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جهان عرب را دربرگرفته و آخرين مورد آن هم در مصر در حال ادامه يافتن 
است، دو راهى بنيادى را مقابل پاى رهبران اياالت متحده علم كرده است.

 سياستمداران بر سر نتيجه اى كه غيرقابل پيش بينى است و در حقيقت تبعات بسيارى 
كشورهاى  اين  بر  حاكم  شرايط  خصوص  در  كنند.  مى  بندى  شرط  است،  باردار  را 
عربى بسيار نوشته اند. اين كشورها همگى جمعيت جوانى را در خود جاى داده اند ، 
بحران اقتصادى را تجربه مى كنند ، فاصله طبقه مرفه و مستضعف آنها زياد است و 
البته سالهاست ديكتاتورى را سنتى غيرقابل گريز براى خود دانسته اند.خط تميز ميان 
حكومت هاى سلطنتى و جمهورى به قدرى باريك شده است كه تقريبا مى توان آن را بى 
معنا دانست. در جهان عرب قدرت از پدر به پسر،از پسر به نوه منتقل مى شود و منتقل 

مى شود و گويا اين زنجيره را پايانى هم نى
و  اقتصادي  كنار معضالت  در  است  گريبان  به  دست  آنها  با  مصر  كه  امنيتي  مشكالت 
فقدان آزادي هاي سياسي در اين كشور بستر مناسبي را براي اعتراض به دولت مبارك 
احزاب  و  مي كنند  زندگي  فقر  خط  زير  مصر  مردم  از  نيمي  از  بيش  است.  كرده  فراهم 
مخالف با محدوديت هاي سياسي عمده اي مواجه هستند. روز سه شنبه نيروهاي پليس 
گزارش  به  كردند.  حمله  معترض  جوانان  به  پاش  آب  ماشين هاي  و  آور  اشك  گاز  با 
تظاهرات  از  نفر  دو  است  كرده  اعالم  مصر  كشور  وزارت  پرس  آسوشيتد  خبرگزاري 
حالي  در  اين  اند.  شده  كشته  درگيري ها  اين  در  پليس  نيروهاي  از  نفر  يك  و  كنندگان 
است كه شبكه هاي العربيه و الجزيره تعداد كشته شدگان را چهار نفر اعالم كرده اند. در 

آخرين اخبار اعالم شد كه بيش از 500 نفر از معترضان دستگير شده اند. 
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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. 
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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

بنى آدم اعضاى يكديگرند

امروز داد از نامردى ها و بى عدالتى هاست در حق يكديگر. داد از پايمال شدن حق است اما توسط همان ها كه 
مى شناسيم شان و گاهى چنان به آنها اعتماد داريم كه يك چشمه نامردى ديدن، ويران مان مى سازد.

گاهى چنان چشم بسته به اطرافيان مان اعتماد مى كنيم كه تصورش را هم در ذهن نداريم كه شايد همين دوست 
يا آشنا، به خوبى در قبال اعتمادمان، از ما قدردانى كند. آن هم به گونه اى كه ديگر اين دوستى و آشنايى تبديل 

به كينه و دشمنى مى شود كه پايانى نخواهد داشت.
خيلى دورتر از وطن مان در كشورى ديگر در كنار هم زندگى مى كنيم. براى تامين نيازهاى مالى و گذران زندگى 
به كمك يكديگر احتياج داريم. براى كسب درآمد، در جايى مشغول بكار مى شويم كه كارفرمايش، فردى است 
از جنس خودمان و هموطن. كار مى كنيم و عرق مى ريزيم..... اما حاصل آن، كاستن از حق و حقوق مان و يا 

عدم پرداختش است.
بهانه هاى واهى را براى عدم پرداخت مى شنوى، گله و شكايت راه به جايى نمى برد و سرانجام مجبورى كه آن 

كار را فراموش كنى و چاره اى ديگر بيانديشى.
از طرفى ديگر سعى دارى نيازمندى را دستگيرى كنى و در شرايطى كه محتاج به اين است كه مبلغى پول را به 
او قرض دهى تا در موقعيت بهترى، بتواند آن قرض را به تو باز گرداند؛ متوجه مى شوى كه با گذشت ماه ها 
و ماه ها، ديگر دلش نمى خواهد قرضش را ادا كند و بدهى اش را به تو باز گرداند. به زبان مى آئيى و از او مى 
خواهى كه حاال كه موقعيت مالى ات به شكر خدا بهتر شده، مى توانى قرضت را بازگردانى؟ اما با وقاحت تمام، 
متوجه مى شوى كه طرف مقابل طلبكار هم مى شود و چنان برخورد تند و زننده اى با تو مى كند كه از كرده ات 

پشيمان مى شوى و پشت دستت را داغ مى كنى، كه ديگر هيچ وقت به هيچ كس، كمك نكنى.
عجيب است كه چرا ما ايرانيان با وجود همه خصلت ها و ويژگى هاى خوبى كه از ما هميشه مطرح شده، در 
سرزمين ديگر، اينگونه با يكديگر رفتار مى كنيم. چرا در حق همديگر اينگونه بى معرفتى و نامردى روا مى داريم. 
مگر بر ما چه گذشته است كه اينگونه به جاى دستگيرى و محبت كردن به يكديگر، تالش داريم پا روى حق هم 

بگذاريم تا خودمان باالتر رويم. اى كاش به ياد آوريم اين شعر زيباى سعدى را كه مى گويد:

بنى آدم اعضاى يكديگرند/ كه در آفرينش ز يك گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار

سردبير

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

موالنا جاي لنين را خواهد گرفت
شهرستان هاي  از  يكي  مركز  از  شوروي  اكتبر  انقالب  رهبر  لنين،  مجسمه 
تاجيكستان برداشته و مجسمه موالنا جالل الدين بلخي،شاعر و عارف مشهور 

فارسي جاي آن گذاشته خواهد شد. 
جالل الدين  شهرستان  دولتي  مسئوالن  سوي  از  تصميم  اين  ايبنا  گزارش  به 
استقالل  سالگرد  بيستمين  بزرگداشت  مناسبت  به  و  تاجيكستان  رومي 

تاجيكستان در سال جاري ميالدي اتخاذ شده است. 
قرار است مجسمه لنين در گوشه خلوتي از شهرستان جالل الدين رومي نصب 

شود. 
شهرستان جالل الدين رومي در سال 1999 كه به عنوان سال موالنا انتخاب 

شده بود، به اسم اين شاعر و عارف تغيير نام يافت. 
اين شهر در جنوب تاجيكستان واقع است.
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مترو؛ 
درآمدزايي 

و ديگر 
هيچ...

منبع: گاردين - مترجم: مريم عربي 

مترو  مديرعامل  معاون  ميد،  ريچ 
عنوان  با  نشريه  خوانندگان  از 
مي كند.  ياد  استروئيدي»  «شهرنشينان 
زدن  پرسه  براي  «آنها  مي افزايد:  وي 
بلكه  نمي كنند،  زندگي  وب  صفحات  در 
تا  مي زنند  پرسه  وب  صفحات  در  آنها 
مدير  اسميت،  مارتين  بمانند.»  زنده 
بخش آگهي هاي روزنامه مترو هم، تنها 
كه  است  انگلستان  در  آگهي  فروشنده 
وي  سازمان  دارد.  برلب  لبخند  هميشه 
ركورد 11 درصد رشد درآمد را از سال 

2009 تا 2010 از آن خود كرده است 

عنوان  كه  مدت هاست   (Metro) مترو  روزنامه 
به  را  انگلستان  كشور  روزنامه  موفق ترين 
اخير،  سال هاي  در  است.  داده  اختصاص  خود 
حوزه  گسترش  راستاي  در  روزنامه  اين  توزيع 
است.  يافته  افزايش  آن،  پوشش  تحت  جغرافيايي 
ميزان آگهي ها و درآمد آن نيز به تبع اين افزايش 

گسترده مخاطبان رشد پيدا كرده است. 

كسب  و  موفقيت  سال ها  از  پس  روزنامه  اين 
طي  را  توجهي  قابل  سود  است  توانسته  درآمد، 
12 ماه تا اكتبر سال 2010 از آن خود كند. حال 
محقق  چگونه  وضعيت  اين  كه  اينجاست  سوال 

شده است؟ 
از آنجا كه ناشران روزنامه، مسئوالن و شركاي 

درآمدهاي  جزئيات  افشاي  به  تمايلي  نشريه 
باره  اين  در  مي دهند  ترجيح  و  ندارند  روزنامه 
سكوت اختيار كنند، اطالعات چنداني در اين زمينه 
در دست نيست و اطالعات موجود، توسط گروه 
قابل  مبالغ  اما  مي شود.  داشته  نگاه  مخفي  ذي نفع 
توجهي كه به درآمد اين روزنامه در آخرين سال 
از  دور  چندان  مي شود،  داده  نسبت  آن  فعاليت 

انتظار و تعجب برانگيز نيست. 

انتشاراتي  شركاي  از  يكي  اجرايي  مدير  گفته  به 
از  بيشتر  بسيار  مترو  اصلي  درآمد  روزنامه، 
و  مي شود  داده  نسبت  آن  به  كه  است  مبالغي 
اين روزنامه سال بسيار پردرآمدي را پشت سر 

گذاشته است. 
مترو  مديرعامل  آكلند  استيو  كه  اين  وجود  با 
بسيار  مي كند،  سكوت  ارقام  اين  خصوص  در 
فزاينده  موفقيت هاي  درباره  تا  است  عالقه مند 
ميان  در  كه  كند  صحبت  خود  رايگان  نشريه 
را  سوم  جايگاه  ملي  روزنامه هاي  پرتيراژترين 
 (Daily Mail) ميل  ديلي  و   (SUN) سان  از  پس 
به خود اختصاص داده است. وي همچنين اشاره 
 1.38 روزانه   ،ABC گزارش  به  بنا  كه  مي كند 
ميليون نسخه از اين روزنامه در ميان خوانندگان 

توزيع مي شود. 

نشريات  خالف  بر  مترو  كه  اين  احتساب  با 
نمي شود،  منتشر  شنبه  روزهاي  در  غيررايگان 
مي توان گفت كه اين نشريه طي روزهاي هفته از 
رقيب اصلي خود ديلي ميل پيشي گرفته و توسط 

افراد بيشتري خوانده مي شود. 
 37 سني  ميانگين  با  مترو  بي شمار  خوانندگان 
سال، توجه آگهي دهندگان را به اين روزنامه جلب 
آگهي هاي  بخش  مدير  اسميت  مارتين  مي كنند. 
روزنامه مترو، تنها فروشنده آگهي در انگلستان 
است كه هميشه لبخند بر لب دارد. سازمان وي 
ركورد 11 درصد رشد درآمد را از سال 2009 

تا 2010 از آن خود كرده است. 
به گفته مدير يك روزنامه محلي در انگلستان، 
 London Evening نشريه  استثناي  به  مترو 
Standard تنها روزنامه اي است كه همواره در 
مواجه  افزايش  و  رشد  با  آگهي ها  جذب  بحث 

بوده است. 
موفقيت ديگر مترو در زمينه نمايش آگهي هاي 
سوپرماركت هاي  آگهي  خصوصا  پرطرفدار 
و  پرسود  موقعيتي  اين  است.  زنجيره اي 
به  قادر  محلي  نشريات  كه  است  موفقيت آميز 

دستيابي به آن نيستند. 
روش هاي  مترو  مسئوالن  كه  است  آشكار 
آگهي هاي  حفظ  منظور  به  را  بسياري  خالقانه 
قرار  نظير  شيوه هايي  گرفته اند؛  كار  به  خود 
صفحه هاي  ميان  در  گالسه  صفحات  دادن 
روزنامه، نشريات سه بعدي و انتشار ويژه نامه 

در مواقع خاص نظير ويمبلدون. 
كه  هستند  معتقد  روزنامه نگاران  از  برخي 
در  نيز  ارزشمندي  نوشتاري  خالقيت هاي 
مقاالت اين روزنامه به چشم مي خورد. از قرار 
معلوم، طرح هايي نيز در جهت مدرن سازي در 
دستور كار مسئوالن روزنامه قرار گرفته است، 
اما بسيار بعيد به نظر مي رسد كه اين طرح ها 
به منظور ايجاد تغييرات اساسي در روال كار 
نشريه، تنظيم شده باشند؛ چرا كه يك روزنامه 
هرگز از فرمولي كه منجر به موفقيت آن شده 
است، دست نمي كشد. چرا بايد روزنامه اي كه 
كار خود را به خوبي انجام مي دهد، تغيير داد؟ 
اخبار موثق، صريح و غيرسياسي مترو توجه 

و  انگلستان  شهر   50 در  را  بسياري  مخاطبان 
اين  است.  كرده  جلب  خود  به  ايرلند  پايتخت  نيز 
عنوان  با  را  خود  مخاطبان  پيش  سال ها  روزنامه 
«شهرنشينان» مورد خطاب قرار مي داد، اما اكنون 
نظر  در  خود  خوانندگان  براي  را  جديدي  عنوان 
اين  ادعاي  به  بنا  كه  خوانندگاني  است؛  گرفته 
در  را  مترو  چاپي  نسخه  كه  اين  از  پس  نشريه، 
مسير كار خود مطالعه مي كنند، به محض رسيدن 
روزنامه  اين  وب سايت  به  خود،  كار  محل  به 

مراجعه مي كنند. 
ناميده  شهرنشين»  «كليك كنندگان  اكنون  آنها 
مترو  مديرعامل  معاون  ميد،  ريچ  مي شوند. 
«شهرنشينان  عنوان  با  نشريه  خوانندگان  از 
استروئيدي» ياد مي كند. وي مي افزايد: «آنها براي 
پرسه زدن در صفحات وب زندگي نمي كنند، بلكه 
آنها در صفحات وب پرسه مي زنند تا زنده بمانند.» 
به هر حال، تعداد كاربران سايت اينترنتي روزنامه 
مترو به طرز شگفت انگيزي سه برابر شده است. 
براي مثال، در نوامبر سال 2010، 3.5 ميليون نفر 
به سايت رسمي اين روزنامه مراجعه كرده اند. يكي 
از داليل جذابيت اين سايت، توسعه بخش بازي و 

سرگرمي آن است. 
كه  است  داده  نشان  مترو  نشريه  دفاتر  بررسي 
اشتياق و جديت تيم مديريت كه از موفقيت نشريه 
خود لذت مي برند، از عوامل اصلي پيشرفت مترو 

بوده است. 
فعاليت ها و كوشش چشمگير هيچ يك از كاركنان 
نشريه ناديده گرفته نشده و بي نتيجه باقي نخواهد 
تغيير  و  نوآوري  ايجاد  باعث  مسئله  اين  ماند. 

خواهد شد. 
در  مترو  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  آكلند 
بي درنگ  خير،  يا  بود  خواهد  رايگان  هم  آينده 
و  مترو  موفقيت آميز  تجربه  مي دهد: «بلي».  پاسخ 
رايگان،  نشريات  كه  است  داده  نشان  استاندارد 
حداقل در لندن، از شانس بيشتري براي موفقيت 

برخوردار خواهند بود. 

مواجه  نگراني  با  را  مترو  روساي  كه  مسئله اي 
كرده، شيوه اي است كه عموما ساير رسانه ها عمدا 
يا سهوا در قبال اين روزنامه در پيش مي گيرند. به 
تلويزيوني  نشست هاي  و  ميزگردها  مثال،  عنوان 
و راديويي كمتر به مترو مي پردازند و از سرخط 

اخبار ذكر شده در آن نقل قول مي كنند. 

چرا  نيست؛  تعجب آور  چندان  مسئله  اين  البته 
هرگز  غيرسياسي اش  ماهيت  خاطر  به  مترو  كه 
پيش  در  را  سياسي  خاص  جهت گيري هاي 
تجاري  شركت هاي  و  بزرگ  دولت هاي  نمي گيرد. 
قدرتمند، گزارشات اين روزنامه را تهديد به حساب 
نمي آورند. اين روزنامه هرگز اصول ژورناليستي 

را نقض نمي كند. 

ماليم،  ژورناليسم  يك  خود  خوانندگان  به  مترو 
مي دهد.  ارائه  را  تاثيرپذير  و  منفعل  مطلوب، 
خواندن  از  مردم  از  بسياري  كه  است  آشكار 
تحقيقي  روزنامه نگاري  يك  اما  مي برند  لذت  آن 
هيجان برانگيز، فعال، تاثيرگذار و جريان ساز است 

كه مي تواند در جامعه تفاوت ايجاد كند. 

تبليغاتي  رسانه  يك  فعاليت  كه  اين  وجود  با 
پرفروش و رايگان بسيار خوب و بي اشكال است 
كاو  و  كند  به  كه  روزنامه هايي  از  است  الزم  اما 
مترو  وجود  كنيم.  حمايت  مي پردازند،  مسائل 
رفتن  دست  از  بهاي  به  نه  اما  است  ضروري 

روزنامه هاي حقيقي.

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان

و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما
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كشورهاي  هواي  و  حال  و  اعتراضات  موج  از  عرب  روشنفكران  و  نويسندگان 
عربي مي گويند 

انقالب ها سفر مي كنند، در 
جهان عرب سريع تر

و  كشور  اين  در  دولت  سقوط  و  تونس  مردم  قيام  از  پس 
اعتراضات وسيعي كه در چند روز اخير پس از چند دهه سكوت 
سياسي در مصر شاهد بوديم، به نظر مي رسد موج تظاهرات  و 
آيا  است.  رسيده  نيز  عرب  جهان  كشورهاي  باقي  به  اعتراضات 
خطر باقي دولت هاي عربي را نيز تهديد مي كند؟ اين سوالي است 
پرسيده  عرب  جهان  مطرح  نويسنده   10 از  گاردين  روزنامه  كه 

است. جواب هاي اين نويسندگان را در زير مي خوانيد: 

فرهنگ  و  زبان ها  تطبيقي،  ادبيات  رشته  استاديار  و  تونسي  نويسنده  غنا:  نوري 

شرق نزديك در دانشگاه كاليفرنيا. 

تونس جهان عرب را تغيير داد، اين را ديكتاتورهاي عرب و شاهان اين كشورها به 
خوبي مي دانند. نگرانند كه اتفاقاتي كه در تونس افتاد در كشور آنها نيز رخ دهد. 

چندين دولت عربي خيلي زود سعي كردند شرايط را تغيير دهند تا از اعتراضات 
احتمالي جلوگيري كنند. چندين دولت ديگر توطئه كرده اند تا اتفاقات تونس را لكه 
زمان  بحث  تنها  بحث  كرد،  خواهند  سقوط  آنها  همگي  اين  جز  كنند،  بدنام  و  دار 

است. 

آنها قدرتمندي اتفاقاتي كه در تونس افتاد را مي شناسند، اين كه تمام مردم متحد 
و در كنار هم در خيابان راه بروند، به دور از خشونت و متمدنانه و همگي يك 

صدا با تمام توان فرياد بزنند كه «بن علي برو بيرون.» 

آنها مي دانند كه اين شكل از آزادي مسري است. هر چه بيشتر متوجه وخامت 
بيشتر  را  فشارهايشان  و  مي شوند  مستاصل تر  و  نااميدتر  مي شوند،  اوضاع 

مي كنند. 

به شكل اجتناب ناپذيري نگاه مردم عادي در جهان عرب عوض شده است. 

تمام  تقريبا  تونس  تب  فلسطين-  يمن،  اردن،  ليبي،  اهل  الجزايري ها،  مصري ها، 
جهان عرب را گرفته است. ديگر بحث كدام كشور مطرح نيست، تنها بحث زمان 

مطرح است. 

بدترين جنايت ديكتاتوري ها سياست ايجاد رعب و وحشت براي سركوب مردم 
است، اين ترس ميل به آزادي را مي كشد، وقتي وارد ذهن مي شود، نه تنها تمامي 
خاطرات آزادي را محو مي كند، بلكه اراده مردم براي پرداخت بها براي به دست 

آوردن آزادي را نيز نابود مي كند. 

از ديگر دستاوردهاي مهم انقالب تونس اين است كه اروپا و اياالت متحده متهم 
شدند، توسط مردمي كه سال هاي سال اين كشورها ادعا مي كردند كه آينده آنها 

برايشان مهم است. 

پيام مردم تونس روشن و رساست: شما ديگر حق نداريد از استبداد عرب دفاع 
كنيد. ديگر حق نداريد ادعا كنيد كه تنها مناديان دموكراسي هستيد. 

دموكراسي حقيقي و پايا از دل تك تك كشورهاي عربي برخاسته و ديگر هيچ 
گونه خرابكاري و دخالت بيروني آن را متوقف نخواهد كرد. دموكراسي ديگر در 

انحصار شما نيست. 

امنيت  ترتيب  اين  به  تا  كنيد  دفاع  عرب  ديكتاتورهاي  از  نمي توانيد  ديگر  شما 
خودتان و اسرائيل را حفظ كنيد. به جاي اينها مي توانيد حامي مردم عرب باشيد 

تا طفل نوپاي دموكراسي را پدري كنند. 

تميم البرقوتي: شاعر فلسطيني. او در حال حاضر در مركز مطالعات معاصر عربي 
دانشگاه جورج تاون استاديار است. 

حاكم مستبد تنها در تخيالت به وجودآورندگانش وجود دارد، آقا تنها در ذهن 
برده زنده است. تالش براي مبارزه و مخالفت در تاريخ معاصر اعراب به وفور 
مبارزات  آنها،  خالف  بر  اما  است  بوده  فلسطين  در  آنها  بيشتر  مي شود،  يافت 
تونس بود كه سرانجام به موفقيت رسيد: تخيالت و ذهنيات مردم را باز كرد و 
درك شان را تغيير داد، اعتماد به نفس شان را افزايش داد و به آنها نشان داد كه 
حكام مستبدشان چقدر ضعيف و شكننده اند. انقالب ها سفر مي كنند و در جهان 

عرب سريع تر سفر مي كنند. 

مصر  گرفت:  بر  در  را  منطقه  انقالب ها  از  موجي  جهاني،  جنگ  نخستين  از  پس 
در 1919، عراق در 1920، سوريه در 1925 و جنگي عظيم در فلسطين از 1922 
پيروزي  از  پس   .1939 تا   1936 سال هاي  بين  مردمي  شورشي  و   1935 تا 
صهيونيسم در 1948، رهبران عرب كه ناكارآمد بودند طي ترور ها تنبيه شدند: 
1949 در لبنان و سوريه، 1951 در اردن، 1952 در مصر و 1958 در عراق. چندي 
پيش نيز پس از پيروزي مقاومت لبنان بر صهيونيست ها و عقب نشيني اشغالگران 
در مي 2000، دومين جنبش انتفاضه فلسطين چندين ماه بعد شكل گرفت. با وجود 
برخي تفاوت ها آنچه در غزه در سال 2008 رخ داد مشابه همان چيزي بود كه در 
لبنان 2006 رخ داده بود. در هر دو جنگ، اسرائيل شهروندان بسياري را كشت 

اما هرگز نتوانست به اهداف سياسي اش دست پيدا كند. 

اما تونس نخستين كشور در جهان عرب بود كه بي خشونت توانست حاكم مستبد 
و متحدان غربي اش را شكست دهد. پيش از اين تمامي اعتراضات به قدرت هاي 
استعمارگر يا حضور نظاميان بود، دولت و متحدانش هميشه در يك حاشيه امنيتي 
راحت براي خود النه كرده بودند. اين نخستين بار بود كه ديديم مردم عادي چقدر 
كوچك  كميته هاي  خيابان ها  در  باشند.  ثمربخش  مي توانند  حكومت داري  هنر  در 
محلي تشكيل شد تا جلوي دزدي و جنايت را بگيرند، برخي از شهرها دولت خود 
دولت ها  اين  شود،  گرفته  ناآرامي  و  اغتشاش  هرگونه  جلوي  تا  دادند  تشكيل  را 

دموكراتيك ترين دولت ها در معناي حقيقي كلمه بودند، قانوني و مفيد. 

حاال موج اوج گرفته است. دولت مصر ديگر سقوط كرده است. شايد كمي زمان 
بگيرد اما ترس و نگراني مردم از دولت ديگر به پايان رسيده است. 

اشغال  فكر  به  تنها  آينده  انتفاضه  مي شود،  دنبال  نيز  فلسطين  در  اينها  تمامي 
نخواهد بود، تنها با اشغال مبارزه نخواهد كرد، بلكه با تمامي فلسطيني هايي كه به 
اشغال كمك كرده اند نيز مبارزه خواهد كرد. تونس پيام خود را به خوبي فرستاد، 
اگر مي توانيم يك امپراتوري را از كشورمان بيرون كنيم، پس جيره خوارانش را 

نيز بيرون خواهيم كرد. 

همين حاال كه مشغول نوشتن اين سطور هستم، تمامي خيابان هاي قاهره شاهد 
تظاهرات  وسيع است: همه مردم مي دانند كه اگر در خانه بنشينند، امنيت كساني 
كه در خيابان ها هستند به خطر خواهد افتاد و آزادي خودشان به همچنين. قاهره 
غزه  يعني  قدرتمند  قاهره  كه  است  نگران  رام اهللا  مي كند.  حركت  قاهره  و  مي داند 
نيست،  ايران  فقط  ديگر  حاال  كه  مي دانند  خوب  واشنگتن  و  تل آويو  و  قدرتمند 
نگران  باشند،  نيز  فلسطين  و  مصر  لبنان،  سوريه،  عراق،  نگران  بايد  كه  مي دانند 

همه اينها با هم. 

اهدف صوعيف: از زنان نويسنده مصري كه رمان «نقشه عشق» او در سال 1999 
نامزد دريافت جايزه من بوكر بود. 

تغييرات ديگر به وقوع پيوسته است. اينكه آينده چگونه خواهد بود را نمي توان 
حدس زد. اما احساسي كه مردم اين كشور دارند تغيير كرده است. احساس ما 
اينگونه است كه گويي تكه كالم آقاي اوباما را دزديده ايم: «بله، ما مي توانيم.» اين 

انقالب جوان هاست و بزرگ ترها هم از آن حمايت مي كنند. 

انقالبي كه از طريق فيس بوك و ديگر راه هاي مجازي ميسر شد. وقتي به خيابان 
مي رفتي مي ديدي كه چقدر آدم براي اين تظاهرات ها آمده و چقدر همه به لحاظ 
را  فلسطين»  «انقالب  داشت  كه  زماني  ژنه  ژان  متفاوتند.  هم  با  طبقاتي  فرهنگي 
مردم  فقط  است،  مي 1968  در  پاريس  شبيه  آنجا  فضاي  گفت  مي كرد،  توصيف 
آنجا شوخ طبعند و حسن نيت دارند. دقيقا همان حسي است كه اينجا داريم. اين 
اميد باال و احساس قدرتمند بودن، ما سال هاي سال بود چنين حسي نداشتيم. اين 

تغيير است.

آيا شما نيز در برنامه 
هاى فرهنگى و 

اجتماعى ايرانيان در 
لندن شركت مى كنيد؟
 لطفا نظرات  و انتقادات 
خود را  در ارتباط با اين 
برنامه ها براى ما ارسال 
نمائيد تا در اين نشريه 

به چاپ برسد.

برنامه هاى هنرى 
ايرانيان در لندن

هنرمندان  حضور  با  نوا  هنرى  گروه   •
چيره دست و نامى، بمناسبت بزرگداشت  
تاريخ  در  كيارث،  تورج  موسيقى  استاد 
عصر  ساعت 7:30  در  و  فوريه   5 شنبه 
در (Queen Elizabeth Hall) به اجراى  
 . ميپردازند  ايرانى  موسيقى  قطعات 
عالقمندان براى كسب اطالعات بيشتر مى 

توانند به وب سايت زير مراجعه نمايند:
www.navaarts.co.uk

• برنامه شب شعرى با عنوان « شب شور 
تاريخ  در  سام،  گروه  توسط  حماسه»  و 
يكشنبه 6 فوريه، ساعت 7 عصر برگزار 
خواهد شد. اين برنامه در دو بخش مجزا 
آن  نخست  بخش  آيد.  مى  در  اجرا  به 
شاهنامه  زنان  خوانى  شاهنامه  شامل: 
توسط قاسم كربالئى و سودابه فرخ نيا 
مى  خوانى  شعر  مسابقه  دوم:  بخش  و 
باشد. بناست كه در اين برنامه شاعران 
سروده خود را بخوانند و بر اساس راى 
اى  جايزه  شعر  بهترين  به  حاضران، 

معادل 100 پوند داده شود.
عالقمندان براى شركت در اين برنامه مى 

توانند به آدرس زير مراجعه نمايند:
Unitarian Church 31 1/2 Hoop 
lane, NW11  8BS

 7:30 ساعت  در  و  فوريه   25 تاريخ  در 
سالن  در  موسيقى  زنده  اجراى  عصر 
خواهد  صحنه  روى  به  هال  كدوگان 
رفت. در اين برنامه عليرضا قربانى آواز 
سنتى  موسيقى  گروه  و  كند  مى  خوانى 
براى  نمود.  خواهند  اش  همراهى  نيز 
كسب اطالعات بيشتر به وب سايت زير 

مراجعه نمائيد.
www.cadoganhall.com
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كه  هايى  خيزش  از  اى  زنجيره   
جهان عرب را دربرگرفته و آخرين 
مورد آن هم در مصر در حال ادامه 
را  بنيادى  راهى  دو  است،  يافتن 
متحده  اياالت  رهبران  پاى  مقابل 

علم كرده است.
 سياستمداران بر سر نتيجه اى كه غيرقابل 
پيش بينى است و در حقيقت تبعات بسيارى 
در  كنند.  مى  بندى  شرط  است،  باردار  را 
كشورهاى  اين  بر  حاكم  شرايط  خصوص 
عربى بسيار نوشته اند. اين كشورها همگى 
اند  داده  جاى  خود  در  را  جوانى  جمعيت 

 ، كنند  مى  تجربه  را  اقتصادى  بحران   ،
زياد  آنها  مستضعف  و  مرفه  طبقه  فاصله 
را  ديكتاتورى  سالهاست  البته  و  است 
دانسته  خود  براى  گريز  غيرقابل  سنتى 
سلطنتى  هاى  حكومت  ميان  تميز  اند.خط 
و جمهورى به قدرى باريك شده است كه 
تقريبا مى توان آن را بى معنا دانست. در 
پسر  پسر،از  به  پدر  از  قدرت  عرب  جهان 
شود  مى  منتقل  و  شود  مى  منتقل  نوه  به 
نيست.  هم  پايانى  را  زنجيره  اين  گويا  و 
همه موافق اين تغيير هستند. اما اين هياهو 
بسيار عارى از مديريت مانده و دولت هم 
در سركوب بسيار زبر دست عمل مى كند. 
ها  رژيم  اين  كه  است  كارى  تنها  سركوب 
خوب آموخته اند. سركوب به گونه اى كه 
هيچ كس نتواند زمان و چگونگى تغيير را 
پيش بينى كند. اكنون كه خاورميانه لرزش 
را تجربه مى كند، همگان از سرمايه گذارى 
واشنگتن بر رژيم هاى ديكتاتورى اينچنينى 
تعجب مى كنند.ما چشمان خود را بستيم و 
جيب هاى ديكتاتورهاى خاورميانه را مملو 
زواياى  ساير  آنكه  بدون  كرديم  پول  از 
مى  كنيم.چگونه  بررسى  را  آنها  حكمرانى 
خواهيم اين همه سالوس بازى و ريا كارى 

را توجيه كنيم؟
اين  نيست.  رمزآلود  هم  چندان  حقيقت 
كه  بود  سادات  انور  مصر  ديكتاتور  ديگر 
بست.  دوستى  و  صلح  پيمان  اسرائيل  با 
شد.  منتهى  وى  ترور  به  كه  پيمانى  همان 
را  صلح  اين  كه  بود  مبارك  حسنى  اين 
سال  سى  در  شكسته  پا  و  دست  چند  هر 
براى  كرد.مصر  حفظ  همچنان  گذشته 
همين پيمان صلح با مصر 60 ميليارد دالر 
اسرائيل  براى  رقم  اين  و  كند  مى  دريافت 
يعنى  رقم  .اين  است  دالر  ميليارد  هم 100 

و  مصر  در  آمريكا  عظيم  گذارى  سرمايه 
البته بر روى آقاى ديكتاتور. البته از زمان 
رياست  كاتر  جيمى  كه  ديويد  كمپ  پيمان 
جمهورى آمريكا را بر عهده داشت تا كنون 
نداده  رخ  اسرائيل  و  اعراب  ميان  جنگى 
بايدن  جو  از  خبرنگارى  كه  زمانى   . است 
معاون رئيس جمهورى آمريكا سوال كرد 
؟  است  ديكتاتور  واقعا  مبارك  حسنى  آيا 
در  ما  متحد  مبارك  گفت:  پاسخ  در  وى 
بسيارى از حوزه ها است و در بسيارى از 
اين موارد هم موفقيت آميز عمل كرده است 
. در جريان صلح خاورميانه،مصرى ها به 
سازى  عادى  دور  وارد  اسرائيل  با  راحتى 

رابطه شدند . من عنوان ديكتاتور را به وى 
با اين خصوصيات نسبت نمى دهم.

سفيد  كاخ  سابق  هاى  مقام  از  گلب  لزلى 
در اين خصوص مى گويد: نرخ ريسك در 
شانه  مصر   . است  باال  بسيار  خاورميانه 
آشيل طرح صلح در خاورميانه است . در 
اين سال ها رابطه مصر با اسرائيل بود كه 

مانع از دست به سالح شدن اعراب شد .
دوربين  با  مصر  ماجراى  به  همه  بنابراين 
اسرائيل نگاه مى كنند. البته كه اسرائيلى ها 
بايد خود را يك پاى تاثير گرفته از ناآرامى 
مساله،  اين  اگر  اما  ببينند.  مصر  در  ها 
سياست  مشكل  پس  است  اسرائيل  مساله 
خارجى امريكا صرفا نيست بلكه مساله اى 
داخلى هم هست . اهميت اين مساله با توجه 
به نزديك شدن به زمان برگزارى انتخابات 
ريسك  شود.  مى  هم  تر  پررنگ  مصر  در 
ما   . است  باال  بسيار  مصر  در  ها  ناآرامى 
عمدتا فراموش مى كنيم اما بازنگرى تاريخ 
به ياد ما مى آورد كه انقالب اسالمى ايران 
در سال 1979 هم منجر به رفتن شاهى از 
شاه   . بود  اسرائيل  دوست  كه  شد  ايران 
جهان  در  اسرائيل  دوست  بهترين  ايران 
تاريخى  دوره  آن  در  اسرائيل  بود.  اسالم 
نه تنها از دولت هاى خارج از جهان عرب 
ايران  خصوص  در  بلكه  كرد  مى  استفاده 
مى  استفاده  هم  كشور  اين  نفت  منبع  از 
در  زمان  آن  در  ايران  و  اسرائيل   . كرد 
هم  شريك  هم  اى  هسته  هاى  ماجراجويى 
بودند. رئيس جمهورى وقت امريكا ريچارد 
كسينجر  هنرى  وى  مشاور  و  نيكسون 
وى  با  در 1972  ايران  شاه  با  ديدارى  در 
گفتند  سخن  اسرائيل  خصوص  در  مفصل 
. آنها از وى خواستند تا نقش حافظ منافع 
را  فارس  خليج  منطقه  در  آمريكا  مختار 

بازى كند. در آن روزها ايران نه تنها ميخ 
خود  بلكه  نبود  منطقه  در  آمريكا  امنيت 
واحد  و  مشخص  اى  برنامه  هم  سفيد  كاخ 
براى حمايت از شاه ايران در چنته نداشت. 
يا  شاه  كه  بودند  مطمئن  آنچنان  همگان 
جانشين وى حافظ منافع امريكا و دوست 
و متحد اين كشور خواهند بود كه هيچ كس 
به فكر روزى هم نيفتاده بود كه شايد شاه 

و سلسله اش رفتنى شوند.
سپتامبر  ماه  از  روز  هشتمين  در  درست 
از  كاتر  كه  هايى  لحظه  همان  در   ،1978
از  بگين  و  مصر  از  سادات  انور  آمريكا، 
توافقنامه  ديويد  كمپ  در  اسرائيل  رزيم 
امضا مى كردند، شاه ايران در ميدان ژاله 
معترضان را به گلوله بست. چه همزمانى 

تاريخى جالبى!
گشتن  ها  شباهت  دنبال  به  براى  دليلى 
وجود ندارد . ايران و مصر بى شك تفاوت 
با  بسترهايى  دارند.  هم  با  بسيارى  هاى 
متحده  اياالت  اما  متفاوت.  سياسى  شرايط 
امروز درست بر سر همان دو راهى قرار 
گرفته كه سى و چند سال پيش در ايران با 
آن روبه رو شد . امروز اوباما با همان دو 
راهى دست و پنجه نرم مى كند كه جيمى 
كارتر دموكرات در سه دهه پيش. آيا بايد 
از رژيم ديكتاتورى با اين توجيه كه تغيير 
نظام در مصر امنيت و ثبات سياسى ما را 
زير سوال مى برد، حمايت كرد؟ آيا اوباما 
بايد كنار مخالفان و معترضان بايستد؟ و 
علت اين ايستادن هم هرآنچه كه مى خواهد 
تنها  يا  و  آنها  اهداف  با  موافقت  يا  باشد، 
براى قرار گرفتن در بهترين صفحه تاريخ.

مى  شما  دارد.  وجود  هم  سومى  راه  البته 
حفظ  ديكتاتور  با  را  خود  رابطه  توانيد 
و  دموكراسى  بيان،  آزادى  از  البته  و  كنيد 
از  يكى  البته  كنيد.  حمايت  هم  بشر  حقوق 
تبعات اين روش هم مى تواند بدبيارى در 
همان  يا  ديكتاتور  اگر  باشد.  جبهه  دو  هر 
حاكم سقوط كند شما به سهل انگارى در 
مى  متهم  خود  متحد  و  دوست  از  حمايت 
ها  ناآرامى  يافتن  پايان  صورت  در  شويد. 
با  گى  كاسه  هم  به  را  شما  معترضان  هم 

ديكتاتور متهم مى كنند.
انقالب ها همواره به شكل سنتى و موروثى 
ها  سركوب  يا  بودند.  بينى  پيش  غيرقابل 
حكم بنزين بر آتش را خواهد داشت يا نقش 
آب را بازى مى كند. شايد براى بازگرداندن 
اوضاع حضور جدى ارتش مورد نياز باشد 
كه در اين صورت حاكم با سركوبى تا اين 
وداع  براى  معكوس  شمارش  خونين  حد 
امروز يا فردا را آغاز مى كند. شايد نتيجه 
حكومتى  آمدن  كار  روى  به  انقالب  اين 
اراده  و  خواست  با  كه  باشد  ايدئولوژيك 
معترضان بسيار هم فاصله دارد .شايد هم 
انقالب ها تا بدان جايى پيش روند كه هيچ 

كس تصور آن را نمى كرد. 
به  كه  متحده  اياالت  مانند  كشورى  براى 
اين   ، است  شده  سنجاق  مصر  در  بحران 
سمت  به  بود  جهشى  حقيقت  در  خيزش 
بنشينيد  اگر  نيست.  مشخص  كه  اى  آينده 
كنار  از  شايد  حوادث   ، كنيد  نگاه  آرام  و 
هم  آن  بزنيد  شيرجه  اگر  اما  بگذرند.  شما 
وجود  احتمال  اين  زودهنگام  اى  شيرجه 
در  آتى  تحوالت  بر  را  خود  نفوذ  كه  دارد 
آينده اين كشور از دست دهيد. هر اتفاقى 
بازاحياى  فكر  به  بايد  شما  دهد  رخ  كه 
امنيتى باشيد كه عمرى طوالنى مدت داشته 

باشد . 

دولتمردان از خشم مردم بترسند
گرى سيك / فارين پاليسى 30 ژانويه / ترجمه : سارا معصومى

با آبونمان (اشتراك)  
هفته نامه پرشين،

 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى 
جداى از هرگونه گرايشهاى 
سياسى و مذهبى، كمكى

 وافر ميكنيد. 

اوباما: انتقال قدرت در مصر بايد 
فورى انجام شود

 باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا گفت: حسنى مبارك متوجه است كه 
وضع كنونى پايدار نيست و تغيير اجتناب ناپذير است و انتقال قدرت در 

مصر بايد همين حاال انجام شود.
باره  اين  در  گزارشى  طى  شب  شنبه  سه  سى  بى  بى  اينترنتى  پايگاه   ،
افزود: اوباما پس از تماس تلفنى با حسنى مبارك همتاى مصرى خود 
در يك سخنرانى تلويزيونى گفت كه مبارك متوجه است كه وضع كنونى 

پايدار نيست و تغيير اجتناب ناپذير است.
براساس اين گزارش، باراك اوباما گفته است كه انتقال بدون هرج و مرج 

قدرت در مصر بايد همين حاال انجام شود.
اوباما خطاب به جوانان معترض مصرى گفته است كه'ما صداى شما 

را مى شنويم '.
وى در اين حال تاكيد كرد كه انتخاب حكومت آينده مصر با خود مردم 

اين كشور است و ساير كشورها نبايد در اين امر دخالت كنند.
اوباما ضمن تاكيد بر حقوق اساسى مردم مصر،از ارتش اين كشور به 

خاطر برخورد مسالمت جويانه با معترضان تقدير كرد.
بى بى سى خاطر نشان كرد: مبارك چند ساعت قبل در يك سخنرانى 
تلويزيونى وعده داد كه در انتخابات آينده رياست جمهورى شركت نكند 
و اينكه او وظيفه خود را تسهيل انتقال آرام قدرت مى داند و اعالم كرد 
كه پيش از اين نيز قصد شركت در انتخابات آينده رياست جمهورى را 

نداشته است.
سخنرانى ضبط شده مبارك در حالى از تلويزيون دولتى مصر پخش 
در  شنبه  سه  روز  كشور  اين  شهروندان  از  نفر  هزار  صدها  كه  شد 
هشتمين روز از اعتراض هاى گسترده ضدحكومتى در قاهره،اسكندريه 

و شهرهاى ديگر در يك تظاهرات آرام شركت كردند.
انتخابات رياست جمهورى مصر،در ماه سپتامبر،هشت ماه ديگر برگزار 

خواهد شد.
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برلوسكني: براي حفظ منافع ايتاليا 
در قدرت باقي مي مانم 

نخست وزير  عنوان  به  خود  كار  ادامه  بر  تاكيد  با  ايتاليا  نخست وزير 
گفت كه براي منافع كشورش در قدرت باقي مي ماند. به گزارش ايلنا به 
نقل از آسوشيتدپرس سيلويو برلوسكني، جمعه در واكنش به تشديد 
فشارهاي سياسي براي كناره گيري از قدرت با تاكيد بر ادامه به كار 
خود گفت كه براي منافع ايتاليا به مبارزه ادامه مي دهد. برلوسكني كه 
رسوايي پي در پي اخالقي و مالي وي بسياري از ايتاليايي ها و به ويژه 
خود  ويدئويي  پيام  سومين  در  است،  كرده  خشمگين  را  وي  مخالفان 
خطاب به حاميانش، بار ديگر دادستان هاي شهر ميالن را به تحقيقات 

غيرقانوني و تالش براي خدشه دار كردن وجه خود متهم كرد.
 برلوسكني در واكنش به اسناد جديدي كه توسط دادستان هاي شهر 
ميالن مبني بر رسوايي هاي اخالقي وي منتشر شده، گفت: «همان طور 

من  و  شد  نخواهد  من  هراس  باعث  توفان ها  مي دانيد،  شما  همگي  كه 
متقاعد شده ام كه براي منافع كشورم و همه مردم در مقابل اين توفان ها 

مقاومت كنم.»

دستگيري 30 معترض در جده
نيروهاي امنيتي عربستان سعودي 30 نفر را در پي برگزاري تظاهرات در 
جده بازداشت كردند. به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، تظاهركنندگان 
سر  حاكم  اوضاع  عليه  شعارهايي  بود  نفر  صد  از  بيش  تعدادشان  كه 
دادند. برخي منابع امنيتي عربستاني گفتند كه در پي برگزاري تظاهرات 
مردم جده در اعتراض به وخامت اوضاع زيرساخت هاي اين شهر كه 

باعث راه افتادن سيل در آن شد، ده ها تن بازداشت شدند. 
شد،  برگزار  غيرمنتظره اي  به طور  جمعه  تظاهرات  گزارش،  اين  بر  بنا 
شنبه  روز  بود  كرده  دعوت  مردم  از  شده  ارسال  پيامك هاي  زيرا 
تظاهرات اعتراض آميز برگزار كنند. گفتني است كه جده طي روزهاي 

گذشته شاهد وقوع سيل بود كه در اين سيل چهار تن كشته شدند.

بمب هاى كثيف در راهند
  القاعده به شدت تالش كرده است تا دانشمندانى را براى 

ساخت اين بمب هاى راديو اكتيوى استخدام كند. 
ليكس  ويكى  سايت  از  را  اسنادى  تلگراف  ديلى  روزنامه 
براى  تالش  حال  در  القاعده  آنها  براساس  كه  كرد  فاش 
بدست آوردن مواد هسته اى و به خدمت گرفتن دانشمندان 

با هدف ساخت بمب هاى كثيف راديو اكتيوى است.
منتشر  ليكس  ويكى  سايت  توسط  كه  محرمانه  اسناد  اين 
شد، نشان مى دهد كه مقام هاى ارشد امنيتى در يك نشست 
ناتو در ژانويه 2009 اعالم كرده بودند كه القاعده در حال 
راديو  ساز  دست  بمب هاى  ساخت  برنامه   طرح ريزى 
اكتيوى است. مقام هاى امنيتى آمريكا نيز در سال 2008 
فنى  توانايى هاى  از  تروريست ها  كه  بودند  داده  هشدار 

براى ساخت مواد منفجره راديواكتيوى برخوردارند.

 2010 ژانويه  تاريخ  به  كه  اسناد  اين  از  ديگر  يكى  در 
آمريكا  داخلى  امنيت  وزير  ناپوليتانو،  جانت  بازمى گردد، 
در ديدار با وزيران چند كشور اروپايى در مورد امنيت در 
اروپا بحث و گفتگو كرده بود. در اين ديدار وزير كشور 
اروپا  در  پروازها  امنيت  مورد  در  را  خود  نگرانى  آلمان 

اعالم كرده بود.

رئيس جمهور يمن هم عقب 
نشينى كرد

كه  كرد  اعالم  يمن  جمهور  رئيس  خشم،  روز  آستانه  در 

موروثى  يا  و  خود  جمهورى  رياست  دوره  تمديد  براى 
كردن آن تالش نخواهد كرد. 

صالح،  عبداهللا  على  يمن،  نيوز  اينترنتى  سايت  از  نقل  به   
نمايندگان  برابر  در  سخنانى  طى  يمن  جمهور  رئيس 
آينده  دوره  در  كه  داشت  اظهار  شورا  مجلس  و  پارلمان 

انتخابات رياست جمهورى شركت نخواهد كرد.

كه  بودند  كرده  اعالم  اين  از  پيش  يمن  مخالف  گروه هاى 
فردا (پنجشنبه) روز خشم در يمن بوده و تمامى معترضان 

در تظاهراتى سراسرى عليه دولت شركت خواهند كرد.

براى  برنامه اى  هيچ  كه  كرد  تاكيد  يمن  جمهور  رييس 
موروثى كردن حكومت در دست ندارد و پسرش نيز در 

انتخابات آينده شركت نخواهد كرد.

حزب اصالح يمن، از احزاب معارض اين كشور در واكنش 
روز  تظاهرات  برگزارى  بر  صالح  عبداهللا  على  سخنان  به 

خشم تاكيد كرد.

گروه هاى مخالف دولت (اللقاء المشترك) قبال اعالم كرده 
تحريم  را  پارلمان  (چهارشنبه)  امروز  جلسه  كه  بودند 

خواهند كرد.

اللقاء  احزاب  رسمى  سخنگوى  القباطى،  صالح  محمد 
المشترك نيز اعالم كرد كه همه استان هاى يمن پنجشنبه 
رياست  شدن  العمر  مادام  به  نسبت  اعتراضاتى  شاهد 
جمهورى صالح و برگزارى انتخابات تك كانديدايى خواهد 

بود.
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آيا اوپك 
بر سقف 

توليد نفت 
خود خواهد 

افزود؟
جهان  بازارهاي  در  نفت  قيمت  اخير  روزهاي  در 
افزايش يافته و در مرز 100دالر فرار گرفته است. 
اين امر نگراني هايي را در باره تاثير اين روند بر 
رشد  كاهش  نيز  و  جهان  در  تورم  نرخ  افزايش 
اقتصاد جهان پديد آورده است. آژانس بين المللي 
انرژي بارها از اوپك خواسته است بر سقف توليد 
سازمان  اين  عضو  كشورهاي  اما  بيفزايد  خود 
معتقدند افزايش قيمت نفت حاصل كمبود اين ماده 
رياض  در  فوريه   22 روز  نيست.  بازار  در  خام 
عضو  كشورهاي  نفت  وزراي  عربستان،  پايتخت 
انرژي  وزراي  شركت  با  كه  اجالسي  در  اوپك 
كشورهاي مصرف كننده نفت و نمايندگان آژانس 
بين المللي انرژي برگزار خواهد شد شركت مي كنند 
تا در باره وضعيت بازار نفت به بحث و بررسي 
حاصل  اجالس  اين  تحليلگران  ديد  از  بپردازند. 
اوپك  بر  اخير  هفته هاي  در  كه  است  فشارهايي 
خود  توليد  سقف  بر  سازمان  اين  تا  شده  وارد 

بيفزايد. 

طبق برنامه اوپك، اجالس بعدي اين سازمان قرار 
گذشته  در  اما  شود  برگزار  ژوئن  ماه  در  است 
اوپك نشان داده است نسبت به تحوالت بازار نفت 
منعطف است و هرگاه قيمت نفت بيش از حد باال 

سازمان  اين  سوي  از  نشست هايي  برود  پايين  يا 
برگزار مي شود تا تعادل به بازار بازگردد. 

هفته  سه  نشست  در  نيست  مشخص  هنوز  البته 
يا  شد  خواهد  افزوده  اوپك  توليد  سقف  بر  ديگر 
نه؟ زيرا تعدادي از كشورهاي عضو اين سازمان 
معتقدند رشد قيمت نفت همزمان با افزايش قيمت 
تمامي مواد خام صورت گرفته است. از ديد اوپك، 
سازماني كه 40 درصد تقاضاي جهاني براي نفت 
را تامين مي كند، ميزان كافي نفت در بازار وجود 
دارد و نفت 90 تا 100 دالري مانعي در برابر رشد 

اقتصاد جهان به وجود نخواهد آورد. 

بدين ترتيب احتمال اينكه در نشست آتي در رياض 
بر ميزان توليد اوپك افزوده شود كم است. البته 
درباره  را  نگراني هايي  مصر  در  سياسي  بحران 
پديد  جهان  بازارهاي  به  نفت  عرضه  در  اختالل 

آورده و موجب رشد قيمت نفت شده است. گفته 
بزرگ  توليدكنندگان  به  بحران  اين  اگر  شود  مي 
يافت  خواهد  كاهش  نفت  عرضه  كند  سرايت  نفت 
و قيمت اين ماده خام به شدت افزايش مي يابد. اما 
نفت  قيمت  رشد  تورمي  تاثيرات  باره  در  نگراني 

بسيار عميق است. 
در اجالس اقتصاد جهان كه روز گذشته پايان يافت 
به همين نگراني اشاره شد. اظهارات كارشناسان 
و مقامات سياسي شركت كننده در نشست مجمع 
جهاني اقتصاد نشان مي دهد تورم و افزايش قيمت 
جهان  در  مهمي  عمومي  نگراني  به  غذايي  مواد 
تبديل شده است. رشد قيمت نفت بر هزينه حمل و 

نقل و در نهايت قيمت تمام مواد مي افزايد. 

عواملي مثل افزايش قيمت جهاني مواد غذايي و در 
نگراني  موجب  اجتماعي  تنش هاي  گسترش  نتيجه 
در  شركت كننده  كشورهاي  سران  و  اقتصاددانان 
نشست مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس 
شده است. افزايش تورم بخصوص در اقتصادهاي 
است.  كننده  نگران  توسعه  حال  در  و  نوظهور 
نوريل روبيني استاد دانشگاه نيويورك آمريكا در 
كاهش  موجب  تورم  افزايش  كرد  تاكيد  باره  اين 
موجب  مساله  اين  و  مي شود  مردم  واقعي  درآمد 
اجتماعي  و  سياسي  و  اقتصادي  مشكالت  بروز 
غذايي  مواد  قيمت  افزايش  شد.  خواهد  زيادي 
تبديل  اجتماعي  و  سياسي  بزرگ  مشكل  يك  به 
تحقيقاتي  موسسه  رئيس  نالي  دنيس  است.  شده 
پرايس واتر هاوس كوپرز نيز تاكيد كرد كشورهاي 
چشمگير  افزايش  با  نوظهور  و  توسعه  حال  در 
رشد اقتصادي روبه رو هستند اما نبايد نرخ تورم 

را فراموش كنند. 

و  رشد  يك  شماره  دشمن  و  خطر  تورم  افزايش 
رونق اقتصادي جهان در شرايط كنوني است. بر 
قيمت  درصدي   15.5 افزايش  گزارش  اين  اساس 
مواد غذايي در هند موجب افزايش انتقادات عمومي 
افزايش  درصد   47 از  بيش  است.  شده  دولت  از 
تورم در هند مربوط به افزايش قيمت مواد غذايي 
كار  نيروي  هزينه  و  زمين  قيمت  افزايش  است. 
شده  اعالم  هند  در  تورم  افزايش  عامل  مهم ترين 

است. 
رشد  عوامل  مهمترين  از  يكي  كارشناسان  ديد  از 
قيمت مواد غذايي، افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي 
از جمله بنزين و گازوئيل است. روز گذشته قيمت 
نفت سبك آمريكا در بازار معامالت نيويورك براي 
تحويل در ماه مارس با افزايشي 52 سنتي به 89 
دالر و 86 سنت در هر بشكه رسيد. در اين ميان 
معامالت  بازار  در  شمال  درياي  برنت  نفت  قيمت 
لندن براي تحويل در ماه مارس نيز افزايشي 18 
سنتي را تجربه كرد تا به قيمت 99 دالر و 10 سنت 

در هر بشكه داد وستد شود. 

زندگي پس از سرمايه داري
 

رابرت اسكيدلسكي، استاد دانشگاه وارويك 
مترجم: آرش پورابراهيمي 

در سال 1995 من كتابي منتشر كردم با عنوان «جهان 
پيش  برايم  سوال  اين  امروز  و  كمونيسم»  از  پس 
هم  داري  سرمايه  از  پس  جهان  شاهد  ما  آيا  كه  آمده 
رخ  خاطر  به  را  پرسش  اين  من  البته  بود؟  خواهيم 
دادن بزرگ ترين بحران مالي بعد از دهه 1930 مطرح 
نمي كنم، چرا كه سرمايه داري همواره با بحران مواجه 
بوده و در ادامه هم خواهد بود. دغدغه من از افزايش 
مي شود.  ناشي  موجود  نظام  از  غرب  تمدن  نارضايتي 
كه  شده اند  تنظيم  طوري  مشوق ها  آن  در  كه  نظامي 
سرمايه  شايد  مي كند.  ناپذير  اجتناب  را  ثروت  انباشت 
داري توان خود را براي ايجاد زندگي بهتر-حداقل در 
منظور  البته  باشد.  داده  دست  از  ثروتمند-  كشورهاي 
لزوما  نه  و  است  اخالقي  لحاظ  از  بهتر،  زندگي  از  من 
آن  در  كه  است  تمدن  نوعي  از  من  ناخشنودي  مادي. 
دلمشغولي  به  ضروري  غير  كاالهاي  مصرف  و  توليد 
ندارم  قصد  من  هرچند  است.  شده  تبديل  مردم  اصلي 
موفقيت هاي سرمايه داري را زير سوال ببرم. سرمايه 
داري توانست بر كمبود منابع غلبه كند، بهره وري توليد 
از  را  جهان  كشورهاي  از  بسياري  و  دهد  افزايش  را 
فقر خالص كند. اما با اين حال همواره ايرادات اخالقي 
خاطر  به  كه  مي شد  وارد  داري  سرمايه  به  بي شماري 
گرفته  ناديده  ثروت،  توليد  در  داري  سرمايه  موفقيت 
را  نيازمان  مورد  ثروت  ما  كه  زماني  اكنون،  مي شدند. 
در اختيار داريم، حق داريم در اين مورد ترديد كنيم كه 

آيا هزينه هايي كه بابت سرمايه داري متحمل مي شويم، 
ارزشش را دارد يا خير. براي مثال آدام اسميت دريافت 
كه گسترش بازارها به رشد ثروت مي انجامد و به همين 
خاطر به مدافع تجارت آزاد تبديل شد. امروز هواداران 
آدام  كه  مي كنند  دفاع  آن  از  همان گونه  آزاد  تجارت 
اسميت مي كرد و به اين نكته توجه نمي كنند كه ثروت 
از زمان اسميت تاكنون رشد چشمگيري داشته است و 
شايد اكنون ديگر گسترش ثروت در اولويت نباشد كه ما 
بخواهيم به خاطر آن جنبه هاي ديگر زندگي خود را فدا 
مي گويند  گاهي  داري  سرمايه  هواداران  همچنين  كنيم. 
است  انسان  طبيعت  از  جزئي  داشتن  بيشتر  عطش  كه 
و نمي توان آن را انكار كرد، اما طبيعت انسان هميشه 
تابعي از فرهنگ آن بوده است. در واقع روح سرمايه 
داري تنها چند قرن است كه در انسان ايجاد شده است. 
محدوديت هاي  خريدوفروش،  براي  بازارها  آن،  از  قبل 
را  زندگي اش  كه  شخصي  داشتند.  اخالقي  و  قانوني 
وقف پول درآوردن مي كرد، الگوي مناسبي به حساب 
نمي آمد. طمع و زياده خواهي هم به نوعي گناه محسوب 
مي شدند و تازه در قرن هجدهم بود كه طمع از لحاظ 

اخالقي مورد پذيرش جامعه قرار گرفت. 
جانشين  عنوان  به  سوسياليسم  از  گذشته،  قرن  در 
سرمايه داري نام برده مي شد. اما سوسياليسم به معناي 
متعارفش شكست خورده است. توليد عمومي در مقابل 
اما  است.  ناكارآمد  متعددي  داليل  به  خصوصي  توليد 
مي توان در مورد يك نظام فرا سرمايه داري انديشيد. 
سرمايه داري شيوه اي از زندگي است كه در آن هميشه 
اين پول است كه حرف مي زند و پايان سرمايه داري به 
معني پايان گوش دادن به اين نجواست. جايي كه مردم 
از آنچه دارند لذت مي برند به جاي اينكه تالش كنند تا 

آن را به «سرمايه» تبديل كنند.

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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رتبه 69 اقتصاد ايران 
در رقابت پذيرى

هاى  پژوهش  مركز  هاى  هاى  بررسى  نتايج  ترين  تازه  اساس  بر   
مجلس، بيشترين كاستى اقتصاد ايران در رقابت پذيرى در ناكارآيى 

هاى بازار محصوالت، بازار كار و بازارهاى مالى نهفته است.
دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس با اعالم اين مطلب 
كه در جهانى كه توانمندى اقتصادى گاه بيش از توان نظامى مى تواند 
بازدارندگى داشته باشد، تأكيد بر قدرت رقابت اقتصاد ايران با ديگر 
هاى  ويژگى  دليل  به  هم  و  كشور  ملى  منافع  جهت  به  هم  اقتصادها، 
است:  آورده  است،  اهميت  حائز  نظام،  اسالمى  اهداف  و  استراتژيك 
بر اين اساس اگر در سال هاى نخستين پس از انقالب اسالمى ايران، 
راهبرد خودكفايى براى ايستادن در برابر فشار قدرت هاى خارجى 
راهبرد  از  ميتوان  جهانى،  اقتصاد  نوين  شرايط  در  شد،  مى  اتخاذ 

توانمندسازى و رقابت مندى اقتصاد داخلى استفاده كرد.

راهبردى كه به معناى سياست جايگزينى واردات نيست، بلكه با نگاهى 
به فرصت هاى جهان آينده ، به دنبال بسترسازى بهره ورى و سهم 
تجارى بيشتر و در نهايت قدرت اقتصاد ملى و رفاه عمومى است. بر 
جهانى،  اقتصادى  رقابت  عرصه  در  كه  داشت  توجه  بايد  اساس  اين 
توانند  مى  كشورها  از  بسيارى  و  نيست  صفر  جمع  با  لزوما  بازى 
همزمان منافع خود را بهبود بخشند. در اقتصاد امروز، ملت ها خود 
مزيت هاى آينده اقتصاد خويش را ميسازند. در اين رقابت، بازيگران 
خط مقدم بنگاه هاى توليدى و صادراتى كشور هستند و بنابراين الزم 
است در كنار تمهيدات اقتصاد كالن و بسترهاى حقوقى بهره ورى، 
و  كار  و  كسب  اهالى  انگيزه  بر  موثر  متغيرهاى  و  خرد  سطح  موانع 
پويايى ساختار و استراتژى شركت هاى ايرانى مد نظر سياستگذاران 

قرار گيرد.

تجارى  بندى  اولويت  و  صنعتى  توسعه  راهبرد  يك  داشتن  همچنين 
براى حمايت هاى هدفمند و مشروط (كه به كارآيى منجر شود و نه 
رانت جويى شركت هاى داخلى) جزء مسائل مشترك تمام تجربيات 
موفق در اين حوزه است. البته راهبرد فوق بايد با دقت، مشورت و 
همچنين  و  ثبات  از  زمان  طول  در  كه  نحوى  به  شود  انتخاب  اجماع 

تضمين عملى برخوردار شود.

هاى  سياست  در  صادركنندگان  و  توليدكنندگان  محوريت  چند  هر 
رقابتى گرچه بايد مبتنى بر بخش هاى غيردولتى باشد، اما به معناى 
انكار نقش بسيار موثر يك دولت توسعه گرا در خصوص بسترسازى 
هاى نهادى (رسمى و غيررسمى)، تعيين اهداف راهبردى، كاستن از 
نگرش  اين  نيست.  بازار  تكميل  و  گرى  هدايت  مبادالتى،  هاى  هزينه 
راه ميانه اى براى اندازه دولت بر مى گزيند كه مبتنى است بر ايفاى 
كشور  هر  در  ها  نقش  اين  اينكه  از  (فارغ  دولت  هاى  نقش  درست 
مستلزم چه سطح درآمد يا هزينه اى است)، مهم جايگاه هاى مداخله 

و نحوه بهينه مداخله دولت است.
محور  در  فناورانه  رقابت  بايد  دولت  هاى  سياست  ميان  در  البته 
سهم  افزايش  ديگر  بيان  به  قيمتى.  رقابت  نه  گيرد  قرار  ها  سياست 
تجارى اگر صرفا متكى بر نهاده هاى ارزان يا نرخ ارز باشد، دوام 
رايج  هاى  شاخص  اساس  بر  داشت.  نخواهد  زا  درون  و  بلندمدت 
رقابت پذيرى، تمهيد بسترهاى پايه اى بهره ورى و سپس پيراستن 
نهايت  در  و  مالى  بازار  و  كار  بازار  محصوالت،  بازار  كارايى  موانع 
و  ها  فعاليت  با  پژوهش  و  دانش  هاى  بخش  پيوند  سمت  به  حركت 
نيازمندى هاى اقتصادى و جذب فناورى و دانش از محيط بين الملل 
(حتى در مورد صنايعى كه ظاهرا از نوع فناورى باال نيستند)، مراحل 

اصلى سياست فناورانه را تشكيل مى دهند.
(مانند  توسعه  حال  در  و  نفتى  اقتصادهاى  اقتضائات  حال،  همين  در 
بنگاه  رقابت  توان  براى  اى  ويژه  موانع  گيرى  شكل  به  منجر  ايران) 
هاى غيردولتى مى شود كه الزم است در راهبرد ملى خود به مسئله 
هاى  پايه  ضعف  دولت،  معوج  نقش  خام،  نفت  صادرات  به  وابستگى 
بوروكراسى  مالكيت،  حقوق  نهادهاى  ضعف  پاسخگويى،  و  شفافيت 
كندكننده كسب و كار و آلوده به فساد مالى توجه ويژه شود. فقدان 
توان  خصوص  در  پاسخگويى  و  سازى  هماهنگ  متولى  كه  نهادى 
در  است  الزم  كه  است  موانعى  از  نيز  باشد،  ايران  اقتصاد  رقابت 

دستور كار قرار گيرد.

در مجموع شاخص سال 2010 مجمع جهانى اقتصاد نشان مى دهد 
با لحاظ رتبه 69 اقتصاد ايران در ميان 139 كشور ، بيشترين كاستى 
ايران در ناكارآيى هاى بازار محصوالت، بازار كار و بازارهاى مالى 
است. البته ضعف نهادهاى رسمى كشور (به ويژه درباره حمايت هاى 
واقعى از عامالن اقتصادى و شفافيت سياست ها) و همچنين منعطف 
زمره  در  كه  هستند  مواردى  جمله  از  نيز  كار  و  كسب  محيط  نبودن 

چالش هاى توان رقابت اقتصاد ايران قرار دارند.

هشدار 
رئيس ويكي ليكس به 

بانك هاي بزرگ
اسناد  انتشار  گفت:  ويكي ليكس  بنيانگذار 
وب  اين  آتي  هدف  مهم  بانك هاي  محرمانه 

سايت است. 

بنيانگذار   - آسانج  جوليان  ايسنا  گزارش  به 
ويكي ليكس - در مصاحبه با شبكه تلويزيوني 
شدن  پيچيده  هم  به  از  من  كرد:  اظهار   CBS
بانك ها به خاطر انتشار اسناد محرمانه و فاش 
شدن فساد مالي آنها لذت مي برم. پيش از اين 
آسانج در مصاحبه با مجله فوربس گفته بود 
قصد دارد ده ها هزار سند داخلي از يك بانك 
مهم آمريكا را اوايل سال 2011 منتشر كند و 
بازجويي  به  اسناد  اين  افشاي  تا  دارد  انتظار 

مقامات اين بانك منجر شود. 

پنج  هارد  يك  بود  گفته  همچنين  آسانج 
«بانك  اسناد  به  اطالعات  حاوي  گياگابايتي 
كشور  اين  بانك  بزرگ ترين  كه  آمريكا» 
با  آسانج  است.  رسيده  او  دست  به  است، 
چالش هاي  خود  اخير  ماه هاي  افشاگري هاي 
عربي  و  غربي  كشورهاي  عليه  را  زيادي 

به وجود آورده است. 

وي در جديدترين اسناد، عباس رئيس تشكيالت 
خودگردان فلسطين را متهم به زد و بند پنهاني 

با اسرائيل كرد.
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بود.  لندن  بارانى  و  سرد  روزهاى  ديگراز  يكى 
كرد.  مى  عبور  استخوانم  از  گويى  ها  سرماى 
بدور از روزمره گى هاى هميشگى، امروز تفاوتى 
تر  سريع  را  هايم  قدم  داشت.  برايم  محسوس 
كه  آنجايى  از  برسم.  ماشين  به  زودتر  تا  كردم 
ام  عالقه  مورد  موسيقى  به  سپردن  گوش  عاشق 
در حين رانندگى هستم با اشتياق هر چه تمام تر 
آلبوم جديد «حامد نيك پى» رو در دستگاه پخش 

گذاشتم.
دست مده بر دلم/از من دلبر مپرس

چشم من اندر نگه /از مى و ساغر مپرس
عشق تو لشكر كشيد/عالم جان را گرفت

حال من از عشق پرس/از من مضطر مپرس

اين  دنبال  به  گويى  و  بود  تر»  «ديوانه  آلبوم  نام 
نام من هم در پى چشيدن حسى چون شوريدگى 
كه  بود  اين   بر  قرار  بودم.  نواها  در  وديوانگى 
آلبوم  با  ارتباط  در  او  با  گپى  صبح   11 ساعت 
جديدش داشته باشم. نزديك  دفتر هفته نامه هستم. 
همكارها مثل هميشه مشغول كارهستند. بعد سالم 
و احوالپرسى هاى هميشگى  به گوشه اى آرام مى 
روم و شماره حامد را مى گيرم_ برايم مهم است 
كه دقيقا سر وقت با او تماس بگيرم_ بعد از چند 
بوق كوتاه صداى او را از آنسوى خط مى شنوم. 
او مى گويد كه انتظار مرا براى ساعت 11 صبح 
داشته با تعجب به او مى گويم كه االن ساعت راس 

11 مى باشد! تازه هر دوى ما متوجه مى شويم كه 
اشتباه كرده ايم؛ ساعت 3 صبح به وقت كاليفرنيا 
با  و  بود  بيدار  او  من  خوب  شانس  از  ولى  بود 
خوشرويى هر چه تمام تر  از گفتگو در آن زمان 

هم استقبال كرد. 

مى  سخن  هنرمندانى  از  صحبت  ابتداى  همان  در 
گويد كه كمتر عموم مردم آنها را مى شناسند  كه 
به گفته او سى سال پيش، چهل سال از خيلى از 

هنرمندان جلوتر بوده اند. مى گويد من خودجوشم 
، مصاحبه مى كنم و خودم را با پررويى معرفى 
مى كنم. چيزى از من كم نمى شود. بدون اسپانسر 
جلو مى روم. از او در باره هدفش مى پرسم. مى 
را  ترى  متفاوت  هواى  و  حال  دارم  دوست  گويد 
تلفيقى   آواز  و  سبك  قالب  در  خودم  موسيقى  در 
تجربه كنم تا مردم هميشه به چيزهايى كه عادت 

دارند گوش ندهند.

سوالى كه مرسوم است در آخر بپرسند از او در 
ياد  او  به  اينكه  ضمن  پرسم.  مى  صحبتم  ابتداى 
آور مى شوم كه من خبرنگار نيستم و نويسنده ام 
پس خيلى تابع قوانين دست و پا گير بازى نخواهم 

بود. 

كسى  چه  به  را  تر  ديوانه  آلبوم  پرسم  مى  او  از 
تقديم مى كنى؟ مى گويد: نمى دانم به خيلى ها ! به 
پدرم ، به مادربزرگم، مادرم – مى دانستم كه پدر 
را در يازده ماهگى از دست داده و خيلى وقت ها 
دل تنگ او مى شود هر چند كه او را نديده، به گفته 
ديگران پدرش صدايى چون صداى ايرج داشته –

 به او مى گويم: اگر بخواهى يك نفر را انتخاب كنى 
به چه كسى تقديم مى كنى؟ مى گويد: مادربزرگم، 
چون  گويد  مى  چرا؟  پرسم  مى  مادربزرگم!  آره 
ولى  كند  نمى  تقديم  چيزى  بزرگ  مادر  به  كسى 
من از او بسيار آموخته ام. شوخى هاى زندگى و 
درس مردانگى را او يادم داده. مى پرسم: شوخى 
تلخ  چه  را،  دو  هر  گويد:  مى  شيرين؟  يا  تلخ  هاى 

و چه شيرين!

مى پرسم چه چيزى سبب شد كه به دنبال موسيقى 
تلفيقى بروى و چرا فالمينكو را انتخاب كردى؟

مى گويد: موسيقى تلفيقى را با هدف جذب سليقه 
هاى مختلف و مخاطب بيشتر برگزيدم. از زمانى 
كه در ايران بودم؛ موسيقى تلفيقى كار مى كردم 
ولى متفاوت از آنچه امروز كار مى كنم بوده. در 

از  ديگرى  نوع  كه  رومى  گروه  با  ايران  از  خارج 
موسيقى تلفيقى را كار مى كردند ،همكارى داشتم.

دليل  به  !؟  كردم  انتخاب  را  فالمينكو  چرا  اما   
به  داشت  كه  بودنى  وار  كولى  حس  و  هيجان 
اين  كه  غمى  و  نشاط  اينكه  ضمن  رفتم.  سراغش 
نزديك  روحياتم  به  دارد  خود  در  موسيقى  نوع  
بود. در طول سالهاى مختلف موسيقى ملل مختلف 
را تجربه كرده ام، پاكستان ،الجزيره ، هند، اسپانيا 

و .... و موسيقى من نه تنها تاثير گرفته از فالمينكو 
موسيقى  اجماع  از  ايست  گرفته  بر  بلكه  باشد  مى 

تمامى اين ملل در طى سالها.
غروب است و در منزل هستم  ...... 

هان اى طبيب عاشــــــــــقان
/دستى فروكش بر ســرم

تا بخت و رخت و تخت خود/
بر عرش و كرسى بربرم

بر كردن و بر دســــــت من/
بر بند آن زنجـــــــير را

   افسون مخور زافسون تو هر روز ديوانه ترم

و  تار  سه  همراه  مهاجر  شروين  كمانچه  نواى 
صداى حامد در كنار ديگر سازها طنين سمفونى 

گفتگو

خانه ترجمه
              (لندن)

ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى

(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه

داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس 

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

گفتگوى اختصاصى هفته نامه پرشين با حامد نيك پى

از مى و ساغر مپرس
گفتگو : سولماز قارون

كارهاى  بارزى،  تفاوت   
و  دارد  ديگران  با  حامد 
همان  يا  شوريدگى  آن 
است  اى  ديوانگى  حس 
كه در هنگام اجرايش به 
خوبى قابل درك اسـت 
كه  است  حس  اين  با  و 
و  مسافر  را  شنونده 
دنياى  به  خود  همراه 
موسـيقى اش مى كند.
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www.iranianstudy.com

ید ون 
اگر ليلى بودم با مجنون چه

 مى كردم؟

ستون سفيد

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

خوش آهنگى در فضا ايجاد كرده بود. كم كم داشتم حس شوريدگى اى را 
كه ريشه در اصالت نواها و هارمونى آنها داشت مى چشيدم .

اين  بر  بپرسم.  حامد  از  اى  شده  تعيين  پيش  از  سواالت  نداشتم  تصميم 
باور بودم كه هر چه از دل برآيد الجرم بر دل نشيند. پس بعنوان يكى از 
طرفدارهاى هنر او، به جاى به دنبال سوالهاى كليشه اى رفتن گوش جان 
به نواى او مى سپارم. سالم دل، زنجير، مپرس،......   تك تك آنها فضا و 
حال و هواى مخصوص به خود را دارد. براى من اينگونه بود كه هر آهنگ  

كاريست سواى ديگرى وحامل حسى جدا از ديگرى. 
نشدم.  زمان  گذر  متوجه  كه  كردم  گوش  را  آلبوم  كل  بار  چند  دانم  نمى 
كوتاه  بوق  چند  از  بعد  دوباره  بود.  رسيده  ما  تلفنى  مجدد  قرار  زمان  
صداى حامد را از آنسوى خط مى شنوم .مسافر است پس سعى مى كنم 

جامع و خالصه ادامه دهم.

مى پرسم: تفاوت آلبوم ديوانه تر با كارهاى قبلى ات چيست؟
مى گويد: در كارهاى قبلى ام تاثير فالمينكو و موسيقى اسپانيايى بيشتر 
محلى  و  سنتى  هاى  ملودى  دست  به  قدرت  تر  ديوانه  آلبوم  در  ولى  بود 
در  بيشتر  را  آن  كه  شود  مى  ديده  آن  در  فالمينكو  ردپاى  و  ايرانيست 

آوازهايم مى توانيد بيابيد تا در موسيقى.
سعى كردم نسبت به كارهاى قبلى ام كيفيت كار را باالتر ببرم. دقتى كه 
در ساخت اين آلبوم داشته ام به مراتب باالتر ازكارهاى قبلى بوده، ضمن 
اينكه تعداد سازها را در اين آلبوم افزايش داده ام و سعى بر ايجاد فضاى 

سمفونى ايرانى داشته ام.

كه  اى  ديوانگى  بگويم  تر  راحت  پرسم،  مى  اش  شوريدگى  درباره  او  از   
در صدايش موج مى زند. حرفم را تاييد مى كند و مى گويد: اين آشفتگى 
و شوريدگى را در زندگى ام هم دارم. چه در خوشى و چه در ناخوشى. 
شوريدگى ام هميشه همراه با هيجان  بوده كه از آن لذت مى برم. راست 

مى گويد. او هيجان را در اوج آوازش به رقص در مى آورد.  

از او، از عشق زمينى مى پرسم، شايد رد پاى اين  آشفتگى را به آن ختم 
شود! كمى فكر مى كند سپس با صداقت و بى ريايى خاص خودش  مى 
گويد: عاشق پيشه بوده ام، بى تاثير نبوده ولى زندگى من پر از فراز و 
نشيب بوده. نمى گويم كه زندگى دردناكى داشته ام اما پستى بلندى هاى 
زيادى را پشت سر گذاشته ام كه سبب باز شدن دريچه احساسم شده و 

سبب گرديده بتوانم درك بهترى از زندگى و محيط اطرافم داشته باشم.

در آلبوم ديوانه تر بيشتر شعرها از روميست، موالنا جال ل الدين محمد 
بلخى، از او مى پرسم: چرا رومى؟

اين  كارهاى  از  بعضى  نداشتم.  اى  برنامه  قبل  از  بود،  اتفاقى  گويد:  مى 
آلبوم را در گذشته ساخته ام. اين شعرها، شعرهايى است كه با آن ارتباط 
برقرار كرده بودم؛ حتى در بعضى از كنسرت هايم برخى از آنها را قبل از 
ارائه اين آلبوم اجرا كرده ام. در كارهاى قبلى ام بيشتر تمركزم بر روى 

شعرهاى عماد خراسانى بود.

جوياى علت انتخاب نام ديوانه تر براى آلبومش مى شوم! 
مى گويد نام هاى زيادى براى آن در نظر داشتم كه همه آنها از احساسم 

را  ها  آهنگ  از  يكى  نام  خواستم  نمى  آن  بر  عالوه  گرفت  مى  سرچشمه 
گويد:   مى  رومى  كه  آنجا  زنجير،  شعر  در  تر  ديوانه  كلمه  كنم.  انتخاب 

افسون مخور زافسون تو هر روز ديوانه ترم
تر  ديوانه  را  آلبوم  نام  كه  گرفتم  تصميم  و  كرد  جلب  خود  به  را  نظرم 
اش  پندارى  همزاد  حس  از  را  انتخاب  اين  آيا  پرسم:  مى  او  از  بگذارم. 

سرچشمه مى گيرد؟ مى گويد: آرى!

مى پرسم موسيقى مان به كجا مى رود؟
مى گويد: موسيقى اى كه امروز از ايران مى شنويم راه خوب و توانمندى را 
با طراوت و شادابى اى بيش از پيش طى مى كند. هر موسيقى طرفدارهاى 
خودش را دارد؛ موسيقى سنتى ما از طرفدارهاى كمترى امروز برخوردار 
همت  به  برود.  بين  از  ما  سنتى  موسيقى  كه  نشده  امرسبب  اين  اما  است 
داده  انجام  ارتباط  اين  در  زيبايى  بسيار  اجراهاى  كه  هنرمندى  دوستان 
اند، هنوز اين موسيقى پا برجاست. اما در مورد مو سيقى تلفيقى كه آن 
است  شده  زياد  هم  امروزه  و  نامند  مى  زننده  آسيب  موسيقى  برخى  را 
هم  باز  اما  نبوده  برخوردار  چندانى  حمايت  از  گذشته  در  كه  بگويم  بايد 
به واسطه كارهاى ارزشمندى كه هنرمندان اين زمينه انجام داده اند؛ اين 
موسيقى نيز جاى خود را در ميان ديگر سبك ها باز كرد و الزم به ذكر 
است كه بگويم، خيلى ها به غلط آن را مى شناسند. براى ارائه موسيقى 
تلفيقى بايد شناخت درستى هم از موسيقى خودمان داشته باشيم و هم از 
موسيقى مهمان كه نقطه عطف آنها منشا پيدايش يك  تلفيق بجا و مناسب 
را  پويايى  بلكه  زند  آسيبى نمى  ما  سنتى  موسيقى  به  تنها  نه  و  شود  مى 

براى آن به ارمغان مى آورد.

در نهايت به او مى گويم: حرف آخر حامد نيك پى چيست؟
در  تعصب  كه  برسد  جايى  به  روزى  هم  ما  موسيقى  اميدوارم  گويد:  مى 
آن جايى نداشته باشد. متخصصان، كارشناسان موسيقى و شنونده ها در 
كنار هم همديگر را تحمل كنند. من به دنبال دمكراسى در موسيقى نيستم 
ولى ميل آن روز را دارم. تعصبات كمترى از آنچه كه خود در راه ديده 
ام براى موسيقى كشورم آرزومندم و در پى آن تنوع موسيقى و سبك را. 

در نهايت آرزومند فرهنگى آزاد براى مو سيقى و هنر كشورمان هستم.
از او تشكر مى كنم. مى خواهم كه سالمى گرم به عمه مهربانش كه مى 
دانستم حمايت بسيارى از او كرده برساند، قول مى دهد كه همان موقع با 

او تماس بگيرد و پيغام رسان ما باشد.
با او خداحافظى مى كنم.......

نگاهى ديگر به جلد آلبوم مى اندازم، طرحى زيبا بر روى آن نقش بسته، 
نقش هاى اِسليمى و نواى موسيقى كه با خطوط نستعليق بر روى جلد آن 

خودنمايى مى كند. 
با خود فكر مى كنم كه اين گنجينه كوچك در دستان من حاصل تالشى 
بسيار بزرگ با هدفى واال بوده است پس كم لطفى است كه از هنرمندانى 
چون او حمايت نكنيم؛ خصوصا در اين ديار كه ديار ما نيست هر چند كه 

مهمان خوش نشين آن شده ايم.
و در نهايت دوست عزيز ، كه در تمام لحظات گفتكوى من با حامد نيك پى 
اين هنرمند گرانبها بوده اى از شما كمال تشكر را دارم و تمناى حمايت از 
هنرمندانى چون او را با نفى كپى كردن و فراتر از آن خريد آثارشان را 

دارم كه حق بديهى شان است.

رويگرداني از متافيزيك
با موضوع «رويگرداني  فلسفه  ساالنه  همايش  شانزدهمين 
از متافيزيك»، هشتم و نهم آوريل 2011 (19 و 20 فروردين 
قاهره  در  آمريكايي  دانشگاه  فلسفه  گروه  سوي  از   (1390
برگزار خواهد شد. «پايان متافيزيك» يكي از موضوعات مهم 
اخير  سال هاي  در  كه  است  معاصر  قاره اي  فلسفه  سنت  در 

نيز بسيار مورد بحث قرار گرفته است.

تاملي،  رئاليسم  چون  جرياناتي  ديگر  سوي  در  هرچند   
تاكيد  با  كنشگر   – شبكه  نظريه  و  عين گرا  هستي شناسي 
بر ايده «بازگشت به متافيزيك»، بر اين باورند كه انديشه 
عالقه مندان  است.  ضروري  بلكه  ممكن  تنها  نه  متافيزيكي 
درباره  را  خود  مقاالت  مي توانند  همايش  اين  در  شركت  به 
موضوعات گوناگون پيرامون وضعيت متافيزيك در فلسفه 
معاصر، در سه تا چهار هزار كلمه همراه با خالصه مقاله و 

اطالعات نويسنده به پست الكترونيك 

villanovaphilosophy@gmail.com ارسال نمايند. 
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روز خوش 
كتاب دوستان، شب تلخ 

كتاب فروش ها
 خرده فروشان كتاب در بريتانيا طى سال گذشت 
600 ميليون پوند ضرر كردند، اين درحالى بود كه 
خريداران كتاب با بيشترين تخفيف عناوين مورد 

نظر خود را خريدند.
در  كتاب  قيمت  تخفيف  ميانگين  گذشته  سال   
سال  نرخ  اين  بود،  درصد   26 خرده فروشى ها 
نيلسن  آمار  طبق  بود.  درصد   25.5 حدود   2009
بوك اسكن در 9 سال گذشته نرخ تخفيف كتاب رو 
به رشد بوده است. اين درحالى است كه ميانگين 
 17 حدود   2001 سال  در  كتاب  فروش  تخفيف 
در  خرده فروش ها  ضرر  مالى  نظر  بود.از  درصد 
ضرر  با  پوند)  ميليون   600 (حدود    2010 سال 
پوند)  ميليون   602 (حدود   2009 سال  در  آنها 
برابر بود، هرچند در اين بررسى عامل تورم لحاظ 
نشده است.با وجود تمام اين تخفيف ها بازار كتاب 
باز هم افت كرد؛ بازار سال گذشته سه درصد افت 
داشت كه برابر با يك ميليارد و 696 ميليون پوند 
است. به عبارت ديگر تعداد كتاب هاى فروخته شده 
چيزى  رقم  اين  كه  داشت  كاهش  درصد  چهار 

حدود 225 ميليون و 500 هزار جلد كتاب است.
نوشته  جيمى»  با  دقيقه   30 در  غذا  «پخت  كتاب 
جيمى اليور بيشترين تخفيف را خورده بود. بدين 
(قيمت  درصدى  تخفيف 47.7  با  كتاب  اين  ترتيب 
 13 آن  فروش  قيمت  و  دالر   26 كتاب  جلد  پشت 
دالر و 59 سنت بود) در مجموع سود 40 ميليون 
و 400 هزار دالرى نصيب ناشرش كرد. اين كتاب 
با اينكه پرفروش ترين كتاب سال بود اما به دليل 
تخفيفى كه خورده بود از 14 ميليون و 500 هزار 

دالر سود چشم پوشى كرد.
 » كتاب  گفت  «سينزبرى»  خريد  مدير  كرول،  فيل 
پرفروش ترين  جيمى»  با  دقيقه   30 در  غذا  پخت 
جيمى  كتاب  فروشگاه  اين  بود.  كريسمس  كتاب 

اليور را به قيمت حدودا 9 دالر فروخته است.
آخرين  تخفيف  دليل  به  همچنين  خرده فروش ها 
و  گينس»  جهانى  ركوردهاى  «كتاب  ويرايش 
شدند  مجبور  الوسن  نايجال  نوشته  «آشپزخانه» 
دو  اين  بگذرند.  سود  پوند  ميليون   10 خير  از 
كتاب بطور ميانگين با تخفيف حدودا 50 درصدى 

فروخته شدند.
بيشترين  گذشته  سال  در  داستانى  كتاب هاى 
با  ميانگين  بطور  رمان  هر  خوردند،  را  تخفيف 
ترتيب  بدين  و  بود  مواجه  درصدى   30 تخفيف 

199 ميليون پوند از جيب فروشندگان دور ماند.
نيز  بزرگساالن  و  كودكان  غيرداستانى  كتاب هاى 
بطور ميانگين با 26 درصد تخفيف روبرو شدند، 
كتاب هاى  تخفيف  ميانگين  كه  بود  درحالى  اين 

تخصصى بزرگساالن فقط 17 درصد بود.
كيت هاو، صاحب كتاب فروشى «بِيك ول» از سال 
1977 تا كنون با نگرانى گفت ناشران به عمد قيمت 
مجبور  خرده فروشان  تا  مى برند  باال  را  كتاب ها 
اعمال  كتاب ها  روى  اساسى  تخفيف هاى  شوند 

كنند و اين مسئله به ضرر كتاب فروشى ها است.
در  را  اليور  جيمى  آشپزى  كتاب  فروشنده  اين 
كتاب فروشى خود عرضه نكرده است، چون قيمت 
جايى  هر  در  خريداران  و  بوده،  پوند   26 كتاب 

مى توانستند اين كتاب را به قيمت پايين تر بخرند.
تخفيف  گفت  بازاريابى  مشاور  هرنر،  ديمين 
«تداوم»  نو  سال  فصل  در  محبوب  كتاب هاى 
ندارد و «اغلب كتاب هايى كه در كريسمس تخفيف 
خوردند عنوان هايى هستند كه مردم بيشتر دوست 

دارند خريدارى كنند.»
و  كند  پيدا  كاهش  بايد  كتاب  «قيمت  افزود:  وى 
زمانى كه مردم بيشترين تقاضا را براى آن دارند 

به باالترين حد خود برسد.»
نيك باب، تحليل گر بازار خرده فروش ها نيز گفت: 
«ارزش كتاب پايين آمده است. تعداد آدم هايى كه 
حاضرند براى كتابى پرفروش قيمت پشت جلد را 

بدهند بسيار كاهش يافته است.»
بوك سلر / 31 ژانويه / ترجمه: حسين عيدى زاده

انديشه
يك رمان درباره ياست جمهوري

فروشي هاي  كتاب   قفسه  عجيبي  رمان  كه  است  روزي  چند 
اياالت متحده را پر كرده است. اين رمان «O»: يك رمان مربوط 
به رياست جمهوري نام دارد و انتشارات «سايمون اند شوستر» 
آن را منتشر كرده است. طي چند روز گذشته كاخ سفيد چندين 
مبني  پرسيده  سواالتي  آنها  از  و  كرده  دعوت  را  روزنامه نگار 
بر اين كه نويسنده اين رمان هستند يا نه، چرا كه نويسنده اين 
رمان «گمنام» است. ناشر اين كتاب نيز هيچ عالقه اي به فاش 
كردن نام نويسنده ندارد و تنها سرنخي كه داده اين است كه 
نويسنده اين رمان اوباما را از نزديك ديده است و با فضاي كاخ 

سفيد به خوبي آشناست. 
انتخاباتي  مبارزات  به  اتفاقاتش  كه  است  رماني   «O»
رياست جمهوري سال 2012 مربوط مي شود و شخصيت اول 
نام   O و  است  اوباما  باراك  شبيه  شدت  به  كه  است  آن كسي 
شدن،  نامزد  از  هدفش  او،  خيالي  سخنراني هاي  از  كتاب  دارد. 
رقيب هايش و ديگر اتفاقات پيش روي يك نامزد رياست جمهوري 
مي گويد، از كمپيني كه هنوز تشكيل نشده است. در سال 1996 
داستان اش  كه  اصلي»  «رنگ هاي  نام  با  شد  منتشر  رماني 
كلينتون  بيل  انتخاباتي  مبارزات  جريان  در  و   1992 سال  در 
نبود،  مشخص  نيز  آن  نويسنده  نام  كه  رمان  اين  مي گذشت. 
با استقبال بسيار زيادي مواجه شد و شش ماه طول كشيد تا 
نام نويسنده اش فاش شود. جو كلين روزنامه نگاري كه نثرش 
بار  اين  اما  بود.  كتاب  اين  نويسنده  شد،  نامش  رفتن  لو  باعث 
تنها يك هفته از انتشار كتاب مي گذرد كه نام نويسنده آن فاش 
شده است. روز پنج شنبه مجله تايم مقاله اي منتشر كرد و در 
همه  كه  روزنامه نگاري  كرد،  معرفي  را  كتاب  اين  نويسنده  آن 
او را با نام مارك سالتر مي شناسند، كسي كه نزديك به بيست 
سال مشاور ادبي جان مك كين بوده و در سال 2008 در كمپين 
خطابه هاي  نوشتن  در  و  مي كرد  كار  مك كين  جان  تبليغاتي 
مك كين به او كمك مي كرد. سالتر هنوز اين شايعات را نپذيرفته 
اما آنها را رد هم نكرده است. مهم ترين داليلي كه مجله تايم را 
متوجه سالتر كرد اين بود كه او به شدت به ادبيات عالقه مند 
است، در نگارش چندين كتاب غير داستاني با مك كين همكاري 
مك كين  و  او  كتاب هاي  تمامي  و  است  داشته  نزديكي  بسيار 
توسط انتشارات سايمون اند شوستر، ناشر «O»، منتشر شده 
شدند؟  جمهوري خواهان  و  مك كين  متوجه  همه  چرا  اما  است 
داستاني در اين كتاب وجود دارد كه به گفته كاخ سفيد تنها تيم 
جمهوريخواهان و مك كين مي توانستند آن را بنويسند و به گفته 
برخي ديگر سبك نوشتاري سالتر يكي از مهم ترين داليلي بود 
كه تايم را متوجه سالتر كرده است. اگر سالتر واقعا نويسنده 
كتاب باشد، قطعا از تمامي اتفاقات پيش آمده خوشحال است، 
راه  به  جرياني  آمريكايي  روزنامه هاي  در  توانسته  كه  چرا 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  ترتيب  اين  به  كتابش  و  بيندازد 
روزنامه واشنگتن پست، «O» را اينگونه توصيف مي كند «كتابي 
كه نه خوب است و نه بد، نه آنقدر خوب است كه هيجان زده ات 
كند و نه آنقدر بد كه دلزده ات كند. گمنام بودن نويسنده بهترين 
نيويورك تايمز  روزنامه  سو  آن  از  اما  است.»  كتاب  اين  نكته 
نوشته ««O» به شدت سياه و نااميدكننده و به لحاظ سياسي 
تحريك كننده است و گمنام بودن نويسنده اش نيز تنها وسيله اي 
خوبي  اقتصادي  بازار  و  كنند  جلب  را  توجه ها  آن  با  كه  است 

براي كتاب شان به وجود بياورند.» 

چند سالي است كه ادبيات غير داستاني محبوبيت بيشتري از 
خيالي  امر  آيا  كه  اينجاست  نكته  است.  يافته  داستاني  ادبيات 
كتاب هاي  در  واقعي  امر  با  مقابله  توان  داستاني  كتاب هاي  در 
كتابي  وايت  اچ  تئودور   1960 سال  در  دارد؟  را  غيرداستاني 
غيرداستاني نوشت با نام «انتخاب رئيس جمهور، 1960» كه در 
آن به مبارزات انتخاباتي بيل كلينتون و تصوير شمايي دقيق از 
تمامي نامزدها، از نخستين روز مبارزات انتخاباتي شان تا روز 
انتخاب رئيس جمهور، مي پرداخت. اين كتاب استاندارد جديد و 
درخشاني را در نگارش اين گونه كتاب ها بنا كرد. برنده جايزه 
تا  كتاب  موفقيت  خواندند،  را  آن  زيادي  افراد  و  شد  پوليتزر 
حدي بود كه تا 15 سال بعد، طي هر انتخابات ،وايت كتاب هايي 
با نام مشابه نوشت. اين سري كتاب ها نشان مي دهد كه حقيقت 
حتي  كسي  چه  است.  داستان  و  تخيالت  از  غريب تر  بسيار 
مصاحبه  طي  انتخابات  نامزدهاي  از  يكي  كه  مي كند  را  فكرش 
مطبوعاتي اش به گريه بيفتد و بعد اين كارش را انكار كند و در 
همان دور اول انتخابات بر حسب تصادف حزب دموكرات را 
ترك كند؟ اين اتفاق براي ادموند موسكي افتاد و در كتاب هاي 
مي توانيد  آيا  اما  است  تكان دهنده  بسيار  جريانات  اين  وايت 
همچين داستاني را در يك رمان بياوريد و همچنان مردم را تا 

اين اندازه تحت تاثير قرار دهيد؟

انتظارها براى خواندن ماجراى قتل هاى سريالى به سر رسيد
 انتظار طرفداران موراكامى به سر مى رسد. «1Q84» اثر حماسى اين نويسنده كه در ژاپن در سه 

جلد به چاپ رسيد و با موفقيت عظيم روبرو شد ماه اكتبر به زبان انگليسى منتشر مى شود.
قرار است سه جلد اين كتاب در يك مجلد هزار صفحه اى به ترجمه جى روبين، پروفسور دانشگاه 
هاروارد چاپ شود.پل بوگاردز، مدير تبليغات انتشارات «ناپف» در آمريكا در صفحه خود در شبكه 
اجتماعى توئيتر نوشت: «رمان «1Q84»هاروكى موراكامى كه همه منتظر آن هستند 25 اكتبر منتشر 

مى شود. در يك جلد. بله! كتاب فروشى ها نيمه شب براى فروش اين كتاب باز مى مانند؟»
فروش يك كتاب در آخر شب به سبك كارى كه براى كتاب هاى «هرى پاتر» انجام شد شايد عجيب 
باشد، اما عالقه وفادارنه دوستداران آثار موراكامى اين مسئله را توجيه مى كند. چاپ جلد اول اين 
رمان در سال 2008 در ژاپن تقريبا به يك آشوب بدل شد. در آن زمان پنج سال از چاپ «كافكا در 

كرانه» آخرين كتاب قطور از اين نويسنده مى گذشت و همه تشنه خواندن اثرى از او بودند.
جزئيات  اثر  اين  درمورد  بسيار  گمانه زنى هاى  به  توجه  با  او  آثار  ناشر  شينچوشا،  و  موراكامى 
«1Q84» را بسيار محرمانه نگه داشتند و بر تب اين رمان افزودند. اين رمان كه قرار بود چاپ اولش 
در 100 هزار نسخه باشد، با توجه به رشد بسيار سفارش هاى پيش خريد، تيراژ چاپ اول خود را به 
480 هزار نسخه رساند. روزى كه جلد اول اين كتاب چاپ شد در كتاب فروشى هاى ژاپن جا براى 

سوزن انداختن نبود و در عرض يك ماه فروش كتاب به يك ميليون نسخه رسيد.
جالب  نكته  است،  اورول  جرج  مشهور  رمان   «1984» از  برگرفته  موراكامى  قطور  اثر  اين  عنوان 
اينجاست كه در تلفظ ژاپنى عدد «9» همان تلفظ «Q» را دارد. همين مسئله موجب شده است بسيارى 

اين اثر را اداى دينى به رمان كوتاه «داستان حقيقى آه كيو» نوشته لو ژون بدانند.
داستان روايتى سوررئاليستى با شخصيت هاى معمايى دارد. يكى از اين شخصيت ها آئومامه، زنى 
30 ساله است كه معناى اسمش «لوبياى سبز» مى شود. او كه در ابتداى رمان در دنيايى موازى با 
دنياى واقعى گشت مى زند و مركتب چند قتل مى شود كه در ابتدا دليل آنها مشخص نيست. او در 

كتاب با طنزى خشن در مورد اين خشونت صحبت مى كند.

در يكى از بخش هاى كتاب از زبان او مى خوانيم: «اگر با اين نام فاميلى به دنيا نيامده بودم، شايد 
احتماال  داشتم  سوزوكى  يا  تاناكا  ساتو،  چون  رايجى  نام  اگر  مثال  مى گرفت.  ديگرى  شكل  زندگيم 

زندگيم راحت تر بود و با چشمان شاد به دنيا نگاه مى كردم.»
«1Q84» مضامينى چون فرقه هاى مذهبى، پيوند خانوادگى، نوشتن و عشق را بررسى مى كند و در 
واقع داستان دو شخصيت است، يك زن و يك مرد كه به دنبال يكديگرند. روايت رمان بين داستان 
آئومامه و تنگو در نوسان است. تنگو معلم رياضى است و طبق معمول رمان هاى موراكامى زندگى 
ناموفقى دارد. او درگير نوشتن يك رمان مى شود و هرچه نوشتن اين رمان سفارشى پيش مى رود 
شرايط تغيير مى كند.موراكامى حاال 61 ساله و چهره داغى در ميان ژاپنى ها است. او از سال 1987 
و  رمان ها  با  او  گذشته  سال   10 طى  در  كرد.  پيدا  دست  موفقيت  اين  به  نروژى»  «جنگل  چاپ  و 
داستان هاى كوتاهش كه به بررسى امراض جامعه مدرن مى پردازند با تحسين بين المللى مواجه شده 
است. «دلبر اسپوتنيك»، «پس از تاريكى»، «وقتى از دو حرف مى زنم از چه حرف مى زنم» و «كجا 

ممكن است پيدايش كنم» از جمله آثار اين نويسنده هستند.
گاردين / 31 ژانويه / ترجمه: حسين عيدى زاده
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دست هايم خاكى ست
 دست هايم خاكى ست

و چه حس پاكى در خيالم جاريست
باورم بر آفتابى ست كه صداى آبشار

بسته بر زلف هاى سبزش!
 روح دل بشاش
و صداى پرواز

برده از هوش دل آفاق ...
 حس همدردى در دشت و كوير
 غوطه ور گشته بر اندام چنار

 ما به شو ر و هوس غنچه ى نو رس
دل و ايمان داريم

تا كه آن مرغ سحر
 كه ترازوى عدالت به زبانش دارد

 و تجلى  حقيقت از دو باالش جاريست
 بسرايد باز

 چه صميمانه ز گلشن گل رز دزديديم...!
تا كنون بيدارم

 شب گذشت و همچنان هشيارم
از همه آگاهم

گل رز در خواب و در دو دستم جام و
چه قيامت بر پاست

بين دل با مهتاب
 باورم را نتوان كس دزديد

 چون به خاك دل خود
دست شرافت دادم

و بكپارچگى در دريا
عهد ديرين دارم
 تا كنون بيدارم
از همه آگاهم

خنجر دل سايم
 چه قيامت برپاست

بين دل با مهتاب

شعر از بهرنگ قاسمى

نگاهي به زندگي مهرداد اوستا به بهانه تولدش 

زندگي در 
حاشيه شعر

سيد مهدي موسوي تبار 

در  قصيده اي  خود  جواني  دوران  در  اوستا 
پايان  از  پس  و  مي خواند  بهار  استاد  حضور 
را  بيت  اين  في البداهه  الشعرا  ملك  قصيده، 
مي خواند: «مگو بهار به پايان رسيد دور سخن/ 
اوستا  را.»  اوستاد  بيني  خسرو  ناصر  به جاي 
باشد؛  نكرده  پارسي  به شعر  خدمتي  هيچ  اگر 
سبك  قصيده  كه  است  بس  خدمت  يك  همين 
خراساني را از حالت زمخت خود خارج كرده و 

به آن حالت تغزلي بخشيد
و  هنر  برجسته  مدرسان  و  شاعران  از  اوستا 
بزرگ ترين  را  وي  بود،  معاصر  زمان  ادبيات 
محمدرضا  اند.  نهاده  نام  معاصر  سراي  قصيده 
رحماني معروف به اوستا در بهمن ماه 1308 در 
بروجرد به دنيا آمد و دوران كودكي و نوجواني 
خود را در اين شهر سپري كرد. در سال 1320 
در تهران در يكي از دبيرستان هاي شبانه به ادامه 
تحصيل پرداخت و در سال 1327 موفق شد در 
رشته ادبي ديپلم بگيرد. از استادان وي مي توان 

به بديع الزمان فروزانفر اشاره كرد. 
در اين سال همزمان با ورود به دانشكده معقول 
و  آموزش  به استخدام  تهران  دانشگاه  منقول  و 
دادن  سامان  مسئول  به عنوان  و  درآمد  پرورش 
ادبي  كتب  و  مقاالت  و  موجود  به كتابخانه هاي 
دبيرستان  چندين  در  دبير  نيز  و  وزارتخانه  اين 
تهران به فعاليت پرداخت. در سال 1330 با كسب 
منقول  و  معقول  رشته  در  كارشناسي  مدرك 
تهران  دانشگاه  در  فلسفه  رشته  تحصيل  به ادامه 
دانشگاه  در  تدريس  ضمن  اوستا  پرداخت.استاد 
تهران سفرهاي متعددي را به كشورهاي مختلف 
انجام داد و آثار و اشعار ارزشمندي از خود بر 
و   1333 سال هاي  در  اوستا  مهرداد  نهاد.  جاي 
1345 دو بار ازدواج كرد كه حاصل آن يك پسر 

در  شعرهايي  اوستا  مهرداد  بود.  دختر  سه  و 
مخالفت با رژيم پهلوي سرود و مدتي را به عنوان 
روز  سرانجام  گذراند.  زندان  در  سياسي  زنداني 
حالي  در   ،1370 سال  ارديبهشت   17 شنبه،  سه 
شعر  شوراي  در  شعري  تصحيح  مشغول  كه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در تاالر وحدت 
پيكر  و  درگذشت  و  شد  قلبي  عارضه  دچار  بود 
وي در قطعه مشاهير ادب و هنر ايران در تهران 
به ادبيات  آشنا  شاعري  او  شد.  سپرده  به خاك 
وي  كتاب هاي  برخي  بود.  جهان  و  ايران  كهن 
در  و  يافتند  انتشار  ممنوعيت  سياسي  به داليل 
پيروزي  از  پس  بود.  ممنوع القلم  مدتي  دهه50 
انقالب بخش عمده سروده هاي اوستا به ترسيم و 

و  مجاهدت ها  شكوهمند  لحظه هاي  توصيف 
ايثارگري هاي مردمي و پايداري و حماسه هشت 
شعري  سبك  يافت.  اختصاص  مقدس  دفاع  سال 
اوستا منتسب به سبك خراساني است و منتقدان، 
مي دانند.  نو  خراساني  سبك  پيشاهنگان  از  را  او 
است،  بدان  اوستا  عمده  شهرت  كه  قصيده  جز 
در  او  از  گوناگون  قالب هاي  در  فراواني  اشعار 
بارور  ذوق  و  پويا  عاطفه  گواه  كه  است  دست 
قصيده اي  خود  جواني  دوران  در  اوستا  اوست. 
از  پس  و  مي خواند  بهار  استاد  حضور  در 
را  بيت  اين  في البداهه  الشعرا  ملك  قصيده،  پايان 
سخن/  دور  رسيد  به پايان  بهار  «مگو  مي خواند: 
به جاي ناصر خسرو بيني اوستاد را.» اوستا اگر 
همين  باشد؛  نكرده  پارسي  به شعر  خدمتي  هيچ 
خراساني  سبك  قصيده  كه  است  بس  خدمت  يك 
را از حالت زمخت خود خارج كرده و به آن حالت 

تغزلي بخشيد. 
شعر  يك  عاشقانه  داستان 
اين شعر و تصنيف زيبارا همه ما حداقل يك بار 
خوانده ، شنيده و در تنهايي هايمان زمزمه كرده 
غزل  مي نشيند.اين  به دل  كه  نيست  بي خود  ايم. 

زيبا را از مهرداد اوستا با هم مرور مي كنيم: 

وفا نكردي و كردم، خطا نديدي و ديدم 
شكستي و نشكستم، ُبريدي و نبريدم 
اگر ز خلق مالمت و گر ز كرده ندامت 

كشيدم از تو كشيدم، شنيدم از تو شنيدم 
كي ام، شكوفه اشكي كه در هواي تو هر شب 

ز چشم ناله شكفتم، به روي شكوه دويدم 
مرا نصيب غم آمد، به شادي همه عالم 
چرا كه از همه عالم، محبت تو گزيدم 

چو شمع خنده نكردي، مگر به روز سياهم 

چو بخت جلوه نكردي، مگر ز موي سپيدم 
به جز وفا و عنايت، نماند در همه عالم 

ندامتي كه نبردم، مالمتي كه نديدم 
نبود از تو گريزي چنين كه بار غم دل 

ز دست شكوه گرفتم، به دوش ناله كشيدم 
جواني ام به سمند شتاب مي شد و از پي 

چو گرد در قدم او، دويدم و نرسيدم 
به روي بخت ز ديده، ز چهر عمر به گردون 

گهي چو اشك نشستم، گهي چو رنگ پريدم 
وفا نكردي و كردم، به سر نبردي و بردم 

ثبات عهد مرا ديدي اي فروغ اميدم؟ 
اوستا در كالم بزرگان 

نقد  مقدمه  در  كوب  زرين  عبدالحسين  دكتر 
پاليزباِن استاد اوستا و در هنگامي كه اوستا در 
چنين  او  شعر  مورد  در  بود،  شاعري  راه  ميانه 
مي نويسد: «اعتدال بين لفظ و معنا، انتخاب دقيق 
سعي  مخصوصا  و  تعبيرات  و  الفاظ  بين  در 
رنگي  را  او  شعر  تازه،  مضامين  كردن  پيدا  در 
مي بخشد كه در بسياري از گويندگان نسل جوان، 

مانند آن را نمي توان يافت.» 
اينگونه  را  او  حكيمي  محمدرضا  استاد 
استعمار  برابر  در  اوستا  «بيداري  مي شناساند: 
در  او  متعهدانه  موضع گيري  و  آن  شگردهاي  و 
و  فرهنگي  از  اعم  استعمار،  داخلي  ايادي  برابر 

سياسي، اموري بود بسيار قابل تكريم.» 
چنين  اوستا  درباره  آتشي  منوچهر  شادروان 
سال هاست  كه  است  شاعري  اوستا   » مي گويد: 
در  او  زيرا  تفنن،  با  نه  هم  آن  مي سرايد،  شعر 
يادآور  او  شعر  مي كند.  زندگي  شعر،  حاشيه 
شعر خاقاني است، با اين تفاوت كه شعر اوستا، 
استخوان دارتر و امروزي تر است.» علي رضا قزوه 
درباره اوستا چنين مي گويد:«اوستا، شاعري بود 
از نسل شهريار و سايه و بزرگان ديگر. از نسل 
مشفق و ديگراني كه تا هنوز سايه شان بر سر ما 
هست. خودش بود. شبيه خودش. آزادمرد بود و 
صميمي و باگذشت. آراسته به علوم فراوان قديم 

و جديد.»
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نوازنده   (Dizzy Gillespie)گيليسپى ديزى 
آهنگساز  و  خواننده  گروه،  رهبر  ترومپت، 
 Charlie) پاركر  چارلى  همراه  به  جاز  آمريكايى 
Parker) بنيان گزاران سبك پرشتابى از موسيقى 
بى  بودند.  مدرن»  «جاز  و  باپ»  «بى  نام  به  جاز 
دهه  در  كه  است  جاز  مهم  هاى  سبك  از  باپ 
شكل  نيويورك  هارلم  محله  در  ميالدى   1940
گرفت. مشخصه اصلى آن اجراى سريع نت ها و 
نوازى  بداهه  هم  آن  نوازى،  بداهه  بر  زياد  تاكيد 
بر  گيليسپى  است.  ريتم  و  نوائى  هم  عرصه  در 
گذاشت،  اثر  جاز  موسيقيدانان  از  بسيارى  روى 
ديويس  مايلز  چون:  نوازانى  ترومپت  جمله  از 
 ،(Fats Navarro) ناوارو  فتز   ،(Miles Davis)
آرتورو   ،(Clifford Brown)براون كليفورد 
 Lee)لى مورگان ،(Arturo Sandoval)ساندووال
در  وى   .  (Jon Faddis)فاديز جان  و   (Morgan
سبك بى باپ Bebop لحظه هاى تاريخى به وجود 
آورد و در موسيقى مدرن جاز بسيار اثر گذاشت. 
گيليسپى ترومپت نوازى فوق العاده و بداهه نواز 
بود و در محبوب شدن سبك بى باپ بسيار موثر 
و  ميزد  را  اول  حرف  هارمونى  لحاظ  از  او  بود. 
از همه نوازندگان معاصر خود بهتر بود، حتى از 
استاد چارلى پاركر. گيليپسى مدرس خوبى بود و 
ديگران  به  را  خود  موسيقايى  دانش  داشت  عالقه 
مهمى  نقش  جاز  سيك  گزارى  پايه  در  و  بياموزد 
هم  ماهرى  كمدين  و  شومن  ضمن  در  كرد.  بازى 
بود و اجراى موسيقى را با طنز مخلوط مى كرد. 

گيليسپى از سياهپوستان آمريكا بود و با نام جان 
آمد.  دنيا  به  كاليفرنيا  ايالت  در  گيليسپى  بركس 
كرد.  آغاز  را  پيانو  نواختن  سالگى  چهار  سن  در 
زمانى  و  بود  شهر  موسيقى  گروه  رهبر  پدرش 
كه ديزى ده ساله بود از دنيا رفت. وى نوازندگى 
ترومبون و ترومپت را در سن دوازده سالگى به 
 Roy) تنهايى آموخت. شبى كه اجراى روى الدريج
موسيقى  رويايش  شنيد،  راديو  از  را   (Eldridge

جاز شد. 
وى در موسسه موسيقى الرينبورگ تحصيل كرد 
و در اركسترهاى مختلفى فعاليت خود را آغاز كرد 

و در سال 1937 جانشين الدريج شد و به همراه 
 King Porter” آلبومش  اولين  هيل  تدى  گروه 
Stomp“ را ضبط كرد. در سال 1939 به اركستر 
Cab Calloway پيوست و دوسال با اين خواننده 

همكارى كرد. 
گروه  در  حضورش  زمان  در  گيليسپى  ديزى 
و  خوانندگان  براى  آهنگسازى  به  آغاز  كالووى، 
هرمان،  وودى  چون  موسيقى  بزرگ  هاى  گروه 
فيتزجرالد  اليا  و  هاوكينز  كولمن  دورسى،  جيمى 
 Earl) هاينز  ارل  اركستر  به  سال 1943  در  كرد. 
بيلى  اى  افسانه  بزرگ  گروه  پيوست؛   (Hines
غير  هارمونى  به   (Billy Ecksteine) اكستين 
با  ديگر  بار  و  بخشيد  بهترى  آهنگ  ديزى  معمول 

پاركر همكار و همراه شد. 
به  را  اكستين  بزرگ  گروه  ديزى   1945 سال  در 
كرد.  ترك  كوچكتر  هاى  گروه  در  نواختن  منظور 
نوازنده  پنج  از  بيش  معموال  كه  ها  گروه  نوع  اين 
پيانو،  ترومپت،  از  استفاده  با  باپ  بى  نيستند.. 
سبك  اولين  عنوان  به  درام  و  بيس  ساكسيفون، 
نوع  اين  اگرچه  شد،  شناخته  جاز  موسيقى  مدرن 
سبك  اندازه  به  و  نبود  محبوب  ابتدا  در  موسيقى 

سوئينگ (swing) مورد توجه قرار نگرفت. 
سوئينگ موسيقيدانان بزرگى را به سبك بى باپ 
باد  مانك،  تلونيوس  پاركر،  چارلى  كرد:  معرفى 
اين  وسيله  به  كه  گيليسپى  و  كالرك  كنى  پاول، 
و  شد  خلق  موسيقى  در  جديد  سبكى  هنرمندان 
معروف  هاى  كالب  در  گيليسپى  و  پاركر  توسط 
 Minton&#039;s Playhouse”” مانند  جاز 
هسته   ““Monroe&#039;s Uptown House
پاركر  روش  شد.  تشكيل  باپ  بى  موسيقى  اوليه 
اضافه نمودن ميزان هاى جديد به ميزان هاى قبلى 
بود و رساندن ميزان هاى اضافه شده به خط هاى 

بداهه نوازى. 
بعضى از آثار گيليسپى از لحاظ ريتم و هارمونى 
رايج در موسيقى سوئينگ متفاوت بودند. اين آهنگ 
ها در سال 1942 زمانى كه گيليسپى در گروه ارل 
موسيقى  با  كه  شدند  نوشته  نواخت،  مى  هاينز 
مدرن امروز قابل مقايسه هستند چرا كه بر اساس 

اصول هميشگى آن زمان ساخته نشده اند و رگه 
هايى از موسيقى آفريقايى كوبايى را نيز در خود 
گزار  پايه  را  گيليسپى  مورخين  برخى  اند.  داشته 

سبك التين جاز مى شناسند. 
توسط  آثار  اين  اجراهاى  بهترين  و  اولين  از  يكى 
 1945 نيويورك  شهر  تاالر  در  كوچك  گروهى 
بود كه ضبط اين اجرا در سال 2005 عرضه شد. 
بسيارى  به   52 خيابان  هاى  كالب  در  گيليسپى 
جاز  موسيقى  جديد  سبك  جوان  موسيقدانان  از 
مكس  و  ديويس  مايلز  چون  افرادى  آموخت،  را 
لس  در  برگ  بيلى  كافه  در  شكست  از  پس  روچ. 
باقى  خشمگين  را  حضار  از  بسيارى  كه  انجلس 
گذارد، برخالف پاركر كه همچنان عالقه به نواختن 
تمايل  گيليسپى  داشت،  را  كوچكتر  هاى  گروه  در 

داشت از آن پس گروه بزرگى را هدايت كند. 
اولين و ناموفق ترين آن تالش وى در سال 1945 
بود. وى گروه هاى كوچك فراوانى را هدايت كرد 
آميز  موفقيت  هدايت  تجربه  اولين  سرانجام  و 
گروهى بزرگ را به دست آورد. ديزى گيليسپى و 
گروهش سعى داشتند موسيقى بى باپ را محبوب 
جديد  موسيقى  نوع  اين  نماد  را  ديزى  و  سازند 
كنند. وى بارها به عنوان تك نواز در فيالرمونيك 

جاز نورمن گرانز هنرنمايى كرده است. 
سوارى  دوچرخه  حين  در  ديزى   1948 سال  در 
با ماشينى تصادف كرد. وى جراحت كمى ديد اما 
 high C روى  بر  را   B flat نميتواند  شد  متوجه 
از  كه  كرد  پيدا  را  گروهى  سال 1956  در  بنوازد. 
طرف آمريكا به سفرى به خاور ميانه مى رفتند و 
نام مستعار "سفير موسيقى جاز" به وى داده شد. 
را  بزرگى  گروه  هدايت  همچين  وى  زمان  اين  در 
عهده دار شد كه در سرتاسر آمريكا سفر كردند 
 Pee Wee) و موسيقيدانانى همچون پى وى مور

Moore) در آن گروه حضور داشت. 
نوازندگان  بهترين  از  يكى  عنوان  به  گيليسپى 
ترومپت در تاريخ موسيقى جاز شناخته مى شود 

كه آثار بى نظيرى خلق كرده است.

اقتباس از: هارمونى تاك

موسيقى
شكستن 

ركورد گينس 
با پيانو

يك نوازنده پيانو ژاپنى اعالم كرد قصد دارد 
 18 كنسرتى  در  و  بشكند  را  خودش  ركورد 
ساعته در توكيو تمام 212 قطعه شوپن براى 

تكنوازى پيانو را بنوازد.

گفت:  مطبوعاتى  نشستى  در  يوكوياما  يوكيو 
افراد  و  درك  بيشتر  را  شوپن  «مى خواهم 

بيشترى را با او آشنا كنم.»

را  شوپن  قطعه   212 تمام  مى خواهد  گفت  او 
بدون استفاده از ُنت در كنسرت سوم ماه مه 
در سالن «اپرا سيتى» شهر توكيو از ساعت 8 
صبح به وقت محلى تا 2 صبح روز بعد با چند 

استراحت كوتاه اجرا كند.

كه  اجرايى  در  گذشته  سال  مه  ماه  يوكوياما 
از  قطعه  كشيد 166  طول  ساعت  از 16  بيش 
بدون  و  ساخت  تاريخ  ترتيب  به  را  شوپن 
استفاده از نت موسيقى اجرا كرد. اين حركت 
كه ركورد گينس را براى او به همراه داشت 
آهنگساز  سالگى   200 سالگرد  با  همزمان 
او  ركورد  عنوان  گرفت.  صورت  بزرگ 
«اجراى بيشترين قطعات موسيقى توسط يك 

هنرمند در 24 ساعت» است.

قطعه   166 بر  عالوه  كرد  اعالم  نوازنده  اين 
سال پيش 46 قطعه ديگر از اين هنرمند زاده 
به  قطعه  اين 46  مى كند.  اجرا  نيز  را  لهستان 
يك  شامل  و  نشده اند  چاپ  شوپن  خواست 
را  آن  سالگى  هفت  در  شوپن  كه  است  قطعه 

ساخته.
در  سالگى   16 از  و   1971 متولد  يوكوياما 
موسيقى  تحصيل  به  پاريس  كنسرواتور 
فارغ التحصيل   1990 سال  او  است.  پرداخته 
شد و در همان سال برنده جايزه سوم رقابت 
بين المللى دوازدهمين دوره نواختن شوپن با 

پيانو شد.

شوپن  آثار  نواختن  ابتدا  همان  «از  گفت:  او 
تا  ببينم  كردم  سعى  هميشه  و  كردم  آغاز  را 
شوم.  نزديك  آهنگساز  اين  به  مى توانم  كجا 
را  شوپن  آثار  از  برخى  زيبايى  مى خواهم 
كه خودش هم متوجه آن نبود به گوش همه 

برسانم.»

خبرگزارى فرانسه / 1 فوريه

ديزى گيليسپى و جاز مدرن
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فيلم جديد آنتونى هاپكينز 
بر صدر گيشه هاى فروش 

تكيه زد
بازى  با  «مناسك»  جن گيرى  موضوع  با  تريلر   
بازار  در  اكران  هفته  اولين  در  هاپكينز  آنتونى 

آمريكاى شمالى فيلم اول شد.
«مناسك» به كارگردانى ميكائيل هافستروم در سه 
روز اول اكران در 2985 سينما 15 ميليون دالر به 

دست آورد.

فروش  فيلم،  اين  از  منتقدان  شديد  انتقاد  وجود  با 
آن برابر با انتظارات استوديو برادران وارنر بود. 
ساخته  دالرى  ميليون   37 بودجه اى  با  «مناسك» 

ايتاليايى  كشيش  يك  نقش  آن  در  هاپكينز  و  شده 
مدرسه  يك  در  تحقيق  براى  كه  مى كند  بازى  را 

جن گيرى به ايتاليا سفر مى كند.

و  جونز  توبى  براگا،  آليس  اودونوهيو،  كالين 
روتگر هائر ديگر بازيگران فيلم «مناسك» هستند. 
و   «1408» شده»،  خارج  خط  «از  «اهريمن»، 
فيلمساز  هافستروم  فيلم هاى  ديگر  از  «شانگهاى» 
40 ساله سوئدى هستند و فيلم اول نامزد دريافت 

جايزه اسكار بهترين فيلم غيرانگليسى زبان شد.

تريلر «مكانيك» كه بازسازى فيلمى بريتانيايى به 
اين  از  كه  فيلمى  ديگر  عنوان  به  است،  نام  همين 
 2703 در  شده،  اكران  كانادا  و  آمريكا  در  هفته 
جايگاه  در  و  فروخت  دالر  ميليون   11.5 سينما 

اكشن  قهرمان  استيتم  جيسن  گرفت.  قرار  سوم 
كارگردانى  به  فيلم  اين  اصلى  نقش  بريتانيايى 

سايمن وست را بازى مى كند.

حرفه اى  آدمكش  يك  درباره  «مكانيك»  داستان 
كه  شاگرد  يك  به  را  خود  رسم  و  راه  كه  است 
ياد  دارد،  ارتباط  قبلى اش  قربانيان  از  يكى  با 
ساترلند  دانلد  و  گلدوين  تونى  فاستر،  بن  مى دهد. 
كارگردان  وست  هستند.  فيلم  اين  بازيگران  ديگر 
«الرا  و  محكومان»  «هواپيماى  چون  فيلم هايى 

كرافت: مهاجم مقبره» است.

بازى  با  شرط»  و  قيد  «بدون  رومانتيك  كمدى 
در  پيش  هفته  كه  كوچر  اشتن  و  پورتمن  ناتالى 
صدر جدول فروش قرار گرفت، اين هفته با 13.6 

ميليون دالر به رده دوم رفت.

پيش  سه شنبه  كه  پادشاه»  «گفتار  بريتانيايى  فيلم 
نامزد اسكار شد، با 41 درصد افزايش فروش به 
نسبت هفته قبل 11.1 ميليون دالر به دست آورد 

و فيلم پنجم شد.

در ميان ديگر نامزدهاى اسكار، وسترن «شهامت» 
(نامزد 10 جايزه اسكار) با 7.6 ميليون دالر فيلم 
پيش  هفته  از  بيشتر  درصد  چهار  كه  شد  ششم 
با  اسكار)  جايزه  پنج  (نامزد  سياه»  «قوى  بود. 
5.1 ميليون دالر به رده هشتم رفت و «مشت زن» 
(نامزد هفت جايزه اسكار) با چهار ميليون دالر در 

رده نهم قرار گرفت.  
رويترز / 30 ژانويه

سينما
داستان توكيو: چهارمين فيلم هنري تمام دوران 

تماشاي يك خانواده در 
حالت نشسته

ديويد تامسون / گاردين 

به تماشاي سينماي ژاپن نشستن كار خطرناكي است، چرا كه جهان اين سينما آنقدر 
وسيع و خيره كننده است كه ممكن است به سرعت عالقه تان را به هر چيز ديگري 
مگر فيلم هاي ژاپني از دست بدهيد. آيا رمانسي اسرارآميزتر از اگتسو مونوگاتاري 
(ماه محو پس از باران) ساخته ميزوگوشي ديده ايد؟ آيا فيلم اكشني وجود دارد كه 
از «هفت سامورائي» كوراساوا جلو بزند؟ و اگر بحث درام هاي خانوادگي باشد آيا 
فيلمي بهتر از «داستان توكيو» ساخته ياسوجيرو ازو (1953) ساخته شده است؟ 
تكراري  ساختاري  نيز  همگي  است.  ساخته  خانواده  درباره  ديگر  فيلم  چندين  ازو 
دارند. فرزندان به پدر ومادر نياز دارند، اما بيشتر از پدر و مادرشان عمر مي كنند. 
همچنان كه زمان مي گذرد، فرزندان خودشان پدر و مادر مي شوند و زندگي پدر و 
مادرها به پايان مي رسد و هيچ پدر و مادري زنده نخواهد بود تا ببيند فرزندانش 
چگونه از او ياد مي كنند، در واقع گويي فرزندان خيلي دير پدر ومادر خود را درك 
را  سوال  اين  جواب  هرگز  اُزو  است؟  كمدي  يا  است  تراژدي  يك  اين  آيا  مي كنند. 
نداد. به نظر مي رسد تنها چيزي كه ذهن او را درگير كرده اين است كه آيا صرفا 
حد  اين  تا  ماجرا  نه،  يا  انجاميد  خواهد  تراژدي ها  اين  به  خانواده  در  تسلسلي  هر 
اجتناب ناپذير هم نيست. شايد هيچ كدام از اين موضوعات به نظر «سرگرم كننده» 
و جذاب نيايد و اين بدان معناست كه بيننده بايد خيلي آرام و با كمك كسي نظاره 
ارتفاعي  در  و  اتاق  گوشه  از  ازو  باشد.  ازو  شور  پر  اما  كم گوي  و  كند  سبك  گر 
پايين (زندگي هاي خانوادگي ژاپني ها اغلب در حالت نشسته جريان دارد) مشغول 
نظاره كردن است و هيچ عالقه اي براي نمايش بخشيدن، مورد تاييد قرار گرفتن و 
كلوزآپ هاي عاشقانه ندارد. چرا كه ازو باور دارد انسان ها فراتر از عمل بخشش 
آن  در  كه  است  گروهي  خانواده  هستند.  شخصي  بزرگ منشي هاي  دادن  نشان  يا 
هر كسي حرف خودش را مي زند. در «داستان توكيو» شوكيشي و تومي هيراياما 
به ديدار فرزندان شان مي آيند، پر از اميد و آروز كه فرزندان به آنها رفتار خوبي 
داشته باشند اما مي بينند كه آنها بسيار درگير و مشغول امورات خودشان هستند. 
اين دلمشغولي فرزندان به عنوان يك رفتار زشت نشان داده نشده، يا نشانه اي از 
فرهنگ در حال زوال ژاپني نيست، بلكه تنها راه و رسم زندگي و جهان است. بازي ها 
همگي درخشانند، بازيگران انسان هايي ساده اند، اين فيلم هيچ ستاره اي ندارد، چه 
برسد به قهرمان. هيچ «پايان خوشي» آنگونه كه در فرهنگ غربي مي شناسيم، وجود 
ندارد. در عوض لحظات اسرارآميز خوشي و شادماني يا ناخوشي و غم سرار فيلم 
مدام تكرار مي شود، مانند نوري كه بر آب مي تابد و گاه و بي گاه گوشه اي را روشن 
و تاريك مي كند. به نظرتان لوس و بسيار ساده است؟ اما حواس تان باشد، اين فيلم 
همان چيزي است كه باقي فيلم ها در قياس با آن به شكل تحمل نكردني اي احمقانه 

و ساده هستند. 

كشف عجيب مديران كاخ گلستان؛  

كشف نخستين فيلمهاى مظفر الدين شاه!
سازمان ميراث فرهنگى از كشف عجيب مديران كاخ گلستان در اوائل اين هفته خبر داد. مدتى پيش كارشناس ادارى و امور 
عمومى مجموعه كاخ گلستان در كاخ گلستان زمانى كه مشغول كار پشت ميزش بود متوجه وجود در مخفى زير ميز كارش 
مى شود. مشاهده اين در منجر به كشف 27 جلد كتاب شده بود كه 25 جلد آن چاپ سنگى از دوره قاجار و دو جلد كتاب 

خطى است.
ميز  اين  پشت  سال  هشت  كارشناس  اين  كه  اينجاست  جالب 
افتد  مى  زمين  روى  خودكارش  كه  بار  اين  ولى  بوده  نشسته 
متوجه وجود اين در شده است. برخى از افرادى كه اين ميز 
را ديده اند مى گويند كه در موجود در زير ميز كار، قفل جديد 
داشته است! چطور ممكن است اين كارشناس در اين چند سال 

متوجه وجود اين قفل و در نشده باشد.
اين كارشناس در كشف ديگرى، موقع بررسى يكى از انبارهاى 
موزه كاخ گلستان و عمارت خورشيد كال جعبه اى پيدا مى كند 
بوده  فيلم  هاى  حلقه  و  خام  عكاسى  هاى  شيشه  آن  داخل  كه 

است.
مسئوالن سازمان ميراث فرهنگى با برگزارى مراسم رونمايى 
از اين فيلمها عنوان كردند كه بسيارى از بخش هاى فيلم هاى 
پيداشده شكننده هستند و برخى از آن ها نيز آسيب ديده اند. 
اما با اين وجود اين فيلم ها پيشينه تاريخى 111 ساله دارند و 
آن ها را به سال ها 1900 تا 1905 ميالدى مى توان نسبت داد. 

همچنين همه اين فيلم ها به دوران مظفرى متعلق است.
آنجا  از  مظفرى  دوران  فيلمهاى  حلقه  كشف  و  رونمايى  اين 
كاخ  رئيس  هاى  نگارى  نامه  در  كه  رسد  نظرمى  به  عجيب 
گلستان به رئيس سازمان ميراث فرهنگى آمده اين فيلمها در 

نخاله هاى موجود (پسماندهاى ساختمانى) در كاخ گلستان كشف شده است.
اين درحالى است كه در همين مراسم عنوان شده فيلمها در درون جعبه اى در داخل عمارت خورشيد كال كه زمانى محل 

پذيرايى از مهمانان مدير سابق كاخ گلستان بوده كشف شده است.
شريفى در مراسم رونمايى از اين فيلمها در پاسخ به درخواست خبرنگاران درباره بازديد از مكان پيدا شدن فيلم ها گفته بود 

اكنون امكان انجام اين كار وجود ندارد و بايد مجوز آن از سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى گرفته شود!

جان وو «قاتل» خود را
 بازسازى مى كند

به  «قاتل»    1989 سال  فيلم  كنگى  هنگ  صاحبنام  فيلمساز 
كارگردانى خودش را به صورت سه بعدى و به زبان انگليسى 

تهيه مى كند.
اين  خودش  به  متعلق  راك»  شركت «الين  طريق  از  وو  جان 
پروژه را تهيه مى كند كه به كارگردانى جان اچ. لى بر مبناى 

فيلمنامه اى از جاش كمپبل ساخته مى شود.
عهده  به  را  بازسازى «قاتل»  اصلى  نقش  وو-سونگ  جونگ 
فيلم هايش  بهترين  از  يكى  را  «قاتل»  خود  كه  وو  جان  دارد. 

مى داند، از بازسازى اين فيلم ابراز خوشحالى كرد.
و  مى دهد  روى  معاصر  دوران  در  جديد  «قاتل»  داستان 
حفاظت  براى  كه  است  آسيايى  حرفه اى  آدمكش  يك  درباره 
هر  شده،  او  نابينايى  باعث  ناخواسته  كه  زيبا  خواننده اى  از 
كارآگاه  يك  كمك  با  تنها  او  اما  مى خرد،  جان  به  را  خطرى 
اداره پليس لس آنجلس كه در تعقيبش است، مى تواند اين كار 

را انجام بدهد.
آغاز   2011 سال  چهارم  ماه  سه  از  احتماال  «قاتل»  توليد 
مشخص  ديگر  هفته  چند  تا  فيلم  بازيگران  ديگر  و  مى  شود 

خواهند شد.

وو فيلمنامه اولين «قاتل» را نوشت و خودش آن را كارگردانى 
كرد. داستان فيلم اول در هنگ كنگ روى مى دهد و چو يون-

فت، دنى لى و سالى يه در آن بازى مى كنند. در فيلم اول چو 
يون-فت نقش آدمكش حرفه اى را به عهده دارد.

هنك  در  و  آمد  دنيا  به  چين  جنوب  در  سال 1946  وو  جان 
كنگ بزرگ شد. او در اين كشور با فيلم هايى چون «فردايى 
بهتر» و «قاتل» به شهرت رسيد و بعد از اواسط دهه 1990 

به آمريكا رفت. 

او در هاليوود چند اكشن موفق مانند «تير شكسته» با بازى 
جان تراولتا، «تغيير چهره» با حضور تراولتا و نيكالس كيج و 
«ماموريت: غيرممكن 2» با بازى تام كروز را كارگردانى كرد 
و سپس پس از 16 سال كار در هاليوود به چين بازگشت و 
دو فيلم پرهزينه و بسيار پرفروش «رد كليف» و «رد كليف 

2»  را ساخت.

دستاورد  عمر  يك  طالى  شير  جايزه  پيش  سپتامبر  وو 
جشنواره فيلم ونيز را دريافت كرد و «فرمانروايى آدمكشان» 
فيلم جديدش هم براى اولين بار در دنيا در بخش خارج از 

مسابقه ونيز نمايش داده شد. 
ورايتى / 31 ژانويه
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جشنواره كن با فيلم جديد وودى 
آلن آغاز مى شود

 كمدى رومانتيك «نيمه شب در پاريس» شصت و چهارمين جشنواره 
فيلم كن را افتتاح مى كند كه 11 تا 22 مه در جنوب فرانسه برگزار 

مى شود.
و  مك آدامز  ريچل  ويلسن،  اوون  شامل  سرشناس  بازيگر  گروهى   
ماريون كوتيار در فيلم جديد وودى آلن بازى مى كنند كه سال 2010 

در پاريس فيلمبردارى شد.
برونى-ساركوزى  كارال  و  شين  مايكل  برودى،  آدرين  بيتس،  كتى 
همسر رئيس جمهور فرانسه ديگر بازيگران «نيمه شب در پاريس» 
درباره  و  مى دهد  روى   1920 سال هاى  در  آن  داستان  كه  هستند 
خانواده اى است كه سفرى كارى به پاريس زندگى آنها را از اين رو 

به آن رو مى كند.
وودى آلن 75 ساله نيز مانند رابرت دنيرو كه رياست هيئت داوران 
بخش مسابقه اصلى جشنواره كن 64 را به عهده دارد، در فرانسه و 

فراتر از آن در اروپا چهره اى بسيار محترم است.
تى يرى فرمو مدير عامل جشنواره كن، گفت: «”نيمه شب در پاريس“ 

يك نامه عاشقانه فوق العاده به پاريس است.»

او افزود: «اين فيلمى است كه وودى آلن در آن نگاهى عميق تر به 
مضامينى دارد كه در چند فيلم آخر خود مطرح كرده است. ارتباط 
ما با تاريخ، هنر، لذت و زندگى. چهل و يكمين فيلم بلند آلن بار ديگر 

منبع الهام او را نشان مى دهد.»
بين  قرارداد  با  كه  است  فيلمى  سه  از  يكى  پاريس»  در  «نيمه شب 
بارسلونا  در  مدياپرو  با  آلن  به  متعلق  پروداكشنز  گراوير  شركت 

ساخته  شده است.

بهترين  اسكار  جوايز  هال»  فيلم «آنى  براى  سال 1978  آلن  وودى 
كارگردان و بهترين فيلمنامه غيراقتباسى را دريافت كرد و در 1987 
هم با «هانا و خواهرانش» برنده اسكار بهترين فيلمنامه غيراقتباسى 

شد.
او در دوره قبل جشنواره كن نيز با فيلم «با يك غريبه سبزه قدبلند 

آشنا مى شوى» در بخش خارج از مسابقه حضور داشت.
جولى،  آنجلينا  صداى  با   «2 كونگ فوكار  «پانداى  از  اين  از  پيش 
جك بلك، داستين هافمن و جكى چان به عنوان يكى از كانديداهاى 

احتمالى براى افتتاح جشنواره كن 2011 ياد مى شد.

ورايتى / 2 فوريه 

نيكول كيدمن با «پرنده شيرين 
جوانى» به برادوى مى رود

 جيمز فرانكو و نيكول كيدمن در اجراى دوباره «پرنده شيرين 
جوانى» در برادوى روى صحنه مى روند. جيمز فرانكو كه يكى از 
مجريان مراسم اسكار امسال است در برنامه خبرى شبكه «ام تى وى» 
تنسى  نوشته  جوانى»  شيرين  «پرنده  دوباره  اجراى  در  كرد  اعالم 

ويليامز با نيكول كيدمن، بازيگر برنده اسكار همبازى مى شود.

كارگردانى اين نمايش را ديويد كرومر برعهده دارد، اجراى دوباره 
نمايش «شهر ما» به كارگردانى كرومر در خارج برادوى برنده چند 
جايزه شده است. فرانكو همچنين گفت «پرنده شيرين جوانى» پس 
از تابستان روى صحنه مى رود.در اين نمايش كيدمن نقش شاهزاده 
مى كند.  ايفا  را  وين  چنس  نقش  فرانكو  و  بازى  را  كازمونوپوليس 
است،  اسكار  نامزد  «مخمصه»  فيلم  در  بازى  براى  امسال  كيدمن 
او پيشتر براى بازى در «ساعت ها» برنده اسكار و براى بازى در 
«مولن روژ» نامزد اين جايزه شده بود.كيدمن اولين بار با بازى در 
«نه»،  موزيكال  شد.  ظاهر  برادوى  صحنه  روى  آبى»  «اتاق  نمايش 
اين  مطرح  فيلم هاى  از  «ديگران»  و  سرد»  «كوهستان  «استراليا»، 

بازيگر هستند.
حال  در  او  است.  «اسپايدرمن»  و  «ميلك»  فيلم هاى  بازيگر  فرانكو 
دانشگاه  در  كانبر  مائوريس  تلويزيون  و  فيلم  انستيتو  در  حاضر 
نيويورك در رشته توليد فيلم تحصيل مى كند. او امسال براى بازى 

در «127 ساعت» نامزد اسكار بهترين بازيگر مرد شده است.
روى  سال 1959  بار  اولين  ويليامز  نوشته  جوانى»  شيرين  «پرنده 
جرالدين  و  وين  چنس  نقش  نيومن  پل  نمايش  آن  در  رفت،  صحنه 
پيج نقش شاهزاده را بازى كردند. اين دو بازيگر در نسخه سينمايى 

نمايش محصول سال 1962 نيز بازى كردند.
بازيگرى  همراه  به  كه  است  جوانى  درمورد  نمايش  اين  داستان 
افول كرده به زادگاه خود برمى گردد و تالش مى كند با استفاده از 

اين بازيگر به مقاصد خود دست پيدا كند.

بزودى نشريه ماهواره اى و تلويزيونى 
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07946007250
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براى حفظ و تداوم انتشار هفته 
نامه پرشين ما را به مشاغل و  

آگهى دهندگان 
معرفى نمائيد.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى 
اين نشريه از سوى آگهى 

دهندگان 
معتبر و حامى فرهنگ ايرانى   

تامين مى شود .

خودكشي پيرزن 87 ساله به 
خاطر سگش

مركز  يك  اينكه  از  پس  انگليسي  ساله   87 پيرزن  يك 
به  دست  گرفت،  او  از  را  سگش  حيوانات  از  نگهداري 

خودكشي زد و به زندگي اش پايان داد. 
منزلش  پذيرايي  اتاق  در  كراهاوست  ژانماري  جسد 
بود  سپرده  جان  دارو  حد  از  بيش  مصرف  اثر  بر  كه 
كشف شد. نامه اي در كنار جسد اين پرستار سابق پيدا 
كردند كه در آن نوشته بود:«سگم را دزديديد؛ زندگي 
مورد  سگ  پيش  سال  شش  قرباني  دزديديد.»  را  ام 
از  و  بود  گرفته  حيوانات  نجات  مركز  از  را  عالقه اش 
آن مراقبت مي كرد تا ژوئن سال گذشته به دليل كهولت 
و  رفته  بيمارستان  به  ناچار  به  و  افتاده  بلندي  از  سن 
بستري شد.به همين دليل مركز نجات حيوانات سگ را 

بازگرداند تا در غياب صاحبش اتفاقي براي آن نيفتد. 
بعد  گفت:  حيوانات  نجات  مركز  مسئول  همينگز  سوي 
از مرخص شدن خانم كراوهاوست به خانه وي رفته و 
متوجه شده كه وي قادر به نگهداري از سگ نيست و به 
همين خاطر تصميم گرفته تا سگ را به مركز بازگرداند. 
وي گفت دو سه مرتبه پيرزن به وي گفته بود كه سگ 
را نمي خواهد اما مجدد زنگ مي زد و مي گفت سگش را 
پيرزن  به  نتوانستند  آنها  خاطر  همين  به  و  دزديده اند 

درباره نگهداري صحيح از سگ اعتماد كنند. 
به گفته او پيرزن به دليل كهولت سن فكر مي كرده اصال 
سگي در زندگي اش وجود نداشته اما ناگهان دوباره به 
ياد سگش اندوهگين مي شده است. عجيب تر اينكه در 
كاغذي كه پرستارش نوشته اظهار كرده كه سگش را 
نمي خواهد ولي بعدا نوشته ديگري از وي پيدا شده كه 

در آن نوشته شده بدون سگش زندگي نخواهد كرد. 
كوين كراهاوست پسر قرباني در اظهاراتي عنوان كرد 
كه اگر سگ كنار مادرش بود، وي هرگز نمي مرد. بعد از 
اين اظهارات موضوع بغرنج تر شده است.روانپزشكان 
دچار  سبك  جنون  به  قرباني  است  ممكن  مي گويند 
شده و دست به خودكشي زده است. هر چند موضوع 
همچنان در حال پيگيري است اما مطابق قوانين انگليس 
وي حق نگداري از سگ را به دليل كهولت سن و بيماري 

نداشته است.31 ژانويه 2011

اولين محصول سينمايي 
تمام اينترنتي در ساندنس

اينترنتي  پايگاه  ابتكار  به  كه  فيلمي 
در  است،  شده  ساخته  «يوتيوب» 
درآمد.  نمايش  به  ساندنس»  «فستيوال 
فيلم مستند «زندگي در يك روز» از آنچه 
آغاز  در  است.  ديدني  تر  مي رفت،  گمان 
ژانويه 2010 اين سايت ويدئويي آنالين 
از كاربران خواست كه در روز 24 ژانويه 
دوربين  با  خود  پيرامون  و  زندگي  از 
ديجيتال فيلم بگيرند و براي اين پايگاه اينترنتي 
بفرستند. بيش از 80 هزار نفر از سراسر جهان 
شامل  كه  فرستادند،  را  شان  ويدئويي  كليپ 
4500 ساعت فيلم بود. كارگرداني و تدوين فيلم 
عهده  به  بريتانيايي  فيلمساز  كوين مك دونالد،  را 
گرفت. مك دونالد و دستيارانش از كل كليپ هاي 
ارسالي كاربران 250 دقيقه را به عنوان پايه فيلم 
قرار دادند و از تركيب و پيوند آنها مجموعه اي 
نسخه  در  كشيدند.  بيرون  بامفهوم  و  هماهنگ 
نهايي تصاويري از 400 فيلم ويدئويي گوناگون 
تصويري  كيفيت  و  درونمايه  و  رفته  كار  به 

فيلم ها كامال متفاوت است. 
در  «زندگي  نام  به  دقيقه اي   90 مستند  فيلم  اين 
يك روز» نشان مي دهد كه در روز 24 ژانويه در 
گوشه و كنار جهان چه گذشته است. در فيلمي 
كه به نمايش درآمد، بيشتر كشورهاي جهان به 
نحوي حضور دارند، از روسيه و پرو تا فيلي پين 
و غنا. فيلم از داستان يا سناريوي خاصي پيروي 
نمي كند. تمام صحنه ها و كاراكترهاي آن واقعي 
است:«ما  گفته  خبرنگاران  به  مك دونالد  هستند. 
اين  ما  اصلي  هدف  كرده ايم.  تمركز  زندگي  بر 
بود كه نشان دهيم مردم عادي چه مي كنند و چه 

احساسي دارند.» 
تهيه  كار  بريتانيايي،  كارگردان  اسكات،  ريدلي 
روز  فيلم «يك  است.  داشته  به عهده  را  فيلم  اين 
«فستيوال  در  بار  نخستين  براي  زندگي»  از 
سپس  و  آمد،  در  نمايش  به  ساندنس»  سينمايي 
در اينترنت به تماشاي عموم گذاشته شد. نمايش 
اين فيلم نشان از پرر نگ شدن نقش اينترنت در 
حضور  با  روزها  اين  دارد.  جهان  مردم  زندگي 

بين  از  جغرافيايي  مرزهاي  مجازي  دنياي  در 
جهان  از  نقطه اي  هر  در  انسان ها  و  مي رود 
به  آنالين  را  تصويرشان  مي توانند  باشند  كه 
كيلومترها دورتر ارسال كنند تا شايد بخشي از 
به  بين المللي  جشنواره اي  در  كه  باشد  فيلم  يك 

نمايش دربيايد. 
30 ژانويه 2011

هر ثانيه 90 يورو براي 
سلطان برونئي

هر  كه  است  زياد  آنقدر  برونئي  سلطان  ثروت 
مي شود.  اضافه  دارايي اش  به  يورو   90 ثانيه 
گفته مي شود ثروت سلطان برونئي در هر ثانيه 

90 يورو، هر دقيقه 5400 يورو، هر ساعت 324 
هزار  و776  ميليون  هفت  روز  هر  يورو،  هزار 
يورو،  هزار   432 و  ميليون   54 هفته  هر  يورو، 
هر سال 2 ميليارد و 830 ميليون يورو، افزايش 
مي يابد. در فهرست فوربس نام سلطان برونئي 
از  جهان  پادشاهان  و  سران  ديگر  نام  از  باالتر 
ملك  و  امارات  امير  بن زائد،  خليفه  شيخ  جمله 
قرار  عربستان  پادشاه  عبدالعزير  بن  عبداهللا 

گرفته است و مقام دوم را دارد. 
ثروتمندترين  كنترل  البولكياه  حسن  سلطان 
طال  به  آنقدر  او  دارد.  عهده  بر  را  جهان  كشور 

كه  است  مند  عالقه 

مردم كشورش مي گويند از كودكي با يك قاشق 
طاليي غذا مي خورد. كاخ اين سلطان 1788 اتاق 

زينت شده با اثاثيه طال و الماس دارد. 
شده  ميناكاري  نقره  و  طال  با  هم  حمام   257
از  بيش  كاخ  اين  سوئيت   650 تمام  مبلمان  اند. 
دارند. يعني اگرمهمانان  ارزش  يورو  هزار   150
اتاق هاي  تمام  از  ساعت  عرض 24  در  بخواهند 
اين محل ديدن كنند براي هر بخش تنها 30 ثانيه 
زمان دارند. پاركينگ عمارت سلطان برونئي هم 
براي 110 خودرو جا دارد. مطابق گزارش هاي 
خودرو   1930 از  بيش  برونئي  سلطان  رسمي 
سواري دارد كه بيشتر آنها جزو كم نظير ترين 
بزرگ  كمپاني هاي  نمونه هاي  ترين  بي نظير  و 
خودروسازي دنيا هستند. كلكسيون خودروهاي 
فراري،   367 بنز،  مرسدس   531 شامل  سلطان 
 160 جگوار،   177 و،  بي ام   185 بنتلي،   326

المبورگيني   20 و  رويس  رولز   130 پورشه، 
 1932 به  را  تعدادشان  مجموع  در  كه  است 
مي رساند. چند سال قبل كمپاني «رولز رويس» 
موافقت  البولكياه  حسن  سلطان  خواسته  به  بنا 
كرد با پورشه در طراحي يك خودروي منحصر 
در  اكنون  هم  خودرو  اين  كند.  همكاري  فرد  به 
لندن است و سلطان تنها هنگام بازديد از بريتانيا 
 64 سلطان  اين  دارايي  مي كند.  استفاده  آن  از 
برآورد  سال  در  دالر  ميليارد  از 30  بيش  ساله 
پادشاهي  وارث  نهمين  و  بيست  او  است.  شده 
برونئي است و 12 فرزند دارد. 29 ژانويه 2011

كتاب ممنوعه و پيش بيني انقالب مصر
سال  در  آن  انتشار  كه  انقالب»  آستانه  در  فراعنه  سرزمين  مصر،  «درون  كتاب 
را  مصر  انقالب  بود،  شده  اعالم  ممنوع  مبارك»  «حسني  رژيم  توسط   2008
كه  خاورميانه  انگليسي  كارشناس  بردلي»،  آر.  «جان  كتاب  بود.  كرده  پيش بيني 
ترس  علت  اكنون  كرد  پا  به  بسياري  جنجال  انتشارش  ممنوعيت  اعالم  زمان  در 
رژيم «مبارك» را روشن مي كند. كتاب «درون مصر،  سرزمين فراعنه در آستانه 
انقالب» با دقت فراوان تب انقالب را در اين كشور پيش بيني كرده بود، رخدادي 
اين  است.  داده  قرار  خود  هجوم  مورد  را  عرب  جهان  كشور  پرجمعيت ترين  كه 
كتاب با صراحت تمام استدالل كرده كه امسال (2008) شورشي انقالبي در مصر 
آنهاست.  شاهد  مصر  هم اكنون  كه  اتفاقاتي  به  شبيه  بسيار  طوفاني  درمي گيرد، 
«بردلي»، كه به زبان مصري كامال مسلط است، بيشتر سال هاي دهه اخير را در 
اين كشور گذرانده و يكي از بهترين كارشناسان غربي مصر به شمار مي رود. او 
در كتابش مي گويد كه شعله انقالب با رويدادي اتفاقي روشن مي شود كه هيچ كس 
قادر به پيش بيني آن نيست و متاثر از اختالفات سياسي احزاب مصري هم نخواهد 
بود. اين اتفاق هماني است كه اخيرا در كشور تونس رخ داد. در اين كتاب آمده كه 
زمان اين شورش در دوره اي است كه «حسني مبارك» مجبور مي شود قدرتش 
را به پسر خود «جمال» بسپارد. براساس اين گزارش، «بردلي» پيش بيني كرده كه 
نمي اندازد  راه  به  را  انقالب  اين  مصر،  مخالف  حزب  مهم ترين  «اخوان المسلمين»، 
مي شوند.  عمومي  خشم  تحريك  باعث  گروه  اين  مي افتد  جريان  به  كه  زماني  اما 
اين دقيقا شيوه اي است كه «اخوان المسلمين» طي رويدادهاي اخير مصر در پيش 
گرفته است. «بردلي» مي گويد: «اين رسانه هاي مصري بودند كه باعث پرفروش  
شدن كتاب من شدند. در طول دو هفته تمام رسانه هاي مصري «درون مصر» را 
تبليغ مي كردند و يك روز عكس جلد اين كتاب در صفحه اول تمام روزنامه هاي 
مستقل و مخالف دولت مصر به چاپ رسيد.» پس از جنجال بر سر سانسورهاي 
اينترنتي  سايت هاي  در  كتاب  اين  تبليغ  به  مصري ها  كه  بود  كتاب  اين  آشكار 
پرداختند و قسمت هاي كليدي آن را به عربي ترجمه كرده و به صورت آنالين در 
اختيار خوانندگان قرار دادند.«بردلي» در اين باره مي گويد: «خيلي مسخره است كه 
رسانه هايي كه پيش بيني انقالب مصر را ناديده گرفتند، مدام در حال پخش گزارش 

از اين رويداد هستند.» 
30 ژانويه 2011
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مجسمه اسكار جاي آقايان را تنگ مي كند
براي هر بازيگر حرفه اي در جهان بردن جايزه اسكار يك افتخار بزرگ محسوب مي شود اما تحقيقات آكادميك نشان 
مي دهد بازيگران زن براي بردن مجسمه طاليي به خانه بايد كمي محتاط باشند. محاسبات آماري ثابت كرده از ميان 
نامزدهاي بهترين بازيگر زن آكادمي اواردز آنهايي كه برنده مي شوند چند برابر بيشتر در معرض خطر نابودي زندگي 
خانوادگي شان قرار دارند. يك صف بلند متشكل از بازيگراني مثل جوآن كرافورد، بت ديويس، هالي بري و كيت وينسلت 
كمي بعد از بردن اسكار به خانه از همسرانشان طالق گرفتند. در مقابل چنين موردي براي بهترين بازيگران مرد آكادمي 
بخش  در  اسكار  جايزه  برندگان  دادند  نشان  آماري  محاسبات  با  آمريكايي  و  كانادايي  محققان  ندارد.  مصداق  اواردز 
برترين بازيگر زن نسبت به كانديداهاي اين بخش كه موفق به دريافت جايزه اسكار نمي شوند در معرض باالتري از خطر 
طالق قرار دارند. بر اساس اين مطالعات كه توسط محققان دو دانشگاه تورنتو و كارنگي ملون انجام شده، در دوره اي 
طوالني مدت برندگان بازيگر برتر زن در مراسم اسكار به سرعت در معرض خطر طالق قرار گرفته اند در حاليكه برندگان 
مرد در بخش برترين بازيگر مرد مراسم اسكار پس از دريافت جوايز خود چنين شرايطي را تجربه نمي كنند. محققان 
دريافته اند تفاوت هاي جنسيتي در ميان انسان ها به صورت تاريخي جايگاه و قدرت باالتر را به مردها و جايگاه و قدرت 
كمتر را ويژه خانم ها در نظر گرفته است از اين رو زير پا گذاشته شدن اين هنجار اجتماعي براي مثال در زندگي زناشويي 
و زماني كه زن به موفقيت يا درآمدي بيشتر از همسرش دست پيدا مي كند، مي تواند منجر به تخريب رابطه دو طرف 
شود. حتي زندگي مشترك مشهورترين افراد جهان نيز پس از عبور از موفقيت آميزترين بخش از زندگي حرفه اي يا همان 
زير پا گذاشتن هنجار اجتماعي، در خطر است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد موفقيت ناگهاني در زندگي حرفه اي زن ها 
مي تواند ميزان دوام زندگي مشترك آنها را كاهش دهد. در اين مطالعه زندگي مشترك 751 بازيگر زن كه در سال هاي 
1936 تا 2010 كانديداي دريافت اسكار شده اند مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند برندگان اسكار برترين 
هنرپيشه زن، به نسبت آنهايي كه اين جايزه را دريافت نكرده اند، 63 درصد در معرض فروپاشي زندگي مشترك قرار 
دارند. ميانگين دوام ازدواج در ميان برندگان اسكار بهترين بازيگر زن در حدود 4.30 سال است و در مقابل ازدواج آنهايي 
كه اين جايزه را دريافت نكرده اند، به صورت ميانگين 9.51 سال به زندگي مشترك خود ادامه مي دهند. براي مردان هم 
برندگان جايزه بهترين بازيگر 11.97 سال است كه با آمار 12.66 سال براي آنهايي كه برنده نشده اند، تفاوت چنداني 

ندارد.     30 ژانويه 2011

رازهاي يك لبخند 
ساده

گروه  و  نيدنتال»  دكتر«پائوال 
پس  پيش  سال  چند  تحقيقاتي اش 
در  خبرنگار  يك  با  مصاحبه اي  از 
مورد برداشت جوامع و فرهنگ هاي 
لبخند  نوع  و  لبخند  معني  از  مختلف 
تصميم  آنها  از  يك  هر  در  متعارف 
گرفت كه فعاليت هاي تحقيقاتي خود 
دهد  اختصاص  موضوع  اين  به  را 
ريشه  چه  از  انسان ها  ما  لبخند  كه 
دريافت  را  آن  چگونه  ديگران  و  مي گيرد 

مي كنند. 

در بخشي از نتايج اين تحقيقات كه در مجله 
«علوم رفتار و مغز» منتشر شده است گروه 
لبخند  كه  مي شود  مدعي  نيدنتال  تحقيقاتي 

صرفا بيان يك احساس دروني نيست. 
در حقيقت لبخند فقط واضح ترين بخش از 
يك  يا  نفر  دو  مغز  بين  آميزي  هم  نوع  يك 

عده از انسان هاست. 
مي توان  لبخندها  اقسام  و  انواع  بررسي  با 
از  استفاده  با  مردم  كه  رسيد  نتيجه  اين  به 
ماهيچه هاي صورت و اندام هاي مختلف مثل 
گونه، لب ها و چانه به صورت خود اشكال 
بيان  را  خود  حالت  تا  مي دهند  گوناگوني 
روش  اشكال  اين  بررسي  صرف  ولي  كنند 

عميقي براي بررسي موضوع نيست. 

كمي  كرده اند  سعي  پژوهشگران  از  برخي 
عميق تر به اين موضوع نگاه كنند و معتقدند 
كه مردم هرچه شادتر باشند ماهيچه اصلي 

بيشتر  را  خود  گونه هاي  و  دهان  طرف  دو 
باز مي كنند. ولي حقيقت اين است كه درست 
همين ماهيچه ها در حالت اندوه و يا تنفر نيز 

كشيده مي شوند. 

صورت  و  احساس  بين  رابطه  شناخت 
عالوه  به  است.  آميز  اسرار  بسيار  انسان 
كاركرد  مي تواند  لبخند  دادن  نشان  شكل 
حالتي  در  مثال  عنوان  به  دهد.  تغيير  را  آن 
مي زند  لبخند  خجالت  با  همراه  فرد  يك  كه 
مي شود  متمايل  پايين  سمت  به  كمي  چانه 
در حالي كه لبخندي كه به هنگام سالم گفتن 
بردن  باال  با  همراه  معموال  مي شود  پديدار 

ابروهاست. 
يكي از نكات مهم در تحقيقات پائوال نيدنتال 
اين است كه مردم معموال در پاسخ به خنده 
يك نفر آن را تقليد كرده و لبخند را با لبخند 
اصطالح  به  يا  تقليد  همين  مي دهند.  جواب 
پاسخ لبخند با لبخند باعث مي شود كه همان 
كه  شوند  فعال  دوم  نفر  مغز  از  بخش هايي 

در نفر اول مشغول به كار بوده اند. 

معموال يك لبخند شادمانه با فعاليت هايي در 
مغز همراه است كه به نوعي موفق بوده و 
يا به قول متخصصان پاداشي در برداشته 
با  لبخند  پاسخ  يا  لبخند  يك  تقليد  اما  است. 
لبخند نوع ديگري از فعاليت را در مغز ايجاد 
احساسات  تشخيص  مسئول  كه  مي كند 
رابطه  انسان  كه  است  كساني  با  روابط  و 
مثال  عنوان  به  دارد.  آنها  با  تري  نزديك 
شده  شادمان  خود  كودك  لبخند  از  والدين 
خنده  به  آنها  واكنش  ولي  مي زنند  لبخند  و 

كودكي ديگر چنين نيست. 
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شركت صرافى هستى
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

پيشگويي هاي درست 
اديسون در يك قرن پيش

نام  اما  رفتند  و  آمدند  بي شماري  دانشمندان 
بزرگ ترين  عنوان  به  اديسون»  آلوا  «توماس 
است.  شده  ثبت  تاريخ  در  بيستم  قرن  مخترع 
 ،1911 سال  در  پيش  سال   100 درست 
روزنامه  با  مصاحبه  در  اديسون  توماس 
قرن  يك  مورد  در  متروپوليس»  «ميامي 
بود.  داده  انجام  پيش بيني هايي  بعد 
كاشف  اين  بيني هاي  پيش  خواندن  شايد 
الكتريسيته براي سال 2011 خالي از لطف 

نباشد. 

اديسون پيش بيني كرده بود قطارهاي بخار به 
كلي منسوخ شده و الكتريسيته به عنوان نيروي 
محرك اصلي قطارهاي قرن 21 جايگزين شود. 
از  يكي  را  هوايي  مسافرت  بزرگ  مخترع  اين 
كرده  اعالم   2011 سال  در  سفر  رايج  راه هاي 
بود:« وسايل نقليه اي كه سرعت شان در آسمان 
رسيد  خواهد  ساعت  در  مايل   200 از  بيش  به 
لندن  در  را  صبحانه  مي دهد  امكان  انسان ها  به 
بخورند در پاريس قرارداد تجاريشان را امضا 
در  اديسون  باشند.»  شان  خانه  در  شام  و  كنند 
عصري به دنيا آمد كه اصلي تري مصالح ساخت 
و ساز خانه ها چوب بود. او پيشگويي كرده بود 
و  مي شود  فراوان  و  ارزان  شدت  به  فوالد  كه 

مورد  عمراني  عمليات  در  گسترده  شكل  به 
استفاده قرار مي گيرد:« آهن و فوالد به مصالحي 
كودكان  مي شوند.  تبديل  سبك  و  حمل  قابل 
و  مي خوابند  فوالدي  گهواره هايي  در  قرن21 
پدران شان روي صندلي هاي فوالدي مي نشينند 
ساخته  آهن  از  كه  تزئيناتي  از  مادران شان  و 
يا  ماهون  چوب  به  بسياري  شباهت  اما  شده اند 
نيست  درست  البته  مي برند.»  لذت  دارند  فندق 
را  بزرگ  دانشمند  يك  صحبت هاي  بخواهيم  كه 
جور ديگري نشان بدهيم اما عين كلمات اديسون 
به  بود:«كتاب هايي  اين  آينده  كتاب هاي  درباره 
صفحه  هزاران  شامل  متر  سانتي  چهار  قطر 

هستند كه معادل صدها جلد كتاب مي شود.» 

شايد با كمي اغراق بتوان گفت اديسون اختراع 
كتابخوان هاي الكترونيكي امروزي و رايانه هاي 
اما  مي كرد  پيش بيني  را  پد»  «آي-  مثل  لوحي 
گرامافون  و  المپ  مخترع  پيشگويي  ترين  جالب 
هرگز  طال  داشت  باور  او  بود.  طال  مورد  در 
طال  نمي دهد:«  دست  از  را  اعتبارش  و  ارزش 
ساليان سال به زندگي تجملي اش ادامه مي دهد. 
اما روزي مي رسد كه شمش هاي طال مثل همين 
سكه هاي كم ارزش در دسترس همگان باشد.» 
پيش از اينكه به فراواني شمش هاي طال اعتراض 
دستگاه هاي  هاست  سال  كه  بدانيد  بايد  كنيد 
خودپردازي وجود دارند كه به جاي پول نقد به 

مشتريان شمش طال مي دهند. 
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آرشيو 10هزار عكس چارلي چاپلين در لوزان
مدير موزه «اليزه» شهر لوزان روز گذشته اعالم كرد، مجموعه بي نظيري شامل 10 هزار قطعه عكس متعلق به 
«چارلي چاپلين»، كمدين افسانه اي تاريخ سينما در اختيار موزه قرار گرفته است. اين عكس ها كه در دهه 10 ميالدي 
قرار  استفاده  مورد  آموزشي  استفاده هاي  و  چاپ  نمايش،  براي  اكنون  است،  شده  مستندسازي  عكاسان  توسط 
خواهند گرفت. با اين آرشيو كامل بي عيب و نقص كه توسط خانواده چاپلين هديه داده شده است، موزه «اليزه» 
يكي از خوش شانس ترين وارثان جهان لقب مي گيرد. اين هزار قطعه عكس و نگاتيو ابتدا در اختيار شخص چاپلين 
قرار داشت و بعد از مرگش نيز توسط خانواده اش تا امروز به دقت نگهداري شده بود. اما بازماندگان اين نابغه 
سينماي صامت تصميم گرفتند اين بخش از ميراث چاپلين را به موزه اهدا كنند تا براي عموم به نمايش گذاشته 
شود يا در برنامه هاي آموزشي مورد استفاده قرار بگيرد. مسئوالن موزه مي گويند عالقه مندان بايد تا سال 2012 

منتظر چاپلين بمانند چرا كه برخي از تصاوير و بخصوص نگاتيوها آنقدر قديمي هستند كه براي ترميم يا چاپ شان 
زمان زيادي الزم است. 

تكنيك هاي خاص فيلمسازي «چارلي چاپلين» تا زمان حيات او براي همه ناشناخته باقي ماند و هرگز درباره آن ها 
صحبتي نمي كرد. در سال 1983، شش سال بعد از مرگ چاپلين بود كه يك مستند انگليسي با نام «چاپلين ناشناخته» 
چاپلين  چارلي  فيلمسازي  كارنامه  آثار  مهم ترين  از  پرداخت.  چاپلين  فيلمسازي  هنر  و  سكانس ها  دقيق  بررسي  به 
مي توان از «ولگرد»،  «شغل»، «بانك»، «مامور آتش نشاني»، «خيابان آرام»، «زندگي سگي»، «دوش فنگ»، «پسربچه»، 
«زائر»، «زن پاريسي»، «جويندگان طال»، «سيرك»، «روشنايي هاي شهر»، «عصر جديد»، «ديكتاتور بزرگ»، «موسيو 
وردو»، «اليم اليت»، «سلطاني در نيويورك»، «كنتسي از هنگ كنگ»، «خانه به دوش»، «پروفسور» و «طبقه مرفه» نام برد. 
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در  اينترنت  كاربران  تعداد 
در  روز  هر  جهان  سراسر 
همان  به  و  است  افزايش  حال 
و  امنيتى  خطرهاى  نسبت 
بيشتر  نيز  سايبرى  جرايم 
به  افراد  اين  آيا  اما  مى شود، 
خود  از  محافظت  ايمنى  نكات 

در اين فضا آشنا هستند؟
كميسيونرى  سازمان 
 Information) اطالعات 
 (Commissioner's Offic
جديدى  اطالعيه  انتشار  با 
به  نسبت  خواست  مردم  از 
رعايت نكات امنيتى در فضاى 
داشته  بيش ترى  دقت  آنالين 

باشند.

امروزه  تلگراف،  سايت  گزارش  به 
تعداد افرادى كه به فرستادن اطالعات 
از  مى كنند  اقدام  مجازى  فضاى  در 
اين  و  شده  بيش تر  ديگرى  دوره  هر 
به  را  زيادى  نگرانى هاى  موضوع 

وجود آورده است.

اگرچه فضاى مجازى به طور بالقوه 
بسيارى  اما  است،  خطرناكى  محيط 
ابزارهاى  اجتماعى  سايت هاى  از 
به  تا  كرده اند  طراحى  را  ساده اى 
اين  در  امنيت  داشتن  مورد  در  شما 
كارهاى  انجام  دهند.  اطمينان  فضا 
از  محافظت  مانند  ديگرى  ساده 
همان  به  مى تواند  نيز  واى فاى  شبكه 
اندازه در محافظت از شما در فضاى 

سايبرى موثر باشد.

اگرچه بسيارى از نوجوانان و جوانان 
از فرستادن تصاوير خصوصى خود 
به فضاهاى مجازى واهمه ندارند، اما 
زمانى كه پاى فرستادن اطالعات مهم 
درصد  باشد،  ميان  در  ارزشمند  و 
زيادى از كاربران اينترنت در اين رده 
سنى متوجه خطرات اين كار هستند و 
سعى مى كنند تا حد امكان نكات ايمنى 

را رعايت كنند.

مسن تر  كاربران  اين  برعكس  اما   
مجرمان  و  هكرها  دام  به  كه  هستند 

فضاى سايبر مى افتند.

بين،حجم  اين  در  جالب  نكته 
از  بسيارى  كه  است  اطالعاتى 
در  ضرورى  غير  طور  به  مردم 
فضاى مجازى قرار مى دهند. براى 
مثال مجرمان اينترنتى مى توانند به 
تاريخ  نام،  جستجوى  با  سادگى 
تولد يا نشانى شما اولين قدم ها را 
بردارند.  شما  هويت  سرقت  براى 
كاربران  از  برخى  متاسفانه 
فيس بوك تمام اين اطالعات را در 
يك صفحه قرار مى دهند و كار را 
شكل  ساده ترين  به  مجرمان  براى 

ممكن درمى آورند.

طاليى  قانون  يك  عنوان  به  پس 
اينترنت  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 
يك فضاى عمومى است. اگر شما 
اطالعات  فردى  نداريد  دوست 
خيابان  در  را  شما  خصوصى 

را  آن  كنيد  سعى  پس  بزند،  فرياد 
در اينترنت قرار ندهيد.

فضاى  در  خصوصى  اطالعات 
آنالين امن نيست

 ICO توسط  كه  تحقيق  يك  نتيجه 
از  بيش  مى دهد  نشان  شده  انجام 
مى كنند  تصور  مردم  درصد   60
كنترل خود را بر مديريت اطالعات 
مجازى  فضاى  در  خود  شخصى 
 80 به  نزديك  و  داده اند  دست  از 
از  محافظت  نگران  نيز  درصد 
اطالعات خود در اين فضا هستند.

در   ICO از  گراهام  كريستوفر 
اينترنتى  كاربران  به  باره  اين 
كاربران  بين  اين  «در  داد:  هشدار 
دقت  بايد  اجتماعى  سايت هاى 
از  قبل  و  باشند  داشته  بيش ترى 
را  خود  خصوصى  جزئيات  آن كه 
بهتر  دهند،  قرار  سايت ها  اين  در 
است در مورد عواقب احتمالى آن 
به خوبى فكر كنند. در هيچ دوره اى 
حفاظت از اطالعات شخصى تا اين 

حد مهم نبوده است.

است  رسيده  آن  زمان  اكنون   
مورد  در  مردم  از  بسيارى  كه 
سياست هايى كه در فضاى مجازى 
در پيش گرفته اند تجديد نظر كنند».

كامپيوتر

مراقب هويت آنالين خود 
باشيد، خطر جدى است!

هشت برگ برنده براي سيستم عامل ويندوز 8 

دنياي جديد مايكروسافت با 
ظاهري سه بعدي

نرگس محمدي 

ويندوز 8 نسخه آتي سيستم عامل مايكروسافت است 
چه  اگر  شد.  خواهد  بازار  روانه   7 ويندوز  از  بعد  كه 
قطعي  ويندوز  از  نسخه  اين  مورد  در  فعلي  اطالعات 
صورت 128  به  ويندوز 8  كه  مي شود  گفته  اما  نيست، 
تكميل  زمان  تا  هم اكنون  شد.از  خواهد  عرضه  هم  بيتي 
ويندوز 8 و عرضه آن به بازار حدود 2 سال باقي مانده 
از  جديد  نسخه  اين  براي  كه  را  آنچه  مايكروسافت  اما 
در  خود  شركاي  با  را  گرفته  نظر  در  خود  سيستم عامل 

ميان گذاشته است. 

ايتاليايي  سايت  در  بار  نخستين   8 ويندوز  جزئيات 
Windowsette منتشر شد و نشان مي دهد كه رايانه هاي مبتني 
بر سيستم عامل ويندوز 8 بسيار پر سرعت بوده و فرامين را 

بدون معطلي اجرا مي كنند. طبق مطالب منتشر شده، در سيستم 
عامل مايكروسافت ويندوز 8 ارتباطات تقويت شده و اين ويندوز 
و  بعدي  سه  برجسته بيني  است.  لمسي  ظاهري  محيط  داراي 
جديد  نسل  امكانات  ديگر  جمله  از  بي سيم  تلويزيون  پشتيباني 
قابليت هايي  مهم ترين  از  بود.  خواهد  مايكروسافت  ويندوزهاي 
كه مايكروسافت براي ويندوز 8 در نظر گرفته، سازگاري اين 
اچ پي،  محصوالت  با  فايل ها  به اشتراك گذاري  براي  محصول 

OEM و ديگر شركاي مايكروسافت است. 

حاال مي توان ويندوز هاي قابل اجرا روي CPU هاي ARM را 
 System on Chip به  هم  كمي  مايكروسافت  ناميد.  ويندوز 8 
يا همان SoC ها ابراز عالقه كرد. يعني مايكروسافت از آنها هم 
پشتيباني خواهد كرد. اين كار مايكروسافت، نه تنها امكان قرار 
دادن ويندوز بعدي بر پلتفرم هاي ARM را فراهم مي آورد، بلكه 
مفهوم PC يا كامپيوتر هاي شخصي را هم به پلتفرم هاي مبتني 
بر ARM اضافه خواهد كرد.اگر با SoC آشنايي نداريد، كافي 

است Tegra 2 را به ياد بياوريد. 

اين چيپ متشكل از دو هسته پردازنده Cortex A9، كدگذار و 
و  بعدي  سه  و  بعدي  دو  گرافيكي  پردازنده  ويدئويي،  گدگشاي 
مي بينيد  كنيد  نگاه  تركيب  اين  به  اگر  بود.  صدا  كارت  همچنين 

است.  شده  جاسازي  آن  درون  پردازشي  قطعات  ترين  حياتي 
پس به اين گونه چيپ ها SoC يا 

اي،  شبكه  امكانات  گستردگي  مي گويند.   System on Chip
كاربر  شناسايي  قابليت   ،USB3 و   3 بلوتوث  با  سازگاري 
جمله  از  دست  تماس  با  فرامين  دريافت  و  وي  چهره  طريق  از 
ويژگي هاي بسيار مهم ويندوز 8 است كه تاكنون مشخص شده 
اطالعات  نمايش  جديد  شيوه هاي  از  همچنين   8 ويندوز  است. 
سه  نمايش  به  مي توان  آنها  جمله  از  كه  كرد  خواهد  پشتيباني 
استاندارد  با  سازگاري  و  بي سيم  صورت  به  اطالعات  بعدي 

HDTV اشاره كرد. 
قابليت  هشت  مايكروسافت،  برنامه ريزي هاي  آخرين  اساس  بر 
كاربردي كه قرار است در ويندوز 8 به كار گرفته شوند در زير 

آورده شده است. 

تشخيص چهره كاربر به جاي رمز عبور 
در سال 2012 ميالدي حسگرهاي به كار رفته در دستگاه هايي 
ماهوره اي  گيرنده  ديجيتالي،  دوربين هاي  ميكروفون ها،  مانند 
حسگرهاي  و  دماسنج  سرعت سنج،  سيستم هاي   ،GPS
مغناطيسي كه با رايانه هاي شخصي سازگار هستند، به ويندوز 
8 امكان مي دهند كه پس از تشخيص چهره كاربر اجازه ورود 

به رايانه را صادر كند. 

پيروي از دستگاه هاي الكترونيكي 
مايكروسافت در نظر دارد نسخه جديد سيستم عامل خود را از 
حالت ماشين-محور خارج كرده و به صورت كاربر-محور ارائه 
دهد. اين مسئله به اين معني خواهد بود كه ويندوز 8 مي تواند 
دستگاه هاي  به  و  لپ تاپ  به  شخصي  رايانه  از  شما  كه  زماني 
ديجيتالي كوچك تر منتقل مي شويد، خدمات متناسب با شما را 

ارائه دهد. 

پشتيباني از نمايشگر لمسي و چند لمسي 
مايكروسافت به همكاران خود توضيح داده است كه ويندوز 8 
مي كند.  عرضه  اپل   iPad لمسي  نمايشگر  از  بهتر  قابليتي  با  را 
سرعت سنج،  سيستم هاي  از  مي تواند  همچنين  سيستم عامل  اين 
سيستم  و  كاربر  استقرار  محل  شناسايي  هوشمند  سيستم 

تشخيص نور محيط پشتيباني كند. 

تماشاي فيلم هاي HD در تلويزيون هاي بي سيم 

ويندوز 8 قابليت سازگاري با انواع دستگاه هاي الكترونيكي از 
تماشاي  امكان  مي تواند  و  دارد  را  تلويزيوني  گيرنده هاي  جمله 

فيلم ها با كيفيت بسيار باالي HD را فراهم كند. 
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حال  در  را  خودتان  حال  به  تا  آيا 
ذهنتان  در  فكر  اين  كردن  مرور 
يافته ايد كه: «اگر فقط در موردش 
فكر كرده  بودم!» معموال اين اتفاق 
گروهي  با  كه  مي دهد  رخ  زماني 
روي مشكلي كار مي كنيد و يك نفر 
حالي  در  مي گيرد  بزرگي  تصميم 
بررسي  حال  در  هنوز  شما  كه 

جوانب مثبت و منفي آن هستيد...
مي توانيد  هم  شما  كه  حالي  در 
ياد  اگر  بگيريد  را  تصميم   بهترين 
استفاده  مغزتان  تمام  از  بگيريد 

كنيد. اما چگونه؟
تقسيم  بخش  دو  به  را  ذهن  روان شناسان، 
كرده اند؛ ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه. شما 
ذهن  با  را  منطقي  تفكرهاي  و  تحليل ها  اغلب 
خودتان  همچنين  مي دهيد.  انجام  خودآگاهتان 
و جهان اطرافتان را با ذهن خودآگاه تان تجربه 
ذهن  با  ذهنتان  قدرت  وسيله  به  شما  مي كنيد. 
پس  مي كنيد.  برقرار  ارتباط  خود  خودآگاه 
منطقي به نظر مي رسد كه ذهن خودآگاه بايد 
فكر  اين  اما  دهد  انجام  را  تصميم گيري هايتان 
اشتباه است! ذهن خودآگاه شما براي پردازش 
اطالعاتي كه به آن وارد مي شود، خيلي محدود 
است و خطا مي كند. ذهن خودآگاه قدم به قدم 
اطالعات  از  كوچك  خيلي  قسمت هاي  پردازش 
قسمت  پردازش  وارد  بعد  و  مي دهد  شكل  را 
بعدي از اطالعات مي شود. با اين روش بسيار 
مفيد، وقتي مي خواهيد كاري را انجام دهيد، آن 
شكسته  كوچك  وظايف  از  مجموعه اي  به  كار 

مي شود.

اين دنياي پيچيده
اما دنياي واقعي به مراتب براي شما پيچيده تر 
سري  يك  از  واقعي  دنياي  بدبختانه  و  است 
روابط خطي كه يكي موجب ديگري شود، تبعيت 
نمي كند. خيلي خيلي پيچيده تر و گسترده تر از 

آن است كه با چند قطعه اطالعات خطي بتوانيد 
آن را درك كنيد. حاال گفت و گوي ساده بين دو 
دوست را در نظر بگيريد. شما با هم صحبت 
و از كلمات براي توضيح دادن پردازش خطي 
فكر  افراد  از  خيلي  مي كنيد.  استفاده  اطالعات 
مي كنند اين فرايند اصلي است كه به وسيله آن 

ارتباط شكل مي گيرد.
كه  داده  نشان  بسياري  مطالعات  حال  اين  با 
ارتباط  بيشتر  ساده،  گفت وگوي  يك  در  حتي 
بدن،  زبان  با  و  خودآگاه  آگاهي  از  خارج 
حركات و لحن صدا و حتي خاطرات انباشته از 
تعامالت گذشته با دوست تان رخ مي دهد. ذهن 
ارتباط  در  را  نقش  بيشترين  شما  ناخودآگاه 
اطالعات  از  اعظمي  بخش  پردازش  و  گرفتن 
بازي مي كند. اگر سعي مي كنيد تنها با استفاده 
از كلماتي كه در حال استفاده از آنها هستيد، 
از  كوچكي  بخش  از  تنها  كنيد،  تصميم گيري 
اين  مي كنيد.  استفاده  دسترستان  در  اطالعات 
در  را  خود  شما  كه  وضعيتي  هر  براي  حالت 
آن بيابيد صادق است. شما در هر ثانيه از روز 
با مقدار زيادي از اطالعات روبه رو هستيد و 
براي درك بهتر، ذهن منطقي شما همه اطالعات 
به  قادر  حال  اين  با  مي دهد.  عبور  فيلتر  از  را 
جذب اطالعات بيشتري از طريق حواس و ذهن 

ناخودآگاه تان خواهيد بود.

اطالعات بيشتر، تصميم بهتر
احتياج  شما  بهتر  تصميم گيري  منظور  به 
اطالعات  بيشترين  پردازش  و  دسترسي  به 
يك  شما  خودآگاه  ذهن  داريد.  را  موجود 
محدود  بسيار  ولي  قدرتمند  بسيار  ابزار 
اين  بهتر  تصميم گيري  براي  اصلي  كليد  است. 
ذهن  و  درگير  را  ذهنتان  قدرت  تمام  كه  است 
ذهن  كنيد.  پردازش  وارد  را  ناخودآگاهتان 
خودآگاهتان  ذهن  شيوه  به  شما  ناخودآگاه 
پردازش اطالعات را انجام نمي دهد و همچنين 
اگر  حال  نمي كند.  برقرار  ارتباط  آن  شيوه  به 
ذهن  كنيد  اعتماد  آن  به  كه  گرفته ايد  تصميم 
ناخودآگاه اطالعات را پردازش خواهد كرد و 
بعضي  مي كند.  پشتيباني  را  شما  ايده هايي  با 
اوقات ايده هاي ذهن ناخودآگاهتان به صورت 
احساس يا حس ششمي نيست كه به يك حالت 

ظاهر مي شوند و بعضي اوقات هم به صورت 
وارد  ناگهاني  به طور  شناسايي  قابل  ايده هاي 

ذهن خودآگاهتان مي شوند.

با  تنها  كه  باورند  اين  بر  مردم  از  بعضي 
آينده)  در  امري  وقوع  (احساس  ششم  حس 
هستند،  چيزي  الهام بخش  كه  آني  پيام هاي  يا 
صورت  اين  در  كرد.  تصميم گيري  مي توان 
در  را  نقش  بزرگ ترين  ناخودآگاه تان  ذهن 
الهامات،  اين  با  مي كند.  بازي  تصميم گيري 
احساسات و ايده هايي كه ذهن ناخودآگاه آنها 
را  كار  عواقب  مي تواند  مي آورد،  به وجود  را 
براي شما نمايان كند و ايده ها آزمايشي باشند 
اگر  باشيد.  كرده  تصميم گيري  اينكه  از  قبل 
يا  هستيد  كند  تصميم گيري  موقع  كه  دريافتيد 
فكر مي كنيد تصميمي كه مي گيريد به آن خوبي 
است  آن  نشان دهنده  نيست،  مي خواهيد  كه 
ذهنتان  قدرت  از  حدكمال  به  نتوانسته ايد  كه 
ذهن  به  كه  بياموزيد  بايد  شما  كنيد.  استفاده 
ناخودآگاهتان اعتماد و به آن گوش كنيد. اگر 
بتوانيد به هر دو هدف برسيد، خواهيد توانست 
بگيريد.  سريع تري  خيلي  و  بهتر  تصميم هاي 
زندگي  در  را  چيز  همه  قدرتمند  تصميم گيري 

شما تحت تاثير قرار مي دهد.

آيا ترديد داريد؟
اگر دچار تضادهاي دروني، مشكل در روابط، 
مشكل به تعويق انداختن، ترديد و ترس و هر 
سادگي  به  مي توانيد  هستيد،  اينها  مانند  چه 
آنها  بر  سرنوشت ساز  تصميم هاي  گرفتن  با 
غلبه كنيد. شما همه جا قدرت تصميم گيري را 
موقعيت هاي  بد،  يا  خوب  لحظات  در  مي بينيد 

حساس يا غيرحساس، موقع مشكالت يا رفاه. 
به  مي شود  شما  زندگي  وارد  كه  چيزي  هر 
شدت به تصميم گيري تان بستگي دارد و شما 
با قدرت تصميم گيري مي توانيد همه موقعيت ها 
را به موفقيت تبديل كنيد. در مواجهه با چالش ها 
به  اهرمي  به عنوان  تصميم گيري  شكست ها  يا 

شما قدرت مي دهد تا بتوانيد مقاومت كنيد.

سختي هاي بزرگ، مقاومت بزرگ
بزرگ  چيزهاي  مي توانيد  آن  با  كه  راهي  تنها 
با  مواجهه  كنيد،  دعوت  زندگي تان  به  را 
كه  را  تصميماتي  بايد  شايد  سختي هاست. 
همراه سختي هاي بزرگ و مقاومت هاي بزرگ 
از  فراتر  كششي  به  بتوانيد  تا  بگيريد  هستند، 

حد محدوديت هايتان دست يابيد.
رسيدن  براي  قدرتمند  ابزار  يك  تصميم گيري، 
رسيدن  اجازه  شما  به  كه  است  موفقيت  به 
مردمي  بنابراين  مي دهد.  را  حماسه  شكوه  به 
با  مي برند  سر  به  تصميم گيري  عدم  در  كه 
جنگ  با  متوسط  اندازه  در  و  قطعيت  عدم 
در  پس  كرد.  خواهند  زندگي  هميشگي  داخلي 
يا  كنيد  عمل  و  بگيريد  تصميم  يا  زندگي تان 
اينكه براي شما تصميم مي گيرند و شما را به 
عمل وامي دارند. افراد در جهان به دو صورت 
هستند كه به راحتي قابل مشاهده است؛ آنهايي 
كه تصميم هاي بزرگ مي گيرند مانند رهبران، 
بزرگي  اهداف  به  كه  كساني  و  موفق  افراد 
رسيده اند، مخترعان و افراد با انگيزه و آنهايي 

كه در تصميم گيري شكست مي خورند.

graduateinstitute.ch/enecutive :منبع

روانشناسى

تصميم با خودتان است!
ترجمه: سحر حبيبي

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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با  خود  روابط  در  معموال  زوجين  از  درصد   76
ميل  كه  صورتي  در  هستند.  روبه رو  مشكالتي 
رضايت  احساس  يا  يافته  كاهش  شما  جنسي 

نداريد به اين 10 توصيه عمل كنيد...

1.مراقب فشارخون تان باشيد
15 تا 70 درصد مرداني كه دچار فشارخون باال 
در  ندارند.  رضايت بخشي  جنسي  روابط  هستند، 
واقع فشارخون باال عروق خوني را تخريب مي كند 
و سبب سختي و قطورشدن شرايين مي شود كه 
اصطالحا به آن سختي شرايين يا تصلب شرايين 
مي گويند. در نتيجه خون به راحتي در آلت تناسلي 
نمي گيرد.  صورت  نعوظ  و  نمي كند  پيدا  جريان 
مرتب  صورت  به  مي شود  توصيه  آقايان  به 
فشارخون خود را اندازه بگيرند و آن را پايين تر 
پايين  براي  كار  بهترين  كنند.  حفظ   5/8/13 از 
چربي  نمك،  مصرف  كاهش  فشارخون  آوردن 
است.  سبزيجات  و  ميوه  بيشتر  مصرف  و  قند  و 
فراموش نكنيد استرس هم مي تواند فشارخون را 

افزايش دهد.

2.چربي هاي دور شكم تان را آب كنيد
نتايج تحقيقاتي كه در سال 2006 روي 286 مرد 
مبتال  كه  مرداني  درصد  داد 74  نشان  شد،  انجام 
به نشانگان متابوليك هستند، دچار انزال زودرس 
مي تواند  متابوليك  نشانگان  حقيقت  در  مي شوند. 
اختالل  مردانه  جنسي  هورمون هاي  كاركرد  در 
انزال  و  نزديكي  مدت  كاهش  سبب  و  كند  ايجاد 
موضوع،  اين  از  پيشگيري  براي  شود.  زودهنگام 

مراقب اين 5 نشانه باشيد. 1. اجازه ندهيد اندازه 
 .2 شود.  بيشتر  سانتي متر   102 از  كمرتان  دور 
 .3 رود.  باالتر   5/8/13 از  نبايد  فشارخون تان 
باالتر  ليتر  در  گرم  از 5/1  خونتان  تري گليسيريد 
نرود. HDL .4 يا كلسترول نبايد پايين تر از 4/0 
گرم در ليتر باشد. 5. قند ناشتا باالتر از يك گرم 
از  مورد   5 تا   3 كه  صورتي  در  نباشد.  ليتر  در 
به  يعني  نيست  صادق  شما  مورد  در  زير  موارد 

نشانگان متابوليك مبتال هستيد.

3.رابطه جنسي مرتبي داشته باشيد
باشيد،  داشته  بيشتري  جنسي  رابطه  چه  هر 
چون  مي آيد  شما  سراغ  به  كمتر  جنسي  ناتواني 
عروق و اعصاب دخيل در انزال قوي تر مي شوند. 
 55 مرد   989 روي  فنالند  در  كه  تحقيقاتي  نتايج 
كمتر  برقراري  داد  نشان  شد،  انجام  ساله   75 تا 
ناتواني  احتمال  هفته  در  جنسي  رابطه  بار  يك  از 
اين  از  پيشگيري  براي  مي كند.  برابر  را 2  جنسي 
بار  دو  يا  يك  هفته  در  حتما  است  الزم  موضوع، 

رابطه داشته باشيد.

4.مراقب كلسترول خونتان باشيد
مي رود  باال  مردان  در  خون  چربي  ميزان  وقتي 
سبب  و  مي كند  رسوب  عروق  ديواره  در  چربي 
خود  موضوع  اين  مي شود.  خون  غلظت  و  تنگي 
باعث ايجاد اختالل در نعوظ مي شود و به دنبال 
آن اختالالت جنسي و ناتواني بروز مي كند. طبق 
بررسي هاي انجام شده از هر 50 مردي كه دچار 
چربي  داراي  نفر   20 هستند،  نعوظ  در  مشكالتي 

خون باالست. داشتن تغذيه متعادل، عدم مصرف 
زياد قند و چربي و به ويژه چربي هاي ترانس و 
مصرف زياد ميوه و سبزيجات مي تواند به كاهش 
چربي خون كمك كند. كاهش وزن و انجام فعاليت 

بدني مرتب هم به كاهش كلسترول كمك مي كند.

5.از پيش نيازها نگذريد
كه  پيش نيازها  بدون  جنسي  رابطه  برقراري 
نبايد  است  عاشقانه  رابطه  برقراري  و  نوازش 
تبديل به عادت شود. زنان از اين نوع رابطه ها لذت 
زمان  مرور  به  مي تواند  موضوع  اين  و  نمي برند 
زوجين را از هم زده كند و سبب بروز اختالالت 

در روابط شود.

6.مصرف الكل را كنار بگذاريد
الكل، سبب ضعيف  شدن عروق خوني و اعصاب 
تستوسترون  ترشح  و  مي شود  نعوظ  در  درگير 
مصرف  مي دهد.  افزايش  را  بيضه ها  توسط 
بهتر  مي شود.  جنسي  ناتواني  سبب  الكل  زياد 
دچار  تا  بگذاريد  كنار  كامال  را  آن  مصرف  است 

اختالالت جنسي نشويد.

7.مراقب قندخونتان باشيد
اثر  جنسي  رابطه  بر  مي تواند  قندخون  افزايش 
معموال  ديابت  به  مبتال  افراد  باشد.  داشته  منفي 
دچار تصلب شرايين مي شوند و در نتيجه نعوظ 
در آنها به خوبي صورت نمي گيرد. از سوي ديگر 
ديابت در كاركرد اعصاب آلت تناسلي هم اختالل 
ايجاد كرده و مانع نعوظ مي شود. كنترل قندخون 
حد  تا  مي تواند  مناسب  غذايي  برنامه  انتخاب  و 

زيادي از باال رفتن قندخون جلوگيري كند.

8.آرام باشيد
به  ابتال  احتمال  مي تواند  روزانه  استرس هاي 
ناتواني هاي جنسي را افزايش دهد. وقتي احساس 
كاهش  نعوظ  قدرت  مي كنيد  اضطراب  يا  ترس 
آرامش  احساس  مردي  كه  صورتي  در  مي يابد. 
وظيفه همسر است كه با نوازش گردن،  نكند اين 

كمر و پاها به آرامش او كمك كند.

9.سيگار را ترك كنيد
كشيدن  سيگار  كه  است  داده  نشان  بررسي ها 
مي تواند سبب ناتواني جنسي شود. در واقع نيكوتين 
در عروق رسوب مي كند و تنگ شدن عروق نعوظ 
را به تاخير مي اندازد. كشيدن روزي 2 سيگار به 
ميزان يك سوم جريان خون در بيضه ها را كاهش 
مي دهد. طبق تحقيقات انجام شده در سال 2007 
ترك سيگار مي تواند به سرعت ناتواني جنسي را 
بهبود دهد. فراموش نكنيد سيگار كشيدن مي تواند 
سبب بروز ناراحتي هاي قلبي، افزايش فشارخون، 

ديابت و چاقي شود.

10.خانم ها به آقايان اعتماد به نفس بدهند
در صورتي كه همسر شما به ناتواني جنسي مبتال 
چندان  مساله  اين  كه  موضوع  اين  بيان  با  شده 
اهميتي ندارد و درمان پذير است و اينكه عشق در 
زندگي مشترك مهم ترين موضوع است سعي كنيد 
به او اطمينان خاطر و اعتمادبه نفس بدهيد تا براي 

درمان مشكل خود زودتر اقدام كند.
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آشنايي  مي گويند  استفورد  دانشگاه  محققان 
غم هاي  مقابل  در  را  ما  تحمل  ديگران  غم هاي  با 

زندگي بيشتر مي كند

نه تو بدبخت ترين آدم 
دنيايي، نه مشكل تو 

بزرگ ترين مشكل دنياست
ترجمه: اعظم ولي قيداري/

شناخت غم هاي ديگران ما را خوشحال مي كند؛ اين 
محققان  مي آيد؛  هم  خودخواهانه  نظر  به  كه  جمله 
دانشگاه استنفورد طبق آخرين تحقيقاتشان عنوان 
و  مشكالت  با  وقتي  شما  مي گويند  و  مي كنند 
غم هاي ديگران روبه رو مي شويد، متوجه مي شويد 
شما  مشكل  و  نيستيد  دنيا  آدم  «بدبخت  ترين»  كه 
از  يكي  مونين  نيست.  دنيا  مشكل  بزرگ ترين 
همكاران اين تحقيق مي گويد: «وقتي تصور مي كنيد 
كه همه اطرافيان شما شاد هستند، احساس خوبتان 
را نسبت به زندگي خودتان و شادي هايي كه داريد 
هر  مي شويد  متوجه  بنابراين  مي دهيد.  دست  از 

فردي يك مساله اي دارد.»

كه  هنگامي  دارد.  وجود  هم  قضيه  اين  برعكس 
ازدواج  يا  كرده  پيدا  شغلي  كسي  مي شنويم  ما 
كرده يا يك اتفاق خوشايند برايش افتاده ذهن ما 
و  بيفتد  ناكامي هايش  ياد  به  تا  مي كند  پيدا  تمايل 
اين نكته ديگري است كه اين تحقيق براي ما بيان 
با  ما  از  كدام  هر  اجتماعي،  زندگي  در  اما  مي كند. 
بخشي از واقعيت ها روبه رو مي شويم و زماني كه 
وبالگ آشنا يا دوستي را مي خوانيم يا عكس هايي 
موفقيت هايش  درباره  يا  مي بينيم  او  زندگي  از 
تمركز  آن  روشن  نقاط  روي  بيشتر  مي شنويم، 
مي كنيم. روي خبرهاي خوب، اتفاق هاي خوشايند 
نمي خواهيم  ما  از  كدام  هيچ  چراكه  زندگي اش.  از 
روزمان را با يك بدبخت بگذرانيم. الكس جوردان، 
يكي ديگر از همكاران اين تحقيق مي گويد: «آدم ها 
به لبخند روي چهره دوستشان نگاه مي كنند و فكر 

مي كنند او هميشه خوشحال است و بي غم.»

كردن  مخفي  براي  تمايل  مي گويد  تحقيق  اين 
حس هاي  از  بيشتر  برابر  سه  منفي  حس هاي 
شادي هاي  درباره  مردم  بيشتر  است.  مثبت 
در  چه  و  حرف ها  در  چه  مي كنند  غلو  ديگران 
بيشتري  تنهايي  احساس  درونشان.  احساسات 
درباره  كردن  فكر  به  را  زيادي  ساعت  و  مي كنند 

بدبختي هايشان مي گذرانند.

جوردان مي گويد: «خيلي واضح است؛ تصور اينكه 
بسيار  هستيد،  آدم  بدبخت ترين  و  آدم  تنها  شما 
سخت است. در حالي كه اگر نسبت به اين موضوع 
آگاه باشيد كه بيشتر افراد به طور طبيعي و غالبا 
را  افسردگي شان  و  بد  احساس  مواقع  بيشتر  در 
سخت  دوره هاي  از  كردن  گذر  نمي دهند،  نشان 
برايتان راحت تر مي شود.» اين محققان در آخر به 
كساني كه مي خواهند از اين حالت رها شوند چند 

توصيه دارند:

فكر  كه  اندازه اي  آن  به  باشيد  داشته  ياد  به   .1
مي كنيد، تنها نيستيد.

از  بسياري  از  شما  باشيد  داشته  ياد  به   .2
گرفتاري هاي ديگران بي خبر هستيد.

3. احساس هاي بدتان را با دوستان نزديكتان در 
ميان بگذاريد، با كسي كه مي تواند به شما انرژي 

مثبت دهد و با خوش بيني برخورد كند.
و در آخر اينكه مونين به شما مي گويد: «اگر ما به 
در  هستيم،  ناراحت  اندازه  چه  كه  بگوييم  ديگران 
همان لحظه احساس بهتري پيدا مي كنيم، گويي كه 

از آن احساس بد رهايي پيدا كرده باشيم.»
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10 توصيه براي غلبه بر كاهش ميل جنسي
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چرا بعضى ها نمى توانند 
سيگار كشيدن را ترك كنند؟

سيگار  وجه  هيچ  به  نمى توانند  كه  افراد  از  بعضى   
خود  ژن هاى  در  را  علت  بايد  بگذارند  كنار  را  كشيدن 

جستجو كنند.
در  كه  كردند  كشف  مغز  در  را  مسيرى  دانشمندان 
صورتى كه به درستى عمل نكند مى تواند به طور غير 
فرد  يك  در  را  كشيدن  سيگار  براى  تمايل  كنترلى  قابل 
تقويت كند.اين نقص ژنتيكى در يك پروتئين قرار دارد 
كه معموال با وارد شدن نيكوتين به سيگار فعال شده و 
عالقه به مصرف سيگار را كاهش مى دهد.اعضاى اين 
تيم تحقيقاتى توانستند با ايجاد تغييرات ژنتيكى فعاليت 

اين  از  بعد  كنند.  متوقف  موش ها  در  را  پروتئين  اين 
شدت  به  حيوانات  اين  در  نيكوتين  دريافت  به  نياز  كار 
افزايش پيدا مى كرد و آن ها ديگر نمى توانستند تمايالت 
موسسه  از  كنى  پاول  كنند.پروفسور  كنترل  را  خود 
اين  گفت:  باره  اين  در  فلوريدا  در  اسكريپس  تحقيقاتى 
ضد  داروهاى  ساخت  براى  را  زمينه  مى تواند  يافته ها 
بتوانيم  ما  نزديك  آينده  در  شايد  و  كند  فراهم  سيگار 
ترك سيگار را براى بسيارى از معتادان به اين محصول 
دخانى ساده تر كنيم. در اين مطالعات كه در سايت نيچر 
يك  روى  خاص  طور  به  دانشمندان  است  شده  منتشر 
ماده شيميايى به نام آلفا5- در يكى از مسيرهاى مغزى 
گفت:  باره  اين  در  فولر  كريستى  كردند.دكتر  تمركز 
اين  كه  بود  جالب  ما  براى  بسيار  موضوع  اين  دانستن 
در  اندازه  اين  تا  مى تواند  هابنوال  نام  به  شيميايى  ماده 
باشد. داشته  نقش  كشيدن  سيگار  براى  تمايل  كنترل 

تا  مردم  از  بعضى  چرا  كه  مى دهد  نشان  تحقيقات  اين 
شامل  دخانى  محصوالت  مصرف  به  نسبت  اندازه  اين 
نيكوتين مانند سيگار آسيب پذير مى شوند و بعد از مدتى 
عامل  اين  بگذارند.  كنار  را  خود  اعتياد  نمى توانند  ديگر 
مى تواند در نهايت منجر به ابتال به بيمارى هاى بسيار 

خطرناك مانند سرطان ريه شود.
درصد   6 و  انگليسى  بزرگساالن  پنجم  يك  تقريبا 
سيگار  انگلستان  در  سال   16 تا   11 بين  كودكان  از 
مى كشند. نيمى از افرادى كه به طور طوالنى مدت اقدام 
بيمارى هاى  به  ابتال  اثر  در  مى كنند  سيگار  مصرف  به 
جان  طبيعى  موعد  از  زودتر  آن  مصرف  با  مرتبط 
خود را زا دست مى دهند. دانشمندان معتقدند تمايل به 
به  فرزندان  به  مادر  و  پدر  از  مى تواند  سيگار  مصرف 

ارث برسد.
ديلى ميل، 31 ژانويه
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زيان هاي بي شمار 
بي خوابي هاي شبانه

ساعت   8 با  مقايسه  در  بمانيد،   بيدار  شب  تمام  اگر 
مصرف  انرژي  بيشتر  كالري   161 بدن تان  خواب،  
بعد  روز  جبراني  خواب  طي  عوض  در  اما  مي كند، 

و فعاليت هاي 24 ساعت بعدي، بيش از 250 كالري 
اضافه تر ذخيره مي كند. 

عالقه  بگويم  است  بهتر  شايد  يا  عادت  افراد،  برخي 
شب  ساعات  اغلب  افراد  اين  دارند.  شب بيداري  به 
را بيدار هستند. در كنار اين دسته البته افرادي هم 
وجود دارند كه ناچارند شب ها را به دليل شغل خود 
بيدار بمانند. اما اين شب بيداري ها، چه تاثيري روي 

شب،  كه  موافقند  نوعي  به  همه  واقع  دارد؟در  بدن 
دانشمندان  اما  دارد،   هزينه  بدن  براي  ماندن  بيدار 
تازه اعالم كرده اند كه اين هزينه دقيقا چه قدر است. 
با  كلرادو  دانشگاه  محققين  ديسكاوري،  گزارش  به 
مقايسه ميزان انرژي كه بدن فردي كه تمام شب را 
شب  كه  فردي  بدن  با  مي كند،   مصرف  است  بيدار 
مبناي  بر  را  هزينه  اين  كرده اند  سعي  مي خوابد،  را 
ميزان انرژي كه از دست مي رود يا ذخيره مي شود، 
دادن  دست  از  محققين،  اين  گفته  نمايند.به  محاسبه 
 161 حدود  مي كند  وادار  را  بدن  شب،  يك  خواب 
شب  در  ساعت   8 فرد  كه  حالتي  از  بيشتر  كالري 
مي خوابد،  انرژي مصرف كند. البته اين ميزان انرژي 
بدون احتساب ميزان انرژي مصرفي در فعاليت هايي 

است كه شب بيداري به همراه دارد.

 خب، فكر نكنيد كه يك راه تازه و بي دردسر براي 
چون  كرده ايد،  پيدا  سوزاندن  كالري  و  شدن  الغر 
مطالعات نشان مي دهد در اين شرايط،  بدن روز بعد 
مي كند.اندازه گيري  ذخيره  را  بيشتري  كالري  ميزان 
ميزان مصرف انرژي افراد طي 24 ساعت روز در 
حالت هاي خواب آلودگي، بيدار ماندن يا برخاستن از 
كاركردهاي  از  يكي  كه  مي دهد  نشان  شبانه،   خواب 
اين  در  است.  انرژي  حفظ  بدن،   براي  خواب  اصلي 

مطالعه، 7 فرد جوان و سالم شركت داشتند. 

آنها به مدت سه روز درون اتاقي مهر و موم شده 
زندگي كردند. آنها تمام وقت در حال استراحت روي 
با  غذاهايي  ثابتي  زمان  در  روز  هر  و  بودند  تخت 

امواج  دانشمندان  مي خوردند.  يكسان  كالري  ميزان 
تنفس  كربن  دي اكسيد  و  اكسيژن  ميزان  و  مغزي 
به  طريق  اين  از  و  داشتند  نظر  تحت  را  افراد  اين 
يا  خواب  از  مرحله  هر  در  فرد  كه  انرژي  ميزان 
تفاوت  مي بردند.البته  پي  مي كرد  مصرف  بيداري 
بيداري  و  خواب  حالت  در  شب  در  مصرفي  انرژي 
(161 كالري) خيلي ناچيز است،  به اندازه يك ليوان 
پيامدهاي  مي توانند  كوچك  تفاوت هاي  اما  شيرگرم! 
بزرگي را به دنبال داشته باشند. تا جايي كه مصرف 
تنها 50 كالري اضافه در روز مي تواند در درازمدت 
به چاقي مفرط ختم شود.نتايج اين مطالعه نشان داد 
كه افراد وقتي تمام شب را بيدار بمانند، طي 8 ساعت 
خواب جبراني بعدي، 28 كالري كمتر از يك خواب 8 

ساعته معمولي شبانه كالري مي سوزانند. 

 24 طي  نمي شود،  ختم  همين جا  به  انرژي  ذخيره 
روزهاي  از  كمتر  كالري   228 بدن  بعدي،  ساعت 
مطالعه  اين  در  تازه  مي كند.  مصرف  انرژي  عادي 
 8 مي توانستند  فقط  شب بيداري  جبران  براي  افراد 
ساعت بخوابند و اگر به آنها اجازه مي دادند بيشتر 
بخوابند، شايد نتيجه از اين بدتر هم بود. در نتيجه، 
اگر به الغري و سوزاندن كالري فكر مي كنيد، اصال 
نمي ارزد كه شب ها بيدار بمانيد.در مرحله بعدي، اين 
محققين مي خواهند ببينند كم خوابي و از دست دادن 
چه قدر  درازمدت،   در  شبانه  خواب  از  كمي  ساعات 
شب  يك  با  مقايسه  در  بدن،  انرژي  مصرف  روي 

كامل بيدار ماندن، تاثير مي گذارد.

درآمد از راه كاهش وزن و ترك سيگار
و  چاق ها  به  گرفته  تصميم  جديد  اقدام  يك  در  انگستان  دولت 

سيگاري ها رشوه بدهد تا شيوه غلط زندگي خود را اصالح كنند...
ده ها سال است كه انگلستان با انواع سياست ها تالش كرده مردم 
را به شيوه زندگي سالم ترغيب كند. اما هنوز هم خيلي ها بي تفاوت 
به تبليغات دوروبر خود سيگار مي كشند يا هر روز چاق و چاق تر 

مي شوند. 
حاال مسووالن بهداشت و سالمت اين كشور طرح هاي مبتكرانه اي 
را در نظر گرفته اند. هفته گذشته دولت بريتانيا اعالم كرد 5 ميليون 
حواله 50 پوندي آماده كرده تا به خانواده هايي بدهد كه مي خواهند 

ميوه و سبزيجات را بيش از پيش در رژيم غذايي خود وارد كنند. 
البته اين طرح ها منتقداني هم دارد. برخي كارشناسان معتقدند چنين 
آمارهاي  اما  مي دهند.  عكس  نتيجه  طوالني مدت  در  برنامه هايي 
نسبي  موفقيت  از  نشان  طرح ها  اين  اجراي  اوليه  مراحل  به  مربوط 
آنها دارد. به عنوان نمونه يكي از اين طرح هاي موفق در مورد ترغيب 
بچه ها به پياده روي بود. اين طرح در حومه لندن و توسط سيستم 
حمل ونقل عمومي اجرا شد. هر بچه اي كه فاصله خانه تا مدرسه را 
پياده مي رفت از دولت بن خريد مجاني يا بليت سينما هديه مي گرفت. 
كاهش  به  اقدام  كه  چاق هايي  براي  انگلستان  جديد  برنامه هاي  در 
وزن مي كنند، پاداش بسيار خوبي در نظر گرفته شده است. دولت 
اعالم كرد هر فرد چاقي كه موفق شود وزن خود را به سطح ايده آل 
برساند 425 پوند (662 دالر) جايزه مي گيرد. البته دريافت اين مبلغ 
يك شرط ديگر هم دارد؛ فرد چاق بايد وزن جديد خود را براي 24 
ماه ثابت نگه دارد. وينتون روسيتر، طراح اين برنامه مي گويد: «قرار 
است هر كس نتوانست در اين 24 ماه دوام بياورد از برنامه حذف 

شود و هيچ پولي هم نگيرد.»
روسيتر معتقد است اكثر افراد حاضرند هر كاري بكنند تا پول خود 
را از دست ندهند. اين كار حتي براي خيلي ها از پول درآوردن هم 

مهم تر است. 
الزم به ذكر است كه طرح هايي مشابه با برنامه هاي دولت انگلستان 
قبال در آمريكا هم مورد آزمايش قرار گرفتند اما همه آنها كامال با 

شكست مواجه شود.
مي گويد:  لندن  دانشگاه  در  تغذيه  استادان  از  يكي  النگ،  تيم  دكتر 
سياست هايي  اجتماعي  گسترده  سطح هاي  در  چاقي  با  «مبارزه 
شدن  ارزان  و  قيمت ها  تغيير  نمونه  عنوان  به  مي خواهد.  بنياني 

غذاهاي سالم براي همه مردم!» 
AP :منبع

آيا تا به حال برايتان پيش آمده كه ميهمانان 
پردردسري داشته باشيد كه نه تنها از بودن 
در كنار آنها لذت نبريد، بلكه مدام دعا كنيد كه 
زودتر بروند و از دستشان خالص شويد؟! 
مي شويد،  روبه رو  مشكل  اين  با  زياد  اگر 
راهكارهاي  اين  به  كوتاهي  نگاه  نيست  بد 
كنار  در  آسايش  داشتن  براي  پيشنهادي 

ميهمان هاي دردسرسازتان بيندازيد....

اينترنت  به  معتاد  ميهمان تان  فرزند  اگر 
است و شما با كامپيوترتان كار داريد...

كه  دارد  نوجواني  فرزند  شما  ميهمان  اگر 
دست هايش از روي صفحه كليد كامپيوترتان 
جدا نمي شود و مدام در حال وب گردي است، 
بهتر است به او بگوييد كه شما هم كار مهمي 
داريد و مجبوريد كه دقايقي براي فرستادن 
استفاده  كامپيوترتان  از  ايميل  كردن  چك  يا 
اجازه  او  به  حتما  كار  اين  از  پيش  اما  كنيد. 
پيشگيري  براي  و  كند  تمام  را  كارش  دهيد 
را  او  احتمالي  دلخوري  آمدن  وجود  به  از 
به يك ظرف چيپس و ماست يا بيسكويت و 

شيركاكائو ميهمان كنيد. 

يا  هستند  گياه خوار  شما  ميهمانان  اگر 
سليقه غذايي خاصي دارند...

دارند  خاصي  غذايي  سليقه  افراد  از  خيلي 
نمي خورند  چيز  همه  ساده تر  عبارت  به  و 
مثال گياه خوار هستند يا از افزودن ادويه به 
غذايشان لذتي نمي برند. از طرف ديگر شما 
مي كنيد  دعوت  ميهمان  وقتي  داريد  دوست 
در  را  خودتان  سليقه  و  بگذاريد  تمام  سنگ 
پخت وپز به رخ آنها بكشيد! در اين صورت 
ميهمانتان  ميل  با  مطابق  غذا  كمي  مي توانيد 
بپزيد و بقيه غذاها را با سليقه خود درست 
بخواهيد  ميهمانان  از  حتما  و  كنيد  سرو  و 
در  كنند.  امتحان  هم  را  شما  دستپخت  تا 
احترام  خود  ميهمانان  به  هم  صورت  اين 
آنها  به  را  آشپزي تان  هنر  هم  و  گذاشته ايد 

نشان داده ايد. 

صبحانه  مي خواهيد  و  شده ايد  بيدار  اگر 
بخوريد و ميهمانان هنوز خواب هستند...

دوري  راه  از  ميهمانان  وقت ها  بعضي 
آمده اند و شب را در منزلتان مي مانند و به 

صبح   11 و   10 ساعت  تا  راه  خستگي  علت 
هستيد،  سحرخيز  كه  شما  و  مي خوابند 
چون  و  مي شويد  بيدار   8 يا   7 ساعت  از 
بخوريد،  صبحانه  آنها  بدون  نمي توانيد 
كافي  مشكل  اين  حل  براي  مي شويد.  كالفه 
را  صبحانه تان  هميشگي  عادت  طبق  است 
اجازه  و  برسيد  كارهايتان  به  و  كنيد  ميل 
بدهيد كه ميهمان ها تا هر ساعتي كه دوست 
اگر  كه  باشد  حواستان  فقط  بخوابند.  دارند، 
مانند  گرمي  صبحانه  برايشان  مي خواهيد 
بيدار  محض  به  كنيد،  درست  املت  يا  نيمرو 
شدن آنها از خواب اين كار را انجام دهيد تا 

صبحانه بيات نشود و از دهن نيفتد. 

شما  و  ندارد  اتومبيل  ميهمان تان  اگر 
مجبوريد او را هر كجا كه مي خواهد، ببريد 

و بياوريد...
كرده ايد،  دعوت  را  ميهمان تان  خودتان،  اگر 
به  او  دنبال  كه  است  اين  مودبانه  رفتار 
بياوريد.  خانه  به  را  او  و  برويد  فرودگاه 
را  روزه  چند  اقامت  قصد  ميهمان ها  اگر  اما 
داشتند و شما وقت گرداندن آنها را در شهر 
اتومبيل  يا  خود  اتومبيل  مي توانيد  نداريد، 
نمي كنيد  استفاده  آن  از  زياد  كه  همسرتان 
در اختيارشان بگذاريد. فقط پيش از اين كار 
بلد  رانندگي  شما  ميهمان  كه  شويد  مطمئن 

است.

به  رفتن  براي  اقوام  از  يكي  فرزند  اگر 
دانشگاه به خانه تان آمده...

خود  فرزندان  نگران  هميشه  مادرها  و  پدر 
هستند و به همين خاطر وقتي كه در دانشگاه 
پذيرفته  تحصيل  ادامه  براي  ديگري  شهر 
آن  در  اقوام شان  خانه  به  را  آنها  مي شوند، 
براي  را  مناسبي  خانه  تا  مي فرستند  شهر 
يكي  فرزند  اگر  حاال  كنند.  پيدا  اقامت شان 
دانشگاه  به  رفتن  براي  هم  شما  اقوام  از 
قصد  و  كرده  جاخوش  و  آمده  خانه تان  به 
كه  بگوييد  او  به  است  بهتر  ندارد،  هم  رفتن 
مي توانند  كه  داريد  شهر  اين  در  دوستاني 
اقامت  براي  مناسب  جاي  يك  كردن  پيدا  در 
او كمك كنند. اين طوري ميهمان جوان شما 
اين  از  پيش  نمي تواند  كه  مي شود  متوجه 

روي ماندن در خانه تان حساب باز كند.

تمام  و  نيستند  نظم  با  شما  ميهمانان  اگر 
خانه تان را به هم مي ريزند...

گاهي ميهمانان نظم چنداني ندارند و با پخش 
كردن لباس و وسايل شان در سراسر خانه، 
چهره منزلتان را زشت مي كنند. براي رهايي 
فقط  را  اتاق  يك  مي توانيد  هم  مشكل  اين  از 
اختصاص  ميهمانان تان  به  روز  چند  براي 
را  خود  وسايل  كه  بخواهيد  آنها  از  و  دهيد 

آنجا بگذارند.  منبع: ريدرزدايجست

با ميـهـمـانـان پـردردسـر 
چـه كـار كنـيـم؟

ترجمه:ندا احمدلو 
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حمله سارقان به موميايي هاي موزه قاهره
را  موميايي  چند  و  حمله  قاهره  موزه  به  بوده  توتنخامون  طاليي  تنديس  سرقت  شان  هدف  كه  مرد   9

تخريب كردند
اوضاع و احوال مصر در اين روزها فرصت خوبي را در اختيار باندهاي تبهكار قرار داده تا به غارتگري 
 10 تخريب  بر  عالوه  موزه  اين  به  ورود  با  سارقان  قاهره،  موزه  در  ارتش  حضور  رغم  بپردازند.به 
شي كوچك باستاني سر دو موميايي را نيز از تن جدا كردند. قصد اين دزدان به سرقت بردن تنديس 

گرانبهاي توتنخامون بوده. 
9 مرد در نيمه شب شنبه با توجه به نقصي كه در سيستم امنيتي موزه قاهره به وجود آمده بود به اين 
موزه حمله كردند.اين نقص در نتيجه آتش گرفتن ساختمان حزب دموكرات حاكم بر مصر در سيستم 
امنيتي موزه قاهره به وجود آمده بود. دزدان كه دو جمجمه موميايي و دو مجسمه دو هزار ساله را 
به سرقت برده بودند توسط پليس و تعدادي از مردم عادي به دام افتادند. گفته مي شود يكي از اين دو 
مجسمه، مجسمه توتنخامون بوده كه توسط سارقان به دو نيم شده است.در اين ميان مسئوالن اين 

موزه ابراز اميدواري كرده اند بتوانند اين شي ارزشمند را تعمير كنند. 
زاهي هاواس، رئيس شوراي عالي عتيقه جات مصر گفت:« قصد اين سارقان تنديس طاليي توتنخامون 
بود كه خوشبختانه به اين هدف خود نرسيدند. خرابكاران هيچ قصد و نقشه اي براي سرقت ديگرآثار 
داخل موزه نداشتند و به همين دليل مجموعه هاي موجود در اين موزه سالم مانده و در كنترل ارتش قرار 
دارند.»هر چند مسئوالن مي گويند هيچ يك از اشياي گرانبهاي اين موزه به سرقت نرفته اما گزارش هاي 
ويدئويي الجزيره از اين موزه كه طبقه هاي خالي را نشان مي دهد گوياي واقعيت ديگري است. در اين 

ميان مسئوالن موزه قاهره مدعي شده اند از ترس سارقان اشياي موزه را پنهان كرده اند. 
با گسترش اعتراضات ضد دولتي مردم و شلوغ شدن خيابان ها، نگراني از پراكنده شدن مردم و سوء 
با  تا  كرد  مجبور  را  اين كشور  تاريخي مصر، ارتش  ديگر مناطق  تخريب  به  خرابكاران نسبت  استفاده 
اعزام نيروهايي به مناطق باستاني اين كشور همچون اهرام جيزه، معبد االقصر و ديگر بناها به حفاظت 
از آنها بپردازد.زاهي هاواس در ادامه حرف هايش افزود: «اكنون و پس از حضور نيروهاي ارتشي، 
حاشيه امني براي آثار موجود در موزه به وجود آمده و تنها مشكل آتش سوزي مقر حزب حاكم است 
كه در مجاور موزه قرار داشته و احتمال آن مي رود كه به موزه سرايت كند.هاواس كه با دقت عمليات 
اطفاي حريق دفتر حزب حاكم مصر را زير نظر داشت تنها نگراني خود را تخريب اين ساختمان دانست 

كه در آن صورت به طور كامل روي موزه فرو خواهد ريخت. 
موزه قاهره كه ساالنه ميليو ن ها بازديد كننده را به خود مي بيند، محل نگهداري هزاران شي تاريخي به 
دست آمده از اين كشور است كه قدمت چهار هزار ساله آن را به تصوير مي كشد. پس از سقوط صدام 
حسين در عراق در سال 2003،موزه ملي بغداد تخريب و آثار ملي اين كشور به يغما رفت اما آنطور كه 
به نظر مي رسد مصري ها براي حفظ آثار چند هزار ساله شان كامال مصمم هستند. به طوري كه تعدادي 
از مردم عادي قاهره در حال حاضر در اطراف موزه ملي شان مستقر شده تا مانع از به سرقت رفتن 

گنجينه هاي چند هزار ساله كشورشان شوند. 
30 ژانويه

ركوردزني بازنشسته هاي ژاپني در دزدي
گزارش هاي جديد پليس ژاپن حاكي از آن است كه سالمندان ژاپني 
از يك سو براي تامين مايحتاج زندگي شان و از سوي ديگر براي 
يك  از  بيش  ژاپن  در  مي زنند.  دزدي  به  دست  كردن  توجه  جلب 
دستگير   2010 سال  در  كه  فروشگاه ها  از  كاال  سارقان  چهارم 
گروه  اين  از  كه  افرادي  آمار  داشتند.  سن  سال   65 باالي  شدند، 
سني در فروشگاه هاي ژاپن دست به سرقت مي زنند سالهاست باال 

بوده اما اكنون به ركوردي تازه رسيده است. 
در گزارشي ساالنه، پليس ژاپن اعالم كرد كه در سال 2010، 27 
فروشگاه،  از  كاال  سرقت  جرم  به  را  بازنشسته  فرد  و 362  هزار 
دستگير  نوجوانان  سارقان  آمار  برابر  تقريبا  كه  كرده  بازداشت 
مواد  بازنشسته،  سارقان  است.بيشتر  بوده  كشور  اين  در  شده 
غذايي يا لباس دزديده اند تا اجناس لوكس گرانقيمت.جمعيت ژاپن 
به سرعت پير مي شود و اين در حالي است كه اقتصاد اين كشور 

راكد مانده است. 
در حال حاضر بيش از 20درصد از جمعيت ژاپن باالي 65 سال 
درصد  به40   2050 سال  تا  مي رود  انتظار  كه  رقمي  دارند  سن 
برسد.يكي از مقامات پليس ژاپن به روزنامه ژاپني «مينيچي» گفت 
كه دليل دزدي بازنشستگان از فروشگاه ها فقط كم بضاعتي مالي 
نيست بلكه همچنين به اين دليل است كه آنها احساس انزوا مي كنند. 
خانواده در  در دهه هاي اخير ساختار همزيستي سه نسل از يك 
اكنون  است.  كرده  تغيير  بوده،  رايج  امري  ژاپن  در  كه  هم،  كنار 
جوانان بيشتر مايل به مهاجرت به شهرهاي بزرگ هستند تا بتوانند 
سالمندان  دليل  همين  به  باشند.  داشته  بيشتري  شغلي  فرصت 
خانواده ها به طور فزاينده اي تنها و منزوي شده اند.در همين حال، 
پيدا كردن كار براي بازنشستگاني كه مي خواهند به فعاليت كار از 
خارج از خانه ادامه دهند، دشوارتر شده است امري كه ناشي از 
ركود اقتصادي است.پليس مي گويد كه ركورد باالي سرقت توسط 
بازنشستگان - حدود 26 درصد سرقت ها در ژاپن - نشان دهنده 
نمي شود.وقتي  ديده  آن  شدن  بهتر  از  نشانه اي  كه  است  روندي 
آمارگيري از سرقت از فروشگاه در ژاپن در سال 1986 آغاز شد، 
شمار بازنشسته هايي كه بازداشت شده بودند 4918 نفر بود اما 
اين آمار سير صعودي داشته و در سال 1999 به 10 هزار نفر و 

در سال 2004 به 20 هزار نفر رسيد. 
28ژانويه

شوهر ناراضى، نام همسراش را در فهرست 
تروريستى وارد كرد

 
يك افسر امور مهاجرت در انگليس به دليل اختالفات زناشويى و دلخورى زياد از 

همسر خود، نام وى را در فهرست كنترل تروريستى وارد كرد.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اين افسر نام 

زن خود را در بين اسامى افرادى اضافه كرد كه حق ورود به انگليس را ندارند.
از  خود  خانواده  با  مالقات  براى  وى  همسر  كه  گرفت  صورت  زمانى  اقدام  اين 
انگليس خارج شده بود.به گزارش روزنامه ميرور چاپ انگليس، زن بيچاره وقتى 
براى گرفتن بليط پرواز بازگشت به فرودگاه مراجعه كرده بود مسئوالن فرودگاه 
به وى اعالم كردند كه نبايد سوار هواپيما شود و علت آن را هم توضيح نداده 
بودند.وى سپس با شوهر خود تماس مى گيرد و به او قول مى دهد كه به موضوع 
رسيدگى مى كند اما دلخورى شديد مرد از زنش موجب شد كه هيچ اقدامى نكند و 

همسر او به ناچار 3 سال اخير عمر خود را در پاكستان گذرانده است.
مدت كوتاهى بعد از اين اتفاق زن انگليسى متوجه مى شود كه شوهر وى عمدا 
اين  طول  در  است.باالخره  كرده  وارد  ها  ترويست  اسامى  فهرست  در  را  او  نام 
مدت روساى افسر خطاكار موضوع را متوجه شدند و پس از اعتراف فرد او را 

اخراج كردند.

نجات كوهنورد 
اسكاتلندى پس از 
سقوط از ارتفاع 

300 مترى

كوهنورد  آساى  معجزه  نجات 
از  سقوط  از  پس  اسكاتلندى 
كوه  يك  300مترى  ارتفاع 
را  امدادرسان  تيم  شگفتى 

برانگيخت.

«حوادث»  سرويس  گزارش  به 
ايران  دانشجويان  خبرگزارى 
كوهنورد  پوتر  آدام  (ايسنا)، 
از  پس  اى  لحظه  36ساله، 
برخاست  خود  جاى  از  سقوط 
و شروع به خواندن نقشه كرد.

گروه هاى نجات با هلى كوپتر 
براى كمك به پوتر با ارتفاعات 
منطقه  نزديكى  در  اسكاتلند 
و  شدند  اعزام  نويس»  «بن 
جستجوى  در  ابتدا  در  چون 
به  بودند  مصدوم  مرد  يك 
مدت  اما  نكردند  توجهى  پوتر 
كوتاهى دريافتند كه پوتر همان 

كوهنورد سقوط كرده است.

اين  سان،  روزنامه  گزارش  به 
كوهنورد چند لحظه اى پس از 
بعد  اما  نبود  هوش  به  افتادن 
از مدت كوتاهى از جا بلند شد 
به  خود  مسير  يافتن  براى  و 
خواندن نقشه اى كه در دست 

داشت، ادامه داد.

بالفاصله  امداد  كوپتر  هلى 
را  وى  پوتر  شناسايى  از  پس 
جنوبى  عمومى  بيمارستان  به 
خوش  مرد  اين  رساندند. 
در  خراشى  جز  به  شانس 
صورت و سه شكستگى جزئى 
در ناحيه كمر آسيب خطرناكى 

نديده است

ارسال تصاوير مستهجن در اينترنت، خواننده معروف پاپ را زندانى كرد
رسانه هاى دولتى اندونزى اعالم كردند كه يكى از خواننده هاى پاپ اين كشور به اتهام ارسال 

تصاوير و فيلم هاى مستهجن در اينترنت به سه سال و نيم حبس محكوم شد.
به  كه  ايرهام»  «نزريل  (ايسنا)،  ايران  دانشجويان  خبرگزارى  «حوادث»  سرويس  گزارش  به 
«آريل» معروف است، روز گذشته توسط دادگاه عالى اندونزى و به اتهام ارسال تصاوير و 
فيلم هاى مستهجن از ارتباطش با دو زن به سه سال و نيم حبس محكوم شد.به گزارش ايسنا، 
اين خواننده معروف پاپ اندونزيايى كه تنها 29 سال سن دارد، در دفاع از خود يادآور شد كه 

اين تصاوير و فيلم ها از منزلش ربوده شده و او از اين موضوع اطالعى نداشته است.
كارشناسان و هيات منصفه دادگاه عالى اندونزى خاطر نشان كردند كه اين خواننده پاپ بر 

خالف قانون و شرع اسالم عمل كرده و مستحق مجازات است.«سينگى بودى پراكوسو» قاضى رسيدگى به اين پرونده 
هم در مصاحبه اى با خبرگزارى آسوشيتدپرس عنوان كرد: هنگامى كه راى بر حبس اين خواننده صادر شد، صدها تن 
از طرفداران وى در خارج از صحن دادگاه دست به اعتراض زدند.همچنين وى بايد 25 هزار دالر به دليل تخطى از قانون 

به صندوق دولت بپردازد.
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فروردين ماه 
مدتى است كه انرژى تان جريان دارد و حاال شما در اين هفته مى خواهيد 

تغييراتى ايجاد كنيد. 
آگاه بودن به محدوديتهايتان كمكتان مى كند اما شما بايد براى عقب نشينى 

كردن و كوتاه آمدن برنامه ريزى كنيد. 
تنها بودن در ميان برنامه هاى خيلى شلوغ تان از آنچه تصور مى كنيد 
بدتر است ، حتى اگر فكر مى كنيد زمان براى تمام كارهايتان نداريد، شما 

بايد بتوانيد با برنامه ريزى اندكى از پس كارهايتان بربياييد.

� ارديبهشت ماه 
اين هفته بودن بين بقيه مهم ترين چيزى است كه به ان نياز داريد ، حتى 
يك  ميان  در  بودن  كنيد،  كار  تنهايى  كه  باشيد  داشته  را  اين  ظرفيت  اگر 

گروه مى تواند به حس امنيت و آرامش شما بيفزايد. 
اين هفتهشما در اين فكر هستيد كه آيا نظراتتان را با افراد هم فكر در ميان 
بگذاريد و يا اينكه همكارانتان را در اهداف مشترك سهيم كنيد يا نه؟! ملحق 
شدن به تالشهاى گروهى امرى ستودنى و قابل احترام است اما سعى كنيد 

مسير پيشرفت خود را از دست ندهيد.

� خرداد ماه 
شايد در اين هفته زياد در مورد راه و روش جديد خود مطمئن نباشيد اما 
اجازه ندهيد اين شك جلوى نشان دادن نگرش هاى مثبت تان و انجام دادن 

بهترين كارهايتان را بگيرد. 
خاطر  به  است  ممكن  تان  شخصيت  به  نسبت  شما  احساس  هفته  اين 
 ، شود  تار  و  تيره  هست  برتان  و  دور  كه  انگيزى  هيجان  مسئوليتهاى 
مشكلى كه در حال تبديل شدن از خيال به واقعيت است به آن راحتى كه 

شما فكر مى كنيد بايد باشد نيست. 
زياد به خودتان سخت نگيريد؛ راه شما به وقت خودش هموار ميشود تا 

بتوانيد به مقصد معين خود برسيد.

� تير ماه 
اين هفته شما داراى احساساتى هستيد كه مدام به اين طرف و ان طرف 
ميرود اما خوشبختانه شما از تغييرات مداوم اين احساسات آگاه هستيد 
و اين آگاهى سبب ميشود خودتان را در اين امواج احساسى جديد غوطه 

ور سازيد. 
اين هفته از افراد ديگر انتظار نداشته باشيد براى يافتن مرواريدهاى پنهان 
در اين غواصى شما را همراهى كنند!! شما فقط بايد با تكيه به خودتان در 

جستجوى گنجينه هاى واقعى درون تان باشيد.

� مرداد ماه
خوش  چگونه  دانيد  مى  هميشه  كه  دانند  مى  فردى  را  شما  ديگر  افراد 

بگذرانيد! اما زندگى شما طورى نيست كه به اين سادگيها لذت ببريد.
اين هفته ماه تان وارد خانه احساسات مشترك مى شود و به شما انگيزه 
را  ندارند  سريعى  و  راحت  حل  راه  كه  اى  پيچيده  مشكالت  كه  دهد  مى 
مطرح كنيد ؛ باوجود اين بيان كردن آرزوهاى قلبى تان ممكن است به بحث 

عميقى منجر شود كه اين بحث دوستى هاى مهم شما را تقويت مى كند.

� شهريور ماه
اين هفته براى شما هفته دوستان و روابط است ؛ اگر همكارانتان به اندازه 
شما كار و تالش نكنند ممكن است عصبانى شويد و در اين صورت انها 
مى  تلقى  خودشان  به  انتقاد  را  كمك  جهت  در  شما  تالشهاى  است  ممكن 

كنند. 
سعى نكنيد اشتباهاتى كه پيش آمده و انتظاراتتان كه آنها برآورده نكرده 

اند را راست و ريس كنيد! فقط نگرش خود را متعادل كرده و جايى را براى 
بررسى كردن و صحبت كردن در مورد نقصها اختصاص بدهيد و به افراد 

ديگر هم اجازه بدهيد حضور داشته باشند.

� مهر ماه 
اين هفته شما كارهاى زيادى پيش رويتان داريد اما دقيقا مطمئن نيستيد كه 

بهترين راه براى انجام دادن شان چيست؟! 
يك ليست بهتان كمك مى كند كه روى آنها  شايد فكر مى كنيد تهيه كردن 
تمركز كنيد اما اين كار براى شما مثل يك وظيفه اضطراب آور است! اگرچه 
برنامه ريزى كردن هميشه درست عمل مى كند، اما االن بهتر است يكى يكى 

و به وقت خودش به كارهايتان برسيد. 
اگر اين هفته پيشرفت زيادى نداشتيد زياد به خودتان سخت نگيريد؛ شما به 

زودى موفق خواهيد شد.

� آبان ماه
تفريح داشتن جزو يكى از واجبات زندگى به حساب مى آيد اما شما به خاطر 
مسائل خانوادگى دچار اضطراب خواهيد شد اما لزومى ندارد هفته خود را 
به خاطر مشكالت خصوصى خراب كنيد ، چرا كه شما قادريد به نحو موثرى 

احساسات خود را مديريت كنيد. 
از آنجايى كه شما اغلب اوقات نمى توانيد خواسته هاى دل و عقل تان را از 
هم مجزا كنيد ، آگاه بودن از احساسات تان كمكتان ميكند بدون اينكه بگذاريد 

ديگران بفهمند چه اتفاقى افتاده است با اين مسائل كنار بياييد. 

� آذر ماه
يا  و  اشكها  تواند  مى  شما  ضعيف  انديشى  مثبت  و  بينى  خوش  هفته  اين 

ترسهايتان را مخفى كند. 
شما كار خيلى زيادى نمى توانيد براى كنترل كردن احساساتتان انجام دهيد، 
بنابراين اولين اقدام شما براى چيزهايى كه فكر مى كنيد مورد قبول ديگران 
واقع نمى شوند اين است كه آنها را به جاى ابراز كردن مخفى كنيد 

ولى حقيقت چيز ديگرى است!! 

اگر سفره دلتان را باز كنيد حال خيلى بهترى پيدا خواهيد كرد ؛ حتى اگر راه 
حل سريعى پيشنهاد نشد ، همه مى توانند جايگاه شما را بشناسند.

� دى ماه
شما اين هفته احساس مى كنيد كنترل زندگى تان از دستتان در رفته است 
رضايت  برگردانيد،  قبل  حالت  به  را  اوضاع  كنيد  مى  سعى  بيشتر  هرقدر  و 

كمترى حاصل مى شود. 
اخم نكنيد ... دنيا به آخر نرسيده است!! درحقيقت شايد بهتر از آنچه خودتان 
فكر مى كرديد عمل كرده باشيد ، تا هفته آينده طول مى كشد تا بفهميد كه 

چقدر پيشرفت كرده ايد.

� بهمن ماه
اين هفته مسائل و مشكالت مالى كامًال شما را گيج و پريشان مى كنند، براى 
اينكه شما واقعا نمى دانيد چه روشى را انتخاب كنيد و نصيحت كننده هاى 
هميشگى شما! راههاى پيچيده اى را بهتان پيشنهاد مى كنند كه حتى از خود 

مشكل هم پيچيده تر است!! 
و  تجزيه  از  بگذاريد،  كنار  را  خود  زيركى  و  هوشمندى  بايد  شما  درنهايت 
تحليل كردن منطقى دست برداريد و به حرف دلتان گوش دهيد ؛ اين هفته 
صداى  فقط   ، كنيد  توجيه  منطق  و  عقل  با  را  خود  تصميمات  نكنيد  سعى 

درونتان هرچه بهتان گفت گوش دهيد.

� اسفند ماه
اگر  بخصوص  باشيد،  داشته  رو  پيش  را  اى  كننده  خسته  هفته  است  ممكن 

مجبور باشيد همين هفته براى موضوع مهمى تصميم گيرى كنيد. 
مسائل و مشكالت مربوط به دوستى هايتان روى دوشتان سنگينى مى كند 
اما خوب نيست تا موقعى كه چنين فشارى روى خود احساس مى كنيد هيچ 
تصميمى بگيريد ؛ اگر برايتان امكان دارد بدون اينكه به كارهاى بلند و مدت 

و جدى رسيدگى كنيد تا هفته آينده صبر كنيد. 
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كمتر هوادار فوتبالي از سطح بازي و 
جذابيت رقابت هاي جام ملت هاي آسيا 
ناراضي بود. از مجموع 16 تيم حاضر 
در اين رقابت ها 4 تيم در دوره گذشته 
جام جهاني حضور داشتند كه از ميان 
آنها 3 تيم به مرحله نيمه نهايي صعود 
كردند. در پايان اين ژاپني ها بودند كه 
براي چهارمين بار فاتح رقابت ها شده 
و نام خود را به عنوان پرافتخارترين 
سايت  كردند.  ثبت  رقابت ها  اين  تيم 
ماندني  ياد  به  لحظات  به  نگاهي  فيفا 
ادامه  در  كه  داشته  رقابت ها  اين 

مي خوانيد. 
1 - ناكامي ايران 

قطر  راهي  رقابت ها  فتح  اميد  با  آنها 
در  پيروزي   3 كسب  با  ايران  شدند. 
يكي  عنوان  به  را  خود  گروهي  مرحله 
تيمي  تنها  آنها  كرد.  مطرح  مدعيان  از 
گروهي  مرحله  امتيازات  تمام  كه  بودند 
را به دست آوردند و همچنين به عنوان 
اولين تيم صعود خود به مرحله بعد را 
قطعي كردند. با اين حال اميدهاي ايران 
يك  مرحله  در  و  رفت  برباد  زود  خيلي 
در  گرام  بيت  يون  گل  با  نهايي  چهارم 
وقت اضافه مغلوب كره جنوبي شدند و 

از دور رقابت ها كنار رفتند. 

2 - اوج گيري باكائف 
صفر  بر   6 ناباورانه  شكست  از  پيش 
برابر استراليا در نيمه نهايي، ازبكستان 
يكي از تيم هاي خوب جام بود كه نمايش 
قابل قبولي در اين تورنمنت ارائه كرده 
چهارم  يك  در  آنها  درخشش  اوج  بود. 
اولوگبك  گل  دو  با  آنها  كه  بود  نهايي 
باكائف برابر اردن به پيروزي رسيدند 
و براي نخستين بار در تاريخ خود در 

جمع 4 تيم برتر آسيا قرار گرفتند. 

3 - ناكامي عربستان 
موفق ترين  از  يكي  آنها  شك  بدون 
تيمي  نخستين  اما  هستند  آسيا  تيم هاي 
جام  در  پياپي  شكست  دو  با  كه  بودند 
پانزدهم برابر سوريه و اردن هواداران 
ابتدا  در  چه  اگر  كردند.  نااميد  را  خود 
نمايش  اما  بودند  مدعيان  از  يكي  آنها 
عربستان  انتظار  از  دور  و  ضعيف 
نخست  بازي  همان  در  تا  شد  باعث 
خود  پرتغالي  سرمربي  پسيرو،  ژوزه 
شكست  آخر  بازي  در  كنند.  بركنار  را 
تحقير آميز 5 بر صفر برابر ژاپن باعث 
شد تا اين تيم وداعي تلخ با اين رقابت ها 

داشته باشد. 

4 - اشك هاي مدافع عنوان قهرماني 

ملي  تيم  بازيكنان  پيش  سال  چهار 
خود  شگفت انگيز  قهرماني  با  عراق 
ريختند.  شادي  اشك  رقابت ها  اين  در 
ستاره هاي آن تيم در اين دوره با قلبي 
شكسته و چشم هايي گريان با جام وداع 
به  نهايي  چهارم  يك  در  عراق  كردند. 
مصاف استراليا رفت و در آخرين دقايق 
وقت اضافه دوم شكست را پذيرفت و از 

دور بازي ها كنار رفت. 

5 - رونمايي از كره جنوبي 
شد  باعث  كه  بود  پنالتي  ضربات  تنها 
محروم  فينال  به  رسيدن  از  كره جنوبي 
كو  برسد.  جام  سوم  عنوان  به  و  شده 
و  بهترين  از  يكي  ساله   21 چائل  جا 
بود.  تيم  اين  بازيكنان  تاثيرگذارترين 
رائه،  كوانگ  چو  كه  هجومي  وظايف  با 
بود،  كرده  محول  او  به  تيم  سرمربي 
مرحله  در  گل   4 يونايتد  جه جو  هافبك 
گروهي به ثمر رساند و پنجمين گلش را 
ازبكستان  برابر  رده بندي  ديدار  در  نيز 
عنوان  تا  كرد  حريف  دروازه  وارد 
آورد.  دست  به  را  جام  گلزن  بهترين 
استراليا،  در  جام ملت ها  بعدي  دوره  در 
و  تاثيرگذار  نفرات  از  يكي  مي تواند  او 

اصلي كره باشد. 

6 - عبداللطيف غير قابل مهار 
پياپي  دوره  دومين  براي  بحريني ها 
گروهي  مرحله  از  صعود  به  موفق 
چندان  نمايش  مجموع  در  و  نشدند 
سال  در  كه  آنها  نكردند.  ارائه  خوبي 
2004 تا مرحله نيمه نهايي صعود كرده 
وداع  جام  با  زود  خيلي  بار  اين  بودند 
كردند اما تنها عملكرد قابل قبول آنها در 
بود  هند  برابر   2 بر   5 پيروزي  جريان 
كه اسماعيل عبداللطيف با 4 گل ستاره 
در  ساله  مهاجم 24  اين  بود.  ديدار  اين 
همان نيمه نخست 3 بار دروازه حريف 
اسطوره  دايي،  علي  از  پس  و  گشود  را 
فوتبال ايران دومين بازيكني لقب گرفت 
كه در يك مسابقه جام ملت هاي آسيا 4 

گل به ثمر رسانده است. 

7 - خداحافظي ستاره ها 
آخرين  پايان  از  پس  پيو  يونگ  لي 
كه  ازبكستان  برابر  كره جنوبي  ديدار 
با پيروزي 3 بر 2 آنها همراه بود روي 
بازي  آخرين  خود  هم تيمي هاي  دست 
وداعي  تا  گرفت  جشن  را  خود  ملي 

پارك  باشد.  داشته  ملي  تيم  با  خوش 
جي سونگ، ستاره منچستر يونايتد نيز 
ديگر بازيكن كره اي بود كه فوتبال ملي 
پانزدهم  ملت هاي  جام  گذاشت.  كنار  را 
در  كه  بود  كره اي ها  طاليي  نسل  پايان 
به  شگفتي  ميان  در   2002 جام جهاني 

عنوان چهارم ر سيدند. 

8 - رفاقت ژاپني ها 
در  تنها  نه  ژاپني ها  هماهنگي  و  يكدلي 
در  بلكه  بود  مشهود  مسابقه  زمين 
دريافت  مراسم  و  آنها  قهرماني  جريان 
از  بازيكن   4 مي آمد.  چشم  به  نيز  جام 
براي  گل  دو  كه  كاگاوا  شينجي  جمله 
تيمش به ثمر رساند و يكي از ستاره هاي 
مي شود،  محسوب  تيم  اين  دار  آينده 
از  مصدوميت  دليل  به  را  فينال  ديدار 
اين  با  شدند.  ژاپن  راهي  و  دادند  دست 
آنها  هم تيمي هاي  قهرماني  از  پس  حال 
دوستان خود را فراموش نكردند و در 
به  را  آنها  پيراهن  خود  يادگاري  عكس 
نمايش گذاشتند تا از نقش اين بازيكنان 

در قهرماني خود تقدير كنند. 

9 - درخشش هوندا 
كيسوكه هوندا يكي از بهترين هاي بازي 
عنوان  توانست  نهايت  در  و  بود  فينال 
خود  به  را  جام  بازيكن  تاثيرگذارترين 
مسكو  زسكا  مهاجم  دهد.  اختصاص 
در اين رقابت ها اگرچه در گلزني چندان 
موفق نبود اما در ميانه ميدان نقش يك 
جام  در  او  كرد.  ايفا  را  طراح  بازيكن 
جهاني گذشته يك مهاجم تيمش بود اما 
اين بار به پست تخصصي خود برگشت 
در  را  بازي  نبض  ميدان  ميانه  در  و 
اختيار داشت. نمايش بسيار خوب او و 
ايفاي نقش قلب تپنده تيم در خط مياني 
هوندا  موتور  لقب  او  به  تا  شده  باعث 

داده شود. 

10 - تمجيد اسيك 
كمتر مربي در فوتبال جهان است كه پس 
از شكست شاگردانش از آنها تمجيد كند 
اما هولگر اوسيك، سرمربي استراليا كه 
تيمش در ديدار نهايي مغلوب ژاپن شد، 
را  آنها  و  ستود  را  شاگردانش  نمايش 
مستحق فتح جام دانست. كانگوروها در 
دومين حضور خود در رقابت هاي جام 
تاداناري  گل  از  پيش  تا  آسيا  ملت هاي 
بار  يك  تنها  فينال  اضافه  وقت  در  لي 
و  بودند  ديده  شده  باز  را  دروازه شان 

يكي از بهترين تيم هاي جام بودند.

خاطرات بازمانده از جام ملت هاي آسيا 

10 نما از جام پانزدهم
ورزش

جانشين افشين قطبى؛ لومه يا 
كرش،كدام يك؟

چند روز ديگر مديران فدراسيون فوتبال جانشين افشين قطبى را به طور رسمى معرفى 
مى كنند تا سرمربى تيم ملى ايران به طور جدى مشخص شود .

در  كه  است  داشته  اروپايى  شناس  سر  مربيان  با  مخلفى  مذاكرات  فوتبال  فدراسيون 
نهايت دو گزينه براى هدايت تيم ملى مطرح شده است .

استيل آذين لومه را مى خواست.
روژه لومه فرانسوى يكى از گزينه هاى هدايت تيم ملى ايران است .او چند ماه قبل ازتيم 
باعث  مذاكرات  در  مختلف  هاى  رابط  حضور  اما  داشت  كار  پيشنهاد  نيز  آذين  استيل 
اين شد تا اين انتقال صورت نگيرد و حتى كار به تهديد اين مربى هم كشيد و اكنون 
اين مربى فرانسوى مورد نظر ايرانى ها قرار گرفته و اين بار او گزينه مربيگرى تيم 

ملى است .
لومه كار مربيگرى خود را در سال 1975 با تيم ستاره هاى قرمز آغاز كزد و پس از 
دو سال حضور در اين تيم به النس رفت درانجا نيز به عنوان دستيار كارش را ادامه 
دهد . اف س پاريس ديگر تيم او براى دستيارى بود . تيمى در تونس اولين پيشنهاد 
سرمربيگرى لومه بود و او در سال 1983 يس سى تونس پيوست و پس از يكسال كار 
در اين تيم به فرانسه برگشت واين بار در قامت سرمربى هدايت تيم ستاره هاى قرمز 
را بر عهده گرفت . پس از يك سال حضور در اين تيم به عنوان سرمربى كارش را با 
فدراسيون فوتبال فرانسه آغاز كرد و هدايت تيم ارتش فرانسه را بر عهده گرفت .كار 

در النس ديگر برنامه كارى اين مربى بود تا در نهايت دوران شكوفايى از راه برسد .
امه ژاكه او را به عنوان دستيار خود براى جام جهانى 1998 انتخاب كرد و آنها جام 
جهانى را تصاحب كردند . با رفتن ژاكه ؛او به عنوان مربى اول فرانسه هدايت تيم ملى 
اروپا توانست قهرمانى ديگرى را براى  هاى  ملت  بر عهده گرفت وجام  اين كشور را 
فرانسه بدست بياورد . دوران افت فرانسه با مربيگرى لومه در جام جهانى 2002 آغاز 

شد و لومه نتوانست اين تيم را زا مرحله گروهى نيز باال بياورد .
كار او با تيم فرانسه تمام شد و بالفاصله با پيشنهادى از تيم ملى تونس مواجه شد .6 
سال حضور در تونس نتيجه اى به همراه نداشت . اين تيم به جام جهانى 2006 نرفت و 
در جام ملت هاى 2008 با هدايت روژه لومه ناكام بود تا كار او با تيم تونس با ناكامى 
به پايان برسد . تيم بعدى مراكش بود اما لومه در اين كشور فقط يكسال فعاليت كرد 
تا پيش از پايان قرار دادش اخراج شود .آنكارا اوجا آخرين نيمكت لومه بود كه در اين 
نيمكت هم او موفق نشد تا از سمت خود در اين تين تركيه اى هم اخراج شود . او بعد از 
جام ملتهاى اروپا 2002 تا به امروز موفقيتى نداشته است و اكنون در سن 70 سالگى 
مورد توجه فراسيون فوتبال ايران قرار دارد . گزينه اى كه قطعا در مورد پير بودن او 
در ايران صحبت هاى بسيارى خواهد شدو منتقدين كه در ايران كم هم نيستند سن او 

را به چالش مى كشند .

كرش از كهكشان تا ايران
گزينه بعدى مربى 57 ساله پرتغالى است كه گفته مى شود حضور او روى نيمكت ايران 
جدى تر از لومه است و اگر او با فدراسيون به توافق نرسد ؛لومه جانشينش خواهد شد . 
كارلوس كرش كار مربيگرى خود را با تيم جوانان پرتغال آغاز كرد و نسل طاليى براى 
پرتغال ساخت كه در دنياى فوتبال ستارگان بزرگى شدند ؛بازيكنانى چون فيگو ؛روى 
كاستا ؛فرناندو كوتو و... با رشد اين ستاره ها كونش هم رشد كرد و در سال 1991 
سر مربى تيم ملى پرتغال شد . و پس از دو سال حضور در نيمكت پرتغال اين تيم را به 

مقصد اسپورتينگ ترك كرد تا سرمربى اين تيم مطرح پرتغالى شود .
به  بازيكنانى  بازهم  و  يافت  دست  افتخاراتى  به  اسپورتينگ  نيمكت  روى  سال  دو  او 
دنياى فوتبال معرفى كرد ... بازيكنانى چون استانكوويچ و پائولو سوزا .مقصد بعدى 
نيورك بود و تيم ردبول امريكا جا ديگرى براى مربيگرى اين پرتغالى بود . و پس از 
يكسال جاى بعديبراى مربيگرى آسيا بود و تيم ناگويا ژاپن اين مربى را در سال 1996 
به خدمت گرفت . اما ناگويا هم مثل رد بول حضور يكساله برا كرش به همراه داشت . 
او در آسيا ماند و هدايت تيم ملى امارات را هم به مدت يكسال بر عهده گرفت (1998 
1999)به افريقاى جنوبى رفت و توانست اين تيم را به جام جهانى 2002 برد كه پيش از 

بازهاى جام جهانى كره ژاپن جاى خود را به يك مربى افريقاى جنوبى داد .
بعد از اين صعود او كار با تيم هاى بزرگ را آغاز كرد و به عنوان دستيار در كنار 
كنار  در  حضور  يكسال  از  پس   . كرد  شروع  يونايتد  منچستر  با  را  كارش  فرگوسن 
هدايت  سال 2003  در  و  شد  پيشنهاد  او  به  مادريد  رئال  مربيگرى  پيشنهاد  فرگوسن 
كهكشانى ها را برعهده گرفت و در اين تيم به موفقيت نرسيد . . بازگشت دوباره به 
اولترافورد و كار با فرگوسن او را در سايه قرار داد ولى بارها فرگوسن لب به تمجيد از 
او باز كرد و كار كرش را مى ستود . و قهرمانى ها متعددى با منچستر به دست آورد .
سال 2008 سال خداحافظى از منچستر بود تا دوباره بر روى نيمكت تيم ملى پرتغال 
تكيه بزند . او پرتغال را به جام جهانى 2010 برد اما در جام جهانى پرتغال ناموفق بود 
. اكنون ا. با پيشنهاد از آسيا مواجه است و اين بار فدراسيون وبال ايران خواهام به 
خدمت گرفت كرش است . مربى كه هم در سطح باالى فوتبال كار كرده و هم هدايت تيم 

هايى چون افريقاى جنوبى و امارات را برعهده داشته است .
كمى  سنى  نظر  از  لومه  چه  اگر  و  است  مواجه  خوب  گزينه  دو  با  فدراسيون  اكنون 
ترديد به وجود مى آورد و كفه را به نفع كرش باال مى برد اما دو مربى مورد عالقه 
فدراسيون هنرشان ساختن ساختار فوتبال است و در اين كار بهترين هاى فوبال دنيا 

به حساب مى آيند .
اما ترديدى كه وجود دارد مديريت تيم ملى فقط يكسال از مديريتشان باقى مانده است 
و بايد ديد آنها چگونه با اين مربيان بزرگ قرارداد ببندد . بايد ديد آنها حاضر مى شوند 

با فدراسيون قرارداد يكساله امضاكنند ؟
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جوانمردى 12 ميليون دالرى
بازى  نام  به  رفتارى  ورزشى  بازيهاى  در  معموال 
جوانمردانه وجود دارد كه هر ساله ورزشكاران شاخص 

در اين زمينه هم مورد تقدير قرار مى گيرند .
جوانمردى  اصول  رعايت  به  بيشتر  موضوع  اين 
كمتر  و  گردد  مى  بر  بازى  زمين  داخل  در  وورزشكارى 
ورزشكار  يك  حاال  اما  شود.  مى  مالى  مسائل  شامل 
كه  مالى  جوانمردى  با  كه  دارد  را  شانس  اين  آمريكايى 
محافل  توجه  مورد   2011 سال  در  داده  نشان  خود  از 
رويال  سيتى  كانزاس  ازتيم  مچ  ميل  گيرد.  قرار  ورزشى 
تمامى دستمزد 12 ميليون دالرى اش را به تيم برگردانده 
چون معتقد است لياقت اين دستمزد را نداشته است.اوكه 
باقراردادى خوب به اين تيم مطرح بيسبال آمريكا پيوسته 
درتمامى  بود  بازيكنان  ساير  برابر  سه  دستمزدش  و  بود 
امتياز  يك  حتى  پياپى  مصدوميتهاى  خاطر  به  سال 2010 
قراردادى  سال 2007  در  .او  نكرد  كسب  تيمش  براى  هم 
به ارزش 55 ميليون دالر براى پنج سال منعقد كرده بود 
ولى حاال به اين نتيجه رسيده كه نبايد براى بازى در سال  
را  آرامشم  كار  اين  با  بگيرد:"من  پولى  تيم  اين  از  گذشته 
دوباره به دست آوردم چون  گرفتن اين پول از تيمى كه 
تابحال 40 ميليون دالر به من پرداخت كرده وتمام زندگى 
نبايد  است  شده  تامين   قرارداد  اين  از  ام  خانواده  و  من 
پرداخت كند.وقتى كه  پولى  هم  از من  بد  بابت اين نمايش 
من مصدوم هستم  و نمى توانم آن طور كه بايد بازى كنم 
، گرفتن دستمزد معنايى نخواهد داشت . من دوست ندارم 
به خودم دروغ بگويم و تنها زمانى دريافت دستمزد برايم 

معنا دارد كه بتوانم مثل سابق بازى كنم.
اين اقدام او با استقبال مسئوالن تيم كانزاس مواجه شده 
است هر چند كه اودر آخرين سال قراردادش با اين تيم به 

سر مى برد وتا چند ماه ديگر بازنشسته خواهد شد.
ديلى ميل /30 ژانويه  

دريافت يك گل فاجعه نيست
دور  نتيجه اي  الليگا  يكم  و  بيست  هفته  در  مادريد  رئال 
فصلش  شكست  دومين  و  آورد  دست  به  انتظار  حد  از 
كه  كاماچو  شاگردان  شد.  متحمل  اوساسونا  مقابل  را 
نكونام و شجاعي در بين آنها نبودند، با يك گل تيم مدعي 
شكست  دومين  تا  برداشتند  رو  پيش  از  را  پايتخت نشين 
فصل  نيم  در  كهكشانيها  بخورد.  رقم  مادريد  رئال  فصل 
داده  شكست  به  تن  گل  پنج  با  هم  بارسلونا  مقابل  نخست 

بودند. 
مستحق  تيمش  كرد  تاكيد  ديدار  پايان  در  مورينيو  ژوزه 
در  داديم  دست  از  را  بازي  اين  امتياز  «سه  نبوده:  باخت 
حالي كه مستحق اين باخت نبوديم. البته اوساسونا هم به 
گونه اي بازي كرد كه شايسته گرفتن امتياز از بازي بود. 
داور كارش را به خوبي انجام داد. بازيكنان نتوانستند در 
چنين شرايطي بازي فرازميني خود را به نمايش بگذارند.» 

مشكل  را  نزدن  گل   2010 سال  در  جهان  مربي  بهترين 
«ما  كرد:  عنوان  شب  يك شنبه  بازي  در  تيمش  اصلي 
مقابل تيمهايي مانند سه ويا،  مايوركا يا آتلتيكو مادريد گل 
نخورديم و اين نشان مي دهد كه داريم خوب كار مي كنيم. 
دريافت اين يك گل را نبايد فاجعه بدانيم. مسئله مهم اين 

است كه بايد گل بزنيم.
 فرصتهاي بسيار خوبي هم در اين ديدار داشتيم. بن زما، 
رونالدو و... موقعيتهايي داشتند كه نتوانستند استفاده كنند. 
دارم  دوست  شويم.  قائل  اعتبار  هم  اوساسونا  براي  بايد 
اگر تيمم مي بازد اينگونه بازي كند و ببازد. حريف براي به 
دست آوردن نتيجه در تمام 90 دقيقه تالش فوق العاده اي 
باخت  اين  كرد  اميدواري  ابراز  خاص  آقاي  البته  داشت.» 
مشكلي براي تيمش در آينده به وجود نخواهد آورد: «اين 

دومين شكست ما در فصل است.

 با توجه به موقعيت تيم صدرنشين شرايط بسيار سخت 
كه  ببازيم  شرايطي  در  ندارم  دوست  داريم.  دشواري  و 
و  ندارند  تمركز  بازيكنان  يا  داده ايم،  دست  از  را  بازي 
جنگندگي شان را از دست داده اند. شرايطي كه خوشبختانه 
امشب وجود نداشت. امشب تيم حريف با تمام وجود مقابل 
ما بازي كرد و يك هفته خودش را براي اين بازي آماده 

كرده بود.

ورزش

 
مقاله  در   Sport1.de سايت  در  استو  كريس 
اى كه مى خوانيد به حضور على كريمى در 

بوندس ليگا پرداخته است.
پاى  رد  كريمى  على  كه  بگوييد  توانيد  نمى 
مهمى از خود در بوندس ليگا به جا نگذاشته 
است. او در 42 بازى رسمى كه در سال هاى 
داد  انجام  مونيخ  بايرن  براى  تا 2007   2005

چهار گل زد و چهار پاس گل هم داد.
«جادوگر  براى  ليگا  بوندس  سرعت  البته 
تهران» خيلى زياد بود و اين هافبك تهاجمى 

در كار دفاعى هم مشكل داشت.
اين بازيكن 32 ساله سپس به قطر رفت و بعد 
به ايران برگشت و در استيل آذين بازى مى 

كرد كه تابستان از اين تيم اخراج شد.
اين شايد تنها خبرى بود كه ما در سال هاى 
گذشته از كريمى شنيده بوديم. آخرين آپديت 
سايت او هم به 17 مارس 2006 برمى گردد.

اما  بود،  شده  فراموش  تقريبا  آلمان  در  او 
شگفت  خبر  دوشنبه  روز  ماگات  فليكس 
تا  آسيا»  «مارادوناى  كرد:  اعالم  را  انگيزى 

انتهاى فصل به شالكه پيوست.

اعتماد ماگات
فصل  انتهاى  تا  كه  «خوشحالم  گفت:  ماگات 
ايم.  افزوده  خود  تيم  به  را  باتجربه  بازيكنى 
بردن  زمينه  در  مشكالتى  ما  حاضر  حال  در 
بازى از خط ميانى به خط حمله داريم. كريمى 
اين  در  را  ما  و  است  خوبى  بسيار  بازيكن 

زمينه يارى مى كند.»
والرين اسماعيل، هم بازى سابق او در بايرن 
«از  دارد:  كريمى  روى  مثبتى  كامال  نظر  هم 
دارد.  اى  العاده  فوق  پتانسيل  او  بازى  نظر 
البته او 32 سال دارد و سن فاكتور مهمى در 
مانند  را  قدرتش  او  اگر  است.  آمادگى  سطح 
شالكه  ترديد  بى  باشد،  داشته  بايرن  دوران 

سود كرده است.»
اعتماد ماگات به كيفيت اين بازيكن ايرانى به 
حدى زياد است كه او پيراهن آبى شماره 10 

را به تن خواهد كرد.
بازيكن  اين  ايرادات  و  ها  كيفيت  از  ماگات 
بسيار  او  هاى  دريبل  است.  خبردار  موبلند 

دقيق است و هر چه باشد، اين ماگات بود كه 
كريمى را به آلمان برد.

آن بازى مقابل آلمان
در  آلمان  مقابل  ايران  تيم   ،2004 اكتبر  در 
صفر  بر  دو  كه  اين  با  و  كرد  بازى  تهران 
بسيار  نمايشى  كريمى  اما  خورد،  شكست 
هاى  استعدادياب  هرچند  داشت.  قدرتمندانه 
هاى  توانايى  درباره  هايى  نگرانى  بايرن 
مترى  سانتى   178 بازيكن  اين  ورزشى 

داشتند، او كمى بعد به بايرن پيوست.

بايد صبور بود
ماگات در آن هنگام گفت: «ما بايد درباره او 
صبور باشيم. زمان مى برد تا او به سرعت ما 
عادت كند. اما مطمئنم اگر سخت تمرين كند، 

از بهترين بازيكنان ليگ خواهد شد.»
كه  پاشاكى  كريمى  محمدعلى  براى  اما 
توپى  با  شهريار  هاى  خيابان  از  را  فوتبالش 
پالستيكى شروع كرده بود، بازى در بوندس 

ليگا سخت و سخت تر مى شد.

بهترين بازيكن آسيا
او در سال 1998 بازى در تيم ملى ايران را 
آغاز كرد و در سال 2004 بهترين گل زن جام 
آسيا  سال  بازيكن  بهترين  و  آسيا  هاى  ملت 
نام  او  روى  حركاتش  و  تكنيك  دليل  به  شد. 

«مارادوناى آسيا» را گذاشتند.
او در مونيخ بسيار اميدبخش شروع كرد. در 
روز دوم فصل بود كه او مقابل لوركوزن به 
به  بايرن  ثابت  تركيب  در  چپ  هافبك  عنوان 
روى  براى  گل  يك  زد،  گل  يك  رفت،  ميدان 
ماكاى ساخت و بايرن پنج بر دو بازى را برد. 

كريمى يكى از بهترين هاى ميدان بود.
با آن كه او به اين شروع قدرتمند ادامه نداد، 
اما در اولين فصل بيش از 20 بازى انجام داد 

و قراردادش براى يك سال ديگر تمديد شد.

مصدوميت 2006
به  هامبورگ  مقابل   2006 مارس  در  كريمى 
براى  خوبى  به  نتوانست  او  ديد.  آسيب  شد 
براى  جام  و  شود  آماده  آلمان  جهانى  جام 

كريمى و ايران نااميدكننده بود.
او تمرينات آماده سازى براى فصل جديد را 
هم به دليل مصدوميت بلندمدت از دست داد. 
زمانى كه اوتمار هيتسفلد جاى فليكس ماگات 
را در بايرن گرفت، دوران كريمى در اين تيم 
به سر آمد. او پيشنهادهاى بسيارى از جمله 
به  و  كرد  رد  را  سالزبورگ  ردبول  طرف  از 
دارد  ملى  بازى   112 كه  او  رفت.اخيرا،  قطر 
بازى هاى تيم ملى را در جام ملت هاى آسيا 
نهايى  چهارم  يك  مرحله  در  تيم  اين  كه  ديد 

مقابل كره جنوبى حذف شد.

دو خريد مسن شالكه
شگفتى  نهايت  در  حاال  تهران»  «جادوگر 
آنجلوس  و  او  يافته.  جديدى  فرصت 
تهاجمى  بازى  خواهند  مى  كاريستياس 
شالكه را بهبود بخشند. ماگات گفت: «هر دو 
اين  چرا  اما  آورديم.»  پول  پرداخت  بدون  را 
دو بازيكن؟ كاريستياس در پنج سال گذشته 
تنها 9 گل حرفه اى زده و كريمى در فوتبال 
اين  است.  نداشته  حضور  هاست  مدت  اروپا 
دو خريد باعث خشم هواداران شده است؛ آن 
روئر،  داربى  در  جمعه،  كه  شرايطى  در  هم 
مى  صدرنشين  دورتموند  مصاف  به  شالكه 
رود. طرفداران شالكه در انجمن هاى اينترنتى 
براى  ويژه  به  اند،  تاخته  ماگات  به  شدت  به 
نوشت:  هواداران  از  يكى  كاريستياس.  خريد 
كند.  كمك  تواند  نمى  شالكه  به  «كاريستياس 
اما  داده.»  دست  از  را  كنترلش  ما  مربى 
نجات  را  مربى  تواند  مى  دربى  در  پيروزى 
دهد.از سوى ديگر بايد در نظر داشت كه ايوان 
راكيتيچ به سويا پيوسته و جرمين جونز هم 
در  ماگات  است.  شده  داده  قرض  بلكبرن  به 
دوران حضورش در شالكه تغييرات گسترده 
اى داده و 39 بازيكن را فروخته و 28 بازيكن 
كه  اين  براى  شايد  است؛  افزوده  تيم  به  را 

قدرت خود را به نمايش بگذارد.

كريمى مى خواهد نقش چندكاره را در تركيب 
بازى كند. شايد اين بار او در اين پست موفق 

تر باشد.

فرصت دوم براى جادوگر تهران
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 Iran has threatened to break its cul-
tural links with France if the Louvre 
continues to renege on agreements 
with the country. 

The Louvre has not fulfilled its com-
mitments of organizing a showcase 
to display a collection of its Persian 
artifacts in Iran, Iran’s Cultural Her-
itage, Tourism and Handicrafts Or-
ganization Director Hamid Baqaii 
said in a press release on Sunday. 

“The Louvre officials must give an 
exact date and details for an exhibi-
tion of its Persian artifacts in Iran 
before the end of the (Iranian) year, 
otherwise we will cut our cultural 
relations with France,” he noted. 

The Iranian year comes to end on 
March 20. 

Iran loaned artifacts from the Safa-
vid-era (1501–1736) for “The Song 
of the World” exhibition, which was 

held at the Louvre from October 5, 
2007 to January 7, 2008. 

Baqaii said that the Louvre had 
promised to organize an exhibit in 
Iran to showcase a collection of its 
Persian artifacts instead. 

“So far, Louvre officials have not ful-
filled their promises,” he lamented. 

In January 2010, Iran threatened to 
cut cultural ties with the British Mu-
seum after it postponed loaning the 
Cyrus Cylinder for a show at the Na-
tional Museum of Iran. 

It seemed that the warning produced 
a positive outcome as the British 
Museum sent the Cyrus Cylinder for 
the show in September 2010. 

Photo: People visit the Persian sec-
tion of the Louvre in an undated 
photo. (IRNA) 

Profiles of Iranian monuments of the 
Qabus Tower and the Isfahan Congrega-
tional Mosque have been submitted for 
registration on the UNESCO World Her-
itage List. 

The documents will be discussed at a ses-
sion of the World Heritage Committee, 
the Persian media reported on Sunday. 

The 55-meter tower, which is the tomb 
of Zeyarid ruler Qabus ibn Voshmagir 
(reigned 978–1012), has been built on 
a 15-meter mound located in Gonbad-e 
Kavus in Golestan Province.
It is considered the world’s tallest tower 
made of bricks. 

The star-shaped tomb has been decorated 
with a Kufic inscription around it that 
reads, “In the name of God the benefi-
cent, the merciful. This is the magnificent 
palace of Emir Shams-ul-Ma’ali. Emir son 
of Emir, Qabus son of Voshmagir ordered 
that it be built during his lifetime. 397 
A.H., 375 solar calendar.” 

Lack of sufficient safeguards for the tower 
may hinder registration of the monument 
on the UNESCO World Heritage List. 

Experts have warned about the growth of 
weeds on the 1000-year-old monument 
in a report published by several Persian 
news agencies in last October. 
Proximity to the Caspian Sea results in 
high humidity in the region, that causes 
growth of the plants on the tower. 

The weeds grow in the gaps between 
the bricks and the growth of their roots 
further expands the gaps causing serious 
damage to the monument. The humidity 
has also caused saltpeter to accumulate 
on the interior walls. 

The experts believe that the monument 
is in urgent need of restoration and the 
weeds must be removed immediately. 

They have said that an in-depth study is 
necessary before attempting any restora-
tion. 

In addition, engraving on the bricks of 
the tower and writing graffiti on its walls 
has become a habit of Iranian tourists. 

The experts have also asked cultural of-
ficials to prevent additional foul-ups. 
Covering an area of 23,000 square me-
ters, the Isfahan Congregational Mosque 
is the largest of its kind in Iran. Many 
unique Iranian artistic and architectural 
elements have been represented on the 
mosque’s structure. 

According to some historical texts, the 
structure was originally a fire temple 

that was then converted into a mosque in 

the early eighth century by the Tayyem 
Tribe, which was a migrant Arabian fam-
ily living in the village of Tiran nearby. 

The mosque was developed by the Ab-
basid caliphs Mansur (reigned 753-775) 
and Mutasim (reigned 833-842). 

Many decorations and several structures 
were added to the mosque over the cen-
turies by the Islamic dynasties ruling the 
region. 

The most important structures and deco-
rations were built by Persian vizier of the 
Turkish Seljuk sultans Abu Ali Hassan 
ibn Ali (1018-1092), known as Khwaja 
Nizam al-Mulk. 

The brick dome at the southern side of 
the mosque bears a Kufic inscription sug-
gesting that it was built by the order of 
Khwaja Nizam al-Mulk. 

The dome at northern side was construct-
ed based on the southern dome in 1088 
by the order of Taj al-Mulk, Khwaja’s 
rival, who was Sultan Malik-Shah’s fa-
vorite courtier. 

Due to the development of the mosque 
during the various Islamic periods, the 
evolution of Islamic art and architecture 
are distinguished at the monument. 

Despite their high regard for develop-
ing Islamic architecture, the Safavid dy-
nasty (1502–1736) took no notice of the 
mosque, because, at that time, the region 
was not considered a suburb of Isfahan, a 
capital of the Safavids. 
Photo: Isfahan Congregational Mosque in 
an undated photo (Fars/Alieh Saadatpur) 

Photo: Qabus Tower, Gonbad-e Kavus

Iran may cut cultural ties with 
France over Louvre’s perfidy

Two Iranian monuments 
seeking UNESCO status

IRAN TO 
LAUNCH NORUZ 
SECRETARIAT 
SOON
TEHRAN -- Iran is set to launch 
a Noruz secretariat in the upcom-
ing days to help collect and preserve 
Noruz traditions which are observed 
by the regional countries. 

The news was announced by Cultural 
Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization (CHTHO) Director Ha-
mid Baqaii in a Tehran meeting on 
Thursday attended by ambassadors 
and cultural attaches coming from 33 
countries in the Middle East and Cen-
tral Asia. 

“Iran plans to hold a lively New Year 
celebration this year and is inviting 
the countries celebrating Noruz to ap-
point their representatives for future 
cooperation with the secretariat,” 
Baqaii said. 

Noruz, the ancient celebration of the 
Iranian New Year, was registered on 

UNESCO’s List of the Intangible Cul-
tural Heritage of Humanity in 2009. 

Beginning on the first day of spring, 
Noruz had been proposed for registra-
tion by Iran, Azerbaĳan, Uzbekistan, 
Pakistan, Tajikistan, Turkey, and Kyr-
gyzstan. 

“We need to pay special respect to our 
ancient tradition and this collabora-
tion would lead to better celebrations, 
bringing hearts closer to one another. 

“Preparing the Noruz charter is also 
among the other decisions of the sec-
retariat which need to be completed 
by the members to be later approved 
by UNESCO,” Baqaii said. 

The secretariat also plans to submit 
the congratulatory message of Presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad on the 
occasion of the arrival of Noruz to 
presidents of 14 countries and foreign 
ambassadors of 16 other countries this 
year, he said. 

He also said that Qatar is ready to 
engage in joint productions like 
the translation of works by Iranian 
scholars. 
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Man and nature have joined hands to create one of the 
world’s most amazing and extraordinary places in south-
ern Iran. Meymand Village attracts thousands of tourists 
eager to see its cavern-like houses and experience the tra-
ditional rural culture of the region. The ancient village 
is located in the southern Iranian province of Kerman, 
some 35 kilometers from the historical city of Shahr-e 
Babak, which is said to be the birthplace of the founder of 
Sassanid dynasty, Presstv reported. Meymand dates back 
to the time when the inhabitants of the Persian plateau 
placed their dead inside crypts carved into mountains. 
The traditional houses of the village are hewn into rocks 
and include corridors, pillars and a stove, which is used 
for both cooking and heating the home during the freez-
ing winters. 
Locals say their ancestors did not use hammer and chis-
els, but a type of hard pointed stone to carve images into 
rocks. The method is still practiced in the region today. 

House Construction 
The current inhabitants of the village build their cave 
houses, known as Kicheh, by chiseling six- to nine-meter 
horizontal cuts into the hillside’s soft sedimentary rock. 
Meymand’s sedimentary rocks are soft enough to be 
shaped by hand and hard enough to support the roof of 
cave units. There are about 400 Kichehs in Meymand. 
Each Kicheh spans an area of about 16 to 20 square me-
ters and is nearly two meters high. The houses are built 
one on top of one another and accommodate 130 to 150 
people, many of whom lead a nomadic life and escape 
the area’s warm weather by moving to higher pastures in 
summer. Their houses usually consist of a single square 
or round room with windows carved wherever possible. 
Some dwellings are windowless and dark due to lack of 
natural light and soot-coated walls. 
Larger houses have more than one room and sometimes 
an adjacent stable or animal shelter. Doors are usually 

rectangular and made of wood, with a latch that locks 
onto a hole drilled into a stone frame. 

Thresholds of Kicheh doors are raised some 15 to 20 cen-
timeters above the ground to keep water from flowing 
into the alley. In lower units, there is often a trench be-
fore the entrance with walls tall enough to accommodate 
a dwelling unit. In some parts, the lower units are made 
in groups so that the entrance trenches of up to five hous-
es open onto a terrace known as a Dalan. Dalans are used 
for family and social gatherings. Villagers also use round 
sedimentary rocks to build dividing walls and buildings 
on the valley floor. 

Types of Shelter 
Those who spend summers in the village build special 
dwellings called Kapars, which allow the circulation of 
air to cool the interior. 
Meymand villagers use another type of shelter known as 
Gonbeh that are not as cool as Kapars. 
Gonbehs are circular structures with stone walls and 
a conical roof made of wooden rafters. The nomads of 
Meymand also make different types of shelters outside 
the village, such as Aghol, Abadi and Pollas. These shel-
ters are usually made of wood and stone. 
Aghols are constructed as semi subterranean buildings, 
similar to a Gonbeh in appearance. Abadis are built above 
the ground while Pollas is a type of tent made of a white 
fabric with cotton warps and wefts made of goat wool. 
Tourists, who arrive in the village can either stay in an 
eight-room guesthouse or enjoy staying in cozy cave 
houses. Guesthouse rooms are covered with pressed 
wool felt, called Namad in Persian, and carpets. Beds are 
carved into the walls and there is lighting and hot water. 

Architecture 
Meymand also has a public bath, school, restaurant, mu-
seum and a number of shops mostly offering herbal med-

icine and traditional handicrafts. 

The village has maintained its original architecture and 
traditions, and the language, which has barely changed 
due to the isolated location of the village, still contains 
Sassanid and Pahlavi words. 
Meymand might appear rather stark and unattractive at 
first sight compared to similar villages in Iran and other 
countries, as there is no sign of any flowers and villag-
ers have not tried to decorate or add color to their few 
alleys and rocky dwellings. The outfits used by villagers 
are somber in color and usually no music is heard in the 
village. The people of Meymand usually eat simple meals 
consisting of flat bread, yogurt and a thin soup made of 
milk and dried herbs. 
Dairy products, nuts and traditional breads are also part 
of their diet. The main sources of income for Meymand 
villagers are farming, animal husbandry and carpet 
weaving. Meymand carpets are famous for their beauty 
and quality. Carpet weaving has generated many other 
related jobs in the area such as wool dyeing, felt making, 
Kilim weaving and crocheting. 

Migratory Nomads 
Situated between a desert and a mountain, Meymand 
enjoys a mountainous climate with freezing winters and 
hot summers. 
Most of Meymand’s semi-nomadic shepherds spend win-
ters in the village and move with their herds of goat and 
sheep to the plains in spring. Villagers spend their sum-
mers in higher altitudes around Meymand picking wild 
herbs, nuts and seeds such as wild pistachio, almond, 
walnut, cumin seeds, black thyme, rosemary, yarrow, 
cumin, hollyhock, buttercup, fennel, peppermint, liq-
orice and astragalus, which has medicinal properties. 
Mulberry and blackberry trees can be found all around 
the village, while seasonal rivers and springs provide vil-
lagers with rich sustainable agriculture. 
The amount of rainfall is usually between 300 and 500 
mm per annum and villagers use two traditional under-
ground water systems or qanats to irrigate their lands. 
There are many tiny oases in the ravines around the vil-
lage, where hazelnut, vines, jujubes, almonds and other 
trees grow. 

Historicity 
Meymand has been continuously inhabited for the past 
2,000 to 3,000 years, which makes it one of Iran’s old-
est surviving villages. Archeological finds date the site 
back to 12,000 years or the Middle Stone Age. Excava-
tions have yielded 10,000-year-old stone engravings and 
pieces of earthenware from 6,000 years ago. 
Meymand used to be a Zoroastrian settlement and one 
of its cave units, which is now a museum, was once a fire 
temple. Some 15 circular stone rooms stand in an area of 
around 400 square meters in the village, where skeletal 
remains and various objects were found. 
Archeologists have also found a piece of land three kil-
ometers northeast of Meymand, which is filled with frag-
ments of ossuaries decorated with rock art. 
Locals believe the ossuaries date back to the Zoroastrian 
and Sassanid eras. Rock art has also been found in Eshkaft 
grotto, a shallow cave with a large mouth, which is lo-
cated eight kilometers north of Meymand. 
It is said that visitors light and place candles beside the 
rock art. Meymand Village received UNESCO’s 2005 
Melina Mercouri International Prize for the Safeguard-
ing and Management of Cultural Landscapes. 
The award is given by the Greek government, in collabo-
ration with the UNESCO, to reward outstanding exam-
ples of action to safeguard and enhance the world’s major 
cultural landscapes. Meymand is believed to be similar 
to Kandovan Village in Iran’s East Azarbaĳan province, 
Cappadocia in Turkey and the ancient city of Petra in 
Jordan
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(Reuters) - Iran rejected on Tuesday Dutch 
outrage over the hanging of one of its citi-
zens, saying the West should applaud its 
tough penalties for drug traffickers.
Zahra Bahrami, 45, who had both Dutch and 
Iranian nationality, was hanged on Saturday 
for drug smuggling, a charge her family says 
was fabricated after she was arrested for tak-
ing part in anti-government protests in 2009.
The Netherlands froze official contacts with 
Iran, saying it had informed The Hague just 
hours earlier that legal proceedings were still 
under way. A Dutch foreign affairs ministry 
spokesman called the execution “an act com-
mitted by a barbaric regime”.
“Dutch officials made certain comments, it 
looks like they do not have enough informa-
tion regarding the case of this lady,” Iranian 
Foreign Ministry spokesman Ramin Meh-
manparast told a weekly news conference. 
“They have made these hasty comments.”
Tehran does not recognise dual nationality 
and Mehmanparast said any attempt by a 
foreign government to intervene in such a 
case amounted to interference in Iran’s do-
mestic affairs.
The United States and European Union con-
demned the hanging, criticising Iran for 
denying Bahrami access to Dutch consular 
officials and urged Tehran to guarantee the 
rights of citizens.
“I call on Iran to halt all pending executions 
immediately and to declare a moratorium on 
the use of the death penalty,” EU foreign af-
fairs chief Catherine Ashton said in a state-
ment.
Rights groups say Iran is second only to 
China in the number of people it executes, 

and is first in terms of per capita executions. 
The western-based International Campaign 
for Human Rights in Iran calculated Iran 
had executed an average of one person every 
eight hours since the start of the year.

Mehanparast addressed the “claims some 
countries have regarding the number of exe-
cutions in Iran”, saying more than 80 percent 
of executions were linked to drug smuggling 
and Tehran was doing the world a service in 
taking such a firm stance.
“If the Islamic Republic of Iran is not going 
to fight narcotics smuggling, definitely other 
countries, western, European countries will 
be harmed,” he said. “We are trying so that 
other countries will not be hurt.”
A Dutch television show, citing documenta-
tion, reported on Monday that Bahrami was 
convicted in the Netherlands in 2003 for 
smuggling 16 kg of cocaine from the Carib-
bean.
Dutch Foreign Minister Uri Rosenthal has 
come under pressure over the issue, delay-
ing a trip to Turkey on Tuesday to answer 
questions in parliament from the anti-Islam 
Freedom Party over why he did not expel 
the Iranian ambassador.
Detentions of Western citizens have further 
soured relations between Iran and Western 
nations strained by a dispute over Tehran’s 
nuclear programme which it says is peaceful 
but many countries fear has military ends.
On Monday, a court summoned American 
Sarah Shourd, 32, to return to Iran to stand 
trial for spying along with two other U.S. 
citizens who have been in custody since July 
2009 when all three were arrested near the 
border with Iraq.

IRAN ‘COULD HAVE 
NUKES WITHIN YEAR’
Iran could develop a nuclear weapon within 
a year, a leading think-tank has warned.
Under the most likely scenario it would 
take Tehran over two years to make a single 
atomic bomb, according to the International 
Institute for Strategic Studies (IISS).
But if Iran was able to make untested urani-
um enrichment methods work, this timeline 
could be much shorter.
One remote possibility mapped out by the 
IISS would see Iranian scientists able to pro-
duce enough highly-enriched uranium for a 
weapon in just four weeks.
Tehran insists its nuclear programme is for 
peaceful civil purposes, but there are grow-
ing concerns in the West that it is being 
used to mask attempts to develop a bomb. 
Defence Secretary Liam Fox warned in the 
Commons on Monday that it was “entirely 
possible” the Islamic Republic might have 
developed a nuclear weapon by next year.

The evidence shows “beyond reasonable 
doubt” that Tehran is seeking the ability 
to produce nuclear weapons, the London-
based IISS concluded in a report on Iran’s 
nuclear, chemical and biological capabili-

ties. Iran’s current stocks of low-enriched 
uranium would be enough for one or two 
nuclear weapons if further enriched, the 
study found.

At the report’s launch, Sir Richard Dalton, a 
former British ambassador to Tehran, asked 
about the possibility of Iran using more ad-
vanced “third generation” centrifuges to en-
rich uranium for a weapons programme.
Lead author Mark Fitzpatrick, director of 
the IISS non-proliferation and disarmament 
programme, replied: “That’s the scary part. 
If Iran were able to get the third generation 
working well and producing in large num-
bers, the time to produce a weapon’s worth 
of HEU (highly-enriched uranium) reduces 
to four weeks.

“If they had a clandestine plant with almost 
6,000 centrifuges operating - the number 
that were in the AQ Khan design that they 
sold to Libya - if they had 6,000 of these 
working and they were this most advanced 
third generation, four weeks.”
Mr Fitzpatrick stressed that this was only a 
theoretical scenario. The IISS also concluded 
that claims about Iran’s supposed chemical 
and biological weapons programmes could 
not be confirmed from publicly-available in-
formation and “may have been exaggerated”.
(Source PA)

ISLAMA-
BAD AGAIN 
TALKS OF 
IRAN’S GAS

ISLAMABAD, Pakistan, Feb. 3 (UPI) 
-- A pipeline stretching from the South 
Pars gas field in Iran to Pakistan could be 
completed within three years, the Paki-
stani prime minister said.

Tehran and Islamabad finalized a deal in 
June for the delivery of 750 million cubic 
feet of natural gas through the pipeline 
from the South Pars gas complex in the 
Persian Gulf.

Pakistani Prime Minister Syed Yousuf 
Raza Gilani was quoted by Iran’s state-
funded broadcaster Press TV as saying a 
gas pipeline could be developed within 
the next few years.

“We are working on Iran-Pakistan gas 
pipeline project as it is vital to overcome 
the energy challenges of the country and 
it would be completed in three years 
time,” he was quoted as saying.

Western allies object to the pipeline 
because of the potential economic ben-
efit for Tehran, which is under pressure 
from economic sanctions imposed for its 
controversial nuclear program.

Iran is up against a Western-backed gas 
project from Turkmenistan that would 
see a pipeline cross Afghan and Paki-
stani territory on its way to India. New 
Delhi was included in the Iranian pipe-
line plans, though security and politi-
cal issues have kept India largely on the 
sidelines.

Delegates from India, Pakistan and Af-
ghanistan met Dec. 11 with representa-
tives in Turkmenistan to sign a frame-
work agreement on the pipeline

Iran rejects Dutch complaint 
over hanging





DUBAI, United Arab Emirates (AP) — 
An Iranian supercomputer. New space 
rockets and satellites carrying the flag 
of the Islamic Republic. Biotech inno-
vations that include artificial tendons.
Iran’s claims of scientific advances are 
coming at a rapid-fire pace these days 
as the country begins events to mark 
the anniversary of the 1979 Islamic 
Revolution.
It’s become part of annual celebrations 
of scholarship and military might. 
But this year, there is an added mes-
sage to the West after the latest talks 
over Iran’s nuclear program fizzled 
in January: Tehran’s ability to make 
atomic fuel remains at the heart of 
the country’s drive for home-grown 
technology.“The government’s sup-
port for science and technology is an 
unchangeable strategy,” said President 
Mahmoud Ahmadinejad last month at 
a high-tech trade exhibition in Tehran. 
“This includes the nuclear efforts.”It’s 
hardly a new statement from the Is-
lamic Republic, which has repeatedly 
insisted it will not negotiate over its 
right for uranium enrichment un-
der international pacts. This message, 
however, be reinforced strongly in the 
coming days as officials boast about 
Iran’s innovations.It also offers an im-
portant lesson in how much political 
capital is vested in Iran’s effort to stake 
its claim as the scientific vanguard of 
the Muslim world.Iran plans a major 
tech exhibition beginning Saturday in 
Damascus, Syria, whose underlying 
purpose seeks show that international 
sanctions have not crippled Iran’s labs.
The expo is expected to showcase an 
array of made-in-Iran innovations 
from more than 120 companies includ-
ing precision industrial equipment, 
nanotechnology and aerospace-related 
items. No nuclear technology is on the 
list.

An Iranian diplomat in Syria told The 

Associated Press that the five-day ex-
hibition — the first of its kind outside 
Iran — aims to show “friend and foe” 
that sanctions have not slowed Iran de-
spite claims by U.S. Secretary of State 
Hillary Clinton and others. The diplo-
mat spoke on condition of anonymity 
because he was not allowed to brief 
reporters.

During the coming week, Iranian of-
ficials have promised to display a new 
range of rockets and satellites — which 
could raise more concern in the West 
that Iran’s space program spilling 
over into possible efforts at creating a 
long-range ballistic missile arsenal.A 
year ago, Iran announced it launched 
some animals — including a mouse, 
two turtles and worms — briefly into 
space on a research rocket. In Febru-
ary 2009, Iran sent its first satellite 
into orbit.Meanwhile, Iranian officials 
have unveiled an array of purported 
advances in recent weeks, including a 
new gamma radiation units for medical 
treatments and a supercomputer billed 
as among the top 500 most powerful in 
the world.Iran’s deputy president for 
science and technology, Salar Amuli, 
told state television that computer’s 
power will be used for areas that in-
clude nuclear physics.
On Kish Island in the Persian Gulf, a 
biotech center is planned to make ar-
tificial tendons and ligaments , state-
run Press TV reported.Besides the jabs 
against sanctions, Ahmadinejad also 
plays heavily on the connection be-
tween technology and Persian pride. 
He frequently sprinkles his remarks 
about how Iran should reclaim the 
banner of scientific advancement it 
once held as the Persian Empire.
‘History has shown that the Iranian na-
tion was pioneer of achieving scientific 
progress,’ he said last week.
 ( Source AP)
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