بانكي در مركز شهر بوينس آيرس دستبرد 
زدند.آنها با رسيدن به محل نگهداري بيش از 140 صندوق اماني بانك با مقادير 
گرفتن  نظر  در  كردند.با  ترك  را  آنجا  باارزش  اشيا  و  پول  جواهر،  نامعلوم 
حدود  از  صندوق   140 از  بيش  حوصله  و  صبر  با  سارقان  سال نو  تعطيالت 
1408 صندوق موجود در بانك را خالي كردند. هيچ كس از اين سرقت بزرگ 
تا اول صبح دوشنبه كه بانك پس از تعطيالت آخر هفته آغاز به كار كرد، مطلع 
نشده بود.هنوز هيچ كس در ارتباط با اين سرقت بازداشت نشده است. سارقان 
با اجاره ساختماني در كنار بانك در ماه ژوئن چندين ماه را صرف كندن تونل 
كرده بودند و با برنامه كامال دقيق به جايي رسيدند كه صندوق هاي اماني بود. 

پليس شهر بوينس آيرس معتقد است اين كار تقريبا بدون كمك يكي ازكاركنان 
بانك غير ممكن است و با اينكه زنگ خطر بانك هم براي مدت كوتاهي در به 
وجود  پليس  براي  حضور  امكان  آن  بودن  تعطيل  خاطر  به  اما  درآمده  صدا 
نداشته است. مدير اين بانك اعالم كرده از آنجا كه مشتريان موظف به اطالع 
نمي داند  كس  هيچ  هنوز  اند،  نبوده  هايشان  صندوق  محتويات  درباره  رساني 
دزدها چقدر به جيب زده اند.گفتني است دزدها حدود 9 ماه پيش خانه اي در 
همسايگي بانك را اجاره كرده بودند و در طول ماه هاي گذشته مشغول حفر 
تونل بوده اند. اين تونل به سيستم هاي تهويه هوا و روشنايي هم مجهز بوده 
بيرون  براي  آرژانتين  دولتي  بانك  مشتريان  كه  شد  موجب  دزدي  است.اين 

آوردن سپرده هايشان در مقابل بانك تجمع كنند. 
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«نفت» حرف بزند!
 

برنامه 90 دوشنبه شب درحالى از كنداكتور پخش شبكه 
سوم سيما خارج شد كه قرار بود به ماجراى انتقال تيم نفت 
به اراك بپردازد.در پى عدم پخش برنامه دوشنبه شب نود 
، موجى از اعتراضات عالقمندان به اين برنامه در جامعه 
ورزش كشور به راه افتاد و حتى مدير شبكه سوم سيما 
براى فروكش كردن جو اعالم كرد چون ليگ تعطيل بوده 
، نود را از آنتن خارج كردند تا ويژه برنامه جام ملتهاى 
آسيا روى آنتن برود. اين اتفاق البته درحالى افتاد كه هفته 
نمانيدگان  حضور  با  بود  داده  وعده  پور  فردوسى   ، قبل 
مردم در مجلس شوراى اسالمى ماجراى انتقال تيم نفت 
طول  در  حتى  و  كرد  خواهد  بررسى  را  اراك  به  تهران 
ساخته  برنامه  اين  راى  زيادى  هاى  آيتم  گذشته  هفته  دو 
اما  شود  پخش  مجلس  نمايندگان  حضور  در  تا  بود  شده 
به يكباره سياست مديران شبكه به داليلى نامعلوم تغيير 
كرد و پر بيننده ترين برنامه سيما كه قرار بود دوشنبه اى 
كه گذشت هم روى آنتن برود از فهرست پخش خارج شد 
عادل فردوسى پور در پى هياهويى كه پس از برنامه ويژه 
سخن  از  بود  داده  رخ  آنتن  روى  نفت  انتقال  درباره  اش 
گفتن درباره اين موضوع و اجراى برنامه اى چالشى در 
اين زمينه منع شود. اگرچه در سال هاى قبل هم همزمان 
با جام ملتهاى آسيا ، نود روى آنتن نمى رفت اما اين بار با 
اين تصميم برنامه توليد شده را هم از فهرست پخش خارج 

كردند تا فردوسى پور كمى زودتر به تعطيالت برود!

 ايران هم نايب رئيسى را از 
دست داد و هم كرسى اجرايى 

فوتبال آسيا
به  رسيدن  از  نپالى  حريف  برابر  شكست  با  سعيدلو  على 
كرسى نايب رئيسى آسيا محروم شد تا با توجه به كناره 
گيرى على كفاشيان از حضور در كرسى هيات اجرايى كه 
در تشكيالت  هيچ سمتى  ايران   ، رسيد  ايران مى  به  قطعا 
منطقه  رئيس  نايب  انتخاب  در  باشد.  نداشته  آسيا  فوتبال 
مركزى آسيا گانش تاپا با 25 راى توانست در برابر على 
راى   20 صاحب  كه  ايران  جمهور  رئيس  معاون  سعيدلو 
در  حضور  شانس  ايران  تا  برسد  برترى  به  بود  شده 
ورزش  سران  بزرگ  قمار  روى  را  آسيايى  هاى  كرسى 
كشور از دست بدهد.شب قبل از انتخابات از على كفاشيان 
همام  بن  او  انصراف  با  و  دهد  انصراف  تا  شد  خواسته 
ناچار به حمايت از نامزدى سعيدلو باشد چون قبل از اين 
تشكيالت  در  كرسى  يك  بايد  حتما  ايران  بود  كرده  ادعا 
در  اما  انصراف  اين  با  باشد.  داشته  آسيا  فوتبال  اجرايى 
حالى كه بن همام و مردانش در چرخشى ناگهانى به البى 
شوراى المپيك آسيا كه از شاهزاده على ، اردنى حمايت مى 
كرد ، پيوستند و يك كرسى مهم را از دستان دكتر چانگ 
كره اى در آوردند اما حاضر به حمايت از رئيس سازمان 
ورزش ايران كه نامزد همان البى بود نشدند تا ايران پس 
از مدت ها هيچ جايگاهى در سيستم تصميم سازى فوتبال 
محسن  اجرايى  هيات  كرسى  حتى  و  باشد  نداشته  آسيا 
هيات  انتخابات  بدهد.در  دست  از  هم  را  فراهانى  صفايى 
رئيسه كنفدراسيون آسيا كه از صبح پنجشنبه در دوحه 
آغاز شد ، اعضا پس از اينكه استراليا را به عنوان ميزبان 
و  گرفتند  راى   ، كردند  تعيين  ملتها  جام  هاى  بازى  آينده 
بارى ديگر بن همام كه تنها نامزد كرسى رياست بود را 
براى رياست برگزيدند. پس از آن نوبت به انتخابات مهم 
براى تعيين نايب رئيس آسيايى فيفا برگزار شد كه پرنس 
على با 25 راى در برابر 20 راى دكتر چانگ صاحب اين 

كرسى شد.

مرحوم  هم نسالن  خاطرات  از  حاكى  زير  طلب 
يكمين  و  چهل  آستانه  در  تختى  غالمرضا 
سالگرد مرگ اوست كه معطوف به عالقه او به 

ورزش زورخانه مى شود.
محمود مواليى-سكوتى آنى، در پس سه زنگ. 
يك  در  شده،  گرد  چشم ها  مرشد.  هوشيارى 
كوچك.  درى  و   در  به  خيره  چشم ها  لحظه؛ 
آورده،  فرود  تعظيم  سر  در،  آستانه  در  كسى 
متعجب.  نگاه ها  كوچك.  درى  كم  ارتفاع  به  بنا 

همچنان سكوتى آنى!
 فضا اساطيرى است. مردى با قامتى بلند، كاله 
ناپيدا.  همچنان  زانو.  پايين  تا  پالتويى  و  شاپو 
تاييد  (در  مبهم.  چهره اى  داده،  باال  پالتو  يقه 
خدا  شير  مرشد،  هوشيارى  است!).  زمستان 
باز  و  سكوت  شكستن  زنگ.  دوباره  صداى  و 

سكوتى آنى!
پالتويى  با  مردى  حضور  است.  ملتهب  فضا   
شده  خارج  دست  و  آمده  پيش  زانو.  پايين  تا 
از جيب پالتو و به كاله نزديك شده. چهره اى 
با  آشنا،  مردى  پيدا؛  بعد  لحظه اى  ناپيدا، 
شكستن  باز  و  حاضران  لبخند  تبسمى گذرا. 
صداى  بار  اين  مرشد،  هوشيارى  باز  سكوت. 
ضرب و زنگ، با هم. همهمه جمعيت. آميختگى 
و  غريب  لحظاتى  جدانشدنى.  سنت؛  و  ورزش 
صدا  پيچيدگى  ضرب.  خاموشى  با  شورانگيز. 
سكوتى  باره،  چندين  سكوتى  و  هارمونى. 
پهلوانى   منش  اوج  است.  اساطيرى  آنى!فضا 
مردى  ستيز.  بدون  صميمى  و  مكانى  در  اما 
كاله  با  مردى  شمرده.  قدم  هايى  و  فروتنى  با 

شاپو؛ غالمرضا تختى.
سينه،  روى  راست  دست  مرشد،  به  نگاهى  با   
همگام با حاضران. با احترام  خاصى، با تعارف 
بسيار، تختى به حرف مى آيد:« اين تعارف ها را 
كمى  ورزش  تا  زورخانه  آمديم  بگذاريد.  كنار 
كنيم.» با لحنى كه به كسى برنخورد. ناخواسته 

بعد،  دقايقى  مى آورد.  در  مجلس  باالى  از  سر 
مياندار از گود بيرون مى آيد، به تختى نزديك 

مى شود.
 مياندار ُلنگى به دست دارد كه به تختى مى دهد. 
مى پذيرد.  حرفى،  هيچ  بى  شده،  نيم خيز  تختى 
كه  وقتى  و  مى كند  لباس  تعويض  بالفاصله 
مى خواهد وارد گود شود، حرف هاى درگوشى 
مى گويد:  تختى  مى دارد.  باز  را  او  ناآشنايى، 
«خودم سوئيچ ماشين را دادم و گفتم پنچرى 

ماشين را بگيره.»
صاحب  منتظر  زورخانه،  بيرون  پاسبانى   
بنز. تختى با خونسردى خاصى به همراه فرد 
پاسبان  مى شود.  خارج  زورخانه  از  ناشناس، 

دست جوانى را گرفته، به اتهام دزدى از بنز.
از  داشت  پسر  «اين  مى دهد:  توضيح  پاسبان   
لبخند  گرفتمش.»  كه  مى كرد  دزدى  ماشين 
گفتن  با  و  مى اندازد  شك  به  را  پاسبان  تختى، 
اينكه او را مى شناسد، پاسبان دست جوان را 
دارنده  و  دوره تختى  هم  حيدرى،  رها مى كند. 
دور  «با  مى گويد:  المپيك  و  جهانى  مدال  پنج 
مى خواستى  چرا  كه  گفت  تختى  پاسبان،  شدن 
كه  داد  توضيح  هم  پسر  آن  كنى؟  را  كار  اين 
ولى  بوده  كفاش  بازار،  در  پيش  وقت  چند  تا 
االن بيكار شده. براى همين قصد داشته دزدى 
كند. آقا تختى كلى نصيحتش كرد. بعد آدرس 

كفاشى توى بازار را به او داد.»
 در اين هنگام تختى  گفت: «به شرطى كه آبرويم 
در  جوان  پسر  آن  بعد،  سال ها  كنى.»  حفظ  را 
مى خريد.  لباس  تختى  براى  مسابقات،  برخى 

زيرا در كارش پيشرفت زيادى كرده بود.

 تواضع در گود زورخانه
 «جهان پهلوان تختى نامدار/ كه هست از براى 
جهان افتخار/ بگويم تختى؛ خدا يار توست/ دو 
بازوى حيدر نگه دار توست/ خدايا تو اين سايه 

پاينده دار/ همين نام جهان پهلوان تختى را تا 
ابد زنده دار...»     

تختى  وصف  در  و  مى زند  ضرب  مرشد   
از  مانع  دست،  اشاره  با  اما  تختى  مى خواند. 
محض،  سكوتى  در  مى شود.  خواندن  ادامه 
من  مى خوانى؟  من  از  «چرا  تختى؛  از  جمله اى 
پهلوانى  رفتار  همان  با  تختى  هستم؟»  چه كاره 
اينگونه  هم  خدا  شير  مرشد  مى خواهد.  را  اين 

جواب مى دهد:
 «آقا تختى، از تو نخوانم، پس از كى بخوانم؟» 
مواليم  «از  مى دهد:  جواب  بالفاصله  تختى 
على(ع) بخوان...» و صداى ضرب با  هارمونى 
وصف  در  اشعارى  اوصاف  همين  در  خاص. 
«همى  كه...  مضمون  اين  با  (ع)  على  موال 
بازوى  به  كن  نذر  خدا/  شير  سوى  كن  روى 
به  آورى/  جاى  به  مردى  آيين  كه  خيبرگشا/ 

شير خدا التجا آورى...»
مى آمد  وقتى  تختى  «آقا  مى گويد:  حيدرى   
برو  تو  خدا  شير  مى گفت  معموال  زورخانه، 
باشد.»  مرشد  او  داشت  دوست  يعنى  باال. 
مرشد عباس شيرخدا اما آخرين بارى بود كه 
مى گويد:  او  خواند.  وصفش  در  تختى،  جلوى 
متواضع  اندازه  از  بيش  زورخانه  گود  «توى 
بود. هميشه سعى مى كرد در پايين ترين جايگاه 
مى دانستند  همه  اما  بگيرد.  قرار  بقيه  به  نسبت 
كه در ميان گود زورخانه او بايد در باالترين 

جايگاه قرار بگيرد.»
 همه جا عكس. سياه و سفيد. روى ديوار نقش 
بسته. پايين تر از بام زورخانه كه به شكل گنبد 
است و باالتر از كف گود. عكسى از مصطفى 
از  پرتره اى  ميل.  دو  كنار  ايستاده  طوسى؛ 
مهديه.  باقر  حاج  از  عكسى  حيدر.  عمو  حسن 

عكس هايى از پيشكسوتان اين ورزش.
 عكس هاى اندكى از جوانتر ها. عكسى از تختى 
خندان.  چهره اى  با  گرفتن،  ميل  حال  در  جوان 
رو  البته  زندى  عباس  با  عكسى  او.  از  پرتره 
با  نمادين  عكس  مبارزه.  حال  در  رويش،  در 
عكس  اين  در  مرسوم.  فيگورهاى  با  دوستان، 
و  گرفته  را  مهديزاده  منصور  دست  تختى 
بالعكس. مصطفى تاجيك كباده به دست، زانو 
زده. حيدرى و ميرمالك هم در گوشه تصوير. 
تمرين  مى خواستيم  «وقتى  مى گويد:  مهديزاده 
بقيه  و  صنعتكاران  تختى،  با  كنيم،  بدنسازى 
صنعتكاران  و  زورخانه.»  مى رفتيم  بچه ها 
يك  هميشه  گود  بيرون  آنجا،  «در  مى گويد: 
هم  آن  روى  مى شد  كه  بود  كوچك  تشك 
تمرين كرد. اما تختى از ورزش باستانى خيلى 

خوشش مى آمد.»
بقيه  از  پايين تر  گوشه اى  در  گود،  ميان   
مى خواهد.  كه  همانگونه  معمول.  طبق  ايستاده. 
از  پايين تر  را  تختى  اما  گود،  نفرات  اصرار 
سردم قرار مى دهد. پايين تر از سيد قراب كه بنا 
بعد  است.  همه  از  باالتر  سادات  به  احترام  به 
مياندار  معمول  طبق  تختى.  غالمرضا  او،  از 
است. مياندارى مى كند؛ ميل گرفتن را به اسداهللا 
است.  كباده كشى  مسئول  جمال  آقا  مى سپارد. 
تاجيك  هم  را  پا  بخواند.  دعا  بايد  قراب  سيد 
تختى  دوستان  از  يكى  عرب،  احمد  مى زند. 
مى گويد: «با اينكه مى توانست سنگين ترين ميل 
را بگيرد، هميشه سعى مى كرد ميل متوسط و 
را  تجمالت  زورخانه  توى  بگيرد.  كوچك  حتى 
ماجرا  آخر  به  حاال  مياندار  نداشت.   دوست 
رسيده نوبت سيد قراب است. دعاى سيد قراب، 
از  حرفى  بى هيچ  حاضران.  سكوت  ميان  در 
احترام  به  خودخواسته  سكوتى  بقيه.  طرف 

سادات... تختى هم.

به بهانه چهل و سومين سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختى 

پهلوانى براى تمام فصول
   سجاد فيروزى  
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ورزش  با  مدرن  ورزش  ميان  فاحشى  تفاوتهاى 
ورزش  در  اصلى  ويژگى  دارد.  وجود  سنتى 
تعليم  جسمانى،  قواى  تقويت  از  جداى  سنتى 
ورزش  اما  باشد  مى  ورزش  طريق  از  تربيت  و 
جسمى  تربيت  راستاى  در  آنكه  از  بيش  مدرن 

جلوه گر باشد

- در طول تاريخ فعاليت هاى ورزشى عمدتًا به منظورحفظ تندرستى و 
سرگرمى بشمار مى رفتند اما در طول قرن بيستم و همراه با گسترش 
كلى  به  ورزش  ماهيت  اقتصاد  و  رسانه  عنصر  دو  ورود  با  مدرنيته، 
دگرگون شده و به ورزشى مدرن تبديل شد و همراه با گسترش آن 
مردم  زندگى  در  آن  نقش  شدن  تر  رنگ  پر  و  شدن  گير  توده  موجب 

شده است.
 با توجه به ايده جان الك در ليبراليسم با موضوعيت نظريه بازار آزاد 
و با هدف دسترسى آزاد به رقابت و اعطاى پاداش در قبال عملكرد، 
ورزش مدرن نيز به عنوان محصول تفكر ليبراليسم داراى اصل ورود 
آزاد ورزشكاران به محيط ورزش ارائه مهارتها و هنرهاى فردى در 
برابر ديگران در شرايط مساوى مى باشد كه بر اساس مقررات پيش 
دريافت  خود  عملكرد  با  متناسب  را  پاداشى  ورزشكاران  شده،  بينى 

خواهند كرد.
بعضى از فيلسوفان بر اين اعتقادند كه ورزش مدرن به دليل ماهيت 
ليبرالى خود از بسيارى جهات مى تواند يك الگوى كاملى براى دستيابى 
به جامعه اى با تفكر ليبرال دموكراسى باشد زيرا انسانها به غير از 
زمين ورزش از فرصت مناسبترى برخوردار نيستند تا بتوانند به طور 
پاداشى  و  دهند  قرار  نمايش  معرض  در  را  خود  هاى  مهارت  آزادانه 
متناسب با آن دريافت كنند به همين دليل مطالعات امروز به سمتى مى 
قرار  كشور  قضايى  سيستم  در  الگو  عنوان  به  مدرن  ورزش  كه  رود 
گيرد زيرا محققان بر اين باورند كه سيستم پاداش در ورزش مدرن 
كارامدتر و سريعتر و آسان تر است. اين بدان معناست كه زمانى كه 
ورزشكارى پيروز مى شود در آن لحظه خوشحال است و به همين 
نحو نيز زمانى كه شكست مى خورد غمگين خواهد شد و از اين حيث  
كه مزد هر فردى متناسب و بالفاصله بعد از عملكردش به او داده مى 

شود داراى مزايايى ويژه اى در  نظام عدالت و انصاف است.

دارد.  وجود  سنتى  ورزش  با  مدرن  ورزش  ميان  فاحشى  تفاوتهاى 
ويژگى اصلى در ورزش سنتى جداى از تقويت قواى جسمانى، تعليم 
آنكه  از  بيش  مدرن  ورزش  اما  باشد  مى  ورزش  طريق  از  تربيت  و 
قلمداد  تجارى  صنعت  يك  باشد،  گر  جلوه  جسمى  تربيت  راستاى  در 
تجارى شدن  ورزشى،  جامعه شناسان  از  برخى  تعبير  به  شود.  مى 
پيدا  براى  سرمايه دارى  نظام  جستجوى  و  تالش  از  نشان  ورزش 
سرمايه  انباشت  و  سود  توليد  آن  در  كه  است  ديگر  عرصه اى  كردن 
دارد  اشاره  فرانسوى  انديشمند   ” بروم  مارى  است“.ژان  امكان  پذير 
كه ورزش بين المللى و مدرن پديده اى امپرياليستى است. به نظر وى، 
امپرياليست  سرمايه داران  منافع  با  مستقيم  گونه اى  به  مدرن  ورزش 
پيوند دارد. وى با اشاره به پيوند ميان بازى هاى المپيك با اتحاديه هاى 
تجارى، اذعان مى نمايد كه ورزش به منزلة فعاليتى كه وجه مشخصة 
جامعة صنعتى بورژوا است، بازتاب محِض نظام سرمايه دارى است. 
همچنين “يان تيلور” نيز با تاكيد بر ماهيت ليبراليستى ورزش مدرن 
اشاره دارد كه به طور مثال ورزش فوتبال ورزش طبقة كارگر بوده 
تعلق  احساس  مشاركتى  دموكراسى  طريق  از  آن  طرفداران  و  است 
اين  باشگاه ها  مديران  تدريج  به  مى كردند.  متبلور  را  باشگاه  به  خود 
احساس تعلق عميق را ناديده گرفتند و به سمت مشتريان و حاميان 

پردرآمدتر روى آوردند.

 به اين ترتيب نقش باشگاههاى محلى در ابعاد اجتماعى كاهش يافت و 
فعاليت اين باشگاهها بيشتر به سوى فعاليتهاى تجارى و جذب تماشاگر 
سوق پيدا كرد. نشانه هاى اين تغيير رويه را مى توان در شهرى كردن، 
تماشاگر پسندكردن، حرفه اى كردن(پرداخت دستمزدهاى باال) ورزش 
فوتبال متجلى دانست. در واقع، تيمهاى فوتبال ديگر به طرفداران سنتى 
تعلق نداشتند، بازيكنان دستمزدهاى باال مى گرفتند، مالكان باشگاهها 
را افراد ثروتمند تشكيل مى دادند و محدوده ى عملكرد تيم ها از حالت 

محلى به بين المللى تغيير يافت. در چنين حالتى، طرفداران باشگاهها 
كه  كردند   احساس  تدريج  به  بودند  جامعه  پايين  طبقه  از  عمدتًا  كه 
ديگر جزو باشگاه نيستند و كنترل موثرى بر سرنوشت "تيمهايشان" 
ندارند. تيلور اين فرايند را كه به زاويه رفتن سوسياليسم مى انجامد را 

بورژوايى شدن فوتبال مى داند.
بازار  گرفتن  رونق  با  مدرن  ورزش  در  اقتصادى  جريان  گيرى  شكل 
نقل و انتقاالت بازيكنان و مربيان حرفه اى، خريد و فروش حق پخش 
جريان  در  گسترده  تجارى  تبليغات  ورزشى،  هاى  بازى  تلويزيونى 
بازى ها و سرمايه گذارى كالن در حمايت از تيم هاى ورزشى، همگى 
بر ماهيت ليبرالى ورزش مدرن حكايت دارد. انگيزه بسيارى از دولت 

ها در جهان براى حمايت از ورزش جداى از كسب درآمد هنگفت و 
جذب توريسم ورزشى اين بود كه موفقيت در عرصه ورزش مى تواند 
منجر به كسب اعتبار و حيثيت در عرصه بيت الملل شود. از اين حيث 
نيز  چين  مانند  سوسياليستى  و  كمونيستى  كشورهاى  حتى  كه  بود 
براى پيروزى در ميدان هاى ورزشى سرمايه گذارى هاى چشم گيرى 

به عمل آوردند.
منبع  عنوان  به  الملل  بين  سياست  مدرن،  ورزش  حوزه  گسترش  با 
تاثيرگذار در سياست داخلى كشورهاى جهان مطرح شد به گونه اى 
گذارى  سياست  براى  تحميل  يك  عنوان  به  خارجى  تحوالت  روند  كه 
داخلى تبديل مى شود. كمرنگ شدن نقش دولت در كنترل گردش مالى 
كشورهاى  فرهنگ  و  اقتصاد  در  آن  تاثيرات  و  ورزش  اقتصادى  و 
سوسياليستى و كمونيستى به ويژه با توجه به ماهيت ليبرالى ورزش 
به  كشورها  اين  در  ليبراليستى  تفكر  ترويج  براى  را  اى  زمينه  مدرن، 
وجود آورد. با توجه به سير تحوالت استعمار كه در شيوه كالسيك 
به صورت حكومت مستقيم انجام مى گرفت. اين فرايند در استعمار نو 
با گماردن حكام دست نشانده و يا تصرف بازارهاى اقتصادى كشور 
مستعمره پيش رفت، اما در عصر جديد استعمار فرانو، قلبها و مغزها 
را تصرف مى كند و يكى از عمده ترين راه هاى تصرف قلبها گسترش 
ورزش مدرن در جهان امروز است به طورى كه آخرين نسخه رهايى 
بخش غرب براى جهان يعنى ليبرال دموكراسى به مثابه ويروسى مى 
ماند كه از طريق ورزش مدرن بارگيرى مى شود و اشاعه و بسط آن 
در فرايند پروژه غربى سازى جهان توسط غرب موجب آلوده شدن 

جهان به اين ويروس خواهد شد.

پيش بيني «گري لينه كر» از رقابت هاي اين فصل 

يونايتد قهرمان مي شود، 
ليورپول هشتم! 

در  منچستريونايتد  كه  است  باور  اين  بر  لينه كر  گري 
آنها  مي گويد  اما  مي شود،  قهرمان  برتر  ليگ  فصل  اين 
نمي توانند به حد تيم اسطوره اي «شكست ناپذيران» آرسنال 
در  اما  مي شود،  قهرمان  هم  باز  يونايتد  نظرم  برسند: «به 
تابستان  در  ندارم.من  قاطعيتي  هيچ گونه  خود  پيش بيني 
اسفناك  فرم  وجود  با  و  مي شود  قهرمان  چلسي  مي گفتم 
اخير آنها، هنوز فكر نمي كنم قهرماني دور از دسترس آنها 
باشد.آنها مي توانند از لغزش هاي تيم سر الكس بهره ببرند.

را  برتر  ليگ  در  شكست ناپذيري  ركورد  دومين  يونايتد 
دارد و پشت سر تيم شكست ناپذيران 2004 آرسنال قرار 
مي گيرد. اما برخالف توپچي هاي آرسن ونگر، من حقيقتا 
ترديد دارم كه يونايتد بتواند كل فصل را بدون شكست به 
پايان ببرد. فكر نمي كنم آنها به اندازه كافي براي اين كار 
قوي باشند و بي ترديد احتمال آن بسيار كم است.»كاپيتان 
به ليگ قهرمانان نمي رسد:  سابق انگليس مي گويد تاتنهام 
«درباره ساير تيم ها، برايم دردناك است كه اين را بگويم 
هري  تاتنهام  از  باالتر  پولدار  منچسترسيتي  نظرم  به  اما 
ردنپ در جايگاه چهارم قرار مي گيرد و به ليگ قهرمانان 
مي رسد.»او درباره ليورپول بحران زده مي گويد آنها حتي 
كه  ندادند  نشان  هرگز  «آنها  نمي رسند:  هم  اروپا  ليگ  به 
برد  آنها  آبرومندانه  نتيجه  تنها  و  بگيرند  نتيجه  مي توانند 
مقابل چلسي بود. آنها در وضعيت بدي هستند و در نهايت 
گفت:  هم  سقوط  نامزدهاي  درباره  مي شوند.»او  هشتم 
كه  هرچند  مي كند،  سقوط  قهرماني  مسابقات  به  «وستهام 
مي توانم از هفت تيمي كه حوالي سقوط هستند هر سه تيمي 
را  ولورهمپتون  و  ويگان  كنم.»او  انتخاب  را  مي خواهم  كه 
دوم  (دسته  قهرماني  مسابقات  به  سقوط  نامزدهاي  ديگر 

فوتبال انگليس) دانست. 

پس از توقف دوباره چلسي 

آنچلوتي: به بازيكن جديد نياز دارم 
چلسي به تساوي سه بر سه مقابل استون ويال رضايت داد 
و در مكان پنجم جدول رده بندي باقي ماند. در اين ديدار 
جذاب و ديدني، دو تيم در نيمه نخست با نتيجه تساوي يك 
دقيقه 47  در  ويال  استون  تيم  اما  رفتند  رختكن  به  يك  بر 
با ضربه سر «اميل هسكي»  به گل دوم خود دست يافت. 
در ادامه اين بازي، بازيكنان تيم چلسي حمالت گسترده اي 
دروگبا  ديديه  كه  كردند  طراحي  حريف  دروازه  روي  را 
را  فيدل»  «براد  دروازه   89 و   83 دقايق  در  تري  جان  و 
باز كردند تا در آستانه پيروزي قرار گيرند. بازيكنان تيم 
از  براي  چيزي  بازي،  پاياني  لحظات  در  كه  ويال  استون 
دست دادن نداشتند، حمالتي را در وقت هاي اضافي روي 
دروازه تيم ميزبان تدارك ديدند كه در نهايت كالرك، مدافع 
تساوي  به  بازي  تا  گشود  را  چك»  «پيتر  دروازه  تيم  اين 
كشيده شود. پس از اين تساوي كارلو آنچلوتي اعالم كرد 
كه تيمش براي آنكه بتواند از قهرماني فصل گذشته اش در 
ليگ برتر دفاع كند، به خريد بازيكنان جديد نياز دارد:« ما 
به بازيكناني نياز داريم.بروما خيلي خوب بازي كرد ولي 
در غياب الكس و ايوانوويچ، ما انرژي الزم را در توپ هاي 
هوايي نداشتيم و گل سوم را هم به اين دليل خورديم كه 
مربي  داشتيم.»  جريمه  محوطه  در  بيشتري  توجه  به  نياز 
چلسي با ابراز نااميدي از اينكه تيمش نتوانست از لغزش 
منچستريونايتد بهره ببرد گفت:«واقعا نااميدم چون زماني 
داريم.اين  نياز  برد  آن  به  هستيم،  پيروزي  شايسته  ما  كه 
تا  را  تمركز  نمي تواني  وقتي  چون  ماست.  خود  تقصير 
پايان بازي حفظ كني، همين مي شود. آخرين گل يك اشتباه 
بايد اين بازي را  به ثمر رسيد. ما  بود، چون خيلي ساده 
مي برديم اما اين اتفاق نيفتاد و حاال آماده كردن تيم براي 
بازي بعدي سخت تر شده است. از اين نتيجه مايوس شدم 
نفع  به  را  نتيجه  تا  كرديم  تالش  خيلي  دوم  نيمه  در  چون 
خود تغيير بدهيم. كار ما فوق العاده بود و توانستيم نتيجه 
را سه بر دو بكنيم. همه فكر مي كردند كه بازي تمام شده 

است. » 

ورزش

ورزش مدرن تجارى محصول ليبراليسم
نويسنده: محمود خدائى 
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www.iranianstudy.com
فرگوسن از تالش بازيكنان جوانش تمجيد كرد 

تداوم صدرنشيني 
منچستريونايتد 

منچستريونايتد با پيروزي مقابل استوك سيتي جايگاهش را در صدر 
جدول ليگ برتر جزيره مستحكم كرد. 

انگليس،  فوتبال  برتر  ليگ  رقابت هاي  دوم  و  بيست  هفته  در 
منچستريونايتد در ورزشگاه اولدترافورد ميزبان استوك سيتي بود 
و در پايان با نتيجه نزديك 2 بر يك حريفش را از پيش رو برداشت. 
تجربه  را  خوبي  شرايط  روزها  اين  كه  مكزيكي  هرناندس  خاوير 

مي كند، در دقيقه 27 گل نخست شياطين سرخ را به ثمر رساند. 
اما  كشاند،  تساوي  به  را  كار   50 دقيقه  در  هد  وايت  دوم  نيمه  در 
رساند،  ثمر  به   62 دقيقه  در  كه  گلي  با  ناني  و  نبود  كار  پايان  اين 
و  فرگوسن  براي  را  منچستريونايتد  فصل  اين  پيروزي  دوازدهمين 
شاگردانش به ارمغان آورد. منچستريونايتد پس از انجام 20 ديدار 
در ليگ برتر هنوز طعم شكست را نچشيده است. سرالكس فرگوسن 
از  تمجيد  به  ديدارزبان  اين  پايان  در  منچستريونايتد  باتجربه  مربي 
سار،  در  فان  ادوين  به  ديدار  اين  در  فرگوسن  گشود.  شاگردانش 
به  هم  روني  و  بود  داده  استراحت  هم  فرديناند  ريو  و  نويل  گري 
خاطر مصدوميت از ناحيه قوزك پا كه در ديدار مقابل «وست بروم» 
گريبانگيرش شده بود،شانس حضور در اين ديدار را از دست داد. 
فرگوسن در پايان اين ديدار به اسكاي اسپورتس گفت:« ما بازيكنان 
براي  را  كار  هميشه  و  نمي شوند  تسليم  وقت  هيچ  كه  داريم  قاطعي 
تمام تيم ها سخت مي كنند. ما در بازي سه شنبه شب تغييراتي درتيم 
از  برخي  به  همچنين  و  شود  حفظ  بازيكنان  تمام  انگيزه  تا  داشتيم 
با  ديگر  هفته  ما  شود.  داده  كردن  بازي  براي  الزم  زمان  بازيكنان 
ليورپول بازي مي كنيم و بعد به سراغ تاتنهام مي رويم.بعد از آن هم 
نوبت به مصاف با بلكپول مي رسد.پس ماه شلوغي را پيش رو داريم 
و بايد به اين بازيكنان هم اجازه بازي بدهيم.» فرگوسن ادامه داد:« 
بايد به تمام بازيكنان اعتماد داشت.اين خيلي مهم است.من فكر مي كنم 
را  آنها  تمرينات  هرروز  يادگرفته اند.چون  را  اعتماد  معناي  هم  آنها 

مي بينم و آنها هيچ وقت مرا نااميد نمي كنند.» بخش پاياني صحبتهاي 
فرگوسن به تمجيد از خاوير ارناندس كه نهمين گل اين فصل خود را 
براي تيمش به ثمر رساند، اختصاص داشت:«عملكرد خيلي خوبي از 
چي چي ديديم.ما همچنان به مهاجمان مان مي گوييم كه چطور بازي 
كنند.او در اين كار فوق العاده است و البته گل ناني هم بي نظير بود.»

مخالفت بن همام با برگزاري 
جام جهاني در زمستان 

زمان جام جهاني قطر تغيير نمي كند 
در  شب  شنبه  سه  فوتبال  بين المللي  فدراسيون  رئيس  بالتر  سپ 
كه  كرد  تاكيد  عربستان  پايتخت  «رياض»  در  مطبوعاتي  نشستي 
ديدارهاي  زمان  تغيير  براي  مشخصي  برنامه  حاضر  حال  در  فيفا 
جام جهاني فوتبال در سال 2022 ميالدي در قطر ندارد. بالتر گفت:« 
با توجه به اينكه قرار است اين بازيها 11 سال ديگر به ميزباني قطر 
در دوحه برگزار شوند به نظر مي رسد بحث درخصوص اين موضوع 
احتمال  درخصوص  همچنين  »او  نباشد.  مناسب  كنوني  شرايط  در 
توضيح  قطر  خارج  در  جام جهاني 2022  ديدارهاي  برخي  برگزاري 
داد: طبق مقررات و دستور العمل هاي فيفا هر كشوري كه به عنوان 
تمهيدات  مقرر  موعد  در  بايد  مي شود  برگزيده  رقابت ها  اين  ميزبان 

الزم را براي برگزاري تمامي ديدارها فراهم كند. 
با  مخالفت  با  آسيا  كنفدراسيون  رئيس  همام،  بن  محمد  همچنين 
برگزاري جام جهاني در زمستان تاكيد كرد كه كشورش مي تواند به 
راحتي جام جهاني را در تابستان برگزار كند: به عنوان يك شهروند 
قطري مي توانم به همه اطمينان دهم كه كشورم آماده برگزاري اين 
رقابت است و به آساني مي تواند جام جهاني را در تابستان ميزباني 
كند. ما براي برطرف كردن معضل گرما بين ماه هاي ژوئن و جوالي 
راه حل هاي مختلفي داريم كه آنها را مطرح كرده ايم. معتقد هستم كه 
فوتبال در منطقه ما متفاوت است و فوتبالي هاي قطري خواسته هاي 
بيشتري از ما دارند. من به عنوان يك قطري مخالف اين طرح هستيم 
بن  كرده اند.»  مطرح  را  آن  خودشان  شرايط  خاطر  به  اروپاييان  اما 

همام ادامه داد:« برگزاري جام جهاني در ميانه فصل ليگ هاي اروپايي 
پيشنهاد جالبي است چراكه بازيكنان در آمادگي كامل به سر مي برند 
اينكه  ضمن  كنند.  سرگرم  خوبي  به  را  فوتبال  هواداران  مي توانند  و 
در ژانويه بسياري از ليگ ها به غير از يكي، دو ليگ تعطيل هستند و 
برگزاري جام جهاني در اين بين مي تواند مناسب باشد. اين اثري بر 
باشگاه ها نخواهد داشت و آنها مي توانند به راحتي بازيكنان خود را 
مناسبي  زمان  اكنون  حال  اين  با  دهند.  قرار  ملي  تيم هاي  اختيار  در 
براي صحبت كردن در باره اين موضوع نيست و فيفا بايد اين را در 
جلسه هاي كميته اجرايي مورد بررسي قرار دهد كه البته فكر مي كنم 

اين كار زودتر از سال 2018 رخ ندهد.» 

آنچلوتي: اگر در ايتاليا بودم، 
اخراج شده بودم 

انگليسي  باشگاه هاي  سران  بردباري  است  معتقد  چلسي  سرمربي 
نسبت به ايتاليا در تعامل با مربي بيشتر است. كارلو آنچلوتي گفت: 
به نظرم صبر مديران در انگليس نسبت به كشورم بيشتر است. من 
اگر به جاي چلسي، مربي يك تيم از كالچو بودم و نتايج اخير را كسب 
ايتاليايي  مربي  اين  بودم.  شده  بركنار  االن  تا  مسلم  قدر  مي كردم، 
تابستان سال 2009 با وجود باقي ماندن يك سال ديگر از قراردادش 
لندن  آبي هاي  مربي  تا  آمد  جزيره  به  و  كرد  فسخ  را  آن  با  ميالن، 
و  برتر  ليگ  عنوان  دو  شد  موفق  نيز  حضور  فصل  اولين  در  باشد. 
جام حذفي را كسب كند اما در فصل جاري پس از يك شروع توفاني 

و خيره كننده، تيمش در هفته هاي اخير دچار بحران شد و افت كرد. 
هستم.  خوش شانسي  مربي  لحاظ  اين  از  گفت  بايد  داد:  ادامه  كارلتو 
چون خيلي از مربيان با نتايجي مشابه من در كشورم، عزل شدند. 
ترديدي وجود ندارد نتايج اخير تيم ناراحت كننده بوده است. ولي بايد 
پول  اول  همان  مي رويد،  رستوران  به  وقتي  شما  كرد.  صبر  بازهم 
ميل  را  غذا  مي مانيد.  دوساعت  يكي،  بلكه  نمي پردازيد.  را  غذاي تان 
مي كنيد و سرانجام، موقع ترك محل، صورتحساب را هزينه مي كنيد. 
اكنون نيز همين مصداق در مورد چلسي وجود دارد. ما بايد در پايان 
فصل بهاي عملكردمان را كه قهرماني است،  بپردازيم. يعني آن زمان 

چهره قهرمان شناسايي خواهد شد. 



Isfahan is one of the most ancient cities of Iran with 
many monuments dating back to the Safavid era. 
Hence, making the city’s urban texture conform to 
its historical ambiance is vital. 
Naqsh-e Jahan Square, built during this era, is one of 
the historical places that attracts many visitors from 
around the world annually, Mehr News Agency re-
ported. 
Le Foa, a famous French tourist, who visited the 
square in 1877, has written in his travelogue about 
the square. 
“Naqsh-e Jahan Square is the most splendid, beauti-
ful and attractive historical site in the world. It is 
absolutely clear to me that there is no monument in 
the world compatible with Naqsh-e Jahan Square. It 
is not something I only believe in but all architects 
and engineers also agree with me,” he has written in 
parts of his travelogue about Iran. 
Italian traveler and adventurer, Peter de la Valle, also 
wrote in his travelogue that Navona Square in Rome 
is taller and older than Naqsh-e Jahan, but I dare say 
that I prefer Naqeh-e Jahan Square. 
“Beautiful buildings with large doors have surround-
ed the square. Shops are situated around the square, 
all of them arranged in rows and enjoy unique deco-
rations, which attract every visitor’s eyes,” he said. 

Concerns 
While the historical textures are among the assets 
of every country and must be preserved, new con-
structions in the vicinity of Iran’s historical sites are 
causing concern. 
Isfahan is not an exception, as modern buildings 
have mushroomed near its ancient sites. Such build-
ings ruin the historical texture of ancient cities and 
disappoint tourists. 
Signs and tableaus installed by shopkeepers are not 
in accordance with the historical ambiance of the 
square. 
Amir Rajaei Baghsorkhi, a communications expert, 
said urban texture is one of the most important 
branches of architecture in universities, which is di-
rectly linked with people’s lives. 
“Reorganizing the urban texture of Isfahan, as an 
ancient city with the legacy of Islamic-Iranian archi-
tecture, is vital,” he said. 
The harmonious adjustment of modern construc-
tions, billboards and urban texture with the ancient 
texture of the city is necessary and related programs 
must be devised by the municipality. 
Rajaei said experts in tourism and cultural heritage 
affairs should cooperate in devising these programs. 
“Cities like Isfahan, Naeen and Yazd that enjoy high 
numbers of historical sites must be paid more atten-
tion,” he said. 
Rajaei, who is university professor, said that the in-
digenous culture and costumes of each historical city 
must be taken into consideration while planning new 
constructions for them. 
He said Isfahan is divided into two sections, of which 
one is dominated by modern constructions. 
“The expansion of historical cities to create modern 
buildings without harming ancient ones is a good 
idea,” he said, stressing that the historical ambiance 
of the city must be preserved. 

“Modern constructions must reflect the historical 
identity of the city,” he said. 
Rajaei noted that Naqsh-e Jahan Square belongs to 
all the people of the world because it has been reg-
istered on the World Heritage List. 

Eyesores 
Pointing to the use of flashy colors and neon signs by 
shopkeepers in Naqsh-e Jahan Square, Rajaei said 
visitors do not expect to see such eyesores at an 
ancient site like Naqsh-e Jahan. 
“Colors and signs used by shopkeepers do not com-
ply with the beautiful tileworks of the city’s monu-
ments at all,” he said. 
He suggested that shopkeepers use small signs cre-
ated by the materials used in Isfahan’s monuments. 
“Tourists to the historical sites want to escape the 

hubbub of urban life so the less they are exposed to 
urban signs the more they would enjoy their trip,” 
he said. 
Rajaei said historical sites around the world have 
features that make them unique in the world. 
“Venice is known for its unique architecture and 
boats, for example,” he said. 
Tourists, particularly those arriving from European 
countries, are fed up with the crowded streets and 
everything that reminds them of a busy life. 
“They travel to Iran to enjoy the tranquility of Persian 
gardens and historical sites,” he said. 
He criticized the use of dustbins all over the city, as 
they present an ugly picture. 
“In cities like Tokyo, one can bareley find dustbins 
everywhere. People have learnt to carry wastes with 
themselves to throw them in a dustbin,” he said. 
The expert also criticized lighting pollution in histori-
cal sites. 
“Using too much light in historical cities deprives visi-
tors of the view of monuments at night,” he said. 
“Tileworks, mirrorworks and carvings are very beau-
tiful under the light of the moon and stars.” 

Landscape 
The vast province of Isfahan is located almost in the 
center of Iran between Tehran and Fars. Although 

it is mostly arid, there are several high mountains 
(Mount Karkas at 3,899 meters) and rivers such as 
the Zayandehroud that dominate its landscape. 
A large population lives in the numerous oases that 
mark the old caravan routes, which linked not only 
the northwest and southwest of Iran, but crossed 
the mountains to the south, toward Shiraz and the 
Persian Gulf ports. 
On approaching the city of Isfahan, leaving behind 
the great deserts bounded by the mountain chains 
that enclose the Iranian plateau, one comes upon a 
wide basin at the bottom of which lies the historical 
city. The most striking thing, at first sight, is the con-
trast between the endless expanse of rock and sand 
behind, and the huge oasis that lies ahead, with its 
big trees bearing lush, verdant foliage. 
Only the bulbous domes of the mosques show above 
the canopy of vegetation that glowing in the sun-
shine. The cool blue tiles of Isfahan’s Islamic build-
ings and the cities majestic bridges contrast perfectly 
with the hot dry Iranian countryside surrounding it. 
The main monuments of Isfahan are essentially the 
work of one man, Shah Abbas I, who made the town 
his capital in 1598, and had it rebuilt with large av-
enues, magnificent gardens and a royal palace. 
Shah Abbas chose Isfahan as his capital, as the old 
capitals, namely Tabriz and Qazvin, were considered 
too close to the Ottoman Empire. 
During his reign, Isfahan opened up to the outside 
world with the presence of a number of foreigners 
at the Safavid court--English and Dutch merchants, 
European artists and diplomats hoping to secure alli-
ances against the common Ottoman enemy--and be-
came one of the most glorious cities of its time. The 
famous half rhyme “Isfahan Nesfeh Jahan” (Isfahan 
is half the world) was coined in 16th century to ex-
press the city’s grandeur. 
However, its period of glory lasted for little more 
than 100 years. An invasion by the Afghans in the 
18th century hastened the decline and the capital 
was subsequently transferred to Shiraz and then to 
Tehran. 

Landmarks 
Isfahan’s main monuments are centered around the 
following areas: Imam Square, Friday Mosque, and 
the bridges on Zayandehroud. The center of Isfahan 
during the Seljuk period was the Friday Mosque. 
Today, the mosque is like a patchwork of history with 
a winter hall that is probably Timurid, minarets built 
by the “Black Sheep” tribe and the interior decorated 
by the Safavids. 
In 1598, Shah Abbas decided to shift this center to 
the present-day Imam Square in order to annoy a 
rich merchant who was reluctant to part with his 
property. 
This square is one of the largest in the world (500m 
x 160m) and was the symbolic center of the Safavid 
Dynasty. It was used for holding festivals, markets 
and polo contests. The original goalposts from Shah 
Abbas’ polo grounds are still in place today at the far 
end of the square. 
The square is surrounded on four sides by long 
walls with Imam Mosque in the south, the Mosque 
of Sheikh Lotfollah in the east, the Aaliqapu Palace 
in the west and the entrance of the great bazaar in 
the north. It is a popular spot on summer evenings 
when residents of Isfahan settle down for picnics 
with samovars et al. 
Isfahan’s majestic buildings and bridges, elegant 
gardens, attractive bazaars and teahouses fascinate 
the visitor into wanting to spend as much time as 
possible in its relaxing atmosphere. 
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Skilled hands of Persian carpet 
weavers at Yusefabad Village in 
Neyshabur are patiently weaving 
what will be the world’s next largest 
carpet. 
The workshop is located at the 
Naqshe-Jahan hand-woven carpet 
weaving cooperative company in 
the village near Neyshabur in Kho-
rasan Razavi Province where some 
300 artisans are working on the 
project every day. 
The carpet will take 2 years to com-
plete, the Public Relations Office of 
Khorasan Razavi Cooperative Com-
pany reported on Monday. Further 
details on the carpet were not given 
to the news. 
Naqshe-Jahan cooperative company 

has previously produced two large 
carpets, which are currently in two 
mosques. The first one is in Oman 
and measures 5,600 square meters 
and the second is in the United Arab 
Emirates (UAE) and measures over 
6000 square meters. 

The second carpet is laid at the 
Sheikh Zayed Mosque in Abu Dhabi 
and is estimated to have cost about 
9 million dollars. 
Designed by Iranian artist Ali Khal-
iqi, the second carpet consists of 
2,268,000 knots and was woven by 
1,200 artisans. The pieces together 
with the artisans were later flown to 
Abu Dhabi to stitch the entire work 
for the final fitting 

A team of archaeologists working on 
Bam riverside in Kerman Province 
have recently unearthed ruins of a 
large ancient site, which are believed 
to belong to a 5000-year-old civiliza-
tion. 
The site was discovered while exca-
vating for a construction project in 
the Khajeh Askar region near the city 
of Bam, team director Nader Alidadi-

Soleimani told the Persian service of 
the Mehr News Agency on Tuesday. 

“Unfortunately, part of the site was 
damaged during the excavation,” he 
said. 

“Based on the artifacts unearthed 
there, the site was one of the early 
places of human habitation in Iran, 
whose inhabitants had a connection 
with other civilizations such as the 
Jiroft civilization,” he explained. 

The team has also discovered a num-
ber of pieces of intact pottery and 
shards. Study of the artifacts suggests 
that use of potter’s wheel was not 
common at the site. 

Alidadi-Soleimani also said that two 
styles of burial, one for a man and 
another for woman, have been identi-
fied at two cemeteries discovered at 
the site. 

One of the bodies was buried in a fe-
tal position and another was lying face 
up. 
The bodies had been buried with vari-
ous artifacts. A seashell containing 
chromatic material used for women’s 
cosmetics was found beside one of the 
bodies. 
The Jiroft civilization was discovered 
next to the Halil-Rud River in Kerman 

Province in 2002 when reports sur-
faced of extensive illegal excavations 
and plundering of priceless historical 
items in the area by locals. 

Since 2002, five excavation seasons 
have been carried out at the Jiroft 
site under the supervision of Yusef 
Majidzadeh, leading to the discov-
ery of a ziggurat made of more than 

four million mud bricks dating back to 
about 2200 BC. 

Many ancient ruins and interesting 
artifacts have been excavated by ar-
chaeologists at the Jiroft ancient site, 
which is known as the “archeologists’ 
lost heaven”. 

After the numerous unique discover-
ies in the region, Majidzadeh declared 
Jiroft to be the cradle of art. Many 
scholars questioned the theory since 
no writings or architectural structures 
had yet been discovered at the site, 
but shortly afterwards his team dis-
covered inscriptions at Konar Sandal 
Ziggurat, causing experts to recon-
sider their opinions about it. 
The Konar Sandal inscriptions are older 
than the Inshushinak inscription, sug-
gesting that the recently discovered 
inscriptions link Proto Elamite script, 
which first appeared in Susa about 
2900 BC, with Old Elamite, which was 
used between about 2250 and 2220 
BC. 
Many Iranian and foreign experts see 
the findings in Jiroft as signs of a civi-
lization as great as Sumer and ancient 
Mesopotamia. Majidzadeh believes 
that Jiroft is the ancient city of Aratta, 
which was described as a great civi-
lization in a Sumerian clay inscription 
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“75 Years of 
Contemporary Iranian 
Architecture” published
A book on contemporary Iranian ar-
chitecture written by the deceased 
veteran Iranian architect Seyyed Hadi 
Mirmiran was unveiled during a cer-
emony at the Beethoven Hall of the 
Iranian Artists Forum on Sunday. 
His brother Seyyed Hamid and archi-
tect Iraj Etesam have completed the 
unfinished book entitled “75 Years of 
Contemporary Iranian Architecture”. 
The book contains the civil develop-
ment plans proposed by civil engi-
neers and architects over the last 75 
years in Iran which includes some il-
lustrious works. At the unveiling cer-
emony, the director of the Mirmiran 
Foundation gave a short explanation 
about the formation of the founda-
tion which he said is based on Hadi 
Mirmiran’s idea about the conception 
of “global art”. 

Cosponsored by the Mirmiran Archi-
tecture Foundation, Iran’s Ministry of 

Housing and Urban Development and 
the Naghshe-Jahan Pars Consulting 
Engineers, the book is published in 
two volumes. 

After that, the Ministry of Hous-
ing and Urban Development offi-
cial Gholamreza Misaqian explained 
about the book. 
“The book is a great achievement 
by those who compiled it. Mirmiran 
started the work by order of the min-
istry and other scholars reedited and 
recompiled the book,” he added. 
Mirmiran died of kidney disease at 
the age of 61 on April 19, 2006 in a 
hospital in Berlin, Germany. 
“I believe that the book will find use 
as a first-hand source in academic re-
search and will be warmly welcomed 
by researchers and academics,” he 
added. Seyyed Hadi Mirmiran was 
the director of several construction 
projects, including the Academy of 
the Islamic Republic of Iran, the Na-
tional Water Museum of Iran, Imam 
Khomeini International Airport, and 
the urban design for Tehran’s Navvab 
Highway. 
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Pakistan, Afghani-
stan to get 70MW 
power from Iran
Iran will export 70 megawatts of electricity to Afghani-
stan and Pakistan before March 20. Managing Director of 

Iran’s state-run Power Supply and Distribution Company, 
Homayoun Ha’eri, said Iran plans to boost power supplies 
to these two neighboring countries through its southeast-
ern Sistan-Balouchestan province, Fars news agency re-
ported. 
His company is expanding infrastructures in Sistan-Ba-
louchestan province to the same end, the official added. 

He said Iran would start increasing supplies to Afghani-
stan and Pakistan once the 400KV transmission line, be-
tween the city of Zahedan in Sistan-Balouchestan prov-
ince and the city of Birjand in South Khorassan province, 
in the near future. 

Iran is one of the most important suppliers to Afghani-
stan, which has kept its promises to help to the recon-
struction of the war-ravaged country, by building roads, 
power transmission lines, border stations and many other 
infrastructure projects to better link the two nations. 

Also, Iran has offered cheap electricity to Pakistan to sup-
ply the country’s acute energy shortages and the offer has 
been widely welcomed by the Pakistani authorities, espe-
cially those in charge of the country’s bordering provinces 
with Iran.  (Source: The Nation) 

Iran detains American 
woman over ‘spy device’ 
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Iran has detained an Ameri-
can woman accused of hiding 
a spying device in her teeth, 
Iranian newspapers report.
Hall Talayan, 55, was held as 
she tried to cross the border 
from Armenia without a visa, 
the reports said.
She was reportedly arrested 
near the north-west border 
town of Nordouz. It is unclear 
where she is being held.
Iran arrested three American 
hikers in July 2009, accus-
ing them of spying. One was 
later released on bail, but the 
other two remain in detention 
in Iran.
Their trial, due to start last 
November, was postponed as 
Sarah Shourd - who returned 
to the US after being freed 

on bail - had not been sum-
moned to attend, Iranian of-
ficials said.

Washington has repeatedly 
said there is no basis for a trial 
and called on Tehran to free 
the two men still in custody, 
Shane Bauer and Josh Fattal.
The latest report, carried in 
the state-owned Farsi daily, 
Iran, said Ms Talayan had hid-
den “spying technology or a 
microphone” in her teeth.
According to another Farsi dai-
ly, Tabnak, she told customs 
officers that the security forc-
es of Armenia would kill her if 
she was sent back by Iran.
The reports could not imme-
diately be verified by officials.
Source: BBC

Subsidy reform saves Iran $1b in 
energy costs
Iran saved over $1 billion in energy costs in the first 15 days of 
the subsidy reform plan. 
Statistics compiled by the National Iranian Oil Products Distri-
bution Company indicate that gasoline consumption declined 
about three million liters per day, which is a 4.5 percent drop 
compared to the same period the year before. 
About 59.1 million liters of gasoline has been consumed per 
day during this period. 
Diesel oil consumption in the period declined 28 percent on 
average compared to the previous year, dropping to 80.3 mil-
lion liters a day. 
Diesel oil consumption has declined by 31.7 million liters per 
day since the subsidy reform plan went into effect on Decem-
ber 19. 
The subsidy reform plan is the largest economic plan Iran has 
ever implemented. “The country’s wealth and energy belongs 
to the people, and the optimal situation will be created when 
people participate in the management of the national wealth 
and the country’s affairs,” President Mahmoud Ahmadinejad 
said prior to the implementation of the plan. 

Indian oil giant optimistic 
over Iran supply
 India's biggest oil refiner said Thursday it did not expect any 
supply shortages because of a payments problem between India 
and Iran, but other refiners are making contingencies in case of 
disruption.
In December, India's central bank said payments to Iran -- India's 
second biggest supplier of crude -- could no longer be settled 
through a long-standing clearing house system because of sanc-
tions.
The abrupt move to block the Asian Clearing Union (ACU) mecha-
nism, which was run by the central banks of India and other 
south Asian countries, left Indian oil companies without a way to 
pay for their supplies.
A temporary arrangement has been found using the State Bank 
of India and the European-Iranian Trade Bank, or EIH Bank, but 
both countries are seeking a long-term solution.
Asked about possible problems, S.V. Narasimhan, the finance di-
rector of IndianOil, the largest refiner in India, said Thursday: 
"We don't anticipate any disturbances."
Another refiner, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd 
(MRPL), has begun making contingencies, however, and has 
floated four tenders for supplies in the short-term from other 
sources.
MRPL is India's biggest buyer of Iranian crude, with more than 
half its supply coming from the Islamic republic.
Supplies from Iran are still normal, "but there's no guarantee 
(that normal supplies) will continue," a senior MRPL executive, 
who didn't wish to be named, told Dow Jones Newswires on 
Wednesday.
Indian Oil Minister Murli Deora has said India expects to resolve 
the issue permanently in the next few days.
"We can look at making the temporary arrangement more per-
manent if it works out. An Indian delegation will be visiting Teh-
ran soon to discuss the issue," a finance ministry official said.
In June, the United Nations approved a fourth round of sanc-
tions against Iran over its disputed nuclear programme, while 
the United States and the European Union imposed additional 
restrictions.Under the ACU mechanism, payments to Iran were 
made in euros which were subject to ever-tightening regulations 
from the European Union designed to cut off funding to Tehran.
Iran has reportedly told India that it would be prepared to accept 
future payments in rupees.
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Iran invites some world powers to tour 
its nuclear sites, but US not on the list
Iran said Tuesday it had invited the European Union and some other 
world powers — but apparently not chief critic the United States — to 
tour nuclear sites before the next round of international talks in late 
January on its disputed nuclear program.

The Associated Press reported the invitation to tour the facilities on Mon
day, citing a letter from a senior Iranian envoy that suggested Jan. 15-16 
for the visit. A diplomat familiar with the letter said Iran invited Russia, 
China, Egypt, the group of nonaligned nations at the U.N.’s International 
Atomic Energy Agency, Cuba, Arab League members at the IAEA, and 
Hungary, which currently holds the rotating EU presidency.

Iran’s economy appears to be struggling under the weight of four rounds 
of international sanctions over its nuclear program, which the West sus-
pects is aimed at producing weapons though Tehran denies that. Iran 
returned last month to nuclear talks with the so-called 5+1 countries 
— the United States, Britain, France, Russia and China, plus Germany 
— which hold sway over the sanctions. And the invitation to visit nu-
clear sites may also be a sign that Tehran is looking for ways to ease its 
financial pain.

The State Department mocked Iran’s offer, calling it a “magical mystery 
tour.” Spokesman P.J. Crowley said the offer is no substitute for Iran fully 
cooperating with the U.N. nuclear watchdog to prove that its nuclear 
program is strictly for peaceful purposes and not to build a bomb.

Asked by reporters how the U.S. felt about being excluded from Iran’s in-
vitation, Crowley responded sarcastically by saying: “We’re just crushed.” 
While he did not urge others to decline the invitation, he did say there is 
no reason for any country to attend.
Iranian Foreign Ministry spokesman Ramin Mehmanparast confirmed the 
invitation on Tuesday, saying it went to “the EU, the nonaligned move-
ment and representatives from 5+1 countries.” He said Iran would name 
the countries later and added that the invitation was a sign of Iran’s 
“good will” and greater transparency about its nuclear program.
(Source: ABC NEWS)
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