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خواننده گرامی برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان  معتبر معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .

نخبگان دیگر به ایران نمی اندیشند 
صندوق بین المللی پول گزارش داده است که ساالنه حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده به امید 
زندگی و یافتن موقعیت های شغلی بهتر از کشور خارج می شوند. این صندوق رقم خروج حدود 180 

هزار نخبه تحصیلکرده از ایران، به معنی خروج ساالنه 50 میلیارد دالر ارز از کشور است.
این در حالی است که طبق آمارهای رسمی، ساالنه یک میلیون و دویست هزار نفر از کل دانشگاه های 
کشور فارغ التحصیل می شوند. به این ترتیب نسبت خروج فارغ التحصیالن از کشور به کل آنان، 15 

درصد است.
بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول، ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از میان 

91 کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته دنیا کسب کرده است.
طبق این آمار هم اکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از 170 هزار ایرانی با 
تحصیالت عالیه در آمریکا زندگی می کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 3/2 
نفر با مدرک دکترا، 15 نفر با مدرک کارشناسی ارشد و صدها نفر با مدرک کارشناسی از کشور 

مهاجرت کرده اند.
هفته جاری نیز در میزگرد »فرار مغزها؛ چالش یا فرصت« در دانشگاه امیرکبیر، اعالم شد که 90 نفر 

از 125 دانش آموزی که در سه سال گذشته در المپیاد شرکت کردند از کشور خارج شده اند.
آمار،  این  ارائه  میزگرد ضمن  این  در  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  علمی  هیأت  دکتر صادقی عضو 
یادآوری کرد: کشور کانادا در سال 1999 ظرفیت کل دانشگاه های خود را 180 هزار نفر اعالم کرد، 

این در حالی است که در همین سال220 هزار نفر متقاضی خروج از ایران شده بودند....
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نوبت را رعایت نکردید،
 آقاي سحابي 

اقتصادصفحه 7

مهدي سحابي هم از همان »در«ي گذشت 
نابهنگام.  اما  گذرند،  درمي  دیگران  که 
امروز  ادبیات  و  هنر  عالم  در  انگار 
نابهنگام  امیدوارند  همه  مان،  سرزمین 
این  کنند  مي  مردني  چه  واقعًا  بمیرند. 
جماعت، یک به یک و بدون رعایت نوبت. 
هنوز چشم و آستین تر داریم که دیگري 
میان،  این  در  اینکه  طرفه  گذرد.  درمي 
جوان ترها شتاب بیشتري دارند. غریب 

گونه و ناشکیب، هول مي زنند....

ورزش

بازار داغ تخلفات اینترنتي 
در بریتانیا 

صفحه39

خودکشی یا مذاکره کي، کجا، چگونه؟ 
تصادف با قطار؟

کشورهاي  در  خانداني؛  کاوه 
به  آلمان  از جمله  اروپا  شمال 
ندرت شاهد زمین لرزه هستیم 
اما روز سه شنبه یک پیشامد 
فدراسیون  ساختمان  ناگوار 
تکان  حسابي  را  آلمان  فوتبال 
بان  دروازه  انکه  روبرت  داد. 

هانوفر و تیم ملي آلمان ....

عکس هاي کیارستمي،
مجسمه هاي تناولي  در دبی

صفحه16

سیاست

بر  امریکا  با  مذاکره  مساله  است  مدتي 
و  مخالف  برخي  که  است  ها  زبان  سر 
گویند.  مي  سخن  آن  موافق  گروهي 
بعضي ها پیش بیني مي کنند که از چنین 
کاري نفعي براي ملت ایران حاصل نمي 
شود و عده یي معتقدند گره کار از همین 
جا باز مي شود. اما کمتر دیده مي شود 
کسي درباره چگونگي مذاکره و مکانیسم 

هاي مختلف آن سخن بگوید....

صفحه 11

آیا اقتصاد آمریکا قابل 
پیش بینی است؟ 

سر  بر  زیادی  صحبت های 
فدرال  است  ممکن  که  تغییراتی 
رزرو در جلسه  تعیین نرخ بهره  
آتی خود در 3-4 نوامبر در لحن 
هست.  کند،  ایجاد  خود  سخن 
شما فکر می کنید که بانک مرکزی 
نگاه  پایین  به بسیار  را  توجهش 
قرضه های  بهره   نرخ  داشتن 

فدرال برای ....



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد  و 
بر  گام  اطالع  رسانی صحیح  در جهت  صرفا 
معتبر،  های  سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می 
ذکر  با  رسمی  وخبرگزاریهای  رسیده  مقاالت 

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

صفحه آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر  همکاران:  
آدوم   - کدیور  فرشته  صادقیان-  احسان   -

صابونچیان 
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ویرایش آنها 

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

این نشریه ارسال نمایند:

مهاجرین،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-

دانشجویان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
یا  باید مستقیم  آثار  طبعا  و  منتشر می شود  ایرانیان 
غیر مستقیم به این موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
آثار  این مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد 

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

-2 مطالب خود را با زبان و قلم )font( فارسي ارسال 
جدا  فینگلیش  و  پینگلیش  مطالب  فرستادن  از  و  کرده 

خودداري نمائید!

از اغالط  باید ویرایش شده و عاري  -3 آثار ارسالي 
امالیي و آماده براي انتشار باشند.

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

ثابت پرشین خواهد بود.

-5 به لحاظ زیبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یک 
یا چند عکس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال 
مورد  عکس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائید. 
ما  تا  را شرح دهید  توانید مشخصات آن  نظرتان مي 

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

انتشار نشریه  از  قبل  هفته  باید حداقل یک  -6 مطالب 
ارسال گردند. با این حال ممکن است به علت زیادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و یا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

توانند  ها مي  کاریکاتوریست  -7 عکاسان، طراحان و 
آثار خود را با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، 

براي نشریه ارسال نمایند.

-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربیات قبلي احتمالي خود 

را ذکر کنید.

یا  و   word فایل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
یا   Unicode فرمت  با  یا  و  کرده  ذخیره   notepad

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

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

نویسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX
Tel/Fax: 020 8455 4203
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
عصبانی  هیچکس  جمشید  تخت 
نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. 
هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هیچکس 
برتر  دیگر  قوم  بر  قومی  هیچ  نیست 
آن  در  خشنی  تصویر  هیچ  و  نیست 
وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این 
ایران  در  داری  برده  هیچگاه  که  است 
صدها  بین  در  است  نبوده  مرسوم 
پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت 

جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 
هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

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

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

کتاب گینس که در ایران به کتاب »ترینها« معروف است، از سالها پیش به گردآوری وقایع منحصر به فرد دنیا 
پرداخته است. متأسفانه در این کتاب التفات درخوری به ایرانیها نشده حال آنکه شایسته است فصل مجزایی 
از این کتاب به ایران اختصاص داده شود چرا ایران تا کنون ترینهای بسیاری بدست آورده است و همیشه 
ترینهای بیشتری هم در دست تحصیل دارد. برای نمونه سالها پیش زمانی که پکن آلوده ترین شهر دنیا بود 
تهران را چهارمین شهرآلوده دنیا برشمردند. از آن پس هر سه شهری که باالتر از ایران قرار داشتند در صدد 
پالودن محیط زیست برآمدند و در نتیجه رتبه اولی شهرهای آلوده برای همیشه به تهران تعلق گرفت. آمار طالق 
در ایران نیز رتبه چهارم را در جهان داشت که طی سالهای گذشته موفق شدیم رکوردمان را بهبود ببخشیم و 

نهایت در جایگاه اول بایستیم.

اکنون پاسپورت و پول رایج ایرانی هم با روند چشمگیری به سوی بی ارزشترین بودن در دنیا پیش می رود 
اما به تازگی رتبه باالترین فرار مغزها را بدست آورده ایم که زیاد دور از انتظار هم نبود. این در حالی است 
که رهبر  انقالب در حدود ده سال قبل در نشستی با نخبگان کشور، پیش بینی کردند که ایران ظرف پنجاه سال 
آینده از تمام کشورهای صنعتی جهان سبقت می گیرد و پیشتاز علم و فن آوری در دنیا خواهد بود. این البته 
از هوش و استعداد ایرانی هیچ بعید نیست ضمن اینکه کشورهای ابرقدرت جهان مثل آمریکا نه فقط به پشتوانه 
مغزهای داخلی خود بلکه در واقع با جذب اندیشمندان دنیا توانسته اند به این درجه از قدرت و فن آوری برسند. 
در حالی که با سیاستهای کنونی دولت، گذشته از جذب مغزهای خارجی، حتی بعید به نظر می رسد که مغزهای 

پا به فرار داخلی تا چهل سال دیگر هم به کشور بازگردند!

طبیعی است که این مهاجرتهای حقیقتًا فرارگونه مشکالت ریز و درشت بسیاری به همراه دارد که گاه حتی مانع 
از آن می شود که این نخبگان بتوانند از توانمندیهایشان استفاده بهینه ای بکنند. راهکارهای بسیاری هم وجود 
دارد که می تواند از این مهاجرت ها جلوگیری کند و حتی مهاجرت نخبگان دیگر کشورها را بسوی کشورمان 

سبب شود. 

شاید همیشه فقط چوب انتقاد را بلند کردن و برسر دولت و حکومت کوبیدن منصفانه نباشد؛ شاید منصفانه این 
است که همه به دنبال راه چاره باشیم، به دنبال تشخیص ضعف و نقصها باشیم و برای رفع آنها چاره اندیشی 
کنیم و پیشنهاد ارائه دهیم؛ کاری که در همه کشورها، احزاب، ارگانها، نهادها، رسانه ها و همه مردم درجای 
خود برای کمک به دولتشان انجام می دهند ولی آیا دولت ایران مجال و فرصتی برای کسی باقی می گذارد تا 
کاری صورت دهد؟ آیا دولتمردان ایران در آن درجه از بیش و ذکاوت هستند که در هر برهه، همه چیز را فدای 
یک هدف سیاسی خاص نکنند؟ اصاًل وقتی بنیانگذار جمهوری اسالمی در خصوص فرار مغزها با بی اعتنایی 

توام با خشم می گوید:»می روند که بروند، به جهنم که می روند« دیگر جایی برای صحبت بیشتر می ماند؟

سردبیر

یاد داشت هفته

اشتراک هفته نامه
عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند 

نام: ......................................................................................  نام خانوادگی: .................................................................
آدرس: ...............................................................................................................................................................................
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آیا جنگ بین شیعه و سنی در پیش است؟

احسان صادقیان
ehsan@persianweekly.co.uk

دنیا  در  ایران  که  آبرویی  درواقع  یا  ادعاها  از  یکی 
اتمی اش  از غیر نظامی بودن فعالیتهای  برای دفاع 
داشت، سابقه دوستی اش با کشورهای همسایه بود. 
هرچند این همسایه های به ظاهر دوست هر زمان که 

فرصتی دست داده است، از هیچ کمکی به دشمنان ما فروگذار نبوده اند، 
اما اینبار اتحادشان علیه ایران رنگ و بویی توجیه پذیر دارد چرا که رد 
پایی از ایران در تمام اختشاشات داخلی کشورهای همسایه دیده می شود. 
از سوی دیگر ایران نیز ادعای حمایت از شیعان را دارد که بطور تاریخی 
مغضوب سنیها بوده اند و بدین ترتیب به نظر می رسد دوره تازه ای از 

جنگهای شیعه و سنی آغاز شده است. 

بمبگذاریهای اخیر سیستان و بلوچستان بیش از آنکه محرومیت قومی از 
اقوام ایران را مطرح کند، مظلومیت یکی از اقلیتهای مذهبی ایران را بر سر 
زبانها انداخت و وعده انتقام پاسخی بود که حکومت شیعه ایران پس از 
کشته شدن چندتن از سران سپاه در آخرین این بمبگذاریها، داد. اما هنوز 
واکنش مثمرثمری صورت نگرفته و خستگی هیأت اعزامی به پاکستان که 
از مذاکراتی در این خصوص باز گشته اند فرو ننشسته، کارمند کنسولگری 
ایران در این کشور کشته شد. همچنین عربستان سعودی با امریکا برای 
دستگیری بعضی شخصیتهای ایرانی که برای حج به این کشور رفته اند 
همکاری می کند در حالیکه بنا به شریعت اسالم مکه سرزمین امن است و 
مسلمانی که برای مناسک دینی به آنجا می رود باید در امان باشد. اکنون 
های  شیعه  علیه  یمن  نفع  به  آمریکا  حمایت  از  برخورداری  با  عربستان 

شورشی این کشور عماًل وارد جنگ شده است. 

جنگی که هیزم شعله های آن نفرت از حکومت شیعه ایران است. یمن به 
دنبال کشف و ضبط قایقی در مرزهای این کشور که سالحهای ایرانی حمل 
می کرده اند، مدعی است ایران با حمایتهای نظامی از شورشیان، ثبات و 
امنیت این کشور را بر هم زده است و در پی آن قرارداد همکاری یمن و 
آمریکا برای تبادل اطالعات، مبارزه با قاچاق و تروریسم، در واقع یعنی هم 

پیمان شدن یمن با آمریکا علیه ایران. 

عربستان نیز سوق دادن شیعه های شورشی یمن به سوی مرزهای خود 
را تهدیدی از جانب ایران قلمداد می کند. دولت شیعه عراق هم که ایران را 
مسئول نزاعهای شیعه و سنی در کشورش می داند؛ از آنجا که اسراییل هم 
قایقهای مشابهی را در حوالی مرزهای لبنان متوقف کرده است؛ وزیر امور 
خارجه اش هم پیش از این اعالم کرده بود که سیاستهای تهران موجب 
شده که اسراییل و اعراب برای اولین بار علیه ایران به توافق برسند؛ رئیس 
جمهوری لبنان نیز پس از جنگ 13 روزه، صراحتًا ایران را متهم کرد که 
کشورش را عرصه جنگ برای مقاصد خود قرار داده است و حتی او هم به 
هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد در سازمان ملل، جلسه را ترک کرد؛ باید 
گفت حمایتهای سوریه، کویت، قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از دخالت عربستان در جنگ داخلی یمن، در واقع بازتاب احساس خطر از 
جانب ایران و نیاز به مقابله با آن است که متأسفانه در قالب مقابله سنی 

با شیعه جلوگر شده است. 

نظامی  مستقیم  غیر  فشارهای  اعمال  برای  مناسبی  زمینه  کنونی  شرایط 
پیدا  ادامه  است.  کرده  مهیا  غرب  برای  ای  هزینه  داشتن  بدون  ایران  بر 
کردن عملیاتهای تروریستی و کشیده شدن دامنه آن از شهرهای مرزی به 
پایتخت، در کنار تحریمهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی درون ساختاری 
نظام، دولت اقتصاد آقای احمدی نژاد را که تصور می کند ایران را ده پله 
صعود می دهد، بی شک از آنچه هست هم پایین تر می برد. ایران به درجه 
ای از اقتدار رسیده است که بتواند با تقویت سیاست داخلی خود بدون تن 

دادن به فشارهای غرب منافع خود را دنبال کند.

بحرانهای  و  ایجاد چالشها  به جای  دولتمردان  که  است  آن  این مستلزم   
بین المللی که رفته رفته به دامهایی برای خود ایران بدل می شود، به رفع 

چالشهای داخلی کشور بپردازند.

رتبه اول ایران در 
جدول فرار مغزها

صندوق بین المللی پول گزارش داده است که ساالنه حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده به امید زندگی و یافتن موقعیت های 
شغلی بهتر از کشور خارج می شوند. این صندوق رقم خروج حدود 180 هزار نخبه تحصیلکرده از ایران، به معنی خروج 

ساالنه 50 میلیارد دالر ارز از کشور است.
این در حالی است که طبق آمارهای رسمی، ساالنه یک میلیون و دویست هزار نفر از کل دانشگاه های کشور فارغ التحصیل 

می شوند. به این ترتیب نسبت خروج فارغ التحصیالن از کشور به کل آنان، 15 درصد است.
ایران  پول،  بین المللی  صندوق  جدید  گزارش  اساس  بر 
رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از میان 91 کشور 

در حال توسعه یا توسعه نیافته دنیا کسب کرده است.
و  مهندس  هزار   250 از  بیش  هم اکنون  آمار  این  طبق 
پزشک ایرانی و بیش از 170 هزار ایرانی با تحصیالت 
عالیه در آمریکا زندگی می کنند و طبق آمار رسمی اداره 
با مدرک دکترا،  گذرنامه، در سال 87 روزانه 3/2 نفر 
15 نفر با مدرک کارشناسی ارشد و صدها نفر با مدرک 

کارشناسی از کشور مهاجرت کرده اند.
یا  چالش  مغزها؛  »فرار  میزگرد  در  نیز  جاری  هفته 
فرصت« در دانشگاه امیرکبیر، اعالم شد که 90 نفر از 
المپیاد  در  گذشته  سال  سه  در  که  دانش آموزی   125

شرکت کردند از کشور خارج شده اند.
صنعتی  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  صادقی  دکتر 
امیرکبیر در این میزگرد ضمن ارائه این آمار، یادآوری 
کرد: کشور کانادا در سال 1999 ظرفیت کل دانشگاه های 
خود را 180 هزار نفر اعالم کرد، این در حالی است که 
ایران  از  خروج  متقاضی  نفر  هزار  همین سال220  در 

شده بودند.
به  اشاره  با  امیرکبیر  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  این 
اسکان حدود 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور، بیان 
کرد: از مجموع هر صد هزار ایرانی که در آلمان زندگی 
می کنند، در سال های گذشته حدود دو هزار جلد کتاب 
میلیون  از دو  این در حالی است که  منتشر شده است 

ترک مهاجر به آلمان، تنها صد جلد کتاب به چاپ رسیده است.
در ادامه این میزگرد، دکتر نائبی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه برای روبه رو شدن با این مشکل 
باید دستگاه ها و مسئولین کشور فکری کنند، افزود: البته رفت و آمدهای دانشجویان و آشنا شدن آنها با محیط، یک فرصت 

است.
باید شغل  اظهار کرد: در درجه بعد  باید فرصت شغلی داشته باشند،  ابتدا  فارغ التحصیالن  یا  اینکه دانشجویان  بیان  با  او 
متناسب با رشته تحصیلی دانشجو ایجاد شود که متأسفانه ما شاهدیم که فرهیختگان ما در شغل هایی که رضایتشان را جلب 

نمی کنند، مشغولند.
از  بسیاری  و  است  جهان  کشورهای  همه  در  طبیعی  پدیده  یک  علمی،  آمدوشد  و  مهاجرت  کرد  تصریح  حال  عین  در  او 
دانشمندان کانادا به آمریکا مهاجرت می کنند و یا بسیاری از کشورهای اروپایی به سمت آمریکا مهاجرت می کنند. اما اضافه 

کرد: مهاجرت در کشورهای در حال توسعه طبیعی است، ولی این به ضرر کشورهای توسعه نیافته است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: تفاوت ما با کشورهای پیشرفته و آمریکا، تفاوت در دانشگاه و علم نیست، تفاوت ما در 
صنعت و تکنولوژی است. او توضیح داد: در دانشگاه ها تکنولوژی وجود ندارد بلکه در صنعت موجود است و شرکت های 

صنعتی هم تکنولوژی خود را راحت در اختیار همه قرار نمی دهند.
به  توجه  با  کنیم  روشن  باید  ما  باشیم.  داشته  توسعه صنعتی  استراتژی  باید  توسعه صنعتی  برای  کرد:  یادآوری  نائبی 

قابلیت های خود، در کدام زمینه می خواهیم اصل توجه را متمرکز کنیم.
او گفت: ما در یک برهوت صنعتی قرار داریم در حالی که علم و دانش تحصیل کردگان ما بسیار زیاد است. در این باره باید 

ابتدا خصوصی سازی را جدی بگیریم.

هرماه 70 دکتر و 450 فوق لیسانس از ایران مهاجرت می کنند
بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول، ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از میان 91 کشور در حال 

توسعه یا توسعه نیافته دنیا کسب کرده است.
به گزارش سایت عصر ایران صندوق بین المللی پول گزارش داده است که ساالنه حدود 180  هزار ایرانی تحصیلکرده 
در گزارش خود  بین المللی  این صندوق  از کشور خارج می شوند .  بهتر  یافتن موقعیت های شغلی  و  امید زندگی  به 
می افزاید که رقم خروج حدود 180 هزار نخبه تحصیلکرده از ایران ، به معنی خروج ساالنه 50 میلیارد دالر ارز از 

کشور است .
طبق این آمار هم اکنون بیش از 250  هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از 170  هزار ایرانی با تحصیالت عالیه در 
آمریکا زندگی می کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 3/2 نفر با مدرک دکترا، 15  نفر با مدرک 

کارشناسی ارشد، و صدها نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کرده اند .
از کشور خارج می  از 450نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد  با مدرک دکترا و بیش  این آمار ماهانه 70نفر  طبق 

شوند.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را 
به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از 
سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ 

ایرانی  تامین می شود .
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ایران 
ذره بین

»نیلز  است  آمده  خبرها  در  دانمارکي؛  دانشجوي  آزادي   
کروگسگارد« دانشجوي دانمارکي که در مراسم روز 13 آبان 
داد  گزارش  ایرنا  شد.  آزاد  قبل  روز  چند  بود،  شده  دستگیر 

آزادي وي پس از تکمیل تحقیقات وي میسر شد.

ملي  شنیدیم سازمان  جوانان؛  ملي  میلیوني سازمان  تبلیغات   
جوانان دور جدید فعالیت خود را با تبلیغات چندصد میلیوني 
بودجه  از  استفاده  با  است  مدتي  نهاد  این  است.  کرده  آغاز 
میلیاردي اش بیلبوردهایي در نقاط مختلف شهر تهران نصب 
آنها دست کم ماهي صد میلیون تومان است.  کرده که هزینه 
همچنین آنها آگهي هاي چشمگیري در صفحه یک روزنامه هاي 

دولتي منتشر کرده اند که نوید دور جدید فعالیت آنهاست.

از  نفر   700 از  بیش  الریجاني؛  به  رازي  دانشجویان  نامه   
دانشجویان دانشگاه رازي با ارسال نامه یي به »علي الریجاني« 
رئیس مجلس خواستار توجه و پیگیري مجلس در قبال وقایع 
اخیر این دانشگاه شدند.در بخشي از این نامه آمده است؛ »پیرو 
حوادث اخیر دانشگاه رازي و صدور احکام سنگین انضباطي 
)شامل محرومیت از تحصیل به مدت یک یا دو نیمسال تحصیلي 
براي بیش از 70 تن، محرومیت از کلیه تسهیالت رفاهي و در 
بعضي از موارد جرایم نقدي( جمعي از دانشجویان این دانشگاه 
ضمن محکوم کردن هر گونه خشونت و هرج ومرج طلبي و هر 
حرکتي که دون شأن دانشجو مي باشد و ضمن اعتقاد راسخ 
به اینکه هر فعالیت غیرقانوني در صورت وجود مدارک مستدل 
شایسته تنبیه و مجازات مي باشد، با علم به اینکه برخوردهاي 
صورت گرفته در این دانشگاه خارج از دایره عدالت و انصاف 
مي باشد و به ناحق عده یي بي گناه محکوم گشته اند، خواستار 

پیگیري مجلس در این رابطه هستیم.«

از  یکتا«  نویدي  »سهیل  زندان؛  سال  هفت  به  یکتا  محکومیت   
متهمان حوادث پس از انتخابات از سوي شعبه 26 دادگاه انقالب 
اسالمي تهران به هفت سال حبس تعزیري و 74 ضربه شالق 
کیفرخواست  اساس  بر  رویداد  گزارش  است.به  شده  محکوم 
به  وي  تهران،  انقالب  و  عمومي  دادستان  سوي  از  صادره 
اقدام علیه امنیت ملي، فعالیت تبلیغي علیه نظام و اخالل در نظم 

عمومي متهم شده است.

منصوري  آذر  شدیم  باخبر  عمومي؛  بند  به  منصوري  انتقال   
معاون سیاسي حزب مشارکت بعد از گذراندن 50 روز زندان 
 31 در  وي  است  گفتني  شد.  منتقل  عمومي  بند  به  انفرادي 

شهریورماه بازداشت شد. 
 

اقبال از اعضاي جبهه  قاري دعاي کمیل بازداشت شد؛ مهدي 
مشارکت و قاري دعاي کمیل حسینیه دارالزهرا بازداشت شد. 
در  گذشته  هفته  شنبه  نیمه شب سه  اقبال  نوروز،  گزارش  به 
منزلش بازداشت شد. تاکنون اطالعي از محل نگهداري وي به 

دست نیامده است.

حزب  دبیرکل  کروبي  مهدي  شهیدي؛  هنگامه  با  کروبي  دیدار 
امور  مشاور  شهیدي  هنگامه  دیدن  به  جمعه  روز  ملي  اعتماد 
هفته  اوایل  شهیدي  هنگامه  رفت.  خود  انتخاباتي  ستاد  زنان 
گذشته آزاد شد. او که بالفاصله پس از آزادي از زندان اوین در 
بیمارستان بستري شده بود، روز جمعه پس از بهبودي نسبي 

از بیمارستان مرخص شد.

خواننده عزیز هفته نامه پرشین! این حق شما است که این نشریه را مورد نقد و بررسی قرار دهید و ما 
را در هر چه مطلوب ساختن سطح کیفی محتویات هفته نامه یاری رسانید.برای دسترسی به این هدف، 
با  لذا  باشد.  می  انتقادات سازنده شما  و  نظریات  انعکاس  و  متقابل  ارتباط  برقراری  راه  ترین  سریع 
برقراری تماس تلفنی و اینترنتی نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم به عنوان 

یک رسانه ارتباط جمعی بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.

رایزني کلینتون با همتاي 
آلماني درباره ایران

 
آژانس  به  خود  نهایي  جواب  ارائه  در  ایران  که  تاخیري  پي  در 
درباره پیشنهادي که جهت تامین سوخت رآکتور هسته یي تهران 
مطرح شده، داشته است، نماینده امریکا در آژانس بین المللي انرژي 
اتمي گفت واشنگتن حاضر است فرصت بیشتري در اختیار ایران 

پیش  درباره  بتواند  تهران  تا  دهد  قرار 
نویس توافقنامه وین تصمیم گیري کند. 
نماینده  دیویس،  گلین  ایسنا  به گزارش 
انرژي  المللي  بین  آژانس  در  امریکا 
»ما  گفت؛  خبرنگاران  به  وین  در  اتمي، 
اختیار  بیشتري در  مي خواهیم فضاي 
افزود  دیویس همچنین  بگذاریم.«  ایران 
زماني  چارچوب  از  فراتر  مذاکرات 
است.  رفته  پیش  شده  ریزي  برنامه 
به  را  خود  رسمي  پاسخ  هنوز  ایران 
ملل  سازمان  که  البرادعي  پیشنهاد 
مي  پشتیباني  آن  از  نیز  غرب  و  متحد 
پیشنهاد  این  است.  نکرده  اعالم  کنند، 
با  شده  غني  اورانیوم  انتقال  درباره 
غني  براي  خارج  به  ایران  پایین  غلظت 
آن  نویس  پیش  که  است  بیشتر  سازي 
سه هفته پیش در وین آماده شد. طبق 
پایان سال  تا  باید  ایران  البرادعي  طرح 
با  اورانیوم  ذخایر  درصد   75 میالدي، 

غناي پایین خود را به کشور ثالث بفرستد و در ازاي آن سوخت 
سوي  از  آورد.  دست  به  را  تهران  تحقیقاتي  رآکتور  براي  الزم 
براي  ترکیه  ایران همچون  ثالث دوست  دیگر همزمان یک کشور 
است.  شده  پیشنهاد  آن  به  ایران  شده  غني  اورانیوم  فرستادن 
اگرچه دو روز پیش روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد ایران این 
پیشنهاد را هم نپذیرفته اما روز گذشته روزنامه ترکیه یي ملیت 
نوشت نمایندگان ترکیه و ایران مذاکراتي را درباره مساله تکمیل 
غني سازي اورانیوم ایران در خاک ترکیه انجام داده اند و تهران 
مي تواند با پیشنهاد »محمد البرادعي« مدیرکل آژانس بین المللي 

انرژي اتمي موافقت کند. 
ایلنا به نقل از خبرگزاري ریانووستي، روزنامه ملیت  به گزارش 
نوشته است طبق این برنامه، ایران از ذخایر کلي اورانیوم خود که 
یک هزار و 200 کیلوگرم ارزیابي مي شود، 900 کیلوگرم اورانیوم 
با غناي پایین را براي تکمیل غني سازي به ترکیه مي فرستد. از 
ترکیه ماده خام به فرانسه مي رود که در آنجا میله هاي سوخت 
براي نیروگاه اتمي تولید خواهند شد. سپس میله هاي سوخت به 
طرف ترکیه بازگردانده مي شوند و پس از آن به ایران فروخته 
امریکا  رئیس جمهوري  اوباما  باراک  همین حال  در  خواهند شد. 
با  را مرتبط  آژانس  پیشنهاد  به  نهایي  پاسخ  ارائه  در  ایران  تعلل 
اوضاع داخلي اش دانست و گفت؛ اوضاع داخلي ایران باعث پیچیده 
تر شدن تالش ها براي رسیدن به توافق میان ایران و غرب بر سر 

مساله تامین سوخت اتمي شده است.

یي  مصاحبه  در  امریکا  جمهوري  رئیس  سي  بي  بي  گزارش  به 
پیشرفت  اخیر  ماه  چند  در  کشورش  گفت  رویترز  خبرگزاري  با 
بیشتري به سوي عدم اشاعه اتمي در جهان در مقایسه با چندین 
روسیه،  بریتانیا،  امریکا،  گفت  اوباما  است.  داشته  گذشته  سال 
فرانسه، چین و آلمان پیشنهاد »منصفانه یي« به ایران داده اند که 
اتمي  این کشور اجازه مي دهد یک برنامه مشروع غیرنظامي  به 
داشته باشد و همزمان سوءظن ها در مورد تالش این کشور براي 

ساختن سالح هاي اتمي را فرونشاند.

ایران مي گوید برنامه اتمي اش صلح آمیز است. اوباما همچنین 
خواهیم  مي  ایران  از  که  را  مثبتي  پاسخ  نوع  آن  »تاکنون  گفت؛ 
دریافت نکرده ایم. اما براي متحد ساختن جامعه جهاني در جهت 
برنامه خود در جایگاه خوبي قرار داریم.« در عین حال کاخ سفید 
نیز خواستار پاسخ سریع ایران به پیش نویس مبادله اورانیوم شد. 
ایران  از  امریکا، روز دوشنبه  کاخ سفید  گیبس سخنگوي  رابرت 
خواست هرچه سریع تر به پیشنهاد مبادله اورانیوم پاسخ رسمي 
دهد و از سوي دیگر تهدید کرد در غیر این صورت تهران با تحریم 

هاي تازه یي روبه رو خواهد شد. 

واشنگتن  در  خبرنگاران  به  گیبس  رابرت 
همچنین  و  آینده  روز  چند  »وقایع  گفت؛ 
روزهاي گذشته براي ایران اهمیت زیادي 
دارد تا همزمان با تصمیم گیري براي اقدام 
مسائل  این  درباره  خود  روي  پیش  هاي 
اساسًا  ها  ایراني  وي  گفته  به  کنند.«  فکر 
باید توافق پیشین درباره رآکتور تحقیقاتي 
خود را محترم بشمارند و به نظر او جهان 
تا  است  انتظار  در  و  آنها  نظاره  حال  در 
تصمیم نهایي شان در این زمینه را ببیند. 

درباره  آلماني  همتاي  با  کلینتون  رایزني 
ایران

و  امریکا  خارجه  وزراي  دیگر  سوي  از 
آلمان نیز طي دیداري که با یکدیگر داشتند، 
ایران گفت وگو کردند. به گزارش  درباره 
امور خارجه  وزیر  کلینتون  هیالري  ایسنا 
بیستمین  جشن  مراسم  براي  که  امریکا 
سالگرد فروپاشي دیوار برلین به آلمان سفر کرده است، گفت در 
صورتي که دولت ایران »به وظایف خود در زمینه مساله هسته یي 
اش عمل نکند« با عواقب آن روبه رو خواهد شد. به گزارش رویترز 
کلینتون در کنفرانس خبري مشترکش با گویدو وسترول همتاي 
آلماني اش گفت؛ ما معتقدیم این پیشنهاد فرصتي مهم براي ایران 
است تا هم به نیازهاي انسان دوستانه خود که رآکتور تحقیقاتي 
اعتماد  احیاي  هم  و  کند  عمل  بخشید،  تحقق خواهد  را  آن  تهران 
بین المللي به برنامه هسته یي اش را آغاز کند. وزیر امور خارجه 
امریکا خاطرنشان کرد کشورهاي دخیل در مذاکرات هسته یي با 
ایران یعني امریکا، انگلیس، روسیه، چین، فرانسه و آلمان عالوه بر 
دنبال کردن دیپلماسي در قبال ایران یک مسیر دوم را نیز اتخاذ 
کرده اند که به ایرانیان نشان خواهد داد در صورتي که به وظایف 

خود عمل نکند با عواقب آن روبه رو خواهند شد. 

چه  در  اقداماتي  چه  اینکه  درباره  کردن  صحبت  گفت  کلینتون 
گزارش خبرگزاري  به  است.  زودهنگام  اتخاذ خواهد شد،  زماني 
آلمان، کلینتون عالوه بر آن خواستار آزادي فوري سه خبرنگار 
امریکایي شد که ورود غیرقانوني به ایران داشتند و پس از چندین 
وارد  آنها  به  جاسوسي  اتهام  سرانجام  ایران  در  دستگیري  ماه 
و  خبرنگار  سه  این  جانب  از  درخواستي  تکرار  با  کلینتون  شد. 
خانواده هایشان درباره اینکه »دولت ایران نسبت به آنها همدردي 
نشان داده و آزادشان کند تا هرچه زودتر به خانه شان برگردند«، 
گفت؛ »ما قویًا معتقدیم هیچ گونه شواهدي حاکي از اتهامات آنها 
وجود ندارد.« کلینتون در بخش دیگري از اظهارات خود در آلمان 
گفت؛ »ما خواستار گفت وگو براي یک راه حل دیپلماتیک هستیم.« 
مشترک  درخواست  جویانه  مداخله  اظهاراتي  در  نیز  وسترول 
آلمان و امریکا را مبني بر اینکه ایران غني سازي اورانیوم اش را 
متوقف کند و گام هایي را براي اطمینان دادن درباره صلح آمیز 
بودن فعالیت هاي هسته یي اش به جهان بردارد، تکرار کرد. وزیر 
امور خارجه آلمان افزود؛ به هر حال ایران باید بداند صبر جامعه 

بین الملل بي انتها نیست.



7 هفته نامه پرشین جمعه 22 آبان ماه 1388   -  شماره 122
خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش ششم

انسان واقعا حیرت زده می شود وقتی می بیند این مرد بزرگ حدود 
شصت سال پیش درد را چگونه تشخیص داد و اعالم هم کرد اما بحث 

را کسی جدی نگرفت. با هم از صفحه 278  این کتاب می خوانیم:
ضمنا نباید فراموش کرد که روح ایرانی چندان خالص الهی و استوار 
بر پایه های محکم تقوی و حق پرستی نبوده است. در اشعار فارسی 
می  اسم  ابیات  همان  در  طور  همین  و  بینیم  می  زیاد  را  خدا  اسم 
در  و  تشیع  در  و  تقدس  دورانهای  شدیدترین  در  را...  معشوق  و 
بازی و  به حداکثر شرابخوری و زن  قاجاریه  دربارهای صفویه و 
عیاشی بر می خوریم. سفاکی ای که صفویه به مردم و حتی به افراد 
خاندان خود می کردند بی سابقه بوده است... و البته خود را مروج 
تشیع و مخلص آستان والیت می دانستند پیاده از اصفهان تا مشهد 
می رفتند گنبد و بارگاه تعمیر می کردند مرحوم مجلسی را وسیله 
دادند که  آن دریای عظیم مجموعه روایات و اخبار را جمع کند... ولی 
در مجلسشان به نوشته مورخین و به شهادتگچبری ها و نقاشی های 
موجود به جای گیالس قدح شراب خورانده می شد و شبهای جشن 
زنهای  از  پر  و شیرینی  و شراب  با چراغانی  را  قیصریه  بازار  یک 
مطرب و غیر مطرب طناز اختصاصا برای شاه قرق می کردند این دو 

گانگی روح ایرانی یا جمع بین دیانت و معصیت را شاید هیچ...
و اضافه می کند دروغ و تقلب نیز شاید در میان هیچ ملتی این چنین 

رایج نبوده باشد...
وقتی صحبت از سر بقای سه ساله ایران می شود می گوید:

وقتی بنا باشد ملتی به طور جدی با دشمن روبرو نشود تا آخرین 
بلکه  نکند  از مغلوب شدن سر سختی و مخالفت  بعد  نفس نجنگد و 
تسلیم اسکندر شود و آداب یونانی را بپزیرد اعراب که می آیند در 
زبان عربی کاسه گرمتر از آش شده صرف و نحو بنویسد یا کمر 
خدمت برای خلفای عباسی بسته دستگاهشان را به جالل و جبروت 
ساسانی برساند در مدح سالطین ترک چون سلطان محمود غزنوی 
و  تیمور  و  چنگیز  بگوش  حلقه  غالم  بگوید  را  قصائد  آبدارترین 
خدمتگزار و وزیر فرزندانش گردد یعنی هر زمان به رنگ تازه وارد 
در آمده به هر کس و ناکس تعظیم و خدمت کند دلیل ندارد که نقش و 
نام چنین مردم از صفحه روزگار برداشته شود. سرسخت های یک 
دنده و اصولی ها هستند که در برابر مخالف و متجاوز می ایستند و 
به جنگش می روند یا پیروز می شوند و یا احیانا شکست می خورند 
و وقتی شکست خوردند حریف چون زمینه ی سازگاری نمی بیند و 
با مزاحمت و عدم اطاعت روبرو می شود از پا درشان می آورد و 

نابودشان می کند.
با  در حمله مغول دیدم که شرق و شمال به علت مختصر مقاومت 

خاک یکسان شد ولی امرای فارس تسلیم شدند و سالم ماندند.
بدون شک صراحت نشات گرفته از صداقت نویسنده آن هم حدود 
در  هم  جمالزاده  مرحوم  است.  تعمق  قابل  واقعا  پیش  سال  شصت 
مورد نکوهش عادت های مذموم هموطنانش نوشته های قابل توجهی 

دارد:
در بخشی از کتاب دارالمجانین در مورد نکوهش عادات متضاد یک 
ایرانی می آورد: دردو گوشه باغ خانه دو تخت برای آقا آماده می 
شد روی یکی سجاده و تسبیح با هزار خضوع و دعا و روی دیگری 

بساط عرق با مزه ماست و خیار.
و از کتاب خلقیات ما ایرانیان: با همه قیافه که به خود می گیرند هیچ 
کار دنیا را به جد نمی گیرند مگر در سه مورد مخصوص یکی شکم 
و یکی کیسه و یکی تنبان. وقتی پای این سه چیز به میان آید یوسف 
را به کالفی و خدا را به خرمایی می فروشند. چطور میخواهی دلم به 
حال این مردم دوز و کلکی مزاج نسوزد که برای حل و فصل معضالت 
امور و مشکالت دنیا تنها به سه طریقه معتقدند که عبارتست از سر 
هم بندی ماست مالی و روش مرضیه ساخت و پاخت. این هر سه از 
مبتکرات فکر بدیع و از کشفیات قریحه سرشار خودشان است و در 

این میدان الحق که گوی سبقت را از جهان و جهانیان ربوده اند.
اما من صریح ترین کتابی را که در مورد انتقاد از خود ما ایرانیاندیدهام 
کتاب نجات آقای دکتر علی ایزدی است که به نظرم اولین بار در سال  
در خارج از کشور 62 در خارج از کشور چاپ شد. ضمن توصیه 
جدی به خوانندگانم در مورد تهیه و مطالعه این کتاب خالصه کوتاهی 

از بعضی از مطالب کتاب را از این جا نقل می کنم:
بدون شک من خوب بلدم خود و سایر همو طنانم را باهوش ترین 
روی  نژاد  ترین  شده  تربیت  و  ترین  اصیل  مهربانترین  پرکارترین 
ساله  هزار  تمدن شش  با  آریا  نژاد  از  را  ایرانیان  کنم  قلمداد  زمین 
اش  انسان ترین انسانهای روی کره زمین معرفی نمایم خوب بلدم 
بگویم ما ایرانیان شجاعت شیر سخاوت حاتم و...و... چه داریم. ولی 
میدانم که با استقبال از شعار و احتراز از شعور خود را غافل نموده 
و بعضی ها را فریب داده ام و هم چنین می دانم که با گفتن و عنوان 
کردن معایب اخالقیمان عده ی زیادی علی الخصوص آنهایی که در 
ذهنشان از ایران و ایرانی بتی ساخته اند و به او عشق می ورزند 
ناراحت می شوند. ولی با وجود تمام این میدانم ها ترجیح می دهم که 
واقعیت را هر قدر تلخ عنوان کنم تا مصلحین به گفتار آینده و دست 

اندر کاران به حرکت.
ادامه دارد

در سالروز سقوط دیوار برلین عنوان شد 
 

باید دیوارهاي قرن 21 
را فرو ریخت 

 
 وزیر امور خارجه امریکا از کشورهاي اروپایي و امریکایي خواست سالگرد 
هاي  تهدید  علیه  اقدام  براي  درخواستي  عنوان  به  را  برلین  دیوار  سقوط 
جدید جهاني ببینند. هیالري کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در بیستمین 
پایان  به  که  دشواري  کار  داشت؛  اظهار  برلین  دیوار  فروریختن  سالگرد 
یافتن دوران جنگ سرد انجامید، باید براي مواجهه با چالش هاي جدید از 
اساس  بر  بگیرد.  تغییرات جوي صورت  و  گرایي  افراط  علیه  مبارزه  جمله 
گزارش آسوشیتدپرس، وزیر امور خارجه امریکا در جمع گروهي از مقامات 
امریکایي و اروپایي ضمن دریافت یک جایزه آزادي از طرف شوراي آتالنتیک 
)یک گروه براي ارتقاي مناسبات اروپا - امریکا( اظهار داشت؛ تاریخ ما به 
شبي که دیوار برلین فروریخت ختم نمي شود بلکه تازه شروع شده است. 
وي افزود؛ لحظه یي که جشن و شادي فروریختن دیوار برلین شروع شد، 
باید زمان درخواست براي یک اقدام عملي باشد نه صرفًا یادآوري اقدامات 
گذشته. وي همچنین عملیات هاي امنیتي ناتو را از افغانستان گرفته تا مبارزه 
با دزدان دریایي در سواحل سومالي ستود، اما اظهار داشت روح فروریختن 
دیوار برلین - پایان نمادین دوران جنگ سرد - باید تقویت شود. وي گفت؛ 
ما باید براي فروریختن دیوارهاي قرن 21 و مقابله با آنهایي که پشت این 
دیوارها پنهان مي شوند - بمبگذاران انتحاري؛ آنهایي که دختراني را که تنها 
آرزو دارند به مدرسه بروند مي کشند یا دچار نقص عضو مي کنند، همکاري 
قوي تري تشکیل دهیم. برنت اسکوکرافت مشاور امنیت ملي سابق امریکا که 
در دوران ریاست جمهوري جرالد فورد و جرج بوش پدر روساي جمهور 
اسبق امریکا خدمت کرده، اظهار داشت؛ همکاري امریکا و اروپا و تفاهم بین 
آنها از زمان سقوط دیوار برلین و طي دو دهه گذشته کاهش یافته است. وي 
افزود؛ ما دیگر همانند سال 1989 در گفت وگوهایمان صمیمیت نمي بینیم. 
بسیار مهم است که ما آن صمیمیت را براي داشتن اتحاد در مواجهه با چالش 
هاي پیش رو احیا کنیم. از جمله دیگر مقامات سابق سیاست خارجي امریکا 

دارند، مي  برلین حضور  دیوار  بیستمین سالگرد فروریختن  که در مراسم 
توان به هنري کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق امریکا و زبیگنیو برژینسکي 
آلمان  مرکل صدراعظم  آنگال  کرد.  اشاره  امریکا  سابق  ملي  امنیت  مشاور 
دیوار  فروپاشي  سالگرد  بیستمین  مراسم  در  مهمانان حاضر  در جمع  نیز 
برلین اظهار داشت؛ شهروندان ما که توانستند در برابر دیکتاتور کمونیست 
امور  وزیر  سیکورسکي  رادوسالو  هستند.  شهامت  داراي  کنند،  ایستادگي 
لهستان،  و  آلمان  روابط  تحسین  مراسم ضمن  این  در  نیز  لهستان  خارجه 
آلمان را کشوري تاثیرگذار در اروپا دانست. در همین حال والدیمیر پوتین 
نخست وزیر روسیه نیز با اشاره به بیستمین سالگرد فروپاشي دیوار برلین 
این  فکر مي کنم. در سالگرد  آلمان شرقي  به روزهاي  دلتنگي  با  گفت؛ من 
تاریخي مطبوعات و خبرگزاري هاي خارجي واکنش هاي جالبي در  اتفاق 
مورد این حادثه داشته اند. در همین راستا سرمقاله نویسان روزنامه هاي 
مختلف فرانسه دیروز در بیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین ضمن اشاره 
برلین  دیوار  نام  به  دیوار  یک  »اگرچه  کردند؛  اعالم  واقعه  این  تاریخچه  به 
سقوط کرده و فروریخته است اما هنوز دیوارهاي مشابهي وجود دارند که 
باید فرو بریزند.« روزنامه لیبراسیون در این باره نوشت؛ »اگرچه در شرق 
یک دیوار فروریخته است، اما دیوارهاي دیگري نیز در مکزیک، فلسطین و 
سایر کشورها وجود دارند که یک روز باید در نهایت شادي با ضربات کلنگ 
فرو ریزند.« روزنامه »الکروآ« نیز در گزارشي تصریح کرد؛ »خاطره سقوط 
این امکان را فراهم مي کند که هیچ وقت در مقابل رژیم هاي  دیوار برلین 
زبان  فرانسوي  معتبر  نشویم.« روزنامه  ناامید  معاصر  و ستمگر  دیکتاتور 
فیگارو نیز در گزارشي دیگر در همین باره نوشت؛ »اگرچه اروپا هنوز از 
خوشبختي و سعادت دور است اما مسیر خوبي را انتخاب کرده و آن مسیر 
صلح، اتحاد و اقتصاد است.« تلویزیون بي بي سي نیز که منطقه حائل بین 
دو کره را با دیوار برلین مقایسه مي کرد وجود حکومت کره شمالي را مانعي 
براي از بین رفتن این منطقه حائل دانست. بعد از آنکه دیوار برلین 20 سال 
پیش در سال 1989 فروریخت، اکنون تنها مکاني در دنیا که از آن به عنوان 
نماد دوران جنگ سرد یاد مي شود منطقه غیرنظامي و حائل در مرز دو کره 
است. خبرنگار بي بي سي گفت؛ 20 سال پیش که نخستین تîرîک ها در 
دیوار برلین ایجاد شده بود، هفت هزار کیلومتر آن طرف تر یعني در منطقه 
غیرنظامي مرز دو کره، بسیاري از مردم این دو کشور امیدوار بودند نوبت 

بعدي دیواري باشد که در مرز دو کره واقع شده است. 

مذاکره کي، کجا، 
چگونه؟ 

مهدي غني

برخي  که  است  ها  زبان  سر  بر  امریکا  با  مذاکره  مساله  است  مدتي 
مخالف و گروهي موافق آن سخن مي گویند. بعضي ها پیش بیني مي 
کنند که از چنین کاري نفعي براي ملت ایران حاصل نمي شود و عده یي 
معتقدند گره کار از همین جا باز مي شود. اما کمتر دیده مي شود کسي 
نه  بگوید.  آن سخن  هاي مختلف  مکانیسم  و  مذاکره  درباره چگونگي 
آنها که موافق مذاکره هستند مي گویند در چه صورت و با چه شرایط 
و مکانیسمي در این سیر مذاکرات توفیق حاصل مي کنند و نه آنها که 
مخالفند کیفیت مذاکره ناموفق را روشن مي کنند. درحالي که توفیق و 

عدم توفیق در چنین امري بستگي تام به مکانیسم و شرایط آن دارد. 
در عالم دیپلماتیک گفت وگو از لوازم اولیه و حتمي کار است. آنهایي 
که در حال جنگ و تخاصم با یکدیگر هستند نیز ناگزیر بر سر مسائلي 
با یکدیگر مستقیم یا غیرمستقیم گفت وگو مي کنند. حتي بیان اینکه ما 
و  قاطعیت  بیان  براي  نوعي گفت وگو  نیستیم خود  مذاکره  به  حاضر 
سرسختي بر مواضع است تا طرف مقابل در مواضع خود تردید کرده 
قرون گذشته هم  بزند. در جنگ هاي  زانو  مقاومت رقیب  برابر  در  و 
حتي رجزخواني نوعي گفت وگو در میدان جنگ بود که تاثیرات خاص 
در شرایط صلح  در شرایط جنگ، چه  به هرحال چه  داشت.  را  خود 
ما فرزندان آدم ناگزیر از گفت وگو و سخن گفتن با یکدیگریم و این 
امري بدیهي است، اما چگونگي و شرایط ورود به آن و ادامه آن است 

این زمینه  بازنده را مشخص مي کند. به نظر مي آید در  که برنده و 
ما نیاز به تامل بیشتري داریم که به جاي بحث فلسفي و ارزشگذاري 
آن  مکانیسم  و  کیفیت  به  تکنیکي  و  بشري  امر  یک  روي  ایدئولوژیک 
توجه بیشتري کنیم. در این مورد مسائل فراموش شده یي داریم که 

بسیار هم حیاتي و تعیین کننده است از جمله؛
-1 مذاکره امروز خود یک مساله علمي و فني است. کساني در این زمینه 
درس مي خوانند و تخصص مي گیرند. چنین نیست که هر کس خوب 
سخنراني کرد یا در گفت وگوهاي شخصي با روکم کني، یا جنجال یا 
طفره رفتن و شیوه هاي مشابه به ظاهر بر رقیب غلبه کرد، در مذاکره 
با یک دولت هم بتواند موفق باشد. ما نیز امروز نیاز به آموختن داریم. 
دانشگاه و موسسات  امروز در همه کشورها  براي جنگ  همچنان که 
تحقیقاتي و علمي وجود دارد و استراتژي هاي مختلف تحلیل و آموزش 
داده مي شود، مذاکره با یک دولت از نظر اهمیت و پیچیدگي کمتر از 
جنگ نیست. براي مذاکره هم باید علم و دانش مربوطه اش را آموخت 

تا بتوان از آن بهره کافي برد. 

تاریخ  بر  عالوه  ایم.  داشته  مذاکراتي  گذشته  دوران  در  خود  ما   2-
دورتر قبل از انقالب، پس از انقالب هم با کشورهاي مختلف و هم با 
خود امریکا چند دور گفت وگو و مذاکراتي انجام شده است که هرکدام 
نیاز به جمع بندي و بررسي دارد. نقاط ضعف و قوت ما و رقیب از 
جنبه هاي مختلف، انتخاب شرایط زماني و مکاني آن و حتي تکنیک هاي 
اعمال شده بر سر میز مذاکره و بسیار جنبه هاي دیگر نیاز به نقد و 
بررسي دارد. مسلمًا تجربه هاي بومي ما براي ما ارزش فراوان دارند. 
کساني که امروز مي خواهند با دولتي بیگانه وارد گفت وگو شوند باید 
را  کاري  چنین  ما  رقیب  کمااینکه  گیرند  کار  به  را  پیشینیان  تجربیات 

انجام مي دهد. 

نظامي،  نیروهاي  و  امکانات  بر  عالوه  کشور،  دو  میان  جنگ  در   3-
عوامل زیادي مثل وحدت ملي، افکار عمومي جهاني، پشتوانه اقتصادي، 
عوامل  بسیاري  و  پنجم  ستون  موقعیت  رزمندگان،  رواني  وضعیت 
دیگر در سرنوشت جنگ موثرند. سرنوشت مذاکره میان دو دولت نیز 
وابستگي زیادي به چنان عواملي دارد. الزمه توفیق در هر مذاکره بي 
جمع  یا  جامعه  یک  آنچه  است.  دروني  وحدت  حفظ  و  انسجام  تردید 
انساني را دچار شکست و تباهي مي کند نهایتًا تضادها و آسیب هاي 
دروني آن است. دشمن و موانع بیروني هم به اعتبار ضعف هاي دروني 
تاثیرگذارند. طبیعي است جمعي متشتت و نامنسجم هرچند صاحب حق 
نمي تواند از دشمن خود امتیاز بگیرد. در حقانیت حضرت علي در برابر 
معاویه کمتر کسي تردید دارد اما وقتي جبهه علي دچار تشتت شد نه 
در جنگ توانست پیش رود نه در مذاکرات توفیقي حاصل کرد. از دل 
جنگ صفین، جنگ داخلي نهروان بیرون آمد و بر علي تحمیل شد. در 
برابر امریکا امروز بدون داشتن وحدت ملي نمي توان به موفقیتي دست 
یافت. درحالي که اگر ملتي متحد باشند و بر خواسته هاي حق و قانوني 
پافشاري کنند بنا به تجربه تاریخي سرانجام بر مطالبات شان دست 

خواهند یافت. تجربه تاریخي چنین مي گوید.
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 طرح پنج ماده یي مرکل براي
 اصالحات در آلمان  

  
اداره  پنج ماده یي در نظر دارد در برنامه  آلمان در طرحي  صدراعظم 
هفته  گزارش  به  کند.  ایجاد  اصالحاتي  آینده  چهار سال  در  کشور  این 
آلمان در  پارلمان  آلماني »اشپیگل«، »آنگال مرکل« روز گذشته در  نامه 
تشریح برنامه ائتالف سیاه زرد، از طرحي پنج ماده یي خبر داد که طبق 
آن دولت در چهار سال آتي با ایجاد اصالحات در زمینه بهبود وضعیت 
آلمان تالش خواهد کرد. مرکل گفت؛ دولت قصد دارد خط مشي خود را 
در دهه دوم قرن بیست و یکم مشخص کند و ما در نظر داریم رفاه کشور 
و مردم را تامین کنیم. وي افزود؛ ما بار دیگر آلمان را قدرتمند خواهیم 
کرد. صدراعظم آلمان در این سخنان بر این موضوع که آلمان نیازمند 
انتظار  توان  مي  صورت  آن  در  و  است  موقعیت  از  صحیح  تحلیل  یک 

دستیابي به نتایج مناسب را داشت، تاکید کرد.   

پلیس مصر با مردم به زد و خورد پرداخت  
  

نیروهاي پلیس مصر با مردم شهر رفح در مرز این کشور با نوار غزه که 
در اعالم همبستگي با مردم تحت محاصره غزه تجمع کرده بودند، درگیر 
نیروهاي  میان  هایي  درگیري  الجزیره،  خبري  پایگاه  گزارش  به  شدند. 
پلیس مصر و گروه هایي از ساکنان شهر رفح مصر در حوالي مرزي 
نوار غزه صورت گرفت که منجر به زخمي شدن یک سرتیپ مصري و 
حدود 10نظامي این کشور شد. به گفته منابع امنیتي، این درگیري ها که 
نیروهاي  که  گرفت  آن صورت  از  بعد  انجامید،  طول  به  چندین ساعت 
پلیس مصر حدود 200 تن سیماني را که سعي مي شد از مرز به نوار 
غزه منتقل شود، مصادره کردند و مردم محلي مصر نیز در مسیرشان 

به کمین نشستند.  

 پرداخت رشوه یک میلیون دالري بلک واتر  
 

 یک روزنامه امریکایي در گزارشي با اشاره به حوادث تیراندازي سال 
2007 در عراق نوشت شرکت »بلک واتر« براي سکوت و جلب حمایت 
مقامات عراقي به آنها یک میلیون دالر رشوه پرداخت کرده است. روزنامه 
امریکایي »نیویورک تایمز« دیروز در گزارشي به نقل از مسووالن سابق 
نیروهاي  آن  در  که  اتفاق سال 2007  از  نوشت؛ پس  واتر  بلک  شرکت 
از  یکي  گلوله کشتند،  به ضرب  را  واتر 17 شهروند عراقي  بلک  امنیتي 
مدیران ارشد اجرایي در بلک واتر دستور داد مبلغي به طور پنهاني و 
حدود یک میلیون دالر به مقامات عراقي داده شود تا انتقادات آنها غاز 
بلک واترف فروکش کرده و آنها از این شرکت امنیتي حمایت کنند. در این 
گزارش آمده است؛ در پي اعتراض به تیراندازي مرگبار توسط کارکنان 
در  واتر  بلک  کردند  اعالم  مقامات  این  ها،  عراقي  خشم  و  شرکت  این 

دسامبر 2007 پرداخت هاي نقدي را تصویب کرد.   

گسترش فعالیت دزدان  دریایي سومالي  
 

در  کشتي  یک  به  سومالي  دریایي  دزدان  پیاپي،  روز  دومین  براي   
حمله  هند  و  سومالي  بین  راه  نیمه  نزدیکي  در  هند  اقیانوس  شمال 
باري  کشتي  یک  کردند  اعالم  دریایي  دزدي  المللي  بین  ناظران  کردند. 
بیش  فاصله  در  شنبه  سه  روز  کرد،  مي  حرکت  دانمارک  پرچم  با  که 
از1800 کیلومتري موگادیشو مورد حمله قرار گرفت. گزارش ها حاکي 
بر سرعت  اما کشتي  تهاجمي آتش گشودند  با سالح هاي  است دزدان 
خصوص  این  در  تلفاتي  که  است  حالي  در  این  گریخت،  و  افزود  خود 
گزارش نشده است. در همین حال روز دوشنبه، دزدان دریایي سومالي 
سعي کردند یک کشتي حامل نفت خام را در همان منطقه بربایند. نیروي 
ضددزدي دریایي اتحادیه اروپا گزارش مي دهد دزدان دریایي سومالي 
جزایر سي شل  غرب  و  تانزانیا  در شرق  باري  کشتي  یک  به  همچنین 
حمله کرده اند. در رویدادي دیگر، دزدان دریایي ربودن یک کشتي را که 
از امارات متحده عربي رهسپار سومالي بود، تایید کرده اند. با این حال، 
المیزان حامل  که کشتي  را  ها  گزارش هاي رسانه  مالک کشتي  و  آنها 

اسلحه بود، تکذیب کرده اند.  

رئیس اتحادیه اروپا 19 نوامبر
 انتخاب مي شود  

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از نخست وزیر سوئد گزارش داد؛ اولین 
رئیس تمام وقت اتحادیه اروپا نوزدهم نوامبر )28 آبان( انتخاب خواهد 
انتصاب  روند  رهبري  که  سوئد  وزیر  نخست  رینفلدت  فردریک  شد. 
مقامات اتحادیه اروپا در چارچوب معاهده لیسبون را برعهده دارد در 
مصاحبه با فایننشال تایمز اظهار داشت پنجشنبه آینده را به عنوان تاریخ 
رفتن سران دولت ها و کشورهاي 27 عضو اتحادیه اروپا به بروکسل 
براي نهایي کردن انتخاب خود تعیین کرده است. این روزنامه با استناد 
به سخنان رینفلدت نوشت؛ اولین رئیس طوالني مدت اتحادیه اروپا تقریبًا 
به طور حتم یکي از روساي کنوني یا سابق دولت در این اتحادیه خواهد 
رومپوي  فان  هرمان  از  یي  قاطعانه  حمایت  اند  گفته  ها  دیپلمات  بود. 

نخست وزیر بلژیک براي رسیدن به این سمت وجود دارد.  

بحران یمن 
ابعاد منطقه یي 

و بین المللي 
پیدا کرد

به بحران حوثي ها در  از ورود مستقیم عربستان سعودي  پس 
یمن و بمباران مواضع شورشیان در استان صعده از یک سو این 
اقدام عربستان مورد انتقاد برخي محافل و کشورها قرار گرفت و 

از سوي دیگر کشورهاي عربي به صورتي بي سابقه به دفاع از 
اقدام عربستان روي آوردند. این درحالي است که ایاالت متحده 
این  در  عربستان  مواضع  از  دفاع  با  ضمني  طور  به  نیز  امریکا 
امضا  به  با دولت صنعا  را  امنیتي  توافقنامه  یک  شرایط حساس 

رساند. 
روز سه شنبه شبکه الجزیره به نقل از مقامات ایراني اعالم کرد؛ 
وزیر امور خارجه ایران نسبت به دخالت در امور داخلي یمن به 
منظور  کرد  اشاره  شبکه  این  داد.  هشدار  کشور  این  همسایگان 
وزیر خارجه ایران دخالت نظامي عربستان سعودي بوده است. 
که کشورهاي عضو شوراي  بود  اظهارات  این  از  بالفاصله پس 
خاک  علیه  تجاوز  برابر  در  کردند  تاکید  فارس  خلیج  همکاري 
اند. حتي  ایستاده  ریاض  کنار  در  الحوثي  گروه  توسط  سعودي 
از  پیش  که  نیز  قطر  و  کویت  کشور  دو  ها  کشور  این  میان  در 
انتقاداتي را نسبت به عربستان مطرح مي کردند به صورت  این 
یکپارچه به دفاع از اقدام عربستان برخاستند. شبکه الجزیره در 
خبري اعالم کرد دولت سوریه نیز از اقدام عربستان براي دفاع 
از حاکمیت خود در مرزهاي با یمن دفاع کرده است. به این ترتیب 
درگیري هاي داخلي یمن به صحنه کشمکش منطقه یي در ابعاد 
امتداد  کجا  تا  نیست  معلوم  که  تبدیل شد  تري  گسترده  سیاسي 
خواهد یافت. ظاهراً مساله هنوز به حد جبهه بندي هاي آشکار و 
رویارویي حامیان منطقه یي نرسیده ولي حمایت ها از عربستان 
و  عربي  کشورهاي  از  به خصوص  و  آنجا  و  اینجا  از  سعودي 
غیرعربي رو به افزایش است. روز گذشته اتحادیه عرب هرگونه 
دانست.  مردود  را  یمن  و  تمامیت سعودي  و  حاکمیت  به  خدشه 
تاکید کرد اصل  این زمینه  اتحادیه در  این  دبیرکل  عمرو موسي 
و  به وحدت  پایبندي  و  توجه  یمن،  کنوني  در حل مشکالت  مهم 

هاي  دخالت  دلیل  کارشناسان  برخي  است.  کشور  این  در  ثبات 
عربستان را به این خاطر مي دانند که به نظر آنان کلید حل بحران 
از دست دولت صنعا خارج شده است. دولت علي عبداهلل صالح 
این  اما قادر به حل  تاکنون بارها با گروه حوثي ها درگیر شده 
بحران نبوده است. سردمداران این گروه نیز معتقدند دولت یمن 
کشید  میان  به  را  عربستان سعودي  پاي  ناتواني خود  خاطر  به 
براي  کلي  طور  به  و  جنبش  این  سرکوب  براي  نیز  عربستان  و 
مهار بحران بزرگ تري که آن را رشد افکار شیعي در مرزهاي 
گذشته  روز  شد.  ماجرا  این  وارد  قد  تمام  داند  مي  خود  جنوبي 
خبرگزاري  به  شود  فاش  نامش  نخواست  که  سعودي  مقام  یک 
محاصره  به  اقدام  عربستان  نظامي  نیروهاي  گفت  آسوشیتدس 
دریایي بخش شمالي سواحل یمن و تفتیش کشتي هاي در حال 
گذر از این منطقه کرده اند.وي هدف از این اقدام را جلوگیري از 
ارسال سالح به شورشیان حوثي عنوان کرد. چندي پیش دولت 
یمن یک قایق حامل سالح را بازداشت کرد و ایران را متهم ساخت 
که از طریق کشتي هاي خود که به مناطق سومالي و براي تعقیب 
مي  براي شورشیان حوثي سالح  اند  اعزام شده  دریایي  دزدان 
فرستد؛ اتهامي که از سوي مقامات ایراني به شدت تکذیب شد. در 
همین حال معاون وزیر دفاع عربستان اعالم کرد ریاض همچنان 
به بمباران مواضع حوثي ها در داخل خاک یمن ادامه خواهد داد. 
به گزارش شبکه تلویزیوني العالم، »امیر خالد بن سلطان« مدعي 
ها  حوثي  از  را  عربستان  مرزهاي  کامل  طور  به  کشورش  شد 
جاده  در  مرزي  پاسگاه  از  دیدار  در  وي  کرد.  خواهد  پاکسازي 
»الخوبه« در نزدیکي مرز یمن با تکرار ادعاي پیشین درباره ورود 

شیعیان یمن به داخل خاک عربستان تصریح کرد؛ شرایط براي 
بازگشت اهالي روستاهاي مرزي عربستان پس از پاکسازي کامل 
منطقه امکان پذیر خواهد بود. این در حالي است که شبکه العربیه 
که وابسته به خاندان آل سعود است در گزارشي با اشاره به اینکه 
تاکید  اند،  کرده  تخلیه  را  مناطق مرزي عربستان  تمام  ها  حوثي 
همچنان  یمن  داخل خاک  در  ارتش سعودي  هوایي  کرد؛ حمالت 
ادامه دارد. در مقابل این دعاوي سخنگویان جنبش حوثي با رد 
و  هوایي  حمالت  تمام  اند  توانسته  گویند  مي  ادعاها  این  کردن 
مدعي  تصاویري  توزیع  با  آنها  دهند.  پاسخ  را  عربستان  زمیني 
استان  به  وابسته  قطایر  فرمانداري  بر  اند  توانسته  اخیراً  هستند 
صعده تسلط یابند. محمد عبدالسالم یکي از رهبران این گروه به 
شبکه الجزیره گفت هواپیماهاي سعودي از روز دوشنبه تاکنون 
ابعاد  آنجا  از  یمن  بحران  اند.  کرده  بمباران  را  ما  بارها مواضع 
بین المللي پیدا کرد که امریکا نیز با ورود خود به این ماجرا از 
عربستان سعودي دفاع کرد و یک مقام وزارت امور خارجه این 
به گزارش  کند.  را درک مي  امریکا موضع سعودي  کشور گفت 
را  عربستان  حق  امریکا  افزود؛  باره  این  در  وي  الجزیره  شبکه 
براي اتخاذ هرگونه اقدام دفاعي محترم مي شمارد. این درحالي 
است که به گزارش شینهوا، امریکا و یمن روز سه شنبه توافقنامه 
همکاري هاي مشترک بین ارتش دو کشور را به امضا رساندند. 
نظامي  نیروهاي  آموزش  و  اطالعات  تبادل  شامل  توافقنامه  این 
بود.  امنیتي خواهد  نظامي و  آنها در زمینه هاي  آماده سازي  و 
و  تروریست  بردن  بین  از  زمینه  در  ها  تحکیم همکاري  همچنین 
جلوگیري از اقدامات تروریستي و قاچاق و دزدي دریایي و مقابله 
با تمام تهدیداتي که امنیت و ثبات یمن را تهدید مي کند از جمله 

مفاد این توافقنامه است.
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هفته نامه پرشین از همکاری تعداد 
محدودی  دانشجوی داوطلب جهت تهیه 

گزارش  استقبال می کند

 اعالم جنگ چاوس علیه 

امریکا و کلمبیا 
غیرنظامیان  و  نظامیان  از  ونزوئال  جمهور  رئیس  چاوس  هوگو 
کشورش خواست براي جنگ بر ضدامریکا آماده باشند. چاوس در 

اظهاراتي رادیویي و تلویزیوني از مردم ونزوئال دفاع از کشور را 
در برابر هرگونه حمله مسلحانه احتمالي امریکا از کلمبیا خواستار 
انجام تکلیف اصلي مان که  »نباید حتي یک روز براي  شد و گفت؛ 
براي جنگ  بودن  آماده  براي  مردم  به  و کمک  براي جنگ  آمادگي 

است شکست بخوریم
چرا که این مسوولیت همه ماست.« وي باراک اوباما رئیس جمهور 
امریکا را تشویق کرد در صدور فرمان حمله باز به ونزوئال از طریق 
کلمبیا اشتباه نکند. بر اساس توافقنامه امضاشده بین امریکا و کلمبیا، 
واشنگتن مي تواند از هفت پایگاه نظامي در این کشور استفاده کند. 
بر اساس این توافقنامه 800 نظامي و 600 پیمانکار امریکایي به مدت 
10 سال در پایگاه کلمبیا با هدف مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و 
تروریسم در کشورهاي امریکایي حضور دارند. ایاالت متحده هدف 
از این برنامه را مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده اما این امر برخي 
مخالفت هایي را از سوي کشورهاي امریکاي جنوبي برانگیخته است. 
گزارش  به  داند.  مي  منطقه  براي  تهدیدي  را  توافقنامه  این  چاوس 
به  کلمبیا  »دولت  افزود؛  چاوس  کاراکاس،  از  فرانسه  خبرگزاري 
امریکا منتقل شده است و در بوگوتا نیست، نظامیان امریکایي همان 
امریکا رفتار مي کنند در کلمبیا رفتار مي کنند.« فیدل  گونه که در 
کاسترو رهبر کوبا جمعه گذشته گفته بود توافق بین کلمبیا و امریکا 
پایگاه هاي نظامي کلمبیا  از  امریکا مي دهد  به ارتش  این اجازه را 
ارتش  به  اعالم چاوس  پي  کند. در  استفاده  به ونزوئال  براي حمله 
کشورش مبني بر آمادگي براي جنگ، کلمبیا اعالم کرد از شوراي 
والسکوئز  شد. سزار  خواهد  مداخله  خواستار  ملل  سازمان  امنیت 
اعالم  یي  بیانیه  طي  کلمبیا  جمهور  رئیس  اوریبه  آلوارو  سخنگوي 
ونزوئال،  دولت  از طرف  هاي جنگي  تهدید  این  با  مواجهه  در  کرد؛ 
و  امریکایي  به سازمان کشورهاي  مراجعه  بررسي  در حال  دولت 
کلمبیا  است؛  آمده  بیانیه  این  در  است.  ملل  امنیت سازمان  شوراي 
انجام  الملل  اقدام ستیزه جویانه علیه جامعه بین  تاکنون هیچ گونه 
افزود؛  اوریبه  داد. سخنگوي  انجام نخواهم  این هم  از  نداده و پس 
تنها چیزي که ما به آن عالقه مند هستیم شکست تروریسم مرتبط با 
قاچاق مواد مخدر است که سال ها با کلمبیا ناعادالنه برخورد کرده 
است. در این بیانیه همچنین آمده کلمبیا آماده گفت وگوي صریح و 

حصول تفاهم بیشتر و اجراي قوانین بین المللي است. 

با انهدام یک کشتي کره شمالي صورت گرفت  
 

تبادل آتش بین کشتي هاي دو کره 
 

 افسران ارتش کره جنوبي اعالم کردند ناوهاي نیروهاي دریایي دو کره دیروز )سه شنبه( در طول مرز دریایي متشنج خود تبادل 

آتش داشته اند که گفته مي شود منجر به تخریب شدید یک کشتي گشتي کره شمالي شده است. یک افسر ستاد مشترک ارتش کره 
جنوبي در سئول گفت؛ صبح دیروز یک ناو کره جنوبي به سمت یک کشتي نیروي دریایي کره شمالي که از مرز دریاي غربي )زرد( 
عبور کرده بود، شلیک کرد که این امر مقابله به مثل کشتي کره شمالي را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاري آسوشیتدپرس یک 
افسر دیگر گفت در این درگیري کره جنوبي هیچ تلفاتي نداشته ولي مشخص نیست آیا در کشتي کره شمالي تلفاتي رخ داده یا خیر. 
وي اظهار داشت؛ کشتي کره شمالي به طور جدي تخریب شد و پس از یک درگیري کوتاه به سمت آب هاي شمالي تغییر مسیر داد 
و بازگشت. بنا بر گزارش شبکه خبري الجزیره انگلیسي این حمالت ساعت 28/11 به وقت محلي اتفاق افتاد. هر دو این مقامات به 
دلیل سیاست هاي دپارتمان محل خدمت خود خواستند نام شان فاش نشود. در همین حال، خبرگزاري رویترز به نقل از خبرگزاري 
یونهاپ کره جنوبي گزارش داد در این درگیري هیچ کدام از طرفین تلفات نداشته اند. این خبرگزاري گزارش داد؛ کره شمالي که عادت 
دارد پیش از رخدادهاي دیپلماتیک بزرگ منطقه یي تنش ها را افزایش دهد، این بار در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهور امریکا 
به آسیا، حریم دریایي کره جنوبي را نقض کرد. در واکنش به این حمالت کره شمالي دیروز از سئول خواست به دلیل حادثه برخورد 
کشتي هاي دو کره در آب هاي مورد منازعه از پیونگ یانگ عذرخواهي کند. خبرگزاري مرکزي کره شمالي گزارش کرد؛ ارتش این 
کشور خواستار عذرخواهي کره جنوبي به دلیل اقدامات تحریک آمیز در آب هاي منطقه از کره شمالي است. براساس این گزارش 
سئول باید تدابیر الزم را براي جلوگیري از بروز حوادث مشابه اتخاذ کند. در این گزارش آمده است؛ برخورد مسلحانه کشتي هاي 
دو کشور در آب هاي منطقه از برنامه هاي ازپیش طراحي شده نیروي دریایي کره جنوبي است. کره شمالي تاکید دارد کشتي گشتي 
این کشور در مسیر مقرر خود و براي شناسایي برخي اهداف در آب هاي متعلق به خود حرکت مي کرده اما گروهي از کشتي هاي 
جنگي کره جنوبي به سوي آن شلیک کرده اند. این در شرایطي است که سئول تاکید دارد کشتي متعلق به کره شمالي بدون توجه به 
هشدارها وارد آب هاي این کشور شده و پس از شلیک کشتي هاي جنگي کره جنوبي این منطقه را ترک کرده است. از سوي دیگر 
خبرگزاري یونهاپ کره جنوبي گزارش داد لي میونگ باک رئیس جمهور کره جنوبي نشستي اضطراري را با حضور مقام هاي ارشد 
امنیتي این کشور براي رسیدگي به این حادثه برگزار کرده است. وي با تاکید بر اینکه ارتش کره جنوبي باید از خود خویشتنداري 
نشان دهد، افزود؛ دولت به این مساله رسیدگي خواهد کرد. از سال 1999 درگیري هاي پراکنده در این منطقه ده ها کشته برجا گذاشته 
است. شش نیروي دریایي کره جنوبي در ژوئن 2002 در این درگیري ها کشته شدند. پیونگ یانگ ماه گذشته سئول را به نقض این 
مرز دریایي مورد مناقشه متهم کرد و کشتي هاي جنگي خود را به آنجا فرستاد. مرز دریایي بین دو کره به علت نبود پیمان صلحي 
که به مناقشه سال هاي 1950تا 1953 پایان دهد از نظر تئوري همواره مورد مناقشه بوده و هرگز از سوي کره شمالي به رسمیت 
شناخته نشده است. این اتفاقات در حالي است که مساله هسته یي کره شمالي یکي از مناقشات اصلي در منطقه و در سطح بین الملل به 
شمار مي رود. در همین راستا فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانسه در امور هسته یي کره شمالي دیروز با وزیر خارجه کره شمالي 
در پیونگ یانگ دیدار کرد. به گزارش روزنامه فرانسوي نوول آبزرواتور »جک النگ« دیروز در پیونگ یانگ با »پاک یویي چون« 
درباره احتمال برقراري روابط دیپلماتیک میان پاریس و پیونگ یانگ گفت وگو کرد. جک النگ که پیشتر وزیر فرهنگ فرانسه بوده 
طي این دیدار فرصت گفت وگو با وزیر خارجه کره شمالي را »فرصتي عالي« خواند. دیدار و گفت وگوي جک النگ و پاک یویي چون 
در حالي صورت گرفت که این دو در پایان دیدار خود هیچ اظهارنظري نکردند. هدف رسمي سفر النگ به کره شمالي بررسي امکان 
برقراري روابط دیپلماتیک میان پاریس و پیونگ یانگ است. فرانسه یکي از دو کشور اروپایي است که هیچ رابطه دیپلماتیکي با کره 
شمالي ندارد. جک النگ هفته پیش در پکن اعالم کرد امیدوار است بتواند طي این ماموریت اطالعاتي پنج روزه امکان برقراري روابط 

دیپلماتیک میان پاریس و پیونگ یانگ را بررسي کند و درباره برنامه هسته یي کره شمالي با مقامات این کشور مذاکره کند. 

پوتین محبوب تر از مدودوف  
 

رئیس  به  نسبت  روسیه  مردم  اعتماد  داد  نشان  اخیر  نظرسنجي   
افزایش  گذشته  ماه  به  نسبت  این کشور  وزیر  و نخست  جمهوري 

یافته البته محبوبیت پوتین 11 درصد بیشتر از مدودوف است. 

از  آمده  به دست  اطالعات  اساس  بر  »گازتا«،  روزنامه  گزارش  به 
مرکز سنجش افکار عمومي سراسري روسیه، اکثر مردم این کشور 
همچنان به »دیمیتري مدودوف« رئیس جمهوري و »والدیمیر پوتین« 
نخست وزیر روسیه اعتماد دارند ولي در این بین میزان محبوبیت 

پوتین 11 درصد بیشتر از مدودوف است.

 بر اساس نتیجه نظرسنجي صورت گرفته در اوایل ماه نوامبر از 
به  از مردم روسیه  از شهروندان روسي، 59 درصد  نفر  دو هزار 
رئیس جمهوري این کشور اعتماد کامل دارند. این میزان سه درصد 
بیشتر از میزان اعتماد مردمي نسبت به مدودوف در دهه آخر ماه 

اکتبر است.  
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غرامت گازی ترکیه 
به ایران 

در هاله ابهام

با طرح موضوع دریافت خسارت 700 میلیون دالری ایران از ترکیه 
کمیسیون  عضو  یک  سوی  از  کشور  این  به  گاز  صادرات  بابت 
انرژی مجلس شورای اسالمی، این مساله ابعاد دیگری یافته است. 
براساس قرارداد منعقد شده صادرات گاز ایران به ترکیه، چنانچه 
را  آن  هزینه  باید  نخواهد،  را  ایران  گاز  ترکیه  در حین صادرات، 
گاز  نتواند  دلیلی  هر  به  ایران  که  در صورتی  مقابل  در  بپردازد. 
کند. پرداخت  را  آن  باید خسارت  بفرستد،  ترکیه  به  را  صادراتی 

براساس این گزارش، در این قرارداد بندی وجود دارد که برمبنای 
آن حداقلی برای واردات گاز ایران توسط ترکیه تعیین شده است 
و چنانچه ترکیه نتواند این رقم را مصرف کند، باید بهای حجمی 
بپردازد.قیمت گاز طبیعی در سال گذشته میالدی  ایران  به  آن را 
به موازات قیمت نفت تا 75 درصد افزایش یافت و ترکیه به دلیل 
بروز بحران اقتصادی که به کاهش 20 درصدی مصرف گاز در 
این کشور منجر شد، نتوانست از گاز صادراتی ایران استفاده کند. 
در عین حال ترکیه در سال 2008 میالدی 704 میلیون دالر بیش از 

بهای گاز مصرفی خود به ایران پرداخت کرد. 
براساس این گزارش، مبلغ گازی که ترکیه طی سال جاری میالدی 
بابت برداشت گاز از خط لوله صادراتی ایران باید پرداخت کند اما 
به دلیل کاهش مصرف داخلی موفق به مصرف آن نخواهد شد، 2 
میلیارد دالر تخمین زده می شود.سال گذشته قیمت گاز طبیعی در 
ترکیه 73 تا 75 درصد افزایش یافت، اما از ابتدای سال جاری قیمت 

آن 40 درصد کاهش یافته است. 
با وجود کاهش قیمت گاز، مصرف گاز در این کشور تغییر نکرده 
است. روزنامه زمان چاپ ترکیه نیز رقم خسارت را 2 میلیارد دالر 
عنوان کرده است.در عین حال ترکیه نیز شکوائیه ای را از قطع گاز 
صادراتی ایران به این کشور در سال 1386 که به دلیل سرمای 
دیوان  به  کند  تامین  را  ترکیه  به  صادراتی  گاز  نتوانست  شدید 
پرداخت  به  ملزم  ایران  آن  براساس  که  کرد  ارائه  الهه  بین المللی 
این شکوائیه در مذاکرات سال  میلیون دالری شد و  غرامت 750 
قبل وزرای پیشین نفت دو کشور بررسی و طبق تصمیمات حقوقی 
ازای گاز صادراتی جبران  تا غرامت مزبور در  طرفین مقرر شد 
شود. اما این موضوع هیچ گاه از سوی مقامات رسمی وزارت نفت 
تایید نشده است و این مساله در حالی مطرح می شود که یکی از 
مقامات سابق این وزارتخانه به خبرنگار جام جم در این زمینه خبر 
داده بود. این گزارش می افزاید: در مذاکرات میرکاظمی، وزیر نفت 
ایران و تانر ییلدیز،  وزیر انرژی ترکیه که 2 هفته قبل همراه هیات 
این کشور به تهران آمد موضوع خسارت  اردوغان، نخست وزیر 

ترکیه  گاز  شرکت  و  ایران  گاز  صادرات  ملی  شرکت  به  طرفین 
توافقات صورت  اما  گرفت،  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  )بوتاش( 
خسارت  پرداخت  درباره  فی مابین  اختالفات  حل  درباره  گرفته 
از رسانه ای کردن  نفتی  نشد و حتی مسووالن  هیچ گاه رسانه ای 

آن برحذر داشته شدند. 

براساس این گزارش، هفته جاری سیروس  سازدار، نماینده مرند 
در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با فارس، از پرداخت 
خسارت 700میلیون دالری از سوی ترکیه به ایران بابت صادرات 

گاز خبر داده بود. 
وی گفته بود سال گذشته ایران گاز صادر شده به کشور ترکیه 
نکردند و طبق  را دریافت  اما ترک ها سر موعد، آن  را مهیا کرد، 
جلسه  در  وی،  گفته  گرفت.به  خسارت  ترکیه  از  ایران  قرارداد، 
امور  مسوول  عرشی  نیافتن  حضور  دلیل  به  انرژی  کمیسیون 
بین الملل نفت و گاز، مسائل مربوط به چگونگی حل بحران گاز در 
سرما بی پاسخ ماند.نماینده مرند یادآور شد: با توجه به این که در 
اوج مصرف مثل زمستان سال 86 ، مصرف روزانه کشور به 700 
میلیون متر مکعب در روز رسیده بود، باید روزانه 30 تا 40 میلیون 
متر مکعب به نیروگاه ها، گاز تزریق شود تا در سرمای امسال با 

کمبود مواجه نباشیم. 
به گفته وی، صادرات گاز به ترکیه قطع شده و بهانه ترک ها عدم 

تصفیه مناسب گاز و وجود شبنم و رطوبت در گاز ایران است. 
سازدار با اشاره به 700 میلیون دالر خسارت گرفته شده ایران از 
ترکیه در سال 2008 تصریح کرد: سال گذشته ایران گاز صادره 
به کشور ترکیه را مهیا کرد که ترک ها سر موعد، آن را دریافت 

نکردند و طبق قرارداد، ایران از ترکیه خسارت گرفت. 
بودن  درست  صورت  در  که  می شود  پیش بینی  وی،  اعتقاد  به 
از  ترکیه  ایران،  گاز  مناسب  تصفیه  عدم  بر  مبنی  ترک ها  ادعای 

ایران خسارت بگیرد. 
با این حال، حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی در گفتگو 
با خبرنگار جام جم از وجود چنین گزارشی ابراز بی اطالعی کرد و 
گفت: نمی دانم آقای سازدار براساس کدام اطالعات، این اظهارات را 

مطرح کرده است و اساسا از وجود چنین خبری بی اطالع هستم. 
درباره  بویژه  انرژی  همکاری های  به  شدیدی  عالقه مندی  ترکیه 
اروپا  به  لوله  خط  طریق  از  ایران  گاز  ترانزیت  و  گاز  صادرات 

دارد.

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی
صادرات گاز ایران به 
ارمنستان متوقف شد 

مدیر منطقه هشت شرکت انتقال گاز ایران از 
از  ارمنستان  به  طبیعی  گاز  صادرات  توقف 
بامداد امروز چهارشنبه خبر داد و گفت: طرف 
عدم  علت  را  فنی  مشکالت  وجود  ارمنستانی 

آمادگی دریافت گاز از ایران اعالم کرد. 
صادرات  قطع  از  گفتگویی  در  دینی  اهلل  ولی 
و  داد  خبر  ارمنستان   کشور  به  طبیعی  گاز 
افزود: توقف صادرات گاز به کشور ارمنستان 
انجام  ارمنستانی  درخواست طرف  اساس  بر 
در  فنی  مشکالت  وجود  کشور  این  که  گرفته 
گاز  واردات  دریافت  عدم  علت  را  خود  خاک 
طبیعی از ایران اعالم کرده است. وی با بیان 
طور  به  تاکنون  سالجاری  ابتدای  از  اینکه 
متوسط روزانه حدود 2 میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی به ارمنستان صادر شده است، تصریح 
کرد: هم اکنون با ساخت خطوط انتقال جدید و 
افزایش ظرفیت  امکان  تقویت فشار  تاسیسات 
صادرات گاز به این همسایه شمالی کشور تا 
وجود  روز  در  مکعب  متر  میلیون   10 سقف 
دارد. این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات 
مرزی  نقطه  از طریق  ارمنستان  به  ایران  گاز 
دوردوز شهرستان جلفا انجام می گیرد، بیان 
کرد: همچنین برای صادرات گاز یک خط لوله 
احداث  اینچ   30 قطر  و  کیلومتر   110 طول  به 
انتقال  شرکت  هشت  منطقه  مدیر  است.  شده 
امکان  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  ایران  گاز 
و  نخجوان  به جمهوری  طبیعی  گاز  صادرات 
کشور ترکیه برقرار است، بیان کرد: همچنین 
متر  هزار   200 و  میلیون  یک  حدود  روزانه 
می  وارد  آذربایجان  جمهوری  از  گاز  مکعب 
کنیم. دینی با تاکید بر اینکه در صورت مرتفع 
امکان  ارمنستانی  طرف  فنی  مشکالت  شدن 
این  به  طبیعی  گاز  صادرات  مجدد  برقراری 
قطع  کرد:  نشان  خاطر  دارد،  وجود  کشور 
ملی  شرکت  ستاد  باهماهنگی  گاز  صادرات 

گاز ایران انجام گرفته است. 
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ممکن  که  تغییراتی  سر  بر  زیادی  صحبت های 
است فدرال رزرو در جلسه  تعیین نرخ بهره  آتی 
خود در 3-4 نوامبر در لحن سخن خود ایجاد 
مرکزی  بانک  که  می کنید  فکر  شما  هست.  کند، 
توجهش را به بسیار پایین نگاه داشتن نرخ بهره  

قرضه های فدرال برای مدت مدید، پایان دهد؟ 

آن ها  که  می کنم  تصور  چنین  من  وودفورد: 
این شیوه  سخن  لحنشان را مالیم کنند. مشکل 
نرخ  درباره   دادن  قول  هم چون  که  است  این 
از  فارغ  می شود  درک  آینده،  در  مطلوب  بهره  
این مدت چه رخ می دهد. حتی  این که در طول 
که  است  مهم  معتقدند  که  سیاست گذارانی  آن 
به مردم اطمینان دهیم که بانک مرکزی تاکنون 

افزایش نرخ بهره نداشته است آن شیوه  بیان را  برنامه ای برای 
گاهی مساله دار دیده اند. آن چه من فکر می کنم که آن ها باید سعی 
کنند انجامش دهند این است که راهی بیابند که درباره  آن شرایطی 
صحبت کنند که تحت آن نرخ بهره  مطلوب افزایش می یابد، به جای 
این که به سادگی چنین وانمود کنند که تحت هیچ شرایطی نرخ 

بهره افزایش نمی یابد. 

به بحث بازارهای مالی برگردیم: روسای ادارات بانک مرکزی به 

طور آشکاری ایده  بستن مالیات بر درصدی از »سرمایه  مشروط« 
طور  به  برسد،  سخت  شرایط  به  بانک  وقتی  که  بدهی  نوعی  یا 
خودکار به درآمد خالص تبدیل شود، را حمایت می کنند. آیا شما 
هم از این نظر دفاع می کنید و آیا حدس می زنید این اتفاق به زودی 

بیفتد؟ 

حاضر  حال  در  باشد.  خوبی  ایده   می کنم،  فکر  من  وودفورد: 
آزاد کردن  در  را  فعالی  نقش بسیار  بانک مرکزی و خزانه داری 
دلیل  به  حال  عین  در  اما  است.  گرفته   عهده  بر  مالی  بنگاه های 
پیش نویسی که تهیه کرده  و تعیین کنندگان خط مشی سیاسی و 
اجتماعی را نگران کرده، بدنام شده است. بنابراین تمایالت زیادی 
این  پیشنهاد معقول  دارد. یک  دیگر وجود  داشتن چیزهای  برای 
خود  سرمایه گذاران  با  که  شوند  ملزم  مالی  بنگاه های  که  است 
پیمانی ببندند که در آن از پیش معین شود، در آینده به چه نحوی 
سرمایه  خالص اضافه ، توسط آن سرمایه گذار 
نظر  در  ضروری  احتماالت  و  می شود  تزریق 
مجبور  سرمایه گذاران  بنابراین  شود.  گرفته 
این  بسنجند.  را  احتماالت  آن  که  بود  خواهند 
شوند  تحریک  بیشتر  آن ها  که  می شود  سبب 
که خطرات را با روشی مناسب رصد کنند که 
اگر بپرسید آیا  امر بسیار مطلوبی است.  البته 
این امر اتفاق خواهد افتاد باید بگویم، سخت تر 
از آن است که بتوان مطمئن بود. شکی نیست 
دلیل  باید  پیشنهادات  این  از  کدام  برای هر  که 

آورد. 

با توجه به اهمیت پایداری مالی برای اقتصادی 
گسترده تر، شما فکر می کنید، آیا پایداری مالی 
استراتژی  در  واضح تری  و  بزرگتر  نقش  نباید 

سیاسی خزانه داری فدرال بازی کند؟ 

وودفورد: بدون شک بانک مرکزی باید توجه بیشتری نسبت به 
پیش به پایداری مالی داشته باشد. جایی)کسی، مسوولی، قوه ای؟( 
باید سعی کند و چارچوبی برای حفظ پایداری مالی ایجاد کند و 
این به خوبی ممکن است که در آن چارچوب، بانک مرکزی نقشی 
کلیدی بازی کند. البته آن جا)همان موسسه، مسوول، قوه؟( باید 
رشد خطرات را مورد مداقه قرار دهد و بر طبق آن درخواست های 

مالی را تعدیل کند به جای آن که از سیاست های پولی برای مقابله 
با این خطرات استفاده کند. شما باید توجه داشته  باشید که اگر 
انجام  ابزار  یک  با  تنها  را  کاری  هر  می توانید  که  کنید  وانمود 
دهید، بدین معناست که هیچ کدام از آن کارها را به خوبی انجام 

نداده اید. 
آیا باید بانک مرکزی در برابر تغییرات تند در قیمت دارایی ها، مثل 
قیمت مسکن و دارایی های خالص واکنشی تر _چون ایستادن در 
عمل کند؟ آیا باید بانک مرکزی گستره  وسیع تری از  برابر باد_ 
استراتژیک خود، پوشش  را در سیاست گذاری  دارایی  قیمت های 

دهد؟ 

موافق  قضایا  کردن  مطرح  روش  این  با  چندان  من  وودفورد: 
نیستم. استفاده از سیاست های پولی در برابر تغییرات مهم قیمت 
دارایی ها ابزار چندان موثری نمی تواند باشد و در حوزه هایی هم 
که می تواند موثر باشد، هزینه های مهمی را برای آرامش اقتصاد 
در بر خواهد داشت. خصوصا این برای بانک مرکزی بد است که 
بگوید: »نظر ما تثبیت قیمت های دارایی در نقطه ای خاص است و 
برای رسیدن به این هدف از سیاست های پولی استفاده می کنیم.« 
از  دسته  آن  روی  باید  مرکزی  بانک  تحقیقی  تمرکز  عوض  در 
خطراتی باشد که بنگاه های مالی خود را در آن می اندازند، نه مثال 

روی قیمت های دارایی! 

بانک مرکزی نقش پول و اعتباری که در پیوستگی با استراتژی 
رشدهای  اساس  بر  است.  گرفته  کم  دست  را  است  سیاسی اش 
یا  تجدیدنظر  زمان  اکنون  که  نمی کنید  فکر  آیا شما  اخیر،  بیشتر 

تغییر در حرکت است؟ 

نظر  تحت  است،  بیشتر  توجه  نیازمند  که  موضوعی  وودفورد: 
تعیین  و  تهدید می کند  را  مالی  پایداری  که  است  داشتن خطراتی 
خطرات سیستمی ممکن است. متاسفانه سرشماری های اعتباری 
اندازه  گیری  باید  شما  آنچه  به  که  نیست  آنچنان  سنتی،  پولی  و 
نهادهای  توسط  دادن  وام   مثال،  برای  باشد.  مربوط  خیلی  کنید، 
غیر بانکی نقش مهمی در رضایت مندی اخیر در رابطه  با امالک و 
مستغالت بازی کرده است. با توجه به فوریت انواع جدید مقررات 
سنتی  آمارهای  به  نمی توانید  راحتی  به  شما  مالی،  بنگاه های  و 
بیشتری  تحقیقات  باید  کنید.  استفاده  دهه ها،  به  نگاه  برای  مردم 

کرد تا فهمید کدام شاخص ها در حقیقت ارزشمندند. 

طال اعصاب همه را خرد کرد
طال باز هم گران شد. هر اونس طال در بازار جهاني 
جدید  رکورد  رسید.  هم  دالر   1116 و   1117 به 
طال این بار به جاي اینکه باعث شگفتي و تعجب 
اعصاب  و  کرد  سردرگم  را  همه  شود  جهانیان 
همه را به هم ریخت. در بازار تهران هم وضع به 
همین منوال بود. در صرافي ها و طالفروشي ها 
مکرراً باز و بسته مي شد و مردم با قیمت گیري 
بیني  پیش  را  بعدي طال  سعي مي کردند حرکت 
کنند. اکثر معامله گران به این فکر مي کردند که 
طال دوباره باال مي رود و مرز 1120 دالر را مي 
شکند اما چند ساعتي نگذشت که قیمت طال کمي 
پایین آمد. قیمت این فلز زردرنگ با یک دالر پایین 
آمدن در اواسط روز  به 1115 دالر رسید. این 
کاهش نرخ البته موج جدیدي در بازار ایجاد کرد. 
با کاهش قیمت طال و عقب نشیني یک دالري آن، 
خریداران مطمئن شدند قیمت طال از این پایین تر 
نمي آید و به احتمال قوي این یک دالر دورخیز 
بنیان  این  قیمت مجدد است و  افزایش  براي  طال 
بازار  شود.  تر  گرم  طال  بازار  شد  باعث  فکري 
داخلي طال به قدري داغ بود و مشتریان در این 
ایجاد کرده بودند که باعث  بازار ترافیک زیادي 
شد صرافان و طالفروشان  خسته تر از روزهاي 
پیش راهي منزل شدند. رفت و آمد زیاد خریداران 
طال و قیمت گیري آنها از بازار باعث کالفگي و 
اعصاب خردکني فروشندگان شده بود. در بازار 
 500 و  هزار   272 تمام  هاي  سکه  بازار  تهران 
توماني طرح قدیم و 272 هزار توماني طرح جدید 
به همراه نیم سکه و ربع سکه 139 هزار توماني 
به  بود که نسبت  آنقدر گرم  توماني  و 70 هزار 
روزهاي پیش سکه ها بیش از مصنوعات طالیي 
به فروش رفتند. در مقایسه قیمت ها مشخص شد 
قیمت سکه طرح قدیم و جدید نسبت به روز سه 
شنبه، هفت هزار و 500 تومان باال رفته است. نیم 
سکه هم چهار هزار تومان گران شد و ربع سکه 
توماني مواجه شد. هر گرم  افزایش هزار  با  هم 
طالي 18 عیار پنج شنبه در بازار تهران به قیمت 

26430 تومان فروخته شد. 
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30نما
جیم کری با »سرود کریسمس« 

صدرنشین شد
رویترز / هالیوود ریپورتر / 8 نوامبر

در  نمایش  هفته  اولین  در  اسکروج  نقش  در  کری  بازی جیم  با  کریسمس«  »سرود  فیلم سینمایی 
آمریکا 31 میلیون دالر فروخت.

به این ترتیب نسخه انیمیشنی استودیو دیسنی از رمان معروف چارلز دیکنز توانست به صدرنشینی 
مستند »همین است مایکل جکسون« خاتمه بدهد که هفته پیش در صدر جدول فروش قرار گرفت.

تور  یک  در  حضور  برای  او  گروه  و  جکسون  تمرین های  از  تصاویری  شامل  که  است«  »همین 
موسیقی است، این هفته 40 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 14 میلیون دالر فروش خود 

را در بازار آمریکای شمالی پس از دو هفته به 9/57 میلیون دالر رساند.
فیلم جکسون در سطح بین المللی هم موفق بود و این هفته با 29 میلیون دالر فروش در 8800 سینما 
در 110 کشور ضمن اینکه فیلم اول شد، مجموع فروش خود را به 6/128 میلیون دالر رساند. فروش 

جهانی »همین است« 5/186 میلیون دالر شده است.
فروش 31 میلیون دالری »سرود کریسمس« کمتر از حدی بود که دیسنی انتظارش را داشت. در 
مقابل درام تحسین شده »پرشس: بر مبنای رمان »فشار« نوشته سافایر« به کارگردانی لی دانیلز 
شروعی فوق العاده داشت و تنها در 18 سینما 8/1 میلیون دالر یعنی در هر سینما حدود 100 هزار 
دالر فروخت. این در حالی است که فروش متوسط »سرود کریسمس« در 3683 سینما تنها رقمی 

در حدود 4/8 هزار دالر بود.

»سرود  شکست.  را  بیشتر  کمی  یا  سینما   10 در  متوسط  فروش  رکورد  »پرشس«  شکل  این  به 
به  »بازگشت  فیلم هایی چون سه گانه  که سازنده  کرده  کارگردانی  زمه کیس  رابرت  را  کریسمس« 
آینده«، »فارست گامپ«، »تماس« و »جداافتاده« است. کری در فیلم نقش پیرمرد ثروتمند خسیس 
همین طور سه روح کریسمس را بازی می کند که به او کمک می کنند به جادوی واقعی کریسمس 

پی ببرد.
»سرود کریسمس« تلفیقی از تصاویر زنده و رایانه ای است و با استفاده از تکنیک پرفورمنس-کپچر 
ساخته  شده که زمه کیس در دو فیلم »قطار سریع السیر قطبی« و »بئوولف« به کار برد. کری و دیگر 

بازیگران فیلم شامل گری اولدمن، کری الوس، کالین فیرث، باب هاسکینز و رابین رایت پن در یک 
استودیوی خالی مقابل دوربین رفتند و انیماتورها بعدها با استفاده از کامپیوتر لباس ها، دکورها، 

لوازم صحنه و دیگر افکت ها را به کار اضافه کردند.
فروش افتتاحیه »سرود کریسمس« بیشتر از »قطار سریع السیر قطبی« بود که سال 2004 در فصل 
تعطیالت کار خود را با 5/23 میلیون دالر آغاز کرد، اما نتوانست به میزان فروش »چگونه گرینچ 
برسد  کری  خود  حضور  با  کریسمس  موضوع  با  فیلم  دیگر  سویس«،  دکتر  دزدید  را  کریسمس 

که سال 2000 در هفته اول نمایش 1/55 میلیون دالر فروخت. پروژه 200 میلیون دالری »سرود 
کریسمس« همزمان با آمریکا در 2750 سینما در 18 کشور دیگر نیز اکران شد و با 12 میلیون دالر 

در رده دوم جدول فروش فیلم ها در سطح بین المللی قرار گرفت.
 »پرشس« اولین بار ژانویه پیش در جشنواره ساندنس به نمایش درآمد و برنده سه جایزه شامل 
و  تماشاگران  برگزیده  فیلم  جایزه  آمریکایی،  فیلم های  داستانی  بخش  داوران  هیأت  بزرگ  جایزه 

جایزه ویژه هیأت داوران در بخش بازیگری شد.
داستان فیلم در هارلم سال های 1980 روی می دهد و درباره یک دختر نوجوان سیاه پوست بسیار 
چاق و بی سواد با بازی گابوری سیدیبه است که برای ایجاد مسیری جدید در زندگی خود و رهایی 
از آزار و اذیت دیگران در مدرسه شبانه ثبت نام می کند. پس از نمایش »پرشس«، اپرا وینفری و 
تایلر پری به عنوان مدیر تولید قرارداد بستند تا به شناخته شدن فیلم کمک کنند. این فیلم در دیگر 
جشنواره های سینمایی نیز مورد توجه منتقدان و تماشاگران قرار گرفت و از آن به عنوان یکی از 

رقبای اسکار بهترین فیلم یاد می شود.
این هفته چند فیلم دیگر نیز برای اولین بار در سینماهای آمریکا اکران شد که در صدر آن کمدی 
»مردانی که به بزها خیره می شوند« با بازی جرج کلونی قرار داشت. این فیلم در 2443 سینما 3/13 

میلیون دالر فروخت و فیلم سوم شد.
رانسن  جان  کتاب  روی  از  هسلو  گرانت  کارگردانی  به  می شوند«  خیره  بزها  به  که  »مردانی 
باب  نام  به  اتفاق می افتد. خبرنگاری  بریتانیایی ساخته شده و داستان آن در عراق  روزنامه نگار 
ویلتن )با بازی یوان مگرگور( با لین کسیدی )کلونی( آشنا می شود. کسیدی ادعا می کند عضو یک 
یگان ارتش آمریکا موسوم به »جاسوسان غیب گو« است که در مأموریت های خود از قدرت های 

ذهنی فوق طبیعی استفاده می کنند.
ویلتن و کسیدی به اتفاق به دنبال مؤسس این یگان می روند که مفقود شده است. عنوان فیلم اشاره 
به این دارد که هر کس می تواند با خیره شدن به یک بز او را بکشد. جف بریجز و کوین اسپیسی 

دیگر بازیگران این پروژه 25 میلیون دالری هستند.
کلونی و هسلو پیش از این در فیلم »شب بخیر و موفق باشید« نیز همکاری کردند و به خاطر آن 
میال  بازی  با  چهارم«  »نوع  علمی  افسانه  تریلر  شدند.  غیراقتباسی  فیلمنامه  بهترین  اسکار  نامزد 
یووویچ هم در اولین هفته نمایش در 2527 سینما 5/12 میلیون دالر فروخت و در رده چهارم قرار 

گرفت.
این فیلم به کارگردانی اوالتونده اوسانسانمی داستان یک روانشناس است که درباره ناپدید شدن 
تعداد زیادی از آدم ها در شهری کوچک در آالسکا تحقیق می کند. این اتفاقات در 40 سال گذشته 
روی داده و هیچ توضیحی برای آن وجود ندارد. او در جریان تحقیقات خود متوجه نقش موجودات 

بیگانه در این قضیه می شود. الیاس کوتئاس و ویل پاتن دیگر بازیگران »نوع چهارم« هستند.

فیلم ترسناک »جعبه« با بازی کامرون دیاز و جیمز مارسدن هم با 8/7 میلیون دالر فروش در 2635 
سینما فیلم ششم هفته شد. داستان درباره زوجی است که جعبه ای با قدرت اسرارآمیز به دست آنها 

می رسد. آنها می توانند با کشتن یک غریبه از طریق این جعبه صاحب یک میلیون دالر شوند.
 »جعبه« را ریچارد کلی کارگردانی کرده که فیلم تحسین شده »دانی دارکو« را در کارنامه دارد. این 
فیلم از روی داستانی کوتاه نوشته ریچارد ماتسن ساخته شده که سال 1970 منتشر شد و پیش از 

این مضمون یکی از اپیزودهای مجموعه تلویزیونی »منطقه گرگ و میش« بود.
فیلم ترسناک »فعالیت فراهنجار« استودیو پارامونت با 6/8 میلیون دالر در رده پنج قرار گرفت و 
کمدی »فرار زوج ها« با بازی وینس وان و جان فاورو با 4/6 میلیون دالر فیلم هفتم شد. تریلر جنایی 
چیزهای وحشی هستند«  که  »جایی  فانتزی  گری گری،  اف.  کارگردانی  به  قانون«  مطیع  »شهروند 
ساخته اسپایک جونز و فیلم انیمیشن »آسترو بوی« فهرست 10 فیلم پرفروش این هفته در آمریکا 

را کامل کردند.

10 فیلم پرفروش این هفته در مجموع 7/106 میلیون دالر به دست آوردند که 38 درصد بیشتر از 
هفته پیش بود، اما در مقایسه با هفته مشابه در سال گذشته 14 درصد کاهش داشت.

شروع مجدد پروژه بیزنس  و کاریابی
 در کانون ایرانیان لندن

www.iraniancc.com
بخش بیزنس کانون ایرانیان لندن  خدمات زیر را کماکان در 

اختیارایرانیانی قرار میدهد که مایل به شروع کار آزاد در انگلستان هستند: 
راهنمایی حضوری برای اخذ کمک مالی و وام بدون بهره  جهت شروع کار آزاد.

)Business Plan(  کمک در تهیه کردن طرح کار
)  قبل از آنکه کار خود را بطور عملی شروع کنید(.

 آشنا کردن افراد به راههای قانونی و سیستم مالیاتی کشوربرای شروع و  توسعه 
کارقانونی.

 مشاوره در امور بازاریابی.
 تشکیل دوره های آموزشی کوتاه مدت و سمینارهای یکروزه برای نشان دادن راههای 

عملی شروع شغل آزاد.
 راهنمایی جهت توسعه کار آزاد و .....

 کالس ویژه جهت آموزش چگونگی کار آزاد. در این کالس به شما آموزش داده میشود که 
بتوانید اولین و اساسی ترین قدمها را برای شروع  کار بردارید.

 و دیگر کمکهای ضروری....

این خدمات بطور توسط کانون در اختیار ایرانیان ، بخصوص پناهندگان قرار می 
گیرد وهمه افراد بیکار میتوانند از این امکانات استفاده نمایند بدون اینکه بیمه های 

اجتمایی از قبیلJob seekers allowance آنان قطع گردد.
در ضمن امکانات ویژه ای  برای زنان ، افراد  زیرسی سا ل  و نیز باالی پنجاه سا 

ل  که در صدد شروع کار آزاد هستند قرار دارد. در زمینه های فوق ، ضمن  مال 
قاتهای حضوری درمحل کانون ایرانیان لندن میتوانیم اطالعات بیشتری در اختیار 

شما بگذاریم.

سیما آزاد – مشاور امور بیزنس 

Iranian Community Centre, 266 Holloway Road, London N7 6NE :مکان

زمان:  روزهای دوشنبه و چهارشنبه  - مالقات حضوری  با وقت قبلی
ای میل:sima@iraniancc.com   تلفن:  02077000477 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
30نما

در روزنامه تایمز عنوان شد 
 

کیارستمي فیلمساز 
محبوب هانکه  

 

و  سینماگران  اخیر  دهه  یک  برگزیده  فیلمساز  هانکه  میشائیل 
خود  برگزیده  فیلمساز  را  کیارستمي  عباس  بریتانیایي،  منتقدان 
بسیار دشوار  او  آثار  در  به سادگي موجود  که رسیدن  دانست 
است. فیلم سینمایي »پنهان« ساخته میشائیل هانکه در نظرسنجي 
روزنامه تایمز از منتقدان، نویسندگان و سینماگران بهترین فیلم 
به نمایش درآمده در بریتانیا از سال 2000 تا 2009 لقب گرفت. 
بودن  یک  شماره  »همیشه  گفت؛  فیلمش  انتخاب  از  پس  هانکه 
خوشایند است. از انتخاب »پنهان« خوشحال و در عین حال بسیار 
این به خاطر  شگفت زده ام چون این یک فیلم ساده نبود. شاید 
این است که تماشاگران به اندازه برخي فیلمسازان بزرگ، احمق 
فیلم هایم فرهنگ دوراني را که در آن ساخته  امیدوارم  نیستند. 
شده اند به خوبي منعکس کنند.« هانکه در پاسخ به اینکه فیلمساز 
»کارگردان  گفت؛  کیست،  سینما  اخیر  دهه  در  شما  عالقه  مورد 
کیارستمي  عباس  جهان،  سینماي  اخیر  دهه  در  من  عالقه  مورد 

خالق فیلم »طعم گیالس« است چراکه او کارهاي ساده یي را انجام 
مي دهد که دستیابي به آنها واقعًا دشوار است.« هانکه امسال با 
فیلم »روبان سفید« یکي از جدي ترین رقباي »درباره الي...« اصغر 
فرهادي در اسکار هشتاد و دوم است. این فیلمساز آلماني اتریشي 
را   2009 کن  طالي  نخل  جایزه  سفید«  »روبان  سینمایي  فیلم  با 
برد. فیلم »پنهان« او با بازي دانیل اوتوي و ژولیت بینوش که در 
نظرسنجي روزنامه تایمز لندن در صدر 100 فیلم برتر دهه اول 
هزاره سوم قرار گرفته در سال 2005 در جشنواره کن موفق به 
جایزه  و  معنوي  فیلم  بهترین  کارگرداني،  بهترین  جوایز  دریافت 
فیپرشي شد. این فیلم همچنین در جوایز فیلم اروپا توانست جایزه 
جوایز  در  و  کند  کسب  را  فیپرشي  جایزه  و  کارگرداني  بهترین 
فیلم لومیر فرانسه نیز جایزه بهترین فیلمنامه را به دست آورد. 
هانکه درباره فیلم هایش گفت؛ »هیچ فیلمي نیست که به آن بیش از 
دیگران افتخار کنم. یک پدر خوب همه فرزندانش را دوست دارد. 
با اینکه به تمام خواسته هایم نرسیده ام، اما نمي توانم خیلي هم 
با  درباره سالخوردگي  فیلمي  به زودي  است  قرار  باشم.  شاکي 
بازي ایزابل هوپر بسازم.« مایکل هانکه خالق آثار معروفي چون 
»زمانه گرگ«، »معلم پیانو«، »کد مجهول«، »بازي هاي خنده دار« 
تایمز  روزنامه  برتر  فیلم   100 فهرست  در  است.  هفتم«  »قاره  و 
بورن«  »اولتیماتوم  و  بورن«  »برتري  هاي  فیلم  »پنهان«  از  بعد 
و  جوئل  نیست«  پیرمردها  براي  »جایي  گرس،  گرین  پل  ساخته 
»تیم  هرتزوگ،  ورنر  مستند  یي«  قهوه  خرس  »مرد  کوئن،  اتان 
امریکا؛ پلیس جهاني« تري پارکر، »میلیونر زاغه نشین« دني بویل، 
»آخرین پادشاه اسکاتلند« کوین مک دانلد، »کازینو رویال« مارتین 
کمبل، »ملکه« استفن فریرز و »گرسنه« استیو مک کوئین در این 
نظرسنجي دوم تا دهم شدند. »بورات«، »زندگي دیگران«، »این است 
انگلیس«، »چهار ماه، سه هفته و دو روز«، »سقوط«، »درخشش 
ابدي یک ذهن پاک«، »کوهستان بروکبک«، »بگذار نفر مناسب وارد 
شود«، »یونایتد 93«، »داني دارکو«، »شب خوش و موفق باشید«، 
»رقصنده  و  بعد«  روز   28« روي سیم«،  »مرد  بهشت«،  از  »دور 
در تاریکي« هم در رده 11 تا 25 ایستادند. »گزارش اقلیت«، »راه 
بودن«،  مالکوویچ  »جان  پروانه«،  و  شیرجه  »زنگ  جانبي«،  هاي 
تکه شده«، »گالدیاتور«، »عروسي  تکه  ناپذیر«، »عراق  »بازگشت 
»دستگیري  نیز«،  تو  »مادر  نیمو«،  وجوي  جست  »در  موسمي«، 
فریدمن ها«، »در حال و هواي عشق«، »جاده مالهالند«، »گمشده 
را   40 تا   26 رده  تایمز  بندي  رده  در  »سیریانا«  و  ترجمه«  در 
از آن خود کردند. »شوالیه تاریکي« )43(، »قاچاق« )46(، »ارباب 
پا  به  )51(، »خون  پسر«  »اتاق   ،)50( پادشاه«  بازگشت  ها؛  حلقه 
مي شود« )63(، »کودک« )64(، »گومورا« )67(، »یادگاري« )68(، 
 ،)77( کلمباین«  براي  »بولینگ   ،)72( درد«  »جعبه   ،)70( »کالس« 
»معلم پیانو« )85(، »خانه خنجرهاي پرنده« )93(، »زندگي سگي« 
فهرست  این  در  حاضر  هاي  فیلم  دیگر   )98( »تصادف«  و   )95(
این فهرست  هستند. به گزارش مهر نمایندگان سینماي آسیا در 
از تعداد انگشتان یک دست هم فراتر نمي رود و از سینماي ایران 
فیلمسازان  از برخي  اینکه  برگزیده نشده است. ضمن  فیلمي  هم 
بزرگ یک دهه اخیر نام و نشاني در فهرست برترین هاي تایمز 

دیده نمي شود. 

باال نامزد جایزه اسکار بهترین 
فیلم سال می شود

رویترز اعالم کرد: با نزدیک شدن به زمان اعالم اسامی نامزدها و برگزاری 
کارشناسان  از  بسیاری  اسکار  جوایز  اهدای  مراسم  دوره  دومین  و  هشتاد 
پیش بینی می کنند انیمیشن بسیار موفق "باال" با جلب نظر تماشاگران و منتقدان 
لقب  سال  فیلم  بهترین  اسکار  جایزه  دریافت  نامزد  فیلم   10 از  یکی  بتواند 

بگیرد. 
"باال" از زمان اکران گسترده در سینماهای جهان از ماه مه تا امروز بیش از 
500 میلیون دالر فروخته و از تحسین شده ترین فیلم های سال 2009 سینمای 
جهان است که توانسته نظر مثبت 98 درصد منتقدان را در سایت معتبر روتن 
تومیتوز از آن خود کند. ضمن اینکه نمره فیلم در سایت متاکریتیک هم 88 از 
وارد  دیروز سه شنبه  از  آن  که نسخه های دی وی دی  "باال"  اما  است.   100
راهی  فیلم  بهترین  اسکار  نهایی  نامزد   10 میان  در  حضور  برای  شد  بازار 
سخت پیش رو دارد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از سال 2002 که رشته 
اسکار بهترین انیمیشن را بنیان نهاده، هیچ انیمیشنی را در حد حضور در میان 

نامزدهای اسکار بهترین فیلم ندانسته است. 
در واقع انیمیشن "دیو و دلبر" در تاریخ هشتاد و یک ساله اعطای جوایز اسکار 
تنها فیلم انیمیشن است که در رشته بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار 
می کند  پیشنهاد  اسکار  آکادمی  رای دهنده  اعضای  به  داکتر  اما  است.  شده 
به  و  می بینند  را  فیلم ها  دیگر  که  ببینند  همانگونه  را  "باال"  رایانه ای  انیمیشن 

تالش همکاران او در تولید این فیلم توجه کنند. 
وقتی آکادمی اسکار در ماه ژوئن اعالم کرد از سال 2010 تعداد نامزدهای 
اسکار بهترین فیلم به 10 فیلم افزایش می یابد، برخی بر این اعتقاد بودند که 
این اقدام تالشی است برای مهیا کردن زمینه ورود انواع فیلم های سینمایی به 
این عرصه و شاید بتوان از هشتاد و دومین دوره مراسم اعطای جوایز اسکار 

بتوان فیلم های انیمیشن را هم در این بخش در نظر گرفت. 
نسخه دی وی دی فیلم سینمایی "باال" با ویژگی های جالب توجه به بازار آمده 
است؛ از جمله تفسیری از داکتر و باب پیترسن دیگر کارگردان فیلم به همراه 
یک فیلم کوتاه درباره شخصیت دوگ، سگی که در فیلم ایفای نقش کرده است. 
به گفته داکتر، چشم های جان لسه تر مدیر ارشد استودیوهای دیسنی و پیکسار 

با شنیدن داستان فیلم پر از اشک شده است.



جمعه 22 آبان ماه 1388   -  شماره 122هفته نامه پرشین14

اروپا و بازار داغ محصوالت غذایي حالل  
 

از هر زمان  اروپا بیش  یا حتي لوازم آرایشي حالل در  تقاضا براي خرید مواد غذایي 
دیگري باال رفته است. تولیدکنند گان فرآورده هاي گوشتي بیش از همه به ذبح اسالمي 
هاي  است. شرکت  آمده  بازار  به  نوزادان  براي  هم  حالل  غذاي  حتي  و  اند  آورده  رو 
محصوالت  از  زیادي  شمار  هاست  سال  »نستله«  مثل  غذایي  مواد  تولیدکننده  معروف 
شان را با برچسب هایي روانه بازار مي کنند که روي آنها کلمه »حالل« نقش بسته است. 
کنندگان  اروپایي جزء مصرف  این اصل که مسلمانان ساکن در کشورهاي  در حقیقت 
سودآور به شمار مي روند، مدت هاست براي تولیدکنندگان جا افتاده، زیرا آمار نشان 
مي دهد خانواده هاي مسلمان به طور معمول فرزندان بیشتري در مقایسه با خانواده هاي 
غیرمسلمان دارند. از همین رو نیز در مجموع 17 درصد مواد غذایي تولیدشده در جهان 
»حالل« بوده اند. در کشور فرانسه، که یکي از کشورهاي اروپایي با شمار باالي ساکنان 
مسلمان به شمار مي آید، فروشگاه هاي زنجیره یي »Casino«، گوشت ها و سوسیس 
هایي با نشان »حالل« را عرضه مي کنند و در انگلیس هم مي توان در فروشگاه هاي 
»Tesco« و »Sainsbury« مواد غذایي حالل یافت. در این میان یکي از داروخانه هاي 
زنجیره یي بریتانیا رو به عرضه حالل غذاي نوزادان آورده و رستوران هاي زنجیره یي 
مک دونالد نیز اعالم کرده اند در آینده نزدیک در برخي شعبه هاي خود گوشت مرغ حالل 
به مشتریان مسلمان ارائه مي دهند. عرضه مواد غذایي حالل در آلمان اما داستان دیگري 
دارد. بسیاري از شرکت هاي تولیدکننده فرآورده هاي گوشتي به دلیل ترس از اعتراض 
انجمن هاي طرفدار حیوانات نسبت به روش ذبح حیوانات براي عرضه گوشت حالل ، 
از این کار چشم پوشي مي کنند و ترجیح مي دهند بیشتر نقش واردکننده را بازي کنند 
تا عرضه کننده. در ماه ژانویه سال 2002 دادگاه فدرال آلمان قانوني را تصویب کرد که 
به عرضه کنندگان مسلمان فرآورده هاي گوشتي اجازه مي داد ، دام ها را بدون بیهوش 
کردن و تنها با گردن زدن بکشند. طبق اعتقادات اسالمي حیواني که پیش از ذبح بیهوش 
شده باشد، مرده به حساب مي آید و از همین رو گوشت آن حرام است. از طرف دیگر 
هنگام ذبح باید خون حیوان تمامًا از بدن خارج شود. این مسائل موجب شده اند شرکت 
هاي تولید کننده فرآورده هاي گوشتي در آلمان ترجیح دهند تا بیشتر نقش واردکننده 
را در این زمینه ایفا کنند. البته در میان شوراهاي اسالمي نظارتي ذبح اسالمي در آلمان 
قوانین  بر سر  نتوانند  آنها  امر موجب شده  دارد که همین  نیز وجود  اختالف نظرهایي 
یکسان به توافق برسند. باید توجه داشت که حالل بودن تنها فرآورده هاي گوشتي را 
دربر نمي گیرد. از پنیرهاي بدون آنزیم حیواني گرفته تا شیریني ها و شکالت ها همه در 
زمره محصوالتي به شمار مي آیند که مسلمانان هنگام خرید دقت ویژه یي را نسبت به 

حالل بودن آنها به خرج مي دهند. 

دختران غرب آفریقا قربانیان
بحران اقتصادي جهان  

  
بر اساس گزارش اخیر صندوق خیریه بین المللي حمایت از کودکان، دختران جوان در 
غرب آفریقا قربانیان اصلي بحران اقتصادي در این کشور محسوب مي شوند. »نایجر 
چاپمن« مدیر اجرایي صندوق خیریه بین المللي حمایت از کودکان تصریح کرد؛ بحران 
اقتصادي همه گیر در جهان به معناي واقعي دختران جوان و زنان را در کشورهاي واقع 
در غرب آفریقا تهدید مي کند به طوري که این قشر از جوامع آفریقایي قرباني تغییرات 
مالي و بحران اقتصادي جهاني هستند. وي خاطر نشان کرد؛ شعار این موسسه خیریه 
بین المللي- که یک ارگان غیردولتي محسوب مي شود- »براي اینکه من دخترم،« است. 
اینکه صاحب فرزند دخترند،  از  اکثر خانواده ها در غرب آفریقا  این در حالي است که 
ناراحت هستند چرا که دختران نمي توانند از پس خرج و مخارج خود برآیند و در این 
وضعیت نابسامان و بحران اقتصادي همه گیر در جهان به شدت در معرض خطر قرار 
دارند؛ نمي توانند به مدرسه بروند، غذاي کافي براي خوردن ندارند و از همه مهم تر از 
نظر بهداشتي نیز در مضیقه هستند. در غرب آفریقا دختران بیش از سایر کشورهاي این 
قاره سیاه شکننده هستند و تبعیض علیه آنها قائل مي شود. »استفاني کنراد« سخنگوي 
این موسسه خیریه بین المللي اضافه کرد؛ ما به این موضوع واقف هستیم که مي توان با 
تالش روز افزون از فشاري که به دلیل بحران اقتصادي بر دختران و زنان در کشورهاي 
واقع در غرب آفریقا وارد مي آید، کاست و امکان و شانس زندگي مناسب را به این قشر 

از جامعه داد.  

 ممنوعیت ورود مبتالیان به 

ایدز به امریکا لغو مي شود  
 

به  است  گفته  امریکا  جمهور  رئیس  اوباما  باراک   
به  ایدز  افراد حامل ویروس  زودي ممنوعیت 22ساله 
با  همزمان  را  خبر  این  او  لغو خواهد شد.  این کشور 
افزایش کمک هاي مالي دولت امریکا به خدمات پزشکي 
در زمینه ویروس ایدز اعالم کرد. اوباما گفت؛ »ما اگر 
مي خواهیم سردمدار جهاني مبارزه با ایدز باشیم باید 
معدود  از  یکي  امریکا  کنیم.«  عمل  هم  نحو  همین  به 
ویزاي  ایدز  ویروس  حامالن  به  که  است  کشورهایي 

اوایل  این ممنوعیت در  انتظار مي رود  ورود نمي دهد. 
سال 2010 لغو شود. باراک اوباما هنگام امضاي »قانون گسترش معالجات اچ آي وي/ 
ایدز وایت رایت« این خبر را اعالم کرد. وي گفت این ممنوعیت »ریشه در ترس داشته 

 

بازار داغ 
تخلفات 

اینترنتي در 
بریتانیا 

 
بي بي سي؛ دولت بریتانیا طرحي جهت مبارزه با آنچه 
راهزني اینترنتي نامیده شده، آماده کرده است. لرد پیتر 

دولت  در  بازرگاني  و  اقتصادي  امور  وزیر  مندلسون 
بریتانیا مي گوید زمان استفاده از اینترنت براي دانلود 
غیرقانوني فیلم، موسیقي و محصوالت داراي کپي رایت 
لرد  است.  رسیده  پایان  به  پدیدآورنده  معنوي  حق  یا 
مندلسون وجود طرحي را اعالم کرد که هدفش تشدید 
فشار روي کساني است که با به اشتراک گذاشتن فایل 
قانوني  محدوده  از  آن  امثال  و  فیلم  و  موسیقي  هاي 
استفاده از اینترنت خارج مي شوند. بر اساس گزارش 
ها اگر طرح جدید موثر واقع نشود، آن وقت این احتمال 
وجود دارد که سقفي براي دانلود براي کاربران متخلف 
منظور خواهد شد و حتي ممکن است دولت دستور قطع 
البته  کند.  هم صادر  را  افراد  قبیل  این  اینترنتي  ارتباط 
لرد مندلسون تاکید کرده قطع ارتباط اینترنتي کاربران 
آقاي  نظر  مورد  طرح  اما  بود.  خواهد  نهایي«  »گزینه 
مندلسون با مقاومت ها و مخالفت هایي روبه رو شده 
است. به نوشته روزنامه گاردین، این طرح از نظر مالي 
اجراي  آمده است  مقاله گاردین  دارد. در  ضعف هایي 
طرح جدید سالیانه 420 میلیون پوند هزینه دارد و این 
درحالي است که هزینه تحمیل شده به صنعت موسیقي 
 200 حدود  تنها  موسیقي  محصوالت  دانلود  نتیجه  در 
تامین  هاي  برخي شرکت  است.  سال  در  پوند  میلیون 
طرح  با  ها  پي  اس  آي  همان  یا  اینترنتي  ارتباط  کننده 
جدید مخالفت کرده اند. به عنوان مثال یک آي اس پي 
معتبر به نام تاک تاک اعالم کرده طرح جدید ضعف هایي 
جدي دارد. این شرکت به نوعي تهدید کرده حتي ممکن 
است براي مبارزه با این طرح دولت به دستگاه قضایي 
بریتانیا متوسل شود چرا که »این طرحي ضعیف است 
و موفق نخواهد بود«. شرکت هاي تامین کننده خدمات 
اینترنتي مي گویند نظارت و کنترل فعالیت کاربران در 
محیط اینترنت وظیفه آنها نیست. شرکت تاک تاک مي 

گوید این طرح براي کاربران اینترنت هزینه ساز خواهد 
بود و تاکید کرده این شرکت به مقاومت در مقابل تحمیل 
ادامه خواهد داد. مندلسون در اظهارنظر  محدودیت ها 
اذعان  جدید  طرح  با  ها  مخالفت  وجود  به  خود  تازه 
مرحله  چند  در  کرده  اعالم  مندلسون  لرد  است.  کرده 
قطع  به  کار  اگر  و  شد  خواهد  داده  تذکر  متخلفان  به 
ارتباط آنها بکشد، کاربران این حق را خواهند داشت که 
تقاضاي تجدید نظر کنند. وي تاکید مي کند هدف اصلي 
اثر  پدیدآورنده  به حق معنوي  بیشتر  احترام  این طرح 
است. این وزیر دولت بریتانیا گفته است ابعاد استفاده 
محصوالتي  به  دسترسي  براي  اینترنت  از  غیرقانوني 
مانند موسیقي و فیلم تکان دهنده است »چون از هر 20 
کلیپ موسیقي که در بریتانیا دانلود مي شود تنها یک 
مورد به شکل قانوني صورت مي گیرد«. روزنامه تایمز 
چاپ بریتانیا هم در گزارشي در همین رابطه مي نویسد 
در  دانلودهاي محصوالت موسیقي  از  پنج درصد  تنها 
بریتانیا در چارچوب قانون صورت مي گیرند. به نوشته 
تایمز، سیاست مندلسون پیروي از سیاست سختگیرانه 

یي است که کشورهایي نظیر فرانسه اعمال کرده اند و 
طرح مندلسون به اصطالح با نیت خیر ارائه شده است. با 
این وجود، مطلب تایمز ادامه مي دهد که طرح مورد نظر 

در درک ریشه یي مشکل موجود ناتوان بوده است. 

به نوشته تایمز، »دانلود غیرقانوني زماني به مساله تبدیل 
شد که صنعت موسیقي تصمیم گرفت امکان گوش دادن 
به موسیقي در اینترنت را از کاربران بگیرد. اما همان 
جاي  به  اقدامات  این  اند،  داده  نشان  ها  طرح  که  طور 
یافتن راهي براي دسترسي قانوني و ساده کاربران به 
موسیقي در محیط اینترنت، صورت مساله یعني وجود 
کردن  مسدود  براي  تالش  شد.  گرفته  نادیده  مشکل 
دسترسي ها باعث شد صنعت موسیقي کنترل اوضاع 
را از دست داده و بازار راهزني و استفاده غیرقانوني 
این روزنامه، در حال حاضر  به نوشته  تر شود«.  داغ 
اشتراک گذاري فایل ها بین کاربران به یک پدیده فراگیر 

جهاني تبدیل شده است. 

آن  مندلسون  با طرح  مخالفت  دالیل  ترین  مهم  از  یکي 
همانند  تخلفاتي  جدید  طرح  شود  مي  تصور  که  است 
وصل شدن به اینترنت از طریق نفوذ به کامپیوتر دیگر 
کیلوک  جیم  داد.  خواهد  افزایش  شدت  به  را  کاربران 
مدیر اجرایي یک گروه طرفدار حقوق کاربران اینترنت 
مي گوید از مشاهده اصرار دولت بریتانیا براي وضع 
مدعي  کیلوک  است.  متاسف  زا  محدودیت  هاي  قانون 
مي شود »حتي ام آي فایو سرویس مخفي امنیت داخلي 
این  است« چون  مخالف  مندلسون  طرح  با  هم  بریتانیا 
بین  در  تخلفات  بازار  شدن  داغ  نگران  هم  سرویس 

کاربران است. 
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نه در واقعیات«. اوباما افزود؛ »ما در مقابله با شیوع ایدز 
معدود  از  یکي  این وجود  با  اما  پیشرو هستیم،  در جهان 
کشورهایي هستیم که به افراد حامل ایدز اجازه ورود به 
دولت  دوشنبه  »روز  گفت؛  وي  دهیم.«  نمي  را  مان  خاک 
را  امریکاف  غبه  سفر  ممنوعیت  حذف  نهایي  مقررات  من 
منتشر مي کند که از سال جدید به مورد اجرا گذاشته مي 
شود.« رئیس جمهور امریکا گفت باید به این احساس ننگي 
که به برخي اجازه نمي دهد تحت آزمایش قرار گیرند و با 
این  بیماري خود مقابله کنند و در نتیجه موجب گسترش 
ویروس مي شود، پایان داد. روند لغو منع ورود حامالن 
ویروس ایدز از دوران دولت جرج بوش رئیس جمهوري 
از  را  نام خود  قانون وایت رایت  امریکا آغاز شد.  پیشین 
نوجواني مي گیرد که در 13سالگي از طریق انتقال خون به 
بیماري ایدز مبتال شد و تا هنگام مرگ خود در سال 1990 
در 18سالگي تالش زیادي براي تغییر افکار عمومي امریکا 
نسبت به این ویروس انجام داد. به موجب این قانون 500 
هزار نفر که بیشتر آنها از طبقات کم درآمد هستند تحت 
حمایت هاي مالي و مراقبت هاي بهداشتي قرار مي گیرند. 
ویروس اچ آي وي در سال 1987 جزء مواردي قرار گرفت 
که ابتال به آن موجب رد صالحیت براي اخذ ویزاي امریکا 

مي شد.  

خشونت افراد با 
محاسبه طول و 

عرض چهره قابل 
پیش بیني است  

چهره  گویند  مي  ان  دانشمند 
خلق  تواند  مي  سادگي  به  شما 

بر  کند.  آشکار  را  خویتان  و 
یک  اند  دریافته  محققان  جدید  مطالعات  یکسري  اساس 
که  است  کافي  اشخاص  چهره  ساختار  روي  سریع  نگاه 
اینکه  از  قبل  را  آنها  نوع خلق و خوي  و  بتوانید چگونگي 

هیچ برخوردي با آنها داشته باشید، شناسایي و پیش بیني 
ارتفاع  به  عرض  نسبت  محاسبه  با  محققان  گفته  به  کنید. 
تمایل  فردي  که  کرد  بیني  پیش  توان  مي  چهره   )WHR(
به خشم و پرخاشگري دارد. نسبت WHR با اندازه گیري 
تا  باال  لب  فاصله  و  راست  و  چپ  هاي  گونه  بین  فاصله 
میان ابروها محاسبه مي شود. مطالعات نشان مي دهد در 
به  شبیه  پسرها  و  دخترها  چهره  ساختار  کودکي  دوران 
هم است، اما در طول دوران بلوغ نسبت WHR در مردان 
بزرگ تر از زنان مي شود. این پژوهش حاصل مطالعات 
این یافته ها  تیم تحقیقاتي دانشگاه بروک در کانادا است. 
نشان مي دهد تفاوت هاي اساسي در شکل چهره افراد مي 
تاثیر بگذارد و  تواند بر قضاوت هاي شخصي روي آنها 
متعاقبًا به ما کمک مي کند، دریابیم که چطور در مقابل هر 

فرد خاصي واکنش مناسب را بروز دهیم.  

 دستگاه »تهیه خودکار صبحانه« 

به کمک تنبل ها آمد 
 

اند که صبحانه  محققان به تازگي وسیله یي اختراع کرده 
را به طور خودکار طبخ و آماده مي کند. این وسیله درست 
شبیه به آنچه در فیلم هاي علمي- تخیلي نمایش داده مي 
شود، مي تواند به طور خودکار املت، نان تست و آب پرتقال 
براي صبحانه آماده کند و حتي یک فنجان قهوه گرم نیز 
براي صبحانه حاضر کند. محققان با سرپرستي یک معلم 
هنر  سلطنتي  کالج  در  سوزوکي«  »یوري  نام  به  26ساله 
لندن این ماشین جدید را طراحي کرده اند. ماشین خودکار 
تهیه صبحانه 15 متر طول دارد و براي کساني ساخته شده 
که به دلیل مشغله کاري یا احتمااًل تنبلي نمي توانند وعده 
هاي غذایي روزانه خود را آماده کنند. سوزوکي که طراح 
اصلي این دستگاه صبحانه سازي است، متولد ژاپن بوده و 
سه سال است ساکن لندن است. وي مي گوید؛ طرح ساخت 
این ماشین را از فیلم هاي هالیوودي گرفته است. سوزوکي 
مي گوید؛ ماشین جدید کاماًل خودکار است و تمام کارها را 

خودش انجام مي دهد.
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فرهنگی
نمایشگاه مشترک دو هنرمند ایراني در دوبي افتتاح شد  

 

عکس هاي کیارستمي،
مجسمه هاي تناولي  

 
 

نمایشگاه مشترک عکس هاي عباس کیارستمي و مجسمه هاي پرویز تناولي شامگاه 18 آبان ماه در دوبي 
آغاز به کار کرد. گالري »میم« در دوبي در قالب نمایشگاهي مشترک، 13 عکس متعلق به عباس کیارستمي 
کارگردان ایراني برنده نخل طال به همراه 30 مجسمه از آثار پرویز تناولي هنرمند مجسمه ساز را در معرض 
نمایش گذاشته است. کیارستمي که مجموعه عکس هایش در کشورهاي مختلف به نمایش درمي آید، در حالي 
که کنار یکي از اولین آثارش در این گالري ایستاده بود به خبرگزاري فرانسه گفت؛ »وقتي این عکس را گرفتم 
هیچ ایده یي درباره اینکه یک روز عکاس شوم، نداشتم چه برسد به اینکه عکاس حرفه یي شوم.« او در ادامه 
گفت؛ »این عکس سیاه و سفید از یک علفزار وسیع با کوهستان هاي پوشیده از برف در پشت آن بخشي از 
مجموعه »برف، باران و جاده« است که 35 سال پیش در جاده به سمت دریاي خزر گرفتم.« کیارستمي در 
توضیح رابطه میان عکاسي و کارهاي سینمایي اش گفت؛ »برخي از عکس هایم را زماني گرفتم که به دنبال 
لوکیشن براي فیلمبرداري آثارم بودم. حتي هنگام فیلمبرداري نیز یک یا دو روز را به عکس گرفتن اختصاص 
مي دادم. با این حال وقتي فیلم مي سازم فقط یک کارگردانم و زماني که عکس مي گیرم، یک عکاس ام.« در 
این نمایشگاه برخي از اشعار کیارستمي در قالب قطعاتي که مکمل عکس ها است نیز دیده مي شود. به گزارش 
ایسنا، در قسمت دیگري از این نمایشگاه مجسمه هاي ساخته پرویز تناولي از جمله »هیچ« و مجسمه برنزي 
»شاعر و درخت سرو« که قیمتي بالغ بر 500 هزار دالر دارند به نمایش گذاشته شده اند. همزمان با نمایش 
مجسمه هاي تناولي در دوبي مجموعه یي از اعالن هاي مذهبي این هنرمند در نگارخانه نامي نو خانه هنرمندان 
ایران به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه تا بیست و یکم آبان ماه برپاست. تناولي درباره نمایشگاه 
اعالن هاي مذهبي اش گفته است؛ »50 سال پیش گرافیک مدرن اروپایي به ایران پا باز کرد و چند سال بعد به 
مدارس هنري راه یافت. اشکال و تصاویر و روش هاي گرافیک جدید چنان مقبول هنرمندان افتاد که یکسره 
گرافیک سنتي را از یاد بردند. قبل از آمدن گرافیک اروپایي، ایرانیان داراي گرافیک بودند و آن را از زمان عباس 
میرزا و آغاز چاپ سربي به صورت خودجوش جا انداخته بودند و در همه زمینه هاي فرهنگي و جاري به کار 
مي بردند. پوسترهاي موجود در این نمایشگاه بخشي از بدنه همان گرافیک است.« تناولي مجموعه کتاب هاي 
ده گانه یي با عنوان »هنرهاي ازیادرفته ایران« دارد که تاکنون چند جلد از این مجموعه با عناوین »طلسم و 
گرافیک سنتي ایران«، »سرمه دان« و »قفل هاي ایران« را منتشر کرده است. او در مجموعه کتاب هاي هنرهاي 
ازیادرفته ایراني به هنرهایي مي پردازد که به دالیل مختلف و با مدرنیزه شدن جامعه از زندگي مردم رخت 
بربسته و محصوالت خارجي جاي آنها را گرفته است. به گفته یکي از برگزارکنندگان نمایشگاه دوبي، به علت 
بحران مالي جهاني قیمت آثار حاضر در این گالري کاهش یافته و باالترین قیمت پرداختي در روز افتتاحیه 
براي یکي از عکس هاي کیارستمي 100 هزار دالر بوده است. قرار است موزه »لوور« پاریس نیز طي روزهاي 

19 تا 22 نوامبر )28 آبان تا اول آذر( نمایشگاه عکس هاي کیارستمي را برپا کند. 

آسوشیتدپرس خبر داد 

 حضور شهرام و حافظ ناظري در امریکا 
 

خبرگزاري آسوشیتدپرس در گزارشي به برگزاري کنسرت از سوي »حافظ« و »شهرام ناظري« در 
امریکا پرداخت. شهرام ناظري به همراه پسر آهنگسازش 

- حافظ - هم اکنون براي اجراي چند کنسرت در امریکا به سر مي برند. حافظ ناظري درباره اهداف 
برگزاري چنین کنسرت هایي به خبرگزاري آسوشیتدپرس گفت؛ »با درآمیختن سازهاي ظریف شرقي 
با ویوالهاي پرسروصداي غربي قصد داریم یک سازگاري میان ایران و امریکا برقرار کنیم.« گروه 
نوازندگان شرقي و غربي است، ماه گذشته در لس آنجلس پروژه  از  »ناظري« که متشکل  کنسرت 
سمفوني رومي را اجرا کردند و روز شنبه در سالن »کارنگي« نیویورک این برنامه را اجرا خواهند 
کرد. به گزارش ایسنا حافظ ناظري در گفت وگویي با اشاره به برخي مسائل روز خطاب به مخاطبانش 
بیان کرد؛ »به ما نگاه کنید، آدم هایي که از فرهنگ هاي مختلف و پیشینه هاي موسیقي متفاوت گردهم 

آمده ایم تا براي شما و جهانیان عشق بیافرینیم.« 
به همراه پسرش و موسیقیدانان  ایران« را  اول؛ صداهاي صلح  ناظري« قرار است »چرخه  »شهرام 

کالسیک از اتاق موسیقي انجمن لینکلن به اجرا درآورند. 

به یاد زنده یاد سحابي 
 

نوبت را رعایت نکردید، آقاي سحابي 
 

رضا خاکي نژاد

مهدي سحابي هم از همان »در«ي گذشت که دیگران درمي گذرند، اما نابهنگام. انگار در عالم هنر و ادبیات امروز 
سرزمین مان، همه امیدوارند نابهنگام بمیرند. واقعًا چه مردني مي کنند این جماعت، یک به یک و بدون رعایت 
نوبت. هنوز چشم و آستین تر داریم که دیگري درمي گذرد. طرفه اینکه در این میان، جوان ترها شتاب بیشتري 
دارند. غریب گونه و ناشکیب، هول مي زنند. خود را به هر ترتیبي که هست پیش مي اندازند تا جلودار دیگران 
از »در« بگذرند. این سوي »در« سرزمیني است که به غایت دوستش مي داریم. خاک پاکي است سورمه چشم 
که فروبستن چشم از آن نمي توان. اما چگونه است که در جواني، مشتاق سفر به دیگر سو، ساک بي کسي در 
صف نوبت مي گذاریم؟روزي که نخستین درگذشته تهراني، در نخستین گور از نخستین ردیف نخستین قطعه 
بهشت زهرا مي آرمید، کمتر کسي گمان مي برد پیش بیني ظرفیت کالن گورستان تهران، غلط از آب دربیاید. 
کما اینکه به رغم طبقاتي کردن قبور، امروز ناگزیر مردگان مان را بر سر دست تا آن سوي جاده شهر ري 
مشایعت مي کنیم.همین چند سال پیش، اگر دوراندیش بودیم و دست مان را سایه بان چشم مي کردیم تا فردا 
را هم ببینیم، آنگاه قطعه هنرمندان مان فراخ تر از آن چیزي بود که امروز هست. »اورپیدس« مي گوید؛ »هیچ 
چیز از مرگ به زندگي نزدیک تر نیست.« و از نویسنده یي - به گمانم سامرست موام - نقل مي کنند که »مرگ«، 
غم انگیز است و غم انگیزتر از آن، محروم شدن از دوست داشتن.«سحابي نیز اینک به جمع دلشدگاني پیوسته 
است که چرب گو و شیرین سخن بودند. در زبان آوري نامبردار، راهنما و نشانه یي خوب براي خام دستان. 
اما خودش هم خیلي خوب مي داند که نوبت را رعایت نکرد و ما را در این سوي »در« انگشت حیرت به دهان، 

باقي گذاشت. درود بي بدرود آقاي سحابي. 

نامه تسلیت نویسندگان و هنرمندان براي 
درگذشت سحابي 

 
انتشار  با  کشور  هاي  نویسنده  و  هنرمندان  از  گروهي 
گرامي  را  سحابي  مهدي  یاد  زنده  یاد  جمعي،  یادداشتي 
نویسنده  سحابي  »مهدي  است؛  آمده  نامه  این  در  داشتند. 
یي نوآور،هنرمند و مترجم تواناي ایران درگذشت. تعهد به 
عالي  کیفیت  گذشته،  دهه  چهار  در  فرهنگي  مستمر  فعالیت 
آثارش و حجم کارهایي که به سامان رساند همه در خدمت 
فرهنگ ایران بودند. اخالق واالي او و امید و سرزندگي اش 
درس هایي براي نسل تازه یي بود که به کار فرهنگي روي 
راه  کوشیم  مي  کارهایش  و  او  به  احترام  با  ما  آورد.  مي 
پربار او را ادامه دهیم.« امضاکنندگان نامه عبارتند از؛ مهروا 
آروین، ناهید آرین، داریوش آشوري، محسن ابراهیم، امیر 
بابک احمدي،  اثني عشري، احمدرضا احمدي،  ایمان  اثباتي، 

مهران احمدي، محمدرضا اصالني، حوري اعتصام، شاپور اعتماد، حسن افشار، آریا اقبال، ابراهیم اقلیدي، 
لیلي  باباجان،  محمدرضا  اوشیدري،  بیژن  انوري،  علي  انصاري،  اکبر  علي  امامي،  گلي  اکرامي،  سیمین 
برات زاده، عاطفه بزرگ نیا، کتایون بناخیري، رضا بني صدر، محمودرضا بهمن پور، باقر پرهام، احمد 
پوري، زویا پیرزاد، الله تقیان، پرویز تناولي، محسن ثالثي، محمدرضا جعفري، عبدالرحیم جعفري، یوسف 
حقیقي،  ابراهیم  محمد حق شناس،  علي  مریم حسیني،  خاني،  جهانبگلو، حسین حسین  رامین  جفرودي، 
بهرام  داوري،  فرهاد  داورزني،  دامود، حمید  احمد  امیرحسین خورشیدفر،  فرهاد خردمند،  ماني حقیقي، 
دبیري، مصطفي دشتي، سارا دهقان نصیري، علي اصغر رمضاني، علیرضا رمضاني، مصطفي رمضاني، 
منیرو رواني پور، امید روحاني، فریبرز رئیس دانا، علي زرقاني، همایون زرقاني، زهرا زرکش فرد، شهاب 
زویا سعادت،  محمدعلي سپانلو، جالل ستاري، محسن سروآزاد،  زهرایي،  محمد  زندي،  مریم  زمانیان، 
فهیمه سلیمي، سپیده شاملو، فریده شاهرودي، داریوش شایگان، منصوره شجاعي، محمد شمس، شمس 
لنگرودي، شیرین شیبان، مهناز شیرمحمدي، سیدعلي صالحي، محمد صنعتي، خسرو طالب زاده، فرزانه 
طاهري، شهال طهماسبي، ندا عابد، علي عبداللهي، سیروس علي نژاد، مهدي غبرایي، احمد غالمي، مریم 
فخیمي، محمد قائد، مرضیه قیصري، محمدعلي کاتوزیان، حسین کریمي، ابراهیم کریمي، میرجالل الدین 
کزازي، ایرج کالنتري، خجسته کیا، عباس کیارستمي، لیلي گلستان، هوشنگ گلمکاني، فریده الشایي، جواد 
مجابي، مهدي محمدي، عباس مخبر، منیژه مخبر، سیدابوالحسن مختاباد، جعفر مدرس صادقي، فریبرز 
مزارعي، مصطفي مستور، عباس مشهدي زاده، محمدجواد مظفر، غالمحسین معتمدي، غالمرضا معتمدي، 
اکبر معصوم بیگي، شهال معصوم نژاد، فهیمه ملکي، بهرخ منتظمي، مهران مهاجر، مسعود مهرابي، مریم 
موسوي، حافظ موسوي، نسترن موسوي، علي میرزایي، زهرا میرزایي، عمید نائیني، محمد نبوي، مهري 
نگاري، واشوئي، بهاره وشکیني، کاوه وفاداري، فریبا وفي، فرهاد هادیان، قاسم هاشمي نژاد، جعفر همایي، 

عباس یاري، پیام یزدانجو، مهدي یزداني خرم و ترانه یلدا. 
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هوشیاري تمدن ها 
 

محمد صادقي

کتاب »برخورد درون تمدن ها« نوشته دیتر زنگهاس اندیشمند آلماني 
که در موسسه مطالعات بین فرهنگي و بین المللي دانشگاه برمن و در 
از  تازگي  به  کند،  مي  فعالیت  توسعه  و  منازعه  پژوهش صلح،  بخش 

سوي نشر اختران راهي بازار کتاب ایران شده است.

ها  تمدن  برخورد  نظریه  سرد،  جنگ  پایان  از  پس  گفت  بتوان  شاید 
جدي ترین و مهم ترین رویکرد به سیاست جهاني و مناسبات آینده 
نظریه مشهور خویش  در  هانتینگتون  عبارتي ساموئل  به  بود.  جهان 
کوشید چارچوب مفهومي یا پارادایم تحلیل رویدادها و دگرگوني هاي 
یي در  بازتاب گسترده  که  یي  نظریه  کند؛  ارائه  را  از جنگ سرد  پس 
سراسر گیتي داشت و پس از انتشار در مجله فارین افیرز بسیاري از 
اندیشمندان و فرهنگمداران را به واکنش واداشت. یکي از نقدهاي مهم 
درباره نظریه برخورد تمدن ها که مورد توافق بسیاري از منتقدان نیز 
قرار داشت، نادیده انگاشتن برخوردهاي درون تمدني بود. هانتینگتون 
با تاکید بر این نکته که هویت تمدني به طور روزافزون اهمیت خواهد 
و...  است  اساسي  بلکه  واقعي،  تنها  نه  ها  تمدن  میان  اختالف  و  یافت 
رویارویي هاي آینده در جهان را در صف بندي تمدن ها و تقابل آنان 
مرزهاي  جایگزیني  وي  دیدگاه  ساده  نتیجه  شمرد.  برمي  یکدیگر  با 
خونین تمدني به جاي مرزهاي شرقي- غربي دوران جنگ سرد بود. اما 
هانتینگتون در حالي که برخي از واقعیت هاي دنیاي امروز را مورد نظر 
قرار داده بود از واقعیت هاي دیگري نیز به سادگي چشم پوشیده بود 
زیرا او بیش از آنکه طراح یک نظریه علمي و آکادمیک باشد طراح یک 
نظریه سیاسي بود.اکنون در کتاب »برخورد درون تمدن ها« کوشش 
براي فهم و درکي واقع بینانه از سیاست جهاني دیده مي شود. زنگهاس 
با بررسي آنچه در متن فرهنگ ها و تمدن ها از دیروز تا امروز، گذشته 
و مي گذرد تالش مي کند واقعیت اختالف هاي فرهنگي را روشن سازد 
در جوامع  نوگرایي  و  نوسازي  که موضوع  است  رویکرد  همین  با  و 
غیرغربي را با دقت بیشتري مورد کنکاش قرار مي دهد زیرا این گونه 
برد؛  پي  امروز  جهان  هاي  درگیري  و  ها  اختالف  عمق  به  توان  مي 

اختالف هایي که در درون تمدن ها نیز به طور بارز وجود دارد.

هاي  مانند جنگ  بدون شرح  هایي  نمونه  یابیم  مي  در  ترتیب  این  به   
بي  است  توانسته  نمي  و...  استالین  هاي  تصفیه  دوم،  و  اول  جهاني 
بر  همچنان  که  اساسي  پرسشي  بماند؛  دور  هانتینگتون  نگاه  از  دلیل 
نظریه وي سایه افکنده است. مي دانیم ارائه تصویر نادرست، ناقص و 
غیرواقعي از هر موضوعي به نتیجه گیري دور از واقعیت مي انجامد و 
این در حالي است که به کار بستن آنچه از نتیجه گیري هاي غیرواقعي 
در سپهر سیاست به دست مي آید اگر ناشي از پندار و تصمیمي غلط 
قابل اغماض نیست زیرا آسیب هایي که در پي مي آورد  بوده باشد 
فراوان خواهد بود. درباره نقش فرهنگ ها و تمدن ها در دنیاي امروز 
که زمینه پژوهش بسیاري از دانشمندان و اندیشمندان معتبر است نیز 
توجه  مورد  چنانچه  تمدني«  »هوشیاري  اندیشید.  توان  نمي  این  جز 
به تعبیر زیباتر  اگر در مسیر داد و ستد فرهنگي و  هانتینگتون است 
انجامید  در مسیر »گفت وگو« قرار بگیرد، به »رشد تمدن ها« خواهد 
براي  آمادگي  )و خودبرتربیني( و  از تعصب  با کاستن  این هم جز  و 
شنیدن و پذیرفتن »دیگري« ممکن نخواهد بود. شناخت از دیگري هم به 
شناخت عمیق تر از خود منجر مي شود و هم زمینه بروز خشونت و 
ستیز را از بین مي برد.بنابراین یکي از سد هاي محکم در برابر صلح 
بتوان نگرش هاي برتري جویانه  و آرامش در جهان کنوني را شاید 
ها  تمدن  که در درون  آورد  به شمار  و...  نژادي، مذهبي  قومي،  ملي، 
به ایجاد کشمکش هاي خسارت بار مي انجامند. فراموش نکنیم نتیجه 
کنار گذاشتن و چشم پوشیدن از این واقعیت که در ساختن جهان )و 
تمدن جدید بشري( تمام افراد بشر، همه قوم ها، ملت ها و فرهنگ ها 
دست داشته اند، در قرن گذشته به جنگي تمام عیار و پیدایش فاشیسم 
منتهي شد؛ جنگي ویرانگر که جان و جهان میلیون ها انسان را در غرب 
درنوردید تا انسان مدرن دریابد پیشرفت هاي علمي، صنعتي و... اگر 
نخواهد  پي  در  فرهنگي همراه نشود سودي  توسعه  و  فکري  با رشد 
داشت و اکنون که جهان با جنگ ها، خشونت ها و دیگرستیزي هاي 
بسیاري مواجه است کوشش براي ایجاد مرزهاي آشتي و گفت وگو 
میان فرهنگ ها و تمدن ها ضرورتي انکارنشدني است که با اراده همه 

شهروندان جهان مي تواند به حقیقت بپیوندد. 

 

کتاب
ما می گوییم 

»نه«
ترجمه: یاسر نوذری

شیفتگی ادواردو گالیانو نویسنده، روزنامه نگار و تاریخدان اروگوئه ای 
به فرهنگ و تاریخ آمریکای التین، او را یکی از نویسندگان پسااستعماری 

در آمریکای التین کرده است.
آثار معروف گالیانو همچون خاطره آتش و رگ های باز آمریکای التین 
تاکنون به بیش از بیست زبان ترجمه شده اند. نثر او گاهی زبان مستند، 
می آمیزد.  هم  در  را  تاریخی  و  سیاسی  تحلیل  روزنامه ای،  داستانی، 
به  آثارش  در جای جای  آمریکای التین  تاریخ  و  فرهنگ  به  او  شیفتگی 

چشم می خورد.
از 11 تا 16 جوالی سال 1988، دو ماه پیش از همه پرسی برای حکومت 
می آفریند«،  »شیلی  در  هنرمند  و  روشنفکر  سیصد  پینوشه،  ژنرال 
از  حمایت  در  و  فرهنگ  و  علوم  هنر،  درباره  بین المللی  گردهمایی  که 
دموکراسی در شیلی بود شرکت کردند. این متن سخنرانی افتتاحیه است 
بعدازظهر  در  دعوت شدگان  تمامی  طرف  از  را  آن  گالیانو  ادواردو  که 
روز 11 جوالی 1988 قرائت کرد. این سخنرانی کوتاه اینک به یکی از 
بیانیه های جاودان در حوزه مطالعات پسا استعماری تبدیل شده است.  

ما همه از کشورهای گوناگون آمده ایم و اینجا در سایه روح افزای پابلو 
نرودا جمع شده ایم تا به مردم شیلی ملحق شویم، که می گویند »نه«.

ما نیز می گوییم »نه«.

ما به گرامی داشتن پول و مرگ می گوییم »نه«. ما به دستگاهی که کسان 
و چیزهایی را گرامی می دارد که در میانشان هر آنکه بیشتر دارد الجرم 
میلیون دالر  دقیقه دو  به جهانی که هر  »نه«. و  برترین است می گوییم 
برای تسلیحات جنگی صرف می کند در حالی که هر دقیقه سی کودک 
»نه«.  می گوییم  می کشد  درمان  قابل  بیماری های  یا  گرسنگی  اثر  بر  را 
بمب های نوترونی که اشیا را حفظ و مردمان را نابود می کنند، نمادهای 

تمام عیار روزگار ما هستند.

برای دستگاه جنایتکاری که ستارگان آسمان شب را به اهداف نظامی 
تولید و مصرف و هدفی  برای  ابزاری  انسان چیزی جز  تبدیل می کند، 
و  اقتصادی  منبع  یک  جز  نیزچیزی  زمان  و  نیست؛  سوءاستفاده  برای 
تمام سیاره چیزی جز منبع درآمدی که باید تا آخرین قطره چالنده شود 

نخواهد بود.
فقر چندبرابر می شود تا ثروت را چندین برابر کند؛ و آن نیروی نظامی 
که از این ثروت- که ثروت معدود کسانی است-محافظت می کند چندین 
اثنا  این  در  دارد.  نگاه  فقر  را در حاشیه  دیگران  تمام  تا  برابر می شود 
تنهایی نیز چندین برابر می شود. ما به دستگاهی که نه نان شب مردمانش 
را می دهد و نه آنان را دوست می دارد می گوییم »نه«. این وضعیت خیلی ها 

را به گرسنگی و خیلی ها را به عطش عاطفی محکوم خواهد کرد.
ما به دروغگویی می گوییم »نه«. فرهنگ غالب که رسانه های عمومی آنرا 
در ابعاد جهانی بازتاب می دهند، از ما دعوت می کنند که جهان را با یک 

سوپرمارکت یا میدان مسابقه اشتباه بگیریم. جایی که همراهان هرکس 
می توانند کاال یا رقیب او باشند اما هیچگاه برادرش به حساب نمی آیند. 
تا  نشسته  قمار  به  انسانی  با عشق  عوامانه  که  دروغگویی  فرهنگ  این 

منزلتش را بُرباید، در حقیقت فرهنگ گروه های شکست خورده است.

و  قدرت  و  پول  موفق  اربابان  هستند؛  برندگانش  فرهنگ  این  خدایان 
اصطالح  کارگیری  به  وجود  با  که  یکسانند  »رامبو« هایی  قهرمانانش 
»اصول امنیت ملی« از نفوذشان بهره می گیرند. بر طبق آنچه این فرهنگ 
قرار  باور  این  بر  فرهنگ غالب  از گفتنش عاجز است،  آنچه  می گوید و 
به  بلکه  نیست  ثروتمندان  ثروت  نتیجه  تنگدستان  تنگدستی  که  می گیرد 
مثابه دختری بی مادر است که از پای ُبته عمل آمده است و تقدیر بر این 
بوده که او تنبل، فقیر و کودن خلق شود. به همین ترتیب تحقیر عده ای 
افتضاح  یا  با تنگدستی و  انگیزه مشترکی  به وسیله عده ای دیگر لزومًا 
همین  به  و  چیزهاست  طبیعی  ترتیب  به  مربوط  که  چرا  ندارد،  موجود 
خاطر بیاییم دیکتاتورهای آمریکای التین را بخشی از سرشت پر برکت 

خود بدانیم نه نتیجه دستگاه قدرت امپریالیسم.

حقارت، تاریخ را تحریف و جهان را اخته می کند. اندیشه سازان قدرتمند 
چنان ما را می ترساند که گویی وجود نداریم و یا سایه هایی بی ارزشیم. 
ارثیه استعمار، ]کشورهای[ به اصطالح جهان سوم -که ساکنانشان را 
مردمان درجه سوم می داند- وامی دارد تا خاطره فاتحانی را که بر ایشان 
تسلط یافتند، خاطره خود بدانند و دروغ های دیگران را راست دانسته و 

همچون حقیقت خود به کار برند.

آنان فرمانبری مان را پاداش می دهند، زیرکی مان را مجازات می کنند و 
توان خالقه مان را سست می کنند. ما خود رأی هستیم، اما حق اظهارنظر 
خودمان  نباید  اما  کنیم  تکرار  را  دیگران  حرف های  داریم  حق  نداریم. 
صدایمان در بیاید و آنان که حکم می رانند، استعداد تکرار طوطی وارمان 
همچون  را  مایگی«  »دون  ما  »نه«،  می گوییم  ما  می دارند.  گرامی  را 

سرنوشت نخواهیم پذیرفت.
از انجام دادن و از بودن  ما به ترس می گوییم »نه«. به ترس از گفتن، 
باز  بودن  و  دادن  انجام  گفتن،  از  را  ما  پنهان  استعمار  »نه«.  می گوییم 
مارا  است  درصدد  سودمندتری  شکل  به  پنهان  استعمار  این  می دارد. 
کند.  زندگی  و  دهد  انجام  بگوید،  بتواند  که  نیست  که کسی  کند  متقاعد 
ترس خود را در لباس واقع گرایی جا می زند تا واقع گرایی را از خیالی 
شدن باز دارد؛ و به همین گونه ایدئولوژی های سست عنصر ادعا می کنند 
دون پایگی،  هتاکی،  با  مواجهه  در  باشند.  غیراخالقی  باید  اخالقیات  که 
نشان  با  داغ شده  نمی ماند.  تسلیم  برایمان چاره ای جز  فریب،  و  دروغ 
به اسارت  مرگ، ما بی مسئولیت، سرکش، کودن، تجمل خواه و محکوم 

نظامی به دنیا آمده ایم.
بدل  نمونه  زندانیانی  به  که  کنیم  آرزو  می توانیم  ما  حالت،  بهترین  در 
را  بدهی خارجی مان  از  بزرگی  آگاهانه سهم  قادرند  که  شویم. کسانی 
که محدود به تأمین اعتبار زرق و برقی است که تحقیرمان می کند و یا 

باشگاه هایی که در آنجا شالقمان می زند، پرداخت کنند.
به  »نه«.  می گوییم  انسانی  کالم  بی تفاوتی  به  ما  چارچوبی  چنین  در  و 
شاهد  که  هرروزه ای  سالخی  به  نسبت  بی تفاوتی  به  را  ما  که  کسانی 
آنیم دعوت می کنند می گوییم »نه«. به جای افسون مالل آور این هنر که 
بی روح، بی تفاوت و وابسته به بازتاب آینه وار است، ما هنری گرم خو که 
ماجراجویی انسان را در جهان گرامی می دارد و در آن مشارکت می کند 
زیبایی  آیا  است.  و عصیان گر  همیشه شیدا  که  هنری  می دهیم.  ترجیح 
زیباست اگر عادالنه نباشد؟ آیا عدالت عادالنه است اگر زیبا نباشد؟ ما به 
جدایی زیبایی و عدالت می گوییم »نه«، چرا که به همایی قدرتمند و زایایی 

که در برگیرنده این دو است می گوییم »آری«.

اینگونه که پیش می رود ما دائمًا می گوییم »نه« و با این »نه« گفتنمان ما 
دائمًا می گوییم »آری«.

لباس  در  را  خود  که  دیکتاتوری هایی  و  دیکتاتوری  به  »نه«  گفتن  با 
می گوییم  واقعی  دموکراسی  برای  نبرد  به  ما  زده اند،  جا  دموکراسی 
»آری«. دموکراسی که نان یا زبان کسی را نمی برد. دموکراسی که به 

زیبایی و خطرناکی شعری از نرودا و یا ترانه ای از وایولتا است.
 با گفتن »نه« به امپراطوری طمع ورزی که مرکزیت آن در آمریکای شمالی 
از  که  آمریکایی  »آری«.  دیگری می گوییم  آمریکای محتمل  به  ما  است، 
که  »اشتراکی«  سنت  شد.  خواهد  آمریکاییان  زاده  سنن  باستانی ترین 
بومیان شیلی در طول پنج قرن گذشته ناامیدانه و با شکست های مداوم 

از آن دفاع کرده اند.
در گفتن »نه«به صلحی بی شأن، ما به حق مقدس طغیان علیه بی عدالتی 
و تاریخچه دور و درازش که به بلندی تاریخ مقاومت همگانی بر نقشه 
بلند شیلی است، می گوییم »آری«. با گفتن »نه« به آزادی سرمایه، ما به 
آزادی مردم می گوییم »آری«. آزادی که آزرده و مجروح است. آزادی 
که هزار بار در شیلی شکست خورده است و هزار بار در همین شیلی 

به پا خاسته است.
در گفتن »نه« به خودپرستی مهلک قدرتمندان که جهان را به سربازخانه ای 
بزرگ بدل کرده اند، ما به همبستگی انسانها، که به ما حسی جهانشمول 
تمام  از  باالتر  راکه  برادری  قدرت  که  حسی  »آری«.  می گوییم  می دهد 
تسخیر  را  ما  که  قدرتی  می کند،  تصدیق  است  محافظانشان  و  مرزها 
می کند، همچون موسیقی شیلی ودر آغوشمان می گیرد همچون شراب 

شیلی.
و با گفتن »نه« به افسون غم انگیز این طلسم، ما به امید می گوییم »آری«، 
به امید تشنه، دیوانه وار، دوست داشتنی و دوست داشته شده شیلی، امید 

مقاوم، مقاوم مانند فرزندان شیلی که شب را آشفته می سازند.
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

فیدلر و لیماس بارامی بطرف خانه براه افتادند. فیدلر اتومبیل را کنار خانه متوقف 
کرد و دو مرد بطرف در حرکت کردند. هنگامیکه به دررسیدند صدائی شنیده شد 
و مردی فیدلر را صدا زد . لیماس سرخود را برگرداند و متوجه شد که سه مرد 
در 20 متری آنها ایستاده و منتظر فیدلر هستند. فیدلر بالحن تندی پرسید: شما چه 
میخواهید ؟ نیخواهم با شما حرف بزنیم . ما از برلن آمده ایم . فیدلر مدتی مکث 
کردو سپس به لیماس گفت : پس نگهبان کجاست ؟ دستور داده بودم که همیشه 
کنار در باشد. لیماس شانه های خود را باال انداخت. فیدلر افزود : چرا راهروخانه 
 . بارامی بطرف آن سه مرد رفت  انداخت و  لیماس  به  نگاهی  او   . روشن نیست 
لیماس لحظه ای مکث کرد و سپس وارد خانه شد . خانه غرق درتاریکی بود. در 
انتهای راهرو سه اطاق قرارداشت که یکی از آنها متعلق به محافظین دیگری به 
لیماس و اطاق سوم همیشه بسته بود. لیماس یکبار سعی نموده بود که در آن 
اطاق را باز کند. ولی متوجه شده بود که درش قفل است . یکی از روزها که در 
حیاط گردش میکرد از میان پرده ها نگاهی به داخل آن اطاق انداخته و متوج شده 
بود که یک اطاق خواب مرتب است و مقداری کاغذ روی میز کنار تخت پخش شده 
است . لیماس بآرامی وارد اطاق محافظین شد ولی با تعجب متوجه گشت که تخت 
آنها خالی و کسی در اطاق نیست ! ناگهان در اطاق بروی او بسته شد. ممکن بود 
بازنماید.  لیماس سعی نکرد که آنرا دوباره  که خودبخود بسته شده باشد. ولی 
خود  جیب  در  کبریت  قوطی  یک  لیماس  بود  شده  غرق  مطلقی  تاریکی  در  اطاق 
داشت ولی از آن استفاده نکرد. ناگهان خودرا بدیوار چسباند و بدون حرکت ماند. 
او پیش خود فکر میکرد که بطور قطع اشخاص ناشناس منتظرند که او وارد اطاقش 
شود. بدین دلیل تصمیم گرفت که فعال همانجا بماند پس از چند لحظه صدای پائی 
در خانه طنین انداز شد. یکنفر دستگیره در اطاق محافظین را گرداند و در را قفل 
کرد. لیماس خم شد و دستش را داخل جیب کت خود کرد و قوطی کبریت را از 
آن بیرون آورد. سپس قوطی کبریت را در دست خود له کرد و خود را به صندلی 
که در گوشه اطاق قرارداشت رساند. دیگر توجهی به سروصدا نمیکرد. صندلی 
اطاق  دیگر  زاویه  به  را  بالفاصله خود  و  انداخت  اطاق  بمیان  آنرا  و  برداشت  را 
رساند درست در همان لحظه در اطاق محافظین بشدت بازشد و شخصی وارد 
آنجا گشت. لیماس سعی کرد که قیافه او را ببیند ولی تاریکی بقدری عمیق بود که 
چنین کاری غیرممکن بود. لیماس جرات نمیکرد که جلو رفته و به شخص ناشناس 
موضوع  همین  و  میدانست  اطاق  وسط  در  را  صندلی  موقعیت  ولی  نماید  حمله 
امتیاز بزرگی بود که دشمن بطرفش بیاید. از طرف دیگر نمیتوانست زیاد صبر کند 
زیرا احتمال داشت که یکی از همدستان آن مرد کنتور برق خانه را اصالح کرده 
و اطاق را روشن نماید. لیماس بزبان آلمانی فریاد زد : بیائید کثافتها من در این 
گوشه هستم ! بیائید مرا دستگیر کنید ! پس منتظر چه هستید ؟ شخص ناشناس 
کوچکترین حرکتی نکرد. لیماس افزود من اینجا هستم . مگر مرا نمی بینید ؟ چرا 
تصمیم نمیگیرید؟ زحمت کوچکی بکشید و دنبال من بیائید ! در همان لحظه شخص 
مرداولی  نیکرد.  نیزاورادنبال  دیگری  برداشت.شخص  او  بسوی  قدمی  ناشناس 
هنگام برخورد باصندلی ناسزائی داد. لیماس منتظر همین لحظه بود او بالفاصله 
قوطی کبریت را بزمین انداخت وخودرابه آن مردرساند ودوضربه خفیف به بازوان 
او انواخت. ناشناس دومی بالحن وحشتزده ای بزبان آلمانی گفت: تو هستی هانس! 
لیماس زمزمه کنان جواب داد: خفه شو احمق سپس با تیزی دست چند ضربه ای 
چراغ  بودکه  لحظه  درهمین  زمین شد.  نقش  مردناشناس  مردواردکرد.  گلوی  به 
اطاق روشن شد در آستانه درمرد جوانی که اونیفوم سروانان آلمان شرقی رابتن 
داشت ایستاده بودوسیگاربرگ میکشید. پشت سراودومرد قرارداشتند یکی ازآنها 
که لباس سیویل بتن داشت و خیلی جوان بنظر میرسید هفت تیری دردست داشت. 
چکوالکی  که ساخت  کرد  فکر  خود  پیش  و  اوانداخت  تیر  هفت  به  نگاهی  لیماس 
میباشد. سروان و دو مرد دیگر که بزمین افتاده بود نگاه میکردند. ناگهان دراطاق 
تکان  که  باودستورداد  لیماس سرخودرابرگرداند ولی سروان  نیزبازشد.  لیماس 
نخورد. لیماس دوباره بطرف آن سه مرد برگشت و بی حرکت ماند هنوز دستهای 
خودراباالنبرده بودکه ضربه را احساس کرد ضربه بقدری شدید بود که گوئی 
جمجمه اش را خرد کرده اند . او نقش زمین شد و از هوش رفت . هنگامیکه دوباره 
بهوش آمدصدای یک زندانی را که آواز میخواند و فریادهای زندانیان را که باو 
دستور میداد تا خفه شو شنید. او چشمان خود را بازکرد و احساس کرد که سرش 
بشدت درد میکند. بدون اینکه حرکتی کند افکارش را متمرکز کرد و بفکر فرورفت . 
پاهایش سرد بود وبوی پارچه او نیفورم زندان بمشامش میرسید. کسی دیگرآواز 
را  کند وگونه های خونیش  بلند  را  لیماس خواست دست راست خود  نمیخواند. 
پاک نماید ولی متوجه شد که دستهایش را در پشتش بسته اند. حتی پاهایش راهم 
بسته بودند و بهمین دلیل بود که احساس سرما میکرد. او بزحمت سرخود را بلند 
کرد و فهمید که حدسش درست بود و پاهایش را محکم بسته اند. بطور قطع پس 
از اینکه از حال رفته بود کتک مفصلی خورده بود زیرا تمام بدنش درد میکرد. آیا 
مرداولی را کشته بود دردآنقدر شدیدبود که تصمیم گرفت دراز بکشد پس ازچند 
ساعت درزندان بازشد و لیماس بالفاصله مردی را که در آستلنه درایستاده بود 

شناخت بله او همان موندت بود.

ادامه دارد

داستان )32(  آخر دنیا 
نزدیک است!

علی رضا نورایی

بر اساس نظریاتی که ریشه در یک پیش گویی از مایای باستان 
موعود  روز   1391  /  2012 سال  آذر   30  / دسامبر   21 روز  دارد، 
است و دنیا به پایان خواهد رسید. آیا واقعا 3 سال تا آخرالزمان 

باقی مانده است؟
یک  در  ریشه  که  نظریاتی  اساس  بر  است!  نزدیک  دنیا  آخر   
پیش گویی از مایای باستان دارد، روز 21 دسامبر / 30 آذر سال 
2012 / 1391 روز موعود است و دنیا به پایان خواهد رسید! از 
همین االن هم ماشین بازاریابی فیلم در آستانه اکران »2012« بر 
تاریخ  این  جهان  نابودی  با  مرتبط  پدیده های  پیرامون  تبلیغات 

افزوده و فضا را برای فروشی بی نظیر آماده می کند.

به  دیگر  ما سه سال  دنیای  واقعا  آیا  ماجرا چیست؟  واقعیت  اما 
مایایی  پیش گویی  طبق  که  پدیده  پنج  ادامه،  در  می رسد؟  پایان 
از  نابود می کند، بررسی شده است. شاید شما هم پس  را  زمین 
به پایان بردن این مطلب، نظر دیگری درمورد این پیش گویی پیدا 

کنید.

پدیده ای فضایی، قطب ها را می چرخاند

در برخی پیش گویی ها پیرامون محشر 2012 گفته شده که زمین به 
واسطه برخورد یک شهاب سنگ دچار جابجایی قطب ها می شود، یا 
زمین در اثر پدیده ای نادر 27هزار سال نوری را یک شبه طی می کند 
و در مرکز کهکشان راه شیری قرار می گیرد؛ و یا داخل زمین به دلیل 
تشعشعات شدید خورشیدی ناپایدار می شود و به مکانی ناامن برای 

ساکنانش تبدیل می شود!

زمین  گوشته  و  پوسته  که  می دهد  رخ  این گونه  قطب ها  جابجایی 
زمین،  بیرونی  هسته  دور  به  گردش  با  و  می شوند  جابجا  ناگهان 

شهرهای ویران را به قعر خود فرو می برند.

روی  پرینستون  دانشگاه  زمین شناسان  از  یکی  مالوف،  آدام 
پیش گویی جابجایی قطب ها مطالعه کرده و این ایده آرماگدون 2012 
را به چالش کشیده است. به گفته وی، شواهد مربوط به مغناطیس 
سنگ ها دال بر این است که قاره های زمین در گذشته چنین نوآرایی 
شدیدی را تجربه کرده اند ولی این فرآیندی میلیون ها سال به طول 
انجامیده و آن قدر آهسته اتفاق افتاده که انسان نمی تواند چنین چیزی 

را درک کند.

سیاره ای ناشناخته در راه برخورد با زمین

از ستاره  تلسکوپ فضایی هابل تصویری بی نظیر  پیش،  چند سال 
متغیر 838 صورت فلکی تکشاخ را در فاصله بیست هزار سال نوری 
اطرافش  غبار  با  همراه  را  نوع غول سرخ  از  که ستاره ای  کرد  تهیه 
نشان می داد؛ اما برخی پیدا شدند و گفتند این تصویر حاوی شواهدی 
از یک دنیای موهومی با نام سیاره ایکس ونیبیرو است و در مسیری 

واقع شده که تا سال 2012 به زمین اصابت خواهد کرد.

این در حالی است که به گفته دیوید موریسون، یکی از اخترشناسان 
به  نزدیک ترین چیز  این  و  ندارد  آنجا وجود  در  »هیچ چیزی  ناسا، 
حقیقت است! اگر آنجا یک سیاره یا یک کوتوله قهوه ای و یا هرچیز 
منظومه شمسی  به  تا ورود  3 سال  که  باشد  داشته  دیگری وجود 
فاصله داشته باشد، منجمان قطعا از یک دهه قبل تر آن را شناخته و 
در حال مطالعه اش بودند! از آن بدتر این که اگر چنین چیزی واقعا 

وجود داشته باشد، حتی امروز با چشم غیرمسلح باید دیده شود«.

منشا این ایده در واقع پیش از آغاز شایعات پیرامون 2012 بود. زنی 
را شایع  نیبیرو  پیغام می گیرد، محشر  بیگانگان  از  ادعا می کرد  که 
پایان می رسد  او اعالم کرده بود دنیا در سال 2003 به  کرد، تازه 

و نه 2012.

مقارنه خورشید و کهکشان به محشر می انجامد

برخی رصدگران آسمان باور دارند که سال 2012، مقارنه آسمانی 
سال  26هزار  در  بار  اولین  برای  که  داد  خواهد  روی  بی نظیری 
گذشته اتفاق می افتد. بر پایه این سناریو، مسیر خورشید در آسمان 
از نقطه ای می گذرد که قلب کهکشان راه شیری در آنجا قرار گرفته 

است.

برخی نگران آنند که نیروی گرانش خورشید و نیروهای ناشناخته 

و بسیار قدرتمند کهکشانی یکدیگر را تقویت کنند و و مثال با پدید 
ابرسیاه چاله  داخل  به  زمین  کشاندن  یا  قطبی  جابجایی  یک  آوردن 
روز  آخرین  گزیده،  النه  کهکشانمان  قلب  در  که  عظیمی  فوق العاده 

زمین را رقم بزند.

این درحالی است که هیچ مقارنه یا نظم کهکشانی جدیدی در سال 
در  زمستانی خورشید  انقالب  به هنگام  هرسال  ندارد.  وجود   2012
نقطه ای از آسمان واقع می شود که بسیار نزدیک به مرکز کهکشان 
از  نجومی  تقویم های  و  زیج ها  نویسندگان  شاید  است.  شیری  راه 
چنین مقارنه هایی هیجان زده شوند، ولی واقعیت آن است که چنین 
پدیده هایی فقط ظاهری است و برای اهل دانش معنی خاصی ندارد. 
مثال مشهور دیگر، قمر در عقرب است که ماهی یک بار اتفاق می افتد 
تشعشعات خورشیدی،  گرانشی،  در کشش  تغییری  و  تاثیر  هیچ  و 
مدار سیارات یا هر چیز دیگری که حیات روی زمین را تحت شعاع 

قرار دهد، ندارد.

مایا آخر دنیا را در سال 2012 پیش گویی کرد
از آپولیناریو شیلی پیکستون نپرسید که آیا پایان دنیا در 2012 است 
یا نه. ریش سفید سرخ پوست مایا که در اکتبر 2009 / مهر 1388 در 
گواتماال روی صفحه تلویزیون ظاهر شد، اعالم کرد که از این دامن 

زدن به این موضوع خسته شده است.

دیگر  برخی  که  آن طور  مایا  تقویم  باستان شناسان،  برخی  گفته  به 
اظهار می کنند در سال 2012 به پایان نمی رسد و قدیمی ها هم هرگز 
اما روز 21 دسامبر  دنیا نمی شناختند.  پایان  به عنوان  این سال را 

2012، روز مهمی برای تمدن مایا است.

ایالت  در  کلگیت  دانشگاه  در  باستان-اخترشناس  اونی،  آنتونی 
نیویورک می گوید: »این زمانی است که بزرگ ترین دوره در تقویم 
مایا )یک میلیون و 872هزار روز یا 5125.37 سال( به پایان می رسد 
امپراتوری مایا،  و دوره جدید آغاز می شود. در دوران اوج شکوه 
با  بلند« را اختراع کردند؛ تقویمی  آنها تقویم بدون تکرار »شمارش 
دوره ای بسیار طوالنی که از بنیان های فرهنگی نشات می گیرد و به 
مسئله خلقت باز می گردد. دوره کنونی تقویم شمارش بلند در آن چه 
مایا به عنوان آغاز آخرین دوره آفرینش )11 آگوست 3114 پیش 
از میالد( می داند، در انقالب زمستانی 2012،به پایان می رسد. مایا 
این تاریخ را که هزاران سال پیش از تمدنش است را به عنوان »روز 
صفر« یا 13.0.0.0.0. نوشته است و در دسامبر 2012 تقویم گردشی 
مجددا به روز صفر می رسد و بازه طوالنی دیگری آغاز می شود. این 
ایده حاکی از آن است که زمان و تمام جهان تجدید می شود، چه بسا 
بعد از سپری شدن دوره ای پراسترس. این درست مشابه شرایطی 
است که ما همیشه در روز اول سال، سال را نو می کنیم یا حتی در 

صبح بعد از تعطیالت آخر هفته«.

طوفان های خورشیدی زمین را ناآرام می کنند

برخی دیگر شایع کرده اند که در 2012، خورشید فوران های مهلکی 
از شراره هایش تولید می کند که حرارتش، زمین را بر سر زمینیان 

ویران می کند.

می کند.  تغییر  ساله   11 تقریبا  بازه هایی  در  خورشیدی  فعالیت های 
عملکرد  در  اختالل  با  می تواند  خورشیدی  بزرگ  طوفان های  البته 
در  بخصوص  برق،  انتقال  و  مخابراتی  سیستم های  و  ماهواره ها 
عرض های جغرافیایی نزدیک به قطب، به جوامع و دیگر سیستم های 
مدت،  کوتاه  در  حداقل  نشانه ای  هیچ  ولی  برساند،  آسیب  زمینی 
از  که  کند  پا  به  طوفان هایی  خورشید  که  ندارد  وجود  این  بر  دال 
شدتش سیاره مان بریان شود. از سوی دیگر، اخترشناسان براساس 
اوج  که  می کنند  پیش بینی  خورشید  فعالیت  یازده ساله  دوره های 

فعالیت خورشید یکی دو سال دیرتر از 2012 اتفاق بیفتد.

پس 2012 چه اتفاقی می افتد؟

واکاوی  را  مایا  مقبره  پراکنده  شواهد  که  پژوهشگران  از  بسیاری 
می کنند، عقیده دارند که امپراتور به روشنی پیش گویی کرده که هر 

چیز ویژه ای در 2012 اتفاق خواهد افتاد.

اگر زمانی برایش مشخص  مایا، نگاره ای بر جای گذاشته که حتی 
نکرده باشد، به سناریوی پایان جهان در صفحه پایانی متن تقریبا 
شناخته  درسدن«  »دست نوشته های  عنوان  به  که  صفحه ای   1100
می شود، پرداخته است. مطابق توصیف این نگاره، جهان توسط یک 
فرهنگ ها  از  بسیاری  که  است  سناریویی  این  می شود.  نابود  سیل 
به آن پرداخته اند و احتماال توسط مردمان باستان هم تجربه شده 

است.

فقط خوانده  منظور سناریوی دست نوشته ها  اونی،  آنتونی  باور  به 
با  رابطه  در  درسی  عنوان  به  بلکه  نبوده؛  لفظی  صورت  به  شدن 
رفتار انسان بوده است. او تقویم بدون تکرار مایا را به تجدید دوره 
پرآشوب  فعالیت های  از  تشبیه می کند؛ دوره ای  نوی خودمان  سال 
دوباره  تولدی  مثل  جدید  دوره  و  پایان  می رسد  به  پراسترس  و 
آغاز می شود که در آن بسیاری افراد تصمیم به بهبود زندگی خود 

می گیرند.
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آموزش زبان انگلیسی و حساب
 Edexcel  و یا City and Guilds کسب مدرک

سنجیدن سطح زبان انگلیسی و حساب بطور رایگان
باال بردن سطح خواندن و نوشتن و درک مطلب

آموزش در سطوح متوسطه و پیشرفته از طریق 
کامپیوترو اینترنت

کسب این مدرک به شما کمک می کند تا بتوانید:
درانگلستان ادامه تحصیل دهید 

شانس خود را در یافتن شغل مناسب افزایش دهید
مکاتبات با ادارات وارتباط با محیط پیرامون خود 

را بهبود ببخشید

به دانشجویانی که موفق به اخذ مدرک زبان و یا ریاضی در سطوح متوسطه و یا پیشرفته شوند 
هزینه رفت و آمد پرداخت می شود.

چنانچه عالقمند به شرکت در دوره های فوق
 می باشید لطفا با بخش آمـــــوزش جامعه ایرانیان با شماره  تلفن

  2304 8741 020  تماس بگیرید.
Iranian Association Palingswick House
241 King Street, Hammersmith London W6 9LP

Tel: 02087412304-02087486682

این هم یک نوع نامه عاشقانه
به نام آنکه وجودم ز وجودش شده موجود

سالم عشق من
مهیا  به گرمی  َبَبک و درودی  لطافت  به  سالمی 

گاز. عزیزم سالم گرم مرا بپذیر. چون امشب هم باتمام غمهایم در کنار بخاری 
اُترا نشسته و دلم چون نوشابه اشی مشی می جوشد. با این وجود لحظات را 
با خودکار بیک می نویسم. چون بیک فقط مثل بیک می نویسد. وقتی با نگاه 
سردت که سردتر از کولر اُجنرال است به چشمان زیر ریبونم می نگری؛ تمام 
 پیکرم یخ می زند و من به ناچار دست به دامان ضد یخ بهران می شوم. عزیزم 
آه در بساط ندارم. اما بیمه آسیا که نمرده است،  پس بگذار فریاد بزنم نیاز 
امروز  پشتوانه فرداست. بگذار اعتراف کنم که نگاهت چون کاست دنا قلبم را 
به لرزه در می آورد و تمام وجودم را زیر سنگینی می فشارد، اما من همچنان 
التماس می کنم و تو را قسم می دهم به سس مایونز و مشتقات آن. تو را قسم 
می دهم به سس تبرک ایرانی و می گویم که چرا اوه در دستهای توست، اما 
من چه در دست دارم، یک گوشی نوکیا با تمام خدمات طالئی اش، اما چه فایده 
افسوس که نمی توانم حرف های دلم را به کرسی بنشانم. پس بدان ناچارم که 
آن را بروی جعبه خالی دوغ ماهان می نشانم. عزیزم بیا تا دلمان را به کمپانی 
گلرنگ و صحت و صدر صحت بزنیم و  پیچ های زنگ زده زندگیمان را با ابزار 
مهدی باز کنیم. بیا تا سر عشق را با  پیکان آر. دی آغاز کنیم و با روغن موتور 
استیل  نردبانهای  را  عمرمان  کوتاه  دیوار  تا  بیا  برانیم.  خاطر  آسوده  سهند 
موکت  با  را  دلمان  خانه  و  کنیم  بلند  فارس  نیرو رسان  و جرثقیل های  ترقی 
ظریف مصور زینت دهیم و دیوار دوستی مان را با کاغذ دیواری زیبا و رنگ 
الوند بیارائیم. بیا پاهای برهنه مان را به روی کاشی عقیق بگذاریم. بیا تا غبار 
اندوه را با شامپوهای شبنم و پودر یکتا بشوئیم و دریا را به خانه مان بیاوریم، 
می دانی چرا، چون پاکسان به سالمت خانه محقرمان می اندیشد و فقط یاردلی 
و ساویز است که می تواند به تیرگی هایشان روشنی بخشد. پس بیا، بیا تا سفر 
کنیم با موتور سیکلت های ایرانی تالش و سهند. بیا تا به راه بیافتیم و با احتیاط 

برانیم؛ چون بازرسان طرح ترافیک همواره نظاره گر ما هستند. 
عزیزم در پایان هدیه ای برایت دارم تا بتوانی با آن ذرات محبت و عشق را 
اندازه گیری کنی. این هدیه ناقابل چیزی نیست جز یک ترازوی آشپزخانه هدیه 
تا بدانی که هندا رفیق نیمه راه نیست. هیچ داغی باالتر از داغی نیک کاال نیست. 
به امید روزی که دلهای شکسته مان را با چسب دوقلوی مهندس غفاری به هم 

بچسبانیم.            دوستت دارم

تلنگر

صمد شکارچی 

 

هو شیخ آلشیوخ، 
مشایی

 شکیبا، شهرام

از حلقه مریدان گفت: »هو شیخ آلشیوخ،  یکی  پیر کیست؟  »این  گفتم: 
مشایی«

جامعه  و  پژوهان  دین  کلیه  خدمت  خرسندی  و  مسرت  کمال  در 
بزرگ  اسالم شناس  خوشبختانه  که  می کنم  عرض  اسالم شناسان 
به سخن گشود  مدت ها سکوت،  زبان  از  پس  رحیم مشایی  اسفندیار 
و تکلیف خدا و بشر و وحدت و قد بوعلی سینا را در کنفرانس انجمن 

ساالنه دانشگاه های باز، یکجا مشخص کرد.
می دهد  نشان  باستانی  »کاوش های  گفت:  برجسته  اسالم شناس  این 
اما چرا خدا محور وحدت نشده است؟  اعتماد داشته،  به خدا  انسان 
من می گویم مشکل این است که به تعداد انسان ها خدا هست و خدای 
دیگر  فرد  خدای  با  خدا  از  فرد  آن  شناخت  به  توجه  با  انسانی  هر 
متفاوت است. ملت ها در طول تاریخ همواره یک خدا را نپرستیده اند 

چون انسان ها خداهای متفاوت دارند.«
-1 این کاوش های باستانی چیست؟ چه چیزی از زیرخاک و کجا در 

آمده که نشان می دهد انسان ها به خدا اعتماد داشته اند؟
-2 با این حساب انسان ها اعتماد داشته اند، پس خود خدا نخواسته که 
برهمگان یکسان تجلی کند تا وحدت ایجاد شود؟ کاش آقای مشایی 
که توی دم و دستگاه خدا آشنا زیاد دارند می گفتند چرا خدا این کار 

را نکرده و تکلیف همه را روشن می کردند.
-3 این آقای مشایی دارد حیف می شود توی دفتر ریاست جمهوری. 
اداری  کار  با  را  بزرگ  پژوه  دین  یک  پای  و  دست  دنیا  کجای 

می بندند؟
-4 اگر خدایی که یک نفر دارد به خاطر درک اشتباه آن آدم از خدا، 
باید بکشد،  او متفاوت است  با  حکم کرد که دیگران را که خدایشان 

تکلیف چیست؟
-5 اساسًا در این بلبشوی چندین میلیارد خدایی، دیگر گناه و اشتباه 

معنایی هم دارد؟

احوال خدا چرا  و  اوضاع  این  با  آقای مشایی در جهانی  نظر  به   6-
پیامبران و ادیان را به وجود آورده؟

یا  ناپلئون،  یا  یا چنگیز،  -7 چه کسی می داند خدای هیتلر بهتر است 
رحیم  آقای  یا  من،  یا  تایسون،  مایک  یا  استون،  شارون  یا  شارون، 

مشایی یا...
قامت  بلند  شخصیت های  دارای  ملت ها  »همه  رحیم مشایی:  اسفندیار 
و رعنا قامتی هستند که در درازنای تاریخ پیدا هستند... اگر خوب و 
نقادانه به این مسئله بیندیشیم این است که انسان های دوران بوعلی 
چندان قدبلند نبوده اند. چرا که اگر بلندقامت بودند، قد بوعلی پشت آنها 

دیده نمی شد.«
-1 باالخره ما نفهمیدیم بوعلی سینا قدبلند بوده یا کوتوله!

-2 اساسًا بوعلی سینا مهم بوده یا نه؟
-3 بوعلی سینا مهم تر است یا اسنفدیار؟

نظر  به  بلند  قدش  بوعلی سینا  بودند  کوتوله  دوران  آن  آدم های   4-
دین  رحیم مشایی،  اسفندیار  هم  ما  روزگار  قدبلند  طبیعتاً   می رسیده. 
پژوه و اسالم شناس و تئوریسین هم عصر ماست. با این حساب اینجا 

»ایران« است یا »لی لی پوت«؟
کنم،  تفسیر  و  تأویل  هم  را  ایشان  گهربار  بیانات  الباقی  می خواستم 
دیدم از عهده آدم قدکوتاهی مثل من بر نمی آید. لذا یک بند به ترجیع 
اخیر  نظرات  به  توجه  با  البته  که  کردم  اضافه  اصفهانی«  »هاتف  بند 
آقای مشایی دیگر دو ریال ارزش ندارد. لذا بند ترجیع را هم عوض 
آن  محضر  در  کمترین  این  ارادت  عرض  عنوان  به  که  باشد  کردم. 

بهترین قبول افتد.
دوش رفتم به محفلی که در آن / چاره سازم جنون و شیدایی

گفت با من که »کیستی پسرک« / پیرشان در کمال برنایی
مست خمخانه نهانم کرد / چشم وی در کمال گیرایی
گفت: »با ما نشین که پای زنی / برفراز جهان باالیی«

گفتم: »این پیر کیست؟ هر نگهش / شرب خمر است و باده پیمایی«
یکی از حلقه مریدان گفت:/ »هو شیخ آلشیوخ، مشایی«
راز دل گفتم و به یک جمله / کرد دل را عالج سرپایی

گفتم: »ای پیر از پی وحدت / سخت سرگشته ام چه فرمایی؟«
گفت: وحدت مجوی در کثرت / هر زمان در حضور می آیی

نیست میسور وحدتی هرگز / تا که در زیر سایه مایی
 هر که معبود خویش را دارد / می پرستد ورا به تنهایی

طبق آمار ما، خدا خیلی ست / وین ندارد چرا و امایی
بس که مردم زیادتر شده اند / احدیت شده است شورایی 

اشتباه است اگر که گفته ست او /  وحده الاله  االهو
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مصاحبه
مصاحبه اختصاصی هفته نامه پرشین  با خانم روحی شاهین در ارتباط با امور پناهندگان و مهاجرین

اعتیاد در کمین مهاجران
مصاحبه : احسان 

مهاجرت پدیده ای معمول در دنیای امروز است و بسیاری از کشورهای جهان امروزه در تالشند خود را از 
جنبه های مثبت آن بهرمند سازند. در این بین پناهندگی، به دلیل ابعاد مخربش بر سالمت روانی و اجتماعی 
افراد، شکل دردناکی از مهاجرت است که متأسفانه در سی سال اخیر بیش از %95 آمار مهاجرت از ایران را 
به خود اختصاص داده است. در این خصوص مصاحبه ای داریم با خانم دکتر روحی شاهین فارغ التحصیل 
رشته روانکاوی از دانشگاه لندن. الزم به توضیح است که خوانندگان گرامی می توانند با تماس تلفی یا ایمیل 

به دفتر نشریه، مشکالت خود با ایشان در این ستون در میان بگذارند.

چیزی  هر  به  وابستگی  چیست؟  اعتیاد  	•
یک اعتیاد است. حتی صبحانه و نهار و شامی که 
روزانه می خوریم یک اعتیاد است و نه گرسنگی. 
باید  ولی  شده  طراحی  اعتیاد  برای  انسان  ذهن 

توجه داشت که به چیز خوبی معتاد شود.

پس نفس اعتیاد یا عادت داشتن به طور  	•
کلی چیز مضری نیست؟ نه اعتیاد یا همان عادت 
خانم  یک  مثاًل  است.  ضروری  ما  برای  کردن 
بخورد،  غذا  کرد  می  فراموش  که  بود  انگلیسی 
داده  دست  از  خوردن  غذا  به  را  اعتیادش  یعنی 
بود. ما فقط باید خیلی مواظب باشیم که یک چیز 
غلط را تکرار نکنیم. چون ذهن ناخودآگاه تجزیه 
تحلیل نمی کند بلکه وقتی تکرار متوقف می شود 
همین  برای  دارد.  زندگی  و  مرگ  احساس  فقط 

درمان اعتیاد ذهنی است.

منظورتان از درمان ذهنی چیست؟ وقتی  	•
می خواهیم اعتیاد را درمان کنیم یعنی ذهن صدمه 
هایی دیده که تعادلش را از دست داده است. باید 
دوباره به ذهن برنامه داد تا کار اشتباهی را که 
نشدنش  تکرار  از  و  کند  متوقف  کند  می  تکرار 

احساس مرگ نکند.

علت گرایش به اعتیاد یا عادتهای بد چیست؟ معتاد یک فرد ضربه خورده ای است که برای درمان  	•
مشکلش به مصرف مواد مخدر یا الکل رو می آورد اما چون این دارو خانگلی است یعنی در دسترسش قرار 

دارد و مدام استفاده می کند به آن اعتیاد یا عادت پیدا می کند. 

یکی از این دارو های خانگی مصرف کنیبیز است که فکر می کنند مثل سیگار است و اعتیاد نمی آورد.  	•
این اعتیادها از هروئین بدتر است و فقط هم روانی است البته یکساعت هیپنوتراپی می تواند به ترک آن کمک کند. 
اما کنیبیز ازجمله موادی است که بیماریهای پنهانی را باز می کند و این بسیار خطرناک است. یعنی بیماریهایی 

که در بدن غیر فعال است را فعال می کند.

قمار هم نوع دیگری از اعتیاد است که در میان ایرانیها روایج زیادی دارد. فرقی نمی کند چون کسی که  	•
قمار می کند هم مثل کسی که مواد مخدر مصرف کرده است از حالت قبلی اش در می آید؛ دیگر اینجا نیست، 

در دنیای دیگری است که برایش لذت بخش است.

درمیان زنان و مردان ایرانی که آمده اند در این جامعه آزاد، بعضیها تمایل لجام گسیخته ای به سکس  	•
اتفاقًا اعتیاد به سکس بسیار هم زیان آور است. در میان  دارند، آن هم می تواند یک اعتیاد تلقی شود؟ بله 
انگلیسیها هم رواج دارد. چون ارتباطشان عاطفی نیست، لذتشان گذراست وبعد دوباره خمار می شوند. فعالیت 
جنسی با یک رابطه عاشقانه فرق می کند. سکس با معاشقه متفاوت است؛ عشقبازی مقدس است؛ چون در 
حضور خداست؛ دو روح با هم یکی می شوند و خدا هم حضور دارد، چه عبادتی از این بهتر؟! اما سکس اعتیاد 

می آورد.
 ادامه دارد

عالقه مندي 63 درصد اروپایي ها 
به فعالیت هاي فضایي  

 
نتایج نظرسنجي موسسه یوروبارومتر در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نشان مي دهد 
63 درصد شهروندان اروپایي به فعالیت هاي فضایي عالقه دارند. موسسه یوروبارومتر 

اروپا  کمیسیون  درخواست  به 
در 27 کشور عضو این اتحادیه 
باالي 15  از 25 هزار شهروند 
داد.  انجام  را  نظرسنجي  سال 
در  که  نظرسنجي  این  نتایج 
اجالس آژانس فضایي اروپا و 
اتحادیه اروپا در پراگ پایتخت 
چک ارائه شد، نشان داد از هر 
10 شهروند شش نفر به فعالیت 
هاي فضایي عالقه مند هستند. 
درصد   70 از  بیش  همچنین 
اظهار  شوندگان  مصاحبه  از 
براي  فضایي  اکتشافات  داشتند 

آنها بسیار مهم است. با وجود عالقه مندي 63 درصد از شهروندان اروپایي، 41 درصد 
از فرانسوي ها، 39 درصد از اتریشي ها و 38 درصد از دانمارکي ها نسبت به فعالیت 
هاي فضایي دچار تردید هستند. در کل 23 درصد از اروپایي ها با افزایش بودجه آژانس 
هاي فضایي اروپا موافق نیستند. این اولین بار است که اتحادیه اروپا و آژانس فضایي 
اروپا )اسا( با هدف بحث و تبادل نظر درباره آینده ماموریت هاي فضایي انسان به سوي 
انتشار گزارش »آگوستین« ناسا  از  ماه و مریخ در پراگ گردهم آمدند. این اجالس پس 
در خصوص اهداف سیاست فضایي امریکا، 29 وزیر تحقیقات )27 وزیر کشورهاي عضو 
گرفتند  تصمیم  اسا  اعضاي  و  و سوئیس(  نروژ  تحقیقات  وزیر  اضافه  به  اروپا  اتحادیه 
اروپا استراتژي هاي جدیدي را در خصوص برنامه هاي فضایي ارائه کند. گزارش ناسا 
نشان مي دهد ایستگاه فضایي بین المللي تا سال 2025 با حضور کشورهاي چین و هند 
به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در این راستا ژان ژاک دوردین دبیرکل اسا اظهار داشت؛ 
»با وجود بحران مالي کنوني ما نیاز داریم شجاع باشیم و در بخش فضا سرمایه گذاري 
کنیم، چراکه نتایج این سرمایه گذاري ها منجر به توسعه نوآوري در فعالیت هاي فضایي 

اروپا خواهد شد.« 

استخدام منشی
 یکنفر منشی خانم با روابط 

عمومی باال  جهت  کار در صرافی  
استخدام می شود .

لطفا جهت اطالعات بیشتر با شماره 

 07718985723
تماس حاصل نمائید

MOT & TAX

آیا جهت دریافت مالیات و 
معاینه فنی خودروی خود

 مشکل دارید؟
بهترین مشاور شما در امور

 تخصصی خودرو

07904477503
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 
کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ،

 ماهی دودی و دیگر مایحتاج خود را می توانید
 در تواضع بیابید

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

مژده به هموطنان گرامی
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری
 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های 

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com سالمت
رابطه فعالیت جنسي 

و بیماري قلبي

و  افراد جامعه  از  بسیاري  میان  در  بحث انگیز  از مشکالت  یکي 
کادر پزشکي، مساله فعالیت جنسي در مبتالیان به بیماري هاي 

قلبي عروقي است....
زمان شروع و از سرگیري فعالیت جنسي در کساني که به حمله 
حاد قلبي دچار شده اند، از ابهامات اساسي در اذهان پزشکان و 
انواع  با  ناتواني جنسي  ارتباط  دیگر  از طرف  آنهاست.  بیماران 
بیماري هاي قلبي قابل طرح و بررسي مي باشد. شایع ترین مشکل 
باي پس  جراحي  درمان  تحت  که  است  مرداني  خصوص  در 
عروقي قلبي، تعویض دریچه و باز کردن عروق کرونر با بالون 
قرار گرفته و یا دچار حمله حاد انفارکتوس قلب )MI( شده اند. 
بیشتر بیماران نگران فعالیت جنسي و یا تمایل جنسي یا ناتواني 
جنسي هستند. ترس و نگراني از ناتواني جنسي و ترس از بروز 
یک حمله حاد سکته قلبي )MI( متعاقب فعالیت جنسي باعث ایجاد 
آنها  امر موجب خودداري  این  بیماران مي گردد و  اضطراب در 
را  زندگي  کیفیت  عمیقا  مي تواند  که  مي شود  جنسي  فعالیت  از 
یک  ارایه  نظر  از  قلبي عروقي  بیماران  کلي  طور  به  نماید.  متأثر 
راهکار علمي براي شروع فعالیت جنسي به سه دسته با ریسک 
پایین، متوسط و باال تقسیم مي شوند. خوشبختانه بیشتر بیماران 
جزو گروه اول بوده و با ایمني باال مي توانند به شروع فعالیت 
جنسي ترغیب شوند و یا درمان هاي دارویي الزم را براي ناتواني 
جنسي دریافت نمایند. در هر سه دسته این بیماران احتمال بروز 
عوارض خطرناک در حین فعالیت جنسي پایین تر از میزاني است 
که بیماران یا سایر پزشکان تصور مي کنند. در برخي بررسي ها 
فقط در 19 درصد از بیماران مبتال به سکته قلبي، فعالیت جنسي 
به عنوان عامل براي شروع سکته قلبي موثر بوده است. در ضمن 
بررسي ها نشان داده است که ارایه مشاوره هاي الزم در مورد 
جنسي  عملکرد  بهبود  در  قابل مالحظه اي  به طور  جنسي  فعالیت 
خصوص  در  کافي  اطالعات  دریافت  و  گذاشته  تاثیر  بیماران 
شروع دوباره فعالیت جنسي از نگراني هاي بیماران در دوره پس 
از سکته قلبي کاسته است. از آنجایي که فعالیت جنسي یک نیاز 
براي افراد و راهي جهت رهایي از استرس هاي رواني و کاهش 
احساس تنهایي است اما بیماران قلبي، اغلب این فعالیت را براي 
فعالیت  این  در  شرکت  از  و  مي دانند  تهدیدکننده  خود  سالمتي 

پرهیز مي کنند.

 به دلیل اهمیت ارتباط جنسي به عنوان یک عامل ایجاد و حفظ 
تحت  مي توانند  بیماران  زناشویي،  زندگي  در  صمیمانه  ارتباط 
مشاوره با یک متخصص قلب و دریافت آموزش ها و تکنیک هاي 
الزم مثل نزدیکي بعد از یک دوره استراحت )هنگام صبح یا یک و 
نیم ساعت پس از صرف غذا(، استفاده از داروي نیتروگلیسیرین 
به عنوان پیشگیري و یا وضعیتي که هر دو طرف در حالت راحت 
باشند، به فعالیت جنسي خود ادامه دهند. عالیمي که در صورت 
بروز آنها در طي یا پس از مقاربت، نیاز به اطالع دادن به پزشک 

دارد عبارت اند از:

تنگي نفس یا افزایش ضربان قلب براي 15 دقیقه پس از مقاربت، 
خستگي بیش از حد، درد قفسه سینه و بي خوابي پس از مقاربت. 
در مورد داروها نیز مي توان با متخصص قلب مربوطه مشورت 
ثانوي  عارضه  حتي االمکان،  که  شود  تجویز  داروهایي  تا  نمود 

جنسي کمتري داشته باشند.

توصیه هایی براي پیشگیري از شایع ترین بیماري فصل

رژیم غذایي 
ضدسرماخوردگي

دکتر تیرنگ نیستاني

با فرارسیدن فصل سرما کم کم سرماخوردگي شایع تر مي شود و 
دنبالش مي آید. شاید  به  تنفسي  ناراحتي هاي  و  سرفه هاي طوالني 
سرماي  یک  پاییز  اوایل  که  باشد  آمده  پیش  هم  شما  براي  گاهي 
سفت و سخت بخورید و تا آخر زمستان یک سرماخوردگي خفیف 
رهایتان نکند و مدام در حال سرفه کردن باشید؛ چیزي که واقعا 
تحمل اش سخت است. این جور وقت ها معموال دوست و آشنا هر 

کدام راه حل هاي سنتي را تجویز مي کنند که به نظر آنها براي تسکین 
و  و نشاسته  بهدانه  و  فرني  از خوردن  دارد؛  فایده  تنفسي  التهاب 
شیر داغ گرفته تا پرهیز از ترشي و خربزه و ماست ترش و ... ولي 

آیا واقعا این غذاها روي عفونت هاي تنفسي تاثیري دارند؟ ...
دکتر تیرنگ نیستاني، متخصص تغذیه و رژیم درماني و عضو هیات 
علمي دانشگاه شهید بهشتي، معتقد است که اگر سرماخوردگي به 
عفونت ریه منتهي شود، با پرهیز غذایي، خیلي نباید به درمان زود 
هنگام این مشکل امیدوار بود: »البته بهتر است از مصرف غذاهاي 
خیلي تند یا پرادویه اجتناب کرد چون محرک هستند. خوراکي هاي 
افراد  برخي  مورد  در  است  ممکن  هم  شده  سرخ  یا  سرد  خیلي 
بیشترین  ندارد.  باره وجود  این  در  کلي  قانون  اما  باشند  مشکل زا 
کاري که مي شود براي درمان این بیماري انجام داد، باالبردن ایمني 
بدن براي مقابله با ویروس و پیشگیري از سرماخوردگي هاي بعدي 
از  ناشي  تنفسي  مشکالت  دچار  مرتب  اگر  حساب،  این  با  است.« 
سرماخوردگي مي شوید، مي توانید با خوردن یک سري مواد غذایي 

مقاومت تان را نسبت به این بیماري باال ببرید.

رژیم غذایي براي مقابله با عفونت هاي تنفسي

اگر حس مي کنید سرماخورده اید و به خصوص گلویتان مي سوزد، 
بي درنگ شروع کنید به خوردن سبزي ها و میوه هایي که از نظر 
ویتامین C غني هستند. یادتان باشد که گل کلم، کاهو، فلفل دلمه اي 
سبز یا قرمز، اسفناج، لوبیا سبز و انواع مرکبات از منابع مهم این 
که  مي کند  تاکید  نیستاني  دکتر  البته  مي شوند.  محسوب  ویتامین 
پیشگیري از سرماخوردگي مهم تر وآسان تر از درمان آن است و 
مقابل  در  بدنتان  تا  بخورید  را  موادغذایي  این  روز  هر  باید  شما 
ویروس سرماخوردگي و به تبع آن، عفونت دستگاه تنفسي مقاوم 
سرماخوردگي  برابر  در   c ویتامین  مي کنند  فکر  »بعضي ها  شود: 
این  اگر  ولي  نیست  درستي  تصور  که  مي کند  معجزه  آنفلوآنزا  و 
عالیم  از  حدي  تا  مي تواند  شود،  مصرف  کافي  مقدار  به  ویتامین 
سرماخوردگي بکاهد. ضمن اینکه ویتامین c خواص آنتي هیستامیني 

هم دارد.« بعد از ویتامین c گروه غذایي دیگري که در تقویت سیستم 
ایمني بدن بسیار موثر است، مواد داراي آنتي اکسیدان هستند که باز 
هم سبزي ها و میوه ها مثل گوجه فرنگي، لوبیا قرمز، مغزگردو، کلم 

بروکلي، هویج و سیب قرمز در صدر این گروه قرار مي گیرند.

کمبود ویتامین ها

اگر سرفه و سرماخوردگي در شما مزمن شده است، ممکن است 
دچار کمبودهاي تغذیه اي باشید که از آنها بي خبرید. به این کمبودها 
اي.  حاشیه  کمبود  مي گویند  نکرده اند،  پیدا  بالیني  عالیم  هنوز  که 
زیاد  باشد، شما   A ویتامین  حاشیه اي  کمبود  دچار  بدن شما  اگر 
سرما مي خورید و عفونت سرماخوردگي در بدنتان شدت مي یابد 
و دیرتر هم خوب مي شوید. پس باید موادغذایي را مصرف کنید که 
نیستاني  دکتر  ویتامین هستند.  این  پیش ساز  یا  دارند   A ویتامین 
است،  بوده  عفونت  ضد  ویتامین   Aویتامین قدیمي  مي گوید:»اسم 

عفونت  دچار  کمتر  باشد  تامین  بدنش   Aویتامین کسي  اگر  پس 
غذایي  مواد  در  ویتامین  این  تنفسي مي شود.  عفونت هاي  باالخص 
مثل جگر، تخم مرغ و لبنیات به وفور وجود دارد و پیش سازش هم 
در سبزیجاتي مثل هویج و اسفناج یافت مي شود.« بعد از ویتامین 
A، کمبود ویتامین D هم مي تواند باعث ضعف ایمني بدن در مقابل 
در   D مي گوید:»ویتامین  نیستاني  دکتر  شود.  تنفسي  عفونت هاي 
رژیم غذایي ما ایراني ها به اندازه کافي وجود ندارد و بهترین منبع 
به  که  کساني  پس  است،  آفتاب  نور  با  مستقیم  مواجهه  ما،  براي 
خاطر شغل شان تمام روز در فضاهاي بسته هستند، ممکن است با 
کمبود این ویتامین رو به رو شوند و باید به پزشک یا متخصص 
تغذیه مراجعه کنند تا در صورت لزوم برایشان مکمل این ویتامین 

تجویز شود.«

مکمل کافي نیست!
سرماخوردگي  مقابل  در  را  بدن  ایمني  سیستم  که  دیگري  عامل 
تقویت مي کند، عنصر روي یا زینک است: »کمبود زینک از قدیم در 
ایران مشاهده شده و به ویژه در بچه ها بیشتر به چشم مي خورد. 
و  گوشت ها  انواع  در  و  است  مشترک  آهن  با  تقریبا  روي  منابع 
کاربردي  غذایي  برنامه  یک  بخواهیم  اگر  پس  دارد.  وجود  غالت 
عفونت هاي  به  ابتال  دوره  کردن  کوتاه  و  پیشگیري  براي  کامل  و 
حتما  گفت  مي توان  کنیم،  پیشنهاد  از سرماخوردگي  ناشي  تنفسي 
با 2 واحد سبزي مصرف کنید و  در روز 2تا 3 واحد میوه همراه 
این  براي  مناسبي  جایگزین  وجه  هیچ  به  را  صنعتي  آب میوه هاي 
گروه غذایي به حساب نیاورید.« دکتر نیستاني ادامه مي دهد: »دست 
تا کلسیم و  لیوان ماست  یا دو  کم دولیوان شیر در روز بخورید 
ویتامین هاي A و کمي هم ویتامین D مورد نیاز روزانه تان تامین 
که  همان طور  زیرا  نکنید  فراموش  را  حیواني  پروتیین هاي  شوند. 
گفتیم، انواع گوشت ها منابع غني آهن و زینک هستند و کمبودشان 
مي تواند فرد را در مقابل بیماري هاي تنفسي و عفوني آسیب پذیر 
کند.« دکتر نیستاني در آخر نیز اضافه مي کند که مکمل ها هیچ گاه 
جاي مواد غذایي را نمي گیرند، پس بهتر است همه چیز را به صورت 

طبیعي به بدنتان برسانید.
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سالمت

فناوری

با تلویزیون خود 
حرف بزنید  

  
از  بررسي موج جدیدي  مایکروسافت در حال 
قادر  را  افراد  که  است  تشخیص صدا  فناوري 
ها حرف  با دستگاه  طبیعي  به طور  مي سازد 
زده و پاسخ مناسب از سوي آنها دریافت کنند. 

اجرایي  مدیر  بالمر،  استیو  که  اظهاراتي  طبق 
مایکروسافت، در سفرش به توکیو عنوان کرده، 
ابر«  یک  و  نمایش  صفحه  »سه  سناریوي  در 
مایکروسافت، تلفن ها، رایانه ها و تلویزیون ها 
به اطالعات کاربران که به طور جداگانه ذخیره 
قادر  را  کاربران  اند، متصل مي شوند و  شده 
مي سازند به آنچه مي خواهند دسترسي یابند. 
کاربران مي توانند در فناوري مورد اشاره مدیر 
فرد  تلویزیون  طریق  از  مایکروسافت  اجرایي 
مورد نظر خود را خطاب قرار دهند و نرم افزار 
مایکروسافت به ردگیري و یافتن وي بپردازد. 
فناوري در عرض  این  بالمر،  بیني  پیش  بر  بنا 
ها  پیشرفت  این  البته گاهي  و  چند سال محقق 

در مدت زمان کمي محقق مي شوند.  

آیفون به تراشه 
RFID مجهز شد  

 
یي  نمونه  آزمایش  حال  در  اپل  شده  شایع   
تراشه  داراي  که  است  آیفون  چهارم  نسل  از 
به  است.   )RFID( رادیویي  امواج  شناسایي 
کارگیري این تراشه در آیفون قابلیت هاي این 
و  تجاري  کاربردهاي  براي  را  هوشمند  تلفن 
علمي افزایش مي دهد. بر اساس گزارش وایرد، 
ثبت  براي  اپل  تقاضاي  با  همزمان  شایعه  این 
 RFID امتیاز انحصاري براي به کارگیري آنتن
یک  مي شود.  منتشر  آیفون  لمسي  در صفحه 
RFIDخوان مي تواند برچسب هاي RFID را 
که شامل یک تراشه رایانه یي با یک آنتن هستند، 
بخواند. داده هاي ذخیره شده در این تراشه به 
صورت بي سیم از طریق آنتن به RFIDخواني 
که در فرکانس مشابه آنتن کار مي کند، ارسال 
برچسب  از  فروشندگان  از  بسیاري  مي شود. 
هاي RFID براي ردگیري محصوالت در حال 
از  ها  کتابخانه  کنند.  مي  استفاده  جایي  جابه 
بهره  ها  کتاب  ردگیري  براي  ها  برچسب  این 
مي  همچنین   RFID هاي  برچسب  گیرند.  مي 
توانند براي ردگیري انسان ها و حیوانات براي 
شوند.  گرفته  کار  به  پزشکي  و  علمي  اهداف 
تاثیر  آیفون  در   RFID اسکنر  وجود  مسلمًا 
قابل مالحظه یي بر بخش تجاري و جامعه علمي 
اما مي تواند فراتر عمل کرده و  خواهد داشت 
مصرف  براي  گرایانه  واقع  هاي  برنامه  براي 

کنندگان عمومي به کار آید.  

 یاهو و ارتقاي سیستم 

جست وجو  
 

جست  موتور  یاهو 
وجوي آهنگ ویدئویي 
و  داده  ارتقا  را  اش 
جست وجوي آلبوم ها 
یافتن  تا  افزود  نیز  را 
به  مربوط  محتواي 

هنرمندان محبوب راحت تر شود. جست وجوي 
با  که  کند  مي  استفاده  مدلي  از  یاهو  ویدئویي 
امکان  کاربران  به  و  مي شود  حمایت  تبلیغات 
عالقه  مورد  ویدئویي  هاي  آهنگ  که  دهد  مي 

با  اکنون  کنند.  این سایت مشاهده  در  را  شان 
ویدئوهاي  سایت،  این  در  شده  انجام  ارتقاي 
آلبوم هاي مخصوص نیز شامل جست وجوها 
حاضر  حال  در  امکان  این  اگرچه  شود،  مي 
خواهد  موجود  امریکایي  کاربران  براي  تنها 
هاي  تالش  افزایش  حال  در  اخیراً  یاهو  بود. 
خود در عرصه جست وجو بوده و با همکاري 
براي  موتور جست وجوي جدیدي   OneRiot

عرضه نتایج فوري راه اندازي کرده است.  

 ساخت ابرکامپیوتر با 

حافظه فلش  
  

در  واقع   )SDSC( ابرکامپیوتر سانتیاگو  مرکز 
دانشگاه کالیفرنیا در نظر دارد نخستین سایت 
را  فلش  حافظه  بر  مبتني  دنیا  ابرکامپیوتري 
تاسیس کند تا بزرگ ترین جایگزیني این حافظه 
زمینه  این  در  ها  هارددیسک  با  مجازي  هاي 
صورت گیرد. این مرکز دانشگاهي از »موسسه 
میلیون   20 بودجه   )NSF(»امریکا علوم  ملي 
دالري دریافت کرده است تا این ابرکامپیوتر را 
با نام Gordon تولید کند. این ابرکامپیوتر که 
با همکاري شرکت توسعه سیستم هاي رایانه 
گره   32 مي شود،  تولید   Appro پیشرفته  یي 
در  را   )Supernode(یي رایانه  پیشرفته  فوق 
خود جا داده است که هر کدام از آنها 32 گره 
محاسباتي را شامل مي شوند که براي هر گره 
گیگابایت   64 و  یي  رایانه  توان  گیگافالپ   240
DRAM در نظر گرفته شده است. هر  حافظه 
یک گره فوق پیشرفته رایانه یي همچنین شامل 

دو گره
 I/O هاي  گره  از  کدام  هر  که  شود  مي   I/O
جا  خود  در  را  فلش  حافظه  ترابایت  چهار  نیز 
یکدیگر  با  ها  حافظه  این  که  زماني  است.  داده 
فوق  گره  هر  شوند،  مي  گذاشته  اشتراک  به 
 7/7 محاسباتي  توان  یي،  رایانه  پیشرفته 
ترافالپ را به همراه 10 ترابایت حافظه شامل 
متشکل  حافظه  ترابایت   10 این  که  شود  مي 
ترابایت  دو  و  فلش  حافظه  ترابایت  هشت  از 
ابرکامپیوتر  که  زماني  است.   DRAM حافظه 
Gordon به صورت کامل راه اندازي شود، در 
مجموع با توان محاسباتي 245 ترافالپ فعالیت 
 DRAM، ترابایت حافظه  مي کند و شامل 64 
حافظه  پتابایت   4 و  فلش  حافظه  ترابایت   256

ذخیره ساز اطالعات مي شود.  

 ویروس ها ویندوز 7 
را نشانه رفتند  

 
نشان  امنیتي سوفوس  هاي موسسه  بررسي   
کاربري جدید  رابط   7 ویندوز  اگرچه  دهد  مي 

اما  دارد،  قدرتمندي  و 
چندان  امنیتي  نظر  از 
است.  نشده  متحول 
تزریق  با  شرکت  این 
به  مخرب  بدافزار   10
ویندوز 7 به این نتیجه 
این سیستم  که  رسید 
هشت  برابر  در  عامل 

آسیب  آنها  از  مورد 
این  از  درصد   80 دیگر  عبارت  به  است.  پذیر 
بدافزارها با موفقیت روي رایانه هاي مجهز به 
ویندوز 7 اجرا شده اند. کارشناسان سوفوس 
قبلي  هاي  نسخه  مثل  هم   7 ویندوز  گویند  مي 
و  کرده  ناامید  را  امنیتي  کارشناسان  ویندوز 
 XP امنیتي دو ویندوز ویستا و  اکثر مشکالت 
بدافزارهاي  و  دارد  وجود  هم  نسخه  این  در 
البته  هستند.  آن  کردن  آلوده  به  قادر  قدیمي 
کدگذاري  براي  امکاناتي  به  مجهز   7 ویندوز 
سوءاستفاده  از  جلوگیري  براي  اطالعات 
کردن  فیلتر  براي  سیستمي  و  یي  شبکه  هاي 
 8 اکسپلورر  اینترنت  مرورگر  در  بدافزارها 
به نظر نمي رسد.  امکانات کافي  این  اما  است، 
کرده  توصیه   7 ویندوز  کاربران  به  سوفوس 
وصله هاي امنیتي عرضه شده براي آن را به 
ضدویروس  یک  از  و  کرده  بارگذاري  سرعت 

ایمن روي ویندوز 7 استفاده کنند.  

پرورش 
گوجه ماهی 

یا کاشت 
خیارشور

مجید جویا:

یک گوجه فرنگی نه میوه و نه سبزی؛ که یک نوع ماهی 
است! نزدیک به سه دهه از خلق محصوالت بهینه شده 
ژنتیکی می گذرد، ولی دانشمندان با زیاده روی خود، 
گوجه فرنگی هایی تولید کرده اند که یک ژن ماهی را 

هم در خود دارند.
گوجه  که  یافتیم  را  سوال  این  جواب  باالخره  ما   
فرنگی واقعا چیست. یک گوجه فرنگی نه میوه است 
و نه سبزی. از این پس، گوجه فرنگی یک نوع ماهی 

است.

دهه  در  بار  اولین  ژنتیکی  شده  بهینه  محصوالت 
... نه! گویا کم کم داریم  1980 / 1360 خلق شدند و 
از واقعیت فاصله می گیریم و به دنیای فیلم های علمی 
تخیلی وارد می شویم. این محصوالت ژنتیکی در اصل 
برای این ساخته شدند تا گیاهان را در برابر آفات و 
سموم مقاوم کنند، ولی گویا دانشمندان با زیاده روی 
خود، کار را به جایی رسانده اند که گوجه فرنگی هایی 
تولید کرده اند که یک ژن ماهی را هم در خود دارند. 
داستان به نظر آشنا می رسد: هیوالی فرانکنشتاین، یا 
شاید هم ادوارد دست قیچی، فصل افتتاحیه این فیلم 

را که یادتان هست!

به گزارش سان پست، امروزه 8.25 میلیون کشاورز 
این  و  می کارند  ژنتیکی  دست کاری شده  محصوالت 
زمین های  از  هکتار  میلیون   80 تقریبا  محصوالت 
خود  به  جهان  کشور   117 در  را  کشاورزی 
اختصاص داده اند. طبق آمار سرویس بین المللی یافتن 
کاربردهای زیست فناوری کشاورزی، ISAAA ، یک 
شرکت فناوری دی.ان.ای در اوکلند )که اکنون دیگر 
وجود ندارد( اولین شرکتی بود که یک ژن ماهی را 

وارد یک گوجه فرنگی کرد.

یک ژن ضد یخ زدگی که به ماهی فالندر کمک می کند 
سلول  درون  به  بیاورد،  دوام  یخ زده  آب های  در  تا 
در  را  گیاه  این  مقاومت  تا  تزریق شد  فرنگی  گوجه 
 )!( ماهی  گوجه  این  ولی  دهد.  افزایش  سرما  برابر 
بازار  )یا  میوه فروشی ها  سوی  به  راهی  نتوانست 
ماهی فروش ها( بیابد، ولی به یاد آوردن آن ما را وا 
می دارد که به طور جدی به این فکر کنیم که گیاهی 
که داریم می خوریم، واقعا چه چیزی است؟ به رغم 
این که این گوجه ماهی سر سفره ما نیامده، ولی یک 
گوجه فرنگی دیگر با استفاده از ژنی که از باکتریوم 
بود،  گرفته شده  عاریت  به  توریژینسیس  باسیلوس 

در برابر آفات مقاوم شده است. نتیجه این کار، گوجه 
تولید  برای حشرات  مهلک  که سمی  است  فرنگی ای 
می کند، ولی برای انسان ها خطری ندارد. شما اگر این 
ادعا را باور می کنید می توانید این گوجه را بخورید، 

ولی من چنین کاری نمی کنم.

تاثیر قرار  اگر یک گوجه فرنگی سمی شما را تحت 
برابر  در  مقاوم  فرنگی  گوجه  مورد  در  نمی دهد، 
کانادایی  و  امریکایی  دانشمندان  نمک چه می گویید؟ 
نمک  برابر  در  مقاوم  گوجه  این  کالیفرنیا  دانشگاه 
چنین  باید  چرا  که  بپرسید  شاید  کرده اند.  تولید  را 
گوجه ای تولید کرد؟ طبق آمار USDA، هر سال ده 
سراسر  در  کشاورزی  زمین های  از  هکتار  میلیون 
زمین به دلیل نمکی شدن از دست می روند. ولی این 
گوجه فرنگی جدید مقاوم در برابر نمک قادر خواهد 
بود تا در زمین هایی که میزان نمک موجود در آنها 
تا 50 برابر حالت عادی است، دوام بیاورد. به عالوه 
این که این گوجه فرنگی قادر خواهد بود تا با استخراج 
نمک از خاک و ذخیره آن در برگ هایش، هم خاک را 
از نمک تصفیه کند و هم اینکه نمک را وارد محصول 
چند  تا  اگر  که  کنید  فکر  این  به  نکند.  فرنگی  گوجه 
هم  ژنتیکی  خیارشور  بتوانند  دانشمندان  دیگر  سال 
تولید کنند، حاشیه دریاچه نمک چه منظره ای خواهد 

داشت!

نبودند؟  تاثیر گذار  این گوجه فرنگی ها  از  هیچ کدام 
از  ژن هایی  هم  که  برنج  از  گونه ای  مورد  در  خوب 
گل نرگس و هم ژن هایی از یک باکتری به آن تزریق 
فناوری  فدرال  انستیتوی  می گویید؟  چه  شده اند، 
سوئیس دو ژن از یک نرگس زرد و یک ژن از یک 
از برنج  تا یک گونه  به برنج تزریق کرد  باکتری را 
»برنج  اکنون  برنج  این  کند.  تولید  بتاکاروتن  حاوی 
کشورهای  از  خیلی  به  و  می شود  نامیده  طالیی« 
از  ناشی  معضالت  بر  تا  کرده  کمک  سومی  جهان 

کمبود ویتامین آ در رژیم های غذایی فائق آیند.

ما می دانیم که این شرکت های کشاورزی تمام تالش 
خود را به کار می گیرند تا کارهای خوبی انجام دهند، 
محصوالت  این  به  می توانیم  حد  چه  تا  واقعا  اما 
ژنتیکی اعتماد کنیم؟ در حال حاضر در ایاالت متحده 
بهینه  محصالت  روی  بر  مخصوص  برچسب  زدن 
داروی  و  غذا  سازمان  نیست.  الزامی  ژنتیکی  شده 
ایاالت متحده، زدن برچسب محصول ژنتیکی را بر 
روی محصوالت کشاورزی الزم نمی داند، چرا که در 
از لحاظ مواد تشکیل  تفاوتی  بررسی های خود هیچ 
و  محصوالت  این  بین  تغذیه ای  خواص  یا  و  دهنده 
برچسب  زدن  است.  نکرده  پیدا  سنتی  محصوالت 
نیست،  هم  فروشندگان  مطلوب  ژنتیکی  تولید 
از  نظرسنجی  و  گزارش ها  که  دلیل  این  به  بیشتر 
مصرف کنندگان نشان می دهد که مردم تمایل کمتری 
دست کاری  می دانند  که  دارند  محصوالتی  خرید  به 

ژنتیکی در آنها صورت گرفته است.

کشاورزی  شرکت   ،1383  /  2004 سال  اواخر  در 
سینجنتا اعالم کرد که در چهار سال قبل از آن، به 
طور تصادفی یک گونه بحث برانگیز از یک ذرت بهینه 
شده ژنتیکی را در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا با 
 Bt10 بازار عرضه کرده بود. این ذرت جنجال برانگیز
نام داشت و هرگز برای خواص و عوارض آن مورد 
بررسی قرار نگرفته بود. به رغم این که هیچ بیماری 
مرتبط با آن گزارش نشد، ما چقدر می توانیم مطمئن 
باشیم که در آینده چیزی شبیه به این اتفاق نیفتد و 
محصولی که زیان بارتر از Bt10 باشد به سبد غذایی 

ما راه نیابد؟

مانند  ایده هایی  حاضر  حال  در  این که  رغم  به  حتی 
گوجه ماهی و برنج طالیی به نظر جالب و مسخره 
روی  بر  مخصوص  برچسب  زدن  می رسند، 
عنوان  به  شود.  الزامی  باید  ژنتیکی  محصوالت 
چیزی  که  بدانیم  که  است  ما  حق  این  مصرف کننده 
که می خریم، می خوریم و به کودکانمان هم می دهیم 
چه چیزی است. هر چه باشد شاید یکی نخواهد به 
همراه گوجه فرنگی خود ماهی هم بخورد یا بدتر از 

آن برنج با اسانس باکتری!
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خانه و خانواده

خانمها، از چه 
آقایونی باید
 دوری کنید؟

این مردها، کسانی هستند که بهتر است خانمها از ازدواج با آنها 
اجتناب کنند: 

 مرد موفق 

و  کند،  می  ازدواج  باالتر  اهداف  برای  که  است  مردی  موفق  مرد 
خود را وقف چیزی بزرگتر و بیشتر از آنچه که هست می کند، مثل 
پزشکی یا انسانیت. این مرد یکی از محترم ترین و قابل ستایش 
نمی  پیدا  او  از  بدتر  روابط  در  اما  است  اجتماع  ترین شهروندان 
شود. او کمترین توجهی به شما ندارد و معمواًل آنقدر خسته است 
که در خانه کاری جز خوابیدن و استراحت کردن نمی تواند انجام 

دهد. 
عشق شما به همدیگر، در مقابل عشق بزرگتر او برای همان اهداف 
عالی و برتر، چیزی به حساب نمی آید، اما او هم مزیت هایی در 
خود دارد. او مردی قابل اطمینان است. همیشه می داند که ساعت 
برنامه ریزی  قبل  از  چند است، همیشه برای قرار مالقات هایتان 
می کند، و اگر هم احیانًا نتواند سر قرار حاضر شود حتمًا تماس 
معقولی  دلیل  و همیشه هم  کند  از شما عذر خواهی می  و  گرفته 

برای بدقولی خود دارد. 
این  شوند.  می  مردها  این  مجذوب  راحت  خیلی  معمواًل  ها  خانم 
مرد در ظاهر شهروندی بسیار خوب، فردی جذاب، موفق، پرکار، 
مادرتان  که  است  مردی  همان  او  است.  باهوش  حتی  و  دولتمند، 

همیشه آرزو داشت دامادش شود. 
غیر ممکن است که فکر ازدواج با چنین مردی به مخیله تان راه پیدا 
نکند، باالخره چنین مردی پشتوانه مالی دارد و مطمئنًا به همسر 
غذا  مثل  جزئی  مسائل  نگران  دیگر  همسر  وجود  با  و  دارد.  نیاز 
پختن و نظافت خانه نخواهد بود و می تواند وقت بیشتری را صرف 
رسیدگی به بیماران خود یا مطالعاتش بپردازد. البته یک ربات هم 
می تواند این کارها را برایش انجام دهد، اما یک زن خوب که سر 
میز شام آرام و بی صدا روبه رویش بنشنید و ظاهر خوبی هم 

داشته باشد بهتر است. 
اگر بخواهید تالش کنید که او را از کارش دور کنید، شما را خرد 
و کوچک خواهد کرد. اگر این تحقیرها ناراحتتان می کند، شکایت 
نکنید چون دوستان و خانواده تان هم طرف او را خواهند گرفت. 

 بمب ساعتی 
که  نامتعادلی هستند  و  ثبات  بی  های  همان شخصیت  مردها  این 
زیر یک روکش نرمال و معمولی پنهان شده اند. این گروه از مردها 
قماربازهای  نهفته،  های  الکلی  شوند:  می  ظاهر  مختلف  انواع  در 
وسواسی، معتادین به مواد مخدر، سوء استفاده جنسی، و ُخل و 
ِچل های معمولی. اگر بتوانید درون این آدم ها را ببینید و هویت 
به آنها نزدیک هم نخواهید  واقعی آنها را تشخیص دهید، مطمئنًا 
این مردها، در ظاهر بسیار جذاب و  اینجاست که  اما مشکل  شد. 

فریبنده هستند و تشخیص آنها به این سادگی ها هم نیست! 
در ابتدای رابطه او آنقدر خوب و مهربان است که شما را به کلی 
مسحور خود می کند. و دقیقًا همان زمان که شما کم کم مطمئن 
می شوید که عشق حقیقی خود را پیدا کرده اید و شما و این مرد 
زوجی افسانه ای هستید، انفجاری رخ می دهد. و البته اولین دفعه 
کنید  نمی  فکر  و  گیرید  نمی  افتد، شما جدی  می  اتفاق  این  که  ای 

همیشگی باشد. 
این مرد هنگام مشاجره فقط دیوانه نمی شود، او فکتان را پایین 
می آورد. نه فقط با یک زن به شما خیانت می کند، بلکه با بهترین 
دوست شما، وقتی شما هفت ماهه هامله هستید روی هم می ریزد. 
نه فقط کار خود را از دست می دهد، بلکه به جرم دزدی از محل 
کار دادگاهی می شود و شما را مجبور می کند که پابه پای او به 
دادگاه ها قدم بگذارید. نه فقط پول خودش را در قمار می بازد، بلکه 

همه ی دارایی و مال و منال شما را هم می بازد. 
بعد از همه ی این کارها، برایتان قسم می خورد که اصالح شده 
است، دیگر خیانت نمی کند، دزدی نمی کند، و عیاشی نمی کند. اگر 
توانسته باشد شما را واقعًا عاشق و مسحور خود کند، می تواند 
شروع  را  زندگیتان  دوباره  و  ببخشیدش  تا  دهد  فریبتان  هم  باز 

کنید. 
اما اینطور نیست، و همه ی آن کارها دوباره و دوباره تکرار می 
در  آنقدر  او  گیرد.  نمی  هایش درس  تجربه  از  هیچوقت  او  شود. 
زندگیش به بقیه بدی کرده است که همه درصدد انتقام از او هستند. 
پس اگر خوب به حرف هایش گوش دهید، می توانید او را بشناسید. 
ممکن است درمورد اینکه چطور زن سابقش قصد داشته با ماشید 
از روی او رد شود چیزهایی برایتان بگوید، یا اینکه چطور فالن 
دوست یا آشنا به خاطر اینکه با دوست دختر او وارد رابطه شده 

قصد کشتن او را داشته حرف هایی بزند. 
به صدا  بمب  تیک  تیک  اینکه  از  قبل  توانید  می  باشید،  زرنگ  اگر 
آید از دست او خالص شوید، نه بعد از منفجر شدن آن. تا جایی 
که برایتان امکان دارد حساب بانکیتان را از او جدا کنید و دارایی 
هایتان را هم قسمت کنید. بعد شماره تلفن و قفل در خانه را هم 

عوض کنید. و دیگر هیچوقت او را نبینید! 

 مرد مردد 

این مرد هیچوقت قادر به تصمیم گیری نیست. به هیچ چیز مطمئن 
نیست و درمورد همه چیز تردید دارد، ازجمله اینکه آیا واقعًا شما 
را می خواهد یا نه! مهمترین دلیل اینکه نمی تواند تصمیم بگیرد این 
است که او فردی طماع و حریص است. او می خواهد همه چیز را 
با هم داشته باشد. او می ترسد بابت هر ثانیه ای که با شما می 

گذراند، چندین چیز و چندین کس را از دست بدهد. 
این مرد هیچوقت از قبل با کسی قرار نمی گذارد چون از این می 
محبور  او  و  بیاید  پیش  برایش  دیگری  مهم  اتفاق  مبادا  که  ترسد 
باشد با شما بیرون بیاید و همه ی شب را بد بگذراند. معمواًل قرار 
مالقات ها را برهم می زند، آنهم معمواًل بعد از اینکه تازگی ابتدای 
آشنایی از دست رفت. چون تا کس دیگری را زیباتر و جذاب تر از 
شما ببیند فوراً به سراغ او خواهد رفت. او حتی بعد از ازدواج هم 

از چشم چرانی دست برنمی دارد. 
حتی وقتی درکنار شماست، هیچ لذتی از بودن با او حس نخواهید 
کرد، چون او نمی تواند از آن لحظه لذت ببرد. او همیشه مشغول 
تصور کردن چهره ای زیباتر و هیکلی جذاب تر از شماست. هیچ 
زنی هیچوقت قادر به رقابت با آنچه در ذهن او می گذرد نخواهد 

بود. 
این مرد می تواند در یک لحظه فلسفه ی زندگی خود را تغییر دهد. 
هیچ چیز و هیچ کار، هیچوقت برای او ایدآل نیست. هیچ چیز او را 

شاد نمی کند چون همیشه در فکر چیزهای جدیدتر و بهتر است. 

 مرد منتقد 

این مرد ذاتًا منتقد به دنیا آمده است و فقط درمورد کماالت خود 
صحبت می کند. وقتی او را مالقات می کنید، سریعًا همه ی اعتبارات 
خود را به شما تحویل می دهد تا فکر کنید که چقدر خوش شانس 
بوده اید که او شما را انتخاب کرده است. از حالت انتقاد کردن او 
از دیگران متوجه می شوید که شما دو نفر بی عیب ترین و کامل 
ترین زوج روی زمین هستید. او خودش هم این مطلب را به شما 

خواهد گفت. 
اوست که فقط می داند شما باید چطور لباس بپوشید، چطور آرایش 
کنید، یا حتی دندانهایتان را چطور مسواک کنید، و تا زمانی که با 
حرف های او موافق باشید، او خوشحال است. و باز اوست که می 
داند چه چیز شما را هم خوشحال می کند. اوست که کار شما را 
هدایت می کند، به شما یاد می دهد چطور با مادرتان صحبت کنید، 
یا اینکه حتی در عشق بازی چه می خواهید. او می داند که آنچه 

شما از هر چیز دیگر بیشتر به آن نیاز دارید، خودِ اوست. 
با چنین مردی هست که همه  البته همیشه زمان هایی در زندگی 
را  در  باالی  بفهمد شما  که  وقتی  مثاًل  رود:  نمی  پیش  چیز خوب 
گردگیری نمی کنید!! این مرد همه ی اعتماد به نفس و هویتتان را 
از شما می گیرد و خرد می کند. و بعد از مدت کوتاهی می بینید 
که حتی کارهای خیلی ساده را هم نمی توانید بدون کمک او انجام 

دهید. و دیگر هیچ کاری را به تنهایی درست انجام نمی دهید. 

 مرد اتراق کن 

تان  خانه  مهمان  یکشب  است.  مردی خیلی ساده  تشخیص چنین 
بوده و هنوز که هنوزه همانجاست. لزومی ندارد که با خانه اش 
بقیه وسایلش  ندارد. سگش، و  تماس بگیرد، چون اصاًل خانه ای 
همه در ماشینش هستند. همیشه آنقدر همراه خود لباس می آورد 

که حداقل یک ماه را بتواند اتراق کند. 
همیشه وقتی به خانه تان می آید ورشکسته و گرسنه است و تا 
زمانیکه به او غذا بدهید و محبت کنید همانجا می ماند. او مردی 
جذاب و مهربن است که در کارهای خانه کمکتان میکند و عاشقی 

بی نظیر است. اما متاسفانه هیچوقت هیچ جا نمی بردتان. 
مهم نیست که شما چقدر به این مرد کمک کنید، او هیچ به شما پس 
نخواهد داد، به جز اینکه برایتان گیتار بزند و با شما عشقبازی کند. 
وقتی هر چیزی که به او تعارف کردید را تمام کرد، همه ی غذاها 
را خورد، نوشیدنی ها را نوشید و حسابی خسته تان کرد، رو به 
شما می کند و می گوید، "من یه سری لباس چرک تو ماشین دارم، 
می تونم اونارو بندازم تو ماشین لباسشوییت؟!!" بعد برای غذا می 
نامه نوشتن به مادرش و یک سوی شرت  خواهد، وسایلی برای 

بزرگ که از شما قرض بگیرد!! 
در ابتدای کار، در عشق بازی فوق العاده رمانتیک و لطیف است 
و مدام تمجید و تعریفتان می کند. اما وقتی عشق بازی به پایان 
رسید، کاری فوری برایش پیش می آید که باید سریعًا شما را ترک 
کند. و بعد از رفتن او خودتان خسته و خانه تان هم کاماًل خالی 

خواهد بود و او هم به دنبال جای جدیدی برای اتراق رفته است. 

 پری رویاها 

مقاومت در برابر چنین مردی تقریبًا غیرممکن است. تکه کالم او 
این است که او مثل بقیه مردها نامهربان نیست. او مردی متفاوت 
است، و اینجاست تا عشق واقعی را به شما نشان دهد. و از شما 

خواهش می کند که به او این فرصتر ا بدهید. 
خیاالت شما هرچه که باشد، این مرد آنها را بیرون می کشد. او 
می خواهد شما را خوشحال کند، پس تظاهر می کند که همان کسی 
است که شما همیشه می خواستید. قسم می خورد که رویاهایتان را 
به حقیقت بدل کند. او شما را دوست خواهد داشت، دوست خواهد 
داشت و دوست خواهد داشت...هیچوقت چشم از شما برنمی دارد. 
مرد  که  کنید  می  تظاهر  شما  باشد،  داشته  هم  مشکلی  اگر  حتی 
خوبی است چون حداقل دوستتان دارد و این از هیچی بهتر است. 
شود.  می  شما  خانواده  از  عضوی  کمی،  خیلی  زمان  مدت  در 
خانواده شما مداومًا جویای حال او می شوند. آنها هم مطمئنند که 

این پری رویاها از شما به خوبی مراقبت خواهد کرد. 
رویاهای شما هر چه که باشند، ازدواج، کار، خانواده، مسافرت و...

پری رویاها اینجاست تا آنها را به حقیقت بدل کند. او نه تنها برای 
قرار مالقات هایتان از قبل برنامه ریزی می کند، بلکه برای همه ی 

زندگی شما نقشه کشیده است. 
و خیلی زود شما هم باور خواهید کرد که بدون او به هیچ کدام از 
آرزوهایتان نمی رسید و ترس از دست دادن او برایتان مثل ترس 

از دست دادن آن رویاها و آرزو ها می شود. 
اما خیلی زود، زودتر از آنچه فکرش را بکنید، متوجه خواهید شد 
هیچ  او  قول و وعده های  و  نبوده  بیش  پری رویاها، رویایی  که 
ارزشی نداشته است. و هیچکدام از رویاهایتان به مرحله ی عمل 

نرسیده است. 
اگر واقعًا برای یک رابطه ی رشد یافته و عمیق آمادگی دارید، این 
مقاله ها می تواند کمک بسیار خوبی برای شما باشد. در این مقاله 
ها ما مردهایی را به شما معرفی می کنیم که فقط وقتتان را هدر 
می دهند و باعث می شوند دیرتر مرد مناسب خود را پیدا کنید. 
قول می دهیم با استفاده از این نکات، بتوانید در کمتر از یک سال، 

مرد ایدآل خود را پیدا کنید.
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6 نکته درباره 
تازه هاي 

دکوراسیون
 1

ارایه  دنبال  به  دنیا  سراسر  در  صنعتي  طراحان 
و  ابزار  ساخت  براي  جدیدي  متد هاي  و  روش ها 
وسایل مورد نیاز در خانه هستند تا از این طریق، 
مبلمان  در  دکوراتیو  جاذبه هاي  ایجاد  بر  عالوه 
از فضاهاي کوچک  بهینه  اثاثیه، زمینه استفاده  و 

امروزي را فراهم آورند.

2 معموال وقتي وارد خانه اي مي شویم، باید فضایي 
را طي کنیم تا به اتاق نشیمن، سالن پذیرایي، اتاق 
کار و یا مطالعه برسیم. جالب است بدانید بیشترین 
همان  در  مي گذارد،  ما  روي  فضا  که  تاثیري 
چشم  کم  کم،  بعد  مي گیرد.  شکل  اول  لحظه هاي 
و  مي کند  خانه  فضاي  تحلیل  و  تجزیه  به  شروع 
خانه  اعضاي  سلیقه  و  ذوق  که  است  طوري  این 
دست مان مي آید و ریشه هاي فرهنگي آنها خودش 

را نشان مي دهد.

3 اگر ورودي  منزل، روشن، وسیع و دلپذیر باشد، 
اگر  و  مي کنید  طراوت  احساس  آن  دیدن  با  حتما 
سرزنده  و  شاد  روحیه تان  باشد،  مرتب  و  تمیز 
مي شود. با رنگ آمیزي روشن و استفاده از آینه، 
را  این فضا  لباس و جاکفشي  مي توانید  آویزهاي 

بزرگ تر و مرتب تر نشان بدهید.

یک  مستقیم روي  به طور  خانه  ورودي  در  اگر   4
احساس  ورود  هنگام  به  مهمان  شود،  باز  دیوار 
دیواري،  چنین  روي  است  خوب  مي کند.  گیجي 
را  زیبا  منظره اي  مثال  که  کنید  نصب  تابلویي 
میزکوتاهي  یا  و  کنسول  یا  باشد،  کرده  تصویر 
را در کنار در ورودي قرار دهید و روي آن چند 
گلدان بگذارید. این طوري مشکل تان تا حد زیادي 

حل مي شود.

باریک  ورودي هاي  براي  جدید  طراحي هاي  در   5
از  ندارند،  جاکفشي  و  جالباسي  براي  جایي  که 
آویزهاي دیواري که در زیر آنها المپ هایي تعبیه 
شده که روشنایي شان مکمل نور فضاي ورودي 
استفاده  مي دهد،  نیز  نظم  فضا  این  به  و  است 

مي شود.

6 اگر در ورودي خانه، مستقیم به آشپزخانه و یا 
فضاهاي خصوصي مانند اتاق خواب باز مي شود، 
پارتیشن،  یا  و  کتابخانه  قراردادن  با  مي توانید 
فضاها را از یکدیگر تفکیک کنید و مسیر را مطابق 
یا سالن  و  نشیمن  اتاق  به  سلیقه خودتان  و  میل 

پذیرایي هدایت کنید.

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

راهنماي انتخاب لباس بر اساس رنگ پوست

چه رنگي 
به تو 
مي آید؟

کشور  مرکزي  شهرهاي  در  جدید  قوانین 
کارکنان  براي  لباس هاي روشن  پوشیدن  چین، 
در  چیني  کارمندان  مي داند.  ممنوع  را  دولت 

پوشیدن  به  مجاز  بیشتر شهرهاي کشور چین 
در  نیستند.  نیز  غیررسمي  و  اسپرت  لباس هاي 
حتي  و  باشند  مرتب  کامال  باید  آنها  حال،  عین 
مدل و آرایش موي شان نیز باید ساده و آراسته 
باشد و استفاده از مدل هاي شلوغ و غیرعادي 
براي آنها ممنوع است. این قوانین در آن کشور 
براي کارمندان راه آهن و کشاورزي نیز اعمال 
این  کرده اند  اعالم  قانونگذار  مقامات  مي شود. 
قانون اخیر به منظور ارتقاي تصویر کارمندان 

دولت در ذهن چیني ها، تصویب شده است...

لباسمان  رنگ  انتخاب  در  آدم ها  همه  معموال 
از  یکي  لباس  رنگ  انتخاب  همیشه  مختارند. 
است.  شیک پوشان  رازهاي  هنرمندانه ترین 
هماهنگ کردن رنگ لباس ها و انتخاب رنگ هایي 
به  نپوشیدن رنگ هایي که  به شما مي آید و  که 
رنگ مو و پوست شما نمي آید، مي تواند از شما 
یک آدم شیک پوش بسازد. اگر هنوز به درستي 
این  شماست  مناسب  رنگ هایي  چه  نمي دانید 
که طبق  به شما مي گوییم  ما  بخوانید  را  مطلب 

چه اصولي رنگ لباستان را انتخاب کنید.

اگر رنگ پوست تان روشن و یا سفید است و اگر 
رنگ چشمانتان آبي، سبز و یا فندقي است و اگر 
رنگ موهایتان قهوه اي، قرمز)شرابي( و یا فندقي 
آبي،  کنید:  انتخاب  را  زیر  رنگ هاي  باید  است 
سبز )به خصوص اگر رنگ مو هایتان حنایي و یا 
قرمز باشد(، قرمز و رنگ هایي که مایل به بنفش 
باشند. قرمز سیر و تیره، خاکستري، مشکي اما 

در انتخاب این رنگ دقت داشته باشید.

اگر صورت و چهره شما الغر است با توجه به 
باید  شد  گفته  باال  در  که  مویي  و  پوست  رنگ 
که  رنگ هایي  زرد،  کنید:  اجتناب  رنگ ها  این  از 
نارنجي و یا مایل به این رنگ هستند، ترکیبات 
رنگ بژ، سفید، از لحاظ آرایش: رنگ نقره اي آبي 
را انتخاب کنید و اگر به مهماني مي خواهید بروید 
و قصد دارید جواهرات خود را نیز استفاده کنید، 
بهتر است رنگ هاي طالیي و نقره اي را استفاده 

کنید.

اگر پوستتان روشن است ولي موهایتان داراي 
رنگي تیره است، و اگر رنگ چشمانتان مشکي 
و یا قهوه اي است و رنگي تیره دارد مانند رنگ 
استفاده  زیر  رنگ هاي  از  است  بهتر  موهایتان، 
و  سبز  رنگ  تند،  قرمز  آبي،  رنگ هاي  کنید: 
ترکیبات آن و مشکي و از رنگ هاي گفته شده 
در زیر اجتناب کنید: از رنگ هایي مالیم، قهوه اي 
رنگ هاي  خود،  کردن  آرایش  براي  و  سفید  و 
گرم را انتخاب کنید و از رنگ هاي مانند قهوه اي، 

طالیي و نارنجي استفاده کنید.
گرفته  تیره،  رنگي  داراي  پوست صورتتان  اگر 
سبز  یا  و  آبي  چشمانتان  رنگ  و  است  خفه  و 
روشن است، و رنگ موهایتان روشن، بلوند و 

یا مش روشن است، 
مي توانید طبق دستورات رنگي که در زیر داده 
استفاده  رنگ ها  این  از  کنید:  عمل  است  شده 
به خصوص،  و  بژ  ترکیبات  و  رنگ هاي  کنید: 
چه  و  قرمز.  و  نارنجي  قهوه اي،  ترکیبات  سبز، 
مشکي  رنگ هاي  از  بپوشید؟  نباید  را  رنگ هاي 
یا  و  لکه  چند  فقط  که  لباس هایي  به جز  البته 
بسیار  آنها  در  شده  برده  کار  به  مشکي  رنگ 
آبي  شرابي،  رنگ هاي  ندارد،  موردي  است  کم 
لجني و سفید و براي آرایش کردن بهتر است از 
رنگ هاي قهو ه اي که رگه هایي از طالیي را دارند 

و همچنین از رنگ هاي بژ استفاده کنید.

اگر رنگ پوستتان تیره است و رنگ چشم هایتان 
قهوه اي تیره و یا مشکي است و رنگ موهایتان 
ما  توصیه  است،  مشکي  و  خرمایي  تیره،  نیز 
خصوص  به  آبي،  است:  زیر  رنگ هاي  شما  به 
البته  قرمز،مشکي  ترکیبات  سبز،  نفتي،  آبي 
کنید  دقت  باید  مشکي  رنگ  پوشیدن  مورد  در 
باشید،  داشته  الغر  چهره اي  که  صورتي  در 
ترکیبات خاکستري و نارنجي و باید از رنگ هاي 
و ترکیبات زرد و بژ، دوري کنید. و براي آرایش 
مات  ولي  رنگ هاي روشن  از  است  بهتر  کردن 

استفاده شود مانند طالیي، سفید و آبي.

اصول تناسب رنگ بین لباس ها

•	هرگز بیش از سه رنگ را با هم نپوشید.
و  سفید و سیاه جزو رنگ هاي خنثي هستند  	•
شما مي توانید آنها را با هر رنگي هماهنگ کنید.

جمله  از  نیز  طوسي  و  روشن  خاکستري  	•
رنگ هایي است که به تمامي رنگ ها مي آید.

و  زیر  در  تیره  رنگ هاي  از  حتي االمکان  	•
استفاده  لباس تان  روي  در  روشن تر  رنگ هاي 

کنید. رنگ تیره شما را الغرتر نشان مي دهد.
و  شال  براي  روشن  و  شاد  رنگ هاي  از  	•
بشاش تر  صورت تان  تا  کنید  استفاده  روسري 

به نظر برسد.
•	در صورتي که پوستي تیره و چشماني قهوه اي 
دارید مي توانید این رنگ ها را با هم بپوشید: قرمز 
و نارنجي، سبز و بژ، سبز و بنفش تیره، قرمز و 

مشکي، سبز و گوجه اي، قرمز و خاکستري.
•	در صورتي که پوستي روشن و موهاي تیره 
و  بژ  مي آید:  به شما  رنگ ها  ترکیب  این  دارید، 
خرمایي،  و  خاکستري  زرد،  و  خرمایي  سفید، 

آبي نفتي و بژ، خرمایي و سفید شیري.
روشن  موهایتان  و  پوست  که  صورتي  در  	•
شکالتي  کنید:  انتخاب  را  ترکیب ها  این  است، 
مشکي،  و  سفید  مشکي،  و  خاکستري  قرمز،  و 

شتري و مشکي.
•	از پوشیدن رنگ هایي که خیلي به هم نزدیک اند 
سبز  زرد،  و  بنفش  مانند  دارند  تضاد  خیلي  یا 
مشکي  و  تیره  آبي  صورتي،  و  قرمز  آبي،  و 

خودداري کنید.
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فرانسوي هاي متعصب، زبان 
چیني مي آموزند 

 
 کارشناسان از عالقه روز افزون دانش آموزان فرانسوي به 

یادگیري زبان چیني در چند سال اخیر خبر دادند.
 حضور روز افزون گردشگران چیني و انباشته شدن بازارهاي 
و  دبیرستان ها  کشور،  این  ساخت  کاالهاي  از  فرانسوي 

دانشگاه هاي فرانسه را به تعلیم زبان چیني واداشته است.
به گفته کارشناسان، هم اکنون از 30 منطقه آموزشي فرانسه، 
27 منطقه که برخي از آنها در مناطق دور افتاده قرار دارند، به 

آموزش زبان چیني روي آورده اند.
بر اساس آمارهاي ارائه شده 25600 دانش آموز دبیرستاني در 
سال تحصیلي جدید در رشته زبان چیني ثبت نام کردند که در 
مقایسه با تعداد پنج هزار نفري آنها در 10 سال گذشته افزایش 

چشمگیري داشته است.
برخي حمایت هاي دولت چین از فرانسه و حضور گردشگران 
توجه  اصلي  دلیل  را  اخیر  کشور طي سال هاي  این  در  چیني 

مدارس و دانشگاه ها به آموزش زبان چیني مي دانند.
در  چین  دولت  گفت:   نیز  فرانسه  در  چین  سفیر  کوان،  کانگ 
این  اموزش  زمینه  در  گسترده اي  فعالیت  اخیر  هاي  سا ل 
انتشار  اعزام معلمان چیني و  داده که  انجام  فرانسه  زبان در 
کتاب هاي آموزشي زبان در سزوح مدارس و دانشگاه ها از آن 
جمله است.پیش بیني مي شود با توسعه روز افزون صادرات 
کاالهاي چیني به سراسر جهان و نیاز کشورها به یادگیري این 
زبان، در آینده اي نزدیک شاهد تبدیل شدن زبان چیني به اولین 

زبان هاي تجاري دنیا باشیم.

خطرناکترین 
فرودگاه هاي جهان 

 
 سیدمحمد برازنده

 فرودگاهها، معموال نقاط آغازین و پایاني مسافرت هاي 
هوایي محسوب مي شوند. اماکني وسیع، در بسیاري 
متفاوت  هوایي  و  حال  که  شهر،  وسط  در  موارد  از 
را در هنگام برخاستن و یا فرود آمدن هواپیما براي 

مسافران به وجود مي آورند.

موقعیت و مکان احداث فرودگاه ها، در واقع از امنیت 
زیرا  است،  برخوردار  باالیي  هوایي  و  زیرساختي 
ترافیک سنگین هوایي، حجم عظیم هواپیماها و تردد 
باند،  در سطح صاف  پیکر  پرندگان غول  این  باالي 
وا  مردم  براي  ایمن  محیطي  ساخت  به  را  طراحان 

مي دارد.
با این وجود، چهره شدن، این خصلت همیشگي بشر، 
وي را تحریک به خلق موقعیت هایي مي کند که حتي 
با وجود خطرات فراوان، مانع از انجام آن نمي شود. 
هنر  این  از  نمونه اي  امروز،  خطرناک  فرودگاه هاي 

مندي ها است.

فرودگاه پارو، بوتان: 
این فرودگاه در وسط رشته کوه هاي هیمالیا قرار گرفته است و 
اگر دقیق تر بگوییم در وسط یک دره تنگ و باریک. کوه هاي سربه 
از سطح  متر   4900 کوهستاني  فرودگاه  این  اطراف  کشیده  فلک 
دریا ارتفاع داشته و این کاشانه هواپیماهاي کوچک و بزرگ را به 
آغوش گرفته است. در این میان، خلبان هاي ماهر و کار آزموده 
تنها مردماني هستند که مي توانند پرنده هاي فلزي خود را با عبور 
از بلندي هاي سرپوشیده مجاور فرودگاه به سالمت روي سطح 

باند به فرود آورند.

فرودگاه بین المللي شاهزاده جولیانا، سنت مارتین:
امتدادي  که  است  آن  فرود  باند  فرودگاه  این  مشکل  بزرگترین 
2180 متري دارد. وسعتي که تنها براي جت هاي کوچک و متوسط 

فرودگاه شلوغ  دومین  اکنون  که  فرودگاه  این  اما،  است.  مناسب 
کوچک،میزبان  جت  پرنده هاي  از  غیر  به  مي شود  نامیده  منطقه 
که  بوده   A340s ایرباس  و   747 بویینگ  همچون  پیکرهایي  پهن 
با معضالت فراواني براي فرود آمدن در باند آن مواجه هستند. 

مشکلي همچونه برخورد با فنس هاي اطراف.

فرودگاه ملي ریگان، واشنگتن دي سي: 
فرودگاه ملي ریگان، دقیقًا در مرکز دو منطقه ممنوعه هوایي قرار 
گرفته است. موقعیت ویژه این فرودگاه باعث شده است تا خلبانان 
براي فرود روي باند آن از بین دو ساختمان مهم آمریکا، پنتاگون 
و مقر فرماندهي سیا، عبور کنند. اما، مشکل اساسي، مربوط به 

زمان برخاستن هواپیماها است. امري که نیازمند اوج گیري سریع 
و گردش به چپ به موقع توسط خلبانان براي اجتناب از برخورد 

با کاخ سفید است. 

فرودگاه جیبالرتار: 
گستره پهن دریاي مدیترانه از سمت شرق و خلیج بکر و دست 
فرودگاه  این  غرب،  سمت  از   )Algeciras(آلجیسیراس نخورده 
اینرو  اند. باند فرودگاه 1828 متر طول دارد، از  را در بر گرفته 
خلبانان براي مانور در این باند نیازمند تبحر، تخصص و تجربه 

باالیي باید باشند.

باند فرود ماتکان، لسوتو:
این فرودگاه در لبه دهلیز یا راهرویي کوهستاني به طول 2030 
براي  دردسر  پر  فرود  باند  با  فرودگاهي  است.  گرفته  قرار  متر 
است،  متر   399 باند  این  واقعي  امتداد  خلبانان،  گفته  به  خلبانان. 
زیرا هواپیماها براي پرواز و سرعت گیري مجبور به طي مسیري 

سرباالیي به مسافت 609 متر هستند.

فرودگاه بارا، اسکاتلند:
فرودگاه بارا، در حاشیه بیروني جزایر هیبریدي اسکاتلند در منطقه 
بارا قرار گرفته است. باند فرود این فرودگاه، خلیج عریض و کم 
عمقي است که سهولت و سختي فرود روي آن رابطه مستقیمي با 

جزر و مد آب دریا دارد.

فرودگاه تونکونتین، تگوسیکالپا، هندوراس:
و  است  متر  هزار  آزاد  دریاهاي  سطح  از  فرودگاه  این  ارتفاع 
هواپیمایي بزرگتر از بوئینگ 757، قادر به فرود روي آن نیستند. 
به جز باند 1862 متري آن، هواپیماها مجبورند براي رسیدن به 
فرودگاه از منطقه اي کامال کوهستاني گذر کنند. پس از رسیدن به 
فر ودگاه هم، خلبان ها، اگر از تبحر باالي برخوردار باشند، مجبور 
به انحرافي 45 درجه بوده و باید دقایقي پیش از نزدیک شدن به 

فرودگاه به سرعت از ارتفاع خود بکاهند.

فرودگاه بین المللي جان اف کندي، نیویورک:
فرودگاه  دو  نزدیکي  در  کندي  مشهور  فرودگاه  گرفتن  قرار 
آرک  نیو  و   )La Guardia(الگاردیا هاي  نام  به  نیویورک  دیگر 
)Newark( و ترافیک هوایي سنگین این منطقه، معضالت فراواني 
وجود  به  یکدیگر  با  برخورد  از  اجتناب  براي  خلبان ها  براي  را 
از  این فرودگاه که  آورده است. نصب سیستم هاي صدا گیر در 
را  ایمن  و  متري   457 پروازي  فعالند، سقف  تاکنون   1964 سال 
به وجود آورده و فضاي دید هشت کیلومتري را  براي خلبانان 
پیش از فرود در باند شماره 13 غربي در اختیار آنها قرار داده 

است.

فرودگاه مادیرا، فونچال، مادیرا:
است.  کرده  جدا  هم  از  اقیانوس  و  کوه ها  را  مادیرا  فرودگاه 
فرود آمدن در چنین فرودگاهي به خلباناني خبره نیازمند است. 
خلباناني تعلیم دیده که آموزش اختصاصي براي فرود در مناطقي 
ناهموار دیده اند. با این وجود باند فرود 2743 متري آن با امتداد و 
گسترش مخصوص به خود تا حدودي، راحتي را براي خلبانها به 
وجود آورده است. اگر چه نباید از برخي از بخش هاي خطرناک 
آن گذشت. خلبان در این منطقه پیش از فرود، باید کوههاي مقابل 

را هدف قرار داده و در آخرین دقیقه کاهش ارتفاع دهد. 

فرودگاه یوآنکو اي.ایروسکین، سابا، جزایر آنتیل هلند:
این فرودگاه در منطقه اي حادثه خیز در ناحیه شمال شرقي جزیره 
اقیانوسي  بادهاي  با  آنتیل هلند قرار دارد. جزیره اي عجین شده 
سهمگین که خلبان ها و هواپیماهایشان را به نبردي سخت با خود 
همراه مي سازد، باند فرود این فرودگاه تنها 399 متر طول دارد 
و به همین جهت قدرت مانوري اندک را هنگام فرود خلبان ها در 

اختیارشان قرار مي دهد

سوپر آلما مجددا در منطقه هندون افتتاح شد

سوپر آلما
قصابی - گوشت حالل

انواع محصوالت ایرانی، 
ترکی و عربی

تعمیر کامپیوتر و تلفن
با کمترین  خرید از ما کادو در یافت نمائید

هر یکشنبه با سفارش قبلی کله پاچه موجود می باشد
مغز گردو - 9.99 پوند - نبات زعفرانی 900 گرمی 3.99 پوند

No 30 Vivian Ave , Hendon Central, NW4 3XP

  020 8202 7600



سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ،

 افغانی ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشک و تازه ، شیرینی تر و انواع سفارشات زولبیا و بامیه، 
آجیل ،آبمیوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 

انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 
سی دی و صنایع دستی 

انواع سفارشات کیک عروسی و تولد پذیرفته می شود
ایرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698
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نامردتر از یک 
دوست صمیمی

بازنویسی: سبا ایرانی

این داستان بر اساس ماجرایی حقیقی از تجربه )نیما. ر ( 
در لندن بازنویسی شده  است و بدلیل پرهیز از هر شک 
اگر  هم  است.  شما  یافته  تغییر  افراد  نام  تنها  و شبه ای، 
مایلید می توانید داستان یا ماجرای مربوط به خود را از 
طریق ایمیل یا ارسال نامه و یا حتی تماس با دفتر پرشین 
درج  و  بازنویسی  به  نسبت  ما  تا  بگذارید  میان  در  ما  با 
آن اقدام نمائیم. بسیاری از ماجراها یا داستان های زندگی 
می توانند نمونه و الگویی برای ارائه تجربه و راهنمایی 
به سایر هموطنان ما در این کشور باشند. پس لطفا زمان 

را از دست ندهید و هر چه زودتر با ما ارتباط بگیرید.

پرده را که کنار زدم، هوا هنوز گرگ و میش بود. تیرگی ابرهای آسمون لندن همیشه باعث می شه که 
یه جورهایی دلم بگیره و احساس غربت بدی بهم دست بده. چاره ای نبود، باید می زدم بیرون تا به 

موقع به محل کارم برسم.
سر خیابون اصلی یک ایستگاه اتوبوس بود که همیشه خط مورد نظرم رو به سمت محل کارم از اونجا 
می گرفتم. چند وقتی می شد که تو وجودم ِولولِه شده بود. صبح ها خالف همیشه زودتر از خواب بیدار 
می شدم. به سر و وضعم می رسیدم. اینقدر جلوی آئینه خودم رو، بررسی می کردم که اگه آئینه بیچاره 
زبون داشت حتما کفرش در می اومد و سرم داد می زد که از جلوی روم برو کنار! بسه دیگه! چقدر 

خودتو تماشا می کنی! اگه اینها رو می گفت حق داشت بیچاره.
ایرادی به من بگیره. می دونید چرا؟ آخه  نتونه هیچ  می خواستم مرتب و تمیز به نظر برسم و کسی 
که  می شنیدم  رو  چکمه هایی  پاشنه  می ایستادم؛ صدای  اتوبوس  منتظر  ایستگاه  تو  که  وقتی  صبحها 
افکارم رو پاره می کرد و حواسم رو به سمت خودش می برد. سرم را که بلند می کردم دخترک ناز و 
زیبایی رو مقابلم می دیدم. چشمهای آبیش درخشند گی خاصی داشتند. من به دیدن صبحگاهیش عادت 
کرده بودم. او هیچ وقت توجهی به من نداشت. انگار منو نمی دید. اصال نمی دونستم اهل کجاست. با اون 

موهای روشن و چشمهای آبی شبیه ارو پای شرقی ها بود.
من یکسالی می شد که با هیچ دختری رابطه احساسی نداشتم. از آخریش هم تجربه خوبی نداشتم چون 
خیلی اذیتم کرد و آخرش هم رفت با یکی دیگه. من هم بی خیالش شدم و تصمیم گرفته بودم دیگه با هیچ 
دختری دوستی نکنم. اما این دختر، عجیب فکر و قلبم رو به خودش مشغول کرده بود. اگه یه روز تو 
ایستگاه نمی دیدمش؛ اون روز برام روز نمی شد و کامال کالفه و گیج می شدم. صبحها تو ایستگاه اینقدر 
این  پا و اون  پا می کردم تا از راه برسه. چشمهامو می بستم و منتظر شنیدن صدای  پاشنه چکمه هاش 

می شدم و بعد می شماردم قدمهاشو تا نزدیک به ایستگاه توقف کنه.
امروز چه  که  ببینم  تا  می کردم  براندازش  و خوب  می کردم  باز  داشت. چشمهامو  هیجان خاصی  یه 
تغییری کرده. امروز چه لباسی   پوشیده یا مدل موهاشو چه جوری درست کرده. با وجود سردی بیش 

از حد صورتش اما یه جذابیت خاصی تو نگاهش بود که منو سمت خودش می کشید.
هفته ها گذشت و من با خیال هر صبح دیدنش شب را تا صبح سپری می کردم. یه روز صبح که داشت با 
تلفنش صحبت می کرد متوجه شدم که انگلیسی نیست و حدسم درست بوده متعلق به یکی از کشورهای 
ارو پای شرقی است. نمی دونستم با احساسم نسبت به اون چه کار باید می کردم. تا قبلش هم هیچ وقت 

با دختر خارجی رابطه نداشتم. این بود که دوستم سهیل رو در جریان این مساله قرار دادم.
اولش کلی به من خندید و مسخره ام کرد که من دیونه هستم. دلم رو به چه چیز الکی خوش کردم. اینهمه 
دختر توی این کشور، من چسبیدم به این یکی. سهیل سعی کرد منو از شّر این احساس رهایی بده ولی 
نتونست. برای همین به من گفت که بهتره زبون باز کنم و برم با دختره حرف بزنم. یا می گه آره یا 
می گه نه. خالصه کلی باهم درمورش حرف زدیم تا اینکه قرار شد فردا صبح سهیل هم با من بیاد تو 

ایستگاه تا دخترک رو ببینه تا یه جوری به من کمک کنه.
فردا صبح اعتماد به نفسم بیشتر شده بود چون سهیل هم با من بود. خالصه با کلی غرولند حاضر شد 
و با من اومد که چرا باید این وقت صبح به خاطر من از خواب شیرینش بزنه تا بیاد یه دختر خارجی 
ببینه. کلی هم فحش نثارم کرد. ولی من اصال توجهی به حرف های سهیل نداشتم. فقط خودمو تو آئینه 

دید می زدم و خوشحال از اینکه امروز به یک نتیجه ای با این خانوم می رسم.
ده دقیقه ای می شد که با سهیل تو ایستگاه ایستاده بودیم. سهیل همچنان در حال غرغر کردن بود و از 
سرمای هوا لرز می زد. یهو نگاهم افتاد به اون سمت خیابون. دیدم که داره می آد. گفتم سهیل سهیل 
خودشه داره می آد. سهیل اینطرف و اونطرف رو نگاه کرد و گفت: »ما که چیزی ندیدیم«. دخترک نزدیک 

و نزدیکتر می شد. چشمهای سهیل برقی زد و گفت: »می بینم که خوش سلیقه هم هستی. نه خوشم اومد 
پسر زرنگی هستی. حاال باش و نگاه کن که دوستت برات چه ُمخی می زنه«. 

سهیل به بهونه ساعت پرسیدن نزدیک دختر شد و شروع کرد به تخلیه اطالعاتی که اسمش چی هست 
و اهل کجاست و چیکاره هست و کجا می ره و از این سوال های کلیشه ای. کم کم لبخندی روی لبهای 
آنِتا )اون روز اسمشو فهمیدم( نقش بست. من دل تو دلم نبود وقتی لبخندش رو دیدم یه کم دلم آروم 

گرفت و فهمیدم که همه چیز خوب داره   پیش می ره  و جای نگرانی نیست.
سهیل بعد از چند دقیقه ای اومد سمتم و هرچی ازش فهمیده بود را تحویلم داد. گفتم:» دمت گرم سهیل 

کارت درسته. حاال چی شد شماره منو دادی یا شماره گرفتی؟« 
تا محل  بری  اتوبوس بشی و همراهش  بهتره سوار  نیست.  اینجوری خیلی جالب  هیچکدوم.   -

کارشو پیدا کنی. بعد از ساعت کاریش بری و باهاش صحبت کنی.
ولی من همیشه زودتر از اون   پیاده می شم. نمی تونم کارم را ول کنم برم دنبالش.  -

تعقیبش می کنم و می فهمم کجا  پیاده شدی من  تو  نیست. من هم همراهت می آم. وقتی  مهم   -
می ره.

تو بینظیری سهیل. حال کردم با مرامت.  -
خالصه ما با هم سوار شدیم و تو راه کلی با هم نقشه کشیدیم که چه کار کنیم. تا اینکه من پیاده شدم 
و سهیل با اون اتوبوس رفت. یکساعت بعد هم با من تماس گرفت و گفت که تعقیبش کرده و تا بین راه 

دنبالش بوده. اما اون پیاده شده و بعد رفته که ترن بگیره؛ سهیل هم توی )استیشن( گمش کرده بود.
تشکر کردم و گفتم خب مهم نیست. همون فردا صبح باهاش صحبت می کنم. تا فردا صبح صد دفعه از 
خواب  پریدم و به ساعت نگاه کردم. اما هنوز زود بود. خالصه صبح شد و من جلوی آئینه. امروز روز 
سرنوشت سازی برام بود. امروز احساسم رو بهش می گفتم. اون هم حتما میلی به من داره. مثل همیشه 
تو ایستگاه منتظر بودم و چشمام بسته و منتظر شنیدن صدای پاشنه چکمه هاش. اما هیچ صدایی نبود. 
هیچی. دیگه نمی تونستم چشمهامو بسته نگه دارم. با اضطراب این ور و اون ور نگاه می کردم. اثری 
نبود. داشت دیرم می شد. باید می رفتم. اون روز خیلی به من سخت گذشت. خیلی نگرانش بودم که چه 

اتفاقی براش افتاده. 
روزهای بعدی هم دست کمی از اون روز نداشت. دیگه هیچ اثری از آنِتا نبود. به سهیل زنگ زدم. گفت 
که شاید محل کارشو عوض کرده. شاید هم برگشته کشورش. بهش فکر نکن. اینهمه دختر. اصال خودم 

یه دختر خوب و خوشگل برات پیدا می کنم. 
پذیرشش برام سخت بود.اما باید می پذیرفتم و کنار می اومدم. دوباره صبح ها مثل قبل شده بود و هیچ 
عالقه ای به از خونه بیرون رفتن اول صبح نداشتم. هفته ها گذشت و من همچنان در فکر آنِتا. تا اینکه 
یکی از شبها که خسته از سرکار برمی گشتم تو اتوبوس یکی از دوست های قدیمی رو دیدم. آرش از 
دیدنم خیلی خوشحال شد و گفت که آخر هفته باید حتما برم خونشون. می خواست که دور هم باشیم. 

با اینکه اصال حوصله نداشتم ولی ازش آدرس گرفتم و قول دادم که برم   پیشش.

شنبه ظهر هم باز به من زنگ زد و تاکید کرد که حتما برم پیشش. من هم حوالی عصر بود که رسیدم 
خونه اش. از کار و زندگی حرف می  زدیم و خاطرات رو مرور می کردیم که صدای زنگ در شنیده شد. 
آرش رفت و در و باز کرد. صدای آشنایی بود. آرش تعارف می زد که بیان تو و می گفت که غریبه 
نیست یکی از دوستای قدیمی ام هست. بیائید تو. من از جام بلند شدم تا با مهمون های آرش خوش 
و بِشی بکنم. اما نگاهم گره خورد تو نگاه سهیل و دختری که همراهش بود. آره درست حدس زدید. 
دختر همراهش آنِتا بود. همه چیز برام روشن شد. لحظه ای درنگ نکردم و به سرعت خونه آرش رو 

ترک کردم.

بعدا آرش به من زنگ زد و برام همه چیز رو در مورد سهیل گفت. اون نمی دونست که من و سهیل با 
هم دوست هستیم. برام توضیح داد که سهیل همه داستان رو براش تعریف کرده و واقعا از روی من 
شرمنده هست. چون دختری که من دوستش داشتم را از چنگم گرفته بود و خودش باهاش دوست 
شده بود. دیگه برام مهم نبود. سهیل کامال از چشمم افتاده بود و دلم نمی خواست دیگه باهاش روبرو 
بشم. اینهم از داستان دوست صمیمی تو این کشور. دوست که به آدم این جوری نامردی می کنه وای 

به حال دشمن.

باز هم سخن از بی اعتمادی است. مساله ای که هر روز با آن روبرو هستیم. در مسائل مختلف کاری و 
شخصی به چه کسی اطمینان کنیم و به چه کسی اطمینان نکنیم. اصال حرف های دلمان را به چه کسی 
بازگو کنیم. آیا در دنیای امروزی دوست صمیمی هیچ معنا و جایگاهی دارد و یا اینکه فقط نامی از آن 

باقی مانده است. آیا می توانیم فردی را امین خودمان بدانیم تا به او تکیه یا اطمینان کنیم؟

به هر حال شما نظر یا قضاوتتان را در این مورد با ما مطرح کنید تا منعکس 
این  درباره ی  دیدگاه های شما  و  نظرات  نقطه  از  بتوانیم  باشیم.  آن  کننده 
ایده یا تجربه ای بتوانند راهگشای مسائل و  داستان آگاه شویم. شاید هر 

جریانات مشابهی برای ما ایرانیان در این کشور باشد.

ماجراهای واقعی 

اجاره
2 اتاق یک خوتابه و 2 خوابه در منطقه گلدرزگرین 

جهت اجاره .
با تمامی امکانات رفاهی  و سته الیت

ترجیحا دانشجو
07725652387
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

برنامه های 
فرهنگی و 

اجتماعی ایرانیان 
لندن

 ، اجتماعی  و  فرهنگی  های  برنامه  قسمت 
صرفا” برای اطالع رسانی عموم درنظر گرفته 
این  از  مایلند  که  هموطنانی  از  است.  شده 
استفاده  خود،  های  اطالعیه  درج  جهت  بخش 
کنند خواهشمندیم با توجه به محدودیت فضا، 
حداکثر در 200 کلمه، توضیحات برنامه ها و یا 
پیام های تبلیغاتی را خالصه نمایند. اطالعیه 
لزوم،  صورت  در  قسمت،  دراین  موجود  های 
تعداد  میشوند.  سازی  خالصه  و  تصحیح 

دفعات چاپ نیز محدود می باشد.

نگاهی به تاریخ موسیقی کالسیک و باله
 یکشنبه 29 نوار

ساعت 6/30  سالن لوگان هال لندن

Logan Hall. Bedford Way London 
WC1H 0AL

بزرگداشت ژاله اصفهانی

Poetry, music and dance
Saturday 28th November 09, 6:30pm
Brunei Gallery, SOAS, Thornhaugh
St., Russell Square, London
WC1H 0XG, Tube: Russell Square

دیدار و گفتگو با دکتر هادی هزاوه ای
نقاش و موزه شناس

یادمان اردشیر محصص 
به مناسبت نخستین سالگرد خاموشی

و  محصص  اردشیر  فیلم  نمایش  با  همراه 
کاریکاتورهای او

ساخته بهمن مقصودلو
شنبه 21 نوامبر 2009 - 6:30 تا 9:30 بعد از ظهر

Address: Kensington Central Library,
 London W8 7RX
Nearest Tube: High Street Kensington. 
Entry fee: £2
----------------------------------

------------
جلسه بهداشت و بهزیستی خانواده 

موضوع : انعکاس طالق در خانواده 
تاریخ : سه شنبه 17/نوامبر/2009

ساعت : 17.30  بعد از ظهر- سخنران : فریال 
کامرانپور 

Richmond Royal Hospital (Richmond Health 
Care)
Kew Foot Road, Richmond, surrey TW9 2TE 
----------------------------------

------------
گرایی  نسبیت  و  اخالق  و  دین  رابطه 

اخالقی
با حضور: جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی

شنبه 7 نوامبر، ساعت 18.30 الی 19:30
مکان: کانون توحید لندن

Omid Djalili to be the Next Star 
‘Fagin’! 
When:   July 20 to Dec 12, 2009
Where:  Theatre Royal Drury Lane

Catherine Street, Holborn, WC2B 5, 

Exhibition and Film: Transit Te-
hran - Young Iran and its Inspi-
rations 
When:   Sept 28 to Nov 6, 2009
Where:  London School of Economics 
and Political Science
Atrium Gallery, Houghton Street, Lon-
don, WC2A 2AE,
----------------------------------

------------
Iran Unbowed: An exhibition of 
work by leading contemporary 
Iranian artists
 When:   Oct 10 to Nov 8, 2009
 Where:  The Churchill, Hyatt Regency 
London
30 Portman Square London W1H 7BH 
----------------------------------
------------

Indian & Islamic Works of Art 
Where:  Simon Ray Indian & Islamic 
Works of Art
21 King Street, St. James’s,
London, 
----------------------------------

------------
German-Persian Music: Cymi-
nology
When:   Monday, Nov 16, 2009
 Where:  Jazz Club Soho
London, United Kingdom 
 ---------------------------------
-------------
Public Lecture: The Islamic Archi-
tecture of Iran
Tuesday, Nov 17, 2009 7:00 PM
Royal Geographical Society + IBG
Kensington Gore SW7 2, United King-
dom
----------------------------------

------------
Inscriptions on North Indian 
coins
Wednesday, Nov 18, 2009
British Museum Room 68, Great Rus-
sell St
Camden Town, WC1B 3, 
----------------------------------
------------ 
Launch Party Of Friday Nights 
at AMIKA
Type: Party - Club Party 
Start Time: Friday, 06 November 2009 
at 22:00 
End Time: Saturday, 07 November 
2009 at 03:00 
Location: 63 - 65 Kensington High 
Street W8 5SE 
Call: 07949771882  
--------------------------------------------
--
Persian Weekly is not responsi-
ble for any changes made in the 
above information.

 هفته نامه پرشین  هیچ گونه مسئولیتی در قبال
تغییر برنامه ها ندارد

صفحه شما

صدای دانشجو
کلیه  برای  سالمتی  و  موفقیت  آرزوی  ضمن  پرشین  نامه  هفته 
دانشجویان ایرانی ساکن در انگلستان، تصمیم دارد این ستون را 
اختصاص دهد به دانشجویان عزیز و از آنها بخواهد تا با تماس 
با دفتر هفته نامه از طریق نامه پستی، فاکس، ایمیل و برقراری 
تماس تلفنی از مسائل و مشکالت خود صحبت کرده و پرشین را 
منعکس  تا  مسائل خویش  بازگویی  برای  بدانند  گوش شنوایی 

کننده صدای دانشجویان باشد. 
پس منتظر برقراری تماس های شما هستیم.

دوستای دانشجوی من! دوستای جوان من!
با سالم به همه دوستان هفته نامه پرشین

من مسعود 25 ساله هستم. وقتی وارد لندن شدم تقریبا دو سال پیش بود هیچ آشنایی هم با 
زبان انگلیسی نداشتم. تو ایران هم به زور خانواده تا دیپلم درس خونده بودم. اصال دوست 
نداشتم که درس بخونم. همیشه دوست داشتم بیشتر تفریح کنم یا بیشتر کار کنم تا اینکه سرم 
تو درس و کتاب باشه. نمی دونم چه جوری همه کارهام درست شد و تونستم ویزای تحصیلی 
بگیرم و بیام لندن. شاید سعی و تالش پدرم بود که بیچاره مدارک مالی فراوانی تونسته بود 

برام تهیه کنه.
به هر حال پدر و مادرم فکر می کردند اگه من از ایران بیام بیرون بیشتر به به خودم می آم و 
به زندگی ام اهمیت می دهم. آخه از شما چه پنهون من از سن بیست سالگی از طریق دوستام 
با مواد مخدر آشنا شدم. کم و کم بیشتر به مواد عالقمند شدم تا جایی که بهترین دوستم مواد 
بود. حتی رفیق تنهایی هام. پدر و مادرم فکر کردند که اگه از ایران برم بیرون، از این دوستام 

و همینطور از مواد دور می شم. خودم هم فکر می کردم که قابل ترک هست.
خالصه ما اومدیم لندن که سر و سامونی بگیریم و بریم تو خط درس خوندن. اما نشد که نشد. 
یعنی همه چیز یه جور دیگه شد. اولش می رفتم سرکالس که زبان انگلیسی یاد بگیرم ولی خب 
من که چیزی نمی فهمیدم اصال خوشم هم نمی اومد که بفهمم. فقط واسه وقت تلف کردن بود 
که می رفتم چند تا دوست ایرانی هم پیدا کردم. یه مدتی هم رفتم یک پیتزایی کار کردم ولی 

اصال حوصله نداشتم. 
خالصه اینکه بعد از یک مدتی راه و چاه مواد پیدا کردن رو یافتم و تونستم خیلی راحت اینجا 
به مواد دست پیدا کنم و بفهمم که چطوری و از طریق چه کسانی می تونم بدستش بیارم. این 
بود که باز به مواد رو آوردم ولی اینبار خیلی بیشتر مصرف می کردم. خب وقتی تنها هستی 

بیشتر فکر و خیال می کنی و نسبت به آینده بیشتر هراس و ترس داری.
این بود که اعتیادم بیشتر و بیشتر شد. االن هم هفته ای یکی دو بار می روم سر کالس درس 

ولی با توجه به شرایط و قوانین جدید مجبورم یه فکری به حال و روز درس خوندنم بکنم.
این ها رو براتون گفتم که جوان های دیگه ای مثل من اینجوری خودشون رو وارد یکسری 
مسائل که اصال هیچ نتیجه ای نداره، نکنند و خودشون رو مثل من بیچاره نکنند. من خیلی از 
دوران جوانی ام رو باختم و بیهوده تلف کردم و هنوز نه اندوخته مالی دارم نه می تونم اینجا 
حتی خوب صحبت کنم. االن هم می دونم دارم وقت ُکشی می کنم. حتما هم مجبور می شم 
برگردم ایران. اما اوضاع و احوال روحی و روانی خوبی ندارم. اعتیاد خیلی سستی و تنبلی 
در آدم بوجود می آورد و لذتش هم زودگذر هست. دچار افسردگی شدم و حوصله هیچی 

چیزی رو ندارم.
 چند روز پیش رفته بودم از یه سوپر ایرانی سیگار بخرم. پرشین را دیدم. برش داشتم وقتی 
ورقش می زدم چشمم افتاد به این ستون دانشجوها. گفتم من هم بهتون زنگ بزنم بگم تو رو 
خدا دوستای دانشجوی من! دوستای جوان من! مراقب خودتون باشید. نزارید مثل من اسیر 

این مواد و چیزهای مزخرف بشید. تو رو خدا از زندگی تون یه جور دیگه لذت ببرید.

مسعود از لندن

این حق شما است که  خواننده عزیز هفته نامه پرشین! 
این نشریه را مورد نقد و بررسی قرار دهید و ما را در 
هر چه مطلوب ساختن سطح کیفی محتویات هفته نامه 
ترین  این هدف، سریع  به  یاری رسانید.برای دسترسی 
راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس نظریات و انتقادات 
و  تلفنی  تماس  برقراری  با  لذا  باشد.  می  شما  سازنده 
میان  در  ما  با  را  خود  های  دیدگاه  و  نظرات  اینترنتی 
جمعی  ارتباط  رسانه  یک  عنوان  به  بتوانیم  تا  بگذارید 

بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.
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صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا فقط در 24 

ساعتقبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

با مدیریت مرجان

Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256 
Fax: +44(0) 207 6573088 

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com 

toselimited@googlemail.com

حوادث

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

GCSEو  A’ level  فارسی 
       The Quaker Meeting House

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk
تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

جنگ طالبان با جهان، 
با سالح تریاک  

 

جامعه جهاني به مقابله با اثرات ویرانگر تریاک افغانستان فراخوانده شده 
است. بر پایه گزارش سازمان ملل شمار قربانیان استعمال مواد مخدر در 
غرب، بیش از قربانیان عملیات نظامي سال هاي گذشته کشورهاي غربي 
در افغانستان است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 
در  است.  کرده  منتشر  وین  در  را  گزارش خود  ترین  تازه   )UNODC(
این گزارش آمده است درآمد طالبان از تجارت مواد مخدر در سطح بین 
المللي، به نحو چشمگیري افزایش یافته است و بسیار بیش از درآمد این 
گروه در دهه 90 میالدي یعني سال هایي است که طالبان در افغانستان 
بر مسند قدرت بودند. این گزارش تصریح مي کند درآمد حاصل از تولید 
و فروش تریاک براي طالبان و دیگر گروه هاي شورشي بین 90 تا 160 
میلیون دالر در سال است. 10 سال پیش این رقم بین 75 تا 100 میلیون 
دالر در نوسان بود. آنتونیو ماریا کوستا مدیر اجرایي دفتر مقابله با مواد 
مخدر و جرم سازمان ملل متحد معتقد است سود طالبان از تجارت تریاک 
براي آنان امکان تامین مخارج ماشین جنگي را فراهم کرده است که روزبه 
روز تکنولوژي پیشرفته تر و کامل تري را به خدمت مي گیرد. کوستا با 
اشاره به شمار باالي قربانیان مصرف مواد مخدر در جهان و این واقعیت 
»که تزریق مواد مخدر در آسیاي مرکزي باعث همه گیر شدن بیماري ایدز 
شده است«، مي افزاید؛ »تریاک از زمان دوران اعتیاد در چین در 100 سال 

پیش تاکنون چنین مصیبتي به بار نیاورده بود.«

مدیر اجرایي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، جامعه 
تجارت  با  براي جنگ  افغانستان  به  بیشتر  نیروهاي  ارسال  به  را  جهاني 
این  افغانستان در خاک  تریاک  با  او، جنگ  به نظر  مواد مخدر فراخواند. 
نتایج  با تجارت و  پیکار  از  تر  کشور بسیار موثرتر و مقرون به صرفه 
مصرف آن در کشورهاي مصرف کننده است. در گزارش تازه سازمان 
ملل، باالترین میزان مصرف مواد مخدر به روسیه نسبت داده شده است. 
ساالنه 30 هزار شهروند روسي قرباني مصرف مواد مخدري مي شوند 
که محصول افغانستان است. این تعداد به مراتب بیش از شمار سربازان 
ارتش سرخ است که در طول جنگ 10 ساله افغانستان کشته شدند. در 
کشورهاي عضو ناتو نیز بنا بر این گزارش، هر سال 10 هزار نفر بر اثر 
استعمال دوز باالي مواد مخدر صادره از افغانستان جان خود را از دست 
مي دهند. این رقم پنج برابر کل سربازان ناتو است که در این کشور در 

مجموع هشت سال گذشته جان سپرده اند. 
این در حالي است که سازمان ملل متحد در روزهاي آغازین ماه سپتامبر 
گزارشي درباره تولید تریاک در افغانستان منتشر کرده بود. این گزارش 
تصریح مي کرد تولید این ماده مخدر در افغانستان به نحو قابل مالحظه 
یي کاهش یافته است. در عین حال اما به این نکته هم اشاره شده بود که 
با وجود این، تنها حجم ساالنه خشخاش تولیدي در افغانستان که بالغ بر 
هفت هزار تن است، براي برآورده کردن نیاز جهاني به این ماده مخدر که 
تا پنج هزار تن تخمین زده مي شود، کافي است. بر پایه گزارش ساالنه 
که  دارد  وجود  تریاک  تني  هزار   12 ذخیره  افغانستان  در  ملل،  سازمان 
تاکنون در محاسبات منظور نمي شده است. این حجم براي پوشاندن نیاز 
جهاني به این ماده، تا دو سال دیگر کافي است. کوستا معتقد است؛ با این 
همه تریاک در دست شروران مکان یابي و انهدام این ذخیره مهم تر از هر 
زمان دیگري است. تولید تریاک در افغانستان در 10 سال گذشته افزایش 
بي سابقه یي داشته و در سال 2009 به 6900 تن رسیده است. 92 درصد 
از مواد سازنده هرویین از تریاک تولیدي افغانستان تامین مي شود. بر 
پایه گزارش UNODC تقریبًا 15 میلیون معتاد به مواد مخدر ساالنه در 
سراسر جهان، فرآورده هاي تریاک را مصرف مي کنند. شمار کساني که 
بر اثر اعتیاد به تریاک ساالنه جان خود را از دست مي دهند 100 هزار نفر 

است؛30 هزار در روسیه و 10 هزار در کشورهاي عضو ناتو. 

  دختر گربه یي در چین  
 

رسانه هاي دولتي »چین« اعالم کردند یک دختر بچه شش ساله اهل این 
اینکه اکثر نقاط بدنش از مو پوشیده شده به »دختر بچه  کشور به دلیل 
این دختر بچه در مصاحبه  پدر  یان«  »لي  گربه یي« معروف شده است. 
یي با شینهوا بیان کرد؛ »لي ژیائویان« دخترم از بدو تولد با مشکل رشد 
موهاي اضافي و زائد روي بدنش مواجه بود، اما تا دو سال گذشته که 
نمي  آن  به  توجهي  ما  بود،  عادي  و مشکي  موهاي خاکستري  این  رشد 

کردیم. وي خاطرنشان کرد؛ سال 2007 میالدي رشد این موهاي ریز و 
پرپشت به حدي رسید که در نهایت هم اکنون تمام پشت دخترم و صورت 
و دست هایش پر از مو است. »لي ژیانگ« مادر این دختر بچه شش ساله 
و  ژنتیکي  بیماري  یک  رویداد  این  گفتند  ما  به  پزشکان  شد؛  یادآور  نیز 
توان  بماند مي  باقي  به همین مقدار  این موها  اگر رشد  موروثي است و 
آنها را با استفاده از اشعه لیزر درمان کرد، اما اگر رشدشان افزایش یابد، 
احتمال خونریزي پس از لیزردرماني امکان دارد که در این صورت خطر 
مرگ جان این کودک را تهدید مي کند. دکتر »لو ژونگوآن« پزشک معالج 
حدي  به  ساله  شش  کودک  این  ظاهر  متاسفانه  کرد؛  اضافه  کودک  این 
گزارش  در  نیست.  او  با  بازي  به  حاضر  کس  هیچ  که  است  ناخوشایند 
رسانه هاي دولتي چین به این موضوع اشاره شده است که والدین این 
کودک عجیب هم اکنون در حال جمع آوري پول براي درمان قطعي وي 
ساله  بچه شش  دختر  این  درمان  و  جراحي  هزینه  متاسفانه  اما  هستند، 
بسیار گران است و آنها امیدوارند دولت چین و خیران نیز به آنها کمک 

کنند. 

  کشف یک کودک دوساله با یک 
نیمکره مغز  

  
پزشکان ایتالیایي با کمال شگفتي کودک دوساله یي را کشف کرده 
اند که تنها از یک نیمکره مغز برخوردار است و با وجود این تقریبًا 

یک زندگي عادي دارد. پزشکان دانشگاه باري و مرکز پزشکي 
Irccs E. Medea در معاینات بالیني خود دختربچه دوساله یي را 
اند که در نیمکره چپ مغز وي یک کیست بزرگ  شناسایي کرده 
پیشاني،  هاي  لوب  تا  کیست  این  و  دارد  وجود  پروانسوفالیک 
گیجگاهي و پس سري امتداد یافته است. به همین دلیل این کودک 
در استفاده از یک دست و راه رفتن دچار مشکل است. از طریق 
در  تاخیر  متخصصان  این  پزشکي  هاي  ارزیابي  از  یکسري 
در  و همچنین دشواري  اجتماعي  رفتاري،  احساسي،  عملکردهاي 
استفاده از زبان را در این کودک مشاهده کردند. نتایج این بررسي 
دارد.  اختالالتي وجود  این کودک  در توسعه مغزي  داد  ها نشان 
تصاویر تهیه شده با کمک دستگاه رزونانس مغناطیسي نشان داد 
این کودک در نهایت شگفتي تنها داراي یک نیمکره مغز است. این 
نیمکره  تمام  پروانسوفالیک  بزرگ  کیست  یک  داد  نشان  تصاویر 
چپ مغز را پوشانده است و تنها نوار کورتیکال در منطقه جلو- 
تاالموس و هسته  میاني،  و گیجگاهي  پیشین  یي، گیجگاهي  ساقه 
هاي ساقه باقي مانده اند. با وجود این، این کودک از یک زندگي 

تقریبًا عادي برخوردار است. 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com جدول و سرگرمی

فال هفته
امروز  فروردین:  متولدین   
صحبت  و  مذاکره  براي  روز  بهترین 
مشکالت  توانید  مي  و  است  دیگران  با 
مالي تان را حل کنید. اگر با مشکل رو 
به رو شوید ترجیح مي دهید سرتان را 
زیر برف کنید اما با این کار مشکالت را 

بیشتر مي کنید.

گاهی  اردیبهشت:  متولدین 
و  دارید  فرق  بقیه  با  آنچنان  اوقات 
ای  سیاره  از  گویی  که  هستید  متمایز 
با  زیادی  تفاهم  اید.البته  آمده  دیگر 
چه  آن  از  بیشتر  حتی  دارید  دیگران 
می  سعی  گاهی  دارید  قبول  خودتان 
بزنید  تفاوتی  بی  به  را  خودتان  کنید 
اما همه می دانیم که این واقعیت ندارد.

فرزندي  اگر  خرداد:  متولدین 
سرکش  و  بداخالق  کمي  آنها  دارید 
هستند.  نوجوان  اگر  مخصوصًا  هستند 
هایتان  سیاست  تمام  از  باید  بنابراین 
استفاده کنید تا صلح برقرار شود. البته 

اگر بتوانید.

 متولدین تیر:امروز یک دعوت 
غیر منتظره شما را شاد و متعجب می 
کند. شاید دعوت به شام و یا ناهار باشد 
اما شما آشپزی نمی کنید . افراد خانواده 
فکرمی کنند شما لیاقت دارید که شما را 

لوس کنند و این فکرشان درست است.

مي  امروز  مرداد:  متولدین 
عالي  درصد  یک  دریافت  انتظار  توانید 
باشید،  داشته  را  بادآورده  ثروتي  یا  و 
ثروتمند  را  شما  است  ممکن  پول  این 
نسازد ولي شما واقعًا قدردان این کار و 
احساس و انگیزه پشت آن خواهید بود. 
مهم نیستکه در حال حاضر با چه کسي 
هستید، اما مي خواهید نهایت سعي خود 
را در برقراري رابطه اي بکنید و تالش 
زیادي مي کنید تا با روحیه او هماهنگ 

شوید.

معمواًل  شهریور:  متولدین 
امروز صبرتان  اما  هستید  منتقد  فردی 
کنید.  می  درک  را  دیگران  و  است  زیاد 
رفتار خوب شما همه را تحت تاثیر قرار 
می دهد و همه شما را تحسین می کنند.

اندازها  چشم  مهر:  متولدین 
فعالیت های هر یکشنبه عادی شما نشان 
می دهد که روزی خسته کننده و مالل 
آور دارید.پس به جای این که هر کاری 
سعی  باید  دهید  انجام  منفی  دید  با  را 
کنید بطریقی تغییراتی را ایجاد کنید و به 

تفریح  از  بدهید.صحبت  خود استراحتی 
و استراحت شد،مراقب حمل اشیاء تیز و 
برنده باشید چرا که ممکن است آسیبی 
به خود زده و در آخر دچار حادثه ای 

شوید.

متولدین آبان: کارهای روزمره 
با  کند.اگر  می  افسرده  را  عادی شما  و 
دوستان و خویشاوندان بیرون می روید 
هم  و  داشت  را خواهید   لحظات خوبی 
چنین از بودن با افرادی که دوست شان 
دارید لذت می برید.امروز پرانرژی و با 
میان جمع  در  و  نفس هستید  به  اعتماد 

خواهید درخشید.

 متولدین آذر: زندگي خانوادگي 
اهمیت را در ذهن شما دارند.  بیشترین 
درباره  که  تصمیمي  نوع  هر  ها  ستاره 
اید را  تغییر دادن گرفته  یا  تغییر کردن 
یاري مي کنند ولي باید دوباره نتایج این 
تصمیم با افراد خانواده مشورت نمائید. 
این یک مسئله احساسي مي تواند باشد 
العملهاي  عکس  سري  یک  منتظر  پس 
شدید باشید. اگر مدتها سعي در از بین 
بردن عادتهاي بد و منفي خود داشته اید 
ولي اراده کافي نداشته اید. دوباره سعي 

کنید چون فعالً  مصمم تر هستید.

 متولدین دی: سعي کنید کمي 
از با عجله کار کردن دست بردارید زیرا 
واقعًا نیاز به استراحت دارید. یک دیدار 
یا مالقات ناگهاني واقعًا خوشحالتان مي 
کند. اگر برادر یا خواهري دارید که زیاد 
آن ها را نمي بینید، امروز دوست دارید 
به خوبي  باشید. همه چیز  ها  آن  با  که 
راحتي  به  بنابراین  رفت.  خواهد  پیش 

استراحت کنید.

متولدین بهمن:اگر می خواهید 
نزدیکان  از  باید  بگیرید  مهمی  تصمیم 
تان کمک بگیرید و قبل از نتیجه گیری به 
تمام جوانب کار توجه کنید.شاید مجبور 
فکر  فرزندانتان  تحصیل  درباره  باشید 
توجه  به  خویشاوندی  که  این  یا  کنید 
بیشترتان نیاز داشته باشد. با شخصی 
می  احترام  و  دارید  اطمینان  او  به  که 
مسوولیت  چون  کنید  مشورت  گذارید 

بزرگی را به تنهایی بر عهده دارید.

های  دعوت  اسفند:  متولدین   
بی اختیار و حوادث کاماًل مناسب شما 
هستند.شما اخیراً  زمان کافی را در حال 
آهسته قدم زدن و کار عادی روزانه تان 
بدون غرولند گذارنده اید . اگر به خوشی 
مواظب  اما  نکنید  انکار  اید  شده  دعوت 
باشید راههای خطرناک شما را به پایین 

راهبری می کنند.

 در صورت تمایل ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح عادی
 به حل شرح ویژه بپردازید / برگرفته از روزنامه ایران

پیامي که مي تواند جان 
شما را بگیرد

در دادگاه سلطنتي بریتانیا، فیلیپا کورتیس 22ساله به همراه پدر و مادرش 
در حال گریه کردن هستند. دادگاه به خاطر جرمي که فیلیپا مرتکب شده او 
را به 21 ماه زندان محکوم کرده است. او در یک حادثه رانندگي ویکتوریا 
مک براید 24ساله را کشته است. بر اثر برخورد خودرو پژو فیلیپا کورتیس 
با فیات ویکتوریا مک براید، او در دم جان خود را از دست داد. هرچند 
فیلیپا هنگام این تصادف الکل مصرف نکرده بود اما مشغول انجام کاري 

گفته  به  است.  هنگام مستي  رانندگي  همپاي  بریتانیا  در  آن  که جرم  بود 
یکي از شاهدان کورتیس قبل از رخ دادن این تصادف در حال اس ام اس 
فرستادن بوده که طبق قوانین جدید بریتانیا این مساله براي خاطي جریمه 
زندان را به همراه خواهد داشت. در یک ساعت قبل از این تصادف فیلیپا با 
دوستانش پنج اس ام اس رد و بدل کرده است اما او هرگز نتوانست اس ام 
اس آخري را که به دستش رسید، بخواند چرا که لحظاتي قبل از تصادف به 
دستش رسید. با توجه به شواهد به دست آمده کورتیس به جرم رانندگي 
پرخطر مثل رانندگي حین مستي مجرم شناخته شده که جریمه این جرم 
چهار تا هفت سال زندان است. در فوریه 2008 قانوني در بریتانیا تصویب 
شد که به موجب آن استفاده از تلفن همراه حین رانندگي یک کار پرخطر 
تلقي شده که جرائم بسیار سنگیني را براي فرد خاطي در پي خواهد داشت. 
البته این قانون عالوه بر موافقان، مخالفان فراواني هم در این کشور دارد. 
در دادگاه فرجام خواهي مادر ویکتوریا مک براید و پلیس به حکم 21 ماه 
زندان براي فیلیپا کورتیس اعتراض کرده و آن را بسیار ناچیز خواندند. 
در  کند  مي  دنبال  و  بررسي  را  حادثه  این  که  پلیسي  افسر  اسکایز  بیل 
این باره مي گوید؛ »فیلیپا دختر جوان و خوبي است و مطمئنًا قاضي از 
فرستادن چنین فردي به زندان احساس خوبي ندارد اما یک نفر به خاطر 
هاي  فامیل  از جمله  هم  بسیاري  اما  است.«  دادن کشته شده  اس  ام  اس 
مقتول با فیلیپا کورتیس همدردي مي کنند. جما پانکاست دخترخاله فیلیپا 
در این باره مي گوید؛ »محکومیتي که براي فیلیپا در نظر گرفته اند کافي 
است. او یک دختر کاماًل معمولي است و این میزان محکومیت مي تواند او 
را متنبه کند. تا قبل از مرگ ویکتوریا حین رانندگي اس ام اس مي دادم 
مثل بسیاري از مردم. فکر مي کنم فیلیپا هم نمي دانسته این کارش ممکن 
است چقدر خطرناک باشد.« این در حالي است که با توجه به شواهد به 
دست آمده و شهادت دادن یکي از دوستان ویکتوریا او نیز قبل از رخ دادن 
این تصادف در حال صحبت و اس ام اس دادن با تلفن همراه خود بوده 
است. در بریتانیا صحبت با موبایل حتي در صورتي که راننده از هندزفري 
استفاده کند هم غیرقانوني است. هرچند در حال حاضر اکثر کشورهاي 

اروپایي و برخي از ایالت هاي امریکا استفاده از گوشي هاي تلفن همراه را 
حین رانندگي ممنوع کرده اند اما قوانین بریتانیا درباره این مساله از همه 
جا سختگیرانه تر است. در قوانین جدید بریتانیا درخصوص استفاده از 
تلفن همراه حین رانندگي آمده است اگر راننده با تلفن همراه صحبت کند 
و این کارش به تصادف و مرگ کسي منجر شود حتمًا با مجازات زندان 
مواجه خواهد شد. این قوانین در مورد اس ام اس دادن حتي سختگیرانه 
تر هم است. خانم کورتیس هرچند هنگام تصادف اس ام اس نمي زده یا 
اس ام اس نمي خوانده اما از آنجا که به تشخیص کارشناسان او نتوانسته 
به دلیل انحراف تمرکزش اتومبیل خود را کنترل کند و باعث مرگ راننده 
مقابل شده مقصر شناخته شده است. این در حالي است که90 درصد افراد 
تمرکز  اي میل حین رانندگي  یا  پیام کوتاه  ارسال  امریکایي معتقدند  بالغ 
راننده را به هم مي زند و آنها به دنبال راه هایي براي احیاي این تمرکز 
هستند. بنا بر آمار، دوسوم افراد حین رانندگي، تنها به خواندن پیام کوتاه 
آمار  این  گفته یک کارشناس،  به  کنند.  اکتفا مي  دریافتي خود  میل  اي  یا 
نشان دهنده این است که افراد عمومًا به احتمال برهم خوردن تمرکز راننده 
اذعان دارند، به ویژه زماني که راننده چشم از جاده و مسیر خود برداشته 
و به صفحه نمایش تلفن همراه خود چشم مي دوزد اما همان گونه که این 
اعداد و آمار نشان مي دهد، کاربران عالقه بسیاري دارند که حتي در اثناي 
رانندگي و حرکت نیز ارتباط خود را با دیگران از طریق اس ام اس حفظ 
کنند. به تازگي دولت ها به این موضوع توجه جدي تري نشان داده اند تا 
آنجا که در چند ایالت امریکا، قانوني در این زمینه نیز تصویب شده است. 
بخش دیگري از یافته هاي این تحقیق نشان مي دهد 64 درصد افرادي که 
ارسال پیام کوتاه را حین رانندگي ادامه مي دهند، در محدوده سني 18 تا 
34 سال قرار دارند که تنها شش درصد آنها بیشتر از 55 سال سن دارند. 
همچنین مردان و زنان به طور مساوي به ارسال پیام کوتاه حین رانندگي 

مبادرت مي ورزند.          
منبع؛ نیویورک تایمز
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ورزش ایران
خداداد خبرنگار شد  

فوتبال  فدراسیون  در  که  بار  هر  او 
می شود  خبرساز  می شود  حاضر 
وجود  استثنایی  هیچ  هم  بار  این  و 

نداشت
خداداد عزیزی مدعی شد که فوتبال 
ایران به دروغ و رابطه وابسته است 
است.  آن  بدبختی  بزرگترین  این  و 
ملی پوش اسبق تیم ملی فوتبال ایران 
کمیته  مطبوعاتی  نشست  پایان  در 
گفت:  خبرنگاران  در جمع  انضباطی 
این  ما  فوتبال  بدبختی  »بزرگترین 
رابطه  و  می گوییم  دروغ  که  است 
پول  فقط  است.  حاکم  چیز  همه  بر 

است که حرف می زند. در این فوتبال 
همه پول می گیرند. اگر بازیکنی پول می گیرد تنها به خاطر حقش است 
پول های زیادی  اما،  ندارند  فوتبال  اما، کسانی هستند که تخصصی در 

می گیرند.«
عزیزی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی باید تغییر و تحول صورت 
پذیرد و این مشکالت از بین برود، گفت: »هرچه جلوتر می رویم کثافت 
بسیار  چیز  دو  پول  و  شهرت  کسب  می شود.  بیشتر  ایران  فوتبال  در 
او  آنها هستند.«  آوردن  بدست  فکر  به  ایران  فوتبال  در  که  مهمی است 
درمورد اینکه چه کاری باید انجام داد، گفت: »دیگر نمی شود کاری کرد. 
آب از سرمان گذشته و با این شرایط در آینده ای نه چندان دور می شویم 
مالدیو.« ملی پوش سابق فوتبال ایران با انتقاد از گزارشگران تلویزیونی 
گفت: »متأسفانه اوضاع فوتبال ایران به شکلی شده است که از همه چیز 
قائل  آنها  برای  زیادی  احترام  که  ما  گزارشگران  مثاًل  می گیرند.  ایراد 

هستم.«
-------------------------------------------------_

نخستین مدال پرتاب وزنه بانوان 
 

لیال رجبي؛ سال بعد نقره مي گیرم 
 

به  آسیا  قهرماني  میداني  و  دو  هاي  رقابت  دوره  هجدهمین  برنز  مدال 
هاي  رقابت  شنبه  سه  عصر  شد.  انداخته  ایراني  زن  ورزشکار  گردن 
پرتاب وزنه بانوان در ورزشگاه المپیک شهر گوانگ جو برگزار شد که 
در پایان این رقابت ها لیال رجبي به عنوان سوم دست یافت و نخستین 
مدال برنز را براي ایران در رشته پرتاب وزنه به دست آورد. پیش از این 

دو ورزشکار زن ایراني در رشته
دو و میداني دو مدال برنز گرفته بودند و مدال لیال رجبي سومین برنز 
محسوب مي شود. رجبي در این مسابقات در پرتاب سوم خود بهترین 
مقام سوم  به  متر و 71 سانتیمتر  با 16  و  به جا گذاشت  را  رکوردش 
دست یافت. »لي گونگ جیا« از چین با پرتابي به میزان 19 متر و چهار 
سانتیمتر به عنوان قهرماني رسید و هموطن او »لیا ژنگ کونگ« با 17 
متر و 51 سانتیمتر دوم شد. همچنین پرتابگراني از تایپه، کره و تایلند در 
مکان چهارم، پنجم و ششم قرار گرفتند و پرتابگر پاکستاني از حضور 
در این مسابقات انصراف داد. پرتابگر بالروس تابع ایران پس از کسب 
ارتقا  نقره  به مدال  را  برنز خود  آینده مدال  داد در  مدال برنزش وعده 
میداني  و  دو  قهرماني  مسابقات  در  خود  نتیجه  از  رجبي  هرچند  دهد. 
آسیا احساس رضایت مي کند اما از اینکه موفق نشد رکوردش را ارتقا 
دهد ابراز ناخرسندي کرد؛ »من در کمتر از یک روز استراحت کردم اما 
اگر چند روز زودتر وارد محل مسابقات مي شدم قطعًا شرایط بهتري 
 20 چین  از  مسابقات  این  اول  نفر  ایراني  زن  پرتابگر  گفته  به  داشتم.« 
روز قبل رکورد 20 متر و 39 سانتیمتر را براي خود ثبت کرده بود اما 
در این دیدارها وزنه را 19 متر پرتاب کرد. به طور یقین شرایط آب و 
مدال  به  را  رجبي  آنچه  اما  دارد.  تاثیر  ورزشکار  عملکرد  روي  هوایي 
نقره نزدیک مي کند داشتن یک مربي سطح اول جهان است. ملي پوش 
کشورمان همچنان از نداشتن مربي گالیه مي کند و همچون سابق تنها 
در کنار همسرش تمرین مي کند؛ »من در این شرایط نیاز به یک مربي 
سطح اول جهان دارم تا بتوانم به رکورد 19 سانتیمتر برسم. اگر بتوانم 
خودم را به این رکورد برسانم به سطح رقابت هاي جهاني نزدیک مي 
شوم.« لیال رجبي اکنون خود را براي دیدارهاي دو و میداني قهرماني 
داخل سالن آسیا در اسفندماه سال جاري آماده مي کند و اگر دو رقیب 
چیني اش در این مسابقات حاضر نشوند عنوان قهرماني این ماده را از 

آن خود مي کند. 

بازی انتقال جادوگر 
ِکش پیدا می کند

 

نقیض  و  اظهارات ضد  کریمی  انتقال  و  ماندن  درباره  آنقدر 

پایان  پایان زمان استراحت دو نیم فصل به  تا  شنیده ایم که 
نرسد باور نمی کنیم او می ماند یا می رود 

 قانون طوری طراحی شده تا پرسپولیس بتواند بازیکن مورد 
نظرش یعنی علی کریمی را در پنجره نقل و انتقاالت به راحتی 

جذب کند.
راهی  هیچ  قانون  بود  معتقد  فصل  اواسط  که  محمدی  عزیز 
نگذاشته تا پرسپولیس بتواند کریمی را از پرسپولیس بگیرد، 
جلسه  برگزاری  با  پایتخت  پرطرفدار  تیم  اصرار  از  بعد 
که  کرده  ایجاد  را  ساختاری  لیگ،  سازمان  هیأت رئیسه 
کریمی منعی قانونی برای رفتن به پرسپولیس نداشته باشد. 
این است:  انتقال کریمی باشد  قانون ویژه که می تواند سبب 
»با تغییراتی که ایجاد شده از این فصل هر تیم می تواند یک 
این  با  بازیکنش را با بازیکنی از تیمی دیگر معاوضه کند و 
شرایط پرسپولیس و استیل آذین می توانند بر سر جابه جایی 

کریمی با هم به توافق برسند.«

به  کریمی  پیوستن  ماجرای  که  می افتد  درحالی  اتفاق  این 
خورده  گره  اما  ندارد  قانونی  دغدغه  دیگر  حاال  پرسپولیس 

هم  با  استیل آذین  و  پرسپولیس  تیم  دو  مدیریت  است چون 
بسیاری  عالقه  خود  کریمی  که  درحالی  شده اند.  جنگ  وارد 
کند  تن  به  لیگ  در  را  پرسپولیس  پیراهن  دوباره  که  دارد 
اما اسیر این بحران بزرگ شده که حبیب کاشانی و حسین 
هدایتی با هم به جنگ می پردازند، جنگی که تنها برگ برنده اش 
علی کریمی است. هرکس او را در اختیار داشته باشد و بهتر 
این برگ را برای طرفداران تیم رو کند، بازی را برده است. 
دیشب  استیل آذین  هیأت مدیره  بود تصمیم  قرار  که  درحالی 
درباره انتقال کریمی نهایی شود و پرسپولیس هم که هدایتی 

را تهدید به شکایت کرده بود سعی داشت با قرار دادن هدایتی 
بر سر این آزمون که اگر پرسپولیسی هستی سد راه کریمی 
نشو، او را وادار به جدایی جادوگر کند با گفته های لیدر حامی 
کاشانی با هدایتی وارد جنگی علنی شده و کار را دوباره به 

بن بست رسانده است.

این دعوا تا جایی باال گرفته که نزدیکان به مالک استیل آذین با 
اطمینان می گویند او کریمی را به پرسپولیس نمی دهد. با این 
وجود وقتی همین سؤال از مدیر تیم یعنی مهریزی پرسیده 
نگرفته ایم.  به خبر پاسخ می دهد: »هنوز تصمیم  او  می شود، 
یک روز دیگر هم زمان نیاز داریم تا در این باره به جمع بندی 
برسیم. حتمًا تا فردا تصمیم نهایی مان را اعالم می کنیم.« او این 
جمله را می گوید اما یکی از دست اندرکاران سابق استیل آذین 
بحث  می دهند.  کش  را  بازی  این  »آنها  می گوید:  این باره  در 
آن  و  نقل و انتقاالت  آخر  روز  تا  داشت  خواهد  ادامه  کریمی 
روز هدایتی در یک برنامه زنده ظاهر می شود و از عالقه اش 
به پرسپولیس می گوید و از اینکه به عشق مردم از حق تیمش 

گذشته است تا کریمی به پرسپولیس برگردد.«

ورزشی ایران و جهان
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سریع ترین گل تاریخ فوتبال به
 ثمر رسید 

 
تیمش  بازي  ثانیه  در سومین  الهالل عربستان  بازیکن  العابد  نواف 
ثمر  به  را  فوتبال  تاریخ  گل  ترین  فهد سریع  در جام  الشعله  مقابل 
اقدام به شوت زني کرد  رساند. نواف از حوالي دایره وسط زمین 
او در سریع ترین زمان ممکن درون دروازه  اینکه ضربه  و جالب 
جاي گرفت. این بازي در نهایت با پیروزي چهار بر صفر تیم العابد 

پایان یافت. 
 

ستاره سابق بسکتبال امریکا 
سرطان دارد 

 
کریم عبدالجبار ستاره بسکتبال امریکا در دهه 80 به سرطان خون 
مبتال شده است. او که در دوران بازي شش بار جایزه ارزشمندترین 
دسامبر  از  ظاهراً  آورد،  دست  به  را  امریکا  یي  حرفه  لیگ  بازیکن 
گذشته با این بیماري مهلک دست و پنجه نرم مي کند. بدن عبدالجبار 
اما اسطوره  نداشت  مناسبي  اولین مرحله درمان واکنش  به  نسبت 
هنوز امیدوار است؛ »از پزشکان مي خواهم معاینات را یک ماه به 
هنوز  و  نکرده  تغییر  گذشته  به  نسبت  من  زندگي  بیندازند.  تعویق 

همان آدم سابق هستم.« 

 جریمه نقدي یا محرومیت

 در انتظار مارادونا 
 

دیه گو مارادونا یکشنبه آینده در کمیته انضباطي فدراسیون جهاني 
فیفا روز سه شنبه اعالم کرد سرمربي  فوتبال حاضر خواهد شد. 
توضیحات  و  ها  حرف  شنیدن  براي  را  آرژانتین  فوتبال  ملي  تیم 
رقابت  از  آرژانتین   - اروگوئه  بازي  پایان  رخدادهاي  مورد  در  او 
هاي مقدماتي جام جهاني 2010 به زوریخ فراخوانده است. مارادونا 
در  اروگوئه  در  تیمش  صفر  بر  یک  پیروزي  از  پس  اکتبر  ماه  در 
چارچوب رقابت هاي انتخابي جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي به 
تلویزیوني که آن  منتقدانش در حضور دوربین هاي  خبرنگاران و 
بازي و رخدادهاي پس از آن را به صورت زنده پخش مي کردند، 
توهین کرد. احتمال مي رود ستاره جام جهاني 1986 به خاطر این 
رفتارش از سوي فیفا با محرومیت یا جریمه نقدي روبه رو شود؛ 
آفریقاي   2010 جهاني  جام  در  او  براي  تواند  مي  که  محرومیتي 
جنوبي هم تاثیر منفي داشته باشد. شاید او به دلیل محرومیت نتواند 
قرار  که  آلمان  ملي  تیم  برابر  دیدار دوستانه  در  را  »آلبي سلسته« 
نیمکت  روي  از  شود،  برگزار  مونیخ  در   2010 مارس  سوم  است 
همراهي کند. آرژانتین شنبه آینده در مادرید برابر تیم ملي اسپانیا، 
قهرمان یورو 2008 دیداري دوستانه را برگزار خواهد کرد. فیفا گفته 

است فراخوان مارادونا غیررسمي است. 

 رونالدو به مادرید بازگشت 
 

تیم ملي پرتغال نتایج پزشکي 
به  و  پذیرفته  را  مادرید  رئال 
رونالدو اجازه داده به مادرید 
کریس  ماجراي  برگردد. 
ملي  تیم  و  شد  تمام  رونالدو 
پرتغال از حضور او در بازي 
بوسني  مقابل  آف  پلي  هاي 
استفاده نخواهد کرد. رونالدو 
مقصد  به  را  مادرید  امروز 
مورد  تا  کرد  ترک  لیسبون 
ملي  تیم  پزشکي  کادر  معاینه 
پرتغال قرار گیرد و آنها اعالم 
انجام  معاینات  طبق  اند  کرده 
رونالدو  آنها،  طرف  از  شده 

سایت  وب  روي  پرتغال  فوتبال  فدراسیون  نیست.  بازي  به  قادر 
رسمي خود اعالم کرده آنها رونالدو را به کلینیکي در لیسبون برده 
و تحت اسکن ام آر آي قرار دادند و متوجه شدند او همان طور که 
رئال بارها اعالم کرده بود مصدوم است و نمي تواند در هیچ کدام 
از دو دیدار پلي آف بازي کند. رونالدو با استفاده از جت شخصي 
فلورنتینو پرز به پایتخت اسپانیا برگشت تا مداواي خود را از سر 
بگیرد. این بازیکن 24ساله در کمتر از دو هفته آینده به آمستردام 
دیک  فان  نیک  دکتر  بررسي  اش مورد  بهبودي  اوضاع  تا  مي رود 

قرار گیرد. 

دلیل مرگ دروازه بان تیم ملی آلمان، 

خودکشی یا 
تصادف با قطار؟

کاوه خانداني؛ در کشورهاي شمال اروپا از جمله آلمان به ندرت 
اما روز سه شنبه یک پیشامد ناگوار  شاهد زمین لرزه هستیم 

ساختمان فدراسیون فوتبال آلمان را حسابي تکان داد. روبرت 
انکه دروازه بان هانوفر و تیم ملي آلمان در نزدیکي محل زندگي 
خود که در چند کیلومتري هانوفر قرار دارد، دست به خودکشي 

زد.

روبرت انکه روز سه شنبه این هفته خود را جلوي یک قطار که 
با سرعت 160 کیلومتر حرکت مي کرد، انداخت. اما چرا؟ او در 
زندگي پرفراز و نشیب خود خیلي دردها را تحمل مي کرد. او 
سه سال پیش دختر خود را که فقط دو سال داشت و از زمان 
تولد از ناراحتي قلبي رنج مي برد، از دست داد. ظاهراً این داغ، 
انکه در تاریخ بیست و هفتم  انداخت.  انکه را به فکر خودکشي 
آگوست 1977 در شهر ینا واقع در آلمان شرقي سابق به دنیا 
دوم  در دسته  را  بازي خود  نخستین  او  اینکه  نکته جالب  آمد. 
بوندس لیگا در سال 1995 همراه کارل ساینس ینا برابر هانوفر 
انجام داد. روبرت انکه روز یکشنبه این هفته براي آخرین بار در 
زمین هانوفر مقابل هامبورگ به میدان رفت و بازي با نتیجه 2-2 
پایان یافت. انکه تابستان 1996 به تیم بوروسیامونشن گالدباخ 
نیمکت  روي  را  خود  وقت  بیشتر  اول  فصل  دو  در  و  پیوست 
سپري کرد تا اینکه در شروع فصل 1998-1999 فریدل رائوش 
هرچند  روبرت  کرد.  انتخاب  تیم  اول  عنوان سنگربان  به  را  او 
بازي هاي خیلي خوبي انجام داد اما نتوانست مانع سقوط تیم 
خود به دسته دوم بوندس لیگا شود. سنگربان آلماني تابستان 
همان سال به بنفیکا لیسبون پیوست که در آن زمان تحت نظر 
یوپ هاینکس آلماني هدایت مي شد. نمایش هاي مطلوب انکه را 
به کاپیتان سرخ ها تبدیل کرد. انکه تا تابستان 2002 در پرتغال 
ماند. اما غیر از یک مقام سومي در سال 2001 موفقیت دیگري 
به  پیوستن  در صورت  کرد  مي  فکر  روبرت  نیاورد.  دست  به 
او  هاي  حساب  اما  داشت  خواهد  بهتري  خیلي  آینده  بارسلونا 
کاماًل اشتباه از آب درآمد، چون در طول دو فصل نزد کاتاالن 
ها فقط یک بار در جام حذفي اسپانیا، دو بار در لیگ قهرمانان 
در  روبرت  رفت.  میدان  به  تمام  دقیقه   90 اللیگا  در  بار  یک  و 
زمستان 2003 در فنرباغچه دوران قرضي فاجعه باري را پشت 
سر گذاشت. پس از شکست فنرباغچه هواداران بطري و اشیاي 
به  شد  مجبور  او  و  کردند  پرتاب  انکه  روبرت  طرف  به  دیگر 
بارسلونا برگردد ولي اصاًل بازي نکرد. قرارداد داشت. روبرت 
تا  تنریف  تیم دسته دومي  تابستان 2004 در  تا  از ژانویه  انکه 
حدودي به دوران خوب گذشته بازگشت و تابستان همان سال 
در هانوفر زیر نظر ایوالد لینن به عنوان بهترین دروازه بان فصل 
انتخاب شد. الزم به ذکر است روبرت انکه از تابستان 2007 به 

تیم  در  او  عملکرد  رفت.  مي  میدان  به  خود  تیم  کاپیتان  عنوان 
ملي  تیم  به  لو  یواخیم  از طرف  که  بود  گونه خوب  آن  هانوفر 
دوستانه  بازي  یک  در  سال  همان  مارس  و  شد  دعوت  آلمان 
میدان  به  کشورش  ملي  تیم  براي  بار  نخستین  دانمارک  برابر 
به  بود  داده  انجام  ملي  بازي  مرگ هشت  از  پیش  که  او  رفت. 
نظر خیلي از کارشناسان کاندیداي شماره یک سنگرباني آلمان 
در جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي به حساب مي آمد. او پس 
از اینکه ماه آگوست در جریان بازي هاي مقدماتي جام جهاني 
برابر آذربایجان براي آخرین بار لباس تیم ملي را پوشید، دچار 
عفونت روده شد و بیش از دو ماه از میدان به دور ماند. یواخیم 
را  آدلر  رنه  روسیه  برابر  حساس  بازي  براي  شد  مجبور  لو 
دعوت کند. نکته جالب این است که در بازي رفت این دو تیم در 
پاییز 2008 روبرت انکه به خاطر مصدومیت جاي خود را به رنه 
آدلر داد و در هر دو بازي دروازه بان لورکوزن با نمایش عالي 

خود پیروزي آلمان را به ارمغان آورد. 

نظر دیگران پس از درگذشت روبرت انکه 

فرانتس بکن باوئر؛ »من خیلي اندوهگین هستم. زماني که انسان 
یاد مي  از  اینچنین خبري را دریافت مي کند، مشکالت خود را 

برد.« 
سپ بالتر؛ »ما یک عضو خانواده را از دست داده ایم.«

مارتین کیند رئیس هانوفر؛ »من هنوز آنقدر بهت زده هستم که 
نمي دانم چه بگویم. او انسان خیلي حساس و آسیب پذیري بود 

و بار زندگي را یک تنه به دوش مي کشید.«
یک سخنگوی پلیس، نشانه های مرگ "روبرت انکه" دروازه بان 
تیم ملی فوتبال آلمان را بیانگر خودکشی دانست که این گفته از 

سوی مشاور و دوست وی نیز مورد تایید قرار گرفت. 
ملی  تیم  بان  دروازه  انکه"  "روبرت  از مرگ  آلمان  رسانه های 
خبر  آن  جزییات  به  اشاره  بدون  هانوفر  تیم  و  آلمان  فوتبال 

دادند 
در این باره گفت: من نیز این خبر غم  "انکه"  مشاور و دوست 
انگیز را تایید می کنم. وی دیگر در قید حیات نیست و دلیل آن 

نیز خودکشی می باشد. 
از  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  بان  دروازه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افسردگی رنج می برد، از اعالم جزییات بیشتری در باره مرگ 

انکه خودداری کرد. 

از  را ناشی  "انکه"  نحوه مرگ  "اشپیگل"  این در حالی است که 
تصادفی دانست که امشب )سه شنبه شب( در یک تقاطع راه آهن 

در شهر "نویشتات آم روبنبرگه" رخ داده است. 
"اشتفان ویتکه" رییس قسمت مطبوعاتی پلیس شهر "هانوفر" نیز 

رخ دادن تصادفی مرگبار را در این تقاطع تایید کرد. 
از "روبرت انکه" یک دختر هشت ماهه باقی مانده است که او را 

در ماه می به فرزند خواندگی قبول کرده بود. 
"انکه" که چندی قبل به عفونت روده ای مبتال شده بود، 4 بازی 
تیم ملی فوتبال آلمان را از دست داد و برای بازی دوستانه مقابل 
تیم های ملی فوتبال شیلی و ساحل عاج در ماه جاری میالدی 

دعوت نشد. 

"یوآخیم الو" سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان به "انکه" گفته بود 
که به رغم دعوت نشدن به تیم برای انجام این بازیها، وی همچنان 

گزینه اصلی برای دروازه بانی تیم ملی فوتبال آلمان است.
از طرفی به گزارش وبسایت کانون هواداران بایرن مونیخ و به 
انکه دروازه بان تیم هانوفر و ملی آلمان  نقل از کیکر ؛روبرت 

امروز سه شنبه به علت تصادف با قطار در گذشت.
این دروازه بان 32 ساله آلمانی چند هفته ای بود از نوعی عفونت 
در  انکه  کرد.  بازی  هانوفر  برای  گذشته  هفته  اما  برد  می  رنج 
تصادفی شدید در محل عبور قطار از جاده کشته شد، پلیس به 
خودکشی مظنون است. انکه در سال 2006 دختر دو ساله اش 

را به علت عارضه قلبی از دست داده بود.
او برای بازی های دوستانه تیم ملی آلمان مقابل شیلی و ساحل 
عاج انتخاب نشده بود اما یواخیم لو سرمربی آلمان اعالم کرده 
بود او در حال حاضر کاندیدای اول حضور در دروازه آلمان 
برای جام جهانی است. انکه 8 بازی ملی برای آلمان انجام داده.

داده.
دکتر تئوتوانسیگر رئیس فدراسیون فوتبال آلمان اعالم کرد ما 
مبهوت و پر از اندوه از اتفاق رخ داده شده هستم و با همسر 

انکه ابراز همدردی کرد.
وی پیش از این در تیم های فنرباعچه، بارسلونا، بنفیکا لیسبون 

و مونشن گالدباخ نیز بازی کرده است
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   02077007174
کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085649806

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   02072299398

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران لیدو                                         02089524748 
سفره سرای مهدی 2           4344 7625 020

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بیژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشیا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشید                                    02076398007
جردن                                          02084265448
آلما                                        02082027600

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save نیزدن
سوپر way 2 save هندون

قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران باغ بهشت ) کرایدون(
رستوران ایلینگ کباب

رستوران مهدی
رستوران مهدی2
رستوران بهشت
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton

توزیع میگردد

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نیاز روزمره ی 
شما هرهفته تعدادی آگهی در 
نیازمندیهای هفته نامه پرشین 

چاپ میشود.
این  ی  وظیفه  که  آنجایی  از 
رسانه اطالع رسانی به منظور 
سهولت دردادوستد می باشد، 
ی  درباره  مسئولیتی  لذا 

محتوای آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با 

روش های مقتضی ، اطمینان 
الزم را از صحت ادعای 
آگهی دهندگان به دست 

آورید.

نیازمندیها
نقاشی ساختمان

نجاری و تعمیرات کلی 
و جزیی

با نازلترین قیمت

07780814374

برنامه های متنوع و به روز را با 
قیمتی نازل در کامپیوترتان

 داشته باشید.

Windows 7
ارایه خدمات در منزل و محل کار شما

XPویندوز ویستا، ویندوز 

07 88 99 77 623

 Sport 

تعمیر انواع
 لپ تاپ

اپل و ویندوز
07811000455

ون فوری فروشی
ون فورد دیزل 1800 

سی سی
کامال سالم

07507068481

Hampstead Building Engineers
0 مشاوره در امور طراحی، کسب پروانه ساخت، 

مدیریت و نظارت در ساخت
0 مشاوره رایگان در سرمایه گذاری بهینه 

خرید زمین و ساختمان
0 تهیه کلیه سرویس های بهداشتی، شیرآالت و کابینت های آشپزخانه

 با 30% کمتر از قیمت بازار
0 مقاطعه کلیه فعالیت های ساختمانی پذیرفته می شود

مهندس "علی جاللی" با 25 سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسین ساختمان بریتانیا

07703577414 - 02084388858

 تدریس خصوصی و تضمینی خود 
هیپنوتیزم

07 88 99 77 623
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Iran fails to qualify for 
Beach Soccer World Cup
Iran lost to Japan in the Asian qualifiers for the 2009 
FIFA Beach Soccer World Cup on Tuesday. 

The Asian qualifiers are being held in the United Arab 
Emirates. In the match held at Umm Suqueim Beach in 
Jumeirah, Iran was beaten 5-3 in the semifinal stage of 
the 2009 FIFA Beach Soccer World Cup qualifiers. 
Iran had defeated Australia, Oman and China in the 
group stage. The seven participating teams have been 
divided into two groups. 
The finalists will be the Asian representatives at the 
2009 FIFA Beach Soccer World Cup to be played at the 
same venue in Umm Suqeim 

Iran football coach Afshin Ghotbi said that the 
big European teams are not interested in coming 
to Tehran. 
“I would rather face the powerful European teams 
but they are reluctant to come here. Meanwhile, 
we have to pay a lot of money to big teams to 
play with them and Iran’s Football Federation 
has no budget for this,” Ghotbi told reporters in 
the national team’s training session ahead of the 
warm-up match against Iceland which will be 
held at the Azadi Stadium on Tuesday. 
He pointed out that Iceland’s football outfit is 

well-organized, adding, “I hope the warm-up 
match against Iceland helps our team gain har-
mony. We will also play Macedonia next week. 
The Macedonian team will come to Tehran with 
its main players. Macedonia is a quality team 
with quality players.” 
Iran football team will play Iceland and Macedo-
nia in preparation for the 2011 AFC Asian Cup 
Qualifiers. 
Iran was drawn in Group Five of the 2010 Asian 
Cup Qualifiers along with Singapore, Thailand 
and Jordan. Iran leads the group with four 
points 

European teams reluctant to 
come to Tehran, Ghotbi says 

Paykan finishes 4th in FIVB 
Club World Championship 

 

Iran’s Paykan volleyball team lost to Zenit Ka-
zan of Russia in the bronze medal match of the 
2009 Men’s Club World Championship on Sunday 
night. 

In the match held at the Aspire Zone Indoor Hall 
in Doha, Qatar, in front of more than 2,000 spec-
tators, the Iranian representative was defeated 
by Zenit Kazan 3-0 (25-13, 25-18, 25-16) and 
finished the competition in fourth place. 

Trentino BetClic of Italy overwhelmed PGE Skra 
Belchatow from Poland 3-0 (26-24, 25-18, 25-
19) in the final match. 

In the past five competitions Italian clubs have 
triumphed. Maxicono Parma won the crown in 
1989, Massaggero Ravenna in 1991, Mediola-
num Milano in 1990 and 1992, and after a 17 
year interval, Trentino BetClic this year. 

Final Standings 1. Trentino BetClic (Italy) 2. PGE 
Skra Belchatow (Poland) 3. Zenit Kazan (Russia) 
4. Paykan (Iran) 5. Al Arabi (Qatar), Cimed (Bra-
zil), Plataneros of Corozal (Puerto Rico), Zamalek 
(Egypt 

Iran withdraws from IWAS com-
petitions
Iran pulled out of the IWAS (International Wheelchair 
and Amputee Sport Federation) competitions because of 
probable cases of swine flu. 
President of Iran National Paralympic Committee, Mah-
moud Khosravi-Vafa, had previously announced that Iran 
would likely not participate in the tournament. 
“Iranian athletes’ health is very important to us. It can be 
dangerous for participants. Iran will withdraw from the 
IWAS,” 
The tournament will be held in Bangalore, India, from 
November 22 to December 2. 
The games in Bangalore will feature 10 competitive events 
and a demonstration game with over 1000 athletes from 
over 62 countries participating 
 

Aghily eyes AFC Player 
of Year award 
KUALA LUMPUR -- Iran’s Hadi Aghily is a candidate to 
win the AFC Player of the Year 2009 award, according to 
AFC. 
Aghily, Sepahan of Isfahan defender, has had a good per-
formance in the current year both in his club and in Iran 
national football team. 
The six contenders are: Mohamed Noor (Saudi Arabia), 
Kengo Nakamura and Yasuhito Endo (both Japan), Sayed 
Mohamed Adnan (Bahrain), Hadi Aghily (Iran), and Firas 
Al Khatib (Syria). 
The AFC Player of the Year went to Uzbekistan’s Server 
Djeparov last year and previous holders include Ali Daei 
(Iran), Hidetoshi Nakata (Japan) and Yasser Al Qahtani 
(Saudi Arabia). 
This year the awards gala will be held at the Shangri-La 
Hotel in Kuala Lumpur, the Malaysian capital, on Novem-
ber 24.  MH/MRK END MN 

To reach your persian audience, 
talk to “Persian Weekly” first!



جمعه 22 آبان ماه 1388   -  شماره 122هفته نامه پرشین42

Culture

Artworks by Iranian filmmaker and 
photographer Abbas Kiarostami, and 

sculptor Parviz Tanavoli are on display 
during a joint exhibition at Dubai’s 
Meem Gallery. 
The exhibit, which runs until February, 
showcases 13 photos by Kiarostami 
and 30 sculptures by Tanavoli during 
the event. 
“I did not think of myself as a photog-
rapher when I took these photos, let 
alone a professional one,” Kiarostami 
mentioned standing beside one of his 
earliest works during the opening cer-
emony on Sunday. 
The black and white photos are part 
of his “Snow, Rain and Road Series” 
that he took 35 years ago while on the 
road leading to the Caspian Sea, he 
said. 
He went on to say that he has taken 
some of the photos when he was look-
ing for locations for shooting his films 
and sometimes, he took one or two 
days off to take photos. 
“Anyway, I’m a photographer when I 
take pictures and a filmmaker when I 
direct a film,” he added. 
Some of Kiarostami’s poems have 
been placed alongside his photos as 
complements to the artworks. 

Tanavoli’s brilliant sculptures including 
Poet in Love, Poet Turning into Heech, 

Big Heech Lovers, Standing Heech 1 
and 2, and Van Gogh’s Ear are on dis-
play during the event. 
At the ceremony, gallery managing 
partner Charles Pocock announced 
that the prices of works have de-
creased due to the global financial 
crisis. 
According to organizers, the high-
est price paid on the first day for one 
of Kiarostami’s exhibits was around 
100,000 dollars. 

Meem Gallery will also be holding a 
book launch event for the retrospec-
tive monograph on Parviz Tanavoli in 
January 2010. 
The publication, presented in both 
English and Arabic, features color 
plates displaying a vast range of the 
artist’s work, and essays by several 
artists including Parviz Tanavoli, Kam-
ran Diba, Shiva Balaghi, Gisela Fock, 
Tandis Tanavoli and Maryam Masudi. 
Photo: A photo from the “Trees and 
Crows” series (L) by Abbas Kiarostami 
and Parviz Tanavoli’s “Ibex” sculpture 
(R) 

Kiarostami, Tanavoli 
holding joint exhibit in Dubai

Giant of traditional Iranian music Mo-
hammadreza Shajarian accompanied 

by the Shahnaz Ensemble will be giv-
ing performances in Konya. 
They will present the concerts on De-
cember 13, 14, 16 and 17 during the 
annual ceremonies held in Konya on 
the anniversary of the death of the 
Persian poet Rumi. 
His death in mid-December 1273 
(called Seb-i Aruz) is considered his 
“wedding night”, the night he de-
parted this earthly life and was finally 
united in love with the Divine. 
They will perform pieces on poems 
of Hafez and Rumi which were previ-

ously performed at Tehran’s National 
Grand Hall in summer 2008. 

Tickets will be available from Novem-
ber 15 at Shajarian’s official website 
for buying tickets at www.shajarian-
concert.com. 
In 2009, the world celebrates the 
802nd anniversary of Rumi’s birth 
and the 735th anniversary of his 
death. 
Photo: Vocalist Mohammadreza 
Shajarian acknowledges the audi-
ence during his concert with the 
Shahnaz Ensemble at Tehran’s Na-
tional Grand Hall on June 27, 2008. 
(Mehr/Mohsen Sajjadi) 

Shajarian to give 
concerts in Konya

Iranian translator Mehdi 
Sahabi dies at 66
The Iranian writer, painter and 
translator Mehdi Sahabi died of 
heart attack in Paris on Monday. 
He was 66. 
His funeral ceremony will be held 
in Tehran but the exact date has 
not been specified yet, one of Sa-
habi’s relatives Ali-Asghar Haddad 
told ISNA. 
Born in 1943 in Qazvin, Sahabi is 
best known for his brilliant transla-
tion of Marcel Proust’s “In Search 
of Lost Time”. He left his studies at 
the Fine Arts Faculty of the Univer-
sity of Tehran and Rome University 
of Fine Arts unfinished. 
He introduced several world-re-
nowned writers to Iranian readers 
with his translations, enabled by his proficiency in Italian, French and Eng-
lish. He has translated many famous works into Persian including Gustave 
Flaubert’s “Madame Bovary” and “Sentimental Education”, Charles Dickens’ 
“David Copperfield”, “All Men are Mortal” by Simone de Beauvoir, Stendhal’s 
“The Red and the Black”, “The Baron in the Trees” by Italo Calvino and Louis-
Ferdinand Céline’s “Death on Credit”. 

Two Languages can be 
better than one!

To reach your persian audience, 
talk to “Persian Weekly” first!

www.persianweekly.co.uk
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Iranology center opens in Spain
Iran established a study center in Madrid on November 9. 
The Society of Spanish Iranología (SEI) aims to organize the activities of 
Iranian and Shia scholars in Spain, the acting manager of the Iranian cul-
tural attaché office in Madrid Amir Purpezeshk told IRNA. 
He went on to say that in this way, the dispersed research of scholars can 
be collected and organized, and those interested parties will better be able 
to benefit from their studies. “In this way, the Spanish people have a correct 
view concerning Iran,” he added. The board of directors will be appointed 
during the fourth edition of the National Meeting of Iranologist this coming 
December, he mentioned. Established on October 13, the society’s website 
can be found at www.iranologica.es. 

Iran announces programs 
for Shahnameh millennium 
celebration in Paris
Iran’s Ferdowsi Foundation has scheduled a variety of programs for the 
occasion of the registration of the Shahnameh millennium programs on 
UNESCO’s calendar of events for 2010. 

Secretary General of the foundation Yaser Movahhedfar elaborated on 
Iran’s programs and proposals to UNESCO in a meeting held here on 
Tuesday. 
“There will be a special program on March 16 at the UNESCO Headquar-
ters in Paris. We also plan to hold a cultural week concurrent with the 
Noruz celebration. 
“Experts on Shahnameh are scheduled to get together. Compiling the first 
encyclopedia on Ferdowsi’s Shahnameh, establishing a hall in the name 
of forty Iranian luminaries in UNESCO HQ, installing Ferdowsi statue, and 
holding an exhibition of works created based on Shahnameh are also 
among the programs. 
“Musical performances, an exhibition of tea-house paintings, pardehkhani 
(curtain-reading performance), naqqali (Iranian dramatic performance 
accompanied by traditional Iranian music), zurkhaneh (traditional sports 
clubs) performances as well as displaying a series of computer games 
based on the central theme of Shahnameh’s epic stories are also being 
arranged,” he added. 
Movahhedfar further remarked that the foundation is preparing several 
other long-term programs, “designing world awards on Ferdowsi, compil-
ing pictorial books on Shahnameh stories, making musical productions, 
performing plays in different languages and performing epic symphonies 
are also on our agenda.” 
He also added that Iranian female experts on Shahnameh will be attend-
ing Shahnameh Cultural Week organized in Ottawa, Canada during the 
month of February. 
The program is under the auspices of the Islamic Culture and Relations 
Organization (ICRO), and the women’s groups of the Ferdowsi Founda-
tion, he concluded. 

Iranian painter 
seeking inspiration 
from Renaissance 
painters 
Prominent Iranian painter Farah Osuli 
plans to create a series of 20 works based 

on paintings by Renaissance artists. 
“Birth of Venus” and “The Creation of 
Adam” created by Italian Renaissance 
artists Sandro Botticelli and Michelangelo 
as well as “Roger Delivering Angelica” by 
French painter Auguste-Dominique Ingres 
will be the sources of inspiration for Osuli’s 
collection. Although Ingres lived during the 
18th and 19th centuries, he was greatly 
influenced by the work of Italian Renais-
sance painter Raphael, and his style has 
been described as inspired by both Rap-

hael and David. “Taking inspiration from 
works of great artists is not unusual in the 
world, but is not common among artists 
in the East,” she told the Persian service 
of the Fars News Agency on Wednesday. 
“However, I’m trying to draw inspiration 
from these artists to create a collection 
based on my own style as well as to par-
take of the feelings these artists had in the 
creation of their works,” she added. 

She also plans to put the collection on dis-
play in a New York exhibit in 2010, but 
didn’t mention a precise date and venue 
for anticipated the event. Some of Osuli’s 
works have been based on paintings by 
world-renowned artists that have been 
sold at Sotheby’s sales over the past two 
years. Photo: “Birth of Venus” has been 
created by Farah Osuli based on a work 
of the same name by Italian Renaissance 
painter Sandro Botticelli. (Farah Osuli’s 
website) 

Filmmaker Amir Qavidel dies at 62
Filmmaker Amir Qavidel died at 62 here in a Tehran hospital on Sunday. He had been 
suffering from liver disorders for sev-
eral months. 
He was the director of several mov-
ies among which are “Rokhsareh”, 
“Galan”, “Train”, “Mirza Kuchak Khan”, 
“Foggy Port”, and “Bloody Rice”. 
Qavidel was born in 1947 in Mashhad. 
He was a graduate of theater. He be-
gan his activities in cinema assisting 
the late filmmaker Samuel Khachikian 
in the movie “Death in Rain”. 
His film “Burden of Existence” is ready 
for screening. Short films “Ashura in 
Mazinan” and “A Short Narration” are 
also among his credits. 
Film producer Ali Moallem expressed 
his deep sorrow over the sad demise 
of the filmmaker and said, “Qavidel to-
gether with Khachikian were pioneers 
in the thriller genre. Together, they 
both collaborated with the minimal fa-
cilities of their times and managed to 
create some high-quality movies.” 
Actress Mahsa Keramati, Qavidel’s 
daughter-in-law told Mehr News Agency that the funeral procession will begin on Tues-
day, November 10 at Iran’s House of Cinema. 
The procession will begin in front of the 2nd building of the House of Cinema located at 
the intersection of Taleqani and Vesal. He will be buried in the Artists Section of Tehran’s 
Behesht-e Zahra Cemetery. 
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Experts to excavate 
pre-Elamite site in 
southwestern Iran
Thirty-three years after the first excavation on the 
Zebarjad Tepe, an Iranian archaeological team is 
scheduled to return to the pre-Elamite site in the 
Izeh region of Khuzestan Province. 
The new season of excavation will be conducted by 
Abbas Moaqaddam, Izeh Cultural Heritage Center 
Jafar Mehrkian told the Persian service of CHN on 
Monday. 
No precise date was mentioned for the excavation. 
“Zebarjad and the Sabz-Ali Tepe of the region were 
the sites wherein some training courses were held 
for archaeology students,” he added. 

“About 33 years ago, a group of today’s prominent 
Iranian archaeologists, who wanted to be employed 
by the archaeology center at that time, conducted 
the first season of excavation on Zebarjad under the 
supervision of (the American anthropologist) Henry 
T. Wright,” he explained. 

After that first season, no further excavations were 
conducted on either of the two mounds and both 
had similar fates, he said. 
According to Mehrkian, the Sabz-Ali Tepe was an-
nexed by the Water and Electricity Organization and 
was hidden behind a fence built by the organiza-
tion. 
“The Zebarjad Tepe has also been entangled in ur-
ban construction projects,” he explained. 

------Zebarjad Tepe workshop------ 

The Zebarjad Tepe had been used as a workshop 
location for yesterday’s Iranian students who are to-
day’s prominent Iranian experts. 
The mound was first dug in 1976 by a team of Irani-
an students of archaeology led by Henry T. Wright, a 
professor of anthropology at the University of Michi-
gan. 

The students had previously completed a three-
month course working on ancient sites of Sagzabad, 
Qabrestan, and Zagheh in the Qazvin plain. Howev-
er, the director of the archaeology center of the time 
believed that the course fell short of the standards 
required for employment. 
As a result, the center asked Wright to select anoth-
er site for additional coursework for the students. 
Wright chose the Izeh region. 

Iranian archaeologists Mansur Seyyed-Sajjadi, Es-
maeil Yaghmaii, Elaheh Shahi, Esmaeil Banaii, Sha-
hin Atefi and several other experts had accompanied 
Wright in the course held at the Zebarjad Tepe of 
Izeh. 

“Wright selected the sites of Zebarjad and Sabz-Ali 
for their importance, which is still remains,” Mehr-
kian said. 

The Zebarjad Tepe dates back to the Uruk period 
(ca. 4000-3100 BC), which existed from the proto-
historic Chalcolithic to the early Bronze Age period 
in Mesopotamia. 

DoE Plan to 
Save Persian 
Cheetahs

Local non-governmental organizations active in wild-
life protection, especially for the survival of Persian 
or Asiatic Cheetah (Acinonyx jubatus venaticus), 
will be supported by Department of Environment 
(DoE) according to a new program by the depart-
ment. The plan, entitled ‘Cheetah Small Grant Pro-
gram’, is designed to familiarize rural people with 
the ways to protect the endangered animal. 

Dr. Afshin Alizadeh, a professor at Tehran Univer-
sity and Dr. Urs Breitenmoser, co-chair of IUCN Cat 

Specialist Group, have been working on the project 
since Nov. 22, 2008, IRNA reported. The experts 
believe that educating people about the life of at 
risk species is an effective way to save them. 
‘Cheetah Small Grant Program’ will financially sup-
port NGOs which can promote public awareness 

about the Iranian large carnivores and their asso-
ciated biota through education mainly at the local 
communities. By the end of current Iranian year 
(March, 20) five NGOs in the protected areas of 
Touran, Bafq, Ravar and Kavir will be identified and 
consequently will receive allocated funds. Last year 
a group of environment lovers prepared booklets 
on cheetahs and distributed them among people 
of Tabas. Experts believe that it was a significant 
move toward the promotion of public awareness in 
the matter and preservation of Asiatic cheetahs in 
the region. 
The Asiatic Cheetah is also known as the Iranian 
Cheetah, as the world’s last few are known to sur-
vive mostly in Iran. 
The Asiatic Cheetah is a rare critically endangered 
subspecies of the Cheetah found today only in Iran, 
with some rare chances and very occasional sight-
ings in south western Pakistan. It lives in its vast 
central desert in fragmented pieces of remaining 
suitable habitat. 

In recent times this animal was driven to extinction 
in its former habitat in Southwest Asia from Arabia 
to India including Afghanistan. Latest researches 
show that only 70 to 100 Asiatic Cheetahs are es-
timated to remain, most of them in Iran with some 
sightings in Pakistan. This is the result of continu-
ous field surveys, all of which have been verified by 
the results of more than 12,000 nights of camera 
trapping inside its fragmented Iranian desert habi-
tats during the past 10 years. 
The Asiatic Cheetah and the Persian Leopard are 
the only remaining species of large cats in Iran to-
day with the once common Caspian Tiger and Asi-
atic Lion having already been driven to extinction in 
the last century. 

Cheetahs are the only big cat that can be tamed 
and trained to hunt gazelle. The Mughal Emperor of 
India, Akbar, was said to have had 1,000 cheetahs, 
something depicted in many Persian and Indian 
miniature paintings. The numerous constraints re-
garding the Cheetah’s conservation contribute to its 
general susceptibility and its very complex conser-
vation, e.g. its low fertility rate, the high mortality 
rate of the cubs due to genetic factors, and the fact 
that females are the ones who select mates, have 
been reasons why captive breeding has had such 
a poor record. Scientists are aware of the fact that 

all the Cheetahs in the world have a very similar 
immune system which means that they all have the 
same vulnerability to the same diseases. This fact 
can be used to make a gene pool for many medical 
purposes. 
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Mottaki: U.S. policy 
change can reduce 
Tehran-Washington 
differences 
 Foreign Minister Manouchehr Mottaki said 

Wednesday that the U.S. change of policy 
on Iran can help reduce differences be-
tween the two sides. 

Mottaki made the remark during a joint 
press conference with his visiting counter-
part from Lesotho in Tehran on Wednes-
day. 
Adopting a correct and rational change in 
U.S. policy ccan help resolve many differ-
ences, he said. 

U.S. Under Secretary of State William Burns 
has claimed that the Americans seek to es-
tablish bilateral ties with Iran based on mu-
tual interests and respect, and they wish to 
witness Tehran’s reaction to this demand, 
asked one reporter. 

The Iranian foreign minister said the U.S. 
change of policies could create a new at-
mosphere in regional and global develop-
ments. 
Reaching a closer view might help resolve 
the problems, if backed by U.S. firm deter-
mination, he said. 

“”There are two types of problems in front 
of us, firstly the problems that indirectly 
affect Iran-U.S. relations and secondly the 
issues which leave direct impacts on both 
sides’ relations,”” he said. 

Priority is given to direct issues between 
Iran and the U.S., he said, adding that Iran 
gives priority to the promises made by U.S. 
officials in the past year on change of the 
country’s policies which can create a new 
atmosphere. 

Iran embassy man 
shot in Pakistan 
Gunmen have killed a Pakistani working at the Iranian consulate in 
the city of Peshawar, officials say.
Police that say Abul Hasan Jaffery, head of public affairs at the con-
sulate, was leaving his home in Peshawar when he was attacked. 
Before joining the Iranian consulate, Mr Jaffery was a well-known 
journalist. 
Correspondents say that Iranian diplomats and nationals have 
been targeted in Pakistan since the 1990s amid Shia-Sunni sectar-
ian tensions. 
Relations between Iran and Sunni-majority Pakistan have been 
strained since Iran said Pakistan-based agents were involved in a 
recent suicide bombing in south-east Iran. 

Forty-two people died in October’s attack, which has been blamed 
on the Sunni resistance group, Jundullah. Islamabad has dismissed 
claims that the leader of Jundullah was in Pakistan. 

Attackers escaped
“Two men on foot intercepted Mr Jaffery as he was leaving for of-
fice,” head of the local police station Abdul Rehman told the BBC. 
“An automatic pistol was used and the attackers were able to es-
cape afterwards.” 
He said Mr Jaffery died as he was being taken to the nearest hos-
pital. 
Mr Jaffery had served with the provincial government as press of-
ficer and worked for two chief ministers. 
He resigned from his government position a few years ago to join 
the Iranian mission as the head of public affairs. 

Majlis may nullify 
Turkey gas deal: MP
The Iran-Turkey gas deal needs to be approved by Majlis, the chair-
man of the Majlis Energy Committee said here on Wednesday. 
The Mehr News Agency quoted Hamid-Reza Katouzian as saying that, 
“According to Iran’s Constitution all the international contracts needs 
to be approved by the Majlis.” 

“The recent agreements between Iran and Turkey have not been ap-
proved by Majlis, so it is probable that the deal be cancelled,” he 
added. 

Iran and TPAO signed an agreement in 2008 based on which the 
Turkish side undertook to produce 20.4 billion cubic meters (bcm) of 
natural gas annually from three development phases of Iran’s South 
Pars gas field, but the deal has been delayed. 

In October Iran gave TPAO one month’s deadline to finalize the deal 
to develop phases 22, 23 and 24 of South Pars but extended the 
deadline by three months during the Turkish high-ranking delega-
tion’s visit to Tehran last month. 

During the visit Iran and Turkey signed a memorandum of under-
standing to broaden ties in the field of gas industry. 

Iranian Oil Minister Masoud Mirkazemi and Turkish Energy and Natu-
ral Resources Minister Taner Yildiz signed the MOU. 
Transferring Iranian gas to Europe via Turkey, boosting the presence 
of Turkish firms in Iran’s petrochemical sector, and developing Iran's 
gas fields were among the MOU items 
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