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اولین قربانی اتمی ایران
استاد شاخص دانشکده فیزيک دانشگاه تهران، صبح روز سه شنبه در يک حمله تروريستي در منطقه 
قیطريه تهران شهید شد. آن طور که منابع رسمي گزارش داده اند دکتر مسعود علي محمدي در حالي 
که به قصد سوار شدن بر خودروي شخصي خود از منزلش در قیطريه تهران خارج شده بود بر اثر 
انفجار يک بمب قوي که در يک موتوسیکلت جاسازي شده بود به شهادت رسید؛ بمبي که بر اساس 

اعالم پلیس، از نوع کنترل از راه دور بوده است. 

کنترل  با  و  منطقه حاضر شده  پلیس در  و  امنیتي مسوول  بالفاصله دستگاه هاي  اقدام  اين  از  پس 
به اطالع  نیز  اين حادثه پرداختند. مقامات قضايي  پیرامون  به تحقیق  به منزل وي  مسیرهاي منتهي 
منطقه  در  انفجار  تايید وقوع  با  تهران  دادستان  آبادي  دولت  پرداختند. جعفري  باره  اين  در  رساني 
قیطريه و کشته شدن يک استاد دانشگاه بر اثر اين انفجار گفت؛ مسعود علي محمدي استاد در زمینه 
انرژي هسته يي است و تاکنون عوامل اين انفجار يا مظنوني در اين رابطه دستگیر نشده اند. اين مقام 
قضايي که با ايسنا گفت وگو مي کرد، افزود؛ »بازپرس از محل بازديد کرده و دستور انتقال جسد به 
پزشکي قانوني را صادر کرده است و تحقیقات به منظور دستگیري عامل اين انفجار و علت و انگیزه 
آن در دادسراي جنايي آغاز شده است.«معاون دادستان و سرپرست دادسراي امور جنايي تهران نیز 
با اعالم اينکه »بررسي هاي قضايي براي پیگیري کشته شدن استاد دانشگاه تهران آغاز شده است « 

در گفت وگو با ايرنا در شرح اقدامات صورت گرفته ...
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صفحه 9 سیاست
مردانی که می میرند اما 
به مهمان  خیانت نمی کنند

اياالت  رئیس جمهوری  اگر 
جوان  اوباما  باراک  متحده 
در  بريتانیا  اشتباهات  از 
آلبانی در سال 1943 درس 
با  را  افغان ها  البته  و  بگیرد 
توجه به فرهنگ و مذهبشان 
اياالت  بنشیند،  قضاوت  به 
متحده می تواند اين جنگ را 

به نفع خود به پايان ...   
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فرصتي  براي صلح 
صلح  جايزه  زماني  در  من 
نوبل را دريافت مي کنم که 22 
میلیون سیاه در اياالت متحده، 
براي  خالق  نبردي  درگیر 
پايان بخشیدن به شب طوالني 
نابرابري نژادي هستند. من اين 
جايزه را از طرف جنبش مدني 
مي پذيرم که با اراده و کوچک 

شماري تحسین.... 

یک ویترین 
پرمحصول 

مصرفي  لوازم  نمايشگاه 
ساله  همه  که   CES الکترونیکي 
برگزار  امريکا  وگاس  الس  در 
 7 تاريخ  از  نیز  امسال  شود،  مي 
برپا  روز  چهار  مدت  به  ژانويه 
مهم  جمله  از  نمايشگاه  اين  شد. 
ترين رويدادهاي الکترونیکي و آي 
 ... آيد  مي  به شمار  در جهان  تي 

صفحه28دانش

صفحه 14

  مهاجراني؛ 
پناهنده نیستم؛

علیزاده و کلهر در اروپا و امریکا



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 عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد 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

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرايی: عارف - علیرضا رياحی
همکاران: دکتر آرا - دکتر بیژن کیمیاچی - احسان 

صادقیان- سبا ايرانی - آدوم صابونچیان 
امور بازاریابی: خانم هاله

امور پخش و توزیع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول يا 

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ايرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غیر اينترنتي! در هرکجاي دنیا که 
توانند  نمايد. دوستان مي  به همکاري مي  باشند دعوت 
ديگر  و  کاريکاتور  عکس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب، 
اين  در  انتشار  براي  زير،  نکات  رعايت  با  را  خود  آثار 

نشريه ارسال نمايند:

مهاجرين،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجويان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
ايرانیان منتشر می شود و طبعا آثار بايد مستقیم يا غیر 
اين  به  توجه  با  باشند.  مرتبط  موضوع  اين  به  مستقیم 
مورد، هیچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوين 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!

اغالط  از  عاري  و  شده  ويرايش  بايد  ارسالي  آثار   3-
اماليي و آماده براي انتشار باشند.

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

نويسنده از همکاران جديد و ثابت پرشین خواهد بود.

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

به تهیه آن نمائیم.

نشريه  انتشار  از  قبل  هفته  يک  حداقل  بايد  مطالب   6-
ارسال گردند. با اين حال ممکن است به علت زيادبودن 
از  يا مناسبتي بودن آن، برخي  تعداد مطالب رسیده، و 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشريه ارسال نمايند.

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

را ذکر کنید.

 notepad و يا word 9 مطالب خود را ترجیحا در فايل-
تايپ   Arabic يا   Unicode فرمت  با  يا  و  ذخیره کرده 

کرده و ارسال نمائید.

آزاد  آثار  نامه پرشین در گزينش و ويرايش  -10 هفته 
اطالع  به  انتشار  از  قبل  محتوايي  تغییر  هرگونه  است. 

نويسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتی زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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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 

نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  وجود  عریان  و  برهنه  تصویر  یک  حتی  جمشید 
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

 آیا با حل مشکالت سیاسی درست خواهد شد؟
هر روز صبح که سری به سايتهای خبری بزنید، با سیالبی از عنوانها و سرخطهای خبری مواجه 
می شويد که همگی اخبار ناگواری را گزارش می کنند. از حوادث طبیعی که هزاران بی خانمان و زير 
آوارمانده برجای می گذارد، گرفته تا اعتراضات مردمی و واکنشهای سیاستمداران که گويی به دنبال 
همه چیز هستند جز منافع ملتشان و باالخره تا اخبار قتل و ترور و توحشهای بدوی که به منظور خط 
و نشان کشیدن در عرصه سیاست مدرن جهان صورت می گیرد! يکی از مضررات تکنولوژی اين 
است که فکر و ذهن شما را از درون يک پنجره الکترونیکی متوجه دورترين نقاط دنیا می کند اما از 

وقايعی که در همسايگی تان رخ می دهد غافل می کند.

در هفته گذشته، از سوی هموطنان تماسهای مکرری با دفتر نشريه داشته ايم؛ آقايی به داليل نامعلوم 
با اسم و آدرس خانمی حقیقی، از طريق ايمیل و پیامک برای مردم ايجاد مزاحمت می کند! بعضی از 
کسانی که دريافت اين پیامها، زندگی مشترکشان را به مخاطره انداخته و نیز خانمی که اين مزاحمتها 
به نام او و برای هتک آبرويش صورت گرفته، با هفته نامه تماس گرفته اند و خواستار انعکاس اين 

مسئله در نشريه شده اند!

قطعًا بدانید اگر آن فرد موردنظر را پیدا کنید، می بینید يک فروهر درشت به گردن انداخته و ادعای 
اگر يک  اندازد؛  به لرزه می  فرهنگ و تمدن هزاران ساله اش، گوش فلک را کر می کند و زمین را 
اروپايی از او بپرسد که شما ايرانیها با اعراب چه فرقی داريد، رگ غیرتش ورم می کند و جوش می 
آورد و گوشهايش سوت می کشد که: »ما)با عظمت يک سلطان(، خدا سال)!( فرهنگ و تمدن داشتیم!« 
و راست هم می گويد؛ »داشته« است؛ البته به استناد کتیبه های باستانی که اروپايیها کشف کرده اند و 
در دانشگاههای آمريکا تحت تحقیق و تفحص است واال کسی چنین فرهنگ و تمدنی از وی نديده و به 
ياد هم نمی آورد! اکنون سوال اينجاست که چگونه می توان فرهنگ و تمدن از دست رفته اين جوان 
حقیقتًا بیمار را به او باز گرداند؟ با برقراری رابطه با آمريکا؟ با براندازی رژيم؟ يا با اصالحات؟ آيا 
واقعًا بر اين باوريد که مشکالت جامعه ما، ملت ما و اصاًل چرا راه دور برويم، مشکالت خود فرد فرد 
ما که ممکن است در هر گوشه از دنیا باشیم، فقط سیاست است، يا با حل مشکالت سیاسی درست 

خواهد شد؟

هفته نامه پرشین

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: ...............................................................................................................................................................................

کدپستی: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ایمیل: ...........................................................................................

موبایل: ..................................................................................... شماره شروع اشتراک از شماره : .........................

مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         یکسال 60 £
لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید  و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید

Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  Tel/Fax: 020 8455 4203

استفاده از هرگونه طرح های  تبلیغاتی 
هفته نامه پرشین منوط به اجازه کتبی می باشد.
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با يک بمب کنترل از راه دور 

 استاد برجسته 
فیزیک ترور شد 

اخبار  از  یکي  به  بالفاصله  خبر  این 
مهم رسانه هاي بین المللي بدل شد

علي  دکتر  عضويت  از  ها  سايت  برخي   
اتمي خبر دادند  انرژي  محمدي در سازمان 

که با تکذيب اين سازمان مواجه شد

استاد شاخص دانشکده فیزيک دانشگاه تهران، صبح روز سه شنبه 
در يک حمله تروريستي در منطقه قیطريه تهران شهید شد. آن طور 
در  محمدي  علي  مسعود  دکتر  اند  داده  گزارش  رسمي  منابع  که 
حالي که به قصد سوار شدن بر خودروي شخصي خود از منزلش 
در قیطريه تهران خارج شده بود بر اثر انفجار يک بمب قوي که در 
يک موتوسیکلت جاسازي شده بود به شهادت رسید؛ بمبي که بر 

اساس اعالم پلیس، از نوع کنترل از راه دور بوده است. 

پس از اين اقدام بالفاصله دستگاه هاي امنیتي مسوول و پلیس در 
به  منزل وي  به  منتهي  کنترل مسیرهاي  با  و  منطقه حاضر شده 
تحقیق پیرامون اين حادثه پرداختند. مقامات قضايي نیز به اطالع 
رساني در اين باره پرداختند. جعفري دولت آبادي دادستان تهران 
استاد  يک  شدن  کشته  و  قیطريه  منطقه  در  انفجار  وقوع  تايید  با 
در  استاد  محمدي  علي  مسعود  گفت؛  انفجار  اين  اثر  بر  دانشگاه 
زمینه انرژي هسته يي است و تاکنون عوامل اين انفجار يا مظنوني 
در اين رابطه دستگیر نشده اند. اين مقام قضايي که با ايسنا گفت 
دستور  و  کرده  بازديد  محل  از  »بازپرس  افزود؛  کرد،  مي  وگو 
انتقال جسد به پزشکي قانوني را صادر کرده است و تحقیقات به 
منظور دستگیري عامل اين انفجار و علت و انگیزه آن در دادسراي 
دادسراي  سرپرست  و  دادستان  است.«معاون  شده  آغاز  جنايي 
براي  اينکه »بررسي هاي قضايي  اعالم  با  نیز  تهران  امور جنايي 
پیگیري کشته شدن استاد دانشگاه تهران آغاز شده است « در گفت 
 10/8 ساعت  گفت؛  گرفته  اقدامات صورت  در شرح  ايرنا  با  وگو 
صبح امروز- سه شنبه- خبر انفجار بمبي که منجر به کشته شدن 
»مسعود علي محمدي« استاد دانشگاه تهران شده است، به بازپرس 
کشیک قتل اطالع داده شد که بالفاصله بازپرس جنايي با حضور 
در صحنه تحقیقات خود را آغاز کرد. خبرنگاران خبرگزاري ها و 
شبکه هاي برون مرزي بالفاصله در محل انفجار حاضر شده و به 
پخش تصاوير زنده پرداختند. اين خبر بالفاصله به يکي از اخبار 
مهم رسانه هاي بین المللي بدل شد و پرس تي وي هم تصاوير اين 

حادثه را روي سايت خود قرار داد. 

علي محمدي کیست 

اما  داشت  اشتغال  تحقیق  به  بنیادي  ذرات  حوزه  در  وي  اگرچه 
را  مرتبط  نهادهاي  وي  ترور  خبر  انتشار  از  پس  شايعات  برخي 
واداشت تا در اين باره توضیحاتي را منتشر کنند. برخي از سايت 

ها از عضويت دکتر علي محمدي در سازمان انرژي اتمي خبر دادند 
که با تکذيب اين سازمان مواجه شد. در اطالعیه سازمان مذکور 
در خصوص ترور مسعود علي محمدي استاد دانشگاه تهران آمده 
است؛ سازمان انرژي اتمي ايران در پي حادثه تاسف برانگیز ترور 
کور استاد محترم دانشگاه تهران دکتر مسعود علي محمدي ضمن 
عرض تسلیت به خانواده محترم ايشان و جامعه علمي کشور به 
نوبه خود از مقامات امنیتي و قضايي تقاضا دارد در اسرع وقت 
عوامل اين حادثه را شناسايي نمايند. اين اطالعیه مي افزايد؛ برخي 
شايعات مربوط به رابطه استخدامي ايشان با سازمان انرژي اتمي 
ايران قويًا تکذيب مي شود. اما نیم نگاهي به سوابق علمي وي نیز 
از توانايي هاي او در برخي حوزه هاي با اهمیت فیزيک گواهي مي 
دهد. علي محمدي استاد تمام دانشکده فیزيک دانشگاه تهران و از 
اعضاي هیات امناي دانشکده فیزيک اين دانشگاه بوده و در مقاطع 
مختلف تحصیلي در دانشگاه هاي تهران و تربیت معلم به تدريس 
المللي خوارزمي  86 در جشنواره بین  اشتغال داشت. او در سال 
رتبه دوم پژوهش هاي بنیادي را کسب کرده و در حوزه مطالعات 
صفحه  شود.  مي  شناخته  پژوهشگر  يک  عنوان  به  بنیادي  ذرات 

شخصي وي در سايت دانشکده فیزيک دانشگاه تهران به آدرس 

http:///physics.ut.ir_alim/ohmdi با درج فهرستي از مقاالت 
عهده  بر  را  آنها  مشاوره  و  راهنمايي  وي  که  هايي  نامه  پايان  و 
داشته، بخشي از سوابق علمي اين استاد برجسته را منتشر کرد. 
ذرات  و  کوانتومي  فیزيک  او  سوي  از  شده  تدريس  اصلي  درس 
بنیادي بود که به همکاري او با موسسه تحقیقات ذرات بنیادي در 

دوران اصالحات طي سال هاي 76 تا 80 منجر شد.

وي اخیراً در زمینه مدل هاي کیهان شناسي براي توصیف انرژي 
 Remarks on نام  با  او  مقاله  بود. آخرين  فعال شده  نیز  تاريک 
generalized Gauss-Bonnet dark energy در ژورنال فیزيکال 
ريويو دي چاپ شده که مربوط است به مدلي گرانشي براي توصیف 
انرژي تاريک که کیهان شناسان بر اين باورند که اين انرژي تشکیل 
فیزيک  حوزه  در  او  است.  کیهان  انرژي  ماده-  درصد   70 دهنده 
هسته يي فاقد مقاله است. با اين حال مهمانپرست سخنگوي وزارت 
خارجه از مرحوم علي محمدي با عنوان »انديشمند هسته يي« ياد 
کرده و آن را به عوامل صهیونیستي و مزدوران امريکا نسبت داد. 
هرچند اين موضوع روز گذشته با واکنش وزارت خارجه امريکا 
بسیج  کردند.  رد  را  ماجرا  اين  در  داشتن  دست  و  شد  رو  روبه 
دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشکي نیز با صدور بیانیه يي 
ضمن محکوم کردن ترور دکتر مسعود علي محمدي خبر از آن داد 
المللي  بین  افراد تحريم شده توسط مجامع  لیست  نام وي در  که 

يي  هسته  دانشمندان  ترور  با  دشمنان  کرد؛  اعالم  و  داشت  قرار 
ايرنا  به گزارش  بگیرند.  را  ايران  ملت  پیشرفت  توانند جلوي  نمي 
در بخشي از اين بیانیه آمده است؛ دکتر مسعود علي محمدي که 
قرار  المللي  بین  افراد تحريم شده توسط مجامع  لیست  نامش در 
تهران  دانشگاه  فیزيک  دانشکده  استادان برجسته  از جمله  داشت، 
دانشگاهیان  تمامي  تايید  مورد  ايشان  علمي  رتبه  و  و شأن  بوده 
است. اين دانشمند هسته يي خدمات شايان توجهي را به پیشرفت 
هاي بومي کشور در موضوع هسته يي و تربیت فرزندان اين ملت 
از  برخي  تروريستي  واقعه  اين  از  پس  است. ساعاتي  داده  انجام 
سايت ها با استناد به خبر يک سايت، اين اقدام را متوجه »انجمن 
از  پس  آن  نام  بار  نخستین  براي  که  انجمني  دانستند.  پادشاهي« 
انتخابات رياست جمهوري دهم در رسانه هاي رسمي مطرح شده 
و يک گروه اپوزيسیون نظام معرفي شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که 
اطالعیه يي در سايتي اينترنتي با عنوان »تکاوران تïندر«، منتشر 
و  داشته  تعلق  ايران«  پادشاهي  »انجمن  به  است  مدعي  که  شده 

مسوولیت اين ترور را برعهده گرفته است.

کاووشی دیگر بر زخمی 
از بدنه جامعه ایرانی  

نوشته: سبا ايرانی 

هیاهو، شلوغی، آمد و شد مردمان، ترافیک، صف های طوالنی انتظار و 
.... همه و همه برای ما از روزمرگی های شهر زنده ای به نام لندن شده 
موقعیت های  اقسام  و  انواع  پیدايش  و  ظهور  شاهد  آن  کنار  در  است. 
هستیم.  بازار  آشفته  اين  در  نیز  ايرانیان  اقتصادی  و  تجاری  کاری، 
و  تجارت  تجربه ی  کسب  قبال  در  دنیا  گوشه  اين  در  ما  سهم  گويی 
جز  به  نیست  چیزی  حرفه ای  و  اقتصادی  بزرگ  سرمايه گذاری های 
يدک کشیدن نام آن با خود و انجام برخی رفتارها و عملکردهای غیر 

منصفانه و ناعادالنه در حق يکديگر.
روزنامه  با  مکرر  تماس های  برقراری  و  کننده  ناراحت  اخبار  شنیدن 
بعضی  سوءرفتارهای  و  سوءاستفاده ها  از  گِله گی  و  شکوه  بیان  و 
پیتزا شاپ ها،  قبیل رستوران ها،  از  ايرانی،  صاحبان و مديران مشاغل 
سوپرمارکت ها و... نه فقط ناخوشايند؛ بلکه باری از دلخوری و تالم را بر 
دوش ما نیز می گذارد. چرا بايد در اينجا چنین رفتارها و برخوردهايی را 
نظاره گر باشیم که به هیچ عنوان در شان يک ايرانی نمی باشد. بدرستی 
که جای پرسش دارد که چرا برخی از اين مديران به خود اجازه می دهند 
که پس از استخدام يا بکارگیری افراد؛ نخواهند حقوق قانونی و يا حتی 

توافقی خود را به فرد مزبور پرداخت نمايند. 
در واقع روی سخنم با برخی از دارندگان کار و سرمايه در اين شهر 
يا کشور است. مگر جز اين نیست که در ازای انجام کار، شما خريدار 
ساعات کاری افراد هستید؛ آيا براستی رواست که نخواهید حقوق آنها 

را پرداخت نمائید و با بیان اظهاراتی از قبیل:
 »حاال باشه خودم پولتو بهت می دم«. 

»خودم تماس می گیرم.«
»هفته ديگه زنگ می زنم بیا يه چک بنويسم برات.«

» دو هفته ديگه بیا يه سری بزن.«
»مگه پول نیاز داری؟«

 و ....
که در واقع با استفاده از جمالتی مشابه به آنها وعده سرخرمن بدهید. 
و  بارها  و  است  شده  باب  بسیار  اخیر  ماه های  در  خصوصا  امر  اين 
بارها شکاياتی از جانب هموطنان در اين باره ) اجازه بدهید برای حفظ 
مطرح  ما  با   ) پرهیز شود  شده؛  مطرح  اسامی  ذکر  از  آبرو  و  حرمت 
شده که خواستار مطالبه حقوقشان هستند و هريک به شدت از اينگونه 
موقع  به  پرداخت  عدم   ( مختلفی  شیوه های  به  که  تبعیضی  رفتارهای 
حقوقی،  فیش های  صدور  عدم  توافقی،  دستمزد  پرداخت  عدم  حقوق، 
پرداخت دستمزدهای بسیار ناچیز خصوصا در مورد ايرانیانی که فاقد 
کار  پاره وقت  که  افرادی  برای  يا حتی  و  اين کشور هستند  در  اقامت 
می کنند، عدم بازگرداندن انعام های دريافتی توسط مشتريان به آنها و 

...( بر سر آنها پیاده شده است؛ رنج می برند. 
می کند  صدق  دانشجويانی  مورد  در  عموما  مساله  اين  گويا  طرفی  از 
)مجاز به کار سفید و قانونی( که برای تامین هزينه های زندگی خود نیاز 
به کار دارند و پس از ورود به اين کشور و عدم آشنايی با محیط؛ در 
ابتدا در موقعیت های مختلف شغلی مانند کار در آشپزخانه رستوران ها، 
پیش خدمتی، پخش لیفلت و کارهايی از اين دست؛ نزد ايرانیان مشغول 
رها  را  کار  آن  بايد  يا  می شوند  متوجه  زمان  گذشت  با  اما  می شوند. 
نمايند و يا بايد برای مطالبه حقوق خود، کفش آهنی به پا نموده و ماه ها 

به دنبال دريافت آن بدوند. 
عالوه بر دانشجويان، طیف ديگری که مورد تظلم قرار گرفته اند؛ می توان 
از ايرانیانی نام برد که به هر دلیلی وضعیت اقامتی ثابت و مشخصی 
ندارند؛ صاحبان برخی مشاغل نیز با بکارگیری مخفیانه و پرداختی های 
بسیار کم )کار سیاه(؛ عمدتا آنها را بکار گرفته و در نهايت از پرداخت به 
آنهاطفره رفته و از آنجايی که اين قشر از افراد به لحاظ قانونی دستشان 
به جايی بند نیست؛ نمی توانند اقدامی حقوقی برای احقاق حقشان به عمل 
آورند و ناگزير مجبور به ترک آن کار می شوند و يا شرايط کاری را به 

همان شیوه تحمل می نمايند.  
اگر بخواهیم کاله خود را قاضی کنیم و از سر عدل و انصاف به اين 
قضیه بنگريم؛  خواهیم ديد که آنها در شرايط و موقعیت های گوناگون 
با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند. ای کاش صاحبان تجارت، 
به  آمیز  مسالمت  روحیه ای  و  متقابل  درک  با  کمی  کار،  و  سرمايه 
اين نوشته شايد مجالی باشد  بنگرند. به هر حال  هموطنان ديگر خود 
کارگران خود  يا  کارمندان  با  بهتر می دانند همیشه  که خود  آنها  برای 
چه منش يا رفتاری داشته اند؛ شايد اينطور به خود آمده و در مشکالت 
و شرايط سخت زندگی ساير هموطنان؛ خود را نیز سهیم دانسته و آن 
اتحاد و يکدلی که همواره برای تشبیه ايرانیان بکار رفته را در عمل نیز 
شاهد باشیم. باشد که اين گونه نگرش و عملکرد، فتح بابی، برای رونق 

و برکت صدچندان تجارت و سرمايه خود آنها نیز باشد.
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زیرذره بین
 نگراني خانواده روزنامه نگاران بازداشت شده؛

اين  وضعیت  بودن  نامشخص  به  نسبت  مهرگان  کیوان  خانواده   
تالش  مهرگان  خانواده  گفته  به  کردند.  نگراني  ابراز  نگار  روزنامه 
آنها و وکیل وي براي کسب اطالع از محل نگهداري و وضعیت او 
بدرالسادات  هاي  خانواده  حال  همین  در  است.  نبوده  بخش  نتیجه 
عبدالرضا  و  محمودي  سام  حکمت،  مهسا  وزيري،  نسرين  مفیدي، 
تاجیک ديگر روزنامه نگاران که در حوادث اخیر بازداشت شده اند 

نیز نسبت به بي خبري از آنها ابراز نگراني کرده اند. 

 29 ملوان ایراني اسیر دزدان دریایي؛
 خبرها حاکي از آن است که 29 ملوان ايراني همچنان اسیر دزدان 
از سوي  قبل  روز   37 ملوانان  اين  مهر،  گزارش  به  دريايي هستند. 

دزدان دريايي سومالیايي اسیر شدند اما هنوز آزاد نشده اند.

 تایید حکم یک دانشجو؛
 حکم دو سال حبس تعزيري »سروش ثابت« از فعاالن دانشجويي 
التحصیل  فارغ  اين  شد.  تايید  تجديدنظر  دادگاه   36 شعبه  توسط 
دانشگاه صنعتي شريف سال 86 دستگیر شده بود. همچنین براي 15 
نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد نیز از سوي کمیته انضباطي 
در مجموع 30 ترم محرومیت از تحصیل صادر شده است. اين احکام 
در حالي است که تعدادي از آنها هم اکنون در بازداشت به سر مي 

برند.

 چهار آزادي؛ 
در  عاشورا  از  پس  که  گلستان  استان  سیاسي  فعاالن  از  تن  چهار 
)فرماندار  رفعتي  حسین  شدند.  آزاد  بودند،  شده  بازداشت  گرگان 
گرگان در دولت اصالحات(، محمد رفعتي )عضو موسس ستاد 88 
گلستان(، محمد کیقبادي )نايب رئیس ستاد 88 گلستان( و مرتضي 
ايزدي )روزنامه نگار و عضو شوراي مرکزي ستاد 88 گلستان( با 

قرار وثیقه آزاد شدند.

 نگراني خانواده نوري زاد؛
 خانواده »محمد نوري زاد« با ابراز نگراني از وضعیت اين روزنامه 
نگار و فیلمساز خواستار تعیین تکلیف وي شدند. به گزارش کلمه، 
آنها اعالم کرده اند با گذشت بیش از 20 روز از بازداشت وي هنوز 

هیچ تماسي با نوري زاد نداشته اند. 

 هفته نامه یي علیه هاشمي؛ 
مجله همت که با تیتر جنجالي »احمدي نژاد کشون« بهمن ماه سال 
گذشته توقیف شده بود بار ديگر روي پیشخوان روزنامه فروشي 
ها قرار گرفت و در مدت يک روز به چاپ دوم رسید. اين مجله با 
نظام  از مسووالن و شخصیت هاي  ياران هاشمي، طیفي  تیتر همه 
محمدجواد  شهري،  ري  مهدي  آملي،  جوادي  کني،  مهدوي  همچون 
فاضل لنکراني، آيت اهلل امیني، امامي کاشاني، محسن رضايي، علي 
الريجاني، باهنر، تاج زاده، نبوي و فائزه هاشمي را به عنوان حلقه 
هاي اطراف هاشمي معرفي و بقاي انقالب اسالمي را در گرو انحالل 
پیوندهاي مرتبط با هاشمي عنوان کرده است. طبق ادعاي اين مجله، 
هاشمي رفسنجاني يک فرد نیست بلکه يک استعاره است؛ استعاره 
يي که راست و چپ و سرمايه دار و لیبرال حول او گرد آمده اند و 
صحنه گردان حوادث بعد از انتخابات اوست نه میرحسین موسوي. 
صاحب امتیاز اين هفته نامه »موسسه حفظ و بسط ارزش ها« است 
است و کسي هم  نشده  ثبت  هیچ کجا  در  آن  از  تماسي  که شماره 
پاسخگوي شماره تماس مندرج در صفحه آخر مجله نیست. مطالب 
اين نشريه چنان است که حتي روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد 
بذرباش از ياران احمدي نژاد را نیز به اعتراض واداشت. چنین رويه 
يي منجر به آن شد که اداره کل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي 
به  ارشاد روز چهارشنبه  اطالع رساني  و  امور مطبوعاتي  معاونت 
عکس  دلیل  به  نشريه  اين  مهر،  گزارش  به  دهد.  تذکر  نشريه  اين 
به  خود   20/10/88 مورخ  شش  شماره  اول  صفحه  در  منتشرشده 
استناد بندهاي 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر دريافت کرد. در 
تذکر اداره کل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي آمده است؛ درج 
تصوير شخصیت هاي محترم در کنار برخي ديگر افراد نامتناسب، 
اقدامي غیرحرفه يي بوده و به صورت ضمني، داراي شبهه اتهام به 

شخصیت ها است.

 پخش سخنراني علیه سران اصالحات در خیابان طالقاني؛
طالقاني  امريکا در خیابان  مقابل سفارت سابق  در  که  فروشگاهي   
 13 فرهنگي  محصوالت  عرضه  »فروشگاه  نام  به  و  داشته  قرار 
بلندگوي  چند  وسیله  به  است  مدتي  پردازد  مي  فعالیت  به  آبان« 
بیرون فروشگاه، به پخش سي دي سخنراني تند حمید روحاني علیه 

میرحسین موسوي، مهدي کروبي، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، آيت 
اهلل العظمي منتظري و ساير چهره هاي باسابقه نظام مي پردازد. اين 
سي دي که »فتنه بعد از انتخابات« نام دارد از يکي از سخنراني هاي 

حمید روحاني تهیه شده است. 

 سه آزادي؛ 
حکم ياشار قاجار دبیر سابق انجمن اسالمي پلي تکنیک پس از سه 
سال و نیم به وي ابالغ شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر طبق حکمي 
که به وي ابالغ شده است، وي به 148 ضربه شالق، پرداخت 100 
هزار تومان جريمه نقدي و دو سال حبس تعزيري که به مدت پنج 
سال تعلیق شده، محکوم شده است. همچنین توحید تمدني و محسن 
تبديل  با  بیات دو دانشجوي دانشکده فني دانشگاه فردوسي مشهد 
100 میلیون توماني آزاد شدند. »محمدتقي  قرار بازداشت به وثیقه 
جهانبخش« عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشکده حقوق و علوم 
سیاسي دانشگاه آزاد مشهد نیز با وثیقه 50 میلیون توماني آزاد شد.

 »فرارو« هم فیلتر شد؛ 
طلب  اصالح  و  اصولگرا  مختلف  هاي  رسانه  فیلترينگ  موج  از  پس 
نظیر پارسینه، شیعه آنالين، بنیان، مجمع روحانیون، قطره و... نوبت 

به سايت فرارو رسید که از يکشنبه شب فیلتر شده است.

 بخشنامه به هتلداران؛
به هتلداران ابالغ شده است براي گرفتن مجوز بايد   شنیديم اخیراً 
اقدام کنند. اين ابالغیه شامل هتلداران قديمي و معروف هم مي شود. 
هزينه اخذ مجوز براي راه اندازي هتل بالغ بر 60 میلیون تومان است 
و صاحبان آنها موظف شده اند هر چه زودتر براي اين منظور اقدام 

کنند.

 نگراني خانواده ملکي از بالتکلیفي وي ؛ 
به سالمت  نامه يي سرگشاده نسبت  ارسال  با  ملکي  خانواده دکتر 
وي ابراز نگراني کردند. در بخشي از نامه آنها آمده است؛با گذشت 
نزديک به پنج ماه از بازداشت محمد ملکي و علي رغم کهولت سن و 
رنج بردن از بیمارهاي متعدد، وي هنوز در وضعیت بالتکلیفي قرار 
دارد. در آخرين بار، کارشناس پرونده آزادي قطعي وي را تا اوايل 

دي ماه وعده داده بود.

 ادعاي دو سناتور امریکایي؛ 
اتخاذ  خواستار  امريکايي  سناتور  دو  لیبرمن  جو  و  کین  مک  جان 
خط مشي سختگیرانه تر کاخ سفید در قبال ايران شدند. به گزارش 
کردند  ادعا  ان  ان  سي  شبکه  با  مصاحبه  در  آنها  آسوشتیدپرس 
طرح  کند.  تحريم  اش  اتمي  مشي  دلیل خط  به  را  ايران  بايد  امريکا 

تحريم بنزين وارداتي ايران در دستور کار سناي امريکاست.

 لیالز در انتظار الیحه تجدیدنظر؛
 باخبر شديم وکیل سعید لیالز از فعاالن سیاسي و روزنامه نگاران 
دادگاه  به  را  وي  بدوي  حکم  در  تجديدنظر  اليحه  شده،  بازداشت 
نگرفته  قرار  لیالز  اختیار سعید  در  هنوز  اليحه  اين  اما  کرده  تقديم 
است. محمود علیزاده طباطبايي هفته گذشته اين اليحه را در اختیار 
و در صورت  کند  مطالعه  را  آن  لیالز  تا  داده  قرار  اوين  مسووالن 
لزوم يک اليحه تکمیلي نیز از سوي خود لیالز به دادگاه تقديم شود 
اما وي در مالقات پنجشنبه هفته گذشته با همسر خود تاکید کرده اين 
اليحه در اختیار او قرار نگرفته است. همچنین خانواده وي از جابه 
جا شدن چند باره سلول او در بند 209 خبر داده و نسبت به اثر آن 

بر روحیه لیالز ابراز نگراني کرده اند.

 رقص لوگو؛
 نشريه پرتو در مطلبي تحلیلي نتیجه گرفت لوگوي يکي از نشريات به 
گونه يي است که شکل زن در حال رقص را تداعي مي کند. به گزارش 
»شفاف« اين نشريه با تشريح چگونگي قرار گرفتن کلمات لوگو در 
کنار هم که به عقیده نويسنده مطلب به شکل زني رقصان درآمده 

است، خواستار تذکر به اين روزنامه شد.

 راهکارهاي وحدت بخش در جمهوري اسالمي؛ 
به  خود  چهارشنبه  روز  سرمقاله  در  اسالمي  جمهوري  روزنامه 
تشريح صريح وضعیت کنوني کشور پرداخت و با ارائه راهکارهايي 
ورزانه  خشونت  ادبیات  از  کشور  موجود  شرايط  از  خروج  براي 
انتقاد  شدت  به  جامعه  سیاسي  فضاي  بر  حاکم  حذفي  سیاست  و 
خود  نکند  تالش  کسي  »هر  است؛  شده  توصیه  مطلب  اين  در  کرد. 
بپذيرند  طرفین  دهد.  جلوه  مقصر  را  مقابل  طرف  و  نمايد  تبرئه  را 
نشود.  اشتباهات چانه زني  میزان  تعیین  براي  اند.  کرده  اشتباه  که 
پذيرفتن  بلکه  کرده  اشتباه  میزان  چه  طرف  هر  که  نیست  اين  مهم 
اصل اشتباه مهم است. همه درصدد جبران اين اشتباهات برآيند و 
حفظ  همه  اينکه  آخر  و  باشند  داشته  کار  اين  براي  جدي  يي  اراده 
نظام را اصل بدانند و براي تامین اين هدف که اساس است هرجا که 
الزم باشد گذشت کنند.« نويسنده اين سرمقاله در بخش ديگري به 
تبیین شرايط موجود کشور پرداخته و آورده است؛ »ادبیات خشونت 

آفريني که اکنون بسیاري از زبان ها، قلم ها و بلندگوها و متاسفانه 
بعضي از منبرهاي نماز جمعه را دربرگرفته به هیچ وجه در شأن 
اعتراض جايي  نظام جمهوري اسالمي نیست. در کشور ما فرهنگ 
ندارد. نه اينکه فقط حقوق معترضین به رسمیت شناخته نمي شود 
بلکه حتي خود معترضین هم قواعد اعتراض را رعايت نمي کنند. به 
جاي آنکه در موقع مقتضي مواضع خود را با صراحت روشن کنند 
محکوم  را  ساختارشکنان  و  کنند  مي  تکرار  را  خود  حرف  همواره 
ديدگاه  و  مواضع  معترض  که  زماني  تا  هم  مقابل  طرف  کنند.  نمي 
امريکايي  را  او  نکرده  روشن  مختلف  مسائل  درباره  را  خود  هاي 
السالم  علیه  امام حسین  مخالف  و  و ضدنظام  منافق  و  انگلیسي  و 
معرفي مي کند و هنگامي که صريحًا علیه منافقین و امريکا و انگلیس 
موضع گیري مي کند و در بیانیه خود مي نويسد »السالم علیک يا 
اباعبداهلل اني سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولي لمن واالکم 
و عدو لمن عاداکم« مي گويند ببینید او ثابت کرده که در اردوگاه عمر 
سعد است، تا زماني که فرهنگ اعتراض در جامعه ما اين گونه بي 
حساب و کتاب است و طرفین به قواعد آن پايبندي نشان نمي دهند 
ما نمي توانیم شاهد شکوفايي آرمان هاي نظام اسالمي باشیم.« در 
ادامه آمده است؛ »سیاست حذف اکنون تا سرمايه هاي ملي، ديني و 
سیاسي در باالترين رتبه ها پیش رفته است. اين تیغ تا کجا قرار است 

به بريدن ادامه دهد؟«

 احکام دو فعال دانشجویي؛
 کلمه نوشت شعبه 26 دادگاه انقالب تهران احکام دو فعال دانشجويي 
سال  هفت  به  کس«  بي  »علي  احکام،  اين  اساس  بر  کرد.  صادر  را 
انجمن  سابق  دبیر  فريدي«  »ناصح  و  شالق  ضربه  چهار  و  زندان 
74 ضربه  و  به شش سال حبس  نیز  تربیت معلم  دانشگاه  اسالمي 

شالق محکوم شده اند.

 دو بازداشت؛
مرکزي  ستاد  حقوقي  کمیته  اعضاي  از  رزاقي«  »رضا  شنیديم   
انتخاباتي میرحسین موسوي و »زويا حسني« عضو جبهه مشارکت 

در منازل خود بازداشت شدند.

 نظر آیت اهلل محمدي گیالني درباره مرجعیت؛
آيت اهلل محمدي گیالني رئیس سابق ديوان عالي کشور و از فقهاي 
برجسته که چندي پیش نشان ويژه عدالت را از رئیس جمهور دريافت 
کرد، بر تداوم مرجعیت آيت اهلل صانعي تاکید کرد. به نوشته روزنامه 
جمهوري اسالمي، آيت اهلل حاج شیخ محمد محمدي گیالني در پاسخ 
به سوال جمعي از شاگردان خود درباره مرجعیت آيت اهلل يوسف 
آقاي حاج شیخ يوسف صانعي  اهلل  آيت  اعالم کرد؛ »جناب  صانعي 
دامت برکاته از شاگردان مبرز حضرت امام قدس سره الشريف و 
مورد عالقه آن رهبر عظیم الشأن بوده اند. ايشان از استادان حوزه 

مقدسه قم و مجتهدين و جايز التقلید هستند.« 

 حمله به کروبي در قزوین؛
 سحام نیوز پايگاه خبري حزب اعتماد ملي و فارس از حمله گروه 
وي  خودروي  به  تیراندازي  و  قزوين  در  کروبي«  »مهدي  به  هايي 
خبر دادند. حسین کروبي فرزند کروبي به پارلمان نیوز گفت؛ »آقاي 
کروبي براي شرکت در مراسم روضه خواني ماه محرم که در منزل 
آقاي قوامي در قزوين برپا بود روز پنجشنبه به اين شهر سفر کرد. 
همزمان با ورود آقاي کروبي به قزوين، پیامکي در سطح گسترده به 
مردم شهر قزوين ارسال مي شود که » به پاخیزيد، کروبي به قزوين 
آمد« و آدرس منزل آقاي قوامي در آن پیامک ذکر شده بود.«کروبي 
و  رود  نمي  قوامي  آقاي  منزل  به  ابتدا  کروبي  آقاي  »اما  داد؛  ادامه 
براي استراحت به منزل يکي از اقوام آقاي قوامي مي ر ود تا بعد از 
اندکي استراحت در مراسم عزاداري شرکت کند.«وي تصريح کرد؛ 
»بعد از ساعتي چند اتوبوس و میني بوس از پايگاه هايي در جلوي 
محل اقامت آقاي کروبي مستقر مي شوند و بر اساس اطالعات به 
از  برخي  همچنین  و  نیروها  برخي  شامل  جمعیت  اين  آمده  دست 
پايگاه ها  نیروهاي بومي و روستايي بود که از ظهر در مساجد و 
دپو شده بودند.«کروبي يادآور شد؛ »اين افراد سپس با سنگ و آجر 
تمامي شیشه هاي محل اقامت آقاي کروبي را که در طبقه سوم بود 
شکستند و به فحاشي و اهانت به اين يار امام راحل پرداختند.«وي 
همچنین گفت؛ »يگان ويژه نیز در محل حاضر و يک داالن براي عبور 
آقاي کروبي ايجاد و پدرم سوار خودرو مي شود و با حفاظت يگان 
اظهار  کند.«کروبي سپس  تهران ترک مي  به مقصد  را  قزوين  ويژه 
داشت؛ »حین ترک منزل، اين افراد با تخم مرغ و آجر به خودرو حمله 
مي کنند و همچنین دو تیر به خودرو اصابت مي کند؛ يکي به شیشه 
اينکه خودرو ضدگلوله  به  با توجه  به شیشه عقب.  يکي هم  جلو و 
بود جدار رويي شیشه عقب مي شکند و شیشه جلو نیز ترک برمي 
خودروي  اتوبان  ابتداي  تا  ويژه  »يگان  کرد؛  خاطرنشان  دارد.«وي 
آقاي کروبي را اسکورت کرد و بعد از آن پدرم به تهران بازگشت.«

آنها که فیلتر شدند؛
از دسترسي کاربران  فیلتر و   چند سايت خبري در روزهاي اخیر 
آنالين،  شیعه  هاي  سايت  نوشت؛  شدند.نوانديش  خارج  اينترنتي 



7 هفته نامه پرشین جمعه 25 دی ماه 1388   -  شماره 129
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نوشته حسن نراقی - بخش  سیزدهم

فکر می کنم مربوط به سال های دهه سوم قرن خورشیدی 
حاضر باشد.

انسان واقعا حیرت زده می شود وقتی می بیند اين 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  

اين کتاب می خوانیم:
ضمنا نبايد فراموش کرد که روح ايرانی چندان خالص الهی 
و استوار بر پايه های محکم تقوی و حق پرستی نبوده است. 
در اشعار فارسی اسم خدا را زياد می بینیم و همین طور در 
همان ابیات اسم می و معشوق را... در شديدترين دورانهای 
به  قاجاريه  و  صفويه  دربارهای  در  و  تشیع  در  و  تقدس 
خوريم.  می  بر  عیاشی  و  بازی  زن  و  شرابخوری  حداکثر 
سفاکی ای که صفويه به مردم و حتی به افراد خاندان خود 
می کردند بی سابقه بوده است... و البته خود را مروج تشیع 
و مخلص آستان واليت می دانستند پیاده از اصفهان تا مشهد 
می رفتند گنبد و بارگاه تعمیر می کردند مرحوم مجلسی را 
وسیله دادند که  آن دريای عظیم مجموعه روايات و اخبار 
به  و  مورخین  نوشته  به  مجلسشان  در  ولی  کند...  جمع  را 
شهادتگچبری ها و نقاشی های موجود به جای گیالس قدح 
قیصريه  بازار  يک  شراب خورانده می شد و شبهای جشن 
را با چراغانی و شراب و شیرينی پر از زنهای مطرب و غیر 
دو  اين  کردند  می  قرق  شاه  برای  اختصاصا  طناز  مطرب 
گانگی روح ايرانی يا جمع بین ديانت و معصیت را شايد هیچ...

و اضافه می کند دروغ و تقلب نیز شايد در میان هیچ ملتی اين 
چنین رايج نبوده باشد...

وقتی صحبت از سر بقای سه ساله ايران می شود می گويد:
نشود  روبرو  دشمن  با  جدی  طور  به  ملتی  باشد  بنا  وقتی 
و  مغلوب شدن سر سختی  از  بعد  و  نجنگد  نفس  آخرين  تا 
را  يونانی  آداب  و  شود  اسکندر  تسلیم  بلکه  نکند  مخالفت 
بپزيرد اعراب که می آيند در زبان عربی کاسه گرمتر از آش 
شده صرف و نحو بنويسد يا کمر خدمت برای خلفای عباسی 
بسته دستگاهشان را به جالل و جبروت ساسانی برساند در 
آبدارترين  غزنوی  محمود  سلطان  چون  ترک  سالطین  مدح 
قصائد را بگويد غالم حلقه بگوش چنگیز و تیمور و خدمتگزار 
وارد  تازه  رنگ  به  زمان  هر  يعنی  گردد  فرزندانش  وزير  و 
در آمده به هر کس و ناکس تعظیم و خدمت کند دلیل ندارد 
که نقش و نام چنین مردم از صفحه روزگار برداشته شود. 
برابر  در  که  هستند  ها  اصولی  و  دنده  يک  های  سرسخت 
مخالف و متجاوز می ايستند و به جنگش می روند يا پیروز 
شکست  وقتی  و  خورند  می  شکست  احیانا  يا  و  شوند  می 
با  و  بیند  نمی  سازگاری  ی  زمینه  چون  حريف  خوردند 
می  درشان  پا  از  شود  می  روبرو  اطاعت  عدم  و  مزاحمت 

آورد و نابودشان می کند.
مختصر  علت  به  شمال  و  شرق  که  ديدم  مغول  حمله  در 
امرای فارس تسلیم شدند  با خاک يکسان شد ولی  مقاومت 

و سالم ماندند.
آن  نويسنده  صداقت  از  گرفته  نشات  صراحت  شک  بدون 
قابل تعمق است. مرحوم  هم حدود شصت سال پیش واقعا 
جمالزاده هم در مورد نکوهش عادت های مذموم هموطنانش 

نوشته های قابل توجهی دارد:
عادات  نکوهش  مورد  در  دارالمجانین  کتاب  از  بخشی  در 
متضاد يک ايرانی می آورد: دردو گوشه باغ خانه دو تخت 
با هزار  آقا آماده می شد روی يکی سجاده و تسبیح  برای 
و  ماست  مزه  با  عرق  بساط  ديگری  روی  و  دعا  و  خضوع 

خیار.
به خود می  قیافه که  با همه  ايرانیان:  ما  کتاب خلقیات  از  و 
گیرند مگر در سه مورد  نمی  به جد  را  دنیا  کار  گیرند هیچ 
مخصوص يکی شکم و يکی کیسه و يکی تنبان. وقتی پای اين 
سه چیز به میان آيد يوسف را به کالفی و خدا را به خرمايی 
اين مردم دوز و  به حال  می فروشند. چطور میخواهی دلم 
و  امور  معضالت  فصل  و  حل  برای  که  نسوزد  مزاج  کلکی 
مشکالت دنیا تنها به سه طريقه معتقدند که عبارتست از سر 
اين  هم بندی ماست مالی و روش مرضیه ساخت و پاخت. 
قريحه سرشار  کشفیات  از  و  بديع  فکر  مبتکرات  از  هر سه 
از  را  گوی سبقت  که  الحق  میدان  اين  در  و  است  خودشان 

جهان و جهانیان ربوده اند.

ادامه دارد

 مهاجراني؛ پناهنده نیستم؛
 

»عطاء اهلل مهاجراني« با نگارش مطلبي در وبالگش شايعه 
انگلیس تکذيب کرد. وي نوشت؛ »من  پناهندگي خود را به 
پناهنده نشده ام و هیچ گاه به هیچ کشوري پناهنده نخواهم 
شد. هیچ گاه در عمرم گذرنامه ديگري نخواهم داشت. براي 
کارهاي کنسولي مثل تجديد گذرنامه و شرکت در انتخابات 
و حتي  ام  رفته  لندن  در  اسالمي  کنسولگري جمهوري  به 
تمامي صفحات گذرنامه سابق و فعلي من کپي برداري شده 
است. مشخص است که من از ويزاي اقامت موقت استفاده 

مي کنم.« 

خارج  اينترنت  کاربران  از دسترس  ديروز  از  نیوز  تابان  و  پارسینه 
صبح  از  نیز  مبارز  روحانیون  مجمع  رسمي  ارگان  شدند.همچنین 

ديروز فیلتر شد.

 بازداشت حسین شیخ عطار؛
 شنیديم »حسین شیخ عطار« از زندانیان سیاسي قبل از انقالب که در 
گروه فالح نیز فعالیت داشت، هفته گذشته بازداشت شد. وي در دوره 
رياست محمد هاشمي و علي الريجاني در صدا و سیما در معاونت فني 

صدا و سیما مشغول به کار بود.

 دیدار عرب سرخي با خانواده اش؛
 همسر فیض اهلل عرب سرخي از مالقات با اين فعال سیاسي خبر داد 
و گفت؛ »مهم ترين چیزي که اين روزها آقاي عرب سرخي و ما را 
ناراحت مي کند بالتکلیفي و سرگرداني از عدم تعیین وضعیت پرونده 
گزارش  به  اوست.«  بازداشت  از  ماه  از شش  بیش  گذشت  با  ايشان 
و  جسماني  حال  اينکه  بیان  با  شربتدارقدس  مريم  نیوز«،  »پارلمان 
همراه  به  سلول  يک  در  »ايشان  گفت؛  بود،  مساعد  همسرش  روحي 

بهزاد نبوي نگهداري مي شوند.«

 حمله به دفاتر آیات دستغیب و صدوقي؛
 مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه يي نسبت 
به  کرد.  اعتراض  دستغیب  محمد  سیدعلي  اهلل  آيت  با  برخورد  به 
گزارش امروز در اين بیانیه با اشاره به سوابق علمي، انقالبي، مذهبي 
و سیاسي وي حمله به حوزه علمیه، مسجد و بیت آيت اهلل صدوقي در 
ايام محرم تقبیح شده است.آينده گزارش داده بود؛ بعدازظهر ديروز 
عده يي اقدام به آتش زدن در دفتر سومین شهید محراب شهید آيت اهلل 

صدوقي که دفتر آيت اهلل صدوقي نیز هست، کردند.

 درخواست چامسکي از ایران؛
 نوام چامسکي زبان شناس برجسته امريکايي و استاد دانشگاه ام آي 
تي با انتشار بیانیه يي خواستار آزادي سه کوهنورد امريکايي زنداني 
در ايران شد.به گزارش آينده در اين بیانیه آمده است؛ »من از توقیف 
طوالني شین باور، سارا شورد و جاش فتال عمیقًا نگرانم و امیدوارم 
دولت جمهوري اسالمي ايران بدون هیچ گونه تاخیري ترتیب آزادي 

آنها را بدهد.«

مالقات مجتبي هاشمي با خانواده اش؛
از  که  تهران  دانشگاه  سیاسي  علوم  دانشجوي  هاشمي  سیدمجتبي   
17 آذرماه در بازداشت به سر مي برد با خانواده اش در زندان اوين 
دانشکده  اسالمي  انجمن  مرکزي  شوراي  عضو  کرد.هاشمي  مالقات 
آذرماه   17 روز  که  است  تهران  دانشگاه  سیاسي  علوم  و  حقوق 
از  بسیاري  مدت  آنکه  با  و  است  بازداشت شده  آذر   16 خیابان  در 

دستگیري وي مي گذرد وضعیت پرونده وي هنوز مشخص نیست.

 حکم دو دانشجو؛ 
حکم چهار سال حبس »محمد تابع محمدي« از دانشجويان بازداشت 
شده در شیراز توسط شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان فارس تايید 
شد. همچنین »ناصر فريدي« دبیر سابق انجمن اسالمي دانشگاه تربیت 
معلم تهران نیز از سوي شعبه 26 دادگاه انقالب به شش سال حبس و 

74 ضربه شالق به صورت تعزيري محکوم شد.

 نگراني خانواده قدیاني نسبت به وضع او؛ 
مجاهدين  سازمان  مرکزي  شوراي  عضو  قدياني  ابوالفضل  خانواده 
انقالب اسالمي که يک روز پس از حوادث عاشورا بازداشت شد به 
شدت نگران وضعیت وي هستند.به گفته خانواده ابوالفضل قدياني وي 
از ناراحتي قلبي رنج مي برد و پیگیري هاي آنها جهت کسب اطالع از 

وضعیت وي و حل بازداشت وي تاکنون نتیجه يي نداشته است.

الریجاني؛ شوراي عالي امنیت ملي رابطه 
با انگلیس را پیگیري کند 

 

علي الريجاني از کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس خواست ضمن 
پیگیري موضوع کاهش روابط با انگلیس از طريق وزارت امور خارجه مساله را 
از طريق شوراي عالي امنیت ملي نیز پیگیري کند. به گزارش ايلنا رئیس مجلس 
شوراي اسالمي روز گذشته در جلسه علني مجلس گفت؛ دولت انگلیس چه در 
گذشته، چه امروز رفتارهايي در قبال ايران داشته که بحق نه از سر احساسات 
بلکه از سر تعقل وضعیت دولت انگلیس، وضعیت ننگیني است. رئیس قوه مقننه 
با تايید اظهارات نمايندگان متذکر راجع به رابطه با انگلیس اظهار داشت؛ بايد 
مراجع اصلي کشور در اين زمینه تامل جدي داشته باشند و روي روابط خود 
دقت الزم را داشته باشند. طرحي که اکنون در کمیسیون امنیت ملي و سیاست 
خارجي در رابطه با کاهش روابط مطرح است کار درستي است زيرا اين وظیفه 
کمیسیون امنیت ملي است که در رابطه با کشوري که آنقدر سابقه مستمري 
نسبت به ايران داشته، امروز هم در مناقشات اخیر نقش ايفا کرده است، موضوع 
را رصد کنند و در مورد سطح روابط هم تصمیم گیري کنند. وي از پیگیري 
امنیت ملي و سیاست خارجي  انگلیس در کمیسیون  با  موضوع کاهش روابط 
تشکر کرد و افزود؛ اکنون که کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي با توجه 
به همه ابعاد و با جديت در مورد سطح روابط با انگلیس در حال فعالیت است، 
به سامان برساند. رئیس مجلس شوراي اسالمي تصريح  را  اين کار  بگذاريد 
کرد؛ مجلس از اينکه حقوق ملت ايران در برابر چنین قدرت ستمگري دفاع شود، 
حمايت مي کند. وي پیگیري موضوع رابطه با انگلیس در کمیسیون امنیت ملي 
و سیاست خارجي را شیوه معقولي دانست و از رئیس اين کمیسیون خواست 

مساله را با جديت پیگیري کند. 

برگزاري آخرین جلسه دادگاه کلوتیلد ریس

 محمد علي مهدوي ثابت در گفت وگو با ايلنا در خصوص آخرين 
وضعیت اين تبعه فرانسوي گفت؛ طبق اطالع دادگاه آخرين جلسه 
آينده در  قرار است روز شنبه هفته  اتهامات موکلم  به  رسیدگي 
شعبه 15 دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي برگزار شود. 
گفتني است اين تبعه فرانسوي بازداشت شده در حوادث بعد از 
اتهامات  به  رسیدگي  جلسه  دومین  در  بار  اولین  براي  انتخابات 
متهمان بازداشت شده حضور يافته و پس از تفهیم اتهاماتي چون 
اقدام علیه امنیت داخلي کشور از طريق تباني و اجتماع با هدف 
اقدام علیه امنیت از طريق شرکت در تجمعات پس از انتخابات و 
اقدام به جمع آوري اخبار و اطالعات و عکسبرداري از اغتشاشات 
و ارسال آن به خارج از کشور از سوي قاضي رسیدگي کننده 
به دفاع از خود پرداخت. کلوتیلد ريس که در اواخر مردادماه و 
سفارت  در  و  شده  آزاد  زندان  از  میلیوني   300 وثیقه  توديع  با 
فرانسه اقامت دارد روز شنبه هفته آينده براي چهارمین بار جلسه 

رسیدگي به اتهاماتش برگزار خواهد شد. 
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 آزمایش موفقیت آمیز موشک 

رهگیر در چین 
 

به  امريکا  هوايي  پدافند  هاي  موشک  فروش  تصويب  دنبال  به   
تايوان، چین امروز با موفقیت رهگیر موشک خود که قادر است 
موشک ها را در هوا رهگیري کند، آزمايش کرد. به گزارش شبکه 
خبري »بي بي سي«، مقامات دولت چین در خبري اعالم کردند اين 
کشور با موفقیت رهگیر موشک خود را که مي تواند موشک ها را 
در هوا رهگیري کند و در بین راه مانع آنها شود، آزمايش کرد. اين 
در حالي است که چین در سال 2007 میالدي خبر آزمايش هاي 
بالستیکي موشک میان بردي را اعالم کرد که ماهواره هواشناسي 
چین  نیز  آن  از  بعد  سال  بود.  کرده  منهدم  را  کشور  اين  سابق 
موشک دوربرد از نوع »زمین به زمین« را آزمايش کرد. به گفته 
اين مقامات اين آزمايش دفاعي بوده و هیچ کشوري را مورد هدف 
قرار نداده است. اين آزمايش درست چند روز پس از آن صورت 
موشک  فروش  چین  اعتراضات  وجود  با  امريکا  که  است  گرفته 
هاي پدافند هوايي به تايوان را تصويب کرد. بنا بر اين خبر، چین 
در چند سال گذشته هزينه هاي دفاعي خود را به منظور مدرنیزه 
دنبال  به  چین  است.  داده  افزايش  خود  خلق  لیبرال  ارتش  کردن 
اين اقدام امريکا، هشدار داد اگر فروش موشک هاي پدافند هوايي 
به تايوان ادامه پیدا کند روابط میان امريکا و چین رو به تیرگي 
خواهد رفت. در همین راستا سخنگوي وزارت خارجه چین گفت؛ 
تايوان  امريکا و جزيره  ارتباط رسمي میان  با هرگونه  کشورش 
مخالف است. جیانگ يو سخنگوي وزارت خارجه چین ديروز در 
نشست هفتگي خود به خبرنگاران گفت؛ امريکا در مساله تايوان 
بايد به تعهدات خود پايبند باشد و نسبت به اين مساله )تايوان( با 
احتیاط برخورد کند. سخنگوي وزارت خارجه چین گفت؛ موضع 
چین درباره تايوان همواره روشن و ثابت است. الزم به ذکر است 

چین، تايوان را بخش الينفک خاک خود مي داند . 

گوانتانامو هشت ساله شد 
 

از  پس  سال  هشت   
ورود اولین زنداني به 
جو  گوانتانامو،  زندان 
تعطیلي  علیه  سیاسي 
زندان  اين  زودهنگام 
تر شده است.  سنگین 
طي  گاردين  روزنامه 
گزارشي آورده است؛ 
سالگرد  هشتمین  در 
ورود اولین زنداني به 

زندان گوانتانامو در کوبا، فضاي سیاسي علیه تعطیلي زودهنگام 
اين زندان سنگین تر شده است. محافظه کاران سیاسي مانند ديک 
چني هرگز با لزوم تعطیلي اين زندان موافق نبوده اند و به طور 
صريح نسبت به وعده رئیس جمهور امريکا مبني بر تعطیلي زندان 
در سال اول تصدي گري اش، ابراز ناراحتي کرده اند. جرج بوش 
رئیس جمهور سابق امريکا، خود اظهار کرده بود زندان گوانتانامو 
يک  شبیه  بیشتر  اظهارنظر  اين  اما  شود،  تعطیل  بايد  »عاقبت« 
تهديد در راستاي نگه داشتن اين زندان براي چندين دهه بود تا 
اينکه اظهارنظري براي تعطیلي اين زندان در زماني نزديک باشد. 
در  نافرجام  بمبگذاري  از  پس  است؛  آمده  گزارش  اين  ادامه  در 
شرايط  در  داد،  رخ  کريسمس  روز  در  که  امريکا  هوايي  خطوط 
به گذشته  ناگهاني زندان گوانتانامو، نسبت  احتمال تعطیلي  فعلي 
غیرقابل دسترس تر شده است. در زمان مراسم تحلیف رياست 
در  زنداني   225 امريکا،  جمهور  رئیس  اوباما  باراک  جمهوري 
گوانتانامو حضور داشتند. هم اکنون پس از گذشت يک سال هنوز 
198 زنداني در اين زندان باقي مانده اند. اگر قرار باشد زندانیان با 
همین سرعت از گوانتانامو خارج شوند، اين زندان در سال 2018 
تعطیل خواهد شد يعني چندين سال پس از اينکه اوباما کاخ سفید 
را ترک کرده است. در همین راستا فعاالن، حقوقدانان و اعضاي 
پارلمان انگلیس به مناسبت هشتمین سال ورود اولین زنداني به 
زندان گوانتانامو در برابر سفارت امريکا در لندن تظاهرات کردند. 
همچنین گروه هاي حقوق بشري و زندانیان سابق گوانتانامو نیز 
در اعتراض به وجود اين زندان در مقابل کاخ سفید در واشنگتن 
نارنجي  لباس  به تظاهرات زدند. برخي تظاهر کنندگان که  دست 
کنندگان  تظاهر  نیز  و  داشتند  تن  بر  را  گوانتانامو  زندانیان  رنگ 
ديگر خواستار بستن زندان گوانتانامو در سريع ترين زمان ممکن 
و تضمین تحويل تمامي زندانیان در بند اين زندان به دستگاه هاي 

قضايي و دادگاه ها شدند. 

در ادامه بررسي نقش انگلیس در جنگ عراق صورت گرفت 
 

حضور رئیس 
ارتباطات دولت 
بلر در دادگاه 

 رئیس ارتباطات دفتر نخست وزير انگلیس در زمان توني بلر ديروز 
)سه شنبه( در برابر کمیته ويژه تحقیق درباره جنگ عراق حاضر 
شد. به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره انگلیسي، الستر کمبل شش 
سال مسوول دفتر ارتباطات توني بلر نخست وزير انگلیس بود و 
گفته مي شود رويکرد وي تخاصمي و مرعوب کننده بود. البته مي 
بهترين  به  را  تا وظايف خود  را کرده است  گويد همه تالش خود 
شکلي که از دستش برمي آمد انجام دهد. با اين حال هیچ کدام از 
کارهايي که وي انجام داده به اندازه حضور در حمله به عراق در 
2003 بحث برانگیز نشده است. وي در سال 2003 نقش مشاور را 
در پرونده عراق داشت که در آن درباره توان نظامي عراق اغراق 
عراق مي  ارتش  بود  آورده شده  گزارش  اين  در  بود.  گويي شده 
تواند در 45 دقیقه، موشک هايي را با کالهک هاي بیولوژيک شلیک 
کند. چنین ادعايي توجیه حمله امريکا به اين کشور در 2003 شد. 
از جمله نخستین  بیولوژيک  از کارشناسان سالح هاي  ديويد کلي 
کمبل  گفت  وي  شد.  بازجويي  خصوص  اين  در  که  بود  افرادي 
درخواست چنین تغییراتي را در گزارش داده است اما کلي از بیم 

انکار دولت انگلیس دست به خودکشي زد. خبرنگار سي ان ان در 
گزارش دادگاه گفت کمبل در اين جلسه خاطرنشان کرد دولت وقت 
انگلیس با دولت امريکا در خصوص تهديد سالح هاي کشتار جمعي 
رژيم صدام همکاري اطالعاتي داشت و دو کشور رژيم صدام را 
حکومتي بي رحم مي دانستند. کمبل گفت اما دو کشور در برخي 
موارد ديدگاه هاي خود را داشتند به طوري که امريکا سیاست تغییر 
رژيم را دنبال مي کرد اما سیاست توني بلر مقابله با سرپیچي رژيم 
کشتارجمعي  هاي  نابودي سالح  زمینه  در  ملل  از سازمان  صدام 
به قطعنامه هاي سازمان  براي عمل کردن  و مجبور کردن صدام 
به  ديپلماسي  کردن  دنبال  بلر  توني  سیاست  گفت  کمبل  بود.  ملل 
اين شیوه جواب  بود  امیدوار  بلر  توني  بود و  تهديد نظامي  همراه 
دهد. کمبل بر سیاست متفاوت دولت بلر و دولت جرج بوش رئیس 
جمهور سابق امريکا در خصوص جنگ عراق تاکید کرد و به طور 
آشکار به سواالتي در خصوص زمان تغییر ديدگاه دولت انگلیس 
براي مشارکت در جنگ عراق توضیح نداد. مسووالن تحقیق انگلیس 
در خصوص جنگ عراق سواالتي از کمبل در خصوص نتايج ديدار 
توني بلر با بوش در مزرعه شخصي رئیس جمهور سابق امريکا در 
تگزاس قبل از جنگ عراق و تاثیر آن بر تصمیم گیري بلر پرسیدند. 
وي گفت اين ديدار موجب تغییر اساسي در ديدگاه دولت بلر نشد. از 
طرف ديگر حضور اين فرد در کمیته تحقیقات جنگ عراق با پوشش 
خبرنگار  البدري  ناصر  است.  شده  مواجه  يي  گسترده  يي  رسانه 
شبکه الجزيره در لندن تصريح کرد؛ بسیاري منتظرند ببینند الستر 
افزود؛  اين کمیته درباره جنگ عراق چه خواهدگفت. وي  کمبل در 
بسیاري معتقدند الستر کمبل شخصیتي جنجالي است به گونه يي 
پرونده سالح  پشت سر موضوع  دارند وي  عقیده  برخي  حتي  که 
اين  هاي کشتار جمعي عراق قرار دارد و تصويري غیرواقعي در 
در  تاکنون  که  است  مسوولي  باالترين  وي  کرد.  ارائه  خصوص 
کمیته تحقیقات جنگ حاضر مي شود و بعد از او افراد ديگري به 
اين کمیته خواهند آمد که برخي از آنان هم اکنون به عنوان وزير 
ايفاي نقش مي کنند. ناصر البدري افزود؛ به نظر مي رسد کمبل در 
با  از روابط خود  حالتي تدافعي قرار گرفته است و تالش مي کند 
توني بلر و مواضع خود دفاع کند. او تمامي تالش خود را به کار 
گرفته است تا در دامي که براي او پهن شده است، نیفتد. از طرف 
ديگر به گفته رئیس يک کمیسیون تحقیق مستقل هلندي که نتايج آن 
ديروز )سه شنبه( در الهه منتشر شد تهاجم مارس 2003 امريکا به 
عراق از نظر حقوق بین الملل مشروع نبود. ويلیبرارد ديويس رئیس 
اين کمیسیون تحقیق در کنفرانسي خبري در الهه گفت اين تهاجم 
مشروعیت کافي نداشت. کمیسیون تحقیق در گزارش خود که يک 
بالکننده نخست وزير هلند تسلیم  پیتر  يان  به  از آن ديروز  نسخه 
درباره  ملل  سازمان  امنیت  شوراي  هاي  قطعنامه  کرد  اعالم  شد، 
عراق در دهه 1990 ماموريتي براي تهاجم امريکا و انگلیس به عراق 
محسوب نمي شد. بالکننده پیش از اين در سال 2003 يعني زمان 
يورش امريکا و انگلیس به عراق نخست وزير هلند بود. تحقیقات اين 
کمیسیون به دنبال افشاي يادداشت هاي وزارت امور خارجه هلند 
که پايه هاي قانوني جنگ عراق را زير سوال مي برد، آغاز شد. اين 
کمیسیون مرکب از هشت کارشناس مسوول بررسي روند تصمیم 
تصمیم  پي  در  بود.   2003 تابستان  و   2002 تابستان  بین  گیري 
گیري هاي اين دوره دولت هلند مجبور شد با وجود فقدان قطعنامه 

سازمان ملل از اين تهاجم حمايت کند. 

القاعده تهدید به کشتن گروگان 
فرانسوي کرد  

  شبکه تلويزيوني الجزيره قطر روز دوشنبه خبر داد؛ شاخه سازمان 
القاعده در کشورهاي مغرب اسالمي تهديد کرده پي ير کامات گروگان 
فرانسوي خود را خواهد کشت. به گزارش ايرنا الجزيره افزود؛ القاعده 
تهديد کرد اگر چهار عضو اين سازمان از زندان هاي کشور مالي آزاد 
ربوده  گذشته  نوامبر  ماه  در  که  را  خود  فرانسوي  گروگان  نشوند، 
خواهد کشت. بنا بر اين گزارش، القاعده به دولت هاي مالي و فرانسه 
القاعده در کشورهاي  20 روز مهلت داد خواسته اش را اجابت کنند. 
خانواده  و  فرانسه  در  عمومي  افکار  از  يي  بیانیه  در  اسالمي  مغرب 
گروگان فرانسوي خواست دولت سارکوزي را تحت فشار قرار دهند و 
پاريس را از ارتکاب حماقت مشابه دولت انگلیس در قبال شهروند خود 
باز دارند، زيرا حماقت انگلیس سبب شد القاعده گروگان انگلیسي خود 

را مدتي پس از ربودن به هالکت برساند.  
**************

تبرئه برادر امیر امارات  
  

دادگاه جنايي العین امارات شیخ عیسي بن زايد آل نهیان را از تمامي 
تبرئه کرد.  افغان  تاجر  اتهامات وارده علیه وي در زمینه شکنجه يک 
العربیه گزارش داد؛ اين دادگاه همچنین به طور غیابي بسام و  شبکه 
النابلسي کساني را که اقدام به فیلمبرداري و تحريک  غسان مصطفي 
برادر امیر امارات جهت شکنجه تاجر افغان کرده بودند به اتهام توطئه 
چیني علیه شیخ عیسي به پنج سال حبس محکوم کرد. حبیب المال وکیل 

العربیه گفت؛ دادگاه به اين علت به تبرئه شیخ عیسي  شیخ عیسي به 
راي داد که بر اساس شواهد ارائه شده و بررسي ها مشخص شد شیخ 
عیسي قبل از انجام چنین اقدامي از مواد مخدر استفاده کرده بود و در 
آن زمان در وضعیت عادي قرار نداشت و اين اقدام به وسیله برادران 
از شیخ عیسي صورت گرفته بود. همچنین  باج خواهي  نابلسي براي 
وکیل شیخ عیسي گفت؛ دادگاه حکم به پرداخت جريمه يي معادل 10 
هزار درهم )2700 دالر( به تاجر افغان به نام محمد شاهپور داده است 
و اعالم کرد او مي تواند طي يک دادخواست پرداخت کامل جريمه را 

طلب کند.  
******************

تاسیس مدرسه جاسوسي در فرانسه  
 

 رئیس جمهور فرانسه قصد دارد با هدف وحدت بخشیدن به جامعه 
به  کند.  تاسیس  ها«  جاسوس  براي  يي  »مدرسه  کشورش  اطالعاتي 
گزارش ايسنا قرار است اين مدرسه در نزديکي برج ايفل تاسیس شود 
و تنها مقام هاي ارشد اطالعاتي فرانسه حق ورود به آن را دارند. اين 
مدرسه يک آکادمي جاسوسي خواهد بود که نقش پايه يي آن، ايجاد 
فرهنگ واحد میان آژانس هايي است که با يکديگر رقابت مي کنند. به 
از  بیش  فرانسه  اطالعاتي  هاي  آژانس  تلگراف،  ديلي  روزنامه  نوشته 
انتظار  هستند.  مبارزه  حال  در  يکديگر  با  کنند  مبارزه  دشمن  با  آنکه 
مي رود اولین رئیس اين آکادمي اطالعاتي طي چند روز آينده معرفي 
بود  آکادمي يک زن خواهد  لوموند، رئیس  به گزارش روزنامه  شود. 
رئیس  نیکال سارکوزي  نیست.  سابقه جاسوسي  گونه  هیچ  داراي  که 
جمهور فرانسه مصمم است يک جامعه اطالعاتي واحد بر اساس مدل 

امريکايي در فرانسه ايجاد کند.  
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خلیج ع.ر.ب.ي در کتاب هاي 
درسي عراق خلیج فارس شد  

  
عراق  پرورش  و  آموزش  وزير  داد؛  گزارش  المحیط  پايگاه 
درسي  کتب  در  را  ع.ر.ب.ي«  »خلیج  نام  است  گرفته  تصمیم 
تمامي مقاطع تحصیلي تصحیح و آن را تبديل به »خلیج فارس« 
کند. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي المحیط، خضیر 
تغییرات  راستاي  در  عراق  پرورش  و  آموزش  وزير  الخزاعي 
اين کشور  تاريخي و جغرافیايي در سیاست خارجي  اساسي، 
تصمیم گرفته است نام »خلیج ع.ر.ب.ي« را از تمام کتب درسي 
عراق تصحیح کرده و آن را به خلیج فارس تغییر دهد. اخبار 
تحصیلي  کتب  انتشار  بر  خود  الخزاعي  که  است  آن  از  حاکي 

عراق نظارت دارد.  

درخواست کره شمالي از 
سازمان ملل  

  
براي  کشورش  تمايل  از  ملل  سازمان  در  شمالي  کره  سفیر 
بازگشت به روند مذاکرات هسته يي در صورت برداشته شدن 
تحريم ها علیه آن خبر داد. به گزارش واحد مرکزي خبر، سین 
سون هو گفت کشورش تمايل دارد گفت وگوها درباره برنامه 
هسته يي خود و همچنین پايان دادن رسمي به جنگ کره را به 
طور موازي دنبال کند. البته اين مشروط به آن است که تحريم 
ها علیه کره شمالي لغو شوند. نماينده کره شمالي در سازمان 
را  کشورش  علیه  الملل  بین  جامعه  و  امريکا  هاي  تحريم  ملل، 
»نشانه بي اعتمادي« توصیف کرد که بايد پیش از ملحق شدن 
کره شمالي به مذاکرات خلع سالح هسته يي کنار گذاشته شود. 
سین سون هو گفت آغاز مذاکرات صلح براي پايان دادن رسمي 
به جنگ کره پیش از پايان يافتن همه تحريم ها غیرممکن است. 
کره جنوبي و امريکا هم اکنون نیز پیشنهاد مشابهي را که وزارت 
خارجه کره شمالي روز دوشنبه ارائه کرده بود، نپذيرفته اند.  

کشته شدن یکي از رهبران 
محلي القاعده در یمن  

  
خبرگزاري رسمي يمن  از کشته شدن رهبر يکي از گروه هاي 
القاعده در اين کشور در درگیري با نیروهاي امنیتي خبر داد. به 
گزارش رويترز خبرگزاري سبا يمن به نقل از استاندار استان 
شبوه نوشت نیروهاي امنیتي خانه عبداهلل المحضار را محاصره 
شد.  کشته  امنیتي  نیروهاي  با  آتش  تبادل  در  وي  و  کردند 
اين کشور  دو سرباز  کشته شدن  از  همچنین  يمن  خبرگزاري 
و زخمي شدن چهار تن ديگر در جريان يک عملیات کمین در 
استان شیوه خبر داد. در خبر ديگري ابوبکر القربي وزير امور 
خارجه يمن در يک کنفرانس خبري در صنعا با اعالم مخالفت 
المللي در خاک يمن  بین  نیروهاي  استقرار  به  کشورش نسبت 
اظهار داشت؛ تکیه به نیروهاي امنیتي و ارتش يمن بهترين راه 
براي مبارزه با شبه نظامیان است. وي تاکید کرد؛ تالش هاي 
امنیتي يمن با دستاوردهاي زيادي در راستاي تحت پیگرد قرار 
مصمم  يمن  و  بود  همراه  کشور  در  تروريستي  عناصر  دادن 
القربي  دهد.  ادامه  خصوص  اين  در  خود  هاي  تالش  به  است 
خاطرنشان کرد؛ يمن با هرگونه تصمیمي که از کنفرانس لندن 

در جهت نقض حاکمیت اين کشور صادر شود، مخالف است.  

رد شایعات مبني بر کودتا
 در عراق  

 
مقررات  اعالم  اينکه  بر  مبني  شايعاتي  عراق  دفاع  وزارت   
غیرمنتظره منع آمد و شد در سراسر بغداد پس از خنثي سازي 
تالش کودتاي نظامي بوده را رد کرد. به گزارش ايسنا، محمد 
العسگري سخنگوي وزارت دفاع عراق در کنفرانس خبري گفت؛ 
زمان انجام کودتا در کشور پايان يافته و اين اطالعات، اطالعاتي 
غیردقیق و عاري از صحت و گمراه کننده است. محمد العسگري 
گفت؛ آنچه منتشر شده مبني بر اينکه يک يگان نظامي در رژه 
روز ارتش دست به کودتا زد، مساله يي مضحک است. ارتش 
يک سازمان ملي وابسته به دولت است. العسگري افزود؛ اجراي 
قانون منع آمد و شد يک اقدام پیشگیرانه با استناد به اطالعاتي 
مبني بر وجود خودروهاي بمبگذاري شده، کمربندهاي انتحاري 
اين  در  گونه خطري  هیچ  افزود؛  العسگري  است.  بوده  بمب  و 
اطالعات  به  استناد  با  امنیتي  تدابیر  اين  و  نشد  مشاهده  زمان 
نیروها، در چند روز آينده تکرار خواهد شد. در خبر ديگري گفته 
مي شود بر اثر انفجار کامیون بمبگذاري شده در نزديکي مرکز 
پلیس در منطقه الصقالويه در شمال شهر فلوجه عراق دست کم 

هفت تن کشته و شش تن ديگر زخمي شدند.  

سنت،چالش پیش روي امريکا در افغانستان 

مردانی که می میرند اما 
به مهمان  خیانت نمی کنند
کريستین ساينس مانیتور
 ترجمه : سارا معصومی

اشتباهات  از  جوان  اوباما  باراک  متحده  اياالت  رئیس جمهوری  اگر 
بريتانیا در آلبانی در سال 1943 درس بگیرد و البته افغان ها را با توجه 
اين  می تواند  متحده  اياالت  بنشیند،  قضاوت  به  مذهبشان  و  فرهنگ  به 
جنگ را به نفع خود به پايان برده و در نهايت با آبروداری از اين کشور 

خارج شود. 
بالکان،  منطقه  در  کوهستانی  کشوری  آلبانی  که  بود  پیش  سال  هفتاد 
هنوز در دست سلحشورانی بود که به شکل قبیله ای زندگی می کردند. 
در جريان جنگ جهانی دوم آلمان اين کشور را به اشغال خود درآورد. 
آنها  رهبری  که  متحدين  بالکان،  منطقه  استراتژيک  اهمیت  به  توجه  با 
به  منطقه  اين  در  را  پوششی  عملیات های  داشت  عهده  بر  بريتانیا  را 
راه انداختند تا به واسطه آن شکل و شمايل شهروند نشینی به بالکان 
شدند؛آنها  مرگبار  اشتباهی  دچار  نقطه  يک  در  اما  ببخشند.متحدين 
کردند.  فراموش  را  منطقه  اين  در  قبیله ای  مردان  گری  نظامی  ساختار 
اکنون باراک اوباما هم بايد به ساختار سلحشوری و نظامی گری که در 
مردان افغان ريشه کرده دقت کند و تنها در اينصورت است که امريکا 

می تواند با افتخار افغانستان را ترک کند .

در قبايل آلبانی فرهنگ سنتی حرف اول را می زند. وفاداری به خانه و 
اما آلبانی   1943 . در  قبیله تنها چیزی است که برای همه اهمیت دارد 
اين  به  چندان  قبايل  مردان  و  قدمت  سال  سی  نهايتا  با  بود  کشوری 
سرزمین حس وفاداری نداشتند. آنها دولتمردان را هم مفسد اقتصادی 
می دانستند.همزمان در همین منطقه کوهستانی قبايلی بودند با ساکنانی 
قبايلی هم که دشمن قسم  نگاه می کردند و  به هم  به چشم دوست  که 
خورده هم بودند. همین تفاوت ديدگاه بود که در نهايت البانی را تبديل 
در   . کرد  قبیله ای  و  قومی  جنگ های  و  متفاوت  ائتالف ها  سرزمین  به 
خصوص افغانستان هخم دقیقا همین نسخه قابل ارجاع است . يک افسر 

نیروهای متحدين در آن زمان در خصوص ساکنان آلبانی گفت: صحبت 
کردن با يک آلبانی تبار و توضیح ديدگاه يک انگلیسی برای او دقیقا هدر 
او را تشويق کنید که دقیقا  اين است که  . تنها شیوه  دادن زمان است 
همان سبک و سیاقی که شما فکر می کنید با طرز فکر من هم همخوانی 

دارد.

در نهايت بريتانیايی ها نتوانستند توجه آلبانی تبارها را جلب کنند. هزينه 
عملیات  چهارده  حداقل  شد،  پرداخت  ناتوانی  اين  باالی  هم  هنگفتی 
مشترک متحدين شکست خورد و البته تلفات طرف آلبانیايی  هم غیرقابل 
شمارش بود . در 1945 در نهايت آلمانی ها از آلبانی بار سفر بستند و 

اين کشور را به دست ديکتاتوری سپردند. 
در افغانستان اما نیازی به تکرار اين پايان تلخ نیست. آنچه در خصوص 
مردان قبايل آلبانی در 1943 گفته می شد اکنون در مورد مبارزان افغان 
منافع  حرکتی  هر  برای  ابتدا  هم  افغان ها   . دارد  عینیت  هم   2010 در 
شخصی، قومی و قبیله  ای را مد نظر قرار می دهند . وفاداری آنها هم به 
دولت يا ايدئولوژی خاصی نیست. به نظر می رسد که دولت باراک اوباما 
و فرماندهان ارتش او هم اين موضوع را درک کرده اند. البته درس هايی 

که ما از شکست ها در آلبانی گرفتیم بسیار ريشه ای است.

به  سنتی  ساکنان   ، آلبانی  در  که  است  اين  گرفتیم  که  نخستی  درس 
سیستمی از قوانین محلی پايبند بودند که در حقیقت نوعی از تعصب و 
غیرت به خانه و خانواده بود. در افغانستان هم مقوله ای به نان " ننگ" 
وجود دارد که افغان ها حاضرند سر خود را بدهند اما با اين واژه مواجه 
به يک مرد سنتی  به سختی می توانستند  انگلیسی ها  آلبانی  نشوند. در 
بفهمانند که می توان در زندگی گاه خیانت هم کرد اما خودکشی نکرد. 
به عنوان نمونه يک آلبانی تبار حاضر نبود دوست يا برادر خود را که 
برای آلمانی ها کار می کند،لو دهد. نه پول و نه مقام هیچ کدام نمی توانست 

مردی از تبار آلبانی ها را به اين حرکت وادار کند.

در افغانستان هم سربازان امريکايی بايد اين حس تعصب در افغان ها را 
درک کنند. افغان ها در هر حرکتی نوعی از به خطر افتادن آبرو و ناموس 
خود را می بینند. بدون تعصب و غیرت هم افغان ها درست مانند آلبانی ها 
اين است  تنها راه  افغانستان  خود را موجوداتی بی ارزش می دانند. در 
که ايالت متحده هم بر تعداد نیروهای خود بیفزايد و هم البته آنها را با 
. تنها در چنین شرايطی است که افغان ها  نیروهای افغان همراه سازد 

احساس می کنند هم ناموس خود را حفظ کرده اند و هم وطن را .

، مردم  آلبانی  مانند  افغانستان هم درست  در  که  اين است  درس دوم 
مهمان را مانند چشم خود دوست دارند. مهمان آنها حتی اگر يک نازی 
هم باشد ، افغان ها و آلبانیايی ها خود را موظف به حمايت از او می دانند. 
برای  . طالبان  نوازی در حقیقت شمشیری دولبه است  اين مهمان  البته 
افغان ها حکم نوعی مهمان را دارد . نمی توانید انتظار داشته باشید که 

افغان ها به راحتی مهمان نوازی خو د را کنار بگذارند. 
باراک اوباما ماه گذشته در سخنرانی خود به خوبی به بحث بازسازی 
افغانستان اشاره کرد. اگر واشنگتن امیدی به موفقیت در افغانستان دارد 
بايد میان قبايل دوستی و اخوت ايجاد کند. امريکا بايد اعتماد کسانی را 
که بستگان خود را با حضور امريکا در افغانستان از دست داده اند،جلب 
نخواهند  نگیرند،آرام  انتقام  که  تا زمانی  افغان ها  در غیراينصورت  کند 
گرفت . هنوز هم در مناطق کوهستانی آلبانی همان سنت های هفتاد سال 
پیش جاری است اما اين کشور در آستانه الحاق به اتحاديه اروپا قرار 
گرفته است. ما بايد در افغانستان يا دشمن را بکشیم و يا با آنها سازش 

کنیم. هیچ راه میانه ای در اين میان وجود ندارد . 

2009 خونبارترین سال براي 
غیرنظامیان افغان 

سازمان ملل  اعالم کرد شمار غیرنظامیان افغاني که طي سال 
گذشته در خشونت هاي مربوط به جنگ اين کشور کشته شدند، 
به باال ترين سطح از زمان آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 
به  مربوط  شدگان  کشته  شمار  که  است  حالي  در  اين  رسید. 
يافته  کاهش  درصد   30 حدود  افغانستان  در  ائتالف  نیروهاي 
عراق  در  امريکايي  نیروهاي  افزايش  طرح  با  همزمان  است. 
نگراني مجامع بین المللي نسبت به افزايش خشونت ها در اين 
کشور افزايش يافته و موضوع تلفات غیرنظامیان در افغانستان 

به موضوع حساسي تبديل شده است

تلفات  از  نیمي  تقريبًا  کرد  اعالم  گزارشي  در  ملل  سازمان   .
که  جايي  اند؛  بوده  افغانستان  جنوب  در  افغان  غیرنظامیان 

شديدترين درگیري میان نیروهاي امريکايي و ائتالفي با گروه 
طالبان و ديگر افراطیون ديده شده است. در اين گزارش آمده 
در  ديگر  مناطق  و  قندوز  استان  همچون  باثباتي  مناطق  است 
شمال شرق افغانستان نیز شاهد افزايش ناآرامي و تنش بوده 
است  کرده  اعالم  نیز  افغانستان  در  ملل  سازمان  هیات  است. 
اند  افغانستان کشته شده  در   2009 2412 غیرنظامي در سال 
که اين آمار نشان دهنده افزايش 14 درصدي کشته شدگان در 

افغانستان در مقايسه با سال 2008 بوده است. 

همچنین 3566 غیرنظامي نیز در سال 2009 زخمي شدند. در 
امريکايي در  نیروهاي  استقرار جديد  پنتاگون زمان  خبر ديگر 
افغانستان را اعالم کرد و تضمین داد که شماري از نیروهايي 
سال  تابستان  در  شده  درخواست  اوباما  باراک  سوي  از  که 
امريکا  دفاع  وزارت  شد.  خواهند  مستقر  افغانستان  در  جاري 
)پنتاگون( اعالم کرد 3100 نیروي امريکايي در تابستان جاري 

در افغانستان مستقر خواهند شد. 
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

با عبور از اوج بحران مالي صورت مي گیرد 

ظهور مراکز جدید 
مالي درجهان 

محمد علي آذري نیا 

جمله  از  جهان  مالي  سنتي  مراکز  شده  باعث  جهان  مالي  بحران 
افول شديد شوند و اگر کمک هاي بي دريغ  لندن دچار  نیويورک و 
دولت ها نبود، اين مراکز و بازارها هرگز وارد روند بهبود نمي شدند. 
اکنون با ضعیف شدن اين مراکز مالي، مراکز جديدي در حال ظهور 

هستند و قصد دارند با 
بهره بردن از فرصت پديد آمده جايگاه مستحکمي در ساختار مالي 
از جمله  بانکي منطقه اي  پیدا کنند. در سراسر جهان، مراکز  جهان 
چشمگیر  رشد  آستانه  در  زوريخ  و  سنگاپور  شانگهاي،  تورنتو، 
در  هستند.  جهان  مالي  جديد  مراکز  به  شدن  تبديل  و  فعالیت ها 
مقاله حاضر به 10 مرکز مالي نوظهور و ويژگي هاي هريک اشاره 

مي شود. 

تورنتو 
شد.  خواهد  جهان  مالي  اصلي  مرکز  پنج  جزو  به زودي  تورنتو 
هم اکنون نیز فعالیت هايي که در اين شهر در بخش بانکداري صورت 
مي گیرد، بسیار گسترده است. طي سال هاي اخیر تاکید اصلي بخش 
انجام  کانادا  خود  در  که  بوده  فعالیت هايي  بر  تورنتو  بانکداري 
بر  مي کنند  تالش  بانکداري  بخش  در  مسئول  مقامات  اما  مي شده 
حجم فعالیت هاي بانکي بین المللي اين شهر بیفزايند و تورنتو را به 
يکي از دو مرکز اصلي مالي در آمريکاي شمالي و يکي از پنج مرکز 
اصلي مالي جهان تبديل کنند. درحال حاضر تورنتو پس از نیويورک 
و شیکاگو در جايگاه سوم مالي اين منطقه قرار دارد و فعالیت هاي 

مالي و بانکي در آن بسیار گسترده است. 

لوکزامبورگ 
لوکزامبورگ به سبب مقررات بانکي خود که شبیه مقررات بانکي 

محرمانه  به شدت  مشتري ها  اطالعات  آن  در  و  است  سوئیس 

جذاب ترين  از  يکي  به  شدن  تبديل  حال  در  مي شود  نگهداري 
بانکي  و  مالي  مقامات  است.  جهان  مالي  مراکز  بزرگ ترين  و 
لوکزامبورگ با وضع قوانین و مقرراتي که امور بانکي را تسهیل 
فراهم  مالي  فعالیت هاي  براي  را  شهر  اين  جذابیت  زمینه  مي کند، 
مختلف  کشور   24 از  بانک   145 از  بیش  درحال حاضر  کرده اند. 
در لوکزامبورگ مشغول فعالیت هستند. اين بانک ها عمدتا شعبات 

بانک هاي بزرگ خارجي با حوزه فعالیت بسیار گسترده هستند. 

سائوپائولو 
برزيل يکي از اقتصادهاي موفق آمريکاي جنوبي است و همزمان با 
فعالیت هاي  براي  سرمايه گذاران  کشور،  اين  اقتصادي  رشد  ادامه 
به سائوپائولو  منطقه  در  چه  و  برزيل  در  چه  بانکي خود  و  مالي 
اما  نیست  توسعه يافته  چندان  برزيل  مالي  بازار  دوخته اند.  چشم 
اقتصادي برزيل در حال رفع تمام موانع موجود  مقامات بانکي و 
بر سر راه رشد بازار بانکي و مالي کشور هستند. از طرف ديگر 
ثبات مالي يکي از عوامل مهم جذابیت اين کشور براي انجام امور 
مالي و بانکي توسط سرمايه گذاران خارجي است. مقامات برزيل از 
مدت ها پیش در حال رفع موانع موجود از جمله دشواري راه اندازي 

کسب وکار و دست وپاگیر بودن مقررات هستند. 

زوريخ 
همراه  به  زوريخ  در  بانکي  عملیات  مالیات هاي  نرخ  بودن  پايین 
پیشرفت  حال  در  شهر  اين  شده  باعث  بانکي  پیشرفته  زيرساخت 
باشد. زوريخ که از سال ها پیش بازاري بزرگ براي مبادالت ارزي 
بوده در حوزه مبادالت و عملیات بانکي بین المللي بسیار کارا عمل 
مي کند و مشکالت مالي جهاني بر حجم فعالیت هاي آن تاثیر قابل 
بانکداري خصوصي  دارايي ها و  نداشته است. مديريت  مالحظه اي 
از مهم ترين نقاط قوت زوريخ محسوب مي شود. جو تجاري زوريخ 

بسیار مساعد فعالیت هاي بانکي و تجاري است. 

شانگهاي 
دسترسي به چین، حرکت مستمر به سوي اصالح ساختارهاي مالي 
تبديل  حال  در  شانگهاي  شده  باعث  تجاري  فعالیت هاي  تسهیل  و 
شدن به يکي از مراکز عمده مالي جهان باشد. در آوريل سال 2009، 
دولت چین اعالم کرد قصد دارد شانگهاي را تا سال 2020 به يکي 
از مراکز بزرگ مالي جهان تبديل کند و تجربه نشان داده هنگامي 
قصد  پکن  مي بخشد.  تحقق  را  آن  مي دهد  وعده اي  چین  دولت  که 
دارد شانگهاي را به مرکز فعالیت هاي بانکي آسیا تبديل کند. رشد 

باالي اقتصادي چین و توان مالي عظیم اين کشور تضمین مي کند 
که در آينده اي نه چندان دور شانگهاي براي تمام فعالیت هاي بانکي، 
مرکزي بین المللي خواهد بود البته هنگ کنگ يک رقیب اصلي براي 
شانگهاي است. ارزش بورس شانگهاي 2700 میلیارد دالر و ارزش 
تمرکز  ديگر،  سوي  از  است.  دالر  2300میلیارد  هنگ کنگ  بورس 
اين  بانکي است و در  اصلي شانگهاي بر فعالیت هاي خرد مالي و 
حوزه بايد تغییراتي حاصل شود. از لحاظ کارايي نیز خدمات مالي 
و بانکي چین در رتبه 32 جهان است و دو عامل يعني مالکیت دولتي 

و سوددهي پايین از پیشرفت اين ساختار جلوگیري مي کند. 

هنگ کنگ 
هنگ کنگ يکي از بهترين مراکز مالي در قاره آسیا محسوب مي شود. 
نرخ پايین مالیات، مقررات مناسب، دسترسي به چین، حجم عظیم 
فعالیت هاي مالي و بانکي و کارآمدي بورس اوراق بهادار عواملي 
هستند که به فعالیت هاي مالي اين شهر رونق بي نظیري بخشیده اند. 
به  اما  کرد  تضعیف  را  هنگ کنگ  اندازه اي  تا  جهاني  مالي  بحران 
بهبود  با  و  شده  آغاز  هنگ کنگ  تقويت  روند  کارشناسان  اعتقاد 
اوضاع مالي جهان اين شهر از لحاظ مالي و بانکي جايگاه بسیار 
بهتري خواهد يافت. در بورس اوراق بهادار اين شهر 1297 شرکت 
حضور دارند در حالي که در بورس شانگهاي 869 شرکت سهام 

خود را عرضه کرده اند. 

سنگاپور 
محیط تجاري بسیار مساعد، مقررات مناسب و کارايي نظام بانکي 
سنگاپور باعث شده نقش آن در نظام بانکي بین المللي بسیار بزرگ 
باشد. در نظرسنجي بلومبرگ مشخص شد پس از لندن، سنگاپور 
بانکي  و  مالي  فعالیت هاي  و  براي سرمايه گذاري  مکان  جذاب ترين 
بین المللي محسوب مي شود. سنگاپور از هر جهت درحال پیشرفت 
شرکت،  تاسیس  و  تجاري  فعالیت هاي  سهولت  لحاظ  از  است. 
سنگاپور در رتبه نخست جهان قرار دارد و پیش بیني مي شود اين 
کشور کوچک خیلي زودتر از ديگر مراکز مالي به جايگاه برتر در 

خدمات بانکي بین المللي دست پیدا کند. 

توکیو 
توکیو درحال حاضر يکي از مراکز مهم مالي و بانکي در آسیاست 
اما میزان باالي فعالیت هاي مالي بین المللي در آن تضمین نمي کند 
که اين شهر همچنان بتواند جايگاه کنوني خود را حفظ کند. اقتصاد 
ژاپن طي چند سال اخیر دچار رکود بوده و بحران مالي و رکود 

کاهش بهاي نفت 
روز چهارشنبه بهاي نفت به سبب افزايش ذخاير 
استراتژيک آمريکا و نیز انتشار خبر کندي روند 
بهبود اوضاع اقتصادي اياالت متحده به کمتر از 
ديگر  علت  يافت.  کاهش  بشکه  هر  در  دالر   80
تقاضا  کم شدن  پیش بیني  نفت،  قیمت  کاهش 
غیرمنتظره  به طور  چین  است.  ماده  اين  براي 
بايد سپرده قانوني خود نزد  اعالم کرد بانک ها 
بانک مرکزي اين کشور را افزايش دهند. اين امر 
فعالیت هاي  نتیجه  در  و  وام ها  حجم  کاهش  به 
اقتصادي در اين کشور منجر خواهد شد. چین 
بخش هايي  در  حباب  تشکیل  از  جلوگیري  براي 
که رشد بسیار بااليي دارند از جمله بخش مسکن 
تدابیري را براي کاهش حجم نقدينگي در جامعه 
سال  حتي  چین  اقتصاد  است.  گذاشته  اجرا  به 
بر  اقتصادي  رکود  و  مالي  بحران  که  گذشته 
جهان حاکم بود به رشد باالي خود ادامه داد و 
تزريق بیش از 570 میلیارد دالر از سوي دولت 
به اقتصاد براي حفظ رشد اقتصادي باعث شد 
حجم نقدينگي در اين کشور افزايش يابد. اکنون 
حجم  کاهش  به  قدم  نخستین  عنوان  به  پکن 
وام هاي بانکي اقدام کرده و اگر رشد اقتصادي 
چین به اين دلیل کاهش يابد، روند بهبود اوضاع 
اقتصاد جهان کند خواهد شد و اين امر بر میزان 
اقتصاد  گذاشت.  خواهد  تاثیر  نفت  براي  تقاضا 
مواد  مصرف کنندگان  بزرگ ترين  از  يکي  چین 
در رشد  کاهش  هرگونه  و  است  در جهان  خام 
اقتصادي اين کشور بر میزان تقاضا براي مواد 
خام و قیمت ها موثر است. کاهش رقم پیش بیني 
سوي  از  که  جاري  سال  در  نفت  براي  تقاضا 
در  نیز  گرفته  صورت  انرژي  بین المللي  آژانس 

اين زمینه موثر بوده است. 
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آینده 5 خودروساز برتر 
دنیا چه خواهد شد؟

 برخی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که شرايط صنعت خودروسازی 
جهان در سال 2010 به مراتب بهتر از سال 2009 خواهد بود ولی با قاطعیت 

نمی توان چنین اظهار نظری را قبول کرد. 
 

اين مساله بسیار منطقی  البته  افزود:  اين گزارش تحلیلی  نشريه فوربس در 
است که انتظار داشته باشیم میزان فروش خودرو در بازار آمريکا طی سال 
2010 نسبت به سال 2009 افزايش داشته باشد . ولی سوال اين است که میزان 
فروش خودرو در آمريکا امسال چه میزان بیشتر از سال گذشته خواهد بود .

برخی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که میزان فروش خودرو در آمريکا 
 2009 سال  در  دستگاه  میلیون   10.2 از  بیشتر  دستگاه  میلیون  يک  امسال 
خواهد بود. البته اين رقم تنها يک برآورد و پیش بینی اقتصادی است. افزايش 
کامل  بهبود  معنای  به  آمريکا  بازار  در  خودرو  فروش  دستگاه  میلیون  يک 
وضعیت صنعت خودروسازی اين کشور در سال 2010 نخواهد بود. افزايش 
قیمت نفت و بنزين نیز می تواند هر گونه رشد و رونق صنعت خودروسازی 

آمريکا را با چالش جدی روبرو کند.
پیش بینی می شود میزان فروش جنرال موتورز در سال 2010 به خصوص 

البته   . يابد  افزايش  250 هزار دستگاه  از  بیش  بیوک  در مدلهای کاديالک و 
جنرال موتورز هنوز با چالشهای زيادی در سال 2010 روبرو است . يکی از 
مهمترين چالشها افزايش رقابت از سوی ساير خودروسازان فعال در بازار 

آمريکا به خصوص خودروسازان آسیايی است .
برای  را  رقابت  عرصه  آمريکا  بازار  در  تويوتا  و  هوندا  فروش  افزايش 
خودروسازان آمريکايی بسیار سخت کرده است . عدم رضايت هیات مديره 
جنرال موتورز از عملکرد فريتز هندرسون ريیس جنرال موتورز موجب شد 

تا وی برکنار و روبرت لوتز جانشین او شود.
در بازار کانادا نیز شرکتهای فورد و تويوتا طی ماه نوامبر از جنرال موتورز 
ماههای  به  نسبت  موتورز  جنرال  اينکه شرايط شرکت  نتیجه  گرفتند.  پیشی 
گذشته بهبود يافته ولی اين شرکت هنوز میلیاردها دالر بدهی به دولت اوباما 

دارد.
فروش  دستگاه  هزار   15 تا   10 افزايش   . است  بهتر  حدی  تا  فورد  شرايط 
خودروهای فورد می تواند اين شرکت را تا پايان امسال بار ديگر به سود 
بحران  در  که  بود  آمريکايی  بزرگ  خودروساز  تنها  فورد   . برساند  آوری 
تا  نیز  البته شرايط فورد   . اقتصادی و مالی وام دولتی دريافت نکرده است 

پايان سال 2010 چندان روشن و مطمئن نخواهد بود .
شرکت کرايسلر نیز برای ادامه حیات و بقا بايد سهم خود در بازار آمريکا 
را حفظ کند . کرايسلر پس از اعالم ورشکستگی وارد مشارکت اقتصادی با 
شرکت فیات ايتالیا و تولید مشترک خودرو با اين شرکت شده است . سهم 
اين شرکت در بازار خودروی آمريکا طی سال گذشته کاهش يافت و اکنون به 
8 تا 9 درصد رسیده است . نتیجه اينکه شرکت کرايسلر هنوز به مرگ قطعی 

نرسیده ولی نیازمند تغییرات ساختاری در استراتژی های مديريتی است.
حال بايد ديد وضعیت خودروسازان خارجی به چه ترتیب است . تويوتا در 
مانند  اين شرکت  میزان فروش  نمی رسد  نظر  به  و  دارد  قرار  امنی  شرايط 
شرکتهای آمريکايی کاهش چشمگیری داشته باشد . تويوتا هزينه زيادی برای 
بازاريابی انجام داده که کمک زيادی به فروش شرکت کرده است . شرکت 
هیوندای نیز موفق شده با معرفی مدلهای جديد میزان فروش خود را افزايش 
دهد . يکی از مهمترين عوامل موفقفیت خودروسازان آسیايی در بازار آمريکا 

افزايش تولید خودروهای هیبريدی و خودروهای کوچک است .
بازار  پیکاپ که موفقیت زيادی در  تیتان  از معرفی مدل  نیسان پس  شرکت 
آمريکا نداشت اکنون قصد دارد تولید خودروهای هیبريدی را افزايش دهد. 
شرکت فولکس واگن و بی ام و نیز با کاهش فروش روبرو شدند . شرکتهای 

سوزوکی و میتسوبیشی نیز از بحران مالی آمريکا به شدت آسیب ديدند .

شگفتی  و  حیرت  موجب   2009 سال  طی  سوبارو  شرکت  موفق  عملکرد 
کره  موتورز  کیا  و  هیوندای  شرکتهای   . است  شده  اقتصادی  کارشناسان 

جنوبی نیز با افزايش فروش طی سال 2009 روبرو شدند.

اقتصادي جهان لطمات بزرگي به آن وارد کرده 
که  صورتي  در  کارشناسان  اعتقاد  به  است. 
ايجاد  براي  تدابیري  زودتر  هرچه  ژاپن  دولت 
رونق اقتصاد نینديشد، اين امکان وجود دارد که 
با  بدهد.  دست  از  را  خود  پیشین  جايگاه  توکیو 
اين حال زيرساخت هاي پیشرفته و سابقه طوالني 
بانکي، زمینه اي مناسب براي  در خدمات مالي و 

پیشرفت اين شهر محسوب مي شود. 

ژوهانسبورگ 
يک  به  دسترسي  و  مالي  پیشرفته  زيرساخت 
بازار يک میلیارد نفري يعني قاره آفريقا زمینه هاي 
مناسبي براي تبديل شدن اين شهر به يک مرکز 
مالي بین المللي محسوب مي شود البته بسیاري از 
بايد  نیز  امنیت  و  ثبات  جمله  از  ديگر  زمینه هاي 
در اين شهر ايجاد شود. براي مثال محیط تجاري 
در ژوهانسبورگ چندان مساعد نیست و نیروي 
براي  زمینه  تا  شود  تربیت  بايد  متبحر  انساني 
تبديل شدن اين شهر به يک مرکز مالي بین المللي 
سرمايه  لحاظ  از  شهر  اين  اکنون  شود.  فراهم 
در  زيرساخت ها  لحاظ  از  و   53 رتبه  در  انساني 

رتبه 48 جهان قرار دارد. 

دوبي 
عظیمي  سرمايه گذاري  اخیر  سال هاي  طي  دوبي 
کرده  خود  مختلف  زيرساخت هاي  توسعه  براي 
تبديل  با  کرده اند  تالش  امیرنشین  اين  مقامات  و 
به  بین المللي  مالي  مرکز  يک  به  دوبي  کردن 
دارد  قصد  دوبي  کنند.  کمک  آن  اقتصادي  رشد 
مالي، صادرات  ارائه خدمات  بر  مبتني  اقتصادي 
اين  در  و  آورد  به وجود  گردشگري  و  مجدد 
راستا برنامه هاي گسترده اي تدوين و اجرا شده 
چندي  و  بوده  محور  بدهي  دوبي،  توسعه  اما 
ورلد  دوبي  دولتي  که شرکت  بوديم  شاهد  پیش 
نتوانست بدهي خود را که حاصل فروش اوراق 

قرضي بود، پرداخت کند. 

*******************

نگراني پکن 
از تشکیل حباب در 
اقتصاد این کشور 

در  کشور  اين  موفقیت  و  چین  اقتصادي  رشد 
افزايش صادرات و از سرگذراندن بحران مالي و 
بخش هاي  برخي  در  باعث شده  جهان  اقتصادي 
اقتصاد اين کشور از جمله بخش مسکن قیمت ها 
با سرعت باال و به شکلي مصنوعي افزايش يابند. 
حباب هاي  تشکیل  از  جلوگیري  براي  چین  دولت 
خطرناک در اين بازارها در نخستین قدم بانک ها 
و  بکاهند  خود  وام هاي  حجم  از  کرده  ملزم  را 
سپرده هاي بیشتري در بانک مرکزي قرار دهند. 
در دستور بانک مرکزي چین آمده است بانک ها 
بايد میزان سپرده هاي قانوني خود را از پنج دهم 
آنها  حجم  درصد   15 به  سپرده ها  حجم  درصد 
افزايش دهند. دولت چین به طور همزمان نرخ هاي 
بهره را نیز افزايش داده است. پکن امیدوار است 
ترتیبي  و  بکاهد  مصرف  میزان  از  اقدام  اين  با 
دهد که رشد اقتصادي اين کشور از کنترل خارج 
نشود. اقدام دولت چین تاثیر بزرگي بر بازارهاي 
مالي و سهام داشته است. چین يکي از بزرگ ترين 
و  است  جهان  در  خام  مواد  مصرف کنندگان 
باعث  آن  سوي  از  مصرف  کاهش  پیش بیني 
حوزه  در  فعال  شرکت هاي  سهام  قیمت  کاهش 
تولید مواد خام خواهد شد. در چین بانک مرکزي 
نقش بزرگي در تنظیم سیاست هاي پولي و مالي 
مديريت  در  دولت  اصلي  ابزار  به عنوان  و  دارد 
اقدام  از ديد کارشناسان  اقتصاد به کار مي رود. 
دولت چین در کاهش سرعت رشد اقتصادي به جا 
از حد  بیش  نبايد واکنش  مالي  بازارهاي  و  بوده 

شديد به آن نشان دهند. 
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جعفر پناهي به جشنواره 

برلین دعوت شد  
 

رئیس فستیوال »برلین« در نامه يي از جعفر پناهي کارگردان سینماي ايران دعوت 
کرد براي 60سالگي جشنواره »برلین« امسال مهمان ويژه اين جشنواره باشد. 

براي  که  يي  دعوتنامه  در  »برلین«  فستیوال  رئیس  کاسلیک  ديتر  ايسنا  گزارش  به 
پناهي نوشته، آورده است؛ »هر فوريه برلین مرکز سینمايي جهان مي شود. فوريه 
امسال اين رويداد بسیار مهم در صنعت سینما خاص تر هم خواهد شد زيرا فستیوال 
با  بود.  خواهند  ما  با  يي  ويژه  مهمانان  امسال  رو  اين  از  مي شود.  60ساله  برلین 
کمال افتخار مي خواهم از شما دعوت کنم در شصتمین تولد ما شرکت کنید. بسیار 
تولد  اين جشن  در  ويژه  مهمان  عنوان  به  نیز  جنابعالي  که  شد  خواهیم  خوشبخت 
برلین،  فستیوال  تولد  سال  شصتمین  مناسبت  به  کرديم  تالش  ما  باشید.  ما  همراه 
فیلم  بازسازي شده  نسخه  نمايش  اولین  باشیم.  داشته  باکیفیتي  و  متنوع  هاي  فیلم 
»متروپولیس« اثر فريتز النگ را در شب افتتاحیه به نمايش خواهیم گذاشت که بدون 
ترديد يک اتفاق بسیار مهم خواهد بود. با اعطاي جايزه خرس طال و نقره يي جشن 
خود را به پايان خواهیم برد. ما منتظر ديدار جنابعالي در جشن بزرگ برلین هستیم.« 
اين  الخروجي  ممنوع  که  ارسال شده  پناهي  جعفر  براي  در شرايطي  دعوتنامه  اين 
کارگردان هنوز برطرف نشده است. پناهي حدود سه ماه پیش براي مذاکرات ساخت 
فیلم عازم پاريس بود که در فرودگاه با مشکل خروج از کشور مواجه شد. او که به 
عنوان داور جشنواره بمبئي دعوت شده به همین دلیل از حضور در آن جشنواره جا 
ماند. قبل از او فاطمه معتمدآريا و مجتبي میرطهماسب که به همراه سینماگران ديگري 
عازم امريکا بودند در فرودگاه ممنوع الخروج اعالم شدند. در حال حاضر تنها مشکل 

فاطمه معتمدآريا حل شده است. 

از روز چهارشنبه آغاز شد 
 

جشنواره فیلم هاي ایراني 
در بوستون امریکا 

 

 جشنواره فیلم هاي ايراني بوستون در امريکا از روز چهارشنبه 
جمعه هشتم ژانويه با نمايش فیلم سینمايي »شیرين« ساخته 
عباس کیارستمي در موزه هنرهاي زيباي بوستون آغاز مي 
شود. در اين جشنواره 12 فیلم حضور دارند که از جمله آنها 
مي توان به »حیران« شالیزه عارف پور، »اسب دو پا« سمیرا 
مخملباف و »نیلوفر« سابین الجمايل اشاره کرد که در جشنواره 
هاي بین المللي زيادي شرکت کرده اند. شالیزه عارف پور که 
فیلم  جشنواره  در  را  فیلمش  هاي  نمايش  اولین  گذشته  سال 
فجر تجربه کرد و بعد از آن راهي جشنواره هاي متعددي شد، 
افغان در کشور  به مسائل و مشکالت مهاجران  در »حیران« 
جنگ  هنگام  که  يي  خانواده  دختر  »ماهي«  پردازد.  مي  ايران 
ايران و عراق از آبادان به شمال کشور مهاجرت کرده در سال 
آخر دبیرستان عاشق »حیران« يک پسر دانشجوي افغان مي 
شود. نداشتن کارت اقامت، مشکالت زنان ايراني که با مردان 
افغان پیمان ازدواج مي بندند، بي شناسنامه بودن تعداد زيادي 
ايران متولد مي شوند، محدوديت ها  از کودکان افغان که در 
و محرومیت هاي تحصیلي کودکان افغان در ايران، نگاه گاه 
تحقیري طیفي از جامعه به اين قشر از مهاجران و... از جمله 
مشکالت افغان هايي است که در اين فیلم به آنها اشاره شده 
است. »اسب دوپا« ساخته سمیرا مخملباف که مثل بسیاري از 

افغانستان ساخته شده  در  اخیر خانواده مخملباف  هاي  فیلم 
است، داستان نوجواني را روايت مي کند که پا ندارد و نوجوان 
ديگري که از نظر جسم قوي تر است او را به دوش مي کشد 
و نقش پاهاي او را بازي مي کند. سمیرا مخملباف براي اين 
را  داوران جشنواره »سن سباستین«  هیات  ويژه  جايزه  فیلم 
نیز داستان  الجمايل  از آن خود کرد. »نیلوفر« ساخته سابین 
خواندن  درس  روياي  سر  در  که  است  عراقي  دختربچه  يک 
و پزشک شدن را مي پروراند. روابط او با افراد خانواده اش 
به خصوص عموي چوپانش بستر اتفاقات تازه يي مي شود. 

فرانسه است و  لبنان و  ايران،  فیلم که محصول مشترک  اين 
بازيگراني چون رويا نونهالي، فاطمه معتمدآريا، شهاب حسیني 
اصلي  جايزه  توانست  اند  پرداخته  نقش  ايفاي  به  آن  در  و... 
جشنواره »نور« لس آنجلس را از آن خود کند. از ديگر فیلم 
هايي که قرار است در اين جشنواره به نمايش درآيند مي توان 
به »يک اديسه ايراني؛ مصدق، نفت و...« ساخته مازيار بهاري، 
»شمارش معکوس« خاطره حناچي، »وطن کوچک من« و »پشت 
چرخ هاي زندگي« ساخته عباس محمدي، »طرقه« محمدحسن 
دامن زن و »مردي که گیالس هايش را خورد« پیمان حقاني، 
»مرد و موتورسیکلت« و »شهر من پیتزا« اشاره کرد. جشنواره 
فیلم هاي ايراني بوستون يکي از مهم ترين برنامه هاي نمايش 
فیلم هاي مستند و داستاني سینماي روز ايران در امريکا است 
و فیلم هاي فیلمسازان قديمي و جديد را به نمايش مي گذارد. 
اين برنامه تا يکشنبه 17 ژانويه ادامه دارد. در اين جشنواره 
تنها »شیرين« دو نمايش دارد و بقیه فیلم ها يک نمايش خواهند 
زيادي  تعداد  حضور  با  که  »شیرين«  سینمايي  فیلم  داشت. 
اين  ايران ساخته شده واکنش هاي  بازيگران زن سینماي  از 
بازيگران درباره تماشاي قصه شیرين و فرهاد را به تصوير 
مي کشد. به گزارش لوموند اکران جهاني اين فیلم از 30 دي 

ماه در سینماهاي فرانسه آغاز مي شود. 

با حضور اصغر فرهادي، جاني دپ و فاتح آکین  

 جشنواره فیلم »امیر 

کاستاریکا«افتتاح شد  

امیر  رياست  به  »کاستندورف«  فیلم  المللي  بین  جشنواره   
کاستاريکا از روز چهارشنبه با حضور چهره هاي سرشناس 
سینماي جهان در صربستان آغاز به کار کرد. اصغر فرهادي 
برنده خرس نقره يي برلین از مهمانان ويژه »کاستاريکا« است 
مسابقه،  از  بخش خارج  در  الي«  »درباره  نمايش  کنار  در  که 
کارگاه فیلم نیز برگزار مي کند. فرهادي چندي پیش از سوي 
بین  جشنواره  اين  به  مولف  کارگردان  عنوان  به  کاستاريکا 
المللي دعوت شد تا عالوه بر برگزاري کارگاه آموزشي براي 
جشنواره  اين  داوران  هیات  بین  در  صربستاني  دانشجويان 
کاستاريکا  امیر  سوي  از  جشنواره»کاستندورف«  گیرد.  قرار 

منظور  به  صربستان  ساکن  و  بوسني  اهل  نامدار  فیلمساز 
از  آنچه خود کاستاريکا زدودن ريشه هاي سینماي هالیوود 
ذهن دانشجويان مي خواند برگزار مي شود. جاني دپ بازيگر 
نامدار سینماي امريکا نیز روز سه شنبه به منظور شرکت در 
جشنواره فیلم صربستان وارد بلگراد پايتخت اين کشور شد. 
تاديچ  بوريس  فرانسه  خبرگزاري  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
رئیس جمهور صربستان از جاني دپ به طور رسمي استقبال 
افتتاحیه سومین دوره  کرد و دپ روز چهارشنبه در مراسم 
به رياست کاستاريکا  فیلم و موسیقي کاستندورف  جشنواره 
شرکت کرد. در اين مراسم از يک مجسمه تمام قد جاني دپ 
در کاخ جشنواره رونمايي شد. همچنین جايزه ويژه »سینماي 
اهدا شد. در بخش مسابقه  آينده« جشنواره نیز به جاني دپ 
دريافت سه  براي  18 کشور جهان  از  فیلم   28 اين جشنواره 
جايزه تخم مرغ طاليي، نقره يي و برنزي رقابت خواهند کرد. 
»جیم جارموش«، »الیا سلیمان« و »فاتح آکین« از ديگر چهره 
ساخته  ترين  جديد  که  هستند  جشنواره  اين  سرشناس  هاي 
با  که  اين جشنواره  گذاشت.  خواهند  نمايش  به  را  خود  هاي 
همکاري وزارت فرهنگ صربستان در زادگاه کاستاريکا شهر 
»موکرا گورا« برگزار مي شود، تا روز 19 ژانويه- 29 دي ماه- 
سال  در  بار  دو  تاکنون  کاستاريکا  امیر  داشت.  خواهد  ادامه 
هاي 1985 براي فیلم »بابا به سفر کاري رفته است« و 1995 
براي »زيرزمین« برنده نخل طالي جشنواره کن شده و آخرين 
فیلمش »اين را به من قول بده« نامزد دريافت جايزه نخل طال 
بوده است. اين فیلمساز به زودي فیلمي درباره زندگي پانچو 

ويال رهبر انقالب مکزيک و با بازي جاني دپ خواهد ساخت. 
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مرگ پیشگام موج نو سینماي فرانسه در 89 سالگي 
 

اریک رومر فیلمساز 
نامي فرانسه درگذشت 

 

پیشگامان  از  و  جهان  سینماي  نامدار  کارگردان  رومر  اريک 
»موج نو« سینماي فرانسه روز چهارشنبه در سن 89 سالگي 

درگذشت.

بود،  رمانتیک  ژانر  در  آثار سرشناس  خالق  که  رومر  اريک   
براي آخرين بار سال 2007 با فیلم »عاشقانه آسترا و سلدون« 
ايسنا او در سال  با دنیاي سینما خداحافظي کرد. به گزارش 
دنیاي  در  چشمگیر  و  فعال  حضور  دهه  پنج  پاس  به   2001

سینما، شیرطاليي افتخاري جشنواره ونیز را کسب کرد. 

»نیکالسارکوزي« رئیس جمهوري فرانسه در پیام تسلیت خود، 
اين کارگردان مولف را الهام بخش سینماي فرانسه طي سال 
هاي آينده دانست و گفت؛ »رومر با سبک ويژه خود که شامل 
عقالني  و  احساسي  شوخي،  جدي،  رمانتیک،  کالسیک،  آثار 
بودند، ما را از زندگي سیراب کرد.« به گزارش آسوشیتدپرس، 
فیلم »شب من در مائودس«  1969 براي  »رومر« که در سال 
تول  1920 در شهر  فیلمنامه شد، متولد  بهترين  اسکار  نامزد 
فرانسه بود که ابتدا به عنوان استاد ادبیات و سپس به عنوان 

منتقد در مجله معروف »کايه دو سینما« به کار پرداخت.

 »رومر« که همواره »آلفرد هیچکاک« را قهرمان خود مي دانست، 
در »موج نو« سینماي فرانسه همراه کارگردانان بزرگي چون 
»ژان لوک گدار« و »فرانسوا تروفو« نامي براي خود دست و 
پا کرد. او در سال 1992 جايزه فیپرشي و بهترين فیلم معنوي 
جشنواره برلین را گرفت و در سال 1983 جايزه خرس نقره 
يي بهترين کارگرداني و جايزه فیپرشي را براي فیلم »پائولین 
در ساحل« از برلیناله دريافت کرد و در سال 1967 نیز جايزه 
ويژه هیات داوران برلین را کسب کرد. »رومر« در سال 1976 
جايزه بزرگ هیات داوران جشنواره کن را گرفت و در سال 

1970 جايزه فیلم »لويي دلوک« فرانسه را کسب کرد.

 اين کارگردان سرشناس در سال 1971 جايزه صدف طاليي 
جشنواره سن سباستین را کسب کرد. افتخارات متعدد او در 
جشنواره ونیز شامل شیر طال و جايزه فیپرشي در سال 1986 
و شیر طالي افتخاري در سال 2001 است. »کلکسیونر«، »بانو 
و دوک«، »پرسوال«، »حکايت بهاري«، »ماه کامل در پاريس«، 
ازدواج خوب« و »عاشقانه آسترا و  تابستاني«، »يک  »حکايت 
سلدون« از معروف ترين ساخته هاي اين کارگردان سرشناس 

فرانسوي هستند. 

جایزه حلقه منتقدان نیویورک براي 
کلوني و استریپ  

 
جرج کلوني و مريل استريپ جوايز بازيگري حلقه منتقدان فیلم نیويورک 
نیويورک،  منتقدان سینمايي  اهداي جوايز حلقه  دريافت کردند.مراسم  را 
برگزارشد و جرج کلوني جايزه بهترين بازيگر مرد را براي نقش آفريني 
»آقاي  انیمیشن  در  صداپیشگي  همچنین  و  آسمان«  در  »باال  فیلم  در 
انگیز«  فاکس شگفت  »آقاي  داد.  اختصاص  به خود  انگیز«  فاکس شگفت 
به کارگرداني وس اندرسن جايزه بهترين فیلم انیمیشني سال را به خود 
اختصاص داد و مريل استريپ نیز براي نقش آفريني در فیلم »جولي و 
جولیا« برنده جايزه بهترين بازيگر زن شد. درام ضد جنگ »جعبه درد« 
عنوان بهترين فیلم سال را به دست آورد و کاترين بیگلو کارگردان اين 
را  کارگردان  بهترين  جايزه  فصل  اين  منتقدان  جوايز  اغلب  مانند  فیلم 
دريافت کرد. به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کريستف والتس 

اتريشي هم براي ايفاي نقش در فیلم »لعنتي هاي بي آبرو« ساخته کوئنتین 
تارانتینو جايزه بهترين بازيگر نقش مکمل مرد را دريافت کرد و مونیک 

براي بازي در فیلم »پرشس« به جايزه بازيگر مکمل زن رسید. 
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  تلفن همراهي براي 
سارکوزي 

 

رئیس جمهور فرانسه که تاکنون »بلک بري« 
مورد عالقه خود را داشت به داليل امنیتي 
مجبور شد از تلفن همراه جديدي استفاده 
کند که مجهز به نرم افزار ضدشنود است. 
اين تلفن همراه جديد که Teorem نام دارد 
معمولي  همراه هوشمند  تلفن  يک  به  شبیه 
سطح  باالترين  از  که  تفاوت  اين  با  است 
سارکوزي  نیکال  است.  برخوردار  امنیتي 
چهارشنبه  بار  اولین  براي  را   Teorem
قرار  همراه  تلفن  اين  کرد.  امتحان  گذشته 
استفاده مقامات  آينده مورد  از سال  است 
گیرد.  قرار  فرانسه  نظامي  و  دولتي  مهم 
 Thales چندملیتي  شرکت  که  طوري  به 
تا سال 2011 حدود 20 هزار نمونه از اين 
تلفن همراه را تولید خواهد کرد. قیمت اين 
تنها  و  است  محرمانه  بسیار  همراه  تلفن 
آن  قیمت  از  فرانسه  ملي  امنیت  سازمان 
آگاه بوده و اين مدل ها را براي دولت اين 
کشور خريداري مي کند. مهم ترين ويژگي 
رديابي  از  که  است  اين  همراه  تلفن  اين 
مکالمات و پیام هاي کوتاه شخصیت هاي 
مهم سیاسي توسط سازمان هاي سودجو 

جلوگیري مي کند.

 UMTS، هاي  شبکه  از  محصول  اين   
برخوردار   GSM و   EDGE، GPRS
نیز همانند  ترتیب سارکوزي  اين  به  است. 
مجبور  امنیتي  داليل  به  اوباما  باراک 
بري«  »بلک  همراه  تلفن  از  شدن  جدا  به 
همراه  تلفن  حقیقت  در  شد.  خود  محبوب 
 Research شرکت  محصول  بري  بلک 
و  بازرگانان  استفاده  مورد   in Motion
گفته  به  اما  گیرد،  مي  قرار  سیاستمداران 
تلفن  اين  امنیتي  سیستم  کارشناسان، 
راحتي  به  و  دارد  زيادي  مشکالت  همراه 
است  درحالي  اين  رديابي شود.  تواند  مي 
که Teorem مجهز به يک نرم افزار امنیتي 
ويژه است که شنود مکالمات رئیس جمهور 
فرانسه و همکارانش را غیرممکن مي کند. 
براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، نیکال 
تلفن  اين  امتحان  اولین  از  پس  سارکوزي 
همراه اظهار داشت؛ »Teorem واقعًا خوب 
است.« همچنین شرکتي که اين محصول را 
تلفن همراه  »اين  تايید کرد؛  کند،  تولید مي 
مجهز به سیستم کريپتوفونیک نسل جديد 
نیروهاي مسلح و وزرا  از سوي  است که 

استفاده مي شود.«  

 رکورد محاسبه عدد 
»پي« شکسته شد  

 
کرد  اعالم  فرانسوي  يي  رايانه  متخصص 
 7/2 تا  را  »پي«  عدد  است  شده  موفق 
که  کند؛ رکوردي  اعشار محاسبه  تريلیون 

خانگي  يي  رايانه  توسط  محاسبه  دلیل  به 
از اهمیت بسیار ويژه يي برخوردار است. 
فابريس بالرد متخصص رايانه در فرانسه 
رکورد قبلي محاسبه عدد پي را شکسته و 
با کمک رايانه خانگي اش و با صرف 131 
روز براي تکمیل و کنترل نهايي محاسبات 
توانست تا 7/2 تريلیون اعشار در محاسبه 
عدد پي پیش برود. عدد به دست آمده به 
از  يک  هر  اگر  که  است  يي طوالني  اندازه 
اين اعداد از اکنون به مدت يک ثانیه آغاز به 
سخن گفتن مي کرد، نوبت سخن گفتن عدد 

نهايي در حدود 85 هزار سال ديگر بود.

به منظور محاسبه اين عدد بالرد نرم افزار 
به  که  کرد  ارائه  را  خود  ويژه  الگوريتمي 
به  نسبت  آن  کمک  با  محاسبات  وي  گفته 
محاسبات پیشین 20 برابر کارايي بیشتري 
دارد. رکورد پیشین با 6/2 تريلیون رقم در 
ژاپني  دانشمندي  توسط  پي  عدد  محاسبه 
تي  دانشگاه  در  ساعت   29 صرف  با  و 

سوکوباي ژاپن به ثبت رسیده است. 

يک  از  استفاده  با  رکورد  اين  حال  اين  با 
ابررايانه با سرعتي دو هزار برابر سرعت 
بود. رسیده  ثبت  به  بالرد  خانگي  رايانه 
اولین کتاب در زمینه عدد  بالرد مي گويد 
14سالگي مطالعه کرده و از آن  پي را در 
رکوردهاي  مراحل  تمامي  بعد  به  زمان 
محاسباتي اين عدد را دنبال کرده است. به 
او عالقه  پیگیري و پشتکار  گفته وي دلیل 
نظر  از  بلکه  است  نبوده  پي  عدد  به  مندي 
روي  آزمايش  براي  راهي  عدد  اين  وي 
شیوه هاي مختلف محاسباتي است. رقابت 
بر سر محاسبه مقدار دقیق عدد پي از زمان 
ادامه  تاکنون  و  شده  آغاز  نیوتن  آيزاک 
محیط  دقیق  نسبت  برابر  میزان  اين  دارد. 
يک دايره به قطر آن خواهد بود. براساس 
گینس  رکوردهاي  کتاب  تلگراف،  گزارش 
سپرده  خاطر  به  اعداد  بیشترين  رکورد 
شده از عدد پي را 67 هزار و 890 عدد به 
ثبت رسانده که توسط دانشجويي 24ساله 
در چین انجام گرفته است. وي براي بیان 
دقیق هر يک از 67 هزار و 890 رقم از عدد 
پي به 24 ساعت و چهار دقیقه زمان نیاز 

خواهد داشت. 
  

ساخت مدرسه با
 کاغذ باطله 

 
يک زوج دوستدار محیط زيست در تايوان 
که  کردند  تاسیس  را  کوچکي  مدرسه 
باطله  هاي  روزنامه  کاغذ  از  استفاده  با 
کانادايي  الموري  جان  است.  شده  ساخته 
استفاده  با  خود  تايواني  همسر  همراه  به 
روزنامه  کاغذ  کیلوگرم  هزار  از  بیش  از 
دانش  را  آنها  از  زيادي  مقدار  که  باطله 
بودند  کرده  آوري  جمع  منطقه  آموزان 
مترمربع   75 وسعت  به  را  مدرسه  اين 
خصوص  اين  در  الموري  جان  ساختند. 
حس  را  زيست  محیط  »من  داشت؛  اظهار 
مي کنم و به خصوص به استفاده دوباره 
کانادايي  مرد  اين  کنم.«  مي  فکر  از چیزها 
تختخواب  حمل  وانت  يک  از  استفاده  با 
مخلوط  دستگاه  يک  زني  چمن  ماشین  و 
کاغذهاي  آن  داخل  و  ساخت  بزرگ  کن 
روزنامه، آب و سیمان ريخت و ماده الزم 
شش  ضخامت  با  ديوارهاي  ساخت  براي 
اينچ اين مدرسه را آماده کرد. وي افزود؛ 
»کاًل من از ماشین هاي مخلوط کن بزرگ 
خوشم مي آيد.« براساس گزارش رويترز، 
اين مدرسه کاغذي دوستدار محیط زيست 

گنجايش تحصیل 16 دانش آموز را دارد. 
 
 

قرباني کردن کودکان 
در اوگاندا براي 

رسیدن به خوشبختي 
 

سنت هاي عجیب و غريب بخشي از فرهنگ ملل آفريقايي 
کاماًل  ها  سنت  اين  از  برخي  اما  شود  مي  محسوب 
غیرانساني و ناقض حقوق بشر است. يکي از اين آداب و 
رسوم غیرانساني کشتن کودکان در اوگاندا براي رسیدن 
به ثروت و خوشبختي است. در اوگاندا کودکان بسیاري 
اند تا از خون و اعضاي بدن شان  تاکنون قرباني شده 

معروف  هاي  ساحره  از  يکي  شود.  استفاده  مراسم  در 
به  مشتريانش  گويد  مي  دارد،  مخفي  معبدي  که  اوگاندا 
صورت منظم براي او خون و اعضاي بدن کودکان را مي 
آورند تا او آنها را تقديم به ارواح کند.اين در حالي است 
پايان  براي  کمپیني  اکنون  که  ها  اين ساحره  از  يکي  که 
دادن به قرباني کردن کودکان در اوگاندا به راه انداخته 
براي  را  از جمله پسرش  70 کودک  اقرار کرده خودش 
اين ارواح قرباني کرده است.بنا به گزارش دولت اوگاندا 
اين  در  کودکان  خصوص  به  ها  انسان  کردن  قرباني 
کشور با باال رفتن رفاه نسبي مردم در حال افزايش است 
چراکه مردم اين کشور معتقد هستند قرباني هايي که داده 
اند ثروت و خوشبختي را برايشان به ارمغان آورده و به 
همین دلیل به اين کشتار غیرانساني ادامه مي دهند.يکي 
از اين ساحره ها مي گويد مشتريانش براي رسیدن به 
ثروت به او مراجعه مي کنند. او مي گويد؛ »آنها کودکان 
به  را مستقیم  آنها  و خون  قلب  و  دزدند  مي  را  ديگران 
اينجا مي آورند تا من آن را به ارواح تقديم کنم. آنها قلب 
و خون قربانیان را در ظرف هاي کوچکي قرار مي دهند و 
آن را به دستور من در زير درختي که صداي ارواح از آن 
خارج مي شود مي گذارند.« به گفته اين ساحره اين افراد 
خرافاتي سه بار در هفته خون و اعضاي بدن قربانیان 
را نزد او مي برند. اين ساحره مي گويد؛ »ارواح سه بار 
منکر  ساحره  اين  کنند.«  مي  پیدا  نیاز  خون  به  هفته  در 
هرگونه دخالتي در اين قتل شده و مدعي است ارواح با 
مشتريان صحبت مي کنند و آنها را براي قتل همنوعان 
خود تشويق مي کنند.« اين ساحره براي مشاوره هايي که 

مي دهد 260 دالر دريافت مي کند اما بیشتر اين پول به 
جیب روساي او در شبکه جادوگران فعال در اوگاندا مي 
انسان  ضدقاچاق  نیروهاي  رئیس  که  بینوگا  رود.موزز 
 26 میالدي  گذشته  سال  در  گويد  مي  است  اوگاندا  در 
پرونده درباره قرباني کردن انسان ها براي اين مسائل 
خرافي دريافت کرده اند. اين در حالي است که اين رقم 
در سال 2007 تنها سه مورد بوده است. او مي گويد؛ »ما 
در عین حال 120 پرونده در خصوص گم شدن کودکان 
تاکنون  آنها  سرنوشت  که  داريم  دست  در  نوجوانان  و 
مشخص نشده.ممکن است اين تعداد هم قرباني اين رسم 
خرافي شده باشند اما ما فعاًل با قطعیت نمي توانیم در اين 
باره نظر بدهیم.« اما فعاالني که در زمینه حقوق کودکان 
در اوگاندا فعالیت مي کنند معتقدند اين رقم بسیار باالتر 
کنند  مي  ذکر  دولتي  مسووالن  که  است  چیزي  آن  از 

شدن  گم  کشور  اين  در  ها  خانواده  از  بسیاري  چراکه 
فرزندان شان را به پلیس گزارش نمي دهند.پولینو آنجال 
جادوگري که اکنون ضدقرباني کردن کودکان فعالیت مي 
کند، مي گويد تاکنون موفق شده 2400 جادوگر را متقاعد 
کند دست از اين کار خود بردارند. آقاي آنجال که از سال 
1990 دست از اين کار غیرانساني برداشته مي گويد در 
يک مراسم آيیني در کنیا کار خود به عنوان جادوگر را 
شروع کرده است. او مي گويد؛ »در آن مراسم گردن پسر

13 ساله يي را بريده بودند و آن را به دو شقه تقسیم 
کرده بودند.« او در بازگشت به اوگاندا توسط روسايش 
براي قرباني کردن پسر 10 ساله خود تشويق شد. او در 
کردم  متقاعد  را  »همسرم  گويد؛  مي  هايش  حرف  ادامه 
او  از خانه بیرون برود و زماني که با پسرم تنها شدم 
را روي زمین خواباندم و گردنش را زدم.« اين جادوگر 
تاکنون به قتل 70 نفر اقرار کرده است. زماني که از او 
او  اعدام شود  اين خاطر  به  که  ترسد  نمي  آيا  پرسیدند 
ام  ام سعي کرده  تا آنجا که توانسته  تاکنون  گفت؛ »من 
با جادوگري در کشورم مبارزه کنم. فکر مي کنم تاوان 
کارهايم را پرداخته ام.«جیمز انسابا يکي از مقامات ارشد 
اوگاندا معتقد است اعدام کردن جادوگران مشکل قرباني 
کردن کودکان در اين کشور را حل نخواهد کرد و براي 
حل اين مشکل بايد کار فرهنگي کرد. اين در حالي است 
وضع  خواستار  اوگاندا  در  کودکان  حقوق  فعاالن  که 

قوانیني براي برخورد با جادوگران شده اند.
منبع؛ بي بي سي 

"گوگل" واژه  دهه نام گرفت 
دانش < فناوری اطالعات  - شماری از بهترين کارشناسان 
زبان آمريکای شمالی فعل گوگل را به عنوان واژه دهه گذشته 

انتخاب کردند. 
اينترنت شکل عمومی تری  معنی جست وجوی  به  گوگل  فعل 
موتور  برترين  که  می شود  محسوب  گوگل  تجاری  نام  از 

جست وجوی اينترنتی جهان است. 
انجمن  ساالنه  نشست  در  فعل،  عنوان  به  گوگل  واژه 
لغت دانان،  آن  در  که   American Dialect Society
ريشه شناسان  و  زبان  دستور  کارشناسان  زبان شناسان، 
واژه هايی  کردن  مغلوب  با  داشتند،  شرکت  سرشناس  زبان 

با  »جنگ  و  سپتامبر«  »يازده  ،»متن«،  »وبالگ«  همچون 
و  گرفته  قرار  گذشته  دهه  واژه های  صدر  در  تروريسم« 
انتخاب  برای  جداگانه ای  رای گیری  در  همچنین  انتخاب شد. 
واژه برتر سال 2009، تويیت که توصیف کننده پیام های کوتاه 
 Twitter.com ارسال شده در سرويس میکرووبالگ نويسی

است، به عنوان برنده انتخاب شد.
مورد  اين  در  انجمن  اين  مديريتی  شورای  اعضای  از  يکی 
کنیم  گوگل  اينکه  از  پیش  زندگی  کردن  تصور  کرد:  اظهار 
سال  در  گوگل  است؛  دشوار  کنیم(  جست وجو  را  )اينترنت 
2002 توسط اين انجمن به عنوان مفیدترين واژه انتخاب شده 

بود. 
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کودکان انگلیسي زبان 
چیني یاد مي گیرند 

 
کنند  مي  تالش  جهان  سراسر  در  والدين  اکثر  که  حالي  در 
هم  انگلیسي  زبان  حتمًا  مادري  زبان  کنار  در  فرزندان شان 

زبان  يادگیري  آماده  را  خود  بريتانیايي  کودکان  بیاموزند، 
چیني مي کنند. به گزارش بي بي سي افزايش نقش اقتصادي 
چین در اقتصاد جهان و مهاجرت روزافزون چیني ها به تمامي 
مناسبات  که  ها  غربي  از  بسیاري  شده  موجب  جهان  نقاط 
بر  است،  مرتبط  ها  يا چیني  با چین  نوعي  به  آنها  اقتصادي 
آن شوند تا زبان دشوار آنها را فرا گیرند. زبان چیني که به 

دو نوع »ماندارين« و »کانتوني« صحبت مي شود، طي سال 
هاي اخیر به شدت مورد توجه تاجران و کارمندان کشورهاي 
غربي قرار گرفته که با کارخانه هاي چیني يا مشتريان چیني 
سر و کار دارند. اد بالز، وزير امور کودکان بريتانیا، در گفت 
وگو با بي بي سي گفته است تمامي کودکان در بريتانیا بايد 
ماندارين  مانند  خارجي  رايج  زبان  يک  يادگیري  فرصت  از 

برخوردار باشند.

هم اکنون اين نوع زبان چیني )ماندارين( به طور فزاينده يي 
در مدارس بريتانیا در حال آموزش است به طوري که از هر 
هفت دانش آموز بريتانیايي يک نفر در حال يادگیري اين زبان 
است. بالز بر اهمیت يادگیري اين زبان و نقش آن بر تحوالت و 
مناسبات اقتصادي جهان تاکید کرده و همچنین يادگیري زبان 
هايي فراگیر همچون پرتغالي يا اسپانیايي را از ضرورت هاي 

آموزشي بريتانیا ذکر کرده است.

چند  جمعیت  خاطر  به  را  اندونزيايي  زبان  يادگیري  حتي  او 
صد میلیوني اين کشور و ارزش مناسبات اقتصادي آن واجد 
افزايش  از  بريتانیا  کودکان  امور  وزير  است.  دانسته  اهمیت 
مدارسي که در اين کشور زبان ماندارين آموزش مي دهند، 
خبر داد و گفت؛ »در آينده نزديک آموزش زبان چیني همانند 
بريتانیا  مدارس  در  فرانسوي  و  آلماني  هاي  زبان  آموزش 

رونق خواهد گرفت.«

بالز با توجه به جهاني شدن مناسبات اقتصادي، بر ضرورت 
به آن  دنیا  از مردم  فراواني  يادگیري زبان هايي که جمعیت 
صحبت مي کنند، تاکید کرده است. هم اکنون يادگیري زبان 

هاي خارجي براي دانش آموزان بريتانیايي

-11 7 سال اجباري است و قرار است از سال آينده تحصیلي 
يادگیري زبان هاي خارجي براي تمامي دانش آموزان مقطع 
ابتدايي نیز اجباري شود. زبان چیني به علت جمعیت میلیاردي 
چین فراگیر ترين زبان دنیا است. زبان اسپانیايي و پرتغالي 
امريکاي التین و  اکثر کشورهاي  دارند و  قرار  در رتبه دوم 
مرکزي به انضمام اسپانیا و پرتغال از آن استفاده مي کنند. 
زبان هندي، انگلیسي، و عربي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
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محمد ایوبي داستان نویس درگذشت 

 مرگ جنوبي

 

نويسي  داستان  مکتب  هاي  سال  اين  نويسنده  پرکارترين 
جنوب؛ محمد ايوبي بعد از تحمل ماه ها بیماري در بیمارستان 
ابن سیناي تهران از دنیا رفت. او روز جمعه براي انجام عمل 
جراحي لگن به بیمارستان منتقل شده بود اما بیماري قلبي 
و عفونت ريه اجاره اين عمل را به پزشکان نداد. ايوبي به 
اغما رفت و در ساعت 30/1 بامداد ديروز درگذشت. از اين 
چتر  »زير  رمان  سه  گذشته  سال  يک  در  منزوي  نويسنده 
شیطان«، »صورتک هاي تسلیم« و »روز گراز« منتشر شده 
بود. بعد از اعالم خبر درگذشت ايوبي مدير نشر افراز در 
اين  دو رمان جديد  انتشار  از  ايبنا  با خبرگزاري  گفت وگو 

نويسنده در آينده نزديک خبر داد. هرچند آثار جديد به جز 
توجه  بود،  جالل  جايزه  نامزد  که  تسلیم«  هاي  »صورتک 
چنداني را جلب نکرد. به نظر مي رسد تکرار فضاهاي سنتي 
ادبیات جنوب و درآمیختن آنها با برخي شیوه هاي روايي 
ايوبي  محمد  آيد.  نمي  خوش  امروز  مخاطبان  مذاق  به  نو 
ادبیات  1321 در اهواز به دنیا آمد. رشته زبان و  در سال 
و  درآمد  پرورش  و  آموزش  استخدام  به  و  خواند  فارسي 
دبیر دبیرستان شد. اولین داستان هايش در مطبوعات دهه 
به مضمون هايي  ها  اين داستان  ايوبي در  40 منتشر شد. 
و  سبک  اما  پرداخت.  کارگران  مهاجرت  و  بیکاري  قبیل  از 
نگاه ايوبي متاثر از نويسندگان اصلي مکتب جنوب در ادامه 
داستان نويسي اش سمت و سو هاي ديگري پیدا کرد. او هم 
بازنمايي  از  از نويسندگان مکتب جنوب  مثل بسیاري ديگر 
رئالیستي زندگي مردم جنوب، توجه به آيین و رسوم و اقلیم 
و مناسبات خاص و اقتصادي و اجتماعي خاص اين منطقه 
آغاز کرد اما در دهه 50 فضاي ماخولیايي و کابوس گونه 
بر آثار او سايه انداخت. شخصیت هايش روشنفکران مردم 
گريز و مضطرب براي فرار از جهان مشوش چاره يي جز 
در  ايوبي  نداشتند.  اوهام  و  کودکي  به  بیمارگونه  بازگشت 
به  با  را منتشر کرد  1353 آن  باطل« که سال  رمان »طیف 
تصوير کشیدن سقوط خاندان سرهنگ اقتداري نظامي گري 
را هجو کرد. او رمان ها و داستان هاي متعددي نوشت که از 
آن میان مي توان به رمان »راه شیري« )1378( اشاره کرد. 
او در اين رمان تداعي هاي شکل گرفته در ذهن شخصیت 
صورت  و  کرد  روايت  پراکنده  خاطرات  براساس  را  رمان 
داستاني به آن بخشید. يک سال پس از انتشار اين رمان نیز 
مجموعه »پايي براي دويدن« را منتشر کرد که داستان هاي 
ايوبي درباره جنگ هشت ساله عراق و ايران هستند. از ديگر 
داستان ها و رمان هاي او مي شود از »آواز طوالني جنوب«، 
»غمزه مردگان«، »سفر سقوط« و »زيتون تلخ خرماي گس« 
يوشیج  نیما  اشعار  گزيده  و  »همزادان«  نمايشنامه  برد.  نام 
از ديگر آثار اين نويسنده در دهه 70 به شمار مي آيد. در 
نمايشگاه کتاب امسال بعد از مدت ها نشر ققنوس رمان تازه 
»صورتک  سپس  کرد.  منتشر  را  شیطان«  چتر  »زير  ايوبي 
گراز«  »روز  بلند  رمان  و  افراز  نشر  از طرف  تسلیم«  هاي 
از طرف نشر افق منتشر شد. دو رمان »سالخ خانه«، »مرد 
تشويش همیشه« )درباره زندگي فردوسي( از اين نويسنده 

در دست انتشار است.  

جزییات کنسرت علیزاده و کلهر 
در اروپا و امریکا

 
صدادهي  فاقد  ما  تاالرهاي  اکثر  »متاسفانه 
مطلوب است ضمن اينکه شأن هنرمندان نیز 
در آنجا رعايت نمي شود. ما به دنبال جايي 
احترام  مان  مخاطبان  به  حداقل  که  هستیم 
نوربخش  حمیدرضا  را  اين  شود.«  گذاشته 
با  همراه  است  قرار  که  گويد  مي  خواننده 
حسین علیزاده و کیهان کلهر و چند نوازنده 
15 شهر کانادا و  16 بهمن ماه در  از  ديگر 
امريکا کنسرت دهد. نوربخش در گفت وگوي 
مفصلي که با خبرگزاري مهر کرده جزيیات 
است.  کرده  تشريح  را  موسیقايي  تور  اين 
حسین  کنسرت  اين  در  نوربخش  گفته  به 
سیامک  کمانچه،  کلهر  کیهان  تار،  علیزاده 
جهانگیري ني، روزبه رحیمي سنتور، فريبرز 
عزيزي رباب و بم تار، پژمان اخواص تنبک 

و نیما علیزاده رباب مي نوازند. او در پاسخ به سوالي درباره انتخاب اشعاري 
از اخوان ثالث و نیما در مورد رويکرد گروه براي استفاده از اشعار شعراي 
معاصر توضیح مي دهد؛ »بخشي از اشعار ما همان طور که اشاره کردم جزء 
اشعار کهن هستند؛ البته در میان شعراي معاصر نیز ما به دنبال اشعار نو آنها 
وزن  داراي  که  ايم  کرده  استفاده  کالسیکي  اشعار  از  هم  باز  يعني  ايم.  نرفته 
فضاي  واقع  در  اند.  معاصر سروده شده  توسط شاعران  و  هستند  عروضي 
اشعار به کار گرفته شده هم اجتماعي و هم عرفاني است که نسبت به مسائل 
اجتماعي نیز نیم نگاهي دارد. مثاًل اين شعر را »هنگام که گريه مي دهد ساز« )که 
از نیما است( به ياد پرويز مشکاتیان انتخاب کرده ايم. از اخوان ثالث نیز شعري 
صد درصد عارفانه برگزيده ايم.« نوربخش درباره آهنگسازي حسین علیزاده 
و کیهان کلهر در اين اجرا ها نیز چنین مي گويد؛ »البته سعي شده قطعات اين 
کنسرت با سلسله کارهاي مدرني که از آقاي علیزاده شنیده شده متفاوت باشد. 
از اين رو فضاي کارها مقداري نزديک تر از آثار قبلي آقاي علیزاده به موسیقي 
سنتي است. منتها نوع کار و رنگ آمیزي آن از جنس آثار آقاي علیزاده است. 
در بخش مربوط به آقاي کلهر نیز به همین شکل است. در کل فضاي کار زياد 

شبیه به آثاري که از اين استادان در گذشته شنیده ايم نیست.« 

او درباره شیوه آواز خود نیز مي گويد؛ »بخشي از آوازها را من به همان شیوه 
يي که از گذشته پیگیر بودم اجرا خواهم کرد. اما بخش ديگري از اين آوازها 
از موسیقي آقاي علیزاده است که براي خود من تجربه نويي محسوب  متاثر 
مي شود.« او ادامه مي دهد؛ »اعضاي اين گروه زماني که با آقاي شجريان کار 
مي کردند شايد تا حدودي تحت فرم آوازخواني استاد بودند. اما در اين ترکیب 
جديد به دلیل نوع ارتباط عاطفي که بین ما وجود دارد و اينکه همه ما منعطف 
اينکه  بر  کنیم هیچ اصراري  فکر مي  کار  زيبايي  به  آنجا که همه  از  و  هستیم 
حتمًا کار به شکل خاصي باشد وجود ندارد. در واقع تقريبًا آثار با همکاري و 
بده بستاني که بین دوستان وجود داشته شکل گرفته است. همه اين موارد از 
تفاوت هاي اين ترکیب با ترکیب قبلي گروه است. البته پايه کار را آقاي علیزاده 
يي که  مثاًل در قطعه  به مرور شکل گرفته است.  نیز  کار  از  ساخته و بخشي 
روي شعر نیما ساخته شده ما کار را شروع کرده بوديم که ماجراي درگذشت 
پرويز مشکاتیان اتفاق افتاد و بعد از آن ما دوباره دنبال شعري در اين رابطه 
گشتیم. پس از مدتي به اين قطعه از نیما رسیديم و آقاي علیزاده با توجه به 
ذهنیتي که از گذشته در ذهن شان وجود داشت اين قطعه را به وجود آورد.« 
او به برگزاري کنسرت هاي اين گروه در ايران هم اشاره مي کند؛ »قرار است 
تابستان 89 اگر شرايط مساعد باشد يک تور در ايران داشته باشیم و در -13
12 شهر مختلف کشور همین کنسرت را روي صحنه ببريم. با توجه به امکانات 
به  گروه  از  زودتر  روز  يک  را  امکانات صوتي  ايم  گرفته  نیز تصمیم  صدايي 
محل برگزاري کنسرت بفرستیم تا از نظر صدا نیز مخاطبان، صداي مناسبي را 
بشنوند.« »قطعات اين کنسرت در کدام دستگاه هاي موسیقي اجرا مي شود؟« 
نوربخش در پاسخ به اين سوال مي گويد؛ »مجموع قطعات تور کنسرت کانادا 
و امريکا در دستگاه شور، دشتي و بخشي در نوا و براساس اشعاري از نیما، 
شفیعي کدکني، اخوان ثالث و سلمان ساوجي است و در ادامه برخي رباعیات 
ابوسعید ابوالخیر و موالنا اجرا مي شود؛ در مجموع اين اجراها چهار تصنیف 
و آواز بداهه اجرا مي شود. يکي از تصنیف ها به نام »سوگواران خموش« از 
ساخته هاي کیهان کلهر و بقیه از حسین علیزاده است. او ادامه مي دهد؛ » ابتدا 
ايران ضبط و  از اجرا در کانادا و امريکا در  اين کنسرت قبل  قرار بود آلبوم 
همزمان با کنسرت توزيع شود ولي متاسفانه به دلیل سفر کیهان کلهر اين کار 
میسر نشد و ما در نظر داريم يکي از کنسرت ها را که اجراي خوبي به لحاظ 
اضافه  چرايي  به  ادامه  در  وي  کنیم.«  منتشر  و  باشد، ضبط  داشته  صدادهي 
به ترکیب ارکستر اشاره مي کند؛ »به دلیل رنگ آمیزي  کردن سازهاي جديد 
ارکستر و حجم بهتر صدا سازهايي به گروه اضافه مي شود اما اضافه شدن 
سازها به معناي ايجاد تغییرات چشمگیر در اجرا نیست چراکه اين کارها تنظیم 
شده است و هريک از سازها نقش خاص خودش را دارد و نمي توان تغییرات 

اساسي در آن ايجاد کرد.«

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر 
جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائید
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

عامل سوء قصد به پاپ ژان پل 
دوم کتاب می نویسد 

 
عامل سوء قصد به جان پاپ ژان پل دوم اعالم کرد که پس از آزادی 
از زندان، پیشنهادهای ارائه شده برای نوشتن کتاب، ساختن فیلم و 

سريال مستند از ماجرای خود را بررسی می کند. 
به جان  آقا عامل سوء قصد  از آسوشیتدپرس، محمد علی  نقل  به   
پاپ فقید کاتولیکها طی بیانیه ای اعالم کرد که می خواهد به واتیکان 
سفر کرده و با پاپ بنديکت شانزدهم نیز ديدار کند. اما تاکنون برای 
اين ديدار تاريخی تعیین نشده است و پاسخهای مکتوب وی از طريق 

وکیلش دراختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته است.
محمد علی آقا در 13 می سال 1981 در میدان سنت پیتر واتیکان به 
ژان پل دوم شلیک کرد، گلوله ای که پاپ ژان پل دوم را زخمی کرد. 

پاپ در سال 1983 با وی در زندان ديدار کرد و او را بخشید.
در  زندانی  در  پاپ  به  شلیک  جرم  به  را  سال   19 آقا  علی  محمد 
ايتالیا گذراند و اکنون دوره زندان 10 ساله خود را برای کشتن يک 
1979 در ترکیه می گذراند و قرار است  روزنامه نگار ترک در سال 

روز 18 ژانويه ) 28 دی ماه( از زندان آزاد شود.
فروردين  )چهارم  مارس   24 جايزه،  اين  نهايی  برندگان  يا  برنده 
1389( در ويمربای سوئد، زادگاه آستريد لیندگرن معرفی می شوند.

اطالعات بیشتر درباره اين جايزه را می توانید در سايت رسمی آن به 
نشانی www.alma.se ببینید.

عذرخواهی گوگل از 
نویسندگان چینی

از  دارد  آمادگی  کرد  اعالم  رسمی  نامه ای  طی  گوگل  شرکت 
قرار  در سايت خود  اجازه  بدون  را  آثارشان  که  نويسندگان چینی 

داده است، عذرخواهی کند. 
که  اين  خاطر  به  گوگل  شرکت  از  پیش  چندی  چینی  نويسندگان 
بدون اجازه آثارشان را در سايت اين شرکت به نمايش گذاشته اند، 

اعتراض کردند. 
شرکت گوگل با اسکن کردن اين کتاب ها آنها را بدون رعايت قوانین 
کپی رايت در کتابخانه آنالين خود قرار داده بود و همین امر موجب 

ناراحتی و اعتراض نويسندگان چینی نسبت به اين اقدام شده بود. 
از اين رو، شرکت گوگل طی نامه ای رسمی مراتب عذرخواهی خود را 

نسبت به اين اقدام غیرحرفه ای گوگل اعالم کرد. 
اين نامه رسمی از سوی »اريک هارتمن« مدير بخش آسیايی گوگل 
آثارشان  که  چینی  نويسندگان  برخی  از  آن  در  و  شده  منتشر 
بود،  منتشر شده  قانون کپی رايت  به  بی توجهی  آنها و  اجازه  بدون 

عذرخواهی کرده است. 
البته گوگل از سال 2004 به بعد طی اقدامی قريب به10 میلیون نسخه 
کتاب را از سراسر جهان اسکن کرده است که حدود 2 میلیون نسخه 

را با هماهنگی ناشران آن منتشر کرده است.

تریسی شوالیه به نویسندگان 
دیگر حسودی می کند!

مرواريد«  با گوشواره  »دختری  رمان معروف  ترسی شوالیه خالق 
)اين رمان در ايران هم ترجمه و منتشر شده است. عالوه بر آن يک 
فیلم سینمايی براساس آن ساخته شده است( ايده نوشتن جديدترين 
رمان خود به نام »موجودات استثنايی« را از يک موزه دايناسور در 

انگلیس به دست آورده است. 

را  آنینگ«  »ماری  نام  به  شحصیتی  داستان  رمان  اين  در  شوالیه 
نوزدهم است که کارش جمع آوری  از قرن  او زنی  کند.  روايت می 
گذاشته  تأثیر  او  عصر  فکر  طرز  بر  زن  اين  کشفیات  است.  فسیل 
بود. اين نويسنده معروف رمان تاريخی می گويد؛ اولین بار نیست 
گويد؛  می  او  می گیرد.  ايده  رمانش  نوشتن  برای  موزه  يک  در  که 
وقتی درباره موضوع مورد نظرش بخواهد تحقیق کند فقط تحقیقات 

تاريخی انجام می دهد. 

به  وقت ها  بعضی  که؛  می گويد  رويترز  خبرنگار  به  شوالیه 
رمان نويسان معاصر حسادت می ورزد چون آنها برای نوشتن رمان 

به تجارب خودشان تکیه می کنند. 
او درعین حال می گويد که؛ تحقیقات تاريخی او باعث می شود که خطا 

و اشتباه وارد نوشته هايش نشود. 
ترسی شوالیه درحال حاضر مشغول نوشتن يک رمان تاريخی ديگر 
است که ماجرای آن در آمريکا رخ می دهد. داستان اين رمان در قرن 
نوزدهم رخ می دهد و درباره يک خانواده انگلیسی است که به اوهايو 
مهاجرت می کنند. اين خانواده در اوهايو با کار کردن در يک راه آهن 

زيرزمینی برای آزادسازی برده ها تالش می کنند.

 

کوتاه از ادبیات تنها زنی که 
می توانی بگویی: 

دوستش دارم
متن  نبودن  متعارف  از  مخاطب  تا  آمد  نامتعارف  حاضر  متن  عنوان   
آگاه باشد. تالشی برای دوراسی نوشتن انجام نشده، تنها آنچه بوده 
زندگی  در  او  تصوير  به  دوراس  کلمات  الی  البه  از  کرديم،  هست  را 

می رسیم.

 به زندگِی تصوير گونه اش. اين متن از جايی آمده که، آنجاست. درست 
و ذم کسی  فدای مدح  نبايد  نوشته  که دوراس می نويسد.  همان جايی 
به  می آيد  ادامه  در  که  نوشته ای  ديگری.  آن  چه  و  دوراس  چه  شود، 
اتکای اين مقدمه توجیه نمی شود. ادعای نوعی ديگر بودن هم ندارد، از 
همین ابتدا. بی که ادعايی شده باشد به سبک ديگری می نويسم. کلمات را 
نه در لباس داستان و رمان بلکه در جامه نقد می پوشانیم، و آزادشان 
می کنیم از اين همه سال اسارت که داشته اند و حاال نويسنده خودش 
را به نمايش می گذارد و اين درست همان جايی است که دوراس از آن 
می آغازد. به ديگری جان می دهد، هويت می دهد، تاريخ دارش می کند تا 
بهای بودنش را پرداخت کرده باشد تا هستش را در زمان تثبیت کرده 
باشد و اين ديگری همان کلمه است. برای نوشتن بهترين بهانه را پیش 
پای خودش می گذارد به عمد بهانه تراشی می کند تا نوشتن را زندگی 
کند و زندگی را روايت. برای اين نوشته اين همه مقدمه، که کم از زياد 

ندارد، کافی بود اما الزم هم بود 

آنچه دوراس هست و دیگران نیستند

می گذرد،  که  روزهايی  می کنیم،  که  کارهايی  می زنیم،  که  حرف هايی 
می شود  نوشته  دوراس  داستان  و  است،  داستانی  روايتی  هرکدام 
با  رمان  مدرنیت  تاريخ  بگذرد،  روزهاش  تا  يابد،  جريان  او  زندگی  تا 
مدرن  و  کرد  می  زندگی  مدرن  دوراس  است.  خورده  گره  روزها  اين 
متنوع  و  متداول  ايسم های  از  دلزده  خیلی ها  که  وقتی  می نوشت.  هم 
به  نوشتن  او  بودند  نوشته  از  ديگری  پی گونه  در  تاريخ  آن روزهای 
گونه  نیست،  نوشتن  از  ديگر  گونه  پی  در  می آغازد.  را  خودش  سبک 
ديگر زيست می کند و رکود و رخوت اروپای پیر را - بعد از جنگ های 
بین الملل - با نوشته هايش روايت می کند، روح می بخشد، نقد می کند، و 
تاريخ  تا وضع موجود را به چالش بکشد. در توقفگاه  عصیان می کند 

نمی ايستد.
اروپايی  تمدن  هرگونه  از  دور  که  می آيد  گرمسیری  های  جنگل  از  او 
با  که  جاست  همین  کوچک  مارگاريت  و  می رساند  شب  به  را  روزها 
لذت و زنانگی آشنا می شود. دوراس می نويسد  مفاهیمی چون عشق، 
تا روايتگری صادق باشد. روايتگر زندگی انسان در تعارض با تمدن، با 
تکنولوژی، با بی محابا امروزی شدن ها و تعارض با هر چه که بی مقدمه 
تاريخ  پرده  پشت  از  می کند.  روايت  را  اينها  دوراس  باشد.  است  قرار 
يک  در  تمام خودش  به وسعت  يکباره می خواهد  که  تاريخی  می گويد، 

قرن پرواز کند.
پست  روزها  اين  می بینیم  که  هم  بعد  شود،  مدرن  می کند.  پیشرفت   
مدرن شود، ديگر تن به ايسم ها نمی دهد، برای کسی احترام قائل نیست، 
پیامبر  کسی  هر  می گذارد،  احترام  همه  به  نمی کند،  پیروی  کسی  از 

خودش می شود، سینما می آيد، تصوير انسان را متحرک می کنند، جان 
می بخشند، روی پرده می چرخانندش، قرن انقالب های فرهنگی است، هر 
لحظه بايد انتظار ظهور سبکی تازه در ادبیات را داشت، استعمار گريزی 

رواج می يابد. 
گاندی می آيد، سودای نفرت از تبعیض نژادی به گوش می رسد، پاريس 
سرخورده از جنگ به نیويورک اقتدا می کند، پايتخت هنری جهان جا به 
جا می شود، بعد هم که قرار است ديگر پايتختی نداشته باشیم، هر جا 
هنر و هنرمند باشد پايتخت هنری جهان همان جاست. دوراس روايتگر 
تمام اين اتفاقات است، روايتگری صادق اما نه منفعل، او بزرگترين منتقد 
چیزهايی است که روايت می کند. در نايب کنسول استعمار را به چالش 
می کشد. نه تنها زندگی نايب کنسول رو به جنون دارد، بلکه تمام کسانی 
که زير پرچم استعمار روز را به شب می رسانند هم، کاری جز گذران 
ثانیه ها و دقیقه های گرم استوايی ندارند، - سرگذشت خانواده دوناديو 
هم غیر از اين نبوده- تنها امیدشان همان يکی دو ماه شب های پاريس 
است و گفتن از اين سوی آبها. اينها ديگر به زندگی باز نخواهند گشت.

و اين درست همان چیزی است که دوراس در اغلب کارهايش توصیف 
می کند و منتقد استعمار است، نه تنها به خاطر استعمار شده که پیاده 
با بچه ای توی شکمش هر روز بیشتر به نسیان نزديک  راه می افتد و 
می شود، - کودکی که توی دست های مادر جان می دهد و گوشه ای از 
حیاط آرام می گیرد- بلکه برای استعمارگر که قرار است تاجر باشد که 
نمی شود و يا قرار بوده نايب کنسول باشد که نمی شود و يا قرار بوده 
که زندگی کند که نمی کند و تنها زنده است. دوراس دقیقا منتقد اين نوع 

از بودن است.
که  پرداختند  شهرهايشان  ويرانی  به  مدرن  آنقدر  اروپايی  کشورهای 
ويرانه های المپ و پولیس از پاريس سالم تر بود. نه دوراس قصد شعار 
اما  کند.  تفسیر  شعاری  را  او  نوشته های  می تواند  کسی  نه  و  داشت 
فراتر  رئالیسم  از  پا  گويی  که  می رساند  آخر  به  را  توصیف  چنان  او 
می گذارد و اين توصیف چنان واضح و دقیق است که حتی وقتی ساخته 
تا به خلق، و درست همین  به واقعیت بیشتر می زند  ذهن خود اوست 
جاست که به ورطه نقد می افتد و مخاطب را به آگاهی می رساند و از 
منظر همین آگاهی است که می تواند قضاوت کند و به درک درست از 

واقعیت نائل آيد.
و  است  استعمار  چیز  آن  و  هست  چیزی  که  نمی گويد  ما  به  دوراس 
استعمار بد است، او زندگی را روايت می کند. مردی هست که نماينده 
استعمارگری است و زنی هست که استعمار شده و زندگی چنان جريان 
دارد که می بینی. قضاوت با شماست. حال آيا اين همه که گفته شد بد 
نیست؟ آنچنان بی پرده و ساده حرف هايش را می نويسد که همین ظاهر 
ساده کلمات کافی است و نیازی به عمق و مفهوم و سردرگمی در میان 

نشانه ها و دال ها نیست.
داويد  سابانا،  ابان،  در  است.  نهفته  کلمات  همین  توی  هست  چه  هر 
به  عمل  که  است  معتقد  است،  کمونیسم  منتقد  نیست*  حزبی  ديگر  او 
شیوه مانیفستی، بسیار دور از ذهن است، اما باز هم راوی به تعهداتش 
پايبند است. از آنچه هست می نويسد. يهودی ستیزی را نقد می کند، نه 
مستقیم، درست طبق اصول خود و با نوشتن از آنچه هست و نوشتن 
سرگشتگی  از  است.  بی خوابی  روزهای  روايتگر  او  موجود.  وضع  از 
حرف می زند. از اينکه مگسی روی ديوار جان می دهد و کسی نیست تا 
در مجلس ختمش شرکت کند. از اينکه اين روزهای اروپا زياده ولنگار 

است. از نقش زن حرف می زند. و از اينکه خود او زن است.

نویسنده ای که زن بود

داستان هايش  در  به جزء دوراس  دقیق و جزء  اينکه توصیف های  در 
زنانه است يا مدرن، خط ممیزی وجود ندارد. نگاه دوراس را در جمالتش 
می توان پی گرفت و به زندگی زنانه اش رسید. به راحتی می توان از پی 
اين  که  فهمید  ها-  مصاحبه  نمايشنامه،  فیلمنامه،  داستان،  کارهايش- 
دست خط يک زن است. و درست به همین راحتی می توان از دريچه ای 
ديگر اين دست خط را مردانه دانست. چرا که به همان میزان که دوراس 
نويسنده  که  میزان  همان  به  بالعکس  و  هست  هم  نويسنده  است،  زن 
است زن هم هست. در عاشق او مدعی است که از گذشته خودش حرف 
می زند و خیلی ها به استناد اين نوشته تفسیرهای روانشناختی بسیاری 
گاه  هیچ  را  داستان  و  واقعیت  بین  مرز  اما  کرده اند.  ارائه  دوراس  از 

مشخص نمی کند.

يکی  می نامیم  تخیل  آنچه  با  گذشته  از  را  شده اش  ثبت  تصويرهای   
می خواهد  او  که  گونه  همان  و  بوده  که  گونه  همان  را  زن  و  می کند 
می سازد. روايتی بسیار زيرکانه، او وقتی می نويسد، از زوايای بسیاری 
به روايت نگاه می کند. و هیچ گاه اجازه نمی دهد که مخاطب روی يک خط 
سیر مستقیم روايت داستان را پیش برد. اينجاست که او دستان شما 
را می گیرد و از پی خودش در داستان پیش می برد. در بسیار داستان 
هايش نگرانی های زنانه را می توان مشاهده کرد. راوی در هر مقامی که 
باشد مضطرب است و دلهره همراه دائمی اوست. در باغ گذر نگرانی را 
در نگاه هر دو طرف می بینی. زن خسته و مضطرب، از گذشته و آينده 

است. اما امید را می توان در حرفهايش ديد.



جمعه 25 دی ماه 1388   -  شماره 129هفته نامه پرشین18

info@persianweekly.co.uk

نقش زنان در 
جنبش های 

صد ساله
مرضیه مرتاضی لنگرودی
بخش پايانی

در ایران مبارزات زنان هر چند محتوای جنسیتی 
از  تابعی  بیشتر  حال  عین  در  و  دارند  و  داشتند 
جهت  در  تحول  و  تغییر  مردمی  برای  مبارزات 
نوسازی و استقالل و توسعه بوده اند. تا پیش از 
انقالب مشروطه زنان پشت سر  مردان برای تغییر 
می  حرکت  اجتماعی  تغییرات  ایجاد  یا  و  حاکمیت 

کردند...

و اما زنان ترقی خواه علیرغم مجوزی که از مردان ترقیخواه برای همراهی 
در عرصه های مشارکت اجتماعی  دريافت کرده بودند، هیچ جايگاهی حتی 
شان  سنتی  زندگی  خواب  اما  نديدند،  خود  برای  مدرن  تقلبی  نهادهای  در 
 آشفته شده بود. تنها جايی که به انها دروغ نگفته بود و درهايش روز به 
آموزی  سواد  در  برابری  مدرسه  بود.  شد  می  باز  آنها  روی  بیشتر  روز 
و  بهترين  اندوزی  علم  عرصه  در  برابر  فرصتهای  ايجاد  برای  کوشش  و 
که  بود  ايرانی  زنان  خواهی  ترقی  و  مشروطه  جنبش  اصیلترين  دستاورد 
پیدا کرد و  اجتماعی جامعه  ايران  ترين اليه های  تا عمیق  نفوذی گسترده 
امری همگانی شد. دوره حاکمیت پهلوی حالت دوگانه ای برای زنان ايرانی 
ايجاد کرد. از يک  جهت امکان و فرصتی فراهم کرد تا زنان در جامعه حضور 
پیدا کنند زيرا نبض بازار در دست زنان است. از  طرفی چون زمینه های الزم 
اعتقادی  بود و  نکرده  فراهم  را  اجتماعی زنان  اقتصادی و  جهت مشارکت 
هم به فراهم  کردن آنها نداشت. حضور زنان در اجتماع حضوری دکوری، 
بی فايده و غیر منطقی به نظر می رسید. چنین  حضوری نشان دهنده اين 
واقعیت تلخ بود که نگاه مردانه غالب بر حاکمیت و مدرنیته استعماری بر 
زن نگاهی  ابزاری است. زنان ايرانی خیلی زود دريافتند که تنها تفاوت در 
نگاه مدرن مردساالرانه و نگاه سنتی پدر ساالرانه  نسبت به زن اين است که 
در نگاه مدرن زن ابزاری است اجتماعی و در نگاه سنتی ابزاری خصوصی 
محسوب می  شود. فهم اين واقعیت تلخ و نکته گزنده، زنان ترقی خواه را 
و حاکمیت  علیه سلطه  مدرنیته  مبارزه  در  ترقیخواه  مردان  کنار  در  منطقا 

بنیادگرای آن قرار داد و وارد جنبش ملی شدن نفت کرد. 
● تجربه جنبش ملی 

بلکه هدف  نبود،  اقتصادی  استقالل  نفت هدف صرفا  ملی شدن  در جنبش 
با استعمار و مظاهر قالبی  مدرن آن و توسعه درون زا بر  اصلی مبارزه 
اساس خودباوری در نوسازی روانی و فرهنگی و اجتماعی بود. دکتر مصدق 
به  عنوان رهبر جنبش ملی شدن نفت رهبری تنها دولت ملی پس از مشروطه 
را نیز بر عهده داشت. مصدق که عمیقا  به دموکراسی و قانونمداری و حقوق 
شهروندی اعتقاد و باور داشت، توسط بنیادگرايان مدرن سرنگون شد. و 
استبداد سلطنتی بدون توجه به محدوديت ها و شرايطی که انقالب مشروطه 
برايش تعیین کرده بود يکه تاز عرصه  قدرت در ايران بود. زنان در دوره 
محمدرضا پهلوی کم و بیش وارد اجتماع شدند و تا حدودی برای حضور 
در  اجتماع محمل هايی برای خود فراهم کردند و عرصه خدمات آموزشی 

و بهداشتی را کمابیش اشغال کردند. اما  عرصه فعالیت ها در نهادهايی که 
زمینه ساز دموکراسی در ايران میتوانستند باشند دچار انسداد کامل برای 
عموم  مردم از جمله زنان بود. حتی حق رايی که در خرداد 1342 شمسی 
و  انسداد  نتوانست  زنان  اعطا شد  به  ملوکانه  نمايشی  از طريق اصالحات 
تصلب سیاسی زنان را کاهش دهد. و حضور دکوری و فرمايشی زنان در 
پارلمان و  سازمان های زنان موجب تعمیق و پیشرفت دموکراسی در ايران 
نشد.   شکست و سرکوب نهضت ملی شدن نفت دو راه برای ملیون بیشتر 

باقی نگذاشت: 
1( مهاجرت 

 2( صبر و انتظار 
يک تجربه تاريخی مهم در زندگی ملتها از جمله ملت ايران وجود دارد که 
ذکرش اينجا ضروری است. اين  تجربه حاکی از اين است که دو خاستگاه 
مهم، عمیق و گسترده در زندگی مردم وجود دارد. 1- ملت 2-  مذهب، مردم 
ملت  برند.  می  پناه  ديگری  به  مأيوس شوند  و  بخورند  يکی سر  از  هرگاه 
ايرانیان است. همان دو مفهوم اساسی که  و مذهب   "پدر"  "مادر"  به مثابه 
با  آنها  بودند.  بنیادگرا در صدد حذف  سیاست های استعماری و مدرنیته 
مأيوس شدن و به حاشیه رانده شدن ملیون، مردم به مذهب رِوِی آوردند. 
به کدام مذهب؟! دو دهه 50-  40 و 60-50 دهه هايی هستند که در آنها مذهب 
مورد استقبال مردم قرار گرفت. مذهبی که سنت ها را در  قالب و اندازه های 
روز در می آورد و آنها را به روز می کرد. مذهبی که بر توسعه فرهنگی 
به عنوان نیاز  توسعه سیاسی و اجتماعی پای می فشرد و "نو" شدن را نه 
به معنای بريدن از ريشه و اصل، که افزايش  معارف و فنون و تکنیک های 
نو به تمدن کهن تعريف می کرد. مذهبی که می گفت هر گونه توسعه ای بر 
 مبنای تجارب گذشته صورت می گیرد نه نفی آنها و توسعه را فراگردی می 
دانست که در آن سنت ها و  تجارب گذشته از نو بر اساس نیازهای نو و 
شرايط تازه باز انديشی می شود و از اين طريق جامعه خود را در  شرايط 
تازه بارور و شکوفا می بیند. مذهبی که هويت فرهنگی و توسعه زا رو در 
رو و متضاد و مزاحم  يکديگر تلقی نمی کرد و از قضا زنان بیش از مردان به 
اين تعريف راغب می شوند، زيرا اين تعريف و  برداشت از مذهب برای آنها 
امنیت و احترام از دست رفته و ارزشهای سنتی حمايتگونه را از مدرنیته 
بنیادگرا  بازمی ستاند و در عین حال هیچ گونه مزاحمتی برای کار و آموزش 

و مداخله عقالنی آنها در اقتصاد و سیاست  ايجاد نمی کرد.   
● تجربه انقالب 

زنان با نقد مدرنیته بنیادگرای دهه آخر سلطنت پهلوی زمینه های حضور 
جريان  در  که  فراهم ساختند  ای  به  گونه  اجتماع  در  را  مند خويش  قاعده 
برای  آنها  اجتماعی و سیاسی  آن حق مشارکت  از  و پس  انقالب  پیروزی 
 جامعه بصورت حقی طبیعی و پذيرفته شده در آمده بود. آقای خمینی که در 
خرداد 42 مشارکت سیاسی زنان و  حق رأی دادن به آنها را خالف شرع و 
قرآن میدانست، در سالهای انقالب و پس از آن حق رأی و مشارکت  سیاسی 
اجتماعی و اقتصادی زن را مطابق و عین موازين و تعالیم اسالم تلقی کرد و 

زنان را تشويق به  مشارکت در اين حوزه ها نمود. 
مذهب  گرفتن  قدرت  بدلیل  انقالب  از  پس  تعارفات،  و  تشويقها  اين  علیرغم 
 سنتی و هرج و مرج ناشی از رهايی اولیه از قید و زندان و اختناق سیاسی، 
عده زيادی از زنهای شاغل  اخراج و خانه نشین شدند. به گفته آمار زمان 
شاه در اليه های میانی و مديريت های میانی زنان، در صد زنان  شاغل 2/8 
درصد بوده و هنوز آمار مديران زن همین مقدار است. با نضج گرفتن مذهب 
چند  و  کرد  تغییر  زنان  به ضرر  خانواده  قوانین  حمايتی  از  بخشی  سنتی 
همسری رواج بیشتری گرفت. در قانون اساسی پس از انقالب،  دولت موظف 
زنان  برای  را  آرمانی  خانواده  تشکیل  برای  الزم  امکانات  که  است  شده 
فراهم کند. در حالیکه در  قانون اساسی مشروطه زنان همرديف مهجورين 
و ورشکستگان قرار گرفته بودند. لذا در حاشیه رانی و خانه  نشین کردن 
زنان پس از انقالب مشروطه و انقالب بهمن 57 تفاوتهای آشکاری به چشم 
می خورد. هرچند  اولويت دولت برای زنان ايجاد امکان برای خانه دار کردن 
آنها است اما آنچه عماًل اتفاق افتاد اين بود که زنان  و مردان انقالبی بکار 
گرفته شوند. پس از انقالب، دسته بندی ها بر اساس میزان پذيرش انقالب 
اسالمی  صورت می گرفت و 98% به جمهوری اسالمی رأی داده بودند و 
انقالبی محسوب می شدند. در خالل جنگ  بحث مشارکت خودی ها و بیرون 
راندن غیر خودی ها از حوزه قدرت بین انقالبیون به قدرت رسیده مطرح  شد 
و عده زيادی از انقالبیون مذهبی و غیر مذهبی کنار زده شدند و لقب غیر 
خودی گرفتند. اما اين کنار زدن  ها مانع کارکرد منطق استفاده از خدمات 

زنان برای جامعه و بخصوص برای زنان نشد.   
تفکیک  کار و خدمات رسانی زنان برای زنان جامعه را بطور جدی دچار 
جنسیتی و زنانه و مردانه کرد، اما  باعث بیرون راندن زن از جامعه نشد. 
تربیت پزشک و پلیس و معلم و پرستار و راننده و مددکار و حتی  روحانیون 
زن در دستور کار حاکمیت مذهبی با نگرش شنتی و با هرف حمايت زن در 

چهارچوب خانواده  آرمانی قرار گرفت. 
لحظه ای تاريخی در زندگی اجتماعی زنان شکل گرفت، باالخره برای زن 
ايرانی فرصت و زمینه منطقی  حضور اجتماعی فراهم شده و زنان قدر اين 
موقعیت را به خوبی دانستند و پاس داشتندو در اغلب عرصه های  اجتماعی 
بخصوص يکی از مهمترين عرصه ها يعنی عرصه علم و دانشگاه موفقیت 
چشمگیر پیدا کردند. شايد  اين تحلیل پاسخ سؤالی باشد که در نگاه خارج 

به داخل وجود دارد.  

توانستند  زنان  محدوديتها  تضییغات  و  علیرغم  که چطور  است  اين  سؤال 
68% صندلی های دانشگاه ها را به خود اختصاص دهند؟ پاسخ را از تحلیل 
شرايط  اجتماعی و نگرش حاکمیت استخراج کرديم. استفاده از خدمات زنان 
سنتی  نگرش  که  آنها  برای  جامعه  اسالمی  امنیت  چنین  هم  و  زنان  برای 
داشتند در ذهنیت جامعه برای کار زنان دالئل منطقی ايجاد کرد، و حضور 
عرصه  در  حضور  آماده  را  آنان  اجتماع  در  زنان  دار  محمل  و   منطقی 
مشارکت های سیاسی نمود. به خصوص  آن دسته از مشارکتهای سیاسی 

که امنیت بیشتری به همراه دارد. 
● دوم خرداد 

و اصالحات دوم خرداد به رهبری ريیس جمهور و حاکمیت اسالمی، فعالیت 
اين است که در  در عرصه امن سیاسی برای  زنان را فراهم کرد. واقعیت 

فايده های آن  است  از  بیشتر  امنیتی مبارزات سیاسی  ايران هزينه  جامعه 
آرمانخواه  زنان  زندگی  بر  وارده  امنیتی  های  هزينه  پذيرای  ها  و خانواده 
در  شرکت  بهای  به  جامعه  و  حمايت  خانواده  از  زنان  اينکه  از  و  نیستند 
فعالیتهای سیاسی سرباز زنند خشمگین می شوندو آنها را تنها می گذارند.   
به  خاتمی  آقای  به  دادن  رأی  با   1376 خرداد  دوم  در  جوانان  و  زنان 
از نگاه  زندگی کردن شادمانه و کار و تالش زن و  مرد در کنار هم فارغ 
و رويکرد تفکیک جنسیتی رأی دادند. دوره 8 ساله اصالحات، دوره رونق 
احزاب  و  دولتی  غیر  تشکلهای  گیری  شکل  و  اصالحی  گفتگوهای   فضای 
برقراری  و  مدنی  جامعه  تحقق  پیش  نیازهای  عنوان  به  آزاد  مطبوعات  و 
تاثیر پذيری بیشتر زنان  ايرانی  روابط دموکراتیک بود و باعث آشنايی و 
از نهادهای دموکراتیک گرديد. در اين دوره جدايی زنان درون حاکمیت و 
نماينده مجلس و زنان  در عرصه عمومی بسیار کمرنگ شد و زنان  زنان 
فارغ از مرزبندی های خودی و غیر خودی برای کسب حقوق و  فرصتهای 
برابر با مردان گرد هم جمع شدند. در جريان اين تالشها و کوششهاست که 
زن ايرانی می آموزد به  شیوه خود دموکرات شود و به تحقق دموکراسی 
و روابط دموکراتیک در جامعه کمک کند. نکته ای که بايد به  آن توجه کرد 
اينستکه با کوششهای آقای خاتمی در جهت تنش زدايی، ايران در دوره 8 
ساله از انزوا خارج شد  و رفت و آمدها بیشتر گرديد و در اين دوره مطالبات 
فمینیستی برگرفته از انواع مکاتب فمینیستی در کنار  مطالبات حق خواهانه 

زنان ايرانی بتدريج مطرح شدند. 
جنس  کرد،  مطرح  ايران  در  را  فمینیستی  مکاتب  انواع  تازه  های  ترجمه 
دوم خوانی رواج گرفت و" آن چنان  حالتی رفت که محراب به فرياد آمد". 
لیبرال فمینیستی، هندی،  پاکستانی،  انواع جمعیتهای راديکال و سوسیال و 
امريکايی، هلندی و ديگر کشورهای اروپايی و آسیايی به ايران آمدند يا از 
زنان ايرانی برای شرکت  در کالسهای آموزشی شان دعوت نمودند. نوعی 
فمینیسم بنیادگرايانه تخیلی از طريق اينترنت در جمعهای  محدودی از زنان 
ايرانی شکل گرفت که البته در فضای مجازی اينترنت بصورت امپراطوری 
زنان جلوه می  کند. فمینیسم بنیادگرا با باال بردن انتظارات و افزايش حجم 
مطالبات، زنان را از متمرکز شدن به خواسته های  مرحله ای و طی طريق 
منطقی جهت کسب و تحقق مطالباتشان باز می دارد. فمینیسم بنیادگرا مانند 
از مفاهیمی  ايران  تقلید بی چون و چرای زنان  مدرنیسم  بنیادگرا خواهان 

است که فمینیسم جهانی مطرح می کند. 
پیشافمینیسم  در مرحله  ايرانی  زنان  قانونی  و  مطالبات حقوقی  در  حالیکه 
قرار دارد و تنها پس از طی اين مقدمات و  مراحل است که زنان ايرانی قادر 
خواهند شد با نگاه زنانه به جهان و تفسیر زنانه از هستی، مبانی فمینیسم 
 ايرانی را مطرح نمايند. وضعیت فمینیستهای بنیادگرای امروز ايران شباهت 
لیبرال ترقی  يا  به وضعیت مدرنیست های  بنیادگرا و مردان سوسیالیست 
خواه اوايل مشروطه دارد که فکر می کردند نیازی به نقد و  پردازش مفاهیمی 
چون سوسیالیسم و لیبرالیسم در ايران وجود ندارد و می شود لیبرالیسم 
اروپايی و سوسیالیسم  روسی را عینًا وارد مملکت کرد و با تقلید از آنها 
پا  تا نوک  از فرق  سر  به طرفدارانشان  و ديکته کردن اصول و مبانی آن 

مدرن شد. 
فمینیسم بنیادگرا در برابر يک سؤال اساسی قرار دارد شبیه همان سؤالی 
که مردان  سوسیالیست و لیبرال مشروطه خواه قرار داشتندو پاسخ ندادند، 
و  اجتماعی  احوال  و  ترقی  توسعه  سبب  فمینیسم  آيا  که  است  اين  سؤال 
گسترش روابط دموکراتیک و تعمیق دموکراسی در ايران می شود يا توسعه 
و ترقی  فمینیست ساز است؟ مشابه اين سؤال را از ترقیخواهان مشروطه 
يا  شود  می  توسعه  بنیادی  سبب  لیبرالیسم  و  سوسیالیسم  که  کردند  می 
آمادگی روانی برای نوسازی سبب توسعه درون زای همه جانبه می گردد؟ 
قطعًا با  ديکته کردن مدرن ترين تفکرات و نظريه ها به جامعه نه تنها جامعه 
مدرن نمی شود بلکه ديکتاتوری قدرت  میگیرد که مانع اصلی شکل گیری و 

گسترش دموکراسی است. 
فمینیسم بنیادگرا نیازی به نقد و پردازش و بومی سازی مفاهیم فمینیستی 
ايران نمی بیند ناگزير  و پذيرش تدريجی آن توسط زنان و  مردان جامعه 
اصطالحی می سازد و بنام "فمینیسم موقعیتی" يعنی هر کس هر وقت دلش 
 خواست می تواند فمینیست باشد و يا می تواند در يک پروژه فمینیست باشد 

و در پروژه ديگر متی ضد آن  موضع بگیرد! 
جنبش زنان در ايران در مواجهه با فمینیسم بنیادگرای تقلیدی و با باال رفتن 
انتظارات و  مطالبات فمینیستی دچار نوعی سرگردانی در انتخاب و اولويت 
زنان  از  بسیاری  لذا  شده  است.  خويش  مطالبات  و  حقوق  بندی  مرحله  و 
گذاشتن  احترام  اند، ضمن  نکرده  بودن  فمینیست  ادعای  گاه  هیچ  که  نخبه 
به تفکرات  مدرن بدون سر و صدا حضور مؤثر خود را در جهت توانمند 
بکار  آنان  و درک  تبعیضات حقوقی  قانونی  موانع  آموزش  و  زنان  سازی 
گرفته اند و توانسته اند تاثیرات شگرفی بر تفکر توده زنان ايرانی بگذارند و 
به آنها  روش های مبارزه بر اساس اعتدالل و تمرکز بر ارزشهای زنانه را 
بیاموزند. الزم به يادآوری است هنوز  برای اکثريت زنان جوان ايرانی اعم از 
اينکه تحصیالت عالی داشته باشند يا نداشته باشند تشکیل خانواده و  زندگی 
خانوادگی مهمتر از کار اجتماعی يا سیاسی است، چنانکه بگفته آمار سال 
دانشگاهی  تحصیلکرده  زنان   %70 از  بیش  مشارکتهای  زنان  مرکز   1382
در ايران خانه دارند. زنان نخبه و پیشرو که اتفاقًا بیشترين  فراوانی را بین 
وکالی مدافع حقوق زنان دارند با پیش گرفتن خط اعتدال و میانه روی و 
پرهیز از جنجال و با  آموزش تفکر انتقادی به زنان ايرانی، آنها را برای درک 

مسئولیت و شناخت حقوق قانونی خويش آماده می  کنند. 
چهارچوب تئوريک آنان برای اقدام چهارچوب عقالنیت انتقادی است. همان 
گفتمان همدالنه  بر  و  تغذيه می شود  آن  از  تفکر  فمینیستی  که  چهارچوب 
البته از تقلید فاصله می  گیرد.    تجارب  در حوزه عمومی تاکید می ورزد و 
تاريخی زنان از انقالب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت، انقالب بهمن 57 و 
اصالحات دوم  خرداد گويای آنست که زنان ايرانی درک کرده اند، که تبادل 
اطالعات و تقلید از يکديگر در سطح بین الملل به  شکل گیری جنبش ها کمک 
می کند. اما جنبش اجتماعی يک کشور به سرنوشت نیروهای اجتماعی چون 
پیوند و بستگی  بیشتر  و.... آن کشور   زنان، جوانان، کارگران، کشاورزان 
سرنوشت  با  ايرانی  زن  سرنوشت  کشور  ديگر!  مردم  سرنوشت  تا  دارد 

مردان ايرانی بیشتر پیوند دارد تا زنان کشورهای ديگر... 

زنان
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 کلسترول لبخند 
ژکوند باال است  

 

در  معروف  نقاشي  تابلوهاي  معاينه  ايتالیايي شیفته  پزشک  يک 
اقدامي عجیب کشف کرد تابلوي لبخند ژکوند از کلسترول باالي 
خون رنج مي برد و اسید اوريک میکل آنژ در تابلوي رافائل باال 
است. پروفسور ويتو فرانکو با اولین هواپیما خود را از پالرمو به 
فلورانس رساند و موزه اوفیتزي اين شهر را به يک مطب پزشکي 
تبديل کرد و به بهترين کپي لبخند ژکوند که در اين موزه نگهداري 
مي شود، گفت؛ »مونالیزا يک نفس عمیق بکشید و بگويید سي و 
سه،« در حقیقت اين پزشک سیسیلي يکي از معدود پزشکان دنیا 
است که نه تنها شیفته ويزيت کردن بیماران مرده است بلکه عالقه 
زيادي به معاينه بیماران در تصوير دارد. به اعتقاد اين پزشک، 
پرتره هايي که به عنوان شاهکارهاي نقاشان بزرگ معرفي مي 
شوند جاودانه هستند و بنابراين در هر زماني بیماري هاي آنها 
از مشکالت قلبي عروقي تا کلسترول باال و پرکاري تیروئید مي 
تواند کشف شود. اين پزشک در مورد نتايج معاينات خود اظهار 
داشت؛ »در تابلويي که رافائل از میکل آنژ کشیده است به وضوح 

ديده مي شود اسید اوريک میکل آنژ بسیار باال است. 

برد  مي  رنج  باال  کلسترول  از  ژکوند(  )لبخند  مونالیزا  همچنین 
اين  است.«  شده  جمع  چربي  دستش  روي  و  چشم  زير  چون 
پزشک همچنین مي تواند بیماري هاي ژنتیکي، نانیسم )کوتولگي( 
قاب تصوير تشخیص  بیماران حاضر در  و تومورها را هم در 

دهد. 

ساير  مورد  در  پزشک  اين  سرا،  دال  کوريره  گزارش  براساس 
کنید  مي  تصور  آيا  بله...  »آه...  داد؛  توضیح  بزرگ  هاي  پرتره 
اما  دارد؟  يي  کرده  ورم  پاهاي  بوتیچلي  اثر  ونوس  تابلوي  که 
نوعي  که  ايتالیايي  پزشک  اين  است،«  سالم  ماهي  يک  مثل  وي 
و  کرده  معاينه  را  نقاشي  اثر   200 تاکنون  است  هنر«  »پزشک 
دريافته است به خصوص بیشتر تابلوهايي که در موزه »پرادو« 
برند.  نانیسم رنج مي  بیماري  از  در مادريد نگهداري مي شوند 
کاواراجو  اثر  آرمیده«  کوچک  »فرشته  تابلوي  کودک  همچنین 
»جوان«  پرتره  عالوه،  به  است.  متاثر  مفاصل  ورم  بیماري  از 
»ارکنوداکتیلي«  نام  به  ژنتیکي  نادر  بیماري  يک  به  بوتیچلي  اثر 
عذرا«  »مريم  تابلوي  که  درحالي  است.  مبتال  عنکبوتي(  )انگشت 
در تابلوي »پارمیجانینو« گردن بسیار بلندي دارد و بنابراين از 

سندرم مارفان رنج مي برد.

برلوسکوني ترانه هاي 
عاشقانه مي نویسد

 سیلويو برلوسکوني اين بار به ترانه سرايي رو 
مربوط  حواشي  تمامي  کنار  در  تا  است  آورده 
به زندگي اش خود را با ادبیات و هنر نیز پیوند 
که  درحالي  برلوسکوني  سیلويو  باشد.  داده 
جراحت هاي ناشي از حمله يي که در جريان يک 
راهپیمايي به او شده بود، رو به بهبودي است، 
گفته است مي خواهد به عالقه قديمي خود يعني 
بپردازد.  ايتالیايي  عاشقانه  هاي  ترانه  سرودن 
از  ايتالیا  وزير  نخست  نوشت؛  آسوشیتدپرس 
گرفت،  قرار  حمله  مورد  که  دسامبر   13 تاريخ 
براي اولین بار در انظار عموم ظاهر شده است. 

واقع  نزديکي وياليش  در  به يک مرکز خريد  او 
تاريخ  در  که  يي  در حمله  میالن رفت.  در شهر 
ايتالیايي  مرد  يک  شد  برلوسکوني  به  مذکور 
کلیساي  ماکت  با  بود  رواني  اختالل  دچار  که 
يي  ضربه  برلوسکوني  صورت  به  میالن  جامع 
وارد کرد که در نتیجه آن بیني و دو تا از دندان 
روز  چند  ساله   73 برلوسکوني  هايش شکست. 
عمومي  انظار  در  و  بود  بستري  بیمارستان  در 
ظاهر نمي شد. گفته مي شود برلوسکوني تاکنون 
هشت ترانه نوشته است. برلوسکوني تاکنون بار 
و  بماند  بیدار  ها  شب  دارد  دوست  که  گفته  ها 
)قبل  جواني  در  او  بنويسد.  عاشقانه  هاي  ترانه 
يک  به  بعدها  و  يي  رسانه  غول  يک  به  آنکه  از 
تفريحي  کشتي  يک  در  تبديل شود(  سیاستمدار 

خوانندگي مي کرد.  
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سخنراني مارتین لوترکینگ هنگام دريافت جايزه صلح نوبل، 10 
دسامبر 1964، اسلو، نروژ 

 

فرصتي
 براي صلح* 

 

ترجمه؛ حسن توان

ها  خانم  عالیجنابان،  رئیس،  آقاي  سلطنتي،  مقام  عالي  اعلیحضرت، 
و آقايان

میلیون   22 که  کنم  مي  دريافت  را  نوبل  جايزه صلح  زماني  در  من 
سیاه در اياالت متحده، درگیر نبردي خالق براي پايان بخشیدن به 
شب طوالني نابرابري نژادي هستند. من اين جايزه را از طرف جنبش 
مدني مي پذيرم که با اراده و کوچک شماري تحسین برانگیز خطر، 

به پیش مي راند تا حکومتي آزاد و عادالنه برپا کند. 

که  هنگامي  آالباما،  ايالت  بیرمنگام  در  ديروز  همین  که  متاسفم  من 
فرزندان ما براي برادري فرياد سر داده بودند، با شلنگ هاي آتش 
متاسفم  شدند،  رو  روبه  مرگ  حتي  و  خشمگین  هاي  سگ  نشاني، 
که همین ديروز در فیالدلفیا، مي سي سي پي، جواناني که خواهان 
قتل  به  حتي  و  شده  کشیده  خشونت  به  بودند،  راي  حق  تضمین 
رسیدند. من متاسفم که فقر فرساينده و خردکننده، مردمم را مبتال 
کرده و آنها را به پايین ترين پله نردبان اقتصاد، زنجیر کرده است. 

با همه اينها، جا دارد اين سوال را مطرح کنم که چرا اين جايزه به 
جنبشي اعطا مي شود که هم اکنون در محاصره قرار دارد و درگیر 
اساس  عنوان  به  برادري  و  به صلح  هنوز  و  است  امان  بي  نبردي 
رسیدم  نتیجه  اين  به  تعمق،  از  پس  است.  نیافته  دست  نوبل  جايزه 
که اين جايزه که من از طرف جنبش آن را دريافت مي کنم، پذيرش 
عمیق اين نکته است که عدم خشونت پاسخي براي پرسش هاي مهم 
سیاسي و اخالقي زمانه ما است؛ نیاز انسان براي غلبه بر خشونت و 

سرکوب، بدون متوسل شدن به خشونت و سرکوب. 

اياالت متحده،  تمدن و خشونت مفاهیمي مخالف يکديگرند. سیاهان 
به پیروي از مردم هند، نشان داده اند که جنبش عدم خشونت عملي 
انفعالي و بي نتیجه نیست، بلکه نیروي اخالقي قدرتمندي براي ايجاد 
تغییرات اجتماعي است. دير يا زود، تمام مردم دنیا بايد راهي براي 
زندگي صلح آمیز در کنار يکديگر پیدا کنند و به وسیله آن، اين مرثیه 
اين  اگر  کنند.  تبديل  برادري  به سرود خالق  را  جهاني  مانده  معلق 
اتفاق بیفتد بشر بايد براي حل تمامي کشمکش ها، روشي ابداع کند که 

مخالف انتقام و سرکوب باشد. پايه چنین روشي عشق است. 

جاده پرپیچ و خمي که از مونتگمري ايالت آالباما به اسلو ختم شد، 
خود شاهد اين حقیقت است. اين جاده يي است که میلیون ها سیاه 
در آن پا نهاده اند تا به معناي جديدي از منزلت دست پیدا کنند. همین 
جاده است که براي تمامي امريکايیان دوره جديدي از امید و پیشرفت 
را مي گشايد و به منشور جديد حقوق شهروندي منتهي مي شود؛ 
جاده يي که من اطمینان دارم در آينده، طوالني تر و پهن تر شده، به 
بزرگراه عدالت تبديل مي شود، طوري که انبوه سیاه ها و سفید ها 

براي غلبه بر مشکالت مشترک شان با هم متحد خواهند شد. 

من امروز اين جايزه را با ايمان راسخ به امريکا و اعتقادي محکم به 
آينده بشريت مي پذيرم و ناامیدي را به عنوان پاسخ نهايي به ابهامات 

تاريخ رد مي کنم. 

من اين ديدگاه را رد مي کنم که مي گويد »هستي« و طبیعت انسان 
امروز او را از دستیابي به اصول جاودان اخالقي که همواره با آن 

روبه رو است، ناتوان مي سازد. 

من اين ديدگاه را نمي پذيرم که مي گويد انسان به صورت غم انگیزي 
به نیمه شب بي ستاره نژادپرستي و جنگ، پیوند خورده و سپیده 

روشن صلح و برادري هیچ گاه سر نخواهد زد. 

من اين عقیده بدبینانه را که مي گويد ملت ها يکي پس از ديگري به 
يي  هسته  انهدام  جهنم  قعر  به  گري  نظامي  پلکان  مارپیچ  از  ناچار 
درمي افتند، نمي پذيرم. من معتقدم حقیقت عريان و عشق بدون قید و 

شرط، حرف آخر را در دنیاي واقعي خواهد زد، به همین خاطر، حق 
که امروز به طور موقت شکست خورده، در نهايت قوي تر از باطل 

به ظاهر پیروز است. 

من متاسفم که همین دیروز در 
براي  ما  فرزندان  که  هنگامي 
بودند،  داده  سر  فریاد  برادري 
نشاني،  آتش  هاي  شلنگ  با 
حتي  و  خشمگین  هاي  سگ 
متاسفم  شدند،  رو  روبه  مرگ 
فیالدلفیا،  در  دیروز  همین  که 
که  جواناني  پي،  سي  سي  مي 
خواهان تضمین حق راي بودند، 
به خشونت کشیده شده و حتي 
متاسفم  من  رسیدند.  قتل  به 
که فقر فرساینده و خردکننده، 
مردمم را مبتال کرده و آنها را به 
پایین ترین پله نردبان اقتصاد، 

زنجیر کرده است. 
من معتقدم که امروز حتي در میان انفجار خمپاره ها و زوزه گلوله 

ها، همچنان امید به فردايي درخشان وجود دارد. 

من اعتقاد دارم عدالت زخمي که در خیابان هاي جاري از خون ملت 
اين بي آبرويي  از خاکستر  افتاده، دوباره مي تواند  ناتوان  هايمان، 

برخیزد و بر فرزندان آدم فرمانروايي کند. 

من اين شهامت را دارم که باور داشته باشم تمام مردم دنیا در هر 
نقطه يي، مي توانند در روز سه وعده غذا براي بدن شان، آموزش 
و فرهنگ براي ذهن شان، شرافت، برابري و آزادي براي روح شان 

داشته باشند. 

هاي  انسان  اند،  کرده  نابود  خودخواه  هاي  آدم  آنچه  معتقدم  من 
ديگرخواه مي توانند دوباره از نو بسازند. 

من هنوز هم اعتقاد دارم روزي بشر در مقابل درگاه خداوند تعظیم 
مي کند، تاج پیروزي بر جنگ و خونريزي را بر سر مي نهد و تفکر 
رهايي بخش عدم خشونت به عنوان قانون حاکم بر زمین اعالم مي 
شود. پس از آن شیرها و بره ها در کنار يکديگر خواهند آرمید و هر 
کسي بدون ترس زير درختان مو و انجیر خود خواهد نشست. من 

همچنان اعتقاد دارم که ما پیروز خواهیم شد. 

داد و  آينده را خواهد  ترديدهاي  با  به ما شجاعت رويارويي  ايمان 
همان طور که به طرف شهر آزادي گام برمي داريم به پاهاي خسته 
کم  ابرهاي  با  ما  روزهاي  وقتي  بخشید.  خواهد  يي  تازه  نیروي  ما 
ارتفاع، غم انگیز مي شوند و شب هاي ما از هزار نیمه شب هم تاريک 
تر مي شوند، درک مي کنیم که در حال زندگي در آشفتگي پیش از 

ايجاد تمدني اصیل هستیم که براي تولد مبارزه مي کند. 

من امروز پر از الهام و تعهد دوباره به بشريت و به عنوان امانتدار، 
به اسلو آمده ام و اين جايزه را از طرف همه انسان هايي که عاشق 
صلح و برادري هستند، دريافت مي کنم. گفتم که به عنوان امین به 
اينجا آمدم چرا که در اعماق وجودم به خوبي آگاهم که اين جايزه 
چیزي فراتر از يک افتخار شخصي است. هر موقع با هواپیما پرواز 
مي کنم به بسیاري از کساني فکر مي کنم که امکان يک سفر موفقیت 
آمیز را براي ما فراهم مي کنند، از جمله به خلبانان شناخته شده و 

خدمه زمیني هواپیما که ناشناخته اند.

شما خلباناني را که به مبارزه ما متعهد هستند، گرامي داشته ايد، آنها 
در هوا  براي چرخیدن  آزاديخواهي  که وقتي جنبش  کساني هستند 
بار ديگر »رئیس  اتاق فرمان مستقر هستند. شما  اوج مي گیرد، در 
لوتولي«1 از آفريقاي جنوبي را گرامي داشته ايد، کسي که در مبارزه 
اش در کنار مردم و براي مردم، همچنان با غیرانساني ترين اعمالي 

که مي توان علیه يک انسان به کار برد، مواجه است. 

شما از خدمات کارکناني تقدير کرده ايد که بدون رنج و فداکاري آنها، 
از زمین برخیزند. بسیاري  جت هاي آزادي هیچ گاه نمي توانستند 
از اين مردم هیچ گاه سرخط روزنامه ها و خبرها نمي شوند و نام 
شان در » فهرست آدم هاي مشهور«2 هم قرار نخواهد گرفت. با همه 
اينها وقتي زمان به عقب بازگردد و شعله هاي درخشان حقیقت بر 
زمانه باشکوه ما بیفتد، همه مردان و زنان خواهند دانست و بچه ها 
نیز خواهند آموخت که به خاطر رنج همین فرزندان فروتن خداوند 
براي عدالت است که ما اکنون سرزمیني بهتر، مردمي بهتر و تمدني 

نجیب تر داريم. 

امانتدار  عنوان  به  را  جايزه  اين  من  گويم  مي  وقتي  کنم  مي  گمان 
نگاه  اش صادقانه  براي صاحبان حقیقي  را  آن  که  باارزش  میراثي 
مي دارد، دريافت مي کنم، آلفرد نوبل منظور مرا مي فهمد. امانتدار از 
طرف همه کساني که برايشان حقیقت زيبايي است و زيبايي حقیقت، 
بسیار  حقیقي  برادري  و  زيبايي صلح  در چشمان شان  که  کساني 

بیشتر از زيبايي طال، نقره و الماس است. 

سپاسگزارم. 

* عنوان اين نوشتار را تحت تاثیر يکي از ترانه هاي ضدجنگ جان 
لنون به نام give peace a chance برگزيده ام- م

پي نوشت ها؛-----------------------

-1 آلبرت جان لوتولي معلم و فعال سیاسي اهل آفريقاي جنوبي، در 
دنیا  به  )واقع در زيمبابوه کنوني(  1898 در رودزياي جنوبي  سال 
آمد. وي در سال 1945 به کنگره ملي آفريقا پیوست و در 1952 به 
رياست آن برگزيده شد. لوتولي که شخصیتي بسیار مذهبي داشت، 
در 1960 به دلیل فعالیت هاي ضدآپارتايد و نقش برجسته اش در 
جنبش عدم خشونت موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد. وي در 
جوالي سال 1967 در 69سالگي بر اثر تصادف در نزديکي منزلش 

درگذشت- م
گذاشته   Who ,s Who انگلیسي  برابر اصطالح  در  عبارت  اين   2-
شد. Who is Who به مجموعه کتاب هايي گفته مي شود که نام و 
شرح حال آدم هاي مشهور در حوزه هاي مختلف را دربرمي گیرد و 

در امريکا و برخي کشورهاي غربي به چاپ مي رسد.
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خرافه و خرافه گرایی چرا؟
عظیمی مروی

خرافه و خرافه گرایی در زندگی اطرافیان و پیرامون 
ما به چشم می خورد نمونه شاخص آن عدد 13 است 
که به تصور بعضی عدد نحسی است، حتما شما هم تا 
به حال پالک هایی را دیده اید که به جای عدد 13 

روی آن نوشته شده 1+12 .

خرافه و خرافه گرايی در زندگی اطرافیان و پیرامون ما به چشم 
می خورد نمونه شاخص آن عدد 13 است که به تصور بعضی 
ديده  را  هايی  پالک  حال  به  تا  هم  حتما شما  است،  نحسی  عدد 
ايد که به جای عدد 13 روی آن نوشته شده 12+1 . خوب چنین 
از جوامع وجود  بلکه در بسیاری  ما  نه فقط در جامعه  مسائلی 
داشته و دارد و ريشه يابی آن مجال زيادی می طلبد. اما از آن 
با  جا که در صفحه خانواده و سالمت بیشتر به مسائل مرتبط 
خانواده ها می پردازيم، قصد داريم ابتدا به ريشه يابی آن اشاره 
ای کنیم و سپس علل آن را مورد بررسی قرار دهیم. طبیعی است 
دلیل  به  که  است  طرح  قابل  زيادی  محورهای  بحث  اين  در  که 
گستردگی آن ها از ذکر مواردی هم چون فال بینی و کف بینی و 

غیره خودداری می کنیم. برای ورود به بحث با دکتر علیرضا شريفی عضو پژوهشگاه تعلیم و تربیت به 
گفت وگو نشستیم.دکتر شريفی در اين باره می گويد: به لحاظ علمی خرافه گرايی به ذهن کنجکاو بشر 
که همواره درصدد يافتن پاسخ سواالت و مجهوالت خود بوده است، برمی گردد انسان گاهی سعی کرده 
با يافتن پاسخی غیرمنطقی، خود را قانع کند که علت معلول ها را يافته است. اندک اندک اين پاسخ ها به 
يک باور جمعی تبديل و تبديل به اموری شده که بدون توجیه و دلیل منطقی از سوی همگان پذيرفته شده 

است. 
به  علل آن شروع  نشناختن  به علت  برق روبه رو می شدند،  و  با رعد  مثال گذشتگان وقتی  عنوان  به 
داستان سرايی و گفته های بی منطق و بدون توجیهی درباره آن می کردند که خالف واقعیت بود اما به 
علت اين که دلیل آن ناشناخته بود همگان آن را می پذيرفتند.جالب اين است که برخی افراد طبقه متوسط 

در تمامی جوامع از جمله جوامع پیشرفته به خرافه معتقدند و در اشکال مختلف به خرافه متوسل می 
شوند. اگر بخواهیم از منظر روان شناختی به خرافه بپردازيم بايد اشاره کنیم که طبق مطالعات، انسان 
در بسیاری از اوقات نیاز به تلقین، خودباوری و اعتماد به نفس و اطمینان دارد و بسیاری از اوقات برای 
رسیدن به اهداف خود به امور ماورايی متوسل می شود. بسیاری از ما به خاطر داريم که در کودکی 
موقع امتحانات برای گرفتن نمره خوب پرچم گل را می خورديم و پس از امتحان به خود تلقین می کرديم 
که چون پرچم خورده ايم، نمره خوبی خواهیم گرفت. به اين ترتیب واضح است که از نظر روانی انسان 
نیاز به آ رامش دارد و وقتی از لحاظ معنوی و روحی 
به اوج نرسیده باشد، خالء خود را از اين طريق پر می 
کند.از سوی ديگر نبايد فراموش کرد که گشتن به دنبال 

علت و کنجکاوی زمینه پیشرفت علم است. 
به عبارتی علل بسیاری از پديده ها در طبیعت و سواالتی 
که به ذهن انسان رسیده و جست وجويی که برای يافتن 
پاسخ آغاز کرده در حقیقت چراغ علم را روشن کرده 
و بشر را به پیشرفت و توسعه امروزی رسانده ست. 
اما خرافات به اموری مربوط می شود که در زمان های 
تعبیر  و  تفسیر  قابل  گوناگونی  های  شیوه  به  مختلف 
است.به عنوان مثال از عطسه زدن که يک پديده بسیار 
می شود  مختلفی  تعبیرهای  ما  فرهنگ  در  است  ساده 
عطسه  کسی  وقتی  هاست.  آن  از  يکی  آمدن  صبر  که 
می زند می گويند صبر آمد و بهتر است کاری را که 
آغاز کردی ادامه ندهی.عضو پژوهشگاه تعلیم و تربیت 
با اشاره به ترکیب خرافه با پديده های شومی مثل جن 
گیری، جادو و فال بینی می گويد: اين پديده ها طی دهه 
های گذشته رواج بسیاری يافت و عده ای کاله بردار با 
استفاده از شیوه های مختلف از نقطه ضعف مراجعان 
خود برای سوءاستفاده های مالی نهايت استفاده را می کردند و قربانیان خود را فريب می دادند.در واقع 
وجود مسائل و مشکالت مشابه بین انسان ها کلید طاليی کاله بردارانی است که به فال بینی و جادوگری 

می پردازند و از مردم اخاذی می کنند. 
يکی ديگر از داليل باقی ماندن خرافه واقعیاتی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن ها يافت نشده است.

به هر حال بايد پذيرفت منابع کسب معرفت و دانش در انسان ها نسبت به وسعت زمینه های معرفت و 
دانش محدود است و کشف و شهود نقش مهمی در زندگی انسان دارد. مثل مادری که بیماری فرزندش 
را که کیلومترها از او فاصله دارد، به خواب می بیند و با پرس وجو واقعیت اين امر آشکار می شود. 
تجارب بشری فراوان است و در میان اين تجارب طی تاريخ امور مجهول و ناشناخته کم نیستند. اما نبايد 
فراموش کرد که هیچ پديده ای در طبیعت وجود ندارد که دلیل علمی نداشته باشد و به هر حال دانش بشر 
درمقابل عظمت طبیعت بسیار محدود و اندک و حتی بشر پیشرفته نیز در مقابل پديده های طبیعی بسیار 
عاجز است.از سوی ديگر نمی توان از بحث فقر به سادگی گذشت. در جامعه ای که دسترسی آسان و 
ارزان برای برآوردن نیازهای اولیه وجود ندارد، نفوذ خرافه و جادو بیشتر می شود. به طور مثال تصور 
کنید وقتی راه درمان بیماری در يک جامعه فقیر و عقب افتاده وجود نداشته باشد، عامه تالش می کنند 
با جادو و ورد و غیره بیماری خود را عالج کنند. بنابراين نسبت فقر با خرافه قابل مالحظه است و هر 
قدر فقر بیشتر باشد، خرافه زمینه بهتری برای ظهور پیدا می کند.از سوی ديگر در دنیای امروز، رسانه 
ها نقش مهمی در گسترش برخی پديده ها از جمله خرافه گرايی دارند و به صورت غیرمستقیم در فیلم 

ها، سريال ها و انیمیشن ها، به ترويج خرافه گرايی می پردازند. 
طبیعی است که وقتی نسل جوان امروز با تلويزيون، ماهواره و رايانه در ارتباط است، از آن ها تاثیر می 
پذيرد.رواج خرافه گرايی در جامعه باعث عقب ماندگی می شود و جامعه را از کار و کوشش و فعالیت 
و پیشرفت و توسعه يافتگی به شدت بازمی دارد. خرافه گرايی در جوامع عقب مانده در واقع فرار از 
وضعیت موجود با توسل به پديده های غیرمنطقی و بی پايه و اساس است و راه را بر منطق و عقالنیت 
می بندد. اما به هر حال از آن جا که خرافه قدمتی به اندازه عمر بشر دارد، در تمامی جوامع اعم از عقب 
مانده يا پیشرفته وجود دارد و حتی در کشورهای توسعه يافته ای مانند ژاپن و انگلستان مردم بسیار 
راهکارهای  دهند.اگر  می  نشان  توجهی  قابل  خرافی حساسیت  مسائل  برخی  به  نسبت  و  اند  خرافاتی 
مبارزه با خرافه گرايی را مورد بررسی قرار دهیم بدون شک آموزش همانند بسیاری از مقوله های ديگر 

در رتبه اول می ايستد. 
دکتر شريفی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در مبارزه با خرافه گرايی می گويد: اگر در نظام 
آموزشی ما محور همه چیز علت يابی علمی پديده های اجتماعی باشد، خرافه گرايی مهار و يا حداقل از 
گسترش بیشتر آن جلوگیری خواهد شد. علت يابی تمامی پديده های اجتماعی از نظر علمی باعث می 
شود نسلی که به دنبال موضوعات جديد است و به دنبال واقعیات می گردد، به صورت منطقی و عقالنی 
با محیط اطراف ارتباط برقرار کند، نه خیالی و خرافه گرايانه.منابع کسب معرفت بشر در عین محدوديت، 
زياد است و نسل جوان بايد ياد بگیرد برای علت يابی پديده هايی که در اطراف خود مشاهده می کند به 
دنبال عقالنیت و منطق برود و موهومات و مسائل خرافی را با ذهن جست وجوگر خود کنار بزند. هرقدر 
از تاثیر آموزش و علم آموزی در مبارزه با پديده خرافه گويی بگويیم کم گفته ايم زيرا اين پديده ها فقط 
و فقط با علم از صحنه زندگی انسان خارج می شوند.نکته اين جاست که کسب علم ومعرفت برای انسان 
يک باره و آنی نیست بلکه در طول زمان و با آموزش مستمر و مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. 
در اين صورت فرد وقتی به امری غیرعادی، ناخوشايند و غیرقابل درک برخورد می کند به دنبال مسائل 

خرافی نمی رود بلکه به علت يابی علمی می پردازد. 
دارد  اعتقاد  به خرافه  که  و کسی  است  فراگیر  امری  زناشويی  و  تعارضات خانوادگی  مثال  عنوان  به 
بالفاصله پس از يک درگیری خانوادگی به سراغ دعانويس و جادو می رود و تالش می کند از اين طريق 
مشکل خود را رفع کند اما فردی که ياد گرفته و آموزش ديده وقتی از علت چیزی سردرنمی آورد به 
متخصص مراجعه می کند و از روان شناس، روان پزشک و مشاور کمک می گیرد تا مشکل خود را 
رفع کند.دکتر شريفی ادامه می دهد دولت موظف است به عنوان نهاد فرهنگ ساز کشور شیادان، کاله 
برداران، فالگیران، رماالن و... را دستگیر کند و برخورد قضايی آن ها را به قوه قضايیه بسپارد. ارتزاق 
عده ای کاله بردار از ناآگاهی و جهل مردم در رويارويی با مشکالت دائمی و تکراری مردم مسئله ای 
نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. به ويژه اين که در دين اسالم خرافه و خرافه پرستی محکوم 
شده است و کسانی که به اين امر مشغولند مورد سرزنش قرار گرفته اند. به اين ترتیب رسالت رسانه 
ها و نهادهای آموزشی در زمینه اطالع رسانی و آموزش مستقیم وغیرمستقیم درباره مضرات خرافه 
گرايی بیش از هر زمان ديگر سنگین شده است. به ويژه اين که کشور در حال توسعه ما به جای توسل 

به موهومات و روياپردازی، نیاز به توسعه و پیشرفت همه جانبه علمی دارد. 

اجتماعی
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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 خاویار ایرانی در تواضع موجود است



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

آزمایش تشخیص خرخر 
خطرناک  

  
است  ممکن  گويند  مي  امريکا  در  شیکاگو  دانشگاه  محققان 
داد  تشخیص  افراد  ادرار  از  آزمايشي ساده  انجام  با  بتوان 
است.  بي خطر  يک  کدام  و  يک خطرناک  کدام  کردن  خرخر 
پرداختند  90 کودک  بررسي  به  آنها  بي سي  بي  گزارش  به 
که به خاطر مشکل تنفس حین خواب به درمانگاهي در شهر 
شیکاگو مراجعه کرده بودند. انجام آزمايش از ادرار کودکاني 
از نوع خطرناک دانسته شده بود، نشان داد  که خرخرشان 
میزان چند پروتئین در ادرار آنها بیش از حد عادي است. همه 
اين کودکان در ساعات شب و موقعي که خواب بودند، تحت 
نظر قرار گرفتند و شماري از آنها در دسته بیماران مبتال به 
»اواس آ« )اختالل تنفسي هنگام خواب(، قرار گرفتند. »او اس 
رفتاري،  رواني،  مشکالت  باعث  کودکان  در  است  ممکن  آ« 
قلب و عروق و متابولیک شود. بنا به تخمین ها احتمال دارد 
اين مشکل دچار  9 سال به  از همه کودکان زير  سه درصد 
نظارت  از  بعد  روز  صبح  شیکاگو  دانشگاه  محققان  شوند. 
جمع  را  آنها  ادرار  نمونه  اولین  کودکان،  خوابیدن  نحوه  بر 
فلورسنت،  هاي  رنگ  از  استفاده  با  آنها  کردند.  آزمايش  و 
پروتئین هاي موجود در ادرار آنها را تفکیک و دسته بندي 
در  پروتئین  سه  غلظت  و  میزان  شدند  متوجه  آنها  کردند. 
بوده  سايرين  از  بیشتر  آ«  »اواس  به  مبتال  کودکان  ادرار 
»ارومودولین«.  و  »اروسومکويد«  »اروکورتین3«،  است؛ 
میزان »کالیکرئین 1« پروتئیني ديگر در ادرار، کمتر از ساير 
پروتئین ها بوده است. محققان مي گويند تحقیقات بیشتري 
بايد در اين زمینه صورت بگیرد تا مشخص شود نتیجه گیري 
قاطع از هر آزمايشي با توجه به کدام پروتئین ها حاصل مي 
شود و چه زماني بهترين زمان براي انجام آزمايش است. به 
اعتقاد آنها در آينده پزشکان و والدين مي توانند اين آزمايش 
را به راحتي در مطب يا منزل انجام دهند و تشخیص دهند 
خرخر کردن از نوع خطرناک يا بي خطر است. »ايان بلفور« 
متخصص بیماري هاي ريوي در بیمارستان رويال برامتون 
لندن در اين باره گفت؛ »او اس آ در کودکاني که لوزه بزرگي 
دارند يا چاق هستند، مشکل بزرگي است. برخي از کودکان 
از دستگاه  اين عارضه مجبورند هنگام خواب  فربه مبتال به 
»يافته  افزود؛  ادامه  در  وي  کنند.«  استفاده  مصنوعي  تنفس 
هاي جديد جالب توجه است. مي توان نتیجه گرفت که کلیه 
هاي اين کودکان به خاطر او اس آ مشکل پیدا کرده است. اما 
نتیجه اين تحقیق تا رسیدن به آزمايشي عمومي و عملي براي 

پزشکان و بیماران فاصله زيادي دارد.«  

 درمان افسردگي با 

داروي بي اثر  
  

میزان  دهد  مي  نشان  امريکايي  دانشمندان  تحقیقات  نتايج 
افسردگي  درمان  در  )پالسیبو(  اثر  بي  داروهاي  اثربخشي 
متوسط يا حاد در حد مصرف داروهاي ضدافسردگي است 
»پالسیبو«  از  تنها  توان  مي  بیماري  اين  درمان  در  بنابراين 
استفاده کرد. به گزارش مهر محققان دانشگاه پنسیلوانیا در 
فیالدلفیا در بررسي هاي خود نشان دادند تجويز داروهاي 
يا  متوسط  افسردگي  از  بیمار  که  مواردي  در  ضدافسردگي 
حاد رنج مي برد فوايد چنداني ندارد و تجويز يک داروي بي 
اثر محتوي قند همان اثر درماني موثر را دارد. اين در حالي 
است که تجويز داروهاي ضدافسردگي تنها در مواردي موثر 
است.  رسیده  بحراني  مراحل  به  افسردگي  بیماري  که  است 
داروي  دو  اثرات  مختلف  تحقیق  انجام شش  با  محققان  اين 
اين  کردند.  ارزيابي  را  بازار  در  رايج  بسیار  ضدافسردگي 
محققان در بررسي هاي خود 718 بیمار مبتال به افسردگي 
داروي  اول  گروه  براي  کردند.  تقسیم  گروه  دو  در  را 
ضدافسردگي و براي گروه دوم »پالسیبو« تجويز شد. هر دو 
گروه شامل بیماران بزرگسال با سطح يکسان بیماري بودند. 
نتايج اين تحقیقات نشان داد هر دو گروه پس از شش هفته 
که  اثراتي  و  دادند  مثبت  پاسخ  معالجات  به  درمان،  آغاز  از 
داروي ضدافسردگي و داروي بي اثر روي مغز آنها برجاي 
اثربخشي  میزان  محققان،  اين  گفته  به  بود.  يکسان  گذاشت، 
داروهاي ضدافسردگي با افزايش سطح بیماري زياد مي شود 
و اين داروها تنها زماني در درمان نقش مهمي ايفا مي کنند که 
بیماري به مرحله بسیار حاد يا بحراني رسیده باشد، بنابراين 

بايد در تجويز اين نوع داروها بازنگري شود.  

نوآوری های 
پزشکی در سال 

 2010
مجید جويا: 

جدید  داروی   4 جدید  سال  در  هرچند 
و  ضدچاقی  دیابت،  قلبی،  بیماری های 
می شود،  عرضه  بازار  به  خون  ضدلخته 
برای  پرسود  داروهای  امتیاز  دوره حق  اما 
نویدبخش  که  می رسد  پایان  به  داروسازان 

اقتصاد خوبی برای آنها نیست.
پايان انحصار برخی از معروف ترين داروها شايد در آينده نزديک به 
معنی داروهای ژنريک ارزان قیمت تر باشد، ولی شايد در آينده کمی 

دورتر، منجر به تولید کمتر داروهای جديد شود.

به گزارش پاپ ساينس، امسال، آغاز دوره ای است که اصطالحا آن 
در  داروسازی  شرکت های  و  نامیده اند  امتیاز«  حق  »سرپايینی  را 
طول آن، حق امتیاز انحصاری را برای بسیاری از پرفروش ترين و 
معروف ترين داروهای خود از دست خواهند داد. پیش بینی می شود 
ارزان  ژنريک  داروهای  که   1395 /  2016 تا سال  اين شرکت ها  که 
میلیارد   140 بیايند، در مجموع  بازار  به  آنها  داروهای  قیمت مشابه 

دالر از درآمد خود را از دست بدهند.

دان کارپنتر، رئیس بنیاد جامعه و داروی دانشگاه هاروارد می گويد: 
»خبر خوب اين است که دست کم در ده سال آينده، هزينه های دارويی 
احتماال برای خیلی از مصرف کنندگان کاهش خواهد يافت يا تعديل 
خواهد شد«. ولی شايد اين صرفه جويی کوتاه مدت، در دراز مدت 

منجر به خالی شدن قفسه داروهای جديد شود.

در نوامبر 2011 / آبان 1390، پی فايزر حق امتیاز انحصاری داروی 
کلسترول خود را که لیپیتور نام دارد، از دست خواهد داد. اين دارو 
در سال 2008 / 1387 نزديک به 12.5 میلیارد دالر فروش داشت و 
يکی از پرسودترين داروهای تاريخ لقب گرفت؛ اما اکنون هیچ داروی 
جديدی با قدرت سودآوری مشابه وجود ندارد که جای آن را بگیرد.

و  غذا  سازمان  توسط  ساالنه  شده  تايید  داروهای  میانگین  تعداد 
بین  زمانی  بازه  در  عنوان   35 از  اف.دی.ای  متحده،  اياالت  داروی 
1996 تا 2001 به 22 دارو در بازه زمانی 2002 تا 2007 کاهش يافته 
است. بخشی از اين کاهش را می توان به سخت تر شدن قوانین ايمنی 
نسبت داد که احتماال در پاسخ به مشکالت پیش آمده برای واياکس 
بود. اين دارو، يک داروی تجويزی کاهش درد بود که تايیديه اف.دی.

ای را داشت؛ اما نتايج تحقیقاتی که در سال 2004 / 1383 منتشر شد، 
نشان داد 139هزار نفر از مصرف کنندگان اين دارو از حمالت قلبی 
رنج می برند. نتیجه اين شد که شرکت سازنده، اين دارو را داوطلبانه 

از قفسه داروخانه ها خارج کرد.

ديگر  و  لیپیتور  فروش  از  که  دالری  میلیارد   12 بدون  حال،  اين  با 
مالی  حمايت های  سطح  می شود،  شرکت ها  عايد  مشهور  داروهای 
اين شرکت ها برای سرمايه گذاری روی تحقیق برای تولید داروهای 
جديد به شدت سقوط خواهد کرد. اين امر به همه زيان خواهد رساند. 
اقتصاد  استاد  لیختنبرگ،  ريچارد  توسط  شده  انجام  پژوهش های 
با  داروهای جديد در دسترس  تعداد  که  داده  کلمبیا، نشان  دانشگاه 

میزان امید به زندگی ارتباط مستقیم دارد.

صنعتی  دانشگاه  در  استراتژيک  مديريت  استاد  گراهام،  استوارت 
عواقب  دارو  تولید  در  »انتخاب ها  می گويد:  )جرجیاتک(  جرجیا 
درازمدتی خواهند داشت. تصمیماتی که امروز در مورد سرمايه گذاری 
در زمینه دارو می گیريم، بر روی انواع داروهای جديدی که يک دهه 

بعد خواهیم داشت، تاثیر می گذارند«.

شرکت Eli Lilly از تولید کنندگان دارو، با در نظر گرفتن اين تغییرات 
در نظر دارد تا هزينه های خود را به میزان يک میلیارد دالر کاهش 
دهد و 5500 فرصت شغلی را نیز حذف کند. ديگر شرکت ها نیز در 
باقی مانده خود سروسامان  اندک داروهای سودده  به  تا  نظر دارند 
Wyeth را نهايی کرده، و روشه  ببخشند؛ پی فايزر به تازگی خريد 

نیز همین کار را با جنن تک انجام داده است.

فروش،  پر  بسیار  داروهای  دوران  پايان  نهايت  در  وجود،  اين  با 
بزرگ  بنیادين در نحوه عملکرد شرکت های  تغییرات  به معنی  شايد 
داروسازی باشد. اين شرکت ها تاکنون روی ساخت داروهای نسبتا 
افسردگی تمرکز  ساده و سودمند مانند استاتین ها و داروهای ضد 
کرده بودند. برای سودده باقی ماندن، شرکت ها شايد مجبور شوند 
برای درمان چاقی، سرطان و مشکالت  پیچیده تر  داروهای  تا روی 
تازگی  به  پی فايزر  مثال،  برای  کنند.  تمرکز  ايمنی و عصبی  دستگاه 
ساخت دارويی را برای درمان استئوآرتروز اعالم کرده است. ولی 
برای میلیون ها انسانی که هم اکنون از بیماری های صعب العالج رنج 

می برند، سرعت انجام اين تغییرات کافی نیست.

داروهای جديد سال 2010
کارشناسان، پیش بینی می کنند چهار داروی جديد در سال جديد به 

داروخانه ها راه خواهند يافت. اين چهار دارو عبارتند از:

POLYPILL :قرص قلب يک تکه
که سه  کرد  بازار عرضه خواهد  به  را  قرصی  فرر،  آزمايشگاه های 
داروی متفاوت برای جلوگیری از حمالت قلبی را با هم ترکیب کرده و 
قیمتی کمتر از مجموع آن سه قرص خواهد داشت. اين قرص با ترکیب 
آسپیرين و داروهايی برای کاهش فشار خون و کلسترول، می تواند 

کمک کند که بیماران کمتری از خوردن داروهای خود امتناع کنند

PARADAXA :رقیق کننده خون ايمن تر
اينگلهايم که پاراداکسا نام دارد، خطر لخته  محصول جديد بورينگر 
خون را به همان اندازه داروی کومادين )وارفارين( که بیش از نیم 
قرن قدمت دارد، کاهش می دهد؛ ولی بر عکس وارفارين، با استفاده از 
آن نیازی به مراقبت دائم برای خطر خون ريزی داخلی وجود ندارد و 

در ضمن عوارض کمتری نیز برای کبد دارد.

QNEXA :کاهش وزن سريع تر
يک داروی ضد چاقی که به طور گسترده ای تجويز می شود و فنترمین 
نام دارد، در ترکیب با داروی ديگری که در اصل برای صرع به کار 
کیونکسا  که  دارويی  در  کالیفرنیايی ويواس  می رود، توسط شرکت 
نام گرفته ترکیب شده است، حاصل اين ترکیب، کپسولی است که در 
مقايسه با فنترمین، به کاهش وزن دوبرابر منجر می شود: 15 درصد 

از وزن بدن بیمار در عرض 52 هفته.

EXENATIDE :داروی ديابت تنها يک بار در هفته
الی لیلی/ آمیلین با مشارکت آلکرماس، داروی تزريقی اگزناتید را در 
گوی های میکروسکوپی مجتمع کردند تا به آرامی در خون آزاد شود. 

اين اولین دارو با فاصله تزريق يک هفته ای برای ديابت نوع 2 است.
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سالمت

دانش

طراحی وب سایت

یو.اس.بی3 
واقعا سریع 

است
فناوری اطالعات  - نسل   > دانش 
يو.اس. ارتباطی  کابل های  سوم 

با نام يو.اس.بی 3.0 از امسال  بی 
الکترونیکی عرضه  ابزارهای  برای 
می شود. سرعت انتقال اطالعات در 
يو.اس. برابر   2 يو.اس.بی3 حداقل 
بی2 و مصرف انرژی آن يک سوم 

نسل قبل است.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان يو.اس.
بی در نمايشگاه سی.ای.اس 2010 
خبر  يو.اس.بی3  انبوه  تولید  از 
تبادل  سرعت  از  نمونه ای  و  داد 
لپ تاپ  روی  بر  را  آن  اطالعات 

اچ.پی به نمايش گذاشت.
هنوز  اگر  سی.نت،  گزارش  به 
يو.اس.بی3  که  داريد  ترديد 
عمل  يو.اس.بی2  از  سريع تر 
در  است.  بی دلیل  شکتان  می کند، 
يو.اس. دو  عملکرد  زير  تصوير 

اين  مقايسه شده اند.  يکديگر  با  بی 
که  است  زمانی  مورد  در  مقايسه 
يو.اس.بی ها  اين  تا  می کشد  طول 
از  را  اطالعات  گیگابايت   2.1 حجم 
لپ تاپی به سخت افزاری خارجی با 
يو.اس. رابط  کابل های  از  استفاده 
بی 2 و3 منتقل کند که برای يو.اس.

بی3، کمی بیش از 1 دقیقه و برای 
يئ.اس.بی2، بیشتر از 2 دقیقه طول 

می کشد.
انجمن  رئیس  راونکرافت،  جف 
بر  عالوه  يو.اس.بی،  تولیدکنندگان 
تبادل  سرعت  میان  تفاوت  نمايش 
اطالعات را در يو اس بی 2.0 و 3.0 
از وسايل جديد  برخی  مورد  در   ،
نیز   3.0 يواس بی  واقعی  معنای  و 
وسیله  اين  گفت  و  توضیح  داد 
ويرايش  به  نسبت  همچنین  جديد 
مصرف  کمتری  انرژی  خود  دوم 
يک سوم  يو. اس. بی  »اين  می کند: 
مصرف  را   2.0 يو .اس .بی  انرژی 
از  که  دستگاه هايی  با  و  می کند 
نسخه های قديمی پشتیبانی می کنند 

نیز سازگار است.«
نیز  ديجیتال  وسترن  شرکت 
با  که  کرده  تولید  جديدی  دستگاه 
سازوارگر،  کارت  يک  از  استفاده 
می شود.  منطبق   3.0 يو.اس .بی  با 
اين وسیله احتماال قابلیت پشتیبانی 
رايانه های  برای  را   3.0 يو.اس .بی 

خانگی کنونی فراهم می کند.
همچنین  راونکرافت،  گفته  به 
با  سازگار  يو.اس.بی  کارت های 
دسترس  در  هم اکنون  لپ تاپ ها 
لپ تاپ های  به  وسیله  اين  هستند. 
کنونی اجازه می دهد خود را با يو .

اس .بی 3.0 تطبیق دهند.
حال  در  حاضر  حال  در  اچ پی 
خود   Envy 15 لپ تاپ  مدل  تولید 
 3.0 يو. اس .بی  پورت  از  که  است 
چند  نیز  ايسر  است.  برخوردار 
با  را  خود  لپ تاپ های  از  نمونه 
نمايشگاه  در  جديد  استانداردهای 

الکترونیک معرفی کرد.

بزرگ ترين نمايشگاه ديجیتالي جهان به کار خود پايان داد 

یک ویترین 
پرمحصول 
ساله  همه  که   CES الکترونیکي  مصرفي  لوازم  نمايشگاه 
از  نیز  امسال  شود،  مي  برگزار  امريکا  وگاس  الس  در 
تاريخ 7 ژانويه به مدت چهار روز برپا شد. اين نمايشگاه 
در  تي  آي  و  الکترونیکي  رويدادهاي  ترين  مهم  جمله  از 
جهان به شمار مي آيد که همه ساله مي تواند ويتريني از 
محصوالتي باشد که قرار است طي سال در جهان توزيع 
حوزه  بزرگ  هاي  شرکت  از  بسیاري  شود.  مصرف  و 
ديجیتال تالش مي کنند مهم ترين محصوالت خود را در 
نیز  اين نمايشگاه عرضه کنند و مديران غول هاي بزرگ 
به ارائه مدل هاي موفق خود در اين عرصه مي پردازند و 
در مجموع بايد گفت طي برگزاري نمايشگاه CES انبوهي 
از کارشناسان، عالقه مندان، روزنامه نگاران و تحلیلگران 
ها و خبرهاي  تحلیل  نوعي  به  و  دور هم جمع مي شوند 
ديجیتال  دنیاي  رويکرد  از  اندازي  چشم  تواند  مي  آنها 
طي يک سال آينده ترسیم کند. گفتني است امسال در اين 
نشان  امر  اين  و  داشتند  حضور  شرکت   2500 نمايشگاه 
دهنده آن است که در فضاي مبهم اقتصاد جهاني به نوعي 
صنايع ديجیتالي و آي تي کمترين تاثیر را از اين فضاي بد 

اقتصادي گرفته اند.

بمبي به نام گوگل

 CES همه ساله در مجموعه محصوالتي که در نمايشگاه
بمب،  مانند  محصول  چند  آيند،  درمي  نمايش  معرض  به 

انفجارهاي خبري بزرگي ايجاد مي کنند. ويژگي هاي جديد 
اين محصوالت يا قابلیت هاي آنها باعث مي شود تحلیلگران 
تخمین بزنند که اين محصوالت ممکن است تحوالت بزرگي 
در عرصه خود ايجاد کنند. امسال بمب اصلي را حتي پیش 
از برپايي نمايشگاه گوگل منفجر کرد. تلفن همراه نکسوس 
تازه ترين محصول غول نرم افزاري گوگل است که اين بار 
نه فقط سیستم عامل که تمام سخت افزار دستگاه را نیز 
خود تولید کرده است. گوگل پس از عرضه سیستم عامل 
تلفن همراه خود آندروئید و همکاري با چندين برند سازنده 
تلفن همراه براي تولید آن، حاال در حالي به سمت رقابت 
در عرصه گوشي هاي هوشمند مي رود که به نوعي بازار 
بیش از هر زماني در زمینه تلفیق کامپیوتر و تلفن همراه 
از يک سو و دسترسي به اينترنت از سوي ديگر متمرکز 
خود  گوشي  عرضه  براي  گوگل  گفت  بايد  و  است  شده 
همچون همیشه راه متفاوتي را برگزيده است چرا که اين 
شرکت به جاي اينکه بخواهد اين گوشي را در فروشگاه ها 
از طريق وب سايت مخصوص  را صرفًا  آن  کند،  عرضه 
به فروش مي رساند. اين مسیر متفاوت فروش نسبت به 
از  اطمینان  از قدرت گوگل و  برندهاي گوشي عماًل  ساير 
اين مسیر فروش داللت دارد. گوگل براي گوشي جديد خود 
 180 قیمت  مخابراتي  اپراتورهاي  از  يکي  با  قرارداد  تحت 
دالر را در نظر گرفته اما در عین حال براي نسخه يي که 
به  مخابراتي  اپراتور  با  قرارداد  بدون  و  آزاد  صورت  به 
فروش برسد، قیمت 530 دالر در نظر گرفته است که اين 
با توجه به مشخصات محصول و مقايسه  قیمت ها عماًل 
با محصوالت برندهاي ديگر- به خصوص آيفون- بسیار 
اين  فروش  براي  حتي  گوگل  رسد.  مي  نظر  به  معقوالنه 
محصول، تبلیغي هم انجام نداده و عمده تبلیغ آن معرفي 
اينترنتي و همچنین  ها و وبالگ هاي  محصول در سايت 

عرضه آن در نمايشگاه CES است.

شايد يکي از مهم ترين مزيت هاي محصول گوگل نسبت به 
رقباي خود بهره گیري از پردازنده يک گیگاهرتزي باشد 
که باعث سرعت فراوان کارکرد اين محصول مي شود. اين 
 AMOLED اينچي   7/3 نمايش  کنار صفحه  در  موضوع 
را  يي  العاده  فوق  کیفیت  عماًل   x800480 رزولوشن  با 
پنج  دوربین  همچنین  دهد.  مي  قرار  کاربر  اختیار  در 
مگاپیکسلي، طراحي نازک و ساده از ديگر قابلیت هاي آن 
به شمار مي آيند. در ضمن ذکر اين نکته ضروري است که 
گوگل در نهايت تهیه سخت افزار اين گوشي را به شرکت 
HTC سفارش داده است؛ شرکتي که پیش از اين نیز در 
خود  هاي  گوشي  روي  گوگل  عامل  سیستم  کارگیري  به 

پیشرو بود.

رشد رقابت در میان کتابخوان ها

اند  نامیده  نیز  الکترونیکي  هاي  کتابخوان  سال  را  امسال 
چرا که هرچند نمونه هاي اولیه کتابخوان هاي الکترونیکي 
سال  اواخر  اما  شده  عرضه  بازار  به  پیش  سال  چند  از 
محصوالت  از  دسته  اين  شکوفايي  زمان  بايد  را   2009
دانست. کاري که شرکت آمازون با کتابخوان الکترونیکي 
خود به نام کیندل شروع کرد ناگهان به چنان استقبالي از 
اين محصول منجر شد که گفته مي شود هم اکنون میزان 
کتاب  فروش  درآمد  از  کیندل  فروش  از  آمازون  درآمد 
اين سايت پیشي گرفته است. ارتقاي اين محصول توسط 
آمازون و عرضه نمونه هاي ديگر آن توسط شرکت هاي 
الکترونیکي  هاي  کتابخوان  از  انقالبي  حاال  عماًل  مختلف 
ها  دستگاه  اين  از  استفاده  راحتي  است.  آورده  وجود  به 
اين  شده  باعث  اينترنت  به  آنها  سیم  بي  اتصال  امکان  و 
ابزاري چندمنظوره تبديل شود، به نوعي  کتابخوان ها به 
که بسیاري آنها را نوعي روزنامه هاي آينده نیز نام مي 
اين  روي  ها  روزنامه  خواندن  امکان  نیز  اکنون  هم  برند. 
کتابخوان ها به سادگي میسر است اما ويژگي اصلي آنها 
در استفاده از نسخه ديجیتالي کتاب ها باعث شده بسیاري 
تخمین بزنند که در آينده رونق اصلي صنعت نشر در خريد 
و فروش کتاب هاي ديجیتالي و ارائه آنها روي کتابخوان 

هاي ديجیتالي خواهد بود.

در سايه کیندل امسال کتابخوان هاي متعددي در نمايشگاه 
واقع  در  بوکین  بود.  »بوکین«  آنها  از  يکي  که  عرضه شد 
صفحه  با  که  است   Cybook Opus يافته  ارتقا  نسخه 
با  و  فاي  واي  شبکه  به  اتصال  امکان  و  اينچي   6 نمايش 

قیمت 250 دالر مورد توجه بازديدکنندگان قرار گرفت.

Skiff نیز کتابخوان الکترونیکي ديگري در همین راستا به 
شمار مي آيد. در اين میان البته نزديک شدن موبايل هاي 
هوشمند و استفاده از آنان براي کتابخوان هاي الکترونیکي 
نیز نکته مهم نمايشگاه امسال بود. حاال سازندگان تلفن هاي 
هوشمند نیز تالش مي کنند محصول خود را يک کتابخوان 
الکترونیکي معرفي کنند و در اين میان البته جايگاه آيفون 
بت  کرد  تالش  گوگل  امسال  اگرچه  است.  کاماًل مشخص 
بزرگ آيفون را با ارائه محصول جديدش بشکند اما سايه 
يي از اين محصول جديد همچنان بر سر نمايشگاه سنگیني 
مي کرد. بازار ابزارهاي جانبي که با ارائه آيفون به بازار 
تبديل  آيفون  همپاي  بازار  يک  به  خود  حاال  گرفته،  رونق 
Itype از جمله اين محصوالت بود  شده است تا آنجا که 
که در واقع يک کیبورد بزرگ است که آيفون را در خود 
آيفون  روي  راحت  و  تايپ سريع  امکان  و  دهد  مي  جاي 
انبوهي  البته به جز اين مورد بايد گفت  را فراهم مي کند. 
نیز  آيند  کار مي  به  آيفون  با  افزارهايي که صرفًا  نرم  از 
نشان  همه  به  تا  کرد  مي  خودنمايي  امسال  نمايشگاه  در 
دهد آيفون چنان جايگاهي در جهان آي تي پیدا کرده که 

دستیابي به آن قله به سادگي امکان پذير نیست.

اینتل و سرعت

سرعت همیشه نیاز اصلي در عرصه محصوالت ديجیتال 
به حساب مي آيد. امکان باال رفتن سرعت و کارايي باعث 
شده غول هايي چون اينتل براي سال ها با عرضه پردازنده 

هاي سريع تر و قدرتمندتر همواره روي لبه تکنولوژي راه 
نرم  از  جديدي  نسل  معرفي  با  اينتل  هم  امسال  بروند. 
 Core i5 ،براي سیستم هاي معمولي Core i3 افزارهاي 

براي کاربردهاي نیمه حرفه يي و Core i7 را براي سیستم 
پردازنده هاي  هاي حرفه يي عرضه کرده است. همچنین 
جديدي براي لپ تاپ هاي دو هسته يي و دسک تاپ هايي 

تا 5/3 گیگاهرتز نیز به کار مي آيند. 
 32 فناوري  از  استفاده  با  که  اينتل  جديد  محصوالت 
پايیني  بسیار  انرژي  مصرف  اند  شده  تولید  نانومتري 
دارند. پل اوتلیني امسال در مراسم افتتاحیه اين نمايشگاه 
نمونه هايي از کاربردها و سرعت و کارکرد پردازنده هاي 

خود را به معرض نمايش گذاشت.

بازار داغ هوشمندها

CES الس وگاس مهد تلفن هاي همراه  هر چند نمايشگاه 
نیست اما بسیاري از شرکت هاي تولیدکننده تالش مي کنند 
در اين نمايشگاه هم حضوري موثر داشته باشند تا آنجا 
که به جز گوشي نکسوس شرکت گوگل بسیاري از شرکت 
هاي ديگر نیز به ارائه محصول در اين نمايشگاه پرداختند 
و در اين میان مي توان به گوشي جديد ال جي اشاره کرد. 
اين گوشي هوشمند EXPO نام دارد که با سیستم عامل 
ويندوز موبايل کار مي کند. گفتني است اين گوشي داراي 
پروژکتور قوي براي نمايش فیلم است تا آنجا که مي توان 
عکس ها، فیلم ها و فايل هاي مختلف را روي صفحه تخت 

به نمايش گذاشت.

غیر از گوشي هوشمند EXPO يکي ديگر از ابزارهايي که 
مرتبط با تلفن همراه است و در اين نمايشگاه عرضه شد، 

نگهبان گوشي تلفن همراه است. 

اين دستگاه که Zomm نام دارد و قیمت آن نیز 85 دالر 
يا  گذاشتن  جا  از  را  همراه  تلفن  صاحب  تواند  مي  است، 
ديگر  طرف  از  کند.  مطلع  همراهش  تلفن  شدن  دزديده 
را  خود  هوشمند  گوشي  جديدترين  امسال  نیز  موتوروال 
که تحت سیستم عامل آندروئید کار مي کند، معرفي کرد. 
اين گوشي که Black flip نام دارد و مانند يک کتاب باز 
مي شود قرار است تا سه ماهه اول سال 2010 به صورت 

جهاني عرضه شود و در اختیار کاربران قرار بگیرد.

سال سه بعدي ها و لمسي ها

تلويزيون هاي سه بعدي و همچنین  تا چند سال قبل  اگر 
مي  شمار  به  جديدي  بسیار  فناوري  لمسي  نمايشگرهاي 
آمدند اما امسال را مي توان سال شکوفايي اين دستگاه ها 
نامید. بسیاري از تولیدکنندگان تلويزيون امسال به عرضه 
بالمر  استیو  بودند.  آورده  روي  بعدي  سه  نمايشگرهاي 
مديرعامل مايکروسافت نیز امسال میهمان مراسم افتتاحیه 
به  اخیر  هاي  اقتصادي طي سال  بحران  تاثیر  به  او  بود. 

موضوع توسعه صنعت آي تي اشاره کرد.

به گفته بالمر عملکرد صفحه هاي نمايش در زندگي امروز 
نیز در پي آن است  اين شرکت  ما در حال تغییر است و 
عملکردهاي  ترکیب  با  زمینه  اين  در  را  بزرگ  تحولي  که 
کرد  اعالم  امسال  مايکروسافت  کند.  ايجاد  کامپیوتري 
باکس  ايکس  از  فراتر  جديدي  محصول  معرفي  به  نیازي 
نمي بیند چراکه ايکس باکس به گونه يي طراحي شده که 
امکان ارتقاي سخت افزاري و نرم افزاري آن وجود دارد. 
بالمر البته در سخنراني خود کمي هم به خودنمايي پرداخت 
و به نرم افزاري اشاره کرد که اين شرکت تولید کرده تا به 
تولید واکسن ايدز کمک کند. Project Natal نیز محصول 
جديد ديگري از مايکروسافت است که به گفته بالمر قرار 

است فضاي اتاق هاي نشیمن را دگرگون کند.
را در سراسر جهان گشوده  اقتصادي سايه خود  بحران 
است اما دنیاي محصوالت الکترونیکي و ديجیتالي به دلیل 
از  است  توانسته  کاربران  از سوي  بودن خود  پرمخاطب 
اين بحران جان سالم به در برد و مثال روشن آن پرپايي 
نمايشگاه CES در الس وگاس امريکا است؛ نمايشگاهي که 
يک رويداد عظیم در حوزه الکترونیکي و آي تي به شمار 
مي آيد که در برگزاري چهارروزه خود مخاطبان بسیاري 
آن  بازخورد  و  است  آورده  گرد هم  از سراسر جهان  را 
تا پايان سال بر زندگي مردم و شرکت ها تاثیر بسیاري 

مي گذارد.
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جاهای بد برای 
چیزهای خوب

انتخاب جایی که مسواک تان را قرار می دهید، جایی 
مواد  که  مکانی  و  می کنید  تماشا  تلویزیون  که 
انتخاب های  خیلی  و  می کنید  نگهداری  را  غذایی 
دیگر می تواند تاثیر زیادی بر سالمت شما داشته 
تا  بخوانید  را  زیر  نکته   14 ندارید؟  باور  باشد. 
ببینید بدترین جاهای خانه و هواپیما و کالس های 

بدنسازی و... کجاست. 

1( بدترين جا برای نگهداری مسواک  
بدترين محل برای قرار دادن مسواک سینک دست شويی است. البته 
توالت  به  آن  نزديکی  به  مشکل  همه  و  ندارد  مشکلی  سینک  خود 
مربوط است. به گفته محققان و میکروب شناسان دانشگاه آريزونا، 
به طور متوسط در يک کاسه توالت حدود 3 میلیون میکروب وجود 
دارد. اين میکروب ها می توانند تا 2 متر جابه جا شوند و روی زمین، 
بیرون  بهتر است مسواک را  بگیرند.  قرار  ديوارها و روی مسواک 
توالت در کابینت دارو يا يکی از کابینت های آشپزخانه نگهداری کنید. 

2( بدترين جا برای گذاشتن کفش و دمپايی 
بدترين محل برای گذاشتن کفش و دمپايی کمد اتاق خواب است. راه 
رفتن در خانه با کفشی که با آن بیرون خانه راه رفته ايد، مهم ترين 
به داخل خانه است.  انتقال میکروب ها، مواد آلرژن و آالينده ها  راه 
بهتر است کفش ها را در قفسه يا کمد کوچکی در نزديک ترين نقطه 
به در ورودی آپارتمان قرار دهید و با اين کار از ورود آلودگی به 

خانه پیشگیری کنید. 
3( بدترين جای خواب 

بدترين محل برای خوابیدن زير پتو است. موقع خواب به طور کامل 
زير پتو نرويد و پتو را روی سرتان نکشید. گرم شدن زياد موجب 

می شود نتوانید خواب راحتی داشته باشید. 
هلن برگز، متخصص چرخه بیولوژيک از دانشگاه راش شیکاگو در 
کاهش  بدن  دمای  طبیعی  طور  به  خواب  »هنگام  می گويد:  باره  اين 
پیدا می کند و اين موضوع موجب می شود افراد خواب راحتی داشته 
باشند. در واقع بدن برای داشتن خواب راحت دما را از طريق دست ها 
برای  ابتدا  خواب  هنگام  می شود  می دهد.«توصیه  دست  از  پاها  و 

اتساع رگ ها جوراب بپوشید بعد جوراب را درآوريد و اجازه دهید 
پاهايتان از پتو بیرون باشد. 

4( بدترين جا برای نگهداری باقی مانده غذا 
بدترين محل برای گذاشتن باقیمانده غذا يخچال است. قرار دادن يک 
ظرف بزرگ غذای داغ به طور مستقیم در يخچال روش مناسبی برای 
پیتر  نیست. دکتر  از مسمومیت غذايی  پیشگیری  سرد کردن غذا و 
سیندر، محقق و استاد مديريت و تکنولوژی در اين باره می گويد: »در 
اين صورت ممکن است برای کاهش دمای قسمت میانی غذا زمان 
به مکان مناسبی برای رشد و تکثیر  اين محل  زيادی الزم باشد و 
از  پس  يک ساعت  تا  را  غذا  می توانید  تبديل شود.« شما  باکتری ها 
پخت برای خنک شدن بیرون نگهداريد و سپس در يخچال قرار دهید. 
يا غذا را در ظروف کوچک تر بريزيد و در يخچال قرار دهید. در اين 

صورت غذا زودتر سرد می شود. 
5( بدترين جا برای نصب برگه يادآوری 

بدترين محل برای چسباندن برگه يادآوری کارها، در يخچال است. 
چون شما وقتی می خواهید چیزی از يخچال برداريد سراغ آن می رويد 
و ممکن است اصال به برگه ای که روی يخچال نصب کرده ايد توجه 
به شرطی  اما  به عقیده روان شناسان، ديدن کمک کننده است  نکنید. 
که به آن توجه شود. در يک بررسی مشخص شد نصب تابلويی که 
افراد را تشويق می کند به جای استفاده از آسانسور، از پله استفاده 
کنند، موجب می شود افراد تا 200 درصد بیشتر از پله استفاده کنند. 
بهتر است برگه يادآوری کارها را در محلی که به آن توجه می کنید 
مثال کنار تلويزيون قرار دهید. نکته ديگر آنکه ذهن خیلی سريع به 
اين محل عادت می کند و توصیه می شود هر چند وقت يک بار محل 

برگه های يادآوری را تغییر دهید. 
6( بدترين جای هواپیما 

بدترين جای نشستن در هواپیما انتهای سالن است. اگر در پروازهای 
هوايی حال تان بد می شود، انتهای سالن ننشینید. انتهای هواپیما از 
قسمت جلويی بلندتر است و هر چه از مرکز دورتر شويد حرکات 
باال و پايین شدن را بیشتر احساس خواهید کرد. بهترين محل برای 

نشستن در هواپیما نزديک ترين محل به بال هاست. 
7( بدترين جا برای گذاشتن کیف دستی 

کیف  است.  آشپزخانه  میز  دستی  کیف  گذاشتن  برای  محل  بدترين 
دستی شما وسیله حمل ونقل میکروب هاست. محققان در بررسی های 
کیسه های  و  دستی  کیف  سطح  از  مربع  سانتی متر  هر  در  خود 
يک  اما  نکنید  باور  شايد  کرده اند.  مشاهده  باکتری  هزار   65 خريد 
باکتری های مدفوعی  سوم کیف دستی ها و کیسه های خريد حاوی 
با  می برند.  خودشان  همراه  جا  همه  را  کیف شان  خانم ها  بوده اند. 
ايستگاه مترو  اتوبوس و  قرار دادن کیف روی میز رستوران، کف 
آلودگی ها روی آن قرار می گیرند. بهتر است کیف تان را در کشو يا 
روی صندلی و خالصه هرجايی به جز جايی که غذا تهیه يا خورده 

می شود قرار دهید. 
8( بدترين جای کالس بدنسازی 

ورزش،  و  بدنسازی  کالس های  در  ايستادن  برای  محل  بدترين 
رديف جلو و روبه روی آينه است. شايد به دلیل اينکه خودتان را در 
آينه ببینید، جايتان را تغییر دهید اما نتايج يک بررسی که در سال 
2003 انجام شده است، نشان داده است اگر خودتان را هنگام انجام 
58 زن  بررسی  تحقیق  اين  در  است.  بهتر  نبینید،  تمرينات ورزشی 
که شدت و نوع ورزش يکسانی داشتند، نشان داد آنهايی که هنگام 
انجام تمرين های ورزشی خودشان را در آينه می ديدند در مقايسه 
اتاقی بدون آينه ورزش می کردند احساس بدتری  افرادی که در  با 
نسبت به بدنشان داشتند. بهتر است جايی از کالس که روبه روی آينه 
نباشد و در ضمن بتوانید تمرينات را به خوبی ببینید و تمرکز داشته 

باشید انتخاب کنید. 
9( بدترين جای چراغ مطالعه 

افراد عادت دارند قبل از خواب مطالعه کنند و کتاب داستان  برخی 

بخوانند. بدترين محل تابیدن نور مطالعه شبانه باالی سر است. نتايج 
مطالعات نشان داده است نور مستقیم در باالی سر موجب تاخیر در 
ترشح مالتونین و اخالل در خواب شبانه می شود. بهتر است يک نور 
موضعی ماليم را روی کتاب بتابانید. در اين صورت شما می توانید 
کتاب بخوانید در حالی که اتاق تاريک است و بدن تان می تواند برای 

خواب آماده شود. 
10( بدترين جا برای گذاشتن داروها 

بدترين محل برای نگهداری داروها قفسه دارو در حمام است. دمای 
يک حمام حاوی بخار به راحتی به 37 درجه سانتی گراد می رسد که 
از دمای پیشنهادی برای نگهداری بیشتر داروها باالتر است. بهترين 
محل برای نگهداری داورها جايی سرد و خشک مانند يخچال است. 

11( بدترين جا برای گذاشتن میوه ها تا قبل از شستن آنها 
آشپزخانه  سینک  شستن  از  قبل  میوه ها  گذاشتن  برای  جا  بدترين 
دانشگاه  میکروب شناسی  استاد  رينولد  کلی  دکتر  گفته  به  است. 
آريزونا سینک آشپزخانه بیشترين میزان میکروب را دارد و میزان 
را  میوه ها  توصیه می شود  است.  بیشتر  توالت  از  آن حتی  آلودگی 
در سبدی بگذاريد و بدون اينکه با سینک تماس داشته باشند آنها را 
بشويید. اگر میوه هايی مانند توت فرنگی و شاتوت که بدون پوست 
دور  را  آن  افتاد  سینک  در  شستن  هنگام  می شوند،  خورده  کندن 

بیندازيد و از خوردن اش صرف نظر کنید. 
12( بدترين جا برای استفاده از هدفون 

ايستگاه  يا  قطار  هواپیما،  هدفون  از  استفاده  برای  محل ها  بدترين 
مترو است. هرچند شايد در ظاهر گوش دادن به موسیقی دلخواه از 
شنیدن سر و صدای موجود در اين محل ها بهتر باشد اما بررسی ها 
صدا  و  سر  پر  محیط های  در  هدفون  از  استفاده  است  داده  نشان 
احتمال بلندتر کردن صدا را بیشتر می کند. محققان دانشگاه هاروارد 
دريافته اند افراد در محیط های آرام صدا را در سطح ايمن تری تنظیم 
می کنند، اما وقتی صدای زمینه ای مانند سر وصدای سالن هواپیما 
به محیط اضافه می شود تا 80 درصد و تا 89 دسی بل صدا را باال 
افراد  در  می تواند  مدت  طوالنی  در  صدا  بلندی  میزان  اين  می برند. 
آسیب شنوايی ايجاد کند. بهتر است در محل های پر سر و صدا از 
هدفون استفاده نکنید، هرچند در بررسی محققان دانشگاه هاروارد 
مشخص شد تنها 20 درصد افراد مورد مطالعه با باال رفتن سر و 

صدای محیط استفاده از هدفون را کنار گذاشتند. 
13( بدترين جا برای نگهداری از قهوه 

فريزر  يا  يخچال  قهوه  پودر  يا  دانه  نگهداری  برای  محل  بدترين 
دانشگاه  استاد  و  غذايی  متخصص صنايع  گرگور،  مک  جان  است. 
کلمسون در اين باره می گويد: »هر بار که آن را از يخچال يا فريزر 
طعم  روی  موضوع  اين  و  می کند  تغییر  آن  دمای  می آوريد  بیرون 
و  بارها  را  قهوه  فنجان  اينکه يک  مثل  تاثیر می گذارد. درست  قهوه 
بارها بجوشانید.« دانه ها يا پودر قهوه را در قوطی های شیشه ای نیمه 

شفاف دردار ريخته و در کابینت آشپزخانه نگهداری کنید. 
14( بدترين جا برای تماشای تلويزيون 

می خوريد.  غذا  که  است  جايی  تلويزيون  تماشای  محل  بدترين 
خوردن  غذا  هنگام  تلويزيون  تماشای  است  داده  نشان  بررسی ها 
کنید.  توجه  می خوريد  که  غذايی  مقدار  به  نتوانید  می شود  موجب 
2006 روی گروهی داوطلب انجام شد  نتايج مطالعه ای که در سال 
نشان داد افراد هنگام تماشای تلويزيون تندتر غذا می خورند. همچنین 
 71 تا  پنیر  هنگام تماشای برنامه های تفريحی مصرف ماکارونی و 
درصد بیشتر می شود. توصیه می شود تلويزيون را در نزديکی میز 
خاموش  را  تلويزيون  خوردن  غذا  هنگام  و  ندهید  قرار  خوری  غذا 
کنید. بهترين محل تماشای تلويزيون جايی دور از آشپزخانه است 
که حتی اگر هوس خوردن چیزی به سرتان زد مجبور شويد چند 

قدمی تا آشپزخانه راه برويد.

prevention :منبع

افسرده اید؟ چاي سبز بنوشید 
در اين تحقیق هیچ رابطه اي از تاثیر مصرف چاي سیاه يا قهوه 
است.  نشده  مشاهده  افسردگي  نشانه هاي  و  عالئم  کاهش  در 
پژوهشگران ژاپني در تحقیقات جديد خود نشان داده اند که مردان 
و زنان مسني که در روز يک يا چند فنجان چاي سبز مي نوشند، 
محققان  اين  مي شوند.  افسردگي  و  پیري  احساس  دچار  کمتر 
مسن تر  يا  سال   70 مردان  و  زنان  از  گروهي  روي  مطالعه  با 
دريافته اند؛ سالمنداني که روزانه دست کم چهار فنجان چاي سبز 
افسردگي را  از همساالن خود عالئم  44 درصد کمتر  مي نوشند، 
نشان مي دهند. اين در حالي است که در مطالعات اولیه روي يک 
که مصرف چاي  معلوم شد  نیز  نسبتا سالم  58 سالمند  و  هزار 
سبز، باعث کاهش اضطراب ها و تنش هاي رواني مي شود. از کل 
افرادي که در اين تحقیق شرکت کرده بودند حدود 34 درصد از 
اين  از افسردگي داشتند که  از زنان عالئمي  39 درصد  مردان و 

عالئم در 20 درصد مردان و 24 درصد زنان شديد بود. 

کاهش کلسترول خون با مصرف پیاز 
يک متخصص تغذيه گفت: مصرف پیاز باعث کاهش کلسترول و 
چربي هاي خون مي شود و از انعقاد خون داخل رگ ها جلوگیري 
پیاز  داد:  توضیح  مورد  اين  در  مظهري  سید ضیاالدين  مي کند. 
سرشار از ويتامین هاي A و B و C و داراي آهن، آهک، فسفر، 
پتاسیم، سديم، گوگرد، يد، سلنیوم، سیلیس و قند است که به طور 
مستقیم جذب بدن مي شود. پیاز به علت داشتن گوگرد ضدعفونت 
خون است. وقتي گوگرد وارد خون و ريه ها مي شود، با عفونت هاي 
مجاري تنفسي، مانند آسم، برونشیت و گريپ و... مبارزه مي کند. 
او گفت: پیاز به علت داشتن فسفر کارهاي فکري را آسان مي کند 
پیاز براي  افرادي که دچار بي  خوابي هستند، مفید است.  و براي 
براي جلوگیري  است.  مفید  پیرمردان ضعیف  و  کم  رشد  کودکان 
از خون دماغ مي  توانید چند قطره سرکه را روي پیاز رنده شده 
بريزيد و آب آن را در بیني بچکانید، تا از خونريزي جلوگیري کند. 

پیاز لثه ها را تقويت مي کند و رنگ چهره را روشن مي کند. 

اغلب درمان هاي چاقي، ناموفق هستند 
از  حال  عین  در  که  دنیاست  بیماري هاي  شايع ترين  از  چاقي 
ناموفق ترين درمان ها برخوردار است. براي درمان چاقي بايد با 
بسیاري از عوامل مختلف زمینه ساز آن مبارزه کرد. آمارها نشان 
می دهد که 60 درصد ايرانی هايی که به چاقی مبتال هستند فعالیت 
فیزيکي مناسبي ندارند و به همین خاطر به آن مبتال می شوند. جدا 
از تمام اين مسائل متاسفانه داروهاي بسیار و با عناوين مختلف 
براي درمان چاقي معرفي مي شوند که تقريبا اغلب آنها در درمان 
چاقي ناموفق هستند. از طرف ديگر، بسیاري از درمان هاي ارائه 
شده براي چاقي مي توانند عوارض بسیاري بر جاي گذارند. در 
بسیار  چاقي  درمان  براي  علمي  و  شده  شناخته  داروي  مجموع 
محدود است. جدا از مساله چاقی، کوتاهی قد هم يکی از مشکالتی 
است که به گفته محققان به دلیل فقر تغذيه اي قد افراد در برخي 
استان هاي کشور است. از هورمون رشد براي درمان کوتاهي قد 

نیز تنها بايد در تعداد محدودي از بیماران استفاده شود. 
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آقایان حتمًا 
بخوانند!!!

تنیدگی را از خود دور کنید 
بانی استريچ، مردی که شغل و سمت عالی وی سرانجام به بیماری 
را  زندگیتان  ارزش  چیز  »هیچ  نويسد:  می  چنین  منجر شد،  او  قلبی 

ندارد، حتی شغلتان!« 
بلر، نخست وزير  تونی  پريده  رنگ  و  به عکسهای عصبی  نگاهی  با 
بريتانیا در روزنامه ها، با صدای بلند می گويم: »اگر بر زندگی خود 
بر  مبنی  پزشکان  های  گفته  کن.«  ترک  را  خود  حرفه  نهی،  می  ارج 
وخیم نبودن شرايط جسمانی او و اين که بیماری قلبی وی زندگی اش 

را تهديد نمی کند از نظر من اهمیت چندانی ندارد. 
تونی بلر ممکن است فرد سالمی باشد که تغذيه مناسبی دارد و در 
استعمال دخانیات زياده روی نمی کند، اما تحت فشار شديد قرار دارد 

و در اين مورد به وی هشدار داده شده است. 
رخ  نیز  شما  برای  داد  رخ  من  برای  که  ای  حادثه  مشابه  اگر  شايد 
دهد، به همه دارايی خود به جز شلغتان قانع خواهید بود! من متقاعد 
هستم که استرس)فشار روانی( حاصل از حرفه و مقام بلند پايه من 
به عنوان يک سرمايه گذار موفق نقش بسیار بزرگی در آگاه کردن من 
از خطر داشت و اکنون ديدگاه خود را نسبت به زندگی به طور کامل 
تغییر داده ام. کار کردن سخت در شرايطی که تحت فشار روانی قرار 
داريد مشکل آفرين است. مطمئن هستم که تونی بلر نیز مانند بسیاری 
از مردان ديگر خود را فردی کاماًل سالم فرض می کند. اما دستگاه 
اصلی که در ادامه زندگی ما نقش دارد و چگونگی مواظبت از آن را 
به فراموشی سپرده ايم و گمان می کنیم که شکست ناپذير هستیم و 

هیچ حادثه ای برای ما رخ نخواهد داد. 
فعالیت مخاطره آمیز 

چهل ساله هستم. بیماری قلبی ام از پنج ماه پیش آغاز شد. پیش از 
لقمه  به اصطالح  بزرگی می کردم و  آن در شغل خود ريسک های 
های بزرگ تر از دهان برمی داشتم. به طوری که درآن واحد بیش 
از ده معامله تجاری انجام دادم، بدون آنکه به مثبت بودن نتیجه آن 
اطمینان داشته باشم. گرچه سعی کردم با کاهش سفرهای تجاری به 
به  اما  بکاهم،  بار روی دوش خود  از سنگینی  از کشور کمی  خارج 
طور مستمر در ورطه نگرانی بودم. من روزی چند سیگار می کشیدم، 
هر نوع غذايی را که در دسترس بود با عجله صرف می کردم. اما 
بر اين عقیده هستم که مخرب ترين عامل در ايجاد بیماری قلبی من 

استرس بود. 
تصور من بر اين بود که هنوز از شرايط جسمانی مطلوبی برخوردارم 
و با جلوگیری از افزايش وزن، مراجعه روزانه به ورزشگاه و مالقات 
خود  مشاغل  از  استرس حاصل  تسکین  موجب  پزشک  بیگاه  و  گاه 
می شوم. فشار خون، کلسترول و تاريخچه خانوادگی من همگی در 
وضعیت مطلوبی قرار داشتند. مرتبًا با همسرم سانی و دو پسر 12 و 
15 ساله خود به تعطیالت می رفتیم و زندگی شاد و مجللی در خانه 
بزرگ خود واقع در شهر کینگستون انگلستان داشتیم. بنابراين من با 
شتاب زياد به مشاغل مختلف رسیدگی می کردم و تنها موضوعی که 

به ذهنم خطور نمی کرد اين بود که قلبم بیمار باشد. 
زندگی من در يک روز صبح يکشنبه در ماه مه سال جاری به طور 
کامل تغییر کرد. صبح با احساس بسیار خوبی از خواب برخاستم. به 
تازگی به محل جديد نقل مکان کرده بوديم و شب گذشته تا نزديکی 
صبح ورود به خانه جديد را با دوستان جشن گرفته بوديم. آن روز 
کرديم.  ترک  را  خانه  و  پرستار سپرديم  به  را  ها  بچه  سانی  و  من 

تصمیم داشتیم وسايل جديد آشپزخانه را از فروشگاه تهیه کنیم. 
عالئم اولیه 

کمی  خود  سینه  قفسه  در  که  بوديم  فروشندگان  از  يکی  انتظار  در 
شبیه  احساسی  بلکه  نبود،  درد  احساس  کردم.  ناراحتی  احساس 
نبود،  من  برای  هشداری  درد  اين  ها.  ماهیچه  از  يکی  شدن  کشیده 
چون ما هنگام اسباب کشی جعبه های سنگین را جابجا کرده بوديم و 

آن را دلیل اين درد فرض کردم. 
وقتی به طرف اتومبیل بازگشتیم، افزايش شدت درد مانند اين بود که 
مسئله جدی است. با اين وجود با خود فکر کردم که: »هرچه هست 
نمی تواند از قلبم باشد، چون من فقط چهل سال دارم.« اما احساس 
عجیبی به همراه سرگیجه داشتم و اتفاقاتی که در بدنم رخ می داد مرا 
به شدت عصبی کرده بود. يادآوری آن برايم خنده آور است، اما به 
طرف سانی برگشتم و گفتم: »من بايد خداحافظی کنم، به گمانم امروز 
را  اتومبیل  رانندگی  وحشتزده  سانی  باشد!«  ام  زندگی  روز  آخرين 
به عهده گرفت و با سرعت به سوی نزديکترين مرکز درمانی رفتیم. 
ايستاده  پذيرش  در بخش  که  پزشکی  بیمارستان شديم،  وارد  وقتی 
بود با مشاهده دستم که روی سینه ام قرار داشت مرا مستقیمًا به اتاق 

نس  ا ژ ر و ا
برد. حدود چهار ساعت آنجا بودم و پس از گرفتن نوار قلب و تجويز 
دارو وضعیتم مطلوب اعالم شد. اولین کاری که پس از بازگشت به 
اتومبیل انجام دادم کشیدن سیگار بود. آن روز عصر احساس درد در 
دست چپ و باالی قفسه سینه ام شروع شد، گويی ماهیچه هايم در 
هم پیچیده باشند. بنابراين با پزشک عمومی تماس گرفته و خواهش 
کردم که مرا در منزل مالقات کند، اما وی نپذيرفت و گفت برای آسیب 
ديدگی ماهیچه- چیزی که من هنوز باور داشتم- بیمار را خارج از 
مطب خود مالقات نمی کند. او استفاده از مسکن ها را توصیه کرد 
و  داشتم  بهتری  احساس  بعد  روز  دادم. صبح  انجام  را  آن  من  که 
از شدت  ناهار  هنگام صرف  اما  کردم.  جا  جابه  را  ها  جعبه  مجدداً 
بیمارستان  به  اتومبیل  با  مرا  و سانی  کشیدم  می  فرياد  تقريبًا  درد 
اولین  آزمايش خون  و  قلب  نوار  مطالعه  از  کینگستون رسانید. پس 
چیزی که پزشکان اظهار داشتند اين بود که »ما نمی توانیم باور کنیم 
که بیمارستانی که ديروز به آن مراجعه کرديد شما را مرخص کرده 
است. ضربان قلبتان نامنظم بوده و شما دچار سکته قلبی خفیفی شده 
ايد که به نظر می رسد ديروز اتفاق افتاده است.« با اين اوصاف در 
بیمارستان بستری شدم. انواع داروهای جلوگیری از لخته شدن خون 
و اسپری زيرزبانی تری نیترات برای انبساط شريانهای منقبض شده 
بدين  و  انجام گرفت  قلبم  آنژيوپالستی روی  تجويز شد و يک عمل 

ترتیب سه هفته در بیمارستان بستری بودم. 
دانستم  می  اما  داشتم،  بهتری  احساس  درمان  مطلوب  تأثیر  از  پس 
ام را به طور کامل  بايد زندگی  با وجود آنکه چهل ساله هستم،  که 
تغییر دهم. سیگار را ترک کرده و تمام غذاهای پرچرب را از رژيم 
غذايی خود حذف کردم. من همیشه از خوردن ساالد نفرت داشتم، اما 
اکنون از آن لذت می برم. پیاده روی روزانه به مدت نیم ساعت به من 

توصیه شد که آن را به طور مرتب انجام می دهم. 
هشدار پزشکان 

گرچه همه اين تغییرات اهمیت زيادی داشتند، پزشکان به خصوص 
در مورد استرس )فشار روانی( زياد، ساعات طوالنی کار و نگرانی 
همیشه  اما  بودم،  آرام  فردی  ظاهر  در  شايد  دادند.  هشدار  مداوم 
نگرانی در مورد معامالت، کارمندان، خانواده، منزل، اتومبیلها و هر 
چیز ديگر همراه من بود. توصیه پزشکان اين بود که استرس و فشار 
زندگی خود را به حداقل رسانیده و اهمیت سالمتی و خانواده خود را 
ارجحیت بنهم. »نگرانی را از خود دور کن« جمله ای است که توسط 
پزشکان تکرار می شود که در گفتار بسیار آسانتر از عمل است. تنها 

راه رهايی از نگرانی فرار از موقعیتهای استرس زاست. 
پس از آنکه دچار حمله قلبی شدم، به برادرم که چهل و شش سال 
دارد هشدار داده شد که وی نیز ممکن است در معرض خطر بیماری 
ای  ماده  او-  خون  هموسستئین  بنابراين  باشد.  داشته  قرار  قلبی 
و  يابد  افزايش می  استرس  به وسیله  که  شیمیايی موجود در خون 
نمايانگر خطر سالمتی شريانهاست- مورد آزمايش قرار گرفت. در 
حال حاضر وی سالم به نظر می رسد، اما برای جلوگیری از خطر 

بیماری قلبی شیوه زندگی خود را به نحو بهتری تغییر داده است. 
بیماری قلبی تونی بلر خفیف اعالم شده است، اما به نظر من اين گفته 
با  فردی  که  است  تصور  غیرقابل  من  برای  است.  هشدار  يک  قطعًا 
دارابودن چنین وظیفه سنگینی قادر باشد شب هنگام با آرامش سر بر 
بالین بگذارد. او حتی در طول تعطیالت با خانواده خود قادر نخواهد 
بود ذهن خود را از مسائل آسوده سازد. توصیه من اين است که هیچ 

چیز ارزش زندگیتان را ندارد، حتی مقام عالی نخست وزيری... 
چگونه استرس )فشار روانی( موجب بیماری قلبی می شود؟ 

از مصرف  کند،  او ورزش می  نظر می رسد.  به  سالم  فردی ظاهراً 
سیگار خودداری می کند و رژيم غذايی متعادلی دارد. 

پس دلیل بیماری قلبی او چیست؟ 
مهمترين عامل بیماری قلبی افزايش هموسستئین در خون می باشد 

که معمواًل مورد آزمايش قرار نمی گیرد. میزان اين ماده در خون  

با  محکمی  ارتباط  بلکه  يابد،  می  افزايش  استرس  وسیله  به  تنها  نه 
رفتن  بین  از  زياد موجب  استرس  دارد. همچنین  فروخوردن غضب 
از عالئم اصلی آن آريتمی دهلیزی قلب  منیزيم معدنی می شود که 
را  قلبی  حمله  خطر  پائین  منیزيم  و  باال  هموسستئین  ترکیب  است. 
به مقدار زياد میزان  قهوه  افزايش می دهد. نوشیدن  برابر  تا هشت 
کاهش  موجب  حال  عین  در  و  داده  افزايش  را  خون  هموسستئین 
زا  استرس  های  حرفه  به  که  افرادی  به  بنابراين  شود.  می  منیزيم 
اشتغال می ورزند توصیه می شود که رژيم غذايی خود را با مصرف 
افزايش مصرف  نمايند.  تکمیل   B12 ويتامین  و  فولیک  اسید  منیزيم، 
دانه ها و سبزيجات تیره مانند اسفناج، بروکلی و لوبیا برای اين افراد 

مفید است. 
چگونه قلب خسته و فرسوده می شود؟ 

دکتر مارک پورتر می نويسد: علیرغم وجود حجم زياد کار، قلب در 
شرايط نرمال بیمار نمی شود. اما معمول ترين مشکلی که قلب دچار 
ماهیچه  ديواره  که  است  رگهايی  ديواره  شدن  می شود ضخیم  آن 
ورزش،  عدم  ديابت،  دخانیات،  استعمال  کنند.  می  تغذيه  را  قلب  ای 
کلسترول باال و رژيم غذايی نامناسب همگی موجب تشديد اين بیماری 
شده و با باريک شدن رگها موجب خطر می شوند. حمله قلبی زمانی 
لخته شده و  باريک شده رگها  رخ می دهد که خون در بخش های 
موجب عدم تغذيه ماهیچه قلب شود. اين حمله قلبی درد شديد ايجاد 
کرده و باعث ايست فعالیت الکتريکی طبیعی قلب برای ايجاد ضربان 
منظم می شود که در نهايت موجب انقباض مرتعش قلب يا ايست قلبی 
شده و منجر به مرگ حتمی می گردد، مگر اين که ضربان قلب سريعًا 
به سختی  قلب  پمپ  موارد عمل  برخی  در  بازگردد.  نرمال  به حالت 
صورت می گیرد، بدون آن که مشکلی در ضربان قلب وجود داشته 
باشد. اين پديده مضر نیست، اما گاهی به شدت به کارآيی قلب آسیب 
می رساند، به طوری که در افراد مبتال به بیماری جدی فشارخون )که 
قلبی  ايست  قلب می شود( خطر  ديواره  فشار، روی  افزايش  موجب 
وجود دارد. از عالئم اين بیماری را خستگی، عدم دفع مايعات بدن و 

تنگی نفس می توان نام برد. 
مزايای تمرينات ورزشی ايروبیک )هوازی( 

ما  به  است  ممکن  سالگی  بیست  دهه  در  ورزشی  تمرينات  کاهش 
دهیم،  انجام  مرتب  طور  به  را  تمرينات  اين  اگر  اما  نرساند.  آسیبی 
در دوران کهنسالی کمتر در معرض خطر بیماری قلبی قرار خواهیم 

گرفت. 
بهترين تمرينات ايروبیک پیاده روی و دوچرخه سواری هستند. مدت 
زمان اين تمرينات بايد تا حدی باشد که کمی موجب ريزش عرق بدن 
و تنگی نفس شود. اين تمرينات سه روز در هفته به مدت 30 دقیقه 

ايده آل هستند. 
فعال  زيرا عضالت  برخوردارند.  زيادی  اهمیت  از  ايروبیک  تمرينات 
زيادی  مقدار  به  نیاز  است،  خون  جريان  مرکز  که  قلب،  مانند  بدن 
اکسیژن دارند. اين تمرينات ورزشی موجب افزايش نیاز قلب، شش 
اکسیژن می شود.  به  ها، گردش خون و همچنین ماهیچه های بدن 
بنابراين هر قدر تمرينات ورزشی را بیشتر انجام دهید، فعالیت قلب 
و شش ها افزايش يافته و کارآيی گردش خون در بدن بیشتر خواهد 

بود. 
قلب سالم با تغذيه مناسب 

مصرف زياد چربیهای اشباع شده )کره، پیه، گوشت قرمز، تخم مرغ، 
شیر پرچرب، پنیر و ماست پرچرب( برای سالمتی قلب مضر است. 
حال آن که چربیهای غیراشباع )انواع روغنها مانند روغنهای زيتون، 
آفتابگردان، سويا، دانه انگور، بادام زمینی و کنجد( مناسب تر هستند. 
مصرف روزانه حداقل پنج قطعه میوه و سبزيجات، آنتی اکسیدانهای 
سالح  حقیقت  در  اکسیدانها  آنتی  کند.  می  تأمین  را  بدن  نیاز  مورد 

مناسبی برای جلوگیری از بیماريهای قلبی هستند.
 منبع: نشريه گلف نیوز 
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زندگی  از  حقیقی  ماجرایی  اساس  بر  داستان  این 
)علیرضا.ک( در لندن بازنویسی شده  است و بدلیل 
تغییر  افراد  نام  تنها  از هر شک و شبه ای،  پرهیز 
عهده ی  بر  ماجرا ها  درستی  و  صحت  است.  یافته 
گوینده آنها می باشد و هفته نامه  پرشین هیچگونه 
مطرح  ماجراهای  درباره  دخالتی  و  مسوولیت 
شده ندارد و تنها منعکس کننده آنها می باشد. اگر 
مایلید می توانید داستان یا ماجرای مربوط به خود 
ایمیل یا ارسال نامه و یا حتی تماس  از طریق  را 
نسبت  تا  بگذارید  میان  در  ما  با  پرشین  دفتر  با 
از  اقدام نمائیم. بسیاری  به بازنویسی و درج آن 
نمونه  می توانند  زندگی  داستان های  یا  ماجراها 
ارائه تجربه و راهنمایی به سایر  الگویی برای  و 
هموطنان ما در این کشور باشند. لطفا زمان را از 

دست ندهید و هر چه زودتر با ما ارتباط بگیرید.

اولین باری که علیرضا را ديدم؛ بسیار آشفته و نگران بود. تک و 
تنها روی صندلی وسط يک پارک نشسته بود و کامال غرق در افکار 
خودش بود. لحظه اول بی تفاوت از کنارش گذشتم ولی وقتی نگاهم 
ايرانی باشد. چون  بايد يک پسر  افتاده،  حدس زده بودم که  بهش 
کامال از موهای مشکی سرش و چشم و ابروی درشتی که داشت؛ 

قابل تشخیص بود.
هست  يادم  خوب  بود.  گرم  کامال  هوا  و  بود  تابستون  وقت  اون 
مشغول  دادم.  آبمیوه خنک سفارش  يک  پارک،  کنار  بوفه  رفتم  که 
نوشیدن بودم که برای بار دوم دوباره ديدمش. يه لحظه يه فکری 
تو سرم جرقه زد، شايد بايد با اين هموطن ايرانی امروز آشنا بشم. 
کند.  روشن  را  سیگارش  بتونه  تا  می گشت  فندکی  يه  دنبال  طفلکی 
بی معطلی سمتش رفتم. گفتم:» ببخشید شما ايرانی هستید«؟ گفت: 
»بله خانم! شما فندک داريد؟« گفتم:» بله. دارم بفرمائید« بعدش هم 

سیگارش را روشن کرد و تشکری کرد و دور شد.
بود.  عجیبی  پسر  عجب  بود.  کرده  مشغول  خودش  به  را  فکرم 
خیلی  بنابراين  روانشناس هستم  يک  من  که  بگم  رفت  يادم  راستی 
يه  بدهم.  تشخیص  را  آدمها  روانی  و  روحی  حاالت  می توانم  زود 
جورهايی احساس کردم که اين پسر از موضوعی رنج می برد چون 
کامال سردرگم و خسته به هم می رسید. اما به خودم گفتم مهشید 
اگه قرار باشه که کمکی بهش بکنی؛ حتما دوباره خدا اون پسر را سر 

راهت قرار می دهد.
از  يکی  روزی  می گذشت.  جريان  اين  از  ماهی  يک  حدود  تقريبا 
دوستانم با من تماس گرفت و درباره شخصی با من صحبت کرد که 
بسیار درگیر مسائل و مشکالت خاص روحی و روانی است و کامال 
نیازمند اين هست که يک فرد متخصص يا آگاهی بتواند کمکش کند 
و در اين باره از من کمک خواست. من هم پس از دريافت يکسری 

اطالعات از او ، قبول کردم تا آن شخص را مالقات نمايم.
مالقات ما در خانه همان دوستی که اين فرد را به من معرفی کرده 
او نیامده بود. وقتی در  بود؛ صورت گرفت. وقتی آنجا رفتم هنوز 
باز شد صورت آشنايی در جلو چشمانم ظاهر شد. بله کامال او را به 
خاطر می آوردم. همان پسری که يک ماه پیش در پارک او را ديده 
بودم. با همان شکل و ظاهر فقط نسبت به قبل کمی الغرتر به نظر 
می رسید. اما من کامال او را شناختم و در  همان لحظه پیمانم را به 
خاطر آوردم که اگر قرار است او را کمک کنم؛ حتما خداوند او را در 

مقابل راه من خواهد گذاشت.
اما او مشخص بود که مرا به خاطر نیاورده است. من هم واکنشی 
در اين باره نشان ندادم و سعی کردم همه چیز به خوبی به سمت 
جلو حرکت کند. پس از سالم و احوال پرسی کوتاهی خودم را به او 
معرفی کردم. البته وقتی گفتم روانشناس هستم؛ کمی نگران شد و 
گفت:» من که بیمار روانی نیستم. من فقط می خواستم با کسی که می 
تواند به من مشاوره بدهد صحبت کنم.« به او اطمینان دادم که من 
همان فردی هستم که تو به آسانی می توانی با من حرف بزنی و من 
از خالل حرف های تو، می توانم راهنمايی ات کنم و ريشه مشکالتت 
را پیدا کنم و برای بهبود وضعیت روحی ات به بهبود روند زندگی ات 

کمکت کنم.
با شک و ترديد کمی به من اطمینان کرد و پس از گفت و گوی آن 
روز،  طی جلسات مختلف مشاوره که داشتم، پی به عمق مشکالت 
و مسائلی بردم که علیرضا از آنها رنج می کشید. او پسری 25 ساله 
بود که سال های سال به همراه پدر و مادرش به انگلستان مهاجرت 
کرده بودند. وقتی ايران را ترک می کرد حدودا نه ساله بود؛ بنابراين 
خاطرات دوران بچگی اش، پیوندی بود از دوستان ايرانش و دورانی 
نوعی  از  همیشه  اما  بود.  کرده  رشد  و  خوانده  درس  اينجا  در  که 
اينجا  و  ايران  در  زندگی اش  تعارض  از  ناشی  تنهايی  و  ناهنجاری 

زجر می کشید.
اينجا،  به  ورود  از  پس  مادرش  و  پدر  که  ای  خانواده  فرزند  تنها 
از يکديگر  بر اساس اختالفاتی که بین شان بود؛ تصمیم به جدايی 
اما  آمد می شود.  و  اين دو در حال رفت  بین  علیرضا  می گیرند و 
همیشه احساس تنهايی و درماندگی می کرد. او به شدت به هر دوی 
آنها عالقمند بود؛ اما اين طالق آنها سبب می شود که او به نوعی 
به انزوا کشیده شود. دوستان پسر زيادی نداشت چرا که به راحتی 
نمی توانست با آنها ارتباط برقرار کند و همیشه از تنها بودن خودش 

بیشتر لذت می برد تا اينکه بخواهد دور و برش شلوغ باشد.
علیرضا وقتی حرف می زد بی اراده همیشه به نقطه ای خیره می شد 
و گويی اصال اينجا و همراهت نیست و پیوسته در خاطراتش سیر 
می کرد و چنان از آنها صحبت می کرد که تو می توانستی خودت 
را در آن خاطرات، همراه او ببینی. دلم می خواست می توانستم به 
نوعی به اين پسر جوان در اين سن و سال؛ کمک کنم تا راه آينده اش 
را پیدا کند. او پسر باهوشی بود و حتما می توانست تبديل به انسان 
موفق و کوشايی شود؛ اما متاسفانه او به تنهايی کشیده شده بود و 

هیچ دوستی هم نداشت که بخواهد با او درد دل کند.
داد  می  عذاب  را  علیرضا  ديگر  چیز  هر  از  بیش  که  ای  خاطره  اما 
اين بود که روزی به طور اتفاقی در کتابخانه با دختری به نام دريا 
آشنا می شود. از همان لحظه اول بی اراده به او عالقمند می شود 
و پس از مکالمات طوالنی و ديدارهای هر روزه  ای که با اين دختر 
داشت به او دل می بندد. گويی دريا تبديل به روزنه ای از امید برای 
علیرضا می شود. علیرضا تمام دلخوشی اش دريا می شود. همیشه 
با او صحبت و درد دل می کرد. در تنهايی هايش حتی وقتی که دريا 
با او نبود؛ فقط به او می انديشید. خالصه اينکه دريا تبديل می شود 

به همه چیز زندگی علیرضا.
اما دريا دختر جوانی بود که از سنین کودکی به همراه والدينش به 
اينجا آمده بود؛ همراه خانواده اش زندگی می کرد و به کلی وابسته 

به خانواده اش بود. خانواده او هم از ارتباط دريا با علیرضا خیلی 
خوشحال نبودند و همیشه نگران اين ارتباط بودند و به نوعی سعی 
می کردند که اين رابطه را خیلی زود به پايان برسانند. اما اين چیزها 
برای علیرضا مفهومی نداشت و تنها به عالقه اش به دريا فکر می 

کرد.
روزها گذشت و سرانجام خانواده دريا موفق شدند که اين ارتباط 
را از بین ببرند و در يک مهمانی خانوادگی، دخترشان را با پسری 
پولدار و به نسبت بهتر از علیرضای عاشق، آشنا نمودند. رفته رفته 
عالقه دريا هم به علیرضا کمتر و کمتر می شود به طوری که بیشتر 
از او دوری می کند و علیرضا بیشتر در تنهايی و ناامیدی فرو می 
رود. تا جايی که ديگر دريا می خواهد ارتباطش با او قطع شود زيرا 
از لحاظ  ندارد. علیرضا  او  به  ای  بیان می کند که ديگر هیچ عالقه 
احساسی بسیار آسیب می بیند و لطمه های روحی زيادی می خورد 
و خود را آدمی به درد نخور و زخم خورده می يابد که از همه دنیا 
فراری و گريزان است. به سیگار روی می آورد و ساعتها نشستن 
در گوشه ای و غرق در افکار شدن. حتی روزی تصمیم به خودکشی 

می گیرد اما خوشبختانه موفق نمی شود و زنده می ماند.
آن روز هم که من او را در پارک ديده بودم، در واقع همینطور بود. او 
کمتر در خانه می ماند و همیشه در فضای آزاد می نشست و بی آنکه 
کاری انجام دهد فقط سیگار می کشید و غصه می خورد. در حقیقت 
آن دوستی هم که او را به من معرفی کرده بود يکی از دوستان مادر 
علیرضا بود که احساس می کرد پسرش نیاز به مشاوره يا درمان 
دارد زيرا نمی دانست مشکالت علیرضا چیست. علیرضا هیچ وقت 
با پدر يا مادرش احساس راحتی و صمیمیت نمی کرد و هیچ وقت با 

آنها گفت و گو نمی کرد. اما اين بار مادرش نگران شده بود.
از  بسیاری  داشتم،  علیرضا  با  که  طوالنی  و  گسترده  جلسات  طی 
زوايای روحی، اخالقی و عاطفی او را شناختم. در اصل او موجود 
ساده و معصومی بود که فقط نیاز به محبت داشت. محبتی که هیچگاه 
والدينش به او نثار نکرده بودند و او همه اين محبت ها را در دوستی 
با آن دختر يعنی دريا، يافته بود. اما نتوانسته بود دوستی های ساده 

و زودگذر را از عشق و عالقه واقعی و عمیق تشخیص دهد.
بتواند خودش را  تا  او کمک کردم  تا جايی که توانستم به  بگذريم، 
دوباره پیدا کند؛ ديدارهای زيادی هم با والدينش داشتم و سعی کردم 
آنها را متوجه کم کاری هايشان نسبت به علیرضا نمايم. برای آنها 
پذيرش گفته های من خیلی سخت بود اما سرانجام تسلیم شدند و 
سعی کردند که رويه رفتاريشان را نسبت به او تغییر دهند. علیرضا 
امروز تقريبا در وضعیت بهتری نسبت به گذشته به سر می برد ؛ اما 

همچنان نیازمند مراقبت و توجه است.
هدف از مطرح کردن اين داستان با شما اين بود. که امروز در جامعه 
ايرانی اينجا فقط يک علیرضا نداريم و صدها و صد علیرضاها داريم 
و  مشکل  هم  با  دلیلی  هر  به  يا  اند  شده  جدا  هم  از  والدينشان  که 
والدين  که  کنند. می خواهم  از هم جدا زندگی می  و  دارند  اختالف 
هم  کمی  خانوادگی  مسائل  در  که  باشند  داشته  توجه  نکات  اين  به 
آنها می  لطماتی که  نگذارند.  تنها  را  آنها  بیانديشند.  به فرزندانشان 
خورند را هم ببینند. به آينده فرزندانشان که در اين کشور زندگی می 
کنند؛ توجه داشته باشند. اينقدر خودخواهانه فقط به خود فکر نکنیم. 
جوانب مختلف را در نظر بگیريم. حداقل اينکه حمايت های عاطفی و 

احساسی خود را از فرزندانمان دريغ ننمائیم.
شما هم نظرتان را با ما درمیان بگذارید. پذیرای 

پیام ها و نظرات شما هستیم.

ماجراهای واقعی   

مرگ پیرزن ترکیه ای 
جنجال به پا کرد

مرگ پر حرف و حديث پیرزن ترکیه ای مقیم نروژ ، جنجال به 
پا کرده و پلیس اين کشور به بدرفتاری با مهاجران ، متهم شده 

است. 
تولوم« در  نام »دوندو  به  ای  ترکیه  63 ساله  بانوی  چندی پیش 
اسلو - پايتخت نروژ - دچار حمله قلبی شد و دختر و دامادش 

چندين بار با اورژانس تماس گرفتند. 

، جان سپرد و  اما به خاطر دير رسیدن آمبوالنس  بیمار  پیرزن 
پلیس پس از کتک زدن دختر و داماد او ، به دستانشان دستبند زد. 

گفته می شود هنوز مقام های نروژی پاسخی قانع کننده ای نداده 
اند که چرا به دستان زن و شوهر ترک تبار ، دستبند زدند و آنان 

را به باد کتک گرفتند. 
خانواده »تولوم« پلیس »اسلو« را به بدرفتاری با مهاجران متهم 
کرده و وزارت امور خارجه ترکیه ، پیگیر اين پرونده جنجالساز 

است.



33 هفته نامه پرشین جمعه 25 دی ماه 1388   -  شماره 129

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

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، سریع ترین راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس نظریات و 
انتقادات سازنده شما می باشد. لذا با برقراری تماس تلفنی و اینترنتی نظرات و دیدگاه 
های خود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی بدرستی 

رسالت خود را ایفا نمائیم.

تدریس خصوصی و تضمینی خود هیپنوتیزم 
07 88 99 77 623

 کالسهای خصوصی و نیمه خصوصی

فتوشاپ حرفه ای
 این دیزاین

07811000455

کاری کلماتور
از بس کارکشته بود اعدامش کردند!

از بس جرمش سنگین بود با جرثقیل بلندش کردند!
چون کله اش بو قرمه سبزی می داد او را خوردند!

چون زير سوال بود له شد!
شاعر از سکته بیتهايش درگذشت!

      

آدمخواران
آدمخوار: قربان! پسر آن فردی که هفته پیش گرفتیم و خورديم را 

چه کار کنیم؟
رئیس آدمخواران: فوراً از آن يتیمچه درست کنید!

کاله
دکتر برای معاينه بچه رو به او کرد و گفت:»پسر جان بگو آ...« 

پسر بچه بالفاصله گفت:»آقای دکتر »آ« با کاله يا بی کاله؟!
  

اريوش منوچهری از ايران

تی لی فون
»...نه، با تو نیستم با اين بچه ام...بادمجون رو پوست کندی بذار توی 
فر خوب کباب که شد...تو ننويس بچه!...دارم با خاله ات حرف می 
زنم،...بعد چندتا زرده تخم مرغ توی يک...نه، اون غلطه! پاکش کنغ 
با »ت« دسته دار بنويس! خوش خط تر!...با تو نیستم خواهر جون...
میگم با تو نیستم خواهر...دارم بهش ديکته می گم...بعد بادمجون رو 
خورد می کنی...تو ننويس، میگم تو ننويس خاک برسر...اِوا خواااهر 

با تو که نیستم...اون غلطه...!

دلیل مستند
مردی در حالی که روزنامه ای را به زنش می داد قاطع و محکم گفت: 
گزارش  اين  ببین  بیا  شد؟!  ثابت  من  ادعای  باالخره  ديدی  »ديدی، 
کلمه   30000 روز  شبانه  در  خانمها  که  است  کرده  ثابت  تحقییقی 
و آقايان 15000 کلمه حرف می زنند.« زن بال فاصله و خیلی زود 
جواب داد:»خوب اين کاماًل طبیعی است چون آی کی يو آقايان خیلی 
پايین است و خانمها مجبورند هر کلمه را حداقل دوبار برای آنان 

تکرار کنند.

تلنگر
صمد شکارچی 

برف اروپا را فلج کرد 
 

»اروپا در حال منجمد شدن است.« اين عبارتي است که اکثر رسانه 
چراکه  اند،  برده  کار  به  خود  اخبار  در  المللي  بین  و  اروپايي  هاي 
ارتباطي  هاي  راه  اکثر  کوالک،  وقوع  و  برف  شديد  بارش  دلیل  به 
پرواز  نقلیه، قطارها و  اکثر وسايل  و فرودگاه ها مسدود و حرکت 

هواپیماها مختل شده يا به تعويق افتاده است. 

بر اساس گزارش دپارتمان هواشناسي اتحاديه اروپا به دلیل بارش 
اکثر  در  شديد  يخبندان  و  کوالک  وقوع  برف،  وقفه  بي  و  مداوم 
کشورهاي اروپايي مردم با مشکالت بسیار زيادي مواجه شدند، به 
طوري که اکثر راه ها و بزرگراه هاي اصلي در کشورهايي همچون 
هاي چند  ترافیک  و  انگلستان مسدود شده  و  فرانسه  ايتالیا،  آلمان، 
کیلومتري به وجود آمده است. خودروهاي برف روب هم ديگر قادر 
به پاک سازي معابر و جاده ها نیستند. در گزارش ستاد ملي بحران 
آلمان آمده است؛ بیش از 160 نفر به دلیل بارش شديد يکشنبه شب 
را در خودروهاي خود و در برف گذراندند و در نهايت بالگردهاي 
امداد و خودروهاي آتش نشاني به کمک آنها شتافتند. بارش برف 
به حدي است که در برخي از نقاط آلمان، فرانسه و لهستان ارتفاع 
برف به بیش از دو متر رسیده است. »يانس آپلت« - سخنگوي پلیس 
تالش  تمام  »ما  کرد؛  تصريح   - آلمان  رتپو«  »آلتنت  منطقه  بزرگراه 
خود را به کار گرفته ايم تا تمامي خودروها را از برف بیرون بکشیم، 
اما متاسفانه بارش برف ادامه دارد و اين موضوع روند فعالیت را با 
اختالل و مشکالتي مواجه کرده است. در همین حال حرکت کشتي 
ها و قايق هاي مسیر بالتیک به »اسکانديناوي« نیز به دلیل جزر و مد 
سريع و غیرقابل پیش بیني آب دريا لغو شده و سیالب خیابان هاي 
شهرهاي »فلنس برگ« و »لئوبک« را دربر گرفته است و اکثر مردم 

مجبور به تخلیه منازل خود شده اند. در مناطق جنوب شرقي فرانسه 
بیش از 800 نفر به دلیل لغو پروازهاي فرودگاه »لیون« هم اکنون در 
سالن هاي انتظار به سر مي برند. در برخي ديگر از شهرهاي جنوب 
شرقي فرانسه نیز به دلیل يخ زدگي و لغزنده بودن راه ها و جاده 
ها، تصادفات رانندگي رخ داده است. در شهرهاي جنوبي »لهستان« 
نیز 80 هزار نفر از روز يکشنبه بدون برق هستند، چراکه يک درخت 
تنومند پس از وقوع کوالک روي پست برق منطقه سقوط کرده است 
و هنوز هم ماموران دپارتمان انرژي اين کشور موفق نشده اند آن را 
تعمیر کنند. در شهر »آنکالم« در آلمان که هم مرز با لهستان است، 

ماموران امداد و نجات 14 مسافر يک قطار را در حالي که در برف و 
کوالک شديد گیر افتاده بودند، نجات دادند. همچنین اکثر قطارها در 
مناطق شمال شرق آلمان نظیر »مکلن برگ وسترن پومرانیا« مجبور 
به توقف در ايستگاه ها شدند، چراکه برف و يخ ريل ها را مسدود 
بدون  نیز  آلمان  از مناطق ساحلي و شهرهاي  کرده است. بسیاري 
برق هستند. در فرودگاه »فرانکفورت« نیز 61 پرواز لغو شده و بیش 
از 400 مسافر مجبور شدند يکشنبه شب را در فرودگاه سپري کنند. 
در جنوب »دانمارک« نیز وزش بادهاي سهمگین همراه با بارش برف 
باعث مسدود شدن راه هاي ارتباطي شده است، به طوري که ارتش 
اين کشور براي کمک به مردم وارد عمل شده و از تانک ها براي باز 
کردن جاده هاي پربرف استفاده مي کند. رسانه هاي »انگلستان« نیز 
نفر   26 را  اين کشور  در  و کوالک  برف  بارش سنگین  تلفات  تعداد 
اعالم کردند. دپارتمان ملي هواشناسي »انگلستان« اعالم کرده است 
اين وضعیت جوي تا اواخر ماه جاري يا حتي بیش از اين در کشور 
طغیان  باعث  کوالک  و  برف  بارش  هم  کرواسي  در  ماند.  مي  باقي 
رودخانه ها شده، به طوري که ستاد ملي بحران اين کشور از مردم 
درخواست کرده است براي حفظ جان خود منازل شان را ترک کنند. 
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زلزله هزاران نفر را در هاییتي قرباني کرد 

 زمین لرزه 3/7 ريشتري در هايیتي اين کشور را در شرايط بحراني قرار داده و در حالي که 
هزاران تن در اين حادثه جان خود را از دست داده اند، نجات يافتگان نیز براي ادامه حیات با 

مشکالت متعددي مواجه شده اند.
 15 در  زمین  کیلومتري  هشت  عمق  در  هايیتي  محلي  وقت  به  شنبه  سه   17 ساعت  زلزله  اين 
ابعاد  تا  24 مرتبه ديگر زمین لرزيد  از آن  کیلومتري جنوب غرب »پورتوپرنس« رخ داد و پس 
حادثه گسترده تر شود. شدت اين زمین لرزه به حدي بود که مردم کوبا نیز که در 320 کیلومتري 

جنوب غرب »پورتوپرنس« قرار دارد، آن را احساس کردند و به وحشت افتادند.
»سارا فاخاردو« يکي از مقامات ستاد بحران هايیتي شدت اين زمین لرزه را طي يک قرن اخیر بي 
سابقه توصیف کرد. تخريب صدها ساختمان، مرگ هزاران نفر در پايتخت، زاغه ها و حلبي آبادها، 
تخريب جاده ها و قطعي برق، فقط بخشي از اثرات تخريبي زلزله هايیتي است و احتمال سونامي 
و شیوع بیماري هاي واگیردار و عفوني را نیز نبايد فراموش کرد. اکنون اوضاع در اين کشور 
به حدي بحراني است که دولت آن از ديگر کشورهاي جهان و مجامع بین المللي درخواست کمک 
کرده است و جمهوري اسالمي ايران، فرانسه، اياالت متحده امريکا، کانادا و اکثر کشورهاي حوزه 

امريکاي التین نیز قول مساعد داده اند. 
در همین راستا شبکه خبري سي ان ان در گزارشي اعالم کرد بسیاري از جاده ها و بزرگراه ها 
تخريب شده و شکاف هاي بسیار بزرگي وسط راه ها به وجود آمده است. اکثر منازل و ساختمان 
هاي »پورتوپرنس« به طور کامل تخريب شده است و مردم براي حفظ جان خود به خیابان ها و 

فضاي باز پناه آورده اند. 
هايیتي که با 9 میلیون نفر جمعیت، به عنوان فقیرترين کشور نیم کره جنوبي قاره امريکا شناخته 
مي شود، اکنون در وضعیتي قرار گرفته است که شهروندان آن بر اين باورند که براي زنده ماندن 
بايد در جنگي تمام عیار شرکت کنند. به همین دلیل هم به غارت فروشگاه هاي مواد غذايي رو 
آورده اند و به هر دري مي زنند تا شکم خود را سیر کنند. تاکنون از تعداد دقیق تلفات اين حادثه 
و میزان خسارت ها گزارشي اعالم نشده و همه اخبار بر پايه حدس و گمان استوار است اما بي 
شک اين حادثه يکي از تلخ ترين بالياي طبیعي است که طي سالیان گذشته جهانیان با آن مواجه 

شده اند. 

صورت دختر سوئدی بعد از محو شدن
 به شکل اولیه خود رشد کرد

 صورت يک دختر سوئدی که بعد از واکنش به داروی Paracetamol سیاه شده و صدمه زيادی ديده 
بود دوباره به حالت اولیه خود رشد کرد.

"اوا اهلین" 19 ساله بعد از مصرف اين دارو که به طور معمول به عنوان مسکن استفاده می شود نسبت به 
آن واکنش های آلرژيک نشان داد که فقط يک نفر از هر يک میلیون نفر ممکن است در سطح جهان دچار 

چنین حالتی شود.
در طی اين واکنش بدن او با شرايط کشنده ای دچار شد و تمام بدن او مورد حمله واقع شد و باعث 
شد پوست او به طور کامل سوخته و تاول بزند .در طی اين بیماری قسمت های زيادی از بازوها ، کمر ، 
قفسه سینه و شکم او دچار آسیب های زيادی گرديد و صورت او نیز به شدت دچار آسیب ديد که گويا 

در حال محو شدن بود.
او در اين باره گفت : وضعیت من به گونه اين بود که انگار چیزی در زير پوست من حرکت می کرد و آن 

را از بین می برد ، همه چیز کامال شبیه فیلم های ترسناک بود.
کابوس اين دختر از سپتامبر سال 2005 آغاز شد که او در يک روز تعطیل دچار تب شد.در سن 15 
سالگی به او گفته شد برای کاهش عالئم بیماری خود چند قرص Paracetamol مصرف کند ، اما ترکیب 

ويروس موجود در بدن او و داروی مصرفی واکنش بسیار شديدی را در بدن او ايجاد کرد.
پس از گذشت يک روز رخم هايی سراسر بدن و صورت او را پوشاند به طوری که زمانی که او به آينه 

نگاه کرد نتوانست چهره خود را تشخیص دهد.
اما سرانجام بعد از گذشت چند سال او سرانجام توانست به زندگی عادی بازگردد ، اما هنوز هم پوست 

او به شدت نسبت به آفتاب حساس است و بايد هر روز دوبار قطره های چشم مصرف کند.
پروفسور فولک ژوبرگ يکی از پزشکانی که اوا را درمان کرده است در اين باره گفت: او بسیار خوش 

شانس بود که از اين وضعیت نجات پیدا کرد و صورت او دوباره به شکل اولیه خود رشد کرد.
اين بیماری بسیار نادر است و ممکن است فقط يک میلیونوم جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار دهد و 

زمانی که فردی با اين شرايط دچار شود هیچ راهی برای درمان آن نیست .
اين بیماری 40 درصد از مبتاليان به خود را می کشد و در میان زنان هم شیوع بیش تری دارد.

تلگراف ، 12 ژانويه

پیکان پس از 30 سال به صاحبش رسید
يک دستگاه خودروی پیکان مدل 58 
که پس از خريداری توسط صاحبش 
طعمه  يک سارق شده بود، پس از 30 

سال کشف شد. 
قاضی امیراسماعیل رضوانفر داديار 
اظهار  زمینه،  اين  در  تهران  جنايی 
انتظامی  مرجع  قبل  روز  چند  کرد: 
در  که  کرد  اعالم  تبريز  شهرستان 
با  خودروها  پالک  تعويض  جريان 
يک خودروی پیکان سال 58 مواجه 
شده که فاقد مدارک شناسايی بوده 
و به اين ترتیب با استعالم از مرکز 
متوجه سرقتی بودن خودرو شده اند. 

وی افزود: پلیس تبريز پس از انجام استعالمات الزم متوجه شده که سرقت اين پیکان ، 30 سال قبل در 
منطقه  بهشت زهرای تهران اعالم شده و در اين مدت کشف نشده است. 

رضوانفر خاطرنشان کرد: با توجه به کشف اين خودروی سرقتی ، شخصی که خودرو در تصرف او بوده 
مورد تحقیق قرار گرفته و مدعی شده که مدتی قبل آن را خريده است. 

داديار جنايی تهران گفت: خودروی سرقتی در حال حاضر به صاحبش بازگردانده شده و قابلیت تعقیب 
برای شناسايی فردی که در سال 58 اقدام به سرقت خودرو کرده است ، وجود دارد. 

دستگیري سارقان هفت 
میلیون تومان گل  

 
سارقاني که 315 اصله نهال گل را به ارزش تقريبي 
هفت میلیون تومان در تنکابن به سرقت برده بودند، 
شناسايي و دستگیر شدند. به گزارش پايگاه اطالع 
واحد  يک  متصدي  گزارش  پي  در  پلیس،  رساني 
يا  فرد  براينکه  مبني  تزيیني  گیاهان  و  گل  تولیدي 
تزيیني وي  گیاهان  از گل ها و  315 اصله  افرادي 
شامل کونیکا، ناتا و سیتروس آبي جمعًا به ارزش 
برده  سرقت  به  را  تومان  میلیون  هفت  از  بیش 
و  شناسايي  براي  را  پلیسي  اقدامات  ماموران  اند 
موفق  و  کردند  آغاز  سارقان  يا  سارق  دستگیري 
را شناسايي  »بابک«  نام  به  از سارقان  يکي  شدند 
و دستگیر کنند. متهم در بازجويي ها به سرقت گل 
ها و گیاهان از مزرعه شاکي با همدستي فردي به 
نام »حسین« اعتراف کرد و در ادامه همدست وي 
نیز دستگیر شد و متهمان به مرجع قضايي معرفي 

شدند.  
 

تولد کوچک ترین نوزاد ایراني  
 

 کوچک ترين نوزاد ايراني که وزنش کمتر از 700 
گرم است در يکي از بیمارستان هاي دزفول تحت 
مراقبت هاي ويژه قرار دارد. به گزارش ايسکانیوز 
زن 32ساله يي که 12 سال در حسرت مادر شدن 
»گنجويان«  بیمارستان  در  دوشنبه  روز  بود، 
دزفول، دختري 650 گرمي به دنیا آورد و پزشکان 
و پرستاران را شگفت زده کرد. اين دختر که هشت 
ماهه و با عمل سزارين به دنیا آمده در بخش »ان 
و  دارد  قرار  ويژه  هاي  مراقبت  تحت  يو«  آي سي 
وضعیتش رضايت بخش عنوان شده است. دو سال 
بیمارستان  در  دنیا  نوزاد  ترين  کوچک  نیز  پیش 
کودکان »نیوجرسي« امريکا شگفتي ساز شد.»تامرا 
به  مادرش  بارداري  از  بعد  هفته   25 ديکسون« 
صورت سزارين متولد شد و امید چنداني به زنده 

ماندنش نبود اما به زندگي ادامه داد.  
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فال هفته
 .● متولد فروردین )بره(:

می دهید  انجام  که  که  کاری  هر  امروز 
اگر  حتی  باشد،   بازی  یک  مانند  می تواند 
همچنانکه  باشد.  سختی  بسیار  کار  کار،  آن 
کودک درون خود را پیدا کرده اید و می توانید 
فرصتی  عنوان  به  کاری  و  وظیفه  هر  به 
اما شما مانند گذشته  برای تفریح نگاه کنید. 
دیگر تا آنجا که می توانید سریع وارد کاری 
نمی شوید، به خاطر اینکه عطارد منطقی به 
یازدهمین خانه از آینده شما بازگشته است، و 
به شما پیشنهاد می کند که قبل از اینکه وارد 
کاری شوید خوب مسیر خود را بشناسید و 
آن را بررسی کنید، مخصوصا اگر آن کار 

یک مسیر تازه باشد.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

چیز  یک  باشید  مطمئن  خودتان  از  اینکه 
است،  اما امروز این اعتماد به نفس کاذبتان 
می تواند شما را با مشکل بزرگی مواجه کند، 
چه  نمی دانید  که  درمی یابید  ناگهان  که  چرا 
شما  غلط!  کاری  چه  و  است  درست  کاری 
نمایشی  طور  به  دیگری  به  دارید  دوست 
نشان دهید که کاری که او اکنون دارد انجام 
می دهد غلط است، اما نیازی به این نیست که 
که خودتان  کنید  ای  مسئله  وارد  را  دیگری 
نمی توانید در آن پیروز شوید. درنهایت،  مهم 
نیست که چه کسی برنده می شود؛  مهم حفظ 
زیاد  می رسد  نظر  به  که  است  نفس  عزت 

برای شما سخت نباشد.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

شما می توانید بدون اینکه تالش زیادی برای 
این کار را  کنید  تان  پنهان کردن احساسات 
براحتی انجام دهید و احساسات خود را در 
دل تان نگه دارید. شما حتی نیازی ندارید که 
لباس مبدل یا ماسک بر چهره بگذارید. هر 
طور که شما خودتان را ببینید،  دیگران نیز 
همانطور شما را خواهند دید. شما مشغولتر 
و  می رسید  نظر  به  همیشه  از  گرفتارتر  و 
این به شما کمک می کند تا کار اضافی انجام 
ندهید. به جای اینکه هاله ای از خیاالت واهی 
مرزی  و  حد  کنید،  ایجاد  خود  اطراف  در 
دیگران  به  را  آن  و  کنید  ایجاد  خود  برای 
چه  که  دهید  توضیح  کنید؛  برایشان  منتقل 
کاری  چه  و  دهید  انجام  می توانید  را  کاری 

را نمی توانید!

● متولدین تیر )خرچنگ(:

خود  مالی  موقعیت  چگونگی  از  شما  اگر 
پشت  که  نیست  نیازی  هستید،   نامطمئن 
نگرانی خود از دیگران مخفی شوید. دراین 
روزها بسیار مهم است که درباره چگونگی 
تجدید  دیگران  برای  تان  پول  کردن  خرج 
می خواستید  تاکنون  شما  که  کنید، چرا  نظر 
نشسته اید  گنج  روی  که  دهید  نشان  آنها  به 
این  دارید!!  سازی  پول  کارخانه  اینکه  یا 
برای  است  ممکن  کارانه  پنهان  نمایش های 
بعد  که  چرا  باشد  چاره ساز  کوتاهی  مدت 
تر  بسیار سخت  موقعیتی  در  را  آن شما  از 
درگیر  دارید  قرار  آن  در  االن  که  آنچه  از 
می کند. استوار باشید و بهترین کاری را که 
دیگران  دهید  اجازه  و  دهید  انجام  می توانید 

هر چه دلشان می خواهد بگویند.

● متولدین مرداد )شیر(:

ورود ماه به نشان شما ممکن است اختالفاتی 
یا شریک تان  تان  را که بین شما و دوست 
بوده را آشکار کند. اول شما ممکن است فکر 
کنید که هر دو شما یک چیزی را می گویید، 
اما درگیری و کشمکش ها افزایش می یابد و 
حتی می تواند به درگیری کامال آشکار تبدیل 
شود. اکنون روی این اختالف تمرکز نکنید، 
در عوض، برای پیدا کردن یک زمینه عادی 
درگیری های  این  از  می توانید  کنید.  تالش 
عاطفی با اجتناب کردن از بحث و جدل های 
کنید.  جلوگیری  ضروری  غیر  و  فایده  بی 
کنید  سعی  بعد،  کنید  صبر  روزی  دو  یکی 

دلیل این بحث ها را پیدا کنید.

● متولدین شهریور )سنبله(:

شما  اگر  و  شوند  داده  باید  چیزها  بعضی 
دارید،   اصرار  تغییرات  ایجاد  بر  هم  هنوز 
پس باید آماده باشید که نیروهایتان را برای 
است  ممکن  کنید.  ذخیره  اساسی  تحول  یک 
زمانی طول بکشد تا این کار انجام شود، اما 
شما احتماال می دانید این درگیری ها از کجا 
ناشی می شوند و چه کار باید بکنید تا برای 
پیش  آنها را حل کنید.  بابید و  آنها راه حلی 

تان  ذهن  در  که  را  نقشه هایی  همه  و  بروید 
دارید را امتحان کنید،  اما یک راه حل را قبل 
از اینکه ببینید شرایط و اوضاع چگونه است 

انتخاب نکنید.

● متولدین مهر )ترازو(:

بسیار  امروز  دوستان و همکالسی های شما 
رک و صریح به نظر می رسند، اما اوضاع 
می بیند،  چشم هایتان  که  نیست  جوری  آن 
 بلکه خبرها بیشتر از اینهاست! قبل از اینکه 
باشید،  مواظب  برسانید  اتمام  به  را  کاری 
چرا که ممکن است همه جوانب را در نظر 
نبود حتما  اگر چیزی درست  باشید.  نگرفته 
مطمئن  آن  بودن  درست  از  و  کنید  سئوال 
شوید؛ اگر اهداف و نیات شما ضعیف باشند 
اشتباه از خود شماست نه دیگری، پس فکر 
کرده  خالی  را  شما  پای  زیر  دیگری  نکنید 

است.

● متولدین آبان )عقرب(:

شما معموال از اینکه کاری را درست انجام 
دهید راضی و به آن قانع هستید، اما امروز 
ماه وارد دهمین خانه یعنی خانه”وضعیت” 
شما می شود و نیازهای شما را به آگاهی از 
این  می دهد.  نشان  می دهید  انجام  که  آنچه 
حرف به این معنی نیست که اعتماد به نفس 
دارید  از کاری که  اینکه  یا  است  پایین  شما 
می کنید مطمئن نیستید. بلکه درباره این است 
هستید.  آن  شایسته  که  بکنید  را  کاری  که 
کنید  بازبینی  را  تان  راه  شدید  مجبور  اگر 
بابت  این  از  کنید،  بررسی  دوباره  را  آن  و 
شرمنده نباشید. حتی ممکن است باعث شود 
شما احساس ناخوشایندی بکنید، یا برعکس 
ممکن است به طور شگفت انگیزی قدردانی 

شایسته ای از شما بشود.

● متولدین آذر )کمان(:

نام در  اکنون زمان بسیار خوبی برای ثبت 
گرفتن  دست  در  یا  درسی  جدید  رشته  یک 
و خواندن کتاب جدیدی درباره فلسفه است،  
زمینه  در  جدیدی  دیدگاه  می توانید  اصال  یا 
انگیزه های  یا  کنید  ایجاد  برای خود  سیاست 
کنید. خوشبختانه،  شما  تقویت  را  دینی خود 
با  ایده های خود را  این توانایی را دارید که 
افکار قدیمی خود تطابق داده و آنها را با هم 
عقالنی  بنیادهای  اینکه  بدون  کنید  هماهنگ 
را  خود  ذهن  همچنان  کنند.  تهدید  را  شما 
و  بگذارید  باز  جدید  ایده های  دریافت  برای 
این موقعیت خوب را برای بسط دادن ذهن 

تان از دست ندهید.

● متولدین دی )بز(:

قبل  روز  به  نسبت  امروز  است  ممکن 
کنید  بیشتری  نگرانی  و  پریشانی  احساس 
چرا که به نظر می رسد اوضاع به پایداری 
این  به معنی  این  اما  نیستند،  ثبات دیروز  و 
به نظر  ناپایدار  نیست که هر چیز کوچکی 
شما  که  است  معنی  این  به  می رسد؛  فقط 
می بینید  فضا  در  را  تحول  و  تغییر  امکان 
اینکه  به جای  این شما را نگران می کند.  و 
مدام سعی کنید تا از شرایط غیر قابل اجتناب 
جلوگیری به عمل آورید،  تصور کنید که اگر 
نتوانید شرایط به روال گذشته برگردانید، باید 

چه بکنید.

باید  امروز  بهمن )ظرف آب(:   متولدین   ●
باشید به  به دقت مواظب حرفی که می زنید 
خاطر اینکه شما به سرعت صحبت می کنید 
که  آنچه  با  متفاوت  کلمات  است  ممکن  و 
بیرون  تان  ذهن  از  می شنوید  تان  ذهن  در 
بیاید. وقتی در مورد حرفهای شما برداشت 
سخت  تان  برای  بسایر  می شود  نادرستی 
خواهد بود که بخواهید شفاف سازی کنید و 
این کار هم زمان و هم انرژی شما را هدر 
آرام  که  است  این  راه  بهترین  پس  می دهد، 
بگیرید و با آرامش صحبت کنید تا در همان 
دیگران  به  بدرستی  را  منظورتان  اول  بار 

برسانید.

● متولدین اسفند )ماهی(:  شما هدفی دارید 
بهترین  و  دهید  انجام  امروز  را  آن  باید  که 
ارتباط  یا  گفتار شفاهی  با  که  است  این  کار 
کتبی آن را دنبال می کنید. اگر چه شما همان 
کارها و وظایف هر روزه را انجام می دهید 
که در برنامه هر روزه تان دارید و به روال 
اینکه مشکل  اما امروز برای  همیشه است،  
خود را به دیگران نشان دهید کارهایتان را 
بیشتر نمایشی انجام می دهید. اما شما اجازه 
خودشان  اینکه  بدون  را  دیگران  که  ندارید 
بخواهند مجبور به توجه کنید. بهترین کاری 
را که می توانید انجام دهید و بعد از آن اجازه 
دهید چند روزی کارها به حال خود باشند قل 
از اینکه دوباره بخواهید برای حل آن دوباره 

تالش را از سر بگیرید.

 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

برنارد مدوف با 6/5میلیارد دالر 
کالهبرداري در رتبه اول است 

شلوار  و  کت  بنشینند،  مرمري  میزهاي  پشت  شايد  آدم ها  بعضي 
گران قیمت بپوشند و کراوات هاي رنگ و وارنگ با گره هاي مرتب بزنند، 
اما هیچ کدام از اينها دلیل نمي شود که نتوانند پول نقد شما را به جیب 
بزنند. اين کارمندان متفکر با راه انداختن شرکت و داشتن چند ايده به 
راحتي بدون اينکه اصال با خبر شويد، مي توانند پول هايتان را از جیب 
شما به جیب خودشان منتقل کنند. در زير مي خواهیم به اجمال نگاهي 

بیندازيم به پنج کالهبرداري بزرگ جهان. 
»ترفند  که  متوجه مي شويم  اين کالهبرداري ها  به  اجمالي  نگاه  يک  با 
پونزي« نقش بسیار مهمي در آنها بازي مي کند. در ترفند پونزي فرد 
مقاديري پول از افراد مختلف جمع آوري مي کند و به آنها وعده مي دهد 
سودي باالتر از سود بازار به آنها پرداخت کند، البته اين سود را هم 
مي پردازد، اما نه با پولي که از انجام کاري به دست آورده، بلکه اين 
پول ها را روي هم انبار مي کند و سود هر مشتري را با پول مشتري هاي 
ديگر مي دهد. بزرگ ترين کالهبرداري جهان در تاريخ توسط »برنارد 
مدوف« انجام شده و طي آن 6.5 میلیارد دالر کالهبرداري شده، با همین 
ترفند صورت گرفته است. مدوف يهودي بود و با اين ترفند توانست از 
بسیاري از شرکت هاي و متموالن يهودي پول بگیرد و ماجرا به گونه اي 
بود که بعد از رسوايي او بسیاري از خانواده هاي يهودي، شرکت ها و 
بیمارستان هايشان دچار بحران هاي اساسي شدند. دست مدوف زماني 
رو شد که با شروع بحران اقتصادي جهان تعدادي از سرمايه گذاران 
خواستند چیزي حدود هفت میلیارد دالر از سهم خود را پس بگیرند 
و اينجا بود که مدوف ديگر نتوانست ايستادگي کند. آلن استنفورد اما 
به زرنگي مدوف نبود. او پنج میلیارد دالر کالهبرداري کرد. استنفورد، 

صاحب بانک بین المللي استنفورد، قريب به هشت میلیارد دالر اوراق 
هیچ  که  اوراقي  فروخت؛  عادي  مشتريان  و  به سرمايه گذاران  بهادار 
بهايي نداشت و در واقع هیچ اعتباري پشت سر آن نبود. اما ماجراي 
رو شدن دست استنفورد بسیار جالب است. روزي يک مشتري بسیار 
همین  به  و  کند  سرمايه گذاري  بانک  اين  در  مي گیرد  تصمیم  ساده 
خاطر به سراغ آلکس دالمادري، يک تحلیلگر امور اقتصادي ونزوئاليي 
مي رود. دالماردي در عرض چند ساعت متوجه يک کسري 50 میلیارد 
دالري در حساب هاي اين بانک مي شود و بعد در يک وبالگ ونزوئاليي 
به زبان انگلیسي چیزي درباره اين موضوع مي نويسد. چندين ماه بعد 
و  مي دهد  اختصاص  موضوع  اين  به  را  مفصل  و  گزارشي  بیزينس 
اين  اما  تمام مي شود.  او  پونزي  ترفند  و  استنفورد  کار  بعد  هفته  يک 
موضوع تنها به آمريکا محدود نمي شود، در فرانسه نیز کالهبرداري اي 
اتفاق افتاده که در رتبه سوم کالهبرداري  جهان قرار مي گیرد. ژروم 
کرويل کارمند بانک سوسیته ژنرال، جواني که در حال حاضر 32 سال 
دارد، 4.9 میلیارد دالر کالهبرداري کرده است. کرويل مسئول خريد 
و فروش سهام بوده است و در اين میان با سوءاستفاده از اختیارات 
خود به خريد و فروش سهام مي پرداخت و در اين میان سودهاي کالن 
به دست مي آورد و اگر کسي متوجه معامالت پرسود مشکوک مي شد 
که به نام سوسیته ژنرال تمام شده بود، سعي مي کرد به طور عمدي 
در معامالت بعدي ضرر کند تا باالنس درآمدهاي شرکت حفظ شود. 
نفر بعدي برنارد ابرس است؛ با کالهبرداري 3.8 میلیارد دالري و به 
موسسه  رئیس  ابرس  دوران.  تمام  رئیس  فاسدترين  تايم  مجله  قول 
وورلدکام بود و با گشودن حساب هاي جعلي، وضعیت بسیار خراب 
شرکت  خود را خوب جلوه مي داد و به سهام بي ارزش آن بها مي داد. 
نفر آخر هم نیک لسون است با کالهبرداري 1.4 میلیارد دالري؛ کسي 
که در کار خريد و فروش بورس بود و کارش آن قدر خوب بود که 

سعي کرد با حسابي جعلي تمامي معامالت بد خود را الپوشاني کند. 
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کانون ايران                                             02087463269 
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رستوران ژينو                                         02088471740 
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بهار                                         02076035083
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خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     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 ايران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905
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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 
ی  روزمره  نیاز  رفع  منظور  به 
در  آگهی  تعدادی  هرهفته  شما 
نیازمنديهای هفته نامه پرشین چاپ 

میشود.
اين رسانه  آنجايی که وظیفه ی  از 
سهولت  منظور  به  رسانی  اطالع 
دردادوستد می باشد، لذا مسئولیتی 

درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با روش 

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

دست آورید.

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی 

و جزيی
با نازلترين قیمت

07780814374

برنامه های متنوع و به روز را با قیمتی 
نازل در کامپیوتر خود داشته باشید.

Windows 7
ارایه خدمات در منزل و محل کار شما

XPویندوز ویستا، ویندوز 

07 88 99 77 623

آپارتمان برای اجاره
یک خوابه و دو خوابه

Kilburn Station نزدیک
07980482735

MOT & TAX
آیا جهت دریافت مالیات و 

معاینه فنی خودروی خود مشکل 
دارید؟

بهترین مشاور شما در امور
 تخصصی خودرو

07904477503

کلیه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

کلی و جزيی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

 پرستار
به خانمی جهت پرستاری از 
يک زن میان سال با ناتوانی 

جسمی نیازمنديم

هفته ای 18 ساعت

ملزم به پرداخت مالیات

07947108297



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
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ورزش ایران
ادامه جنگ لفظي بین تیم دادکان با تیم علي آبادي 

 

مي گفتند بگویید ماست سیاه است 
 

کشمکش بین مسووالن سابق فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدني 
علي  محمد  از  دادکان  محمد  تند  انتقادهاي  از  پس  دارد.  ادامه  همچنان 
سازمان،  پیشین  معاون  قدمي  علي   ،90 گذشته  هفته  برنامه  در  آبادي 
محمدرضا  نوبت  ديروز  و  نگذاشت  جواب  بي  را  دادکان  هاي  صحبت 
به  تا  بود  دادکان  رياست  دوره  در  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل  پهلوان 
صحبت هاي قدمي جواب دهد. قدمي در نامه سه روز پیش عنوان کرده 
بود در تعلیق فوتبال ايران سازمان تربیت بدني مقصر اصلي نبوده است 
بلکه دادکان و همکارانش با عدم تعامل با مسووالن سازمان در به وجود 
دوباره  مهلتي  فیفا  از  توانستند  مي  آنها  داشتند؛  نقش  اين مشکل  آمدن 
بگیرند و ايران را از خطر تعلیق دور کنند. اما پهلوان در اين باره نظر 
دريافت   AFC و  فیفا  از  هايي  نامه   1384 پايیز سال  »در  دارد؛  ديگري 
به ويژه  را در اساسنامه اش  تغییراتي  بايد  ايران  فدراسیون  کرديم که 
اقدام مناسب نسبت  ايجاد کند. فدراسیون هم براي  بند شاخص  در دو 
و  بوده  کشورمان  فوتبال  ملي  منافع  برگیرنده  در  هم  که  تغییر  اين  به 
هم پاسخ مناسبي را به فیفا و AFC داده باشد، با هماهنگي مسووالن 
سازمان تربیت بدني از جمله آقاي قدمي، کمیته يي تشکیل داد و به بحث 
از  پس  پرداخت.  درخواستي  موارد  تغییر  چگونگي  پیرامون  بررسي  و 
برگزاري دومین جلسه اين کمیته، جلسات به دستور آقاي قدمي متوقف 
غیرمنطقي  و  نسنجیده  دستوري  حرکت  اين  دلیل  به  پس  آن  از  شد. 
مشکالتي براي فوتبال ما به وجود آمد که ضمن زمینه سازي براي تعلیق 
فدراسیون، جز ضرر و زيان چیز ديگري عايد فوتبال نشد. همچنین از 
آنجايي که فدراسیون براي پاسخگويي به فیفا تحت فشار بود طي نامه 
يي به اين مرجع اعالم کرد به دلیل درگیري فدراسیون براي آماده سازي 
تیم ملي جهت حضور در مسابقات جام جهاني، فرصت شش ماهه يي 
براي بررسي و تغییر اساسنامه درخواست مي شود که فیفا هم نسبت 
به آن پاسخ مثبت داد و موقتًا موضوع مسکوت ماند.« دبیر کل پیشین 
هم  فوتبال  فدراسیون  بر  رياست  اش  کاري  کارنامه  در  که  فدراسیون 
ديده مي شود در گفت وگوي خود با ايسنا عنوان کرده قدمي با توجه 
به برخي روابط به معاونت سازمان رسیده بود وگرنه از توانايي الزم 
براي تصاحب آن پست برخوردار نبود. پهلوان برخالف قدمي تاکید دارد 
فدراسیون دادکان استقالل کامل داشت؛ »باالخره در کشور هر سازماني 
بايد در چارچوب سیاست هاي کالن  و  ديگري است  نهاد  زيرمجموعه 
کشور عمل کند اما فدراسیون وقت در محدوده اختیاراتش اجازه دخالت 
به هیچ کسي را نداد. جاي تعجب است در جلسه يي که بنده به همراه دکتر 
دادکان و ايشان پیرامون مباحث اساسنامه و مسائل ديگري صحبت مي 
کرديم آقاي قدمي خطاب به آقاي دادکان عنوان کرد اگر رئیس سازمان 
تربیت بدني بگويد ماست سیاه است شما بايد تابع بوده و بگويید چنین 
است. اما دادکان در پاسخ گفت؛ ماست براي همیشه سفید است و اگر 
شما بخواهید خالف آن صحبت کنید مختاريد. ايشان فکر مي کرد فیفا 
به عنوان يک مرجع بین المللي که عهده دار اداره فوتبال جهان است، بايد 

زيرمجموعه سازمان تربیت بدني ايران باشد.« 

فوتسال ایران بهترین تیم سال 2009  
 
 

تیم ملي فوتسال کشورمان که در طول سال گذشته افتخارات زيادي را 
براي ورزش ايران کسب کرده است به عنوان بهترين تیم ملي فوتسال 
پايگاه خبري  انتخاب شد. به گزارش مهر،  2009 جهان  مردان در سال 
معتبر »فوتسال پالنت« از انتخاب تیم ملي فوتسال ايران به عنوان بهترين 
اين پايگاه خبري، تیم  2009 جهان خبر داد. براساس گزارش  تیم سال 
هاي ملي فوتسال مردان ايران و زنان برزيل عناوين بهترين تیم هاي ملي 
فوتسال جهان در سال 2009 را از آن خود کردند. برندگان اين عنوان در 
سال هاي گذشته به اين شرح است؛ 2003؛ ايتالیا، 2004؛ اسپانیا، 2005؛ 

معرفي نشد، 2006؛ معرفي نشد، 2007 و 2008؛ برزيل.

به  میالدي   2009 سال  در  درخشش  دنبال  به  ايران  فوتسال  ملي  تیم 
اين عنوان دست يافت. پايگاه خبري فوتسال پالنت از تساوي دو - دو 
ملي پوشان فوتسال ايران مقابل برزيل در ابتداي سال جاري به عنوان 
عاملي در جهت انتخاب اين تیم به عنوان بهترين تیم سال ياد کرده است. 
پايگاه خبري فوتسال پالنت از تیم ملي فوتسال ايران به عنوان »سالطین 
پارسي« قاره آسیا نام برده و از بازي وحید شمسايي و مصطفي نظري 

به نیکي ياد کرده است.  

ورزشی ایران و جهان

ضرر 30 میلیون 
پوندي ثروتمند ترین 

باشگاه جهان 
 

تبديل شدن کريستیانو رونالدو به گرانقیمت ترين بازيکن تاريخ 
30 میلیون پوند را  بالغ بر  فوتبال براي منچستريونايتد ضرري 

در پي داشت.

به گزارش گاردين طبق برآورد مالي صورت گرفته منچستريونايتد 
تا 30 ژوئن سال گذشته، شاهد ضرر 2/48 میلیون پوندي )معادل 
7/77 میلیون دالر و 6/53 میلیون يورو( بود و از آن زمان تاکنون 
بدون کريس رونالدو مدافع عنوان قهرماني لیگ برتر حدود 8/31 
مالي  گزارش  شرايط  اين  در  است.  داده  دست  از  پوند  میلیون 
بازه زماني مشابه سال گذشته  باشگاهي که در  داد  فوق نشان 
2/256 میلیون پوند ضرر کرده بود، حاال بابت زيان مالي 5/278 
میلیون پوندي گاليه دارد. براي رفع مشکالت متعاقب بودجه يي 
500 میلیون پوندي را در نظر گرفته تا بلکه به قول معروف چاله 
لیگ  دوره   18 قهرمان  از سخنگوهاي  يکي  پر شود.  ها  و چوله 
انگلیس گفت؛ در نظر داريم با افزايش گردش مالي باشگاه تا مرز 
در  را  اقتصادي  دلگرمي  نوعي  آينده  میلیون در هفت سال   500
باشگاه به وجود بیاوريم. اقدامات مورد نظر خطر بروز هرگونه 
بحران مالي را کاهش مي دهد. با يک برنامه بلندمدت هفت ساله 
سرمايه گذاران را به خرج کردن پول خود در اولدترافورد تشويق 
مي کنیم. مطمئن باشید چنین تدبیري به وضعیت باشگاه سر و 

براي  بودجه  شدن  فراهم  به  طرح  اين  شايد  بخشد.  مي  سامان 
بینجامد؛  اولدترافورد  نفري  هزار   76 ورزشگاه  ظرفیت  افزايش 
آرزويي که با وجود تالش هاي بسیار در سالیان اخیر تحقق نیافته 
باشگاه  پرطرفدارترين  هواداران  از  خیلي  حاضر  حال  در  است. 
جزيره به دلیل عدم افزايش گنجايش تئاتر روياها چند هفته يک 
بار از تماشاي بازي تیم شمالي جزيره بازمي مانند، با اين حال 
چنین ناکامي بزرگي در مقايسه با میزان نگراني آنها بابت اقدامات 
اخیر خانواده گلیزر مالک امريکايي باشگاه اصاًل به چشم نمي آيد. 
گلیزرها سال 2005 براي در اختیار گرفتن گنجینه باارزشي مانند 
منچستريونايتد 790 میلیون پوند خرج کرده اند. »دانکن براسدو« 
رئیس انجمن هواداران من يو نظرات جالبي دارد؛ »هیچ گاه نشنیده 
توجه شود.  باشگاه  هاي دوستداران  به حرف  کمال  و  تمام  ايم 
ها  به خیابان  کند،  اعالم  را  گلیزر خبر فروش سهام خود  وقتي 
گذشته  هفته  اظهارات  کنیم.«  مي  برپا  بزرگي  جشن  و  ريخته 
به  بزرگ  خريدهاي  انجام  از  امتناع  بر  مبني  فرگوسن  سرالکس 
خاطر ترس از بدهي هاي باشگاه، مويد زمزمه ها و هراس هاي 
قبلي بود. اسطوره اولدترافورد گفت جذب بازيکنان ارزان قیمت نه 
فکر او بلکه تصمیمي جمعي بوده است هرچند به شیوه اسکاتلندي 
هاي خونسرد وانمود مي کند اصاًل نگران نیست؛ »اطمینان دارم 
به لحاظ مالي هیچ خطري باشگاه را تهديد نمي کند. نه، شما اصاًل 
نگران نباشید. البته مي دانم مردم انفعال منچستريونايتد در بازار 
امور  انتقاالت را نمي پسندند. مالکوم گلیزر و ديويد گیل  نقل و 
بیانیه خاص خودم  هم  دارند. من  نظر  زير  را  باشگاه  اقتصادي 
نمي  پوند  میلیون   50 که  بازيکني  براي  هرگز  زنم؛  مي  فرياد  را 
بازيکنان منچستريونايتد  کنم.«  نمي  پوند خرج  میلیون   50 ارزد، 
بي توجه به قیل و قال هاي بخش مديريتي با تصمیمي هوشمندانه 
در  را  چندروزه  اردويي  و  پذيرفته  را  قطري  يک شرکت  دعوت 
اند؛  کرده  برپا   2018 جهاني  جام  میزباني  مدعي  کوچک  کشور 
آنچه با توجه به برف سنگین اين روزها و به تعويق افتادن اکثر 
بازي هاي لیگ برتر منطقي ترين اقدام ممکن تلقي مي شود. شايد 
بازيکنان در جاذبه هاي کشور عربي غرق شوند اما هواداران به 
کنند.  نمي  فراموش  را  گلیزر  حکومت  دوران  بالياي  راحتي  اين 
در اظهارات »دانکن براسدو« خشونت موج مي زند؛ »به نظر مي 
رسد زمان جدايي گلیزر از منچستريونايتد فرارسیده باشد. اکثر 
آنتونیو  هستند.«  موافق  او  خداحافظي  اين  با  يو  من  هواداران 
والنسیا، مايکل اوون، گابريل اوبرتان و مامه بیرام ديوف بخشي 
از پروژه خريد از فروشگاه هاي »تاناکورا« تلقي مي شدند. خست 
ذاتي سران منچستريونايتد اين نوع »ارزان خري« را موجه جلوه 
مي دهد اما هنگامي که کارلوس تبس و کريستیانو رونالدو را با 
باالترين قیمت ممکن مي فروشید، بايد چند بازيکن در حد و اندازه 
هاي بازيکنان جداشده به خدمت بگیريد. مصائب مديريتي تنها در 
منچستريونايتد به چشم نمي خورد. ديروز خبر رسید پسر تام 
هیکس به دلیل ارسال يک اي میل اهانت آمیز به يکي از هواداران 
پرافتخارترين باشگاه انگلیس با واکنش عتاب آمیز آنفیلدنشین ها 
مواجه شد و تصمیم گرفت جاي خود را به نفر ديگري بدهد. از 
سوي ديگر با وجود پرداخت اولین سري حقوق معوقه بازيکنان 
مالي  مشکالت  درگیر  هنوز  جزيره  جنوبي  باشگاه  پورتسموث، 
است. حضور يک سرمايه دار اهل داالس امريکا در جايگاه پسر 
افزايش  را  لیورپول  مالک  دو  از  يکي  آرزوهاي  سقف  هیکس، 
در  داده  وعده  سرخپوش  تیم  دوستداران  به  هیکس  است.  داده 
تابستان بازيکنان بزرگي به آنفیلد خواهند آمد. او گفت؛ »برخالف 
منچستريونايتد هرگز به قصد سود بیشتر بازيکنان بزرگ تیم را 
نفروخته ايم. هزينه ساخت استاديوم جديد باعث کاهش سرمايه 
ما شده اما قرار نیست تابستان آينده از بازار دور بمانیم. براي 

هواداران خبرهاي خوبي خواهیم داشت.« 

قهرمان پرتاب دیسک بانوان؛ بدون 
حقوق مدال طال مي خواهند 

 
»مسووالن هزينه نمي کنند و مدال مي خواهند.« اين جمله تکراري است. 
بسیاري از ورزشکاران و قهرمانان کشور اين گاليه را از فدراسیون 
هاي مربوطه خود دارند اما اين بار لیال رجبي لب به شکايت باز کرده 
ايران جزء ورزشکاران صبور به  اينکه قهرمان پرتاب وزنه  با  است. 
حساب مي آيد اما ديگر تحمل وضعیت نامطلوبش را ندارد؛ »عالوه بر 
اينکه به دلیل نداشتن مربي با برنامه خودم تمرين مي کنم، چهار ماه 
است حقوق نگرفته ام و زندگي ام را به سختي اداره مي کنم.« مدت 
بسیار طوالني است که لیال رجبي به انتظار يک مربي خارجي نشسته. 
هرچند مسووالن فدراسیون دو و میداني به او قول يک مربي خارجي 
»پیشنهاد  است؛  نشده  وعده  اين  از  خبري  هیچ  هنوز  اما  اند  داده  را 
اما متاسفانه مربیان  دادم مربي بیاورند و فدراسیون هم قبول کرده 
سطح يک دنیا با اين مقدار پول حاضر به آمدن به ايران نیستند. خودم 
معرفي  فدراسیون  به  بتوانم  که  شناسم  نمي  را  شاخصي  مربي  هم 
پرتاب وزنه  اما چون  نويسم  تمرين مي  برنامه  براي خودم  کنم. من 
رشته تکنیکي است بايد مربي حتمًا باالي سرم باشد.« آنچه اين روزها 
دارنده مدال برنز رقابت هاي قهرماني آسیا را مي رنجاند تنها نداشتن 

مربي نیست. لیال رجبي چهار ماه است حقوقي دريافت نکرده؛ »چهار 
ماه است نه حقوق گرفته ام و نه پاداش مدال هاي آسیايي ام را. در 
حال حاضر تنها با پولي که همسرم )پیمان رجبي( از باشگاهش مي 
اين مبلغ را هم به طور کامل  البته هنوز  امرار معاش مي کنیم.  گیرد 
دارنده  نیست.«  بد  ادامه زندگي  براي  باز هم وضعیت  اما  ايم  نگرفته 
مدال طالي پرتاب وزنه بازي هاي داخل سالن آسیا در ويتنام با انتقاد 
ايران به مهر مي گويد؛ »من  بانوان در  تیم هاي باشگاهي  از شرايط 
سال پیش با هیچ تیمي کار نکردم. حتي بسیاري از دختران هم که با 
تیم ها در لیگ حاضر شدند، هنوز پول خود را از باشگاه ها نگرفته اند. 
قطعًا اگر شرايط باشگاهي مطمئن باشد دوست دارم در رقابت هاي 
لیگ ايران شرکت کنم.« »تاتسیا ناچانکا« يا همان لیال رجبي ورزشکار 
26 ساله روسي اکنون تنها در مجموعه ورزشي آفتاب انقالب تمرين 
و  مداوم  تمرين  اما  است  قانع  هم  به همین وضع  او  کند. هرچند  مي 
بر  زمان  مرور  به  که  داند  مي  کننده  خسته  را  محل  يک  در  طوالني 
عملکرد ورزشکار تاثیر منفي مي گذارد.با اين حال رجبي خود را براي 
مسابقات قهرماني داخل سالن آسیا در تهران آماده مي کند؛ »من خودم 
اما در شرايطي که فدراسیون هیچ  آماده مي کنم،  براي مسابقات  را 
هزينه يي نکرده اما مدال مي خواهد، نمي توان کار کرد. متاسفانه تنها 
همین مجموعه ورزشي براي تمرين مناسب است و چاره يي ندارم تا 

با همین شرايط به کارم ادامه دهم.« 
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 کاسیاس:
 براي نبرد 
آماده ایم 

سیامک خاجي 

فدراسیون  سوي  از  رئال مادريد  ملي پوش  سنگربان  کاسیاس،  ايکر 
بین المللي آمار و ارقام به عنوان بهترين دروازه بان سال 2009 انتخاب 
قرار  فن درسار  و  جولیو سزار  بوفون،  چون  رقبايي  از  باالتر  و  شد 

گرفت. 

اين دروازه بان 28 ساله که از 18 سالگي در رئال مادريد حضور دارد 
يک  و طي  اخیر کهکشاني هاست  موفقیت هاي سال هاي  ارکان  از  يکي 
دهه اخیر سهم زيادي در باشگاه داشته است. او که پس از رسیدن به 
عنوان تازه اش در تمرينات رئال باسواالت مختلف خبرنگاران روبه رو 

شده سعي مي کند همچنان اهداف جديدي را براي خود ترسیم کند. 

باز هم مصدومیت 
در تمرين اين هفته کهکشاني ها ايگواين، مهاجم آرژانتیني تیم مصدوم 

شد و 
به نظر مي رسد آسیب ديدگي هاي پیاپي ستاره هاي رئال پاياني ندارد. 
مطلوب  آمادگي  به  بازيکني  زمان  هر  مي گويد:  او  درباره  کاسیاس 
ايده  آل دور مي کند.  از شرايط  را  او  ناگهاني  مي رسد يک مصدومیت 
همه ما از آسیب ديدگي او متعجب شديم چرا که از آن خبر نداشتیم. 
البته اين اتفاقات براي بازيکني که در طول يک فصل طوالني بازي هاي 
زيادي انجام مي دهد، چندان غیرطبیعي نیست. اول په په مصدوم شد 
اين  به  ايگواين  که  هم  حاال  و  شد  )فان درفارت(  رافائل  نوبت  سپس 
سرنوشت دچار شد تا در آستانه ديدارهاي حساس و مهم چند مهره 

کلیدي خود را از دست بدهیم. 
از  دور  هفته  سه  باشگاه  پزشکان  اعالم  طبق  رئال  آرژانتیني  مهاجم 
تیمش  آينده  ديدار  چهار  حداقل  ترتیب  اين  به  و  بود  خواهد  میادين 
از دست  را  اسپانیول  و  دپورتیوالکرونیا  ماالگا،  بیلبائو،  اتلتیک  برابر 

خواهد داد. 
بود.   2009 دروازه بان سال  بهترين  عنوان  اليق  بدون شک  کاسیاس 
او به خصوص در فصل جاري عملکرد بسیار خوب داشت و بارها با 
عکس العمل هاي فوق العاده اش مانع گلزني رقبا شده است. در فهرست 

اعالم شده فدراسیون بین المللي آمار و تاريخ فوتبال جهان او با 230 
124 و  با  150،  جولیو سزار  با  امتیاز در صدر قرار گرفته و بوفون 
فن درسار با 87 امتیاز در رتبه هاي بعدي جاي گرفته اند، پس از آنها 
نیز پیترچک، ويکتوروالدس، په په رينا، ايگور آکینف، تیم  هاوارد و رنه 

آدلر در رتبه هاي بعدي حضور دارند. 
از  پس  خود  احساس  درباره  اسپانیا  تیم ملي  يک  شماره  سنگربان 
کسب اين عنوان مي گويد: بسیار خوشحالم. فصل پیش نتوانستیم به 

عنواني برسیم و در جام هاي مختلف ناکام بوديم اما شخصا توانستیم 
رقابت هاي  پايان  تا  مي کنم  تالش  کنم.  تجربه  را  خوبي  موفقیت هاي 
جام جهاني 2010 خود را در شرايط مطلوب نگه دارم. رسیدن به اين 
افتخارات راحت نیست اما حفظ آن بسیار دشوار تر خواهد بود. کسب 
اين عنوان برايم معناي ويژه اي دارد و بسیار خوشحالم که به اين رتبه 

رسیده ام. 

انتخاب ژاوي 
در اين انتخاب و برخالف نظر مجله فرانس فوتبال و مراسم گاالي فیفا 
بودند،  دنیا معرفي کرده  بازيکن  بهترين  عنوان  به  را  لیونل مسي  که 
اين افتخار به ژاوي، هافبک طراح بارسا رسید. کاسیاس اين انتخاب را 
کامال منطقي مي داند: او حقش بود. حرکاتش در زمین بسیار عالي بوده 
و از طرفي يکي از دوستان خوب من است. فصل گذشته براي او بسیار 
خوب و پر از افتخارات و جوايز بود. فکر مي کنم زمان آن رسیده بود 
که او هم به يک جايزه شخصي برسد. ژاوي يک فوتبالیست فوق العاده 
است که شخصیت بااليي دارد و از اينکه به چنین موفقیت هايي رسیده 

بسیار خوشحالم. 
رئال که اين فصل در خط دفاع فابیو کاناوارو را در اختیار ندارد پس 
از مصدومیت په په توانسته عملکرد خوبي ارائه داده و آمار خوبي در 
ماه  دو  تا  است:  معتقد  باره  اين  در  باشد. کاسیاس  داشته  زمینه  اين 
بر  چندان  اوضاع  فصل  اوايل  در  مي شد.  ما  از  زيادي  انتقادات  پیش 

وفق مراد نبود و بازيکنان تازه وارد هنوز با سايرين هماهنگ نبودند 
اما کم کم از اشتباهات خود درس گرفتیم و پس از گذشت چند مسابقه 
عملکرد بهتري ارائه کرديم. هنوز هم دچار اشتباه مي شويم که بايد آنها 
را خیلي زود برطرف کنیم. براي اين کار بايد تالش مان را بیشتر کنیم. 
اگر بتوانیم دروازه خود را بسته نگه داريم، مي توانیم شانس هاي گلزني 

هم ايجاده کرده و امتیازات مهمي را کسب کنیم. 

پا به پاي بارسا 
رقابت اصلي در طول فصل جاري بین رئال و بارسا خواهد بود و دو 

تیم شانه به شانه هم براي کسب قهرماني تالش مي کنند. 
را  پیش  فصل  مقتدر  تیم  آن  از  نشاني  کمتر  اناري ها  و  آبي  چه  اگر 
دارند اما هم در اللیگا و هم در لیگ قهرمانان مدعي جدي هستند. با اين 
حال کاسیاس، تیمش را آنقدر قوي مي داند که بتواند هر دو رقابت را 
فتح کند. ما تا اينجاي فصل بهتر ظاهر شده ايم و نبرد سختي با بارسا 
داريم. البته نبايد تیم هايي که پشت سر ما هستند را ناديده بگیريم. ما 
آماده ايم. بارسا سال قبل قهرمان شد و حاال باور دارند که اين فصل 
مضاعف  نفس  به  اعتماد  اين  از  ما  برسند.  موفققیت  به  مي توانند  هم 
و  شده اند  اقناع  شرايط  اين  از  آنها  مي کنم  فکر  البته  هستیم.  محروم 
هواداران همیشه از آنها موفقیت مي خواهند، بارسا فصل پیش بهترين 

تیم جهان بود. 
رئالي ها شنبه شب در ورزشگاه سن مامز مهمان اتلتیکو بیلبائو خواهند 
بود و با توجه به فضاي ورزشگاه و حمايت هواداران متعصب حريف 
است:  معتقد  تیم  اين  داشت. سنگربان  پیش رو خواهند  را  کار سختي 
خود  تیم  از  همیشه  هواداران  هستند.  دشواري  حريف  همیشه  آنها 
حمايت مي کنند مخصوصا برابر تیم هاي بزرگ. ما تجربه بازي در آن 
ورزشگاه را داريم جو ورزشگاه کامال به سود آنهاست اما 22 بازيکن 
داخل زمین نتیجه را تعیین مي کنند. اين هفته بارسا هم مسابقه سختي 
)برابر سه ويا( دارد. اگر چه بارسا میزبان است اما در جام  حذفي و در 
نیوکمپ مغلوب آنها شدند و امیدواريم بتوانیم اين هفته صدرنشیني را 

به دست آوريم. بايد منتظر ماند و ديد که چه اتفاقي رخ مي دهد.

شوماخر از اسپانیا استارت زد 
اتومبیلراني  اسطوره 
براي  جهان  فرمو ل يک 
قدرتمند  حضوري 
مسابقات  اين  در 
تمريناتش را از اسپانیا 
راننده  اين  کرد.  آغاز 
کسب  براي  آلماني 
آمادگي بیشتر، از روز 
انفرادي  به طور  گذشته 
تمريناتش را در پیست 
خه رس  اتومبیلراني 

با  که  جهان  قهرماني  عنوان  هفت  دارنده  کرد.  آغاز  اسپانیا 
تیم  با  يورو  میلیون   9 از  بیش  ارزش  به  قراردادي  امضاي 
اتومبیلراني  دنیاي  به  و  شده  خبرساز  ديگر  بار  مرسدس 
و  ويژه  تمرينات  هیاهو  از  دور  به  اسپانیا  در  است،  بازگشته 
با سه روز تمرين  ادامه خواهد داد و درصدد است  منظمي را 
در هفته در پايان ماه میالدي آمادگي مطلوب را به دست آورد. 
در  مرسدس  تیم  اول  اتومبیلران  به عنوان  ساله   41 راننده  اين 
کنار ديگر راننده آلماني اين تیم، نیکو روزبرگ فصل 2010 به 
رقابت با ديگر حريفان مدعي خواهند پرداخت. جدال شوماخر با 
رقیبان سرسختي مانند آلونسو، ماسا، باريچلو، همیلتون و فتل 
جذابیت فصل جديد مسابقات فرمول يک را دوچندان خواهد کرد. 
مسابقات اتومبیلراني فرمو ل يک قهرماني جهان کمتر از دو ماه 
ديگر آغاز خواهد شد. اولین مرحله اين رقابت در پیست سخیر 

بحرين برگزار مي شود. 

برد ممفیس در غیاب حامد حدادي 
نوزدهمین  تیم بسکتبال ممفیس 
پیروزي خود را باز هم در غیاب 
حدادي جشن گرفت. اين تیم در 

ادامه روند 
اين فصل  در  گیري خود  نتیجه 
بامداد   NBA بسکتبال  لیگ  از 
ديگر  پیروزي  يک  به  ديروز 
دست  کلیپرز  لس آنجلس  مقابل 
ممفیس  سفیدپوشان  يافت. 
با  خود  گذشته  بازي  در  که 

دو  با  ديدار  اين  در  بودند،  خورده  شکست  اختالف  امتیاز  دو 
امتیاز اختالف و با نتیجه 104 بر 102 به برتري رسیدند. حامد 
نفره   12 فهرست  در  نامش  و  بود  غايب  ديدار  اين  در  حدادي 
لیونل هالینز، سرمربي ممفیس قرار نداشت. »اسمیت« از کلیپرز 
با کسب 27 امتیاز و 12 ريباند به عنوان امتیاز آورترين بازيکن 
میدان شناخته شد. تیم لس آنجکلس لیکرز نیز همانند همشهري 
خود يعني کلیپرز شکست خورد تا هر دو نماينده اين شهر روز 
ناکامي را سپري کنند. ديروز ياران کوبي برايانت در ديدار با 
اين  شدند.  خود  شکست  نهمین  متحمل  اسپرز«  آنتونییو  »سن 
ديدار با 20 امتیاز اختالف و با نتیجه 105 بر 85 به سود اسپرز 
چند  در  لیکرزي ها  کرده  افول  ستاره  برايانت،  رسید.  پايان  به 
بازي گذشته تنها به کسب 16 امتیاز براي تیم خود بسنده کرد. 
نتايج ساير مسابقات روز گذشته به اين شرح است: هیوستون 
 -  99 پیستونز  ديترويت   ،102 باب کتز  شارلوت   -  94 راکتز 
واشنگتن ويزاردز 90، اورالندو م ژيک 109 - ساکرامنتو کینگز 
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ویلیامز در یک چهارم نهایي 
تنیس سیدني 

سید يک تنیس بانوان جهان با پیروزي مقابل مازيا خوزه مارتینز 
سانچز اسپانیايي با رتبه 25 جهان به مرحله يک چهارم نهايي 
مسابقات بین المللي تنیس بانوان سیدني راه يافت. سره نا ويلیامز 
با نتايج 6 بر يک و 6 بر 2 مقابل حريف اسپانیايي خودپیروز 
شد. اين تنیسور آمريکايي در مرحله بعد رو در روي ورا داشوينا 
مي ايستد. تنیسور روسي پس از شکست النا وسنینا با نتیجه 6 
بر 3 و 6 بر 4 به جمع هشت بازيکن برتر راه يافت. در همین حال 
اسوتالنا کوزنتسووا با سید 3 آخرين تنیسور بزرگي بود که با 
از اسلواکي  2 برابر دومینیکا کیبولکوا  6 بر  5 و  7 بر  شکست 
از راهیابي به اين مرحله بازماند. دينارا سافینا شماره 2 سابق 
جهان که با نتیجه 7 بر 5 و 6 بر 4 مقابل آگنیسزکا رادوانسکا 
لهستاني پیروز شد، مقابل النا دمنتیوا با سید 5 به میدان خواهد 

رفت. 



SPORT
Marfavi walks out as 
Esteghlal football coach 

Samad Marfavi stepped down as Esteghlal’s coach after the fans 
chanted slogans against the team’s general manager. 

Esteghlal scored a late equalizer against Saipa in the Iran Pro-
fessional League (IPL) at the Azadi Stadium on Sunday. During 
the match some Esteghlal fans demanded in their slogans that 
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad replace Amir-Reza 
Vaezi-Ashtiani because of the team’s poor results. 

Esteghlal officials have yet to accept Marfavi’s resignation. They 
are expected to announce their decision on the matter by Tues-
day night. 

According to one of the club’s board members, Marfavi submit-
ted his resignation to Esteghlal managerial board Monday morn-
ing; however, around noon Marfavi denied doing such and said 
he was not going to leave the club. 

Esteghlal is fourth in the IPL standings with 

Iran named 2009 world 
best futsal team 

Following good results in last year’s futsal tourna-
ments, Iran’s futsal team has been chosen by Futsal-
planet and other sites as the best national team of the 
world in 2009. 

The “Persian Kings” demonstrated a good performance 
last year and tied 2-2 with the world powerhouse Bra-
zil. 

“We’re saying nothing new if we mention the Irani-
ans dominance in the Asian continent; the Persian 
Kings keep on denying victory to Japan, Thailand, Uz-
bekistan and all the other opponents with ambitious 

intentions. Iran gained a new role in worldwide futsal, 
starting with the World Cup 2008 and going on with 
brilliant results last year. Iran wants more. New names 
of young and talented players keep popping out on the 
international stage. Great expectations.” Futsalplanet 
wrote in a statement. 

Best national team of the world winners 2009: Iran 
2008: Brazil 2007: Brazil 2006: not celebrated 2005: not 
celebrated 2004: Spain 2003: Italy 

“This honor belongs to all Iranians and I congratulate 
them. Iran is going to shine in the 2010 World Cup,” 
Iran’s Futsal Committee president Abbas Torabian said 
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Poker pro dies in Las 
Vegas
Colourful American poker professional Amir Va-
hedi has died in Las Vegas, reportedly due to com-
plications from diabetes. He was 57.

In 2001 Vahedi was named Texas Hold’em Player of 
the Year, and followed that up two years later with 
a 6th placing in the World Series of Poker Main 
Event.

The Iranian-born player, who emigrated to the US, 
was known for being the man who showed actor 
Ben Affleck how to play poker. 

His own style of play at the table was to be fearless-
ly aggressive. He reportedly earned US$2.5 million 
during his poker career.

Vahedi was in the Iranian army in his younger days 
and served during the Iran-Iraq conflict.

Poker personality Daniel Negreanu, in a blog on his 
own website, described the cigar-smoking Vahedi 
as a dedicated family man who worked tirelessly to 
improve poker players’ conditions.

And also a dangerous opponent to have at the table.

“He wasn’t afraid to play a big pot, and he certainly 
wasn’t afraid to run a big bluff”, recalled Negreanu.

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203
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No disaccord among na-
tional team players, Ghotbi 
says 

Iran football coach Afshin Ghotbi denied there being 
any disputes among the players of the national team. 

“I don’t have enough time to read all the papers, but 
I’ve heard that there was some quarreling in the na-
tional team and some players disagreed about who 
should wear the captain’s armband. I don’t know 
where these lies come from,” Ghotbi told the reporters 
in a news-conference on Monday. 

“It takes time to build a good team and I will keep on 
working hard to do so. We need time,” he added 

Iran commemorates 
wrestling legend Takhti
Iran’s sports society com-
memorated the 42nd an-
niversary of the death of 
legendary free-style wres-
tler Gholam-Reza Takhti 
on Thursday. 

Takhti was born in Te-
hran on August 27, 
1930 and was found 
dead in a hotel room on 
January 7, 1968. He was 
laid to rest at Ibn-e Ba-
bouyeh cemetery in south-
ern Tehran where he is commemorated every year by Iranians. 

He is the most famous wrestler in Iranian history. The legend was 
known for his chivalry and sportsmanship which continues to 
symbolize the essence of sports for the Iranian people. 

In 1961, a terrible earthquake shook Boein Zahra in western Iran 
killing 45,000. Takhti was deeply touched by the incident. He, 
who was then already one of Iran’s biggest stars, began prancing 
down one of the main avenues of Tehran asking for aid for the 
victims. This inspired other champions to follow in his footsteps, 
and as a result thousands of people gave donations to alleviate the 
suffering of the quake-stricken people. 

Another example of his character comes from a match in Mos-
cow. After defeating the then-world champion Anatoli Albul, 
Takhti saw the sorrow in the face of Albul’s mother. Takhti went 
to her and said, “I’m sorry about the result. Your son is a great 
wrestler.” She smiled and kissed him 



SPORTIRANICA

he United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization 
(UNESCO) selected Isfahan as a re-

gional center for the development of 
technological parks. 
The city was selected for forging coop-
eration between scientific centers of ECO 
member countries and holding regional 
training classes, expert workshops and 
seminars by attracting foreign investors, 
Mehr News Agency reported. 
In a ceremony held in Isfahan on Sunday, 
Deputy Minister of Science, Research and 
Technology Mehdinejad expressed hope 
that in the fifth national development 
plan, the number of companies active 
in Isfahan’s scientific townships would 
reach 2,000 from 193. 
Mehdinejad said the creation of techno-
logical parks and scientific townships in 
the country are aimed at turning science 
into wealth and power. 
“These parks are the best place for sup-
porting industries and solving related 
problems via technology,” he said. 
Nine technological units and seven com-
panies were honored at the end of the 
ceremony. 

Science and Technology Park 
A science park or science and technology 
park is an area with a collection of build-
ings dedicated to scientific research on a 
business footing. There are many approx-
imate synonyms for a science park, in-
cluding research park, technology park, 
technopolis and biomedical park. The ap-
propriate term typically depends on the 
type of science and research in which the 
park’s entities engage. 
Often, science parks are associated with 
or operated by institutions of higher edu-
cation (colleges and universities). 

Currently, there are 15 technology parks 
across the country, of which Pardis Tech-
nology Park in Tehran is of high impor-
tance. 
Pardis Technology Park (PTP) is located 
in Pardis, a satellite city 20 km outside 
Tehran.  The park is adjacent to a satel-
lite earth station of Telecommunications 
Company of Iran at the foot of Mount Al-
borz. Land has been allocated here for the 
establishment of business related to tech-
nology. The site enjoys a panoramic view 
of the tallest mountain in Iran, Mount 
Damavand. PTP was established in 2001, 
upon the government’s initiative, by 
Technology Cooperation Office (TCO) 
affiliated to the Presidential Office. Its 
mission is to create an environment for 
researchers, educators and companies 
with similar requirements and goals to 
develop high-tech industries and increase 
employment. 
The park aims to create optimum condi-
tions for business partners, including do-
mestic and international investors. So far, 
70 companies have signed contracts for 
land at the park. 

Isfahan’s History 
The vast province of Isfahan is located in 
the center of Iran. Although it is mostly 
arid, there are several mountains and riv-
ers such as the Zayandehroud that domi-
nate its landscape. 
A large population lives in the numerous 
oases that mark the old caravan routes, 
which linked the northwest and south-
west of Iran up to the Persian Gulf, re-
ported Art-arena.com. 
On approaching the city of Isfahan 
through the mountain chains that en-
close the Iranian plateau, one comes upon 
a wide basin where the historical city is 

situated. 
The most striking thing, at first sight, is 
the contrast between the endless expanse 
of rock and sand behind, and the huge oa-
sis that lies ahead, with its big trees bear-
ing lush, verdant foliage. 
Only the bulbous domes of the mosques 
rise above the canopy of vegetation glow-
ing in the sunshine. 
The main monuments of Isfahan are es-
sentially the work of one man, namely 
Shah Abbas I (more commonly known 
as Shah Abbas the Great), who made the 
town his capital in 1598, and had it re-
built with large avenues, magnificent gar-
dens and a royal palace. 
Shah Abbas made Isfahan his capital, 
prompted by the fear for the safety of the 
old capitals, Tabriz and Qazvin, which 
were considered too close to the Otto-
man Empire. 
During his reign, Isfahan was opened up 
to the outside world with the presence 
of a number of foreigners at the Safavid 
court--English and Dutch merchants, Eu-
ropean artists and diplomats hoping to se-
cure alliances against the common Otto-
man enemy--and became one of the most 
glorious cities of its time. 
The famous rhyme “Isfahan Nesfeh Ja-
han” (Isfahan is half the world) was 
coined in 16th century to express the 
city’s grandeur. However, its period of 
glory lasted for little more than 100 years. 
An invasion by the Afghans in the 18th 
century hastened the decline and the 
capital was subsequently transferred to 
Shiraz and then to Tehran. 
Isfahan’s majestic buildings and bridges, 
elegant gardens, attractive bazaars and 
teahouses entrance the visitor into want-
ing to spend as much time as possible in 
its relaxing atmosphere. 

Earth sinks at 
ancient site of 

Naqsh-e Rustam

Studies by experts show that the level 
of the earth has sunk five centimeters at 
the foot of the ancient bas-reliefs at the 
Naqsh-e Rustam site in Fars Province. 
The mess is clearly visible where the 
rocks bearing the bas-reliefs meet the 
earth, a number of experts, who re-
quested anonymity, told the Persian 
service of the Mehr News Agency. 

Iran’s Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization (CHTHO) 
has forbidden its managers and experts 
from giving interviews to the news me-
dia or disclosing any information to the 
press. 

The experts said that the sinkage does 
not seem to be causing damage to the 
site. However, they also said that this 
is an abnormal occurrence for a site in 
which ancient monuments are situated. 

Some of the experts believe that the 
newly constructed Shiraz-Isfahan rail-
way line passing at a distance of one 
kilometer from Naqsh-e Rustam is the 
reason behind the problem. 

They said that the sinkage might have 
been induced as a result of vibration 
caused by passing trains. 

Digging numerous wells and reduction 
in the level of water tables in the region 
may be other factors causing the phe-
nomenon, they added. 

Naqsh-e Rustam is home to the tombs 
of the Achaemenid kings Darius I, 
Xerxes I, Artaxerxes I, and Darius II, 
and several other sites dating back to 
the Elamite and Sassanid eras. 

In 2006, Iranian archaeologists and cul-
tural heritage enthusiasts raised objec-
tions to the construction of the railway 
line, which was to pass at a distance of 
about 350 meters from Naqsh-e Rus-
tam. 
The archaeologists believe that the 
constant vibration from passing trains 
would eventually damage the sites. 

Consequently, the railway line was re-
located at a distance of one kilometer 
from Naqsh-e Rustam. 
However, the threat from the railway 
line still remains as evidenced by the 
sinkage of the earth. 
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British Museum Seeks 
Help On Cyrus Cylinder 
The British Museum in London has in-
vited an Iranian team to jointly conduct 
studies on new pieces belonging to the 
Cyrus Cylinder. The Achaemenid clay 
artifact, which is currently housed at the 
British Museum in London, was set to 
be displayed in Iran from Jan. 16, 2010, 
Presstv reported. 
The museum recently announced in a 
letter that new broken pieces from the 
cylinder have been found, which might 
be a clue to other documents sent by 

Cyrus the Great to other regions. 
“The British Museum has invited an Ira-
nian team to collaborate on studying the 
newly-found pieces,” Hamid Baqaei, the 
head of Iran’s Cultural Heritage, Handi-
crafts and Tourism Organization (ICH-
HTO), told reporters on Saturday. 
“The new finding supports the theory 
that 10 cylinders were made by Cyrus 
and sent to different territories,” he said. 
“We might start excavations to find trac-
es of some other cylinders in Iran.” 
Baqaei said that in order to make up for 
the exhibition delay, ICHHTO has asked 
the British Museum to send other an-
cient Persian relics for display along with 

the cylinder. 
The cylinder is inscribed in Babylonian 
cuneiform with an account by Cyrus II, 
king of Persia (559-530 BC), and is con-
sidered the world’s first charter of hu-
man rights. The ancient cylinder was 
scheduled to be loaned to Iran in Sep-
tember 2009. However, the British Mu-
seum backed out of the agreement, citing 
Iran’s post-election unrest. Tehran had 
earlier said that it would cease coopera-
tion with the British Museum until the 
cylinder is loaned to the National Mu-
seum of Iran. Iran has given assurances 
to the British side about the safety of the 
priceless artifact. 



Culture

Vocalist Hamidreza Nurbakhsh of the ensemble 
“Masters and Next Generation” regrets the coun-
try’s halls have inadequate sound reproduction sys-
tems and wishes to hold their programs where audi-
ences are respected. 

The ensemble featuring Hossein Alizadeh on tar, 
Kayhan Kalhor on kamancheh, Siamak Jahangiri 
on ney will be giving a concert tour in Canada and 
United States opening on February 5. 

Nurbakhsh gave details of their concert tour and re-
garded this opportunity as a great experience, “Part 
of the poetry in the concert is taken from classic Ira-
nian poems and other parts are from modern that 
includes selections in blank verse. 

“The music is also a combination of both, partly 
from traditional music and partly from modern 
pieces which have recently been composed by Kal-
hor and Alizadeh,” he told MNA. 

He also remarked that the team was previously in-
fluenced by the singing style of the master Shajar-
ian, “but the new combination is different. We are 
all thinking of the beauty of our compositions and 
there is no insistence on any specific form. The basis 
was first established by Alizadeh and then the en-
tire program was gradually tranformed during the 
rehearsals.” 
Nurbakhsh also announced that the ensemble is 
planning to give a series of concert in several cities 
of the country this summer, of course under favora-
ble conditions. 
Referring to the recent high ticket prices of the con-
certs, he concluded, “We believe ticket prices must 
be reasonable for both family members and univer-
sity students. Also, we are not considering venues 
with high rent like Milad Tower and Tehran’s Na-
tional Grand Hall. We are looking for places where 
the audiences are respected.” 
Photo: Vocalist Hamidreza Nurbakhsh (C), tar vir-
tuoso Hossein Alizadeh (R) and kamancheh virtuo-
so Keyhan Kalhor in an undated photo 

Vocalist Nurbakhsh wishes to hold  
programs where audiences are respected
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Iranian center publishing 
oldest Persian manuscript 
on herbal medicine

“Al-Abniah an Haqayiq al-Adwiah”, 
which is the oldest Persian manu-
script book about the basic principles 
of herbal medicine, has currently be-
ing published in Iran. 
The book is being published by the 
Miras Maktoob Research Center, an 
Iranian institution specializing in the 
correction and publication of Iranian 
historical texts. 
Since the original book is kept at the 
Austrian National Library, Professor 
Bert Fragner of the Austrian Acade-
my of Sciences is supervising the pub-
lication of the manuscript, the Miras 
Maktoob reported on its website. 
Iranian experts Ali-Ashraf Sadeqi and 
Iraj Afshar have also written intro-
ductions to the book, which will be 
released in March. 
The original text was written by Abu 
Mansur Ali ibn Ahmad Asadi Tusi in 
1055 CE. 
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Spanish flamenco rooted 
in Iranian music: scholar

Iranian scholar Dariush Pirniakan is convinced that Spanish music 
was influenced by Iranian music, saying that Spanish flamenco is 
rooted in Iranian music. 
Pirniakan made the statement at a session in which several scholars 
reviewed and compared cultural and literary commonalities of Iran 
and Spain on January 12 at Tehran’s Book City. 

Pirniakan stated that an analysis of Iranian radifs and rhythms indi-
cates that the basis of Spanish flamenco is rooted in Iranian music. 
The radifs are the total collection of more than 200 gushehs -- tradi-
tional melodic entities -- in all 12 dastgahs. 

“Centuries ago, when the walls of the Kaaba were damaged and 
were to be reconstructed, a group of Iranian construction workers 
specially selected from Isfahan were taken to Mecca for the recon-
struction. Among the workers were those who were well versed in 
music and used to play the lute in their spare time. 

“The Arabs who used to pass through the region gradually became 
interested in the music and the instrument and asked to learn how 
to play lute,” he explained. 

“Great musicians were trained in Saudi Arabia and they later took 
this music to Andalusia and the Spanish became familiar with Ira-
nian music as well,” he remarked. 

Pirniakan stressed that Iranian maqami music is long-established 
traditional music, which some even believe is rooted in the pre-
Islamic era. 

In Islamic music, a maqam is a specific musical scale combined with 
characteristic melodic elements or motifs, played following tradi-
tional formats, which together forms a complete system for the me-
lodic and tonal structure of a musical performance. 

He mentioned that the respect paid by Islam to music encouraged 
musicians to take it into the Iranian passion play of tazieh, “Our 
music was preserved this way and was taken to Andalusia and after-
wards to Europe.” 
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Iran’s Jafar Panahi 
invited to Berlinale
Berlin Film Festival director Dieter Kosslick has invited 
filmmaker Jafar Panahi to take part in their Berlinale cel-
ebration this year. 

Kosslick’s letter inviting Panahi to be their special guests 
this year was released via Iranian media. 

Previously, Panahi’s passport was confiscated at Tehran’s 
Imam Khomeini Airport on October 15 when he was de-
parting for France. Panahi also missed joining the jury of 
the 11th Mumbai Film Festival (MFF) in October 2009. 

He has been prevented from traveling abroad by restric-
tions on travel imposed following the unrest that occurred 
after the June 12 presidential election. 

“Offside” director Panahi shared a Silver Bear award from 
the 56th International Berlin Film Festival with Danish 
filmmaker Pernille Fischer Christensen in 2006. 

The festival plans to screen a recently discovered original 
cut print of Fritz Lang’s legendary film “Metropolis” dur-
ing its opening ceremony on February 10, 2010. 

We need your 
input if you have 
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news@persianweekly.co.uk



Culture 
Turkish university 
hosts “Iran, Land of 
Wonders” slideshow
 A slideshow entitled “Iran, Land of Won-
ders” was held by the Iranian photographer 
Ahmad Motalaei at the Anadolu University 
of Turkey in Eskisehir on Friday. 

The program was arranged by Gülbin 
Özdamar, head of the university’s Depart-
ment of Communication. 

The slideshow, featuring social activities of 
Iranian women from different ethnic groups, 
was reviewed and discussed in the presence 
of Ms. Özdamar and the students. 

Özdamar expressed hope that she can man-
age additional exhibits by the artist in a 
broader context, helping to better introduce 
Iran’s culture and society to the students. 

Motalaei also made a short speech, saying, 
“Iranian women have participated actively 
in numerous societal roles. They have partic-
ipated in all sorts of political, social, cultural 
and sports activities over the past 30 years.” 

“Iran is home to a variety of ethnic groups, 
including Azeri, Kurd, Baluch and many 
more, and despite cultural and linguistic 
differences, they are all Iranians,” Motalaei 
remarked. 

Motalaei is a graduate of graphic design and 
has focused on both graphic art and photog-
raphy. So far, he has participated in group 
exhibitions and festivals in Japan, Russia, 
and Austria. 

He is currently preparing for an exhibit in 
Iran and later in several European countries, 
among them Italy, France and the Nether-
lands. 

Photo: Isfahani women on the Si-o-Se Pol 
Bridge in a photo by Ahmad Motalaei 
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Peter Brook to stage  
“Grand Inquisitor” in IRAN

British stage director Peter Brook will be bringing his production “The Grand 
Inquisitor” to the 28th Fajr International Theater Festival this year. 
The adaptation from a chapter of Fyodor Dostoyevsky’s “The Brothers Karama-
zov” is a 50-minute monologue by the Grand Inquisitor speaking to Christ. Adapt-
ed by Marie-Hélène Estienne, the play stars Bruce Myers with lighting design by 
Phillipe Vialatte. 
The play will go on stage at Tehran’s Iranshahr Theater on January 30 exclusively 
for artists and participating troupes. The festival will run from January 22 to 31 in 
Tehran’s different halls. 

Brook made his first trip to Iran in 1972. He staged the play “Orghast” in Shiraz 
with the Iranian actors Siavash Tahmures, Parviz Purhosseini, Hushang Qavanlu 
and Fahimeh Rastkar on the occasion of the Shiraz art celebration. 
“The Grand Inquisitor” was also staged in October 2008 in the United States at the 
Clarice Smith Performing Arts Center in Maryland. 

The play has been reviewed by several critics among which are comments in the 
Guardian saying, “Peter Brook coined the term Holy Theater… Brook’s produc-
tion and Bruce Myers’s performance have an austere grandeur. The Irish Times 
writes, “In Peter Brook’s masterly production…Bruce Myers achieves clarity and 
an urgency that make the tale seem utterly contemporary while at the same time 
preserving its status as a highly wrought fable.” 
Peter Brook was born in London in 1925. He directed his first play there in 1943. 
He then went on to direct over 70 productions in London, Paris and New York. 
His work with the Royal Shakespeare Company includes “Love’s Labor’s Lost” 
(1946), “Measure for Measure” (1950), “Titus Andronicus” (1955), “King Lear” 
(1962), “Marat/Sade” (1964), “US” (1966), “A Midsummer Night’s Dream” (1970) 
and “Anthony and Cleopatra” (1978). 
Photo: Bruce Myers (R), as the Inquisitor, with Jake M. Smith (NY Times) 
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Tarzan actor Joe Lara 
ventures into Iranian 
revolution

U.S. actor Joe Lara, who is mostly known for 
his role in the “Tarzan” TV series, is coming 
to Iran in late February to complete his act-
ing in the Iranian film “Searching for Christ”. 

“About 20 percent of the film, which is about 
Christ’s family and relatives, has been taken 
in the United States,” director Abbas Rafeii 
told the Persian service of the Fars News 
Agency on Saturday. 

“Joe Lara will be coming to play in other se-
quences of the film in Iran,” he added. 

Shooting will resume two weeks after his 
arrival to allow some time to become accli-
mated to his Iranian environs, he explained. 

Most of the film is set in Iran during the last 
days of the shah’s regime in 1979. 

The film is about Christ, an American cor-
respondent who is in Iran to cover the unrest 
of the time. 
One day, while covering a demonstration, he 
falls down and is injured. He is transferred 
to a hospital, but the U.S. media reports that 
Christ has been killed. 
Christ announces to his family and friends 
that he is alive and in good health. How-
ever, the U.S. media claims that the person 
making the announcements is an imposter, 
insisting that the real Christ has been killed. 
Photo: Actor Joe Lara arrives at the 6th An-
nual Living Legends of Aviation Awards 
ceremony at the Beverly Hilton Hotel on 
January 22, 2009 in Beverly Hills, California. 
(Getty Images/Kevin Winter) 

Writer Mohammad Ayyubi 
dies at 67
The contemporary Iranian writer Mohammad Ayyu-
bi died here on Saturday morning. He was 67. 

Ayyubi famous for his novels “Milky Way” and “Jour-
ney to Cancer of Mogul” was suffering from heart dis-
ease and pneumonia. 

Ayyubi was born in 1942 in Ahvaz in southern Iran. 
Trilogy “Long Melody of South”, “Endless Elegies” 
and “Day of the Boar” are among his credits. 
His “Masks of Obedience” was a nominee for the best 
novel at the second edition of Jalal Al-e Ahmad Liter-
ary Awards. 
Plans for Mohammad Ayyubi’s funeral and burial 
have not been finalized yet. 
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The BBC’s Tehran correspondent, Jon 
Leyne, looks at the questions raised by 
the death of an Iranian physics special-
ist in a bombing on Tuesday.

According to the Iranian media, Ma-
soud Ali Mohammadi was a nuclear 
scientist, assassinated by counter-rev-
olutionaries, Zionists and agents of the 
“global arrogance”. 

The implication is clear - his killing was 
a Western plot to sabotage Iran’s nucle-
ar programme. 

But from the start, there were many cu-
rious anomalies. 

Iranian media were unusually quick off 
the mark to report the killing, to show 
television pictures, and to give the sort 
of details that usually only emerge after 
hours, days, or weeks in this secretive 
state. 

The state broadcaster described Dr Mo-
hammadi as a “committed and revolu-
tionary” professor - a strange tribute to 
emerge so soon. 

He was also described as a nuclear sci-
entist. 

Official and semi-official media blamed 
counter-revolutionaries, Zionists and 
agents of the “global arrogance” - Iran’s 
usual term for its enemies in the West.
And a reporter for a government-
owned newspaper told the BBC the sci-
entist’s death was likely to be a setback 
for the Iranian nuclear programme - 
another strange comment in a country 
where defiance is usually the rule. 

But scientists in Britain and the United 
States pointed out that, from his sub-
stantial body of published research, Dr 
Mohammadi was most unlikely to have 
been working on Iran’s nuclear pro-
gramme. 

His expertise, they said, was in another 
field of physics altogether - quantum 
mechanics. 

Meanwhile, the Iranian opposition 
highlighted his name on a list of 240 ac-
ademics who had pledged their support 
to the leading opposition candidate, 
Mir-Hossein Mousavi, in the disputed 
presidential elections. 

This is not the sort of action calculated 
to bring such a fulsome tribute from the 
government as it battles Mr Mousavi’s 
supporters. 

So this all leaves more questions than 
answers. 

Deep suspicions

One possibility is that Iran’s opponents 
simply attacked the wrong target, mis-
takenly believing they could harm the 

nuclear programme. 

Yet it was the official media that named 
him as a nuclear scientist. 

The opposition will suspect it was a 
government attack, designed to kill one 
of their supporters and intimidate oth-
ers. 

Certainly the suggestion foreign agents 
penetrated into the heart of Tehran, 
with the current intense security, raises 
deep suspicions. 

Cracking down

But why the Iranian government would 
target Dr Mohammadi in particular is 
another unanswered question. 

If he was an opponent of the govern-
ment, he was certainly not a leading 
one. 

Whatever the precise circumstances of 
his death, the opposition will fear this 
will be another reason for cracking 
down on their activities. 

If that is the case, expect more arrests 
and government warnings in the com-
ing days. 

Nuclear controversy

And the killing will do little to help 
the already faltering dialogue between 
Iran and the West over the nuclear pro-
gramme. 

Representatives of six major world 
powers meet in New York on Saturday 
to discuss the current impasse in the 
nuclear talks. 

The West will be pressing speedy adop-
tion of a new set of sanctions. 

One thing all those round the table 
should be able to agree is that Iran is 
becoming an increasingly complicated 
country to understand and to negotiate 
with, as the domestic political situation 
and the nuclear controversy become 
ever more closely intertwined. 

Sources: BBC news
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Iran scientist killing: More 
questions than answers Iran 

approves bill to 
cut food, fuel 
subsidies
By ALI AKBAR DAREINI

Iran’s constitutional watchdog approved a 
contentious law that would sharply slash 
energy and food subsidies -- a move that 
could provoke more unrest in a country 
struggling under international sanctions, 
double-digit inflation and a government 
crackdown on the opposition.

The bill was formally approved by the 
Guardian Council, state television Web 
sites reported Wednesday, roughly a 
week after Iranian lawmakers signed 
off on the plan proposed by President 
Mahmoud Ahmadinejad. The Guardian 
Council is a hardline body that must vet 
all legislation before it becomes law.

The law would gradually cut energy sub-
sidies, bringing the heavily discounted 
fuel prices more in line with internation-
al prices.
Officials say the step is needed to recoup 
some of the roughly $90 billion spent 
yearly on subsidies by OPEC's second 
largest oil exporter. Subsidies currently 
consume about 30 percent of the govern-
ment budget at a time when already high 
spending and the collapse of oil prices last 
year hammered Iran's economy.

The aim is to channel the funds directly 
at the poorer segments of the population, 
as well as funding infrastructure projects.

Ahmadinejad said on Wednesday the 
law is "big step toward implementation 
of justice," and added that with its imple-
mentation, there will "not be a single un-
employed and poor person within three 
years."

The conservative-dominated parliament 
and Ahmadinejad's hardline government 
have been bickering for months over 
who should control the money earned 
through increasing fuel prices.

While the government wanted a total 
free hand on controlling and spending 
the money, lawmakers countered that it 

would only result to widespread corrup-
tion and waste. In a compromise, law-
makers agreed to set up a government 
organization charged with administer-
ing the program, but the parliament will 
have oversight of the organization.

Iran's economic woes have been one of 
Ahmadinejad's biggest challenges.

Critics argue he squandered the country's 
the billions Iran earned when oil peaked 
in mid-2008 at $147 per barrel on popu-
list projects that appeased his core sup-
porters, but did little to address inflation 
that last year hit a high of 30 percent.

While experts say inflation remains 
above 25 percent, the government con-
tends that it is around 13.2 percent.
The economy was also a major issue in 

the contested June elections in which 
Ahmadinejad was declared the winner. 
The disputed victory sparked months of 
protests by reformists who maintain he 
stole the election. The subsequent gov-
ernment crackdown has further blighted 
Iran's image even as it struggles with an 
international community leery of its nu-
clear program.
A push in 2007 to scrap the fuel subsidy 
program resulted in widespread outrage, 
with gasoline stations burned to the 
ground in protests.
Iranians enjoy some of the cheapest gaso-
line prices in the world. Under the cur-
rent rations system, they pay $0.38 per 
gallon ($0.10 per liter) for the first 100 
liters. Any gasoline bought beyond that 
limit costs $1.50 per gallon ($0.40 per 
liter). The new law would gradually strip 
away subsidies to bring the prices closer 
in line with international market prices.

The law could also ostensibly be aimed at 
helping decrease gasoline consumption in 
the country.

A bill before the U.S. Senate would au-
thorize President Barack Obama to im-
pose sanctions on Iran, including limiting 
its imports of gasoline. Iranian officials 
have downplayed the potential conse-
quences, but the country has to import 
about 40 percent of its gasoline needs be-
cause it lacks sufficient refining capacity.
Efforts to boost its oil production, which 
analysts estimate at about 3.75 million 
barrels per day, have also been stymied by 
U.S. sanctions that seek to bar companies 
from investing in Iran's oil sector. Those 
sanctions have meant that relatively few 
companies have been willing to commit 
capital to projects.
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Azerbaijan, Iran 
sign gas contract
State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) 

and National Iranian Gas Export Company 
have signed a short-term contract for Az-
erbaijani gas supplies to Iran. 

The contract envisages Azerbaijani gas sup-
plies to Iran to the total amount of 100 mil-
lion cubic meters (1.2 million cubic meters 
of gas per day) till March-April. 

Iran’s north regions distant from major gas 
fields will be supplied with Azerbaijani gas. 

The contract has been signed in Wednesday 
by SOCAR president Rovnag Abdullayev 
and NIGEC managing director Seyed Reza 
Kasaeizadeh as a result of the talks held in 
Baku. 

Azerbaijan and Iran are connected with the 
Kazi-Magomed-Astara gas pipeline which is 
1474.5 kilometers long. 

Its capacity is 10 billion cubic meters per 
year. This route is a branch of the pipeline 
Gazakh-Astara-Iran, put into operation in 
1971. Three compressor stations in Kazi-
Magomed, Agdash and Gazakh have been 
built. Pipe diameter is 1,200 mm. 

Modernization of gas infrastructure will al-
low supplying about 5 million cubic meters 
of the Azerbaijani gas per day (about 1.8 bil-
lion cubic meters per year) to Iran. 

The existing infrastructure allows deliver-
ing about 500 million cubic meters of gas 
per year. 

(Source: en.trend.az) 

3
Persian Weekly | Thursday 14 January 2010

We need your 
input if you 
have a story 

to tell
Contact:

Persian Weekly
02084554203

news@persianweekly.co.uk

Tell us what 
you think

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203

Three men were accused in an alleged 
conspiracy to illegally export nuclear 
technology to Iran, federal prosecutors 
said on Wednesday. 

 The three suspects, a Los Angeles resi-
dent and two Iranians, violated trade 
sanctions imposed on Iran, according to 
the U.S. Attorney’s Office. 

 The technology intended to be exported 
to Iran could be used to produce nuclear 
fuel, prosecutors claimed. 

An indictment returned by a federal 
grand jury in Los Angeles on Dec. 30 
charges Jiraiir Avanessian, 56, a Los An-
geles resident, and Farhoud Masoumian, 
42, of Tehran, with multiple violations 
of the International Emergency Eco-
nomic Powers Act (IEEPA) and the Ira-
nian trade embargo, including smuggling, 
money laundering and other crimes. 

 The IEEPA prohibits U.S. citizens from 
exporting such technology to Iran with-
out a license and federal authorization. 
Also, it is illegal to sell the technology to 
Iran from the United States. 

Avanessian was arrested at his home on 
Monday and a U.S. magistrate ordered 
him detained pending trial. An arrest 
warrant has been issued for Masoumian, 
according to the U.S. Attorney’s Office. 

A third man, Amirhossein Sairafi of 
Iran, was charged on Jan. 4 in a criminal 
complaint filed in U.S. District Court in 
downtown Los Angeles for his alleged 
role in the scheme. 

He was arrested earlier this week in 
Frankfurt by German law enforcement 
authorities based on a provisional arrest 
warrant from the United States, the U.S. 

Attorney’s Office said. 

The Iran-born Avanessian, owner and 
operator of the XVAC firm in Los Ange-
les, is accused of conspiring with Masou-
mian and Sairafi to arrange the export of 
vacuum pumps and other sensitive equip-
ment to Iran through a free trade zone in 
the United Arab Emirates. 

The indictment alleges that on various 
occasions, Avanessian received orders for 
the products sought by Masoumian on 
behalf of people in Iran. 

Avanessian bought the products and ar-
ranged to ship them to the UAE, making 
it appear the UAE was the final destina-
tion, and Sairafi would then send the 
material from there to Iran, prosecutors 
allege. 

The three men re-labeled the shipments 
as “spare parts” to mask their true con-
tents and void interception, the U.S. gov-
ernment alleges. 

If convicted on all counts, Avanessian 
and Masoumian face maximum sentences 
of 615 years and 525 years in federal pris-
on, respectively, prosecutors said. 

Larijani calls on MPs to seriously con-
sider reducing relations with the UK
Majlis Speaker Ali Larijani has asked the 
Majlis National Security and Foreign Poli-
cy Committee to seriously consider a pro-
posal to reduce relations with Britain. 

The country’s important institutions 
should seriously consider this issue, and 
the Majlis National Security and Foreign 
Policy Committee has a duty to study the 
plan and make a decision about the level 
of relations with Britain, Larijani told law-
makers in parliament on Wednesday. 

He criticized the British government for 
its involvement in actions against the 
country in the past and its involvement in 
the post-election unrest. 

He made the remarks one day after an Ira-
nian particle physicist was assassinated in 
a bomb attack in Tehran. 

Iran has accused the United States and Is-
rael of being behind the attack. 

However, the Iran Royal Association, 
which is based in Britain, has claimed re-
sponsibility for the attack that killed par-
ticle physicist Massoud Ali-Mohammadi. 

Meanwhile, Iranian Foreign Minis-
ter Manouchehr Mottaki said here on 
Wednesday that the Majlis National Se-
curity and Foreign Policy Committee 
members and the country’s deputy foreign 
ministers have discussed the proposal to 
reduce relations with Britain. 

If there is a final decision on the issue, it 
will be implemented without any doubt, 
he added. 

Certain countries were involved in the 
post-election incidents and led the riots, 
and their actions will affect the relations 
between Iran and those countries, Mot-
taki told reporters at a press conference in 
Tehran.

Three men accused of exporting 
nuclear technology to Iran





Iran named 2009 world best 
futsal team

Majlis Speaker Ali Larijani has asked the 
Majlis National Security and Foreign Pol-
icy Committee to seriously consider a pro-
posal to reduce relations with Britain. 

The country’s important institutions 
should seriously consider this issue, and 
the Majlis National Security and Foreign 
Policy Committee has a duty to study the 
plan and make a decision about the level 

of relations with Britain, Larijani told law-
makers in parliament on Wednesday. 

He criticized the British government for its 
involvement in actions against the country 
in the past and its involvement in the post-
election unrest. 

He made the remarks one day after an Ira-
nian particle physicist was assassinated in a 

bomb attack in Tehran. 

Iran has accused the United States and Is-
rael of being behind the attack. 

However, the Iran Royal Association, 
which is based in Britain, has claimed re-
sponsibility for the attack that killed par-
ticle physicist Massoud Ali-Mohammadi. 

Meanwhile, Iranian Foreign Minis-
ter Manouchehr Mottaki said here on 
Wednesday that the Majlis National Secu-
rity and Foreign Policy Committee mem-
bers and the country’s deputy foreign min-
isters have discussed the proposal to reduce 
relations with Britain. 
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Vocalist Nurbakhsh wishes 
to hold  programs where 
audiences are respected

Vocalist Hamidreza Nurbakhsh of the en-
semble “Masters and Next Generation” re-
grets the country’s halls have inadequate 
sound reproduction systems and wishes to 
hold their programs where audiences are 
respected.  Page 7

Iran’s Jafar Panahi 
invited to Berlinale
erlin Film Festival di-
rector Dieter Kosslick 
has invited filmmaker 
Jafar Panahi to take 
part in their Berlinale 
celebration this year. 
Kosslick’s letter inviting 
Panahi to be their special guests this year 
was released via Iranian media. 
Previously, Panahi’s passport was confis-
cated at Tehran’s Imam Khomeini Airport 
on October 15 when he was departing for 
France. Panahi also missed joining the jury 
of the 11th Mumbai Film Festival (MFF) in 
October 2009.  Page 7


