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آلمان استارِت تحریم را زد
زیمنس سال پیش در پی انتشار این خبر که به ایران تجهیزات پیشرفته شنود مکالمات تلفنی فروخته است، 

مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ها، واحد مشترک شرکت های زیمنس و نوکیا)NSN( آن تجهیزات را در اختیار دولت ایران 
قرار داده بود.کنگره آمریکا در حال حاضر طرحی را بررسی می کند که در صورت تصویب، شرکت هایی که 

به ایران تجهیزات شنود یا تکنولوژی ارسال امواج پارازیتی بفروشند را تحریم خواهد کرد.
زیمنس بزرگ ترین شرکت مهندسی اروپایی بشمار می آید و میزان درآمدش از ایران حدود 700 میلیون دالر 

در سال گزارش شده است.
این در حالیست که یک شرکت آمریکایی بنام هانتسمان نیز این هفته اعالم کرد که دیگر از طریق واسطه اش 

در ایران به طرف های ایرانی محصوالت شیمیایی نمی فروشد.
مدیران این شرکت که محصوالتی از قبیل پلی اورتان تولید می کند، گفته اند که درآمد آن ها در ایران ارزش 

لطمه ای که به اعتبار آنان به دلیل حضور در ایران وارد می آید، را ندارد.
در همین رابطه، شرکت سوئیسی گلنکور نیز در اوایل ماه جاری اعالم کرد که فروش بنزین به ایران را متوقف 
تامین کنندگان  بیم تحریم های آتی کنگره آمریکا که  از  کرده است.کارشناسان معتقدند که گلنکور احتماال 

خارجی بنزین ایران را هدف قرار خواهد داد، تصمیم گرفته است که از فروش بنزین به ایران خودداری کند

بنا به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا،  سناتورها با شناخت دقیق از شبکه مخابراتي کشور قصد 
دارند شرکت هاي بزرگ مشغول در ایران را در صورت ادامه همکاري با ایراني ها با جریمه هاي سنگین  به 

 خروج از کشور وادار سازند. 
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ماشین جنگی طالبان 
را درهم می شکنیم

نخست  براون  گوردون 
وزیر بریتانیا و میزبان این 
سخنران  نخستین  کنفرانس 
مورد  در  براون  آقای  بود. 
این  گفت  لندن  کنفرانس 
نشست در واقع، آغاز انتقال 

مسئولیت ها و...

صفحه 11 اقتصاد

آیا بانک ملی
 ورشکسته شده است؟

"دولت توان پرداخت بدهی های 
به  اما  ندارد  را  ملی  بانک 
خط  مرکزی  بانک  آن  جای 
صحبت  این  می دهد."  اعتباری 
ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
درباره بدهی ۵0 هزار میلیارد 

ریالی دولت به این بانک...

لیست سیاه هالیوود
بررسی  کمیته   «  1947 سال 
آغاز   » آمریکایی  ضد  فعالیت های 
به کار کرد که در نتیجه آن لیست 
سیاهی تهیه شد که تعداد زیادی از 
هنرمندان برجسته را از فعالیت های 

هنری منع می کرد. 
لیست سیاه هالیوود، که ...

صفحه13سینما

چلوکباب با طعم سیاست

برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ریال ایران، به وب سایت علی پاکپور www.alipakpour.com مراجعه فرمائید.

مرجان کلهر  اولین زن ایرانی در
 المپیک زمستانی 2010



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

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

www.iranianstudy.com

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 آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
همکاران: دکتر آرا - دکتر بیژن کیمیاچی - احسان 

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

امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

نشریه ارسال نمایند:

مهاجرین،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجویان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
ایرانیان منتشر می شود و طبعا آثار باید مستقیم یا غیر 
این  به  توجه  با  باشند.  مرتبط  موضوع  این  به  مستقیم 
مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نویسنده از همکاران جدید و ثابت پرشین خواهد بود.

تاثیرگذاري بیشتر مطلب، یک  -5 به لحاظ زیبا شدن و 
یا 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.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

کرده و ارسال نمائید.

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

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

 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

اعتراض، زبان نقد
به طور متوسط  در طول یکروز چندین بار با نظرها و عقاید گوناگون اطرافیان خود مواجه می شوید؟ چه 
اندازه با افرادی با تعدد نظرات متفاوت روبه رو می شوید؟ آیا این چرخه دریافت آرا، دوستان، نزدیکان و افراد 
خانواده تان را نیز در برمی گیرد؟ حال مجسم کنید که شما، در طول شبانه روز از طریق رسانه های ارتباط 
جمعی، چه میزان اخبار و اطالعات صحیح ،ضد و نقیض، خوشایند یا ناخوشایند طبع را می شنوید که گاهی با 

آنها موافق یا مخالف هستید. 
می خواهم بگویم که بسیاری از شنیده ها همواره مورد تایید ما هستند و خیلی از این اطالعات با توجه به دانش 
این نوع مسائل می تواند یک  یا سطح آگاهی مطالعاتی مان به هیچ عنوان برایمان مورد پذیرش نمی باشند. 
اظهار نظر بسیار ساده در خصوص وضعیت هوا را در بر گیرد و تا نظرات و بیانات پیچیده سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فلسفی و ...  افراد پیش رود. مساله مهم این است که برخورد ما، در رویارویی با این نوع داده ها 
چیست؟ سکوت می کنید و واکنشی نشان نمی دهید؟ اغلب این سکوتتان به منزله تایید است؟ اما اگر  با برخی 
عقاید و بیانات مخالف بودید، در قبال آنها  چه واکنشی از خود نشان می دهید؟ به راحتی عصبی می شوید و 
فریاد می کشید؟ خشمگین می شوید و به گوینده فحش و ناسزا می دهید؟ اگر درمقابل عدم پذیرش عقیده ای، 
رفتار شما ناشی خشم و تعصب باشد، فکر می کنید با داد زدن یا ناسزا گفتن می توانید عقاید مخالف خود را 

تبدیل به نظرات موافق  نمایید؟ 
باید ذکر کنم که، زبان ابزاری است برای برقراری ارتباط با دیگران. اما از این عضو خدادادی، می توان به شیوه 
ای بهره جست که شنوندگان از اظهارات شما تجربه ای  بیاموزند و بر حجم آموخته هایشان افزوده شود و 
یا حتی می توان از زبان به گونه ای ناشایست استفاده کرد که دیگران از مصاحبت با شما احساس مطلوب و 
خوشایندی نداشته باشند.این مطالب را گفتم که حاال به هفته نامه پرشین برگردم. جایی که از ابزار قلم و چاپ 
برای جذب، جلب و ارتباط با مخاطبان استفاده می شود. پرشین یک هفته نامه اطالع رسانی با محتوای فرهنگی 
دانش،  با  کدام  هر  هستند.  انگلستان  ساکن  محترم  ایرانیان  مختلف  سنین  در  آن  مخاطبان  است.  اجتماعی  و 

تحصیالت، اطالعات، تجربیات و ویژگی های شخصی خاص خودشان.
  در هر شماره مطالب مختلفی بر اساس سر فصل های از پیش  تعیین شده آماده و سپس درج می شود. حال 
اگر مطلبی بدون غرض ورزی و تعصب در هر زمینه ای  منتشر شد و باب طبع مذاق خواننده ای نبود چه باید 
کرد؟ شما از کدام روش برای بیان مخالفت یا اعالم اعتراض خود استفاده می کنید؟ آیا بهتر نیست به جای 
اینکه با فحش و ناسزا کار خود را پیش ببرید، کمی هم از این ابزار قلم استفاده کنید؟ بنویسد و نقد کنید چرا که 
اعتراض زبان نقد است. دالیل مخالفت خود را مستدل بیان دارید، تا ما هم از دانش شما بهره جوییم. در صورت 

بروز خطا و اشتباه از جانب ما، به اصالح آن بپردازیم. 
در پایان از مخاطبان و خوانندگان عزیز تقاضا دارم اگر به مطلبی درهفته نامه سوال، اعتراض و یا حتی  نقدی 
دارید، می توانید به سادگی از طریق تماس تلفنی یا ارسال ایمیل یا نامه ما را در جریان نظرات خود قرار دهید. 
مطمئن باشید این سبک از گفتمان به مراتب موثرتر خواهد بود. اما استفاده از  ادبیات و کالم ناشایست آنهم 
برای کسانی که ادعای فراوانی در وادی فرهنگ و فهم دارند نه تنها شایسته نمی باشد بلکه منفورهم می باشد.
فرشته کدیور

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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چلوکباب با چاشنی سیاست
احسان صادقیان

از جمله جاذبه های گردشگری هر شهر و کشوری رستورانها، 
قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی است؛ چرا که یکی از 
مهمترین  از  است.  کلی خوردن  به طور  بشر  تفریحات  مهمترین 
عواملی که برای ایرانیان، شهر لندن را از دیگر شهرهای انگلستان 

متفاوت کرده است، بدون شک وجود و وفور رستورانهای ایرانی است که دسترسی 
به غذاهای ایرانی خصوصًا چلوکباب را آسان کرده است. گذشته از کیفیت غذا، 
فضای فیزیکی رستورانها و خدماتی که به مشتریان ارائه می شود عامل دیگری 
ایرانی مناسب در لندن حائز اهمیت است؛ عاملی  انتخاب یک رستوران  نیز برای 
که شاید زیاد به زبان نیاید ولی، ناخودآگاه تصمیم گیری افراد را تحت تأثیر قرار 
می دهد و آن جو فکری حاکم بر رستورانهاست. اگر شما فردی باشید با خاطرات 
شیرینی از دوران سلطنت، یا خوگرفته به رنگ و بوی جمهوری اسالمی؛ اگر اهل 
جریانهای روشنفکری و بحثهای این چنینی باشید یا در محیطی مذهبی احساس 
آرامش بیشتری می کنید ویا فارغ از همه این قیل و قالها به دنبال لحظات شاد و 
طرب انگیزی باشید؛ اگر فضایی سنتی یا کوچه و بازاری دوست دارید، یا محیط 
تلفیقی از فرهنگ ایرانی و اروپایی را ترجیح می دهید، قطعًا رستورانهای متفاوتی 
را برای گذران ساعاتی در مالزمت دوستان و فامیل، ترجیح می دهید؛ از آنجا که 
رفتن به رستوران معمواًل بهانه ای برای دیدار است، گفتگو در حین صرف غذا 
اجتناب ناپذیر است اما از آنجایی که ملتی استبداد زده و مبتال به وبای سیاست 
هستیم و حل هیچ مشکلی را بدون دگرگونی در امور رأس هرم سیاسی، ممکن نمی 
دانیم، موضوع بحثمان هرآنچه که باشد از سیاسی شدنش گریزی نیست! چگونه 
ممکن است ملتی که حتی در سایتهای پورنو هم مطالب سیاسی منتشر می کند )!!( 

چلوکبابش را بدون سماق سیاسی میل کند؟
مقال  این  در  آن  به  پرداختن  که  دارد  ای  توجه  جالب  سرگذشت  هم  کباب  چلو 
نمی گنجد اما آنچه در این باره جالب توجه است رابطه غذای هر ملتی با زندگی 
فرهنگی، شرایط اقلیمی و بنیه اقتصادی آن است. پیشینه چلوکباب نشان می دهد 
این غذای رایج ایرانی – که با نازلترین قیمت برای تمامی اقشار جامعه قابل تهیه 
ایران، خصوصًا  بوده است و شاهان  نوع خوراک سلطنتی  واقع یک  در   – است 
ناصرالدین شاه قاجار و رضاشاه پهلوی بسیار به آن عالقه مند بوده اند. مقایسه 
بین چلوکباب - به عنوان یکی از غذای ملی ایرانی در کنار غذاهای رسمی دیگری 
مانند باقاالپلو با گوشت یا مرغ -  و غذاهای ملی دیگر ملل دنیا، حکایت از مکنت 
مالی ایرانیان دارد. حال چرا ملتی چنین ثروتمند سرنوشتی اینچنین تأسف بار در 
طول تاریخش داشته است، خود بحث سیاسی اجتماعی جالبی را پیش می کشد 
که می توان در حین میل کردن یک پرس چلوکباب چرب، به آن پرداخت. شکی 
نیست که خوردن یک وعده غذای خوشمزه و باب طبع، کمترین حق هر فرد است و 
نمی تواند در انحصار اقشار خاصی از جامعه قرار بگیرد اما آیا پرداختن به چنان 

مباحث تخصصی نیز در صالحیت هر فردی می تواند باشد؟
برای بسیاری از ما مهاجران ایرانی، طبیعی است اگر با وجود مشکالت بسیاری 
که در جامعه میزبان برایمان پیش می آید، نتوانیم جایگاهی درخور تحصیالت و 
تجربیاتمان بیابیم. از این روی، مواجه شدن با افرادی که تحصیالت عالی دارند اما 
در شغل و سمتهایی مشغول به کارند که معمواًل نیازی به تحصیالت عالی ندارد، 
اجتناب ناپذیر می نماید. اینکه بسیاری از توانمندیهای افراد دانش آموخته جامعه ما 
به شایستگی مورد استفاده قرار نمی گیرد معضلی است که اداره کنندگان جامعه 
ایران باید به ابعاد مخرب آن پی ببرند و به دنبال رفع آن باشند؛ اما اکنون که دست 
ما از پستهای اجرایی مملکت کوتاه است، اجازه بدهید پیش از تعیین تکلیف کردن 
برای مدیران، ابتدا نگاهی به جامعه خود بیندازیم؛ در همین دهکده کوچک ایرانیمان 
فلسفه  رشته  التحصیل  فارغ   – مثال  برای   – اتوبوس  راننده  یک  وقتی  لندن،  در 
ادبیات داشته باشد؛ آشپز رستوران دکترای تاریخ گرفته  بنا لیسانس  باشد؛ یک 
باشد؛ دستفروش بازار روز، دانشجوی علوم سیاسی یا اجتماعی و صاحبان دیگر 
مشاغل همه از این دست افراد تحصیل کرده باشند، تصور کنید که درک و فهم 
جامعه باید در چه سطحی باشد! اما متأسفانه عالم واقعی جامعه کوچک ایرانیان 
در غربت تضاد فاحشی با آنچه متصور است، دارد! چرا؟ این بحث هم برای خود 
می تواند بهانه سفارش یک دست چلوکباب در وعده ای دیگر شود اما گمان نمی 

کنم این یکی چندان ارتباطی با سیاست داشته باشد.

برای  افسران وظیفه  آورم، در دوران سربازی، حضور برسر کالس  یاد می  به 
آموزگاران پادگان آنقدر دشوار بود که تا حد امکان از زیر بار آن شانه خالی می 
کردند. این دشواری فقط به خاطر این نبود که در زمینه هر درس، فرد متخصصی 
که بیشتر از معلم بداند در کالس حضور داشت، بلکه این دشواری در اصل، به 
سبب درک و همکاری دیگر افسران به وجود می آمد. اگر کالس - به فرض – در 
افراد متخصص همان رشته،  یا  اولیه بود، فرد  الهیات، شیمیای یا کمکهای  مورد 
بحث را به دست می گرفتند و با آموزگار کالس مناظره می کردند و در این حین، 
افسران دیگر با جلوگیری از اعمال نظر شخصی و سلیقه ای خود، مانع از بروز 
از  تا با سفسطه و مغلطه  ایجاد فرصتی برای آموزگار می شدند  هرج و مرج و 
معرکه پیروز بیرون آید! آیا وقتی در جامعه، همگان خود را همه چیزدان نشان 
دهند و در هر زمینه ای چنان با قاطعیت اظهار نظر کنند که گویی همین است و 
جز آن نیست، حضور افراد ناشایست در رأس هرم و سوءاستفاده آنها از همهمه 
موجود در جامعه، امری دور از ذهن است؟ برای بحث درباره این پرسش دیگر 
صرف چلوکباب را پیشنهاد نمی کنم چون اگر بنا باشد تمامی پرسشها را سرمیز 
غذا و حین میل کردن چلوکباب حل کنیم، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سالمت 

جسمی، مقرون به صرفه نخواهد بود!

بریتانیا در 
شوک جنایت دو 

کودک 
 

11ساله  10 و  در پي صدور احکام زندان براي دو پسربچه 
در بریتانیا به دلیل اعمال خشونت علیه دو پسربچه هم سن و 
سال خود، گروه هاي مدافع حقوق کودکان، خواهان افزایش 
والدین  است  گفته ممکن  نیز  پلیس  اند.  آنها شده  مدت حبس 
دو پسربچه مهاجم تحت تعقیب قرار گیرند. همچنین مقامات 
این حمالت در آن رخ داده، به دلیل  شهرداري منطقه یي که 
کوتاهي هایي که باعث شد این دو پسربچه تحت شکنجه قرار 

گیرند، از آنها عذرخواهي کرده است.

به گزارش بي بي سي صدور احکام زندان در پرونده حمالتي 
که دو پسربچه 10 و 11ساله اهل ادلینگتون علیه دو پسربچه 
هم سن و سال خود مرتکب شدند، بار دیگر جامعه بریتانیا را 

با این پرسش مواجه کرده است که »به کجا مي رویم؟«

به  ماجرا  این  در خصوص  را  همگان  که  یي  نخستین مساله 
شدت حساس کرده بود میزان خشونتي بود که این دو مهاجم 
خردسال علیه دو دوست خردسال خود اعمال کردند. میزان 
خشونتي که این دو برادر علیه قربانیان هم سن و سال خود 
روا داشتند در تاریخ جنایي بریتانیا بي سابقه بوده است. میک 
میسون از افسران ارشد پلیس در یورکشایر گفت؛ »این تکان 
دهنده ترین پرونده یي است که من در عمر خدمت خود در 
یک  ورنون  ریچارد  اما  ام.«  مواجه شده  آن  با  پلیس  نیروي 
افسر پلیس محلي در منطقه یي که جنایت صورت گرفته معتقد 

است این اتفاق نادري بوده است.

دو پسربچه جنایتکار که نام شان به دالیل قضایي قابل انتشار 
نیست، یک هفته قبل از حمله به این دو پسربچه در محله یي به 
نام ادلینگتون در ساوت یورکشایر، پسربچه 11ساله دیگري 
او را به جاي پرتي  انتخاب کردند و  را به عنوان هدف خود 
بردند. اما از حمالت آنها به این پسربچه 20 دقیقه گذشته بود 
که مردي عابر سر دو برادر جنایتکار فریاد کشید که دارید 
چه کار مي کنید و این مداخله جان پسربچه قرباني را نجات 
داد. آنها به قرباني خود گفتند 20 ثانیه وقت داري فرار کني. 
او هم با تمام سرعت و تواني که پاهاي کوچکش داشت شروع 
به دویدن کرد و مدام به خود مي گفت دارم مي میرم، االن 

مي میرم.

اما دفعه بعد محلي که براي بردن قربانیان انتخاب شد، دورتر 
میزان  ناظران،  دیگر  و  پلیس  بود.  قبلي  محل  از  تر  پرت  و 
شکنجه اعمال شده علیه قربانیان خردسال در این پرونده را 
قربانیان  علیه  آنها  حمالت  اند.  کرده  توصیف  آمیز«  »جنون 
چنان شدید بود که اتهام اولیه پرونده، اتهام قتل بود. اما این 
رسیدگي  یک  در  باید  قربانیان  چون  شد  گذاشته  کنار  اتهام 
دو یا سه هفته یي بار دیگر همه ماجرا را دوباره مرور مي 
کردند و این بار رواني شدیدي به آنها تحمیل کرد. اتهام قتل 
تقلیل یافت هرچند  ایراد ضرب و جرح شدید عمدي  اتهام  به 

مدت مجازات هر دو اتهام مي تواند یکي باشد.

دو پسربچه 9 و 11ساله که به بهانه دیدن یک روباه مرده فریب 
دو کودک هم سن و سال خود را خورده بودند خبر از نیت 
شوم مهاجمان نداشتند. در جریان 90 دقیقه ضرب و جرحي 
که در ماه آوریل 2009 اتفاق افتاد، یک سینک دستشویي روي 
سر برادر بزرگ تر انداخته شد، با آتش سیگار مژه ها و گوش 
برادر بزرگ تر سوزانده شد، در بازوي برادر کوچک تر تکه 
چوبي فرو رفته و بعد مهاجمان سیگاري روشن درون زخم 

بازویش قرار دادند.

مهاجمان به برادر کوچک تر گفتند »برو خودت را بکش«، او 
هم تکه چوبي را درون دهان خود گذاشته و در گلویش فرو 
آزار  مورد  هم  را  خود  قرباني  دو  آنها  بمیرد.  شاید  تا  کرد 
قربانیان  آنها  کوبیدند.  سرشان  به  لگد  با  بارها  دادند.  قرار 

کردند.  جا  جابه  دیگر  نقطه  به  یي  نقطه  از  بار  چند  را  خود 
یک بار وقتي تکه طنابي پیدا کردند آن را به دور گلوي یکي 
او  از  افتاده بود  او به نفس نفس  انداخته و وقتي  از برادرها 
پرسیدند »داري مي میري؟« این دو پسربچه سنگ و آجر به 
سمت قربانیان خود پرتاب کردند یا سنگ هاي بزرگي که نمي 
توانستند آنها را پرت کنند روي سر و بدن آنها انداختند. این 
سنگ ها با آثار خوني که رویشان بود یکي یکي در دادگاه به 
عنوان مدرک ارائه شد. عاقبت سنگ و آجر پرت کردن متوقف 
شد. بعداً وقتي در بازجویي از آنها پرسیده شد »چرا دست از 
ادامه کار کشیدید؟« در پاسخ گفتند »دست هایمان خیلي درد 

گرفته بود.«
به کشتن  چند درصد  پرسید  تر  بزرگ  برادر  از  پلیس  وقتي 
در  او  بودید،  شده  نزدیک  خود  سال  و  سن  هم  قرباني  دو 
پاسخ گفت »80 یا 90 درصد«. در جریان رسیدگي ها در اداره 
از پشیماني در آنها  یا در دادگاه کوچک ترین عالمتي  پلیس 
دیده نشد. قاضي هم وقتي راي به بازداشت نامحدود آنها داد، 
خاطرنشان کرد »مطمئنم که شما خطري جدي براي دیگران 

هستید.«
مددکاري  مختلف  ادارات  داد  نشان  سي  بي  بي  تحقیقات 
اجتماعي و ارگان هاي مسوول محلي با خانواده این پسربچه 
ها  ارگان  این  ناکارآمدي  معتقدند  بسیاري  بودند.  درگیر  ها 
عمل  دقت  و  سرعت  و  شود  کشیده  اینجا  به  کار  شد  باعث 
آنها مي توانست از وقوع چنین فاجعه یي جلوگیري کند. دو 
بهبودي  حال  در  پلیس  گفته  به  و  اند  زنده  قرباني  پسربچه 
هستند. پس از آنکه مهاجمان دو پسربچه به شدت مجروح را 
از آنها خود را با سختي تمام  به حال خود رها کردند، یکي 
به خانه یي رساند و جست وجو براي یافتن برادر دیگر آغاز 
شد. در همان لحظات، پدر پسربچه هاي مهاجم به همراه آنان 
نزد پلیس رفته و پیشاپیش اعالم کرد فرزندانش به کسي حمله 
یافتن  وجوي  جست  در  شدت  به  پلیس  هم  وقتي  اند.  نکرده 
برادر دیگر بود، مهاجمان هیچ اطالعاتي به پلیس ندادند. عاقبت 
پسربچه دیگر در حالي که بیهوش افتاده بود، پیدا و معالجات 
فوري روي او آغاز شد. مهاجمان هنگام شکنجه قربانیان خود 
با استفاده از موبایل متعلق به یکي از قربانیان از ماجرا فیلم 
کوتاه چندثانیه یي گرفته بودند که پخش آن در دادگاه خود 
مهاجمان  ورزي  خشونت  میزان  اثبات  براي  مهم  مدرک  یک 
با  نامحدود  بازداشت  و  شد  اعالم  دادگاه  حکم  باالخره  شد. 
حداقل پنج سال زندان براي مهاجمان مقرر شد. نکته بازداشت 
نامحدود آن است که پس از گذراندن پنج سال، این بزهکاران 
باید ثابت کنند که براي جامعه خطري محسوب نمي شوند، در 

غیر این صورت آنها در زندان باقي خواهند ماند.

اما این مساله بار دیگر بحث هاي عمقي تر مانند جایگاه خانواده 
است.  پیش کشیده  را  اینچنیني  مقوالت  و  بریتانیا  جامعه  در 
جامعه  کرد  اعالم  کار  محافظه  مخالف  پیش حزب  چند سال 
بریتانیا در سایه حکومت حزب کارگر به »بریتانیایي خرد و 
شکسته شده« تبدیل شده است. البته حزب کارگر همواره با 
استناد به آمار مي گوید میزان جرم و جنایت در این کشور 
رو به کاهش گذاشته است اما هر از گاه با مطرح شدن پرونده 
هاي پرسروصدایي مانند پرونده این پسربچه ها، کشته شدن 
مسلحانه یک پسربچه زیر 10 سال در منچستر به نام ریس، 
ماجراي قتل کودکي دوساله به نام بالجر به دست دو کودک 
10 ساله و ماجراي شکنجه طفلي که با نام »Baby P« معروف 
این  به  بریتانیایي  دیگر، سیاستمداران  موارد  بسیاري  و  شد 

تکاپو مي افتند که راه چاره چیست.

برخي شهرهاي انگلستان از نظر میزان ارتکاب جرائم مختلف 
شهرت خاص خود را دارند. به عنوان مثال در شهر منچستر، 
در هر روز هفت جرم مرتبط با اسلحه گرم ثبت مي شود. در 
کل بریتانیا آمار از افزایش جدي جرائم مسلحانه حکایت مي 
کند. جواني با نام جان که البته این نام واقعي اش نیست، به بي 
بي سي گفت تهیه اسلحه گرم به اصطالح به راحتي خوردن 
آب خنک است. در سال 199۵ میالدي تعداد جرائم مسلحانه 
ثبت شده در پلیس 2743 مورد بود. این رقم براي سال هاي 

199۵ و 1996 به 7298 مورد افزایش یافت.

چاقوکشي هم در جامعه بریتانیا یک معضل اساسي است و 
شهروندان را به شدت نگران کرده است. این پدیده بیشتر در 
آماري مي  منابع  برخي  است.  رایج  و جوانان  نوجوانان  بین 
گویند این فضا باعث شده به رغم سیر نزولي آمارها در این 
رابطه، دوسوم مردم احساس خطر و ناامني مي کنند. بسیاري 
از مفسران و ناظران جامعه بریتانیا خانواده افراد را یکي از 
عوامل مهم در ادامه یا توقف بزهکاري کوچک ترها و جوان 

ترها مي دانند.  
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زیرذره بین
کیک و نسکافه یا سخنراني وزیر؟ 

افتتاحیه  مراسم  هنگام  که  داده اند  خبر  سایت ها،  از  تعدادي 
وزیر  سخنراني  فجر،  فیلم  بین المللي  جشنواره  بیست وهشتمین 
ارشاد همزمان شده با پذیرایي حاضران به صرف کیک و نسکافه. 
در سالن  مهمانان حاضر  از  زیادي  عده  همین موضوع سبب شده 
سخنراني، وزیر را رها کرده و به محل پذیرایي بروند. بر این اساس 
در حالي که تقریبا سالن خالي شده بود و تعداد اندکي از مهمانان بعد 

از پذیرایي در سالن مانده بودند، ادامه مراسم برگزار شد. 

آزادي سیدحسن احمدیان
»سیدحسن احمدیان« رئیس کمیته مردمي ستاد میرحسین موسوي 
پس از تحمل بیش از چهار ماه زندان شامگاه یکشنبه با قرار وثیقه 
۵00 میلیون توماني آزاد شد. به گزارش کلمه این زنداني سیاسي به 
دلیل تشدید ناراحتي کلیوي قرار بود شنبه گذشته تحت عمل جراحي 
قرار گیرد. مراجعه مستمر خانواده احمدیان به زندان اوین و دادگاه 
انقالب طي چند روز گذشته سبب شد با قرار وثیقه وي موافقت شود. 
بیمارستان  به  خانواده وي قصد دارند بالفاصله حسن احمدیان را 

برده و براي عمل جراحي آماده کنند.

 دیدار مهدي کروبي با کیانوش راد؛
 حجت االسالم مهدي کروبي روز یکشنبه با حضور در منزل محمد 
کیانوش راد با وي دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار مهدي کروبي 
نشیني  عقب  اصالحات  از  کرد  تاکید  کشور  اوضاع  به  اشاره  با 

نخواهد کرد.

 دیدار عبد اهلل نوري با صفایي فراهاني؛ 
عضو  فراهاني  صفایي  محسن  منزل  در  حضور  با  نوري  عبداهلل 
به  کرد.  وگو  گفت  و  دیدار  وي  با  مشارکت  جبهه  مرکزي  شوراي 
)نوه  خمیني  سیدیاسر  االسالم  حجج  دیدار  این  در  نوروز  گزارش 
تعدادي  منهاج و همچنین  الدین موسوي و  امام خمیني(، سیدسراج 
از اعضاي شوراي مرکزي سازمان ادوار تحکیم نیز حضور داشتند. 
عبداهلل نوري در این دیدار ضمن خوشامدگویي به صفایي فراهاني 
و  مشارکت  جبهه  اعضاي  سایر  و  وي  پرونده  آخرین وضعیت  از 

سازمان مجاهدین انقالب که با وي هم بند بوده اند، مطلع شد.

 یقه گیري در مجلس؛ 
هواپیمایي کشوري  رئیس سازمان  مجادله  از  تابناک  خبري  سایت 
روز  تابناک  نوشته  به  داد.  خبر  تابان  هواپیمایي  شرکت  رئیس  و 
هواپیمایي  سازمان  رئیس  نخجواني  راه،  وزیر  بهبهاني  یکشنبه 
کشوري، عبداهلل پور رئیس شرکت هواپیمایي »تابان« و تني چند از 
دیگر مسووالن هواپیمایي کشور که براي توضیح حادثه در مجلس 
جدلي  و  بحث  راه،  وزیر  رفتن  و  جلسه  از  پس  بودند  حاضر شده 
میان رئیس هواپیمایي کشوري و رئیس شرکت »تابان« صورت مي 
گیرد که در پایان به کتک کاري و زد و خورد مي انجامد. به گفته 
به عبداهلل پور  ، نخجواني رئیس هواپیمایي کشوري  شاهدان ماجرا 
رئیس شرکت هواپیمایي »تابان« اظهاراتي مبني بر جلوگیري از ادامه 
فعالیت و ابطال مجوز و... مي کند و عبداهلل پور در پاسخ اظهار مي 
دارد؛ »شما چرا با ایران ایر کاري ندارید که اخیراً با حوادث و سانحه 
هاي متعددي همراه بوده؟،« که این گفت و شنود باعث بروز درگیري 

فیزیکي میان این دو مي شود. 

 اعتراض رجانیوز به شوراي نگهبان؛
الیحه  نگهبان  این سایت شوراي  گفته  به  اینکه  از  رجانیوز   سایت 
هدفمند کردن یارانه ها را که مردم را به جان همدیگر مي اندازد تایید 
کرده به شدت انتقاد کرد و در مقاله یي خطاب به اعضاي شوراي 
نگهبان نوشت؛ »عزیزان، بزرگان، فقها و حقوقدانان زبده، بر شماست 
نمي  برسانید،  به تصویب  بودنش  را در صورت شرعي  قوانین  که 
خواهم بگویم که چرا اجازه دادید تا براي تقسیم بیت المال تریًن بیت 
بگویم چرا  نمي خواهم  کنند؟  بندي  را دهک  )نفت( مردم  ملت  المال 
المال نادیده  اجازه دادید تا سیره امیرالمومنین را در مساوات بیت 
بگیرند؟ نمي خواهم بگویم که برابر کدام حکم شرعي اجازه دادید تا 
در تقسیم بیت المال مسلمین، از غني بگیرند و به فقیر بدهند؟ بلکه 
پرسش این است؛ مگر نه اینکه حفظ نظام، از واجبات شرعي است؟ 
امنیت است؟  اینکه رکن رکین حفظ نظام، حفظ وحدت و  نه  و مگر 
به  مردم،  افتادن  هم  جان  به  که  ندارید  قبول  بزرگواران  شما  نکند 
خاطر ریزترین هزینه هاي خانگي )مهمان دعوت کردن، گرفتن یک 
جشن تولد ساده، برگزاري مجالس روضه و قرآن، میزان استفاده 
آب همسایه ها و...( و زد و خوردهایي که نیروي انتظامي و کالنتري 
هاي کالنشهرها گنجایش رسیدگي به آنان را نخواهند داشت، به خطر 

افتادن وحدت مردم و... نیست؟«

نامه 110 استاد دانشگاه؛ 
دانشگاه هاي  استادان و محققان  از  نفر   110 است  آمده  در خبرها 
محکوم  با  یي  سرگشاده  نامه  انتشار  با  جهان  مختلف  کشورهاي 
تهران،  دانشگاه  فیزیک  استاد  علیمحمدي  مسعود  ترور  کردن 

خواستار بررسي این حادثه شدند.

 دستگیري یک ایراني در پاریس؛ 
از دستگیري یک مهندس  از روزنامه بوستون گلوب،  فرارو به نقل 
ایراني در پاریس خبر داده است. بوستون گلوب نوشته است مجید 
براي  تجاري  و  نظامي  قطعات  داشتن  همراه  به  اتهام  به  کاکاوند 
فرودگاه  در  امریکایي  مقامات  به  استرداد  جهت  ایران،  به  ارسال 

پاریس بازداشت شده است. 

 تماس روزنامه نگاران با خانواده؛
روزنامه  از  تن  چند  بازداشت  از  ماه  یک  به  قریب  گذشت  از  پس   
با  اما  اند.  نداشته  با اعضاي خانواده خود مالقاتي  نگاران هیچ یک 
خانواده  با  کوتاه  تماس  در  گذشته  مهرگان« شب  »کیوان  حال  این 
از  حاکي  ها  شنیده  همچنین  است.  داده  خبر  خود  سالمتي  از  اش 
بازداشت خود  به  اعتراض  پي  در  گذشته  یکشنبه  که وي  است  آن 
و نامشخص بودن وضعیتش به شعبه 28 دادگاه انقالب برده شده. 
با  نیز پنجشنبه گذشته مکالمه کوتاهي  خانواده »عبدالرضا تاجیک« 
وي داشته اند اما هنوز پس از گذشت یک ماه از ثبت تقاضاي خواهر 
و وکیل وي براي مالقات با دادستان، با این دیدار موافقت نشده و 
همچنین اجازه مطالعه پرونده تاجیک به وکیل وي داده نشده است. 
»مهسا حکمت« نیز از دو هفته پیش تاکنون تماسي با خانواده خود 
نداشته است. »سام محمودي سرابي« نیز در بند عمومي 209 اوین به 
سر مي برد و به خانواده او ابالغ شده براي پیگیري وضعیتش دست 

کم تا دو هفته دیگر مراجعه نکنند.

خبر هفت سال زندان براي مهدي اقبال تکذیب شد؛ 
به  بهمن در خبري  پنهان شماره روز شنبه سوم  پیدا و  در ستون 
کمیل  دعاي  و  قرآن  قاري  اقبال«  »مهدي  است  آمده  »کلمه«  از  نقل 
حسینیه دارالزهرا که از اعضاي جبهه مشارکت است، از سوي شعبه 
1۵ دادگاه انقالب به هفت سال زندان محکوم شده است. در پي چاپ 
این مطلب ضمن تماسي که با شعبه مربوطه دادگاه داشتیم اطالع پیدا 
کردیم این خبر از اساس دروغ بوده است و آقاي مهدي اقبال محاکمه 
نشده است که به حبس محکوم شود. به این وسیله ضمن پوزش از 
شعبه 1۵ دادگاه انقالب که خبر محاکمه به آن نسبت داده شده است 
بوده  ناصحیح  خبر  این  رسانیم  مي  اطالع  محترم،به  خوانندگان  و 
است و خبر درست آن هرگاه از سوي دادگاه یا مقامات قضایي اعالم 

شود به آگاهي خوانندگان عزیز خواهد رسید. 

 حمله به عروس امام خمیني
مرحوم  همسر  و  خمیني  امام  عروس  به  حمله  از  نیوز  پارلمان  ؛ 
سیداحمد خمیني خبر داد. به نوشته سایت خبري فراکسیون خط امام 
مجلس فاطمه طباطبایي که چند سالي است در حوزه علمیه حضرت 
درخواست  به  پاسخ  در  کند،  مي  امام  عرفان  تدریس  خدیجه)س( 
گروهي از طالب که از او در مورد حمله اراذل و اوباش به حسینیه 
بیان آنچه در شب  به  جماران توضیحي بي طرفانه خواسته بودند 
عاشورا بر بیت امام رفت،پرداخت و حین توضیحات مورد ضرب و 
شتم شدید عده یي از افراطیون این حوزه قرار گرفت و به عروس 
امام گفته شد »حوزه جاي شما نیست«. فاطمه طباطبایي نیز پس از 
تهران  در محله سیدخندان  واقع  که  علمیه  به حوزه  دیگر  اتفاق  این 

است، نرفت.

 واردات روان نویس هاي عجیب؛ 
جوان آنالین نوشت تعداد انبوهي روان نویس با قابلیت محو شدن 
و در دو محموله وارد کشور شده است. این روان نویس ها که به 
طور قاچاق از مرز کردستان با عراق وارد شده خطوط نوشته شده 
توسط آن در اثر حرارت محو شده و سپس در مجاورت سرما ظاهر 
مي شود. این روان نویس ها که با برند »f...ball« وارد کشور شده 
انتهاي آن پاک کني مخصوص تعبیه شده که به وسیله آن مي  در 
توان نوشته قبلي را پاک کرد. گفته مي شود دو پارت وارد شده این 

روان نویس به ایران از سوي ماموران کشف و ضبط شده است.

دیدار احمد قابل با خانواده اش؛
به  کردند.  دیدار  پژوه  دین  این  با  قابل« روز شنبه  »احمد   خانواده 
توصیف  خوب  را  او  عمومي  وضعیت  قابل  خانواده  کلمه  گزارش 
کردند و از انتقال این زنداني سیاسي از انفرادي به بند عمومي خبر 
دادند. آنها همچنین گفتند ظاهراً پرونده قابل به دادگاه انقالب ارسال 

خواهد شد.

 دیدار موسوي و رهنورد با صفایي فراهاني؛
دیدار  به  شب  شنبه  رهنورد  زهرا  همراه  به  موسوي  میرحسین   
مهندس صفایي فراهاني رفتند. به گزارش »پارلمان نیوز« پیش از این 
نیز سیدمحمد خاتمي و مهدي کروبي با حضور در منزل این عضو 
شوراي مرکزي جبهه مشارکت با وي که بیش از هفت ماه در زندان 
به سر مي برد و اخیراً براي مرخصي چندروزه با وثیقه سنگین آزاد 

شده است، دیدار کردند.

دلجویي سیدمحمد خاتمي از خانواده نورمحمدي؛
»سیدمحمد خاتمي« رئیس جمهور دولت اصالحات به دیدار خانواده 
سعید و مسعود نورمحمدي دو برادري که در بازداشت به سر مي 
برند، رفت و از آنها دلجویي کرد. به گزارش نوروز سعید نورمحمدي 
بعد  مشارکت،  جبهه  و   88 ستاد  سیاستگذاري  شوراي  اعضاي  از 
از انتخابات بازداشت و حدود سه ماه بعد آزاد شد، اما در جریان 
برگزاري دعاي کمیل براي آزادي بازداشت شدگان بار دیگر دستگیر 
کار  محل  در  پیش  روز  چند  نیز  او  برادر  نورمحمدي  شد. مسعود 

خود بازداشت شد.

 اوباما موفق نیست؛
رابرت  قلم  به  یادداشتي  در  پاریس  عصر  چاپ  لوموند  روزنامه   
مالي مشاور سابق کلینتون و مدیر مرکز برنامه هاي خاورمیانه در 
موسسه بحران هاي بین المللي، سیاست خاورمیانه یي اوباما طي یک 
سال اخیر را درخور توجه نمي داند. این دیپلمات امریکایي در بخشي 
مشخصي  استراتژي  اوباما  نویسد؛  مي  ایران  درباره  مقاله  این  از 
اوباما به گونه یي  اعتقاد است که  این  ندارد.مالي بر  ایران  قبال  در 
رفتار مي کند که گویي تصمیم گیرنده اصلي در پرونده ایران بوده و 
هرگاه او اراده کند، هماهنگي و تداوم الزم در مذاکرات را به وجود 

مي آورد.

آمار باالي سوانح هوایي در ایران 
براساس آمارهاي ارائه شده از سوي شبکه ایمني هوانوردي ایران 
طي 30 سال گذشته بیش از هزار و 300 نفر جان خود را در سوانح 
هوایي از دست داده اند، این در حالي است که سفرهاي هوایي نسبت 
ترافیک حمل و نقل کشور  در  را  نقلیه کمترین سهم  به سایر وسایل 
داراست و این حجم زیاد سوانح هوایي در ایران همیشه با به میان 
کشیدن بحث تحریم ها علیه ایران توجیه مي شود و متوسل شدن به 
اینچنیني  پرونده هاي  بستن  براي  روش  بهترین  هم  انساني  اشتباه 
که  دارد  1۵4 جاي خاصي  توپولف  این سوانح هوایي  در  اما  است 
قبل از این نیز در چهارشنبه 24 تیر ماه امسال یک توپولف 1۵4در 
با سقوط  برخاستن  از  پس  دقیقه   16 تنها  ارمنستان  تهران-  پرواز 
در حوالي قزوین 168 کشته برجاي گذاشت. قبل از آن نیز در دهم 
شهریور 8۵ هواپیماي توپولف1۵4 دیگري در فرودگاه مشهد سقوط 
کرد که در این سانحه 78 هم نفر از 148 مسافر این هواپیما کشته 
نیز هواپیماي توپولف شرکت   80 23بهمن ماه سال  و زخمي شدند. 
ایرتور در نزدیکي خرم آباد با کوه برخورد کرد و 119 نفر مسافر 
آن کشته شدند. پیش از آن نیز در سال 71 یک هواپیماي توپولف با 
یک هواپیماي سوخو24 متعلق به سپاه پاسداران اسالمي در نزدیکي 

تهران تصادف کرد که این حادثه 134 کشته برجاي گذاشت. 
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش  چهاردهم

و به نقل از روزنامه شفق مورخ 6 شهریور 1311 شمسی:
پر کردن و  نیستند...جز  از مکلفات اخالقی  بند هیچ یک  پای 
اطفای شهوات مشئوم از زندکی چیزی نمی فهمند. دروغ می 
گویند فریب می دهند مانند خاکشیر به هر مزاجی می سازند 
در مقابل هر باری تسلیم می شوند و این کار را زبرو زرنگی 
می دانند. از خود رای و اختیار زیادی ندارند امروز از یک 
را  چیز  همان  ای  زننده  بالحن  فردا  و  کنند  می  تعریف  چیز 
می  جایی  به  را  آمدگویی  خوش  و  مبالغه  کنند.  می  تکذیب 
رسانند که مقام فرشتگان را به یک نفر می دهند و لحظه ای 
می  ابلیس  جانشین  و  وقاحت  را مجسمه  همان شخص  بعد 

خوانند...
و فریدون توللی در سالهای بعد از 1340 در آن موقع که از 
فعالیت های اجتماعی مایوس شده از دست همه فریاد میزند:

ترسم زفرط شعبده چندان خرت کنند
تا داستان عشق وطن باورت کنند

من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خویش
بس کن تو ورنه خاک وطن بر سرت کنند 

گیرم  زدست چون تو نخیزد خیانتی 
خدمت مکن که رنجه به صد کیفرت کنند

گر واکند حصار قزل قلعه لب به گفت 
گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنند
بر زنده باد گفتن این خلق خوش گریز 

دل برهنه که یک تنه در سنگرت کنند
پتک اوفتاده در کف ضحاک و این گروه 

خواهان که باز کاوه آهنگرت کنند

اما به غیر از آثاری که ذکرشان رفت خوشبختانه به تازگی 
خود  از  انتقاد  مضمون  با  هایی  کتاب  نشر  از  تازهای  موج 
به چشم می خورد که باعث امیدواری است. جامعه شناسی 
نخبه کشی گویا تعداد چاپ هایش به اعداد دو رقمی رسید 
جامعه  یک  که  آنست  مهم  نیست  مهم  آن  دلیلی  به  بنا  حاال 
شناسی اقدام درد جامعه خودش می کند و کار واقعی جامعه 
شناس هم همین است... درست مثل یک طبیب! با این تفاوت 
که علم طب یک سابقه چندین هزار ساله دارد حالی که جامعه 
جوان  واقعا  آن  امروزی  و  نوین  مفهوم  به  هم  آن  شناسی 
است. اگر از بزرگانی چون افالطون و ارسطو و بو علی سینا 
و سپس اسپینوزا و جان الک و روسو که بیشتر به نظر من 
کنت  اگوست  بگذریم  داشتند  را  اجتماع  معلم  و  نقش مصلح 
علم  استقالل  پیش  سال  دویست  حدود  که  بود  کسی  اولین 
جامعه شناسی را اعالم نمود و امور و تغییرات اجتماعی را 

هم مانند سایر پدیده ها درخور تحقیقات دانست.
بار  نخستین  آورم  می  یاد  به  که  جا  آن  تا  هم  ما  ایران  در 
مفهوم و کلمه جامعه شناسی توسط استاد گرانقدر روانشاد 
از  بیش  به  آن  دکتر غالمحسین صدیقی مطرح شد که عمر 
چند دهه نمی رسد. وشاید به دلیل همین نو پایی این دانش 
فرهنگی جامعه رسوخ  باالی  در سطوح  فقط  هنوز  که  است 
کرده و کمتر جامعه شناسی حاضر شده تا مانند سایر رشته 

های ادبی و هنری آن را به میان توده های مردم ببرد.
نمی دانم چرا سخن به این جا کشید؟ می گفتم که یک جامعه 
شناسی متعهد واقعا باید همان طبیب را ایفا کند در مورد بیمار 
و حتی در پیشگیری از بیماری های اجتماعی بخصوص با 

این پیچیدگی های عجیب امروز کلیدی داشته باشد بگذریم.

کتاب  کتاب های جامعه شناسی جدید صحبت می کردم  از 
سودمند دیگری چندی پیش منتشر شد به نام ما چگونه ما 
شدیم کتاب بسیار چشمگیری بود قسمتی از نظریه ناشرش 
را که در پشت جلد چاپ سوم آن چاپ شده برای آشنایی 

بیشتر خوانندگان خالصه می کنم:

ایران در گذشته  افتادگی  تفکر رایج در خصوص علت عقب 
شاهان  ایران  در  اگر  استعمار.  پدیده  در  شود  می  خالصه 
خائن و مستبد قدرت را در دست داشتند اگر رجال ما سر 
سپرده و وابسته بودند اگر دولتمردان ما نا الیق بودند اگر 
در ایران عصر قاجاریه خبری و اثری از علوم و دانش های 
جدید نبود ... مسبب همه این ها استعمار بود که با ورود خود 
به ایران ما را ما کردند. قدرتهای غربی و استعمارگران جلوی 

پیشرفت و توسعه ما را گرفتند.

ادامه دارد

کنسرن آلمانی زیمنس اعالم کرد که دیگر قراردادهای جدید تجاری 
با ایران را قبول نمی کند، اما در عین حال به تعهدات گذشته اش عمل 
اقتصادی  فعالیت های  کاهش  از  نیز  آلمان  صدراعظم  کرد.  خواهد 

شرکت های آلمانی با ایران خبر داد.
 6 پتر لوشر، رئیس هیئت مدیره زیمنس، روز سه شنبه )26 ژانویه / 

از  یکی  سئوال  جواب  در  کنسرن  این  سهام داران  نشست  در  بهمن( 
سهامداران گفت: »ما به حساسیت معامالت خود با ایران واقف هستیم 

و به آن به نگاهی انتقادی می نگریم«.
ایران  در  خود  اقتصادی  فعالیت های  هم  دلیل  همین  »به  افزود:  وی 
را کاهش داده ایم. هیات مدیره در اوائل ماه اکتبر سال2009 تصمیم 
با  نکند. معامالت ما  ایران را قبول  با  گرفت که دیگر قرارداد تجاری 
زیرساخت ها،  زمینه  در  بیشتر  و  داشته  غیرنظامی  سرشتی  ایران 

ترابری و تکنولوژی پزشکی بوده است«.
ایران نیم  به گزارش کنسرن زیمنس، معامالت تجاری این شرکت با 
این کنسرن را  میلیارد یورو است که کمتر از یک درصد کل فروش 

تشکیل می دهد.
پیش از این شبکه دوم تلویزیون آلمان در برنامه )Frontal 21( افشا 
کرده بود که از دستگاه های شنود مخابراتی شرکت زیمنس - نوکیا 

برای کنترل اپوزیسیون استفاده شده است.
مرکل: همکاری اقتصادی آلمان با ایران کاهش یافته است

که  گفت  برلین  در  سه شنبه  روز  آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
همکاری های اقتصادی شرکت های آلمانی با ایران بسیار کاهش یافته 
است. پیش از زیمنس، شرکت خدمات بندری هامبورک روز جمعه )1۵ 
ژانویه( اعالم کرده بود که برنامه خود را تغییر داده و قصد شرکت در 

طرح توسعه و مدرنیزه کردن ترمینال بندر عباس را ندارد.
پیشتر قرار بود شرکت ایرانی تایدواتر با کمک شرکت خدمات بندری 
اعالم  از  پس  کند.  تکمیل  و  تجهیز  را  بندرعباس  ترمینال  هامبورگ، 
اقتصادی شهر  امور  مسئول  گداشکو،  اکسل  آلمانی،  طرف  انصراف 
ایران،  با  تجاری  رابطه  گونه  کنونی هر  »در شرایط  گفت:  هامبورگ، 
ما را زیر سئوال می برد. از اینکه شرکت خدمات بندری هامبورگ در 

ارتباط با ایران محتاطانه برخورد کرد، خوشحالیم«. 

آلمان یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران است. با این همه، آنگال 
مرکل، صدراعظم این کشور درباره احتمال تشدید تحریم ها علیه ایران 

هشدار داده است.
زیمنس سال پیش در پی انتشار این خبر که به ایران تجهیزات پیشرفته 
قرار  شدیدی  انتقادهای  مورد  است،  فروخته  تلفنی  مکالمات  شنود 

گرفت.
 )NSN(بر اساس گزارش ها، واحد مشترک شرکت های زیمنس و نوکیا

آن تجهیزات را در اختیار دولت ایران قرار داده بود.
کنگره آمریکا در حال حاضر طرحی را بررسی می کند که در صورت 
تصویب، شرکت هایی که به ایران تجهیزات شنود یا تکنولوژی ارسال 

امواج پارازیتی بفروشند را تحریم خواهد کرد.
زیمنس بزرگ ترین شرکت مهندسی اروپایی بشمار می آید و میزان 
درآمدش از ایران حدود 700 میلیون دالر در سال گزارش شده است.

این در حالیست که یک شرکت آمریکایی بنام هانتسمان نیز این هفته 
اعالم کرد که دیگر از طریق واسطه اش در ایران به طرف های ایرانی 

محصوالت شیمیایی نمی فروشد.
مدیران این شرکت که محصوالتی از قبیل پلی اورتان تولید می کند، 

گفته اند که درآمد آن ها در ایران ارزش لطمه ای که به اعتبار آنان به 
دلیل حضور در ایران وارد می آید، را ندارد.

در همین رابطه، شرکت سوئیسی گلنکور نیز در اوایل ماه جاری اعالم 
کرد که فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است.

کارشناسان معتقدند که گلنکور احتماال از بیم تحریم های آتی کنگره 
آمریکا که تامین کنندگان خارجی بنزین ایران را هدف قرار خواهد داد، 

تصمیم گرفته است که از فروش بنزین به ایران خودداری کند
با  آمریکا،  سناتورها  ژورنال  استریت  وال  روزنامه  نوشته  به  بنا 
شناخت دقیق از شبکه مخابراتي کشور قصد دارند شرکت هاي بزرگ 
مشغول در ایران را در صورت ادامه همکاري با ایراني ها با جریمه هاي 

سنگین  به  خروج از کشور وادار سازند. 

به گزارش این روزنامه،  ایران ” این طرح کلیه شرکت هاي غربي را از 
مبادله تجاري با ایران در زمینه فروش تجهیزات مخابراتي منع خواهد 
کرد. “ سیستم نظارت گسترده اي طراحي کرده و قصد دارد تجهیزات 
مورد نیاز خود را از شرکت فنالندي نوکیا و شرکت آلماني زیمنس 
خریداري کند.  هر دو شرکت روابط تجاري گسترده اي با آمریکا  دارند.

میلیون   2۵0 ارزش  آمریکا  به  دولت  با  متعددي  قراردادهاي   زیمنس 
قرارداد   300 تنها  منعقد کرده است.  این شرکت   2009 دالر در سال 
با  نیز  مهمي  قراردادهاي  است.  زیمنس  کرده  منعقد  پنتاگون  با 

وزارتخانه  هاي امنیت داخلي،  انرژي و دادگستري آمریکا  دارد. 
 شبکه نوکیا زیمنس نیز با تشکیل شرکتي مشترک بیش از ۵ میلیون 
منعقد  بهبود شبکه مخابراتي  آمریکا  در زمینه  با دولت  قرارداد  دالر 

کرده است.  
سخنگوي شرکت نوکیا زیمنس هر گونه اظهار نظر در خصوص طرح 
سناي آمریکا  را به انتشار رسمي آن و مالحظه کلیه مفاد آن موکول 

کرده است.  
این طرح توسط دو سناتور آمریکایي به نام هاي چارلز شومر و لیندسي 
گراهام تنظیم شده است.  این در حالي است که اوباما رئیس جمهوري 
مطرح  ایران  با  روابط  ایجاد  در  را  تغییر  شعار  آمریکا  ادعاي  جدید 

کرده بود. 
از  این طرح گفت:  این طرح کلیه شرکت هاي غربي را   شومر در باره 
مبادله تجاري با ایران در زمینه فروش تجهیزات مخابراتي منع خواهد 

کرد. 
با  که  را  خارجي  شرکت هاي  نام  رسمًا  باید  اوباما  گفت:  دولت   وي 
واشنگتن قرارداد دارند اعالم کند تا از صادرات فناوري حساس این 

شرکت ها به ایران جلوگیري شود.  

تحریم هاي  با  کنند  بي  توجهي  آمریکا  سناي  طرح  به  که  شرکت هایي 
شدید دولت آمریکا  روبه رو خواهند شد.  

سناتور گراهام نیز گفت:  باید غیر از حرف و صحبت،  ابزارهاي مؤثري 
را بر ضد شرکت هاي غربي که تجهیزات و فناوري هاي حساس را در 

اختیار ایران قرار مي دهند،  به کار گرفت.  

بر اساس قوانین آمریکا،  شرکت هاي این کشور حق فعالیت تجاري با 
ایران را ندارند و شرکت هاي خارجي که بیش از 20 میلیون دالر در 

ایران سرمایه گذاري کنند با تحریم روبه رو خواهند شد.  

خارجه  وزیر  کلینتون  هیالري  از  همچنین  آمریکایي  سناتور  دو  این 
آمریکا  خواستند تا اتحادیه اروپا و گروه هشت را براي کنترل بیشتر 
صادرات فناوري به ایران تحت فشار قرار دهد. گر چه تاکنون بحث 
رسمي در این خصوص توسط مسؤوالن بلندپایه آمریکا  و مسؤوالن 
این دو شرکت مطرح نشده است اما با نظري کوتاه به  عقبه این گونه 
تحریکات، مي توان دریافت که اعمال تحریم ها در طول یکي دو سال 
عنوان  به  گیرد  آمریکا  قرار  کار  دستور  در  که  آن  از  بیش  گذشته 

سوژه اي براي فضاسازي هاي رسانه اي علیه ایران تبدیل شده است.

 طرح تحریم بنزین ایران که با امضاي 13 تن از سناتورهاي آمریکایي 
به آن وضعیت دچار شد،  جاي هیچ نگراني را براي ایران به جا نگذاشته 
است چه رسد به این تهدید که تنها توسط دو سناتور مطرح شده است.

زیمنس آلمان معامالت خود 
با ایران را قطع کرد
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چالش هاي پیش 
روي اوباما در 

خاورمیانه 
مارتین ایندایک، کنت پوالک 
ترجمه: بهاءالدین زارعي   /موسسه بروکینگر 

مارتین ایندایک سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل و از افراطي ترین 
حامیان دولت اسرائیل که در موسسه بروکینگز مشغول به تحقیق 
مقاله  در  آمریکایي  محافظه کاران  از  دیگر  یکي  همراه  به  است 
حاضر به ارزیابي کارنامه یک ساله اوباما در خاورمیانه پرداخته 

است. 
گفتني است که موسسه بروکینگز در واشنگتن از مراکز نزدیک به 
البي اسرائیلی است و ترجمه مقاله حاضر تنها از باب آگاهي از 
افراد موثر در سیاست خارجي آمریکا  دیدگاه هاي دولتمردان و 

صورت گرفته است. 

مجموعه اي  با  متحده،  ایاالت  رئیس جمهور  اوباما  باراک  دولت 
و  پیچیده  فوري،  چالش هاي  از 
روبه رو  خاورمیانه  در  اجتناب ناپذیر  
مساله  حل  به  ناچار  دولت  این  است. 
نظامي گري  کاهش  ایران،  هسته اي 
ایجاد در آن کشور،  ثبات   در عراق و 
کارآمدتر  و  موثرتر  راه حلي  یافتن 
تروریسم،  منابع  با  برخورد  براي 
دمیدن روحي تازه به کالبد روبه مرگ 
فرآیند صلح اعراب و اسرائیل، استقرار 
در  متحده  ایاالت  رهبري  دوباره 
منطقه اي حساس  که بیشتر ساکنان آن 
واشنگتن را ریشه گرفتاري هاي خود و 
نه عامل رهایي بخش مي دانند، است. در 
رویارویي با این همه دشواري ها دولت 
زیادي  سختي هاي  با  بي شک  اوباما 

روبه رو است. آشکار است که دولت اوباما در صدد برآمده است 
معماها  این  با  خود  از  پیش  دولت  به  نسبت  متفاوت  راه حلي  با 
روبه رو شود. هرچند در مجموع تحقق وعده ها فرصت بیشتري 
را مي طلبد و در عرصه عمل پیشبرد آن نیازمند بلندهمتي است. 
به  جدیدي  رویکرد  اتخاذ  با  ایران  قبال  در  اوباما  دولت  تقریبا 
خوبي عمل کرده است. در عراق نیز اوضاع بر همین منوال است 
اما  است،  گرفته  پیش  در  را  متفاوتي  و  جدید  سیاست  دولت  و 
را  کشور  این  در  ثبات  سیاست  این  آیا  که  نیست  روشن  هنوز 
به گونه اي فراهم مي کند که منافع ملي ایاالت متحده را برآورده 
سازد. تسریع در روند صلح اعراب و اسرائیل که قلب استراتژي 
دولت اوباماست هنوز نتایج عیني اي در منطقه آشفته خاورمیانه 

به بار نیاورده است. 

ایران 
درباره ایران، دولت اوباما به سرعت تنها سیاست ممکن را برگزید؛ 
اینکه به ایران پیشنهاد داد که در قبال توقف فعالیت هاي تسلیحاتي 
را  همکاري  و  سیاسي  و  اقتصادي  مشوق هاي  خود  هسته اي 
بین المللي  تحریم هاي  با  رویگرداني  صورت  در  یا  کند  دریافت 

سخت تري روبه رو شود. 
اعمال سیاست » احیاي روابط راهبردي« دولت اوباما در رابطه 
با روسیه و سیاست »صبر و اکراه« در برابر چین، همکاري قابل 
مالحظه اي را در سطح بین الملل در برابر ایران به بار آورده است. 
هرچند دور از انتظار است که این همبستگي نوپا بتواند تحریم هاي 
جدیدي را بر ایران وارد کند تا مقامات این کشور متقاعد به توقف 
غني سازي اورانیوم یا حتي انتقال اورانیوم با غناي کم  به خارج 
از کشور شوند. افزون بر این، دولت اوباما به گونه اي ناامیدکننده 

به حمایت از مخالفان جدید در ایران پرداخت. 

عراق، آمریکا و انتخابات 
عراق هنوز مجموعه پیچیده اي است. دولت اوباما در این کشور 
ناچار به خروج نیروهاي آمریکایي و ساماندهي و هدایت سامان 
سیاسي عراق است و در همین حال ناچار است مانع از بازگشت 

این کشور به درگیري هاي فرقه اي شود. با وجود بمب گذاري هاي 
گاه و بیگاه، سطح کلي خشونت روبه فروکش گذاردن است. دولت 
در  عراقي  مختلف  گروه هاي  ترغیب  در  همچنین  متحده  ایاالت 
تصویب قانون انتخابات با موفقیت مواجه شد؛ قانوني که به طور 
»فهرستي  با  انتخابات  برگزاري  براي  را  مساعدي  زمینه  معقول 
که  امنیتي اي  توافقنامه  همچنین  سفید  کاخ  مي کند.  فراهم  آزاد« 
براساس آن نیروهاي آمریکایي در عراق تا آغاز 2012 مي ماندند 
19 ماهه خروج  2009 رئیس جمهور طرح  را لغو کرد. در فوریه 
از عراق را اعالم کرد که براساس آن نیروهاي آمریکایي در این 
کشور به حدود ۵0 هزار نفر در آگوست 2010 کاهش یافته تا به 
عملیات رزمي ایاالت متحده در این کشور پایان دهد. هرچند هنوز 
تغییر در این طرح امکان پذیر است ولي به طور فزاینده دشوار به 
نظر مي رسد که با مقتضیات جامعه سیاسي عراق همسان باشد 
و دولت آمریکا هنوز موضع گیري خود در قبال آن، در صورتي 
که اوضاع سیاسي عراق آشفته شود را نشان نداده است. به طور 
بسیار  پارلمان  احتماال  انتخابات عراق  پیش بیني مي شود  خاص، 
متکثري را در پي داشته باشد که ماه ها تشکیل دولت را با چالش 
روبه رو مي سازد. چنین اوضاعي فرصت هایي را براي گروه هاي 
و  زور  کاربرد  با  تا  برند  بهره  آن  از  تا  مي کند  فراهم  متعددي 
خشونت بر روند اوضاع تاثیر گذارند. اگر ایاالت متحده مي خواهد 
این خشونت ها  به  توجه  بدون  را  خود  نیروهاي  با خوش خیالي 
بیرون کشد، تنها با دستان خود کشور را به ورطه جنگ داخلي 

مي کشاند. 

تروریسم و یمن 
حمله تروریستي نافرجام در تعطیالت کریسمس به خطوط هوایي 
آمریکا توسط شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان، مساله یمن 
سیاستمداران  نظر  مورد  را  آن  در  ناامني  و 
خاص  طور  به  یمن  است.  قرارداده  آمریکایي 
وجود  به  اوباما  دولت  براي  را  حادي  مشکل 
آورده است. چگونه مي توان کاري کرد تا یک 
دولت ورشکسته به پایگاه تازه اي براي القاعده 
تبدیل نشود. یمن با حوثي ها در شمال و القاعده 
و  فاسد  یمن  دولت  است.  نبرد  در  جنوب  در 
ناکارآمد است و اقتصادي رو به افول دارد و 
القاعده نیز به طرزي فعاالنه در حال گسترش 
فعالیت خود در مناطق قومي و قبیله اي خارج 
از کنترل دولت است. هرچند اوباما اعالم کرده 
سیاستي متفاوت در برابر تروریسم نسبت به 
ابراز  این حال  با  گرفته  پیش  در  جورج بوش 
با  برخورد  صدد  در  چگونه  که  است  نداشته 
مدعي  تنها  که  است  حالي  در  این  و  آنهاست 
است.  پیشین  دولت  از  بهتر  او  رویکرد  بوده 
ناکامي در اجراي سیاست خود بي شک دردسرهاي بي شماري را 
براي اوباما؛ هم در داخل و هم در منطقه، به بار مي آورد. اگر یمن 
تبدیل به پایگاه اصلي القاعده شود مي تواند در اقدامات واشنگتن 

در افغانستان اخالل به وجود آورد. 

درگیري  اعراب و اسرائیل 
و  اعراب  بین  جامع  و  پایدار  صلح  براي  راه حلي  به  دستیابي 
خاورمیانه  در  اوباما  هماهنگ  استراتژي  محوري  نقطه  اسرائیل 
است. گماشتن جورج میچل به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور 
جدیت  از  نشاني  خود  کاري  دوم  روز  در  خاورمیانه  صلح  در 

دولت نسبت به این تعهد داشت. 
راست گراي  دولت  و  فلسطین  دولت  ضعیف  رهبري  هرچند 
منطقه  به  خود  متعدد  سفرهاي  از  میچل  جورج  توشه  اسرائیلي 
کامل  توقف  در  رئیس جمهوري  پافشاري  و  است  کرده  کم  را 
کرده  سردرگم  را  خاورمیانه  صلح  کالف  تنها  شهرک سازي ها 
همان  خاطر  به  سوریه  و  اسرائیل  همزمان  گفت وگوهاي  است. 
در  اسرائیل  تعهد  عدم  است.  نرسیده  جایي  به  همیشگي  مسائل 
در  اسرائیلي ها  مقاومت  و  جوالن  بلندي هاي  از  کامل  خروج 
گفت وگو با طرف مقابل بدون هرگونه پیش شرط در پایان سال 
گذشته، فرآیند صلح را بیش از آنکه انتظار مي رفت که سرانجامي 

خوش داشته باشد با بداقبالي روبه رو ساخت. 

جهان اسالم 
دولت اوباما تالش فراواني مي کند تا از اعتبار و وجهه خود براي 
ارتقاي رابطه با جهان عرب و اسالم بهره برد. او در سخنراني 
استقبال گسترده اي همراه  با  2009 که  قاهره در ژوئن  خود در 
در  ناکامي  اما  گشود.  اسالم  جهان  به  را  متفاوتي  پنجره  شد، 
به  بیشتر  نیروي  گسیل  همراه  به  اسرائیل  و  اعراب  مساله  حل 
افغانستان و تاخیر در بستن گوانتانامو، شکافي را میان حرف و 
عمل ایجاد کرد که دشمنان آمریکا به سرعت از آن بهره برده اند. 
این مساله نیازمند دقت نظر بیشتر دولت در سال دوم خود است. 

.گوردون براون: 

ماشین جنگی طالبان را 
درهم می شکنیم

به نقل از بی بی سی فارسی گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و میزبان 
این کنفرانس نخستین سخنران بود. آقای براون در مورد کنفرانس لندن 
انتقال مسئولیت ها و اختیارات بیشتر از  گفت این نشست در واقع، آغاز 
نیروهای امنیتی ائتالف ناتو و نیروهای یاری امنیت به نیروهای افغانستان 

است.
سختی  سال  افغانستان  برای  رو  پیش  سال  گفت  بریتانیا  وزیر  نخست 

خواهد بود. سال پراز کار و مسئولیت.
گوردون براون همچنین تاکید کرد که جامعه بین المللی در نظر دارد فشار 
نظامی بیشتری بر طالبان وارد کند و "ماشین جنگی آنها را در هم بشکند." 
به گفته آقای براون این کار همزمان با تقویت نیروهای امنیتی افغان انجام 

خواهد شد. 
از دیگر  با رهبران محلی،  از طریق کار  نهاد های غیر نظامی  با  همکاری 

نکاتی بود که آقای براون در سخنانش به آن تاکید کرد. 

نخست وزیر بریتانیا گفت:" ما سال گذشته شمار نیروهای خود را که با 
دیگر کشور  از  کردیم  برابر  دو  کنند،  می  همکاری  نظامی  غیر  های  نهاد 
هایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند نیز می خواهیم دراین برنامه 

سهم بگیرند."

)افغانیزه کردن  برنامه  توان  را می  لندن  کنفرانس  گفت:"  براون  گوردون 
امنیت و برنامه توسعه در افغانستان دانست(."

گام به گام
میزبان کنفرانس لندن تاکید کرد که دولت باید آنقدر تقویت شود که خود 
بتواند با تروریسم مبارزه کند. به گفته آقای براون همه می دانیم که این 
لندن  اما گفت که کنفرانس  کار یک شبه عملی نیست و زمان می خواهد، 

آغازی برای اجرای این برنامه است.
افغانستان  نیروهای  به  امنیتی  های  مسئولیت  انتقال  افزود  براون  آقای 

مرحله به مرحله و منطقه به منطقه انجام خواهد شد.
امور  در  افغانها  بیشتر  گیری  به سهم  که  در حالی  بریتانیا  نخست وزیر 
ملی و کشوری شان تاکید داشت، اما همزمان اعالم کرد که این مساله به 
معنی پایان مسئولیت نیروهای بین المللی در افغانستان نیست او گفت :" 
افغانستان را به کشورهای منطقه واگذار نمی کنیم، آمریکا رهبری مبارزه 
علیه تروریسم را به عهده دارد و کشور های دیگر از این روند حمایت می 

کنند."
آقای براون به عنوان مثال به آلمان اشاره کرد که اخیرا اعالم کرده که 
سربازان بیشتری به افغانستان خواهد فرستاد و همچنین کمک هایش در 

زمینه ها غیر نظامی را دو برابر خواهد کرد.
گوردون براون از برنامه های مشخصی در زمینه تقویت نیروهای امنیتی 
تا سال  افغانستان  مجموع سربازان  افغانستان سخن گفت و اعالم کرد:" 
2011 به 300 هزار نفر خواهد رسد و نیروهای خارجی تا 13۵ هزار نفر 

افزایش خواهد یافت.
مشروط

به تعهداتی  انجام شود مشروط  اقدام هایی که قرار است  همه تعهدات و 
ریاست  سوگند  مراسم  در  کرزی  حامد  براون  آقای  گفته  به  که  است 
جمهوری اش قول داد.گوردون براون گفت، جامعه جهانی برای عملی شدن 
وعده های آقای کرزی در کنار اوست ولی از سوی دیگر همکاری های ما 

مشروط به عملی شدن این قول ها است.
گروه نظارتی

نخست وزیر بریتانیا همچنین از ایجاد یک گروه ناظر بین المللی سخن گفت 
که قرار است بر تصمیم ها و قرار داد های کنفرانس لندن و برنامه هایی که 
قرار است بعد از آن اجرا شود، نظارت کند و به منظور شفافیت بیشتر، به 

مردم افغانستان و مجلس نمایندگان گزارش دهد.
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ایران، غایب بزرگ 
کنفرانس لندن 

امیر رضایي 

کنفرانس بین المللي لندن که در خصوص افغانستان در لندن آغاز شده 
در  که کشورمان  حالي  در  ایران.  نام  به  دارد  بزرگ  غایب  یک  است 
سقوط طالبان در سال 2001 همراهي قابل توجهي در روند برچیدن 
ناحیه  از  آن  از  داد و پس  از آن نشان  استقرار دولت پس  طالبان و 
این کشور ضررهاي مادي و  قاچاق مواد مخدر در  تولید و  افزایش 
معنوي فراواني دیده است روابط متالطم و بحراني تهران و لندن در 
ماه هاي اخیرکه حتي ایده قطع یا کاهش سطح روابط دو کشور را به 
مجلس شوراي اسالمي کشاند، باعث شده یکي از مهم ترین همسایگان 
رحیمي  محمدرضا  اگرچه  باشد.  غایب  لندن  کنفرانس  در  افغانستان 
معاون اول رئیس جمهور در کنفرانسي در همین خصوص در استانبول 
طي روزهاي گذشته شرکت کرد و از بیانیه این نشست در خصوص 
طرح آشتي ملي با طالبان دفاع کرد اما غیبت کشورمان در نشست لندن 
تاثیر  افغانستان  ثبات در  ایجاد  ایران در  فرآیند همکاري  بر  مي تواند 
تاکید کرده  منفي بگذارد. چند روز پیش منوچهر متکي وزیر خارجه 
بود که اگر مالحظات ایران در بیانیه پایاني کنفرانس لندن لحاظ نشود 
وزیرخارجه  تهدید  این  ظاهرا  نمي کند.  شرکت  اجالس  این  در  ایران 
در  ایران  اسالمي  جمهوري  سفیر  خصوص  همین  در  و  شده  عملي 
انگلیس در آستانه کنفرانس لندن دیروز در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد 
جمهوري اسالمي ایران چنانچه همکاري هاي منطقه اي را در ثقل راه حل 

کنفرانس لندن مي یافت مطمئنا در آن به طور جدي شرکت مي کرد. 
هشت  گذشت  از  پس  افغانستان  بحران  کرد:  تاکید  موحدیان  رسول 
با  که  خارجي  نیروهاي  دارد.  قرار  خود  وضعیت  بدترین  در  سال 
هدف مبارزه با تروریسم و مواد مخدر وارد افغانستان شدند، براي 
ریشه کني آن تاکنون برنامه و اقدام مشخصي را اعمال نکرده اند. تاریخ 
افغانستان نشان داده نیروهاي خارجي دیر یا زود مجبور به ترک این 
سرزمین خواهند شد، ولي همسایگان خواهند ماند و باید در کنار هم 
تعامل  به ویژه  منطقه اي  همکاري هاي  کنند.  زندگي  آرامش  و  با صلح 
افغانستان نقطه کلیدي هر راه حل  ایران، پاکستان و  و همکاري مثلث 
درازمدتي براي ثبات و پیشرفت افغانستان خواهد بود و جاي تعجب 
است که این موضوع کلیدي در دستور کار کنفرانس لندن قرار ندارد. 

از سوي دیگر سفیر جمهوري اسالمي ایران در کابل نیز نشست امروز 
در لندن درباره افغانستان را در راستاي رفع مشکالت داخلي انگلستان 
و خروج این کشور از انزوایي دانست که در حال حاضر در منطقه با 
آن مواجه است.فداحسین مالکي در گفت وگو با فارس، درباره راه حل 
مشکالت افغانستان با بیان اینکه تجربه نشان داده راه حل این مشکالت 
تصمیم  مشکالتش  مورد  در  باید  خود  منطقه  افزود:  است،  منطقه اي 
نتوانستند  ناتو  بگیرد. تجربه هشت سال گذشته نشان داد، آمریکا و 
به شعارهاي شان و مسئولیتي که پذیرفته اند عمل کنند. هم تروریسم 
مواد  اینکه  هم  و  کرد  آن رشد  از  فراتر  و  منطقه  در  نگرش جدید  با 
در  تنها  نه  آنها  داد  نشان  این  و  کرد  پیدا  مخدر رشدي سرسام آور 
تحلیل هاي شان بلکه در عملکردشان موفق نبودند. همچنین عالء الدین 
بروجردي رئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس نیز 
در گفت و گو با فارس در خصوص نشست لندن درباره افغانستان، 
حوادث  که  است  کشور  این  امنیت  افغانستان،  مساله  مهم ترین  گفت: 
وي  مي کند.  اثبات  را  موضوع  این  صحت  نیز  کشور  این  در  اخیر 
سازمان هاي  و  کشورها  از  زیادي  تعداد  که  لندن  اجالس  در  افزود: 
بین المللي شرکت مي کنند، یکي از مهم ترین مسائل مورد بررسي، امنیت 
افغانستان خواهد بود، البته عامل اصلي ناامني در افغانستان حضور 
نیروهاي بیگانه در این کشور است. الزم به ذکر است که اگرچه بنابر 
خواسته مقامات افغاني و شخص حامد کرزاي بحث گفت وگو و صلح 
با طالبان محور نشست لندن است مقامات کشورمان موضوع افزایش 
تولید موادمخدر در آن کشور را مهم ترین دغدغه افغانستان مي دانند. 

همسایگان افغانستان در نشست ترکیه از صلح با طالبان 
حمایت کردند 

در حالي که بنا بر بسیاري از گزارش ها، آشتي ملي و گفت و گو با 
طالبان محور گفت و گوها در لندن است، کشورهاي همسایه افغانستان 
شبه نظامیان  با  آشتي  طرح هاي  از  را  خود  حمایت  استانبول  در  نیز 
طالبان در آستانه برگزاري کنفرانس افغانستان در لندن به منظور ارائه 
چارچوبي براي واگذاري مسئولیت هاي امنیتي افغانستان به نیروهاي 
این کشور، اعالم کردند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاري رویترز، 
وزرا و مقامات کشورهاي ایران،  پاکستان،  روسیه،  چین، تاجیکستان،  
عربستان  و امارات متحده عربي در استانبول گردهم آمدند تا در مورد 

یک موضع مشترک 
به توافق برسند. این کشورها در یک بیانیه اعالم کردند: ما تعهد قاطع 
افغانستان  ملي  اتحاد  و  ارضي،  استقالل   تمامیت  به  نسبت  را  خود 
مجددا تاکید مي کنیم. در این بیانیه آمده است: ما از روند آشتي ملي 
منافع  در جهت  که  به طوري  افغانستان  اساسي  قانون  طبق  اتحاد  و 
گیرد،  این کشور صورت  اداره و رهبري خود  با  و  باشد  افغانستان 

حمایت مي کنیم. 
طبق گزارش رویترز، حمایت پاکستان و ایران با توجه به اینکه هر دو 
این کشورها از سوي آمریکا به تحریک مخفیانه و تضعیف صلح در 
امور  وزیر  میلیبند،  دیوید  است.  توجه  قابل  شده اند،  متهم  افغانستان 
مي کنم  گفت:  فکر  استانبول  در  خبرنگاران  جمع  در  انگلیس،  خارجه 
سال  سه  آنچه  به  نسبت  متفاوتي  کامال  موضع  در  پاکستان  دولت 
قبل در پاکستان شاهد آن بودم، است. وي افزود:  ما از مرحله نشانه 
رفتن انگشت اتهام به سمت یکدیگر، به همکاري امنیتي رسیده ایم. در 
حالي که ژنرال هاي ارشد آمریکایي به نظر مي رسد نسبت به احتمال 
نظر  جنگ  به  دادن  پایان  براي  طالبان  رهبري  با  نهایي  گفت وگوهاي 
رهبر  عمر،  مال  نام  حذف  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  دارند،  مساعد 
طالبان از لیست سیاه سازمان ملل را رد کرد و اظهار داشت:  مال عمر 
فجایع وحشتناکي را مرتکب شده و بنا به دالیل قانع کننده اي در لیست 
تحریم ها قرار دارد و هیچ نشانه اي مبني بر اینکه خواستار حضور در 

روند سیاسي افغانستان است، از خود نشان نداده است. 

سناتور علیه اوباما 
در  پیروزي  با  جمهوریخواه  سناتور  براون،  اسکات 
ایالت  انتخابات  در  سنا  مجلس  میان دوره اي  انتخابات 
دموکرات  دولت  پیکره  بر  ماساچوست ضربه سهمگیني 
این  کرد.  وارد  ایاالت متحده  رئیس جمهور  اوباما،  باراک 
مرحوم  کندي  تد  کرسي  با  جایگزیني  براي  انتخابات 
برگزار شد. در پیکاري که میان او و مارتا کوکلي، نامزد 
براون  شد  برگزار  گذشته  چهارشنبه  روز  دموکرات 
 47 سلطه  به  آرا  درصد   ۵2 آوردن  به دست  با  توانست 
ساله دموکرات ها در این ایالت پایان داده و دموکرات ها را 
از اکثریت بیندازد. دموکرات ها از این به بعد در تصویب 

قوانین موردنظر خود با چالش  روبه رو مي شوند. 

سناتور  نخستین  ساله   ۵1 براون  فیلیپ  اسکان 
ایالت  از  تاکنون   1972 از  که  است  جمهوریخواه 
سه  این  از  پیش  او  شد.  سنا  مجلس  وارد  ماساچوست 
دوره عضو مجلس نمایندگان و سه دوره عضو مجلس 
او فارغ التحصیل دانشگاه  ایالت ماساچوست بود.  سناي 
تافت در 1977 است و در 1992 وارد گود سیاست شد. 
مقام  به  را  خود  توانست  مختلف  مراحل  گذراندن  با  او 
سناتوري برساند. براون با طرح اصالحیه خدمات درماني 
که اوباما به  دنبال تصویب آن است، مخالفت مي ورزد و 
آن را به دالیل هزینه مالي غیرممکن مي خواند. با این حال 
بیشتر  نیروهاي  گسیل  در  خارجي  سیاست  حوزه  در 
در  عاملي  را  آن  و  اوباماست  پشتیبان  افغانستان  به 
مبارزه با تروریسم و افراطي گري مي داند. هرچند که در 
محاکمه  طرفدار  که  مي کنند  متهم  را  او  برخي  میان  این 
از  براون  اسکات  است.  نظامي  دادگاه  در  تروریست ها 
ازدواج همجنس بازان به عنوان موضوعي عادي طرفداري 
مي کند و مخالف تغییر آن است. او در این باره گفته است 
که اعتقاد به ازدواج مرد و زن دارد ولي در عین حال با 
ممنوع  را  همجنس بازان  ازدواج  که  اصالحیه اي  هرگونه 

کند، مخالفت مي ورزد! 

دختر یلتسین علیه پوتین 
یلتسین،  بوریس  دختر  جوان ترین  یوماشوا،  تاتیانا 
گذشت  که  هفته اي  در  روسیه   1990 دهه  رئیس جمهور 
پنهاني  مناسبات  گــویاي  که  برداشت  اسراري  از  پرده 
و  کنوني  نخست وزیر  پوتین،  والدیــمیر  محرمانه  و 
رئیس جمهور پیشین روسیه با پدرش بود. او در وبالگ 
یلتسین  از بوریس  انتقال قدرت  خود در دهمین سالگرد 
به والدیمیر پوتین در 31 دسامبر 2009 آنچه را در کاخ 
پوتین در آن  او  باور  به  افشا کرد.  را  داد  کرملین روي 
زمان ناتواني خود را به در دست گرفتن زمام قدرت به 

پدرش اعالم کرده و از این بابت بسیار سرافکنده بود. 

یوماشوا ۵0 ساله که زماني از شخصیت هاي سیاسي و 
تاثیرگذار بر تصمیمات پدرش به شمار مي رود اکنون در 
زندگي  یوماشو  ولنتین  به همراه سومین همسرش  لندن 
مي کند. ولنتین نیز در آن زمان رئیس سابق ستاد دولت 
مستقیما  را  پوتین  اینکه  بدون  یوماشوا  بود.  یلتسین 
مورد خطاب قرار دهد، سکوت سیاسي خود را شکسته 
یاد  پدرش  زمامداري  دوران  از  که  را  آنچه  مي گوید:  و 
مي شود، دروغ و ناعادالنه است و درصدد تحریف تاریخ 
موضوعاتي  یوماشوا  سیاسي  مسائل  از  گذشته  است. 
دیگري را از زمان سکونت در کاخ کرملین سخن مي گوید 
اعضاي  دیگر  همراه  به  او  است.  خواندني  و  جالب  که 
که  بودند  معروف  بودن  »فربه«  به  نزدیکان  و  خانواده 
این ویژگي جسماني رنجش و ناخرسندي آنها را در پي 
داشته بود و سبب شده تا برنامه اي را براي الغر کردن 

خود به اجرا درآورند.

 یوماشوا که در این برنامه خود 22 پاوند وزن کم کرده 
بود به جاي رژیم غذایي از تحقیر شدن و مورد سرزنش 
واقع شدن استفاده کرده است و خود مي گوید: فرض کنید 
که فردي سواري BMW آخرین سیستم خود را بفروشد 
و در عوض یک خودروي زاپورو ژت کهنه )قدیمي ترین 
و پایین ترین مدل خودروي روسي( بخرد و روي آن گل 

طراحي کند و به مدت شش ماه آن را براند. 

دنیای اینترنتی  هفته نامه پرشین

یک پنجره 
 هزار رنگ

زود! دیر هم هست
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تبادل آتش میان دو کره 
مذاکرات  از  کره شمالي  خروج  به دنبال  کره جنوبي  و  کره شمالي  میان  تنش 
یونهاپ  خبرگزاري  از  نقل  به  بي بي سي  گزارش  به  یافت.  افزایش  شش جانبه 
با  مناقشه  مورد  دریایي  مرز  نزدیکي  به  کره شمالي  توپخانه  کره جنوبي، 
کره جنوبي شلیک کرده و با آتش متقابل روبه رو شده است. این گزارش حاکي 
که  بائنگ ییونگ  جزیره  نزدیک  آب هاي  به  توپ  گلوله  چندین  کره شمالي  است 
مشترک  ستاد  سخنگوي  یک  است.  کرده  شلیک  است،  کره جنوبي  کنترل  در 
 9 ساعت  از  بعد  کره شمالي  که  گفت  فرانسه  خبرگزاري  به  کره جنوبي  ارتش 
کاخ  مقام  یک  کرد.  شلیک  مرز  نزدیک  آب هاي  به سوي  محلي  وقت  به  صبح 
ریاست جمهوري در سئول به شرط فاش نشدن نامش گفت: نیروهاي مسلح ما 
فورا به این آتش پاسخ دادند. این مقام گفت که گلوله هاي کره شمالي در شمال 
مرز فرود آمد اما نیروهاي کره جنوبي به سوي این گلوله ها و زماني که هنوز 
فرود نیامده بودند، شلیک کردند. این مقام گفت که هیچ کس در این تبادل آتش 
نیامده است. مرز دریایي غربي دو کشور  به بار  نیز  زخمي نشده و خسارتي 

همواره باعث تنش میان ارتش هاي شمال و جنوب بوده است. 
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تداوم کاهش قیمت آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی
جهانی نفت

 74 به حدود  و  یافت  نفت کاهش  قیمت  روز دوشنبه 
ادامه  سهام  بازارهای  در  ناآرامی  زیرا  رسید،  دالر 
امر سیاست پولی سختگیرانه تر چین  این  یافت. دلیل 

و طرح آمریکا برای دشوار کردن قوانین بانکی بود. 

نفت  بهای  نیویورک  بورس  الکترونیکی  معامالت  در 
در  دالر   36/74 به  مارس  ماه  در  تحویل  برای  خام 
هر بشکه رسید. در پایان معامالت روز جمعه ارزش 
دالر   ۵4/74 رقم  در  کاهش  دالر   ۵4/1 با  قراردادها 

ثابت شد. 

روز جمعه شاخص ها در وال استریت بدترین کاهش 
سه روزه را طی 10 ماه گذشته ثبت کردند، زیرا این 
نگرانی وجود داشت که طرح اوباما برای محدود کردن 
بانک ها به سود آنها لطمه خواهد زد. روز دوشنبه نیز 
اکثر بورس های آسیا با کاهش روبه رو شدند. قیمت 
روز   100 طی  دالر   20/7۵ میانگین  از  کمتر  به  نفت 
گذشته، کاهش یافته است. به دلیل بحران مالی تقاضا 

برای نفت نسبتا ضعیف باقی مانده است. 

این  تحلیل گران براین باورند که روند بازار نفت طی 
هفته و با انتشار تازه ترین بیانیه فدرال رزرو آمریکا 
فروش  آمار  انتشار  وهمچنین  بهره  نرخ  مورد  در 
مسکن موجود در این کشور و تولید ناخالص داخلی 

برای فصل چهارم شکل می گیرد. 
مارس  ماه  برای  نیویورک  بورس  معامالت  دیگر  در 
رسید.  گالن  هر  در  دالر   94/1 به  کوره  نفت  قیمت 
هر  در  دالر   9۵/1 فوریه  ماه  در  تحویل  برای  بنزین 
گالن معامله شد و قیمت گاز طبیعی به 73/۵ دالر در 
لندن نفت خام برنت  1000 پای مکعب رسید. در  هر 
برای تحویل در ماه مارس 92/72 دالر در هر بشکه 

معامله شد.

در  جهان  اقتصاد  نشست  چهلمین  کار  به  آغاز 
داووس سوئیس 

نگراني رهبران 
تجاري جهان از 

تدابیر سختگیرانه 
مالي دولت ها 

شب چهارشنبه چهلمین اجالس جهاني اقتصاد با 
روساي  کشورها،  رهبران  از  نفر   2۵00 حضور 
داووس  در  کارشناسان  و  بزرگ  شرکت هاي 
رهبران  است  قرار  کرد.  کار  به  آغاز  سوئیس 
کشورهاي جهان در این نشست که یکسال پس از 
بحران اقتصادي جهان برگزار مي شود، راهکارها 
و پیشرفت ها در راه اصالحات اقتصادي را مورد 
بررسي قرار دهند.انتظار مي رود اختالف نظرهایي 
با  نشست  این  باشد.  داشته  وجود  زمینه  این  در 
محور وضعیت جهان را بهتر سازیم: بازاندیشي، 
طراحي مجدد و بازسازي وضعیت جهان برگزار 
روز  تا  چهارشنبه  روز  از  نشست  مي شود.این 
یک شنبه هفته آینده ) 27تا 31ژانویه( به مدت پنج 
روز در این شهر ادامه خواهد داشت. اما رهبران 
شرکت هاي بزرگ تجاري جهان همزمان با شروع 
داده اند  هشدار  غربي  دولت هاي  به  اجالس  این 
فعالیت هاي  براي  شدید  محدودیت هاي  ایجاد 
شکننده  روند  توقف  به  مي تواند  مالي  صنعت 
بهبود شرایط اقتصادي جهان منجر شود. ایاالت 
ماهه  سه  در  جهان  اقتصاد  بزرگ ترین  متحده، 
دولت  اما  شد  خارج  رکود  از  گذشته  سال  سوم 
بحران هاي  از  جلوگیري  هدف  با  اوباما  باراک 
براي  را  تدابیري  بانکي  و  مالي  بخش  در  جدید 
افزایش نظارت ها بر فعالیت بانک هاي بزرگ اتخاذ 

اجالس  براي  که  نظرسنجي هایي  در  است.  کرده 
ساالنه اقتصاد جهان انجام شده آمده است؛ میزان 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  اقتصادي  اعتماد 
اما وضع مقررات سختگیرانه و دخالت هاي  یافته 
دولتي در اقتصاد یکي از مهم ترین عوامل نگراني 
باراک  است.  جهان  سطح  در  تجاري  رهبران 
محدود  براي  پیشنهادهایي  گذشته  هفته  اوباما 
شفافیت  افزایش  و  بانک ها  فعالیت هاي  کردن 
تنها  نه  پیشنهادها  این  کرد.  مطرح  بانکي  عملیات 
آمریکا  تجاري  محافل  در  را  شدیدي  نگراني هاي 
پدید آورد بلکه بر شاخص هاي سهام و حتي قیمت 
نفت و دیگر مواد خام تاثیر گذاشت. از دید فعاالن 
بازار، محدود شدن بیش از حد فعالیت هاي بانکي 
در ایاالت متحده مانعي در برابر روند رونق یافتن 
اما  مي شود  محسوب  توسعه یافته  اقتصادهاي 
آمریکا  بزرگ  بانک هاي  اگر  معتقدند  تحلیلگران 
همچون گذشته غیرشفاف و تنها بر مبناي منافع 
مالي  نظام  بحران  جدید  موج هاي  کنند  عمل  خود 
بدین  کرد.  خواهد  تهدید  را  غرب  و  کشور  این 
قرار  دوگانه  وضعیتي  در  غرب  رهبران  ترتیب 
رونق  براي  است  ضروري  سو  یک  از  گرفته اند. 
تمام  و  انجام شود  اقدامي  اقتصاد هر  پیدا کردن 
موانع از میان برود و از سوي دیگر باز گذاشتن 
دست نهادهاي مالي و بانکي، روساي آنها را به از 
زمینه  که  مي کند  تشویق  فعالیت هایي  گرفتن  سر 

بحران کنوني را پدید آورد. 
در نظرسنجي مستقلي که از 1200 رئیس شرکت 
در ۵2 کشور جهان انجام شد مشخص گردید 39 
تعداد  بر  جدید  سال  در  دارند  قصد  آنها  درصد 
2۵ درصد  بیفزایند در حالي که  نیروي کار خود 
اما  کاست.  خواهند  خود  کار  نیروي  تعداد  از 
پیش بیني ها حاکي است در سال جدید استخدام ها 
در جهان عمدتا از سوي بازارهاي نوظهور انجام 
عوامل  وجود  سبب  به  غرب  در  و  شد  خواهد 
بدهي هاي  مردم،  پایین  مصرف  جمله  از  مختلف 
عظیم دولتي و... میزان افزایش فرصت هاي شغلي 

بسیار اندک خواهد بود. 

رشد نرخ بیکاري در سال 2010 
تازه ترین  در  متحد  ملل  کار  بین المللي  سازمان 
طي  جهان  در  اشتغال  وضعیت  از  خود  گزارش 
در  بیکاري  نرخ  افزایش  از  میالدي  جاري  سال 
این گزارش آمده  2010 خبر داده است. در  سال 
است در کل جهان، نرخ بیکاري امسال در حدود 
اقتصادهاي  در  اما  ماند  خواهد  باقي   2009 سال 
در  مي یابد.  افزایش  بیکاري  میزان  توسعه یافته 
بیکار  نفر  میلیون   2.2 جهان  کل  در   ،2009 سال 
کار  سن  در  جمعیت  کل  درصد   6.6 که  بودند 
 34  ،2007 با سال  مقایسه  در  میزان  این  هستند. 
تعداد   2008 سال  در  است.  بیشتر  نفر  میلیون 
یافت.  افزایش  نفر  میلیون   18۵ به  جهان  بیکاران 
در سال جاري پیش بیني مي شود نرخ بیکاري به 
6.۵ درصد نیروي کار یعني 2.3 میلیون نفر برسد. 
هر سال 4۵ میلیون نفر زن و مرد وارد بازار کار 
کردن  معکوس  براي  دلیل  همین  به  و  مي شوند 
دولت ها  است  ضروري  بیکاري  نرخ  رشد  روند 
موثري  تدابیر  خود  کالن  سیاست هاي  تدوین  در 

اتخاذ کنند. 
 13.4 به  جوانان  بیکاري  نرخ   ،2009 سال  در 
درصد یا 83 میلیون نفر افزایش یافت این رقم در 
سال 2008 و 2007 به ترتیب 74 و 72.۵ میلیون 
بین المللي  سازمان  کارشناسان  دید  از  بود.  نفر 
کار عمق معضل بیکاري به حدي است که تنها از 
طریق اقدامات هماهنگ دولت ها مي  توان مشکل را 
در  اقتصادي  تحرک  برنامه هاي  تدوین  کرد.  حل 
اکثر کشورهاي جهان باعث شد از وخیم تر شدن 
شرایط اقتصادي جهان جلوگیري شود اما در اثر 
بحران مالي و رکود اقتصادي جهان، میلیون ها نفر 
دولت ها  اکنون  و  بیکار شدند  در سرتاسر جهان 
کنند.  پرداخت  بیکاري  بیمه  افراد  این  به  باید 
بیکاري از توان مصرف خانوارها مي کاهد و رونق 
اقتصادي را با موانع مختلف روبه رو خواهد کرد. 
امسال میزان بیکاري در کشورهاي توسعه یافته از 
42.8 میلیون نفر سال 2009 به 4۵.6 میلیون نفر 
خواهد رسید که 8.9 درصد کل نیروي کار در این 

کشورهاست. 

هشدار صندوق بین المللي پول 
از  بین المللي پول در گزارش جدید خود  صندوق 
وضعیت اقتصاد جهان نسبت به پیامدهاي سرعت 
کشورهاي  در  اقتصادي  اوضاع  بهبود  متفاوت 
کارشناسان  دید  از  است.  داده  هشدار  گوناگون 
شده  یاد  روند  سرعت  نبودن  یکسان  نهاد  این 
موجب خواهد شد توازن اقتصاد و تجارت جهان 
از میادین برود. امسال اقتصاد جهان رشدي 3.9 
این  نیز   2011 درصدي خواهد داشت و در سال 
روند با رشد 4.3 درصدي ادامه پیدا خواهد کرد. 
اما واقعیت این است که رشد اقتصاد جهان عمدتا 
حاصل افزایش تولید ناخالص داخلي در کشورهاي 
در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور خواهد بود. 
زیرا در کشورهاي توسعه یافته نرخ باالي بیکاري 
نرخ  شد  خواهد  سبب  مصرف کنندگان  احتیاط  و 
به همین  بماند.  باقي  پایین  اقتصادي بسیار  رشد 
براي سال جاري  سبب سیاست هایي که دولت ها 
به  توازن  بازگرداندن  با هدف  باید  اتخاذ مي کنند 
شود.  تدوین  جهان  تجارب  و  اقتصاد  ساختار 
امسال اقتصاد کشورهاي توسعه یافته رشدي 2.1 
درصدي خواهد داشت. سال آینده نیز رقم رشد به 
2.4 درصد خواهد رسید. در سال 2010 و 2011 
نرخ رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه 

به ترتیب شش درصد و 6.3 درصد خواهد بود. 
چالش هایي که یکسان نبودن سرعت بهبود اوضاع 
قابل  مي آورد  به وجود  کشورها  در  اقتصادي 
خوب  وضعیت  مثال  براي  بود.  خواهد  مالحظه 
براي  را  نوظهور زمینه  اقتصادهاي  در  اقتصادي 
افزایش سرمایه گذاري خارجي و تشکیل حباب هاي 
پدید  اقتصادها  این  گوناگون  بازارهاي  در  قیمت 
این  در  باال  اقتصادي  رشد  همچنین  مي آورد. 
مواد خام مي شود  قیمت  افزایش  باعث  اقتصادها 
و این امر رونق اقتصادي کشورهاي توسعه یافته 
را با مانع روبه رو مي کند. بدین ترتیب از دولت ها 
به  مي شود  خواسته  توسعه یافته  اقتصادهاي  در 

کمک هاي خود ادامه دهند تا ثبات حاکم شود. 
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آیا بانک ملی 
ورشکسته شده است؟

"دولت توان پرداخت بدهی های بانک ملی را ندارد اما به جای آن بانک مرکزی 
خط اعتباری می دهد." این صحبت مدیرعامل بانک ملی ایران درباره بدهی ۵0 
هزار میلیارد ریالی دولت به این بانک در گفت وگو با ایسنا آنچنان جنجالی 
آفرید که در نهایت منجر به تکذیب آن از سوی شخص محمودرضا خاوری 

شد. 
دولتی  بانک  بزرگ ترین  در  محافظه کارانه  رویه ای  که  ملی  بانک  مدیرعامل 
کشور در پیش گرفته با بیان ناخواسته این جمالت، خشم دولت را برانگیخت 
تا جایی که روابط عمومی این بانک را مجبور به ارسال تکذیبیه این خبر برای 
رسانه ها کرد و روز پس از آن هم در یک گفت وگوی دیگر با ایسنا متذکر شد: 
" ارائه خط اعتباری معادل بدهی دولت به بانک ها کاری است که باعث تسریع 
در پرداخت بدهی  تولید به بانک ها می شود و هر میزان که سازمان حسابرسی 
از میزان بدهی دولت را شناسایی و اعالم کند بانک مرکزی به همان میزان 
خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار می دهد و بدین ترتیب بانک ها مشکلی در 

زمینه وصول مطالباتشان ندارند." 
با این حال خبرگزاری ایسنا درباره اینکه آیا خبر اول کذب بوده یا نه سکوت 
کرده تنها به ارسال یک گفت وگوی اصالحی دیگر با خاوری بسنده کرد اما با 

توجه به رویه این رسانه در نقل اخبار بعید به نظر می رسد که به قول خاوری 
این امر ناشی از "برداشت نادرست رسانه ها" بوده باشد چه آنکه چند روز 
پیش از آن هم خبرگزاری رسمی دولت ایرنا هم دقیقا همین موضوع را از قول 
"گرچه دولت توان پرداختی بدهی  بود:  ادبیات منعکس کرده  این  با  خاوری 
بانک ها را ندارد اما بانک مرکزی بصورت اعتباری منابعی را در اختیار بانک 

ها قرار داده است." که البته در آن موقع، جنجالی برنینگیخت. 
این در حالی است که خاوری تصریح کرده است که این رقم بدهی هایی است 
که تا کنون حسابرسی شده است و مبلغ واقعی بیش از آن است و شنیده ها آن 

را تا 80 هزار میلیارد ریال هم برآورد می کند. 
از سوی دیگر خاوری در نشست خبری خود صراحتا اعالم کرد صورت های 
مالی این بانک در سال 87 شفاف نبوده و پس از بررسی مجدد و شفاف سازی 
میزان مطالبات معوق این بانک ۵۵0 درصد افزایش یافته است و در حالی که 
2100 میلیارد تومان ذکر شده  87 در صورت های مالی رقم  در پایان سال 

بود، رقم واقعی 14 هزار و 200 میلیارد تومان را در خود پنهان کرده بود. 

این البته جسارتی می خواست که خاوری به خرج داده بود و در گفت وگو با 
رسانه ها آن را اعالم کرد اما او در پاسخ به سئوالی که چگونه صورت های 
مالی حسابرسی شده چنین اختالف فاحشی را نشان می دهند گفت: "به دلیل 
می کرده  سعی  و  داشته  نقش  معوق  مطالبات  ثبت  در  انسانی  نیروی  اینکه 
با  هم  آن  با  مقابله  برای  و  افتاده  اتفاق  این  نکند  منعکس  را  آن  شعبات  از 
نتواند  انسانی  نیروی  که  رسید  خواهیم  جایی  به  نرم افزار  یک  به کارگیری 
نظر  به  قانع کننده ای  دلیل  بانکداری  امور  کارشناسان  برای  که  کند."  دخالت 

نمی رسد. 
از سوی دیگر برخی منابع آگاه از بازداشت یکی از اعضای هیات مدیره این 
خبر  داشته  عهده  بر  هم  را  ملی  بانک  کلیدی  معاونت های  از  یکی  که  بانک 
تغییر  احتمال  درباره  اقتصاد  وزیر  از  که  هنگامی  دلیل  همین  به  و  می دهند 
هیات مدیره بانک ملی سئوال شد بدون اشاره به مورد خاص بانک ملی پاسخ 
داد: " اساسا امکان تغییر همه افراد وجود دارد اما اینکه چقدر این امکان قوی 

باشد را در حال حاضر نمی دانم." 
در حالی که برخی از اخبار حتی حکایت از تعیین جانشین برای اکثر اعضای 
کنونی هیات مدیره این بانک دارد اما به نظر می رسد خاوری به عنوان معتمد 
و مجری دستورات تکلیفی دولت همچنان در این سمت خواهد ماند چه آنکه 
هنگامی که از او به عنوان یکی از کاندیداهای پست رییس کلی بانک مرکزی 
نام برده شد این گونه واکنش داد: "اگر اجازه داده شود که به فعالیت خود در 

بانک ملی ادامه دهم، مفیدتر خواهد بود." 
اوضاع در بزرگ ترین بانک کشور چندان روبراه به نظر نمی رسد و بار دیگر 
در  بانک  این  که  موضوعی  باشیم؛  بانک  این  در  زیادی  تغییرات  باید شاهد 

سال های اخیر به آن عادت کرده است.

پیش بیني بانک جهاني از وضعیت اقتصاد جهان 

 ثبات و رشد اندک 
بهاي مواد خام در 

سال 2010 
از  خود  ساالنه  گزارش  تازه ترین  در  جهاني  بانک 
اوضاع اقتصاد جهان، به پیش بیني اوضاع بازار مواد 
خام در سال جاري پرداخته است. طي سال هاي اولیه 
کاهش  باعث  اقتصادي  رشد  سال  چند  حاضر،  دهه 
میزان مازاد ظرفیت در بخش نفت، فلزات پایه و گرانبها 
در  نقدینگي  رشد  و  سرمایه گذاري ها  افزایش  شد. 
بین  شدند  باعث  که  بودند  عواملي  نیز  جهان  اقتصاد 
2008 صنعت مواد خام غیرانرژي  و   2003 سال هاي 

دو برابر شود و قیمت واقعي انرژي نیز رشدي 
170 درصدي داشته باشد. 

اقتصادي  رکود  و  مالي  بحران  آغاز  از  قبل  اگرچه 
کنوني،  قیمت مواد خام روند نزولي را آغاز کرده بود 
اما با شروع بحران حاضر به سبب کاهش فعالیت هاي 
با  را  نزولي  خام سیري  مواد  براي  تقاضا  اقتصادي، 
سرعت باالتري طي کرد. بین سال هاي 2008 تا 2009، 
یافت.  کاهش  درصد   60 از  بیش  انرژي  دالري  قیمت 

قیمت فلزات نیز بیش از ۵0 درصد پایین آمد. 
قیمت محصوالت کشاورزي نیز با کاهش 30 درصدي 
دالري  قیمت   ،2009 سال  مارس  ماه  از  شد.  مواجه 
اقتصادي  فعالیت هاي  آغاز  سبب  به  فلزات  و  انرژي 
این رشد  علل  از  یکي  وارد روند رشد شد.  در جهان 
حامل هاي  قیمت  اما  است  بوده  دالر  ارزش  کاهش 
انرژي به دیگر ارزها رشد کمتري داشته است. براي 
اکتبر  تا  فوریه  بین  انرژي  دالري  قیمت  اگرچه  مثال 
سال 2009 رشدي ۵7 درصدي داشت، قیمت انرژي به 
ارزهاي محلي در همان دوره زماني 33 درصد افزایش 
بین سال هاي  نفت که  براي  تقاضاي جهاني  پیدا کرد. 
درصد   1.7 ساالنه  متوسط  طور  به   2007 تا   2000
2008 و سه  ماهه چهارم سال  یافت، در سه  افزایش 
ماهه نخست سال 2009 سه درصد پایین آمد. این امر 
نیز  و  جهان  در  اقتصادي  فعالیت هاي  کاهش  حاصل 
گرایش به استفاده از منابع دیگر انرژي در واکنش به 
 200۵ از سه ماهه چهارم سال  بود.  نفت  باالي  بهاي 
عضو  کشورهاي  سوي  از  نفت  براي  تقاضا  تاکنون 
سازمان توسعه و همکاري اقتصادي کاهش یافته است 
پیش بیني  زمینه  این  در  نیز رشدي   2010 در سال  و 
نمي شود. در دیگر کشورها به ویژه اقتصادهاي چین و 
هند، تقاضا روند صعودي داشته و امسال نیز این روند 
ادامه پیدا خواهد کرد. به باور کارشناسان رشد تقاضا 
در سال جاري تحت تاثیر عوامل مختلف قرار خواهد 
قیمت هاي  که  کرده  پیش بیني  جهاني  بانک  داشت. 
جهاني نفت امسال نیز همچون چند ماه گذشته افت و 
پولي  هنوز سیاست هاي  زیرا  داشت  خواهد  خیزهایي 
حالت  به  شرکت ها  فعالیت هاي  جمع  نیز  و  دولت ها 
سازمان  اوپک،  مي رود  انتظار  است.  نرسیده  باثبات 
کشورهاي تولیدکننده نفت در سال جاري سقف تولید 
تقاضاي  از  درصد   3۵ کماکان  و  کند  حفظ  را  خود 
براي  افزایشي  نیروي  بیشترین  کند.  تامین  را  جهاني 
تقاضا و قیمت ها حاصل رشد اقتصادي چین، دومین 
در  اما  بود.  خواهد  جهان  نفت  بزرگ  مصرف کننده 
مجموع عرضه و تقاضا در سال جاري توازن خود را 
حفظ خواهد کرد. رکود اقتصادي باعث کاهش تقاضا 
 2009 سال  نخست  نیمه  طي  است.  شده  فلزات  براي 
از  فلزات  مهم ترین  مس،  و  آلومینیوم  جهاني  مصرف 
لحاظ حجم به ترتیب 19 و 11 درصد کاهش یافت. در 
نیمه نخست سال جاري، افزایش موجودي انبار فلزات 
فلزات در جهان  در چین که بزرگ ترین مصرف کننده 
است، تقاضا براي فلزات را افزایش خواهد داد اما در 
نیمه دوم امسال با پایان روند افزایش موجودي انبار 
و کاسته شدن از رشد اقتصادي تعدادي از کشورهاي 
خواهد  کاهش  پایه  فلزات  براي  تقاضا  توسعه یافته، 
هنگامي  تنها  جهاني،  بانک  کارشناسان  دید  از  یافت. 
مي توان درباره وضعیت تقاضا و قیمت مواد خام اعم 
از نفت و فلزات قاطعانه سخن گفت که اقتصاد جهان 
روند رشد  که  هنگامي  کند.  پیدا  نسبي دست  ثبات  به 
تقاضا به وضعیت قبل از شروع بحران برسد و مازاد 
بازگردد،  به حالت طبیعي  انبارها  و موجودي  ظرفیت 
شرایط براي پیش بیني اوضاع اقتصادي و تقاضا براي 
مواد خام مهیا خواهد شد در میان قیمت واقعي مواد 
رشد  و  افول  ماند.  خواهد  باثبات  و  ثابت  نسبتا  خام 
انتشار  و  دالر  ارزش  تغییر  حاصل  قیمت ها  در  اخیر 
گزارش هایي است که چشم انداز اوضاع اقتصاد جهان 

را مثبت یا منفي به تصویر مي کشند. 
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لیست سیاه 
هالیوود

1947 » کمیته بررسی فعالیت های ضد آمریکایی « آغاز به  سال 
کار کرد که در نتیجه آن لیست سیاهی تهیه شد که تعداد زیادی از 

هنرمندان برجسته را از فعالیت های هنری منع می کرد. 
لیست سیاه هالیوود، که البته بعدها افرادی که در شاخه های هنری 
از  بود  فهرستی  دربرگرفت،  نیز  را  بودند  مشغول  سینما  از  غیر 
دیگر  و  موسیقی دانان  کارگردانان،  بازیگران،  فیلمنامه نویسان، 
دلیل عقاید سیاسی  به  فعاالن حرفه ای عرصه هنر در آمریکا که 
دولت  با  ناسازگار  سیاسی  عقاید  داشتن  به  بودن  مشکوک  یا  و 

آمریکا، از کار برکنار شدند. 
در  فرضی شان  افراد، عضویت  این  فعالیت  از  جلوگیری  بهانه«   «
این حزب، همراهی  با  آنها  یا همفکری  و  آمریکا  کمونیست  حزب 
با فعالیت های سیاسی آزادیخواهانه و یا انسان دوستانه و یا عدم  
افراد  همکاری در تحقیقات پلیس فدرال برای بررسی فعالیت های 
یا  نامشان در مکان و  دلیل که  این  به  بود. عده ای صرفًا  مظنون 

زمان خاصی شنیده شده بود از کار منع شدند. 
بررسی گذشته نه چندان دور دولتی که مدام دم از دمکراسی می زند 
و خود را گل سر سبد دمکراسی  خواهی می داند بسیار مفید است و 
درواقع خود، این دمکراسی را به بهترین نحو توصیف می کند. آیا 
حقیقتا علت برخورد شدید با هنرمندان شاغل در هالیوود این بوده 
که عده ای از آنها زمانی عضو حزب کمونیست بودند؟ مروری بر 
آنچه در سال های بعد رخ داد، نشان می دهد که هدف فقط این نبود 
بلکه مک کارتیسم  بربندد،  هالیوود رخت  از  اندیشه چپ گرایی  که 
حذف نوع نگاه مخالف با سیاست های آمریکا را نیز دنبال می کرد. 
نخستین لیست سیاه سیستماتیک هالیوود در 2۵نوامبر سال 1947 
دلیل  به  کارگردان  و  10نویسنده  آنکه  از  پس  روز  یک  تهیه شد، 
شهادت ندادن در برابر کمیته بررسی فعالیت های غیرآمریکایی به 
»توهین به کنگره« متهم شدند. گروهی از مجریان استودیوها، که 
تحت حمایت »انجمن سینمای آمریکا« فعالیت می کردند، حکم اخراج 
این 10 نفر، که به »10مرد هالیوود« مشهور شدند، را اعالم کردند. 
منتشر شد  »کانال های سرخ«  به نام  19۵0 جزوه ای  22 ژوئن  در 
از فعاالن حرفه ای هنر را در خود داشت و آنها  1۵1 نفر  نام  که 
را » فاشیست های سرخ و هوادارانشان« می نامید. چیزی نگذشت 
گروه  همراه  به  بود  شده  برده  نام  آنها  از  که  کسانی  اغلب  که 
دیگری از هنرمندان از فعالیت در عرصه هنر منع شدند. با اینکه 
هالیوود که  10 مرد  از  یکی  ترمبو«،  »دالتن  1960 وقتی  در سال 
اظهار پشیمانی و توبه نکرده بود، به عنوان فیلمنامه نویس فیلم های 
»اسپارتاکوس« و »مهاجرت دسته جمعی« در مجامع عمومی ظاهر 
شد، ولی کماکان تعداد زیادی از افراد لیست  سیاه تا چندین سال 

پس از آن از هر گونه فعالیتی در حرفه خود منع شده بودند. 
سال  کنگره  انتخابات  در  جمهوریخواه  حزب  پیروزی  از  پس 
1946، که منجر به تسلط قدرتمند این حزب بر کنگره و سنا شد، 
دولت  تصمیم گیری های  بر  حزب  این  محافظه کار  سیاستمداران 
در  شدند.  تأثیرگذار  پیش  از  بیش  مختلف  زمینه های  در  آمریکا 
اکتبر سال 1947 تعدادی از افرادی که در هالیوود مشغول به کار 
بودند به کمیته بررسی فعالیت های ضد آمریکایی فرا خوانده شدند. 
کمیته ای که ظاهراً برای تجسس و پیدا کردن عواملی که محرمانه 
می پرداختند،  آمریکایی  فیلم های  در  مخالف  سیاسی  تبلیغات  به 
تشکیل شده بود. بسیاری از چهره های برتر هالیوود، ازجمله »جان 
هیوستن« کارگردان و »همفری بوگارت« و »لورن باکال« بازیگر، 
اساسی  قانون  اول  اصالحیه  بر  تکیه  با  و  دادند  تشکیل  کمیته ای 
آمریکا به واشنگتن رفته و به حمله دولت به سینما اعتراض کردند. 
از 43 نفر فراخوانده شده به کمیته بررسی فعالیت های غیرآمریکایی 
به  19نفر  این  از  تن   11 زدند.  باز  سر  دادن  شهادت  از  نفر   19
11 »شاهد متخاصم« یکی از آنها،  کمیته فراخوانده شدند. از این 
نمایشنامه نویس و شاعر برجسته مهاجر، »برتولت برشت«، برای 

پاسخ دادن به سؤاالت کمیته انتخاب شد. 
10نفر دیگر با تکیه بر حقوقی که در اصالحیه اول در زمینه آزادی 
سرباز  جلسه  در  شرکت  از  شد  داده  آنها  به  گردهمایی  و  بیان 

بود:  قرار  این  از  شود  پرسیده  آنها  از  بود  بنا  که  سؤالی  زدند. 
عضو  هرگز  آیا  و  هستید  کمونیست  حزب  از  عضوی  شما  »آیا 
آمریکا  در  هرگز  مزبور  حزب  در  عضویت  بوده اید؟«  حزب  این 
حزب  این  زمانی عضو  افراد  این  همه  درواقع  و  نبود  غیرقانونی 
به  رسمًا  نفر   10 این  داشتند.  عضویت  هنوز  آنها  اغلب  و  بوده 
توهین به کنگره محکوم شده و بررسی پرونده آنها بر عهده مجلس 
بررسی ها  که  همان حین  در  این میان،  در  گذاشته شد.  نمایندگان 
هنوز درحال پیگیری بود، عده ای از کسانی که در صنعت سینما 
فعالیت می کردند به همراهی با کمیته و جدا کردن خود از این افراد 

» مظنون و خیانتکار« پرداختند. 
» اریک جانستن«، رئیس وقت انجمن سینمای آمریکا، اظهار داشت 
افراد  این  گرفت چون  نخواهد  کار  »به  را  افرادی  چنین  هرگز  که 
این قماش  از  افرادی  نفاق افکن هستند و من هرگز نمی خواهم که 
در عرصه هنر فعالیت کنند.« بسیاری از افراد فعال در هالیوود از 
جمله »رونالد ریگان«، که در آن زمان بازیگر درجه دو هالیوود و 
رئیس صنف بازیگران سینما بود و چنانکه می دانیم بعدها دو دوره 
ریاست جمهوری آمریکا را قبضه کرد و »والت دیزنی« در برابر 
کمیته بررسی فعالیت های غیرآمریکایی شهادت دادند که تهدیدی 
که این افراد برای صنعت سینما ایجاد می کنند تهدیدی جدی است. 
جادوگر  اینها  »اگر  داشت:  اظهار  »ای دالف منجو«  نام  به  بازیگری 
باشند من شکارچی جادوگران خواهم شد. من سرخ ها را به دام 
خواهم انداخت، دوست دارم همه را به جایی که تعلق دارند، یعنی 
روسیه، بفرستم.« اغلب استودیوهای فیلمسازی برای نشان دادن 
ساخت  کار  به  دست  نمایندگان  مجلس  تجسس های  با  هماهنگی 
فیلم های ضدکمونیستی شدند که از جمله آثار مشهور این دوره 
می توان به» جیم مک لین بزرگ« با بازی »جان وین«، »خیانت کار« و 
»تهدید سرخ« اشاره کرد. تنها استودیویی که چنین فیلمی نساخت ، 

استودیوی »یونیورسال- اینترنشنال پیکچرز« بود. 
رای گیری  با  آمریکا  بازیگران  صنف   1947 نوامبر  هفدهم  در 
تصمیم گرفت که تمامی اعضایش تعهد ضدکمونیستی بدهند. هفته 
بعد، در 24 نوامبر، مجلس نمایندگان با رای 346 به 17، احضاریه 
علیه ده مرد هالیوود مبتنی بر توهین آنها به کنگره را تصدیق کرد. 
براساس آن  اعالمیه ای خواند که  نیویورک  بعد جانستن در  روز 
فعالیت  به  قادر  اخراج شده و هرگز دوباره  از سینما  نفر  ده  این 
هنری نخواهند بود مگر اینکه از اتهام توهین تبرئه شوند و قسم 
بخورند که دست از اعتقادات خود برداشته اند. اکنون دیگر لیست 

سیاه اجرایی شده بود. 
کمیته بررسی فعالیت های ضدآمریکایی نتوانست مدارکی به دست 
آورد که بر تبلیغات کمونیستی در هالیوود داللت کند، ولی صنعت 
سینما به کلی دگرگون شده بود. در سال 1948، 204 نفر از فعاالن 
حرفه ای هالیوود نامه ای امضا کرده و به دیوان عالی دادند و از 
ده مرد هالیوود دفاع کردند، ولی دیوان عالی از خواندن آن سر 
باز زد. در سال 19۵0 این ده نفر به یک سال زندان محکوم شده 
نفر،  ده  این  از  یکی   19۵0 سپتامبر  در  اجرا شد.  مجازات شان  و 
که  اعالم کرد  عام  در مالء  دمیتریک«،  »ادوارد  نام  به  کارگردانی 
زمانی اعتقادات کمونیستی داشته و حاضر است علیه دیگرانی که 

به ادعای او زمانی کمونیست بوده اند شهادت بدهد. 
کمیته  در  حضورش  از  پس  و  کردند  آزاد  زندان  از  را  او  فورا 
و  مزبور  حزب  در  مختصرش  عضویت  شرح  و   19۵1 سال  در 
ارائه فهرستی از افراد خاطی عضو حزب دوباره به صحنه سینما 
بازگشت. بقیه خاموش ماندند و تا سال های سال نتوانستند هیچ 
فیلم   4 تهیه کننده  باشند. »آدرین اسکات«،  فعالیت هنری ای داشته 
دمیتریک، یکی از کسانی بود که دمیتریک از آنها نام برده بود و 
دیگر هرگز نتوانست تهیه کننده یک فیلم بلند باشد و تا سال 1972 

مطلقا هیچ فعالیتی در سینما نداشت. 
از 204 نفری که به دیوان عالی نامه نوشته بودند، 84 نفر نیز وارد 
لیست سیاه شدند. همه به شدت تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند 
و بوگارت که یکی از برجسته ترین اعضای کمیته اصالحیه اول بود 
مجبور شد مقاله ای بنویسد و همفکری خود با این جریان را تکذیب 
کند. در سال 19۵1 تمام کسانی که در شبکه CBC مشغول به کار 

بودند باید به ادای سوگند وفاداری تن می دادند. 
افراد بی شماری را  یافته و  کمی بعد لیست سیاه بسیار گسترش 
دربرگرفت. عده دیگری از این افراد نیز علیه همکاران خود شهادت 
»باد  و  مشهور  کارگردان  کازان«  »الیا  آنها  میان  در  که  دادند 
شولبرگ« فیلمنامه نویس، بدون ذره ای بی میلی شهادت هایی دادند 

که به بسیاری از هنرمندان آسیب رساند. 
آنها با همکاری یکدیگر گرایش های سیاسی هنرمندان را آن چنان 
حرفه ای  هنرمندان  از  بسیاری  شد  باعث  که  می کردند  تشریح 
برجسته و دوستان سابق شان مجبور به ترک آمریکا و رفتن به 
به تدریج لیست سیاه، کسانی که هیچ  اروپا بشوند.  یا  مکزیک و 
فعالیت سیاسی ای نداشتند را نیز دربرمی گرفت و در شهادت ها به 
دالیل خجالت آوری استناد می شد. یکی از شهود به خاطر داشت 
تلویزیونی  مجموعه  ده  در  زمان  آن  تا  که  استندر«،  »الیونل  که 
انتظار  هنگام  در  بازیگری  نقش  در  فیلمی  در  بود،  کرده  فعالیت 
برای رسیدن آسانسور با سوت آهنگ »انترناسیونال« را زده است 
و استندر، که هیچ فعالیت سیاسی ای در سابقه خود نداشت، دیگر 
هرگز نتوانست در عرصه هنر فعالیت کند. »گری کوپر« نیز از جمله 

کسانی بود که علیه همکاران خود شهادت داد.

خالق »سینما پارادیزو« رییس هیات 
داوران جشنواره رم شد

 

»جوزپه تورناتوره«، کارگردان سرشناس ایتالیایی رییس هیات داوران جشنواره 
»جوزپه  گذشته  روز  رم  فیلم  جشنواره  پنجمین  شد.برگزارکنندگان  رم  فیلم 

تورناتوره« را به عنوان رییس هیات داوران این رویداد سینمایی معرفی کردند. 

»جیان لوئیجی روندی«، رییس جشنواره رم با اعالم این خبر گفت: »تورناتوره 
در  نقش چشم گیری  که  است  ایتالیا  بزرگ ترین شخصیت های سینمای  از  یکی 

توسعه مرزهای هنر سینمایی داشته است.« 

بهترین  اسکار  پارادیزو« جایزه  فیلم »سینما  با   1990 »تورناتوره« که در سال 
فیلم خارجی را دریافت کرد، امسال با فیلم »Baaria« یکی از 9 نامزد این بخش 

از جوایز اسکار است. 
»سینما پارادیزو« معروف ترین اثر »تورناتوره« است که موفق به کسب 7 جایزه 
بافتا، جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره کن، جایزه هیات داوران جوایز آکادمی 

فیلم اروپا و جایزه بهترین فیلم خارجی از جوایز گلدن گلوب شد. 
»پروفسور«،  خوب اند«،  »همه  ساده«،  تشریفات  »یک  »مالنا«،  ناشناس«،  »زن 
ایتالیایی  کارگردان  این  سرشناس  آثار  ازدیگر  و»ستاره ساز«   »1900 »افسانه 

هستند. 
پنجمین جشنواره بین المللی فیلم رم درحالی طی روزهای 28 اکتبر تا ۵ نوامبر 
کارگردان  برتون«،  »تیم  نیز  کن  جشنواره  گذشته  روز  که  شد  خواهد  برگزار 

معروف آمریکایی را به عنوان رییس هیات داوران معرفی کرد.
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»آواتار« رسما پرفروش ترین فیلم 
تاریخ سینمای جهان شد 

فیلم »آواتار« ساخته ی »جیمز کامرون« سرانجام پس از هفته ها درخشش 
فوق العاده در گیشه سینماهای جهان، توانست رکورد پرفروش ترین فیلم 

تاریخ سینما را از چنگ »تایتانیک« درآورد. 
رکورد  توانست  »تایتانیک«  فیلم  با   1998 سال  در  که  کامرون«  »جیمز 
فیلم  بعد  12 سال  را بشکند، هرگز تصور نمی کرد  تاریخ سینما  فروش 

دیگری از خود او بتواند این رکورد را جابه جا کند. 
سالن  هزار   12 ازحدود  گذشته  هفته  آخر  تعطیالت  در  »آواتار«  فیلم 
سینمای 111 کشور، فروش 107 میلیون دالر را به دست آورد تا مجموع 
فروش جهانی آن خارج از آمریکای شمالی به 288/1 میلیارد دالر برسد 

و رکورد فروش »تایتانیک« را بشکند. 
با احتساب فروش ۵۵2 میلیون دالری در آمریکای شمالی، »آواتار« اکنون 
به مجموع فروش جهانی 84/1 میلیارد دالر رسیده و این به آن معناست 

که نه تنها در رتبه ی اول پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما جایگزین 
به عنوان  را  خود  نام  بتواند  می رود  احتمال  بلکه  است،  »تایتانیک« شده 

اولین فیلمی که فروش بیش از 2 میلیارد دالر داشته، به ثبت برساند. 
از  یکی  چین  گذشته،  هفته های  همچون  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورهای استقبال کننده از »آواتار« بود؛ بطوریکه پس از سه هفته اکران، 
ساخته جدید »جیمز کامرون« در این کشور فروش 102 میلیون دالری 

داشته است. 
عالقه مندان به سینما در فرانسه، آلمان، انگلستان، روسیه، اسپانیا، ژاپن، 
کره جنوبی، استرالیا به همراه برزیل و مکزیک در ثبت رکورد جدید جهانی 

برای فیلم »آواتار« نقش بسزایی ایفا کردند. 
»آواتار« در شصت وهفتمین جوایز ساالنه گلدن گلوب جایزه بهترین فیلم 

و بهترین کارگردانی را کسب کرد. 
منتقدین  انجمن  نگاه  از  سال  2009  سینمایی  اثر  بهترین  که  فیلم  این 
بهترین  اسکار  جایزه   نامزدهای  از  یکی  است،  گرفته  نام  نیویورک  فیلم 
جلوه های ویژه است که ساخت و نمایش آن ازسوی انجمن فیلم آمریکا 
یکی از مهم ترین رویداد های هنری و سینمایی سال گذشته معرفی شده 

است.

 براي دریافت جایزه افتخاري و طالیي صورت گرفت  
 

دعوت فستیوال »وزول«
 از پناهي و معتمدآریا 

 

از  فرانسه   فستیوال »سینماهاي آسیا« شهر »وزول« در شرق 
روز 26 ژانویه کار خود را آغاز کرده و در روز 2 فوریه پایان 
امسال  اند  کرده  اعالم  فستیوال  این  برگزارکنندگان  پذیرد.  مي 
جایزه افتخاري و طالیي این فستیوال را به جعفر پناهي و فاطمه 
معتمدآریا اعطا خواهند کرد. فستیوال »سینماهاي آسیا« تاکنون 
ایراني  ایران و هنرمندان  به سینماي  همه ساله جاي خاصي را 
داده است. از جمله بزرگداشتي بود که در سال 200۵ از عزت اهلل 

انتظامي بازیگر پیشکسوت ایران انجام داد.
این فستیوال که از 16 سال پیش تالش در معرفي سینماي آسیا 
سینما،  به  مند  عالقه  زوج  یک  همت  به  و  دارد  تماشاگرانش  به 
مارتین و ژان مارک تروآن به وجود آمد، امروزه به فستیوالي 
خود  سوي  به  را  سرشناس  کارگردانان  همه  که  شده  تبدیل 
این  در  معتمدآریا  فاطمه  و  پناهي  این جعفر  از  کشاند.پیش  مي 
بر  را  داوران  هیات  ریاست  پناهي  و  اند  کرده  فستیوال شرکت 
عهده داشته است. از جعفر پناهي براي حضور در فستیوال برلین 
این  است؛  این جشنواره دعوت شده  ویژه  مهمان  عنوان  به  نیز 
دعوت ها از جعفر پناهي فیلمساز که تاکنون در جشنواره هاي 
متعددي شرکت و جوایز زیادي را دریافت کرده در حالي صورت 
بود ممنوع  پیش در حالي که عازم سفر  او چندي  که  مي گیرد 
الخروج اعالم شد و مشکل خروج از کشور او تاکنون حل نشده 
است. شاید همین مساله باعث شده که سي امین فستیوال فیلم 
رتردام در سایت رسمي خود فراخواني براي حل مشکل پناهي 
منتشر کند. این فستیوال در مطلبي طوالني ضمن اشاره به شش 
دوره شرکت پناهي در این جشنواره و نیز ریاست هیات داوران 
سینماي  در  پناهي  که  افتخاراتي  کامل  با شرح   ،2008 سال  در 
جهان به دست آورده خواهان رفع ممنوع الخروجي این فیلمساز 
مشهور ایراني شده است. فاطمه معتمدآریا نیز که براي حضور 
در فستیوال »سینما هاي آسیا« وزول دعوت شده است چندي 
پیش ممنوع الخروج اعالم شد و از تیم سینماگراني که به دعوت 
چندي  اما  ماند  جا  بودند  شده  دعوت  امریکا  به  اسکار  آکادمي 
بازیگر  این  کشور  از  خروج  مشکل  رفع  بر  مبني  اخباري  پیش 

سینما منتشر شد. 

»زمزمه با باد« شهرام علیدی 
جایز ه ی »دون کیشوت« را گرفت

ایرانی  کارگردان  علیدی«،  »شهرام  ساخته  باد«  با  »زمزمه  فیلم 
جایز ه ی »دون کیشوت« را از جشنواره فیلم نروژ دریافت کرد. 

فیلم »ترومسو« نروژ شب گذشته  بین المللی  بیستمین جشنواره 
پایان یافت و فیلم »زمزمه با باد« به کارگردانی »شهرام علیدی« 
موفق به کسب جایزه »دون کیشوت« شد که ازسوی هیات داوران 
فدراسیون بین المللی انجمن های فیلم و سینماهای خصوصی اعطا 

شد. 
منتقدین  هفته  بخش  از  جایزه   3 برنده  باد«  با  »زمزمه  فیلم 
شصت ودومین جشنواره  فیلم کن است که دو جایزه از ششمین 
جشنواره فیلم »آمازون« در برزیل و همچنین جشنواره فیلم های 
اخیرا  فیلم  این  است.  کرده  کسب  نیز  فرانسه  »پساک«  تاریخی 
شده  »نوردیک«  فیلم  شورای  از  برگمن«  »اینگمار  جایزه  نامزد 

است. 
به گزارش اسکرین  دیلی، جایزه بهترین فیلم جشنواره ترومسو 
به »در« از آلمان ساخته »آنو سائول« رسید و فیلم »10 تا 11« 
فدراسیون  از  را  فیپرشی  جایزه  اسمر«  »پلین  ساخته  ترکیه  از 

بین المللی منتقدین فیلم گرفت.   
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یافتن همسري ایده آل دشوارتر از یافتن 
موجودات فضایي در کهکشان ها  

  
با  ایده آل و کاماًل مطابق  پیدا کردن همسري  انگلیسي مي گوید؛ شانس  یک محقق 
شرایط فرد کمتر از یافتن موجودات فضایي بیگانه در کهکشان ها است. به گزارش 
تلگراف پیتر باکوس 31 ساله که در دانشگاه وارویک محقق اقتصاد است با استفاده 
از همان فرمول محاسباتي که دانشمند ان براي شناسایي تعداد احتمالي حیات هاي 
فرازمیني در کهکشان ما به کار مي گیرند، محاسبه کرده است که شانس پیدا کردن 
یک شریک زندگي مناسب در پایتخت انگلیس 00034/0 درصد یعني یک نفر از هر 
28۵ هزار نفر است. این فرمول محاسباتي موسوم به »Drake« در دهه 1960 توسط 
فرانک دریک اخترفیزیکدان امریکایي طراحي شده است. نتایج تحقیقات باکوس مطمئنًا 
این  امیدوارکننده نیست خصوصًا آنجا که مي گوید براساس  براي مجردها چندان 
توانند  26 زن مي  انگلستان، فقط  30 میلیون زن در کشور  از میان  فرمول نجومي 
گزینه یي مناسب براي او به حساب بیایند، باکوس مي گوید؛ یافته هاي او همان قدر 
ناامیدکننده است، براي  ایده آل هستند  یافتن همسري  به دنبال  که براي کساني که 
کساني که خود را به خاطر عدم توفیق در یافتن همسري مناسب سرزنش مي کنند، 

تسلي بخش است.   

افزایش روند مصرف بیش از اندازه داروهاي 
مسکن در امریکا  

 
 محققان هشدار دادند روند مصرف افراطي و بي رویه داروهاي مسکن در امریکا 
فایل هاي  این پژوهش  امریکایي در  ایسنا، محققان  به گزارش  افزایش است.  به  رو 
دارویي مربوط به 9940 فرد بالغ در سال هاي 1997 تا 200۵ را به مدت حداقل سه 
ماه مورد بررسي قرار دادند. داروهاي این افراد براي تسکین دردهاي مزمن ناشي 
از بیماري هاي غیرسرطاني شامل دردهاي کمر، گردن، سردردها، دردهاي التهاب 
از  نفر   ۵1 که  دریافتند  محققان  بودند.  تجویز شده  و جراحات  یي  آرواره  مفاصل، 
این بیماران این داروها را به مقدار زیاد مصرف کرده بودند که در شش مورد این 
وضعیت خطرناک و کشنده بود. این تحقیق نشان داد هر چه میزان دوز دارو بیشتر 
باشد احتمال اوردوز شدن بیمار تا 9 برابر افزایش پیدا مي کند. این پژوهش از سوي 
محققان انستیتو »تحقیقات سالمت گروه« در سیاتل انجام شده و شرح آن در نشریه 
ساالنه هاي طب داخلي منتشر شده است. متخصصان تصریح مي کنند عالئم افرادي 
که بر اثر مصرف زیاد این داروها اوردوز مي شوند شامل هذیان گویي، از دست 

دادن هوشیاري، گیجي، مشکالت تنفسي و زمین خوردن است.  

مرگ بر اثر عدم شست وشوي دست ها
 توسط کادر درمان  

 
 تحقیقات جدید به عمل آمده در امریکا نشان داد پزشکان و پرستاران این کشور به 
علت عدم شست وشوي دست ها، روزانه مرگ 247 بیمار را در این کشور رقم مي 
زنند. به گزارش تایم نتایج تحقیقات به عمل آمده در این باره بیانگر این واقعیت بود 
که پرستاران و پزشکان در زمان ورود یا خروج از اتاق بیمار به طور میانگین تنها 
این در حالي است که  از موارد، شست وشوي دست را رعایت مي کنند.  نیمي  در 
مراقبین بهداشتي و پزشکان مي توانند با شستن دست ها مانع از شیوع عفونت هاي 
مرگبار شوند. شستن دست ها در زمان خروج یا ورود به اتاق بیمار از مهم ترین 
عوامل پیشگیري از اشاعه میکروب هاي بیماري زا است که سازمان بهداشت جهاني 

بر آن تاکید دارد.  

 درخواست از کارمندان کره یي؛ بچه دار شوید 
 

به کارکنان و کارمندان دولت در کره جنوبي دستوري غیرعادي و جالب داده شده 
است مبني بر اینکه بروند به خانه هایشان و تولید مثل کنند. به گزارش بي بي سي 
وزارت بهداشت، رفاه و امور خانواده کره جنوبي بدون توجه به کاغذ هایي که بدون 
رسیدگي روي میز کار کارمندان انباشته شده است، در روز کاري وسط هفته چراغ 
تا کارمندان مجبور شوند به  پایان ساعت کاري خاموش مي کند  اداره را در  هاي 
جاي ماندن در اداره براي تمام کردن کارهاي باقي مانده به خانه و آغوش خانواده 
بازگردند و سعي کنند بر تعداد فرزندان خود اضافه کنند.وزارت بهداشت همچنین 
به  اکنون  تکرار خواهد شد.کره جنوبي  بار  یک  ماهي  ها  این خاموشي  کرده  اعالم 
جمع کشورهایي پیوسته که داراي پایین ترین میزان زاد و ولد در جهان اند و این 
میزان حتي به کمتر از ژاپن، کشور همسایه کره جنوبي، رسیده است. به همین دلیل 
با توجه به رشد جمعیت پیر این کشور و باال رفتن هزینه بهداشت و کمبود نیروي 
جوان، ترغیب مردم به تولید مثل در اولویت دولت کره جنوبي قرار گرفته است. در 
واقع یکي از وظایف وزارت بهداشت همین ترغیب مردم به تولید مثل است. وزارت 
بهداشت، رفاه و امور خانواده کره جنوبي با تشویق و دادن پاداش به کارمنداني که 
بیش از یک فرزند دارند و همچنین ترتیب دادن گردهمایي کارمندان براي یافتن عشق 
و همسر مي خواهد کارمندان این وزارتخانه الگوي دیگر کارکنان دولت قرار بگیرند. 
ولي منتقدان دولت کره جنوبي مي گویند به جاي این دستور و اقدامات غیرعادي، بهتر 
است اصالحاتي در نظام رفاه و آموزش این کشور انجام گیرد تا هزینه کمرشکن 

زندگي مانع از تشکیل خانواده در بین زوج هاي جوان نشود. 
 

  

آیا امریکا در جنگ 
با مواد مخدر شکست 

خورده است؟
ترجمه؛مینا شرفي

مواد  علیه  امریکا  و خطا جنگ  40 سال شکست  از  پس 
در  یعني  بود  آمده  وجود  به  که  شکلي  همان  به  مخدر 
میان خونریزي، فساد و رسوایي به پایان رسید. امریکا 

از امریکاي جنوبي  با مواد مخدرش را  ماموران مبارزه 
هاي  سیاست  است  قرار  هم  واشنگتن  و  کرده  خارج 
مربوط به مخدرها را بازنگري کند. این در حالي است که 
در طوالني ترین جنگ امریکا که با صرف میلیاردها دالر 
و مرگ هزاران نفر همراه بوده دولتمردان این کشور به 
هیچ موفقیتي دست نیافته اند. البته جنگ امریکا علیه مواد 
مخدر حداقل براي مردم بولیوي یک مزیت داشته و آن 
این است که آنها مي توانند به صورت قانوني در حیاط 

خانه خود کوکائین بکارند.
در  مخدر  مواد  علیه  امریکا  جنگ  ایندیپندنت  گزارش  به 
آغاز   1969 سال  در  نیکسون  ریچارد  دوران  در  واقع 
مبارزه  ماموران  امریکا  که  بود  دوران  همین  در  و  شد 
با مواد مخدرش را به کشورهاي مختلف از کلمبیا گرفته 
مبارزه  مهارنشدني  غول  این  با  تا  فرستاد  افغانستان  تا 
امیدوار بودند خیلي زود  آنها  این در حالي بود که  کند. 
پیروزي خود را جشن بگیرند اما بعد از 40 سال سرانجام 

به شکست خود اعتراف کردند. 
سیاست هاي امریکا در جنگ با مواد مخدر تنها موجب 
افزایش تعداد زندان هایي در این رابطه شده که البته این 
بوده  این دولت همراه  براي  با هزینه هاي گزافي  مساله 
است. تامین هزینه هاي الزم براي یک میلیون و 600 هزار 
زنداني که در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر در 
آسان  چندان  دولت  این  براي  هستند  امریکا  هاي  زندان 
نیست. براي مثال مسووالن فدرال به زندان هاي کالیفرنیا 
دستور داده اند به دلیل نبود فضا و امکانات الزم هرچه 
سریع تر 40 هزار نفر را که به دلیل مواد مخدر در زندان 
هاي این منطقه هستند آزاد کنند. یکي از دالیل عقب نشیني 
امریکا از سیاست هایش در قبال جنگ با مواد مخدر را 
این کشور در کشورهاي  فایده  توان تالش هاي بي  مي 
در  است.  مکزیک  کشورها  این  از  یکي  دانست.  خارجي 
مکزیک در سال 2009 بیش از هفت هزار نفر در رابطه با 
جنگ با مواد مخدر جان خود را از دست دادند. در سه 
سال گذشته رقم کشته شدگان در این رابطه در مکزیک 

به بیش از 16 هزار نفر مي رسید که این میزان بیش از 
تلفات انساني امریکا در افغانستان است. این تعداد کشته 
کالدرون  فلیپه  به  امریکا  فشارهاي  دلیل  به  توان  مي  را 
رئیس جمهور مکزیک براي مبارزه با مواد مخدر دانست. 
به طوري که کالدرون مجبور شده 49 هزار نفر از ارتش 
را براي مبارزه با مواد مخدر بگمارد که این تعداد نیرو 
2003 در  بریتانیا در سال  که  نیروهایي است  از  بیشتر 
این  با وجود  البته  فرستاد.  این کشور  به  عراق  با  جنگ 
تعداد نیرو خونریزي ها در مکزیک به خاطر مواد مخدر 
همچنان ادامه دارد. کلمبیا دیگر تالش ناموفق امریکا در 
این زمینه است. هرچند این کشور سوبسیدي چندمیلیارد 
اختصاص  کلمبیا  در  مواد مخدر  با  مبارزه  براي  دالري 
داده است اما به دلیل فساد نیروهاي مبارزه با مواد مخدر 
در این کشور و اینکه قاچاقچیان خیلي راحت ماموران را 
مي خرند این مبارزه به جایي نرسیده و قاچاقچیان خیلي 

راحت به فعالیت خود ادامه مي دهند. در این شرایط حتي 
زمینه  این  در  خود  شکست  به  هم  امریکایي  دولتمردان 
اذعان داشته اند. انگل نماینده دموکرات کنگره امریکا در 
این باره مي گوید؛ »در طول سال ها میلیون ها دالري که 
امریکایي ها به عنوان مالیات به دولت پرداخته اند صرف 
جنگ با مواد مخدر در کشورهاي امریکاي التین و حوزه 
کارائیب شده است اما نتایجي که ما در این زمینه به دست 
آورده ایم واقعًا اندک و بي ثمر بوده است.« ماه مه گذشته 
هاي  ملي سیاست  اداره  رئیس  کرلیکوسکه  گیل  که  بود 
مخدر  مواد  با  جنگ  کمپین  رئیس  و  مخدر  مواد  کنترل 
اعالم کرد دیگر از عبارت »جنگ علیه مواد مخدر« استفاده 

نخواهد کرد. 

چند هفته قبل از این هم مقامات کشورهایي چون برزیل، 
اعالم  امریکا  جدید  جمهور  رئیس  به  کلمبیا  و  مکزیک 
شده  مواجه  شکست  با  افیوني  مواد  این  با  جنگ  کردند 
و خواهان تغییر سیاست هاي امریکا در قبال این مساله 
شدند. یکي از دالیل شکست این جنگ را مي توان فساد 
مقامات مربوطه دانست. رئیس جمهور مکزیک مي گوید؛ 
»بسیاري از مقامات واشنگتن همانند مسووالن مکزیکي 
به  هستند.  فاسد  مخدر  مواد  با  مبارزه  زمینه  در  فعال 
اعتقاد من باید هر دو طرف در این باره مورد مواخذه قرار 
گیرند.« به عالوه کالدرون مي گوید سیاست هاي امریکا 
درباره فروش و نگهداري اسلحه باعث تلفات گسترده در 
است  مدعي  او  است.  مواد مخدر شده  به خاطر  مکزیک 
90 درصد از 30 هزار اسلحه یي که از قاچاقچیان مواد 
مخدر در مکزیک به دست آورده اند از طریق امریکا وارد 
از  که  التین  امریکاي  کشورهاي  است.  شده  کشورش 
برنامه هاي ناموفق امریکا در قبال مبارزه با مواد مخدر 
ناامید شده اند خودشان در قبال این مساله دست به کار 
شده اند و در اواخر ماه گذشته بود که ونزوئال و بولیوي 
نیروهاي مبارزه با مواد مخدر امریکایي را از مرزهایشان 

بیرون کردند. 
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تاثیر بحران اقتصادي بر بازار 
حیوانات خانگي  

 
خانگي  حیوانات  فروش  و  خرید  بر  اقتصادي  بحران  تاثیر 
از  برخي  کریسمس  عید  ایام  در  است.  بوده  منفي  بسیار 
خانواده هاي آلماني به فرزندان شان حیوانات خانگي هدیه مي 
دهند. کالوس اوکسنر که فروشنده حیوانات خانگي است، مي 
گوید؛ »در این روزها تمام فروش ما سه خرگوش، دو خوکچه 

هندي و یک بلبل بوده است.« 
آلمان  در  خانگي  حیوانات  فروشگاه  هزار  چهار  از  بیش 
وجود دارد.آلماني ها ساالنه سه میلیارد و ۵00 میلیون یورو 
براي حیوانات خانگي شان خرج مي کنند. مدیرعامل اتحادیه 
اقتصادي  »بحران  گوید؛  مي  خانگي  حیوانات  هاي  فروشگاه 
از  بخش  این  درصدي   30 تا   20 بین  درآمد  کاهش  به  منجر 
اقتصاد شده است.«به گزارش دویچه وله در حال حاضر بدون 
احتساب آبزیان، 23 میلیون و 300 هزار حیوان در خانه هاي 
مردم نگهداري مي شود.گربه ها محبوب ترین حیوان خانگي 
هستند که تعداد آنها به هشت میلیون و 200 هزار مي رسد. 
 ، اختیار خرگوش  200 هزار در  میلیون و  با شش  رتبه دوم 
۵00 هزار سگ  خوکچه هندي و موش هاست. پنج میلیون و 
و سه میلیون و 400 هزار انواع مختلف پرندگان نیز از دیگر 
حیوانات دوست داشتني آلماني ها هستند.این در حالي است 
که در بیش از دو میلیون آکواریوم و دو میلیون و 300 هزار 
حوض نیز میلیون ها ماهي و آبزیان دیگر نگهداري مي شوند 
که آمار و ارقامي در مورد آنها وجود ندارد. کالوس اوکسنر 
مي گوید؛ »روند عمومي نشان از این دارد که گربه تبدیل به 
»در عوض سگ  افزاید؛  مي  وي  است.«  آل شده  ایده  حیوان 
و  است  گران  آنها  غذاي  هستند.  اقتصادي  بحران  بازنده  ها 
پرداخت مالیات براي نگهداري از سگ هزینه مضاعفي را نیز 
ایجاد مي کند. در نهایت نیز سگ ها باید حداقل روزي سه بار 
براي قضاي حاجت بیرون برده شوند و هر کسي وقت این کار 
و  میلیارد  دو  خانگي ساالنه  غذاي حیوانات  تامین  ندارد.«  را 
600 میلیون یورو خرج روي دست صاحبان آنها در آلمان مي 
گذارد. عالوه بر این 900 میلیون یورو نیز هزینه قفس، قالده 
حیوانات  نگهداري  براي  که  شود  مي  آالتي  و  ابزار  سایر  و 

در خانه ضروري است.در اروپا تنها انگلیسي ها و فرانسوي 
خرج  خود  حیوانات  براي  ها  آلماني  از  بیشتر  که  هستند  ها 
تعداد  که  ایتالیا  و  در روسیه  که  است  درحالي  این  کنند.  مي 
حیوانات خانگي خیلي بیشتر است، براي حیوانات کمتر خرج 

مي شود. 

ماجراي کارگري که عاشق دختر 
پوتین شد  

 
 پلیس گشت میدان سرخ مسکو در کنار یکي از درهاي ورودي 
کاخ کرملین جواني را بازداشت کرد که قصد داشت به زور وارد 
کرملین شود. به گفته رئیس پلیس ناحیه »کیتاي گوراد« مسکو، 
بختیار 3۵ساله ساکن جمهوري داغستان به ماموران پلیس گفت 
براي دیدار با »دیمیتري مدودوف« رئیس جمهور روسیه عجله 
دارد چرا که بحث مهمي در میان است، وي براي خواستگاري 
از دختر رئیس جمهور روسیه باید به کرملین برود. به گزارش 
ریانووستي به نظر مي رسد این جوان جنوبي )مانند خیلي هاي 
که  چرا  است  کرده  اشتباه  هم  با  را  مدودوف  و  پوتین  دیگر( 
دیمیتري مدودوف داراي یک فرزند پسر متولد 1996 است، اما 
والدیمیر پوتین نخست وزیر کنوني روسیه دو دختر دارد. گفته 
هاي این جوان ناپخته قفقازي ماموران پلیس مسکو را متقاعد 
به  درمان  و  تشخیص  براي  را  بخت  نگون  داماد  این  و  نکرد 
منتقل کردند.  پایتخت  بیمارستان هاي رواني- درماني  از  یکي 
ماموران  گفته  به  داغستاني  جوان  این  که  است  حالي  در  این 
پلیس، بسیار ساده و متواضع بوده و لباس هاي پاکیزه یي به 
تن داشت. آن طور که بعداً معلوم شد، این جوان داغستاني دو 
سال پیش براي پیدا کردن کار و تامین معاش به مسکو سفر 
از شرکت  یکي  در  بود  توانسته  زمان  آن  در  است. وي  کرده 
هاي ساختماني کار مناسبي پیدا کند و طي این مدت بخشي از 
درآمد خویش را براي مادر، پدر و برادرش به داغستان ارسال 
کند. بعد از بروز بحران مالي در کشور عملیات ساختمان سازي 
از کارگران روستایي  متوقف شد و بختیار نیز مانند بسیاري 
فکر خوشبختي  به  گرفت  تصمیم  زمان  آن  در  بیکار شد. وي 
با دختر  بلکه  با هر دختري  نه  البته  کند،  ازدواج  و  باشد  خود 

رئیس جمهوري،  
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موراکامي و استعاره هایي 

عین حقیقت 

در  ژاپني  نویسنده  مشهورترین  و  پرفروش ترین  موراکامي،  هاروکي 
گفت و گویي با خبرگزاري رویترز دلیل محبوبیت کتاب هایش را استفاده از 
استعاره در آنها دانست و گفت: در دنیاي پس از 11 سپتامبر، استعاره ها 
در  موراکامي  باشند.  حقیقت  از  تاثیرگذارتر  و  قوي تر  بسیار  مي توانند 
گفت و گویي با خبرگزاري رویترز گفت: »گرچه نوشتن درباره دنیاي پس 
از جنگ سرد الزامي است، حتي رئالیستي ترین )حقیقتگراترین( داستان ها 
هم به اندازه کافي قادر به بیان آن نیستند. تنها از راه استعاره است که 
مي توان درباره آن نوشت. « در ماه مي )اردیبهشت( موراکامي رماني دو 
جلدي )10۵۵ صفحه اي( با عنوان 84Q1 منتشر کرد که عنوان آن یادآور 
رمان »1984« نوشته »جورج اورول« است. این کتاب در فصل هاي متوالي 
به داستان یک شخصیت زن به نام »آئومامه« و یک شخصیت مرد به نام 
»تنگو« مي پردازد و موضوع هایي چون فرقه گرایي، سوءاستفاده از دست 
دادن، عشق و قتل را بررسي مي کند. نویسنده دلیل نوشتن این کتاب را 
حمالت 11 سپتامبر و حمله به مترو توکیو در سال 199۵ توسط یک فرقه 
مذهبي دانست. او گفت: »به نظر من ممکن نیست حمالت 11سپتامبر در 
یک دنیاي واقعي رخ دهد. باید دنیایي وجود داشته باشد که در آن چنین 
اتفاقي روي نمي دهد. من همیشه به این شک دارم که آیا دنیایي که در آن 
زندگي مي کنم همان دنیاي اصلي و حقیقي است یا نه. همیشه این حس در 
 84Q1 من وجود دارد که دنیایي دیگري هست که مثل دنیاي ما نیست.« در
تنگو با دختر نوجوان عجیبي آشنا مي شود که از فرقه اي مذهبي که توسط 
پدرش پایه ریزي شده فرار کرده است. موراکامي پس از حمله یک فرقه به 
مترو توکیو که باعث کشته شدن 12 نفر و زخمي شدن هزاران نفر دیگر 
شد بار ها در آثارش به دالیل پیروي افراد از فرقه ها پرداخته است. رمان 
84Q1 پس از اینکه با استقبال بسیار روبه رو شد، در اکتبر)مهر( امسال 
در تیراژ دو میلیون نسخه مجددا در ژاپن منتشر شد. هاروکي موراکامي 
60 ساله، 30 سال است که رمان، داستان کوتاه و مقاله مي نویسد و آثار 

او تاکنون به 40 زبان زنده دنیا برگردانده شده اند. 

منوچهر فرهنگ درگذشت 

خداحافظ کینز ایراني 
 

دکتر منوچهر فرهنگ که از او به عنوان »پدر علم اقتصاد ایران« نام برده مي شود، روز 
دوشنبه در سن 90 سالگي درگذشت. وي که متولد سال 1298 در بابل است، نقش مهمي 
در ورود علم اقتصاد به کشور داشته است. او که دکتراي اقتصاد خود را از دانشکده 
حقوق و علوم اقتصادي پاریس فرانسه گرفته بود، اولین فردي است که کتاب معروف 
»نظریه عمومي اشتغال، بهره و پول« جان مینارد کینز را به فارسي ترجمه کرد که این 

ترجمه در سال 1348 عنوان جایزه بهترین کتاب اقتصادي سال را از آن خود کرد. 
عالقه مند  کینز  مینیارد  جان  به  اروپا  در  تحصیل  سال هاي  در  که  را  فرهنگ  منوچهر 
شد، شاید بتوان پیشرو مکتب کینزین در ایران دانست. او پس از بازگشت به ایران به 
ابتدا به عنوان استاد  دعوت دکتر کیان براي تدریس به دانشگاه تهران دعوت شد. در 
حق التدریس با حقوقي در حدود سه هزار تومان در دانشگاه تهران به تدریس مشغول 

شد. 
در همین دوران بود که دکتر حسین پیرنیا به دلیل عالقه اي که در منوچهر فرهنگ سراغ 
داشت، پیشنهاد ترجمه کتاب »نظریه عمومي اشتغال، بهره و پول« جان مینیارد کینز را به 
او داد. منوچهر فرهنگ در مورد ترجمه اثر معروف کینز ساده و بي پروا گفته بود: »دکتر 
پیرنیا که مي دانست به کینز عالقه دارم یک روز از من پرسید چرا کتاب هایش را ترجمه 
نمي کني؟ گفتم عالقه دارم اما نیاز به زمان دارم. گفت: اگر ترجمه کني، پانزده هزار تومان 
بابت ترجمه ات مي پردازیم. فکر کردم پول بسیار خوبي است و با آن مي توانم خانه اي 

بخرم بنابراین پس از مدتي پیشنهاد را پذیرفتم.« 
مي کرد،  بازگو  را  آن  که  بار  هر  و  کرده  تعریف  را  خاطره  این  بارها  فرهنگ  منوچهر 
مي خندید و براي دکتر پیرنیا درود مي فرستاد. »آن روزها که دکتر حسین پیرنیا پیشنهاد 
ترجمه کتاب را داد و من امضا کردم، تا خانه دویدم تا موضوع را به همسرم بگویم. فکر 
مي کنم اول زنگ زدم اما هما جواب نداد بنابراین به سرعت به طرف خانه رفتم و جریان 
را برایش گفتم. هر دو خوشحال شدیم اما همسرم، خوشحالي ام را تبدیل به نگراني کرد. 
او گفت: حال ببین مي تواني کتاب را ترجمه کني؟ کتاب را که باز کردم و به اصطالح 
به چشم خریدار نگاهش کردم، پشتم لرزید. دیدم کار بسیار سختي است و حقیقتش را 
بخواهید یک لحظه پشیمان شدم. فوري به دانشگاه برگشتم، تا به دکتر پیرنیا بگویم که 
نمي توانم ترجمه اش کنم اما گفتند قرارداد را اساتید امضا کرده اند و کار از کار گذشته 
است. پس از اعالم خبر امضاي قرارداد نگران و مضطرب شدم و به ستون ساختمان 

دانشکده تکیه دادم و تازه فهمیدم چه کار سختي پیش رو دارم.« 
منوچهر فرهنگ پس از آن به خانه برمي گردد و برنامه اي براي ترجمه کتاب معروف جان 
مینیارد کینز تنظیم مي کند. او گاهي چند روز خود را در اتاقش حبس مي کند. ریاضت 
مي کشد. مي نویسد و پاره مي کند. دوباره مي نویسد تا اینکه پس از سه سال تالش مداوم 
موفق مي شود اثر کینز را به فارسي ترجمه کند. کار به اندازه اي دشوار و نفسگیر است 
بي آنکه  را بجود  فرهنگ موفق شد چرم خام  پیرنیا، »منوچهر  قول دکتر حسین  به  که 

دندان هایش خرد شود.« 
این  از ترجمه  او پس  اما  اثر معروف کینز نخستین ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ است 
آثار  بهترین  از  یکي  هنوز  که  کتابي  مي کند.  ترجمه  را  اقتصادي«  علوم  »فرهنگ  کتاب 
۵ سال زمان مي برد و  فارسي در حوزه اقتصاد است. نگارش فرهنگ علوم اقتصادي 
این مدت منوچهر فرهنگ به تنهایي، هزاران اصطالح و لغت اقتصادي را ترجمه و  در 
گردآوري مي کند و در عین حال رنگ وبوي ایراني به آن مي بخشد. کتاب سرانجام منتشر 
مي شود و عرضه آن در کتابفروشي ها و محافل اقتصادي، استقبال زیادي به دنبال دارد. 
رئیس اسبق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در دوره زندگي خود ده ها کتاب اقتصادي 

را تالیف و ترجمه کرده است. 

100 داستان کوتاه براي 
کمک به هائیتي 

یک نویسنده براي کمک به زلزله زدگان هائیتي 
به سراغ داستان کوتاه رفت. »گرگ مک کویین« 
نویسنده بریتانیایي از دیگر نویسندگان خواست 
زلزله زدگان  به  مالي  کمک  جمع آوري  براي  تا 
این  برنامه  بنویسند.  کوتاه  داستان  هائیتي 
نویسنده این است که این داستان هاي کوتاه در 
قالب یک کتاب الکترونیک فروخته و درآمد آن 
به صلیب سرخ جهاني اهدا شود تا صرف کمک 
داستان هاي  این  شود.  هائیتي  زلزله زدگان  به 
کوتاه باید دربرگیرنده هزار کلمه باشد. در عین 
نباید  داستان ها  این  از  یک  هیچ  موضوع  حال 
انهدام  و  ویراني  یا  و  مرگ  خشونت،  درباره 
باشد. این داستان ها باید تا 2۵ ژانویه به آدرس 
100storiesforhaiti@gmail فرستاده شود. 

پیش  روز  یک  درست  که  هائیتي  مهیب  زلزله 
از شروع جشنواره ادبي و نمایشگاه کتاب این 
کشور رخ داد، در میان نویسندگان و ناشران 

نیز بازتاب وسیعي یافت. 
این جشنواره چهارروزه که قرار بود براساس 
برنامه از 24 دي آغاز  شود به عنوان رویدادي 
همواره  که  هائیتي  در  تاثیرگذار  و  فرهنگي 
تلقي  به سر مي برد،  ناآرامي  و  زیر سایه جنگ 
ادبي  جشنواره  مدیر  بري،  لو  میشل  مي شد. 
امسال برنامه هاي متعددي را در جشن امسال 

الفریر،  دني  از  گذشته  بود.  گرفته  نظر  در 
نویسنده مشهور مدیسي 2009، موریل باربري، 
سرژ براملي )برنده انترایه(، لیو یوریس )برنده 
جایزه نیکال بوویه 2009( و آلن مابانکو )برنده 
جایزه بزرگ ادبي آفریقاي سیاه( از نویسندگان 
این  بودند.  امسال  ادبي  جشن  در  حاضر 
نخستین بار  براي  گذشته  سال  ادبي  جشنواره 
در هائیتي برگزار شد و عالقه مندان فراواني را 

در این کشور به خود جذب کرد. 
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ادعاي نشر مازیار و پاسخ سایت شاملو 
 

دردسرهاي جلد 12 »کوچه« 
 

 پس از آنکه چند روز پیش، مهرزاد کاظم زاده مدیر انتشارات 
مازیار مدعي شد »برخي از فیش هاي متن ارائه شده از سوي 
آیدا براي انتشار جلد دوازدهم کتاب کوچه، زاییده ذهن و قلم 
همسر  سرکیسیان  آیدا  و  خود  اختالف  از  و  نیست«  شاملو 
شاملو  رسمي  سایت  آورد،  میان  به  سخن  شاملو  یاد  زنده 
گفته  به  و  کرد  منتشر  عمادي  مدیرش محسن  قلم  به  مطلبي 
ایلنا  با  وگو  گفت  در  زاده  کاظم  داد.  پاسخ  زاده  کاظم  هاي 
آثارش آشنایي  و  با شاملو  بود؛ »سال هاست  گفته  همچنین 
نیز سال ها پیش  قرارداد نشر مجموعه کتاب کوچه  دارم و 
بین من و شاملو امضا شده است.« محسن عمادي در سایت 
شاملو نیز پاسخ خود را چنین آغاز کرده؛ »در مجلدات منتشر 
شاملو  احمد  همکار  عنوان  به  آیدا  نام  کوچه،  کتاب  از  شده 
آمده است. بیان این همکاري صرفًا در فراهم آوردن فضاي 
همکاري نبوده است که اگر چنین بود به روایت خود شاعر 
باید نام آیدا در بسیاري از کتاب هاي شاعر در جایگاه مولف 
یا همکار ذکر مي شد که نشده است، چنانچه احمد شاملو در 
قرارداد معروف سال 68 خود براي تمامي آثارش ذکر مي کند 
که این آثار بیش از خود من مدیون و متعلق به شخص آیدا 
است. آنچه آقاي کاظم زاده را به گفتن چنان عباراتي کشاند، 
بخشي  و  دارد  ایشان  مردساالرانه  ذهنیت  در  ریشه  بخشي 
نشانه بي حرمتي ایشان به خواست، نظر و بیان دقیق احمد 
شاملو.« از سوي دیگر کاظم زاده مدیر نشر مازیار در مورد 
جلد 12 کتاب کوچه نیز این گونه توضیح داده بود؛ »مدت ها 
جلد  براي  که  را  یي  اولیه  هاي  نسخه  سرکیسیان  خانم  قبل 
دوازدهم این مجموعه در نظر گرفته بود به من تحویل داد و 
من در همان خوانش نخست متوجه شدم آیدا خودش برخي 
از فیش هاي ناقص مانده شاملو را تکمیل کرده است.« ناشر 
از شکایت  اثر  این  انتشار  ماندن  ادامه معوق  آثار شاملو در 
هاي آیدا سرکیسیان و ع. پاشایي با هدف تفویض حق انتشار 
این مجموعه از انتشارات مازیار خبر داد؛ »دادگاه با توجه به 
اسناد قرارداد من و شاملو به آنها راي منفي داد و پس از آن 
مطمئن  پیشاپیش  من  که  کردند  تجدیدنظر  دادگاه  درخواست 
او همچنین  نتیجه خواهد ماند.«  آنها بي  باز هم تالش  هستم 
گفت اگر همسر شاملو به نوشتن عالقه دارد و خود را در حد 
به اسم خودش  تواند  داند، مي  اندازه هاي چاپ کتاب مي  و 
کتاب چاپ کند، نه اینکه از آبرو و شهرت همسرش استفاده 
کاظم  که  مطالبي  به  را  شاملو  سایت  پاسخ  بخوانید  اما  کند. 
زاده درباره آیدا ذکر کرده؛ »من شاهد تالش، دقت و وسواس 
آیدا براي به ثمر رساندن کار ناتمام شاملو و احاطه ایشان بر 
متد و شیوه کار کتاب کوچه بودم و هستم. به باور من شاید 
بهتر باشد که آیدا کتاب کوچه را به نام خود به چاپ برساند، 
نه به این علت که این آثار کار احمد شاملو نیست که هست 
بلکه به این دلیل که گفته هاي آقاي کاظم زاده به جاي کمک 
به انتشار کتاب، از آن رو که خود را از مولفان صاحب نظرتر 
مي دانند، وقفه و مشکل ایجاد مي کند. من شاهد تصحیحات 
آیدا بر نسخه هایي از کتاب کوچه بوده ام.« عمادي ادامه داده 
است؛ »مساله پیش رو ساده تر از آن است که آقاي کاظم زاده 
از  و  کنند  بغرنج  را  ماجرا  کنند،  آلود  را گل  اند آب  کوشیده 
آن ماهي بگیرند. ایشان مي خواهند کار ناتمامي را سریع تر 
منتشر کنند تا پولي به دستشان بیاید و اقتصادشان بچرخد 
که هرچه باشد، شاملو هنوز پرفروش ترین شاعر ماست. آیدا، 
اما دقت و وسواس دارد که کتاب کوچه با همان کیفیتي پیش 
و  ناشر  اجازه  بي  هاي  بود. دخالت  آرزوي شاملو  که  برود 
پیچیده  را  کار  خود،  دانستن  نظر  صاحب  بر  ایشان  اصرار 
تر کرده است. آقاي کاظم زاده عزیز، کتاب کوچه، پروژه یک 
زندگي بوده است؛ دست کم 37 سال زحمت دو انسان که زیر 
یک سقف زندگي کرده اند، رنج کشیده اند و پژوهشي را پیش 
برده اند که از من و شما برنمي آید. به جاي اینکه احترام این 
ناروا، زخم  تهمت هاي  با  دارید،  نگه  را  سختکوشي و تالش 
اختیار  که  شاملو  رسمي  سایت  نزنید.«  زندگي  این  بر  طعنه 
نشر و بازنشر الکترونیکي کتاب کوچه را نیز دارد، در پایان 
این پاسخ اعالم کرده؛»تمامي متن کتاب کوچه را با همکاري 
تیم کتاب کوچه، با همان اعمال نظرها و دقت آیدا در نسخه 

الکترونیکي آن منتشر خواهد کرد.« 

 

کوتاه از ادبیات در هر 10صفحه یک نفر می میرد

سالح خانه 
شماره پنج

سحر طلوعی

را  ایمنی  نکات  پنج«  شماره  خانه  »سالخ  کتاب  خواندن  از  پیش   )1
رعایت کنید؛ حوالی ساعت های خواب ظهر و شب سراغ کتاب نروید؛ 
ناخودآگاه قهقهه می زنید و اهالی خانه را بی خواب و بدخواب می کنید. 
هنگام کتاب خواندن دور و بر بیمار سکته یی و عصبی نپلکید. ممکن 
است با خنده های ناگهانی و غیرقابل کنترل او را اذیت کنید. خنده و 

شوخی از همان صفحه شناسنامه کتاب شروع می شود، 
ملیت  هر  از  تر  رحمانه  بی  که  تر  راحت  تنها  نه  ها  امریکایی   )2
دیگری خودشان را نقد می کنند و دست می اندازند. داستان خانواده 
سیمپسون ها چیزی غیر از این است؟ بحث بر سر رفتارهای شخصی 
و خصوصیات اخالقی و نحوه زندگی نیست. وقتی حرف جنگ و ارزش 
هایی مثل دفاع از ملیت و پرچم و خاک هم که به میان می آید، امریکایی 
ها دست به نقد حاضرند و آن چیزهایی را که باید بگویند، می گویند 
و می نویسند و فیلمش را می سازند. فقط کافی است شور و حرارت 
رسانه های وابسته به واشنگتن که سعی دارند شروع و ادامه جنگ و... 
را توجیه کنند، کم شود. تریبون که به دست منتقدان و هنرمندان مستقل 
بیفتد، پروژه نقد جنگ کلید می خورد. حاال یا محصول چیزی است مثل 
نجات سرباز رایان و فهرست شیندلر اسپیلبرگ که فاجعه را نشان می 
دهد و اشک مخاطبانش را درمی آورد یا نوشته های کورت وونه گات 
است که فجایع و جنگ را دست می اندازد و مسخره می کند و مخاطبش 

را می خنداند. 
از  خودش  مرگبار  خاطرات  پنج  شماره  خانه  سالخ  در  گات  وونه   )3
جنگ جهانی دوم و حضورش در درسدن را روایت می کند. تقریبًا در 
بمباران هوایی شهر  نفر می میرد. اصاًل طی  10 صفحه کتاب یک  هر 
از  درسدن آلمان بیش از صد هزار نظامی و غیرنظامی جان شان را 

به  و  شده  واقع  درسدن  در  پنج  شماره  خانه  سالخ  دهند.  می  دست 
اصطالح آسایشگاه اسرای امریکایی و انگلیسی و روس است. اما وونه 
گات تمام این وقایع مرگبار را در فاز طنز و شوخی تعریف می کند و 
دست خواننده اش دستمال نمی دهد تا اشک هایش را پاک کند. جنگ 
است دیگر. کیست که نداند جنگ بد است، جان انسان ها را می گیرد و... 
اما پیش می آید. می شود برایش اشک نریخت و اما بدی هایش را نشان 
داد و نقدش کرد. وونه گات در کنار این داستان ها اطالعاتی جالب از 
رفتار سربازهای امریکایی با یکدیگر و با سربازهای انگلیسی و روس 
سربازان  ادبیات  درباره  اطالعاتی  مثاًل  گذارد.  می  خواننده  اختیار  در 
امریکایی و اصطالحاتی که آنها در دوران جنگ جهانی دوم به کار می 
برده اند. در جایی از کتاب بیلی پیل گریم شخصیت اصلی رمان سالخ 
خانه شماره پنج از همقطارش فحشی می شنود. بیلی آن فحش را برای 
سال 1944 ساختارشکنانه توصیف می کند. بیلی می گوید؛ »هنوز در 

سال 1944 این اصطالح میان سفیدپوستان تازگی داشت.« 
جنگ  به  است  امریکا  اعزامی  سرباز  بیلی  کیست؟  گریم  پیل  بیلی   )4
جهانی دوم. نام فامیلش، پیل گریم به فارسی »زائر« معنی می دهد. بیلی 
زائر و مسافر زمان است. او گاهی خاطراتش را از جنگ جهانی دوم و 
سالخ خانه شماره پنج برایمان روایت می کند، گاهی از زمین می کند و 
به سیاره یی به نام ترالفامادور می رود و ارتباطاتش با شهروندان این 
سیاره عجیب و غریب می گوید. بیلی گاهی جایش را به نویسنده کتاب 
می دهد و ما را به اتفاقات جنگ نزدیک و نزدیک تر می کند. بیلی آدم 
حسابی است، درس خوانده، شغل آبرومندی دارد، ازدواج کرده و... بعد 
از جنگ اما برایش اتفاقی می افتد که او را از حالت عادی خارج می کند 
و از آن موقع زائر می شود و دمخور ترالفامادوری ها. او راهی سیاره 
یی می شود که ساکنانش شبیه ابزار لوله بازکنی لوله کش ها هستند. 
چشم هایشان کف دست شان قرار دارد. ابزار بلع و دفع شان یک چیز 
و یک جا است. چهاربعدی می بینند و برای زمینی ها که سه بعدی می 
بینند، غصه می خورند. تصویر دو ترالفامادوری را پایین صفحه می 
بینید. طراحی کار خود وونه گات است. آنها موجودات شگفت انگیزی 
هستند که بیلی را عاشق خود کرده اند. بیلی پیل گریم بعد از بازگشت 
از جنگ و حادثه سقوط از هواپیما باز هم زنده مانده، قاطی می کند و 
بی اعتنا به زمینی ها با ترالفامادورها نامه می نویسد و... ترالفامادورها 

آنقدر مهم هستند که برایشان در ویکی پدیا مدخل باز کرده اند، 
۵( اگر تصمیم گرفته اید کتاب سالخ خانه شماره پنج را بخوانید، چاپ 
اصغر  علی  را  کتاب  است.  ها موجود  کتابفروشی  قفسه  در  آن  ششم 
بهرامی برای انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ترجمه کرده است. 
این کتاب در سال 1383 اولین بار ترجمه و وارد بازار کتاب شد، در 

سال 1387 به چاپ ششم رسیده و 263 صفحه است. 
● پیشنهاد به ناشر 

و  »خنده  شده  نوشته  آخر  خط  در  برگردید.  مطلب  این  اول  فراز  به 
کتاب  اگر  می شود«.  کتاب شروع  همان صفحه شناسنامه  از  شوخی 
را با دقت ورق بزنید و خط اول صفحه شناسنامه را نگاه کنید، متوجه 
می شوید مقابل نام نویسنده نوشته شده متولد 1992 که اشتباه تایپی 
است و وونه گات در سال 1922 متولد شده است. نکته دیگر اینکه ناشر 
در چاپ ششم این کتاب، سال فوت نویسنده را درج نکرده است و این 
شائبه به وجود می آید که نویسنده زنده است. وونه گات در سال 2007 
فوت کرده و هنوز انتشارات روشنگران و مطالعات زنان این اطالعات را 
در چاپ ششم کتاب وارد نکرده است. بد نیست این اشتباه های کتاب 

برای چاپ هفتم تصحیح شود. 
● پیشنهاد 

کنار سالخ  در  گات  وونه  از  مادر  استیک و شب  اسلپ  گربه،  گهواره 
خانه شماره پنج در بازار وجود دارد. اما اگر می خواهید رمان هایی 
با موضوع سالخ خانه شماره پنج بخوانید، مرد معلق سال بلو و نغمه 
نظر  در  هم  را  سلینجر  کشه  نمی  رو  آدم  بار  یک  یی  هفته  و  غمگین 
داشته باشید. دیگر اینکه فیلم سالخ خانه شماره پنج در سال 1972 از 
روی همین رمان ساخته شده است. کارگردانش جرج روی هیل است. 
دی وی دی اش شاید در بساط دی وی دی فروش های پیاده رویی 
که می خواهند  آنها  به  نیکولز هم  مایک   22 قانون  فیلم  باشد.  موجود 
فیلمی ضدجنگ ببینند، پیشنهاد می شود. قانون 22 کمدی سیاهی است 
درباره یک سرباز امریکایی که تصمیم گرفته پایگاه نظامی را ترک کند. 
گزینه  هم  کوبریک  فلزی  تمام  غالف  است.   1970 سال  محصول  فیلم 
پیشنهادی دیگری است. فیلم بهترین سال های زندگی ما از ویلیام وایلر 
به  برای  پایان جنگ جهانی دوم ساخته شده،  از  بعد  هم که یک سال 
دست آوردن اطالعات از روابط سربازان امریکایی و ادبیات کالمی و 

دغدغه هایشان گزینه خوبی است.
منبع: اعتماد

جشنواره اي با حضور
 سه نوبلیست 

جشنواره نویسندگان پراگ در ماه ژوئن )تیر( 
نوبل  جایزه  برنده  نویسنده  سه  حضور  با 

ادبیات برپا مي شود. 

»گائو  رومانیایي،  نویسنده  مولر«  »هرتا 
شینگجیان« نویسنده چیني و »درک والکوت« 
لوسیا«،سه  »سنت  اهل  کاراییبي  نویسنده 
در  که  هستند  نوبل  جایزه  برنده  نویسنده 
حضور   2010 پراگ  نویسندگان  فستیوال 

مي یابند. 
را  خود  دوره  بیستمین  امسال  فستیوال  این 
سه  این  و  کرد  خواهد  برگزار  ژوئن  ماه  در 

نویسنده که به ترتیب در سال هاي 2009،2000 
دنیا  ادبي  جایزه  معتبرترین  برنده   1992 و 
یعني جایزه نوبل شده اند در این فستیوال به 
از  ادبي  فستیوال  این  مي پردازند.  کتابخواني 
و طي  مي شود  برگزار   2010 ژوئن   10 تا   6
یکدیگر  با  از سراسر جهان  آن روشنفکراني 

مالقات خواهند کرد. 
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اثر جان لوکاره   -   ترجمه منوچهر کیا
 قسمت سی و نهم

 آیا گمان میکنید که رفیق موندت باین عمل او مشکوک نشد و 
نقشه او را حدسس نزد هنگامیکه اولین گزارش پیترز از الهه به 
ما رسید  رفیق موندت بادر نظر گرفتن تاریخ مسافرتهای لیماس 
نباید فراموش کنید که  آنها پی برد  به نقشه شیطانی  بالفاصله 
به  مادست  عالیرتبه  کارمندان  از  یکی  که  میدانست  هم  موندت 
زیادی  اهمیت  لیماس  اظهارات  برای  دلیل  بدین  و  میزند  خیانت 
قابل بود. بدین ترتیب بمحض اینکه لیماس وارد آلمان شرقی شد 
موندت بدقت اعمال و رفتار او را تحت نظر گرفت و متوجه شد 
افتاده است رفیق موندت که وضع را چنین  او  فیدلر دردام  که 
به  لندن دست  از مامورین ما دستورداد که در  به چند تن  دید 
واقعی  بتوانند شخصیت  بطریقی  تا  بزنند  داری  دامنه  تحقیقات 
لیماس را کشف کرده و نقشه سازمان مخفی انگلستان را نقش 
براب سازند. رفیق موندت اطمینان داشت که هر شخصی نقطه 
ضعفی دارد و با تمام قوا سعی نمود که نقطقه ضعف لیماس را 
مامورین  از  که  لیماس  اتفاقا  کند.  باز  را  او  نموده و مچ  کشف 
درجه یک سازمان مخفی انگلستان محسوب میشود و مرد واقعا 
... او  ...اشتباهی که  زبردستی است مرکتب اشتباه کوچکی شد 
حرفهای  خودتان   : افزود  تمسخرآمیزی  بالحن  و  زد  لبخندی 
رفیق  اختیار  در  همینجا  ما  شاهد  شنید  خواهدی  مار  شاهد 
با  فعال  کرد  احضار خواهیم  را  او  بعد  لحظه  است چند  موندت 
اجازه شما چند سئوال از آقای آلک لیماس میکنم . کارون رو به 
لیماس کرد وگفت: بگوئید ببینیم آیا شما مرد ثروتمندی هستید. 
لیماس با لحن خشکی جواب داد این حرفهای احمقانه چیست ؟ 
خودتان میدانید که چه وضعی داشتم . حق با شماست در این 
اینطور   . پاسید  و  آس  کامال  که  بگیرم  نتیجه  میتوانیم  صورت 
دهند و  قرض  بشما  پول  که  دارید  دوستانی  آیا  ؟ چرا؟  نیست 
یا مبلغی پول بالعوض در اختیارتان گذارند و با قرضهایتان را 
بپردازند؟ اگر چنین دوستانی داشتم اکنون در اینجا نبودم دراین 
بیافتد و  امکان ندارد که شخص خیرخواهی بفکر شما  صورت 
هوس کند که قرضهایتان را بپردازد؟ نخیر متشکرم راستی آیا 
بله او هم در سازمان کار میکرد  جورج اسمایلی را میشناسید 
جریان  از  پس  او  نمیکند؟  کار  اینتلیجنت سرویس  در  دیگر  آیا 
موندت  به  که  جریانی  همان  بله  اوه  کرد  ترک  را  فئن سازمان 
هم مربوط بود آیا پس از آن جریان اسمایلی را دیدید؟ یکی دو 
مرتبه آیا پس از اینکه سازمان را ترک کردید او را دیدید؟ لیماس 
لحظه ای مکث کردو سپس جواب داد نخیر آیا در زندان بدیدنتان 
نیامد؟ نخیر هنگامیکه در زندان بودم هیچکس بدیدنم نیامد قبل 
از اینکه به زندان بروید چطور؟ نخیر روزیکه از زندان آزاد شدید 
با شخصی بنام اش برخورد کردید اینطور نیست ؟ چرا شما و 
ناهار کجا  از  باتفاق در سوهو صرف کردید پس  ناهار را  اش 
رفته  بار  یک  به  که  میکنم  گمان  ندارم  بخاطر  درست  ؟  رفتید 
باشم . بگذارید ذهنتان را روشن کنم شما به فلیت استریت رفتید 
و در آنجا سوار یک اتوبوس شدید . از آنجا چندبار اتوبوس و 
متروعوض کردید تا به گریلسی رسیدید حاال ذهنتان روشن شد 
اگر میل داشته باشید میتوانم گزارش مخصوص را نشانتان دهم 
اتفاقا جورج   . . ممکن است همینطور باشد مگر گناهی کرده ام 
اسمایلی در بیزواتسراستریت کنار اقامت دارد. منظور من اینست 
که اتومبیلی که شما را حمل میکرد مقابل شماره خیابان بیزواتر 
همان   9 شماره  در  هم  اسمایلی  جورج  تصادفا  و  کرد  توقف 
خیابان منزل دارد . لیماس جواب داد : حرفهای شما واقعا پوچ 
و احمقانه است اگر میخواهید واقعا بدانید که کجا رفته ام باید 
بگویم که سری به بار هویت کلوش زدم .آیا با اتومبیل شخصی 
به آنجا رفتید ؟ این حرف هم احمقانه است من با تاکسی به آنجا 
رفتم هنگامیکه پول دارم خوب خرج میکنم پس چرا اینهمه سعی 
این حرف  ؟  نمائید  گمراه  را  احتمالی  کنندگان  تعقیب  که  کردید 
هم کامال بی معنی است . مامورین شما حتما شخص دیگری را 
. درهرصورت شما نمیتوانید تصور  اند  بجای من تعقیب کرده 
کنید که جورج اسمایلی پس از اینکه سازمان را ترک کرد بیاد 
شما افتاده باشد نخیر آیا شما کامال مطمئن هستید که هنگامیکه 
انجام نداده است  درزندان بودید جورج اسمایلی کاری برایتان 
؟ من منظور شما را نمی فهمم ولی جوابم در هر صورت منفی 
مطرح  را  سوالی  چنین  اصال  میشناختید  را  اسمایلی  اگر  است 
نمیکردید . کارون که از این جواب لیماس راضی بنظر میرسید 
در حالیکه چشو خود را به پرونده هایش دوخته بود لبخندی زد 
نسیه  تقاضای  فروش  خواربار  از  هنگامیکه  راستی   : پرسید  و 
کردید چقدر پول داشتید ؟ اصال پول نداشتم یکهفته بود که کامال 

آس و پاس بودم . پس چگونه امرارمعاش میکردید ؟ 
ادامه دارد

جاسوس جنگ سرد
 

لوییس سالیوان پدر 
معماری مدرن

در  مدرن«  معماری  »پدر  و  آمریکایی  بزرگ  معمار  سالیوان  لوییس 
فردش  منحصربه  عقاید  و  تفکرات  با  او  آمد.  دنیا  به  روزی  چنین 
توانست تحولی شگرف در هنر و صنعت معماری به وجود آورد و 
تاثیرات عمیق او بر کسی پوشیده نیست. سالیوان بنیانگذار مدرسه 
معماران شیکاگو است و »فرانک لویدرایت« معمار افسانه ای آمریکایی 
از شاگردان او بوده است. »لوییس هنری سالیوان« در سوم سپتامبر 
»موسسه  در  کوتاهی  مدت  و  آمد  دنیا  به  بوستون  شهر  در   18۵6
فناوری ماساچوست« )ام آی تی( به تحصیل مشغول شد و دریافت 
که قادر است تحصیالت دبیرستان خود را یک سال زودتر تمام کند 
و با گذراندن یکسری امتحانات، دو سال در دانشگاه پیش بیفتد. او 
تنها 16 سال داشت که وارد دانشگاه ام آی تی شد و پس از یک سال 
تحصیل به فیالدلفیا رفت و برای خود شغلی در کنار معماری به نام 

»فرانک فرنس« )Frank Furness( پیدا کرد. 
رکود اقتصادی سال 1831 بسیاری از زحمات »فرانک فرنس« را بر 
باد داد و او به واسطه مشکالت مالی مجبور به اخراج سالیوان شد. 
در این زمان »سالیوان« به شیکاگو رفت تا در جریان ساختمان سازی 
آن شهر که پس از وقوع یک آتش سوزی گسترده در سال 1871 آغاز 

شده بود شانس خود را بیازماید. او خیلی خوش شانس بود که موفق 
شد در کنار »ویلیام لبارون جنی« مشغول به کار شود. »جنی« اولین 
برده.  بهره  ساختمان  اجرای  در  فلزی  اسکلت  از  که  است  معماری 
پس از کمتر از یک سال فعالیت در کنار »جنی«، »سالیوان« به قصد 
تحصیل بار سفر بست و یک سال در دانشگاه هنر پاریس مشغول به 

فراگیری شد. 
پس از اتمام دوره آموزشی به شیکاگو بازگشت در حالی که هنوز 
هجده سالگی اش تمام نشده بود. او چند سال بعد را به فعالیت در 
1879 »دانکمار آدلد«  اینکه در سال  تا  کنار معماران مختلفی گذراند 
معمار مشهور آن زمان، »سالیوان« را استخدام کرد و یک سال بعد 
او را در شرکت خود شریک کرد. این اتفاق سرآغاز دوران پیشرفت 
و موفقیت سالیوان بود. طی این سال ها »سالیوان« و »آدلد« موفقیت 
هایی پی درپی به دست آوردند که از جمله آنها می توان به طرح و 
که  کرد  اشاره   1889 سال  در  شیکاگو  تاالر سخنرانی شهر  اجرای 
در پایان پروژه »سالیوان« و »آدلد« طبقه باالی این ساختمان را به 
عنوان آتلیه خود انتخاب کردند. از دیگر موفقیت های این دو شریک 
در   )Wainwright Building( واگن سازان  به ساختمان  توان  می 
سنت لوییس اشاره کرد که اولین آسمانخراش تاریخ معماری جهان 

به شمار می رود. 
از  اولین معماری است که روش صحیح استفاده  »لوییس سالیوان« 
اسکلت فلزی در ساختمان های بلند و مزایای آن را به طرز بهینه ای 
مورد استفاده قرار داد. از آنجایی که در ساختمان هایی که با اسکلت 
فلزی بنا می شوند معمواًل غیر یک یا دو دهنه دیوار برشی در سایر 
نقاط ساختمان نه تنها عضو باربری وجود ندارد که به عنوان مثال 
محافظت سرمایی  و  پوشندگی  دلیل  به  فقط  دیوارهای ساختمان  از 
گرمایی استفاده می شود و هیچ خاصیت باربری ندارد. »سالیوان« با 
علم به این نکته در ساختمان های بلند از پنجره هایی با ابعاد بزرگ 
بهره می برد که نه تنها باعث روشنایی بیشتر فضای داخلی می شد 
که با حذف دیوارها و ضخامت پائین شیشه های پنجره سطح مفید 
ساختمان افزایش یافت. توجه سالیوان به مزایای اسکلت فلزی موجب 
راه  سر  بر  همیشه  که  مهندسی  پاگیر  و  دست  های  محدودیت  شد 
طراحان معمار وجود داشته است تا حدی از بین برود و این تحولی 

شگرف در معماری مدرن را باعث شد. 
برای  که  بود  منتخبی  معمار   10 از  یکی  »سالیوان«   1890 سال  در 
اجرای ساختمان »نمایشگاه جهانی کلمبیا« که قرار بود در سال 1893 
»شهر  بعدها  که  ساختمانی  شد.  انتخاب  شود  برگزار  شیکاگو  در 
سفید« لقب گرفت. از دیگر شاهکارهای خلق شده »سالیوان« می توان 
به ساختمان عظیم ترمینال شیکاگو و »دروازه طالیی« که طاقی است 

عظیم که در »شهر سفید« قرار دارد اشاره کرد. 
ای  زنجیره  فروشگاه  اجرای  از  پس  »سالیوان«  و  »آدلد«  شراکت 
شرکت  انحالل  پی  در  و  رسید  اتمام  به  اسکات«  پیری  »کارسون 
»سالیوان« یک دوره بیست ساله را با سیری نزولی چه در زمینه مالی 
و چه زمینه احساسی سپری کرد. از او به پاس تالش ها و زحمات 
به عنوان   1922 تقدیر شد و در سال  بارها  هنر معماری  در  بسیار 
یک طراح خبره از مسابقه ای که برای طرح و اجرای »برج تریبیون« 
برگزار شده بود شدیداً انتقاد کرد. یک برج با اسکلت فلزی و نمایی از 
سنگ که ساختمان های سنگی معماری گوتیک را تداعی می کرد اما 
سالیوان یک تحریف بزرگ تاریخی را در طراحی آن کشف کرده بود. 
لوییس سالیوان عاقبت در چهاردهم آوریل 1924 در شیکاگو چشم از 
جهان فروبست. فرانک لوید رایت که به نوعی شاگرد او محسوب می 
شد مراسم تدفین این معمار بزرگ را که در زمان مرگ فقیر و تنها 
در اتاق هتلی در شیکاگو درگذشته بود آبرومندانه برگزار کرد. اکنون 
که سال ها از مرگ او می گذرد هنوز تاثیر تفکرات این اولین معمار 

پیشرو در معماری جهان به چشم می خورد.

مارگارت اتوود و داستان هایي 
درباره ایدز و زنان 

11 نویسنده از سراسر جهان مجموعه داستاني با محوریت »زن و 
اتوود،  مارگارت  مي نویسند.  ایدز« 
نویسنده و فعال حقوق زنان که چندي 
پیش با همکاري سازمان ملل پروژه اي 
تحت عنوان »ادبیات راهي براي مقابله 
این  بود،  کرده  راه اندازي  را  ایدز«  با 
جواني  نویسندگان  همکاري  با  بار 
موخرجي،  بهاراتا  هاجین،  همچون 
جمع آوري  مشغول  و...  شارما  آخیل 
ایدز  درباره  داستان  مجموعه  یک 

این  دارد  قصد  اتوود  مي پردازد.  ایدز«  و  »زنان  مساله  به  که  است 
مجموعه را با همکاري سازمان بین المللي حمایت از زنان مبتال به ایدز 
و یونسکو منتشر کند، این مجموعه داستان به 16 زبان دنیا به صورت 
همزمان ترجمه مي شود. مارگارت اتوود درباره این مجموعه نوشته 

است: »مدت ها بود که با همکاري جوانان اکتیویست سعي مي کردم با 
زنان و دختران جواني که ناخواسته دچار این بیماري شده اند، ارتباط 
برقرار کنم، مي خواستم دنیاي دروني آنها را که مثل هرکس دیگري 
به  بیشتر زندگي کردن  ماندن و  براي زنده  از دغدغه هایي  پر است 
تصویر بکشم، حاصل این یک سال و نیم چند داستان کوتاه بود و 
رماني که هنوز در نیمه آن هستم. من از دوستان نویسنده ام و بیشتر 
آنهایي که جوان بودند و دغدغه هاي زندگي امروز در داستان هایشان 
با این محوریت براي  نمود داشت دعوت کردم تا هر کدام داستاني 
من بفرستند، نویسندگاني که هر کدام به گوشه اي از این جهان تعلق 
مساله  و  زن  که  است  شده  داستان   11 شامل  کار  حاصل  دارند، 
ایدز که تهدیدي جدي براي آنها محسوب مي شود، هسته اصلي آن 
هستند.« ات وود پیش از این از نوبلیست هایي همچون گونترگراس، 
داستان هایي  تا  بود  کرده  دعوت  گوردیمر  نادین  و  کوئتزه  ام  جي. 
درباره ایدز بنویسند. زن محور اصلي اغلب داستان هاي ات وود است 
و همه داستان هایش به نوعي بر محور زنان مي چرخد، با این حال 
منتقدانش معتقدند او با توجه به این سبک و سیاق هرگز مردان را به 
حاشیه نمي راند. در حال حاضر براساس رمان »چادر« این نویسنده، 
ایفاي  آن  در  گیلنهال  که جیک  است  کلید خورده  هالیوود  در  فیلمي 

نقش مي کند. 
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علوم سیاسی

فعالیت  حسب  بر  را  کنشگران  توان  می 
سیاسی به سه دسته : کنشگران حرفه ای 
بی  و  سیاست  آماتور  کنشگران  سیاست، 
تقسیم  سیاست  عرصه  منفعالن  و  خبران 

بندی نمود.

می توان کنشگران را بر حسب فعالیت سیاسی به 
سه دسته : کنشگران حرفه ای سیاست، کنشگران 
عرصه  منفعالن  و  خبران  بی  و  سیاست  آماتور 
ای  حرفه  کنشگران  نمود.  بندی  تقسیم  سیاست 
و  شغل  که  هستند  بازیگرانی  واقع  در  سیاست، 
در  همواره  و  است  ورزی  سیاست  آنها  حرفه 
وسط میادین سیاسی در حال عرض اندام هستند. 
کنشگران آماتور را می توان تماشاچیانی دانست 
که در کنار میدان سیاسی در حال نظاره و تشویق 
کنشگران حرفه ای هستند و دسته سوم نیز خارج 
از میادین سیاسی به زندگی روزمره خود مشغول 

اند. 
دو گروه اول عالوه بر زندگی روزمره خود، نوعی 
اما نکته ای  حیات سیاسی را نیز تجربه می کنند 
که در این میان می تواند جالب باشد رابطه میان 
این  است.  افراد  زندگی روزمره  و  حیات سیاسی 
را در میان حیات سیاسی و  رابطه  این  یادداشت 
زندگی روزمره کنشگران حرفه ای سیاست دنبال 
نمی کند گرچه بررسی این رابطه مطمئنآ می تواند 
حاوی نکات بدیعی باشد بلکه به بررسی این رابطه 

در گروه دوم می پردازد. 
سیاسی  مردمانی  ایرانیان  که  شنویم  می  بسیار 
این  از  توان  می  مختلف  خوانش  چندین  هستند. 

جمله داشت : 
و  نیستند  زمینی  سیب  ایران  مردم  اینکه  یکی  ـ 
حساس  هایی  شاخک  سیاسی  مسائل  به  نسبت 
نمی  تفاوت  بی  موارد  اینگونه  در  هرگز  و  دارند 
ایران مردمانی سیاست  اینکه مردم  مانند و دیگر 
زده هستند و به همه مقوالت از جمله سیب زمینی 
این  از  هرکدام  دهند.  می  سیاسی  بویی  و  رنگ 
خواهد  متفاوت  را  مساله  صورت  ها  برداشت 
حیات  معاصر  تاریخ  در  تاملی  اندک  با  اما  کرد 
می  ایرانیان  سیاسی  های  کنش  و  ایران  سیاسی 
توان بر این مطلب صحه گذاشت که توده جامعه 

تفاوت  بی  به مسائل سیاسی  ما هیچ وقت نسبت 
تغییر کرده است، شکل  اگر چیزی  و  نبوده است 
است.  بوده  سیاسی  مسائل  با  رویارویی  فرم  و 
با رویکردی شدید و  ایرانیان، گاه  حیات سیاسی 
انقالبی همراه بوده است و گاه با انفعال و سکوت 
تواند  انفعال و سکوت هم می  البته  و  و غر زدن 
نوعی کنش سیاسی محسوب شود ولی در هنگام 

گفتن این جمله که ))مردم ایران مردمانی سیاسی 
هستند(( باید دقت داشت که بسیاری از مردم شاید 
خیلی از مسائل سیاسی را همراه با دقت و توجه 
به جزئیات پی گیری نکنند. در واقع مردم جامعه 
ما بیش از آنکه سیاسی باشند، مردمانی حساس و 
انتقادی هستند پس بهتر است به جای اینکه مردم 
بنامیم  زده  سیاست  یا  سیاسی  مردمی  را  ایران 
که  مسائلی  به  نسبت  که  بدانیم  مردمانی  را  آنها 
در سرنوشت شان دخالت دارد منفعالنه عمل نمی 

کنند. 
زندگی  با  ناگسستنی  پیوندی  سیاسی،  حیات 
ها  رسانه  گسترش  با  پیوند  این  و  دارد  روزمره 
عمیق تر نیز شده است. کافی است در یک مهمانی 
شام  از  بعد  چایی  خوردن  مشغول  خانوادگی 
باشیم تا چراغ مباحث سیاسی روز روشن شود. 
روزنامه ها، گرچه گاهی در نظافت های شب عید 
هر  در  رو  هر  به  ولی  یابند  می  بیشتری  کاربرد 
و درشت  ریز  تیترهای  و  دارند  ای حضور  خانه 
آنها خود را به چشم اعضای خانواده تحمیل می 
فراوانی  رونق  از  نیز  سیاسی  های  جوک  کند. 
تلویزیون  تر حضور  مهم  همه  از  و  برخوردارند 
بازتولید حیات  برای  در محیط خانه منبع بزرگی 
سیاسی در خانواده هاست. فرزندان دهه شصت، 
های  محیط  در  که  هستند  دانشجویانی  امروز، 
دانشگاهی هرچه بیشتر با مسائل سیاسی برخورد 
دارند و در هر خانواده و فامیلی چندین دانشجو 
تولید  برای  منبعی  تواند  می  باز  که  دارد  وجود 
حیات سیاسی باشند و همچنین نباید از پدران و 
مادرانی غافل شد که گرچه شاید امروز درگیر کار 
و تامین معاش هستند ولی دیروز کنشگران فعال 
رخدادهای  بزرگترین  و  اند  بوده  انقالب  عرصه 

سیاسی معاصر را رقم زده اند. 
انتخابات  یکی از جلوه های حیات سیاسی، پدیده 
است. جامعه ای که در وضعیت انقالبی قرار دارد، 

انقالبی را فراهم می کند ولی  اقتضای کنش های 
در جامعه ای که در وضعیت تثبیت و توسعه است، 
اوج کنش های سیاسی را می توان در اتفاقی به نام 
انتخابات مشاهده کرد. به بیان واضح تر، انتخابات، 
و  ثبات  بر  مبتنی  جامعه  در  سیاسی  کنش  اوج 
توسعه است. مقوله ای مانند شرکت در راه پیمایی 
کارناوال  مثابه نوعی  به  بتوان  را شاید  بهمن   22
انتخابات  تلقی نمود ولی شرکت در  و جشن ملی 
یک کنش سیاسی صرف است. حال می توان این 
یک  شهروندان  چیز  چه  که  کرد  مطرح  را  سوال 
جامعه را به پای صندوق های رای می کشاند؟ آیا 
می توان تنها تبلیغات را عامل این حضور دانست؟ 
برابر  در  که  بدانیم  موجوداتی  را  مردم  اینکه  آیا 
از  درستی  تلقی  کنند  می  عمل  منفعالنه  تبلیغات 
امر  از  توان  نمی  گرچه  است؟  انسانی  های  کنش 
تبلیغات که شور و نشاطی برای این حضور فراهم 
بر  یادداشت  این  نگارنده  اما  نمود  غفلت  کند  می 
نام ))سرمایه  به  تا توجه را به مفهومی  آن است 
سرانجام  که  آنچه  واقع  به  کند.  جلب  سیاسی(( 
مردم را در یک روز تعطیل به پای صندوق های 
و  است  کارناوال  و  نه یک جشن  رای می کشاند 
یک هیجان  از  ناشی  نه  و  فعالیت روزمره  یک  نه 
چند روزه توسط تبلیغات بلکه این مشارکت نتیجه 
همان بازتولیداتی است که در زندگی روزمره به 
است.  شده  افزوده  افراد  سیاسی  شعور  سرمایه 
زندگی  توان  می  مفهوم  این  بهتر  درک  برای 
یکی  که  نمود  تصور  بانکی  عنوان  به  را  روزمره 
از حساب های آن، حساب جاری شعور سیاسی 
این  در  روزمره  زندگی  طول  در  هرچقدر  است. 
حساب، سرمایه گذاری شود در روز انتخابات این 
سرمایه، خود را به نمایش خواهد گذاشت و از آن 

بهره برداری خواهد شد. 
با  دهیم،  قرار  خود  تحلیل  معیار  را  خانواده  اگر 
خانواده هایی نیز برخورد می کنیم که هیچ گونه 
این  با  دهند.  نمی  بروز  خود  از  سیاسی  کنش 
انفعال  و  سیاسی  کنش  عدم  توان  می  رویکرد، 
آنها را در زندگی روزمره آنها رد گیری نمود. با 
این خانواده ها می توان  بررسی زندگی روزمره 
دریافت که عدم مشارکت آنها در حیات سیاسی، 
شعور  در  آنها  اندک  سرمایه  از  ناشی  غالبآ 
سیاسی است. در این خانواده ها کتاب و روزنامه 
و مباحث سیاسی رواج ندارد و تلویزیون همواره 
ام سی  کانال پی  آواز  به پخش رقص و  مشغول 
ماهواره است و بعد از مهمانی ها نیز بساط رقص 
و پایکوبی و مشروب خواری پهن است. به واقع 
این خانواده ها در حساب جاری سیاست خود در 
اندازی از سرمایه  طول زندگی روزمره هیچ پس 
بروز  انتخابات  در  را  آن  که  اند  نداشته  سیاسی 
دهند. کودکان از بدو کودکی با مشاهده کنش های 
سیاسی بزرگترها راه و رسم مشارکت و اهمیت 
حیات سیاسی را فرا می گیرند. مسلمآ در خانواده 
این  هستند  سیاسی  سرمایه  فقز  دچار  که  هایی 

تربیت صورت نخواهد گرفت. 
رویکرد این یادداشت به دو سطح زندگی سیاسی 
و زندگی روزمره است اما فارغ از حیات سیاسی 
که معطوف به تعیین سرنوشت و تصمیمات کالن 
جامعه است و جدای از زندگی روزمره که بیشتر 
معطوف به زندگی شخصی و خانوادگی افراد است 
نوعی حیات دیگر را نیز می توان مشخص نمود که 
مابین این دو سطح از زندگی قرار دارد. این سطح 
و  اجتماعی  زندگی  سطح  توان  می  را  زندگی  از 
شهروندی دانست و به نظر می رسد که در جامعه 
ما این سطح از زندگی کم رنگ ترین سطح زندگی 
است. زندگی اجتماعی را می توان آن دسته از کنش 
از خود  به عنوان شهروند  افراد  که  دانست  هایی 
نشان می دهند. اگر کنشگران آماتور سیاسی در 
گوشه و کنار میادین سیاسی ایفای نقش می کنند 
ولی کنشگران اجتماعی در سطح زندگی اجتماعی 
در  و  باشند  میدان  گالدیاتورهای  باید  خودشان 
وسط میدان مشغول کنش سیاسی باشند. همچنین 
روزمره  زندگی  به  مربوط  زندگی  از  سطح  این 
افراد  زندگی  حوزه خصوصی  و  زندگی  سبک  و 
به مثابه همسایه،  نیز نمی شود و کنشگر در آن 
می  ظاهر  اجتماعی  خیرین  و  شهروند  محله،  هم 
حیات  عرصه  در  ایران  جامعه  مردم  شاید  شود. 
فعالی  گران  و حیات روزمره خود کنش  سیاسی 

باشند اما بی تفاوت نبودن نسبت به آداب زندگی 
بهداشتی و صوتی،  نظافت  رعایت  از جمله  مدنی 
آپارتمان نشینی، توجه  آداب  حفظ محیط زیست، 
به فرودستان جامعه و وسواس به رعایت قوانین 
می  نظر  به  که  است  دیگری  چیز  شهری  زندگی 
رسد در جامعه ما نسبت به دو سطح دیگر زندگی 
کمتر مورد توجه واقع شده است. شاید بتوان این 
اجتماعی  زندگی  ایرانیان،  ما  که  کرد  تحلیل  طور 
را تنها به زندگی سیاسی تقلیل داده ایم و اینگونه 
کنار  و  در گوشه  با حضور  تنها  که  اندیشیم  می 
خود  مشکالت  تمامی  توانیم  می  سیاسی  میادین 
را حل و فصل نماییم. تنها کنش دغدغه مندانه ما 
محدود می شود به اینکه سالی یک بار در انتخابات 
شرکت کنیم و حل همه مشکالت مان را از سیاست 
آداب  فرهنگ  رواج  و  گسترش  بخواهیم.  مداران 
به  نیاز  سیاسی  حیات  مانند  اجتماعی  زندگی 
خاص  های  سرمایه  انداز  پس  و  بانکی  حساب 
خود دارد. تلویزیون و سایر رسانه ها باید هرچه 
بیشتر بر غنای سرمایه اجتماعی افراد و خانواده 
ها بیفزایندحال می توان به نکته مهمی اشاره کرد 
بودن حوزه  مظلوم  و  بودن  و  رنگ  کم  همانا  که 
های  دغدغه  امروزه  که  ماست  در جامعه  فرهنگ 
همه مسئولین از جمله رهبری را می توان در این 

مورد مشاهده کرد. 
توجه  دل  از  تواند  می  تنها  فرهنگی  امر  به  توجه 
ما  توجه  تا زمانی که  آید.  برون  اجتماعی  امر  به 
معمول  طبق  نباشد  اجتماعی  زندگی  به  معطوف 
تا  یافت.  تقلیل خواهد  امری سیاسی  به  چیز  همه 
زمانی که زندگی اجتماعی دیده نشود امر فرهنگ 
نیز شاید  مطلب  این  و  ماند  خواهد  محاق  در  نیز 
جامعه  در  فرهنگی  مطالعات  پروبلماتیک  همان 
رسمیت  به  صدد  در  فرهنگی  مطالعات  ماست. 
امر  هنوز  که  حالی  در  است  خویش  شناختن 
تعریفی  است  نتوانسته  ما  جامعه  در  اجتماعی 
معادالت  در  که  چیزی  تنها  و  دهد  ارائه  خود  از 
آکادمیک و غیر آکادمیک ما به شکلی پر رنگ خود 

را به رخ می کشد امر سیاسی است.

حیات سیاسی، حیات اجتماعی 
و زندگی روزمره

فقر بزرگ ترین مشکل در 
جهان است 

 
سي  بي  بي  خبري  شبکه  توسط  که  آماري  طي 
فقر  که  شد  مشخص  موضوع  این  شد،  منتشر 
بزرگ ترین و اصلي ترین مشکل در جهان بوده 
جنگ  و  تروریسم  جوي،  تغییرات  آن  از  پس  و 
قرار دارد. در این آمار آمده است؛ 71 درصد راي 
دهندگان فقر را بزرگ ترین مشکل اعالم کردند، 
در حالي که 64 درصد راي دهندگان به تغییرات 
جوي یا آلودگي هوا و 93 درصد هم به افزایش 

قیمت مواد غذایي و انرژي راي داده اند.
تروریسم،  موضوع  به  همچنین  گزارش  این  در 
نیز  ها  بیماري  شیوع  و  گسترش  و  بشر  حقوق 
را  آمار  این  از  درصد   ۵9 تنها  که  شده  اشاره 
میان، مشکالت  این  در  دادند.  اختصاص  به خود 
را  درصد   ۵7 ها  جنگ  و  درصد   ۵8 اقتصادي 
گروه  رئیس  فورد  مونت  سام  کردند.  تصاحب 
گوید؛  مي  باره  این  در  اسکن  گلوب  تحقیقاتي 
ترین  بزرگ  اکنون  هم  اقتصادي  بحران  اگرچه 
مشکل جهاني محسوب مي شود، اما در ذهن مردم 
آمارها  که  به طوري  بیشتر جوالن مي دهد.  فقر 
و  فقر  این  کنند.  مي  تصدیق  را  چیزي  چنین  نیز 
گسترش آن است که هم اکنون به معضل جهاني 
بدل شده است. باید به این موضوع اشاره کنم که 
این موسسه  اکثر نظرسنجي هایي که توسط  در 
ملل  سازمان  ضعف  از  هایي  نشانه  شده،  انجام 
در  نتایج  طرفي،  از  شود.  مي  دیده   20 گروه  و 
که  طوري  به  است.  متفاوت  مختلف  کشورهاي 
انگلستان،  با  آمارها  پاکستان  و  هندوستان  در 
اندونزي و اسپانیا بسیار متفاوت است. به طوري 
موضوع  به  کنندگان  اکثریت شرکت  ژاپن  در  که 
تغییرات جوي اهمیت بیشتري نشان دادند. گفتني 
است، در این آمارگیري بیش از 2۵ هزار نفر از 23 

کشور جهان شرکت داشتند.
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آخرین  بیاورید؛  یاد  به  را  خودتان  گفته  آخرین 
حرفی که زدید، آخرین نظری که اعالم کردید. حاال 
آخرین باری را به یاد بیاورید که سکوت کردید و 
بیاورید، حرف طرف  زبان  به  کالمی  اینکه  بدون 
تا  کردید  فقط سکوت  نه،  یا  را شنیدید؛  مقابل تان 
سکوت  حاال  باشید.  کرده  اعالم  را  اعتراض تان 
دوستان تان  سکوت  بیاورید؛  یاد  به  را  دیگران 
را، سکوت کسی را که شما بر سرش داد زده اید، 
سکوتی که خشم و ناراحتی از آن می باریده... بین 

این سکوت ها چقدر تفاوت می بینید؟ 

عجیب تر  دنیایی  دارد؛  عجیبی  دنیای  سکوت 
می تواند  سکوت  کالم.  دنیای  از  سخت تر  و 
رضایت  معنای  می تواند  باشد،  انتقاد  محکم ترین 
می تواند  باشد،  پوچی  از  پر  می تواند  باشد، 
خسته کننده باشد، می تواند عالمت خستگی باشد، 
می تواند خشم باشد، می تواند در خودش الیه هایی 
بر  آبی  می تواند  باشد،  کرده  مخفی  را  محبت  از 
آتش خشم باشد... خالصه، سکوت دنیای عجیبی 
دارد. در »نفس عمیق« این هفته، نگاهی انداخته ایم 
به سکوت، کاربردهای مثبت اش در زندگی شلوغ 
امروز، کاربردش در دنیای معنا و معناهای ضد 
و  نارضایتی  تا  گرفته  رضایت  از  نقیض اش؛  و 

اعتراض. 

 سکوت از منظر موالنا 
2004 میالدی در دانشگاه یوسی ال ای  پاییز سال 

اندیشه های  و  زندگی  پیرامون  سخنرانی هایی 

و  بود  سکوت  اهل  که  کسی  شد؛  برگزار  موالنا 

بسیاری وقت ها از پس این پنجره آرام به تماشای 

دنیا می ایستاد. سکوت ورزی های طوالنی موالنا و 
مراقبه های نفس گیر به او آموخت که سکوت تنها از 
یک جنس نیست و در جایگاه های مختلف می  تواند 
معانی گوناگونی به خود بگیرد. در این راه، اولین 
می شود؛  نامیده  سالکانه  سکوت  سکوت،  مرحله 
به  ملزم  را  خود  روح  فرد  آن،  طی  که  سکوتی 
سکوت می کند تا آرامش را به خود بازگرداند و 
در  شود.  خود  نقش آفرین  از  صافی  آینه  بتواند 
می رسد؛  عارفانه  سکوت  به  نوبت  بعد  مرحله 
سکوتی که سالک، سوار بر آن مرکب، به سمت 
می آید،  ادامه  در  چه  آن  می تازد.  خود  مقصد 
گوشه ای از سخنرانی هایی است که در این زمینه 
ایراد شده و جدا از آشنایی با دیدگاه های موالنا، 
مختلف  جنبه های  دیدن  برای  است  آینه ای  خود، 
سکوت که در زندگی روزمره مان هم می تواند به 

چشم آید و به کار رود: 
1( سکوت اخالقی 

اخالقی  سکوت  سکوت،  انواع  مهم ترین  از  یکی 
دانسته اند؛  زبان  آفات  داروی  را  آن  که  است 
تهمت  گفتن، غیبت کردن و  آفاتی همچون دروغ 
زدن، همه از زبان برآید و نه تنها دامن مخاطب 
را می گیرد که گوینده را هم درگیر می کند؛ شأن 
و منزلت اجتماعی  اش را پایین می آورد و گناه به 
دامان اش می نویسد. از موالنا در داستان طوطی 
»ای  که:  می خوانیم  رابطه،  همین  در  بازرگان،  و 
زبان! تو بس زیانی مر مرا/ چون تویی گویا، چه 
گویم من تو را؟/ ای زبان! هم آتش و هم خرمنی/ 
چند این آتش در این خرمن زنی؟/ ای زبان! هم 
بی درمان  رنج  هم  زبان!  ای  تویی/  بی پایان  گنج 
تویی/ هم صفیر و خدعه مرغان تویی/ هم انیس 
دردهایی  از  موالنا  و...«  تویی  هجران  وحشت 
»نکته ای  است:  سکوت  درمانش  که  می گوید 
که  دان  تیری  همچو  زبان/  از  ناگاه  جست  کان 
ای  تیر،  آن  ره  از  نگردد  وا  کمان/  از  آن جست 
پسر/ بند باید کرد سیلی را ز سر/ چون گذشت 
از سر جهانی را گرفت/ گر جهان ویران کند نبود 

شگفت...« 
2( سکوت برای تعلیم 

برای  سکوت  سالکانه،  سکوت  دیگر  مقام  یک 
فراگیری و زبان در دهان کشیدن برای آموختن 
مدتی  شیرنوش/  بزاید  چون  اول  »کودک  است: 
لب  می بایدش  مدتی  گوش/  جمله  او  بود  خامش 
دوختن/ از سخن تا از سخن آموختن...« کسی که 

اصلی اش  شرایط  از  یکی  بگیرد،  تعلیم  می خواهد 
از  بتواند  تا  است  آموختن سکوت  معنا،  عالم  در 

حضور استاد و علم او استفاده ببرد. 
3( سکوت رازدارانه 

سکوت، تنها لب از سخن بستن و تیر حرف ها را 
در کمان دهان نگه داشتن و یا در حضور استاد 
زبان در کام کشیدن نیست. نوع دیگری از سکوت، 
پیش  در  و  می آموزد  سالک  که  است  سکوتی 
در  نامحرمان  با  آموخته  که  را  رازی  تا  می گیرد 
میان نگذارد: »تا نگویی سر سلطان را به کس/ تا 

نریزی قند را پیش مگس« 
4( سکوت در برابر نامحرم 

مقابل  در  سالک  که  است  سکوتی  سکوت،  این 
و  نزدیکی  آنها  با  که  می گیرد  پیش  در  کسانی 
هم دلی احساس نمی کند: »هر که او را هم زبانی شد 
گل  دارد صدنوا/ چونکه  گرچه  بی زبان شد  جدا/ 
رفت و گلستان درگذشت/ نشنوی زان پس زبلبل 
هم دلی  عزیز  کنار  در  سالک  اگر  و  سرگذشت...« 
قرار گیرد، دست از این سکوت می کشد و رازدل 
مردمان  با  دارم  »حرام  برمال می سازد:  به سخن 
سخن گفتن/ و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم/ 
هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند/ رهی که آن به 
سوی توست ترکتازکنم/ خموش باش زمانی بساز 

باخمشی/ که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم...« 
۵( سکوت عارفانه 

عارفانه  سکوت  به  نوبت  مراحل،  این  از  بعد 
به  نسبت  معرفت  از  ناشی  که  سکوتی  می رسد؛ 
جهان است. در این مرحله، سالک به سبب مواجه 
شدن با بزرگی حق، زبان در می بازد. موالنا بر این 
باور است که این حدیث پیامبر )ص( که: »من عرف 
زبان  شناخت،  را  خدا  که  کس  هر  لسانه:  کل  ا... 
در کام می کشد« ناظر به همین مقام است؛ چرا که 
معرفت به خدا زبان را می دوزد. البته این سکوت 

هم مراتبی دارد: 
 سکوت معرفت آمیز: سکوتی که ناشی از معرفت 

بی واسطه عارف است؛ از جان جهان. 
 سکوت عشق آمیز: وقتی که عارف به مقام معرفت 
می رسد و چیزی نمانده که به سرزمین عشق الهی 

گام نهد. 
 سکوت در مقام فنا: این عالی ترین مرتبه سکوت 
عمرش  آخر  ماه  دو  در  موالنا  که  است؛ سکوتی 
دچار آن شد و سرایش مثنوی را ناتمام گذاشت 
و تنها به این حرف بسنده کرد که: »قوه نطق من 
از این پس به گفتار نمی آید و باقی آن داستان هم 
بی واسطه لفظ و زبان در گوش دل آن کسی که 
نور جان دارد گفته می آید و حاجت به نظم و بیان 

نیست.« 
 آتش خشم را با آتش سکوت خاموش کن 

است.  درگیری  هنگام  سکوت  کاربرد  مهم ترین 
وقتی که دو نفر در حال مشاجره هستند، مدام در 
برای  داستان ها  کلمات و ساختن  پیدا کردن  حال 
اینکه  به  توجه  بدون  هستند،  یکدیگر  کردن  متهم 
خودشان هم به بسیاری از حرف هایی که می زنند 
از ته دل باور ندارند. اما به علت هیجانات فضایی 
تفکردرست  و  تمرکز  قدرت  است  شده  ایجاد  که 
قلب شان  ضربان  داده اند،  دست  از  را  منطقی  و 
حریم شخصی شان  به  تهاجم  احساس  رفته،  باال 
آنچه  هر  می کنند  تصور  همه  از  بدتر  و  دارند  را 
طرف مقابل در وضعیت مشاجره به آنها می گوید 
در  و  داشته  وجود  ذهن اش  در  که  است  حقیقتی 
حال حاضر در حال رو شدن است. در صورتی که 
حقیقت غیر از این است. در چنین وضعیتی پیش 
از هرگونه پاسخ دادن به طرف مقابل چشم هایتان 
را ببندید و سکوت کنید. می توانید برای این سکوت 
زیاد  روزمره  زندگی  در  اگر  مثال  بگذارید؛  زمان 
در این حالت قرار می گیرید، از زمان های سکوت 

کوتاه شروع کنید و این زمان را افزایش بدهید. 
فرض کنید ماشینی جلوی راه شما را گرفته است. 
راه هم از شما است. با این حال، طرف مقابل نه 
تنها کوتاه نمی آید؛ که شروع می کند به توهین به 
انتخاب می کنید؟ شما هم  شما. شما چه کاری را 
او می کنید چون حق  نثار  را  بلد هستید  آنچه  هر 
را از آن خود می دانید؟ می ترسید و راه تان را کج 

می کنید و عقب عقب می روید؟
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روانشناسی
سکوت سرشار از ناگفته هاست

سرک کشیدن به سکوت  این و آن . . .
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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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موفقیت محقق ایرانی موسسه 
جورجیا در رفع مشکل

 حرکتی معلوالن
ایرانی  دانشمند  که  ویلچری  زبانی  کنترل  سیستم 
دوره  در  است  کرده  ابداع  را  آن  جورجیا  موسسه 
های آزمایشی موفقیتهای زیادی از خود نشان داده 
و تحوالت زیادی در راستای بهبود عملکرد آن ایجاد 

شده است. 
"کروز بوگل" نوجوانی که سمت چپ بدنش از گردن 
به پایین در اثر حادثه ای ناگوار فلج شده است در 
موسسه  ایرانی  محقق  که  جدیدی  ویلچر  آزمایش 
است حضور  کرده  ابداع  را  آن  جورجیا  تکنولوژی 
دارد تا سیستم جدید کنترل این ویلچر که بر روی 

زبان فرد فلج قرار می گیرد را آزمایش کند. 
وی این تکنولوژی جدید را شگفت انگیز خوانده و از 
دادن خود  برای حرکت  ابزاری ساده  عنوان  به  آن 

یاد می کند. 
در حال حاضر ساالنه بیش از 11 هزار نفر در ایاالت 
شوند  می  نخاعی  شدیدی  آسیبهای  متحمل  متحده 
که با وجود پیشرفتهایی که در زمینه بهبود شرایط 
زندگی این افراد به وجود آمده است محققان همچنان 
به دنبال یافتن راهی بهتر و تاثیر گذارتر برای تغییر 

شرایط زندگی این افراد هستند. 
در  ویلچر  زبانی  کنترل  مخترع سیستم  قوانلو  میثم 
موسسه تکنولوژی جورجیا در توضیح دلیل استفاده 
از  "یکی  گوید:  می  صندلی  کنترل  در  فرد  زبان  از 
برترین مزایای استفاده از زبان در سیستم این است 
که زبان به صورت مستقیم با مغز در ارتباط است. 

است  انسان  بدن  اندامهای  دیگر  از  متفاوت  زبان 
ارتباطند  در  با مغز  نخاع  با کمک  اندامها  دیگر  زیرا 
و به همین دلیل است که فردی که از بدترین حالت 
جراحتهای نخاعی رنج می برد هنوز توانایی حرکت 

دادن زبان خود را به شکل عادی دارد." 
طی اولین دوره آزمایش کلینیکی این سیستم که نام 
است  انتخاب شده  آن  برای  زبانی"  کنترل  "سیستم 
جهت  در  نخاعی  شدید  جراحتهای  با  افراد  توانایی 
مورد  زبان  حرکات  از  استفاده  با  ویلچر  به  دهی 
این آزمایشها به داوطلبین  بررسی قرار گرفت. طی 
حرکات  با  چگونه  تا  شد  داده  یاد  "بوگل"  جمله  از 
مختلف زبان خود دستورهای متعددی را به ویلچر 
بدهند تا صندلی را به جهت های مختلف هدایت کنند. 
این فرایند با استفاده از قطعه ای آهن ربایی که به 
اندازه یک دانه برنج بوده و بر روی زبان قرار می 
گیرد انجام می شود. در واقع این آهن ربای کوچک 
عملکردی مانند ماوس پد در رایانه ها داشته و زبان 

نقش مکان نما را به عهده دارد. 
جلو  سمت  به  زبان  دادن  حرکت  با  شکل  این  به 
سیگنالهایی به 6 حسگر که در کالهی ویژه جا گرفته 
اند ارسال شده و منجر به جلو رفتن صندلی خواهد 

شد. 
با  تنها  توانستند  داوطلبان  بعدی  آزمایشهای  طی 
لمس کردن بخشهای مختلفی از دهان خود با کمک 
زبان و بدون نیاز به تجهیزات حجیم صندلی را به 

راحتی حرکت دهند. 
از  باالتر  صندلی  این  زیبایی  است  معتقد  قوانلو 
حرکت کردن است، کاربران آن را دوست دارند زیرا 
دیگر  از  استفاده  از  متفاوت  چندان  آن  از  استفاده 
صندلی ها نیست و چنین بیمارانی دوست دارند در 
هنگام استفاده از ویلچر هرچه کمتر باعث جلب توجه 

دیگران شوند. 
قوانلو می گوید دیگر بیماران با شرایطی متفاوت از 
جراحات نخاعی نیز می توانند از این ویلچر استفاده 
کنند. به گفته وی این تکنولوژی برای تمامی افرادی 
که به درجات باالی ناتوانی های مختلف مبتال هستند 
قابل  سکته  اثر  در  حرکتی  های  نارسایی  قبیل  از 

استفاده خواهد بود. 
ارائه سیستم کنترل  نیز بر روی  دانشمندان دیگری 
ویلچر تحقیقات زیادی انجام داده اند اما تنها گروهی 
گروه  اند  داشته  تمرکز  زبانی  کنترل  روی  بر  که 

موسسه ویرجینیا به رهبری قوانلو بوده است. 
همراه  به  وی  آزمایشی  های  دوره  آغاز  زمان  از 
هرچه  برای  راهی  یافتن  جستجوی  در  گروهش 
آن  ارتقا  و  سیستم  این  تجهیزات  ساختن  کوچکتر 
بوده است. در حالی که نمونه اصلی این سیستم تنها 
توانایی اجرای 6 فرمان را داشت، بهبودهای صورت 
گرفته بر روی آن اکنون سیستم کنترل زبانی را قادر 
ساخته تا بتواند تعداد زیادی از فرامین که از حرکات 

مختلف زبان دریافت می کند را اجرا سازد.

به  پاسخي  عنوان  به  هم  دور،  گذشته هاي  از  تب 
و  مي شده  تلقي  بیماري  عنوان  به  هم  و  ناخوشي ها 
این دیدگاه دوگانه نسبت به تب، با وجودي که امروزه 
فیزیولوژیک  سازوکارهاي  از  کاملي  نسبتا  درک  ما 
باقي مانده  داریم، همچنان  کنترل درجه حرارت بدن 
تب،  که  مي آموزد  ما  به  کنوني  دانش  اگرچه  است. 
بخشي از پاسخ التهابي در بدن است و بنابراین تنها 
از فرآیند بیماري زاي زمینه اي است، هنوز  نشانه اي 
احساس نیاز مي کنیم که »تب« را با دارو یا پاشویه 
درمان کنیم؛ هر چند که همیشه به چنین کاري نیاز 

نیست.

تب چیست؟
تب، یک پاسخ سازگارکننده عمومي  در پاسخ به تحریک 
سیستم ایمني است. بررسي در حیوانات آزمایشگاهي 
نشان داده است این پاسخ طبیعي بدن به بیماري، میزان 

بقا را باال مي برد و دوره بیماري را کوتاه مي کند.
اگرچه تعریف تب بر حسب سن فرد، محل اندازه گیري 
درجه  حرارت و نوع دماسنج مورد استفاده فرق مي کند، 
به سادگي مي توان آن را باالتر رفتن درجه حرارت بدن 
کرد.  تعریف  روز  طول  در  آن  عادي  نوسانات  حد  از 
مالیم،  تب  مفید  آثار  مورد  در  فزاینده  باوجود شواهد 
تب  دارد.  وجود  تب  فرآیند  عمومي  از  ترسي  هنوز 
معموال به عنوان شاخص شدت بیماري در نظر گرفته 
از پزشکان، آن را جدي مي گیرند.  مي شود و بسیاري 
ترس مشابهي در والدین نیز وجود دارد؛ در حالي که 
پیدا  بهبود  خود  به  خود  کودکان  در  تب  موارد  اغلب 
مي کنند و کودکان موارد خفیف تا مالیم تب را به راحتي 
تحمل مي کنند. این نگراني ها شاید از ناآگاهي ما نسبت 

به فرآیند فیزیولوژیک تب ناشي شده باشد.

 ضدتب هاي طبیعي
درجه   40 از  ندرت  به  تب  در حین  بدن  درجه حرارت 
باالتر مي رود. فرآیند تب معموال خود به خود محدود 
مي شود و بدن هورمون هاي گوناگوني تولیدمي کند که 
مانع از آن مي شوند که افزایش درجه حرارت از کنترل 
خارج شود. تصور مي شود این مواد ضدتب طبیعي به 
طور موثري آثار مخرب تب را از طریق سازوکارهاي 
منفي  پس خوراند  این  مي کنند.  کنترل  منفي  پسخوراند 
ممکن است عامل نوسانات درجه حرارتي باشد که در 
افزایش  تب  که  هنگامي  مي شود.  دیده  تب دار  بیماران  
پیدا مي کند به عنواني محرکي براي تولید مواد ضدتب 
پایین  را  حرارت  درجه  که  مي کند  عمل  بدن  دروني 
مي آورند. با افت درجه حرارت، تولید این مواد ضدتب 
»نقطه  به  دوباره  حرارت  درجه  و  مي کند  پیدا  کاهش 
تنظیم شده« هیپوتاالموس باز مي گردد و این روند تکرار 
مي شود.شواهد فعلي نشان مي دهد که این مواد ضدتب 
دروني بر سلول هاي عصبي تنظیم کننده درجه حرارت 
دیواره  و  هیپوتاالموس  اپتیک در جلوي  پره  ناحیه  در 

شکمي دستگاه لیمبیک اثر مي کنند.
همچنین شواهدي در دست است که داروهاي ضدالتهابي 
غیراستروییدي با کاهش تولید پروستاگالندین E2 تب 
ضدتب   مواد  این  تولید  است  بدیهي  مي کند.  مهار  را 
کنترل  غیرقابل  تب حالتي  که  آن مي شود  مانع  دروني 

پیدا کند.

اثر تب  بر بدن
افزایش درجه حرارت بدن، به پاسخ پیچیده  و دوسویه 

رفتاري، هورموني و عصبي نیاز دارد.
از  آدرنالین  هورمون  تولید  افزایش  حالت،  این  در 
هورمون  این  مي دهد.  رخ  فوق کلیه  غده  مرکزي  بخش 
به افزایش سرعت ضربان قلب، سرعت سوخت و ساز 
و توان عضالني مي انجامد. آدرنالین سرعت تجزیه قند 
گلوگز در سلو ها و تبدیل آن به انرژي را مي افزاید و با 
سرعت گرفتن این واکنش هاي شیمیایي، درون سلول ها، 
تولید محصول فرعي آنها که حرارت باشد هم افزوده 
عروقي  تنگ کننده  نوعي  همچنین  آدرنالین  مي شود. 
قدرتمند در رگ هاي محیطي است، به این ترتیب، گرما 
در بدن حفظ مي شود. تنگ  شدن شریانچه هاي پوست، 
افزایش مقاومت رگ هاي خوني محیطي مي شود  باعث 
پوست  مویرگي  بسترهاي  از  خون  ترتیب،  این  به  و 
فرستاده  بدن  مرکز  به  نزدیک  عمقي تر  بافت هاي  به 
راه  از  و  مي شود  حفظ  حرارت  نتیجه،  در  مي شود. 

رسانایي، پرتوتابي، هم رفت و تبخیر، عرق 
هورمون ضدادراري  تولید  همچنین  نمي رود.  دست  از 

هیپوفیز  خلفي  بخش  در  هورمون  این  مي یابد.  کاهش 
این  در مغز تولید و ذخیره مي شود. در شرایط عادي 
بدن  از  آب  رفتن  ازدست  از  ادرار  تغلیظ  با  هورمون 
در  هورمون  این  تولید  کاهش  اما  مي کند.  جلوگیري 
و  بیشتر  مایع  رفتن  دست  از  باعث  تب  بروز  هنگام 
کاهش مایعات درون عروق و خارج عروق مي  شود و در 
نتیجه، انرژي کمتري براي حفظ درجه حرارت مرکزي 
پیامدهاي  فیزیولوژیک  فرآیندهاي  است.این  الزم  بدن 
رفتاري هم دارد. فرد تب دار ممکن است احساس سرما 
و لرز کند و خود را در پتو بپیچد و بدنش را جمع کند تا 
میزان سطح بدن اش را که در معرض محیط است کاهش 
یابد، یا در بستر بي حرکت بماند.حال اگر ما سعي کنیم 
بخش محیطي بدن را با انجام کاري مانند پاشویه سرد 

و  ساز  و  سوخت  سرعت  بیشتر  افزایش  نتیجه،  کنیم،  
تالش بیشتر بدن تبدار براي حفظ حرارت است؛ یعني 
وضع بدتر مي شود. اگر به همان مثال »دستگاه حرارت 
کاهش  براي  راه  تاثیربخش  ترین  برگردیم،  مرکزي« 
درجه حرارت بدن از 30 درجه به 21 درجه، این نیست 
که پنجره ها را باز کنیم. این کار تنها باعث مي شود که 
بویلر براي حفظ درجه حرارت محیط در حد 30 درجه 
تالش بیشتري کند و به این ترتیب، مقدار زیادي انرژي 
هدر رود.در فرد تب دار نیز اثر مشابهي ایجاد مي شود. 
هر چه شما سعي کنید درجه حرارت محیطي بدن او را 
براي  تهدید  را  کار  این  که  هیپوتاالموس  دهید،  کاهش 
سرعت  افزایش  با  مي بیند،  بدن  مرکزي  حرارت  درجه 
به  و  شدید  لرز  ایجاد  با  احتماال  بدن،   ساز  و  سوخت 
پاسخ  حرارت  حفظ  سازوکارهاي  بیشتر  انداختن  کار 

خواهد داد.

فیزیولوژي تب
پاسخ ها  از  مجموعه اي  در  بالیني  شاخص  نوعي  تب 
عفونت هاي  به  نسبت  حالت  شایع ترین  در  که  است 
میکروبي رخ مي دهد. تب یکي از چند ساز و کاري است 
به  از عامل آسیب رسان مهاجم  براي خالصي  بدن  که 

کار مي برد.
)پیروژن(  تب زا  مي کنند،  القا  بدن  در  را  تب  که  موادي 
نام دارند و ممکن است از خارج وارد بدن شوند. براي 
ترکیب  باکتریایي،  سموم  آسیب رسان،  ویروس  مثال، 
مثل  تولید شوند  بدن  داخل  در  یا  و  آنتي ژن،آنتي بادي 

واسطه هاي شیمیایي مانند اینترلوکین و اینترفرون.
حالت  شایع ترین  در  تب  ایجاد  چگونگي  به  اینجا  در 
مي پردازیم. میکروبي،  عفونت  از  ناشي  تب  یعني  آن، 

عفونت میکروبي اگر به حال خود رها شود، در حالي 
آسیب  یا  مرگ  به  مي شود،  تکثیر  مهاجم  میکروب  که 
بافت هاي محلي مي انجامد. از این سلول هاي آسیب دیده 
هیستامین،  مانند  التهاب زایي  شیمایي  واسطه هاي 
اینترلوکین ها  و  لکوترین ها  پروستاگالندین  ها،  کینین ها، 
جلب  باعث  التهابي  واسطه هاي  این  مي شوند.  آزاد 
سلول هاي سفید خون به محل عفونت مي شوند )فرآیند 

کموتاکسي(.
پاسخ  عفونت زا  عامل  به  که  سفیدي  گلبول هاي  اولین 
که  هستند  »ماکروفاژها«  نام  به  سلول هایي  مي دهند، 
از  مجموعه هایي  خود  نوبه  به  و  مي بلعند  را  میکروب 
که  مي کنند  آزاد  را  التهاب زا  مواد  سایر  و  سیتوکین ها 

پاسخ ایمني را تشدید مي کند و تداوم مي بخشد.
پروتئیني  کوچک  مولکول هاي  که  التهاب زا  مواد  این 
تب  بروز  و  ایمني  دستگاه  شدن  فعال  باعث  هستند 

مي شوند.
تب یعني چند درجه؟

که  در صورتي  بدن،  حرارت  درجه  اندازه گیري  هنگام 
درجه حرارت به این ارقام رسیده باشد، مي گوییم فرد 

تب دارد:
• درجه حرارت مقعدي باالتر از 8/37 درجه سانتي گراد

• درجه حرارت دهاني باالي ۵/37 درجه سانتي گراد
• درجه حرات زیربغلي باالي 2/37 درجه سانتي گراد

درجه   2/37 باالي  درون گوشي  حرارت  درجه   •
سانتي گراد

به   8/36 بدن  طبیعي  درجه حرارت  دهاني  اندازه گیري 
امر  این  مي شود.  درجه محسوب   7/0 منهاي  یا  عالوه 
 1/36 میان  دهاني  درجه حرات  که  است  آن  معناي  به 
۵/37 درجه احتماال طبیعي محسوب مي شود.  درجه و 
در  زیادي  نوسانات  که  باشید  داشته  توجه  باید  البته 
درجه حرارت بدن رخ مي دهد که هنگام اندازه گیري تب 
باید به آن توجه داشت. این ارقام براي فرد بزرگسالي 
است که ناشتا نیست، لباس راحتي پوشیده است، درون 
تا  7/22 درجه  اتاقي که درجه حرارتي عادي  خانه در 
4/24 درجه سانتي گراد دارد و در صبح با فاصله زماني 
مناسبي پس از بلندشدن از بستر، تعیین شده است. به 
عالوه، براي اندازه گیري درجه حرارت دهاني، فرد نباید 
20 دقیقه قبل از آن چیزي خورده  1۵ تا  دست کم در 
با نوشیده باشد یا سیگار کشیده باشد. درجه حرارت 
بدن در طول روز نوساني طبیعي دارد، کمترین درجه 
درجه حرارت  بیشترین  و  بامداد   4 در ساعت  حرارت 
در ساعت 6 بعدازظهر است. درجه حرارت طبیعي بدن 
ممکن است تا حد 6/0 درجه در میان افراد متفاوت و از 
در زمان هاي  زنان  در  کند.  تغییر  دیگر  به روز  روزي 
مختلف چرخه قاعدگي درجه حرارت بدن تغییر مي کند. 
و  مي  رود  باال  خوردن  غذا  از  پس  بدن  حرارت  درجه 

عوامل رواني نیز ممکن است بر آن تاثیر بگذارند.

مواد تب زاي دروني
مواد بسیاري در بدن ممکن است در نتیجه پاسخ التهابي 
ایجاد  در  را  نقش  بیشترین  اما سیتوکین ها  آزاد شود، 
تب دارند. این سیتوکین ها از جمله شامل اینترلوکین ها، 
آلفا(   TNF( آلفا  تومور  نکروز  عامل  و  اینترفرون 
موضعي  آثار  هم  مختلف،  سیتوکین هاي  مي شوند.این 
به  اینترلوکین ها  مثال،  براي  دارند؛  عمومي   آثار  هم  و 
به  و  کرده  کمک  سفید  گلبول هاي  میان  سلولي  ارتباط 
پاسخ  مدت  و  شدت  بر  شبه هورموني شان  اثر  دلیل 
براي  ایمني  پاسخ  بروز  جز  مي گذارند.به  اثر  التهابي 
اینترفرون  اینترلوکین ها،  مهاجم،  میکروب  با  مقابله 
پروستاگالندین  نام  به  ما ده اي  ایجاد  با  آلفا   TNF و 
پروستاگالندین ها  دارند.  هم  دروني  تب زاي  اثر   ،E2
و  تولید مي شوند  بدن  در  اسیدهاي چرب ضروري  از 
به سادگي با گذر از دیواره سلولي وارد جریان خون 
و  اندام ها  همه  در  تقریبا  پروستاگالندین ها  مي شوند. 
بر  شبه هورموني  آثار  و  دارند  وجود  بدن  بافت هاي 
سلول ها ایجاد مي کنند، تولید آنزیم »آدنیل سیکالز« را 
تنظیم مي کنند و از این راه مي توانند بر سرعت سوخت 
که  مغز  در  بگذارند.هیپوتاالموس  اثر  سلول ها  ساز  و 
 E2 پروستاگالندین  مي  آید،  به حساب  بدن  ترموستات 
درجه  تنظیم  روند  اختصاصي  تغییر  مهمي در  نقش 
حرارت ایفا مي کند.مشخص شده است که میزان زیادي 
»پره- ناحیه  در   E2 پروستاگالندین  گیرنده هاي  از 
اپتیک« هیپوتاالموس وجود دارد که مسوول ایجاد تب 
خوشه اي  طریق  از  هیپوتاالموس  حال،  عین  در  است. 
با جریان خون  نزدیک  تماس  از سلول هاي عصبي در 
است. این ساختار عصبي به فراتر از سد خوني مغزي 
)که ورود مواد از خون به مغز را کنترل مي کند( مي رود  
بیروني و دروني  امکان تماس مستقیم مواد تب زاي  و 
موجود در جریان خون و نیز پروستاگالندین E2 را با 

هیپوتاالموس ایجاد مي کند.
پیامد اثر مستقیم بر هیپوتاالموس افزایش »نقطه تنظیم« 
درجه حرارت بدن در این اندام است. اکنون این درجه 
باال رفته را هیپوتاالموس عادي فرض مي کند و  جدید 
تا زماني که تولید مواد تب زا ادامه یابد، درجه حرارت 
باال مي ماند و تب ادامه مي یابد.شیوه عمل مانند تعیین 
درجه حرارت در دستگاه حرارت مرکزي در خانه است. 
قرار  21 درجه  اگر شما ترموستات دستگاه را در حد 
درجه  تا  مي کند  گرم  آن قدر  را  سیستم  بویلر  دهید، 
درجه  که  هنگامي   بعد  برسد.  درجه   21 به  حرارت  اش 
به طور خود  بویلر  رسید،  درجه   21 باالي  به  حرارت 
کار خاموش مي شود و هنگامي که درجه حرارت به زیر 
21 درجه رسید، دوباره روشن مي شود. حال اگر شما 
درجه ترموستات را مثال به 30 درجه برسانید، بویلر به 
گرم کردن سیستم تا رسیدن به این درجه حرارت جدید 

ادامه خواهد داد.

تـــب از منظر طــب
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آی تی

طراحی وب سایت

 افزایش 15 درصدي سرعت 
فایرفاکس  

  
داد  نشان  ها  آزمایش 

موزیال   6/3 فایرفاکس 
سریع  درصد   1۵ حدود 
این  قبلي  نسخه  از  تر 
در  اما  است  مرورگر 
اپل  سافاري  با  مقایسه 

همچنان  گوگل  کروم  و 
از سرعت کندي برخوردار 

طبق  ایسنا  گزارش  به  است. 
توسط  شده  انجام  هاي  تر آزمایش  مپیو کا

روزرساني  به  جدیدترین  که   6/3 فایرفاکس  ورلد، 
سومین  است،  موزیال  بنیاد  سوي  از  شده  عرضه 
مورد  مرورگر  پنج  میان  در  پرسرعت  مرورگر 
بررسي بوده است. فایرفاکس جاوا اسکریپت را سه 
برابر  چهار  از  بیش  و   10 اپراي  از  تر  برابر سریع 
مایکروسافت  هشت  اکسپلورر  اینترنت  از  تر  سریع 
تر  سریع  درصد   ۵/14 همچنین  کند.  مي  راندر 
ژوئن  ماه  در  که  است  فایرفاکس   ۵/3 نسخه  از 
جاوا  افزایش سرعت  با  اما حتي  منتشر شد.   2009
و  سافاري  با  سرعت  در   6/3 فایرفاکس  اسکریپت، 
کروم چهار که دوبرابر سریع تر هستند، نمي تواند 
کروم  کردن  مغلوب  با  اپل  سافاري  کند.  برابري 
از  ۵/6 درصد سریع تر  این رقابت حدود  گوگل در 
آن بود که در مقایسه با آزمایش انجام شده در ماه 
اینکه  از  اندکي کمتر محسوب مي شود. پس  نوامبر 
موزیال افزایش کارآمدي را در موتور جاوا اسکریپت 
»تریس مانکي« مرورگر فایرفاکس ۵/3 مورد تعریف 
قرار داد و گوگل سرعت کروم را تبلیغ کرد، بیشتر 
کارآمدي  گذشته  سال  دو  طي  مرورگر  سازندگان 

جاوا اسکریپت را بهبود داده اند.  
 

نقشه هاي کاغذي زوم
 مي کنند  

  
طراحي   Map2 نام  با  کاغذي  هاي  نقشه  تازگي  به 
اطالعات  ریز  به  دسترسي  و  زوم  امکان  که  شده 
خارجي  اخبار  گزارش  به  دارد.  وجود  آنها  روي 
 Map2 موبنا به نقل از نکسوس، نقشه هاي کاغذي
به کاربران امکان مي دهد هر بخشي را که نیاز دارند، 
به راحتي باز کنند و به نقشه بزرگ تر آن دسترسي 
داشته باشند. کاربران مي توانند همیشه با استفاده 
از سیستم GPS تلفن همراه شان به نقشه دسترسي 
از  تري  ها روش ساده  نقشه  این  اما  باشند.  داشته 
مکان یابي را براي کاربران فراهم مي کنند. این نقشه 
صفحه  نیستند،  مجهز  موبایل  عامل  سیستم  به  ها 
نمایش لمسي هم ندارند و به کلیدي براي دسترسي 
کاغذي  نقشه   ،  Map2 نقشه  نیست.  نیاز  نقشه  به 
ساده یي است که کاربران با چشم مي توانند مکاني 
را که مي خواهند، دنبال کنند و مناسب افرادي است 
که تلفن هاي همراه آنان فقط به کار مکالمه و ارسال 
پیامک مي آیند، نه داراي سیستم عامل هستند و نه 
رابط کاربري دارند. این نقشه ها در نگاه اول خیلي 
کوچک و به اندازه کف دست هستند. براي دیدن هر 
از  قسمت  آن  کاربر  است  الزم  نقشه  روي  بخشي 
نقشه را باز کنند. هر قسمتي از نقشه حاوي اطالعات 
بیشتري است که با باز کردن هر بخش، نقشه بزرگ 
تر مي شود و روي قسمت هاي مختلف نقشه زوم 
مي شود. این نقشه ها هم اکنون در لندن با قیمت 13 

دالر در دسترس کاربران قرار دارد.  

سهام گوگل به فروش مي رود  
  

گوگل  شرکت  بنیانگذاران  برین  سرگئي  و  پیج  ري 
قصد دارند ظرف پنج سال آینده پنج میلیون سهم از 
سهام خود را به فروش برسانند. در صورت تکمیل، 
این  ثروت  بر  دالر  میلیارد   2۵/2 معادل  فروش  این 
دو نفر خواهد افزود. ارزش هر سهم گوگل در حال 
01/۵۵0 دالر است. به گزارش پي سي ورد  حاضر 

این اقدام حق راي این دو نفر را به 48 درصد که زیر 
۵0 درصد است، خواهد رساند. اما پیج و برین کنترل 
لري  کنار  در  کرد.  بر شرکت حفظ خواهند  را  خود 
پیج و سرگئي برین، مدیرعامل گوگل، اریک اشمیت، 
معادل 10 درصد از سهام با حق راي را در اختیار 
متحد  که  زماني  تا  نفر  سه  این  ترتیب  این  به  دارد. 
اختیار  در  را  آن  آینده  و  گوگل  کنترل  بمانند،  باقي 
خواهند داشت. جین پنر سخنگوي گوگل در بیانیه یي 
اعالم کرد بنیانگذاران این شرکت »کماکان به گوگل 
متعهدند و درگیر مدیریت روزمره و استراتژي هاي 
نفر  دو  این  خالص  ارزش  اکثریت  هستند.  محصول 
فروش سهام گوگل جزیي  ماند.  باقي مي  در گوگل 
متنوع  براي  بنیانگذارانش  شخصي  هاي  برنامه  از 
بوده  نقدینگي  ایجاد  و  یي  سرمایه  منابع  سازي 
برین  سرگئي  و  پیج  لري   2004 سال  در  است.« 
2/7 میلیون سهم از سهام خود و اریک اشمیت 2/2 
در  به فروش رساندند.  را  از سهامش  میلیون سهم 
ساختار دوگانه سهام گوگل، سهام نوع »ب« که تحت 
مالکیت بنیانگذاران قرار دارد هر یک داراي 10 حق 
راي است. پس از فروش، این سهام به نوع »الف« با 

یک حق راي تبدیل مي شوند.  

ماوس طال به بازار آمد  
 

تولیدکنندگان  ترین  بزرگ  از  گیگابایت  شرکت 
شرکت  همکاري  با  دنیا،  در  رایانه  جانبي  تجهیزات 
تولید مي  لوکس  لوازم  و  تجهیزات  که   Swarovski
کند، ماوس بیسیمي را با نام GM-M7800S تولید 
کرد. به گزارش فارس روي این موشواره با پوست 
مار تزیین شده و در مقابل آن یک چراغ LED قرار 
گرفته است که ارتباط با رایانه را نشان مي دهد. این 
ماوس که بر اساس فناوري لیزر فعالیت مي کند و 
به  نسبت  نمایشگر  روي  آن  هاي  قابلیت  و  سرعت 
قیراط   18 شامل  است،  بیشتر  معمولي  هاي  ماوس 
به   GM-M7800S ماوس  شود.  مي  زرد  طالي 
همراه قفل سخت افزاري کوچکي فروخته مي شود تا 
زماني که کاربر با آن کاري ندارد، احتمال سرقت و 
هرگونه مشکل دیگري از بین برود. شرکت گیگابایت 
اعالم  و  تولید  را  موشواره  این  از  محدودي  تعداد 
کرده کاربران عالقه مند در سراسر دنیا مي توانند 
صورت  به  و  خریداري  اینترنتي  صورت  به  را  آن 

رایگان دریافت کنند.  

سایت شخصي بیل گیتس راه 
اندازي شد 

 
افزاري  نرم  شرکت  بنیانگذاران  از  یکي  گیتس  بیل 
با  را   GatesNotes.com سایت  وب  مایکروسافت 
کار  به  مربوط  بیشتر  جزییات  کردن  فراهم  هدف 
ایسنا چهره  به گزارش  اندازي کرد.  راه  فعالیتش  و 
محبوب دنیاي فناوري براي نخستین بار است که یک 
و ب سایت شخصي راه اندازي مي کند و آن را به 
عنوان »نگاه دروني به موضوعات جهاني« توصیف 
کرده است. وي در خوشامدگویي به کاربران جدید 
GatesNotes.com نوشت از زمان ترک شغل تمام 
وقتش در مایکروسافت که با هدف اختصاص وقت 
بیشتر براي بنیاد خیرخواهانه اش بوده، افراد زیادي 
در مورد کاري که انجام مي دهد، پرسش کرده اند و 
بنا بر تصور وي، سهیم کردن دیگران در یادداشت 
جالب  سایت  وب  یک  طریق  از  کرده  تهیه  که  هایي 
ها  یادداشت  این  این گزارش  اساس  بر  بود.  خواهد 
دربردارنده موضوعاتي شامل خشکسالي، زلزله در 
آموزشي  اصالحات  و  جهاني  هاي  اپیدمي  هائیتي، 
این وب  کرده  امیدواري  ابراز  گیتس  و  بود  خواهند 
گرفتن  یاد  و  کردن  فکر  به  را  بیشتري  افراد  سایت 
دنبال  به  که  اقدام  این  وادارد.  جالب  و  مهم  مسائل 
میکرووبالگ  در سرویس  گیتس  بیل  فعالیت  شروع 
نویسي توییتر بوده، آغاز فعالیت متمرکز وي براي 
با  که  دهد  مي  نشان  را  آنالیني  شخصیت  ایجاد 
کاربران به نحوي ارتباط برقرار مي کند که شرکت 

ها هرگز قادر به انجام آن نبوده اند. 

این سه پیام 
را نادیده 

بگیرید 
 

علیرضا شیرازي

را  وب  صفحات  و  هستید  اینترنت  در  وقتي 
مرور یا صندوق پست الکترونیک خود را چک 

مي کنید حتمًا پیام هاي مختلفي را یا به صورت 
به  یا  متني  یا  یا هشدارهاي تصویري  تبلیغات 
این  در  اما  کنید  مي  دریافت  میل  اي  صورت 
میان پیام هایي هستند که نباید به آنها توجه و 
به خصوص عمل کنید. اینها پیام هایي فریبنده 
با هدف سرقت یا سوءاستفاده از اطالعات شما 
هستند. به طور کلي سه اصل را در بررسي هر 
نظر  کنید در  یا مشاهده مي  پیامي که دریافت 

داشته باشید.

-1 اصل اول؛ هر پیام یا ارتباطي که به نحوي 
با اطالعات مالي یا حساب بانکي شما ربط پیدا 

مي کند.

نحوي  هر  به  که  پیامي  هر  دوم؛  اصل   2-
نام  یا  حساب  هرگونه  عبور  کلمه  خواستار 
کاربري شما )مانند کلمه عبور اي میل، وبالگ، 

حساب بانکي، سایت و...( باشد.

-3 اصل سوم؛ هر پیامي که به نحوي به دنبال 
اطالعاتي هرچند ساده مانند آدرس اي میل یا 
نام و مشخصات دیگر شما باشد. سودجویان 
از اي  ممکن است تنها به دنبال بانک اطالعات 
میل هاي کاربران براي ارسال اسپم یا فروش 

آن باشند.

در همین رابطه سه مثال از پیام هایي که نباید 
به آن توجه کنید در ادامه ذکر شده است.

-1 هرگونه پیام در ارتباط با قطع سرویس به 
شما یا اختالل در سرویس و درخواست براي 
اي  از طریق  عبور  کلمه  و  کاربري  نام  ارسال 
یا سایت خاصي.  در صفحه  آن  ورود  یا  میل 
این شیوه یکي از روش هاي معمول براي فریب 
کاربران به خصوص در سرویس هاي اي میل 

مانند یاهو یا سرویس هاي پیام رسان فوري و 
چت است که اي میلي براي شما مبتني بر قطع 
کاربري  حساب  شدن  مسدود  و  شما  خدمات 
شما در آینده نزدیک مي آید و از شما خواسته 
مي شود نام کاربري و کلمه عبور خود را یا در 
این  یا در صفحه خاصي وارد کنید و  اي میل 
اي  اطالعات و هک  به سرقت  نهایت  قضیه در 

میل یا حساب کاربري شما منتهي خواهد شد.

سایتي  هیچ  مواقع  اکثر  در  و  معمول  طور  به 
این شکل  به  و  زمینه  این  در  اخطاري  به شما 
عبور  کلمه  به  نیازي  آنها  همچنین  و  دهد  نمي 
لینک  طریق  از  کنید  دقت  همچنین  ندارند.  شما 
هاي داخل یک اي میل وارد سایتي که نیاز به 
حداقل  یا  نشوید  است،  شما  عبور  کلمه  ورود 
هنگام  مرورگر  در  شده  داده  نشان  آدرس  به 

حساب  اطالعات  یا  عبور  کلمه  هرگونه  ورود 
مالي خود دقت کنید. 

به شما  که  یا تصویري  متني  پیام هاي  به   2-
مژده برنده شدن در یک التاري یا قرعه کشي 
)به خصوص اگر شخصًا در چنین مسابقات یا 
دهند،  اید( مي  نکرده  هایي شرکت  قرعه کشي 
صد  مثاًل  عنوان  به  شدن  برنده  نکنید.  توجه 
یا برنده شدن در قرعه  هزارمین بازدید کننده 
کشي بین حساب ها یا اي میل کاربران و... پیام 
هایي معمول است که توسط افراد سودجو براي 
فریب و کسب اطالعات شما )حتي اگر شده یک 
آدرس اي میل( استفاده مي شود. مطمئن باشید 
جایزه یي هم در کار نیست جز آنکه در ساده 
در  شما  الکترونیک  پست  صندوق  حالت  ترین 

آینده پر شود از اي میل هاي اسپم.

-3 به مژده پورسانت مناسب، شراکت در یک 
کشور،  دو  بین  وجه  انتقال  یا  گذاري  سرمایه 
بانکي شما  به حساب  دلیلي  هر  به  پول  واریز 
شما  بانکي  حساب  مشخصات  درخواست  و 
چه  نحوي  به  که  پیامي  هرگونه  خالصه  و 
و  بعدي  هاي  ارتباط  در  چه  و  پیام  اولین  در 
شما  از  مجازي  هاي  دوستي  برقراري  حتي 
اعتباري  کارت  یا  بانکي  حساب  مشخصات 
مورد  این  البته  ندهید.  اهمیت  بخواهد،  را  شما 
اما  آید  مي  پیش  کمتر  ایراني  کاربران  بین  در 
متاسفانه تاکنون میلیون ها تومان از بازرگانان 
ایراني که کارت اعتباري داشته اند کالهبرداري 
یا اروپا  شده است. اگر کسي در آفریقا، آسیا 
و امریکا مشکلي دارد و مي خواهد پول خودش 
را به حساب شما واریز کند و بعد هم درصدي 
به شما بدهد مطمئن باشید مي خواهد کاله شما 

را بردارد. 
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13 رفتار سالم 
براي بهبود زندگي

13 راه وجود دارد که امکان برخورداري از یک زندگي 
شادتر و سالم تر را بیشتر مي کند. روش هاي دیگري را 
نیز مي توان به این فهرست اضافه کرد امابراي شروع، 
بهتر است با همین 31توصیه شروع کنید. بسیاري از 
شیوه هایي که در اینجا ذکر مي کنیم در مجله هاي علمي 
آنها  به  ندادن  اهمیت  و  است  رسیده  چاپ  به  معتبر 

ممکن است سالمت جسمي و روحي شما را تهدید کند.

   1.هر روز صبحانه بخورید
قهرمان هاي سالمتي کساني هستند که هر روز صبحانه مي خورند.

بیشتري  معدني  مواد  و  ویتامین  افراد  این  مي دهد  نشان  تحقیقات 
حذف  خود  غذایي  وعده هاي  از  را  صبحانه  که  کساني  به  نسبت 
کرده اند دریافت مي کنند و در مقابل، کلسترول و چربي کمتري دارند. 

نتیجه اش هم اغلب داشتن  اندامي متناسب تر و سالم تر است.
صبحانه مي تواند عالیم گرسنگي را تا زمان صرف ناهار به تاخیر 
بیندازد و اشتیاق به شکالت و شیریني را کاهش دهد.تحقیقات نشان 
مي دهد کساني که عادت به خوردن صبحانه دارند نسبت به سایر 
هستند.گنجاندن  وزن  اضافه  و  دیابت  خطر  معرض  در  کمتر  افراد 
غالت و حبوبات در صبحانه سبب ایجاد شرایط بهتري براي گریز 
از خطرهاي جسمي و ذهني مي شود. خوردن صبحانه هوشیاري و 
در  بهتري  نتایج  افزایش مي دهد و سبب مي شود  را  توجه کودکان 
تست هاي مختلف به دست آورند. براي خیلي ها خوردن صبحانه به 
معني از دست دادن زمان خواب است.این افراد مي توانند  صبحانه 
خود را با خود به سرکار ببرند و هنگام وارسي اي میل ها یا آمدن 

ارباب رجوع، صبحانه شان را -بدون بهانه- میل کنند!

    2 . به اندازه کافي بخوابید             
مایکل فلمینگ، رییس آکادمي خانواده پزشکان آمریکا مي گوید:»بدن 
این صورت ممکن  کند، در غیر  استراحت  کافي  میزان  به  باید  شما 

است دچار سستي و خستگي شوید.«
از  از دو سوم سالمندان  NSF، بیشتر  به گفته سازمان ملي خواب 
سالمندان  از  بسیاري  و  هستند  رنج  در  خواب  به  مربوط  مشکالت 
برخوردار  هوشیاري  براي  الزم  خواب  میزان  حداقل  از  آمریکایي 
واجب  عاطفي  و  روحي  سالمتي  و  تندرستي  براي  خواب  نیستند. 
کافي  اندازه  به  که  افرادي   NSF گزارش  به  بنا  است.  ضروري  و 
و  رواني مي شوند  افراد دچار مشکالت  از سایر  بیشتر  نمي خوابند 
خواب  فقدان  آن،  بر  دارند.عالوه  بیشتر  درماني  خدمات  به  احتیاج 
به  استدالل منطقي  یادگیري و  آثار منفي در حافظه،  کافي مي تواند 
همراه داشته و مخاطره آمیز باشد. بر طبق آمار NSF، بیش از نیمي 
از رانندگان سالمند )نزدیک به 100 میلیون نفر( در سال گذشته در 
هنگام رانندگي احساس خواب آلودگي مي کردند و در حدود یک پنجم 
)32 میلیون نفر( در هنگام رانندگي به خواب رفته اند.  این رانندگان 
اداره امنیت ملي ترافیک بزرگراه ها اعالم مي کند که هر سال خواب 
آلودگي رانندگان سبب ایجاد بیش از 100 هزار مورد تصادف، 1۵00 
مورد مرگ ومیر و ده ها هزار مورد مجروحیت مي شود. SF داشتن 
را در طول روز توصیه مي کند. زیرا  دقیقه خواب کوتاه   20 تا   1۵
تاثیر کافئین حدود 30 دقیقه طول مي کشد، پس یک خواب کوتاه، در 
زماني که شما منتظر تاثیر کافئین هستید، مي تواند هوشیاري شما 
 7 را بازگرداند. براي جلوگیري از مضرات کم خوابي، هر شب بین 
به خواب  احتیاج  به سن شان،  بسته  کودکان،  بخوابید.  10ساعت  تا 

بیشتري دارند.
     3. ماهي، امگا 3و اسیدهاي چرب را به غذاي خود اضافه کنید

انجمن قلب آمریکا، مصرف ماهي را 2 بار در هفته توصیه مي کند. 
ماهي جز اینکه منبعي غني از پروتئین است، حاوي امگا 3 و اسیدهاي 
مي دهد.  کاهش  را  قلبي  بیماري هاي  به  ابتال  خطر  که  است   چربي 
برخي از ماهي ها مانند ماهي خالمخالي، ساردین، شاه ماهي و ماهي 
آزاد از منابع غني امگا 3 و اسیدهاي چرب هستند. عالوه بر کمک 
به سالمتي قلب، شواهدي وجود دارد که امگا 3 و اسیدهاي چرب از 
فعالیت اضافي سیستم دفاعي بدن جلوگیري مي کنند و با اینکه این 
موضوع هنوز در حال بررسي است ولي ظاهرا ارتباطي بین دریافت 
بیشتر امگا 3 و کاهش احتمال آلرژي، تنگي نفس، اگزما و بي نظمي 

در سیستم ایمني بدن وجود دارد.

   4. چاي بنوشید
بدن  از دست رفتن آب  کافئین سبب  بهتر است.  کافئین  بدون  چاي 
مي گردد. اضافه شدن وزن  نوشیدني هاي شیرین سبب  و  مي شود 

برخي معتقدند چاي عاملي براي تقویت حافظه، جلوگیري از سرطان 
براي  کافي  و  کامل  اطالعات  هنوز  البته  است.  قلبي  بیماري هاي  و 
پذیرفتن این اعتقاد وجود ندارد؛ اما شک نداریم که یک لیوان چاي 
خنک در یک روز گرم انرژي تازه اي به شما مي دهد. سعي کنید چاي 

خود را با آب میوه، دارچین، زنجبیل و یا ادویه ها چاشني دهید.

5. آب بنوشید ومواد لبني مصرف کنید
هستند  سالمتي  حفظ  براي  ضروري  مایعات  جمله  از  شیر  و  آب 
آب سبب  نوشیدن  وزن شما شوند.  آمدن  پایین  مي توانند سبب  و 
مي شود بدن، آب مورد نیاز خود را به دست آورد.مفاصل نیز براي 
احتیاج  آن  به  براي صحیح کارکردن  بدن  حرکت و اعضاي حیاتي 
دارند. اگر به اندازه کافي آب ننوشید، بدن به هر مولکول آبي که پیدا 
کند متوسل مي شود. مولکول هاي ذخیره شده به صورت اضافه وزن 
ظاهر مي شوند و تنها زماني کاهش مي یابند که آب به میزان کافي 
محکم  براي  کلسیم  روزانه  مصرف  دیگر،  سوي  از  برسد.  بدن  به 
شدن استخوان ها و دندان ها مفید است. مطالعات نشان مي دهند که 
مصرف کلسیم از فشارخون، سنگ کلیه، بیماري هاي قلبي و سرطان 
جلوگیري مي کند. در زمینه کاهش وزن، مصرف 3 لیوان حاوي 176 
رفتن  بین  از  در  تسریع  سبب  چربي  بدون  یا  چربي  کم  شیر  گرم 
لبنیات  روزانه  مصرف  مي شود.  ماهیچه  ایجاد  و  بدن  چربي هاي 

قسمتي از برنامه  تعادل در کاهش کالري است.

      6. خودتان را سرگرم کنید
هستند.  هم  لذت بخش   بودن،  آرامش بخش  کنار  در  سرگرمي ها 
سرگرمي ممکن است تماشاي پرندگان، ورزش کردن، خرید کردن یا 
راه رفتن در پارک باشد. این لذت مي تواند به ما کمک کند تا زندگي 
سالم تري داشته باشیم. سرگرمي ها حتي مي توانند در کم کردن وزن 
ایجاد  ما   در  را  بیشتري  اشتیاق  باشند.داشتن سرگرمي  موثر  هم 

مي کند و جهت فعاالنه بیشتري به زندگي مي دهد.

 7. ورزش کنید
متاسفانه  و  دارد  بسیاري  فواید  بدني  فعالیت هاي  که  مي دانند  همه 
نشان  مي کنند.آمارها  دوري  ورزش  از  مردم  از  بسیاري  هم  هنوز 
مي دهد بیش از 60 درصد مردم به صورت روزانه و مرتب ورزش 
نمي کنند. با توجه به نیاز شما به ورزش و تحرک، فواید ورزش را 
که در انجمن ملي سرطان آمریکا مطرح شده مرور مي کنیم:به کنترل 
ماهیچه ها  و  مفاصل  استخوان ها،  سالمتي  مي کند.سبب  کمک  وزن 
مي شود.سالمت رواني را ارتقا مي بخشد.مرگ ناشي از بیماري هاي 
قلبي را کاهش مي دهد.از مرگ نابهنگام و زودرس جلوگیري مي کند.

 8.از نخ دندان  استفاده کنید
به عمر شما  6 سال  تا   4 دندانپزشکان مي گویند: نخ دندان کشیدن 
مي افزاید. مایکل روزن، دندانپزشک آمریکایي، در کتاب خود از نخ 
دندان کشیدن در کنار ورزش و کنار گذاشتن سیگار، به عنوان یکي 
از مهم ترین فعالیت هاي روزانه نام مي برد و معتقد است این عوامل 
مي توانند سبب طوالني تر شدن عمر شود. سخنان روزن ممکن است 
سبب تعجب برخي از افراد شود اما ارتباط بین سالمت و بهداشت 

دهان با تندرستي سیستم کلي بدن، دور از تصور هم نیست.
به  مربوط  امور  انجمن  کنندگان  مصرف  مشاور  پرایس،  ریچارد 
از بدن است. دندان ها منبعي  دندان آمریکا، مي گوید: »دهان بخشي 
از خون دارند و این منبع خون از قلب مي آید. تحقیقات نشان مي دهد 
که باکتري هایي که  پالک دندان را ایجاد مي کنند وارد جریان خون 
انسداد  سبب  است  ممکن  ترتیب،  این  به  باکتري ها   این  مي شوند. 
دیگر  مطالعات  ایجاد            کنند.«  قلبي  بیماري  و  خوني  شوند  رگ هاي 
زودرس  تولد  دیابت،  با  دهان  باکتري هاي  بین  که  مي دهد  نشان 
کاهش  بر  عالوه  است.  برقرار  ارتباط  هم  تولد  هنگام  کم  وزن  و 
را  شما  دندان هاي  مي تواند  کردن  مسواک  و  دندان  نخ  بیماري ها، 
سفید و دست نخورده حفظ کند  و عالوه بر زیبایي، در جویدن، خوب 
صحبت کردن و خندیدن نیز به شما کمک  کند و جایگاه و وقار شما 

را باالتر برد. 

 9.از  پوست خود  محافظت کنید
پوست ما از هنگام تولد شروع به پیر شدن مي کند و طبق گفته آکادمي 
پوست شناسي آمریکا بهترین روش براي جوان تر ماندن و حفاظت 
از پوست، دوري از آفتاب است. اشعه ماوراي بنفش خورشید ممکن 
است سبب ایجاد چین و چروک، خشکي و نشانه هاي پیري شود. اگر 
زیاد در معرض آفتاب قرار بگیرید ممکن است دچار آفتاب سوختگي، 
تغییرات بافت پوست، گشاد شدن رگ هاي خوني یا سرطان پوست 
ولي  نیست  امکان پذیر  همیشه  آفتاب  مستقیم  نور  از  شوید.اجتناب 
براي کاهش آسیب پوست، آکادمي پوست شناسي آمریکا مواردي 

را به شما توصیه مي کند.

  -  همیشه از ضد آفتاب با SPF  معادل ۵1 یا باالتر استفاده کنید.
  -  کاله لبه دار و لباس هاي محافظ بپوشید.

   عمدا آفتاب نگیرید.
   سعي کنید بین ساعت 10 صبح تا 3 بعداز ظهر در معرض آفتاب 

قرار نگیرید.

 10. برنامه ریزي کنید
بدون شک کلمه اي بهتر از این براي وارد کردن رفتارهاي سالم به 
زندگي مان وجود ندارد. یک برنامه ریزي کوچک مي تواند باعث شود 
به هدف بزرگي برسید. تغذیه سالم هرگز اتفاقي صورت نمي پذیرد. 
حفاظت از پوست، داشتن دندان هاي سالم، کاهش وزن، ایجاد روابط 
اجتماعي و بسیاري از رفتارهاي دیگر نیاز به جایگیري در زندگي پر 

مشغله امروزي دارند.
جدید  غذاهاي  از  فهرستي  مي توانید  سالم ،  تغذیه  داشتن  براي  مثال 
تهیه کنید، به فروشگاه بروید، خودتان غذا درست کنید و صبحانه و 

ناهار را فراموش نکنید. 

   11. به روش سالم تغذیه کنید
انجمن تغذیه آمریکا مصرف ۵ بار میوه و سبزي را در طول روز 
براي  بزرگي  کمک  مي توانند  گیاهي  غذاهاي  این  مي کند.  توصیه 

افزایش سالمتي شما باشند؛ چرا که:
   - خطر ابتال به برخي سرطان ها را کاهش مي دهند.

   - عالئم پیري را به تاخیر مي اندازند.
   - سبب تقویت حافظه مي شوند.

   - باعث افزایش سالمتي قلب مي شوند.
   - سیستم ایمني بدن را بهبود مي بخشند.

خود  روزانه  مصرف  در  را  سبزي ها  و  میوه  بتوانید  آنکه  براي 
قرار دهید. بهترین راه آن است که آنها را به صورت مختصر در بین 
وعده هاي اصلي غذاي خود بخورید.براي حفظ سالمتي تان به میوه ها 
و سبزي ها توجه کنید. آنها کالري کمتر و مواد مقوي بیشتري دارند 
و بهترین زمان مصرف آنها زماني است که در بین وعده هاي اصلي 
هوس هاي  باشید  مواظب  ولي  مي کنید  گرسنگي  احساس  غذایي تان 
متوالي را با نشانه هاي گرسنگي اشتباه نگیرید؛ به خصوص اگر در 

حال رژیم هستید.

        12. روابط اجتماعي
با  و  مختلف  گروه هاي  در  را  خود  کارهاي  کنید  کنیدسعي  برقرار 
و  جسمي  سالمتي  براي  گروهي  فعالیت  دهید.  انجام  مردم  سایر 
روحي شما مفید است.دیوید جنکینز، مولف کتاب راهنماي تغییرات 

معتقد است برقراري روابط اجتماعي فواید بسیاري دارد؛ از جمله:
- افزایش اطالعات : ممکن است فکر کنید خون دماغ، سرفه یا عطسه 
از  یا یکي  نباشد ولي وقتي دوستي نزدیک  پي در پي حادثه مهمي 
نزد  مي کند  ترغیب  را  مطلع شود شما  این موضوع  از  آشنایان تان 
پزشک بروید و اگر این عالیم مربوط به یک مشکل جدي باشد، آن 

وقت روابط اجتماعي توانسته زندگي شما را نجات دهد.
- همکاري و همفکري : دوستان و آشنایان مي توانند کمک خوبي به 
و خرید  تمیزکاري  آشپزي،  در  مي توانند  آنها  باشند.  احتیاج  هنگام 
دکتر  مطب  به  را  شما  مي توانند  مثال  یا  کنند.  کمک  شما  به  کردن 

برسانند.
- حمایت روحي و عاطفي : در میان گذاشتن مشکالت با فردي قابل 

اعتماد مي تواند سنگیني آن را از دوش شما بردارد.
تقویت  موجب  مي تواند  تنها  نه  احساس  این   : تعلق  حس  ایجاد   -
و  افسردگي  ایجاد  از  جلوگیري  موجب  بلکه  شود  فرد  شخصیت 

اضطراب مي شود.
فرد  ذهني  کارکرد  بهبود  سبب  اجتماعي  روابط  مي گویند:  پزشکان 

مي شود و به ثبات رفتاري فرد کمک مي کند.

 13. هر روز پیاده روي کنید
مي توانید با پیاده روي و راه رفتن، فعالیت بدني را جزیي از زندگي 
وقتي  کردن،  تلفن  هنگام  کنید.  حرکت  فقط  کنید.  خود  روزانه 
فوتبال  مسابقه  تماشاي  به  وقتي  مي زنید،  مسواک  را  دندان هایتان 
پسرتان مي روید، راه بروید. هر 20 قدمي که بر مي دارید، یک کالري 
داد  نفر نشان  13 هزار  8سال تحقیق روي  در بدن شما مي سوزد. 
که افرادي که در طول روز 30 دقیقه ورزش مي کنند نسبت به سایر 
براي  زیادي  مي شوند.فرصت هاي  زودرس  مرگ  دچار  کمتر  افراد 

حـــرکت دادن پـاهایتان وجود دارد؛ مثال مي توانید:
- به جاي آسانسور از پله استفاده کنید.

- پیاده به خرید بروید.
- به تماشاي مغازه هاي مراکز خرید بروید.

- به جاي پیام دادن، از سر میز بلند شوید و به دیدن همکاران تان 
بروید.

گپ  و  بروید  راه  آنها  با  در رستوران  دوستانتان  دیدن  به جاي   -
بزنید.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

مهماني اعیاني با پیژامه راه راه
چشم ها به او که مي رسند، خیره مي مانند: کت و شلوار پوشیده، دستمال گردن سرمه اي به گردنش 
بسته، دکمه هاي سرآستین را بسته و کفش هاي نوک تیزش را تا جایي که توانسته واکسن زده و برق 
انداخته! صداي پچ پچي به گوش مي رسد و قهرمان داستان ما هر لحظه معذب تر مي شود. گروه به راه 
مي افتند و قهرمان، پشیمان از انتخاب این لباس پلوخوري، از کوه باال مي رود! شماهم این وضعیت را 
پیدا مي کنید اگر تشخیص ندهید چه لباسي را کجا باید بپوشید بنابراین این روزها که زیاد به مهماني 

و سفر مي روید، حواستان باشد:

به خودتان بگویید جایي مي روید که آدم هاي زیادي هستند و همه هم باالخره چیزي خواهند پوشید. 
شما هر قدر هم که تالش کنید، مورد پسند همه سلیقه ها قرار نمي گیرید. پس اضطراِب »چه بپوشم« را 

قبل از مهماني کم کنید و با آرامش، لباسي را انتخاب کنید که با آن راحت هستید. 
محیط کار را با محفل مهماني اشتباه نگیرید و لباس تنگ و جلب توجه کننده نپوشید که عالوه بر عذاب 
خودتان، مخاطبتان را هم در برقراري رابطه دچار مشکل مي کنید؛ در صورتي که مي توانید تمیز و 

باوقار و آراسته باشید.
گردن،  دستمال  و  تنگ،  شلوار  سنگین،  گوشواره  بپوشید.  سبک  لباس  و  راحت  کفش  مسافرت،  در 
سفرتان را خراب مي کند. اگر هم دوست دارید عکس هاي زیبایي از سفر داشته باشید، لباس هاي شاد 

و درخشان انتخاب کنید تا یادگاري جذاب تري داشته باشید.
دید و بازدیدهاي عصرانه ما جاي مناسبي براي لباس هاي سبک و شاد و گلدار خانم ها و پیراهن هاي 

راحت روشن براي آقایان است. در مهماني هاي شام خانوادگي هم مي توان همین گونه لباس پوشید.
پوشیدن کفش پاشنه بلند و نوک تیز را در سفر و محیط کار فراموش کنید. براي چنین جاهایي، کفش 
با پنجه گرد مناسب تر است و اگر سن تان باالي ۵0 سال است و کمي زانودرد هم دارید، بدانید که 

کفش تان نباید کمتر از 3 سانتي متر لژ داشته باشد.

بنوشید اما 
خوش طعم

دم کردن چاي خوش طعم و عطر و حاضر کردن 
از  کمي  بگذارید  دارد.  رموزي  دلچسب  قهوه 
به شما  ایم  گرفته  باتجربه ها  از  که  را  رموز  این 
چاي  کردن  دم  درباره  کلیدي  نکته  چند  بگوییم- 

و قهوه، و معرفي کوتاه چند جور چاي و قهـوه:
مدت دم کشیدن

مدت دم کشیدن چاي مرغوب سه تا چهار دقیقه 
است ولي بعضي از انواع چاي بعد از پنج یا شش 
دقیقه دم مي کشند. در هر دو صورت بهتر است 
چاي مصرفي خود را بشناسید و زمان دم کشیدن 
آن را نیز بدانید. دقت کنید که چاي جوشیده طعم 
تیره  و  تلخ  و  مي دهد  دست  از  را  خود  عطر  و 

مي شود.
چه کنیم که چاي دم بکشد اما نجوشد؟

اگر براي حاضر کردن چاي و آب جوش از کتري 
استفاده مي کنید آب کتري را تا نصفه پر کنید و 
بگذارید خوب جوش بیاید. با این مقدار آب، چاي 
حین  در  تا  کنید  پر  را  کتري  سپس  کنید.  دم  را 
این  در  بیاید.  جوش  هم  آب  چاي،  کشیدن  دم 
صورت چاي شما مدت طوالني گرم مي ماند ولي 

نمي جوشد.
فقط با آب سرد 

داغ  آب  چاي ساز  و  سماور  کتري،  در  هرگز   
مي ماند  باقي  آب  معلق روي  ذرات  نریزید. چون 
داشت.  نخواهید  زالل  و  داغ  آب  لیوان ها  در  و 
همچنین پس از به جوش آمدن آب در چاي سازها، 

کمي صبر کنید تا ذرات معلق ته نشین شود.
روش شستن چاي

استفاده  باز  و  شده  بسته بندي  غیر  چاي  از  اگر 
قوري  داخل  را  چاي  برگ هاي  وقتي  مي کنید 
خالي  و  ریخته  قوري  در  آب جوش  کمي  ریختید 

کنید تا خاک آن گرفته شود.
چاي طبیعي اما طعم دار

و  لیموترش  معموال  چاي  سنتي  طعم دهنده هاي 
قاشق چاي خوري  افزودن یک  با  گاه  است.  نبات 
کنید.  تهیه  دارچین سنتي  دارچین مي توانید چاي 
اضطراب  کاهش  و  درد  تسکین   خواص  دارچین 
به  نعنا  نعنا خشک هم طعم طبیعي  پر  دارد. چند 
چاي مي دهد. افزودن چند دانه هل یا مقدار بسیار 
در  ولي  مي کند  را عوض  زعفران، عطر چاي  کم 
را  چاي  طعم  که  چرا  نکنید  روي  زیاده  کار  این 
دهنده  تسکین  نیز  زعفران  چاي  برمي گرداند. 
به  افراد  برخي  است.  و  آرامش بخش  اضطراب 
دلیل همین خواص زعفران، زعفران خالص را دم 

مي کنند و با نبات مي خورند.

چاي  خوب، چاي سنتي
خوش طعم  و  کشیده  دم  چاي  از  مي خواهید  اگر 
را  برقي  کتري  و  چاي ساز  دستگاه  ببرید،  لذت 
دستگاه ها  این  جوش  آب  چون  کنید؛  فراموش 
دم  آب،  حرارت  با  نیز  چاي  مي شود؛  خنک  زود 
نمي کشد و طعم اصلي اش را بروز نمي دهد- حتي 

اگر از بهترین چاي استفاده کنید.
چاي سبز دم کشیدن نمي خواهد

معموال  است  چیني  چاي  نوعي  که  سبز  چاي 
احتیاج به دم کردن ندارد. پس از اینکه لیوان را از 
آب داغ، پر کردید چند برگ چاي سبز را توي آن 
بریزید و نعلبکي را برعکس روي لیوان قرار دهید. 
بعد از یک دقیقه، چاي آماده مي شود و مي توانید 
نوش جان کنید. توجه داشته باشید هر چه مقدار 
برگ هاي داخل لیوان بیشتر باشد طعم تلخ آن هم 
بیشتر مي شود. اگر طعم تلخ چاي سبز را دوست 
یا  کنید  اضافه  آن  به  لیموترش  آب  کمي  ندارید 
هل  و  یاس خشک شده  مانند  از معطرکننده هایي 

استفاده کنید.
ایجاد  و  کلسترول  کاهش  براي  که  سبز  چاي 
آرامش موثر است، تفاله اش هم به عنوان ماسک 
استفاده  است  بتاکاروتن  منبع  که حاوي  صورت 
مي شود؛ براي این کار، تفاله آب دار چاي سبز را 

پنج دقیقه با پنبه روي پوست ماساژ دهید.
چاي قرمز

چاي ترش مانند چاي معمولي دم مي شود و رنگي 
قرمز دارد. این چاي بیشتر مصارف درماني دارد 
اگر  مي شود.  استفاده  فشارخون  کاهش  براي  و 
دیابت ندارید مي توانید این چاي را با نبات یا شکر 

میل کنید.
چاي یخ

چاي هاي کیسه اي طعم دار مانند طعم انواع میوه ها 
عالوه بر آنکه به تنوع و تغییر ذائقه کمک مي کند 
براي تهیه »آیس تي« خانگي یا چاي یخ تابستاني 
را  داغ  آب  آن، کمي  تهیه  براي  استفاده مي شود. 
آب  بعد  دقیقه  پنج  و  بریزید  طعم دار  چاي  روي 
سرد و یخ را همراه با کمي آب لیموترش و شکر 

اضافه کنید.
کیسه چاي بر چشم

چاي هاي کیسه اي معموال براي بیش از یک لیوان 
کفایت مي کنند ولي براي استفاده مجدد، باید  آن 
را در ظرف دردار بگذارید. همچنین مي توانید پس 
از استفاده از چاي کیسه اي، آن را کمي در یخچال 
دچار  که  چشم هایي  کمپرس  براي  و  کنید  سرد 

خستگي اند استفاده کنید.
قهوه، نسکافه، فوري، فوري

قهوه ها یا فوري هستند یا باید آماده شوند. قهوه 
فوري یا نسکافه و کافي میکس ها براي یک فنجان 
از  نیمي  باید  بسته بندي شده اند.  بزرگ  آب جوش 
پر  داغ و شکر  نیمي آب  و  داغ  با شیر  را  فنجان 
کنیم، بعد توي آن  یک قاشق مرباخوري نسکافه 

بریزیم.
 

قهوه ترک و دیدن حباب ها
براي  ایران معموال دم مي کنیم.  را در  قهوه ترک 
دم کردن، به تعداد افراد، قاشق چاي خوري قهوه 
افراد،  تعداد  به  سپس  و  کنید  مخلوط  را  شکر  و 
بگذارید  بعد  کنید.  اضافه  آب  قهوه خوري  فنجان 
محض   به  بیاید.  کم جوش  بسیار  حرارت  روي 
ظاهر شدن حباب و کف، فورا شعله را خاموش 

کنید و قهوه را در فنجان بریزید.
 از یاد نبرید که مقدار کافئین قهوه ترک و قهوه  هاي 
غلیظ دیگر مانند قهوه فرانسه و اسپرسو از قهوه 
فوري بیشتر است. بنابراین فنجان کوچک انتخاب 
یا مهمان تان دچار  کنید چرا که ممکن است شما 

بي خوابي شوید.
دستگاه مخصوص براي کاپوچینو

دستگاه مخصوص  از  کاپوچینو  قهوه  تهیه  براي 
این قهوه استفاده مي شود. اگر این دستگاه را در 
کامال  استفاده،  بار  هر  از  بعد  حتما  دارید،  خانه 
شیر  از  ذره اي  که  چرا  کنید؛  خشک  و  بشویید 
و  تند  بوي  باعث  دستگاه  در  مانده  باقي  قهوه  و 

زننده اي در فنجان قهوه بعدي مي شود. 

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

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

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

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

مهندس "علی جاللی" با 2۵ سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسین ساختمان بریتانیا

07703577414 - 02084388858
jalali3@aol.com
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زنده ماندنم چه 
ارزشی برای
 دنیا دارد؟

بازنویسی: سبا ایرانی

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

زودتر با ما ارتباط بگیرید.

ابری  از همین روزهای سرد و  اومدم یکی  وقتی 
پیش  ژانویه دو سال  نزدیک های  یعنی  زمستون 
نکرده  تجربه  اینجوری  وقت  هیچ  رو  سرما  بود. 
بودم. آخه من اهل یکی از شهرهای جنوبی ایران 
بود.  تمام وجودم رو تسخیر کرده  هستم. سرما 
با خودم فکر می کردم که چه جوری باید با این 
بیام. حتی برای لحظاتی احساس  آب و هوا کنار 

پشیمونی کردم. اما راه بازگشتی وجود نداشت.
اجازه بدید یه کم از خودم بگم. من مردی 34 ساله 
هستم. در ایران تحصیالت دانشگاهی ام را تا مقطع 
فوق لیسانس ادامه دادم از شغل و درآمد خوبی 
بهره مند بودم. تنها فرزند یک خانواده هستم که 
داشتم  قرار  والدینم  توجه و محبت  همیشه مورد 
و هیچگونه کمبودی در هیچ مقطعی از زندگی ام 

احساس نکردم.

و  پیشرفت  از  سالها  توانست  که  چیزی  تنها  اما 
با  زودهنگام  ازدواج  کند؛  جلوگیری  من  ترقی 
دختری بود که به او عالقمند شده بودم. در ابتدا 
همه چیز به خوبی پیش رفت و کامال زندگی مرفه 
و شادی را با هم آغاز کردیم. اما بعد از گذشت 
یکسال، با هم غریبه شدیم. اونقدر غریبه که انگار 
بودیم  یا همسایه  هم همخونه  با  فقط  اون  و  منو 
که  داشت  ادامه  اونقدر  جریان  این  زوج.  یک  نه 
هیچ  اما  مابین خودمون،  متقابل  احترام  با وجود 
احساس و عالقه دیگری وجود نداشت. حتی زیاد 
با هم صحبت نمی کردیم. این احساس در هر دوی 
از چهار  ما یکسان وجود داشت و سرانجام بعد 
و  دعوا  و  هیچ جنگ  بدون  زندگی مشترک،  سال 

بدون هیچ اختالفی از هم جدا شدیم.

که  کردم  می  احساس  کامال   مدت  اون  تو  اما 
حوصله هیچ کار و تفریحی نداشتم. حتی دلم نمی 
خواست که خیلی از فعالیت هایی را که در گذشته 
از  اونها رو تکرار کنم. بعد  انجام می دادم، دیگه 
جدایی هم روحیه ام به همین شکل بود تا اینکه بعد 
از دو سال به دعوت یکی از دوستانم، یک سفری 
ایران، تصمیم  به  بازگشتم  از  بعد  انگلیس.  اومدم 
گرفتم که برای همیشه از ایران بیام بیرون تا شاید 

یک زندگی جدیدی رو تجربه کنم.

رشته  با  مرتبط  دانشگاهی  درس  دوره  یک 
ادامه  به  ایران برداشتم و شروع  ام در  تحصیلی 
تحصیل کردم. اینجا احساس غربت عجیبی داشتم 
و همیشه دلتنگی خاصی نسبت به ایران و خانواده 
شدم  آشنا  ای  عده  با  بعد  وقت  چند  داشتم.  ام 
اینجا  اقتصادی  زمینه  یک  توی  داشتند  سعی  که 
سرمایه گذاری کنند و کار و کاسبی راه بیاندازند. 
بعد از چند جلسه، مذاکره و بحث، سرانجام تصمیم 
این کار سرمایه گذاری کنم  با آنها در  گرفتم که 
آوردم  ایران  از  این که سرمایه کالنی  از  بعد  که 
این  از  یکی  متاسفانه  شدم؛  سهیم  کار  این  در  و 
شرکا، بعد از چند ماهی همه پولها را باال کشید و 
دیگه هیچ اثری ازش پیدا نشد که نشد. تمام پول و 
سرمایه ما به باد رفت. خودش هم که یک ایرانی 

بود اصال از این کشور گذاشت رفت.
یه مدتی هم تو یک شرکتی مشغول به کار شدم، 
اما متاسفانه به علت وضعیت بد اقتصادی، اونها 
هم ورشکسته شدند و نتوانستند حقوق کارمندان 
را پرداخت کنند. از همه طرف بدبیاری و بدشانسی 
ناتوانی  و  احساس ضعف  بود.  اومده  سراغم  به 
خورده  شکست  و  درمانده  رو  خودم  داشتم. 
می دیدم و هیچ امیدی به ادامه زندگی نداشتم. نه 
می  دلم  نه  و  برگردم  ایران  به  خواست  می  دلم 
خواست اینجا بمونم. بدتر از همه احساس تنهایی 
و بی کسی به سراغم اومده بود و فکر می کردم 
که من توی این دنیا چه ارزشی دارم و زنده بودن 

من اصال برای چی هست؟ 

تصمیم گرفتم که خودمو خالص کنم. یعنی از این 
زندگی که باید تو جوونی ازش لذت ببرم. خودم 
رو نجات بدم. من که چیزی برای از دست دادن 
ندارم. همه چیزم نابود و فنا شده؛ پس چرا خودمو 
خالص نکنم. اما ترس از خدا بود که مانع می شد. 
فقط به این فکر می کردم که والدین پیرم بعد از 
من،  زندگی  برای  خوردن  غصه  و  رنج  همه  این 
به  تو غربت دست  که پسرشون  بفهمند  اگه  حاال 
می ده.  دست  بهشون  حالی  چه  زده،  خودکشی 

حتما اونها هم با من نابود می شوند.

اما واقعا هیچ چیزی برام معنا و مفهومی نداشت، 
تو یکی از روزهای ناراحتی به یک کالپی رفتم تا 
با مشروب خوردن کمی خودمو سرگرم کنم و از 
این دنیا بیرون بیام. اونجا اینقدر مشروب خوردم 
که دیگه حال و وضع خودمو نمی فهمیدم تا دیر 
وقت شب اونجا بودم. با یک خانوم خارجی آشنا 
قرار  مخالفم  جنس  کنار  در  که  بود  مدتها  شدم. 
نگرفته بودم. اما اون شب نمی دونم که چی شد؛ 

اختیارم رو از دست دادم و با او همبستر شدم. 
لذتی که اون شب از سکس بردم اونقدر زیاد بود 

از  تکرار شد.  تکرار و  باز  بعدی هم  که روزهای 
قالب خودم خارج شده بودم. تمام لذتهای زندگی 
برای من فقط شده بود مشروب خوردن و رابطه 
جنسی. فقط می خواستم که اینجوری از این دنیا 
و مشکالت دور و برم خالص بشم. اما می دونم 
هیچی  یعنی سینا  من  از  رفتم.  اشتباه  رو  راه  که 
باقی نمونده بود. درس رو رها کردم یعنی اصال 
تمرکزی نداشتم. توی یک پیتزایی مشغول به کار 
صرف  باز  گرفتم،  می  که  کمی  پول  با  و  شدم 
عیاشی خودم می کردم که اصال برام هیچ نتیجه 

ای نداشت.

هرچقدر هم که از دنیا دور بشی، اما وقتی مستی 
از سرت بپره بیشتر احساس بدبختی و بیچارگی 
کرد  فقط سعی  که  اون زن خارجی هم  کنی.  می 
یه طوری شده  بگیره.  از من  دارم رو  که  هرچی 
بود که همون مبلغ کم دستمزدم رو که از کار توی 
آشپزخونه بدست می آوردم رو هم باید تحویلش 
می دادم. روزها بر من سخت تر و سخت تر می 
برای  حتی  بودم  شده  پناه  بی  و  ناامید  گذشت. 

پرداخت کرایه اتاق هم مشکل داشتم.

ببینید من اینها رو می گم نه به خاطر اینکه بدبختی 
بخاطر  فقط  نه.  بکشم؛  کسی  رخ  به  خودمو  های 
اینکه بدونید که دوری از وطن، تصمیم گیری های 
من  داره.  عواقبی  چه  اندیشه  بدون  و  عجوالنه 
سنم  شدم.  و شکسته  پیر  خیلی  سال  دو  این  تو 
ندارم.  اخالقی  ثبات  رسه.  می  نظر  به  باال  خیلی 
می  احساس  پرخاشگر شدم.  و  به شدت عصبی 
کنم که دچار افسردگی شدم. به هیچ کسی اعتماد 
ندارم. از همه بیزار و فراری هستم. همه چیزمو از 
دست دادم و واقعا نمی دونم که باید چه کار بکنم. 
آخرین تصمیمم بازگشت به ایران است. هر چقدر 
که فکر می کنم می بینم که اینجا به هیچ چیزی نمی 
رسم. زندگی در اینجا برام تموم شده است. چون 
خودم هم تموم شدم. دیگه هیچ آرزوی ندارم که 
هیچ  کنم.  تالش  بهش  رسیدن  برای  بخوام  حتی 
و  پدر  یک  حداقل  گم  می  فقط  ندارم.  ای  روحیه 
برگردم.  پیششون  بخواهم  که  پیری هستند  مادر 

یک قلبی هست که اونجا واسه من نگران باشه.

می خوام برگردم و خیلی زود این کار رو انجام می 
دهم. اینها رو می گم واسه اونهایی که سرنوشتی 
مثل من اینجا براشون گذشته. بهتر هرچه زودتر 
تصمیمی برای وضعیت خودشون بگیرند. زندگی 

شون رو بیشتر از این هدر ندهند و برای لحظاتی 
که دارند از دست می دهند احساس نگرانی کنند. 

ممنون که درد و دلهامو شنیدید.

عدم  و  آرامی  نا  احساس  این  بدرستی 
ثبات از کجا سرچشمه می گیرد؟ از ما که 
نسل مهاجر هستیم و اینجا کشور دوم 
برای ما محسوب می شود؟ از مشکالتی 
که از گذشته ذهن و روح ما را به خود 
با  ما  از  برخی  است؟  ساخته  معطوف 
کرده  وطن  ترک  آرزوهایی  و  امید  چه 
زندگی  ادامه  برای  را  دیگری  کشور  و 
انتخاب می کنیم. اما چگونه می شود که 
با چالش های پیش رو اینگونه مبارزه 
کرده و گاه عرصه را بر خود تنگ دیده 
کنیم.  می  انتخاب  را  خودکشی  حتی  و 
این  در  مهاجر  انسانهای  ما  همه  مسلما 
را پشت سر  فراوانی  مهاجرت مشکالت 
این روش  آیا  اما  گذاشته و می گذاریم؛ 
درستی برای مقابله با مشکالت است که 
از  را  خود  بخواهیم  ها  شکست  از  پس 
اندیشیدن و یافتن راه حل، رها سازیم و 
دست به دامان چیزهای به ظاهر راهگشا 
اما در باطن مخرب، شده و خود را بیش 
از پیش در منجالب سیاهی ها فرو برده 
بلکه شاید فرجی شود. شایسته است که 
یکدیگر  با کمک  افراد  در چنین مجامعی 
بتوانند مشکالت خود را حل نموده و با 
تالش خستگی ناپذیر راه حلی را برای 

غلبه یافتن به مشکالت بیابند.

 شما این ماجرا را خواندید نظرتان را با 
ما درمیان بگذارید. نظرها و دیدگاه های 
برای  پیغامی  و  تجربه  تواند  می  شما 
کسانی باشد که دچار چنین مشکالت یا 
مسائل مشابهی شده اند. پذیرای پیام ها 

و نظرات شما هستیم.

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

www.iranianstudy.com

برای اولین بار سرویس ویژه خدمات ساختمانی جهت هموطنان عزیز

خدمات ساختمانی
 24 ساعته و هفت روز هفته

کلیه کارهای ساختمانی کلی و جزیی
کل شبانه روز و هفت روز هفته

رفع نشت آب و ترکیدگی لوله، کلیه کارهای برقی و نجاری، 
کابینت، آشپزخانه، نقاشی،  نصب گاز، هیتینگ و سیستم گرمایشی و ...

با مجهزترین ابزار و امکانات
رفع رطوبت گیری ساختمان با سیستم پیشرفته

فقط کافیست یکبار با ما تماس بگیرید .
هزینه دستمزد بعد از رضایت کامل شما دریافت خواهد شد

078 0777 7732
079 6999 3789

said.ranjbar@yahoo.co.uk
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این دو حالت، هیچ کدام عکس العمل درستی 
نیستند و به قول معروف از این سو و آن 
شما  بکنید؟  باید  چه  افتاد ن اند.  بام  سوی 
تا  کنید  سکوت  اول  مرحله  در  می توانید 
سریعا به مرحله خشم و عکس العمل انتقال 
پیدا نکنید. سکوت شما در برابر توهین های 
که  می ماند  سنگینی  دیوار  مثل  مقابل  فرد 
حالی  در  می شود،  کوبیده  آن  بر  مشتی 
آن  و  نمی افتد  اتفاقی  هیچ  دیوار  برای  که 
مشت است که آسیب می بیند. اما در لحظه 
سکوت می توانید به چه چیزهایی فکر کنید: 
 طرف مقابل مشکل رفتاری خاصی دارد؛ 

وگرنه این گونه رفتار نمی کرد. 
 طرف مقابل در شرایط سختی قرار گرفته 
و این رفتار عکس العمل غیرمستقیم اوست. 
زندگی  که  جامعه ای  در  افراد  نوع  این   
آنها  همه  با  نمی توان  و  بسیارند  می کنیم 

درگیر شد. 
با فحاشی و توهین  او را   جواب فحاشی 
طرف  که  است  چیزی  همان  دقیقا  دادن 

مقابل می خواهد. 
 آیا در صورت درگیری توان مقابله با آن 

فرد را دارم؟ 
بدی  احساس  بدهم،  او  به  را  راه  اگر  آیا   

نسبت به خودم پیدا می کنم؟ 
می توانم  و  ندارم  عجله  هم  زیاد  من   
عملکرد  از  انتقاد  ضمن  مقابل  طرف  به 

اشتباه اش راه بدهم. 
 می توانم به پلیس اطالع بدهم و از حمایت 
هیچ  اینکه  ضمن  شوم،  برخوردار  او 

عکس العملی نشان ندهم. 
شما  به  فرصتی  اوال  می تواند  »سکوت« 
دیوار  ثانیا  بدهد،  شرایط  سنجش  برای 
سردی در مقابل طرف روبه رو بکشد. پس 
ثانیه هم طول   10 این سکوت که شاید  از 
نکشد، حداقل اتفاقی که می افتد عمل کردن 

به شیوه ای منطقی است. 
 شنیدن صدای دیگران 

متضاد »حرف زدن«، »منتظر ماندن« است؛ 
نه »شنیدن«. 

فران لبوویتس 

خیلی از وقت ها سکوت کردن به شما کمک 
می کند تا حرف های دیگران را هم بشنوید. 
شاید با خودتان بگویید خب! من خیلی از 
اگر  اما  می دهم  انجام  را  کار  این  وقت ها 
می بینید  کنید،  تمرکز  خود  رفتار  بر  دقیقا 
آمده  پیش  بارها  و  بارها  نیست.  این طور 
جای  به  زده اید  را  خود  حرف  وقتی  که 
دهید،  گوش  مقابل  طرف  جواب  به  اینکه 
مرور  را  بعدی تان  حرف  خود  ذهن  در 
کرده اید. این سکوت به احترام طرف مقابل 
نیست بلکه خودخواهی شما است که اول 
حرف می زنید، بعد دنبال حرف بعدی خود 
از  بسیاری  که  است  این گونه  و  می گردید 
چون  نمی فهمند  را  یکدیگر  حرف  آدم ها 
اصال به حرف همدیگر گوش نمی کنند، چه 
را  هم  تا حرف  کنند  اینکه سعی  به  برسد 
ثابت  به شما  گفته  این  اینکه  برای  بفهمند. 
)هر  شود وقتی در جمعی شاهد گفتگویی 
چند ساده( هستید کمی بر دو طرف ماجرا 
توجه  با  می توانید  وقت  آن  شوید،  دقیق 
کدام  شوید  متوجه  طرفین  حرف های  به 
و  می دهد  گوش  هم  دیگری  حرف  به  یک 

دنبال حرف های خودش  به  تنها  یک  کدام 
است. اگر یاد بگیرید که حرف طرف مقابل 
یا  خود  خطای  به  زود  خیلی  بشنوید،  را 

دیگران پی می برید. 

 انتقاد با زبان بی زبان 
سکوت گاهی محکم ترین انتقاد است. 

چارلز بوکسون 
هرچند در کالس های رو به افزایش یوگا و 
و سکوت  کردن  تمرکز  افراد  به  مدیتیشن 
را می آموزند اما در دنیای پر سر و صدا 
بسیاری  هم جای  هنوز  امروز  هیاهوی  و 
خالی  سکوت  آموزش  برای  کالس ها  از 
است. سکوتی که برخالف تصور بسیاری 
دارد.  کالم ها  به  نسبت  تیزتری  بسیار  لبه 
بتیل، شاعره  به گفته مارگوت  سکوتی که 
است. سکوتی  ناگفته ها  از  آلمانی سرشار 
طغیان  به  سر  نشود  فهمیده  اگر  که 
توماس  گفته  به  که  سکوتی  می گذارد. 
کارلیله بی انتها است: »سخنرانی زمان دارد 

اما سکوت بی انتها است.« 
قرار  فردی  مقابل  در  وقتی  چرا  پس 
را  شما  زبان  وجه  هیچ  به  که  می گیرید 
گوش  چون  بفهمد  نمی خواهد  و  نمی فهمد 
خود را بسته است، خود را خسته می کنید 
و باز حرف می زنید؟ چرا لحظه ای سکوت 
کوچه  این  برای  دیگری  راه  تا  نمی کنید 

بن بست بیابید؟ 

● وقتی به احساست شک داری سکوت کن 
شک  چیزی  یا  و  کسی  به  وقت ها  گاهی 
به  »پسرم  با خود می گویید:  مثال  می  کنید! 
از کیف من پول  من دروغ گفت؟«، »کسی 
برداشته؟!«، »خواهرم چیزی را از من پنهان 
درباره  بزرگ تر  شک های  یا  و  می کند؟« 
آدم های نزدیک تر. در این موقعیت به زبان 
آوردن سریع هر آنچه در ذهن دارید، خطا 
برای همیشه  را  رابطه ای  است و می تواند 
مزه  مزه  تنها  نکنید  فراموش  بدهد.  پایان 
را  خوردن اش  لذت  که  نیست  غذا  کردن 
هم  کالم  کردن  مزه مزه  بلکه  می کند  زیاد 

ارزش آن را دو چندان می کند. 

● معنای سکوت 
معنایش  درک  چون  ندارد  پایان  سکوت 
سخت است، چون یک معنا ندارد و امروز 
عالمت  »سکوت  که  گفته  آن  مقابل  در 
و  می کنند  علم  قد  بسیاری  است«  رضا 
از  می دانند؛  دیگری  معانی  مترادف  را  آن 
نارضایتی و زبان در مقابل نامحرم در کام 
فهمیدن  دیگر.  معانی  بسیاری  تا  کشیدن 
معنای سکوت سخت است، هر چند به گفته 
پرویز شاپور )طنزپرداز(: »تمام مردم دنیا 
سکوت  اما  می کنند«  سکوت  زبان  یک  به 
هر فردی با دیگری ترجمان متفاوتی دارد 
کس  »همه  باکویا:  جورج  گفته  به  باز  و 
تو  و  بفهمد  را  سکوت  معنای  نمی تواند 
می توانی  چگونه  نفهمی،  مرا  سکوت  اگر 
معنای  کردن  پیدا  بفهمی؟!«  را  من  کلمات 
در  کلمه  و  زدن  حرف  برخالف  سکوت 
تجربه  اما  است  سخت  چرخاندن،  دهان 
سکوت کردن و سکوت را شنیدن در مقابل 
از  که  است  شیرین  تجربه ای  کلمه پرانی 
طرفی می تواند کالم خام را بپروراند و از 
طرفی راهی باز کند برای دیدن و شنیدن 
سکوت افرادی که کالم شان در این هیاهو 

گم شده است. 

● مردی که به زبان سکوت حرف می زنند 
شعرآفرین  طنزپردازی  شاپور،  »پرویز 
عمران  طنزاندیش«؛  شاعری  و  است 
صالحی که خودش طنزپرداز بود، این گونه 
»شاپور« را که دوست صمیمی و قدیمی اش 
با  را  شاپور  آثار  می کرد.  روایت  بود 
یعنی  می شناسند؛  »کاریکلماتور«  عنوان 

می شود.  بیان  کلمات  با  که  کاریکاتوری 
نوظهور  نام  این  با  شاپور  نوشته های 
شناسنامه گرفت و شهرت پیدا کرد. شاپور 
کاریکلماتورهای  »سکوت«،  درباره  که 
زیادی دارد، این را نشات گرفته از سرشت 
زدن  حرف  اهل  زیاد  که  می داند  خودش 
تازه  پنجره ای  او  کاریکلماتور  هر  نبوده. 
کلیشه ای  برای تان  که  واژه هایی  به  است 
شده! گزیده ای از آنها را که درباره سکوت 
میزان  قلب ام  با  را  »قلب ات  کتاب  از  است 

می کنم« بخوانید: 

سکوت  زبان  یک  به  دنیا  مردم  تمام   ●
می کنند. 

● به اندازه سکوت می توان حرف زد. 
● سکوت ام را روی نوار ضبط کردم. 

● با سکوت تکلم می کنم. 
● مرگ سکوت را جاودانه تکرار می کند. 

را در آغوش گرفته غرق  فریاد  ● سکوت 
بوسه کرد. 

● سکوت را استراق سمع می کنم. 
● سکوت از بی حوصلگی فریاد کشید. 
● پس از مرگ با سکوت تکلم می کنم. 

● سکوت واژه ها را می بلعید. 
تارهای  که  است  فریادی  سکوت   ●

صوتی اش را از دست داده. 
● تکلم به عمر سکوت خاتمه داد. 

● سکوت به ریش فریاد الل می خندد. 
● سکوت با خودش حرف می زند. 

● سکوت دروغ نمی گوید. 
● سکوت با حروف بی صدا تکلم می کند. 

● سکوت راه را برای فریاد هموار می کند. 
● سکوت، عاشق شنیدن است. 
● سکوت مخفی گاه فریاد است. 

از  لبریز  مسافر  پای  صدای  سکوت   ●
خستگی است. 

● سکوتی یافت نمی شود که فریادی در پی 
نداشته باشد. 

شنیدنی هایش  کردن  بازگو  از  سکوت   ●
عاجز است. 

● سکوت را در مکتب آدم پرگو آموختم.

روانشناسی

الو هفته نامه پرشین!
لطفا جهت ارائه مشکالت خود به شماره تلفن های 

02084554203  تماس حاصل نمائید

با سالم و خسته نباشید خواهشمند است یک صفحه از هفته نامه 
خود را به هنر آشپزی اختصاص دهید با تشکر 

 محترم از لندن
را اضافه  ارز  نرخ جدید  لطفا در قسمت وب سایت خود هرروز 

نمائید.  
 مسعود 
و جامع  بهترین  از  یکی  متشکرم  بسیار خوب شما  نامه  هفته  از 

ترین هفته نامه در لندن می باشد .
 فروغ 
لطفا کالسهای آموزشی معتبر در لندن را معرفی کرده با تشکر 

از شما . 
محمد
درقسمت گزارش هفته نامه خود لطفا از وقایعی که در لندن اتفاق 

افتاده است بیشتر بنویسید.
 با تشکر مهیار 
که  سردبیر  سخن  قسمت  از  میخواستم  نباشید  خسته  عرض  با 
در هفته پیش اضافه کردید تشکر کنم بسیار زیبا و دلنشین بود 

امیدوارم در شماره های بعدی هم چاپ شود
 مریم از لندن  

از نمایندگی بسیار فعال شما در بیرمنگهام تشکر فراوان را داریم 
. گروهی از خوانندگان هفته نامه پرشین

از پخش نشریه هفته نامه پرشین در شهر شفیلد سپاسگذارم
علی
.... به دلیل غذای بد و رفتار  سالم من می خواستم از رستوران 
جوری  این  چرا  لندن  ایرانیان  ما  کنم  شکایت  شما  به  بدشون 

هستیم!!! 
منیژه - لندن

من میخواستم به اطالع شما برسانم که هفته نامه شما برای آدم 
های کم سواد مفید است بهتر است کیفیت مطالب را باالتر ببرید

یک روزنامه نگار قدیمی
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3 سال زندان 
مجازات نوجوان 
متجاوز انگلیسی

که  انگلیس  در  ساله   13 پسر  یک 
 20 زن  یک  به  دوستانش  مقابل  در 
ساله تجاوز کرده بود،  بعد از آن که 
فقط  کرد  ندامت  و  پشیمانی  احساس 

به 3 سال حبس محکوم شد. 

این فرد ماه سپتامبر سال گذشته در 
مقابل دوستان 10 و 11 ساله خود به 
زنی در یکی از محله های انگلیس حمله 
و به او تجاوز کرد. پس از آن دادگاه 
او را به گذراندن 3 سال در موسسه 
خالفکاران جوان محکوم کرده است. 

پشت  از  متهم  گزارش،  این  براساس 
و  شده  نزدیک  خود  قربانی  به  سر 
پس از ضرب و شتم و تجاوز، قربانی 

خود را تهدید به کشتن کرده است. 
که  را  زن  این  کیف  همچنین  متهم 
سرقت  بود  تلفن  دستگاه  یک  شامل 
او  نهایت  در  کار  این  از  کرد.بعد 
محکوم به 3 سال حبس و شرکت در 

کالس های کنترل خشم شد.

شوهرم مادرش را به خاطر پول کشت
زنی که متهم است مادرشوهرش را به قتل رسانده ادعای جدیدی در دادگاه مطرح کرد که باعث تجدید 

جلسه محاکمه شد. 
 این زن 34ساله که فاطمه نام دارد متهم است 
در  را  مادرشوهرش  گذشته  سال  تیرماه   24
تهران به قتل رسانده است. این زن در اعترافات 
اولیه اش مدعی شده بود به دلیل اختالفاتی که 
با فاطمه مادرشوهر 49ساله اش داشت او را با 
ضربات چاقو زخمی و سپس با سیم خفه کرد. 
دادستان  نماینده  محاکمه  جلسه  ابتدای  در 
توضیح  در  و  شد  حاضر  جایگاه  در  تهران 
اختالفات  دلیل  به  فاطمه  گفت؛  کیفرخواست 
شدیدی که با مادرشوهرش داشت او را به قتل 
رساند. این زن پس از دستگیری مدتی در برابر 

اتهام قتل سکوت کرد اما سرانجام مجبور به اعتراف شد. 
با توجه به اینکه این زن صحنه قتل را بازسازی و جزییاتی را نیز مطرح کرده است، من به عنوان نماینده 

دادستان تهران تقاضای صدور حکم قانونی را دارم. 
در ادامه اولیای دم مقتول خواستار قصاص فاطمه شدند. در این میان شوهر فاطمه هم که پیش از این 
اعالم رضایت کرده بود تقاضای قصاص کرد و گفت در آن زمان در شرایط روحی و روانی خوبی 
نبوده است. با این حال قاضی اعالم کرد از آنجایی که وی یک بار اعالم رضایت کرده است بنابراین نمی 

تواند دوباره شکایتی را مطرح کند. 
سپس فاطمه متهم به قتل در جایگاه حاضر شد. او اتهامش را رد کرد و گفت؛ من مادرشوهرم را نکشتم. 
شوهرم این کار را کرد. روز حادثه به من گفت چون مبلغ ۵00 هزار تومان از مادرش پول می خواهد 
من باید با او آشتی کنم. راضی به این کار نبودم اما اصرار های شوهرم باعث شد قبول کنم. ما به منزل 
مادرشوهرم رفتیم و من با او آشتی کردم. شوهرم از مادرش خواست پول را به او بدهد اما مادرش 

قبول نکرد و گفت تو فردی تن پرور شده یی و باید خودت کار کنی. 
متهم ادامه داد؛ مادرشوهرم داشت مربا درست می کرد. شوهرم که از این حرف عصبانی شده بود 
چاقویی را که همیشه در جیب داشت، بیرون کشید و یک ضربه به کتفش زد و بعد هم که مادرش به 
پشت افتاد چند ضربه هم به سینه اش زد، در این هنگام بود که سیمی را برداشت و دور گردنش پیچید، 
سپس طالهای مادرش را برداشت و به من داد. ما با هم آنها را به یک طال فروش بردیم و به مبلغ 4۵0 

هزار تومان فروختیم. 
بعد به پارک چیتگر رفتیم و با هم دوچرخه سواری کردیم. شب شده بود که موبایل شوهرم زنگ زد، 

دوستش بود، به او گفت هرچه سریع تر خودت را به خانه مادرت برسان. 
شوهرم ترسید مبادا مادرش زنده مانده و ماجرا را به برادرش گفته باشد، به همین خاطر هم یک قمه زیر 
لباسش مخفی کرد و با هم به آنجا رفتیم و بعد متوجه شدیم مادرشوهرم فوت شده و آنها می خواستند 
این موضوع را به ما خبر بدهند. بعد از صحبت های این زن هیات قضات شعبه 74 وارد شور شدند و 
با توجه به ادعای جدیدی که متهم مطرح کرد، اعالم کردند الزم است تحقیقات بیشتری در این پرونده 

انجام گیرد. برای همین ادامه رسیدگی را به بعد از انجام تحقیقات موکول کردند.

سرمای شدید در شرق اروپا 
جان 40 نفر را گرفت

رسانه های بین المللی اعالم کردند که به دلیل شدت سرما 
و یخبندان تاکنون  40 نفر در شرق اروپا جان خود را از 
تلفات  که  دارد  وجود  احتمال  این  حتی  و  داده اند  دست 

افزایش یابد. 
بارش سنگین برف طی چند روز گذشته غرب »ترکیه«، 
باعث  و  کرده  پوش  را سفید  »رومانی«  و  »بلغارستان« 
راه های  و  جاده ها  مسدود شدن  و  برق  قطع سراسری 

ارتباطی شده است. 
وضعیت حمل و نقل هوایی و راه آهن نیز به شدت وخیم 
روزهای  به  قطارها  حرکت  و  پروازها  اکثریت  و  است 

دیگر موکول و یا به طور کامل لغو شده است. 
به منفی  3۵ درجه سانتیگراد  اروپا  دمای هوا در شرق 
کاهش یافته و در »لهستان« نیز به دلیل یخبندان شدید 
بیش از  200 نفر از نوامبر سال گذشته تاکنون جان خود 

را از دست دادند. 
گذشته  روز  از  یخبندان  و  کوالک  و  برف  شدید  بارش 
تردد را در »آلمان« مختل کرده و باعث تعلیق و یا لغو 
شده  »فرانکفورت«  بین المللی  فرودگاه  در  پرواز   200 
غیر مترقبه  حوادث  دپارتمان  اعالم  اساس  بر  است. 
»بلغارستان« به دلیل ادامه بارش سنگین و مداوم برف، 
مدارس همچنان از روز گذشته تعطیل هستند و در اکثر 
اکثر  با  ارتباط  باریده و  از چهار متر برف  مناطق بیش 
در  است.  قطع شده  نیز  مناطق کوهستانی  در  روستاها 
گزارش این خبرگزاری همچنین آمده است که دمای هوا 
در »رومانی« به منفی  34/4 درجه سانتیگراد کاهش یافته 
و جاده ها و راه های ارتباطی مسدود و حرکت قطارها نیز 
لغو شده است. در این کشور نیز  22 نفر به دلیل شدت 
سرما طی پنج روز گذشته جان باختند. البته باید به این 
موضوع اشاره کرد که اکثر قربانیان سرما در این کشور 
تا  4۵ سال  بین  3۵  بی خانمان  افراد  و  را سالخوردگان 
تشکیل می دهند. وضعیت جوی در »ترکیه« نیز به شدت 
از »استانبول«  وخیم است، به طوری که در بخش هایی 
به منفی  29 درجه  نفر جمعیت دمای هوا  با  14 میلیون 
سانتیمتر  به  3۵  برف  ارتفاع  و  یافته  کاهش  سانتیگراد 

رسیده است.

نوجوان ایتالیایی 
گلوی پدرش را برید

از  پس  ایتالیایی  ساله   16 نوجوان 
پلی استیشن  بازی  سر  بر  مشاجره 

فوتبال 2009 ، گردن پدرش را برید. 
علت  به  داد:  توضیح  نوجوان  این 
دخالت های مکرر پدرم برای بهتر بازی 
کردن، کنترلم را از دست دادم و فریاد 
زدم »خودم می دانم چگونه بازی کنم« و 

به وی ناسزا گفتم. 
از آن  ، پس  این نوجوان  پدر خشمگین 
صفحه کنترل بازی را بدون اینکه بازی 
و  کرد  خاموش  باشد،  رسیده  پایان  به 
این نوجوان 16 ساله به وسیله یک کارد 
آشپزخانه به آهستگی گردن پدر خود را 

بریده و به اتاق خودش بازگشت. 
همسر این مرد، وی را در حال خونریزی 
پیدا کرده و نیروهای امداد را خبر  کرد و 
ایتالیایی با وجود شرایط وخیمش  مرد 

نجات پیدا کرده است. 

مراکز  به  وی  نوجوان،  این  اعتراف  با 
و  شد  فرستاده  نوجوانان  تأدیبی 
تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد. 
مدت هاست  ریانووستی،  گزارش  به 
هدف  با  که  ویدئویی  بازی های 
نوجوانان  و  کودکان  سرگرمی  اولیه 
اعتیاد  ایجاد  نظر  از  می شوند،  ساخته 
قرار  بررسی  مورد  پرخاشگری  و 

گرفته اند.    

چاقوکشی 3 خواهر در 
بیمارستان بر سر تقسیم ارثیه

3 خواهر وقتی متوجه شدند، مادرشان آخرین دقایق حیات را سپری 
می کند، بر سر تقسیم ارثیه با چاقو به یکدیگر حمله کردند. 

این حادثه هفته گذشته در بیمارستان امام )ره(  اتفاق افتاد و مشخص 
شد، زن 68 ساله ای که از بیماری سرطان رنج می برد، برای مداوا 
به بیمارستان منتقل شده و به دلیل پیشرفته بودن بیماری، پزشکان 

از او قطع امید کرده اند. 
کردند،  مشاهده  یکباره  بیمارستان  در  حاضران  ماجرا  این  پی  در 
3دختر زن که برای مالقات مادر خود به بیمارستان آمده بودند، با 

چاقو به سوی یکدیگر حمله ور شدند. 
در  مستقر  انتظامی  یگان  ماموران  به  موضوع  اقدام،  این  پی  در 
محل  به  ماموران  عزیمت  با  و  شد  گزارش  )ره(   امام  بیمارستان 

درگیری، هر سه خواهر دستگیر و تحقیق از آنها آغاز شد. 
در تحقیقات مشخص شد، زن بیمار را یکی از دخترانش به بیمارستان 
از  پزشکان  کرده اند،  پیدا  اطالع  که  زمانی  وی  خواهر   2 و  آورده 
مادرشان قطع امید کرده اند به تصور این که مادر تمام میراث خود 

را به خواهرشان بخشیده، با او درگیر شده اند. 
سوی  از  و  کرده  منتقل  بیمارستان  به  را  خود  مادر  که  دختری 
2خواهرش با چاقو مورد حمله قرار گرفته بود، در شکایت خود گفت: 
7 سال پیش، پدرم از دنیا رفت و چون 2 خواهر دیگرم ازدواج کرده 
که  آن  وجود  با  و  گرفتم  عهده  به  را  مادرم  من سرپرستی  بودند، 
تعداد زیادی خواستگار داشتم به خاطر مادرم به تمام خواستگارها 

پاسخ منفی دادم. 
پیش  ماه  چند  از  و  می برد  رنج  کبد  سرطان  از  مادرم  افزود:  وی 
شیمی درمانی می شود و زمانی که پزشکان اعالم کردند دیگرامیدی 
به نجات وی نیست و او ساعات آخر زندگی خود را سپری می کند، 
خواهرانم که در این مدت توجهی به من و مادرم نداشتند به تصور 
این که وی میراث خود را به من بخشیده با حضور در بیمارستان به 

من حمله ور شدند و ... 
و  رسیدگی  برای  پرونده  مقدماتی،  تحقیق  و  اظهارات  این  پی  در 
بررسی های  تا  ارسال شد  انقالب   148 به کالنتری  بیشتر  تحقیقات 

بعدی صورت گیرد.
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فال هفته
● متولد فروردین )بره(:

این  است  ممکن  آینده تان  برای  شما  برنامه 
بال هایتان  خوب  فرصت  یک  در  که  باشد 
باز کنید. بعضی اوقات احساس می کنید  را 
که بعضی کارها باید انجام شوند و به اتمام 
حالتی  در  هنوز  شما  حال،  هر  به  برسند،  
هستید که برای ایجاد تغییر و توسعه بسیار 
که  باشید  داشته  نظر  در  اما  هستید،  مایل 
که  نیست  نزدیک  آنقدر  شما  العجل  ضرب 
باعث دلشوره و نگرانی تان شود. نقش شما 
در اتفاقاتی که دارد می افتد بسیار مهم است 
و در واقع نقش حیاتی دارید ولی سعی کنید 
از خود راضی نشوید. آگاهانه محدود کردن 
میدان دید خود، می تواند باعث شود تمرکز 
شما روی چیزهایی که نیاز به تغییر دارند 

افزایش یابد.

● متولدین اردیبهشت )گاو(:

و  خط  که  است  سخت  برایتان  امروز 
درباره  ریزی  برنامه  برای  که  خطوطی 
آینده الزم دارید را رسم کنید. شما ایده های 
انجام  می خواهید  که  آنچه  درباره  بزرگی 
دهید دارید که باعث می شود کنترل اشتیاق 
با  بدهید.  از دست  و شور و شوق خود را 
وجود اینکه همه چیز خوب به نظر می رسد،  
شما  که  می شود  ناشی  اینجا  از  مشکل  اما 
را  خود  اهداف  است  ممکن  که  درمی یابید 
از دست بدهید. اگر بخواهید خود را مجبور 
را  شما  نمی تواند  کار  این  کنید،  کاری  به 
باشید  آسوده  باشد که  بهتر  کند، شاید  موفق 

و استراحت کنید.

● متولدین خرداد )دوقلوها(:

با وجود اینکه این روزها درباره تعطیالت 
آینده فکرمی کنید، کمبود وقت یا پول باعث 
می شود که از برنامه هایی که برای خود در 
سیاره  کنید.  نظر  بودید صرف  گرفته  نظر 
حاکم شما عطارد در حال بازگشت به نشان 
اتصال  مدعی  مریخ  با  امروز  و  است  شما 
این  که  می دهد  نشان  شما  به  و  می کند  پیدا 
برای  را  بهترین ها  می تواند  شما  امیدواری 
شما  حال،   هر  به  بیاورد.  ارمغان  به  شما 
بایستید اگر به  می توانید بر اوج هر چیزی 
تراز  کوتاه  خیلی  حالت  این  که  بیاورید  یاد 
همیشه است و این را بدانید که از دست دادن 
تعادل تان باعث نمی شود که بتوانید زودتر 

به رویای رسیدن به تعطیالت برسید.

● متولدین تیر )خرچنگ(:

که  می کنید  فراموش  اوقات  بعضی  شما 
الزم است احساسات تان بعضی اوقات بیان 
تر  آسان  اوقات خیلی  اغلب  نشود، چرا که 
خودتان  برای  را  خود  احساسات  که  است 
به  نیست؛   این  اکنون  اما قضیه  دارید.  نگاه 
را  خود  احساسات  وقتی  شما  اینکه  خاطر 
بیان نمی کنید آنها در قلب تان شدت یافته و 
تقویت می شوند. اگر شما بخواهید به پنهان 
دهید،  ادامه  تان  قلب  در  احساسات  کردن 
وقتی شخصی احساسات منفی خود را برای 
شما بیان کند احساسات نهانی قلب شما نیز 
خود را نشان خواهد داد و با شدت بیشتری 
می توانید  که  کاری  بهترین  می یابند.  بروز 
در  آشکارا  و  صادقانه  که  است  این  بکنید 

لحظه حال واکنش خود را نشان دهید.

● متولدین مرداد )شیر(:

آزادی شما ممکن است در یک حالت ناامید 
و  دهد  نشان  به شدت  را  امروز خود  کننده 
زمانیکه می فهمید که شما بسیار خوش بین 
بوده اید، عصبی می شوید. شاید شما پیغامی 
سادگی  به  اینکه  یا  داده اید  دست  از  را 
نمی خواهید که بدبینی های دیگری را بفهمید، 
خوبی  خیلی  احساس  زمانیکه  مخصوصا 
دارید. به تعادل رساندن امیال و اشتیاق خود 
شود  باعث  می تواند  واقعی  فرصت های  با 
شما در روزهای آینده که در پیش رو دارید 

احساس ناامیدی نکنید.

● متولدین شهریور )سنبله(:

اگر چه شما ممکن است اعتقاد داشته باشید 
اما  دارید،   تمرکز  کارتان  روی  بسیار  که 
اکنون واقعا زمان سختی دارید که از داشتن 
یا  دوستان  با  که  آوری  هیجان  برنامه های 
همکارنتان می توانید داشته باشید، جلوگیری 
برای  شما  تمایل  حقیقت،  در  می کند. 
از  بازتابی  واقعا  می تواند  ظالمانه  ایده های 
خستگی های اخیر شما باشد که با آن مواجه 

که  چیزی  نکنید  وانمود  بیخود  بوده اید. 
واقعا در وضعیت خوبی ندارد، خوب پیش 
می رود. به دنبال راه هایی باشید که شما را 
از کارهای تکراری رها کرده و برای تغییر 
هم که شده بعضی کارها را به طرز متفاوتی 

انجام دهید.

● متولدین مهر )ترازو(:

و  دلگرم  کامال  امروز  شما  است  ممکن 
مطمئن باشید، اما این اعتماد به نفس باالی 
اما  دقتی شما شود.  بی  باعث  شما می تواند 
می توانید از این اشتباه جلوگیری کنید؛ برای 
اجتناب از خطا باید به خود یاد آوری کنید که 
باید بر کارتان تمرکز کنید؛ اگر شما به این 
فکر کنید که همه چیز عالی شروع می شود، 
این طور نخواهد شد. اما اگر کمی فروتنی و 
تواضع داشته باشید،  امروز برایتان روزی 
یک  در  شما  خالقانه  نیروهای  که  می شود 

سطح مفید و موثر آشکار خواهند شد.

● متولدین آبان )عقرب(:

شما وسوسه شده اید که فرصت تجربه یک 
عشق و یا یک رابطه شناور را بدون توجه 
به اثر متقابل آن رها کنید. حتی اگر نگران 
را  آن  از  ناشی  عاطفی  درد  که  باشید  این 
اما بسیار بارزش تر است که  تجربه کنید، 
بر ترس های خود غلبه کرده و ریسک کنید. 
شریک  برای  شما  میلی  بی  از  که  سکوتی 
شدن ناشی می شود در نهایت بسیار دردناک 
که  بگیرید  تصمیمی  باید  و  شد  خواهد  تر 

برای اصالح آن کاری کنید.

● متولدین آذر )کمان(:

سیاره حاکم شما ژوپیتر امروز نقش بازیکن 
حیاتی در کائنات و نجوم را دارد، او قصد 
یک  روی  بر  را  خود  عدسی های  که  دارد 
ناپایدار در خانه متمرکز کند. اگر  موقعیت 
هستند،  خود  کارهای  درگیر  نیز  دیگران 
از  خارج  کامال  کاری  است  ممکن  فردی 
شخصیت خود انجام دهد که شما واقعا ندانید 
هیچ  اگر  داد.  انجام  را  آن  باید  چگونه  که 
ممکن  شما  نداشت،   وجود  دیگری  شخص 
داشته  دادن  انجام  برای  مهمی  نیت  است 
باشید یا حتی می تواند این فرصت اندیشیدن 
در  باشد.  امکانات  بهبود  و  تغییر  درباره 
دامی نیفتید که نتوانید از پس آن برآیید و به 
قول معروف پای خود را از گلیم تان دراز 

تر نکنید.

● متولدین دی )بز(:

مهمی  بسیار  زمان  این  اینکه  وجود  با 
ندارید  دوست  شما  است،  شما  زندگی  در 
آنها  تا  دهید  اجازه  دیگران  به  براحتی 
هستید.  که  شما  که  کنند  تعریف  شما  برای 
است  ممکن  خودتان  برای  کردن  ایستادگی 
شخص دیگری را بدون اینکه متوجه باشید، 
خودش  سهم  به  چیزی  هر  کند.  ناراحت 
می تواند مشتاق به نظر برسد. و شما را بر 
زمان  هر  از  بیش  که  می سازد  اعتقاد  این 
دیگری در خطر هستید. کمی ریسک کردن 
می تواند پاداش قابل توجهی برای تان در پی 

داشته باشد.

● متولدین بهمن )ظرف آب(:

ژوپیتر متمایل به توسعه در اولین خانه شما 
قرار دارد و در تضاد با اهدافی است که شما 
با سیاره حاکم خود اورانوس دارید، آنها شما 
مدت  طوالنی  اهداف  تا  می کنند  تشویق  را 
برای  فوری  کار  و  کرده  فراموش  را  خود 
رسیدن به نتایج زودرس انجام دهید. به هر 
کار  روی  شما  که  است  این  مشکل  حال،  
بسیار بزرگی کار می کنید که نیازمند زمان 
بیشتری است تا به پایان برسد و نتیجه بدهد. 
خاص  زمان  آنها  نکنید.  عجله  پیشرفت  در 

خودش را می خواهند تا به نتیجه برسند.

● متولدین اسفند )ماهی(:

کمتر  دیگر  روزهای  به  نسبت  امروز  شما 
قدیمی شما،  استوار و محکم هستید،  سیاره 
از  خانه  دراولین  ظالم  اورانوس  با  ژوپیتر 
طبیعت  اما  می کند.  دیدار  شما  شخصیت 
سرکش شما ممکن است تنها ظاهری باشد،  
و  قوانین  باید  که  می دانید  اینکه  خاطر  به 
آن  از  و  کرده  تصدیق  را  کیوان  ضوابط 
فرمانبرداری کنید. با این وجود، اکنون باید 
از شایستگی  فراتر  اگر شما  باشید؛   مراقب 
خود گام بردارید،  موقعیتی پیش خواهد آمد 

که باید بسرعت جبران کنید. 

 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

جابز فوتبالیست و 
بیل گیتس راهزن  

 
 

تحقیقات جالب یک موسسه بین المللي نشان مي دهد مشهورترین 
قهرمانان فناوري جهان مانند استیو جابز و بیل گیتس در حالي 
جهان  نشریات  تمامي  در  آنها  از  خبري  روز  هر  تقریبًا  که 
منتشر مي شود هنوز در میان مردم انگلستان چندان شناخته 

شده نیستند. بر اساس این تحقیقات که به منظور تعیین سطح 
 10 هر  از  است  گرفته  صورت  ها  انگلیسي  فناورانه  اطالعات 
انگلیسي یک نفر فکر مي کند استیو جابز یکي از رهبران اتحادیه 
 20 20 درصد مي گویند وي را نمي شناسند و  تجاري است. 
شناسند.  مي  دو  رده  فوتبالیست  یک  عنوان  به  را  وي  درصد 
یک چهارم از افراد مورد بررسي »سر تیم برنرزلي« بنیانگذار 
اینترنت را نیز نمي شناختند. در حالي که 9 درصد از آنها بر 
سازمان   -  MI۵ موسسه  رئیس  برنرزلي  که  بودند  باور  این 
اطالعات نظامي در انگلستان- و شش درصد فکر مي کردند وي 
یکي از کاوشگران قطب جنوب است. پنج درصد نیز وي را به 
عنوان اولین فضانورد انگلیسي شناسایي کردند. بخش شگفت 
انگیز این گزارش به سایت هاي اجتماعي اختصاص دارد زیرا 
با توجه به رشد روز به روز محبوبیت این سایت ها، 11 درصد 
از افراد مورد بررسي حتي نتوانستند نام یکي از این سایت ها 
را به زبان بیاورند. در میان نام هایي که گفته شد 72 درصد 
به فیس بوک و 12 درصد به توییتر اشاره شده است. مطالعه 
که  انگلیسي  شهروندان  از  نفر  هزار  روي  پاسخ  و  پرسش  و 
توسط موسسه Lewis PR صورت گرفته است نشان مي دهد 
شش درصد از انگلیسي ها VHD یا دیسک سخت مجازي را 
نام نوعي بیماري ویروسي مي دانند .بر اساس گزارش سایت 
بیل  از سوال شوندگان  درصد   88 که  حالي  در   ،  Lewis PR
کردند، سه  مایکروسافت شناسایي  بنیانگذار شرکت  را  گیتس 
درصد از آنها اعالم کردند بیل گیتس یک کمدین امریکایي است 
و دو درصد وي را به عنوان یکي از مشهورترین راهزنان قطار 

در دهه 60 میالدي مي شناختند.  
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اورژانس         999
 کانون ایرانیان                                   02077007174

کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               020722۵3000 
وزارت کشور انگلستان                             084۵6000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ایران ایر هیترو            0208۵649806

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039۵9۵
رستوران پاپیون                                      02084۵89083
رستوران پاتوق                                       0207262401۵
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084۵29226
رستوران پرنس علی                                02072۵836۵1

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        02074314۵46     

رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            0208346۵۵92

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       0208۵637007
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران لیدو                                         02089۵24748 
سفره سرای مهدی 2           4344 762۵ 020

سوپر مارکت ها 
آران                                      020844۵۵77۵  
اهواز                                            0208778۵361
انزلی                                        02084۵81221
انجمن زعفران                              02084۵16616
بهار                                         0207603۵083
بیژن                                         020743۵2370
پرارا                                       02076036222
پرشیا                                     0207272266۵
تفتان                                       02077317819
تهران                                      020743۵3622
تخت جمشید                                    02076398007
جردن                                          0208426۵448
آلما                                        02082027600

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072۵83637 
زمزم                                        02084۵24004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      0208863۵2۵1
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             020762429۵7 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    0208۵669360 
مازندران                                     020۵799۵00
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089۵2۵637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               0207706290۵

 

هفته نامه پرشین در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزیع نمی شود

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save نیزدن
سوپر way 2 save هندون

قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران باغ بهشت ) کرایدون(
رستوران ایلینگ کباب

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

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

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

میشود.
این رسانه  آنجایی 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 جزیی
با نازلترین قیمت

07780814374

آپارتمان برای اجاره
یک خوابه و دو خوابه

Kilburn Station نزدیک
07980482735

جویای کار
خانمی میانسال جهت نگهداری 

از سالمندان 
و نظافت منزل 

آماده بکار می باشد
0790988466۵

کلیه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

کلی و جزیی
با هر بودجه و سلیقه

07853679801

سفارش انواع 
غذاهای ایرانی 

خانگی
از 3 پوند

07939262873

اطاق برای اجاره
ده دقیقه تا گلدرزگرین

 با تمامی امکانات
Non Smokers- Bill included

07939590755



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
موشک در میان کهکشاني ها

مهدي مهدوي کیا تنها دقایقي پس از فسخ قراردادش با اینتراخت فرانکفورت به 
حضور 11 ساله اش در فوتبال آلمان پایان داد و به تهران پرواز کرد تا به استیل 
آذین یا همان کهکشاني هاي تهران بپیوندد. دیروز ستاره سابق هامبورگ با عقد 
قراردادي 18ماهه رسمًا به عضویت این تیم لیگ برتري ایران درآمد و به این 
ترتیب مهدوي کیا پس از 11 سال دوباره در لیگ ایران به میدان خواهد رفت. 
فرانکفورت مشکالتي داشت  با مسووالن  این فصل مهدوي کیا  ابتداي  از همان 
مدیران  نشد.  گرفته  بازي  به  هم  دقیقه  یک  این فصل حتي  در  دلیل  همین  به  و 
فرانکفورت تاکید داشتند این بازیکن گرانقیمت تیم را ترک کند و سرانجام پس از 
ماه ها کش وقوس زماني که مهدوي کیا مطمئن شد هرگز در فرانکفورت به او 
بازي نخواهد رسید، از این تیم جدا شد و براي ادامه فوتبالش ایران را انتخاب 
کرد. اما چرا استیل آذین؟ با توجه به اینکه فهرست پرسپولیس پر بود، مهدوي 
کیا نمي توانست دوباره پیراهن تیم سابقش را بر تن کند به همین دلیل تیم دوم 
قرمزها در این فصل یعني استیل آذین را انتخاب کرد. این هافبک 32 ساله دیروز 
پس از امضاي قرارداد با استیل آذین در یک کنفرانس خبري حضور پیدا کرد 
و درباره دلیل پیوستنش به این تیم توضیح داد؛ »مهم ترین هدفم از این تصمیم 
این بود که بعد از این مدت طوالني به خانواده ام نزدیک تر باشم. ضمن اینکه در 
شروع لیگ امسال آلمان سختي هاي زیادي کشیدم و اکنون هم دوست ندارم به 
حاشیه بروم. در تمرینات اینتراخت فرانکفورت حضور خوبي داشتم و مربیان 
دو  یکي  در  داشتیم  ترکیه  در  که  اخیري  اردوي  در  حتي  بودند.  راضي  من  از 
در  این  و  نرفتم  میدان  به  بازي رسمي  در  تنها  اما  کردم  بازي  دوستانه  بازي 
دالیل  هاي رسمي  بازي  در  من  عدم حضور  براي  تیم  که سرمربي  بود  حالي 
فوتبالي نداشت. خیلي ساده و شفاف با سرمربي تیم صحبت کردم و او اعتقادي 
به بازي کردنم نداشت.« ستاره سابق تیم ملي ایران با استیل آذین قراردادي 18 
ماهه امضا کرده و زمان این قرارداد مشخص مي کند که مهدوي کیا قصد ندارد 
فصل آینده هم در پرسپولیس بازي کند. در کنفرانس خبري از او پرسیده شد 
آیا او به دلیل رابطه نامطلوبش با علي دایي قراردادي 18 ماهه امضا کرده است 
که مهدوي کیا پاسخ داد؛ »از شما خواهش مي کنم سواالتي نپرسید که به حاشیه 
بروم. من همیشه پرسپولیسي بوده و هستم. سال هاي زیادي در این تیم بازي 
کردم. از پرسپولیس ترانسفر شدم. اما این تیم اکنون شرایطي دارد که نمي تواند 
بازیکني را به لیستش اضافه کند، لذا تصمیم به حضور در استیل آذین گرفتم. 
این تیم ستاره هاي زیادي دارد که سال ها در پرسپولیس بازي کردند و اکنون 
از همبازي شدن با آنها خوشحال هستم. ضمن اینکه این موضوع هیچ ربطي به 
حضور علي دایي در پرسپولیس ندارد، با علي دایي رفاقت خوبي دارم و سال 
ها در تیم ملي همبازي بودیم. او مربي من در تیم ملي هم بوده است.« استیل 
آذین با مهدوي کیا پرستاره تر از قبل هم شده و امیدوار است با حضور علي 
کریمي و مهدي مهدوي کیا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند. 
بازیکن شماره 1۵ استیل آذین هم تاکید کرد چنین هدفي دارد؛ »تنها 10 بازي به 
پایان مسابقات باقي مانده و امیدوارم با کمک بازیکنان دست به دست هم دهیم 
تا استیل آذین بتواند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.« مهدوي کیا عنوان 
کرد با اینکه مدتي است در میادین حضور نداشته است اما از آمادگي قابل قبولي 

برخوردار است. 
جدایي مهدوي کیا از فوتبال آلمان آن هم پس از 11 سال در تمامي رسانه هاي 
این کشور بازتاب داشته است. »بیلد« خداحافظي ستاره فوتبال ایران با بوندس 
لیگا و حضورش در باشگاه استیل آذین را غیرمنتظره و ناگهاني توصیف کرد. 
مهدوي کیا در سال 1377 در حالي که 21 سال داشت به بوخوم پیوست و در 
شش ماه حضورش در این تیم 12 بازي کرد و سه گل زد سپس با هامبورگ 
قرارداد امضا کرد و به یکي از محبوب ترین بازیکنان تاریخ این باشگاه تبدیل 
شد. »موشک« در هشت سال حضورش در هامبورگ نقش موثري در موفقیت 

هاي این تیم در سال هاي 1999 ، 2003 و 2006 داشت .
اوج کار این بازیکن در فصل 2003 - 2002 بود که به عنوان بهترین گل ساز 
بوندس لیگا و بهترین بازیکن هامبورگ برگزیده شد و همین عناوین به او کمک 
کرد تا به عنوان مرد سال آسیا هم انتخاب شود. او در مجموع 211 بار پیراهن 
هامبورگ را در بوندس لیگا بر تن کرد و 26 گل براي این تیم زد. مهدي در سال 
2007 به فرانکفورت پیوست اما هرگز درخشش او در هامبورگ در این تیم تکرار 
نشد. او در دو فصل اول حضورش در این تیم 32 بازي کرد و گلي هم نزد، ضمن 
اینکه در این فصل حتي یک دقیقه هم به میدان نرفت. در مجموع مهدوي کیا 2۵۵ 
بازي در بوندس لیگا انجام داد که در این بازي ها 29 گل زد و ۵7 گل ساخت. 
از خود در لیگ قهرمانان  همچنین بازیکن پیشین پرسپولیس بازي هاي خوبي 

اروپا و جام یوفا به همراه هامبورگ به نمایش گذاشت.

ورزشی ایران و جهان

براي ما پاپوش 
درست کرده اند

 
وقتي در بازي هاي رده سني نوجوانان به مقام قهرماني رسید، همه از 
ایران یاد کردند؛ کسي که  او به عنوان پدیده یي جدید در وزنه برداري 
مي تواند تا سال هاي بسیار خیال وزنه برداري ایران را آسوده کند اما 
 2006 جمعي  دسته  دوپینگ  ماجراي  در  و  بعد  سال  که سه  محرومیتي 
گریبانگیرش شد، همه چیز را به هم ریخت و پدیده وزنه برداري ایران را 
دو سال تمام از مسابقات جهاني و المپیک 2008 پکن دور کرد. مسابقات 
با  که  جنوبي  کره  در  جهان  جوانان  قهرماني  و  آسیا  هاي  باشگاه  جام 
حسین  رکوردهاي  جایي  جابه  خصوص  به  و  جهاني  رکورد  شکستن 
رضازاده همراه شد، براي سعید علي حسیني شروعي دوباره بود و باعث 
شد سایت فدراسیون جهاني وزنه برداري )IWF( از او به عنوان پدیده 
به  دیگر  بار  یک  دوپینگ  کابوس  اما  ببرد  نام  برداري جهان  جدید وزنه 
وداع  برداري  وزنه  دنیاي  با  همیشه  براي  باید  بار  این  او  آمد.  سراغش 
پدرش که خود  به همراه  این ماجرا سعید علي حسیني  از  بعد  مي کرد. 
قهرمان وزنه برداري آسیا بوده دست به کار شدند تا ثابت کنند دوپینگي 
در کار نبوده است.نتیجه این تالش ها هم شد یک درگیري رسانه یي بین 
علي حسیني ها و حسین رضازاده که هر روز ابعاد تازه تري از آن در 
مطبوعات و خبرگزاري ها انعکاس پیدا مي کند.آنها دیروز به خبرگزاري 
ایسنا رفتند تا جزییاتي جدید از آنچه اتفاق افتاده تشریح کنند. آنچه در 

ادامه مي خوانید بخشي از اظهارات آنهاست.

راضي نبودم به اردو بروم
مي  ایفا  را  پررنگي  نقش  ماجرا  کل  در  برداري  وزنه  ملي  تیم  اردوهاي 
کند. سعید علي حسیني در این باره مي گوید؛ »من را به اردوي ازبکستان 
هایي  اتفاق  چه  و  براي چیست  اردوها  این  دانند  مي  همه  کردند.  دعوت 
نکردم، چون  قبول  را  اردو  این  در  من حضور  افتد.  مي  اردوها  این  در 
مي دانستم برایم مشکل به وجود خواهد آورد. در این اردوها کارهایي 
انجام مي دهند که ورزشکار براي مسابقه آماده شود که حاال من نمي 
خواهم جزییات این کارها را روشن کنم. خیلي از مسائل دیگر هم هست 
که هنوز نیازي به گفتن آنها نیست. من به اردوي ازبکستان نرفتم. بعد 
اینها کمیته یي تشکیل دادند و گفتند سعید علي حسیني را از حضور در 
تیم ملي محروم مي کنیم. رضازاده گفت علي حسیني باید مثل یک سرباز 
در اختیار تیم ملي باشد و خدمت کند. من گفتم من خدمتم را مي کنم اما 
بیایم چراکه درس دارم. من و پدرم آن موقع  اکنون نمي توانم به اردو 

اعالم کردیم اردو براي ما امنیت ندارد.«
بعد از این اتفاقات، موضوع با پادرمیاني بهرام افشارزاده به عنوان رئیس 
به  برداري حل و فصل مي شود و سعید علي حسیني  فدراسیون وزنه 
اردوي تیم ملي برمي گردد. ادامه ماجرا را از زبان خود او بخوانیم؛ »من 
رفتیم  آن  از  بعد  بودیم.  تهران  در  هفته  دو  رفتم.  اردو  به  تیرماه   1۵ از 
اردبیل و در آنجا باز هم شروع کردند، بعد رفتیم اردوي چابکسر. آنجا 
زارع و رضازاده تنها دو روز بودند و باقي وقت پانزوان مسوول بود. 
وقتي به تهران برگشتیم به ما گفتند از آژانس جهاني مبارزه با دوپینگ 
آمده  فدراسیون جهاني  از  آنها  که  در حالي  اند  آمده  گیري  نمونه  براي 
به  با خیال راحت  نمونه گیري کردند که من  از ما  آبان ماه  بودند. دوم 
نمونه گیري رفتم، بدون اینکه هیچ مشکلي وجود داشته باشد. آخر آبان 
ماه هم به رقابت هاي جهاني رفتیم که آن اتفاق هاي شگفت انگیز برایمان 

رخ داد.«

مصدوم نبودم گفتند وزنه نزن
کره  کشور  در   2009 جهاني  هاي  رقابت  شروع  به  ساعت   24 از  کمتر 
جنوبي باقي مانده بود و سعید علي حسیني به عنوان شانس نخست کسب 
مدال طال محسوب مي شد اما به یکباره اخباري در مورد کناره گیري او 
از  را  دیدگي  آسیب  این  بسیاري  منتشر شد.  اش  دیدگي  آسیب  دلیل  به 
همان لحظه نخست مشکوک قلمداد کردند. سعید علي حسیني در این باره 
به ایسنا مي گوید؛ »من در مسابقه هاي جهاني مصدوم نبودم. یک شب 
مانده به مسابقه پدرم را صدا زدند. رضازاده و کادر فني نامه یي را به ما 
دادند و گفتند شما نمي توانید در مسابقه وزنه بزنید. به ما گفتند نامه یي از 
طرف رئیس فدراسیون جهاني آمده که تو باید کنار بکشي تا وزنه بردار 
 )IWF کره یي اول شود. به من گفتند چون آقاي افشارزاده به آیان )رئیس
پول نداده او ناراحت شده و با توجه به اینکه مي دانسته تو مدال مي گیري 
دست روي تو گذاشته تا وزنه نزني. به من گفتند ما مي رویم فدراسیون 
جهاني، پول مي دهیم تا مشکل تو حل شود و هیچ کس نمي فهمد. حتي این 
را به من گفتند آیان گفته شما عکاس ورزشي دارید یا من بگویم عکاس ما 
بیاید تا از دست سعید عکس بگیرد و به رسانه ها بگوییم مصدوم شده 
است. پدرم گفت نمي گذارم حق سعید ضایع شود. افشارزاده هم گفت شما 
با آبروي ایران بازي نکنید، این طوري آبروي ایران مي رود. بعد از آن 
ما هم قبول کردیم، وقتي آمدیم ایران گفتند دوپینگ من مثبت شده است.« 

براي ما پاپوش درست کرده اند
در رابطه با دوپینگي اعالم شدن سعید علي حسیني هم سوال هاي بسیاري 
وجود دارد چرا که بر اساس قوانین آژانس جهاني مبارزه با دوپینگ دو 
هفته پس از نمونه گیري باید نتایج اولیه نمونه ها مشخص شود، پس از 
آن به صورت قطعي نتیجه نمونه A مشخص شده و در صورت اعتراض 
طرف مورد اتهام نمونه B مورد آزمایش قرار مي گیرد. پس از پایان این 
این  نتیجه اعالم خواهد شد و هیچ مدارایي در کار نخواهد بود.  پروسه 
نشده  او طي  مورد  در  دارد  اعتقاد  علي حسیني  که سعید  است  مراحلي 

است؛ »در مورد اینکه اعالم کردند دوپینگ من مثبت شده من این موضوع 
را اصاًل قبول ندارم، چون این را باید فدراسیون بین المللي اعالم کند که 
هنوز این کار را نکرده است. من تا آنجا مي دانم که دوم آبان ماه از ما 
آزمایش دوپینگ گرفتند و طبق مقررات باید 1۵ روز بعد اعالم مي شد. 
ما 28 آبان به مسابقات جهاني رفتیم و پیش از آن هیچ مشکلي به وجود 
نیامده بود. مسووالن فدراسیون مي گویند IWF به ما مهلت داده در حالي 
که اگر من مشکل داشتم زودتر اعالم مي کردند. عزیز علي حسیني هم مي 
گوید؛ »طبق قانون باید به من اعالم مي کردند نمونه اول پسر من مثبت 
 B اعالم شده و من باید اعتراض کنم. 300 دالر به حساب بریزم تا نمونه
را آزمایش کنند. کجا من این مراحل را بگذرانم؟ پس باید موضوع چیز 
دیگري باشد. آنها مي خواهند سعید را از بین ببرند. من خیالم راحت است 
که سعید هیچ دارویي نخورده و این یک پاپوش براي پسرم است. من این 
را مي گویم و پشت حرفم هستم؛ داراب و افشین ریاحي هستند که براي 
خراب کردن رضازاده این کارها را انجام مي دهند به خاطر اینکه حسین 
رضازاده و سعید علي حسیني را رودرروي یکدیگر قرار دهند و در این 
بین ریاحي ها استفاده کنند. چرا باید افشین ریاحي در کره روي یک برگه 

بدون آرم و بدون سربرگ به ما اعالم کند سعید دوپینگ کرده است.« 

اگر دوپینگي بودم چرا گفتند خودت را به مصدومیت بزن
سعید علي حسیني بعد از اینکه روي پاک بودنش تاکید مي کند، سوالي را 
پیش مي کشد؛ »نکته جالب اینکه اگر من مشکل داشتم چرا در مسابقه هاي 
جهاني به من گفتند خودت را به مصدومیت بزن. اگر من مشکل داشتم و 
دوپینگي بودم مي گفتند دوپینگ کرده ام. چرا به من گفتند آیان خواسته 
عکس مصدومیت سعید علي حسیني در سایت فدراسیون منتشر نشود؟ 
مگر آیان عاشق من است که مي خواست آبرویم نرود؟«علي حسیني پدر 
هم در بخش دیگري از این گفت وگو مي گوید؛ »مشکل ما این است که 
باید مراجع عالي ورزش به موضوع رسیدگي کنند. ما به فدراسیون وزنه 
برداري اعتماد نداریم. آنها اگر مي خواستند مشکلي را حل کنند در همین 
هستند  ما  اتهام  معرض  در  اکنون  آنها  کردند.  مي  حل  مجارستان  سفر 
گوید  مي  ما  فدراسیون  اما  نکرده  اعالم  جهاني  فدراسیون  هنوز  چراکه 

سعید محروم است.«

در اردوي اردبیل به ما آمپول مي زدند
با خبرگزاري  علي حسیني  گفت وگوي سعید  ترین بخش  مهم  اما شاید 
ایسنا به اتهاماتي مربوط مي شود که او و پدرش متوجه حسین رضازاده 
مي کنند؛ »در اردوي اردبیل که بودیم به ما آمپول انسولین، تستسترون و 
سوماتو تروپین مي زدند و بعد فهمیدیم این همان بالیي است که بر سر 
این کار را  اند.  از وزنه بردارها آمده و دچار بیماري دیابت شده  خیلي 
مي خواستند براي ما هم بکنند اما من و بهداد سلیمي گفتیم ما نیازي به 
این آمپول ها نداریم. پدرم هم اجازه نمي داد من از این آمپول ها استفاده 
کنم.« عزیز علي حسیني هم به گذشته برمي گردد؛ وقتي رضازاده هنوز 
شد،  مثبت  بردار  وزنه   9 دوپینگ  که  زماني  »آن  بود؛  نشده  بازنشسته 
حسین رضازاده هم عضو همان تیم بود. او هم جزء این 10 نفر بود. همان 
موقع شاهین نصیري نیا مي خواست در این باره صحبت کند اما نگذاشتند 
او حرف هایش را بزند.« پدر و پسر یک سوال مشترک هم مطرح مي کنند؛ 
برداران  وزنه  این  از  کدام  هر  که  است  این  گویند  مي  که  دیگري  »نکته 
خودشان دارو مصرف کرده اند. مگر مي شود همه یک داروي یکسان را 

مصرف کنند و مسووالن تیم ملي نفهمند؟«

به قرآن قسم مي خورم که سعید دارو مصرف نکرده است

پدر سعید علي حسیني مي گوید؛ »همه ما به این قرآن اعتقاد داریم. از این 
باالتر چیزي نیست. من به قرآن قسم مي خورم که سعید دارویي را که 
ادعا دارند مصرف کرده، نخورده است. من آنقدر به سعید اعتقاد دارم که 
قسم قرآن مي خورم.« خود سعید علي حسیني هم مي گوید؛ »من حتي در 
مورد غذایي که مي خورم مواظب بودم تا به آن چیزي اضافه نکنم. حتي 
کراتین هم استفاده نمي کردم. من مي دانستم یک بار محروم شده ام و 
این بار براي همیشه محروم مي شوم. این تجربه را داشتم که به صورت 
ناگهاني تست مي گیرند، مگر دیوانه بودم که دوباره این کار را بکنم؟« او 
در پایان اضافه مي کند؛ »من بارها در اردو مورد بي مهري رضازاده قرار 
گرفتم. وقتي رکورد مي زدم او سالن را ترک مي کرد، آیا با این رفتارها 
از نمونه  نباید شک کنم که مي خواسته مرا قرباني کند؟ وقتي خواستم 
است،  مال من  واقعًا  نمونه  این  بفهمیم  تا  بگیرند   DNA آزمایش  ادرارم 
افشین ریاحي گفت نیازي به این کار نیست، مشکل تو حل مي شود. حتي 
رضازاده قبل از سفر به مجارستان گفت تو مشکلي نداري و مي تواني 
در رقابت هاي قهرماني کشور وزنه بزني. حاال چطور شده به یکباره من 

دوپینگي شده ام.« 

واکنش حسین رضازاده به اظهارات علي حسیني
از سوي سعید  که  برداري  فدراسیون وزنه  حسین رضازاده سرپرست 
علي حسیني و پدرش با اتهامات بزرگي مواجه شده در پاسخ مي گوید؛ 
یکسري  تاثیر  تحت  پدرش  و  سعید  نکنید.  باور  است.  حرف  اش  »همه 
شایعات این حرف ها را زده اند. من در همه این سال ها نشان داده ام 
که هیچ وقت دوپینگ نکرده ام و هیچ وقت هم کسي جاي من تست نداده 
است.« رضازاده در پایان مي گوید؛ »پدر علي حسیني گفته دست روي 
قرآن مي گذارد. من هم دست روي قرآن مي گذارم که این حرف ها حقیقت 
ندارد. من کلي تالش کرده ام تا با حضور در مجارستان جلوي محرومیت 
سعید را بگیرم و حاال آنها این حرف ها را مي زنند. من باز هم مي گویم 
یک  چه  سعید  چه  باشد،  ایراني  یک  رضازاده  جانشین  دارم  دوست  که 
نفر دیگر.« نماینده مردم اردبیل در مجلس شوراي اسالمي نیز دیروز از 
پیگیري موضوع سعید علي حسیني در مجلس خبر داد و به ایسنا گفت؛ 
»اگر مسائل وزنه برداري به همین صورت پیش برود، از سازمان تربیت 

بدني در فراکسیون ورزش و جوانان توضیح خواهیم خواست.« 
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10 دروازه بان پرحاشیه جام جهاني 

مردان غیرقابل 
پیش بیني

بهانه  کلمبیا  ملي  تیم  پرحاشیه  دروازه بان  هیگوئیتا،  رنه  بازنشستگي 
10 دروازه بان عجیب و غریب و  به بررسي  تا سایت گل  بود  خوبي 
این  معرفي  به  ادامه  در  بپردازد.  جام جهاني  تاریخ  پیش بیني  غیرقابل 

سنگربانان مي پردازیم. 
10 - کارلوس کامني )کامرون- 2002( 

سنگربان ملي پوش کامرون از 17 سالگي درون دروازه این تیم قرار 
گرفت و با عکس العمل ها و توانایي هاي مناسبش شناخته مي شود. البته 
او گاهي اوقات واکنش هاي غیرقابل پیش بیني هم دارد که آخرین نمونه 
آن دیدار روز دوشنبه تیمش برابر مصر در جام ملت هاي آفریقا بود 

که باعث شکست کامرون و حذف آنها شد. 
9 - فابین بارتز )فرانسه- 1998، 2002 و 2006( 

ملي  تیم  قهرماني  در  مهمي  نقش  که  بود  عالي  شوت گیر  یک  بارتز 
98 داشت اما اگر هم تیمي یا هوادار او باشید،  فرانسه در جام جهاني 
همیشه این نگراني و استرس را دارید که کاري عجیب و احمقانه انجام 
جریمه  محوطه  از  خارج  در  شود.  تیمش  خوردن  گل  باعث  و  داده 
ریسک هاي عجیبي کرده و اعتمادبه نفس بیش از حدش او را به دردسر 
مي انداخت. او بیش از همه در دوران حضورش در منچستریونایتد با 
تصویري به یاد آورده مي شود که دست هایش را روي سرش گذاشته 
بود و حسرت اشتباه مرگباري را مي خورد که برابر پائولو دي کانیو 
در جام حذفي مقابل وستهام انجام داد. هواداران فرانسه نیز بوسه هاي 
خوش شانسي لوران بالن بر سر بي موي او قبل از مسابقات فرانسه 

را فراموش نمي کنند. 
8 - کازادي اموامبا )زئیر- 1974( 

حضور دروازه بانان آفریقایي در این فهرست معموال یک کلیشه است و 
یکي از آنها اموامبا سنگربان زئیر در جام جهاني 74 است. او که در آن 
زمان 27 ساله بود اشتباهات فاحشي در دور مقدماتي و به خصوص 
در دیدار برابر برزیل که با شکست 3 بر صفر آنها همراه بود داشت. 
اموامبا همچنین نخستین سنگربان در طول تاریخ جام جهاني است که 
دلیلي  سابق  یوگسالوي  برابر  تیمش  صفر  بر   9 شکست  جریان  در 

به جز مصدومیت تعویض شد. 
7 - هارالد شوماخر )آلمان غربي- 1982 و 1986( 

بهترین  از  یکي  میالدي   80 دهه  ابتداي  در  که  کلن  سابق  بازیکن 
دروازه بانان فوتبال جهان بود. او در جام جهاني 86 عملکردي فوق العاده 
داشت اما شخصیت او در داخل و خارج از زمین مسابقه پرخاشگر و 
ستیزه جو بود. توني بیشتر به خاطر حرکت ناباورانه اش در نیمه نهایي 
از  خارج  در  او  مي شود.  آورده  به یاد  فرانسه  برابر   82 جام  جهاني 

محوطه جریمه به عمد با مشت به صورت پاتریک باتیستون کوبید که 
باعث شکستن دندان جلویي اش و صدمه به گردن او شد. شوماخر پس 
از جام جهاني 1986 و زماني که در کتاب خاطراتش بازیکنان آلماني را 

به استفاده از موادمخدر متهم کرد از فوتبال خداحافظي کرد. 
6 - یان توماژفسکي )لهستان- 1974 و 1978( 

یکي از ناامیدکننده ترین نتایج تاریخ فوتبال انگلیس در مرحله مقدماتي 
آنها  شد.  حاصل  ویمبلي  ورزشگاه  در   1973 سال  در  و  جام جهاني 
یان  بود  مساوي  بازي  که  حالي  در  و  داشتند  نیاز  پیروزي  یک  به 
توماژفسکي بارها به اتالف وقت پرداخت. پیش از شروع این مسابقه 
برایان کالف، سنگربان حریف را یک دلقک نامیده بود، توماژفسکي در 
نهایت بهترین بازیکن زمین لقب گرفت و انگلیس حذف شد و در حقیقت 
او دروازه بان عجیب و کم نظیري بود که با هرجاي بدنش سعي مي کرد 

مانع از ورود توپ به دروازه اش شود. 

۵ - ینس لمن )آلمان- 1998، 2000 و 2006( 
تاریخ  به یادماندني  شخصیت هاي  از  یکي  آرسنال  سابق  سنگربان 
فوتبال است. لمن یک بازیکن مبتکر، پرخاشگر، مغرور و البته دیوانه 
رکورد   2006 جهاني  جام  در  آلمان  یک  شماره  دروازه بان  بود. 
انضباطي بسیار بدي داشت و بارها به دلیل حمله به حریف اخراج شد. 
این بازیکن 40 ساله در جریان یکي از مسابقات اشتوتگارت در لیگ 
را  هواداران  از  یکي  عینک  تبلیغاتي  تابلوهاي  از  یکي  پشت  قهرمانان 
دزدید و یک بار هم به دلیل اینکه پنج یورو از یک خبرنگار قرض گرفته 

و پس نداده بود، خبرساز شد. 
4 - خورخه کامپوس )مکزیک – 1994، 1998 و 2002( 

خورخه کامپوس همیشه سعي داشت توجه دیگران را به خود جلب کند 
که پیراهن رنگارنگ و عجیبش یکي از این موارد بود. مانند بسیاري از 
دروازه بانان این فهرست او دوست داشت از محوطه جریمه خارج شده 
و هنرنمایي کند. جثه و قد او هم شبیه دروازه بان ها نبود و تنها 173 
سانتیمتر قد داشت با این حال بسیار سریع و چاپک بود. زماني که هیچ 
شانسي براي دفع توپ نداشت باز هم سعي مي کرد عکس العمل عجیبي 
داشته باشد که نمونه آن مربوط به گلي است که اولیور بیرهوف در 

دور دوم جام 98 وارد دروازه مکزیک کرد. 
3 - خوزه چیالورت )پاراگوئه – 1998، 2008( 

در دهه 90 چیالورت در کنار خورخه کامپوس و رنه هیگوئیتا رقابت 
داشتند.  را  جهان  دروازه بان  عجیب ترین  عنوان  کسب  براي  سختي 
ستاره سابق ولز سالزفیلد رکوردي فوق العاده در گلزني داشت و در 
ثمر  به  8 گل  بازي ملي   74 48 گل و در  باشگاهش  براي  بازي   272
رساند که براي یک دروازه بان بسیار عجیب است. دلیل آن هم این بود 
که چیالورت در زدن ضربات ایستگاهي و پنالتي تبحر باالیي داشت. 
یک بار هم از میانه زمین دروازه ریورپالته را گشود. او کمي عصبي 
فراموش  کلمبیا  مهاجم  آسپریال،  فاستینو  با  درگیري اش  و  بود  هم 

نشدني است. 
2 - هوگوگاتي )آرژانتین – 1966( 

او یکي از کم اشتباه ترین سنگربانان تاریخ آمریکاي جنوبي بود که با 
هدبند و موهاي بلندش به یاد آورده مي شود اما بیشتر از این به دلیل 
کارهاي عجیب و غیر قابل پیش بیني اش که باعث شده بود به او لقب 
دیوانه بدهند شناخته مي شود. گاتي به بازي رو به جلو عالقه زیادي 
داشت و حتي فراتر از یک سوئیپر ظاهر مي شد. اسطوره بوکاجونیورز 
که تبحر خاصي در مهار ضربات پنالتي داشت حتي با بازیکنان تیمش 
یک و دو مي کرد. او یک شومن کامل بود و حتي یک بار از روي ضربه 

دروازه گلزني کرد. 
1 - رنه هیگوئیتا )کلمبیا – 1990( 

تاریخ  درواز ه بان  برحاشیه ترین  و  عجیب ترین  هیگوئیتا  شک  بدون 
است. یکي از معروف ترین حرکات او در دور دوم جام جهاني 90 ایتالیا 
برابر کامرون شکل گرفت. دو تیم بدون گل مساوي بودند و در وقت 
اضافه زماني که هیگوئیتا قصد دریبل کردن روژه میال، مهاجم باسابقه 
حریف را داشت که توپ را از دست داد و میال گلزني کرد. در نهایت 
کلمبیا 2 بر یک شکست خورد. هیگوئیتا همیشه ریسک مي کرد و عالقه 
زیادي داشت که از دروازه بیرون آمده و نقش سوئیپر را داشته باشد. 
در  ویمبلي  در  انگلیس  برابر  دوستانه  دیدار  در  که  او  عقرب  ضربه 
سال 199۵ زد و مانع از گشوده شدن دروازه اش روي ارسال جیمي 
ردنپ شد، یکي از عجیب ترین عکس العمل هاي او بود. در خارج از زمین 
هم هیگوئیتا همیشه خبرساز بود و پس از منتشر شدن چند پرونده 

آدم  ربایي اش، تست کوکائین او در سال 2004 مثبت اعالم شد. 

صعود رم به نیمه نهایي جام 
حذفي ایتالیا  

 
 گل؛ تیم فوتبال رم موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر کاتانیا به 
پیروزي برسد. در این دیدار که در چارچوب مرحله یک چهارم 
نهایي جام حذفي و در ورزشگاه المپیکو رم و با حضور بیش 
از 14 هزار تماشاگر برگزار شد، دانیله دروسي در دقیقه 74 گل 
پیروزي بخش تیمش را وارد دروازه کاتانیا کرد. بلوسچي ۵8 
و آگوستین 72 از کاتانیا در این بازي اخراج شدند. کاتانیا در 
کالچو هم حال و روز خوشي نداشته و در رتبه 18 جاي گرفته 
جام  از  میهایلوویچ  مربیگري  به  ایتالیا  جنوب  هاي  فیل  است. 
جام  مراحل  بودن  بازي  تک  خاطر  به  و  رفتند  کنار  نیز  حذفي 

حذفي فرصتي براي جبران این شکست نخواهند داشت.  

روني به شایعات پایان داد  
 

 گل؛ ستاره انگلیسي منچستریونایتد در صحبت هایي اعالم کرد 
از حضور در رختکن اولدترافورد راضي است.

هایي  صحبت  در  منچستریونایتد  انگلیسي  ستاره  روني  وین 
خدمت  به  براي  اروپایي  مطرح  هاي  تیم  سران  تمایل  ابراز  از 
گرفتن او ابراز رضایت کرد ولي در عین حال اعالم کرد به ترک 
اولدترافورد فکر نمي کند. روني مطمئن است که تیمش مي تواند 
در رقابت هاي این فصل، عنوان قهرماني در لیگ برتر را مال 
خود کند و در این رابطه ادامه داد؛ »ما در سه سال اخیر در لیگ 
برتر به قهرماني رسیدیم و هیچ تیمي نیست که در چهار فصل 
پیاپي این عنوان را به خود اختصاص داده باشد. به همین دلیل 
هم به دنبال آن هستیم تا این افتخار را به نام خود ثبت کنیم.«  

 

احضار مورینیو به کمیته انضباطی
خوزه مورینیو، مربی اینتر و ارنستو پائولیلو، مدیر اجرایی

این تیم از سوی سران فدراسیون فوتبال ایتالیا احضار
شده اند و باید در مورد اظهارات شان در رابطه با وجود

توطئ های علیه اینتر در فوتبال ایتالیا توضیحاتی ارائه کنند.
هر دوی آنها در صحب تهایی اعالم کرده بودند که مسئوالن

فدراسیون فوتبال ایتالیا در برخی از تصمیماتی که اخیرا
برای اینتر اتخاذ شده، نظرات شخص یشان را اعمال کرده و

اصطالحا تصمیمات دستکاری شده که این تصمیمات در
داخل و خارج از زمین مسابقه ناعدالت یهایی را برای اینتر در

پی داشته است. در پایان داربی ی کشنبه شب شهر میالن،
پائولیلو در صحب تهایی گفت: »در جریان این دیدار عالئم

زیادی دیدیم که اصال به نظرم جالب نیامد. « مورینیو نیز در
پایان دیدار ی کشنبه، صحب تهایی مشابه را به زبان آورد و
اکنون مسئوالن فدراسیون فوتبال ایتالیا در بیانی های اعالم

کردند که پائولیلو و مورینیو با صحب تهایشان به شخصیت و
اعتبار فوتبال لطمه زده و نظم و انسجام رقاب تهای قهرمانی

را زیر سوال برد

مسي به خاطر رونالدو جریمه شد  
 

و  بر جریمه  مبني  مادرید  رئال  باشگاه  از شکایت  پس  فارس؛ 
اسپانیا  فوتبال  فدراسیون  رونالدو  کریس  دلیل  بي  محرومیت 
لیونل مسي را جریمه نقدي کرد.فدراسیون فوتبال اسپانیا براي 
اینکه به باشگاه رئال مادرید ثابت کند تصمیم اخیرش در مورد 
محرومیت و جریمه نقدي رونالدو از روي غرض نبوده، ضمن 
انتشار فیلم مربوط به خطاي لیونل مسي در بازي برابر سویا او 
را هم با جریمه نقدي 4۵00 یورویي مواجه کرد. سایت رسمي 
خطاي  که  ماالگا  بازیکن  براي  نوشت؛  مادرید  رئال  باشگاه 
نشد  گرفته  نظر  در  یي  هیچ جریمه  بود  مرتکب شده  را  اصلي 
اما فدراسیون فوتبال براي دلجویي از ما لیونل مسي را جریمه 

کرده است. 

  سوء قصد به جان مهاجم پاراگوئه  
 

بازیکن تیم ملي فوتبال پاراگوئه پس از شلیک گلوله به سرش 
با مرگ دست و پنجه نرم مي کند. سالوادور کابانیاس مهاجم 
کافه  در  تیراندازي  حادثه  دنبال  به  پاراگوئه  ملي  تیم  26ساله 
تریایي در مکزیکوسیتي راهي بیمارستان شد و پزشکان وضع 
او را نگران کننده توصیف کردند. او که در حال حاضر بازیکن 
ناحیه  از  است ساعت شش صبح  ریکا«  »آمه  مکزیکي  باشگاه 
سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به تازگي خبرهایي درباره 
احتمال حضور کاباناس در ساندرلند شنیده مي شد. دو نفر در 

ارتباط با این سوء قصد دستگیر شده اند. 
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First Iranian woman in 
2010 Winter Olympics 

Marjan Kalhor will be the first ever Iranian woman athlete 
who is to take part in the Winter Olympics. 
Iran will participate in the prestigious 21st Winter Olympics 
with three men and one woman athlete. 
The event will be held from February 12 to 28 in Vancouver, 
Canada. 
Kalhor has qualified for the Winter Olympics in the slalom 
and giant slalom competitions. 
She will take part in the games while observing the Islamic 
dress code. 
Puriya and Hossein Saveh-Shemshaki will represent Iran in 
the Alpine event and Seyyed Jafar Seyd will participate in the 
cross-country. 
“Iran’s skiing has progressed in recent years. We have hosted 
over 40 international tournaments in the past five years,” 
president of Iran Ski Federation said. 
“It is for the first time that four Iranian athletes will partici-
pate in the Winter Olympics. Marjan Kalhor qualified for the 
event in the international tournament we hosted for wom-
en,” Isa Saveh-Shemshaki added 

Grizz coach doesn’t play 
me, Haddadi says 

Iranian center Hamed Hadaddi says he is ready to play 
for Memphis Grizzlies but the officials haven’t given 
him a chance. 

Hamed was the Most Valuable Player of last year’s 
FIBA Asia Championship in China after leading the 
Iranians to a second straight title. 

Hamed will also compete for Iran at the 2010 FIBA 
World Championship in Istanbul. 

For now, the 24-year-old is patiently waiting for his 
chance with the Grizzlies after appearing in just 12 
games and playing a total of 48 minutes. 

In an interview published on NBA.com, Hamed was 
asked about his lack of game time. 
“It happens to me all the time, they don’t play me, but 
I’m ready to play,” the 7ft 2in center said. “It’s hard 
because you don’t know if you’ll play for 10 games in a 
row. (Then) They put you in the game and your condi-
tioning is not good, and you can’t play. But sometimes 
that happens.” 

Hamed’s mindset is to be ready when Memphis coach 
Lionel Hollins does call his name. 

“If they should give me a chance, very good,” he said. “I 
try my best. I try my best to help the team in practice 
or in games. I try.” 

Memphis are one of the surprise teams in the NBA 
with 22 wins and 19 defeats. 

They are in a pack of teams chasing Oklahoma City and 
Utah (both 24-18) for the last two Western Conference 
play-off spots. 

Hamed isn’t playing, but his team is winning and that, 
he wants his fans to know, is the most important thing 
right now. 

“I’m very happy we win,” Hamed said. “My teammates 
play awesome. Awesome. I’m very happy with it. I’m 
not worried that I don’t play. I want to play. But now 
we win, we win these games. It’s normal I don’t play.” 

Just how long he stays happy remains to be seen. 
When asked about his plans after his contract expires 

next year he said, “If my contract is finished and I find a 
contract, I stay. It’s my dream, in the NBA. If not, I go. 
My agent, he talks to all teams. I don’t know. 

“I have one more year on the contract. That’s a long 
time. The NBA is a long season. We have 40 games left, 
maybe we will go to the play-offs. I hope, I wish for the 
play-offs. And we have one more year. I have a chance 
to play maybe next season.” 

One reason why he hasn’t played much has been down 
to the rapid development of starter Marc Gasol, who 
like Hamed is in his second season in the NBA and with 
Grizz. 
The two actually practice against each other and 
Hamed has been impressed by the Spain international 
who will also be at the FIBA World Championship. 

“Before the game, in the warm-up, we play one-on-
one with Marc,” Hamed said. “He is smart. He’s really, 
really smart. He can shoot, his hook shot is very good, 
his discipline is very good. His foot (speed), the leg is so 
fast. It’s hard to stop him. He’s played better than last 
year, I think. 
“We shot together, and last year it was not good enough. 
His play is up now this season. Last year, he couldn’t 
block shots. This season, he blocks two or three a game. 
One night he has six blocked shots. Awesome.” 

At last month’s draw for the FIBA World Champi-
onship in Turkey, Iran discovered they would play 
against the United States, Slovenia, Brazil, Croatia and 
Tunisia in Group B. 

Hamed said it was important to play against the best 
teams in the world and is looking forward to the game 
against the Americans. 

“We want to play well at the World Championship,” 
Hamed said. “We don’t (think we’ll) win. We’ll try to 
win. I think we’ll have a couple of wins, one or two. I 
promise that …” 
Because he comes from Asia and is a tall center, some 
believe Hamed can raise the profile of basketball in 
Iran just as 7ft 6in Yao Ming has done in China. 

“Maybe in a couple, three years, I’ll be the same as 
Yao,” Hamed said, “if I play in the NBA. If I don’t play, 
nobody sees.
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Teymourian set to 
leave Fulham
Andranik Teymourian is set to 
leave Fulham due to his lack 
of first team opportunities at 
Craven Cottage. 
Fulham coach Roy Hodgson is 
not interested in having Ira-
nian midfielder Teymourian 
in his team. 
“I want to leave Fulham since 
I am not satisfied with my 
situation here. I asked my 
agent to change my team. I 
am frustrated for not playing, 
Teymourian said. 
“I can join another team in the winter transfer window by the 
end of next week. Some English and European teams are inter-
ested in signing me up but I cannot mention their names at the 
moment,” he added. 
“Hodgson doesn’t trust me. He doesn’t play me, although I am 
well-prepared. I talked to him to give me a chance but it didn’t 
work,” the 26-year old said 
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Naqqali, a performance accompanied by Iranian music, is 
a pivotal element in Iran’s traditional forms of dramatic 
narration. 
Selected epics by Ferdowsi’s Shahnameh and Nizami 
Ganjavi are the primary sources of narration in Naqqali 
and some believe the art form is an ancestor of Iran’s dra-
matic arts. 
Naqqali was deeply rooted in Iranian culture, with men 
reciting stories from Shahnameh in the alleys and tea-
houses, Mehr News Agency reported. 
In olden times, men were the narrators of these epics, but 
gradually over the years and particularly over the last 30, 
women also showed interest in naqqali. 

Iranian Female Narrators 
The honor of being the first Iranian female narrator goes 
to Farahnaz Karimkhani, who took to the art three dec-
ades ago as a 15-year-old student of Mastureh Ardalan 
School in Sanandaj, Kurdestan province 
“When I was studying in my first year of high school, I 
entered a naqqali competition and won first place. I then 
went to Ramsar and entered a national naqqali contest 
and again came in first,” she told the Persian service of 
CHN. 
On how she began to like naqqali, she said, “Once, I heard 
a narration of story from Shahnameh and really liked it, 
so I began to read more and more of Shahnameh. 
“I first saw naqqali on TV before the (Islamic) revolution 
in which a morshed (mentor) and a little child playing the 
role of little morshed used to perform. I enjoyed their way 
of performing and thought to myself that I had to imitate 
men when performing naqqali. So I began to memorize 
Shahnameh and perform like a man for my parents.” 
Karimkhani mainly performed in school and was hon-
ored. 
“But after the revolution, I put naqqali aside and never 
practiced it. But after all these years, I realized that it was 
still on my mind. I even thought of methods in which 
naqqali could be told in a female form of narration. I be-
lieve women have smoother and softer feelings, and can 

give new forms of expression to naqqali. Since women 
can narrate ordinary tales with great depth of feeling and 
emotions, they surely can do an excellent job of narrating 
our epic stories,” she said. 
Another distinguished performer of dramatic narration is 
Fatemeh Habibizad. Also known as Gordafarid, she is a 
graduate of the Cultural Heritage University and current-
ly teaches the art at the University of Fine Arts in Tehran. 
She began her research activities in 2000 and is known 
as the contemporary female narrator of Ferdowsi’s 
Shahnameh. 

Shahnameh 
Shahnameh is an enormous poetic opus written around 
1000 AD by the Persian poet Ferdowsi. It is the national 
epic of the Persian-speaking world and tells the mythical 
and historical past of (Greater) Iran from the creation of 
the world up until the Islamic conquest of Persia in the 
7th century. 
Aside from its literary importance, Shahnameh, written 
in almost pure Persian unmixed with adoptions from Ara-
bic, has been crucial to reviving the Persian language after 
the massive influence of Arabic. This voluminous work, 
regarded by Persian speakers as a literary masterpiece, 
also reflects Persia’s history, cultural values, ancient reli-
gion (Zoroastrianism) and profound sense of nationhood. 
Ferdowsi completed Shahnameh when Persia’s independ-
ence had been compromised. While there are memorable 
heroes and heroines of the classical type in this work, the 
real, ongoing hero is Persia itself. 
The book is important to Zoroastrians, because it traces 
the history of Zoroastrian religion from its beginnings up 
to the defeat of the last Zoroastrian king by Arab con-
querors. 
Illustrated copies of the work are among the most sumptu-
ous examples of Persian miniature painting. Several cop-
ies remain intact, although two of the most famous, the 
Houghton Shahnameh and the Great Mongol Shahnameh, 
were broken up for sheets to be sold separately in the 
20th century. A single sheet from the former (now in Aga 

Khan Museum) was sold for £904,000 in 2006. 
The Bayasanghori Shahnameh, an illuminated manu-
script copy of the work (on display at Tehran’s Golestan 
Palace, Iran), is included in UNESCO’s World Register of 
Cultural Heritage. 
There is an ongoing controversy among scholars about 
the sources of Shahnameh. Ferdowsi’s epic was probably 
a compilation of old Persian stories and historical facts 
and fables. 
However, there is without any doubt also a strong in-
fluence of oral literature, since the style of Shahnameh 
shows the characteristics of both written and oral litera-
ture. 
Some of the characters of the epic are of Indo-Iranian 
heritage and mentioned in sources as old as the ancient 
Avesta and even the Rigveda. 
Shahnameh was written in Pahlavi Persian, which at the 
time was heading to a bleak end. 
An epic poem of over 50,000 couplets, Shahnameh is 
based mainly on a prose work of the same name compiled 
in the poet’s earlier life in his native Tous. This prose 
Shahnameh was, for the most part, the translation of a 
Pahlavi work, a compilation of the history of the kings 
and heroes of Persia from mythical times down to the 
reign of Khosrow II (590-628), but it also contains addi-
tional material that continued the story to the overthrow 
of the Sassanids by the Arabs in the middle of the 7th 
century. 
The first to undertake the versification of this chronicle 
of pre-Islamic and legendary Persia was Daqiqi-e Balkhi, 
a poet in the court of the Samanids who came to a violent 
end after completing only 1,000 verses. 
These verses, which deal with the rise of Prophet Zoro-
aster (PBUH), were afterward incorporated by Ferdowsi, 
with due acknowledgments, in his own poem. 

Impact on Modern Persian 
After Ferdowsi’s Shahnameh, a number of other works 
similar in nature surfaced over the centuries within the 
cultural sphere of the Persian language. Without excep-
tion, all such works were based in style and method on 
Ferdowsi’s Shahnameh, but none of them could achieve 

the same degree of fame and popularity. 
Some experts believe the main reason the modern Persian 
language today is more or less the same language as that 
of Ferdowsi’s time over 1,000 years ago is due to the ex-
istence of works like Ferdowsi’s Shahnameh, which have 
had lasting and profound cultural and linguistic influence. 
In other words, Shahnameh itself has become one of the 
main pillars of the modern Persian language. 
Studying Ferdowsi’s masterpiece also became a require-
ment for achieving mastery of the Persian language by 
subsequent Persian poets, as evidenced by numerous ref-
erences to Shahnameh in their works. 
Shahnameh has 62 stories, 990 chapters and some 60,000 
rhyming couplets, making it more than seven times the 
length of Homer’s Iliad, and more than twelve times the 
length of the German Nibelungenlied. 

Naqqali 
Narration of Epics 
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Secretary of Iranian academies Masud Kanzi has 
resigned after many years of service. 
Following recent changes in the method of ap-
pointment of new directors of specific academies, 
Kanzi delivered his letter of resignation which was 
quickly accepted by the directors of the four acad-
emies for which he was secretary. 

Iranian Academy of Persian Language and Litera-
ture is headed by Gholam-Ali Haddad-Adel and 
Iran’s Academy of Science is directed by Reza Da-
vari Ardakani. 
The Iranian Academy of Arts (IAA) has a new di-

rector, Ali Mo’allem Damghani, and Alireza Ma-
randi was recently appointed to the Academy of 
Medical Sciences. 

The four directors have come to an agreement on 
appointing Mohammadreza Shams Ardakani as 
the new interim secretary.
 
The Iranian president is empowered to personally 
appoint the IAA director, based on a modification 
in article 8 of the IAA charter. Similar modifi-
cations have been made in the charters of other 
academies. 

Secretary of Iranian academies 
Masud Kanzi resigns
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Iranian photographer 
shares memories of trip 
to Poland

Iranian photographer Ahmad Motalaei has brought his memoirs of 
Poland here to Tehran with a collection of photos. 
Entitled “Mountains Tunes, Scent of Orange Blossoms: This Is Po-
land”, the exhibit will open at the Iranian Artist Forum on Saturday 
January 30 in the presence of the Ambassador of Poland and several 
other foreign dignitaries. 
“I have the pleasure of introducing you to a photo exhibition about 
my country, Poland, which was prepared by Mr. Ahmad Motalaei, 
a very talented Iranian photographer,” reads part of the introduc-
tion written by Radoslaw Pytlak, the Cultural and Press Attaché of 
Embassy of Poland. 
It continues, “The aim of this project is to present Poland as seen by 
the Iranian eye, making it is very interesting for both sides. To do 
so, Mr. Motalaei traveled to Poland, visited some of its highlights, 
took numerous photos and also most importantly, made great efforts 
to get to know the Polish people, and acquaint himself with their 
history and culture.” 
And in the prologue lies what Motalaei has experienced, “Rich with 
unique images, Poland is a country one can easily fall in love with 
and miss its people and its beauty dearly upon returning home.” 
Motalaei, a graduate of graphic design, has focused on both graphic 
art and photography. So far, he has participated in group exhibitions 
and festivals in Japan, Russia, and Austria. 
His slideshow entitled “Iran, Land of Wonders” was held at the 
Anadolu University of Turkey in Eskisehir early January. 
Photos in color and black and white are offered for sale. Part of 
the proceeds will be dedicated to children suffering from cancer at 
Tehran’s Mahak Charity Society. 
The exhibit will run through February 4 at the Mirmiran Gallery of 
the forum located on Musavi St., and Taleqani Ave. 
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A collection of Persian poetry entitled “Contempo-
rary Iranian Poetry” has been published in Japanese. 
It is the first volume of “Contemporary World Po-
etry”, a large collection which has been released by 
the Japanese publisher Doyobijutsu. 
“Contemporary Iranian Poetry” contains 50 selec-
tions from the contemporary Iranian poets Nima 
Yushij, Ahmad Shamlu, Mehdi Akhavan Salis, So-
hrab Sepehri, Forugh Farrokhzad, Simin Behbahani, 
Hushang Ebtehaj and several other literati. 
The collection has been translated from the original 
Persian sources, Iranian Japanese language expert 
Qodratollah Zakeri told the Persian service of the 
ISNA on Wednesday. 

Shuri Suzuki, Kimie Maeda, Nahu Nakamura from 
Japan and Iranian scholar Farzin Fard are the trans-
lators of the collection. 
“The translators have said that their efforts are 
aimed at providing an opportunity for the Japanese 
to be familiar with the Iranian spirit by presenting a 
true image of Iran,” Zakeri said. 
He also said that most Japanese translations from 
Iran have focused on classical Persian lit
erature. 
“For example, there are about 20 Japanese transla-
tions of the Rubaiyat of Khayyam and the version 
translated by Ogawa Ryosaku has been republished 
64 times,” he added. 

Anthology of Persian poetry 
published in Japanese

Iranian artist Amir-Ali Qasemi is running his art 
project Iran, Etc. with the collaboration of Turkish 
PiST in Istanbul these days. 
“Last week, the Iran, Etc. project began with my 
speech on Iran’s contemporary art. The project 
will continue for three weeks in which over 30 
slideshows, installation works, animations and 
a collection of Iranian artworks will be put on 
show,” he told the Persian service of ISNA. 

“I made my best efforts to select different crea-
tive works done by Iranian artists for the show in 
Istanbul. I even chose those artists who have had 
less opportunity to be introduced within the coun-
try,” he remarked. 

Qasemi, founder of parkingallery website, has 
been collaborating for years with Didem Özbek 

and Osman Bozkurt, the Turkish founders of the 
non-profit artists’ initiative PiST. 

Iran, Etc. is part of a project launched by PiST en-
titled “Artist Information” which enables artists 
to get in touch with their counterparts in other 
countries. “Artist Information” collects informa-
tion about Turkish artists, their activities, as well 
as information about artists from other countries. 

“Iran was selected as the first country to exchange 
artwork and information for many reasons such 
as being a neighbor, and its cultural and historical 
commonalities with Turkey,” he remarked. 

Qasemi expressed hope he would bring the project 
in the country in May with Turkish artists display-
ing their artworks in Iran. 

Iran, Etc. art project underway 
in Istanbul

Iranian cinematic news 
agency launched
The Iranian cinematic news agency was inau-
gurated on Thursday during a ceremony at the 
Film Museum of Iran in Tehran. 

At the ceremony, Iranian Deputy Culture Min-
ister for Cinematic Affairs Javad Shamaqdari 
called Iranian cinema afflicted and in need of 
help rather than criticism. 

“In recent months some of the media have in-
accurately portrayed Iran’s cinema with their 

headlines and news, for example attributing a 
film made by a crew to a single person,” he la-
mented. 

He suggested that the media should not clamor 
to dig up dirt for there will be good news ahead. 

“However we will not give up and will continue 
our activities. The comments of film critics and 
filmmakers will be influenced by our decisions,” 
he said. 

The news agency will cover breaking news on 
films and cineastes as well as film reviews. 



Culture 

Prominent artist Kurosh Shishegaran 
is convinced that some of the paintings 
attributed to Sohrab Sepehri are prob-
ably fakes and that his signature has been 
forged. 

“We are unaware of how many other 
paintings Sohrab may have done,” he said. 

Sepehri (mostly known by his first name 
Sohrab) was born in Kashan, Isfahan 
Province on October 7, 1928 and died on 
April 21, 1980. 
He was a notable modern Iranian painter 
and poet who wrote in blank verse style. 
He is regarded as one of the most famous 
modern Iranian poets. 

Shishegaran, who is quite familiar with 
the type of works done by Sohrab, went on 
to say, “I believe Sohrab’s sister, Parvaneh 
is right in claiming that her brother’s 
signature has been forged. I noticed So-
hrab’s artwork and his signature on them 
at auctions in other countries where I 
was taking part with my own works. The 
artworks seemed strange to me and were 

different from Sohrab’s paintings and his 
usual style. I discussed the issue with sev-
eral other artists and they had the same 
feelings.” 

Parvaneh Sepehri, Sohrab’s sister recently 
claimed that some of his brother’s draw-
ings were sold and published under a false 
signature. 

“I thought perhaps his family members 
had some of his works copied. I am fa-
miliar with Sohrab’s works and am like a 
goldsmith who can easily distinguish real 
gold from fool’s gold,” he remarked. 

Shishegaran explained that some of the 
signatures were copied inexpertly, “So-
hrab’s signatures were firm and elegant.” 
He further added that duplicating artwork 
and signatures not only occurs with So-
hrab and his works, but also with other 
artists as well. “Sometimes, gallery owners 
call me and ask if I had a certain painting 
with such and such description brought to 
the gallery for sale. I am always surprised 
when I hear this and say no.” 
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“Whisper” wins Don Quixote Award 
at Norwegian festival

The Iranian film “Whisper with the Wind” has been honored with a Don Quixote 
Award by the International Federation of Film Societies (FICC) at the Tromso 
International Film Festival (TIFF) in Norway. 
The award was presented by a FICC jury during the closing ceremony of the event 
on January 24. 
Directed by Kurdish Iranian director Shahram Alidi, “Whisper with the Wind” is 
about an old man who travels between the mountainous villages in Kurdish Iraq 
to deliver messages from families separated by war in the region. 
The film has received several accolades in international events including the 
Cannes and Mumbai film festivals. 
The Aurora Prize, the TIFF’s main award, went to “The Door” by the German 
director Anno Saul. 
The Tromso Palm remained at home as it was presented to the best short film 
“Breathing Music” by Trond Eliassen. 
The festival gave the Silver Audience Award to Arash T. Riahi’s “For a Moment, 
Freedom”, a joint production of Austria, France and Turkey. 
In addition, “10 to 11” by Turkish filmmaker Pelin Esmer received the FIPRESCI 
Award, an international film critics’ prize. 
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Author Mohammad Mirkiani is revis-
ing the series of books “Good Stories 
for Good Children”, by the renowned 
Iranian children’s writer Mehdi Azar 
Yazdi. 
The eight-volume collection is being 
revised due to the oral testament of 
Azar Yazdi to children author Mostafa 
Rahmandust, Mirkiani told the Per-
sian service of MNA. 
Azar Yazdi passed away on July 9, 
2009. He is best known for the book 
series “Good Stories for Good Chil-
dren” that won a UNESCO prize in 
1966 and was selected as Iran’s best 
book of the year in 1967. 

This is the first time that a book, which 
is itself a revision, is revised once again 

in order to bring it closer to the lan-

guage of today’s children and young 
adults, he added. 

The series, which was first published 
before the Islamic Revolution of 1979, 
contains a collection of written tales 
based on the classics of Persian litera-
ture, such as the Gulistan (The Rose 
Garden), the Masnavi-ye Manavi, 
the Marzban-Nameh and the Sinbad-
nameh. 

“Difficult terms will be clarified in 
footnotes and explanations in the 
fields of anthropology and linguistics 
also will be added to the book,” he 
mentioned. 

The revised collection will be pub-
lished under the same title and will 
have an introduction by Rahmandust 
in which he explains the reasons for 
the revisions, he said. 

Born in 1921, Azar Yazdi began writ-
ing for children in 1956. He wrote 
seven books, each of which is adapted 
from a classic of Persian literature and 
rewritten for children in an easy-to-
understand style. 

He was also the author of “The Naugh-
ty Cat”, “The Playful Cat”, “Simple 
Stories”, “Poetry of Sugar and Honey” 
and “Masnavi of Good Children.” 

“Good Stories” being revised 
for Iranian children
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Conflicting reports say two 
German diplomats have been 
detained in Tehran

Iran’s opposition figures continue to 
question the legitimacy of last year’s 
presidential election, as the nation pre-
pares for the 31st anniversary of the Is-
lamic Revolution next month.  There are 
also reports that two German diplomats 
have been detained in Tehran. 

Iran’s state media says two German dip-
lomats were detained by Iranian authori-
ties after being accused of playing a role 
in organizing anti-government protests 
last month.

Germany’s Foreign Ministry says it has 
no knowledge of its diplomats being de-
tained, and dismisses accusations that 
German officials had a hand in the dem-
onstrations and ensuing violence that left 
eight people dead.   

A German Foreign Ministry spokesman 
also says  previous reports that two Ger-
man diplomats were arrested on Decem-
ber 27 are untrue. 

Meanwhile, Iranian state television is 
beginning celebrations to mark the 31st 
anniversary of the country’s 1979 Islamic 
Revolution by using frequent flashbacks 
to events of the time and speeches by the 
revolution’s top figures.

The lead-up to the official celebration, 
which spans the first 11 days of February, 
comes as Iran’s opposition movement 
renews criticism of the government and 
continues to question the legitimacy of 
President Mahmoud Ahmedinejad’s re-
election last June.

Opposition Web sites report that the 
wife of opposition leader Mir Hossein 
Mousavi, Zahra Rahnavard, has declared 
that the opposition still does not recog-
nize the legitimacy of President Ahmed-
inejad’s government.

Iran’s official Fars News Agency reported 
this week that opposition leader Mehdi 
Karroubi had finally accepted the legiti-
macy of President Ahmedinejad.   But 
Karroubi, in a statement on the opposi-
tion “Saham News” Web site, says Mr. 
Ahmedinejad was fraudulently re-elect-
ed.
But analyst Gary Sick at New York’s Co-
lumbia University says Iran’s top govern-
ment and opposition leaders appear to be 
trying to find some common ground. 

“[Former President Hashemi] Rafsand-
jani made a speech some time ago, talk-
ing about a unity plan, which did not at-
tract a lot of attention,” Sick said. “And 
then you look at his later statement, say-
ing that the problem can only be solved 
with the assistance of the supreme leader 
[Ayatollah Ali Khamenei].  And then you 
see Khamenei’s speech, which seemed to 
indicate that he was rebuking the ex-
tremists, perhaps on all sides.  And then 
shortly after that, you have got Karroubi 
making a statement that implies that, 
‘This is not the government we want.  
We do not think it got there honestly, 
but the Supreme Leader has recognized 
it, so we have to deal with it.’” 

Sick concludes that while recent state-
ments by all of Iran’s top political figures 
indicate that they appear to be engaged 
in creative thinking to find some sort of 
accommodation, it is not clear whether 
that will be possible.

( Source VOA)
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Germany Denies Report that 
Iran has Detained Diplomats

German industrial giant Siemens said 
Wednesday it would stop signing new 
business deals in Iran from mid-2010 as 
tensions grew between Berlin and Tehran, 
which said it had arrested two German dip-
lomats.

“The board has decided not to conclude 
new contracts with commercial partners 
in Iran,” company spokesman Alexander 
Becker told AFP, adding that a decision 
had already been taken to this effect within 
the company last October.

“There are clients that have offers on the 
table that expire by mid-2010 at the latest 
... from this date onwards, there will be no 
new business,” added the spokesman.

The comments came as Tehran said it had 
seized two German diplomats for allegedly 
having a hand in anti-government protests 
last month.

“Two German diplomats using fictitious 
names of Yogi and Ingo were arrested” dur-
ing the Shiite commemoration of Ashura, 
the website of state television quoted an 
unnamed deputy intelligence minister as 
saying.

Andreas Peschke, a foreign ministry 
spokesman in Berlin, dismissed the reports, 
saying the ministry had no information on 
arrests that day.

Germany is one of the world’s leading ex-
porters to Iran, although pressure to roll 
back dealings with the regime in Tehran 
has grown as the international community 
mulls sanctions over its disputed nuclear 
programme.

Chancellor Angela Merkel said Tuesday 
that German-Iranian trade had “declined 
considerably” while acknowledging that 
the two countries had a “long tradition of 
economic cooperation.”

A spokesman from the national statistics 
office told AFP on Wednesday that exports 
to Iran had dropped by eight percent be-
tween January and November 2009, ac-
cording to the most recent data.

However, total German exports plunged 
by 19 percent over this period, as the econ-
omy, Europe’s largest, was battered by a 
global slump in demand for goods made in 
Germany during the world financial crisis.

In 2008, German exports to Iran, mainly 
machine tools and industrial equipment, 
rose by nearly nine percent despite inter-
national condemnation of the regime in 
Tehran.

For her part, Merkel warned on Tuesday 
that time was running out before the inter-
national community considers sanctions, 
adding that February would be the “crucial 
month” in the UN Security Council.

Sanctions on Iran would only work if ap-
plied “over the broadest possible basis,” 
Merkel added, following talks with Israel’s 
President Shimon Peres.

Berlin has already reduced to a trickle the 
special export guarantees crucial to compa-
nies trading with Iran.

In addition, according to press reports, the 
government is applying pressure on cham-
bers of commerce not to organise seminars 
on Iran or business trips to the country.

Siemens quits Iran amid 
mounting diplomatic tensions

Attack on Iranian pilgrims 
in Iraq, two injured
In a terrorist assault on a bus carrying Ira-
nian pilgrims on the road to Kazemein, out-
side Baghdad, two Iranians were injured, 
an official from the Hajj and Pilgrimage 

Organization (HPO) said on Wednesday. 

The Iraqi driver of the bus was killed in the 
shooting incident, Abdollah Nasiri told the 
Mehr News Agency. 

The Iranian ambassador to Iraq, Hassan 
Kazemi Qomi, said that that the two pil-
grims were a woman and a man who were 
injured in the leg and the back respective-
ly. 

Both were hospitalized immediately, Ka-
zemi Qomi told the ISNA news agency. 

He also said that no Iranian was killed. 

The pilgrims were from the northeastern 
city of Torbat Jam, Khorassan Razavi prov-
ince, Nasiri said. 

Every day hundreds of Iranians visit the 
holy shrines in Iraq under the supervision 
of the HPO 
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Iran’s labor and social affairs minister 
says the country has failed to decrease 
the jobless rate to below 7 percent due 
to “”the crises and global sanctions.”” 
On Monday, Abdolreza Sheikholeslami 
told the Fars news agency that the un-
employment rate is about 11 percent. 

The Fourth Five-Year Development 
Plan (2005-2010) had obliged the gov-
ernment to bring the jobless rate to un-
der 7 percent by the end of the plan. 

“”A seven percent unemployment rate 
had not been achieved, as a goal, in the 
Fourth Five-Year Development Plan, 
due to the crises and global sanctions,”” 
Sheikholeslami said, without elaborat-
ing. 

The Statistics Center of Iran announced 
that the national unemployment rate 
rose to 11.3 percent in the third quarter 

of the calendar year (ended December 
21, 2009), up 1.8 percent compared to 
the previous year. 
Up to 750,000 people enter the labor 
market each year in Iran, where more 
than two-thirds of a population of 70 
million is under 30. 
Iranian President Mahmoud Ahmadine-
jad has promised that the implementa-
tion of the “”targeted subsidy system”” 
will eradicate unemployment and pov-
erty within three years. 
“”Iran is a rich country, and if justice is 
established, not even a single person will 
be unemployed or poor,”” Ahmadinejad 
said on January 13 in an address to a 
gathering in the southwestern province 
of Khuzestan. 
Iran’s Guardian Council has approved 
the subsidy reform legislation, which 
calls for gradually cutting the govern-
ment’s subsidies on energy and food 
items. 
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Bank Melli Iran 
rejects rumors 
on bankruptcy
The financial manager of Bank Melli Iran 
(BMI) has refuted the rumors on declaring 
bankruptcy by the bank, saying BMI is the 
largest bank in Iran and across the Islamic 
world, considering its total assets of around 
$54 billion. 

After a recent decision by Finance and Eco-
nomic Affairs Ministry to ban the withdraw-
al of more than 150 million rials (roughly 
$15,000) per day, a rumor spread that two 
major Iranian banks (Melli and Mellat) were 
on the verge of declaring bankruptcy. 

“The total assets of BMI by September 2009 
have increased to $59 billion,” Qasemi add-
ed, the ISNA news agency reported. 

He noted that BMI has no debt to the Cen-
tral Bank of Iran, adding that the bank has 
no delay in fulfilling its obligations at inter-
national level. 

A report released in September, 2009 by 
Asian Banker showed that the world’s top 
100 Islamic banks increased their assets by 
66% last year to more than $580 billion, 
compared to $350 billion in 2007, while ri-
vals were trying to deal with the global fi-
nancial downturn. 

According to the survey, BMI was stand-
ing at the top of the world’s top 100 Islamic 
banks list in terms of assets, while Saudi 
Arabia’s Al Rajhi Bank came in second, 
Press TV reported. 

“Iranian banks are still the predominant 
Islamic banking players, holding seven out 
of the top 10 ranks and 12 of the 100,” the 
Asian Banker said in reporting its research. 
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According to AFP Iran on Thursday 
hanged two men convicted of being Mo-
hareb (enemies of God), in the first exe-
cutions of dissidents since protests erupt-
ed over the disputed presidential election 
in June, news reports said. 

Mohammad Reza Ali and Arash Rahma-
nipour were convicted of trying to topple 
“the Islamic establishment” and being in 
armed groups. Hundreds have been de-
tained since Mahmoud Ahmadinejad’s 
election win sparked huge protests alleg-
ing fraud.
Also According to official reports, five 
activists have been sentenced to death 
and more then 80 to prison terms ranging 
from six months to 15 years. Reports to-
day said nine more have been sentenced 
to death, some over violence on 27 De-
cember in which eight people died, and 

that an appeal court was reviewing their 
cases.
Zamani and Rahmanipour are believed 
to be among the five sentenced to death 
in October. They were hanged at dawn 
after an appeal court upheld their death 
sentences.

The opposition says President Mahmoud 
Ahmadinejad won the June presidential 
poll election through fraud. Hundreds of 
thousands have poured into the streets in 
Iran since then on various occasions to 
support Ahmadinejad’s main challenger, 
opposition leader Mir Hossein Mousavi. 
Dozens of protesters were killed in the 
unrest and hundreds detained since June.

Baqer Moin, an Iranian author and jour-
nalist, said the execution was a “political 
decision”, likely intended to “set an ex-
ample and to frighten some of the people 
who may shout a slogans that are not of 
the liking of the authorities”.
 
“We don’t really know which group they 
belong to, one of them is a monarchist 
and the other one is the Mujahideen 
group, obviously the Mujahideen group 
is not very popular but little is known 
about the monarchist group,” he told Al 
Jazeera.

Iranian unemployment rate 
not reduced to target

Iran executes two
post-election “rioters”

New IRNA chief 
introduced
The new chief of the Islamic Republic News 
Agency was officially introduced on Tues-
day. 
Ali Akbar Javanfekr who has a long record 
of working with IRNA as a staff member 
in different capacities for over two decades 
was appointed to replace Mohammad Ja’far 
Behdad. 
During a special ceremony attended by Pres-
ident Mahmoud Ahmadinejad on Tuesday, 
Javanfekr outlined his strategies and policies 
to further develop IRNA and enhance its po-
sition and performance, stressing that IRNA 
as the country’s official news agency will 
serve as no exclusive place for any political 
parties to voice their views. 
He said he will strive to embark on the task 
of news dissemination in a transparent, pre-
cise, authentic, speedy and impartial attitude 
and mobilize efforts to enhance the quantity 
and quality of producing news items. 

The new IRNA chief also stressed that he 
will work to open up a new era in the work 
of the news agency whereby it could act as 
the number one news agency both in region 
and by the international standards. 





First Iranian woman in 
2010 Winter Olympics 
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Siemens send 
a message on 
Iran sanctions

Two Languages can be better than one!
To reach your Iranian audience, talk to “Persian Weekly” first!

Â9

German industrial giant 
Siemens said Wednesday 
it would stop signing new 
business deals in Iran from 
mid-2010 as tensions grew 
between Berlin and Tehran, 
which said it had arrested 
two German diplomats.

“The board has decided not 
to conclude new contracts 
with commercial partners 

in Iran,” company spokes-
man Alexander Becker told 
AFP, adding that a decision 
had already been taken to 
this effect within the com-
pany last October.

“There are clients that 
have offers on the table 
that expire by mid-2010 at 
the latest ... from this date 
onwards, there will be no 

new business,” added the 
spokesman.

The comments came as Te-
hran said it had seized two 
German diplomats for alleg-
edly having a hand in anti-
government protests last 
month... 

>> Continued Page 4

Bank Melli Iran rejects 
rumors on bankruptcy
The financial manager of Bank Melli Iran 
(BMI) has refuted the rumors on declar-
ing bankruptcy by the bank, saying BMI 
is the largest ... Page 3
__________________________________
Germany Denies Report 
that Iran has Detained 
Diplomats
Iran’s opposition figures continue to ques-
tion the legitimacy of last year’s presiden-
tial election, as the nation prepares for the 
31st anniversary ... Page 7    
__________________________________
Iranian photographer 
shares memories of trip 
to Poland
Iranian photographer Ahmad Motalaei 
has brought his memoirs of Poland here 
to Tehran with a collection of photos. 
Entitled “Mountains Tune... Page 9

Teymourian set 
to leave Fulham

Andranik Teymourian is set to leave 
Fulham due to his lack of first team 
opportunities at Craven Cottage. 
Fulham coach Roy Hodgson is not 
interested in having Iranian mid-
fielder Teymourian in his team.

I want to leave Fulham since I am 
not satisfied with my situation here. 
I asked my agent to change ... Page 9


